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TIIVISTELMÄ 

Osaraportti 1:een  liittyvässä työssä  on  keskitytty liikenteen telematiikan viitekehyksen 
laatimiseen sekä  strategisen  ajattelun avartamiseen. Työssä  on  hyödynnetty sekä 
EU:n linjauksia että kansallisia linjauksia  ja  luokitteluja,  mutta samalla siinä  on 

 pyritty tuottamaan lisä-arvoa näkemällä telematiikka entistä selkeämmin liikenne- 
järjestelmän kehittämisen  ja  liikenteen  hallinnan  tukitoimena  ja  painottamalla 
liikennejärjestelmäperusteisen evaluoinnin merkitystä. Liikennetelematiikan kehit-
tyminen  on  nähty osaksi tietoyhteiskunnan yleistä kehitystä. 

Liikennejärjestelmäajattelu  on  viime aikoina nopeasti yleistynyt. Siinä liikentee-
seen liittyviä kysymyksiä ei pyritä näkemään väylä-  tai  liikennemuotokohtaisina, 

 vaan liikennejärjestelmää tarkastellaan eri aluetasoilla kokonaisuuksina. 

Liikennetelematiikan  merkitys liikenteen  hallinnan  välineenä tullee kasvamaan.  Tele
-matiikan soveltamiskenttä  on  laaja  ja sen  suomia mandollisuuksia voidaan hyödyn-

tää kaikissa liikennemuodoissa sekä niihin liittyvien palvelujen kehittämisessä. Täs-
sä selvityksessä  on  painotettu luonnollisesti tieväylillä harjoitettavaa liikennettä. 

Tielaitos  pyrkii siihen, että liikenne  on  kaikissa  tie-, sää-  ja  kelioloissa  mandollisim-
man turvallista, sujuvaa  ja  ympäristöystävällistä. Tielaitoksen  liikenteen  hallinnan 

 järjestelmien tulisi liittyä liikennemuotojen telemaattisiin järjestelmiin  ja  edistää eri 
liikennemuotojen yhteistoimintaa  koko  liikennejärjestelmässä. Tielaitoksen  rooli 
ja.tehtäväkuva osana liikennejärjestelmää  ja sen  kehittämistä heijastuvat luonnolli-
sesti myös telematiikkaan liittyviin tehtäviin. 

Liikennetelematiikka  voi edetä korkeintaan tietotekniikan  ja  tietoyhteiskunnan ylei-
sen kehityksen suomalla nopeudella. Liikennetelematiikan soveltamisessa teknisiä 
kysymyksiä tärkeämpiä ovat kuitenkin monet institutionaaliset kysymykset. Lii-
kenneviranomaisten kannalta tärkeintä  on  hahmottaa ne ongelmat, jotka telema-
tiikan keinoin voidaan  ja  on  perusteltua ratkaista. Toisaalta liikenneviranomaisten 
tehtävänä  on  luoda edellytyksiä yksityisen  sektorin  tuottamille  ratkaisuille. 

Liikenteen telematiikan nykytilaa kuvaavana yhteenvetona voidaan todeta: 

• liikennetelematiikan  tila  on  selkiintymätön,  sen  objektiivisista hyödyistä ei 
aina olla selvillä, 

• liikennetelematiikan  suhde liikennepolitiikan tavoitteisiin  on  jäsentymätön, 
•  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  roolit eivät ole täsmentyneet, 
• standardointityö  ja  lainsäädännön kehittäminen ovat hitaita prosesseja 
• ellei liikennetelematiikan infrastruktuurin kehittämisessä edetä riittävällä 

nopeudella,  on  tuloksena toiminnallisesti  ja  taloudellisesti epäsuotuisia, 
hajautuneita  ja  irrallisia ratkaisuja 



Tärkeää  on  havaita, että julkisilla varoilla rahoitettavan liikennetelematiikan tavoit-
teita ei voida irrottaa liikennepoliittisista tavoitteista. 

Liikenteen hallintaa  ja  telematiikkaa  on  tässä selvityksessä käsitelty monista näkö-
kulmista. Tulevaisuudessakin  on Tielaitoksen  ja  tiepiirien  yhteistyö pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunnan, kaupunkien  ja  kuntien kanssa tärkeää. Yksityisen 

 sektorin  eri tehtäväalueilla toimivien osapuolten rooli tullee kuitenkin vahvistumaan, 
mikä edellyttää Tielaitokselta valmiutta nykyistä laajempaan yhteistyöhön myös 
yksityisen  sektorin  kanssa. 

Tielaitoksessa  on  aiemmin kehitetty liikenteen  hallinnan  luokittelu. Luokittelun 
tukemiseksi  on  tässä työssä sovellettu liikennejärjestelmäajatteluun perustuvaa lä-
hestymistapaa, jossa erotellaan väyläperustaiset ratkaisut, liikennevälineperustaiset 
ratkaisut sekä muut liikennettä tukevat ratkaisut. Lähestymistavan avulla voidaan 
myös osaltaan johtaa eri organisaatioiden rooleja  ja  vastuita telematiikkasovellusten 

 kehittäjänä, rakentajana  ja  ylläpitäjänä. 

Evaluointi  nähdään selvityksessä kaikkeen liikennetelematiikan kehittämiseen  hit-
tyvänä  jatkuvana prosessina. Hankkeiden jälkikäteisevaluoinnin ohella  on  tärkeää 
evaluoida suunnitelmia  ja  hankkeita myös ennakkoon. Menettelyllä  mm.  tuetaan 
päätöksentekoa, varmennetaan suunniteltujen sovellutusten yhteys liikennepolitii-
kan linjauksiin sekä arvioidaan hankkeiden taloudelliset perusteet  ja  asiakaslähtöisyys. 

Liikennetelematiikan sovellukset konkretisoituvat Tielaitoksessa hiikennekeskusten 
 kautta. Strategia-asiakirjassa liikennekeskusten roolia  ja  tehtäväkuvaa  on  tärkeää 

tarkastella ennakkoluulottomasti  ja  laaja-alaisesti. 

Uudenmaan tiepiirin alue  ja  alueella sijaitseva pääkaupunkiseutu ovat hiikenteellisesti 
maamme tärkeimpiä. Liikennetelematiikan merkitys  on  siten Uudellamaalla suh-
teellisesti suurempi kuin muualla maassa. Uudenmaan tiepiirin telematiikkastrate-
giaan liittyviä konkreettisia kysymyksiä tarkastellaan vuoden  1999  alussa valmistu-
van Osaraportti  2:n  yhteydessä. 
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ABSTRACT 

The work related to Sub-report 1 has concentrated on developing the framework 
for transport telematics and widening the strategic approach. The study has taken 
into account  EU  and the national level guidelines and classifications. Simultaneously 
the target has been to create added value by portraying telematics more clearly as 
a supportive means of developing the transport system and the traffic management 
and by emphasising the importance of transport system related evaluation. Trans-
port telematics has been regarded in this study as part of the development of the 
information society. 

The transport system approach has rapidly become more common lately. In this 
approach transport related issues are to be seen not only from perspective of 
route or means of transport, but the transport system is to be approached as a 
unity on regional levels. 

The importance of the transport telematics as tool for traffic management will 
most likely increase. The field of telematics is vast and its possibilities can be 
utilised in all transport modes and related services. In this study the emphasis has 
naturally been on road transport. 

The objective of the Finnish National Road Administration is that traffic in all 
road and weather conditions be as safe, fluent and environmentally friendly as 
possible. The traffic management systems of the Finnish National Road 
Administration should be linked with the telematics applications of different 
transport modes and thus support the co-operation between these different modes 
of transport in the transport system. The role of the Finnish National Road 
Administration as a part of the transport system and its development is naturally 
reflected in the development activities of telematics. 

Transport telematics can be developed only with the same speed as the development 
ofADP technology and the information society. More important than technological 
questions in utilising telematics are several institutional questions and issues. From 
the point of view of the transport authorities the most important issue is to identify 
and understand all the problems that could be solved with telematics. On the 
other hand it is the responsibility of the transport authorities to create conditions 
conductive to private sector applications and solutions. 



Top summarise present situation of the transport  telematics  it can be stated: 
 •  the status of transport  telematics  and its objective benefits are not 

always clear,  
•  the relation between transport  telematics  and transport policy objectives 

is unclear,  
•  the roles of the public and private sector have not been specified, 

 •  standardisation and legislative development are slow  
•  if the development work of the transport  telematics  infrastructure does 

not proceed quickly enough it will result in, functionally and economically 
unfavourable solutions and applications that are dispersed, isolated and closed 

It is important to notice that it is not possible to separate the objectives of publicly 
funded transport  telematics  from the objectives of transport policy. 

Traffic management and  telematics  have been approached in the study from the 
several viewpoints. In the future co-operation of the Finnish National Road 
Administration and the  Uusimaa  districts with the Helsinki Metropolitan Area 
Council,  cities/towns  and municipalities will also become important. The roles of 
the private sector participants in different fields will be reinforced. This will require 
the National Road Administration to be prepared for wider co-operation with the 
private sector than exists at present. 

The National Road Administration previously developed a classification for traffic 
management. To support this classification this study has applied a transport system 
based approach, where applications and solutions related to route, means of 
transport and support of the  trip/journey  have been separated. With this approach 
it is also partly possible to specify roles and responsibilities for different organisations 
in the fields of development, building and maintenance of the  telematics 

 applications 

Evaluation is seen as a continuous process related to all the development of 
transport  telematics.  In addition to carrying out post-evaluation, it is also important 
to evaluate plans and projects beforehand. Thus the decision making process can 
be supported, the correlation between the applications and transport policy 
guidelines can be ensured and the economic potential and user orientation/ 
acceptance can be evaluated. 

The transport  telematic  applications and solutions are concretised in the National 
Road Administration through the traffic centres. It is important to be unprejudiced 
and open-minded in assessing the role of the traffic centres in the strategy 
document. 

The  Uusimaa  district which includes the Helsinki Metropolitan Area is the most 
important traffic region in Finland. The importance of transport  telematics  is 
thus greater there than elsewhere in Finland. The concrete questions related to the 

 telematics  strategy of the  Uusimaa  region will be analysed in details in Sub-report 2. 

The study has been granted European Community financial support in the field 
of Trans-European Networks  -  Transport.  



ALKUSANAT  

Uudenmaan tiepiin alue  on liikenteellisesti  maamme merkittävin. Liikennemäärät 
ovat suuria  ja  ennusteiden mukaan edelleen huomattavasti kasvavia. Tiepiirin alue 

 ja  siihen olennaisesti kuuluva pääkaupunkiseutu  on  väylien  ja  eri liikennemuotojen 
solmupiste niin kansallisessa kuin kansainvälisessä liikenteessä. Kaupunkimaisen 
yhdyskuntarakenteen lisäksi alueella  on  myös laajoja maaseutualueita. 

Uudenmaan tiepiirin alueen ominaispiirteet  ja  nähtävissä olevat toimintaympäristön 
muutokset ovat puoltaneet oman liikenteen telematiikkaan painottuvan liikenteen 

 hallinnan  strategia-asiakirjan laatimista. Aika työlle  on  myös otollinen sikäli, että 
liikenneministeriö  on tuoreilla julkaisuillaan (mm.  "Liikenteen toimintalinjat vuoteen  
2020")  linjannut liikennepolitiikkaa,  ja  toisaalta käynnissä merkittäviä liikenteen 
telematiikan kehittämiseen tähtääviä ohjelmia  (mm. TETRA).  Työssä  on  tärkeänä 
taustana ollut luonnollisesti ollut Tielaitoksen liikenteen  hallinnan  strategia, joka 
valmistui tammikuussa  1998.  

Strategia-asiakirja jakautuu kahteen osaan. Osaraportti 1:ssä keskitytään liikenteen 
telematiikan kehittämiseen liittyvän viitekehyksen laatimiseen  ja strategisen  ajatte-
lun avartamiseen. Liikenteen telematiikkaa  on  käsitelty liikenteen  hallinnan  tärkeä-
nä työkaluna. Osaraportti 2:ssa tullaan käsittelemään hanketasoisia kysymyksiä sekä 
teknisiä yksityiskohtia. Osaraportti  2  valmistuu vuoden  1999  alussa. 

Päävastuu tehdystä työstä  on  ollut projektipäällikkö Pekka Elorannalla  ja  suunnit-
telija Kimmo Ylisiurusella  Tampereen Viatek  Oy:stä. Työtä  on  valvonut lielaitoksen 
MATHEUS-ryhmä, jonka puheenjohtajana  on  toiminut diplomi-insinööri Ilpo 
Muurinen. Neuvotteleva virkamies Jorma Hakala Tielaitoksesta  on  ohjannut käy-
tännön työtä  ja  on  osallistunut myös erittäin merkittävällä panoksella selvityksen 
laatimiseen. 

Työhön ovat osallistuneet myös erikoistutkija Risto Kulmala VTT:stä, projekti-
päällikkö Rauno Laitinen Viatek Oy:stä  ja dipiomi-insinööri  Katja  Juntunen  Tam-
pereen Viatek  Oy:stä. Arvokkaita kommentteja  ja  kannanottoja  on  saatu  mm.  tut-
kimusjohtaja Martti Mäkelältä liikenneministeriöstä, tuotekehityspäällikkö Hannu 
Hakalalta  Nokia Mobile Phones Ltd:stä  ja  tutkija  Jukka Lähesmaa VTT:stä.  

Selvityksen tekemiseen  on  saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehit- 
tämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks - Transport)  -rahoitusta. 

Helsingissä  15.  päivänä joulukuuta  1998  

Ilpo Muurinen 
Uudenmaan tiepiiri 
Liikenteen palvelut 



SISÄLLYSLUETTELO  

TI IVISTELMÄ 
ABSTRACT 

1 	JOHDANTO ....................................................................................................... 13 

2 	LIIKENTEEN  HALLINNAN  VISIO.......................................................... 14 

3 	TIETOYHTEISKUNTA  JA LIIKENNETELEMATIIKKA..................18 

3.1.  Tietoyhteiskuntaa koskevat näkemykset ................................................ 20 
3.2. Liikennetelematiikka  osana tietoyhteiskuntaa ....................................... 22 

3.2.1.Lainsäädännölliset  näkökohdat...................................................... 23 
3.2.2.Telematiikkasovellutuksiin  liittyviä ongelmia  ja kehityskohteita25 
3.2.3.Yhteenveto telematiikan  nykytilasta ............................................. 25 

4 	LIIKENNEPOLIITTISET  TAVOITTEET................................................. 26 

4.1. 	EU:n liikennepoliittiset linjaukset ...........................................................27 
4.2. 	Kansalliset liikennepoliittiset linjaukset.................................................. 28 

4.2.1. Liikennejärjestelmäajattelu .............................................................29 
4.2.2.Henkilöliikenteen  kehittämisen tarpeet........................................ 32 
4.2.3.Tavaraliikenteen  kehittämisen tarpeet .......................................... 35 
4.2.4. Liikenneinfrastruktuurin  kehittämisen tarpeet............................ 37 

4.3. 	Uudenmaan tiepiirin PTS  2010 ...............................................................38 
4.4 	Pääkaupunkiseudun liikennehankkeet.................................................... 39 

5  LIIKENTEEN HALLINTA  JA TELEMATIIKKA  LIIKENNE-
POLITIIKANTUKENA................................................................................. 40 

5.1. 	Liikenteen hallinta  ja sen osa-alueet........................................................ 40 
5.2. 	Liikennetelematiikan linjaukset................................................................44 

5.2.1.EU:n linjaukset ................................................................................. 44 
5.2.2.Liikenneministeriön linjaukset  (Liikenneministeriö  1997a) ......45 
5.2.3.Tielaitoksen linjaukset (Tielaitos 1998b)......................................45 
5.2.4.YTV:n linjaukset (PU 1994  ja PU  1998) ....................................47 
5.2.5.Liikennetelematiikkaa  tukevat yleiset sovellusalueetja ohjelmat  48 

5.3. Liikennetelematiikan  ohjelmat................................................................. 49 
5.3.1.TETRA..............................................................................................49 
5.3.2.FIST ...................................................................................................50 
5.3.3.VIKING............................................................................................51 
5.3.4.KETJU...............................................................................................52 
5.3.5.TEDIM..............................................................................................52 

6 	EVALUOINNIN  PERIAATTEET................................................................ 54 

7 	TELEMATIIKKAHANKKEIDEN EVALUOINTI ................................62  

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  



7.1. Hankearvioinnin kehikko 	 .62 
7.2. 	Kysymysluettelo .........................................................................................63 
7.3. 	Hyöty-kustannus-mallit............................................................................. 67 

7.3.1 Hyötykustannusmallit  Suomessa ................................................... 67 
7.3.2 Hyötykustannusmallit  ulkomailla .................................................. 68 

8 	JOHTOPÄÄTÖKSET  JA JATKOTOIMENPITEET...............................71 

LÄHDELUETTELO 

LIITTEET:  

Lute 1: Tielaitoksessa  perinteisesti käytetyn  ja liikennejärjestelmäajatteluun 
 perustuvan lähestymistavan yhteensopivuuden  ja  toimivuuden testaus 

 Lute 2:  Liikenteen  hallinnan  toimenpiteet  
Lute 3:  Ulkomaisia tutkimus-  ja  kehitysohjelmia  
Lute 4:  Iso-Britanniassa selvitettyjä hyöty-kustannussuhteita 

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  



JOHDANTO 

Liikenteen  hallinnan merkittävyys  on  kasvanut sekä Suomessa että muualla Eu-
roopassa. Telematiikka liikenteen  hallinnan  välineenä  on  myös ollut yhä lisäänty-
vän kiinnostuksen kohteena.  Teknologiset  ratkaisut  ja  mandollisuudet ovat kehit-
tyneet nopeasti  ja  niiden kustannukset ovat alentuneet jatkuvasti. 

Voimakkaasti autoistuneissa maissa telematiikalla pyritään erityisesti ruuhkautu-
neisuuden  ja sen  mukanaan tuomien haittavaikutusten, kuten melun  ja  päästä jen 
vähentämiseen. Suomen vaikeissa sääolosuhteissa telematiikka taas luo  mm.  kei-
non liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

Telematiikka  on  liikennepolitiikan toteuttamisen väline, mutta samalla myös olen-
nainen  osa  tietoyhteiskuntaa. Liikennetelematiikan soveltamiskenttä  on  laaja  ja sen 

 suomia mandollisuuksia voidaan hyödyntää kaikissa liikennemuodoissa sekä niihin 
liittyvien palvelujen kehittämisessä. Liikennetelematiikka  on  hyvin tärkeä työkalu 
liikenteen hallinnassa. 

Liikennejärjestelmäajattelu  on  viime aikoina nopeasti yleistynyt. Ajattelulle  on  tyy-
pillistä, että liikenteeseen liittyviä kysymyksiä ei pyritä näkemään väylä-  tai  liiken-
ne-muotokohtaisina, vaan liikennejärjestelmää tarkastellaan eri aluetasoilla koko-
naisuuksina. Tämä ajattelutapa luo perustaa myös liikenteen  hallinnan ja  liikenne-
telematiikan kehittämiselle. 

Telematiikkaan  liittyvät ongelma-alueet ovat moninaisia  ja moniselkoisia.  Usein 
telematiikka nähdään painotetusti teknisenä asiana, mutta kun telematiikkaratkaisuja 
sovelletaan käytäntöön, nousevat päällimmäisinä esiin lainsäädännölliset  ja organi-
satoriset  kysymykset. Yleisesti katsoen telematiikan tila  on jäsentymätön,  eikä  tele-
matiikan  todellisista, objektiivisista hyödyistä olla täysin selvillä. 

Tässä selvityksessä pyritään ensisijaisesti telematiikan viitekehyksen laatimiseen  ja 
strategisen  ajattelun avartamiseen. Siten  mm. hanketasoiset  kysymykset  ja  teknisiä 
yksityiskohtia koskevat  asiat rajataan  selvityksen ulkopuolelle. Työssä  on  tärkeänä 
taustana Tielaitoksen liikenteen  hallinnan  strategia. 

Työssä käsitellään myös evaluointia. Telematiikkaan liittyvä evaluointi voidaan kat-
soa prosessiksi, jossa määritellään sovelluksen arvo suhteessa vaihtoehtoisiin  sovel-
luksiin ja/tai nykytilaan ja  jonka perusteella saadaan päätöksentekijöille kokeilui-
hin kohdistuviin vaatimuksien tunnistamiseen sekä kokeilujen tuloksiin liittyviä 
suosituksia  (CONVERGE 1997). 

Evaluointi  käsitteenä  on  uusi, eikä  sen  sisältö ole vielä täysin vakiintunut. Tässä 
raportissa evaluointiin  on  liitetty tärkeänä osana hankkeiden jälkikäteisevaluoinnin 
lisäksi ennakkoon tapahtuva evaluointi, jonka tarkoituksena  on etäkäteen  varmis-
taa  se,  että toteuttavaksi suunnitellut sovellukset tukeutuvat liikennepolitiikan 
linjauksiin  ja  ovat taloudellisesti järkeviä. 

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  ....................................... 



2  LIIKENTEEN  HALLINNAN  VISIO 

Vuoden  1995  alussa Suomen hallitus otti kantaa suomalaisen tietoyhteiskunnan 
kehittämiseen. Kannanoton päätavoitteena oli, että vuonna  2000 Suomi on  edel-
leen niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin johtavien tietoyhteiskuntien jou-
kossa muun muassa siten, että tietotekniikan avulla  on  uudistettu elinkeinoelämän 

 ja  julkisen  sektorin  toimintatapoja  ja  rakenteita. (Tilastokeskus  1997)  

Hallitus totesi edelleen, että tieto-  ja viestintätekniikoita  tulee soveltaa uudistavasti 
hallinnon  ja  elinkeinoelämän toimintojen tehostamiseen, palvelujen parantamiseen 

 ja  uusien tuotteiden kehittämiseen. Kannanotossaan hallitus näki välttämättömäk-
si Suomen täysipainoisen osallistumisen Euroopan Unionissa laaditun, tietoyhteis-
kuntaa koskevan toimintaohjelman toteutukseen. Periaatekannanoton koh-dassa 
liikenne todetaan muun muassa: (Tilastokeskus  1997)  

"Liikenteenja kuijetusten  kilpailukykyä sekä  benkilöliikenteenjoustavaa kehitystä 
 edistetäan tietotekniikanjatietoverkkojenkeinoin  Toteutetaan liikenteen  telematiikan 

kehittämisohjeimL  Parannetaan myös tieliikenteen  turvailisuultajajoukkoliikenteen 
paivelutasoa  sekä kehitetään  kansainvä1istäkauttakulkuliikennettä'  

Liikenneministeriö  on  asettanut liikenteen telematiikan kehittämisen keskeiseksi 
kehittämiskohteeksi. Laaditussa liikenteen toimintalinjassa todetaan, että "Suomel-
la  on  hyvät valmiudet uusien telmisten ratkaisujen kebittämiseen, objelmistojenja laitteiden 
tuottamiseen sekä telematiikan laajaan soveltamiseen'  (Uikenneministeriö  199Th)  

Edelleen liikenneministeriön julkaisussa "Suomen liikennejärjestelmä  2020"  todetaan, 
että telematiikkaa hyödynnetään lähivuosina olennaisena osana kansalaisten liikenne- 
palveluja, liikennejärjestelmän hallintaa  ja operointia  sekä loogisia prosesseja. Saa-
tava hyöty kohdistuu sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Telemaattisten sovel-
lutusten kehittyminen seuraa läheisesti yleisen tieto-  ja tietoliikennetekniikan  kehi-
tystä. Kysynnän hallinta, ohjaus  ja  tiedotus tulevat liikennejärjestelmän toiminnan 
turvaajiksi. (Liikenneministeriö  1998) 

\1isiotyönsä  yhteydessä Tielaitos  on  todennut, että  teknologian  kehitys jatkuu no-
peana, liikenneturvallisuutta parannetaan uusin teknisin sovellutuksin  ja tienkäyttäjän 
informaatiopalveluihin  kehitetään uusia ratkaisuja. Visiotyössä Tielaitoksen toimin-
nan perustaksi  on  määritelty asiakkaiden  ja  yhteiskunnan tarpeet. Tielaitoksen teh-
tävänä  on tienpidon  lähtökohdista ylläpitää  ja  kehittää  koko liikennejärjestelmää 

 yhteistyössä muista liikennemuodoista vastaavien kanssa. 

Yleisenä liikenteen  hallinnan  vision  mukaan Tielaitos vastaa siitä, että liikenne  tie-
liikennejärjestelmässä on  kaikissa  tie-, sää-ja kelioloissa  mandollisimman turvallis-
ta, sujuvaa  ja ympäristöystävällistä.  Yksi Tielaitoksen keinoista  on  liikenteen hallin-
ta. Tielaitoksen liikenteen  hallinnan  järjestelmät liittyvät vaivattomasti muiden lii-
kennemuotojen telemaattisiin järjestelmiin edistäen eri liikennemuotojen yhteis-
toimintaa  koko liikennejärjestelmässä. (Tielaitos  1998b)  

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  



Nykyinen  4/  

toiminta-7 
 malli  j'Ny- 

kyinen  
4/'  hallinta-

/ järjestelmä  

Tielaitoksen  strategia 
"Määrittelee keinot 

tulevaisuuden tahtotilan 
saavuttamiseksi" 

Näyttää ilmeiseltä, että liikenteen telematiikan soveltaminen laajenee voi-
makkaasti lähivuosina. Liikenteen  hallinnan ja telematiikan  visiota ei kuiten-
kaan voida irrottaa tietoyhteiskunnan yleisestä kehityksestä  ja  liikennepoli-
tiikan tavoitteista. Siten liikenteen  hallinnan  strategia tukeutuu hyvin pit-
källe evaluointiin  ja  vaihtoehtojen arviointiin, jossa määritellään miten 
telematiikan  keinoin voidaan tukea  liikennetavoitteiden  saavuttamista. 

Liikenteen  hallinnan  strategia kuvaa sitä, miten liikenteen  hallinnan tavoitetilaan 
 (uuteen toimintamalliin  ja hallintajärjestelmään)  päästään. Tavoitetilaan vaikutta-

vat liikennepoliittiset  ja  yhteiskunnalliset tavoitteet, joihin myös Tielaitoksen visiot 
 ja  strategia pohjautuvat. 

15  

Toiminnallisten  mallien  ke-
hittäminen  on  tärkeää, mut-
ta  sen  tulee olla myös pe-
rusteltua. Uusien toiminta-
mallien  kehittämisen tulee 
lähteä Tielaitoksen visiois-
ta  ja strategiasta  sekä  tun-
nistetusta  tarpeesta. 

Liikenteen  hallinnan ja tele-
matiikan  kannalta keskei-
nen asiakirja  on  Tielaitoksen 

 liikenteen bailinnan strategia' 
vuodelta  1998.  Liikennemi-
nisteriön johdolla käynnis-
sä  on  useita ohjelmia  tele-
matiikan  kehittämiseksi. 
Tielaitoksen ympärillä ole-
va maailma  on  muutosten 
vallassa - uusia haasteita 
sekä mandollisuuksia  on 

 nousemassa esiin. Kuten 
Tielaitoksen pääjohtaja 

 Lasse Wäckström  on "lie- 
hallinnon visio  2005"-linjauk-
seen  liittyen todennut 
(Tielaitos  1998a):  

Uusi 
toiminta-
malli  // 

TELEMATIIKAN  KEHITTÄMINEN 
Uusi 

"Entistä selkeämmin meidän  on  todistettava olemassaolomme oikeulusja osoitetiavapaik-
kammeybteiskunnassa." 
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Tielaitoksen  rooli  ja  tehtäväkuva  osana  liikennejärjestelmää  ja sen  kehittämistä hei-
jastuvat luonnollisesti myös  telematiikkaan  liittyviin tehtäviin. Laissa  Tielaitoksesta 

 todetaan seuraavaa:  

'Tielaitos buolehtiija  vastaa yleisten teitten tienpitlostaja ti€liikenneolojen kehittä-
misestä sekä niihin iiittyvästäpalvelutoiminnasta Tielaitos  on  liikenneministeriön 
alainen." 

'Tielaitos  suorittaa lisäksi muut sille soveltuvat tebtävä4jotka sille asetuksella  tai 
 valtioneuvoston pâYitöksellä annetaan. Lisäksi liikenneministeriö voi antaa  Tie- 

laitokselle selvitys-, kokeilu-, seuranta -ja suunnitteiutebtäviä"  

Suoraan tienpitoon liittyvät tehtävät ovat  Tielaitoksen  perinteistä vastuualuetta. 
Lainsäädäntö tarjoaa kuitenkin enemmän toiminta-  ja  palvelumandollisuuksia  myös 

 telematiikan  suhteen kuin perinteisesti  on  totuttu ajattelemaan.  On  huomattava, 
että liikenneministeriön  'Tielaitokselle  asettamat  tulostavoitteet  ohjaavat myös toimintaa. 

Seuraavassa kuvassa esitetään liikenteen  telematiikan  kehittämisen eri  osat ja  suhteet 
toisiinsa. Kuten kuvasta nähdään, visiot  ja  strategiat ovat  telematiikan  kehittämi-
seen erittäin vahvasti vaikuttavia tekijöitä.  Tutkimuspolitiikka  ja  evaluointimenettelyt 

 liittyvät olennaisesti myös liikenteen  telematiikan  kehittämiseen.  Evaluointi  on  tär-
keä prosessi, jonka avulla voidaan varmistaa suunniteltujen  ja  toteutettujen ohjelmi-
en  ja  hankkeiden  liikennepoliittinen  ja  taloudellinen kantavuus.  Evaluointimenet-
tely  luo näin tärkeän  arviointikehyksen telematiikan  ohjelmille  ja  yksittäisille hankkeille. 

VISIOT 

STRATEGIAT  

- n__S_I 
__________________ - - Telematiikka Ilikennepolitilkan  tukena 

TIETO- Sovelluksen  tarve 
YHTEISKUNTA Toimivuus asiakkaan kannalta 

Tekninen toimivuus 
_______ ___________  

LIIKENNE- 
Taloudellisuus 
Juridiset reunaehdot TELEMATIIKKA- 

OHJELMAT 
TELEMATIIKAN  Tarve sovellusten yhteiselle  JA  

VIITEKEHYS järjestelmäarkkitehtuurille, 
- 	YKSITTÄISET 

LIIKENNE- 
tiedonsiirrolle, 
käyttöliittymille  ja  

_________  
HANKKEET 

POLITIIKKA standardeille 
Liikennejärjestelma-  Tiepiirin rooli  ja  hallinnolliset  valmiude  

ajattelu -  Rahoitus 
Sidosryhmäyhteistyö  

___________________ 

(Public  &  Private -partnership) 

I 	 ___ 
	 EVALUOINTIMENETTELYT  
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Tässä selvityksessä tietoyhteiskunta, liikennepoliittinen ajattelu  ja  liikenteen hallin-
ta pyritään kytkemään toisiinsa. Viitekehys saadaan liikennepolitiikan  ja  tietoyh-
teiskunnan tavoitteista. Toinen lähestymisnäkökulma hahmottuu monitahoisen 
evaluoinnin hyödyntämisestä sekä hankkeita suunniteltaessa (etukäteisevaluointi 

 ja  -arviointi) sekä kokeilujen tuloksia analysoitaessa (jälkikäteisevaluointi). Näiden 
lähestymistapojen pohjalta syntyvät edellytykset telematiikkaohjelmien  ja  yksittäisten 
hankkeiden tarkastelulle. 
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3  TIETOYHTEISKUNTA  JA LIIKENNETELEMATIIKKA  

Tietoyhteiskunta  on teollisuusyhteiskuntaa  seuraava suuren aallon kehitysvaihe, 
joka  on  voimakkaasti koskettanut myös  Tielaitosta.  Tietoyhteiskunta terminä viit-
taa yhteiskuntaan, jossa tietoa käytetään lähes kaikessa  inhimillisessä  toiminnassa. 
Euroopan Komissio  on  määritellyt tietoyhteiskunnan seuraavasti: (Tilastokeskus 

 1997) 
'Tietoybteiskunta tarkoittaaybteisku ntal4joka  käyltää tehokkaasti tietoverkkoja 

jatietoteknologia4 tuottaa laajoja maana . ti€to-ja  vzestintätuoiteita  sekäpalveluita 
jajolla  on monqiuolista sisalto.teollisuutta?' 

Tieto-  ja  viestintätuotteet  sisältävät tietojen hallintaan  ja  välittämiseen liittyvät rat-
kaisut  ja  palvelut.  Sisältöteollisuus  on  osa  tietoteollisuutta,  joka käsittää sähköises-
sä muodossa olevan tiedon  ja  tietoteknisten  laitteiden, ohjelmien  ja  muiden tuot-
teiden valmistuksen, myynnin  ja  välitykseen sekä niihin liittyvät palvelut. Sisältö- 
teollisuudella tarkoitetaan  tietoverkoissa  tai  sähköisissä  viestimissä tarjottavien  tie-
tojen,  teosten,  video-oh jelmien tai  muiden esitysten tuottamista  ja  kokoamista.  Se 

 luo siis tietojen  hallinnan ja  välittämisen ratkaisuja  hyödyntävää  käyttökelpoista 
 tietosisältöä  ja  siihen liittyviä palveluja käyttäjille (Tilastokeskus  1997).  

Liikenneministeriön "Kaikki  liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä - 
KALKATI "- määrittelytyössä  luetellaan seuraavat  informaatioketjun  osapuolet 

 ja  tehtävät (Liikenneministeriö  1998a): 

•  tiedon tuottaja  - liikennetiedon  kerääminen  
•  sisällön jalostaja  -  tuotetun, ajan tasalla olevan informaation jalostaminen 

 •  palvelun tuottaja  -  informaation muokkaaminen käytettäväksi  
•  tiedon  jakelija -  informaation lähettäminen erilaisten  medioiden  välityksellä 

 • loppukäyttäjä -  informaation käyttö (kuljettaja, matkustaja,  kul  jetusten 
 ohjaaja) 

Tietoyhteiskunta  ja  liikennepolitiikka  molemmat vaikuttavat liikenteen  telematiikan 
 kehittämiseen  ja  kehittymiseen seuraavan kuvan mukaisesti. 

LIIKENTEEN 

 MATH  KKA  
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Tietoyhteiskunta  on  toteutumassa kiihtyvällä vauhdilla. Uusia palveluja  ja  niitä 
mandollistavia teknologiaratkaisuja syntyy jatkuvasti  ja  niiden käyttäjäkunta kasvaa 

 koko  ajan. 'TTietoyhteiskunta  on  näkyy  jo  selvästi myös liikenteessä  ja  liikenteen 
palvelussa. Liikenteen hallinta voidaan määritellä seuraavasti (Tielaitos  1998b):  

"Liikenteen hallinta  on  vaikuttamista liikenteen k4ytt4yymiseen  tiedottamisen, 
ohjauksenjakysynmIn ballinnan avulla liikenteen ballinnailapyntaanparanta-
maan liikenteen tehokkuutta; turvallisuutta; talouÅeiisuuitajaympäristöystä-
vällisyyttä vaikuttamalla liikenteen kysy ntään, kulkumuotojai?aumaan reilinja 
ajankohdan valintaan sekä  lii.kkujien 4ymiseen" 

Telematiikalla  on  monia määritelmiä, mutta seuraava määritelmä kiteyttää telema-
tiikan peruslähtökohdat liikenteen  hallinnan  kannalta: 

"iWemaliiltka  on se  osa tietotekniLkka4joka sisältää sekä tietoliikennetekniilikaa 
että tietojenkäsittelytekniikkaa Liikenteen telematiikka  on  joukko tekniikoita; 
joilla kerataa.nja  käsitellään tietoa väyläoloista; liikenteestäja liikkumisestaja 
byödynnetään sitä liikenteen ohjauksessa; tiedottamisessataikalustonjayksittäi

-sen  ajoneuvon hallinnassa liikenteen telematiikka  on  liikenteen ballinnan apuvä-
linjollapyntaa.n  vaikuttamaan liikenteen kysyntään kulkumuotojakau!umaan 
reitinja matkan  ajankohdan valintaan sekä liikkujien k4ytt4yymiseen tavalla; 
joka parantaa liikenteen tebokkuuttl4 turvallisuutta taloudeiisuutia;ympäristö-
ystävällisyyttäja mathustusmukavuuua"(Noukka  1995).  

Tietoyhteiskunta  ja liikennepolitiikka  vaikuttavat molemmat niin liikenteen  hallin-
nan  kuin liikennetelematiikan käytön  ja  soveltamisen strategioihin kansainvälisen 

 ja  kansallisen tason tavoitteiden  ja  suunnitelmien välityksellä.  

Strategian  kehittäminen  on  jatkuvaa toimintaa, jossa evaluointia  ja sen  tuloksia 
voidaan/tulee osaltaan hyödyntää tehokkaasti. Useissa telematiikan kehittämis-
hankkeissa  on  tullut  esille, että hankkeen jatkuva arviointi  ja evaluointi  on  keskey-
tymätön  prosessi, joka antaa palautetta  strategian kehittämistyölle. 

LIIKENNEPOLIFITISET 
TAVOI1TEET  

KV-TASO 
 EU 

•  Valmistuneet  ja  käynnissä olevat  telematiikka
-hankkeet sekä hankkeita koskevat suunnitelmat 

 •  Taloudelliset, hallinnolliset, tekniset  ja  jundiset 
 valmiudet  

•  Uudenmaan tiepiirin  Ilikennekeskuksen 
 valmiudet  

TIEIOYHTEISKUNNAN 
TAVOI1TEET  

KV-TASO 

KANSALLINEN 
TASO  (LM)  

Henkilöliikenteen 
 kehittämisen tarpeet 

Tavaraliikenteen 
kehittämisen tarpeet 

Väylien kehittämisen 
tarpeet  (mm.  tiepiirin 

LIIKENTEEN  F4ALLINNAN 
 STRATEGIA  

fl  SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 	I 
L PUBLIC  & PRIVATE.PARTNERSH!J  

4'  

KAYTTÄJÄ/ASIAKAS  

KANSALLINEN 
TASO  

I YLEISET 
 LIIKENNETELEMATIIKAN 

KEHITAMISTAVOITTEET  
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3.1.  Tietoyhteiskuntaa koskevat näkemykset 

Tiedon  käsittelykyky  on  monikymmenkertaistunut  viimeisen parinkymmenen vuo-
den kuluessa. Laitteiden  ja  ohjelmistojen kehittyminen  ja  yleistyminen sekä  hinnan 

 alentuminen  ovat lisänneet  telematiikan  ratkaisujen käyttöä yhteiskunnan eri aloil-
la. Oheinen  kuva  havainnollistaa mikroprosessorien suorituskyvyn suunnatonta 
kehittymistä  (Moore 1998). 
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Tietoyhteiskunnalle  on  olemassa hyvät  teknologiset  kehitysedellytykset.  Kuiten-
kin tarjolla olevasta tiedosta voidaan hyödyntää  vain  suhteellisen pieni osuus. Sa-
malla yhä tärkeämpää  on  nähdä, mitä tietoa kulloinkin todella tarvitaan.  

KAYTETThf TLE1O  
YMMÄRRETTY  TIE 0  

L(JETTUT1ETt.Q 
tbVELLUSTEN ANTAMA 1%  

SAATAVILLA OLEVA 11ElO 

OLEMASSA OLEVA TETP - - -  

Yhdysvalloissa julkistettiin  1990-luvun alussa  National Information Infrastructure 
 ohjelma, jonka tavoitteena  on  aikaansaada  saumaton tietoliikenneverkkojen,  tieto-

koneiden,  tietokantojen  ja  kulutuselektroniikan  välinen verkosto. Kanadassa vas-
taavanlainen ohjelma  on  nimeltään  Information Highway  ja  Euroopan  Unionissa 

 Information Society.  Kunkin ohjelman tavoitteena  on  edistää tietoyhteiskunnan 
kehittymistä sekä tiedon tehokasta välittämistä  ja  hyödyntämistä (Tilastokeskus 

 1997).  
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EU:n  vastauksena Pohjois-Amerikan  asettamalle haasteelle  voidaan pitää joulu-
kuussa vuonna  1993  julkaistua "Valkoista Kirjaa"  ("White Paper, Growth, 
Competitivenesi, Employment— the Challenges and WaysFrod into the 21st  Century'  ja 

 komissaari  Martin Bangemannin  johdolla laadittua raporttia  "Eurooppaja globaali 
tietoybteiskunta"  vuoden  1994  keväällä. 'Valkoisessa Knjassa  todetaan, että  multimedia 

 edustaa radikaalia muutosta,  jota  voidaan verrata ensimmäisen teolliseen vallanku-
moukseen.  EU  näkee tärkeänä Euroopan yhteisön  tietoalueen  aikaansaamisen. 

 (European Commission 1994b). Tietoalue  käsittää useita eri tasoja:  

U  tieto itsessään muutettuna elektroniseen muotoon  
•  laitteet, komponentit  ja  ohjelmistot  (käyttäjän  'hallintalaitteet') 
•  fyysinen infrastruktuuri (kaapelit,  radioverkot, solukkoverkot,  satelliitit)  
• telekommunikaation  peruspalvelut  (sähköposti, tiedostosiirto, interaktiiviset  

yhteydet)  
• sovellukset  (joiden avulla hyödynnetään tietoja)  
•  käyttäjä  (palvelukäyttäjät) 

Tietoalueeseen  sijoitetut rahat  ja  työ tukevat "Valkoisen Kirjan" mukaan suoraan 
yhteiskunnallista kasvua.  EU:lla  on  kasvava tarve kehittää tietoyhteiskuntaa,  sillä 

 sekä  USA  että Japani ovat tahoillaan määrätietoisesti kehittämässä omia tietoyh-
teiskunnan toteutumista edistäviä  ja  samalla kilpailukykyä edistäviä  hankkeitaan. 

 EU  on  vastannut näihin haasteisiin kehittämällä  informaatioinfrastruktuuria  mm. 
säädösmuunnosten  ja  lisäarvopalvelujen liberalisoinnin  kautta.  EU:n  tulee pyrkiä 
seuraavien kolmen  päätavoitteen  saavuttamiseen  (European Commission 1994b): 

•  Kansainvälisten  strategisten  allianssien  luominen, avointen ratkaisujen  ja  stan-
dardien edistäminen, kolmansien  maiden  markkinoille pääsy  ja  vapaa kilpailu,  

•  Eurooppalaisten ratkaisujen toteutumisen varmistaminen; monikielisyys, 
kulttuurien monimuotoisuus, taloudelliset erot  ja  sosiaaliset mallit  on  huo-
mioitava  

•  Vaikka pyritään luomaan uusia  ja  kilpailukykyisiä kansainvälisiä ratkaisuja, 
 on  huolehdittava myös  perusteknologioista  sekä tehokkaasta  ja 

 kilpailukykyisestä  teollisuudesta 

Suomessa  on  myös alettu valmistautua tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin. 
Valtiovarainministeriö laati vuonna  1994  "Suomitietoybteiskunnaksi - kansallisetlinjauk-
set"  asiakirjan. Valtioneuvosto hyväksyi  julkilausumassaan  18.1.1995  periaatteet 
suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. 

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä  (TIKAS-ryhmä)  on  tehnyt suomalai-
sen tietoyhteiskunnan  vision,  päämäärien  ja strategian  kokonaisidean  jäsentämisek-
si viisi kansallista linjausta:  (11KAS  1994) 

1. tietotekniikka  ja tietoverkot  elinkeinoelämän  ja  julkisen  sektorin 
 uudistamisen työvälineiksi  

2. tietoteollisuudesta  Suomen tulevaisuuden tärkeä elinkeino 
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3. tieto-  ja  viestintätekniikan ammattiosaamiseen kilpailukuntoa 
 ja  huippuja  

4. tietoyhteiskuntapalvelujen käyttömandollisuudet  kaikille  
5. Suomen tietoinfrastruktuuri kaikilta osin kilpailu-  ja  palvelu-

kykyiseksi 

Keskustelu tietoyhteiskunnasta  on  muuttumassa ihmislähtöisemmäksi.  On  alettu 
oivaltaa, että tietoyhteiskunta  on  ihmistä varten, eikä päinvastoin. Tietoyhteiskun-
ta vähentää liikkumisen tarvetta mandollistaen  mm. etätyön  ja  vähentää vanhusten 
laitoshoidon tarvetta. 

Liikenneministeriön kansallinen tietoverkkojen kehittämisohjelma (T1VEKE)  on 
 pyrkinyt edistämään tietoyhteiskunnan kehittymistä  ja  todennut  mm.  seuraavaa: 

(TIVEKE  1997) 

"lJetoybteiskunnanpaiveluttuotetaan  enenevässä määrin sähkäisesti Toimivaja 
korkealuokkainen infrastruktuuri  on  kaikkien etM Kuka  sen  tuottaa mitä  se  mak- 
saajakeneilese  ulottuu ovat lähitulevaisuuden tärkeitä kysy myksiä ratkaistavaksi". 

Tietoyhteiskuntaa voidaan tarkastella myös tiedonhallinnan näkökulmasta. Esimer-
kiksi tiehallinnon perimmäisenä tehtävänä voidaan nähdä tiedon tuottaminen, joka 
konkretisoituu suunnitelmina, päätöksinä, sopimuksina  tai  vaikkapa liikenteen 
telematiikkasovelluksina. Tiesuunnitelmien laatimisprosessi, kuten myös tienpitoon 
liittyvät hankintaprosessit, ovat mitä suurimmassa määrin tiedonhallintaongelmia. 
Tiehallinnon luonne tieto-organisaationa tulee entistä selvemmin esiin, mikäli tuo-
tanto liikelaitostetaan.  

3.2. Liiken netelematii kka  osana tietoyhteiskuntaa 

Telematiikan  ratkaisujen käyttö  on  kasvanut voimakkaasti. Esim. Internetin käyt-
tö-  ja  käyttäjämäärät  lisääntyvät kiihtyvällä tandilla. Tulevaisuudessa myös autoilija 
voi saada ajoneuvonsa päätteeltä Internetin kautta, digitaalisen matkapuhelinverkon 
välityksellä, haluamaansa tietoa  mm.  hotelleista, matkailunähtävyyksistä, (liityn-
tä)pysäköinnistä, joukkoliikenteen aikatauluista  ja  paikantaa itsensä/ajoneuvonsa 
satelliittipaikannuksella, jne. Digitaaliset tiedonsiirtoverkot tuo myös uusia mandol-
lisuuksia tiedonvälitykseen. Paikkatiedon  ja  digitaalisten  karttojen käyttö kasvaa 
tietoyhteiskunnassa. 

Liikennetelematiikan  palveluita tulee kehittää osana kehittyvää tietoyhteiskuntaa. 
Esim. kasvava Internetin hyödyntäminen Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen 
palvelujen tarjoamisessa  on  selvästi potentiaalinen tulevaisuuden keskittymisalue. 
Seuraava  kuva  kiteyttää liikenteen telematiikan eri  osa-alueet  ja  niiden  välisen  yhte-
yden.  

L/  
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Järjestelmäarkkitehtuuri  määrittelee telematiikan ratkaisujen rakenteen  ja  eri osien 
keskinäiset suhteet. Järjestelmäarkkitehtuurin osia ovat toiminnallinen rakenne (jär-
jestelmän eri toiminnot), tietorakenteet (järjestelmät tiedot  ja  niiden väliset yhtey-
det), fj'ysinen rakenne (fyysiset puitteet, laitteet, ohjelmat  ja  niiden väliset yhtey-
det) sekä tietoliikennearkkitehtuuri (tiedonkulun  ja  tiedonvälityksen menetelmät 

 ja  tasot) (SAMPO  1997). 

Tiedonsiirto  tarkoittaa tiedon välittämistä telematiikan eri osien (laitteet  ja 
 ohjelmistot)  välillä. Käyttöliittymä  on  laitteiden  ja  niiden käyttäjien välinen  raja- 

pinta  (tietokoneessa näppäimistö, hiiri, kuvaruutu jne., autossa eri hallintalaitteet). 
Yhä useammin käyttöliittymässä hyödynnetään digitaalisia karttoja, joiden avulla 
käyttäjän  on  entistä helpompi hakea tarvitsemaansa tietoa. 

Standardien avulla "lyödään lukkoon" yleisesti hyväksytyt menetelmät, tekniset 
ratkaisut,  ergonomiset  ratkaisut jne. Niiden mukaiset ratkaisut ovat yhteensopivia 
muiden standardien mukaisten ratkaisujen kanssa. Integrointi  ja  ratkaisujen yhteen- 
sopivuus kaikilla tasoilla ei ole itsetarkoitus. Yksittäiset  "stand-alone"  ratkaisut ovat 
joskus, tosin harvoin, perusteltuja.  

3.2.1.  Lainsäädännölliset  näkökohdat 

Tietoverkkojen,  eritoten Internetin, lisääntyvä käyttö, elektroninen kaupankäynti 
 ja  tiedonsiirto,  elektroniset allekirjoitukset, älykortit, tunnistus/kulunvalvonta-

järjestelmät jne. ovat yleistyessään aiheuttaneet myös lainsäädännöllisiä ongelmia. 
Niihin liittyvä lainsäädäntötyö  on  kesken niin Suomessa kuin muuallakin Euroo-
passa. Sama koskee myös tietosuojalainsäädäntöä  ja  -säännöksiä. 
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Muuttuvien  opasteiden  käyttöönottoon  ja  käyttöön liittyviä lainsäädännöllisiä  ja 
 institutionaalisia rakenteita  on  jo  olemassa ympäri Eurooppa. Näitä  on  käsitelty 

osana  TROPIC-proj  ektia  (Traffic Optimisation by the Integration oflnformation and 
Control).  Tärkeänä  on  nostettu esiin kysymys siitä, mitkä ovat  opasteista  vastaavan 

 tahon/viranomaisen  riskit  ja  vastuut  silloin, kun muuttuva opaste antaa väärää 
tietoa. Myös luotettavuuteen, ylläpitoon  ja  häiriöiden hallintaan liittyvät seikat  on 

 selvitettävä. Näin  ollen  muuttuvien  opasteiden  suhteen tulee harkita  ja  selvittää 
kansalliset  lainsäädännölliset  puitteet. Institutionaalisia  muuttuviin opasteisiin  liit-
tyviä, eri julkisten  ja  yksityisten osapuolien  vastuista,  intresseistä  ja  kyvyistä johtu-
via ongelmia tulee analysoida.  (TROPIC 1998)  

Muuttuvien  opasteiden  lainsäädäntöön  ja  institutionaalisiin  seikkoihin liittyen Suo-
messa voidaan todeta  mm.  seuraavaa:  (TROPIC 1997): 

•  Muuttuvista  opasteista  vastaa paikallinen viranomainen.  
• Muuttuvissa opasteissa  voi esittää informaatiota automaattisesti  ja  niihin 

voi kytkeä automaattisia järjestelmiä.  
• Liikennekeskus  voi lähettää tietoja  muuttuviin opasteisiin  
I  Paikallisella viranomaisella ei ole pakkoa näyttää  esim.  tietoa onnetto-

muudesta muuttuvassa  opasteessa 
•  Muuttuvan opasteen tieto ei saa olla tarkoituksellisesti  epätarkkaa  tai 

 harhaanjohtavaa  
•  Ei ole olemassa eri  tiedonlähteiden  välisen  tiedon  yhtenevyyden 

varmistavaa lainsäädännöllistä proseduuria 
•  Paikallista viranomaista ei voida asettaa syytteeseen väärän tiedon esittä-

misestä  tai  oikean tiedon esittämättä  jättämisestä  muuttuvassa  opasteessa 
•  Paikallista viranomaista ei voi myöskään asettaa syytteeseen silloin, kun 

muuttuvassa  opasteessa  esitetään tietoa, joka ei liity  väylään  tai liiken-
netilanteeseen  

Oheiseen luetteloon  on listattu  liikenneministeriön "Kaikki liikennemuodot kattava 
liikenteen tietojärjestelmä - KALKA27"-työssä mainittuja tärkeimpiä liikenteen 

 tiedotukseen  ja  palveluihin liittyviä lainsäädännössä  huomioitavia  seikkoja (Liiken-
neministeriö  1998a):  

omistusoikeus  -  selvät  säännöt tarvitaan 
eri osapuolten vastuu  (mm.  koskien virheellistä  tai  harhaanjohtavaa tietoa) 
tiedon muuttaminen  -  on sovittavat  kuka saa muuttaa  vastaanottamaansa 

 tietoa  ja  kuinka paljon (liittyy olennaisesti  lisäarvopalveluihin)  
laatu  ja  paikkansapitävyys  - käytettävyys  ja  laatu  on määritettävä,  samoin 
tiedon  tarkkuustaso 
salassapito -  tiedon tuottajan oikeudet tiedon  pidättämiseen  tulee hyväksyä 
tiedon jakelu  -  ehdot  ja  jakelualueet  sovittava 
kustannukset  -  mandolliset  hyödyt/kustannukset määritettävä  ja  veloituksista 

 sovittava 
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3.2.2.  Telematiikkasovellutuksiin  liittyviä ongelmia  ja  kehityskohteita 

EU:n Telematiikan pääosaston  (DG  XIII)  julkaisemassa  "The Well Timed Study"  
raportissa  on  tarkasteltu  liikenneinformaatioon  liittyviä palveluja tuottavia organi-
saatioita  ja  niiden toimintoja.  Liikenneinformaatioon liittyviksi ongelmiksi  ja  kehitys- 
kohteiksi todettiin  mm. (High-Level Group 1998):  

• Telematiikkasovelluksille  tulee luoda yhtenäinen  käyttöpolitiikka,  usein 
 telematiikkaa  tarkastellaan  vain  teknisestä näkökulmasta  

•  Tuotettu tieto tulisi  harmonisoida,  tietoja  on  voitava yhdistellä  
•  Paikallisten viranomaisten tulisi määritellä palveluja  tuottaville organisaa-

tioille  toiminnalliset ehdot  
• Liikenneinformaation  taloudellinen arvo tulee selvittää 

(sekä  perusinformaatio  että  lisäarvopalvelut) 
• Liikenneinformaation välittämiseksi  tarvitaan toimiva  informaatioketju 
•  Eri organisaatioiden intressit tulisi sovittaa yhteen 

(yksityinen sektori  ja  julkinen sektori)  
•  Palvelujen jatkuvuus tulisi turvata  
•  Liikenteen  seurantainfrastruktuuri  tulisi luoda, mutta  se  vaatii suuria 

investointeja  
•  Yksilön  tietosuojaa  koskeva lainsäädäntö  on  otettava huomioon 

Euroopan  laajuisesti  paras  mandollinen ratkaisu ei ole  se,  että liikenteeseen  ja 
 telematiikkaan  liittyviä asioita käsitellään  EU:ssa  eri  pääosastoissa  (DG VII  ja 
 DGXIII).  Suomessa näyttää esiintyvän myös samanlaisia työnjako-ongelmia.  

3.2.3.  Yhteenveto  telematlikan  nykytilasta 

Yleisesti  telematiikka  on  vielä uusi asia  ja  muutoksien kourissa. Liikenteen  telema-
tiikan  nykytilaa kuvaavana yhteenvetona voidaankin todeta:  

• Liikennetelematiikan  tila  on  selkiintymätön,  sen  objektiivisista hyödyistä 
ei aina olla selvillä  

• Liikennetelematiikan  suhde liikennepolitiikan tavoitteisiin  on  jäsentymätön 

•  Julkisen  ja  yksityisen  sektorin  roolit eivät ole  täsmentyneet 

• Standardointityö  ja  lainsäädännön kehittäminen  on  hidasta  

•  Ellei  liikennetelematiikan  infrastruktuurin kehittämisessä edetä  riittä
-väliä nopeudella,  on  tuloksena toiminnallisesti  ja  taloudellisesti  epä

-suotuisia,  hajautuneita  ja  irrailisia  ratkaisuja 
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4  LIIKENNEPOLIITTISET  TAVOITTEET 

Liikennepoliittiset  linjanvedot  ja  päätökset heijastuvat niin kansainvälisiin kuin kan-
sallisiin kehitys-  ja tutkimusohjelmiin  sekä suoraan tienkäyttäjiin. Tielaitoksen lii-
kenteen  hallinnan ja telematiikan strategian  tulee pohjautua yleiseen eurooppalai-
seen liikennepolitiikkaan  ja  kansallisen tason liikennepolitiikkaan sekä tietenkin 
Tielaitoksen visioihin  alla  olevan kuvan mukaisesti.  

I  YLEINEN EUIIOOPAEAINEN 
IIKENNEPOLITIIKKA 

:;:::;  J 	KV.ohjelmat_J 

ir 	I- 

Kansallinen 	 Kansalliset 
liikennepolitiikka1] 	 ohjelmat J  
Kansalaiset! käyttäjät  

1._Li  
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4.1.  EU:n liikennepoliittiset linjaukset 

EU:n  Komissio  on  viime vuosien aikana määrätietoisesti rakentanut yleistä euroop-
palaista  liikennepolitiikkaa  (Common Transport Policy).  Liikennepolitiikan keinoin 
pyritään kansallisista  eriytyneistä liikenneverkoista  ja  -ratkaisuista  integroituihin 
liikenneverkkoihin,  joita ilman Euroopan  yhtenäismarkkinat  eivät voi toteutua 

 suunnitellusti  täydessä laajuudessaan. Eurooppalaisen liikennepolitiikan  päälinjauksia 
 ja  tavoitteita ovat  mm. : (CTP 1996) 

•  kestävän kehityksen mukainen liikkuvuus  
•  olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö  
•  liikenteen  ja  kuljetusten siirtyminen  maantieliikenteeltä  muille  kulkumuodoille 
•  liikenteen turvallisuuden parantaminen  

I 
 . ympäristöhaittojen  vähentäminen sekä  haittakustannusten kohdistaminen 

aiheuttajalle aiheuttamisperiaatteella  
•Eurooppaa  yhdistävien  verkkojen  (TEN; Trans-European Networks)  kehittäminen 

julkisen liikenteen  osuuden/käytön  lisääminen  
• tavarakuijetusten  tehostaminen  ja  tehokkaat  yhdistetyt  kul  jetukset 
• liikkumistarpeiden  vähentäminen  mm. etätyön  ja  -palvelujen avulla  
•  yksityisen pääoman saaminen mukaan  liikennejärjestelmien  kehittämiseen 

 •  (Public-Private Partnerships)  

Eurooppalaisen liikennepolitiikan välineitä ovat  mm.  lainsäädäntö, kehityksen suun-
taviivat, tutkimus  ja teknologian  kehittäminen sekä rahoitus.  EU:n  Komissio  on 

 laatinut  liikennepoliittisen toimintaohjelman  vuosille  1997-2000.  Itse asiassa, ku-
ten  toimintaohjelman  englanninkielinen nimi  "Common Transport Policy —Action 
Programme 1997- 2000 and beyond"  osoittaa, ei  toimintaohjelman kattavuus  kuiten-
kaan rajoitu vuoteen  2000. (CTP 1996). Tielaitoksen  kannalta merkittävimpiä toi-
menpiteitä tässä  toimintaohjelmassa  ovat:  

•  tutkimuksen  ja  kehityksen  V Puiteohjelman  valmistelu  ja  soveltaminen  
•  TEN-verkoston kehittäminen (uudet ohjeet,  rahoitussäännöt, telematiikan 

toimintasuunnitelman  käyttöönotto, verkoston eri osien  yhtyeentoimivuus) 
• liikennejärjestelmien integrointi  (Kansalaisten verkon ohjeiden toteutta- 

minen,  joukkoliikenteen integrointi) 
•  liikenteen hinnoittelun paremman tasapainon luominen  
• liikennejärjestelmien  toiminnallisuuden arviointi 

Luodakseen asianmukaisen poliittisen kehyksen  EU:n  Komissio kehittää toimen-
piteitä, joiden avulla voidaan:  (CTP  1996) 

•  käsitellä liikenteeseen liittyviä asioita  maankävtön  suunnittelussa 
 •  edistää liikkuvuuden  hallintajärjestelmiä 

•  tukea oikeudenmukaista  ja  tehokasta  hinnoittelua 
•  edistää liikenteen ulkoisten kustannusten  sisäistämistä 
•  tukea  telematiikan  sovellusten  käyttöönottoa  liikenteessä  
•  sopia  yhdenmukaisista standardeista  ajoneuvojen suunnitteluun 

 •  käsitellä  eritvisrvhmien  tarpeita liikenteessä 
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4.2.  Kansalliset liikennepoliittiset linjaukset 

Liikennepolitiikka  Suomessa noudattaa yleisen eurooppalaisen liikennepolitiikan 
suuntaviivoja.  EU:n  Komissio pyrkii yhdessä  jäsenvaltioiden  kanssa kansallisten 

 liikennepolitiikkojen yhdentämiseen, liikennepalvelujen tarjoajien  välisen  kilpailun 
lisäämiseen, infrastruktuurin kehitystä koskevaan  koordinoituun lähestymistapaan 

 sekä kansallisten valtionapujen merkittävään rajoittamiseen. 

Suomella  on  kuitenkin  maantieteellisiin  seikkoihin liittyviä erityispiirteitä, jotka huo-
mioidaan kansallisessa liikennepolitiikassa.  Osa  erityispiirteistä  on  merkittäviä myös 
Uudenmaan tiepiirin kannalta. Erityispiirteistä voidaan nostaa esiin  mm.  seuraa-
via: (Liikenneministeriö  1997b)  

•  Suomi on pinta-alaltaan suuri  ja  harvaan asuttu maa. Asutus painottuu 
maan eteläosiin.  

•  Ulkomaankaupan kannalta hyvät  kul  jetusyhteydet tärkeimmille  markkina- 
alueille ovat  ensiarvoisia.  Suomi  sijaitsee  EU:n ydinalueisiin  nähden saa

-renomaisesti  meren takana.  
•  Suomen  ja  Venäjän väliset liikenneyhteydet ovat tärkeitä  koko EU-yhtei- 

sön näkökulmasta,  sillä  Suomi on  Venäjän ainoa  rajanaapuri EU:ssa. 
•  Tieliikenteen kehittäminen  on  Suomessa tärkeää,  ja  tieliikennettä  on  

vaikea korvata muilla  liikennemuodoilla. 
•  Ilmasto-olosuhteiden  ja  pitkien etäisyyksien vuoksi  liikenneverkon  raken-

taminen, ylläpito  ja  käyttö ovat Suomessa kalliita.  
U  Ruuhkautuminen  on  ongelma  vain  suhteellisen pienellä osalla  tieverkkoa. 

 Kuitenkin Uudenmaan tiepiirin alueella sijaitsevat Suomen  ruuhkaisim
-mat  alueet.  

• Talviajan  liikenteen sujuvuus, turvallisuus  ja  palvelujen  saavutettavuus 
 kaikissa oloissa  on  Suomelle tärkeää.  

U  Suomella  on  hyvin toimiva  liikennejärjestelmä  huolimatta  vaativista  maan- 
tieteellisistä  ja  ilmastollisista olosuhteista. 

Suomelle  on  tärkeää, että pohjoinen ulottuvuus  ja sen  erityispiirteet tulevat esille 
 EU:n linjauksissa.  Tässä suhteessa Suomessa onkin pyritty määrätietoiseen työ-

hön.  Liikenneministeriöllä  on  varsin  pitkälle vastuu kansallisesta  liikennepolitiikasta. 
 Liikenneministeriön toiminta-ajatus  on  määritelty seuraavasti (Liikenneministeriö 

 1997b):  

"Liikenneministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta  ja  hyvinvointia huo-
lehtimalla siitä, että kansalaisten  ja  elinkeinoelämän käytössä  on  laadukkaat 

 ja  edulliset liikenne-  ja  viestintäyhteydet.  Lisäksi ministeriö edistää liiken-
ne-  ja  viestintäelinkeinon  kilpailukyvyn parantamista sekä yritysten kan-
sainvälistymistä." 

Liikenneministeriö  on  julkaisussa "Liikenteen toimintalinjat vuoteen  2020"  kirjannut 
toimintaympäristön  asettamia haasteita seuraavasti (Liikenneministeriö  1997b):  
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•  Suomi on  osa  poh  joista Eurooppaa  
•  hyvinvoinnin kehitys perustuu edelleen talouden kasvuun 

 •  kaupungistuminen jatkuu  
•  väestö  ikääntyy 
• ympäristäarvot  vahvistuvat  
•  kehittyvä teknologia antaa uusia mandollisuuksia 

 •  kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa  
•  liikenteen kasvu jatkuu 

Liikennepolitiikan  painotuksiksi  on  "Liikenteen  toimintalinjat  vuoteen  2020"  julkai-
sussa määritelty (Liikenneministeriö  1997b):  

• liikennejärjestelmää  kehitetään osana  EU-yhteistyötä  
• liikennejärjestelmää  kehitetään kokonaisuutena  
• aluerakenteen  muutoksiin  varaudutaan 
•  yhdyskuntarakenteen hajoamista ehkäistään  
• henkilöautoliikenteen  kasvu  on  saatava hallintaan  
• joukkoliikennettä  kehitetään  
•  kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan  
•  tavaraliikenteen  palvelutasoa  parannetaan  ja  logistisia  kustannuksia alennetaan 

 • liikenneverkkojen  ylläpito  ja  kehittäminen  on  välttämätöntä  
•  liikenneturvallisuutta parannetaan edelleen  
•  liikenteen  hinnoittelua  kehitetään liikennepolitiikan välineenä  
•  liikenteen ympäristöhaittoja vähennetään  
• telematiikkaa  ja sen  hyödyntämistä kehitetään  
•  tutkimukseen  ja  kehittämiseen panostetaan 

Suomessa pyritään yhä  kiinteämpään  yhteyteen liikennepolitiikan  ja  yhteiskunta-
politiikan välillä. Toimiva yhteiskunta tarvitsee tehokasta  liikennejärjestelmää  ja 

 sitä tukevaa  liikennepolitiikkaa.  

4.2.1.  Liikennejärjestelmäajattelu  

Liikenteelle asetettujen haasteiden  ja  vaatimusten myötä  on  ollut perusteltua siir-
tyä  liikennemuoto-  ja  väyläkohtaisesta  ajattelutavasta  kokonaisvaltaisempaan  suun-
taan.  Liikennejärjestelmä  voidaan nähdä prosessina, jossa eri yhteiskunnan, kansa-
laisten  ja  elinkeinoelämän tarpeet, henkilö-  ja  tavaraliikenne  sekä liikenne- 
infrastruktuuri vaikuttavat. 

Seuraava  kuva  on  pelkistetty esitys  liikennejärjestelmäajattelusta  ja  keskittyy fyysi-
seen liikenteeseen. Kuvan selkeyden säilyttämiseksi siinä ei ole esitetty liikenteen 
palveluja eikä tietoliikennettä. 
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Liikenneinfrastruktuurin  ra-
kentamisen taustalla ovat 
yhteiskunnalliset alueiden 
kehittämistarpeet, ihmisten 
liikkumistarpeet sekä elin-
keinoelämän kuljetustar-
peet. Henkilö-  ja tavaralii-
kenne  hyödyntävät samaa 
infrastruktuuriverkostoa, 
mutta toiminnallisesti niillä 

 on  omat järjestelmänsä, jot-
ka saattavat muodostua usei-
den eri liikennemuotojen 
käytöstä. Liikenteen infra-
struktuuri  on  luonteeltaan 
melko pysyvää, mutta hen-
kilö-  ja tavaraliikenne  muut-
tuvat jatkuvasti liikennetar-
peiden mukaan.  
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Periaatteena kehitystyössä  on,  että liikennejärjestelmää kehitetään kaikki liikenne- 
muodot kattavana kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot tukevat toisiaan. Ta-
voitteena tulee olla  se,  että eri liikennemuotojen yhteistyön tuloksena syntyy 
jouhevasti toimivia matka-  ja kuljetusketjuja. Telematiikka  on  tärkeä keino näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinaisen liikenteen (liikenteen hoidon) voidaan 
katsoa koostuvan seuraavista osatekijöistä (Liikenneministeriö  1998c): 
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu  voidaan määritellä seuraavalla tavalla: 

"Liikennej ärjestelmäsuunnittelu  on  pitkän aikavälin strategista suun-
nittelua, jossa tarkastellaan liikennettä  ja  liikkumista koskevan jär-
jestelmän kehittämistä  ja  jossa jokainen liikennekentän organisaatio 
mieltää oman roolinsa. 

Liikennejärjestelmää  kehittämällä tuetaan yleisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden toteutumista valtakunnallisella, alueellisella  ja  paikalli-
sella tasolla ottaen huomioon niin kansalliset kuin laajasti tarkastel-
len myös Euroopan laajuiset edut  ja  tavoitteet. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla  haetaan kokonaisuuden kannalta 
tehokkaita, taloudellisia  ja liikenneturvallisia  sekä ympäristön kan-
nalta edullisia, sosiaalisia  ja palvelukykyisiä  ratkaisuja kunkin alue- 
tason poikkihallinnollisena yhteistyönä, jossa kohteena/prosessina 

 on  liikennejärjestelmä.  Yksittäisiä toimia  ja  toimenpiteitä toteutetta-
essa tulee kyetä hahmottamaan niiden vaikutukset kokonaisuuteen. 

Liikennejärjestelmän  suunnittelulla  on  läheinen vuorovaikutus kau-
punkiseutujen maankäytön suunnitteluun  ja koko  maan alueelliseen 

 ja  yhteiskunnalliseen kehitykseen." 

Julkinen sektori luo puitteita, jotka edistävät taloudellista kehitystä  ja  markkinoi-
den toimivuutta. Toisaalta julkisen  sektorin  tehtäviin kuuluu sosiaalisen  ja  alueelli-
sen tasa-arvon varmistaminen. Julkinen sektori ei voi suoranaisella tavalla päättää 
konkreettisesta liikennejärjestelmästä  ja  toimenpiteistä niiden suhteen.  Sillä  on 

 kuitenkin olemassa suoria  ja  välillisiä vaikutusmandollisuuksia joilla  on  merkitystä 
liikennejärjestelmälle.  

Alla  olevan kuvan mukaisesti optimaalisiin liikenneratkaisuihin liittyvä kehitys-  ja 
 yhteistyö tapahtuu julkisen  sektorin ja  yksityisen  sektorin  välisenä yhteistyönä, jos-

sa eri tahot toisaalta tekevät horisontaalista yhteistyötä keskenään yli hallinnollis-
ten  ja  organisaatioiden rajojen  ja  toisaalta kehittävät ratkaisujaan itsenäisesti (verti-
kaalisesti) tahoillaan, kuitenkin mandollisimman hyvin hyödyntäen horisontaalisen 
yhteistyön antamia suuntaviivoja  ja  päätöksiä. 

HorlsontaaHnen  Ja  vertikaallnen yhtelstyöprosessl  

JULKISEN  SEKTORftfl 	« ,KSITYISEN  SEKTORIN  
EDUSTAJAT 	L 	EDUSTAJAT  

OPTIMMLISÉ1 LIIKENNERAtkAISUT  
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4.2.2.  Henkiläliikenteen  kehittämisen tarpeet  

Henkilöliikenteen  kehittämisen painopisteet Suomessa poikkeavat jonkin verran 
Keski-Euroopan vastaavasta tilanteesta.  Suomi on  eurooppalaisen mittapuun mu-
kaan lähes kokonaan  haja-asutusaluetta.  Ruuhkia ei Suomessa  kovin  paljoa ole  ja 

 liikenteen haittavaikutukset, kuten melu  ja  saasteet, eivät ole Keski-Euroopan tasoa. 

Henkilöliikenteen  kannalta tärkeitä huomioonotettavia seikkoja  ja  kehittämisen  osa- 
alueita ovat (Euroopan komissio  1998): 

•  kasvavan henkilöautoliikenteen hallinta 
•  liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen 
• joukkoliikenneverkoston kehittäminen 
• liityntäliikenneratkaisut 
• matkailuliikenteen  tarpeiden huomioon ottaminen 
• kevyen liikenteen edellytysten parantaminen 

Liikenteen ruuhkautumiseen  ja  suiuvuuteen  liittyvät ongelmat koskettavat kau-
punkeja, osaa päätieverkosta sekä erityisesti pääkaupunkiseutua  ja sen  työssäkäynti

-aluetta.  Osa  liikenteen  hallinnan  keinovalikoimasta  painottuu luonnollisesti juuri 
näille alueille. 

Liikenteen kasvun ensisijainen aiheuttaja  on  jatkuvasti lisääntyvä henkilöautoliikenne. 
Henkilöautoliikenteen suoranaiseen rajoittamiseen ei kuitenkaan nähdä olevan tar-
vetta, joskin liikenteen kasvua  on  perusteltua hillitä. Keski-Euroopassa odotetaan 
ruuhkien hallinnassa päästävän tuloksiin  tie-  ja  aluekohtaisilla suoritemaksuilla. 

 Suomessa nämä maksujärjestelmät eivät kuitenkaan vielä ole ajankohtaisia, joskin 
niiden kehittymistä  on  syytä seurata. 

Suomessa autoistumisen ongelmia ei voida verrata Keski-Euroopan olosuhteisiin. 
 On  kuitenkin syytä  panna  merkille ympäristönäkökohtia  ja  sosiaalisia näkökohtia 

korostava "Euroopan  Komission  tiedonanto 1O.Z1998'  jossa todetaan (Euroopan ko-
missio  1998): 

'Yksityisautojenylthyminen  on  merkinnyt monille eurooppalaisille ennennäkemato .n-
täliikkuvuultajajoustavuutta  oman elämän ballinnassiz Kun katsotaan tulevaisuu-
teen;  on  kuitenkin selvä4 että tämänbetkistä  autoilumallia  ei voidajatkaa Erään 
arvion mukaan ainakin  kolnie  kymmenestä Euroopan kaupungeissa tehdystä  auto- 
matkasta voitaisiin tehdkaämätläyrnpictäystävällisempääliikennevälinettä" 

Toimiakseen hyvin Euroopan lIkennejäijestelmätarzntseebyvääpaikallistajaalueellis-
tajoukkoliikennetta  Se  edistää taloudellista kebitystäja työllisyyttä sekä vähentää 
uuhkia lisä sisevähe ääybtäskunnd1isasyijäyymisth siltä  sen  avulla autottomat 

pääsevät kouluun; kauppaibin; laakan ..inja barnistustenpaniia Erityisen riiopu-
vaisiajuildsesta liikenteestä ovat naisei nuorei vanbuksei työttómätja vammaiseL" 

;- 
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Liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen  on  eräs Tielaitoksen tärkeimmistä 
tehtävistä. Liikenneturvallisuustavoitteissa pyritään erityisesti liikennekuolemien  ja 
vakavien  vammautumisten  määrän vähentämiseen. Liikenneturvallisuuden merki-
tys korostuu henkilöliikenteessä, mutta  on  ymmärrettävästi tärkeää myös tavaralii-
kenteessä. Tieliikenteessä tavoitteena  on  vakavimpien  onnettomuuksien jatkuva 
vähentäminen niin, että lähestyttäisiin Ruotsin  ja  Norjan turvallisuustasoa. 

Turvallisuusriskit  yleisillä teillä eivät enää keskity ns. mustiin pisteisiin, vaan onnet-
tomuudet jakaantuvat pitkälti liikennesuoritetta vastaavasti. Liikenneturvallisuus 
onkin nähtävä laajemmin tietyyppeihin, tieympäristöihin  ja  yleisesti ihmisten elin- 
ympäristöihin liittyvänä kysymyksenä. Suomen pohjoisesta sijainnista johtuvat  sää-
olosuhteet asettavat omat erityiset vaatimuksensa liikenneturvallisuuden hoidolle. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen vaatii mandollisimman tehokkaiden keino-
jen  ja  menetelmien käyttöä. Ikääntyneen väestön osuuden lisääntymiseen  on  tar-
peen varautua kehittämällä liikenneympäristöä entistä helpommaksi  ja  selkeäm-
mäksi. Liikenteen hallinta telematiikan keinoin mandollistaa liikenteen turvallisuu-
den parantamisen yhdessä kehittyneen ajoneuvotekniikan kanssa. 

Liikenteen  hallinnan  keinot antavat mandollisuuden  mm.  alentaa ajonopeuksia olo-
suhteiden mukaan optimaalisella tavalla. Oikein suunnatulla tiedotuksella  ja 

 telematiikan  keinoilla voidaan kiinnittää huomio vaaratilanteisiin  tai  aikoihin, mis-
tä seuraa  kul  jettajan  tarkkaavaisuuden lisääntyminen  ja  varovaisempi ajokäyttäy-
tyminen. (Lähesmaa  1998)  

Tulevaisuudessa liikenteen telematiikan vielä kehittyessä  on  ajoneuvoliikenteen 
käytössä useita merkittävästi liikenteen turvallisuutta parantavia keinoja. Näitä ovat 

 mm.  älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät, kuljettajan tilan tarkkailu-  ja  kaistalla 
 pysymisen tukemisjärjestelmät jne. Automaattisilla hälytysjärjestelmät liittyvät toi-

saalta häiriötilanteiden hallintatoimenpiteisiin  ja  toisaalta niillä voidaan vaikuttaa 
onnettomuuksien seurausten laajuuteen, suuruuteen jne, kun voidaan reagoida 
mandollisimman nopeasti. 

Muuttoliikkeen  ja  aluerakenteen  muutoksen seurauksena maamme ioukkoliikenne 
 on  uusien haasteiden edessä. Alueilla, joille muuttoliike voimakkaasti suuntautuu, 

tarvitaan palvelutarjonnan lisäystä  ja  panostuksia joukkoliikenteen edellyttämään 
infrastruktuuriin. Harvenevan  asutuksen alueilla puolestaan perinteisen joukkolii-
kenteen mandollisuudet kapenevat,  ja  palvelujen turvaamiseksi sekä kehittämisek-
si tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa. Harvaan asutuilla alueilla perinteisen joukkolii-
kenteen tilalle ovat tulossa kiskobussit, pikkubussit  ja  taksit sekä mandollisesti kutsu-
joukkoliikenne. 

Matkustajamäärillä  mitaten linja-auto on  maamme tärkein joukkoliikennemuoto. 
Asiakkaan kannalta tärkeää  on  kuitenkin nähdä joukkoliikenne kokonaisjärjestelmä

-nä,  jossa eri liikennemuotojen palvelut niveltyvät yhteen. Vastaavasti henkilöautolii-
kenteen  ja  joukkoliikenteen yhteiskäyttöisyyttä  tulee parantaa kehittämällä liityntä-
liikenteen toimivuutta. 
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Suomi on  varsin  pitkälle autoistunut maa,  ja  siten joukkoliikenne ei enää voi perus-
tua ns. "pakkomatkustajiin". Yhä tärkeämmäksi  on  tullut  parantaa joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta  ja  kilpailukykyä, jolloin avainsanoja ovat palvelujen laatu  ja  jous-
tavuus. Yleisenä tavoitteena  on  matkaketjujen  ja  ovelta-ovelle järjestelmien aikaan-
saaminen. Kehitystyössä  on  jo  paikoin onnistuttukin,  sillä  matkustajamäärät ovat 
viime vuosina olleet kasvavia. Kaupungeissa joukkoliikennettä suositaan  mm. 

 pysäköintipolitiikalla. 

Joukkoliikenteen  palvelutason parantamisessa  ja  kustannussäästöjen saavuttami-
sessa telematiikka  on  muodostunut merkittäväksi keinoksi. Joukkoliikenteen 
telematiikkasovelluksia ovat  mm.  erilaiset informaatiojärjestelmät, integroidut 
älykorttiin perustuvat maksujärjestelmät, kaupunkibussien paikannus  ja  ohjaus, 
liikennevalo-ohjaus kaupungeissa  ja kutsujoukkoliikenne,  joka hyödyntää saman-
aikaisesti monia telematiikkasovelluksia. Liikennemuotokohtaisesti telematiikkaa 
sovelletaan laajasti, esim. lipun-  ja paikanvarauksessa, lennonvarmistuksessa ja  ju-
nien kulunvalvonnassa. Taksien osalta esimerkkinä voisi todeta kehittyneet atk-
pohjaiset tilauskeskukset.  

Ns.  perinteisin keinoin joukkoliikenteen toimivuutta voidaan edelleen parantaa 
paljonkin. Mikäli esim. kaistajärjestelyin voidaan parantaa bussien etenemisnopeutta 

 ja  sujuvuutta ruuhkaolosuhteissa, parantaa tämä samalla palvelutasoa  ja  alentaa 
liikenteen hoidon kustannuksia. Myös pysäkkijärjestelyissä  on  edelleen kehittämis-
mandollisuuksia. 

Henkilöliikenteen  palveluja kehitettäessä  on  tärkeää muistaa, että valtion varoista 
suurimmat rahavirrat julkiselle liikenteelle tulevat sosiaali-  ja  terveysministeriön 
sekä KELA:n kautta. Väestön ikääntymisen seurauksena sosiaali-  ja terveyshallinnon 
korvaamien kul jetuskustannusten  pelkän kasvun  on  ennustettu maassamme ole-
van useita satoja miljoonia  markkoja. Kustannusnousu  on  mandollista saada ku-
riin palvelukonsepteja kehittämällä. 

Tulevaisuudessa joukkoliikenteen yleistavoitteiden saavuttaminen edellyttänee myös 
Tielaitokselta perinteistä laajempaa lähestymistapaa. Tielaitoksen uusi rooli näkyy 

 jo  nyt aktiivisena osallistumisena kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
laadintaan  ja joukkoliikenteen matkakeskusten  suunnitteluun. 

Matkailuliikenne  jää  usein  sen  merkityksestä huolimatta  kovin  vähäiselle huomiol-
le. Matkailuliikenteen määrä  on  ollut viime vuosina vahvassa nousussa  ja  liikenne 

 on  osin luonteeltaan myös kansainvälistä. 

Telematiikalla  on  paljon mandollisuuksia eritoten matkailuliikenteessä. Matkailu- 
liikenne tarvitsee tuekseen johdonmukaisia  ja  kattavia opasteita  ja  muita informaatio- 
järjestelmiä sekä erilaisia oheispalveluja. Matkailuliikenteen kannalta  on  merkittä-
vää, että siihen liittyvää tietoa tarvitaan usein  jo  ennen matkaa suunniteltaessa reit-
tejä, valittaessa matkakohteita, selvitettäessä majoitusmandollisuuksia  ja  aikataulu-
ja  jne.  Matkoja  voidaan tilata  ja  varata etukäteen ennen matkaa  mm.  matka- 
keskuksista, matkojenvälityskeskuksista, taksien tilauskeskuksista jne. Matkustajan 
kannalta  on  tärkeää, että matkatapahtuma sujuu tehokkaasti, helposti, nopeasti, 
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vaivatta, turvallisesti  ja ympäristöystävällisesti  riippumatta kuijetusmuodosta  ja - 
 välineestä. Mikäli matkustaja käyttää  julkista  liikennettä, tulisi matkustajan kokea 

mandollisimman saumaton palvelu läpi  koko matkaketjun. 

Digitaaliset tiedonsiirtoverkot  tuovat uusia mandollisuuksia matkailunkin tiedon- 
välitykseen. Informaatiojärjestelmien tulee palvella niin kotimaisia kuin ulkomaisia 
matkailijoita (informaatio kotimaisten kielten lisäksi ainakin pääväylillä myös eng-
lanniksi  ja  venäjäksi). Huomionarvoista  on,  että kun yleensä liikennevirrat suun-
tautuvat pääsääntöisesti harvaan asutuilta alueilta taajamiin,  on liikennevirtojen 

 suunta matkailuliikenteessä osin päinvastainen.  

4.2.3.  Tavaralilkenteen  kehittämisen tarpeet 

Tehokas tavaraliikenne  ja  sitä tukeva liikenneverkosto ovat Suomen elinkeinoelä-
mälle välttämättömiä. Elinkeinoelämän kannalta  on  erittäin tärkeätä, että tieverkkoa 
hyödynnetään mandollisimman tehokkaasti. Liikenteen telematiikka nähdään yh-
tenä tärkeänä keinona turvata elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Telematiik-
kaan  ja logistiikkaan  liittyvät kehityshankkeet, esim. TEDIM, ovat elinkeinoelä-
mälle  ja tavarankuljetuksille  hyvin tärkeitä.  

Suomi on  harvaan asuttu maa  ja  etäisyydet niin maan sisällä kuin vientimarkkinoil-
le ovat pitkät. Kun vielä Suomen ilmasto asettaa tavaraliikenteelle erityisvaatimuk-
sia  ja  haasteita, voidaan todeta, että tavaraliikenteen  on  välttämätöntä olla Suomes-
sa todella tehokasta. Toisaalta  on  myös syytä muistaa, että tiekuljetusosuudella  on 

 melko pieni merkitys  koko tavarankuijetusprosessissa. Tiekuljetusosuudelta  edel-
lytetään viimeaikaisten tutkimusten  ja asiantuntijamielipiteiden  valossa lähinnä 
häiriöttömyyttä, oikea-aikaisuutta  ja  matka-ajan ennustettavuutta. Kansainvälisen 
tavaraliikenteen kilpailukykyyn vaikuttaa lähiaikoina oleellisesti Juutinrauman  sil-
lan  avaaminen kesällä  2000,  minkä jälkeen Ruotsi saa suoran tieyhteyden Euroo-
pan markkinoille  ja  parantaa näin kilpailuasemaansa Suomen suhteen. 

"Liikenteen toimintalinjat vuoteen  2020"-julkaisu korostaa, että liikennejärjestelmää 
kehittämällä  ja  tehostamalla edesautetaan teollisuuden logistiikkakustannusten alen-
tamista. EU:n asettamia tavaraliikenteeseen liittyviä tavoitteita ovat  mm.  (Liiken-
neministeriö  1997b): 

•  nykyisen infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen 
•  kestävän kehityksen mukaiset  kul jetusratkaisut ja ympäristöhaittojen 

 vähentäminen 
•  liikenteen siirtäminen tiekuljetuksista muihin kuljetusmuotoihin 
• turvallisuuden parantaminen 
•  TEN-verkoston kehittäminen 
• yhdistettyjen  kul jetusten  tehostaminen 

"Suomen liikennejärjestelmä  2020"-julkaisu taas luettelee kotimaan tavaraliikenteen 
hoidon keskeisiä ongelmia (Liikenneministeriö  1998c):  
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järjestelmien kanssa avaa mielenkiintoisia kehitysnäkymiä. Tavaraliikenteen  telema-
tiikan  ratkaisujen avulla tulisi pyrkiä siihen, että  tavaraliikenne  sujuu  kul  jetusmuo-
dosta  tai  -ketjusta riippumatta tehokkaasti, nopeasti, oikea-aikaisesti,  turvallisesti 

 ja  ympäristöystävällisesti. 

Logistiikan  kehittäminen  on  luonnollisesti pääasiassa teollisuuden, kaupan  ja  kul-
jetusyritysten vastuulla osana niiden liiketoimintaa, eikä  sillä  näin ole  'Tielaitokseen 

 juurikaan vaikutusta.  Tielaitoksen  ensisijaisena haasteena  on  infrastruktuurin pitä-
minen siinä kunnossa, että  se  tarjoaa mandollisuuden  kilpailukykyisiin  tavaran

-toimituksiin.  Toisaalta  mm.  liikenneministeriön tukema  ja  koordinoima  tutkimus- 
ja  kehitystoiminta  sekä  sen  tulokset voivat hei  jastua  myös  Tielaitoksen  työhön  ja 

 rooliin. Mikäli esiin nousee  esim.  uusia  yhdisteltyjä  kuljetuksia tukevia  telematiik-
kasovelluksia,  jotka soveltuvat  liikennekeskusten  hoidettaviksi, saattaa  Tielaitoksen 

 rooli muuttua  ja  kehittyä.  

4.2.4.  Liikenneinfrastruktuurin  kehittämisen tarpeet 

"Suomen  lii.kennejärjestelmii  2020"  mainitsee  keskeisimmiksi  ihmisten  ja  tavaroiden 
kuljetusta  haittaaviksi ongelmiksi  tie-  ja  katuverkossa  (Liikenneministeriö  1998c):  

• moniongelmaiset päätiet  (1.200 km)  
•  huonokuntoiset päällystetyt tiet  (6.000 km,  määrä kasvussa)  
•  kevyen liikenteen verkoston  epäjatkuvuus  ja  pyöräteiden puuttuminen useista 

kaupungeista  
•  suurten  kaupunkiseutujen  sisääntulo-  ja  ulosmenovaylien  ruuhkautuminen 

 työmatkaliikenteestä 
•  eräiden  päätiejaksojen  ruuhkautuminen erityisesti  kesäviikonloppuisin 
•  rakenteeltaan  ja  pintakunnoltaan  huonokuntoiset  pääkadut  ja  kevyen 

liikenteen  pääväylät  (kaupungeissa useita satoja kilometrejä)  
•  yksityisten teiden  heikennyt  kunto (ei  relevantti Tielaitoksen  kannalta)  

Liikenneinfrastruktuuri  ja  liikenneverkot  ovat kansainvälisten  vertailututkimusten 
 valossa Suomessa hyvässä kunnossa  ja täten  vahvuustekijä  maallemme. Tähän  vah-

vuusteki  jään tulisi kuitenkin panostaa jatkuvasti, jotta  sen  antama etu voidaan säi-
lyttää.  

Koko  Suomen  liikenneverkostosta päätieverkko  on  merkittävin  ja  siihen kohdiste-
taan myös eniten  kehittämistoimenpiteitä.  Hankkeet suunnataan  liikenteellisten 

 tarpeiden mukaan.  Kehittämistoimenpiteiden  painopiste  on  ollut viime vuosina 
 ylläpidossa,  eikä uusia  infrastruktuurihankkeita  ole laajemmalti käynnistetty. Käy-

tännössä  linjaukset  tarkoittavat sitä, että useat tulevista  liikenneinfrastruktuuri
-hankkeista  paikantuvat  Uudenmaan tiepiirin alueelle  ja  pääkaupunkiseudulle. 

Tuotantolaitokset  ja  asutus  on  sijoittunut  hajalleen  ympäri Suomea.  Kuljetusetäi-
syydet  ovat pitkiä,  ja  elinkeinoelämän kilpailukyvyn takia infrastruktuuri tulee pi-
tää  korkealuokkaisena  ympäri maan. Päävastuu tästä työstä  on  Tilelaitoksella.  Väylän- 
pidon tärkein tavoite  on  elinkeinoelämän  kul  jetusten toimintavarmuuden  turvaa-
minen. 
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Liikennejärjesteimän kehittämisperiaatteiden  mukaisesti eri liikennemuotojen 
infrastruktuureja tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena. Näin myös eri liikenne-
muotojen  välisen  yhteistyön mandollisuudet paranevat. 

Hyväkuntoinen alempi tieverkko  on  tarpeen  haja-asutusalueiden  asukkaiden tarpei-
siin. Metsäteollisuuden kannalta  on  eiintärkeää,  että raakapuun kuljetuksiin  on  käy-
tössä tarvittava tieverkko. Toisaalta myös matkailuliikenne kaipaa hyvää aiempaa 
tieverkkoa. 

Väylien kehittämistarpeisen  ja  liikenteen haiiinnan kehittämisen väliseen suhtee-
seen palataan osaraportissa  2  Uudenmaan tiepiirin PTS  20 10:n  pohjalta.  

4.3.  Uudenmaan tiepiirin  PTS  2010  

"Uudenmaan tiepiirinPTS2Ol(kssa"on  tarkasteltu  mm.  liikennepoiiittisia  tavoitteita 
 ja  toiminnallista ympäristöä, analysoitu tieverkon nykytilaa  ja  esitetty vaihtoehtoi-

sia toimintalinjoja erilaisilla yhteiskunnallisilla painotuksilia  ja rahoitustasoilla  sekä 
arvioitu vaikutuksia. Tarkasteltavina ovat olleet elinkeinoelämää, ympäristöä  ja  tasa- 
arvoa painottavat toimintalinjat. Julkaisun taustalla  on  liikennejärjestelmäajattelun 

 soveltaminen  ja  siten  se  poikkeaa olennaisesti aiemmista vastaavista tiepiirien laati-
mista suunnitelmista. (Uudenmaan tiepiiri  1998).  

"Uudenmaan tiepiirin PTS 2010ssa"  on  esitetty seuraavat monitasoiset kehittämis-
akselit (Uudenmaan tiepiiri  1998):  
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Julkaisulla  ja  siinä esitetyillä kehitysakseleilla  on  perustavaa laatua olevaa merkitys-
tä myös liikenteen  hallinnan ja telematiikan  kannalta. 

Tiejohtaja Rasilainen  on  todennut, että Uudenmaan tiepiiri  on  alueeltaan  poik-
keuksellinen muuhun maahan nähden. Alueen keskeisenä osana  on  pääkaupunki- 
seutu, johon pääväylien verkko säteittäisesti yhdistyy. Pääkaupunkiseutu  on  liiken-
teen solmukohta niin maamme sisäisen kuin kansainvälisenkin liikenteen kannalta. 
Pääkaupunkiseutu  ja sen työssäkäyntialue  on  myös kiihtyvän muuttoliikkeen kes-
keinen kohde. (Uudenmaan tiepiiri  1998b). 

4.4  Pääkaupunkiseudun  liikennehankkeet  

Mm.  muuttoliikkeen ensisijaisesta kohdistumisesta Uudellemaalle  ja  pääkaupunki-
seudulle aiheutuva liikkumisen kasvu asettaa huomattavia paineita liikenneinfra-
struktuurin kehittämiselle.  Alla  olevassa kartassa  on  esitetty pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmatarkistuksen (PU  1998)  luonnoksen toimenpide- 
ohjelma kaudelle  1999-2020. 
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Pääkaupunkiseudun liikennehankkeisiin palataan liikenteen  hallinnan ja telematiikan 
 näkökulmasta osaraportin  2  yhteydessä. 
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5  LIIKENTEEN HALLINTA  JA  TELEMATIIKKA 
 LIIKENNEPOLITIIKAN TUKENA  

5.1.  Liikenteen hallinta  ja sen osa-alueet 

Liikenteen hallinta  on laajempana  käsitteenä syrjäyttämässä liikenteen ohjauksen 
käsitteen. Liikenteen hallinnassa  on  tarkoituksena ajoneuvojen  ja liikennevirran 

 ohjaamisen lisäksi optimoida laajemmin liikenneresurssien käyttöä. Liikenteen 
hallinnalla tarkoitetaan vaikuttamista tieliikenteen käyttäytymiseen kysynnän  hal-
linnan,  tiedotuksen  ja  ohjauksen avulla. Telematiikka  on  liikenteen  hallinnan  apu-
väline  ja  työkalu. 

Liikenteen hallintajärjestelmä voidaan jakaa myös vaikutuskeinon mukaan kysyn-
nän hallintaan, tiedottamiseen sekä ohjaukseen, kuten seuraavassa kaaviossa  on 

 esitetty. Kaavio  on  kehitetty Tielaitoksen julkaisussa  6/1994 "I-lelsingin  seudun  pää-
vàylien  liikenteen hallinta" sivulla  11  esitetyn liikenteen hallintaa kuvaavan kaavion 
pohjalta  ja  se  täydentää siinä esitettyä näkemystä. 

LIIKENTEEN 

KYSYNNÄN HALLINTA 	 INFMAATIO & 

- Ruuhkamaksut 
Liityntapysäköinti 
Etuisuudet 

- Kutsujoukkollikenne 
Joukkoliikennemaksut 

- Pysäköintimaksut 
- Tienkäyttömaksut 

-  Muuttuvat opasteet - Väyläohjaus 	I  - 
- Reittiohjaus Matkustajaininformaatio 

!9!t: .-.  3  
Nopeusrajoitukset •  Liikennevalot  (ml.  älykkäät) 
Varoitukset  -  Info-opasteet 

RDS/ TMC Terminaali/ pysakki/  
Internet  busst-info  
TELMO/ YTV:n  vastaava -  Tie-info  
Lehdistö .  Teksti-TV  
Puhelinpalvelut .  Alue-  ja  paikallisradiot! TV:t 

Liikennejärjestelyt  - Liikenneympäristö  
.Aikataulut,  reitit,tariffit,vaihtomandollisuudet 
- Viitoitus - Tiemerkinnät 
-  Liikennemerkit  

Telematiikan  määrä liikenteen hallinnassa kasvaa tiedon  reaaliaikaisuuden 
 ja  tiedon vaihtuvuuden suhteessa, kuten kuvassa  on  esitetty. 

Mitä useammin tieto pitää  päivittää,  sitä suurempi merkitys  on  telematiikalla 
 liikenteen tiedotuksessa  ja  ohjauksessa. 
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Kysynnän hallinnassa telematiikan soveltamisen taso vaihtelee. Esimerkiksi pysä-
köinti-  ja joukkoliikennemaksuissa telematiikkaa  on  tärkeää hyödyntää, mutta  sen 

 käyttö ei ole suoranaisesti yhteydessä tiedon reaaliaikaiseen päivittämistarpeeseen. 
 Osa kaaviossa  mainituista kysynnän  hallinnan sovelluksista  voidaan osaltaan miel-

tää kuuluvan liikenteen tiedotukseen  ja  ohjaukseen  ja  päinvastoin  osa  ohjauksessa 
 ja  tiedotuksessa mainituista kysynnän hallintaan, esimerkiksi kutsuohjattu joukko- 

liikenne. 

Kysynnän hallinta tarkoittaa pyrkimystä viranomaisten toimin vaikuttaa liikkujien 
matka-, määräpaikka-, kulkutapa-  ja reittipäätöksiin.  Lisäksi voidaan vaikuttaa  mat-
kan  ajankohtaan. Liikenteen tiedotuksella  on  tehtävänä tarjota liikkujille tietoa 
matkaan liittyvien päätöksien tueksi. Tieto voi liittyä kulkumuotoon  ja sen  valin-
taan, reittiin,  matkan  ajankohtaan jne. Tietoa annetaan joko ennen matkaa  tai  mat-
kan  aikana. (Tielaitos  1998b).  

Liikenteen ohjaus sisältää (Tielaitos  1 998b): 

•  perinteisen ohjaustekniikan, kuten tiemerkinnät, viitoitus  ja  liikennemerkit 

•  muuttuvan ohjaustekniikan, kuten tieosan ohjaustoimenpiteet (reittiohjaus, 
ramppi-  ja kaistaohjaus  jne.), liittymien ohjaustoimenpiteet (liikennevalo-
ohjaus) sekä verkkotasoinen liikenteen ohjaus, joka toteutetaan liikenneverkon 
seurannan  ja verkkollisten ohjaustoimenpiteiden (esim.  älykkäät verkolliset 
liikennevalo-ohjausjärjestelmät, ohjaustoimenpiteiden yhdistelmät) avulla. 

Ajallisesti tiedotus  ja  ohjaus ovat: 

• reaaliaikaista (ajantasaista), 
• muuttuvaa  (aika ajoin muuttuvaa  ja  tilanteita päivittävää),  tai 
•  pysyvää. 

Edellä esitetty luokittelu  on  ollut perustana Tielaitoksen  ja  muidenkin organisaati-
oiden liikenteen hallintaa  ja telematiikkaa  koskevissa linjauksissa. Kun otetaan huo-
mioon tämän selvityksen alussa esitetty liikenteen  hallinnan ja telematiikan  ongelma- 
kartoitus  ja  laaja viitekehys, tarvitaan luokittelun tueksi lähestymistapaa, joka: 

•  liittäisi liikenteen  hallinnan ja telematiikan  lähemmäksi liikennejärjestelmä-
ajattelua  ja  tätä kautta liikennepoliittisia painotuksia,  ja  siten 

•  ottaisi entistä paremmin huomioon Uudenmaan erityisaseman liikenteellisenä 
solmupisteenä  ja  auttaisi toteuttamaan Uudenmaan tiepiirin johtoryhmän 
liikennejärjestelmäasiantuntijuuteen  tähtäävää päätöstä  17.8.1998,  sekä 

•  loisi mandollisuuksia arvioida eri organisaatioiden roolia liikennetelematiikan 
toteuttajana. 

Asiaa voidaan hahmottaa, kun lähtökohdaksi otetaan edellä kappaleessa  4.2.1.  esi-
tetty liikennejärjestelmäajattelun prosessikaavio. Kaaviossa liikenneinfrastruktuuri 
liittyy väylänpito-organisaatioihin. Henkilö-  ja tavaraliikenne  ovat varsinaista lii-
kennettä  ja  liittyvät liikennevälineisiin kuten myös liikennepalveluja tuottaviin  or- 
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ganisaatioihin.  Lisäksi kuvauksessa tulee ottaa huomioon muut liikennettä tukevat 
toiminnot, jotka voidaan jakaa liikenteen hallintaan kuuluviin  ja  yleisiin telematiikan 
sovelluksiin. Liikenteen hallintaan kuuluvat näistä  mm.  ennen matkaa,  matkan  ai-
kana  ja matkan  jälkeen tapahtuvat toiminnot, jotka koskevat  mm.  informaatiota  ja 
sovellushallintaa.  Näistä lähtötekijöistä voidaan muodostaa seuraava kaavio. 

	

$* 	HENKILÖLIIKENNE, 
TAVARALIIKENNE 

• Lilkennevälineperustaiset  
II  telematiikkasovellukset  

I II  henkilöliikenne 

Lahukenne 

IOIMINTAYMPÄRISTÖN 
 Muut liikennettä 

	

MUUTOKSEt 	
tukevat sovellukset 

JATKUVA 	

Yleiset 

	

VUOROVAIKUTUS 	
Liikenteen 	

telematiikan  I  hallintaan 	
sovellukset kuuluvat 

sovellukset  

Väylä perustaiset 
telematiikkasovellukset 

4*  
Väyläperustaisilla telematiikkasovelluksilla  tarkoitetaan tässä ratkaisuja, joissa: 

• tieto tuotetaan väylän rakenteisiin liittyvillä ratkaisuilla, 
•  tieto välitetään loppukäyttäjälle väylän rakenteisiin sidotuilla ratkaisuilla 

(muuttuvat opasteet, tienvarsien informaatiotaulut, liikennevalot jne.). 

Liikennevälineperustaisissa  ratkaisuissa: 
• liikennetieto  tuotetaan, jalostetaan  ja  käytetään itse liikennevälineessä 

(esim.  etäisyyden-  ja kaistanseurantalaitteet, joukkoliikenteen  maksu-
• järjestelmien liikennevälinekohtainen osuus),  tai  

tieto tuotetaan muualla, mutta  se  välitetään käytettäväksi  matkan  aikana suo-
raan ajoneuvoon (esim. RDS-TMC, ajoneuvopäätteisiin liittyvät sovellukset, 
paikannusjärjestelmät). 
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Muut liikennettä tukevat sovellukset tarkoittavat tässä ratkaisuja, jotka ovat liiken-
teen hallintaan kuuluvia sovelluksia  tai  yleisiä liikennettä tukevia, mutta eivät kui-
tenkaan suoranaisesti hallintaan kuuluvia sovelluksia. 

Liikenteen hallintaan kuuluvilla sovelluksilla tarkoitetaan ratkaisuja, jotka 
•  voidaan tuottaa eri tavoin (esim. väyläperusteisesti  tai  yleisen sääpalvelun 

kautta)  ja  jotka välitetään ennen matkaa esim.  radion  tai internetin  kautta, 
 tai  toisaalta 

• liikennevälineperusteiseen sovellushallintaan  liittyviä ratkaisuja (esim. liiken-
nekeskukset, tavaraliikenteen laajat  kul jetusketjua  koskevat logistiset ratkai-
sut, taksien tilauskeskukset, kutsuohjatun joukkoliikenteen matkojenvälitys-
keskukset, paikanvaraus, joukkoliikenteen aikatauluinformaatio),  tai 

•  matkan  jälkeiseen sovellushallintaan liittyviä ratkaisuja (esim. maksu- 
järjestelmien  clearing).  

Yleiset telematiikan sovellusalueet merkitsevät ratkaisuja, jotka eivät ole liikenteen 
hallintaa, mutta tukevat matkantekoa (esim. ajoneuvoon välitettävä tieto hotelleis-
ta  tai matkailunähtävyyksistä).  Tieto voidaan tuottaa, jalostaa  tai  jakaa monin eri 
tavoin. Tässä sovellusryhmässä kyse  on  hyvin pitkälle yksityisen  sektorin  omista 
markkinaperusteisista ratkaisuista. 

Edellä kuvattu lähestymistapa antaa mandollisuuden tarkastella laajaa sovellusta 
osaratkaisuina, joissa tieto voi olla eri tavoin tuotettua, jalostettua  tai  jaettua. Osarat-
kaisujen kautta voidaan hahmottaa eri organisaatioiden - niin yksityisten kuin julkis-
tenkin - roolia sovelluskokonaisuudessa. Tärkeää  on  kuitenkin huomata, että vaik-
ka osaratkaisut voivat jakautua eri organisaatioille, vastuuta kokonaissovelluksen 
toimivuudesta ei välttämättä voida jakaa. 

Tiedonhallintajärjestelmät  yhdistävät eri telematiikkasovellusten  ja sovellusalueiden 
 tiedot toisiinsa  ja  tietoa voidaan käsitellä esim. karttakäyttöliittymän avulla.  Kart-

takäyttöliittymien  toteuttaminen  on  viime aikoina helpottunut, kun käyttöön  on 
 tullut  yhä tehokkaampia digitaalisia karttoja, joihin  on  liitetty tietojärjestelmissä/ 

tietokannoissa olevia tietoja. 

Liikennevälineperustaisissa 
HENKIL.ÖLII KENTEEN SOVEEEUKSET TAVARAI]I KENTEEN SOVELLUKSEL sovelluksissa  voidaan edelleen 

tehdä  jako  henkilö-  ja tavaralii-
kenteeseen ja  niiden yhteisiin 
sovelluksiin. Thteistä sovel- 

__________________________________________________________ 	__________ 	lusaluetta  on esim. tieliiken- 
YHTEISET LIJKENNEVAUNEPERUSTEISET 	 teessä  yleisesti ajoneuvoihin  

F  SOVELLUL' -- .- - välitettävä liikenneinformaa
-tio. Henkilöliikenteen sovel-

lukset  liittyvät esim. julkiseen 
liikenteeseen  ja  tavaraliikenteen sovellukset koskettavat esim. logistiikkaa. 

Tielaitoksessa  yleisesti käytetyn  ja  tässä esitetyn lähestymistavan yhteensopivuutta 
 ja  toimivuutta  on  testattu liitteessä  1.  
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5.2.  Liikennetelematiikan linjaukset 

Telematiikka  voidaan seuraavan kuvan (Euroopan komissio  1994b)  mukaisesti 
määritellä telekommunikaation  ja  tietojärjestelmien yhdistelmäksi.  Se  siis kattaa 
sekä tietojärjestelmät että niiden sisältämän tiedon siirron  ja  välittämisen käyttäjille 
eri muodoissaan.  

TELE  COMMUNICATION I 	INFORMATICS  

+  

'Kaikki liikennemuodot kattava liikenteen tietojärjestelmä - KALKATI -hankkeen  Osa- 
projekti  1"  raportissa todetaan, että liikenne-  ja  kuljetustietojärjestelmällä  (ja 

 liikennetelematiikalla)  on  muutamia erityispiirteitä (Liikenneministeriö  1998a): 

•  suuri joukko tiedon tuottajia 
•  suuri joukko tiedon tarvitsi joita 
•  tulevaisuudessa suuri joukko tiedon välittäjiä  ja  jalostajia 
•  liikenteen telematiikan järjestelmät  ja  palvelut asettavat uusia vaatimuksia 

liikennetietojärjestelmälle,  sen  toimivuudelle  ja  tehokkuudelle sekä tiedon 
laadulle  ja  kattavuudelle  tulevaisuudessa  

5.2.1.  EU:n linjaukset  

TEN-T  päätösten mukaisesti  EU  yrittää aikaansaada  koko  TERN-verkolle yhte-
näistä liikenteen hallintaa (Kulmala  1998). Päävälineinä  tässä ovat ns. euroalueelliset 
projekti mukaan lukien  VIKING,  jota  käsitellään jäljempänä. 

Euroopan komissio  on  korostanut telematiikan sovellusten hyödyntämistä liiken-
teessä. Tavoitteena  on  parantaa  ja  tehostaa liikenteen palveluja sekä helpottaa pal-
velujen yhtenäistämistä Euroopassa. 

EU:n  "Kansalaisten verkon" mukaan telematiikan avulla  on  mandollisuus  ja  tarkoi-
tus tarjota reaaliaikaista tietoa kotona, työssä, liikenteessä/ajoneuvoissa  tai pysäkeillä, 
terminaaleissa  ja  matkakeskuksissa.  Uudet telematiikkasovellukset tekevät tiedosta 
yhä heippokäyttöisempää. (Euroopan komissio  1998). 

EU:n  Komission  näkemyksen mukaan tietoa pitäisi tarjota mandollisimman mo-
nesta liikennemuodosta. Tämä sisältäisi tieverkon ruuhkautumisasteen, julkisen 
liikenteen reitit  ja  aikataulut, pysäköintipaikkojen saatavuuden  ja  saaste-esiintymät. 
(Euroopan komissio  1998).  
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EU:n  Komissio tukee lisäksi telematiikan ratkaisujen kehittämistä julkisen liiken-
teen maksu-  ja lippujärjestelmissä,  eri  kul jetusmuotoja yhdistävissä  kuljetuksissa, 
tiemaksujärjestelmissä sekä monikäyttökorteissa. Komissio pyrkii yhtenäistämään 
kyseiset järjestelmät. (Euroopan komissio  1998). 

EU:n  komission  asettama  High Level Group on  määritellyt tieliikenteen telematiikan 
kehittämiselle seuraavat painopistealueet  (High Level Group 1998): 

• RDS-TMC -pohjaiset liikennepalvelut 
•  elektroninen maksujen perintä 
• liikennedatan/-informaation käsittely 
• inhimilliset käyttöliittymät 
• järjestelmäarkkitehtuuri 

EU:n  Komissio tukee lisäksi liikennevalvonnan, julkisen liikenteen etuisuuksien, 
julkisen liikenteen kaluston  hallinnan,  kysynnän mukaisen julkisen liikenteen sekä 
vammaisten  ja  vanhusten auttamisen telematiikkasovellusten kehittämistä.  

5.2.2.  Liikenneministeriön linjaukset (Liikenneministeriä  1 997a)  

Liikenneministeriö  on linjannut  liikenteen telematiikan kohdistuvan kolmeen 
päätoimintoon: 

•  liikenteen avustamiseen väylillä  ja terminaaleissa 
•  matkustamisen avustamiseen lähtöpaikasta määräpaikkaan 
• logistisen ketjun hallintaan lähettäjältä vastaanottaj  alle 

Telematiikan  kehittämisen lähtökohtana  on  ratkaisujen  ja  sovellusten taloudelli-
suus kansantaloudellisesti katsottuna. Liikenneministeriö  on  jakanut liikenteen  tele-
matiikan  strategiat kahteen päälinjaan; liikenteelliset strategiat  ja teollisuuspoliittiset 
strateglat. 

Liikenteelliset  strategiat pyrkivät liikennesektorin tarpeiden tyydyttämiseen sekä 
liikenteen ongelmien ratkaisemiseen. Pääkohtia strategiassa ovat käyttäjälähtöisyys, 
liikennepolitiikan toteuttaminen telematiikan keinoin, järjestelmien yhteensopivuus, 
multimodaalisuus, kokeilujen/demonstraatioiden käyttö vaikutusten arvioinnissa 
sekä tietouden levittäminen osaamisen parantamiseksi alalla. 

Teollisuuspoliittisten strategioiden  tavoitteena  on  kotimaisen teollisuuden, kau-
pan  ja  palveluiden kilpailukyvyn  ja  toimintamandollisuuksien parantaminen.  Teol-
lisuuspoliittisten strategioiden pääkohtia  ovat teollisuuspolitiikan rinnastus liikenne- 
politiikkaan, kilpailun  ja  yhteistyön kasvattaminen, kansainvälisen yhteistyön akti-
voiminen sekä tarjoutuminen kansainväliseen kokeilutoimintaan.  

5.2.3.  Tielaitoksen linjaukset (Tielaitos  1998b)  

Tielaitos  on  aktiivisesti osallistunut tieliikenteen telematiikan kehittämisen. Pää- 
paino telematiikan käytössä  on  ollut autoilijoille tarjottavien informaatiopalveluiden 
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Liikenteen  hallinnan  tutkiminen  ja  kehittäminen painottuvat lähivuosina liiken-
teen  ja kelin  seurantaan, liikenteen  hallinnan tietojärjestelmiin, liikennekeskuksiin 

 sekä niiden toimintaan  ja  yhteistyöhön sekä eri keinojen vaikutusten  ja  kannattavuu-
den selvittämiseen. Tielaitoksen liikenteen  hallinnan strategian ehdottamat  liiken-
teen  hallinnan  toiminnot tieliikennejärjestelmän eri osiin  on  esitetty liitteessä  2. 

 Eri toimintoja  on  käsitelty tarkemmin  strategian  jälkimmäisessä raporttiosassa 
(Osaraportti  2). Telematiikan kehittämishankkeita on  koottu  EU-rahoitteisen  VI-
KING-ohjelman puitteisiin. 

Tielaitos  ohjaa resursseja liikenteen telematiikkapalveluiden sektorille. Tärkeitä  te-
lematiikan kehityskohteita  ovat  mm.  tieliikenteen seurantajärjestelmät sekä keli-, 

 sää-  ja ruuhkatietojärjestelmät.  Lisäksi Tielaitos osallistuu liikenteen maksujärjes-
telmien kehityshankkeisiin, vaikkakin niiden toteuttaminen Suomessa ei ole kovin-
kaan ajankohtaista.  

5.2.4. VTV:n linjaukset (PU 1994  ja PU  1998)  

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ovat  mm.: 

• Joukkoliikenteen  kehittäminen kilpailukykyisenä liikkumisvaihtoehtona 
• Joukkoliikenteen  ja  muiden liikennemuotojen yhteiskäytön parantaminen 
• Henkilöautoliikenteen toimivuuden säilyttäminen nykytasolla ruuhka-ajan  

ja  -alueiden ulkopuolella 
• Liikennejärjestelmän  parantaminen turvallisemmaksi  ja ympäristöystävälli-

semmäksi 

Liikennejärjestelmä  on muodostumassa  kokonaisuudeksi, jossa yksityinen ajoneuvo- 
liikenne  ja joukkoliikenne  täydentävät toisiaan. Joukkoliikenteen kehittämisessä 
panostetaan raskaaseen raideliikenteeseen, linja-autoliikenteen runkoverkkoon, 
joukkoliikenteen terminaaleihin  ja informaatiojärjestelmiin  (mm. ELM! -  Espoon 

 ja Länsiväylän tosiaikainen matkustajainformaatiojärjestelmä).  Lisäksi kehitetään 
 mm. joukkoliikenteen  integroituja maksujärjestelmiä (älykortit). 

Kehittyneitä liikenteen ohjaus-  ja informaatiojärjestelmiä esitettään  otettavan käyt-
töön. Järjestelmään sisältyvät syksyllä  1994  hyväksytyn "Pääkaupunkiseudun liikenne- 

järjestelmä  2020"  mukaan  mm. reittiohjaus-  ja varoitusjärjestelmä, säätietojärjestelmä, 
pysäköinninohjaus,  muuttuvat nopeusrajoitukset  ja tienvarsi-informaatio. Luette-
lo YTY:n liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeista  on  esitetty edellä kohdas-
sa  4.4.  kuvan muodossa. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistuksen (PU  1998) luonnoksessa on  yhdek-
si liikennejärjestelmän kärkitoimenpiteeksi otettu liikenteen telematiikka. Liiken-
teen telematiikkaa pyritään hyödyntämään monipuolisesti seudun liikenne- 
järjestelmän  hallinnan  tehostamiseksi, liikenteen turvallisuuden  ja  sujuvuuden pa-
rantamiseksi sekä palveluiden  ja  niiden laadun lisäämiseksi. Telematiikkaa  on  tar-
koitus hyödyntää väylä-  ja kalustokapasiteetin  tehostamisessa, maksujen perinnäs-
sä sekä kaupunkilogistiikan kehittämisessä. 
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5.2.5.  Liikennetelematiikkaa  tukevat yleiset  sovellusalueet  ja  ohjelmat  

Telematiikka  voidaan jakaa kahteen eri osaan  telematiikan kehitysnäkökulman  mu-
kaan. Ensimmäisessä osassa ovat liikenteen  telemaattiset sovellukset,  joissa  tele

-matiikan  kehittäminen tapahtuu liikennepoliittisten päämäärien mukaisesti. Toi-
sessa osassa ovat yleiset  ns. geneeriset telemaattiset sovellusalueet.  Näiden yleis

-ten/geneeristen sovellusalueiden  ratkaisut palvelevat osana liikenteen  telematiikan 
 samoin kuin kuten terveydenhuollon, hallinnon, kirjastojen jne. ratkaisuja. Myös 
 liikennetelematiikan sovellukset  saattavat joissakin tapauksissa palvella yleisiä 
 telematiikan sovellusalueita. 

,Yinen telematiikan 
TELEMATIIKKA 	sovellusalue  

Yleinen  telematiikan 
sovellusalue 

LIIKENNETELEMATIIKKA 	"'Ieinen telematjikan  
r—.-.. 	sovellusalue  

Yleisiä  telematiikan sovellusalueita  ovat  mm.: 

• digitaalinen  media 
U tiedonsiirtojärjestelmät 
U  tietoliikenne  ja  elektroniikka 

 • tietoverkot  
U paikannusteknologia 
•  jne. 

Muun muassa  Tekes  rahoittaa  telematiikkaan  liittyviä  teknologiaohjelmia,  joista 
 lähimmin liikennetelematiikkaan  liittyvät erilaiset liikenteestä riippumattomat in-

formaatioteknologian ohjelmat (Liikenneministeriö  1 998d): 

• Digitaalinen  media 
•  Kansallinen  multimediaohjelma  1995-1997 
•  Elektroninen  painoviestintä  1995-1999 
• Digitaalisen  median sisältötuotteet 1996-1999 
•  Terveydenhuollon  digitaalinen  media 1996-1999 
•  Multimedian  teolliset  sovellukset  1996-1999 

•  Tietoliikenne  ja  elektroniikka  
•  Elektroniikka tietoyhteiskunnan palveluksessa  - ETX  1997-200 1 
• Tietoliikenteellä  maailmalle  1997-2000 
• Nanoteknologian  tutkimusohjelma  1997-1999  

(yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa) 
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• INWITE - langattoman  tietoliikenteen  avainteknologiat 

•  Tietotekniikan  sovellukset  
U  Oppivien  ja  älykkäiden  järjestelmien  sovellukset  1994-1999 

•  Avaruusteknologia  
•  Space 2000 avaruuslaitetekniikka 1995-2000 
• Kaukokartoitus 1996-2000 

5.3.  Liikennetelematiikan  ohjelmat 

Liikennetelematiikkaa  kehitetään Suomessa erilaisten ohjelmien avulla. Niitä koor-
dinoi  ja  osin rahoittaa liikenneministeriö. Ulkomaisia kehitysohjelmia  on  lyhyesti 
sivuttu liitteessä  3.  

Esimerkkeinä kansallisesti merkittävistä hankkeista voidaan mainita  E-18 (VIKING 
 ohjelmassa)  ja  PROMISE  (suomalaisten  koordinoima  hanke  EU:n  tutkimuksen  ja 
 kehityksen  IV Puiteohjelmassa). 

5.3.1. TETRA  (Liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus-  ja 
 kehittämisohjelma  1998-2000)  (Liikenneministeriä  1 998d)  

Liikenteen  telematiikan  kehitystä Suomessa  on  erityisesti hidastanut  tietoinfra-
struktuurin  puute, vaikka maamme  teleinfrastruktuuri  onkin maailman huippua. 
Julkisen  sektorin  roolina liikennetelematiikan  kehittämisessä onkin luoda  tele

-maattisten  tuotteiden, järjestelmien  ja  palveluiden kehittämiselle optimaaliset mah-
dollisuudet samalla  edistäen  sitä, että kansalaisten  ja  elinkeinoelämän käyt-
töön tulevat laitteet ovat yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä.  Telematiikan  käyttä-
män infrastruktuurin kehittämiseksi liikenneministeriö  on  käynnistänyt  TETRA- 
ohjelman.  

TETRA on  asettanut tavoitteeksi siirtymisen erillisten hankkeiden sijasta kehittä-
mään  liikennetelematiikkaa  Suomessa kokonaisvaltaisesti. Pyrkimyksenä  on  kehit-
tää eri  liikennemuodot  mandollisimman hyvin kattavia  ja  yhteiskäyttöisiä  palvelui-
ta  ja  järjestelmiä. 
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pyritään kuvaamaan hankkeen eri osapuolten näkemys  vision  toteuttamisesta.  FIST- 
ohjelman sateenvarjon  alla  on  tällä hetkellä mukana  22  hanketta. Hankkeiden 

 valmiusaste  vaihtelee  ja  konkreettisia tuloksia liikennettä  ja  matkailua  palvelevista 
 projekteista saadaan tällä hetkellä  mm.  seuraavista hankkeista:  

•  ELMI, Espoon  ja  Länsiväylän tosiaikainen matkustajainformaatiojärjestelmä 
• aikataulumonitorointi  Helsingissä  
• infokioskit  Helsingissä  
•  PROMISE-hanke  
•  tieliikenteen  tiedotuspisteet 
• RDS-TMC .-liikennetiedostuspalvelun demonstraatio  ja  käyttöönotto 

 •  E18  käytävässä  
•  Internet  tieliikenteen tiedotuksessa  

FIST  toimii vastaisuudessa hankkeita ohjaavana  ja  seuraavana siten, että  sen  sa-
teenvarjon  alle  kerätään konkreettisesti liikenteen  ja  matkailun palveluita kehittä-
viä hankkeita.  FIST  raportoi  vision  toteutumisen vaiheista  ja  toimii eri hankkeiden 
tietojen  välityskanavana  yleisölle.  

5.3.3. VIKING  (Euro-Regional Traffic Management 1996  -  2000)  (Levläkangas 
 1997) 

VIKING-ohjelma  on  Euroopan Unionin rahoittama liikenteen  hallinnan  kehitti
-mishanke,  joka  on  kohdistettu Pohjois-Euroopan liikenteen  telematiikan  kehittä-

miseen.  VIKING on  asettanut seuraavat  osa-alueet  pääpainopisteiksi: 

• seurantajärjestelmät 
•  tiedon hallinta  
•  organisaatioiden yhteistyö  
• tiedonsiirto sidosryhmien  kesken  
• liikenteenohjaus 
•  muuttuvat  opasteet 
• RDS-TMC-järjestelmä  
•  elektroninen  maksujenkeräys 
•  tiedotus ennen matkaa 

Suomessa ohjelmaan osallistuvat  Tielaitos  ja  liikenneministeriö.  Tielaitoksen  VI-
KING-hankkeet liittyvät liikenteen hallintaan  ja  ne vastaavat  EU:n  asettama vaati-
muksia. Rahoitusta  VIKING-ohjelman kautta  on  mandollista saada  50  %  suun-
nittelulle  ja  10  %  toteuttamiselle. Ohjelma  on  melko laaja  ja sen  koordinointi  on 

 jaettu eri  osa-alueiden mukaan. Yhtenäinen laajempi koordinointi näin suuressa 
 (1998 7  Mecua  selvityksiin  ja  18  Mecua  toteutuksiin) hankkeessa  on  vaikeaa.  

VIKING  ohjelmassa ollaan tällä hetkellä toisessa vaiheessa, jossa ensimmäisessä 
vaiheessa  määriteltyjen  yleisten järjestelmää, palveluita jne. koskevien lähtökohtien 
pohjalta ollaan ottamassa konkreettisia järjestelmiä käyttöön. Ohjelman kolman-
nessa vaiheessa  (1999-) on  tavoitteena täydentää liikenteen  hallintakeskusverkosto 

 koko  VIKING-alueen kattavaksi. Tavoitteisiin kuuluvat myös Tanskan siltojen 
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automaattisten maksujärjestelmien käyttöönotto, RDS-TMC-palvelun kattavuus 
 koko  VIKING-alueella,  tie-  ja katuverkon monitorointi  järjestelmien laajennus sekä 

suunniteltujen liikenteen ohjausjärjestelmien toteutus heti vuoden  2000  jälkeen.  

VIKING-ohjelma pyrkii toimimaan EU:n  TEN-verkon  ja  muiden tärkeimpien 
tieyhteyksien liikenteen  hallinnan  yhtenäistämiseksi. Ohjelma pyrkii osaltaan levit-
tämään alan osaamista  ja  kokemuksia Pohjois-Euroopassa.  

5.3.4.  KETJU  (Kuljetusketjujen  toiminnan  ja teknologian  kehittämisohjelma) 
(KETJU  1998)  

KETJU  on  kansallinen kehitysohjelma, jossa pääpaino  on  useita kuijetusmuotoja 
käyttävissä suuryksikkökuljetuksissa, eli ns. intermodaalikuljetuksissa. KETJU:ssa 
päävastuu  on liikenneministeriöllä.  Ohjelmalla  on  myös Tekesin teknologiaohjelman 

 status.  KETJU  on  asettanut tavoitteeksi kansainvälisiin tavarankuljetusketjuihin 
liittyvän suomalaisen osaamisen nostamisen. Tähän päästään lisäämällä tietotaitoa 

 kul jetusteollisuudessa, logistisessa palvelutuotannossa,  yliopistoissa  ja  muissa tut-
kimuslaitoksissa. 

KETJU:ssa  parannetaan uusien tekniikoiden, mukaan lukien telematiikka, käyttö-
mandollisuuksia usean kuijetusmuodon  kul jetusketjuissa.  Ohjelmassa pyritään luo-
maan kansainvälisille markkinoille korkean  teknologian  tuotteita. Ohjelman hank-
keissa  on  tarkasteltava laajana kokonaisuutena useita kuijetusmuotoja. KETJU- 
ohjelman ensimmäiset hankkeet päätetään marraskuussa  1998.  Ohjelman tarkem-
pi rakenne tarkentuu ensimmäisen hakukierroksen jälkeen.  

5.3.5.  TEDIM (Telematics  in Foreign Trade Logistics and Delivery 
Management)  (TEDIM  1998a  ja  TEDIM  1998b)  

TEDIM-ohjelma  on  foorumi, joka koostuu useista kansainvälisistä projekteista. 
Tarkoituksena  on  kehittää sujuvampia ratkaisuja kansainväliseen kauppaan sekä 
logistiikkaan  ja  koordinoida tätä toimintaa. TEDIM keskittyy Pohjois-Euroopan 
kauppaan. Apuna käytetään kehittynyttä telematiikkaa unohtamatta perinteisiä 
menetelmiä. 

Yksi TEDIM:in tärkeimpiä tavoitteita  on  lisätä elektronista tiedonsiirtoa  ja  samal-
la luoda näiden ratkaisujen vaatimia uusia standardeja. TEDIM-projektien avulla 
parannetaan tavarakuljetusten tehokkuutta, luotettavuutta  ja  turvallisuutta Euroo-
pan  unionin  ja  Venäjän federaation välillä. TEDIM  on  hyväksytty yhdeksi EU:n 
strategiseksi liikenneverkostoprojektiksi Itämeren alueella. 

Kansliapäällikkö Korpelan mukaan TEDIM:issä tarvitaan tehokasta viranomais-
yhteistyötä: "Tarvitsemme myös tehokkaampaa pääoman käyttöä, uusia jakelu-  ja 
hankintarakenteita ja koko arvoketjun kontrollointia.  Viranomaisten  ja  yritysten 
tiedonsiirtoa pitää voida yksinkertaistaa. Samalla meidän tulee huomioida ekologi-
set vaatimukset." TEDIM-ohjelman projekteja ovat  mm:  

-  
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• DMS  (Delivery Management Systems). -toimitusvalvontaprojekti. DMS:n 
 tavoitteena  on  parantaa toimitustehokkuutta  mm.  parantamalla suunnit-

telua  ja  vähentämällä kokonaiskuluja-  ja  panoksia toimitusketjuissa. 
• DelCom  (Delivery Communications).  DelCom  tarkastelee kuijetustoiminnan 

kokonaisuutta  ja  yhteistyön tehostamista tietotekniikan keinoin. 
• RailCom & RailTrack (Rautatieyhteistyö  ja kul jetusten  hallinta). Käynnisty-

vään Raillrack-projektiin sisällytetään kolme TEDIM-projektia DMS, 
CustCom  ja RailCom  kattamaan rautatie-  ja multimodaalikuljetukset  Euroo-
pan Unionin  ja  Venäjän välillä. Raillrack palvelee keskitettynä tietojärjes-
telmänä, joka seuraa kaikkea vaunuihin  ja  asiakkaiden lähetyksiin liittyvää 
informaatiota.  Sen  tavoitteena  on  myös nopeuttaa tullitoimintoja Venäjän 
rajalla (vihreä linja). 

• BOPCom  (Baltic  /  Basic Open Port Communication).  BOPComin  tarkoi-
tuksena  on  parantaa satamien  ja  niiden sidosryhmien välistä viestintää sekä 
satamien tietojärjestelmien tasoa. 

• CustCom  I  &  II  (Tulliyhteistyö). CustCom  on  niin sanottu "vihreän linjan" 
ohjelma tavaroiden nopeaan  kul jetukseen  elektronisten tulliselvitysten 
avulla. 

•  Incentra.  Suomen  ja  Venäjän  välisen  liikenteen tietokeskus. 
• TECOLO  ja "Telematic  Communication in Northwestern Russia".  Ensim-

mäisessä analysoidaan kylmäkuljetuksia Kaakkois-Suomessa  ja  jälkimmäi-
sessä telemaattista infrastruktuuria Luoteis-Venäjällä. 
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6  EVALUOINNIN  PERIAATTEET 

Edellä  on  hahmoteltu liikenteen  hallinnan  viitekehystä  tietoyhteiskunnan  ja  liiken-
nepolitiikan lähtökohdista. Telematiikkahankkeiden evaluointimenettelystä saadaan 
ohjelmille  ja  yksittäisille hankkeille toinen tärkeä arviointikehys. Evaluointi eli rat-
kaisun periaatteiden  ja  suunnitelmien, teknisen toteutuksen, toiminnallisuuden, 
taloudellisuuden, turvallisuuden  ja  käyttäjähyväksynnän  arviointi  on  osa  ratkaisun 
toimivuuden varmistamisprosessia  (Validation),  johon kuuluvat myös kokeilut to-
dellisessa ympäristössä  (Demonstration)  prototyyppin/pilottijärjestelmän  avulla. Jos-
kus demonstrointiin liittyy myös simulointi, jossa laajoja ratkaisuja  ja  niiden vaiku-
tuksia tutkitaan "laboratorio-olosuhteissa" ennen varsinaisen kokeilun toteutta-
mista. Näin voidaan varmistaa ratkaisun tekninen toimivuus ennen  sen  varsinaista 
kenttäkokeilua. 

Evaluointi  käsitteenä  on  uusi, eikä  sen  sisältö ole vielä täysin vakiintunut. Tässä 
raportissa evaluointiin  on  liitetty tärkeänä osana hankkeiden jälkikäteisevaluoinnin 
lisäksi ennakkoon tapahtuva evaluointi, jonka tarkoituksena  on etäkäteen  varmis-
taa  se,  että toteuttavaksi suunnitellut sovellukset tukeutuvat liikennepolitiikan 
linjauksiin  ja  ovat taloudellisesti järkeviä. Evaluointi-käsitettä ei siis voida suomen-
taa yksinomaan sanalla arviointi. Evaluointi  on  monitahoinen prosessi,  jota 

 hahmotetaan  oheisessa kaaviossa. Evaluointi-prosessia voidaan lähestyä useasta 
näkökulmasta, joilla  on  suora vaikutus evaluointituloksiin. 

NÄKEMYS TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTYMISESTÄ 
KANSAINVÄLISET  YHTEISTYÖTARPEET 

 KANSALLISET  JA  KANSAINVÄLISET  EVALUOINTIOHJEET 

JULKISEN  SEKTORIN  ERIASTEISET  ROOLIT SOVELLUSTEN EDISTÄJÄNÄ, 
RAKENTAJANA  JA  TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN LUOJANA 

TARVE YHTEISELLE  JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURILLE, TIEDONSIIRROLLE 
 JA  KÄYTFÖLIITFYMILLE  SEKÄ STANDARDEILLE 

TEOLLISUUSPOLIITTINEN / 	 \ LIIKENNEPOLIITTINEN 
NAKOKULMA ________________ 	NAKOKULMA 

TELEMATIIKKAYRITYSTEN [ 	SAATELY- 	LIIKENN EJARJESTELMÄ- 
NAKOKULMA 	 MEKANISMIT 	 AJATTELU 

KILPAILU. 	 -  T F 	LUKENN61T 	 NA  
YRITYSTEN  

NAKOKULMA 	/  

P  AAKASNÄKÖKULMA 

•  TEKNINEN TOIMIVUUS, TEKNINEN KEHITYS  
• TALOUDELL!SULJS  
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Hankkeen toteuttamista edeltävä evaluointi  on  tärkeää, jotta voidaan var-
mentaa  mm. sovelluksen tai  ratkaisun hyödyt, käyttäjien hyväksyntä, toi-
mivuus, taloudellisuus  ja kustannusjako  eri osapuolten kannalta. Hanketta 
edeltävä evaluointi  on  osa päätöksentekoprosessia.  

Hankkeen jälkeinen evaluointi tuottaa uutta mitattua  ja  kokemusperäistä 
tietoa,  jota  voidaan hyödyntää hanketta edelleen kehitettäessä  ja  uusia vas-
taavia ratkaisuja aloitettaessa. 

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet  ovat liikenneministeriön koordi-
noimana parhaillaan työn  alla,  minkä vuoksi tässä yhteydessä ei pyritä esittämään 
yksityiskohtaisia mittareita, vaan enemmänkin niiden taustaan liittyviä näkökul-
mia. Valmistumassa olevien ohjeiden  ja  mittareiden käyttökelpoisuutta parantaa, 
mikäli niistä saadaan riittävän yksinkertaisia  ja  olennaiseen keskittyviä. 

Myös EU:n tasolla  on  kehitetty liikenteen telematiikan evaluointiin liittyviä ohjeita 
 ja  malleja pääosasto XIII:n  (DG  XIII)  johdolla. Ohjeita evaluoinnille antavat  mm. 

CONVERGE-projekti  ja  CORD Evaluation Task Force.  Näitä ohjeistuksia  on 
 mandollista käyttää evaluoinnissa hyödyksi kansallisten arviointi-  ja evaluointiohjei

-den  ohella. Näin  on tehtykin  Suomessa  mm. EU:n IV  tutkimuksen  ja  kehityksen 
puiteohjelman telematiikkahankkeissa. 

Kansainväliset  ja  kansalliset linjaukset sekä toiminnan koordinointi  on 
 välttämätöntä, jotta liikennetelematiikan kehittäminen  ja  yleensä  kovin  ra-

jalliset taloudelliset resurssit voidaan suunnata oikein  ja  tehokkaasti 

Yksityisen  ja  julkisen  sektorin  osallistuminen 

Yksityisellä  ja  julkisella  sektorilla  on  hyvin erilaisia  ja eritasoisia  rooleja  ja vastuita 
liikennetelematiikkaa  kehitettäessä  ja evaluoitaessa  (ks. myös kappale  5.1). 

100% 

50%  -  

0%R  
'Edellytysten luoja 'Toiminnan sääntely 'Sovellusten  ja  rat. 	Sovellustenj 
sovelluksille  ja 	'Sovellusten  ja 	kaisujen  rahoitus  ja  ratkaisujen  ra  
ratkaisuille 	ratkaisujen kehitta. (osittainen) omistus ylläpito  ja om  

'Tutkimus-ja 	misen  koordinointi 
kehitystoiminta 	Kokeilujen rahoitus 	 - 
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Yksityisen  sektorin  tehtävänä  on  useimmiten ohjelmistojen  ja  laitteistojen kehittä-
minen  ja  valmistaminen sekä konsultointitehtävät eri vaiheissa. Yksityinen sektori 
voi myös olla tiedon tuottaja, sisällön jalostaja, palvelun tuottaja  tai  tiedon jakelija 
(ks. kappale  3.).  Kokonaan oman ryhmänsä yksityisellä  sektorilla  muodostavat 
kuljetusyritykset, jotka hyödyntävät liikennetelematiikkaa. 

Julkinen sektori voi  mm: 

•  esimerkiksi neuvottelemalla edistää telematiikan sovellusten yhteisen 
järjestelmäarkkitehtuurin, tiedonsiirron, käyttöliittymien sekä standardien 
kehittymistä  ja  syntymistä 

•  toimia sääntelijänä (esimerkiksi lainsäädäntö  ja  lupaviranomaisrooli), 
•  edesauttaa markkinoiden syntymistä  tai  niiden toimivuutta 

(esimerkiksi standardisointi  ja  kilpailuviranomaisrooli) 
•  koordinoida telematiikan sovellusten kehittämistä 
•  rahoittaa eri ohjelmien  ja  hankkeiden tutkimus-  ja  kehitystoimintaa, 
• olla rahoittajana erilaisten sovellusten rakentamisessa 
•  rakentaa ja/tai ylläpitää telematiikkasovelluksia. 

Lievimmillään julkinen sektori luo telematiikkasovelluksille edellytyksiä  ja  kehittämis
-mandollisuuksia, jolloin painottuu teollisuuspoliittinen näkökulma  ja  yritysnäkö

-kulma. Kun yritykset kehittävät puhtaasti omalla rahoituksellaan käyttöönsä telema-
tiikkasovellutuksia,  on  hankkeiden evaluointi luonnollisesti myös näiden tahojen 
omalla vastuulla. 

Yrityslähtöiset sovellukset  perustuvat usein ainakin joltain osin julkisen  sektorin 
 suosituksiin, ratkaisuihin  ja  taustasovelluksiin.  Itse asiassa, kun asiaa tarkastellaan 

riittävän syvällisesti,  on  vaikea löytää esimerkkejä sellaisista liikennetelematiikan 
sovellutuksista, joihin julkinen sektori ei missään roolissa ole osallistunut. Linjauk

-sena  voidaan todeta, että: 

Mitä voimakkaampaa  on  julkisen  sektorin  taloudellinen osallistuminen 
 liikennetelematiikkaratkaisuihin  sitä enemmän painottuu liikenne- 

poliittinen näkökulma  ja  liikennejärjestelmäajattelu.  Toisaalta, kun julki-
sen  sektorin  rahoituspanos  on  huomattava, hankkeita ei voida toteuttaa 
elleivät  liikennepoliittiset  perusteet ole riittäviä. 

Kuten edellä  on  jo  todettu,  EU  näkee telematiikalla saavutettavan uusia markki- 
noita  ja  uusia työpaikkoja. Teollisuuspolitiikan kannalta  on  tällöin syytä korostaa, 
että toimintaedellytyksiä pyritään luomaan myös pienille  ja  keskisuurille  yrityksille. 

Yritysten kannalta asiaa katsottaessa liikennepoliittiset tavoitteet eivät luonnolli-
sestikaan ole ensisijaisia. Yrityksille  on  tärkeintä luoda sellaisia liikennetelematiikan 
ratkaisuja, jotka käyttäjät hyväksyvät  ja  joilla  on  selkeästi kaupallista potentiaalia. 
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Sovellutusten sisällöllinen  ja  alueellinen laajuus 

Sisällöllisen  ja  alueellisen laajuuden suhteen liikennetelematiikan sovellukset voivat 
esim: 

ui rajoittua suhteellisen pienelle alueelle  ja  koskea  vain  yhtä liikennemuotoa 
(esim. joissain tilanteissa taksien atk-pohjaiset tilauskeskukset) 

•  rajoittua suhteellisen pienelle maantieteelliselle alueelle, mutta koskea useita 
liikennemuotoja (esimerkiksi liikenteen hallinta ruuhkaisilla tieosuuksilla  ja 

 liikenteen hallinta tiestön erityiskohteissa, kuten  tunnelit, ja liikennevalo
-ohjaus kaupungeissa) 

•  kattaa suuren kansallisen alueen, mutta koskea  vain  yhtä liikennemuotoa 
(esimerkiksi junien kulunvalvonta, bussien tavarankuljetuksen viivakoodi-
järjestelmä, puukuljetusten paikannus-  ja ohjausjärjestelmät) 

•  kattaa suuren kansallisen alueen  ja  koskee useita liikennemuotoja 
(esimerkiksi joukkoliikenteen integroitu aikataulutiedotus, älykorttipoh- 
jaiset maksujärjestelmät, sääpalvelujärjestelmä,  useat sisältöpalvelut) 

ui olla kansainvälisiä, mutta koskea  vain  yhtä liikennemuotoa 
(esimerkiksi lennonvarmistusjärjestelmät) 

ui olla kansainvälisiä  ja  koskea useita liikennemuotoja  ja  toimintoja 
(esimerkiksi älykorttiin perustuva ajokortti, elektroninen ajopiirturi, eri 

 maiden  tieliikenteen suoritemaksut,  GSM-verkko, GPS-paikannus, 
tavaraliikenteen logistiset ratkaisut). 

Liikenteellinen  ratkaisu saattaa toimiakseen tarvita myös useiden telematiikkaso-
vellusten samanaikaista käyttöä. Kun muistetaan, että liikennepoliittisesta näkö-
kulmasta telematiikka  on  aina pelkkä apuväline tavoitteiden saavuttamiseksi,  on 

 myös luonnollista, että liikennetelematiikasta vastaa  se  organisaatio, jolla muutoin-
kin  on  asiaan liittyvä toiminnallinen vastuu. 

Julkisen organisaation ei luonnollisestikaan tarvitse toteuttaa hanketta itse, vaan  se 
 voi tehdä yhteistyösopimuksia  tai  esim.  ostaa sovellutuksen kehittämisen  ja  ylläpi-

don yksityiseltä sektorilta. Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että julkisen or -
ganisaation rooli liikennetelematiikan kehittämisessä  ja ylläpidossa  määräytyy ylei-
sesti omaksuttujen julkisen  ja  yksityisen  sektorin  työnjaon  ja  yhteistyön periaattei-
den, organisaation perusvastuun  ja sen muutosnäkymien  sekä sovellutuksen alu-
eellisen  ja sisällöllisen  laajuuden perusteella. Kun lisäksi otetaan huomioon aiem-
min tekstissä esitetty liikennejärjestelmäajatteluun perustuva luokittelu, asiaa voi-
daan havainnollistaa seuraavalla kaaviolla. 

Organisaation 
perusvastuualue  ja 

sen  muutosnäkymät  
Julkisen  sektorin 

 osallistumisen aste  
Sovelluksen 

sisällöllinen  laajuus  
Sovelluksen 

 alueellinen laajuus  

Liikenneväline- 
perustaiset sovellukset  

Muut liikennettä 
tukevat  sovellukset 

Väyläperustaiset 
sovellukset  
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Kilpailupoliittinen  näkökulma 

Kilpailupoliittinen  näkökulma liittyy läheisesti niin taloudellisuusnäkökulmaan kuin 
markkinanäkökulmaan sekä toisaalta valtion rooliin toiminnan sääntelijänä. Telema-
tukka-alue elää voimakasta kehittymis-  ja kasvuvaihetta.  Yksityiset yritykset pyrki-
vät monesti kehittämään omia, usein suljettuja  ja  ei-standardeja ratkaisujaan  ja  pyr-
kivät saamaan niille jalansijaa markkinoilla. Toisaalta julkisen  sektorin  toiminta ei 
muuttuvassa tilanteessa ole riittävän jäsentynyttä. Nykykehityksen vaarana  on,  että 
markkinoille syntyy samoille toiminta-alueille suljettuja  ja  keskenään yhteen sopi-
mattomia ratkaisuja. Tällainen tilanne ei ole kansantaloudellisesti perusteltu eikä 

 se  myöskään palvele asiakkaiden  ja  käyttäjien etua. 

Yleisenä tavoitteena tulisi olla avoimet, yhteensopivat  ja standardoidut  rat-
kaisut  ja sovellukset,  joiden puitteissa yritykset kilpailevat  ja  niitä voidaan 
kilpailuttaa tasapuolisesti  ja  objektiivisesti. Tämän tulisi ehdottomasti olla 
lähtökohtana silloin, kun julkinen sektori toimii telematiikkaratkaisun  tai 

 sovelluksen rahoittaj  ana.  

Kilpailulla, kilpailuttamisella  ja  standardeihin perustuvilla ratkaisuilla voidaan luo-
da riittävä markkinapotentiaali  ja  saada ratkaisujen hinnat asiakkaita houkuttelevalle 
tasolle. Standardisointityö mandollistaa myös eri ratkaisujen keskinäisen yhteen- 
liittämisen  ja integroinnin. Standardisointityö  etenee jatkuvasti eri elimissä, joskin 
prosessi  on  varsin  hidas. Suppeissa  ja  yritysten itsensä taloudellisella vastuulla ole-
vissa telematiikkaratkaisuissa standardointi  ja yhteensopivuus  eivät aina ole välttä-
mättömiä. Yksittäisratkaisuja voidaan käyttää silloin, kun ei ole tarvetta liittää niitä 
muihin  ja  kun yksittäisratkaisun hyöty-kustannus-suhde  on  tarpeeksi hyvä  ja  kun 
kilpailulliset vääristymät eivät ole todennäköisiä. 

Yritys-  ja teollisuuspoliittinen  näkökulma (Hakala  1998)  

Yritysten telematiikan näkökulmat vaihtelevat toiminta-alueesta riippuen. Keskei-
sissä rooleissa ovat erityisesti sisällön tuottajat, palveluntarjoajat, tietoliikenne-
operaattorit  ja terminaalien/päätelaitteiden  toimittajat. Mikään näistä rooleista ei 
tule olemaan monopolimaisesti toteutettu, vaan ne kaikki edellyttävät laajaa yh-
teistyötä  ja  erityisesti yleisesti käytettävien liityntärajapintojen  ja tiedonvaihto-
protokollien  määrittelyä. Erityisen merkittävää  on  valtiovallan toiminta sisällön 
tuottajiin liittyen. Tulevaisuuden lisäarvopalvelut voidaan ryhmittää sisällön mu-
kaan esimerkiksi seuraavasti: 

•  turvallisuuteen liittyvät palvelut: hätäpuhelu, varastetun tavaran seuranta, 
hinausapu 

• informaatiopalvelut: liikenneinformaatio, navigointi,  keltaiset sivut 
• henkilöiden väliset tietopalvelut: viestit, paikkatieto, kiubitoiminnot 
• autokohtaiset palvelut: kauko-ohjaus, diagnostiikka 
• kuijetustoiminnon  palvelut: kaluston ohjaus  (fleet management), logistiikka  
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Jos  palveluita tutkitaan tarkemmin, löytyy useita yhteisiä komponentteja, joiden 
varaan palvelut voidaan rakentaa. Ehkä tärkeimmän yksittäisen tietojärjestelmän 
osan muodostavat digitaalikartat  ja  niiden päälle toteutettu paikka/karttatieto-
järjestelmä (GIS=geographical  information system).  Jotta näitä karttoja voitaisiin 
käyttää palveluiden pohjana, tulee järjestelmiä kehittää kohti toteutuksia, joita voi-
daan käyttää pienissä informaatiojärjestelmissä  ja  joissa  on  tarvittavat GIS-järjes-
telmän työkalut informaation liittämiseksi paikkatietoon. Paikkatiedon käyttämiseksi 
tehokkaasti tulee erilaisten sisällön tuottajien sitoutua käyttämään mieluummin 
samoja tiedontalletusmuotoja  tai  vähintään samoja tiedonvaihtoformaatteja. 

Toinen erittäin tärkeä ominaisuus tulevaisuuden palveluiden toteutuksessa  on 
reaaliaikaisuuden  vaatimus. Toisin sanoen palvelua ei voida toteuttaa ratkaisuna, 
jossa hetkellinen tieto talletetaan palvelua tuottavan osapuolen tietojärjestelmiin  ja 

 sitä käyttäen toteutetaan palvelu. Tulevissa palvelujärjestelmissä tietosisällön tuot-
tajan  on  koko  ajan ylläpidettävä omaa tietorakennetta, josta  on  suorat yhteydet 
palvelun tuottajaan. Palvelun tuottajan tehtäväksi muodostuu rakentaa vaste kyse-
lyyn siten, että tarvittavat tiedon yksityiskohdat haetaan oikeista paikoistaan  ja  yh-
distetään lisäarvoa tuovaksi kokonaisuudeksi palveluntarjoajan toimesta. Lisäarvo-
palveluiden markkinoiden eräs katalyytti  on  riittävän laaja  ja  luotettava palvelu- 
kokonaisuus. Terminaalien/päätelaitteiden  ja  palveluiden kehittäjät odottavat 
sisällöntuottajien toimintaa  ja  päinvastoin. Lisäarvopalveluiden pääosan tulevat 
muodostamaan aikariippuvat palvelut (kuten uutiset, aikataulut  ja  aukioloajat)  ja 
paikkariippuvat  palvelut (kuten reittiopastus, karttapalvelut  ja liikenneinfo).  Mo-
lemmat palvelukokonaisuudet edellyttävät  varsin  laajaa kehitystoimintaa  ja  kokei-
luja, jotta niiden sujuva toimivuus olisi taattu silloin, kun käyttäjien  ja  määrä kasvaa 
ennustettuihin lukemiin. Tämän toiminnan oikea kehys  on public-private-partner-
ship  tyyppisessä yhteistyössä 

Asiakasnäkökulma  

Ratkaisujen tulee palvella asiakkaiden todellisia tarpeita,  ja  sovellusten tulee olla 
selväpiirteisiä, helppoja  ja  käyttäjälle soveltuvia. Sovellusten tulee palvella myös 
erityisryhmiä kuten vanhuksia  ja  vammaisia. Kansainvälistyminen luo liikenne-
telematiikan kehittämiselle uusia haasteita.  On  myös hyvin tärkeää, että sovelluksissa 

 on  otettu huomioon yksilön tietosuojaa koskeva lainsäädäntö, säädökset  ja  tieto-
suojavaltuutetun toimiston lausunnot. 

Liikennetelematiikalla  voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. Telematiikan ratkaisu 
 tai  sovellus itsessään ei kuitenkaan saa sisältää liikenneturvallisuutta heikentäviä 

ominaisuuksia. Tällainen tilanne saattaa syntyä esim. ajoneuvopäätteitä käytettäes-
sä ajon aikana. 

Tekninen toimivuus. tekniikan odotettavissa oleva kehitys 

Teknisen kehityksen oletetaan olevan edelleen nopeaa. Uusia innovaatioita  ja  rat-
kaisuja  on  tulossa näköpiiriin.  GSM-verkon siirtonopeuksien odotetaan  jo  lähitu-
levaisuudessa kasvavan huomattavasti. Lisäksi matkapuhelinteknologian kehitys  on 

 siirtymässä kohti kolmatta tietoyhteiskunnan sukupolvea, jossa yhä suurempi määrä 
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tietoa, mukaan lukien videokuva, liikkuu langattomasti matkapuhelinten välillä. 
Tällä kehityspolulla matkapuhelimista tulee ikään kuin paivelimia, jotka välittävät 
tietoa pitkänkin  matkan  päähän. (Helsingin Sanomat  12.11.1998)  Tämä yhdessä 
muiden matkapuhelintekniikan kehittyvien ominaisuuksien kanssa antaa huomat-
tavia mandollisuuksia liikenteen telematiikalle. 

Liikenteen palveluiden kehittämiseksi  on  jo  nyt käytössä  mm. tekstiviestitekniikkaan 
 perustuvia palveluita esimerkiksi aikatauluista, säätiedoista  ja  lukuisista muista ih-

misen toimintoihin vaikuttavista asioista. Näistä esimerkkinä voidaan mainita 
pankkilaskun maksaminen SMS-palvelun avulla, mikä sinänsä vaikuttaa  jo  sellaise-
naan ihmisten tarpeeseen liikkua  ja  ovat näin  ollen  liikenteen kysynnän  hallinnan 

 välineitä, koska  se  vähentää asiointiliikenteen määrää. 

Tulevaisuudessa uusiin autoihin tultaneen asentamaan vakiotuotteina esim. no-
peuden  ja  etäisyyden säätimiä  ja kaistanseurantalaitteita. Ajoneuvokohtaiselta  näy- 
töitä suunnitellaan saatavan tietoa myös  mm.  tien  pinnan  laadusta  ja nopeusrajoi-
tuksista. 

Evaluointimenettelyjen  kehittäminen  on  tärkeää, jotta tekniset ratkaisut  ja  tarvitta-
va infrastruktuuri voidaan pohjata realistisiin  ja  mandollisimman edullisiin  ja  luo-
tettaviin ratkaisuihin. Ratkaisuja toteutettaessa  ja teknologiavalintoja  tehtäessä  on 

 tärkeää katsoa tulevaisuuteen  ja  pyrkiä arvioimaan, mitä uusia mandollisuuksia  on 
 nousemassa esiin. 

Edellä  on  käsitelty standardisointia  ja standardiratkaisujen  käyttöä. Koska standar-
deihin perustuvat ratkaisut mandollistavat suuremmat tuotantovolyymit  ja  alhai-
semmat hinnat,  on valintatilanteissa  ja evaluoinnissa  syytä selvittää ratkaisun  tai 
sovelluksen standardisointitaso. 

EU:n  eri tutkimus-  ja kehityshankkeet  kuten esim. Tutkimuksen  ja  kehityksen  N 
puiteohjelma  ja  vuonna  1999  käynnistyvä  V puiteohjelma  sekä kansalliset kehitys-
ohjelmat kuten  TETRA, FIST, VIKING  ja  KETJU edesauttavat myös teknolo-
gista kehitystyötä. Niiden puitteissa toteutettuihin projekteihin sisältyy hyvin usein 
uusien  teknologisten  ratkaisujen kehittämistä, kokeiluja sekä evaluointia. 

Taloudellisuus 

Liikennetelematiikan  ratkaisujen evaluoinnissa  on  ensiarvoisen tärkeässä asemassa 
ratkaisujen  ja  sovellusten taloudellinen analyysi. Pääsääntönä ratkaisuissa  on se, 

 että niistä tulisi olla taloudellista hyötyä, joko suoranaisesti  tai  välillisesti,  ja  että 
ratkaisujen panos-tuotos-suhde  on  ylipäätään mandollisimman hyvä. Telematiikan 
ratkaisujen  ja  sovellusten aiheuttamat kustannukset  on  melko helppo selvittää. 
Kustannuksia ovat  mm.: 

•  investointikustannukset 
(laitteet, ohjelmistot, kehitystyö, asennus, koulutus, jne) 

• toiminnalliset kustannukset 
(laitteiden  ja  ohjelmisto jen ylläpito, lisenssit, operointi, henkilöstö, tiedonsiirto) 
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Taloudelliset hyödyt ovat vaikeampia määrittää,  sillä  ne perustuvat hyvin usein 
arvioihin  tai  johtopäätöksiin, jotka ovat hyvin usein vaikeasti rahallisesti kuvatta-
vissa  ja  mitattavissa.Järjestelmistä  ja  sovelluksista  aiheutuvia hyötyjä ovat  mm.: 

•  mandolliset käyttäjien maksamat maksut 
• aikasäästöt  parantuneen informaation  ja  palvelun ansiosta 
•  parantunut tienkäytön  ja  olemassa olevan infrastruktuurin käytön 

tehokkuus 
•  parantunut liikenneturvallisuus  ja  onnettomuuksien vähentyminen 
• matkustusmukavuus 
• joukkoliikenteen  käytön lisääntyminen 
•  liikkuvuuden lisääntyminen 
•  parantunut palvelu 
•  tiedon saannin helpottuminen 
•  aiempaa luotettavamman tiedon saaminen 
•  liikenteen haittavaikutusten väheneminen 

Nämä hyödyt  ja  aiheutuneet kustannukset tulisi saattaa yhteismitallisiksi, jotta hyöty-
kustannusanalyysit voitaisiin toteuttaa tehokkaasti. Telematiikkasovellutusten ta-
loudellisuuden mittaamisen hankaluutta osoittavat eri yhteyksissä esitetyt  varsin 

 arvovaltaisetkin  kannanotot. Ruuhkautuneessa Keski-Euroopassa odotetaan lii-
kennetelematiikalla voitavan korvata tieinvestointeja, jolloin telematiikkaratkaisujen 
voidaan olettaa olevan  varsin  edullisia. Toisaalta joissakin yhteyksissä  on  todettu 
telematiikkapalvelujen kehittämisen olevan kallista, jolloin asiaa  on  tarkasteltu irral-
lisesti  ja  on  jäänyt vastaamatta kysymykseen: "Kallista  (tai  edullista) suhteessa mi-
hin?". 
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7  TELEMATIIKKAHANKKEIDEN EVALUOINTI 

 7.1.  Hankearvioinnin kehikko  

Liikenneministeriö laati kesäkuussa  1998  luonnoksen hankearvioinnin kehikoksi 
("Liikenteen hankearvioinnin kehittämistarpeet"),  jota  voidaan käyttää hyödyksi 
liikennetelematiikan evaluoinnissa (Liikenneministeriö  1998b).  Tarkastelu tulee 
kuitenkin yhdistää edellä esiintuotuihin laaja-alaisiin näkökulmiin. 

nkkeen  määrittely  
O  lähtökohdat  ja  ennusteet  
0  yhteys strategisiin ohjelmiin  ja  tavoitteisiin  
C  kustannusarvio  ja  rahoitussuunnitelma  

O  liikenneja liikennetalous  
C)  turvallisuus  
O  ympäristö  ja maankäyttö 

 o  talouden kehitys 

kI}.N/flAVUUANAL\ 
liiketaloudellinen  analyysi  

a  hyöty-kustannusanalyysi  
C)  monikriteerianalyysi  
0  sanallinen arviointi  

Hankearviointikehikon  soveltamista liikennetelematiikka hankkeisiin käsitellään  
TETRA-ohjelman  "Liikennetelematiikkabank.keiden arviointiobjeet"julkaisussa,  joka 

 on  tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Tätä julkaisua  on  syytä käyttää hyödyksi liiken-
teen telematiikkahankkeita arvioitaessa. Julkaisu antaa arvokasta tietoa  mm.  seu-
raavista seikoista. 

• Liikennetelematiikan vaikutusmekanismit; toiminalliset  kohteet, vaikutuk-
set  ja liikennepolittinen tavoitealue 

•  Vaikutusten arviointi; indikaattorit  ja mittaamismenetelmät,  tutkimus- 
asetelma, osajärjestelmien vaikutusarviointi 

• Logististen telematiikkahankkeiden  arviointi; vaikutustasot, hankekategoriat, 
arviointikehikko, vaikutusarviointimenetelmä 

•  Yhteiskuntataloudellinen arviointi; kannattavuuslaskelmat, vaikutusten arvi-
ointi, toteutettavuuden arvointi, lainsäädännöllinen  ja organisatorinen  arvi-
ointi 
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Evaluoinnin  tulee antaa vastaus moniin  k 
 tyisesti  julkisen  sektorin  kannalta, tärkeimpiä kysymyksistä ovat jäljessä seuraavat. 

Aihepiirin moninaisuuden vuoksi mukaan  on  otettu myös kysymyksiä, jotka eivät 
suoranaisesti liity hanke-evaluointiin. Vaikka kysymykset vaikuttavat yksinkertai-
silta, ovat niissä esitetyt  asiat  jääneet monasti selvittämättä. 

Peruskysymyksiä: 
•  Mistä evaluoitavassa ratkaisussa  tai  sovelluksessa  itse asiassa  on  kyse? 

Mitä  se  pyrkii tekemään  tai  aikaansaamaan, ketä varten  se  pyritään tekemään 
 ja  kenelle  se  tuo hyötyä? Onko hanke ylipäätään tarpeellinen? 

•  Onko hanke sopusoinnussa EU:n  ja  kansallisten liikennepoliittisten  ja 
telematiikan linjausten  kanssa? 

•  Mistä elementeistä hanke koostuu? Onko jossakin muualla  jo  selvitetty hank-
keeseen  tai  johonkin hankkeen elementtiin liittyvää asiaa? 

• Koetaanko  hanke yleisesti eri sidosryhmissä niin hyväksytyksi, että  sen  on-
nistuminen  on  mandollista?  

S  Mikä lopputuotteena  on  sovellutuksen  alueellinen  ja sisällöllinen  laajuus? 
• Onko hanke erillinen vai tulisiko  se  integroida  muihin sovellutuksiin? 

Vastuutaho: 
•  Onko sovellus julkisen  sektorin työaluetta  kokonaan  tai  osittain, vai tulisiko 

 sen  olla yksityisen  sektorin  vastuulla? Miten vastuutahojen määräytyminen 
voidaan perustella? 

•  Jos  työ kuuluu julkisen  sektorin työalueeseen,  mikä  on  sovellutuksen  mah-
dollinen monimuotoisuus huomioon ottaen aluetasoltaan oikea organisaa-
tio siitä vastaamaan? Kuuluuko tehtävä valtion vai kunnan tehtäväalaan? Voi-
daanko  ja  onko tarpeen toteuttaa hanke osin  tai  kokonaan julkisen  sektorin 

 organisaatioiden yhteistyönä? 
•  Voidaanko hanke toteuttaa kansallisena vai tulisiko  se  esim.  liittää osaksi 

jotain  EU-hanketta? Kannattaako tavoitella kansainvälistä hanketta? Voidaan-
ko kansainvälinen yhteistyö hoitaa jollakin muulla tavalla? 

Liikennepoliittinen  näkökulma 
•  Millä  tavoin sovellus parantaa  koko liikennejärjestelmän  toimivuutta? 

Onko hanke sopusoinnussa EU:n  ja  kansallisten liikennepoliittisten tavoit-
teiden suhteen? 

• Tukeeko  hanke varautumista aluerakenteen muutoksiin? Tukeeko  se  alueel-
lista  tai  sosiaalista tasa-arvoa? 

• Auttaako  hanke kasvavan henkilöautoliikenteen  ja  tavaraliikenteen saamista 
hallintaan? Parantaako väyläkapasiteetin parempaa hyödyntämistä  ja  liiken-
teen sujuvuutta? Ehkäiseekö  se  ruuhkautumista? Kuinka paljon? 

Lisäksi julkaisussa  on  evaluointiin liittyvi 
 ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.  

7.2. Kysymysluettelo 
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• Vähentääkö  hanke liikenteen ympäristöhaittoja?  Millä  tavoin, kuinka 
 • 	paljon?  

U  Parantaako  hanke liikenneturvallisuutta?  Millä  tavoin, kuinka paljon?  
• Parantaako  hanke  joukkoliikenteen  sujuvuutta,  palvelutasoa ja/tai alentaako 

 se  joukkoliikenteen  kustannuksia?  Parantaako  hanke  matkaketjujen  ja 
liityntäliikenteen  toimivuutta?  

• Parantaako  hanke tavaraliikenteen  palvelutasoa ja/tai alentaako  se  tavaralii-
kenteen  logistisia  kustannuksia?  Parantaako  hanke  kul jetusketjujen  toimi-
vuutta?  

•  Voidaanko  liikenneinformaatiota  koskevat hankkeet perustella edellä mai-
nittujen liikennepoliittisten tavoitteiden kautta  ?  Miten  ?  Entä matkailu- 
liikenteen tarpeet  

• Lisääkö  hanke suomalaisten yritysten kilpailukykyä?  

Sääntelynäkökulma  
Mitkä  EU:n  tai  kansalliset lait, asetukset,  direktiivit,  standardit, ylempien vi-
ranomaisten ohjeet  tai  ulkopuolisen rahoituksen ehdot jne. koskevat  sovellusta 

 tai  sen edesauttamaa  liikennettä  ja  toimintaa? Miten  sääntelymekanismit  vai-
kuttavat?  

•  Onko edellä mainittu  sääntelymekanismi  ajan tasalla? Onko nähtävissä, että 
sääntely joltakin osin tulee muuttumaan? Onko muutoksiin varauduttu? Onko 
tarpeen pyrkiä  edesauttamaan  muutosten toteutumista?  

Asiakasnäkökulma 
• Asiakastarpeiden  ja  asiakkaiden toiveiden selvittäminen  on  tärkeää  -  onko 

hankkeeseen liittyen tehty  asiakastarpeiden  selvitys?  
•  Ketkä ovat  sovellutuksen  asiakkaita? Ketkä siitä hyötyvät?  Palveleeko  sovel-

lus todellakin juuri niitä  asiakasryhmiä,  joita varten  se on  tarkoitettu? Onko 
 erityisryhmien  tarpeista huolehdittu? Miten nämä  asiat  on  selvitetty?  

•  Onko sovellus  tai  ratkaisu  käyttäjäystävällinen  ja kokeeko  asiakas käytön 
mielekkääksi?  

•  Onko asiakkaiden  tieto/henkilösuoja  otettu huomioon säädösten edellyttä-
mällä tavalla?  

Yritysnäkökulma: 
•  Liittyykö  ja millä  tavoin yksityinen sektori  sovellutuksen  suunnitteluun, ke-

hittämiseen, rakentamiseen  tai  ylläpitoon?  
•  Miten julkisen  ja  yksityisen organisaation yhteistyö kussakin tilanteessa hoi-

detaan  (Public-Private  Parnership)? 
• Palveleeko  hanke  telematiikka-alan yritysten tarpeita  ja  tavoitteita?  Palveleeko 

 hanke  liikennealan  yritysten tarpeita  ja  tavoitteita?  
• Luoko  hanke edellytyksiä jonkin teollisuus-  tai  palvelusektorin  kehittymisel-

le  ja/tai  markkinoiden syntymiselle  ja  laajenemiselle?  Parantaako  hanke työl-
lisyyttä?  

•  Onko vaarana, että jollekin yritykselle syntyy monopoliasema hankkeen  to-
teutumisen  kautta? 
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Kilpailupoliittinen  näkökulma  
•  Miten julkisin hankintoihin liittyviä säädöksiä tässä tilanteessa  on  tarkoitus 

soveltaa? Mikä  on  niiden vaikutus hankkeeseen?  
• Pyritäänkö  hanketta toteutettaessa tilanteeseen, jossa yrityksiä aidosti koh-

dellaan tasapuolisesti?  
• Lisääkö  hanke kilpailua toimittajien keskuudessa?  

Markkinanäkökulma 
•  Mitkä ovat  sovellutuksen  markkinat? Onko nähtävissä, että toiminta- 

ympäristössä tapahtuu muutoksia, joilla  on  vaikutusta  sovellutuksen 
 laajuuteen  tai  markkinoihin?  

•  Onko hankkeelle kansainvälisiä markkinoita?  
•  Voidaanko ajatella, että kehitettävä sovellus jossakin vaiheessa siirretään yk-

sityisen  sektorin  tai  jonkin muun julkisen organisaation hoidettavaksi? Mi-
ten siihen voidaan varautua?  

•  Onko mandollista, että  sovellus/ratkaisu  voi tulevaisuudessa koskea  tai  kiin- 
nostaa myös muita asiakkaita kuin niitä joihin  alun  perin  on  varauduttu? 

 •  Minkälaisella strategialla hankkeesta  ja  myöhemmin valmiista  sovellutuksesta  
tiedottaminen  on  tarkoitus hoitaa?  

•  Onko hankkeeseen liittyen tehty  tai  suunnitteilla  levittämis-  ja  käyttöön
-ottosuunnitelmia?  Onko  ns.  Business Plan  tehty? 

Teknisen toimivuuden näkökulma  
•  Mitä tietoa ratkaisu  tai  sovellus käyttää? Kuka tuottaa tiedon, kuka jalostaa 

 sen ja  kuka sitä käyttää? Kuka omistaa tiedon? Miten tarvittava  tiedonsiirto 
 hoidetaan?  

•  Onko kyseessä ratkaisu  tai  sovellutus, jonka tulee olla standardoitu  ja/tai 
yhteensopiva  muiden ratkaisujen suhteen?  

•  Mitä laitteita  ja  ohjelmistoja sovellus sisältää? Ovatko ne avoimia  ja  standar-
dien mukaisia?  

•  Mitä toimintoja sovellus sisältää? Onko tehty selkeät tekniset  ja  toiminnalli-
set  määrittelyt  ja  toimiiko sovellus  määrittelyjen  mukaisesti?  

•  Käytetäänkö tarkoitukseen  soveliainta  ja  edistyneintä  tekniikkaa?  Sitooko 
 käytettävä tekniikka ratkaisun  tai  sovellutuksen  vain  yhteen vaihtoehtoiseen 

 valmistajaan?  Onko riittävästi selvitetty erilaiset tekniset vaihtoehdot  ja  nii-
den  kehitysnäkymät? 

•  Onko näköpiirissä uutta tekniikkaa, joka sopisi tarkoitukseen paremmin kuin 
oleva tekniikka? 

Taloudellisuus  
•  Mitkä ovat hankkeen suunnittelun, kehittämisen, rakentamisen  ja  ylläpidon 

kustannukset  (eriteltyinä)? 
•  Mitkä ovat valmiin  sovellutuksen/ratkaisun  suorat  tai  arvotetut  tuotot? Mi-

ten ne lasketaan  ja/tai  määritellään? Ovatko tarvittavat taloudellisuuteen liit-
tyvät tunnusluvut  ja  mittarit selvillä?  

•  Mikä  on  hankkeen yhteiskuntataloudellinen hyöty-kustannus-suhde? Kuin-
ka hyvä hyöty-kustannus  -  suhde  on,  kun sitä verrataan  tienpidon hankkei

-sun tai  muihin  telematiikka  hankkeisiin? Miten laskelmat saadaan  yhteismi- 
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tallisiksi?  Ovatko tarvittavat tunnusluvut  ja  mittarit selvillä?  
S  Miten erilaiset taloudellisuuden laskentamallit saadaan niin selkeiksi  ja 

yks inkertaisiksi, etta nhlta  voidaan kaytannossa myos soveItaa 

Rahoitus 
•  Kuinka hanke rahoitetaan  sen  eri vaiheissa? Onko selvitetty kaikki rahoituk-

sen vaihtoehdot? Onko selvitetty kaikki mandollisuudet yksityisen rahoituk-
sen saamiseksi hankkeelle? 

•  Mikä  on  eri osapuolten kustannusjako  ja  miten  se arvotetaan? 
•  Mikäli hanke luonteensa puolesta edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, onko 

perusteltua hakea hankkeelle  EU-rahoitusta vai olisiko tarkoituksenmukaisem
-paa  pyrkiä suoraan yhteistyöhön jonkin toisen maan organisaation kanssa? 

•  Onko sovellus  sen luonteinen,  että asiakkailta voitaisiin periä maksuja  sen 
 käytöstä  tai  sen  tuomasta hyödystä? Voitaisiinko sovellus saada liiketaloudel-

lisesti kannattavaksi? Miten?  

Projektin organisointi 
•  Kun hanke organisoidaan projektiksi, miten voidaan varmentaa  projektin 

 onnistumiseksi riittävät resurssit, mutta kuitenkin välttyä yliorganisoinnilta? 
Miten varmennetaan, että toiminta tapahtuu projektisuunnitelman mukai-
sesti  ja  että toiminta  on  joustavaa, tehokasta  ja  mukana olevien eri tahojen 
näkemykset riittävästi huomioon ottavaa? 

Kokeilujen kautta eteneminen 
•  Jos sovellutuksen  käyttöönotto edellyttää  ensin  teknisesti ja/tai alueellisesti 

rajoitettuja kokeiluja, miten kokeilun eri vaiheissa  on  perusteltua edetä, jotta 
kokeilusta saadaan  paras  mandollinen hyöty  ja hyödyt  voidaan myös mitata? 
Tarvitaanko simulointia enne kokeilua? Mikäli tarvitaan, miten simulointi 
järjestetään? 

•  Miten kokeilujen tulokset vaikuttavat lopulliseen järjestelmään? Onko seu-
ranta-  ja korjausmekanismit  suunniteltu?  

I  Mikäli kokeiluvaihe osoittautuu onnistuneeksi, mikä  on  strategia  ja  mitkä 
ovat jatkotoiminnan eri vaiheet, jotta sovellus voidaan laajentaa kohti lopul-
liseksi aiottua laajuutta? 

lEdellä  on  painotettu erilaisten asioiden mittaamisen tärkeyttä. Mittaus-  ja 
arviointimenettelyjen  kehittäminen onkin tärkeää, mutta realistisuuden 
nimissä  on  syytä todeta, että asioiden esittäminen numeroina ei aina ole 
mandollista  tai  ainakin  se  saattaa olla äärimmäisen vaikeaa. Lisäksi esim. 
tekniikan  ja tuotantotapojen  kehitys saattaa nopeallakin aikavälillä muut-
taa sovellusten hyöty-kustannus-suhdetta, mikä kehitys sovelluksista päätet-
täessä ei välttämättä vielä ole edes nähtävissä. Tärkeä  osa evaluointimenet-
telyä  on  siten kohteena olevan hankkeen monipuolinen  ja moniulotteinen 

 sanallinen tarkastelu niiltä osin, kun asioita ei riittävän tarkasti  voids  mitata. 
......... 	 __________ 
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7.3.  Hyöty-kustannus-mallit  

7.3.1 Hyötykustannusmallit  Suomessa  

Hyötykustannusanalyysin  eri mallit ovat laajimmin sovellettu vertailumenettely 
maailmassa. Analyysiä voidaan soveltaa liikennesektorilla hankkeisiin, joissa vaiku-
tuksia ilmenee liikenneverkon investointi-  ja kunnossapitokustannuksina ja  ajo-
neuvo-  ja liikennöimiskustannuksina  sekä rahamääräisiksi muutettuina aika-  ja 
onnettomuuskustannuksina.  

Suomessa  ja  muuallakin telematiikkaa  on  käytetty liikenteen hallinnassa melko ly-
hyen ajan. Todellisten kvantitatiivisten vaikutusten arvottaminen käytetyille 
toimenpiteille  on  vielä melko vaikeata vähäisten käyttökokemusten takia. Usein 
telematiikasta aiheutuvien hyötyjen  ja  haittojen arvottaminen  on  vaikeaa niiden 
välillisten ilmentymien johdosta. 

Erilaisia liikenteen telematiikan sovellusten hyötykustannuslaskelmia  on  tehty useissa 
eri kohteissa Suomessakin. Käytetyt mallit ovat perustuneet alan asiantuntijoiden 
käsitykseen järjestelmien tuottamista hyödyistä  ja arvioiduista  käyttöönotto-  ja 
käyttökustannuksista.  Vaikutukset ovat asiantuntijoiden arvioita mandollisista vai-
kutuksista todellisten kokemusperäisten tietojen vähyydestä johtuen. Myös kus-
tannukset eroavat toisistaan, koska käytetään useita erilaisia teknisiä  ja  organisato-
risia ratkaisuja. Esitetyt kustannukset ovat usein esimerkkejä tarvittavien resurssi-
en suuruusluokasta tarkkojen todellisten kustannusten sijaan. 

Tienpidon  eri toimenpiteiden vertailtavuuden  ja vaikutusarvioiden  yhtenäistämi-
seksi  on  liikenteen telematiikan hankkeille luotava tarpeeksi kattava arviointi- 
menetelmä. 

Suomessa Tielaitoksella  on  tällä hetkellä yhtenäisiä vaikutusarviointiin käytettäviä 
tunnuslukuja liikenteen telematiikasta  vain  automaattisen liikennevalvonnan  ja 

 muuttuvien opasteiden osalta. Tielaitoksen  TARVA-ohjelma antaa näille toimen-
piteille vaikutuskertoimet. Seuraavassa  on  esitetty TARVA.n antamat kertoimet 
toimenpiteille onnettomuusluokan  ja  vakavuuden pienenemisen mukaan (Tielaitos 

 1998c):  

Toimenpide 	 Onnettomuusluokka 	Vakavuuden  pieneminen %  
Auto  Kevyt Eläin 	Auto  Kevyt Eläin 

Muuttuvat  nopeusrajoitukset 	0,95 	0,95 	0,95 	5 	5 	5  

Automaattivalvonta 	 0,90 	0,90 	0,90 	20 	20 	20  

Tutkimuksia vaikutuksista  on  tehty laajemmin  mm. sää-  ja kelitietoon  perustuvan 
liikenteen ohjausj ärjestelmän sekä muuttuvien nopeusrajoitusten osalta. Muuttu-
vien nopeusrajoitusten vaikutusten arvioinnista  on  julkaistu ohjeet syksyllä  1998, 

 missä  on  eri järjestelmätyypeittäin luotu ohjeisto järjestelmien sopivuuden  ja  te-
hokkuuden selvittämiseksi ennen laajamittaista toteuttamista. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvityksessä (Tielaitoksen julkaisuja  no 42/ 
98)  suoritettiin hyöty-kustannusanalyysi yhdeksälle liikennetelematiikan esimerk-
kiratkaisulle. Näissä tarkasteluissa hyöty-kustannussuhde jäi kuitenkin  alle tuotta-
vuusrajan  eli  alle  yhden, mikä johtui aika-  ja ajoneuvokustannusten  laskennallisesti 
suuresta merkityksestä Tielaitoksen laskentaperiaatteissa. (Lähesmaa ym.  1998) 

Telematiikkaratkaisut pidensivät ajoaikaoja  liittymissä keskimäärin  1-2  sekuntia  ja 
 pitkillä tieosuuksilla suurimmillaan minuutin. Pienet ajanmenetykset kasvattivat 

kuitenkin aika-  ja ajoneuvokustannuksia  yleensä enemmän kuin onnettomuus- 
kustannuksissa saatiin säästöjä. Paradoksaalista  on,  että  jos telematiikkaratkaisuilla 

 olisi nostettu tien nopeustasoa, olisi investoinneista yleensä  tullut  tuottavia aika-  ja 
ajaoneuvokustannusten  säästön vuoksi, vaikka onnettomuuksien määrä olisikin 
lisääntynyt. Todellisessa päätöksentekotilanteessa liikenneturvallisuutta ei luonnol-
lisestikaan haluta heikentää. Investointilaskelmat luovat kuitenkin kuvaa telema-
tiikka-hankkeiden keskinäisestä paremmuusjärjestyksestä.(Lähesmaa  1998) 

Liikennetelematiikan hyödyntämismandolisuukaia  arvioitaessa tulisi investointi- 
laskelmien tulosten lisäksi ottaa huomioon monia tekijöitä, joille ei voida määrittää 
rahallista arvoa. Tällaisten tekijöiden tarkasteluun hankevertailussa käytetään 
monikriteeria-analyysiä  tai  sanallista arviointia. Monikriteerianalyyseissä voidaan 
keskenään vertailla eri yksiköissä mitattavia tekijöitä. Kaakkois-Suomen tiepiirin 
telematiikkaselvityksessä käytettiin analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) -  mene-
netelmää,  jonka avulla voidaan mallintaa  ja  ratkaista monikriteerisiä päätöksente-
ko-  ja valintaongelmia. Päätöksentekokriteereinä  tarkasteltiin  mm. telematiikka

-ratkaisun tarjoamaa palvelua tienkäyttäjälle, parannettavan kohteen tärkeyttä  ja tele-
matiikkaratkaisuihin liityviä  riskejä. (Lähesmaa  1998) 

7.3.2 Hyötykustannusmallit  ulkomailla 

Monissa maissa hyötykustannuslaskennasta  on  muodostunut liikennesektorin toi-
menpiteiden taloudellisuuden arviointimenetelmä. Euroopassa, USA:ssa  ja  Japanis-
sa hyötykustannusmallit perustuvat myös melko pitkälti asiantuntijoiden laatimiin 
toimenpiteiden arvioituihin vaikutuksiin. Joiltakin osilta pidempi  kokemus  käyte-
tyistä järjestelmistä  on  mandollistanut kokemuksiin pohjautuvien vaikutusten käy-
tön hankkeiden taloudellisuutta arvioitaessa.  (World Road Association 1998).  

Liikenteen telematiikan hyötykustannusmallien kehittäminen  on  parhaillaan eten-
kin Euroopassa kehitystyön  alla.  Vaikka liikenteen telematiikan ajatellaan vaikutta-
van positiivisesti turvallisuuteen, tehokkuuteen, tuottavuuteen  ja  ympäristöön,  on 

 näiden vaikutusten mittaaminen  ja  arvottaminen vaikeaa  ja  ne voivat usein peittyä 
muiden toimenpiteiden vaikutuksiin. 

Yleisesti hyötyjä  ja  kustannuksia  on  mitattu liikenteen hankkeissa seuraaviin teki-
jöihin liittyen  (World Road Association 1998): 

•  turvallisuus 
• kapasiteetti 
• matka-aika 
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• ajoneuvokustannukset 
•  energian  kulutus 
•  päästöt (melu  ja  saaste) 

Laajasti  on  pidetty selvänä, että edellä mainitut parametrit eivät riitä mitattaessa 
liikenteen informaation  ja  telemaattisten  palveluiden taloudellisuutta.  On  otettava 
mukaan muitakin tekijöitä, kuten esim. elämän laatuun liittyvät tekijät. 

Kolme tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa  ja  Japanissa käytössä olevaa 
arviointimenetelmää ovat karkeasti  (World Road Association 1998): 

•  mittaus, jossa tulokset vaikutuksista saadaan suorilla mittauksilla kentältä 
•  asiantuntija-arviot, jotka eivät ole yhtä tarkkoja kuin mitatut arvot, mutta 

antavat arvion vaikutusten todennäköisestä suuruudesta 
•  ennusteet, jotka ovat analyysien  ja  simulointien  tuloksia. Analyysit  ja 

 simulointi  ovat käyttökelpoisia arviointimenetelmiä,  jos  käytössä ei ole kent-
tätuloksia  tai  hanke  on ominaisuuksiltaan  siihen sopiva 

Toisaalta voidaan lähetä myös siitä, että käytettävä arviointimenetelmä riippuu pää-
asiassa järjestelmän 'kypsyysasteesta' oheisen kuvan mukaisesti. (Kulmala  1996). 

Tarkistuslista  
Delphi 

Simulointi &  mallit 

rÄ  'i  I 
I 1 P  LE'iI EjI. 
TrJhJTJ 

Laboratorio testit  
Kenttäkokeilut  

Vaikutusten seuranta 

Liikenteen telematiikan hankkeiden taloudellisuuden arvioimiseksi  on  otettava huo-
mioon uusia näkökulmia sosioekonomiset arvot  ja  ihmisen käytös huomioiden. 
Esimerkiksi matka-ajan suhteen  on  esitetty käsiteltävän sitä sekä perinteisen mat-
ka-ajan että myös perillepääsyajan vaihtelevuuden kannalta. Pidemmälle mentäes-
sä matka-aika pitäisi jakaa  matkan  eri osiin (ajo, odotus, pysäköintipaikan etsimi-
nen jne.) todellisten järjestelmistä aiheutuvien hyötyjen  ja  kustannusten  arvotta

-miseksi.  Samoin arvioitaessa telematiikan vaikutuksia liikenneturvallisuuteen olisi 
arvotettava onnettomuudet eri tietyypin, liikennetiheyden  ja  telematiikan  käyttöas-
teen mukaan. Telematiikan evaluointiin olisi otettava lisäksi mukaan käyttömuka-
vuutta kuvaava arvo, joka jakautuisi kolmeen osaan  (World Road Association 1998): 

•  fyysinen infrastruktuurin mukavuus (geometria, päällysteen  pinta) 
• ajomukavuus (liikennetiheys,  raskaan liikenteen määrä, sääolot) 
• tietomukavuus  (psykologinen hyvinvointi liikenteessä tiedotuksen, opastuksen 

jne. johdosta) 
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Liikenteen päästöjen osalta arviointia olisi myös  tarkennettava  liikenteen  ruuhkai-
suuden  mukaisesti. 

Yleisesti  on suositeltu laadittavaksi globaali evaluointikehys,  joka ottaisi paremmin 
huomioon liikenteen  telematiikan tienpidossa. Evaluointiin  olisi  sisällytettävä  mm. 

 seuraavia asioita  (World Road Association 1998): 

• sosioekonominen evaluointi 
• epäsuorien  ja  suorien vaikutusten arvioiminen  
•  pitkän  ja  lyhyen aikavälin vaikutusten arvioiminen 

 • yhdistettyjen  ja  yksittäisten vaikutusten arvioiminen 
 •  yksityisen  ja  julkisen  sektorin  osallistuminen  

•  kolmansien osapuolien  ja  osakkaiden kiinnostus 

Liitteessä  4 on  esitetty hyöty-kustannusanalyysin  tuloksia Iso-Britanniasta.  

.• • 	 Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  . . 



8  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  JATKOTOIMENPITEET  

Tämän selvityksen (Osaraportti  1)  tarkoituksena  on  luoda liikenteen hallinnalle  ja 
 eritoten liikenteen telematiikalle viitekehystä, jossa hyödynnetään  jo valmistuneita 

 linjauksia  ja luokitteluja,  mutta joka samalla pyrkii tuottamaan lisäarvoa näkemällä 
telematiikan entistä selkeämmin liikennejärjestelmän kehittämisen  ja  liikenteen 

 hallinnan tukitoimena ja  painottamalla liikennejärjestelmäperusteisen evaluoinnin 
merkitystä. Toisaalta työssä  on  haettu liittymäpintaa tietoyhteiskunnan yleiseen 
kehitykseen. 

Liikennejärjestelmäajatteluun  kuuluu eri luonteisten väylien  ja  toisaalta henkilö-  ja 
 tavaraliikenteen näkeminen kokonaisuutena liikennevälineestä  ja liikennemuodosta 

 riippumatta. Tässä selvityksessä esitettyä näkökulmaa voidaan siten soveltaa laajas
-fl,  joskin pääpaino  on  luonnollisesti tieväylillä harjoitettavassa liikenteessä. Liikenne-

järjestelmäajattelun kautta voidaan osaltaan johtaa eri organisaatioiden rooleja  ja 
vastuita telematiikkasovellusten  kehittäjänä, rakentajana  ja  ylläpitäjänä. 

Viitekehysluonne  huomioon ottaen voidaan siten todeta, että tämän selvityksen 
johtopäätöksenä  on  selvitys itsessään. Osaraportin  2  yhteydessä pyritään tarkaste-
lemaan Uudenmaan tiepiiriä  ja sen  liikenteen  hallinnan  sekä liikennetelematiikan 
strategiaa konkreettisesti koskettavia asioita. Joitakin asioita  on  kuitenkin perustel-
tua nostaa esiin  jo  tässä vaiheessa. 

Uudenmaan tiepiirin tehtävänä  on tienpito  ja  siihen liittyvät palvelut. Kyse  on  alu-
eellisesta organisaatiosta, joka toimii liikenneministeriön  ja Tielaitoksen  keskus-
hallinnon ohjauksessa. Alueellisten erityispiirteiden  ja toimintaympäristön  muu-
tosten vuoksi Uudenmaan tiepiirin  on  syytä kuitenkin hahmottaa myös omaa toi-
minnallista näkökulmaansa. 

Uudenmaan tiepiirin alue  ja  alueella sijaitseva pääkaupunkiseutu ovat liikenteellisesti 
Suomen tärkeimpiä. Liikennemäärät ovat mittavia  ja  ennusteiden mukaan edelleen 
huomattavasti kasvavia.  Asukas- ja työpaikkamäärät  kasvavat  ja  vaarana  on  toi-
mintojen hajaantuminen. Tiepiirin alue  on  myös solmukohta maamme sisäisessä 

 ja  kansainvälisessä liikenteessä  ja  Suomen portti Eurooppaan. 

Liikennejärjestelmäajattelusta  puolestaan seuraa, että Uudenmaan tiepiirin tulee 
väylien ohella nähdä henkilö-  ja tavaraliikenne  entistä paremmin itse liikenteen 
näkökulmasta.  Jo  edellä mainituista seikoista voidaan tehdä johtopäätös, jonka mu-
kaan liikenteen  hallinnan ja telematiikan  suhteellinen painoarvo Uudenmaan  tie-
piirin alueella  on  suurempi kuin muualla maassa. 

Uudenmaan tiepiirillä tulee olla hyvät valmiudet telematiikan kehittämiseen  ja sen 
 tulee toimia hyvässä yhteistyössä YTV:n, alueen kaupunkien  ja  kuntien  ja  muiden 

sidosryhmien kanssa. Kun otetaan huomioon Uudenmaan luonne liikenteen solmu- 
pisteenä, saattavat Uudenmaan tiepiirissä tehtävät ratkaisut heijastua myös muual-
la maassa tehtäviin ratkaisuihin.  On  varsin  tärkeää, että tiepiirien sovellukset ovat 
mandollisimman yhteensopivia. 
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Tielaitoksen  ja  Uudenmaan tiepiirin tehtäväkuva liikenteen  hallinnan ja telematiikan 
 kehittämisessä  on  laitoksen perusvastuun mukaisesti painottunut väyläperustaisiin 

sovelluksiin  ja  tiedon tuottamiseen väyläperustaisista sovelluksista muille sovellus- 
alueille. Väyläperustaisten sovellusten käyttö  on  taloudellisesti perustelluinta  vii-
kasliikenteisiilä pääväylillä, kaupunkiolosuhteissa  ja erityiskohteissa.  

Tavoitteena hankkeiden evaluoinnissa  on  erilaisten mittareiden kehittäminen  ja 
 niiden soveltaminen. Käytännössä telematiikan hyötyjen rahaksi arvioiminen saat-

taa kuitenkin olla usein  varsin  hankalaa. Väyläperusteisissa sovelluksissa näyttäisi 
perustelluita kytkeä erikseen määriteltävä liikenteen telematiikkavarustus väylien 
laatustandardeihin. Käytännössä tämä merkitsee telematiikan palvelutason suunnit-
telua tiesuunnitteluprosessin yhteydessä. Tällöin myös telematiikan kehittämisen 
edellyttämä rahoitus sisältyisi tienpidon rahoitukseen samalla tavalla kuin mikä ta-
hansa laatustandardien edellyttämä toiminto. 

Asiantuntijalausuntojen  ja teknologian  kehittymisen valossa näyttää siltä, että tule-
vaisuudessa siirrytään yhä enemmän väyläperustaisista telematiikan ratkaisuista  ja 
sovelluksista liikennevälineperustaisiin  ratkaisuihin  ja soveliuksiin.  Tämä asettaa 
myös vaatimuksia Tielaitoksen toiminnan, liikenteen  hallinnan ja telematiikan  kehit-
tämiselle tulevaisuudessa. 

Keski-Euroopan ruuhkautuneissa olosuhteissa telematiikasta haetaan ratkaisuja, 
jotka voisivat korvata teiden rakentamista. Kuitenkin Suomessa väestön keskittyes-
sä erityisesti Uudellemaalle ovat liikenteen kasvunäkymät alueella niin suuria, että 

 on  epärealistista olettaa liikenteen  hallinnan ja telematiikan  tekevän tarpeettomiksi 
pääväyliin  ja  pääkaupunkiseudulle suunniteituja liikenneinvestointeja. Liikenteen 

 hallinnan  kehittäminen  on  kuitenkin tärkeää  mm.  liikenteen sujuvuuden, turvalli-
suuden  ja  palvelujen sekä ympäristönäkökohtien kannalta. Liikenteen hallinnalia  ja 
telematiikalla  voidaan tukea  koko liikennejärjestelmän  toimintaa. 

Toimintaympäristön  jatkuvasti muuttuessa strategiaraportissa ei voida pidättäytyä 
Tielaitoksen nykyisessä tehtäväkuvassa  tai  nykyisissä liikennekeskusten sovelius-
alueissa. Jatkotyössä  on  tärkeää tarkastella ennakkoluulottomasti liikennekeskusten 
roolia  ja  mandollista soveltuvuutta nykyistä laajemmin liikenneväline-perusteisissa 
soveiluksissa  ja sovelluksissa,  joiden käyttö ajoittuu ennen matkaa. Uusien tehtävi-
en osalta rahoituskysymys  ja  mandolliset asiakkailta perittävät maksut tulee luon-
nollisesti ratkaista erikseen. 

Telematiikkasoveliukset konkretisoituvat  Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen 
kautta. Liikennekeskusta  on  strategisessa mielessä perusteltua tarkastella osatoimin-
tojen lisäksi myös kokonaisuutena. Keskus voidaan nähdä tavallaan itsenäisenä 
organisaationa, joka tuottaa palveluja  ja jolta  eri tahot voivat ostaa  tai  saada palve-
luja. Liikennekeskuksella  on  erittäin tärkeä rooli tietojen tärkeiden tietojen toimit-
tajana  mm.  poliisille. 
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Jatkotyössä  tulee arvioitavaksi Tielaitoksen liikennekeskusten määrä  ja  niiden alue- 
koko  niin nykytehtävien kuin mandollisten uusienkin tehtävien kannalta. Samalla 

 on  syytä pohtia liikennekeskusten suhdetta  mm.  hälytys/hätäkeskuksiin  ja  muihin 
vastaaviin yksiköihin. 

Kysymys liikennekeskustyyppisten toimintojen hajauttamisesta ja/tai keskittämisestä 
liittyy niin palvelutasoon kuin kustannuksiin. Erillisillä  tai  hajautetuilla keskuksilla 

 voidaan päästä parempaan palvelutasoon, mutta liian pieninä yksiköinä niiden yllä-
pito voi  tulla  kohtuuttoman kalliiksi. Toisaalta tekniikan  ja tietoliikenneyhteyksien 

 kehittyminen antaa mandollisuuden keskittää toimintoja, mihin aiemmin ei ole 
ollut mandollisuuksia. 

Liikennetelematiikka  voi edetä korkeintaan  sillä  vauhdilla, mihin tietotekniikan  ja 
 tietoyhteiskunnan yleinen kehitys antaa mandollisuuden. Tulevaisuudessa yhä tär-

keämpää  on  kuitenkin tiedostaa, mitä palveluja  ja  toimintoja halutaan  ja  vasta tä-
män jälkeen pohtia minkälaisella tekniikalla  ja  järjestelyin ne toteutetaan. Käytän-
nön tasoilla tekniikka muodostuu harvoin palvelujen toteuttamisen esteeksi. 
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TIELAITOKSESSA  PERINTEISESTI KÄYTETYN  JA  LIIKENNEJÄRJESTELMÄAJATTELUUN  PERUSTUVAN  
LAHESTYMISTAVAN YHTEENSOPIVUUDEN  JA  TOIMIVUUDEN TESTAUS  

Kooditunnisteet  ovat samat kuin liikenneministeriön julkaisussa  'Liikennetelematiikan kehittäminen vuoteen  2005'(B:38/97)  käytetyt. Vihreä pohja sovellus, 
joka Tielaitoksessa  on  jo  käytössä  tai  kokeiltavana. Vihreä = sovellus, jonka kehitystä tulee seurata  ja  jotka voivat olla potentiaalisia uusia sovellusalueita. 
Mukana  on  jaottelun testaamiseksi myös Tielaitoksen toiminnan ulkopuolisia sovelluksia. Sovellusluettelo ei pyri olemaan kattava (ensisijainen tarkoitus 

 on  mallin  testaaminen).  

1.  VÄYLÄPERUSTEISET SOVELLUKSET  

1.  TIEDOTUS  03  Liikennevalojen etuisuustoiminnot (tuki)  
T1.4  Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumandollisuuksista tienvarressa  04.1  

__________ 
Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein kelistä, säästä, lii-
kenteen häiriöistä  tai  eläimistä 

Tl.6  Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumandollisuuksista tiedotuspisteissä  04.4  Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein kevyestä liikenteestä  
T2.4  Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä  ja tietäistä tienvarressa  05  Olosuhteiden mukaan muuttuva nopeusrajoitus  
12.6  Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä  ja tietöistä tiedotuspisteissä  06.2 Vaihtoehtoisille  reiteille opastaminen tienvarressa (osittain)  
T3.4  Tiedotus säästä  ja kelistä tienvarressa  07 Kaistankäytön ohjaarninen  
T3.6  Tiedotus säästä  ja kelistä tiedotuspisteissä  5. HÄIRIÖNHALLINTA  
T4.4  
_______  

Tiedotus reiteistä, palveluista  ja matkailupalveluista tienvarressa 
(osittain) 

HÄH  1.1 
 _________ 

Automaattinen liikenteen häiriötilanteiden havaitseminen, häi-
riön paikannus  ja määritys  maastossa olevilla laitteilla  

T4.6  
_______  

Tiedotus reiteistä, palveluista  ja matkailupalveluista tiedotuspisteissä 
(osittain) 

HAH  1.3  
__________ 

Automaattinen liikenteen häiriötilanteiden havaitseminen, integroidut 
häiriöideri havaitsemisjärjestelmät  

T5 .4  Tiedotus senhetkisestä pysäköintipaikkojen tarjonnasta tienvarressa  6. KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄT  
15.6  Tiedotus senhetkisestä pysäköintipaikkojen tarjonnasta tiedotuspisteissä  KUL)  3.2  Turvavälistä opastaminen tienvarressa  
2.  KYSYNNÄN HALLINTA  7.  VALVONTAJÄRJESTELMÄT 
KYS  1 Liityntäpysäköinnin  järjestäminen (tuki)  Vi  Automaattinen nopeusvalvonta (tuki) 
KYS  3  Yleisten tienkäyttörnaksujen käyttöönotto  V2  Automaattinen risteysvalvonta (tuki) 
KYS4  Ruuhka-tai  muiden aluemaksujen käyttöönotto  V4  Kuljetusten painon valvonta  
3.  LIIKENTEEN OHJAUS  V5  Automaattinen kaistankäytön valvonta, Passiivinen tunnistarninen  
01.1 Liittymien  ja  väylien ohjaaminen liikennevaloin, perinteinen järjestelmä  V6  

_________  
Junaliikenteen opastinjärjestelmä/kulunvalvonta (juna telemaattisesti  
passiivinen)  01.2 Liittymien  ja  väylien ohjaaminen liikennevaloin, itseoppiva järjestelmä 

02.1  Verkon ohjaaminen liikennevaloin, perinteinen järjestelmä __________ _______________________________________________________________________  
02.2  Verkon ohjaaminen liikennevaloin, itseoppiva järjestelmä __________ _______________________________________________________________________ 



2. 	LIIKENNEVÄLINEPERUSTEISET SOVELLUKSET  

1.  TIEDOTUS  5. HAIRIÖNHALLINTA  
T1.3  Tiedotus vaihtoehtoisista  kulkumandollisuuksista  kiinteään  ajoneu HÄH  1.2  Automaattinen liikenteen  häiriötilanteiden  havaitseminen, häiriön,  
______ vopäätteeseen _________  ajoneuvon  paikannus ajoneuvolaitteiden  avulla  
Ti. 5  Tiedotus vaihtoehtoisista  kulkumandolljsuuksjsta joukkoliikenne- HÄH  1.3  Automaattinen liikenteen  häiriötilanteiden  havaitseminen,  inte- 
_______ välineess3 __________ groidut  häiriöiden  havaitsemisjärjestelmät  
12.3  Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä  ja tietöistä  kiinteään  
______ ajoneuvopäätteeseen _________ _______________________________________________________________  
T2.5  Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä  ja tietöistä  joukko-  6. KULJETTAJAN  TUKIJARJESTELMAT 
_______ liikennevälineessä  (tuki)  __________ __________________________________________________________________  
T3.3  Tiedotus säästä  ja kelistä  kiinteään  ajoneuvopäätteeseen KULJ1 Vakionopeuden  pitäminen  
T4.3  Tiedotus  reiteistä,  palveluista  ja matkailupalveluista  kiinteään ajo-  KULJ2  Dynaaminen  maksiminopeuden  säätäminen  
_______ neuvopäätteeseen  (osittain)  __________ __________________________________________________________________  
1 5.3  Tiedotus  senhetkisestä pysäköintipaikkojen  tarjonnasta kiinteään KUU  3.1 Turvavälistä opastaminen  ajoneuvon sisällä  
______ ajoneuvopäätteeseen _________ _______________________________________________________________  
T6.8  Tiedotus  joukkoliikennematkustajille,  tieto  matkan  etenemisestä  KULJ4  Riittävän  ajoetäisyyden  automaattinen ylläpitäminen  
_______ joukkoliikennevälineessä __________ ______________________________________________________________________ 
______  KUU  5.1 Törmäyksien  estäminen,  varoittaminen  
2.  KYSYNNÄN HALLINTA KUU  5.2 Törmäyksien  estäminen, automaattinen  väistö  ja jarrutus 
KYS3  Yleisten  tienkäyttömaksujen  käyttöönotto,  ajoneuvossa  oleva  KULJ6 Kaistalla  pysymisen tukeminen (infrastruktuurin tuki)  

tunnistin ennakkomaksusta 
KYS4  Ruuhka-  tai  muiden  aluemaksujen  käyttöönotto,  ajoneuvossa KULJ7  Näkemisen parantaminen 

oleva  tunnistin ennakkomaksusta 
KYS Joukkoliikenteen maksujärjestelmät,  maksaminen  joukkoliiken- KULJ8 Kuijettajan  tilan  tarkkaileminen  
6.5 nevälineessä  (mandollinen kytkeytyminen alueellisiin ruuhka- 
_______  maksujärjestelmiin) __________ ______________________________________________________________________ 

______ Kutsujoukkoliikenteen ajoneuvokohtaiset sovellukset 
_____  Taksien  tilauskeskusten ajoneuvokohtaiset sovellukset  7. VALVONTAJARJESTELMÄT  
V6  Junaliikenteen kulunvalvonta,  junakohtaiset sovellukset  V3  Vaarallisten aineiden  kul jetusten  valvonta (tuki)  
______  (juna  telemaattisesti  aktiivinen)  _________ _______________________________________________________________  

V5  Automaattinen  kaistankäytön  valvonta, aktiivinen tunnistaminen  
_____ ______________________________________________________ ________  (infrastruktuurin tuki)  
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T5.1  
_______  

Tiedotus  senhetkisestä pysäköintipaikkojen  tarjonnasta kotiin,  
työpaikalle tms  

5. HÄIRIÖNHALLINTA 

T5.3  
_______ 

Tiedotus  senhetkisestä pysäköintipaikkojen  tarjonnasta  käytta- 
jän  omaan kannettavaan laitteeseen  (gsm, kommunikaattori) 

HAH2  Liikenteen  häiriötilanteiden  hoitaminen  
Liikennekeskukset häiriönhallinnassa  

T6. 1  
______  

Tiedotus  joukkoliikennematkustajille  kotiin, työpaikalle,  
tms. (tuki)  

7. 
________ 

VA LVO NTAJARJ  ESTE  LMAT 
_______________________________________________________  

T6.2  
________  

Tiedotus  joukkoliikennematkustajille:  odotusaika terminaalissa/  
pysäkillä  

V3  
__________ 

Vaarallisten aineiden  kuijetusten  valvonta  
______________________________________________________________________  

T6.3  Tiedotus  joukkoliikennematkustajille  käyttäjän omaan  kannetta-  
vaan laitteeseen  (gsm, kommunikaattori)  (tuki)  

V4 
__________ 

Kuijetusten  painon valvonta 
__________________________________________________________________  

T6.7  Tiedotus  joukkoliikennematkustajille:  tieto  lähtölaitureista  
terminaalissa  

V5  Automaattinen  kaistankäytön  valvonta 

T6 .9  
_______ 

Tiedotus  joukkoliikennematkustajille aikatauluista 
 terrninaaleissa/ pysäkeillä 

V6  
__________ 

Junaliikenteen automaattinen kulunvalvonta  
__________________________________________________________________ 

Liikennekeskukset  tiedotuksessa  V7 Lennonvarmistus/lennon  ohjaus  
V8  
________  

Alusten  radionavigointi  ja  liikennetilanteen seurantajärjestelmät 
(osin)  
Liikennekeskukset  valvonnassa  



LIIKENTEEN  HALLINNAN  TOIMENPITEET  

Tielaitoksen  liikenteen  hallinnan strategian  (Tielaitoksen  liikenteen  hallinnan  strategia,  Tielaitos  1998) ehdottamat  liikenteen  hallinnan  toiminnot  tieliikenne
-järjestelmän eri osiin ovat seuraavat:  

Päätieverkko  

Liikenteen  hallinnan  toiminnot  
Paatieve7*ko  

Toteutustaso tavoitevuosina 
2000 	 2005 	 2010 

Häiriötilanteiden  hallinta  ________________________ ________________________ ____________________________ 
-  Tiedotus  ________________________  Kaikki  päätiet  Kaikki  päätiet 
-  Liikenteen ohjaus  

________________________________________________________________________ 
Koeosuudet 

__________________________ 
Koeosuudet 

_________________________ 
Liikenteellisesti  tärkeimmät 

 päätiet 
- Erityisvarustellut raivausautot Koeosuudet  Tarpeen mukaan 

Muuttuvat  nopeusrajoitukset verkollisesti  oleellisilla  päätieosuuksilla 
päätiet __________________________ 

Koeosuudet Koeosuudet 
_________________________ 

Liikenteellisesti  tärkeimmät  
_____________________________  

Tiedotus ennen matkaa  langattomasti  ja  tietoverkoissa  
________________________________________________________________________  

Radio, TV RDS, 
teksti-TV_Internet 

Digitaalinen radio/TV 
_________________________ 

Digitaalinen radio/TV 
_____________________________  

Tiedotus  matkan  aikana  langattomasti 
________________________________________  

Radiopohjainen RDS 
ja  RDS-TMC 

Digitaalinen radio/TV 
______________ 

Digitaalinen radio/TV 
________________  

Raskaan liikenteen  tienkäyttömaksut  Kokeilut 

Korkealuokkaiset väylät 

Liikenteen  hallinnan  toiminnot  
Korkeaiuokkaisetväylät  

Toteutustaso tavoitevuosina 
2000 	 2005 2010  

Olosuhteiden mukaan muuttuvat  nopeusrajoitukset Koeosuudet vilkkaimmat  kaikki 
Dynaaminen enimmäisnopeuden  säätö Koeosuudet Koeosuudet 
Kaistalla  pysymisen tukeminen  Koeosuudet 
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Erityiskohteet  

Liikenteen  hallinnan  toiminnot 
Erityiskobteet  

Toteutustaso tavoitevuosina 
2000 	 2005 	 2010  

Tärkeiden vilkkaiden tunnelien hallinta Kaikki uudet Kaikki uudet Kaikki uudet 
Pitkien,  sää-  ja  kelioloiltaan  ongelmallisten siltojen hallinta Kaikki uudet Kaikki uudet Kaikki uudet 
Kevyen liikenteen havaitsemis-/varoitus-/ohjausjärjestelmät _________________________ koeosuudet  tärkeimmät 
Liukkaan  kelin  varoitukset muuttuvin opastein Erityisen ongelmalliset 

tienkohdat 
Erityisen ongelmalliset 
tienkohdat 

Erityisen ongelmalliset 
tienkohdat 

Liittymien  kehittynyt valo-ohjaus 
____________________________________________________________________________ 

Ongelmallisimmat 
 liittymät 

Kaikki päätieliittymät 
__________________________ 

Kaikki ongelmakohteet 
______________________________ 

Ongelmaosuudet  Kaikki ongelmaosuudet 
-  tiedotus  ja  reittiopastus Ongelmallisimmat 

 osuudet 
Kaikki ongelmaosuudet Kaikki ongelmaosuudet 

- nopeuksien harmonisointi Koeosuudet Ongelmallisimmat 
- ohitusongelmien  ratkaisut Koeosuudet Ongelmallisimmat 

Hirvieläimistä varoittaminen muuttuvin opastein koeosuudet Ongelmallisimmat Ongelmallisimmat 
Hirvieläimistä  varoittavat ajoneuvojärjestelmät Käytössä koejärjestelmiä 

Suuret  kaupunkiseudut  

Liikenteen  hallinnan  toiminnot Toteutustaso tavoitevuosina 
Suuivtkaupunkiseudut  2000 	 2005 	 2010 

Verkollinen  valo-ohjaus Toteutettu yhteistyössä Verkollinen  optimointi 
____________________________________________________________ _____________________  kaupunkien kanssa toteutettu 
Liikennevalojen kaukovalvonta Kaupunkiseudut  sopi- Kaupunkiseudut  sopi- Kaupunkiseudut  sopi- 

muksen mukaan muksen  mukaan muksen  mukaan 
Aluemaksut Koealueet Pääkaupunkiseutu 
Liityntäpysäköinti  Pääkaupunkiseudun Useiden kaupunkiseutujex 
_____________________________________________________________________ koepaikat koepaikat  seudulla 
Muu kysynnän hallinta (pysäköinnin  ja  pääsyn rajoittaminen) Paikallisia toteutuksia Paikallisia toteutuksia 

seudulla 
Joukkoliikenteen  tuki Koepaikat  Laaja toteutus Laaja toteutus 
Henkilöautojen yhteiskäytön tuki Koepaikat Ongelmallisimmat  alueet 

Laaja toteutus pääkaupunki- 

Laaja toteutus 
_________________________________________________________ ____________________  pääkaupunkiseudulla 

Laaja toteutus pääkaupunki- 

pääkaupunkiseudulla 
Tuki tiedotukselle terminaaleissa Koepaikat  Suurimmat terminaalit Kaikki terminaalit 
Ohjaus keskustan avainkohteisiin/-kohteista Koepaikat  Toteutettu pääkaupunki- Toteutettu pääkaupunki- 
________________________________________________________________________ __________________________  seudulla seudulla 
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Haja-asutusalueet  

Liikenteen  hallinnan  toiminnot 
Haja-asutusalueet  

Toteutustaso tavoitevuosina  
2000 	 2005 	 2010  

Tiedotus kunnossapidon tilanteesta  ja  etenemisestä  Koko  maa  Koko  maa  Koko  maa 
Tuki kutsuohjatuille palveluille Koealueet  Koko  maa  

Koko  maa 

Liikenteen  hallinnan  toiminnot 
Koko  maa  

Toteutustaso tavoitevuosina  
2000 	 2005 	 2010  

Raskaan liikenteen reittipalvelu Kokeilut  Koko  maa  Koko  maa 
Riskikuijetusten  seuranta Koekuljetukset  Vaaralliset aineet Kaikki 
Tuki kutsuohjatulle joukkoliikenteelle Koealueet  Koko  maa  Koko  maa 
Tuki terminaalien tiedotus-  ja  ohjauspalveluille  Kokeilut Laajempi Laajempi 
Tuki lisäarvopalveluille Kokeilut Laajempi Laajempi 
Tuki liikenteen automaattiselle valvonnalle Nopeudet  ja  liittymäajo 

________________________  
Monimatkustaja- 
ajoneuvojen kaistat 

Aluemaksut 

Tuki  kul  jettajan tukijärjestelmille 
________________________________________________________________________ _________________________ 

Ajoetäisyys +  

törmäysriski 
Kul  jettajan  tilan 
tarkkaileminen 



ENGLANNISSA  JA  SKOTLANNISSA KÄYTÖSSÄ OLEVIA 
LIIKENTEEN  HALLINNAN  RATKAISUJA 

Englannissa  ja  Skotlannissa julkisella  ja  yksityisellä  sektorilla  on  paljon yhteistyötä 
liikenteen  hallinnan  alueella. Yksityisen  sektorin  edustajina  mm.  autoilijoiden etu- 
järjestöt kuten  AA  ja  RAC  ovat kehittäneet palveluja, joita tarjotaan tienkäyttäjille.  

National Call Centre 

AA (Automobile Association) on  perustanut  AA National Call  Centren (NCC), 
 jossa valvotaan lähinnä moottoriteitä  ja  niillä tapahtuvia häiriötilanteita. UK:n alu-

eella  on  AA:lla  4  palveluja tarjoavaa  ja  avustuspartioita  ohjaavaa keskusta, joiden 
toimintaa NCC valvoo. Telemaattiset ratkaisut  on  toteutettu yhteistyössä  British 

 Telecomin  kanssa. Tavoitteena  on,  että  85  %  avun tarvitsi joista saa  15  sekunnissa 
vahvistuksen siitä, että apua  on  tulossa  ja  palvelu/apu  pyritään saamaan asiakkaalle 

 35  minuutissa. Palvelulle  on  kysyntää  mm.  siitä syystä, että nykyään autoilijat eivät 
yleensä enää osaa itse korjata autoaan, vaan yleensä tarvitaan ammattiapua. 

Puheluita NCC:hen tulee kesäisin  n. 10.000  päivässä  ja  talviaikaan  30.000  päivässä. 
NCC ohjaa  ja  valvoo, että puhelut menevät perille  ja  että soittajat saavat apua. 
NCC laatu myös ennustemallin avulla  6  tunnin  sääennusteita,  joiden avulla voi-
daan ohjata avustuspartioita ongelmakohteisiin. Avustuspartioita  on  UK:n  alueel-
la yli  tuhat.  Lontoon alueella oli  mm. 10.12.1998 60  partioita liikkeellä. Partioiden 
sijainti päivitetään  5  minuutin välein GPS-paikannuksella  ja  näin NCC hallitsee 
kaluston liikkumisen  koko  ajan. AA:lla  on  käytössään  koko  maan kattava yksityi-
nen  rad  ioverkko,  joka toimii luotettavasti. Myös  GSM-verkon  ja  SMS-palvelun 
käyttöä  on  harkittu, mutta vielä  GSM  verkkoa ei ole katsottu tarpeeksi laajaksi  ja 

 hyvin toimivaksi. 

Keskus toimii täysin yksityisellä pohjalla. Partiot ovat päätoimisesti työssä  ja  saavat 
työstään palkkaa. NCC:n kuten AA:n  koko  toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla 
yms. tuloilla. Jäsenille tarjottavan palvelun laajuus  ja  kattavuus  riippuu jäsenmak-
sun suuruudesta  41  -  177 £:n  välillä vuodessa.  

Road Watch  

AA:lla  on  Erskinessa  lähellä Glasgow'ta poliisilta, autoilijoilta  ja  omilta partioiltaan 
 (6  moottoripyöräpartiota)  sää-  ja  liikennetietoa keräävä  ja  radioon joko suoraan  tai 
 paikallisten radioasemien kautta välittävä  Road Watch-palvelu. Palvelu kattaa  koko 
 Skotlannin  ja  se on  tarkoitettu kaikille, ei pelkästään AA:n jäsenille. Radioasemat 

 (9  kpl)  ovat  Road  Watchin  asiakkaita  ja  'maksavat' saamastaan tiedosta antamalla 
AA:lIe lähetysaikaa.  Road  Watchilla  on  myös  4  omaa studiota, josta lähetetään sekä 
aikataulun mukaista tietoa, että ylimääräisiä lähetyksiä tarvittaessa.  Road Watch- 
palvelu toimii  24  tuntia vuorokaudessa  7  päivää viikossa.  Road Watch  välittää saa-
mansa tiedon  n.  kandessa minuutissa radioasemille. Tiedon välityksessä pyritään 
huomioimaan myös radioasemakohtaiset erityistoiveet,  ja  -tarpeet. Moottoripyörä-
partiot voivat lähettää radiolähetyksiä myös tienpäältä. 

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  



SCOTIA  

Skotlannissa  on  toteutettu ns.  SCOTIA  kokeilu, jossa julkisen  ja  yksityisen  sekto-
rin  toimesta  on pilotinomaisesti  pyritty seuraaviin tavoitteisiin  

[Il Skoflannin informaatiopalveluiden  edistäminen 
LI] liikenteen telematiikkatuotteiden valmistajien rohkaiseminen Skotlannissa 
LI telematiikan tutkimuksen tutkimustuloksien levittäminen  

SCOTIA  perustuu avoimeen tiedonvaihtoympäristön, jossa tieto kuvataan 
karttapohjaisena käyttäjälle. SCOTIA:n pilotointivaihe  on  päättynyt loppusyksystä 

 1998.  Kokemukset  ja kommentit  ovat olleet positiivisia  ja  nyt ollaan etsimässä 
mandollisuuksia jatkokehitystyölle. 

NNCC  ja  NADICS 

NNCC (Nationa  Network Control Centre) on 24  tuntia vuorokaudessa toimiva 
informaatio-ja liikennevalvontakeskus. NADICS  (National Driver Information 
and Control System)  toimii NNCC:ssä. NNCC toimii yhteistyössä poliisin,  medi-
an  ja  tien kunnossapidon  (Road Maintenance Office)  kanssa. NNCC:llä  on  katta-
va valvontalaitteisto keskuksessa  mm:  

graafiset työasemat (kartta  ja  tekstit) 
jII videotykkinäytöt  
LI  CCTV  kameroiden ohjauslaitteet 
LI liikennevalojen valvontalaitteet  (Glasgow)  
LI  informaatiotaulujen/näyttöjen tilan seuranta 

NNCC  toimii liikenteen hallintakeskuksena, jakaa liikennetietoutta kuijettajille, 
vastaa NADICS:in laitteiden ylläpidosta  ja  käytöstä sekä tarjoaa kuljettaja- 
informaatioon liittyvää asiantuntemusta. NADICS toimii strategisella tasolla (Skot-
lannin laajuinen muuttuvien opasteiden hallinta  ja  valvonta), taktisella tasolla (Edin-
burghin  ja Glasgowin  alueen saapuvan liikenteen muuttuvien opasteiden hallinta) 
sekä paikallisella tasolla (Glasgowin alueen liikenteen hallinta  ja  valvonta) 

NADICS:iin  järjestelmään kuuluu  mm.  seuraavat kokonaisuudet/laitteet: 

LI  40  strategista muuttuvaa opastetta 
LII  75  strategista liikenteen tunnistinta 
LI  194 kaistanhallinta portaalia (opasteineen)  
LI  27 muuttuvaa opastetta,  joissa  on näyttö/ääni  
LI  196  moottoritien liikenteen tunnistinta 
LI  319 hätäpuhelinta  
LI  100 CCTV  kameraa 
LI  4 siirrettävää muuttuvaa opastetta  
LI  12  kannettavaa liikenteen tunnistinta 
LI  1 sääasema (testikäytössä)  

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  



Lisäksi liikennekeskuksessa kokeillaan joukkoliikenteen etuisuusjärjestelmää, joka 
pohjautuu saattomuisteihin  ja  mikroaaltoviestintään.  880  bussia  on  varustettu 
saattomuistilla  ja  informaatio näytetään informaationäytöillä, joita  on 57  kokeilu-
korridorissa. Jatkossa joukkoliikenneinformaatio  ja  keskuksen muut liikenteen  hal-
linnan järjestelmät  on  tarkoitus integroida niin, että ne tukevat toisiaan  ja  mandol-
listavat paremman informaatiopalvelun. 

NNCC:n  rakentamiseen käytettiin  14 M  ja sen  laajentamiseen  on  käytetty  21 M. 

JESS 

JESS  (Journey Equipment Support Service) on Glasgowin  alueen kattava aikataulu-
informaatiojärjestelmä, joka  on  tarkoitettu asiantunti jakäyttöön. Järjestelmä  on  tällä 
hetkellä kokeilukäytössä. JESS tarjoaa käyttäjälle tietoa parhaista yhteyksistä julki-
sella liikenteellä haluttuna ajankohtana kanden pisteen välillä (maksuväline voi-
daan huomioida). Operaattorit toimittavat aikataulutiedot JESS:iä operoivalle 

 Strathclyde PTE:lle,  joka  vie  ne tietokantaansa. Kyselyissä/hauissa voidaan valita 
halutut kulkumuodot sekä antaa haluttu ajankohta. Järjestelmä hakee mandolliset 
ratkaisut, joista  on  mandollista tehdä valinta. Ehdotetut ratkaisut eivät sisällä hin-
taa. JESS-järjestelmässä  on  myös graafinen käyttöliittymä/kartta,  jota  voidaan 
zoomata tarvittaessa. Kuten Suomessa,  on  myös Skotlannissa huomattu, että 
aikataulutietojen pitäminen ajantasaisena  on  vaikeaa. Nyt järjestelmää käytetään 

 Strathclyde PTE:ssä,  mutta jatkossa  se  saatetaan siirtää myös informaatiokioskeihin 
 ja  mandollisesti Internetiin. Asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä. Järjestelmän käyt-

tö/kyselyt ovat tällä hetkellä ilmaisia. 

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  



ISO-BRITANNIASSA SELVITETTYJA 
HYÖTY-KUSTANNUSSUHTEITA 

Iso-Britannia Yks ittäi  s-  Sovellus osana Kommentit  
potentiaalisia hyöty- sovellukset  yleistä  infra- 

kustannus suhteita struktuuria  

Kaupunkien välinen 
liikenne  

1. Onnettomuuksien  1.7 5.2  Onnettomuuksien väheneminen 
valvonta/seuranta  

2. Nopeusvalvonta  2.9 8.5  Onnettomuuksien väheneminen  
3. Kaistojen  valvonta  2.7 5.5  Onnettomuuksien  ja  ruuhkien 

väheneminen  
4. Liittymien  valvonta  3.6 7.1 Aikasäästöt  

Kaupunkien sisäinen 
liikenne  

1. Onnettomuuksien  3.8 3.8  Ruuhkien  ja  onnettomuuksien 
valvonta/seuranta vakavuusasteen  väheneminen  

2. Risteysten  valvonta  34.0 34.0 Aikasäästöt  
3. Alueellinen liikenne-  7.6 7.6 Aikasäästöt  

valvonta  
4. Pysäköinnin  hallinta  1.7 7.1  Ruuhkien vähentäminen  
5. Hälytysajoneuvojen  4.8 4.8  Onnettomuuksien vakavuusasteen 

etuisuudet  väheneminen 

Valvontatoimenpiteet  

1. Ylinopeusvalvonta  4.1 -  Onnettomuuksien määrän  ja 
vakavuusasteen  väheneminen  

2. Liikkuvan ajoneuvon  1.8 1.8  Teiden ylläpitotarpeen  ja onnet- 
punnitus tomuuksien  väheneminen 

Tavaraliikenne  

1.  Joustava reittiopastus Ei tiedossa Ei tiedossa Tehokkuuden lisääntyminen 
tavaraliikenteen ajoneuvoille tavaraliikenteessä 

Älykkäät tiet  

1. Automaattinen nopeus-  1.0 5.9  Onnettomuuksien väheneminen 
valvonta  

2. Integroitu  automaattinen  1.1 1.1  Verkon kapasiteetin lisääntyminen 
ajaminen 

Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallinnan  strategia  
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