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TIIVISTELMÄ  

Tieliikenteen telematiikka -  El 8-kokeilualue  tutkimushankkeen loppuarvi-
ointi kohdistuu Pohjolan Kolmioon sisältyvällä Turun  ja  Vaalimaan välisellä 

 E18-tiellä vuosina  1996 - 1998 toteuteifuun Tiehallinnon  kolmivuotiseen 
tutkimusohjelmaan, johon sisältyi noin  40  projektia. Projekteilla pyrittiin lii-
kenteen ohjauksen  ja  tiedotuksen kautta tienkäyttäjien palvelun parantami-
seen sekä tiesääjärjestelmän kehittämisen kautta myös tienpitotoiminnan 
tehostamiseen. Projektit jakautuivat kohteen mukaan neljään ryhmään: tie-
don kerääminen, tiedon käsittely, tiedon jakelu  ja telematlikkasovellutusten 

 vaikutusten arviointi. 

Loppuarvioinnilta  odotettiin arviota siitä, miten tutkimusohjelma  on  vastannut 
esitettyihin pyrkimyksiin  ja  tavoitteisiin, onko tutkimusohjelman toteutus on-
nistunut  ja  onko  se  edistänyt telematiikan käyttöönottoa liikenteen hallinnas-
sa. 

Menetelmänä loppuarvioinnissa käytettiin ensisijaisesti henkilöhaastatteluja 
 ja postikyselyä,  jotka kohd istettiin tutkimushankkeen tuloksia hyödyntäville 
 ja  hankkeeseen osallistu neille tahoille. 

Arvioinnissa todettiin hankkeen onnistuneen sekä hallinnollisesti että tekni-
sesti verraten hyvin. Pidettiin selvänä, että hanke  on  edistänyt tieliikenteen 
telematiikan soveltamisen tarkoituksenmu kaisuutta  ja yhtenäistänyt  näitä 
sovellutuksia. Ilman hanketta sovellutukset olisivat ilmeisesti hajanaisempia. 
Tietoja tieliikenteen telematiikan edelleen kehittämiseksi  on  saatu riittävästi. 
Yksityiskohtaisempaa tietoa parhaista ratkaisuista kuitenkin tarvitaan edel-
leen. 

Tutkimushankkeen valmistelun yhteydessä tehtyä ratkaisua, jossa telematii
-kan  esillä olleet kokeiluhankkeet keskitettiin samalle kansainvälistä liiken-

nettä merkittävästi palvelevalle tielle, pidettiin hyvin onnistuneena. 

Hankkeen tutkimusorganisaatio toimi suurelta osin hajautettuna  E18-tien 
varrella oleviin tiepiireihin. Hajautus koettiin tehokkaaksi  ja  toimivaksi ratkai-
suksi  ja  siihen mandollisesti liittyvät vaikeudet pystyttiin eliminoimaan ver-
kottuneella avoimeen tiedonvaihtoon perustuvalla toimintatavalla. 
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ABSTRACT 

This final evaluation is directed to the research programme Transport 
Telematics - E18 Test Area, which was completed in 1996 - 1998 on the 
main road E18 between Turku and Vaalimaa (Russian border). This road is 
one of the main links in the Nordic Triangle. This research programme run 
by the Finnish Road Administration consisted of about 40 different projects 
aiming to promote traffic control and information to the road users as well as 
the road weather information system to the road maintenance. The projects 
were divided into four groups according to their goal: observation process, 
data processing, information delivery and auditing of telematic pilot projects. 

The final evaluation was committed in expectation of answers concerning 
the results of the research programme correspondence to its goals, the suc-
cess of the execution of the programme and the possible promoting effect of 
telematics in traffic management. 

The primary method in the final evaluation was personal interviews and 
postal questionnaire, which were pointed to persons, who were assumed to 
be representing the utilizers of the results or who were participants in the 
p rog ram me. 

ln  this final evaluation the programme was seen to have succeeded both 
technically and as a research process. It was clear that the road traffic 
telematics has been promoted and the applications are more effective and 
unified than should be the case without this programme. On general level 
the gained information was seen as sufficient, but the development of the 
best applications still need further research. 

ln  the planning phase of the programme, it was chosen to concentrate all 
the pilot projects on the internationally remarkable road E18. This selection 
was found to be very successful. 

The research organisation of the programme was mainly run as decentral-
ised to the road districts along the E18 road. This decentralisation was ex-
perienced as a very effective and motivating pattern and possible difficulties 
were won by efficient networking. 



ALKUSANAT  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  on  syyskuussa  2000  tilannut Tieliikenteen Tieto- 
keskus Oy:ltä  "Tieliikenne telematiikka -  E18 -kokeilualue"  tutkimushank-
keen  loppuarvioinnin. 

Loppuarvioinnilta  odotettiin arviota siitä, miten tutkimusohjelma  on  vastannut 
esitettyihin pyrkimyksiin  ja  tavoitteisiin, onko tutkimusohjelman toteutus on-
nistunut  ja  onko  se  edistänyt  telematiikan käyttöönottoa  liikenteen hallinnas-
sa. 

Tieliikenteen  Tietokeskus  Oy:ssä  on  loppuarvioinnin  toteutuksesta vastan-
nut  prof.  Harri  Kallberg  apunaan  tradenomi  Katja  Savolainen. Kaakkois- 
Suomen tiepiirin puolelta  on  yhteyshenkilönä  toiminut liikenteen palvelu- 
päällikkö Yrjö Pilli-Sihvola.  

Loppuarvioinnin  aineistoa  on  kerätty haastattelemalla hankkeeseen osallis-
tuneita  ja  sidosryhmiin  kuuluvia henkilöitä sekä suorittamalla  postikysely 

 näiden  henkilöryhmien  keskuudessa.  Kohdehenkilöiden  suhtautuminen ar-
viointiin  on  ollut  aiheutetusta vaivasta  huolimatta erittäin myönteistä. Arvi-
oinnin tekijänä haluan lämpimästi kiittää kaikkia  myötävaikuttaneita  henki-
löitä. 

Helsingissä, tammikuussa  2001  

Harri  Kallberg  
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YHTEEN  VETO  

Suunnittelu  ja  toteutus 

Projektisuunnitelmaa  pidettiin yleisesti rakenteeltaan  ja  laajuudeltaan tar-
koituksenmukaisena. Hanke oli muuhun tutkimustoimintaan verrattuna iso, 
mutta suunniteltua laajuutta pidettiin tehtävään, mandollisuuksiin sekä suun-
nitteluvaiheen tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisena.  Osa  hankkeen 
laajuudesta selittyy  sillä,  että tutkimusohjelma  on  liittynyt käynnissä olevaan 
tiesäätoimintaan kokoamalla muillakin perusteilla toimeenpantavia hankkei-
ta.  E18-tie  näytti olevan luonnollinen  ja  helposti hyväksyttävä valinta tielii-
kennetelematiikan keskitetyksi tutkimusalueeksi. 

Loppuarvioinnin  yhteydessä ei ole  tullut  esiin konkreettisia näkökohtia, jotka 
olisivat edellyttäneet suu nnitelmalta oleellisesti toisenlaista rakennetta. To-
teutuksen aikana ei koettu, että suunnitelma olisi muodostunut joustavuuden 
kannalta rasitteeksi. 

Hankkeen suunnittelu onnistui hyvin, vaikka osapuolia  ja sidosryhmiä  oli 
paljon. Tutkimushanke toteutui hyvin. Myös projektit toteutuivat pääosin hy -
vin. Aikatauluviivästykset olivat joidenkin projektien osalta merkittäviä ehkä 
toteutuksen tarkoitu ksenmukaisu uden vaikutuksesta  ja  joiden  kin  projektien 
raportointi yleishyödylliseen käyttöön jäi puutteelliseksi. Kokonaisuutena 
ohjelma toteutui myös kustannusarvion kohdalta kohtalaisesti, vaikka yksit-
täisissä projekteissa saattoi olla poikkeamia. 

Toteutusvaiheessa  hankkeen johto vaikutti paremmalta kuin strategisissa 
projekteissa yleensä. Raportointi johto-  ja projektiryhmille  oli poikkeukselli-
sen hyvää. Hyvä motivaatio leimasi tutkimushanketta eri tasoilla johtoryh-
mästä projektiryhmään  ja toteutusorgan isaatioon.  Hankkeen organisaatiosta 
hajautettuine toteutuksineen  ja projektiryhmineen  on  jäänyt positiivinen mie-
likuva. 

Hankkeen riskinotto sopeutui olosuhteisiin hyvin, mutta organisaation  riskin-
sietokykyyn  olisi kiinnitettävä huomiota. 

Hankkeen tulokset  ja  hyödyntäminen 

Yleisesti tarkasteltuna tuloksia ei todennäköisesti ole saatu riittävästi, mutta 
paljon kuitenkin. Teknisestä toimivuudesta saatiin tietoa, mutta ei vielä riittä-
västi. Parannettavia kohtia tuotiin esiin projektissa (niitä  on  kehitetty jälkeen-
päin  ja  kehitetään edelleen). Taloudellisten ominaisuuksien puolesta tilanne 

 on  elänyt edelleen  projektin  jälkeen, hinnat ovat muuttuneet. Tietoja tielii-
kenteen telematiikan edelleen kehittämiseksi  on  yleisellä tasolla saatu riittä-
västi. Yksityiskohtaisempaa tietoa parhaista ratkaisuista kuitenkin tarvittai-
siin.  

On  selvää, että hanke  on  edistänyt tieliikenteen telematiikan soveltamisen 
tarkoituksenmukaisuutta  ja yhtenäistänyt  näitä sovellutuksia. Ilman hanketta 
sovellutukset olisivat ilmeisesti hajanaisempia  ja lukuisampia.  Tulokset ovat 
auttaneet sekä liikenteen ohjauksen että tiedotu ksen kehittämisessä. 
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Telematiikka  tienkäyttäjien  ja sidosryhmien  näkökulmista 

Huomio tien päällä kiinnittyy tietysti lähinnä muuttuviin nopeusrajoituksiin 
yms. selvästi tienvarressa näkyviin laitteisiin. Järjestelmät  on  toteutettu päte-
vän näköisesti, ne eivät näytä "koejärjestelyiltä"  tai harjoitustöiltä. Valveutu-
neelle tienkäyttäjälle on  jo  tarjolla hyvät palvelut varautua eri tilanteisiin. 

Liikenteen valvonnan mandollisuudet perinteisillä menetelmillä ovat käyneet 
rahapulan vuoksi yhä riittämättömämmiksi. Liikenteen telematiikan muitakin 
tavoitteita palvelevat uudet sovellutukset voivat tukea myös liikennevalvon-
nan kehittymistä. Liikenteen valvonnan  ja  liikenteen  hallinnan telematiikka

-ratkaisujen synergiaa kannattanee etsiä. 

Tiedonvälitysketju  radion  suuntaan  on  ylipäätänsä kunnossa. Kuitenkin lisää 
ajankohtaisuutta voidaan toivoa. 

Synergian  kehittäminen teleoperaattoreiden viestiverkkojen  ja  tieliikenteen 
telematiikan välillä näyttäisi olevan kannatettava ajatus. 

Tieliikenteen tutkimustoiminta 

Tiehallinnon  ja Tieliikelaitoksen  asema  on  nähtävä sellaiseksi, että niiden  on 
 kannettava vastuuta telematiikankin kohdalla sekä soveltavasta että perus-

tutkimuksesta tieliikenteeseen  ja  tienpitoon liittyvissä asioissa.  Jos  isot or-
ganisaatiot eivät osallistu perustutkimukseen jäädään Suomessa jälkeen. 

Tiehallinnon  tutkimustoiminnan voidaan katsoa kehittyneen aloitelähtäisesti 
 ja varsin  irrallaan laitoksen  strateg isista  tavoitteista. Tutkimushankkeiden 

yläpuolella olevat tutkimusstrategian tavoitteet, joita toiminnalla pyrittäisiin 
pitkäjänteisesti palvelemaan, näyttävät ainakin käytännössä puuttuvan. 
Tästä seuraa, että tutkimustoiminnan ohjaukseen  ja organisointiin  olisi kiin-
nitettävä huomiota. 

Tiehallinnon  tutkimustoiminnan organisointi näyttää kokonaisuutena  varsin 
toimintakykyiseltä.  Kuitenkin tutkimustoiminnan ohjeistamisessa voisi olla 
vielä parantamisen varaa, erityisesti hyödyntämisen varmentaminen näyttäisi 
kaipaavan huomiota. Myös ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen suun-
nittelussa  ja  tutkimusten kohdentaminen "oikealle" vastuutaholle voisi kai-
vata tarkastelua 

Tutkimustoiminnan tieteelliset tulokset ovat yleisesti olleet laadukkaita. Kriit-
tistä näyttää yleisesti olevan uuden tiedon kytkeminen strategiaprosessiin, 
TTS:n  ja PTS:n. 

Raportointikäytäntö  ja  tiedon saattaminen eri käyttäjille heille sopivassa 
muodossa  on  kokonaisuutena ongelmallinen asia. Pelkistämisen ohella  tut-
kimustu  losten  jalostamiseen kuuluu myös päätöksentekijän näkökulman 
omaksuminen tutkijan näkökulman sijasta. 
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I  JOHDANTO  

1.1 	Tieliikenteen  telematiikka -  E18 -kokeilualue  

Arvioitavana  on  kolmivuotinen, vuosina  1996— 1998  toteutettu ohjelma, jo-
hon sisältyi noin  40  projektia, joiden kustannukset Tiehallinnolle oli arvioitu 
yhteensä  32,8  milj. mk:ksi.  Tästä  14,7  milj.  mk  oli tarkoitettu installaatioihin 
koeteillä,  1,1  milj.  mk  ATK-investointeihin  ja  17,0  milj.  mk  tutkimus-  ja kehi-
tystoimintaan.  

Tutkimushankkeeseen sisältyneet projektit luetellaan liitteessä  1 

Hankesuunnitelma  rakentuu ajatukselle, että: 
• telematiikalla  voidaan tehostaa liikennettä  ja tienpitoa  koskevan tiedon 

keräämistä, käsittelyä  ja  saadun informaation jakelua 
• saadu  Ila  info rmaatiolla  voidaan tehostaa liikenteen ohjausta, tiedotusta, 

kunnossapitoa  ja talvihoitoa  (tehokkuudella tarkoitetaan tässä tuotosten 
 ja  panosten arvojen suhdetta) 

•  tehostamisella  on  myönteistä vaikutusta liikenteen sujuvuuteen, turvalli-
suuteen  ja ajomukavuuteen  (tai  näiden tuottamiseen tarvittaviin panok

-si  in).  

Suunnitelmassa varauduttiin arvioimaan telematiikan vaikuttavuus liikentee-
seen  ja  tien kunnossapitoon  em.  syy—seuraussuhteiden kautta sekä telema-
tiikkasovellutuksia myös teknisinä ratkaisuina  ja  taloudellisuuden suhteen. 
Näin odotettiin saatavan tietoja Suomen oloihin parhaiten soveltuvan  liken-
netelematiikan  järjestelmän piirteistä. Lisäksi esillä oli suomalaisen teollisuu-
den intressi kehittää alalle sovellutuksia. 

Tutkimushankkeesta  on  laadittu vuoden  1996  alussa valmistunut projekti- 
suunnitelma  ja  vuoden  1998  lopussa valmistunut loppuraportti (Tielaitoksen 
selvityksiä  4/1 999).  Näiden lisäksi  on  erillisistä projekteista laadittu huomat-
tava määrä raportteja.  

1.2 	Arvioinnin suorittaminen  

Loppuarvioinnin  aineisto koottiin pääosin haastatteluilla  ja postikyselyllä. 
Haastateltaviksi  pyydettiin  15  hankkeen johtoon, toteutukseen  ja sidosryh-
mun  kuuluvaa henkilöitä, joista  14  haastateltiin noin  tunnin  mittaisessa kes-
kustelussa. Haastatellut henkilöt luetellaan liitteessä  2.  Haastatteluja varten 
oli kohdehenkilöille lähetetty hanketta esittelevää aineistoa  ja  rinnakkaisessa 
postikyselyssä käytetyt kysymykset. Haastatteluissa ei kysymyslistaa kuiten-
kaan täsmällisesti seurattu, vaan keskustelu kohdistui kunkin henkilön ase-
man  ja  hankkeeseen liittyvän tehtävän kanalta keskeisiin kysymyksiin. 
Haastattelut nauhoitettiin  ja  niiden perusteella laadittiin  1 - 2  sivun yhteen-
vedot, jotka annettiin haastateltujen tarkastettaviksi. Tarkastettuja yhteen-
vetoja käytettiin loppuarviointiraportin laadinnassa. 

Postikysely  lähetettiin  33  henkilölle tutkimushankkeeseen osallistuneelle  tai 
 siihen läheisesti liittyneelle henkilölle. Kyselyyn vastasi  5  henkilöä. Luettelo 
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vastanneista  on  liitteessä  3. Postikyselyssä  käytetty kysymyslomake  on  liit-
teenä  4. Postikyselyn  tuloksia käytettiin loppuarviointiraportin laadinnassa. 

Haastattelujen  ja postikyselyn  tulosten ohella perehdyttiin projektisu unnitel-
maan  ja loppuraporttiin  sekä joihinkin erillisten tutkimusprojektien raporttei

-hin. 

Loppuarvioinnin  suorittaminen ajoittui noin kaksi vuotta tutkimushankkeen 
päättymisen jälkeen. Siksi oli odotettavissa, että postikyselyyn vastaajat  ja 

 haastateltavat eivät mandollisesti muistaneet kaikkia tutkimushan kkeen yk-
sityiskohtia, varsinkaan  jos  eivät päätoimisesti työskentele välittömästi aihe-
piiriin liittyvissä tehtävissä. Toisaalta voidaan myös katsoa, että hankkeen 
yksityiskohtia koskevan palautteen merkitys  on  ajan kuluessa vähentynyt, 
varsinkin kun kohteena oleva aihepiiri kehittyy nopeasti. Näin erityisesti 
haastatteluissa  osa  huomiosta kiinnitettiin tieliikenteen telematiikan aihepiirin 
yleiseen merkitykseen sekä kehitysnäkymiin  ja  myös tieliikenteen tutkimus-
toimintaan yleensä. 

Aineiston kokoamisen yhteydessä saattoi todeta, että aihepiireistä vallitsi 
hyvin laaja yksimielisyys huomioonottaen haastateltavien  ja postikyselyn 

 vastaajien erilaiset taustat  ja  tehtävät. Kuitenkin tuli esille joitakin kysymyk-
siä, joissa saadut vastaukset eivät vaikuttaneet yksimielisiltä. 

Eräs näkökulmaero liittyy telematiikan asiantuntijoiden vaikutusvaltaan.  Tie- 
hallinnon piirissä  on harvalukuinen  joukko tieliikenteen telematiikkaan pe-
rehtyneitä henkilöitä. Heidän voidaan katsoa kokevan vaikutusvaltansa  rut-
tämättömäksi  pääosin rakennustekniikkaan orientoituneessa ympäristössä  ja 

 katsovat, että telematiikkasovellutuksia tulisi kehittää  ja  laajentaa  ja  että pe-
rinteiset prioriteettitarkastelut eivät  tee  oikeutta telematiikalle. Toisaalta voi-
daan olla sitä mieltä, että telematiikkaa tulee kehittää  vain  niissä yhteyksis-
sä, joissa  se  osoittautuu kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi eikä ole 
erityistä aihetta telematiikan tuntijoiden vaikutusvallan lisäämiseen. 

Tiellikenteen  hallinnon käytössä olevan  ja  tulevaisuudessa kehittyvän  tele-
matiikan  mandollinen nykyistä yksityiskohtaisempi käyttäminen liikenteen 
valvonnan tarkoituksiin  on  myös kysymys, josta voidaan esittää  vastak-
kaisiakin  näkökohtia. 

Myös vastuun jaosta tieliikenteeseen liittyvästä tutkimustoiminnasta Tiehal-
linnon  ja  ministeriön kesken voidaan periaatteellisella tasolla esittää poik-
keavia kantoja. Käytännössä ei ongelmia tällä suunnalla kuitenkaan ole ollut.  

1.3 	Projektiryhmän itsearviointi  

El 8-projektiryhmän  jäsenet ovat keskuudessaan tehneet postikyselyyn pe-
rustuvan itsearvioinnin tutkimushankkeesta vuoden  1998  loppupuolella. Tä-
mä arviointi  on  raportoitu hankkeen loppuraportissa. Arvioinnin kohteena 
olivat ohjelman hyödyt  ja  haitat sekä ohjelman onnistuminen tiedonvälityk-
sessä  ja  ohjelmaan sisältyneet riskit. 

Ohjelma koettiin hyödylliseksi ainakin verrattuna vaihtoehtoon, jossa projektit 
olisi toteutettu erillisinä. Ohjelmasta ei juurikaan ollut haittaa. Ohjelman pro- 
jektipäällikön, sihteerin  ja projektiryhmän  yhteistyön todettiin toimineen hyvin. 



Tieliikenteen  telematiikka -  E18-kokeilualue, Loppuarviointi 	 17  
JOHDANTO 

Liikenteen  hallinnan  johtoryhmä ei  sen  sijaan toiminut kovinkaan aktiivisesti 
hankkeen johtoryhmänä. Hankkeen hallinnollinen viestintä sekä myös vies-
tintä sidosryhmille todettiin onnistuneiksi. Riskinotto todettiin tulokselliseksi 
eikä täysin epäonnistu neita projekteja  tu nnistettu. 

Itsearviointia  ei tarkoitettu korvaamaan ulkopuolista loppuarviointia, josta 
tässä raportissa  on  kysymys. 
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2  HANKKEEN SUUNNITTELU  JA  TOTEUTUS  

2.1 	Hankkeen laajuus  

E18-tutkimusohjelman lähtökohtana olivat liikenteen ongelmat, joiden sel-
vittämiseen  ja  ratkaisemiseen pyrkivistä telematiikkaprojekteista hanke koot-
tu Kysymyksessä oli luonteeltaan uusi tehtäväalue, joka  on  tulossa  koko 

 yhteiskunnassa voimakkaasti esille. Toisaalta tieliikenteen telematiikan 
mandollisuudet olivat vasta hahmottumassa  ja  alue siten suuressa määrin 
tuntematon. Hanketta voisi luonnehtia rohkeaksi  ja mittavaksi avaukseksi 

 ajankohtaiseen kohteeseen. 

Projektisu unnitelmaa  pidettiin yleisesti rakenteeltaan  ja  laajuudeltaan tar-
koituksenmukaisena. Hanke oli muuhun tutkimustoimintaan verrattuna iso, 
mutta suunniteltua laajuutta pidettiin tehtävään, mandollisuuksiin sekä suun-
nitteluvaiheen tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisena. 

Hanke hyväksyttiin Tiehallinnon johtoryhmässä liikenteen  hallinnan  johto-
ryhmän esityksestä.  Se  saattoi tuntua silloisissa oloissa kalliilta. Johtoryhmä 
sitoutui toteuttamiseen senkin vuoksi, että hanke liittyi EU:n tutkimusohjel-
maan  ja  siihen suuntaan oli tehty sitoumuksia. Kokoaminen tutkimusohjel-
maksi todennäköisesti varmisti rahoituksen jatkuvuuden  koko  hankkeen 
ajalle. 

Ohjelman suuri kustannusarvio  on  ilmeisesti syrjäyttänyt muita varojen 
käyttätarkoituksia. Tältä kannalta ohjelman mitoitu ksen tarkoituksenmukai-
suus voi herättää kysymyksiä. Selkeää kantaa tähän  on  kuitenkin vaikea 
ottaa. 

Tutkimushankkeen laajuutta arvioitaessa  on  pidettävä mielessä, että riskejä- 
kin on  otettava, koska tulosten arvoa ei ennalta tiedetä. Erityisesti aineetto

-mien, tietämykseen  ja  mandollisesti tuotekehitysmandollisuuksiin liittyvien 
tulosten arvon määritys  on jälkikäteenkin  epävarmaa.  Ala  ja toimintaympä-
ristö  on  myös sellainen, että todelliset sovellutukset tiellä - jotka voivat olla 
kalliitakin -  on  tutkimuksenkin kannalta tarkoituksenmukainen  tai  ainoa ky-
seeseen tuleva ratkaisu.  

Osa  hankkeen laajuudesta selittyy  sillä,  että tutkimusohjelma  on  liittynyt 
käynnissä olevaan tiesäätoimintaan kokoamalla muillakin perusteilla toi-
meenpantavia hankkeita. Ohjelman rahoitus  on  tullut  osittain EU:sta. Lisäksi 

 osa  rahoituksesta  on  saatu tiesääjärjestelmän kehittämiseen varatuista va-
roista.  Osa-alueet sisältyvät myös laajempiin tutkimusohjelmiin, kuten 
VKING -ohjelmaan.  

2.2  Tutkimusohjelman rakenne 

Tutkimusohjelman rakennetta  ja  suunnitelmaa  on  pidettävä onnistuneina. 
Loppuarvioinnin yhteydessä ei ole  tullut  esiin konkreettisia näkökohtia, jotka 
suunnitteluvaiheessa olisivat edellyttäneet oleellisesti toisenlaista rakennet-
ta. 
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Tieliikennetelematiikan  tavoite liittyy läheisesti liikenteen  hallinnan  yleisem-
pään tavoitteeseen. Liikenteen hallinnalla pyritään siihen, että  se  voitaisiin 
korvaavanakin rinnastaa muihin tienpidon toimiin - erityisesti rakentamiseen 
- pyrittäessä saavuttamaan tienpidolle asetettuja tavoitteita, kuten edelly-
tysten luomista  ja  ylläpitämistä turvalliselle, sujuvalle  ja  taloudelliselle liiken-
teelle. Erityinen merkitys telematiikalla voi olla myös väliaikaisena ratkaisu-
na, jolla investointia  ja investointipäätöstä  voidaan siirtää myöhempään 
ajankohtaan. 

Hankkeen lähtökohtana oli tilanne, jossa liikenteen palveluita kehitettiin. 
Tässä kriittisenä kysymyksenä oli perustietojen saanti. Palveluiden tuottami-
sen taitoa  ja  mandollisuuksia koettiin Tiehallinnossa  ja  myös  sen  ulkopuo-
lella olevan, kunhan perustietoja saataisiin. Perustietojen hankinnan ohella 
hahmottui myös tarve järjestää näiden tietojen hallinta niin, että ne olisivat 
sujuvasti palvelun tuottajien käytettävissä. Näytti siltä, että tietojen keskittä-
minen yhteen kohteeseen olisi tarpeellista. Tähän suuntaan tieliikenteen 
telematiikka-arkkitehtuu ri sitten kehittyikin,  El 8-hankkeen  ja sen  jatkona 
olleen  TETRA TELEMARKin  seurauksena. 

Tutkimushankkeen synty näyttää perustuneen esillä olleisiin irrallisiin hank-
keisiin, siis enemmän  bottom-up  kuin  top-down.  Tämä konsepti toimi kuiten-
kin yllättävän hyvin.  On  kuitenkin mandollista, että  top-down lähestymista

-valla ja segmentoituna  lopullisiin  osa-alueisiinsa osahankkeiden kattavuus 
 olisi voinut olla parempikin eli toteutunut kokonaisuus saattoi jättää katve-

alueita. Hankkeen ajoituksen  on  todettu olleen aivan hyvä. 

Telematiikan  kehitys  projektin  aikana oli nopeaa. Tutkimushanke oli kuiten-
kin suunniteltava  koko kestoajalleen.  Tämän aihepiirin puitteissa olisi mah-
dollisesti ollut tarkoituksenmukaista tarkentaa suunnitelmaa toteutuksen ai-
kana. Toteutuksen aikana ei kuitenkaan koettu, että suunnitelma olisi muo-
dostunut rasitteeksi joustavuuden kannalta. 

Telematiikan  kohdalla ajankohtaista ohjautuvuutta tulisi tutkimustoiminnassa 
erityisesti painottaa alan nopean kehityksen vuoksi. Voitaneen katsoa, että 
hallintokäytäntöä ei tässä hankkeessa koettu erityiseksi rasitteeksi, mutta 
epäiltiin, että  se  olisi voinut myötävaikuttaa joidenkin mandollisuuksien  me-
nettämiseen. 

E18-tie  näytti olevan luonnollinen  ja  helposti hyväksyttävä valinta tieliiken-
netelematiikan keskitetyksi tutkimusalueeksi. Tätä valintaa tuki myös mah-
dollisuus saada hankkeeseen EU:n  TEN  -rahoitusta. Keskittämistä  on  pi-
dettävä onnistuneena valintana. 

Turun piirissä  on kelistä  aiheutuvia liikennehäiriöitä  E18-tiellä. Tämän tien 
onnettomuuskehitys ei myöskään pysy täysin mukana  koko  maan myöntei-
sessä kehityksessä. Rannikon suuntaisella valtatie 8:lla  on  lisäksi saman 
kaltaisia ongelmia kuin E18:lla. Kelitiedon  ja kelin  hallinta rannikon olo-
suhteissa liikenneturvallisuuden parantamiseksi  on  Turun tiepiirin luonnolli-
nen erikoistumisalue. Tältäkin kannalta tutkimuksen keskittäminen  E18-tielle 
oli asianmukaista. 

Tutkimusohjelma  on  suunniteltu telematilkan  ja  sitä välittömästi hyödyntävien 
toimintojen lähtökohdista. Siis  on  ensisijaisesti katsottu, mitä telematiikalla 
voidaan tienpidossa  (ml.  liikenteen hallinta) tehdä. Tästä näkökulmasta seu- 
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raa,  että orientoituminen tienpidon tarpeisiin  ja hyödyntämismandollisuuksiin 
 on  voinut jäädä puutteelliseksi. Tienpidon toimintoanalyysi olisi voinut olla 

vaihtoehtoinen lähtökohta tutkimusohjelmaa suunniteltaessa. Asiaa arvioita-
essa tulee kuitenkin ottaa huomioon tutkimusprojektin suunnittelussa  vallin - 
fleet  reunaehdot  (EU -rahoitus).  

E18-hanke oli suunnitteluvaiheessa profiloitunut tuolloin käynnissä olevan 
liikenteen  hallinnan strategisen projektin  käytännön toteutuk-
siin/pilotointeihin. Pääasiallisena tehtävänä oli suomalaisen liikenteen  hallin-
nan konseptin tarkentaminen Tiehallinnon  kannalta. Hankkeen kokonaisuus 
ei Tiehallinnon organisaatiossa ole  kovin  hyvin hahmottunut. Liikenteen hal-
linta  ja telematiikka  ovat toisiinsa liittyviä käsitteitä  ja telematiikka  ei selvästi 
erotu liikenteen  hallinnan  laajemmasta kokonaisuudesta. 

Tiehallinnossa  oli erittäin tärkeätä koota hankkeet  E18-sateenvarjon  alle 
uudehkon  asian lanseeraamiseksi. Tutkimusohjelma myös korosti  koko  pal-
veluketjun  aikaansaamista tiedonkeruusta tiedon jalostamiseen  ja  loppu- 
käyttäjän palvelun tuottamiseen. Erityisesti ketjun alkupäähän liittyvien erit-
täin tärkeiden hankkeiden hyötyjä oltaisiin saatettu kyseenalaistaa  jos  niitä ei 
oltaisi nähty osana loppupalvelua. Samoin kattava vaikutustutkimusten teko 
tuntuu jälkeenpäinkin ajateltuna kokeilualueen tärkeimpiin kuuluvalta osalta. 

Ohjelma sisältää huomattavan monia projekteja, joiden aihepiiritkin hajautu
-vat.  Mandolliset selkeät ensisijaiset painotukset eivät ohjelman kokonaisuu-

desta nouse näkyvästi esille.  Tien  käyttäjille suunnattavalle informaatiolle  on 
 ohjelmassa muodostunut huomattava paino. Esimerkiksi kapasiteetin hal-

lintaan olisi kaivannut lisää painoa. 

Suunnitteluun vaikutti myös  se,  että samaan aikaan pääkaupunkiseudulla  oh 
 käynnissä Matheus -projekti, joka oli eri lilkennemuotoja kattava  ja  jossa 

olivat mukana  mm.  pääkaupunkiseudun  kunnat.  Tästä mandollisesti seurasi, 
että  E18 profiloitui  vahvasti Tiehallinnon toimintaan  ja  yhteydet esim. kuntiin 
jäivät vähäisiksi.  

2.3 	Aloite-  ja  suunnitteluvaihe  

Hankkeen suunnittelu onnistui hyvin, vaikka osapuolia  ja sidosryhmiä  oli 
paljon. Motivaatio suunnitteluun oli hyvä senkin vuoksi, että tieto toteutuk-
sesta oli saatu. Negatiivista palautetta ei ole saatu eikä omassa keskuudes-
sa muodostunut. Jälkikäteenkin nähtynä ohjelman suunnittelu näyttää on-
nistuneen. Vääriksi  tai tarkoituksettomiksi osoittautuneita  tutkimuskohteita ei 
hankkeessa  tullut  esille. 

Suunnittelussa tuli mandollisesti kiire, ei siis ollut  turhan  työn kokemisen ris-
kiä. Siitä huolimatta yritettiin saada suuri osallisten joukko mukaan. Kuitenkin 
mukana oli pääasiassa asiantuntijoita. Suunnittelussa lienee ollut moti-
voivaa, että suunniteltavan tutkimuksen kytkeytyminen tuleviin toimintatapo-
jen valintapäätöksiin oli alusta saakka selvä. 

Uudehkon  asian lanseeraamiseksi Tiehallinnossa oli erittäin tärkeätä koota 
hankkeet Oulua myöten  E18-sateenvarjon  alle.  Tutkimusohjelma myös ko-
rosti  koko palveluketjun  aikaansaamista tiedonkeruusta tiedon jalostamiseen 

 ja loppukäyttäjän  palvelun tuottamiseen. Erityisesti ketjun alkupäähän liitty- 
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vien erittäin tärkeiden hankkeiden hyätyjä oltaisiin saatettu kyseenalaistaa, 
 jos  niitä ei oltaisi nähty osana loppupalvelua. 

Vaikka hankkeen voidaan katsoa olleen "sateenvarjo" muutoinkin toteutetta
-ville täille,  on se tulostensa  puolelta katsottuna hahmottunut tarkoituksenmu-

kaiseksi. Esimerkiksi liikennekeskusten tietojärjestelmien rakenne  on  täältä 
peräisin. Myös vaikutustutkimuksia tehtiin hankkeessa paljon. Ilman hanketta 
näitä olisi todennäköisesti ollut vähemmän. Hankkeen sisällön hahmottami-
nen onnistui siinäkin mielessä, että kokonaisuus säilyi yhtenäisenä. 

Hanke painottui tien käyttäjien palvelun puolelle. Tällä puolella kehitettiin 
tiedon keruun  ja  käsittelyn menetelmiä. Myös tältä pohjalta syntynyt osa-
puolten työnjako  on  osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. 

Turun tiepiirin kannalta aloite-  ja suunnitteluvaihe  olivat ongelmattomia vaik-
ka hankkeen valmistelu tuli pääosin muualta. Hanke kohdistui tiepiirin kan-
nalta kiinnostavaan aihepiiriin  ja  suunnitelma vaikutti kelvolliselta. Päätös 
hankkeeseen ryhtymisestä oli siten helppo. Myös muiden asiasta kuultujen 
tiepiirien näkemykset olivat saman su untaiset.  

E18-tutkimusohjelmaa suunniteltaessa oltiin  jo  saatu kokemusta esim.  stra-
tegisen projektin  S6  Liikenteen hallinta pohjalta. Vielä  1990-luvun puolivälis-
sä ajateltiin, että liikenteen telemaattisten ratkaisujen vaikutukset  ja  merkitys 
ovat suoraviivaisesti arvioitavissa. Asiassa edistyttiin  E18-tutkimusohjelman 
myötä  varsin  paljon, mutta ei  kyllä  päästy ihan suunnitteluohjeisiin vietäviin 
standardiratkaisuihin asti. (Tämä ei  kyllä  voinutkaan olla  vain  kolme vuotta 
kestäneen hankkeen tavoite).  

2.4  Tutkimushankkeen toteutus 

Tutkimushanke toteutui hyvin. Myös projektit toteutuivat pääosin hyvin, joi-
denkin projektien osalta aikatauluviivästykset olivat merkittäviä ehkä toteu-
tuksen tarkoituksenmukaisuuden vaikutuksesta, joidenkin projektien rapor -
tointi yleishyödylliseen käyttöön jäi puutteelliseksi. Kokonaisuutena ohjelma 
toteutui myös kustannusarvion kohdalta kohtalaisesti, vaikka yksittäisissä 
projekteissa saattoi olla poikkeamia. 

Toteutusvaiheessa  hankkeen johto vaikutti paremmalta kuin strategisissa 
projekteissa yleensä. 

Hyvä rnotivaatio leimasi tutkimushanketta eri tasoilla johtoryhmästä projekti- 
ryhmään  ja toteutusorganisaatioon. Toteutusorganisaatiossa  oli hyvät hen-
kilöresurssit. Raportointi johto-  ja projektiryhmille  oli poikkeuksellisen hyvää. 

Hankkeen organisaatiosta hajautettuine toteutuksineen  ja projektiryhmineen 
 on  jäänyt positiivinen mielikuva - itse asiassa yllättävän hyvä. Myös johdon 

sitoutuminen hankkeeseen nähtiin yleensä myönteisenä. Johtoryhmä antoi 
käytännön asioita hoitaneelle projektiryhmälle työrauhan  ja  näytti olevan 
itsekin oppimassa uutta hankkeen puitteissa. Hankkeen oikeutusta ei toteu-
tuksen yhteydessä missään vaiheessa kyseenalaistettu. Verrattaessa hank-
keen organisaation toimintaa muihin tutkimusohjelmiin  jää vaikutelmaksi, 

 että  El 8-telematiikkahanke  toimi hyvin. 
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Tutkimusorganisaatio  oli osittain hajautettu piireihin, joihin kuhunkin jäi  vain 
 harvoja asiantuntijoita. Hajautuksesta ei näyttänyt olevan hankkeen toteu-

tukselle haittaa, vaan verkottumisen koettiin toimivan  ja  korvaavan hajautuk-
sesta muutoin mandollisesti koituvaa haittaa. Epäonnistumisia tässä suh-
teessa ei jäänyt mieleen. Ei myöskään syntynyt käsitystä, että hanke olisi 
pitänyt organisoida jotenkin toisin. Hajautuksen edut olivat  selvät. Hajaute-
tussa  organisaatiossa asiantuntemuksen säilyvyyteen  ja  jatkuvuuteen  on 

 kuitenkin syytä kiinnittää huomiota. 

Erityisenä myönteisenä piirteenä hankkeen organisaatiosta  on  ollut verkos-
ton jääminen toimintakykyiseksi  ja  toimintaan myös hankkeen jälkeen aina 
nykyisyyteen saakka. Vuoropuhelu telematilkan asiantuntijoiden piirissä  on 

 huomattavan vilkasta verrattuna muihin sektoreihin. 

Hanke oli käytännön syistä eteläpainotteinen, mistä huomautettiinkin.  On 
 kuitenkin epävarmaa, olisiko hankkeelle vielä laajemmalla toteuttajien piirillä 

saatu lisäarvoa. Ulkopuoliset piirit pyrittiin  jo  hankkeen aikana asemoimaan 
tulosten hyödyntäjiksi, joiden puolesta toteutukseen osalliset  mm.  kantavat 
riskejä. 

Projektiryhmän  kokoukset olivat "massiivisia", koska kaikki hankkeet käytiin 
joka kerta läpi.  Se  oli kuitenkin sisäisen tiedottamisen kannalta hyvä. Johto-
ryhmän (samalla liikenteen  hallinnan  johto-ryhmä) rooli jäi vastaavasti 
ohueksi. Hankkeen aihepiiri oli erityisasiantuntemusta edellyttävä. Tällä 
saattoi olla merkitystä  jo itsearvioinnissakin todettuun  johtoryhmän matalaan 
profiiliin  ja  vastaavasti projektiryhmän vahvaan otteeseen. 

Hankkeen toteutuksessa koettiin kuitenkin joitakin ongelmia, joihin johtoryh-
mälä mandollisesti olisi ollut vaikutusvaltaa, kuten: 
•  Piireissä oli tyypillisesti yksi henkilö, jonka tehtävänä oli hankkeen asioi-

den hoito  ja  hänen aikansa ei aina kaikkeen riittänyt. 
• Tiehallinnon  ATK ulkoistettiin  ja  tässä vaiheessa ilmeni ATK:n kapasi-

teettivajetta, joka vaikeutti  ja  hidasti hankkeen toteuttamista. 

Näihin ei johtoryhmältä kuitenkaan saatu konkreettista apua. 

Hankkeen organisaatiosta saatu myönteinen  kokemus  viittaa siihen, että 
teknisen tiedon säilyttäminen  ja  kehittäminen lienee mandollista pysyvästikin 
organisoida hajautetulla tavalla. Projektiryhmä hoiti asioita tehokkaasti  ja 
tarkoitu ksenmukaisesti.  Kuitenkin oli mandollista, että asettajan  ja toteuttajan 

 roolit saattoivat samaistua  ja projektiryhmä  asiallisesti toimi itsensä valvoja-
na. Tästä ei kuitenkaan koettu olevan olennaista haittaa. 

Kyseessä oli uudehko asia, joten kokeilevaa lähestymistapaa, joka ohjelmaa 
tarkasteltaessa tulee esille, voidaan puolustaa, koska pitkällä tähtäyksellä 
tarvitaan sekä suoraan ongelman ratkaisuun tähtäävää että perustutkimuk-
sen luontoista toimintaa.  

On  vaikea hahmottaa, kuinka paljon tutkimusohjelmassa  on  voitu hyödyntää 
muualla maailmassa mandollisesti samoihin aihepiireihin liittyvää työtä. kui-
tenkin tiedetään, että ohjelma oli kiinteässä yhteydessä kansainväliseen  VI-
KING  -projektiin. 
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2.5 	Riskinotto 

Tutkimus-  ja keh itystoimintaa  yleisesti - ei erityisesti  El 8-telematiikka-
hanketta, mutta jossain määrin sitäkin - näyttää leimaavan kehittymätön 
riskien käsittelyn taito. Kun epäonnistumisia - mandollisesti liiallisesti - pe-
lätään, seuraa tavoitteiden asettaminen niin matalalle, että tavoitteiden moti-
voivaa vaikutusta ei mandollisesti voida täysimääräisesti hyödyntää  ja  en-
nalta epävarmoina pidettävien tulosten saavuttaminen vaikeutuu. Tutkimus-
toimintaan sisältyvät riskit tulisi mieltää tähän toimintaan olennaisesti sisälty-
viksi piirteiksi  ja  niitä tulisi osata suunnitelmallisesti käsitellä  ja  analysoida. 

Tiehallinnon  tutkimustoiminnassa ei yleensä ole  kovin  rohkeasti tartuttu uu-
siin ideoihin  ja  valmius näihin liittyvien riskien ottamiseen näyttää myös ol-
leen liian vähäistä. Käytännön läheisyys  on  ollut toimintaa leimaava piirre. 

 E18-hankkeessa riskejä kuitenkin jonkin verran otettiin. Taustana oli osittain 
 se,  että Euroopassa tiedettiin toteutetun vastaavanlaisia hankkeita. Esimer-

kiksi muuttuvien liikennemerkkien kohdalla  El 8-hankkeessa otettiin suurem-
pia riskejä kuin Ruotsissa oli valmiutta. Riskinotto näytti hankkeessa olevan 
- myös jälkeenpäin tarkasteltuna - tasapainossa sietokyvyn kanssa. 

Edellä olevat ristiriitaisilta näyttävät kannanotot  on  tulkittava siten, että hank-
keen riskinotto sopeutui olosuhteisiin hyvin, mutta organisaation riskinsieto-
kykyyn olisi kiinnitettävä huomiota. 

Korkealle asetetut tavoitteet  ja  vastaavat riskit voidaan nähdä myös vaihto-
ehtoisten kehityssuuntien "seulana" niin, että onnistuneet hankkeet todennä-
köisemmin osoittavat "oikeaan" kehityssu untaan kuin epäonnistuneet.  Jos 

 kaikki hankkeet aina onnistuvat (matalan tavoitetason vuoksi) ei tällaista 
johtoa voida tutkimustoiminnasta saada.  

Jos  halutaan, että tutkimustoiminnassa yleensä syntyy innovaatioita,  on  ris-
kiä oltava valmis ottamaan.  Riskin  toteutuminen sinänsä ei saisi johtaa ran-
kaisemiseen  ja  kohtuullisen  riskin  siedon tulisi olla tutkimusorganisaation 
luonnollinen ominaisuus. Sijoitettavien varojen alkuperäkään (verovarat) ei 
tässä saa olla ylivoimainen este, onhan valtiolla  riskin  ottoon erikoistuneita 
yksiköitäkin, kuten TEKES. 
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3  TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN  TIEHALLINNON  TOI-
MINNASSA  

3.1 	Suunnitelman toteutuminen 

Ohjelman tulokset kokonaisuutena olivat hyödynnettävissä, mutta yksittäis-
ten projektien tulosten hyödynnettävyys olisi voinut olla parempi. Tulosten 
teknisessä hyödynnettävyydessäkin  on  todettu joitain aukkoja, esim. tiesää-
asema/kelikameran käyttökeipoisuus vaihtelee eri lähteissä. Lisäselvityksiä 
olisi pitänyt tehdä tutkimustuloksissa osoitetu  Ila  tavalla. 

Hyvin monet tulokset ovat olleet  varsin  laajasti hyödynnettäviä, esim.  E18- 
tien lämpökartoituskarttaa voi hyödyntää liikenteen tiedotu ksessa, tiestön 
ku nnossapidossa  ja  tiestön talvihoidossa. 

Hyödyntämisen kohdalla ei ajateltu toimintamalli näytä kuitenkaan täysin 
toteutuneen, vaan piirit ovat esim. sääohjattujen teiden kohdalla pyrkineet 
kukin kehittämään omia sovellutuksiaan. 

Telematiikan  ja kunnossapidon  kehittämisen yhteensovittaminen  on  voinut 
jäädä puutteelliseksi. Esimerkiksi telematiikan palvelukseen  on  kehitetty  kit-
kamittaria,  jolla ilmeisesti olisi myös telematiikasta riippumatonta käyttöä.  

3.2  Hyödyntämisen mandollisuudet 

Hankkeen tulosten hyödyntämisessä ei ole nähty suuria konkreettisia puut-
teita.  On  selvää, että hanke  on  edistänyt tieliikenteen telematiikan sovelta-
misen tarkoituksenmukaisuutta  ja yhtenäistänyt  näitä sovellutuksia. Ilman 
hanketta sovellutukset olisivat ilmeisesti hajanaisempia  ja lukuisampia. 

Yleisvaikutelmaksi  jää,  että hanke tuotti selkeitä  ja  perusteellisia tutkimusra-
portteja, joten tulokset olivat hyödynnettävissä.  Projektin toteutustavan 

 myötä pyrittiin myös  jo  tiedon levittämiseenkin sekä siihen että kokeilussa 
saatuihin tuloksiin sitouduttaisi  jo  ainakin Uudenmaan-, Turun-  ja  Kaakkois- 
Suomen tiepiirien alueella. Tuloksia markkinoitiin julkaisuissa, seminaareissa 

 ja  esitelmissä kotimaassa  ja  ulkomailla. 

Seminaaritilaisuudet  ja  muu tiedonjako, esim. tutkimusraporttien jakelu, oli 
ehkä liiaksi kohdistettu "sisäpiirille" eli liikennetelematiikan asiantuntijoille  ja 
kehittäjille.  Johdolle toki myös tiedotettiin, onnistuneestikin. 

Tulosten tarkoitettujen käytäntöön soveltajien - esimerkiksi tiepiirien tienpi
-don  suunnittelijoiden - tavoittaminen ei kuitenkaan näytä täysin onnistuneen. 

Hyvään alkuun päästiin, mutta edelleenkin telematiikkahankkeista tehdään 
enemmän erillisselvityksiä kuin nähdään ne perinteiseen tienpitoon  rinnas-
tettavana/yhtä  aikaa tarkaste Itavana keinona. 

Tavoitettavuuden  puutteista  ja  mandollisesti myös hankkeen laajuudesta  on 
 seurannut vaikeus hahmottaa, mitä kaikkea oikeastaan saatiin. Tässä ympä-

ristössä voidaan kokea, että odotusarvot olivat suuremmat, kuin mitä saatiin 
lopputulokseksi. 
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3.3 	Sovellutuksista 

Tulokset ovat auttaneet sekä liikenteen ohjauksen että tiedotuksen kehittä-
misessä. Esimerkiksi muuttuvien liikennemerkkien kohdalla tuloksia  on  käy-
tännössä hyödynnetty. 

Keli-  ja liikennemallien  kehittäminen hankkeessa ei vielä yltänyt soveltami-
seen saakka. 

Talvihoidon  hyöty tuloksista ei ole ollut aivan niin suuri kuin odotettiin, aina-
kaan vielä. Tämä saattaa johtua suurista muutoksista talvihoidon organi-
soinnissa. Tutkimusohjelmasta kunnossapidolle tullutta hyötyä  on  vaikea 
määrittää ohjelman liukuvien liityntöjen vuoksi. Kuitenkin  on  selvää, että 
kunnossapito  on  koko tiesäätoiminnan  (ml.  kelikeskukset)  kehittymisen seu-
rauksena tehostunut  ja varmentunut.  Voi syntyä vaikutelma, että tutkimustie-
don puute ei ollutkaan tiesäätoiminnan kehittämisen kriittinen resurssi  ja  näin 
tutkimuksen merkitys  koko  toiminnan (lyhyen tähtäyksen) tuloksellisuuteen 
jäi vähäiseksi, mutta myönteiseksi.  

3.4 	Vaikutuksista 

Hankkeella  on  ollut vaikutuksia suunnitteluperiaatteisiin  ja  on  noussut esille 
keinoja, joita voidaan lähiaikoina myönteisin odotuksin toteuttaa. Konkreetti-
sia tuloksia  on  siis todettu. 

Tärkeä  ja  onnistunut  tulos  oli Etelä-Suomen tiepiirien yhteistyön syventymi-
nen, mikä  on  siitä lähtien jatkunut. Vahva keskushallinnon ohjaus väheni  ja 

 piirien itsenäisyys lisääntyi ennen hanketta  90-luvun alkupuolella. Samalla 
piirien intressit hajaantuivat. Hankkeen voidaan nähdä yhteen sovittaneen 
tiepiirien intressejä liikenteen  hallinnan  alueella 

Telematiikan  käyttö tienpidon ohjauksessa  ja  myös tien käyttäjille suunnatun 
informaation kehittäminen telematiikaa hyödyntäen ovat molemmat erittäin 
tärkeitä kehityskohteita. Ne liittyvät myös läheisesti toisiinsa. Kunnossapidon 
puolella hankkeiden tulokset ovat vastanneet odotuksia, mutta tulosten käy-
täntöön saattaminen  on  yleisesti vielä pilottiasteella. Tällä  sektorilla  on  kui-
tenkin vaativia tavoitteita toisaalta ympäristön suojelun  ja  toisaalta asiakas- 
palvelun suunnilla. Näiden yhteen sovittamisessa telematiikalta voidaan 
odottaa vielä paljon. Esimerkiksi suolan käytön täsmäohjaus voi vielä kehit-
tyä  ja suolauksen ja  liikenteen ohjauksen (nopeusrajoitus/tiedotus) yhteis-
toimintaa voitaneen kehittää. 

Hankkeen jälkeen  on  laadittu  mm.  Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan  strategia 
 ja  Uudenmaan tiepiirin toimintaohjelma joissa  on  ilmeisesti hyödynnetty  El 8- 

hankkeen tuloksia  ja  kokemuksia, mutta hankkeen vaikutusta näiden tausta-
na  on  vaikea erottaa. 

Ohjelman tulosten hyödynnettävyyttä  on  pyritty edistämään myös liikenteen 
 hallinnan toimintokortistolla (Tielaitoksen  selvityksiä  2/1 997).  Kuitenkin 

näyttää siltä, että uudempien asioiden yhteydessä  asiat  ovat voineet unoh-
tua, esimerkiksi  se,  että liikenteen ohjauslaitteet vaativat ympärivuoro- 
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kautista valvontaa. Tuloksiin liittyvä täydennyskoulutus näyttäisi yleisemmin-
kin  olevan paikallaan.  

3.5  Saavutusten varmistaminen 

Tulosten hyödyntämisen ohjelmointiin hankkeen toteutuksen jälkeen ei tut-
kimuksen kestäessä näkyvästi panostettu. Hankkeessa oli kuitenkin aika iso 
päätösseminaari. Koska monet kokeet ovat jääneet  projektin  päätyttyä pysy-
viksi  ja  ovat siten edelleen seurannassa, yhteinen asiaan palaaminen tieto-
jen ajankohtaistamisen  ja  saavutusten varmentamisen merkeissä ei olisi 
huono ajatus. Tämä voisi orientoitua joko  E18-hankkeeseen  tai  liikenteen 
hallintaan.  

E18-hankkeen tulosten ohella myös muun liikenteen ohjaukseen liittyvän 
tietotaidon välittäminen  ja  nykyistä laajempi omaksuminen näyttäisi olevan 
tavoiteltavaa, koska sukupolvenvaihdokset  ja henkilöriskit  voivat uhata tie-
don säilyvyyttä asiantuntemuksen ollessa  vain  harvoissa käsissä. 
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4  TULOSTEN  HYÖDYNTÄMISEEN  LIITTYVIÄ NÄKÖ-
KOHTIA  

4.1 	Yleisiä näkökohtia  

Telematiikkaan  kannattaa tienpidossa kiinnittää erityistä huomiota koska  se 
on  nopeasti kehittyvä tekniikan alue  ja  on  jo  osoittautunut käyttökelpoiseksi 
keinoksi. Käyttökelpoisuus  on  lisääntymässä myös siksi, että nuoremmat 
ikäpolvet ovat hyvin valmistautuneet omaksumaan tieto-  ja tietoliikennetek-
niikkaan  perustuvia sovellutuksia eri alueilla. Telematiikka tulisi tienpidossa 
ottaa hankkeiden  ja  toimintatapojen luonnolliseksi komponentiksi, jonka 
käytön perusteena ovat näkyvissä olevien etujen lisäksi myös tulevat mah-
dollisuudet. 

Tiehallinnolla  oli  ja  on  edelleen mandollisuus hyödyntää saatuja tuloksia. 
Tärkeä näkökohta  on,  että  E18-kokeilualueella  analysoitiin enemmänkin 
konseptin toimivuutta kuin yksittäisiä teknisiä ratkaisuja. Tämä  on  hyvä,  sillä 

 tekniikka kehittyy  koko  ajan; aina olisi toteutettavissa teknisesti edistyneempi 
 ja  halvempi järjestelmä. Tulokset vanhenisivat siten nopeasti. Nytkin voi  jo 
 todeta, että myös itse sovelluksiin/ järjestelmien toimintaan liittyy paljon ke-

hittämisajatuksia  ja  -tarpeita. Esimerkiksi "netit  ja wapit"  ovat tulleet laajaan 
käyttöön vuoden  1996  jälkeen. 

Tieliikenteen telematiikkasovellutusten vaikutukset eivät välttämättä ole  ko-
vin luotettavasti yleistettävissä  yhdestä toteutuksesta toiseen. Myös laajojen 
toteutusten  ja  pitkän aikavälin vaikutukset voivat poiketa merkittävästi ensi- 
vaiheen toteutusten vaikutuksista. 

Tiehallinnon  meneillään oleva organisaatiouudistus asettaa kasvavia vaati-
muksia  mm. kunnossapidon organisoinnille.  Tutkimuksen tulosten hyödyn-
täminen tavoitteiden saavuttamiseksi  on  tarpeen. 

Telematiikan  ja  liikenteen  hallinnan  merkitystä näyttää olevan vaikea saada 
liikennehallinnossa sisäistetyksi, koska ala orientoituu perinteisesti raken-
nustekniikkaan. 

Tulosten hyödyntämisen varmistamiseen tulisi keskittyä. Suomessa emme 
ole siinä  kovin  hyviä. Ero  teorian ja  käytännön välillä näyttää tässä suhtees-
sa lavealta. 

Jatkossakin tulisi säilyttää rohkeus kokeilla uusia, epäilyksenalaisiakin asi-
oita siitäkin huolimatta, että julkisen  vallan  reunaehdot voivat olla tässä 
suhteessa yksityistä sektoria vaikeammat. 

Tiepiirien  erikoistumisen mandollisuutta tulisi myös telematiikkasovellutusten 
kohdalla tukea  ja koko  organisaatiota tulisi pyrkiä kehitystyössä hyödyntä-
mään. Esim. Hämeen Tiepiiri  on  liikenteen telematiikasta hyvin kiinnostunut. 
Siellä  on  omaa pyrkimystä telematiikan soveltamiseen alueen väylänpitäjien 
(yleiset tiet, kadut, yksityiset tiet) yhteistyönä  ja  alueelle tyypillisten ongelmi-
en (suurehkot liikennemäärät) ratkaisemiseen. 
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El 8-tie  kokonaisuutena korkealuokkaisena tienä telematiikkasovellutuksi-
neen toimii myös kansallisena käyntikorttina ulkomailta tulevien suuntaan 
(korkealuokkaisuuden tietekninen toteutus  on  tosin vielä vähän kesken).  

4.2 	Liikenteen tiedotus 

Liikenteen tiedotus  on  nyt  varsin  runsasta.  Sen  kohdistamiseen olisi jatkossa 
panostettava, koska informaation suuri määrä saattaa muodostua omaksu-
misen esteeksi. Toisaalta yleisö usein ilmaisee periaatetasolla halunsa saa-
da lisää informaatiota. 

Erityisesti tien käyttäjille (mutta myös tien kunnossapidon tueksi) suunnatun 
informaation tuotannon kehitystyössä tulisi kiinnittää huomiota loppukäyttäji

-en  tarpeisiin  ja  mandollisuuksiin hyödyntää tuotettavaa tietoa. Esimerkiksi 
aikaerot  kelin  tarkistamisen  ja matkan  suorittamisen välillä  ja  havainto- 
verkon harvuus aiheuttavat, että täysin luotettavaa kuvaa  tie-  ja  liikenne- 
oloista ei ennalta (jolloin päätökseen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa) voida 
taata. 

Hämeen Tiepiirissä  on  alkamassa hanke, jolla selvitetään, kuinka liikenne- 
tiedotusta olisi kehitettävä, jotta  sillä  olisi todella vaikutusta ajokäyttäytymi

-seen  (Tampereen  yliopisto). 

Asiakkaille suuntautuva tiedotus telematiikan keinoin  on  saanut hyvän vas-
taanoton. Tienkäyttäjät suhtautuvat myönteisesti  Kotka -  Hamina sääohjat-
tuun tiehen, vaikka tien laatu  ja  nopeusrajoitus tällä tiellä eivät kaikissa 
oloissa näytäkään olevan järkevässä suhteessa liittyviin teihin, joilla  on  kun-
teät nopeusrajoitukset. Asiakastiedotuksen tutkimuksella  on  saatu tuloksia, 
joilla tiedotusta  on  pystytty edelleen kehittämään. lnformaatioketju näyttää 
toimivan melko hyvin tien pitäjältä  me -diakanaville  ja  näiltä edelleen tien 
käyttäj  il  le. 

4.3 	Sovellutuksista  

Mu  uttuvista  rajoitus-  ja varoitusmerkeistä  odotetaan toimivaa parannusta 
 em.  pääteiden  ongelmiin. Tähän ratkaisuun liittyy myös mandollisuus käyttää 

talvinopeusrajoitusten  1 00 km/h  kiintiötä  muuttuvien nopeusrajoitusten yh-
teydessä. Kuitenkin muuttuvien nopeusrajoitusten ohjausperiaatteet ovat 
olleet erilaiset Turun  ja  Uudenmaan piireissä. Nykyisin niiden pitäisi olla sa-
mat.  

Kelin havainnointiin ja  siihen perustuviin johtopäätöksiin liittyvät hankkeet 
kohdistuivat Turun tiepiirin kannalta keskeisiin ongelmiin. Tässä yhteydessä 
odotetaan vielä liikkuvan kelinm ittau ksen kehittymistä. 

Telematiikkaa  ei vielä pystytty täysimääräisesti hyödyntämään kunnossapi
-don  ohjauksessa. Päätavoite tässä  on  yhtenäinen laatutaso päätieverkolta. 

 Sillä  suunnalla näyttäisi vielä olevan tavoiteltavaa. Myös  kelin  hallintaa  ja 
talvikunnossapitoa telematiikan  tuella  on  syytä vielä kehittää. Tässä yhtey-
dessä liikennetiedotuksella  on  mandollista synergiaa. 
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4.4 	Raportointi 

Raportointikäytäntö  ja  tiedon saattaminen eri käyttäjille heille sopivassa 
muodossa  on  kokonaisuutena ongelmallinen asia. Selviä parannuskeinoja 

 on  kuitenkin vaikea esittää. Tämän tutkimushankkeen ajoitus osui organi-
saation muutosvaiheeseen, jolloin oli luonnollista  ja  tyypillistä keskittyä  vain 

 lyhyen tähtäyksen välttämäifömyyksiin. Näin tulosten omaksuminen  on  voi-
nut jäädä harvojen asiaksi. Tämäkin perustelee tulosten hyödyntämisen 
varmistamiseen ryhtymistä. Myös tutkimusraporttien jakelua kunkin vastaan-
ottajan tarpeiden mukaan  on  vaikea järjestää. Esitteiden käyttö jakelun oh-
jaajana  ja  kiinnostuksen herättäjänä  on  tässä eräs mandollisuus. 

Tulosten pelkistämiseen esittelyä varten voidaan myös ajatella käytettävän 
linjaorganisaatiota. Pelkistämisen ohella tutkimustulosten jalostamiseen 
kuuluu myös päätöksentekijän näkökulman omaksuminen tutkijan näkökul-
man sijasta. Tässä yhteydessä  on  myös kiinnitettävä objektiivista huomiota 
tulosten luotettavuuteen.  

Monet  tiedot olivat mitä ilmeisimmin käytettävissä muuallakin kuin kokeilu- 
kohteissa  ja  mallit yleistettävissä. Mandollisuus sisällyttää tutkimushankkeen 
tuloksia Tiehallinnon sisäisen koulutuksen aihepiireihin voisi olla toimiva tapa 
varmistaa tulosten pysyvyys  ja käytettävyys.  

4.5 	Liikenteen valvonta 

Liikenteen valvonnan mandollisuudet perinteisillä meneteimillä ovat käyneet 
rahapu  Ian  vuoksi yhä riittämättömämmiksi. Liikenteen lisäännyttyä  ja turvalli-
su ustavoitteiden  kiristyessä automaattivalvonnan tarjoama kustannustehok-
kuus  on  tullut  poliisin kannalta hyvin kiinnostavaksi. Automaattivalvonnan 
nykyinen tekniikka vaikuttaa vanhanaikaiselta  ja  on  odotettavissa, että lii-
kenteen telematiikan muitakin tavoitteita palvelevat, uudet sovellutukset voi-
vat tukea myös liikennevalvonnan kehittymistä. 

Muuttuvat nopeusrajoitukset ovat poliisin toimintaa ajatellen tieliikenteen 
telematiikan hyvin näkyvä  osa.  Niiden täyden vaikuttavuuden saavuttami-
seksi tulisi kiinnittää huomiota kuljettajien motivoimiseen aktilviseen merkki-
en  seuraamiseen, koska perinteisessä nopeusrajoitusjärjestelmässä tien 
säännöllinen käyttäjä voi toimia muistitiedon varassa, mutta muuttuvien ra-
joitusten kohdalla ei voi. 

Liikenteen ohjaus, myös automaattisia laitteita  ja telematiikkaa  käyttäen,  on 
 vastuullista toimintaa, jossa  on  pyrittävä hyvään laatuun. Käytännössä tien 

käyttäjät luottavat saamaansa informaatioon  ja  ohjeisiin. Vakavia ongelmia 
tieliikenteen tuottaman informaation epäluotettavuuden  tai  puutteellisuuden 
vuoksi ei ole ollut. Kuitenkin  on  syytä todeta, että laitteiston käyttäjällä  on 

 velvollisuus ilmoittaa  sen  mandollisesta pois kytkennästä, jotta tilanteet "ei 
ilmoitettavaa riskiä"  ja "ilmoituslaitteisto  ei toimi" pystyttäisiin selvästi erotta-
maan. 
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5 VAHVUUDET JA  HEIKKOUDET  

5.1 	Toimintatapa 

Kertyi näyttää siitä, että informaatioteknologian avulla voidaan toteuttaa ai-
emmin lähinnä mielikuvituksen varassa olleita asioita  ja  uudistaa toimintata-
poja tavalla, joka ilman telematiikkaratkaisuja olisi mandotonta. Esimerkkinä 
mainitaan automaattinen tiedonkeruu liikkuvasta ajoneuvosta tiestältä  ja  tie-
don hyödyntäminen Tiehallinnon toiminnassa  ja  uudet langattomat tiedotus- 
palvelut. 

Tutkimusohjelma toimi myönteisesti sateenvarjona yksittäisille hankkeille, 
jolloin tieto eri kehittämisalueista  ja  suuntauksista levisi tehokkaasti kaikille 
tietoa hyödyntäville. Liikennetelematiikkaa hyödynnettäessä täytyy kuitenkin 
kiinnittää huomiota, ettei keskeneräisiä järjestelmiä saateta tienkäyttäjille, 
jolloin  on  riski myäs menettää  jo  toimivien järjestelmien luotettavuutta. 

Vahvuutena  oli säännöllinen  ja  systemaattinen hankkeen etenemisen  ra-
portointi.  Koko  hankkeen laajuus kuitenkin johti siihen, että  vain  harvat  hen-
kilöt pysyivät kokonaisuudessa mukana. Tätä ei kuitenkaan voi pitää  vas-
tuuhenkilöiden  vikana vaan raportointi oli hyvällä mallilla. 

Suomen erityiset mandollisuudet liikenteen telematiikan hyädyntämiseen 
liittyvät vähäliikenteisiin teihin  ja  arktisiin olosuhteisiin. Tämä tutkimusohjel- 
ma koskiessaan  El 8 -tietä, ei kata vähäliikenteisten teiden erityiskysymyksiä. 

Järjestelmiin liittyi  ja  liittyy edelleen teknisiä lastentauteja. Järjestelmien yllä-
pito  on  varsin  kallista, ei kuitenkaan suhteessa tienpitoon yleensä vaan lä-
hinnä suhteessa niihin odotuksiin, joita telematiikalle asetettiin.  

E18 telematiikan koealueen lanseeraaminen  näytti onnistuneen hyvin  ja  se 
 herätti kiinnostusta laajemminkin Suomessa  ja  myös kansainvälisesti.  Nokia 

Oyj  oli ennen hanketta toivonut liikennetelematiikan testialuetta, jollaiseksi 
 El 8  sitten muodostui. 

Yhteistyön kehittyminen osallisten tiepiirien kesken oli myönteinen  kokemus. 
Tiehallinnossa  ollaan ottamassa käyttöön prosessinomaista toimintatapaa, 
jossa piirit tekevät kiinteää yhteistyötä. 

Tutkimushanketta seurannutta telematiikkahankkeiden toteutusohjelmaa  on 
 valmisteltu erillisenä toivelistana, mutta sellaisen ohjelman toteutuminen 

näyttää epävarmalta. Parempi olisi,  jos  nämä hankkeet tulisivat toteutukseen 
TTS:n kautta. 

Liikenteen  hallinnan rinnastuminen  perinteisiin tienpidon toimiin näiden rea-
listisena vaihtoehtona/täydentäjänä ei näytä vieläkään täysin toteutuneen.  

5.2 	Sovellutukset 

Tiedon keruu  on  periaatteessa hallinnassa  ja  toimii luotettavasti. Tiedon ke- 
ruuta yhtenäistettiin hankkeessa, mutta edelleen voidaan kerättävän tiedon 
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laatua kehittää. Tällä alueella vahvoja ratkaisuja ovat lämpökartoitus, kame-
rat  ja  liikkuva havainnointi. Vastaavasti ongelmana mainitaan keliseuranta-
asemaverkon tiheyden mitoittaminen. Tiedon keruun pitäminen laitostasolla 
yhtenäisenä vaatii  koko  ajan ponnistelua (tiesäätieto, kelikamerat, liikenne- 
tieto, tieto muuttuvien merkkien tilasta.) 

Tiedon käsittelyn vahvoja ratkaisuja ovat kelimallit, loogisen palvelutietokan-
nan määrittely  ja tietöiden tietojärjestelmän  toteutus  ja  ongelmia vastaavasti 
järjestelmien yhteensovitus  ja rajapinnat.  Tiedon käsittelyn kehittämisessä oli 

 ja  on  edelleen ongelmia asioiden uuden organisointitavan vuoksi, Tiehallin
-nolla  itsellään  on  rajoitetusti resursseja  ja käsittelyhankkeiden  tilaaminen 

järkevästi  on  vaikeata. 

Informaation jakelussa saatiin hankkeessa ajantasainen liikennetiedottami-
nen teknisesti hallintaan, mutta toiminnallinen kehittäminen yhteistyötahojen 
kanssa  on  edelleen kesken. Vahvuuksina nähdään internet  ja  muuttuvat 
liikennemerkit - tietyissä paikoissa. Kehityskohteita ovat mobiilit ratkaisut. 
Sekä yleisötiedottamiseen että tienpidon ohjaukseen käytettävän tiedon 
ajankohtaisuutta  ja  oikeellisuutta  on  syytä pyrkiä vielä kehittämään. Nyt  on 

 voinut käydä  im,  että varoitus-  ja opastusjärjestelmät  näyttävät toimivan 
epäloogisesti.  Osa toimintahäiriöistä  on  aiheutunut  u  kkosesta.  

Tien  käyttäjille suunnattu tiedotus  on  telematiikan  oleellinen  tulos ja sen  ke-
hittämiseen tulee jatkossakin satsata. Tähän liittyy tiedon toimitusketjun osa-
puolten työnjako, joka nyt näyttää olevan melko selvä. Tiehallinto tuottaa 
joukkotiedotusta  ja  yksilöllinen palvelu jätetään markkinoille. 

Kunnossapidon  puolella tiesääjärjestelmän kehittäminen tapahtui E18:ssa. 
Myös kun nossapitokaluston seu rantajärjestelmä kehitettiin. Kuitenkaan tämä 
linjan kunnianhimoisin projekti  kelin mallintaminen  ei näytä yltäneen vielä 
soveltamisen asteelle. 

Hankkeen positiivisina seurauksina voidaan edelleen pitää: 
•  teknisiä kokemuksia muuttuvista opasteista 
• liikennetiedottamisen internet-sivuja 
•  muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteiden  ja yhteiskuntataloudellisuu

-den  tarkastelun kehitystä 
•  kaksikielisiä opasteita 
• RDS-TMC  järjestelmien tuntemusta  ja 
• autolauttainfoyhteistyötä  

Radioaseman tiedonvaihto liikennekeskusten kanssa toimii puhelinta  ja fak-
sia  käyttäen rutiininomaisesti  ja  hyvin.  Radio  saa tiedot  mm.  onnettomuuk-
sista  ja kelin  muutoksista. 
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6  TUTKIMUSTULOSTEN RIITTÄVYYS  JA LUOTETTA- 
vuus  

6.1 	Sovellutusten vaikuttavuus  ja  soveltuvuus 

Yleisesti tarkasteltuna tietoja ei todennäköisesti ole saatu riittävästi, mutta 
paljon kuitenkin. Kysymyksiä oli vielä jäljellä:  mm.  suhtautuminen telematiik-
kaan, kun siihen totutaan, saattaa muuttua.  

E18-hankkeessakin  tehtiin joukko vaikutusarvioita, joiden tulokset eivät aina 
olleet  kovin  rohkaisevia. Kuitenkin voidaan vielä tässä vaiheessa epäillä näi-
den arvioiden kattavuutta siinä mielessä että ovatko kaikki huomionarvoiset 
vaikutukset tulleet mukaan. Esimerkiksi tieverkon käytettävyys, matkustus- 
mukavuus  ja  liikenteen täsmällisyys ovat vielä heikosti rahaksi muunnetta

-vissa.  Liikenteen  hallinnan  keinot näyttävät erityisesti kohdistuvan näihin 
heikosti rahaksi muutettavissa oleviin liikenteen ominaisuuksiin. Laskennalli-
sesti  vain  vähäisiä hyötyjä tuottavienkin ratkaisujen hyväksyttävyys saattaa 
olla hyvä. Hankkeiden yhteiskuntataloudellisuutta tulisi edelleen selvittää - ei 
liene totta, että Liikenneturvan viesti esim. varovaisesta (nopeus laskee) 
ajosta tuottaa suurta yhteiskunnallista tappiota (aikatappio). 

Telematiikan hyötyjen  ja  kustannusten vertailu näyttää laajemminkin epä-
varmalta toisaalta kustannuksiin liittyvien laitteiden  ja  palveluiden (verraten 
lyhyiksi ennakoitavien) käyttöikien  ja  toisaalta hyötyjen monimuotoisuuden 

 (mm. tuotekehitysintressi)  vuoksi. 

Tehdyt tutkimukset ovat tuloksiltaan luotettavia  ja  kansainvälisestikin vertail-
len korkeatasoisia. Tulosten yleistäminen toisiin toteutuksiin ei välttämättä 
olekaan niin helppoa kuin toivottiin.  On  myös sovelluksia, joiden vaikutuksia 

 on  erittäin vaikea tutkia (esim. tiedotuksen vaikutus ajokäyttäytymiseen). 

Liikenteen ohjauksen vaikutuksesta saatiin jonkin verran tietoa, mutta erityi-
sesti vaikutuksesta  tu rvallisuuteen  tarvitaan lisää tietoa. Tiedotu ksen vaiku-
tuksia ei juuri tunneta. Vaikutukset liikenteen ominaisuuksiin ovat liiken-
neympäristö-  ja aluekohtaisia  eli vaikutustietoa tarvitaan edelleen lisää. 
Tietoja vaikutuksista kunnossapitoon tarvitaan myös lisää. 

Muuttuvien varoitusmerkkien kohdalla  on  mandollista ajautua tarkoitukset - 
toman  yksityiskohtaiseen ohjaukseen niin, että tien käyttäjä ei voi aste-eroja 
omaksua. Tarkoituksettomien  tai  itsestään selvien viestien näyttämistä tulisi 
myös välttää. Esimerkiksi viesti  "tie  liukas" voi näyttää ärsyttävältä oikein 
huonon  kelin  yhteydessä  

6.2 	Sovellutusten tekninen toimivuus 

Teknisestä toimivuudesta saatiin tietoa, mutta ei vielä riittävästi. Parannetta
-via  kohtia tuotiin esiin projektissa (niitä  on  kehitetty jälkeenpäin  ja  kehitetään 

edelleen). Taloudellisten ominaisuuksien puolesta tilanne  on  elänyt edelleen 
 projektin  jälkeen, hinnat ovat muuttuneet. 



Tielilkenteen telematlikka -  E18-kokeilualue, Loppuarviointi 	 33  
TUTKIMUSTULOSTEN RIITTÄVYYS  JA  LUOTETTAVUUS 

Uusia teknisiä ratkaisuja tulee markkinoille vuosittain,  jos  ei tiheämminkin. 
Tämä  on  sekä etu että haitta. Tietyn teknisen ratkaisun järkevyyttä ei ole 
kaikilta osin mielekästä arvioida esim.  pari  vuotta toteutuksen jälkeen, koska 

 ko. ajanhetkellä  toteutettava ratkaisu olisi  jo  ainakin joiltain osin toinen, 
useimmiten  ja  toivottavasti edellistä edistyneempi. Taloudellisista ominai-
suuksista  on  toki paljon enemmän tietoa nyt kuin tutkimusohjelman alkaes-
sa, mutta myös ne muuttuvat ratkaisujen kehittyessä. 

Hankkeessa  C14  (selvitys  kelin  mukaan muuttuvien merkkien ohjausperi-
aatteista sekä tällaisten järjestelmien ylläpito-  ja valmistusperiaatteista)  teh-
tiin erittäin hyvää  ja  uraauurtavaa työtä teknisen toimivuuden suhteen. Täl-
laista tarvittaisiin lisää. Yksittäisen  VMS-järjestelmän taloudellisuuden arvi-
oinnin lisäksi tulisi tarkastella liikennetelematiikan taloudellisia vaikutuksia 
laajemmin.  

6.3 	Telematiikan  edelleen kehittäminen 

Tietoja tieliikenteen telematiikan edelleen kehittämiseksi  on  yleisellä tasolla 
saatu riittävästi. Yksityiskohtaisempaa tietoa parhaista ratkaisuista kuitenkin 
tarvittaisiin. Tiedämme, että Suomessa kannattaa panostaa kelien hallintaan 
sekä vilkkailla tieosillalongelmakohdissa liikenteen seurantaan. Tieliikenne-
telematiikan universaaliratkaisua ei tiestön näkökulmasta katsoen ole, vaan 
eri tasoisille teille soveltuvat erilaiset ratkaisut. 

Laadukas tiestöltä  kerätty tieto  on  kaikkien palvelujen perusta. Tarvitaan 
tehokkaita tietojärjestelmiä, jotta tieto voidaan jalostaa palveluiksi.  Kustan-
nustehokkaat  palvelut perustuvat pikemminkin suoraan käyttäjän vastaanot-
timiin tuotuun tietoon yms. mobiiliratkaisuihin kuin laajalle levitettyyn tienvar-
sitelematiikkaan. Telematiikkajärjestelmää  on  sittemmin kehitetty  TETRA- 
tutkimusohjelman  TELEMARK  -projektissa. 

Kertyneiden  tietojen lisääminen  ja  ajan tasalla pitäminen  on  erittäin tärkeää 
nopeasti kehittyvällä alueella, osapuolten välistä tiedonvaihtoa  on  tehty  mm. 
euroalueen  tieliikenteen  hallinnan  VIKING  -ohjelman kautta. 

Telematiikkahankkeet  eivät yleensä ole  kovin  näyttäviä  ja  niiden perustele- 
minen  poliittiselle koneistolle esimerkiksi rakentamista korvaavina ei ole  ko-
vin  helppoa. 
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 7.1 	Tiehallinnolle  asetettavat tavoitteet  

Telematiikan  soveltamisen sisällyttämiseen liikenne-  ja viestintäministeriön 
Tiehallinnolle  antamiin tavoitteisiin voidaan esittää eri näkökulmia, jotka 
näyttävät myös johtavan eri tuloksiin. Seuraavassa  on  kolme mandollista 
kannanottoa: 

Telematiikka  on  yksi tapa muiden joukossa tavoiteltaessa liikennepolitii-
kan  ja  tienpidon  päämääriä. Sellaisenaan siihen ei saisi liittyä erityistä  it

-seisarvoa.  Siis tieliikennejärjestelmä ei ole telematiikkaa varten, vaan pi-
kemminkin päinvastoin. Telematiikan asemointiin keinona liittyy, että pie-
nehkö asiantuntijajoukko ei ole  kovin  hyvin pystynyt  inte  groitumaan  tien- 
pidon organisaatioihin  ja  näyttää siltä, että nämä asiantuntijat näkevät  te

-lematiikan  so  veltamisen  ainakin jossain määrin itseisarvoiseksi. Jopa 
konsulteilla voi olla taipumusta syventyä telemati/kan yksityiskohtiin  ja 

 näin sivuuttaa työn varsinainen tarkoitus.  

Il  Telematiikan  kustannukset ovat nyt luokkaa  1  % tienpidon  menoista.  Sen 
 laajentaminen odotusarvoihin  ja  hyöty - kustannustarkastelujen ulko puo-

lelle jääviin ilmeisiin etuihin perustuen olisi toivottava kehityssuunta. Kui -
tenkin Tiehallinnon taloudellinen tilanne pakottaa nyt lähinnä välttämättö-
mästä selviytymiseen eikä ole telematlikan laajentamiselle suotuisa. Eril -
listen resurssien osoittaminen telematiikkahankkeisiin ei näytä järkevältä. 
Kehitystä tulisi mieluummin tukea telematiikan hyödyntämiseen kohdistu - 
villa  erillisillä  ta  voitteilla.  

Ill  Telematiikan  soveltaminen tieliikenteeseen  on  yhdensuuntaista tietoyh-
teiskunta kehityksen kanssa  ja  telematiikan  vierasta  minen  näyttäisi tätä 
taustaa vasten oudolta. Tässä yhteydessä te/ematiikan tarkoituksenmu-
kaisen soveltamisen laatu  ja  määrä näyttävät riippuvan myös muiden 
sektoreiden kehityksestä  ja  kyvystä omaksua tieto-  ja  tietoliikennetekniik-
kaa.  

Liikenteen  hallinnan  päämäärästä mukailtu telematiikan rinnastaminen mui-
hin tienpidon toimiin  ja sen  arvon määritys vaikutustensa kautta  on  edelleen 
terve ajatus. 

Liikenteen hallinta pyritään tästä eteenpäin saamaan kiinteäksi  ja  budjettiin 
sisältyväksi suunniteltavien tiehankkeiden osaksi. Liikenteen  hallinnan 

 maantieteellinen ulottuvuus voi näissä yhteyksissä olla varsinaista hanketta 
laajempi. 

Tiehallinnolle tultaneen  asettamaan telematiikan soveltamisen laajuuteen 
ylipäätänsä  ja  mandollisesti erityisesti liikenneinformaation laadun  ja  nopeu-
den parantamiseen välillisesti liittyviä tulostavoitteita. Tätä voidaan pitää 

 El 8-hankkeen seurauksena. Telematiikan soveltamista  on  tietysti pidettävä 
enemmän keinona kuin lopullisena tavoitteena.  Sen  käytöllä tavoitteena 
voitaneen kuitenkin tarkoitu ksenmu kaisesti edistää soveltamista. 

Tiehallinnolle asetettavien  tavoitteiden rakenne  on  kehiteltävänä  ja  tullee 
perustumaan joukkoon indikaattoreita, joille nimetään tavoitearvot  tai  
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-suunnat. Telematiikan soveltaminen näyttää liittyvän tähän ympäristöön 
parhaiten näihin indikaattoreihin kohdistuvien vaikutustensa kautta. Sovel-
tamisen määrä  ja  laatu eivät näytä yhteensopivilta muiden tavoiteindikaatto-
reiden kanssa. Muotoa "Tiehallinto hankkii itselleen valmiudet toteuttaa ni-
metyt palvelut" olevat telematiikan soveltamista tarkoittavat tavoitteet  sen 

 sijaan näyttäisivät käyttökelpoisilta. Toisin sanoen Tiehallinnolle tulee jättää 
vapausasteita annetun tavoitteen saavuttamisessa.  

7.2 	Tiehallinnon  sisäiset tavoitteet  

Tiehallinnon  ote liikenteen hallintaan  ja liityntä  strategiaan näyttää nyt olevan 
heikohko eli ei tiedetä tehdäänkö oikeita asioita eikä liikenteen hallintaan 
käytettävien resurssien kokonaismäärä ole tarkkaan tiedossa. Tiehallinto 
valmistelee laitoksen teiematiikkastrategiaa, joka pyrkii korjaamaan tätä 
puutetta. 

"Tiesäätuote  u rakoitsijoille" on  ajankohtainen kelitiedon hyödyntäm ishanke. 
Sitä  on  tarjottu kunnossapidon urakoitsijoille. Tarkoitus  on,  että urakoitsijat 
ajoittaisivat  ja kohdistaisivat toimenpiteensä  suoraan kelitiedon perusteella 
ilman tilaajan välitöntä operatiivista ohjausta niin, että jokainen urakoitsija 
toimisi suoraan tämän tiedon varassa eikä esimerkiksi seuraisi muiden ura-
koitsijoiden esimerkkiä. Tämä tiesäätuote voisi mandollisesti olla myös kun-
nossapitosopimusten  osa.  

Tulokset palvelevat Tiehallinnon toiminnan ohjausta. Tuloksia sovelletaan 
käytännön tasolla tiepiireissä kun pohditaan, millaisia telemaattisia järjestel-
miä toteutetaan. Tuloksia voidaan  ja  onkin hyödynnetty myös muiden  mai-
den  vastaavissa kehityshankkeissa. 

Liikenteen  hallinnan ja telematiikan sisäistäminen  osana tienpitoa  on  ha-
vaittu olevan erittäin vaikeaa joillain tahoilla. Telematiikka ei ole perinteisen 
tienpidon kilpailija, vaan yksi keino osallistua tienpitoa koskevien ongelmien 
ratkaisuun.  

7.3 	Muut osapuolet 

Tuloksia  on hyädynnetty mm.  liikenne-  ja viestintäministeriön strategiatyössä 
ja VTT:n  tutkimustoiminnassa. 

Tuloksia voitaisiin osin hyödyntää kunnissa  ja  monelta osin missä tahansa 
liikennetelematiikan alueella esim. tietomallien  ja  järjestelmien suunnittelu. 
Tutkimusohjelmaan liittyi myös  varsin  tiivistä yhteistyötä Tiehallinnon ulko-
puolisten liikennetelematiikan asiantuntijoiden/hyödyntäjien kanssa, joten 
tulokset ovat paitsi Tiehallinnon myös esim. kuntien  ja  ulkomaisten sisaror-
ganisaatioiden käytössä. 

Tuloksellisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi voisi olla paikallaan, että 
myös muut osapuolet Tiehallinnon ulkopuolella voisivat tehdä oma-aloitteista 
tutkimustyötä tälläkin alueella. Tämä edellyttäisi kuitenkin riippumatonta ra-
hoitusta. 



36 	 Tiellikenteen telematlikka -  E18-kokeilualue, Loppuarviointi 
LIIKENNEHALLINNON  ULKOPUOLISET TAHOT  

8  LIIKENNEHALLINNON  ULKOPUOLISET TAHOT 

 8.1 	Talouselämä 

Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin suurehkoja toiveita teollisuuden mandolli-
suuksiin hyödyntää tuloksia, mutta teollisuuden osuus jäi taloudelliselta mit-
takaavaltaan melko vähäiseksi.  Nokia Oyj  hyödynsi  E18-kokeilualuetta Pro-
mise  -projektissa, mikä lienee tämän suunnan merkittävin  tulos.  

Teollisuuden edustajat ovat kuitenkin olleet melko tiiviisti mukana liikenteen 
telematiikan tutkimuksessa,  mm. ammattilehdissä on  ollut heidän kirjoituksi-
aan. Näyttää siltä, että heillekin  on  tästä toiminnasta ollut jotain hyötyä, 
mutta sitä  on  vaikea ulkopuolelta profiloida; onko jäänyt perustutkimukseen 
vai johtamassa sovellutuksiin. Merkittäviä satsau ksia (verrattuna autoihin 
liittyvään telematiikkaan) ei tienpitoon liittyviin asioihin teollisuudessa ole 
esiintynyt. Teollisuus ei ole ilmaissuut tyytymättömyyttä Tiehallinnon tutki-
mustoimintaan nähden. 

Teollisuuden osallistuminen tieliikenteen telematiikkatutkimukseen - joko 
yksin  tai TEKESin  tuella -  on  edelleenkin toivottavaa. Tämä koskee sekä 
tutkimusprojektien suunnittelua että niiden toteutusta. 

Teollisuuden tukeminen tieliikenteen telematiikkasovellutuksilla  on  sinänsä 
hankkeiden hyväksyttävä piirre. Kuitenkaan teollisuuden tuotekehitys esi-
merkiksi vientimarkkinoita varten ei kuulu Tiehallinnon ensisijaisiin tehtäviin. 
Näin Tiehallinnon olisi osallistuttava  vain  sellaisiin yhteishankkeisiin, joiden 

 tulos  palvelee  sen  omaa toimintaa. 

Tutkimusohjelma antoi suuntaviivoja siihen, miten Tiehallinnossa tullaan 
lähivuosina etenemään liikennetelematiikan osalta. Muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta tutkimustulokset ovat julkisia, joten ne ovat teollisuudenkin 
käytössä. Talouselämän osalta tähän liittyy ainakin seuraavia näkökulmia: 

•  Yritykset voivat lähteä valmistamaan tuotteita, joilla arvelevat olevan  Tie- 
hallinnossa markkinoita esim. kelinmittauslaitteita (vrt.  AL-Engineeringin 
antu riajoneuvo). 

•  Yksityiset palvelun tuottajat osaavat myös "vaatia" Tiehallinnon kerää-
mää dataa, jotta voivat jakaa sitä jalostettuna eteenpäin erilaisissa  pal-
veluissaan.  

Hankkeessa  on  saatu ns. "referenssejä" sekä paljon kokemusta  ja  näky-
vyyttä kansainvälisten kongressien kautta. Tämä voi koitua yrityksille vienti- 
toiminnassa eduksi. 

Tieliikennetelematiikan  vienti muun kommunikaatiotekniikan yhteydessä 
näyttäisi hyvin mandolliselta. Suomen erityisolot eivät tässä ole merkittävä 
rasite,  sillä  maailmalla  on ruuhkautuneiden  alueiden ohella myös riittävästi 
meidän olojamme vastaavia  harvan  kysynnän alueita. Lisäksi meilläkin  on 

 vähän ruuhkia. Talouselämää kiinnostavia tutkimushankkeeseen liittyviä 
mandollisuuksia voisivat olla esim. liikkuvan havainnoinnin kehitys  ja  vienti, 
säähän  ja  keliin liittyvän tiedon mallinnus  ja  jalostus jakelukanaviin sekä me-
netelmien  ja  ohjelmistojen kaupallistaminen. 
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8.2 	Tienkäyttäjät  

Huomio tienpäällä kiinnittyy tietysti lähinnä muuttuviin nopeusrajoituksiin 
yms. selvästi tienvarressa näkyviin laitteisiin. Järjestelmät  on  toteutettu päte-
vän näköisesti, ne eivät näytä "koejärjestelyiltä"  tai harjoitustöiltä. Valveutu-
neelle tienkäyttäjälle on  jo  tarjolla hyvät palvelut varautua eri tilanteisiin. 

Yleisvaikutelma  on  positiivinen. Myös tienkäyttäjät yleisesti toivovat lisää  ko. 
 palveluja. Kun tienkäyttäjät kokevat telematiikkapalvelun hyödylliseksi, niin 

 he  voivat kiinnostua jopa sovelletusta tekniikasta, mikä auttaa tavoitellun 
vaikutuksen toteutumisessa (esim. hirvivaroitus). 

Muuttuvista nopeusrajoituksista  on  kuitenkin sekä hyviä että huonoja koke-
muksia. Liikennetiedotus tuottaa  radion  kautta hyödyllisiä viestejä  ja Tiehal-
linnon www-sivuilta löytyy tietoa, joka  on  joskus tarpeellista. Ajantasainen 
liikenteen hallinta  on tienkäyttäjälle  hyvää palvelua edellyttäen järjestelmän 
oikeaa toimintaa; palvelut ovat lisääntyneet viime vuosina eikä varmaan vä-
hiten tienpidon rahoituksen vaikutuksesta raskaampiin tieverkon kehittämis-
toimiin.  

Vain  harva  sovellutus kohtaa tässä vaiheessa "suoran käyttäjän". Muuttuvat 
opasteet  kyllä,  mutta tienpitäjälle tuleva tieto muuttuu hoidon toimenpiteiden 
ym. kautta myös tienpidon tavanomaisiksi palveluiksi. 

Yksittäisessä järjestelmän vikatilanteessa  on  tietysti aina ikävää, että vialli-
sen laitteen näkevät tuhannet autoilijat ennen kuin  se  saadaan peitettyä  tai 

 korjattua. Tämä  vie  uskottavuutta. 

Liikenteen hallinta ei vielä - edes E18:lla - näytä saavuttaneen riittävää ta-
soa tilapäisten häiriötilanteiden yhteydessä. Onnettomuuksista  ja  liikenteen 
häiriöistä näyttää aiheutuvan tarpeettomia menetyksiä muulle liikenteelle, 
koska tietoa häiriöiden laajuudesta  ja esim.  vaihtoehtoisista reiteistä ei saa-
da ajankohtaisesti riittävään jakeluun. 

Telematiikkaan  liittyvät koejärjestelyt ovat vahvistaneet myönteistä mieliku-
vaa siitä, että Tiehallinto seuraa aikaansa  ja  kehittää ajantasaisia liikenteen 
hallintajärjestelmiä tienkäyttäjiä palvellen. Tutkimuksen tekeminen näiden 
järjestelyjen yhteydessä ei näytä välittömästi herättäneen merkittävää huo-
miota. Myöskään radioaseman näkökulmasta ei  El 8  näytä tietolähteenä 
poikkeavan muista teistä, ei parempana eikä huonompana.  

8.3 	Liikenteen valvonta 

Poliisi seuraa  ja  osallistuu nyt aktiivisesti tieliikenteen telematiikan kehittämi-
seen,  mm. TETRA  -ohjelmassa  ja  näkee tieliikenteen telematiikan tulevai-
suudessa edelleen mandollisuuksia oman toimintansa kehittämiseen. Poliisi 
tavoittelee tieliikenteen kohdalla erityisesti sujuvuutta  ja  turvallisuutta. Tielii-
kenteen telematiikan useimmat sovellutukset  ja  kokeet ovat suuntautuneet 
kohti samoja päämääriä. Näin poliisin yleinen  kanta  liikenteen telematiikan 
kehittämiseen, kokeiluihin  ja  sovellutuksiin  on  myönteinen. Yhtäkään  julkista 

 liikenteen telematiikkahanketta, joka voitaisiin katsoa poliisin tavoitteiden 
vastaiseksi, ei ole nimettävissä. 
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Tiehallinnolla  on  jo  melko kattava liikennetiedon keräys-  ja hallintajärjestel
-mä,  joka sisältää  mm.  valtateiden  automaattiset nopeusmittauspisteet. Tek-

niset valmiudet myös akseli-  ja kokonaispainotietojen  keräämiseen vastaa-
valla tavalla ovat olemassa. Tiehallinnon järjestelmä  on  rakennettu  Tie- 
hallinnon tarpeita varten  ja  liikenteen valvonnan käyttöön  on  saatu  vain  ti-
lastollisia tietoja - ei ajankohtaisia yksittäisiä ajoneuvoja koskevia havainto-
ja. Näitä tilastollisia tietoja voidaan käyttää valvonnan suuntaamiseen  ja  oh

-jelmointiin.  Poliisin kannalta toivottava kehityssuunta olisi sellainen, jossa 
sekä tien pitäjä että liikenteen valvoja voisivat mandollisuuksien mukaan 
käyttää samaa havaintoverkkoa. Näyttää myös siltä, että kehitys tähän 
suuntaan  on  aikaisempaa enemmän mandollista. 

Ei ole Tiehallinnon kannalta hyväksi,  jos  leviää viesti, että samoja tietoja, 
joita kerätään tien käyttäjien hyväksi, käytetään rangaistusten perusteena. 
Tiehallinnon palvelun tien käyttäjille tulisi olla erillään rangaistuksen mandol-
lisuudesta. Kuitenkin,  jos  näyttää siltä että liikenteen valvonnan tehostami-
nen  on  taloudellisesti tehokas tapa liikenneturvallisuuden parantamiseksi, 
voidaan liikenteen valvonnan tarvitsemia tietojärjestelmiä - joita poliisi käyt-
tää - rakentaa myös Tiehallinnon varoin. 

Automaattinen liikennevalvonta, johon suuntaan tämä kehitys näyttäisi joh-
tavan, koetaan tien päällä andistavaksi eikä  sen  suuntaista mielialaa ole 
syytä voimistaa. 

Liikenteen valvonnan  ja  liikenteen  hallinnan telematiikkaratkaisujen synergi-
aa  kannattanee etsiä. Ongelmatilanteissa nämä toiminnat kuitenkin joutuvat 
tekemään yhteistyötä pelastuspalvelun ehkä myös osallistuessa. Samoin 
liikenteen  hallinnan ja  valvonnan intressi ongelmakäyttäytymisen suhteen  on 

 samanlainen. 

Tiehallinnon  ja  liikenteen valvonnan tietojärjestelmien yhteistoiminta  on  mo-
nipuolinen kysymys. Taustana  on  myös yleisesti tunnettu asia, että vähäis-
ten liikennesääntörikkomusten tekeminen  on  varsin  yleistä. Tiehallinnon 
tehtävänä ei näytä olevan liikennevalvonnan painon suuntaaminen kohti 
yleisiä, mutta  varsin vaarattomia  rikkomuksia, varsinkaan  jos  seurauksena 

 on  rangaistusten tuntuva lisääntyminen. Tämä suunta voisi vaarantaa jopa 
tieliikenteen tehtävän tarkoituksen mukaisen hoitamisen. Tienkäyttäjien oman 
arvostelukyvyn varaan rakentuva liiken nekäyttäytyminen voi johtaa paljon 
parempaan liikenteen sujuvuuteen kuin ehdoton sääntöjen noudattaminen. 

Tiehallinnon  ja  liikenteen valvojan yhteistyö myös tietojärjestelm ien osalta 
voi olla tuloksellista, mutta  sen  onnistuminen edellyttää tavoitteiden  ja  toi-
mintalinjojen yhdenmukaisuuden varmistamista. 

Telematiikalla  voidaan odottaa olevan vastuuta tien käyttäjältä tien pitäjälle 
siirtävä vaikutus. Vastuun siirtymisen juridinen olemus ei näytä olevan sel-
vä,  ja  konkreettisia oikeudessa koeteltuja risti-riitatilanteitakaan ei ole tiedos-
sa eli telematiikasta ei tiedetä yritetyn tehdä vahinkojen vastuun kantajaa. 
Analoginen tapaus, jossa sääriskistä tiedottaminen tulkittiin riittämättömäksi, 

 on  kuitenkin johtanut Ilmatieteen laitokselle annettuun huomautukseen. 
Myös tapauksessa, jossa liikennevalo  on  virhetoiminnan  seurauksena tar-
koitetusta ohjelmasta poiketen ohjannut onnettomuustilanteeseen,  on  tuo-
mittu liikenteen ohjaajan vahingoksi. 
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8.4 	Radio  telematiikan  käyttäjänä  

Radio  käyttää suuren määrän tietoja. Periaatteessa kaikki reaa?iaikaiset  ja 
täsmälliset  tiedot ovat  radion  kannalta tervetulleita. Kuitenkaan kaikkien al-
kuperäisten havaintojen analysointiin ei radiolla ole kapasiteettia, joten saa-
tavien tietojen tulisi olla ainakin lähes jakelukelpoisia. 

Säätiedoilla  on  kaksi toimittajaa; Ilmatieteen laitos  ja Tiehallinto.  Nyt säätie
-dot  tulevat radiolle TiehaHinnon kautta  ja  tämä kanava  on  suoraan yhteyteen 

(lL:n) verrattuna hieman hidas, vaikka tiedon laatu  on  viime aikoina IL:n  ja 
Tiehallinnon  yhteistyön kehittymisen myötä parantunut. Suora yhteys  sää- 
tietojen toimittajaan olisi toivottava, mutta kaupallisena  se  ei ole radiota kiin-
nostanut. 

Liikennetiedotukseen  liittyy tärkeänä osana tapahtumien paikantaminen. 
Siinä tiedottajalla  on  apuna päätteellä toimivia karttapohjia, mutta tiedon vä-
littäminen tien käyttäjille  on  edelleen taitoa vaativa tehtävä. 

Radiolla  ja  liikenteen valvonnalla  on  toimivaa synergiaa, joka toimii luotta-
muksellisten suhteiden varassa. Toimintaa ohjaavat säännöt ovat kuitenkin 
erilaiset.  Radio  voi esimerkiksi ryhtyä varoittamaan häiriökäyttäytymisestä, 
josta poliisi ei halua tutkinnallisista  tai  muista syistä antaa tietoja. Toisaalta 
voi tapahtua niinkin, että poliisi pyytää radiolta yhteistyötä tilanteiden selvit-
tämisessä. 

Tiedonvälitysketju  on  ylipäätänsä kunnossa. Kuitenkin lisää  em.  ajankohtai-
suutta voidaan toivoa. Mandollisuus lisätietojen saamiseen niitä pyydettäes-
sä koetaan hyväksi. Samoin tietolähteiden yhdistäminen - esimerkiksi polii-
sin tiedot kelitietojen täydentämiseksi - toimii hyvin. 

Erikoistilanteissa,  kuten liikennettä estävissä  tai  pahasti haittaavissa onnet-
tomuuksissa ei radiolla aina ole parhaita mandollisuuksia osallistua varoitta-
miseen  ja  liikenteen ohjaukseen kiertoteille, koska paikalla olevat poliisivoi

-mat  ja pelastushenkilökunta  on  sidottu paikalla tarvittaviin tehtäviin eikä 
heillä aina ole mandollisuutta pitää radiota ajan tasalla. Liikennekeskukset-
kaan eivät usein pysty näissä tilanteissa auttamaan, koska heidänkin tieton-
sa jäävät samasta syystä puutteellisiksi. 

Liikennekeskusten  henkilökunta  on  nykyisin hyvää, yhteistyö-  ja esiintymis-
kykyistä.  Heitä voidaan käyttää suorissa lähetyksissä. Sellainen uhka voi olla 
olemassa, että liikennekeskusten tietopalvelu medialle muuttuu maksullisek

-si.  Radio  ei toivo tämän suuntaista kehitystä.  

Radion  kannalta tutkimusraportointi saisi olla paljon pelkistetympää  ja  yleis-
tajuisempaa. Studloissa  ja kuutijoina  on  tältä kannalta katsottuna maallikoita, 
jotka joutuvat tulkitsemaan insinöörien tekemiä raportteja. Oleellisen löytä-
minen  ja  tulosten tulkitseminen tuntuu vaikealta. Toivotaan tiivistämistä sekä 
ymmärrettävyyden  ja kansanomaisuuden  kehittämistä.  

E18-suunnitelmaesittely on  hyvä esimerkki sopivasti pelkistetystä kirjallisesta 
esityksestä. 
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9  TELEMATIIKKASOVELLUTUSTEN  KEHITYSSUUNTIA 

Suomen tieliikenteen telematiikan kehittämisessä  on  keskeisenä taustana 
paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen. Esimerkiksi Keski-Euroopan 
olossa kiinnostavat ruu hkautu misen hallintaan suuntautuvat sovellutukset 
eivät nyt näytä Turun tiepiirin kannalta kiinnostavilta. Selvästi keskeisempää 
siellä  on  kelin ja kunnossapidon hallinnan  kehittäminen. Muissa piireissä  on 

 vastaavia erityistä kiinnostusta vaativia kysymyksiä. 

Alueellisten liikennekeskusten kehittäminen näyttää edelleen tarkoituksen-
mukaiselta tavoitteelta. Näissä Tiehallinto  ja kunnat  olisivat yhteistyössä. 
Turun kaupunki, lähialueen kaupungit  ja  Turun tiepiiri selvittävät nyt yhdessä 
mandollisuuksia tällaiseen. Turun seudulla  on  erityisenä piirteenä satamaan 
suuntautuva  raskas  autoliikenne. 

Ohitusmandoliisuuksia  koskevan informaation kehittäminen näyttäisi olevan 
kaksikaistaisilla tieosuuksilla kiinnostava telematiikan sovellutussuunta (ny-
kyistä kattavampi,  matkan  lisäksi myös aika ohituskaistalle). 

Liikenteen telematiikka antaa  jo  käytössä olevia mandollisuuksia kuijetusten 
seurantaan  ja  ajoneuvojen automaattinen tunnistaminen  on  teknisesti mah-
dollista.  On  mandollista, että liikenteen telematiikka tulee tarjoamaan mah-
dollisuuksia myös henkilöiden tavoitettavuuden edelleen parantamiseen. 
Kuitenkin tähän liittyy tasapainoilu tietosuojan kanssa.  

Radion  kannalta  on  tiedon ajankohtaisuuden edelleen parantaminen toivot-
tava kehityssuunta. Internetin liikennetietojen pälvittyminen ½  tunnin  välein 

 on  tässä yhteydessä liian hidas esimerkiksi ruuhkista tiedottamista varten. 
Periaatteessa näyttäisi teknisesti mandolliselta käyttää liikennekeskukseen 
tulevia havaintoja täysin ajankohtaisesti. Onnettomuustapauksissa tieto  tu  lee 

 poliisilta Tiehallinnolle  ja  sieltä faksilla radioon. Tätäkin kanavaa voisi toivoa 
nopeammaksi - esimerkiksi suoraan viranomaisilta,  sillä  tien käyttäjien  va-
roittamisen ja  ohjeiden antamisen tulisi olla mandollisimman ajankohtaista. 

Tieliikenteen telematiikan tuottaman informaation keh itystavoitteet suuntau-
tuvat poliisinkin näkökulmasta edelleen ajankohtaisuuteen  ja  täsmällisyy-
teen.  On  odotettavissa - vaikkakaan ei vielä konkreettisena ongelmana - 
että valvontatitanteessa tarvitaan luotettava näyttö siitä, missä tilassa esi-
merkiksi muuttuvat liikennemerkit ovat kyseessä olevana aikana olleet. 

Tiealueille  on  sijoitettu huomattava määrä datakaapeleita, mutta niiden hyö-
dyntäminen tieliikenteen telematiikan välittömiin tarkoituksiin näyttää kuiten-
kin ongelmalliselta. Lupiin ei normaalisti ole liittynyt varausta tienpitäjän 
käyttöoikeudesta. Tässä yhteydessä käytäntöä voisi kehittää. Tieverkon  link

-kien  välisten solmujen liittäminen tietoverkkoon näyttäisi erityisen kiinnosta-
valta. Tiedonsiirtoyhteyden laatu tulee kuitenkin valita tarpeen mukaan - 
langaton yhteys riittänee monessa paikassa. Synergian kehittäminen  tele-
operaattoreiden viestiverkkojen ja  tieliikenteen telematiikan välillä näyttäisi 
yleisemminkin olevan kannatettava ajatus. 
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lo  TELEMATIIKKATIEHALLINNON  TULEVASSA  TOi-
MINNASSA  

10.1  Telematiikan  merkitys  tienpidossa  

Tieliikenteen tehtävänä  on  tarjota yrityksille  ja  yleisölle mandollisuus kuljet-
taa  ja  matkustaa käytännöllisesti katsoen  koko  maassa omien valintojensa 
mukaisesi, mutta sääntöjen puitteissa. Operaattoreiden joukko  on  selvästi 
suurempi kuin muilla liikennemuodoilla. Tästä seuraa tiellikenteen telematii

-kalle  erityisiä vaatimuksia  ja  mandollisuuksia. Tielilkenteen telematiikka pal-
velee tiellikenteelle asetettuja yleisiä tavoitteita, joista tässä yhteydessä kes-
keisin  on  sujuvuus. Tiedot liikenteestä ovat välttämättömiä tien pitäjälle, jon-
ka velvollisuutena  on  liikenteen ohjaus. Tarpeellisia ne ovat myös tienkäyttä-
jille, jotka niiden perusteella voivat tehdä omia samoja tavoitteita tukevia 
valintojaan. Tiehallinnon tavoitteiden tulee liittyä  em.  tehtävän toteuttami-
seen  ja telematiikan  asian mukaisen soveltamisen edistämisestä keinona 
tavoitteiden saavuttamiseen  tu  lee  huolehtia. 

Telematiikka  on  nähtävä välineeksi liikenteen hallinnassa,  jota  esiintyy  ja  on 
 myös ennen tietoliikennetekniikan läpimurtoa esiintynyt kaikilla liikennemuo-

doilla  ja  erilaisia tekniikoita soveltavana. Tieliikenne  on  näistä käyttäjän nä-
kökulmasta kaikkein vapainta - ero  lento-  ja rautatieliikenteeseen  on  hyvin 
selvä.  On  mandollista nähdä tieliikenteen telematiikan nykyinen tila liiken-
teen  hallinnan kehitysvaiheena,  jossa tulevana piirteenä voi olla myös liiken-
nemuotojen lähestyminen  ja  niiden  hallinnan  integroituminen. 

Telematiikka  voi tehostaa erityisesti havaintojen tekoa  ja  tiedon välitystä. 
Tähän liittyvät myös tieliikennetelematiikan lähiajan kehitystavoitteet. Tekni-
nen toimivuus  on vain  edellytys telematiikkasovellutuksen arvon muodostu-
miselle. Tämä arvo mitataan liikenteen  hallinnan  tavoitteen toteutumisen 
kautta. Telematiikkahankkeiden kokonaisarviointia  on  tehty monista hank-
keista  ja  kokemukset ovat myönteisiä. Toimintaa  on  kuitenkin vielä jatkettava 

 ja  kehitettävä, jotta tarkoituksenmukaiset ratkaisut saataisiin valikoitua käyt-
töön. Telematiikkahankkeiden vaikutusketjun havainnointi  ja  arviointi järjes-
telmän toteuttamisesta  sen  toiminnan  ja  liikenteen muutosten kautta liiken-
nepolitiikan tavoitteisiin  on  vielä laajalti  hakemassa  muotoja  ja  menetelmiä. 

Telematiikan  soveltaminen tieliikenteeseen perustuu suurelta osin kokeilui-
hin, joiden onnistumisesta  tai  kokonaismerkityksestä  ei ennalta voida saada 
kovinkaan hyviä tietoja. Näin telematiikan tutkimuksen painopiste  on  ja  kuu-
luu olla jälkikäteistutkimuksissa (ennen/jälkeen tutkimukset). Nämä taas 
edellyttävät usein sovellutusten kokeellistakin toteutusta. Sovellutukset tulee 
kuitenkin aina pyrkiä kytkemään käytännön liikenneongelmiin  tai 

 -tavoitteisiin. 

Tieliikenteen telematiikka näyttää kehittyneen kokonaisuutena melko onnis-
tuneesti. Kehittyminen  on  ollut ongelmalähtöistä, niin kuin pitääkin. Kuitenkin 

 on  epävarmuutta siitä, onko telematiikalle kohdistettujen ongelmien  priori- 
sointi täysin onnistunut. Sovellutusten  ja  niillä ratkaistaviksi tarkoitettujen 
ongelmien valintaan  on  saattanut vaikuttaa myös telematiikan kehitysaste 
kullakin  sektorilla.  Ohjelman muodostumista arvioitaessa  on  kuitenkin muis-
tettava, että nopeasti kehittyvää sektoria koskevat päätökset  on  tehty kulloi- 
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Telematiikan  asiantuntemuksen hajaantumisella piireihin  on  vahvoja etuja 
verrattuna mandolliseen keskthym  seen.  Verkostoyhteistyöllä  voidaan sel-
västi vähentää asiantuntemuksen hajautu misesta muutoin tulevia riskejä. 

Tiehallinto orientoituu  edelleen vahvasti tietekniikkaan, mistä voi seurata 
liikenneosaamisen aliarvostusta. Näyttäisi tarpeellisesta lisätä liikenteen tie-
don,  hallinnan ja  palvelun osuutta laitoksen toiminnassa (tiejohtajista lilken-
nejohtajia?).  

10.3 Telematiikan  tutkimus  

Telematiikkaan  liittyvää osaamista tulee määrätietoisesti lisätä. Tämä liittyy 
myös siihen näkemykseen, että liikennehallinnon rooli  on  muuttumassa 
"rakennusliikkeestä" "huoltoyhtiöksi" ts. ylläpitävien toimien painoarvo uuden 
rakentamiseen verrattuna  tu  lee  lisääntymään. 

Tiehallinnon  ja tieliikelaitoksen  asema  on  nähtävä sellaiseksi, että  sen  on 
 kannettava vastuuta telematiikankin kohdalla sekä soveltavasta että perus-

tutkimuksesta tieliikenteeseen  ja  tienpitoon liittyvissä asioissa.  Jos  isot  or-
gan  isaatiot  eivät osallistu perustutkimukseen jäädään Suomessa jälkeen. 

Tiehallinnon  organisaation uudistuminen vuoden  2001  alusta  ja  liikenteen 
 hallinnan strategian  valmistuminen tulevat määrittämään tulevan tieliiken-

netelematiikkaa koskevan tutkimuksen kohdentu  mista ja toteutustapoja.  

Yritysten mukanaolo  ja  julkisen  vallan  yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 
myös tieliikennealan tutkimuksessa  on  molemminpuolisen synergian kan-
nalta erittäin tärkeää. Suomen kannalta liikenteen telematilkan vientimandol-
lisuudet ovat erittäin kiinnostava näkökohta. 

Suomen tulisi jatkossa painottaa tutkimus-  ja  kehitystyötä tieliikennetelema-
tiikan liikkuvien sovellutusten suuntaan, koska harvaan asutussa  ja  suhteel-
lisen vähäisten liiken nemäärien maassa tienvarsitelematiikan hyöty-
kustannussuhteella  on  taipumus muodostua tiheään asuttuja maita heikom-
maksi. Tämä ei tarkoita, että tienvarsitelematiikan kehittämisestä tulisi luo-
pua.  

El 8-telematiikkahankkeen  kaltaista toimintaa  on  esitetty edelleen jatketta-
vaksi. Kyseisen tyyppiset projektit voisivat jatkossa yksityisen  sektorin  kans-
sa tehtyinä tuottaa tuotteita jotka olisivat vientikelpoisia. Yhteistyö valtiosek-
torin sisällä eri toimijoiden välillä voisi olla kiinteämpää  ja  niin tuloksellisem

-paa.  Tämän mandolliseen huonouteen vaikuttaa tällä hetkellä eri toimijoiden 
omien intressien tiukka ajaminen  mm.  taloudellisiin näkökohtiin vedoten.  

10.4  Tulosten hyödyntäminen 

Liikenteen telematlikan mandollisuudet ulottuvat  koko  maan tieliikenteeseen, 
vaikka koevaiheen sovellutuksilla  on  ollut taipumusta keskittyä ruuhka- 
Suomen alueelle.  On  ilmeistä, että tutkimustoiminnan alueellinen keskittämi-
nen  on  edullista. Kuitenkin tulosten hyödyntämisen varmistamiseen laajem-
malla alueella olisi kiinnitettävä huomiota. Tässä suhteessa ei erityisiä  pet- 
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tymyksiä  ole  E18-telematiikkahankkeen  yhteydessä kirjattu, mutta näkökohta 
 on  syytä pitää mielessä tutkimusohjeistusta mandollisesti kehitettäessä. 

Tiedon omaksu misen varmentaminen näyttää tässä vaiheessa ohjelman 
tärkeirnmältä asialta. Nyt voisi olla paikallaan varmistaa, että tulokset saa-
daan hyvin  ja  tarkoituksenmukaisessa laajuudessa hyödynnettyä. Tämä voi-
si alkaa osallisten  ja  tulokset omaksuneiden kokoontumisella pohtimaan tu-
losten käyttöönottoa, jotta vältyttäisiin siltä, että tieto  jää vain  harvojen käsiin. 
Samalla voisi pyrkiä keräämään  ja  jäsentämään kokemuksia käytettäväksi 
vastaisessa tutkimustoiminnassa.  Asia  voisi soveltua liikenteen  hallinnan 

 johtoryhmän (keskushallinto) järjestettävä ksi. 
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11  TUTKIMUSTOIMINTA  TIEHALLINNON  TULEVASSA 
TOIMINNASSA  

11.1  Aloitteet  

Tiehallinnon  tutkimustoiminnan voidaan katsoa kehittyneen aloitelähtäisesti 
 ja varsin  irrallaan laitoksen strategisista tavoitteista. Tutkimushankkeiden 

yläpuolella olevat tutkimusstrategian tavoitteet, joita toiminnalla pyrittäisiin 
pitkäjänteisesti palvelemaan, näyttävät ainakin käytännössä puuttuvan. 
Tästä seuraa, että tutkimustoiminnan ohjaukseen  ja organisointiin  olisi kiin-
nitettävä huomiota. 

Tutkimustoiminnassa voidaan yleisesti nähdä puutteita aihepiirien priorisoin
-nissa  riskien  hallinnan  ohella. Toiminnan kytkeytyminen tienpidon strategi-

aan  ja  sitä kautta liikennepolitiikkaan  ja sen visioihin  voi näyttää sattumanva-
raiselta. Toisin sanoen tässäkin mittakaavassa vallitsee  bottom-up  ajattelu-
tapa voimakkaammin kuin  top-down.  Tasapainon  hakeminen  ajankohtaisten 
ongelmien  ja strategisten  tavoitteiden muodostamien tarpeiden välillä näyt-
tää eräältä tieliikenteen tutkimustoiminnan haasteelta. 

Vastuun tutkimuksesta tulisi olla keskushallinnolla. Tämä ei estä sitä, että 
piirit erikoistuvat omille alueilleen  ja  tätä erikoistumista hyödynnetään tutki-
mushankkeiden suunnittelu-  ja toteutusvaiheissa.  Keskushallinnon vahva 
rooli tutkimustoiminnassa näyttää välttämättömältä. 

Tutkimustoiminnan tulee perustua käytännön tarpeisiin  ja  kysynnän tulee 
olla vahva tutkimusta ohjaava tekijä. Tästä seuraa, että tutkimusaloitteiden 

 on  tultava tienpidosta  ja  erityisesti suunnittelusta vastuussa olevista organi-
saatloista. Perustutkimu kseen rinnastettavassa tutkimuksessa ei kuitenkaan 
aina voida tunnistaa tiedon tarvitsijaa, joka olisi kiinnostunut aloitteiden te-
kemisestä  ja  hankkeiden asettamisesta. Tälle tutkimukselle tarvitaan siis 
toinen kysynnän muodostaja, joka voisi olla suunnittelusta enemmän eril-
lään, mandollisesti jopa ulkoistettukin. Tämä tutkimus voisi toimia tutkimus- 
ohjelmien kautta.  

11.2  Tieliikenteen asema yhteiskunnassa  

Tiehallinto  on  kantanut laajaa vastuuta tieliikenteeseen  ja  teiden käyttöön 
liittyvästä tutkimuksesta. Tieliikenteen kasvunopeus  on  tilastollisesti samaa 
suuruusluokkaa kuin BKT:n kasvu. Tämä ei ilmeisestikään johdu yksin tielii-
kenteen käytöstä kulutukseen, vaan tieliikenne  on  tuotannon panoksena 
välttämätön kasvun edellytys. Tieliikenteen taloudelliseen  ja  yhteiskunnalli-
seen merkitykseen liittyvä tutkimus näyttäisi edelleen olevan Tiehallinnon 
tehtävä, koska tämä yhteys  on  merkittävä tienpidon tavoitteita muokkaava 
tekijä. 

Tieliikenteen  ja  muun yhteiskunnan  välisen  vuorovaikutuksen tutkimuksen  ja 
 yleensäkin muun kuin liikennemuoto-orientoituneen tuotantotaloudellisen 

tutkimuksen tulisi kehittyä koskemaan kaikkien liikennemuotojen muodosta-
maa liikennejärjestelmää kokonaisuudessaan. Näin  se  soveltuisi  paremmin 
ministeriötasolle kuin Tiehallintoon. Kuitenkin käytännön näkökohdat, kuten 
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käytettävissä olevat resurssit, ovat ohjanneet kehitystä kohti Tiehallinnon 
vahvaa roolia tässä tutkimuksessa. Muodostuneesta työnjaosta ei ole koettu 
olevan muuta haittaa kuin mandollinen epäilys kattamatta jäävistä alueista. 
Tiukka pitäytyminen muodollisessa työnjaossa olisi kuitenkin ilmeisesti joh-
tanut toteutunutta selvästi vähemmän kattavaan tutkimustoimintaan alueella. 

Liikennepoliittisen  tutkimuksen tulosten käyttö tavoitteiden asetuksessa sekä 
resu rssitarpeen perustelemisessa poliittiselle koneistolle  on  ensisijaisesti 
ministeriön asia. Vaikka Tiehallinnolla kokonaisuutena  tai  alueellisesti olisikin 
halua tämän suuntaiseen toimintaan, ei lobbaus ministeriön ohi ole toivotta-
vaa. Tiehallinnon rooli suhteessa poliittiseen koneistoon  on  nähtävä ensisi-
jaisesti asiantuntijaorganisaationa.  

On  erittäin tärkeää, että liikenne-  ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja  Tie- 
Ii ikelaitoksen tutkimusohjelmat koordinoidaan  selvästi. Tässä yhteydessä 
olisi tarpeen keskustella eri sektoreiden työnjako  (tai  sen  periaatteet)  ja  pyr-
kiä toteutuksessa käytettävissä olevien tutkimusresurssien parhaaseen hyö-
dyntämiseen alueellisten  tai  organisaatioiden välisten rajojen estämättä. 
Maakunnalliset intressit voivat tässä suhteessa pyrkiä toiseenkin tulokseen - 
esimerkiksi resurssien tasapuoliseen jakoon. Tutkimuksen päämäärien tulisi 
kuitenkin tässä olla etusijalla (tutkimuksella  on esim.  työllisyyden kannalta 
kokonaisuutena vähäinen merkitys). 

Liikenteeseen liittyvää tilastointia tulee määrätietoisesti ylläpitää  ja  kehittää 
 jo hallinnonkin  tarkoituksia varten. Tähän voi liittyä kehitys kohti yhä laajem-

min maksullisia palveluita.  

11.3  Tutkimusvastuu  ja  osaamisen kehittäminen organisaatiossa 

Aloitteiden tekoa tutkimustoimintaa varten ei voida jättää yksin laitoksen joh-
don asiaksi, koska  he  eivät ole välttämättä omaksuneet tutkimuksen ajan-
kohtaista kehitysvaihetta eri sektoreilla. Aloitetoimin nassa tulisi pystyä hyö-
dyntämään tutkimus-  ja suunnittelutoiminnassa  mukana olevia laajempia 
piirejä. 

Tutkimustoiminnan organisointi Tiehallinnossa ei välttämättä liity  kovin  paljon 
laitosuudistukseen. Kuitenkin tietyn tyyppiset tutkimukset siirtyvät liikelaitok

-sen  puolelle.  

On  ilmeistä, että Tieliikelaitoksen merkitys tieliikenteen tutkimuksessa  tu  lee 
 jäämään ensisijaisesti Liikelaitoksen omaa toimintaa koskevaksi. Liikelaitok

-sen  konsultointi voinee kuitenkin toimia samoilla markkinoilla kuin muutkin 
konsultit. Tutkimukseen liittyvä tietotaito ei saisi Tiehallinnossa eikä Tieliike-
laitoksessa jäädä  vain  liian harvojen omaisuudeksi. 

Tiehallinnon  ja Tieliikelaitoksen  eriytyessä selvitetään myöskin työnjakoa 
keskushallinnon  ja  piirien välillä.  Jo  nyt roolit ovat selkeästi kirkastuneet  ja 

 asian tila  on  jo  melko hyvä. 

Tutkimustoiminnassa  on  huolehdittava siitä, että valmiudet ainakin toiminnan 
ohjaukseen säilyvät Tiehallinnossa. jonka tehtävänä  on mm.  tavoitteiden 
asettaminen  ja jolle  hankkeiden tilaajan rooli näyttää kuuluvan. Hankkeiden 
toteutus voidaan jättää tuotannolle  tai  jollekin muulle konsulttitoimistolle. 
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Tutkimustoiminnan tarkoituksenmukainen järjestely tulee ottaa huomioon 
Tiehallinnon tulevassa organisoinnissa. Nyt  strategisen  suunnittelun  ja  tut-
kimuksen yhteys pysyvässä organisaatiossa  on  varsin  heikko. Hankekohtai

-set tutkimusorganisaatiot  saattavat kuitenkin paikata tätä puutetta. Yksi  Tie- 
hallinnon organisoitumisen mandollisuus  on tiepiirien  erikoistuminen niin, 
että jotkut piirit voisivat erikoistua esim. telematiikan T&K toimintaan  ja  toiset 
mandollisesti tulosten käyttöönottoon  ja  tulosten markkinointiin. 

Näyttää siltä, että halukkuutta tutkimustoiminnan hajauttamiseen (suoritusten 
tarjoamiseen  ja  toteuttamiseen)  on tiepiireissä -  ainakin Hämeessä - enem-
män kuin siihen  on  kohdistunut kysyntää. 

Tutkimustoiminta tulisi liittää aina käytännön suunnittelutoimintaan. Näin 
varmistetaan myös tulosten hyödyntämistä, koska tietojen tarvitsijat toimivat 
hankkeissa ainakin asettajina  ja  mandollisesti toiminnan ohjaajina  tai suorit-
tajina. Jos  muodostuu erillisiä tutkimusorganisaatioita,  on  vaarana, että oh-
jaavat itsensä ulos käytännön tarpeista. 

Tutkimustoiminnan, myös telematiikan osalta, tulisi olla Tiehallinnon ohjauk-
sessa, jolloin hankkeet ovat  koko Tiehallinnon  yhteisiä. Piirien tehtävänä voi 
olla osallistuminen kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla  ja  mandollisesti 
erikoistuminen soveltuvaan osaamisalueeseen. Tutkimus-  ja osaamisvas-
tuun  keskittäminen voi ylittää myös infralaitosten rajat  ja  kaupunkien  ja  Tie- 
hallinnon rajan. Näin  on  nyt käynyt  jo  silta-asioiden kohdalla Tiehallinnon  ja 
RHK:n  kesken. 

Tutkimustoiminnan organisoinnissa näyttäisi tarkoituksenmukaiselta eriyttää 
osaamisen  ja  operatiivisen johtamisen rooleja. Tämä voisi tapahtua operatii-
visesta organisaatiosta eriytetyn Turun tiejohtajan esityksen mukaisen 
osaamiskeskuksen muodossa. Osaamiskeskus tulisi Tiehallinnon osaksi 
hallinnollisen linjaorganisaation rinnalle niin, että  osa  henkilökunnasta työs-
kentelisi piireissä. Tämä edistäisi linjaorganisaatioon järjestämiseen nähden 
verkottumista ulkopuolisen tiedeyhteisön kanssa. Verkottuminen  on  ilmei-
sesti tulevaisuuden tutkimustoimintaa vahvasti profiloiva piirre. 

Tutkimuksen organisoinnissa tulisi paikallisiin liikenne-  ja sääolosuhteisiin 
 liittyvä asiantuntemus ottaa huomioon - mikä viittaa toiminnan hajauttamisen 

tarpeeseen. Verkottunut organisaatio näyttää tässä yhteydessä toimintaky-
kyiseltä  ja  mandollistaa osaamisen erikoistumisen tiepiireissä. 

Kuitenkin keskittyminen näyttäisi olevan tarpeen kaikille yhteisten ongelmien 
tehokkaassa käsittelyssä  ja  erityisesti kansainvälistä yhteistyötä varten. 

Henkilöresurssit  ja  kriittinen  massa  ovat vastaisenkin tutkimustoiminnan 
kannalta oleellisia. Toisaalta tehtävien  (ja  resurssien) hajauttaminen piireihin 

 on  toteutuksen  ja  hyödyntämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Hajautu  k- 
sen ja  toimintakyvyn tasapainoa tulee ilmeisesti hakea verkottumisen kautta, 
minkä toimintatavan myös  E18  osoitti toimivaksi. Telematiikkahankkeet ylit-
tävät usein piirin rajat, jotka eivät tien käyttäjille ole  kovin  merkityksellisiä 
eivätkä muutokset piirin rajoilla siten helposti ymmärrettäviä. Näin yhteistyö 
piirien välillä  on  tästäkin näkökulmasta hyvin perusteltua. 

Tutkimustoiminnan suunnittelu näyttää menneisyydessä olleen pääkonttori- 
painotteista. Toteutuksen mandollinen hajauttaminen tarkoittaa myös sitä, 
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koko  organisaation voimavaroja tulisi hyödyntää  jo suunnitteluvaiheesta  al-
kaen.  E18-hankkeessa tämä toteutui melko hyvin eli  on  todennäköistä, että 
suunnitteluun osallistuneen piirin laajentamisella ei suunnittelu olisi olennai-
sesti parantunut. Tämä suuntaus kohti verkottumista tarkoittaa edelleen, että 
myös laitoksen ulkopuolisia resursseja tulisi voida tehokkaasti käyttää hank-
keen kaikissa vaiheissa (aloite-suunnittelu-toteutus-hyödyntäminen). 

Tieliikenteen tutkimustoiminnassa tulisi osaamista edelleen kehittää. Tämä 
koskee erityisesti toimeksiantajapuolta, mutta myös suorittajien ammattitai-
toa tulee kehittää  ja  ylläpitää. Tarpeettomia tutkimuksia tulisi osata välttää  ja 

 merkittäviin kysymyksiin tulisi osata kohdistaa riittävät resurssit. Tutkimusten 
suoritus näyttää kotimaisin voimin tehtynä usein painottuvan tiedon hankin-
taan/havaintojen tekoon  ja  aineiston käsittely  ja  johtopäätösten teko jäävät 
sitten liian vähälle huomiolle. Maailmanlaajuiset konsultit voivat osata välttää 
tämän, mutta kustannustaso  on  huomattavasti korkeampi. 

Selkeät toimielinten roolit  ja tehtäväjako vastaisessakin  tutkimustoiminnassa 
näyttävät olevan paikallaan.  

11.4  Tutkimustoiminnan riskit 

Riskinotto tutkimustoiminnassa täytyy hyväksyä, koska  se on  edellytys vaati-
vien tavoitteiden saavuttamiselle. Riskinoton hallinta tutkimustoiminnassa  on 

 kuitenkin vaikea laji, johon ei varmoja menetelmiä ole tiedossa. Toisaalta ei 
ole kertynyt konkreettisia kokemuksia pahasti epäonnistuneesta riskitason 
hallinnasta. Tutkimustoiminnan jatkuvuus edellyttää käytännössä, että posi-
tiivisia tuloksia saadaan suurella varmuudella kohtalaisella frekvenssillä. 
Liian riskialtis toiminta, joka useimmiten johtaa epäonnistumiseen, aiheuttaa 
rahoituksen loppumisen. Tutkimuksen suorittajista riippuu kuitenkin paljon 

 se,  kuinka suuret riskit kullakin vaativuustasolla ovat. 

Kun liikennetelematiikan tutkimus usein käytännössä edellyttää kohtalaisia 
investointeja pilottikohteisiin, eroaa  se riskinoton  suhteen esim. liikennepoli-
tiikan tutkimuksesta, joka  on  yleensä selvästi halvempaa. Tarve riskitason 
hallintaan  on  siis telematiikan tutkimuksessa tavanomaista suurempi.  

11.5  Arviointi  ja  ohjeistus 

Tiehallinnon  tutkimustoiminnan ohjeistus  ja organisointi  näyttää kokonai-
suutena  varsin toimintakykyiseltä.  Kuitenkin tutkimustoiminnan ohjeistami

-sessa  voisi olla vielä parantamisen varaa, erityisesti hyödyntämisen  var-
mentaminen  näyttäisi kaipaavan huomiota. Myös ulkopuolisten resurssien 
hyödyntäminen suunnittelussa  ja  tutkimusten kohdentaminen "oikealle" 
vastuutaholle voisi kaivata tarkastelua. Nyt käynnissä oleva liikenne-  ja  vies-
tintäministeriön sitomattoman  tutkimustoiminnan arviointi saattaa tuoda tä-
hän asiaan näkökulmia. 

Riskinoton  väheneminen tutkimusresurssien niukentuessa saattaa kääntyä 
myös toiminnan tuloksia vähentäväksi. Tämä saattaa myös olla ohjeistuksen 
kehittämiskohde. 
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Tutkimusohjelmien  raporttien määrä  ja  laajuus  on  ollut niin suuri, että tulos-
ten omaksuminen "oman toimen ohella"  on  ilmeisesti usein jäänyt puutteelli-
seksi. Tulosten hyödyntämisen varmistamiseen (sekä tienpidossa että  lop-
pukäyttäjien  piirissä) tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. 

Tulosten sovettamisen varmistaminen tarkoittaa myös, että tutkimustoimin-
taa olisi arvioitava kokonaisuutena, johon välttämättä liittyy myös tulosten 
soveltaminen. Erityisesti soveltamista koskevaa arviointia  ja  seurantaa 
näyttäisi olevan syytä kehittää. Yksi mandollisuus voisi olla, että tutkimus-
ohjelman tulosten soveltamisesta edellytettäisiin erityistä selvitystä, jonka 
laatiminen olisi tutkimusorganisaation tehtävänä. Soveltamisen varmistami-
seksi  ja  uuden tutkimustoiminnan suuntaamiseksi voisi olla paikallaan, että 
noin viiden vuoden päästä arvioitaisiin, mitkä hankkeet olivat päiväpertioja  ja 

 mitkä  asiat  ovat myös pitkällä tähtäyksellä perusteltuja.  

Me  emme riittävästi evaluoi projektiaihioita Suomessa. Asiantuntijat tekevät 
suunnitelmat, jotka menevät  varsin  kapea-alaisella keskustelulla toteutuk-
seen. Poikkitieteellisyyttä tulisi tässä yhteydessä lisätä. Toisin sanoen evalu-
ointiin tulisi saada väkeä myös  ko.  erikoisalan ulkopuolelta. Asiantuntemuk-
selle, neuvotteluvoimalle  ja  laajalle hyväksyttävyydelle tulee saada tarkoituk-
senmukainen roolijako ohjelmia suunniteltaessa. Tällä varmistettaisiin hyö-
dyntäjien sitoutuminen.  

11.6  Tulosten soveltaminen 

Tutkimustoiminnan tieteelliset tulokset ovat yleisesti olleet laadukkaita. Kriit-
tistä näyttää yleisesti olevan uuden tiedon kytkeminen strategiaprosessiin, 
TTS:n  ja PTS:n.  Tämä tarkoittaa myöskin rahoituksen uudelleen suuntaa-
mista kertyneen  tiedon varassa. Tätä tarkoitusta varten raportointia tulisi 
kehittää niin, että olennaiset tulokset olisivat helposti omaksuttavissa  ja  toi-
mintalinjat luotavissa. Lukuisa hyvälaatuisten projektiraporttien joukko ei tätä 
tarkoitusta pysty  kovin  hyvin palvelemaan. 

Tutkimustoiminnan raportoinnin laatu  on  teknisesti hyvää, mutta tiedon 
omaksumisessa näiden raporttien kautta  on kapasiteettiongelmia.  Tehokas 
käyttö johtokuntatasolla edellyttäisi paperimäärän huomattavaa supistamis-
ta. Raporttien sisältämien sanomien jalostaminen  ja  pelkistäminen  on  kui-
tenkin vaativa tehtävä, koska siinä päätelmien jäljitettävyys vähenee  tai  hä-
viää  ja  esittäjän näkemykset voivat vastaavasti painottua. Toisaalta  on  tär-
keää, että päätöksentekijälle syntyy oikea  kuva tutkimustuloksista ja  tutki-
muksen kautta saatavasta hyödystä. Tuloksia  on  siis voitava esitellä päätök-
sentekijälle pelkistetyssä muodossa. Pelkistämisen laadun varmistamiseksi 

 on  esittely annettava korkean tason tehtäväksi. Voisi olla esimerkiksi mah-
dollista, että johtokunta käsittelisi tutkimustoiminnan tuloksia  pari  kertaa vuo-
dessa pääjohtajan  tai  ylimmän tutkimuksesta vastaavan henkilön esitellessä. 



LuTE  1  

Tutkimushankkeeseen sisältyneet projektit 

Taulukko  1.  Tiedon keräämiseen liittyvät hankkeet, niiden tulokset, vastuuhenkilöt  ja  tekijät 

Nimi  tulos  vastuu- 	tekijä 
henkilö  

Al E18-tien lämpökartoi-  E18-tien lämpökartoituskartta Yrjö  Puh- 	Vaisala  
tus  Raportit Sihvola 

Vaisala  (1996). E18  - Lämpökartoitusraportti,  Talvi  95/96.  
Vaisala  (1996). E18  - Lämpöprofiili,  Talvi  1995/96. 

A2 Keliluokituksen tuot-  Menetelmä keliluokituksen tuottamiseen Yrjö  Puh- 	VTT  
tammen tiesäätie- Rapor-tii:  Sihvola 
doista  Raitio,  J. (1998).  Saan  ja kelin  tunnistaminen muuttuvien 

nopeusrajoitusten ohjaamiseksi  Kotka-Hamina -moottoritiellä.  

A3  Tehostettu  kelin-  Tiheä kelinseuranta-asemien verkko  ja seurantajärjestehmä  Juha Ylikorpi 	Tielaitos/ 
seuranta Lohjanharjun Muistiot: Vaisala  
ja  Salon  valilla Alastalo,  A.  Tiesääjärjestelmästä  Turun tiepiirin alueella välillä 

Muurla-Sammatti. 
Annala,  J. (4.12.1998).  Kokemuksia tiesääasemien toiminnasta 
sääohjatulla  tiellä Karhula-Siltakylä  1998. 

A4 Kelinseuranta liikku-  Prototyyppi ajoneuvoon asennettavista  kelin tunnistamis- ja Jukka 	AL- 
valla anturiajoneuvolla tiedonvälityslaitteista  Savolainen 	Engineering  

Raportti: 
Lampinen,  A. (1998).  Liikkuva  kelin  mittaus  -  Liikkuvan 
kelimittarin  kehittäminen.  

A5  Kunnossapitoajoneu- Ajoneuvolaitteet  Turun tiepiirin  23  talvikunnossapitoajoneuvossa  Juha Yhikorpi 	Tielaitos/ 
vojen seurantajärjes-  ja seurantajärjestelmän keskuslaitteisto  Turun kelikeskuksessa Geostar 
telma  Raportti: 

Kaarlo,  S. (1998).  GPS-ajoneuvoseuranta  Turun tiepuirissä. Turun 
kehikeskus.  

A6  Uusi tiesaa-  ja liiken- Tiesäätietojen keruuohjelmisto käyttöönottovaiheessa  Jouko 	Tielaitos/ 
netietojen keräilyoh- Liikennetietojen keruuohjel misto  määritelty  Kantonen 	Intrinsic  
jelmisto  

Raportit:  
Intrinsic (1998). Windows NT -Keskusasemaohjelmisto,  Toimin- 
naJlinen määritys,  V2.0.0, 02.01.1998. 
Intrinsic (1998). Windows NT -keruuohjelmisto, Suunnitteludoku- 
mentti,  V1.0.0, 07.01 .1998. 

A7  Kelikameroiden  kuvat  Koko  maan kelikameroiden  kuvat tiesääjärjestelmän paJvehimella  Kimmo 	Tielaitos 
tiesaajarjestelmaan  Muistio Toivonen 

Toivonen  (1997). E18-tien kelikameroiden  kuvat tiesää- 
järjestelmään.  

A8 Kuvansiirto dataver- Digitaalisessa  muodossa olevaa liikkuvaa kuvaa vähitetään Pekka Rajala 	Remtec  
kossa  Uudenmaan hiikennekeskukseen neljästä kokeilupisteestä 

Muistio: 
Rajala,  P. (18.11.98).  Digitaahinen kuvasiirto.  

A9  Liikenteen häirio-  ja  Viranomaisten  välisen tiedonvaihdon  periaatteista sovittu Jorma  Helin 	Tielaitos 
onnettomuustietojen  Muistio 
keruu  Helin  J. (22.12.98)  Liikenteen häiriä-  ja onnettomuustietojen  keruu 

AiO Digitaaliseen  kuvan- Yksi kuvankäsittelylaiffeisto kokeilukäytössä Pekka Rajala 	Tielaitos 
käsittelyyn perustuvan 
hiikenteenmittauksen  
kehittäminen 
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Taulukko  2.  Tiedon käsittelyyn liittyvät hankkeet, niiden  tulos,  vast uuhenkilöt  ja tekUät  

nimi  tulos  vastuu- 	tekija  
henkilö  

Bl  Tiesää4ärjestelmän Tiesääjärjestelmän muutostarpeet  kartoitettu Yrjö  Puh- 	Intrinsic  
muutostarpeet, esiselvitys  Määrittely: Sihvola 

Tielaitos  ja  Intrinsic  Oy  (1995),  Tiesääjärjestelmän  muutos- 
tarpeet- Esikartoitus  10.11.1995. 

B2  Loogisen palvelutietokannan Liikenteen hallinnassa tarvittavat tiedot, tiedottaminen eri Marja  Koski 	Tielaitos  
määrittely  ja  kehittäminen välineillä sekä olemassa olevat tietoja tuottavat tietojärjestelmät Traficon  

määritelty 

Raportit: 
Tielaitos  (1997).  Loogisen palvelutietokannan kuvaus, 
Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  3/97.  
Traficon  (1998).  Liikennekeskusten toiminnalhinen  analyysi.  

B3 Palvelutietokannan  teknisen Käyttötapauksetmääriteltyjaliikennekeskuksen  päivystäjän Marja  Koski 	Tielaitos  
arkkitehtuurin  ja käyttötapausten  toiminnot selvitetty palvelutietokannan vaiheittaista toteutusta  Novo  
määrittely varten  Group  

Muistio:  
Novo Group (26.11.1998).  Palvelutietokannan /tietovarasto 
arkkitehtuuriratkaisujen  ja käyttötapausten  määrittely.  

B4  Uusi tietyörekisteri Uuden tietyörekisterin sisältö määritetty Marja  Koski 	Tielaitos  

Määrittely: 
TITY-uudelleenmäärittely. Tielaitos,  Liikenteen palvelu- 

- keskus/Tie-Data. 7.6.1996. 

B5 	Liikenteen  hallinnan 	 Tietöiden tietojärjestelmä sen käyttöliittymä  toteutettu 	Jorma  Helin  Intrinsic  
käyttöliittyma 	 Muistiot:  

Intrinsic (1996).  Liikenteen halhinnan käyttöhiittymä. 
Projektisuunnitelma.  
Intrinsic (1998).  Liikenteen halhinnan käyttöhiittymä - tietyötiedon 
hallinta. Käyttöliittymän kuvaus.  

B6 	Kehimahliselvitys 	 Liikennetiedotuksessa käyteifävien kehimallien  kehittäminen  on 	Yrjö Pilhi- 	Saarikivi 
mandollista 	 Sihvola 	W&L 

Raportti:  
P.  Saarikivi  (1996).  Keliniahlit,  Tutkimus Tielaitokselle  31 .3.1996 

B7 	Säämallidatan  saatavuus Kehimalleissa  tarvittava säämallidata  on  saatavilla Yrjö Pilhi- 	Saarikivi 

Raportti  (vain  sisäiseen käyttöön): Sihvola 	W&L 

Saarikivi  Weather  &  Law  Oy  (1996).  Säämallidatan  saatavuus  ja  
hinnat,  Viking -selvitys Tielaitokselle  

BS 	Keliluokituksen  kehittäminen Eurooppalaisten muuftuvien opasteiden ohjaustavat selvillä Yrjö  Puh- 	VTT  
muuttuvien nopeusrajoitusten Raportti Sihvola 
ohjaamiseen  M.  Nesti,  editor (1998). Report on Improved and Validated 

Automatic Test Sites. TROPIC deliverable D9.4.  
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Taulukko  3.  Tiedon jakeluun liittyvät hankkeet, niiden tavoitteet, toteutustavat,  va  stuuhenkilöt  ja 
 tek1jät.  

Nimi 	 tulos  vastuu- 	tekijã 
henkilö  

Cl 	Liikenteen 	 Tiedotuspistekonsepti määritelty Marifta 	LT-konsultit 
tiedotuspistekonsepti 	Raportti Polvinen 

Tielaitos  (1998).  Liikenteen tiedotuspistekonsepti "Uusi  Tie-info",  
Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  25/1996. 

C2 	Piloffina Ouluntullin infopiste 	lnformaatiopiste Ouluntullissa  Markku 	Oulun tiepiiri 

Muistiot: Tervo 

Oulun tiepiiri  (1997).  Ouluntullin  pilotti:  Internet-pohjainen 
tienkäyttäjän  informaatio  on - line  palvelu, väliraportti  12/97.  
Oulun tiepiiri  (1998).  Ouluntullin  pilotti:  Internet-pohjainen 
tienkäyttäjän  informaatio  on - line  palvelu, loppuraportti  9/1 997:  
Yhteenveto tuloksista.  

C3  Autolauttaliikenteen Informaatiomonitori  yhdellä autolautalla Pekka Turun tiepiiri 
informaatiopalvelut  Turun Rapor-ni  Liimatainen  vägverket  seudulla  Vägverket, Tielaitos  (1997).  Färstudierapport  projekt  Ferry.  

(Frankomlighets -information på  färjor.  

C4 El 8-demo Multimedia-demonstraatio lnternetissä  Yrjö  Pihl- Saarikivi  

Raportti Sihvola  Weather &  

Nurminen,  I. (1998).  Kelitiedotuksen  multimedia-demonstraatio. LaW 

Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  27/1998 

C5 WIND  Tienkäyttäjän  Internet-palvelu maäritelty Markku Oulun tiepUri 

Raportit: Tervo 

Tervo,  M.,  Tervonen,  R. (1997). WIND On-line Service 
Behrendt, F,,  Schedler,  K.,  Scheiderer,  T.,  Tervo,  M.,  Tervonen,  
R. (1997). WIND (Weather Information and Distribution Services) 
Report for Publication 

C6  Ajantasaisen  liikenne- Tienkäyttäjän  Internet-palvelu http://www.tieh.fi/ahk/  Maritta Tielaitos  
tiedottamisen kotisivu -palvelun Polvinen  Weather  toteutus  Service 

Finland 

C7  RDS-TMC  -palvelu  E18-  RDS-TMC -palveluketju  toiminnassa  ja  palvelu kokeilualueella  Martin  Tielaitos,  
alueella  Johansson  Yleisradio  

C8 PROMISE, GSM -liikenne- Usean liikennemuodon tietopalvelu kokeilualueella Sami  Nokia,  VTT,  
tiedotus Raportit Luoma  Novo Group,  

Englanninkieliset raportit voi ladata WWW-sivuilta 
http:/AWVw.promise.cellulardata.com  tai  pyytää sähköpostitse  e  ai  as 

PROMISE@  nmp.nokia.com  

C9  Muuttuvat nopeusrajoitukset Muuttuvat nopeusrajoitukset käytössä valtatiellä  1  Pekka Uudenmaan 
Uudenmaan tiepiirissä Suunnittelukansio Rajala tiepiiri 

Vtl,  muuttuvat opasteet välillä Lohjanharju-TPR. 

dO  Muuttuvat nopeusrajoitukset Muuttuvat nopeusrajoitukset peitettyinä koekäytössä valtatiellä  1  Juha Turun tiepiiri 
Turun tiepiirissä Ylikorpi 

Cli  Muuttuvien nopeusrajoitusten Muuttuvat nopeusrajoitukset käytössä valtatiehlä  7  Yrjö Pihli- Kaakkois- 
kokeilu Pyhtää-Kotka  -välillä Raportti Sihvola Suomen 

Kauste,  E.  ym.  (1998).  Valtatien  7 (E18)  sääohjauksen tiepiiri  

jatkaminen välillä  Kotka-Pyhtää, Yhteenvetoraportti. Kaakkois- Kymen 
Suomen tiepilri, Liikenteen palvelut Viatek  Oy  

C12  Muuttuvat varoitusmerkin  ja  Muuttuvat opasteet käytössä valtatiellä  1  Uudenmaan tiepiirissäja Juha tiepiiritT,  U  ja 
tiedotustaulun yhdistehmät valtatiella  7  Kaakkois-Suomen tiepiirissä Yhikorpi KaS 
valeihla  Salo-.Lohjanharju  ja  Muuttuvat opasteet peitettyinä koekäytössä valtatiellä  1  Turun Pekka Kymen 
Pyhtaa-Kotka tiepiirissä Rajala Viatek  Oy 

Suunnittelukansio:  Yrjö  Pihl- 
Vtl,  muuttuvat opasteet välillä Lohjanharju-TPR. Sihvoha  

raportti: 
Kauste,  E.  ym.  (1998).  Valtatien  7 (E18)  sääohjauksen  
jatkaminen välillä  Kotka-Pyhtää, Yhteenvetoraportti. Kaakkois- 
Suomen tiepilri, Liikenteen palvelut. 
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taulukko jatkuu 

nimi  tulos  vastuu tekijä 

henkilo  

C13  Parannetun keliluokkien  Kokeilua ei ole vielä aloitettu Kimmo Kaakkois- 
laskentaohjelman  kokeilu Toivonen Suomen 
muuttuvien nopeusrajoitusten tiepiiri  
ohjauksessa  Kotka-Hamina  - 
välillä  

C14  Selvitys  kelin  mukaan Ohjausperiaatteet  ja järjestelmänylläpitoperiaatteet määritetty  Kimmo Kaakkois- 
muuttuvien merkkien Raportit Toivonen Suomen 
ohjausperiaatteistaseka ...  Toivonen  (1997). Sääohjattu tie, Muumitalon toipumis- tiepuri 
tallaisten jarjestelmien yllapito-  suunnitelma Tielaitos. 
ia valmistusperiaatteista  Toivonen  (1997). Sääohjattu tie, tietoturvakartoitus. Tielaitos. 

Tielaitos  (1997). Säaohjattu tie vt7 (E18) Siltakylä-Summa.  
Muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteet. Kaakkois-Suomen 
tiepiiri,  Liikenteen hallinta  ja  palvelut.  

Cl  5 Sääohjatun  tien http://forum.inet.fi/tielaitos/hypermedia/aloita.html  Kimmo Kaakkois- 
hypermediaesitys http://1  92.83.40.21 1/hypermedia/aloita.htm  Toivonen Suomen 

tiepuri  
Muistio: 
Toivonen,  K. (1998). Hypermediaesitys sääohjatusta  tiestä. 
Tielaitos.  

Taulukko  4.  Vaikutusten arviointiin liittyvät hankkeet, vastuuhenkilötja tek yät.  

nimi  tulos  vastuu- tekijä 
henkilö  

Dl Sää-  ja kelitietoon  perustuvan Raportti: Yrjö Pilli- VTT  
liikenteen ohjausjarjestelman Rämä,  P. (1997). Sää-  ja kelitietoon  perustuvan liikenteen Sihvola 
vaikutukset  Kotka-Hamina  - ohjausjärjestelmän  vaikutukset  Kotka-Hamina -moottoritiellä, 
moottoritiellä Tielaitoksen  selvityksiä  1/1997. 

D2  Tehostetun kelinseuranta- Raportti: Yrjö Pilli- VTT  
järjestelmän kokeilun Malmivuo,  M.  ja  Pajunen.  K. (1998).  Tehostetun Sihvola 
vaikutustutkimus kelinseurantajärjestelmän  kokeilu, Tielaitoksen selvityksiä.  

D3 	Liikkuva  kelin  havainnointi Raportti:  Jukka 	VTT 
Malmivuo,  M.  ja  Pajunen.  K. (1998).  Tehostetun Savolainen 	Tieltes 
kelinseurantajärjestelmän  kokeilu, Tielaitoksen selvityksiä, 
(luonnos)  

D4 	Muuftuvien  nopeusrajoitusten Raportti: Yrjö Pilli- 	VTT 
vaikutukset yksiajorataisella tiellä Rämä,  P. (1999).  Muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutukset Sihvola 

yksiajorataisella  tiellä. Tielaitoksen selvityksiä. (luonnos)  

D5 	Kotka-Hamina sääohjatun tien Raportti: Mirja 	VTT 
yhteiskuntataloudellisuus Lähesmaa,  J. (1997).  Kotka-Hamina sääohjatun tien Noukka 

yhteiskuntataloudellisuus, Tielaitoksen  selvityksiä  36/1997. 

D6 	Muuttuvien keliopasteiden 	Raportti: 	 Yrjö  Pihl- 	VTT  
vaikutukset kuljettajan toimintaan 	Luoma,  J., Rämä, P.,  Penttinen,  M.,  Harjula,  V. (1997). 	Sihvola 

Muuttuvien keliopasteiden vaikutukset kuljettajan toimintaan, 
Tielaitoksen  selvityksiä  22/2997. 

D7 	Kaksikieliset muuttuvat opasteet 	Raportti: Mikko 	VTT 
Harjula,  V. (1998).  Kaksikieliset muuttuvat opasteet - Karhunen 
kuljettajien mielipiteet  ja  visuaalinen kuormittuvuus. 
Tielaitoksen  selvityksiä  1998.  (luonnos)  

D8 	Muuttuvan merkin vaikutus kiinteän 	Raportti: Mikko 	VTT 
merkin muistamiseen 	 Luoma,  J.,  Harjula,  V.  ja Rämä,  P. (1998). Effects of Variable  Karhunen  

Speed Limit Sign of Fibre Optic Technology on Information 
Overload. 

D9 	Selvitys RDS-TMC-viestien 	Raportti: 	 Martin 	VTT  
rakenteesta 	 Luoma,  J.,  Harjula,  V.  ja  Penttinen,  M. (1998). RDS-TMC - 	Johansson 

 viestien ymmärrettävyyden kehittäminen. Tielaitoksen 
sisäisiä julkaisuja  20/1998. 

DiD RDS-TMC -  tekninen evaluointi 	Hanketta ei ole vielä aloitettu 	 Martin  
Johansson 
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Haastatellut henkilöt  

Fortum Oyj,  vuorineuvos Jaakko Ihamuotila 
Liikenne-  ja viestintäministeriö,  liikenneneuvos Lassi Hilska 
Liikenne-  ja viestintäministeriö,  yli-insinööri Juha Parantainen 
Megaveli Oy, toimittaja Veli Kärkkäinen 
Sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Pertti Luntiala 
Tiehallinto/Hämeen tiepiiri, tiejohtaja Mauri Pukkila 
Tiehallinto/Kaakkois-Suomen tiepiiri, tiejohtaja  Ville  Mäkelä 
Tiehallinto/Liikenteen  palvelut,  Dl  Maritta Polvinen 
Tiehallinto/Tie-  ja  liikenneolojen suunnittelu,  Dl  011i Penttinen 
Tiehallinto, johtaja Aulis Nironen 
Tiehallinto/Turun tiepiiri, tiejohtaja  Pekka Jokela 
Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri, apulaisjohtaja Kari Karessuo 
Vaisala Oy, tutkimusjohtaja Jussi Mykkänen 
VR-Yhtymä Oy,  DI  Pekka Leviäkangas 
VTT/YKI,  professori Risto Kulmala 
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Lista postikyselyyn  vastanneista 

Tiehallinto/Hämeen tiepiiri,  Mirja  Noukka 
Tiehallinto,Turun tiepiiri,  Dl  Reijo  Hörkkä 
Tiehallinto,  liikenteen  palvelupäällikkä  Yrjö Pilli-Sihvola 

 Tiehallinto,  johtaja  Jukka  Isotalo  
VTT Yhdyskuntatekniikka,  tutkija  Jukka Lähesmaa 
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Tutkimushankkeen loppuarviointi - postikysely  

3.11.2000  

TIELIIKENTEEN  TELEMATIIKKA -  E18  KOKEILUALUE  

Tarkoitus 

Tämän kirjeen tarkoituksena  on  kerätä tietoja  ja  vaikutelmia otsikossa mainitun tutki-
mushankkeen  loppuarviointia  varten.  Tiehallinto  on  antanut  loppuarvioinnin  Tieliiken-
teen  Tietokeskus  Oy:n tehtäväksi. Siellä asiaa hoitaa Harri  Kallberg.  

Kirje  on  lähetetty hankkeen johdossa  tai  toteutuksessa toimineille tahoille tietäen, että: 
 •  kaikki osalliset eivät ole  kattavasti  mukana  koko  hankkeessa vaan useat ovat osal-

listuneet  vain  rajattuihin  osiin  
•  hankkeen suorittamisesta  on  jo  kulunut useita vuosia, jolloin ajankohtaiset havain-

not hankkeesta eivät aina eri syistä ole esille saatavissa. 

Tämän johdosta myöhemmin  esitettäviin  kysymyksiin pyydetään suhtautumaan niin, 
että huomiota kiinnitetään  vain  vastaajan toimialaan  tai  intressipiiriin kuuluneisiin  tai 

 kuuluviin kysymyksiin  ja  muut kysymykset jätetään huomiotta. Kysymysten valinta jä-
tetään vastaajan tehtäväksi. Joka tapauksessa  on  myös mandollista esittää tutkimus- 
hankkeesta vapaamuotoisia kommentteja. 

Tutkimushanke 

Tiehallinto  on  vuosina  1996  -  1998  toteuttanut "Tieliikenteen  telematiikka -  E 18  ko
-keilualue"  tutkimushankkeen. Hankkeella pyrittiin edistämään tieliikenteen  telematlikan 

 mandollisuuksien tarkoituksenmukaista hyödyntämistä.  Hankesuunnitelma  rakentuu 
ajatukselle jonka mukaan:  
• telematiikalla  voidaan tehostaa liikennettä  ja  tienpitoa  koskevan tiedon keräämistä, 

käsittelyä  ja  saadun informaation jakelua  
• saadulla informaatiolla  voidaan tehostaa liikenteen ohjausta, tiedotusta, kunnossa-

pitoa  ja  talvihoitoa  
tehostamisella  on  myönteistä vaikutusta liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen  ja 

 ajomukavuuteen.  

Tutkimushanke jakautui neljään  osa-alueeseen, joille kohdistui  43  erillisenä nimettyä 
projektia. Lisäksi hanke liittyi läheisesti muihin  tutkimusohjelmiin,  kuten  TETRA  ja  VI-
KING  -ohjelmiin.  Osa-alueet olivat:  

A. Tiedon keräämisen kehittäminen  (10  projektia)  
B. Tiedon käsittelyn kehittäminen  (8  projektia)  
C. Tiedon  jakelun  kehittäminen  (15  projektia)  
D. Järjestelmän  ja sen  vaikutusten arviointi  (10  projektia) 

Hankkeen yhteydessä suunniteltiin Suomen oloihin parhaiten soveltuvan  liikennetele-
matiikan  järjestelmän  periaateratkaisu.  Lisäksi esillä oli suomalaisen teollisuuden in-
tressi kehittää alalle sovellutuksia.  
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Projekteista esimerkkeinä mainitaan:  

A7: Kelikameroiden  kuvat tiesääjärjestelmään (kuvat Tiehallinnon nettisivuilla) 
 B6: Kelimalliselvitys (liikennetiedotuksessa  käytettävien kelimallien kehittäminen) 

 C9:  Muuttuvat nopeusrajoitukset Uudenmaan tiepiirissä  
D5:  Kotka -  Hamina sääohjatun tien yhteiskuntataloudellisuus 

Kattava luettelo  osa-alueiden projekteista  on  liitteenä  1.  Hankkeen tulosten ensisijainen 
käyttäjä  on Tiehallinto,  joka myös vastasi  projektin  toteutuksesta. Muita käyttäjiä voivat 
olla tienkäyttäjät  ja  Liikenne-  ja viestintäministeriö.  Hankkeen kustannukset Tiehallin

-nolla  oli arvioitu yhteensä  32,8  milj. mk:ksi.  Tästä  14,7  milj,  mk kohdistui installaatioihin 
koeteillä,  1,1  milj.  mk  ATK-investointeihin  ja  17,0  milj.  mk  tutkimus-  ja kehitystoimin-
taan.  

Kysymyksiä 
Seuraavassa  on  kysymyksiä, joihin pyydetään vapaamuotoisia vastauksia silloin, kun 
kysymys kuuluu vastaajan toimialaan  tai intressipiiriin.  Vastaukset voi kirjoittaa kysy-
mysten  alla  oleville riveille  tai  erillisinä joko kirjeitse  tai sähköpostina  viitaten kysymys-
ten  numeroihin:  

Projektin  suunnittelu  ja  toteutus 

Oliko projektisuunnitelma rakenteeltaan  ja  laajuudeltaan tarkoituksenmukainen 
huomioon ottaen projektille asetetut tavoitteet  ja  suu nnitteluvaiheessa vallinneen 
tiedon tason?  

2. Toteutettiinko  projekti  ja sen  hankkeet tarkoituksenmukaisella tavalla?  

Projektin  tulosten hyödyntäminen Tiehallinnon toiminnassa  

3. Olivatko  projektin  tulokset tarkoitetulla tavalla hyödynnettävissä  ja  mitä näkökohtia 
tuloksiin hyödynnettävyyden kannalta mandollisesti liittyi? (Saatiinko, mitä Tiehal-
linto asiakkaana odotti  tai  tarvitsi?)  

4. Mitä muita näkökohtia saatujen tulosten hyödyntämiseen  tai  sovellutusten laajen-
tamiseen Tiehallinnon toiminnassa mandollisesti liittyi? (Oliko Tiehallinnolla mah-
dollisuu ksia hyödyntää tuloksia liikenteen ohjauksessa, liikenteen tiedotu ksessa, 
tiestön kunnossapidossa  tai  tiestön talvihoidossa?)  

5. Mitä vahvuuksia  tai  heikkouksia tuli ilmi projektissa toteutetuista  tai  tutkituista lii-
kenteen telematiikan sovellutuksista tiedon keräämisessä, tiedon käsittelyssä  tai 

 informaation jakelussa? 

Liikennetelematiikkajärjestelmän  arviointi  

6. Onko saatu riittävästi  ja  luotettavia tietoja tutkittujen liikennetelematiikkasovellutus
-ten  vaikutuksista liikenteen ominaisuuksiin  ja  tiestön kunnossapitoon?  

7. Onko saatu riittävästi  ja  luotettavia tietoja tutkittujen liikennetelematiikkasovellutus
-ten  teknisestä toimivuudesta  ja  taloudellisista ominaisuuksista? 



LIITE  4  

Suomen oloihin soveltuvan liikennetelematiikkajärjestelmän hahmottaminen  

8. Onko saatu ajankohtaan  ja  järjestelmien toteutusasteeseen nähden riittäviä suun-
taviivoja tieliikenteen telematiikan edelleen kehittämiseksi Suomen oloja varten? 

Liikennehallinnon  intressi  

9. Mitä näkökohtia liittyy  projektin  tulosten käyttöön Tiehallinnon toiminnan ohjaukses-
sa? Ovatko tulokset hyödynnettävissä Tiehallinnon ulkopuolella? 

Teollisuuden intressi  

10. Mitä näkökohtia liittyy suomalaisen teollisuuden mandollisuuksiin hyödyntää  projek-
tin  tuloksia? 

Tielllkenteen telematiikan  näkyvyys  ja  muodostuneet vaikutelmat  

11. Ovatko telematiikan sovellutukset tieliikenteessä kiinnittäneet Teidän huomiotanne 
käytännön liikenteessä  ja jos  ovat, niin minkälainen yleisvaikutelma Teille  on  näistä 
sovellutuksista muodostunut? Liitteenä oleva projektiluettelo hahmottaa mandollisia 
telematiikan sovellutuskohteita tieliikenteessä? 

Tutkimushankkeen näkyyys  

12. Ovatko "Tieliikenteen telematiikka -  E8  kokeilualue"  -tutkimushankkeen suoritus  tai 
 sen  yhteydessä tehdyt koejärjestelyt kiinnittäneet Teidän huomiotanne tien käyttä-

jänä? 

Vapaita kommentteja  

13. Muita tutkimushankkeeseen  tai  liikennetelematiikan  soveltamiseen liittyviä näkö-
kohtia  tai  huomautuksia? 

Kiitän vaivannäöstä  ja  pyydän lähettämään vastaukset postitse osoitteeseen: 

Tieliikenteen Tietokeskus Oy 
Hietalandenkatu  4 A 
00180 HELSINKI 

tai  sähköpostitse: katja.savolainen©sci.fi 

 Yhteistyöstä kiiftäen 

Harri  Kallberg 



ISBN 951-726-747-9 
KaS 2/2001 
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