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Tiivistelmä
Tienkäyttäjäinformaatio on ennen matkaa tai matkan aikana saatavaa tietoa, jota tienkäyttäjä voi hyödyntää matkan ja kuljetuksen suunnittelussa
sekä sopeutumisessa vallitseviin tie- ja liikenneolosuhteisiin.
Keskushallinto koordinoi tienkäyttäjäinformaation kehittämistä ja tilaa valtakunnallisen palvelun yksiköltä, joka ylläpitää valtakunnallista liikenteen tiedotuskeskusta. Alueellisesta palvelusta vastaavat tiepiirit. Alueellinen palvelu sekä piirien osallistuminen valtakunnalliseen palveluun sisältyy vuosittaiseen tuotantosopimukseen.
Tielaitos ottaa ensisijaisesti vastuun liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta
edistävän informaation välityksestä. Toiminnalla tavoitellaan suuria tienkäyttäjäryhmiä ja suositaan joukkoviestimien käyttöä. Tienkäyttäjälle palvelu on
ilmaista.
Tielaitoksen tärkeimmät informaatiopalvelut ovat keli- ja tietyötiedottaminen. Uutena tärkeänä tehtävänä on reaaliaikainen tilannetiedottaminen eli
vaarallisista ajo-olosuhteista tai yllättävistä liikenteen häiriöistä kertova tiedottaminen. Tämä toiminta on osa valtakunnallista liikennetiedotusjärjestelmää, jota tielaitos ylläpitää poliisin ja Yleisradion kanssa.
Tienkäyttäjän yksilöllisistä tarpeista lähtevän henkilökohtaisen palvelun kysyntään vastataan resurssien mukaan. Henkilökohtainen palvelu on pääsääntöisesti maksullista.
Tienkäyttäjien informaatiopalvelu on osa tienpitoa, ja tielaitos vastaa sen
kustannuksista. Tienvarsinäyttöjä ei saa rahoittaa mainoksin. Muiden palvelujen yhteydessä mainosrahoituksen käyttö on mandollista. Liikenteen tiedotuspisteet perustetaan ja ylläpidetään yhteistyössä kuntien ja paikallisten
yrittäjien kanssa.
Kaupallinen yritys voi hoitaa osan tielaitoksen tiedon välityksestä omana liiketoimintanaan. Tielaitoksella on kuitenkin oikeus valvoa tietojensa kaupallista käyttöä sekä periä maksu tietoaineistosta. Tiedon keruun tai siirron
kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.
Tienkäyttäjäinformaation välityksessä käytetään ensisijaisesti joukkoviestimiä: Radio Suomea alueradioineen sekä paikallisradioita, teksti-tv:tä ja lehdistöä. Tietyökarttaa julkaistaan edelleen. Lisäksi jatketaan Tienkäyttäjän
linjan, tielaitoksen palvelu- ja palautepuhelimen ja liikenteen tiedotuspisteiden kehittämistä. Uusien palvelujen kysyntää ja toteutusmandollisuuksia
tutkitaan pienissä kokeiluhankkeissa.

Alkusanat
Liikenteen hallinta -projekti käynnisti keväällä 1993 tienkäyttäjäinformaation
toimintaperiaatteiden valmistelun. Työn tavoitteena oli määritellä tienkäyttäjäinformaatiolle liikenteelliset tarpeet huomioonottava yhtenäinen palvelun
taso, sisältö ja saavutettavuus koko maassa. Lisäksi työssä tuli määritellä
toiminnan organisointi, vastuut ja kustannusten jakaantuminen.
Toimintaperiaatteet valmisteli työryhmä: Matti Tuiremo Savo-Karjalan tiepiiristä (puheenjohtaja), Marjatta Jussila Hämeen tiepiinstä, Kari Karessuo
tienpidon suunnittelusta, Vilho Vartiainen Oulun tiepiiristä ja Maritta Polvinen liikenteen palvelukeskuksesta (sihteeri). Tausta-aineistona käytettiin
mm. laajaa liikenteen informaatiopalveluijen kehittämistutkimusta. Tiepiirit
sekä keskushallinnon ja palvelukeskusten yksiköt antoivat lausuntonsa ehdotuksesta helmikuussa 1994.
Tielaitoksen johtoryhmä hyväksyi 16.5.1994 tienkäyttäjäinformaation toimintaperiaatteet palvelujen kehittämisen lähtökohdaksi.

Helsingissä toukokuussa 1994
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1. TIENKÄYTTÄJÄINFORMAATIO - YHÄ KYSYTYMPI
OSA TIELAITOKSEN PALVELUA
»

Tienkäyttäjäinformaatio on ennen matkaa tai matkan aikana saatavaa tietoa, jota tienkäyttäjä voi hyödyntää matkan tai kuljetuksen suunnittelussa tai sopeutumisessa vallitsevlln tie- ja
liikenneolosuhteisiin.

Luotettavalla ja oikea-aikaisella informaatiolla voidaan vaikuttaa tienkäyttäjien käyttäytymiseen liikenteessä ja siten vaikuttaa myönteisesti liikenteen
turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Informaatiolla voidaan myös tasoittaa ruuhkahuippuja vaikuttamatta matkan ajankohtaan ja reittiin. Näin voidaan hyödyntää tiestön kapasiteetti tehokkaammin.
Tienkäyttäjät kaipaavat matkan suunnitteluun tietoa. Heidän tavoitteenaan
on yllätyksetön, turvallinen matka. Kokemus on osoittanut tienkäyttäjien
reagoivan välittömästi, jos säännöllisessä palvelussa on katkoja.
Tienkäyttäjien informaatiopalveluita on kehitetty tielaitoksessa varsin laajasti. Nyt on aika seuloa laitostasoiset palvelut, jottei edetä liian hajanaisesti ja
kalliisti.
Yhtenäinen palvelutaso
Tienkäyttäjiin päin informaatiojärjestelmien käytön on oltava yhtenäistä koko maassa. Yhtenäisten järjestelmien ylläpito on myös edullisinta.
Tavoitteena on taata tienkäyttäjille liikenteelliset tarpeet huomioonottava yhtenäinen palvelun taso, sisältö ja saavutettavuus.
Penaatteissa määritellään laitoksen palveluille yhtenäinen minimitaso. Tiepiirit voivat alueellaan tarjota parempaa palvelua, kunhan se toteutetaan
yleisiä periaatteita noudattaen.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiepiireiltä, poliisilta ja muilta yhteistyötahoilta sitoutumista tiedon keruun ja välityksen sekä järjestelmien ylläpidon organisointiin. Periaatteissa määritellään toiminnan organisointimallit,
vastuut ja kustannusten jakaantuminen tielaitoksessa.
Liikenteen ohjauksella ja opastuksella oma ohjeisto
Periaatteissa keskitytään tienkäyttäjäinformaatioon, jonka käyttö ja hyödyntäminen perustuu aina tienkäyttäjän omaan harkintaan ja vapaaehtoisuuteen. Perinteisestä liikenteen ohjauksesta ja opastuksesta on oma
ohjeistonsa.
Vaihtuvien opasteiden käyttöä käsitellään hyvin vähän, mutta tielaitoksen
liikenteen hallinta -projekti (S6) seuraa aktiivisesti niiden kehitystä. Kokeilukohteista saatavien kokemusten jälkeen tietaitos ottaa kantaa vaihtuvien
opasteiden laajamittaisempaan käyttöön.

Tienkäyttäjäinformaatio
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2. TIENKÄYTTÄJÄINFORMAATION ORGANISOINTI
2.1 Tilaaja
Keskushallinto ohjaa kehittämistä
Informaatiopalvelujen kehittämistä laitostasolla koordinoi keskushallinto.
Kehittäminen tapahtuu hallitusti. Uuden palvelun käyttöönottoa edeltää aina
toiminnallinen ja tekninen arviointi sekä pienimuotoinen testaus aidossa
käyttäympäristössä.
Laitostasoisten palvelujen käyttöönotosta päättää keskushallinto.
Keskushallinto edustaa tienkäyttäjää
Keskushallinto tilaa valtakunnallisen palvelun, sen organisoinnin ja ylläpidon erikseen sovittavalta yksiköltä, joka ylläpitää valtakunnallista liikenteen
tiedotuskeskusta.
Alueellinen palvelu sekä piirien osallistuminen valtakunnalliseen tiedotukseen keskeisenä tiedon tuottajana sisällytetään vuosittaiseen
tuotantosopimukseen.
2.2 Tuottaja
Liikenteen tiedotuskeskus ja tiepiirit yhteistyössä
Liikenteen tiedotuskeskus vastaa tielaitoksen valtakunnallisen tienkäyttäjäinformaation keräämisestä, jalostamisesta ja välittämisestä. Lisäksi se toimii viestien kerääjänä ja välittäjänä poliisin, tielaitoksen ja Yleisradion ylläpitämässä valtakunnallisessa liikenteen tiedotusjärjestelmässä.
Liikenteen tiedotuskeskus ja alueelliset keskukset muodostavat tienkäyttäjään päin yhtenäisen verkoston, jonka palveluista, työnjaosta ja päivystyksistä sovitaan erikseen. Alueellisia keskuksia voidaan käyttää myös valtakunnallisen tiedotuksen kysyntähuippujen tasaukseen ja hiljaisen ajan
palveluun.
Talvikaudella yksi tai useampi keskuksista tarjoaa tienkäyttäjäinformaatiota
ympäri vuorokauden.
Kesäkaudella tienkäyttäjiä palvelee pääsääntöisesti vain liikenteen tiedotuskeskus. Palvelualka määritellään kysynnän mukaan.
Tiepiirit palvelevat alueellaan
Tiepiirit vastaavat alueellisesta palvelusta.
Tiepiirit ovat perustaneet kelikeskuksia, jotka soveltuvat
tiedotuskeskuksiksi.

alueellisiksi

Kesäisin tiepiirit ylläpitävät harkintansa mukaan omaa tiedotuskeskusta,
jonka toiminta nivotaan osaksi valtakunnallista palvelua.

Tienkäyttäjäinformaatio
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Palaute hyödynnetään
Informaatiota hoitavilla keskuksilla on suora kontakti tienkäyttäjään ja yksi
niiden tehtävistä on palautteen vastaanotto. Keskus välittää tiedon palautteesta asiaa käsitteleväUe organisaatiolle tai henkilölle, minkä jälkeen keskuksen vastuu ko. asiassa loppuu.
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3. TIENKÄYTTÄJÄINFORMAATIO
3.1 Pysyvää ja muuttuvaa tietoa
Tienkäyttäjä käyttää informaatiota hyväkseen matkan tai kuljetuksen suunnittelussa tai sopeutumisessa vallitsevaan tilanteeseen. Hän hankkii tai vastaanottaa tietoa joko ennen matkaa tai matkan aikana. Tieto on pysyväisinformaatiota tai muuttuvaa informaatiota.
Pysyväisinformaatio on perustietoa tiestöstä ja liikenteestä, kuten nopeusja liikennerajoitukset, reittivaihtoehdot jne. Laajemmin käsitettynä pysyväisinformaatio sisältää myös tiedot tien varren palveluista.
Muuttuva informaatio on joko säännöllisesti päivitettävää, kuten tietyöt ja
keli tai tapauskohtaista tilannetietoa yllättävistä paikallisista häiriöistä tai
vaarallisista ajo-olosuhteista, kuten onnettomuuksista, ruuhkista tai poikkeuksellisen huonoista keleistä.

Tienkäyttäjainformaatio
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Tienkäyttäjäinformaatioon liittyy läheisesti myös liikennevalistus ja yleinen
tieto tielaitoksen toiminnasta ja palveluista. Lisäksi sillä on yhteyksiä matkailu- ja kuljetusinformaatioon.

3.2 Oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa
Tienkäyttäjäinformaation kriittisin tekijä on uskottavuus. Tienkäyttäjä ei saa
pettyä. Tienkäyttäjän näkökulmasta informaation on oltava tarkoituksenmukaista, luotettavaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää.
Tämä edellyttää tielaitokselta ja muilta toimintaan osallistuvilta organisaatioilta, että
• henkilökunta on motivoitunut toimintaan ja informaatiopalvelu
mielletään osaksi perustehtävää, meillä tienpitoa
• informaatiojärjestelmien ylläpito on organisoitu alueellisesti ja
valtakunnallisesti: tiedon keruusta ja välityksestä sekä vastuista
ja kustannusten jaosta eri organisaatioiden kanssa on sovittu, eri
viestityypeille on määritelty tavoiteajat ja maantieteellinen
kattavuus
• tieto kohdistetaan oikean sisältöisenä ja vain sille alueelle tai
tienkäyttäjäryhmälle, joka tietoa tarvitsee. Tienkäyttäjää ei saa
ylikuormittaa turhalla tiedolla
• paikkakuntien nimet ja viestien käsitteet ovat yleisesti ymmärrettyjä ja niiden käyttötavat on yhtenäistetty.

Tie-into

P1! 1

3.3 Tieto oikeaan aikaan eri välityskanavien kautta
»

Tienkäyttäjä voi saada tietoa sekä ennen matkaa kotona tai työpaikalla että matkan aikana suoraan autoon tai taukopaikalle.

Matkan suunnittelun tueksi
Ennen matkaa tarjottavan informaation tärkeimmät välityskanavat ovat Radio Suomi alueradioineen sekä paikallisradiot ja teksti-tv. Näiden kanavien
etu on palvelun säännöllisyys ja vakioajat. Pysyväisinformaatiota välitetään
myös lehdistön, esitteiden ja karttojen avulla.

Tienkäyttäjainrormaatio
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Yksilöllistä palvelua tarjoaa Tienkäyttäjän linja 9600-9100, tielaitoksen maksullinen palvelu- ja palautepuhelin. Ensi vaiheessa palvelun tuottaa liikenteen tiedotuskeskus. Alueellinen palvelu voidaan liittää saman numeron alle
tiepiirien valmiuksien ja tarpeen mukaisesti.
Tienkäyttäjän linja on myös suora palautekanava tielaitokseen. Henkilökohtainen palvelu- ja palautepuhelin toimii talvikaudella ympäri vuorokauden,
kesäkaudella palvelua tarjotaan kysynnän mukaan.
Lisäksi Tienkäyttäjän linjalta saa erikoiskuljetusneuvontaa arkisin kello 8 16.15. Tämän palvelun tuottaa liikenteen palvelukeskus.
Uusina välineinä tutkitaan Telesammon (yhteys mikrotietokoneelta tielaitoksen palvelutietokoneeseen) sekä paikallis -tv:n ja aamu-tv:n käyttöä informaation välittäjinä.

Apua matkan varrelle
Matkan aikana informaatio välittyy suoraan autoon radion ja Tienkäyttäjän
linjan sekä tienvarsinäyttöjen avulla. Suun joukko tienkäyttäjiä on mandollista tavoittaa myös huoltoasemilla ja palvelualueilla.
Tienvarren lämpätila-, nopeus- ja turvavälinäytöt ovat tienkäyttäjien mielestä
hyvää palvelua. Koska näyttäjen vaikutuksista liikenteen turvallisuuteen tai
sujuvuuteen ei ole riittävästi tietoa, lisähankinnat tulee harkita tarkoin. Tienvarsinäyttöjen yhteydessä ei hyväksytä mainosrahoitusta.
Tielaitoksen tavoitteena on luoda liikenteen tiedotuspisteiden verkosto
huoltoasemille, palvelualueille ja muille tienkäyttäjien suosimille paikoille.
Verkosto koostuu noin 150 peruspalveluja tarjoavasta pisteestä. Sitä täydentävät korkeatasoiset tiedotuspisteet (malli Linnatuuli, Tähtihovi), jotka
sijaitsevat tärkeimmillä pääteillä puolentoista, kanden tunnin ajomatkan
välein (10-15 kpl). Liikenteen tiedotuspisteet tielaitos perustaa ja ylläpitää yhdessä kuntien ja paikallisten yrittäjien kanssa. Pisteiden tulee olla
valvottuja.
Liikenteen tiedotuspisteiden palvelujen sisältö ja laajuus vaihtelevat asiakasmäärän ja muiden paikallisten tarpeiden sekä resurssien mukaan. Peruspalvelu on yksisuuntaista keli- ja tietyötiedottamista sekä yllättävistä
olosuhteista tai häiriöistä kertovaa tilannetiedottamista. Korkeatasoisten pisteiden palvelu on vuorovaikutteista ja osin henkilökohtaista. Keli-, tietyöja tilannetiedottamisen lisäksi pisteissä on tarjolla muita informaatiopalveluja tarpeen mukaan sekä yleistä tietoa tielaitoksesta.
Liikenteen tiedotuspisteiden ylläpitoon kehitetään joustava järjestelmä, jonka osista voidaan koota kuhunkin pisteeseen tarvittavat informaatiopalvelut.
Järjestelmä yhtenäistää asiakaspäätteissä tiedon esitystavan ja käyttöliittymän sekä tiedon keruun ja tiedon siirron.
Huoltoasemien Tie-infoverkostoa ylläpidetään ainakin vuoden 1995 loppuun, mutta nykyisellä laitteistolla verkostoa ei enää laajenneta. Tulevaisuudessa Tie-infoa vastaava palvelu (tiheä verkosto, halpa tekniikka) toteutetaan osana liikenteen tiedotuspisteiden perusverkkoa.
Yleisradion RDS-palvelun kautta jaettavaa tosiaikaista liikennetiedotusta kehitetään edelleen.
Pääkaupunkiseudulla saatetaan kokeilla myös

Tienkäyttäjäinformaato
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RDS/TMC -lähetyksiä. RDSrrMC-viestin vastaanotto edellyttää radioon erityistä vastaanotinta, joka tallentaa koodatun viestin ja muuttaa sen puheeksi tai tekstiksi pienelle näyttöruudulle.
Katsaus eri välineiden nykyiseen volyymiin ja kehitysnäkymiin on esitetty liitteessä 2.

4. INFORMAATIOPALVELUT
4.1Tavoitteena turvallinen ja sujuva matka
Tielaitoksella on ensisijainen vastuu liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen vaikuttavasta keli-, tietyö- ja tilannetiedottamisessa. Tiedotuksen kohteena ovat suuret tienkäyttäjäryhmät ja välineinä joukkoviestimet. Palvelu
on tienkäyttäjälle ilmaista.
Vuorovaikutteisen ja tienkäyttäjän yksilöllisistä tarpeista lähtevän henkilökohtaisen palvelun kysyntä on kasvamassa. Nykyiset palvelumuodot ovat
matkailumultimedia- ja tiesääpäätteet sekä Tienkäyttäjän linja. Näistä palvelusta voidaan myös tienkäyttäjältä periä maksu.
Kaupallinen yritys voi yhteistyössä tielaitoksen kanssa vastata liikenteen
turvallisuuteen ja sujuvuuteen vaikuttavan tiedon sekä yksin muun tiedon
välittämisestä. Tielaitoksen tietoaineiston myynnissä noudatetaan markkinahintaa. Tiedon keruun tai siirron kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti
viestimien kanssa. Yritys saa hinnoitella palvelun vapaasti kysynnän
mukaan.
Tielaitoksella on oikeus valvoa tietojensa käyttöä ja välitystä. Periaatteena
on että,
• yrityksen palvelu ei ole ristiriidassa tielaitoksen palvelujen
kanssa
• tietoa käytetään oikeassa yhteydessä ja että se on luotettavaa ja
liikennettä palvelevaa
• tiedon tulkinta tai käyttö ei aiheuta virheellistä käyttäytymistä
liikenteessä
• tiedon välityksestä kolmannelle osapuolelle sovitaan tielaitoksen
kanssa
• tiedon lähde aina mainitaan.

4.2 Kelitja keliennusteet
Tienkäyttäjä voi ennen matkaa ja matkan aikana saada tiedon
vallitsevasta kelistä sekä keliennusteen seuraa ville 2-4 tunnille.
Kelitiedottaminen perustuu tielaitoksen tiesääjärjestelmään. Tiepiirien kelikeskuksissa tai vastaavissa perustietoon lisätään tieto tiemestaripiireissä
käynnissä olevista toimenpiteistä. Keliennusteiden laatimisessa voidaan
käyttää hyväksi myös Ilmatieteen laitoksen piste- ja aluekohtaisia
sääennusteita.

Tienkäyttajäinformaatio
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Valtakunnallista palvelua
Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastaa liikenteen tiedotuskeskus, joka
sopii tiepiirien kanssa tiedotuksen muodosta ja yhteistyöstä vuosittain.
Valtakunnallinen tiedottaminen on yleispiirteistä ja keskittyy pääteille. Juhlapyhien ja lomakausien aikana sen tarkkuutta ja kattavuutta lisätään.
Valtakunnallisessa tiedotuksessa tärkeimmät välineet ovat teksti-tv ja Tienkäyttäjän linja sekä Tie-info, joka sisältää sekä valtakunnallista että alueellista tietoa.
Alueellista palvelua
Alueellinen tiedottaminen sisältää yksityiskohtaista tietoa ja kattaa myös vähätiikenteiset tiet. Tärkeimpänä muotona pidetään alue- ja paikallisradioiden
kautta säännöllisesti ja vakioaikoina tapahtuvaa tiedottamista. Sen kohteena on lähinnä työmatkaliikenne.
Viikonlopun palvelutason jokainen piiri sovittaa alueelliseen ja ajankohtaiseen tarpeeseen.
Tienkäyttäjän linjaa kehitetään myös alueellisen palvelun välineeksi.
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4.3 Tietyöt

»

Tienkäyttäjä voi ennen matkaa tai r natkan aikana saada tiedon
yleisillä teillä tehtävistä liikennettä haittaa vista tietöistä, niiden
ajankohdasta, sijainnista, pituudesta sekä vaikutuksesta matkan
hidastumiseen ja ajomukavuuteen.

Tiedot kootaan tiepiireissä
Kesäaikana tiepiirit päivittävät tietyötiedot viikoittain, muuna aikana kerran
kuukaudessa. Tiedot vilkkaasti liikennöidyillä teillä tehtävistä liikennettä selvästi haittaavista tietöistä päivitetään tarvittaessa vaikka useamman kerran
päivässä.
Päätiestöllä tehtävistä haitta-asteeltaan suurista tietöistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen työn alkua.
Tietyötiedottamista tehostetaan ennen juhlapyhiä ja lomakausia, kesällä
myös viikonloppuisin.
Valtakunnallinen palvelu keskittyy valta- ja kantateille
Liikenteen tiedotuskeskus vastaa valtakunnallisesta tiedottamisesta. Valtakunnallisissa joukkoviestimissä keskitytään valta- ja kantateillä sekä liikenteellisesti tärkeillä muilla teillä tehtävistä tietöistä tiedottamiseen.
Kesän tienparannustyöt -kartta on tietyötiedottamisen perusta. Kartan tietoja täydennetään ja tarkennetaan muilla välineillä kesän aikana.
Tienkäyttäjän linjalta saa tietoa kaikista yleisillä teillä tehtävistä tietöistä sekä ohjeita vaihtoehtoisen reitin valintaan. Pääteiden ja liikenteellisesti tärkeiden muiden teiden tietöistä tiedotetaan teksti-tv:n ja Tie-infon sivuilla.
Tietöiden kuukausi- ja viikonlopputiedotteet lähetetään suoraan ammattiliikenteelle sekä joukkoviestimille, jotka jakavat tietoa edelleen harkintansa
mukaan.
Alueellinen palvelu kattaa koko tiestön
Alueellisesta tiedotuksesta vastaa tiepiiri. Tietoa välitetään maakunta- ja
paikallislehdistön sekä alue- ja paikallisradioiden kautta. Lisäksi käytetäänTie-infon alueellisia sivuja ja paikalliselle väestölle suunnattuja
ennakkotiedotteita.
Tietyömaan alussa kerrotaan tienkäyttäjille tietyön pituudesta, kestosta ja
mandollisista kiertoteistä opastustaululla. Tietyöstä kertovia informaatiotauluja voidaan sijoittaa myös levähdysalueille ennen työmaan alkua.
Tiepiiri sopii liikenteen tiedotuskeskuksen kanssa alueellaan olevien matkailumultimedialaitteen reitinsuunnitteluohjelmistojen päivityksestä.
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4.4 Vaaralliset ja yllättävät liikennetilanteet

».

Liikenteen tilannetiedottamisen tavoitteena on tiedottaa välittömästi teillä havaituista yllättävistä kriittisistä tilanteista kuten onnettomuuksista, liukkaudesta, ruuhkista ja eläimistä. Oikea-aika!sella tilannetiedotuksella voidaan estää vaaratilanteet ja lisävahingot sekä antaa autoilijalle tietoa, joka auttaa häntä varautumaan matkan hidastumiseen tai matkareittin tai -ajankohdan
muuttamiseen.

Tiedot poliisilta ja tienpitäjältä
Poliisi tai tienpitäjä lähettää tiedon tiellä havaitsemistaan vaarallisista ajo-olosuhteista tai häiriöstä viivytyksettä alue- ja paikallisradioille sekä valtakunnallista tiedottamista varten liikenteen tiedotuskeskukseen sovitun käytännön mukaisesti.
Tiedotuskeskus välittää tiedon
Jos tilanne on laajavaikutteinen tai kriittinen, liikenteen tiedotuskeskus välittää tiedon edelleen Radio Suomeen. Radio Suomi lähettää tiedon alueellisesti kohdistettuna R DS-viestinä.
Jos häiriön vaikutukset ovat paikallisia ja lieviä, liikenteen tiedotuskeskus
hyödyntää tietoa Tienkäyttäjän linjalta tulevien tiedustelujen yhteydessä.
4.5 Liikenteen seuranta ja ruuhkaennusteet
»

Ruuhkatiedottamisen tavoitteena on tasoittaa ruuhka huippuja
vaikuttamalla matka-ajankohtaanja ohjaamalla lIIkennettä vaihtoehtoisille reiteille.

Tiedotus perustuu liikenteen automaattisesta mittausjärjestelmästä (LAM),
poliisilta sekä uusista reitinohjausjärjestelmistä saataviin tietoihin.
Tiedotuskeskus seuraa ja tiedottaa
Liikenteen tiedotuskeskus seuraa ja ennakoi pääkaupunkiseudun viikonloppuliikenteen sujumista ja kehittymistä sekä meno- että paluuliikenteen aikana. Tiedot välitetään Radio Suomen sekä paikallisradioiden kautta.
Juhlapyhien ja suurten yleisötapahtumien yhteydessä laaditaan pääteille
ruuhkaennuste, josta tiedotetaan laajasti joukkoviestimien avulla.
Helsingistä lähtevien pääteiden liikenteen sujuvuudesta ja ennusteesta saa
tietoja myös Tienkäyttäjän linjalta.

Tienkäyttäjäinformaatio
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4.6 Kelirikkoajan rajoitukset
»

Kelirikkoajan liikenteen rajoitukset ehkäisevät tiestön vaurioitumista. Ennakkotiedottaminen odotettavissa olevista rajoituksista
sekä tilannetiedottaminen auttaa paikallista väestöä ja elinkeinoelämää suunnittelemaan kuljetuksensa.

Pääpaino alueellisessa tiedotuksessa
Tiepiirit ylläpitävät tietoja liikenteen rajoituksista. Tietoa jaetaan lähinnä lehdistön ja radion kautta. Paikallisille asukkaille ja yrityksille lähetetään
ennakkotiedote.
Liikenteen tiedotuskeskus hyödyntää tiedot Tienkäyttäjän linjan palveluissa
sekä tilastoissa, jotka kiinnostavat erityisesti joukkoviestimiä.
Liikenteen tiedotuskeskus välittää tiedon myös reitti- ja erikoiskuljetuslupapalveluun.
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4.7 Lautta-aikataulut ja -reitit
».

Paikalliset asukkaat ja matkailijat voivat suunnitella matkansa
ajankohdan ja reitin etukäteen. Toiminta sisältää normaalin aikataulu- ja reittitiedottamisen lisäksi liikenteessä esiintyvistä poikkeuksista ja häiriöistä tiedottamisen.

Tiepiirit ylläpitävät tietoa alueensa lauttojen aikataulusta ja reitteistä sekä
liikenteen tilapäisistä häiriöistä ja välittävät tiedon edelleen liikenteen tiedotuskeskukseen valtakunnallista tiedottamista varten.

Tienkäyttäjainfortnaatio
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Paikallista palvelua
Paikallisille asukkaille tieto jaetaan lauttarannan ilmoitustaululla, paikallisen
lehdistön välityksellä sekä reittikohtaisilla aikatauluilla. Aikatauluja on saatavissa lautoilla sekä paikkakunnan julkisissa tiloissa.
Liikenteessä esiintyvistä poikkeuksista ja häiriöistä tiedotetaan lisäksi alueja paikallisradioiden kautta.
Valtakunnallinen palvelu maksullista
Liikenteen tiedotuskeskus antaa aikataulu- ja reittineuvontaa sekä tietoja
häiriöistä Tienkäyttäjän linjalla.
Liikenteen tiedotuskeskus julkaisee vuosittain valtakunnallisen aikataulukirjasen.
4.8 Reitinsuunnittelu
»

Tienkäyttäjälle annetaan tietoa, jonka avulla hän voi suunnitella
matkan tai kuljetuksen haluamillaan perusteilla, kuten turvallisin,
rauhallisin, nopein, lyhin tai pyöräilyyn sopivin reitti.

Tietoa välitetään Tienkäyttäjän linjan kautta maksullisena palveluna. Tarvittavat tiedot tiedotuskeskus kokoaa muun tiedotuksen perusaineistosta, tielaitoksen tietojärjestelmistä ja tiepiireiltä.
4.9 Muut tienkäyttäjän palvelut
Tielaitos voi resurssiensa mukaan tarjota myös muunlaista tienkäyttäjän tarvitsemaa tietoa, kuten tietoa tienvarren palveluista: paikkakunnan hinaus- ja
korjauspalveluista, majoitusliikkeistä tai ympäri vuorokauden auki olevista
huoltoasemista. Joukkoliikenteen reitti- ja aikatauluneuvonta voi myös kuulua palveluvalikoimaan.
Kaikki oheispatvelut ovat maksullisia.
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LIIKENTEEN INFORMAATIOPALVELUJEN KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ
Kesällä 1993 tehdyn käyttäjätutkimuksen mukaan tienkäyttäjät haluavat tietoa kaikesta siitä, mikä aiheuttaa matkanteon viivästymistä. Tieto tietöistä,
ruuhkista ja onnettomuuksista vaikuttaa matkareitin ja matka-ajankohdan
valintaan. Myös kelitiedottamisella on vahva vaikutus tienkäyttäjien päätöksiin. Näistä asioista kaivataan myös enemmän tietoa kuin niistä saadaan.
Ylivoimaisesti tärkein liikenneinformaation välittäjä on radio. Radio Suomea
sekä maakunta- ja paikallisradiota kuunnellaan paljon ja ne tavoittavat suuren tienkäyttäjäjoukon. Erityisesti ruuhkista ja keleistä halutaan nykyistä
enemmän tietoja maakunta- ja paikallisradioiden kautta.
Käyttäliittymäanalyysin mukaan tienkäyttäjät eivät ole tyytyväisiä matkailumultimedia- ja tiesääpäätteisiin eivätkä Tie-infoihin. Matkailuohjelma on vaikeakäyttöinen, tiesään informaatio on vaikeasti ymmärrettävissä ja tulkittavissa. Tie-info puolestaan on helppokäyttöinen, mutta sisällöltään liian
suppea.
Ammattiautoilijat eivät käytä eivätkä katso tarvitsevansa tielaitoksen tarjoamaa informaatiota. He eivät myöskään luotta tielaitoksen kykyyn välittää
ajantasaista tietoa. Ammattiautoilijat käyttävät LA-puhelimia ja taukopaikkoja keskinäiseen tiedonvälitykseensä.
Tienkäyttäjät ovat valmiita maksamaan kohtuullisen korvauksen tielaitoksen
informaatiopalveluista. Enemmistö haastatelluista piti 5 mk/kerta kohtuullisena korvauksena matkailumultimedia- ja tiesääpäätteen käytöstä. Tietyökartalle ehdotettua 10 markan hintaa kaksi kolmasosaa piti kohtuullisena tai
halpana.
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VÄLITYSKANAVIEN

Radio Suomi ja paikallisradiot
Radio Suomi alueradioineen vastaa lähes 50 %:sta ja paikallisradiot yhteensä 26 % :sta radion kuunteluun käytetystä ajasta.
Radion kuunteluajasta vajaat 11 % on autokuuntelua. Autossa Radio Suomea ja paikallisradioita kuunnellaan yhtä paljon.
RDS -palvelu
Yleisradion tarjoama RDS-palvelu mandollistaa asematunnistuksen lisäksi
ohjelmatyyppien tunnistuksen. RDS-radioita on nyt käytössä runsas
170 000 kappaletta, vuosikasvuksi on arvioitu 15- 20 000 kappaletta.
Liikennetiedotusjärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 1994. Liikennetiedotukset luetaan aina Radio Suomen kanavalla alueellisesti kohdistettuina.
Viestien välitykselle on määritelty kiireeVisyysasteet häiriön kriittisyyden mukaisesti. Krifttisimmät viestit luetaan kesken ohjelman. Vähemmän kriittiset
viestit luetaan välittömästi sopivassa ohjelmasaumassa.
Jos RDS .radiossa on EON-toiminta ja TPA/TA-painike, se vaihtaa automaattisesti liikennekanavalle tai siirtyy kasettikuuntelusta radiokuunteluun
aina kun lähetetään liikennetiedotuksia.
Teksti-tv
Yleisradion keväällä 1993 tekemän tutkimuksen mukaan teksti-tv-talouksissa asuu 42 % väestöstä eli 1,5 miljoonaa henkeä. Useita kertoja päivässä
teksti-tv:tä katsoo yli 100 000 ja ainakin kerran päivässä lähes 300 000
henkeä. Tietyö ja keli -sivuja ilmoitti katsoneennsa 5% vastaajista eli
70 000 henkeä.
Teksti-tv:n käyttö lisääntyy jatkuvasti.
Tienkäyttäjän linja - tielaitoksen palvelu- ja palautepuhelin
Maksullinen Tienkäyttäjän linja 9600-9100 avattiin yleisölle joulukuussa
1993. Puhelintekniikan nopea kehitys mandollistaa sekä alueellisen että
valtakunnallisen palvelun samaa kanavaa pitkin.
Puhelinpalvelujen määrä kasvaa jatkuvasti. Samalla niiden käyttökynnys
madaltuu. Puhelin onkin lähes kaikkien tavoitettavissa kotona tai työpaikalla. Matkan aikana käytettävien matkapuhelinten määrä on jatkuvassa kasvussa. Tammikuussa 1994 matkapuhelimia oli jo puoli miljoonaa, viimeisen
vuoden kasvu on ollut lähes 100 000 kappaletta.
Telesampo
Telesampo on yleinen tietoverkkopalvelu, joka tarjoaa yksittäiselle mikron
käyttäjälle standardoidun tietoliikennekäytävän eri tiedontuottajien palveluihin. Tietoverkkopalvelujen käytön odotetaan jälleen kääntyvän pysyvään
nousuun. Vuonna 1993 kasvu oli jo 15-20%.
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Tielaitos testaa vuoden 1994 ajan yleisen tietoverkon mandollisuuksia toimia tiesäätietojen tiedonvälityskanavana sekä tämäntyyppisen palvelun
kysyntää.

Ti e-info
Tie-infoja on 54 kpl Kesoil ja Esso -huoltoasemilla pääteiden varsilla. Käyttäjätutkimuksen mukaan Tie-infoja sekä matkailumultimedia- ja tiesääpäätteitä oli käyttänyt säännöllisesti 4% ja silloin tällöin 30 % haastatelluista.
Tie-info on kolmivuotinen kokeiluhanke, jolla etsitään kokemuksia yleisöpäätteen toiminnallisista vaatimuksista, tienkäyttäjien tietotarpeesta sekä
tielaitoksen valmiudesta tämäntyyppisen palvelun ylläpitoon. Tie-infolaitteiden markkinointi on nyt lopetettu lähinnä laitteiden toiminnasta ja huoltamojen vähäisestä sitoutumisesta johtuvien ongelmien vuoksi.

Matkailumultimedia- ja tiesääpäätteet
Tielaitos, alueen kunnat ja matkailuyrittäjät ovat perustaneet neljä korkeatasoista palvelualuetta: Ouluntullin Kempeleelle, Kainuun Portin Kajaaniin,
Linnatuulen Janakkalaan ja Tähtihovin Heinolaan. Näissä pisteissä tielaitoksella on oma tiesääjärjestelmän yleisöpääte. Lisäksi se toimittaa matkailumultimediajärjestelmään yleistä tielaitosinformaatiota ja ylläpitää reitinsuunnitteluohjelmiston tietyötietoja.
Kesällä 93 tehdyn käyttöliittymäanalyysin mukaan yleisöpäätteiden tietosisällössä ja esitystavassa on paljon kehitettävää. Osa parannusehdotuksista
on jo toteutettu Tähtihovin päätteissä.
Ennen seuraavan liikenteen tiedotuspisteen perustamista nykyisten pisteiden palvelun puutteet on korjattava. Kehittämistä koordinoi keskushallinto.
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