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TIIVISTELMÄ  

Tieliikenteen hallinnassa tarvitaan uudenlaisia tiedonkeruutapoja. Tässä 
työssä  on  selvitetty tienkäyttäjien paneelin tarpeita, mandollisuuksia  ja  kus-
tannuksia. Selvityksen aineistoa varten  on  haastateltu tienkäyttäjiä, liikenne- 
viranomaisia, Kuluttajapaneelin perustajia  ja  ylläpitäjiä, sekä hyödynnetty 
pohjoismaisten Ilikennepaneelien tms.  web-sivuja. 

Viranomaisten tiedontarpeet kohdistuvat yhtäältä konkreettiseen tienpitoon 
 ja  toisaalta liikennejärjestelmään. Sisällöllisesti tiedontarpeet voi jakaa kol-

meen luokkaan  a)  nopeasti muuttuvien liikenneilmiöiden rutiinimainen ha-
vainnointi,  b)  hitaammin muuttuvien liikenneolosuhteiden havainnointi  ja 

 kommentointi,  sekä  c)  liikennejärjestelmän nykytilan  ja  tulevaisuuden  kom
-mentointi.  Tienkäyttäjien kiinnostus tuottaa tietoa painottuu kohtiin  b  ja  c.  

Työn tuloksena suositellaan noin  30  hengen koeryhmää, jonka kokeilujen 
perusteella kootaan kaksi erityyppistä paneelia: yhtäältä  50  -  200  hengen 
kokouksissa  tai  verkossa kommunikoiva, useita tiepiireittäisiä tienkäyttäjä-
ryhmiä edustava joukko  ja  toisaalta sähköpostin ja/tai mobiilipalvelun kautta 
kommunikoiva, urakointialueittain niiden kuntoa seuraava ammattilaispanee

-Ii.  Osallistujien rekrytoinnissa tulee hyödyntää Tienkäyttäjän linjan tarjoamaa 
suurta kontaktipintaa. 
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SAMMANFATTNING 

För att bättre kontrollera trafiken behövs nya metoder för datainsamling.  I 
 denna forskning har  man  undersökt behov, möjligheter och kostnader av 

väganvändarens  panel.  Innehållet i  den  här forskningen inkluderar intervjuer 
med väganvändare, statliga  transport  auktoriteter, grundarna av Konsu-
mentpanelen och Nordiska  webbsidor  som presenterar eller handlar olika 
trafik paneler. 

Behovet av  information  inom  de  finska transportmyndigheterna  är  i det här 
fallet relaterade i ena  hand  antingen  till  praktiskt vägunderhåll eller i andra 

 hand till  hela transportsystemet. Baserat  på  innehållet kan deras intressen 
delas  in  i tre områden:  a)  att observera snabbt växlande väglag  b)  att obser-
vera och kommentera väg- och trafikförhållanden som växlar långsammare 

 c)  att kommentera hela vägtransportsystemet  nu  och i framtiden. Väganvän-
darnas intressen  är  fokuserade  till b  och  c.  

Som resultat från  denhär  forskningen rekommenderas  en 30  personers test-
panel. Baserad  på  dess resultat kan två olika typs paneler samlas;  A) en pa-
nel på 50  -  200  personer som kommunicerar  via  webben  eller  via  fysiska 
möten (deltagarna skulle representera olika  väganvändartyper  och valda väg 
regioner) och  B) en panel  av  transport  experter som kommunicerar endast 

 via e-mail  och/eller  via  mobiltelefon som skulle övervaka väg förhållandena i 
olika  vägunderhållsregioner.  Då man  rekryterar deltagare bör  man  utnyttja 

 Vägtrafikantlinjens  stora kontaktyta  
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SUMMARY 

Management of road traffic needs new ways of data gathering. This project 
has studied needs, possibilities and costs of a road-users panel. Data of this 
study consists of interviews with road users, state level transport authorities, 
founders of the Finnish consumer panel' (operated by The National Con-
sumer Research Center), and web sites of the Nordic traffic panels. 

The needs of knowledge among the Finnish transport authorities, in this con-
text, are related, on the one hand, to the practical road maintenance, and on 
the other hand, to the whole transport system. Thinking of the content, their 
interests can be divided into three parts; a) observations of rapidly changing 
road conditions; h) observations and comments on  slowlier  changing trans-
port road conditions; c) comments on transport systems current and future 
conditions. Road users' interests are focused mostly on b and c. 

As a result of this study, a test panel of 30 persons is recommended. Based 
on its results two different types of panel could be then gathered; A) a panel 
of 50  -  200 participants who communicates via web or live meetings. Par-
ticipants would  representate  different road user types, and chosen road re-
gions. B) a panel of transport professionals who communicate only via email 
and/or mobile service, would monitor the road conditions per road mainte-
nance region. Recruiting participants, The Road-user's line should be utilized 
because it already has a tremendous amount of contacts to road-users.  



ESIPUHE 

Tämän esiselvityksen  idea  lähti liikkeelle ajatuksesta hyödyntää aiempaa 
paremmin paljon ajavilta tienkäyttäjiltä saatavaa tietoa  mm. kunnossapidon 

 tasosta  ja  liikenteen sujuvuudesta. Työn edetessä näkemykset tiedon hyö-
dyntämismandollisuuksista  ja  eri tienkäyttäjäryhmien huomioimisesta tiedon 
tuottajina laajenivat kattamaan eri tienpidon  osa-alueita. 

Esiselvityksessä  on  pohdittu uutta vuorovaikutustapaa eli tienkäyttäjistä 
muodostettujen erityyppisten paneelien käyttömandollisuuksia tienpidossa. 
Ajatusten  on  annettu lentää vapaasti, mutta huomioiden tienkäyttäjiltä saata-
van tiedon käyttötarve Tiehallinnossa. 

Työ toteutettiin osana Tiehallinnon Asiakasryhmien tarpeet -tutkimusohjel-
maa. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Tiehallinnosta Petteri Kukkola, 
Jarmo Puharinen, Jorma  Helin ja Sanna Kolomainen.  Työtä ovat  kommen-
toineet  myös Tuovi Päiviö-Leppänen  ja Tytti Viinikainen. 

Esiselvityksen  ovat tehneet  Kalle Toiskallio ja  Lauri  Virrankoski WSP  Finland 
 Oy:stä. Työn laatimiseen  on  osallistunut myös Hannu Lehto WSP:ltä. 

Helsingissä kesäkuussa  2007 

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 
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I  JOHDANTO: KYSYMYKSENASETTELU  JA 
 TAVOITTEET 

Samanaikaisesti kun  Tiehallinnossa -  kuten  julkishallinnossa  ylipäänsä  -  
nousee esiin  asiakaskeskeisyys,  organisaatiossa vallitsee vielä vahva  ratio

-nalistisen  suunnittelu-  ja  asiantuntijavallan  perinne.  Sen  perusteella viran-
omainen pyrkii ohjaamaan kansalaista kohti  tehokkainta, turvallisinta  ja  ym-
päristöystävällisintä  ratkaisua. Samassa hengessä  on  kehitetty lukuisia  au

-tomatisoituja  tai  teknologia-avusteisia liikennetiedon keräysmenetelmiä,  joi-
den avulla  tienkäyttäjille  annetaan mandollisimman oikeita tietoja. Koska  
tunnistimia  ei kuitenkaan ole mandollista ulottaa  alemmalle tieverkolle  tai 

 edes suurimpien väylien  ja  taajamien ulkopuolelle, tienkäyttäjien tuottama  
liikennetieto  vaikuttaa houkuttelevalta.  Tiedonkeruussa  on  pyritty yhä  stan

-dardoidumpiin tietolajeihin. Tienkäyttäjiltä  toivotaan "laadukasta" tietoa eli 
sopivalla tavalla  muotoiltuja  ilmoituksia, jotka voidaan syöttää  standardoituun  
järjestelmään. Tämän takia  on  alettu etsiä liikenteessä  liikkujien  joukosta eri-
tyisryhmiä, jotka kykenisivät ilmoittamaan tiedot "oikein."  On  katsottu paljon 
ajavien  ja  ammattiliikenteen  suuntaan, varsinkin silloin kun kyse  on  tieinfra-
struktuurista  ja sen  liikenteellisistä  vaikutuksista.  

Asiakaskeskeisyyden  näkökulmasta autoilijat taas pitäisi korottaa tarkkailun 
kohteesta oman alueensa  tai  teemansa asiantuntijoiksi, joita viranomainen 
kuuntelee.  Tienkäyttäjiltä  saadaan  jo  nykyisin paljon tietoa monen eri kana-
van kautta.  Tiehallinnon  asema Suomen johtavana  liikennetiedon  tuottajana 

 ja  tienpidon tilaajana  velvoittaa kehittämään  liikennetiedon keruumenetelmiä.  
Lisäksi  on  kolme yhteiskunnallisen tason tekijää, jotka  motivoivat  kehittä-
mään  liikennetiedon  keruuta:  1)  tieverkon ylläpitoa  ja  kehittämistä ohjaavan  
neliporrasmallin 1  toteuttaminen käytännössä,  2)  kansallisen tietoyhteiskunta- 
kehityksen  edistämispyrkimys  tieliikenteessä  ja  3)  viranomaistoimintaan  ny-
kyään yhä enemmän  integroituvat asiakaslähtöisyyden  piirteet.  

Em.  "kolme suurta" vaikuttavat periaatteessa samaan suuntaan luomalla 
painetta tunnistaa  ja  huomioida yhä herkemmin tienkäyttäjien tarpeet.  Tien - 
käyttäjistä voisi olla hyötyä kaikkien kolmen tavoitteen saavuttamisessa 
eräänlaisina  luotaimina.  Onkin herännyt ajatus nykyisten  tiedonkeruutapojen 
täydentämisestä  jonkinlaisen rekisteröityjen tienkäyttäjien ryhmän  tai  tien-
käyttäjien  paneelin  avulla. Tämän työn tavoitteena  on  laatia toimintamalli  ja 

 suunnitelma tällaisen  paneelin  perustamisesta, toiminnasta  ja  tietojen hyö-
dyntämisestä. Suunnitelma perustuu  projektin  ohjausryhmältä,  tienkäyttäjien 

 ja  liikenneviranomaisten  haastatteluista sekä koti-  ja  ulkomaisista esimer-
keistä saatuihin tietoihin  ja  näkemyksiin.  

1  Tiehallinto  viittaa  neliporrasmallin käsitteellä  pyrkimykseen vastata  Iisäinfrastruktuurin  tarpeeseen vai-
kuttamalla  ensin  1)  liikenteen kysyntään, sitten  2)  liikenneinfrastruktuurin tehokkaampaan kayttöön,  ja 

 vasta sitten ryhtyä  3)  infran parannustyöhän,  ja  siihenkin  ensin  pienillä  parannuksilla  ennen suuria  4) 
 laajennus-  ja  uusinvestointeja. 
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Tässä työssä paneeli määritellään lähtökohtaisesti kanden kriteerin avul-
la:  1)  jäsenten tulee olla  rekisteröityneitä  ja  2)  paneelilta  saatavien tietojen 

 tai  näkemysten pitää perustua liikenteen järjestelmälliseen  ja  kriittiseen  
havainnointiin. 

Näitä lähtökohtia lukuun ottamatta kysymyksenasettelu  on  hyvin avoin. Poh-
ditaan, mitä paneeli voisi käytännössä olla: mikä olisi  sen koko ja  koostu-
mus, millaisia asioita  ja  minkä tahojen tarpeisiin  se  havainnoisi,  kuinka  pa-
neeli  toimisi käytännössä  ja  millaisia olisivat koituvat hyödyt  ja  kustannukset. 

Paneelia  koskevat periaatteessa samat kysymykset kuin mitä tahansa tuo-
tantoa: mitä, kuka, kenelle  ja  kuinka.  On  siis hahmoteltava eri mandollisuuk-
sia:  

1) Niistä Tiehallinnon tehtäviin liittyvistä tietotarpeista, joihin paneeli voi-
si tuoda lisävalaistusta.  

2) Paneelin  koostumuksesta  ja  koosta: kuinka paljon, millaisia sekä 
missä  ja  miten liikkuvia tienkäyttäjiä paneeliin voisi kuulua.  

3) Siitä, minkä Tiehallinnon tahojen  ja osa-alueiden  (tai  sidosryhmien) 
 käyttöön tietoja tarvitaan  ja  kuka  ja  kuinka tietoja käsittelee.  

4) Niistä tavoista  ja  tekniikoista,  joilla paneelin jäsenet raportoivat ha-
vaintonsa Tiehallinnolie. Samalla  on  pohdittava, mitä käytännön 
haasteita paneelin muodostamiseen  ja  ylläpitämiseen liittyy. 

Paneelin tavoiteltava  laajuus  ja  koostumus riippuvat siitä, mitä asioita koske-
vaa  ja  minkä tyyppistä tietoa paneelilta halutaan. Halutaanko esimerkiksi 
ajantasaista tietoa suoraan tien päältä vai pidemmällä ajalla kehittyneitä kä-
sityksiä  ja  mielipiteitä. 

Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että paneelin koostumus seuraa kuvan  1 
 tapaan suoraviivaisesti siihen kohdistuvista tietotarpeista. Suhde voidaan 

nähdä myös kuvan  2  mukaisesti syklisenä: hahmotetaan  ensin  jonkinlaiset 
alustavat tietotarpeet, joiden pohjalta paneeli muodostetaan.  Alun  kokeilu- 
vaiheen jälkeen paneelin todennäköisesti huomataan soveltuvan osaan kaa-
vailluista tehtävistä hyvin  ja  osaan huonommin. Samalla saatetaan löytää 
uusia tietotarpeita, joita ei tultu ennen paneelin perustamista ajatelleeksi-
kaan. Näiden pohjalta paneelin kokoa  ja  koostumusta voidaan  ja  luultavasti 
pitääkin kokeiluvaiheen jälkeen tarkistaa. 

PANEELIN  KOKO  JA  
TIEDON TARVE 	I 	 KOOSTUMUS  

Kuva  1. 	Suora  viivainen  lähestymistapa  tietotarpeiden  ja  paneelin  ominaisuuk- 
sien suhteeseen.  
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TIEDON TARVE  PAN  EELIN  KOKO  JA 
 KOOSTUMUS  

Kuva  2. 	Syk/inen  lähestymistapa tietotarpeiden  ja paneelin  ominaisuuksien 
suhteeseen.  

Sykiisempää  lähestymistapaa puoltaa  se,  että  paneelin  jäsenten  rekrytointi 
 ja  motivointi  pitkäjänteiseen työhön sekä  paneelin  toiminnan ylläpitäminen 

vaativat joka tapauksessa huomattavia voimavaroja. Koska  sidotulle  pääo-
malle  ja  henkilöresursseille  on  saatava mandollisimman hyvä tuotto, kerran 

 muodostettua paneelia  kannattanee käyttää hyvinkin monenlaisiin tehtäviin.  
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2 AINEISTOT JA  MENETELMÄT 

Tiedon hyödyntäjien haastattelut 

Työtä varten haastateltiin yhdeksää henkilöä, joiden työssä tienkäyttäjien 
tuottamalla tiedolla  ja näkemyksillä  on  merkitystä. Kandeksan  haastateltua  
oli  Tiehallinnosta  ja  yksi liikenne-  ja viestintäministeriöstä.  Haastateltujen va-
linnassa  ohjausryhmän  panos oli huomattava. 

Haastateltujen valinnassa kiinnitettiin huomiota sekä maantieteelliseen  kat-
tavuuteen  (Keskushallinnosta  Lapin  tiepiiriin)  että ammatilliseen monipuoli-
suuteen: mukaan tuli  tienpidon  ja  liikennepolitiikan eri  sektorien  asiantunte-
musta  ja  kokemusta eri  organisaatioportaista.  Haastateltujen nimikkeet olivat 
suunnittelupäällikkö,  kehittämispäällikkö, ylläpitovastaava,  hankinnan asian-
tuntija,  liikennekeskuspäällikkö, tutkimusasiavastaava, tiejohtaja  ja  liikenne-
neuvos. Kaksi viimeksi mainittua haastateltiin viimeisinä  sen  jälkeen, kun oli 
havaittu aineiston jossain määrin painottuneen tiestön ylläpitoa,  häiriötilantei

-ta yms. tienpidon  peruskysymyksiä koskeviin aiheisiin. Aineistoa nähtiin siis 
 projektin  kuluessa tarpeelliseksi täydentää  liikennejärjestelmätason  ja  Tie- 

hallinnon  strategisten linjausten  suuntaan. 

Tiedon  hyödyntäjien  haastattelut tehtiin puhelimessa etukäteen toimitetun  
orientoivan sähköpostiviestin  ja kysymysrungon  (lute 1)  pohjalta. Viestissä 
korostettiin  kysymyksenasettelun  avoimuutta: auki olivat sekä  paneelin  pe-
rustamisen tarve ylipäätään että  sen koko ja  koostumus,  koottavien  tietojen 
aihe  ja  luonne,  raportoinnin  tiheys  ja  tekniikka jne. Keskeiseksi kysymyksek-
si nostettiin  se,  mitä tietoja  tienkäyttäjiltä  kaivataan.  

Haastattelutilanteessa  keskustelu eteni melko vapaasti  haastatellun  ehdoilla 
haastattelijan tehdessä lähinnä joitakin  tarkistavia  ja täsmentäviä  kysymyk-
siä. Haastattelija teki keskustelun aikana yksityiskohtaiset muistiinpanot, jot-
ka  hän  kirjoitti puhtaaksi mandollisimman pian haastattelun jälkeen. Haastat-
telut kestivät puolesta tunnista noin tuntiin. 

Haastatteluihin tehdään jonkin verran suoria viittauksia, lähinnä luvuissa  4.2  
ja  4.3.  Haastattelujen suurin merkitys  on  tutkijoiden omien ajatusten testaa-
misessa,  ongelmakentän jäsentämisessä  ja  päätelmien  tarkentamisessa,  ei 
siis niinkään irrallisten "tiedon  jyvästen"  lähteenä. 

Tienkäyttäjien haastattelut 

Tienkäyttäjien  -  siis  paneelin  potentiaalisten jäsenten  -  haastatteluja tehtiin 
kaksi, joihin kumpaankin osallistui kaksi henkilöä. Toinen  parihaastattelu  teh-
tiin Autoliiton erään  paikallisosaston aktiiveille,  toinen taas kandelle pyöräily- 
ja ympäristöjärjestöissä  aktiivisille, paljon  pyöräileville  mutta myös vahvaa  
autoilukokemusta  omaaville henkilöille. Vapaamuotoisten,  nauhoitettujen  
haastattelujen  runkona  käytettiin  "teemakortteja",  joihin kysymyksenasettelu 
oli  jäsennelty  sopivien esimerkkien avulla (pyöräilijöiden haastattelussa käy-
tetyt  teemakortit  liitteessä  2).  Haastatteluissa käsiteltiin lähinnä yleistä kiin-
nostusta aiheeseen, havainnoinnin mandollisia kohteita,  raportoinnin tiheyttä 

 ja  tekniikkaa sekä  paneelin  jäsenten  motivointiin  ja rekrytointiin  liittyviä asioi-
ta.  
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Tienkäyttäjähaastattetujen  tuloksia käytetään eniten luvussa  5,  mutta niillä 
 on  merkitystä myös eräänlaisena koti-  ja  ulkomaisten käytäntöjen vertailuai-

neistona. Haastateltujen määrää jouduttiin työn aikana supistamaan aiotus
-ta,  jolloin  mm. ammattikuljettajien  haastattelut jäivät pois. 

Koti-  ja  ulkomaiset käytännöt 

Työn toinen keskeinen aineistotyyppi ovat mandollista tienkäyttäjäpaneelia 
muistuttavia, koti-  ja  ulkomaisia käytäntöjä valaisevat tapaustutkimukset 
(engi. "benchmarking').  Kohteiksi valikoitu ivat tutkijoiden omien taustatieto-
jen, haastateltujen ajatusten  ja ohjausryhmän  ehdotusten pohjalta seuraavat 
käytännöt: 

-  Ruotsi: Tukholman seudun liikennepaneeli  (Trafikpanelen)  
-  Tanska: Tieraportoija-järjestelmä  (Vejrapportör) 
-  Suomi: Kuluttajatutkimuskeskuksen Kuluttajapaneeli.  

Tietoja paneeleista saatiin  ko.  tahojen internet-sivuilta. Kuluttajatutkimuskes-
kuksen toimihenkilöitä myös haastateltiin kasvokkain  ja  puhelimitse. Lisäksi 
hankittiin tietoja eräistä kotimaisista tiedonkeruu-  ja kommunikaatiokäytän-
nöistä  kuten Varopalvelu-järjestelmästä. 

Tienkäyttäjä-  ja tiedonhyödyntäjähaastattelut  teki Virrankoski. Toiskallio 
koordinoi kokonaisuutta, vastasi muiden paneelitapausten kuvaamisesta  ja 

 haastatteli Kuluttajapaneelin edustajia,  Tampereen Liikennekeskusta  sekä 
tamperelaista tiepalvelumiestä 2 . 

Analyysimenetelminä  on  käytetty laadullista  case-analyysiä, laadullista sisäl-
lönanalyysiä, haastattelupuheen teema-analyysiä  ja karkeita  hyöty-
kustannusanalyysejä.  

2  Tamperelaista tiepalvelumiehen haastattelu saatiin hyödynnetyksi yhteistyössä liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriön  ja  Tiehallinnon rahoittaman Häiriötiedon keruumenetelmien  kehittäminen (Häikermen)  -projektin 

 kanssa. 
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3  KULUTTAJA-  JA LIIKENNEPANEELEJA 
 POHJOISMAISSA 

Tavanomainen vastausprosentti suurissa kirje-  tai puhelinkyselyissä on  noin 
kolmanneksen luokkaa. Suuren yleisön haluttomuus osallistua tutkimuksiin 

 on  synnyttänyt tarpeen kehittää muita keinoja erilaisten  käyttäjätutkimuksien 
aineistonkeruuseen.  Yksi ratkaisu  sitouttaa  kansalaisia  tai  näitä edustavia 
henkilöitä  on  ollut koota erilaisia  "paneeleja" 3 ,  joihin kiinnostuneet ovat voi-
neet ilmoittautua.  Internetin  käytön yleistyttyä  1990-luvun lopulta lähtien täl-
lainen osallistujien  rekrytointi  ja  muu  kontaktointi  on  tehostunut huomatta-
vasti. 

Tässä luvussa esitellään muutamia erilaisia  paneeleiksi luokiteltavia  tai pa-
neeli-konseptin  kannalta relevantteja  tiedonkeruumuotoja. "Kuluttajapaneeli' 

 on  suomalainen  kulutustutkimuksien osallistujarekisteri,  muut esimerkit liitty-
vät pohjoismaisiin  liikennetutkimuksiin  tai tietopalveluihin. 

Kuluttajapaneelin  osalta  on  ollut mandollista tehdä  henkilöhaastatteluja, 
 Tanskan  ja  Ruotsin esimerkit perustuvat  internetin  kautta saatuihin tietoihin.  

3.1 	Kuluttajapaneeli 

Kuluttajatutkimuskeskuksen  ylläpitämä  Kuluttajapaneeli  ei juuri käsittele  lii-
kenneasioita,  mutta  sen julkishallinnollinen  asema,  kokoluokka  ja organisoin-
titapa  tekevät siitä  Tiehallinnon  kannalta kiinnostavan.  Kuluttajatutkimuskes-
kus  on  tuottanut laajan  muistilistan paneelin  konkreettiselle perustamiselle  ja 
ylläpidolle. Sen Tiehailinnon  näkökulmasta  mukaeltu  versio  on  tämän rapor-
tin liitteenä  3.  Seuraavassa  listataan  ne  Kuluttajapaneelin  yleiset piirteet  ja 

 opit, jotka ovat tärkeimmät  Tiehallinnon pohtiessa paneelin hyödyllisyyttä  ja 
 perusteita.  

1. On  tärkeää, että oma organisaatio  on  motivoitunut  paneelin  perustami-
seen.  

2. Jos paneeli  perustuu kasvokkain tapaamisiin, maan kattava edustavuus 
 on  hyvin  raskas  ylläpitää.  Sen  sijaan joidenkin  kaupunkiseutujen  ympäril-

lä toimivat alueelliset paneelit ovat osoittautuneet toimiviksi.  
3. Panelisteja  kannattaa rekrytoida aina hiukan  minimitarvetta  enemmän. 

Vaihtuvuus voi aiheuttaa noin  10 %:n  vaihtelua  rekisterin kokonaiskoos
-sa.  

4. Osallistujille ei ole tärkeää saada taloudellisesti arvokkaita palkkioita, 
vaan  se  että  he a)  kokevat voivansa vaikuttaa asioihin,  ja  b)  voivat olla 
ikään kuin ajan hermolla  ja  oppia itsekin jotain tehtävistä tutkimuksista, 
osallistuessaan esimerkiksi  ryhmäkeskusteluihin  tai  lukiessaan  ko.  tutki

-musraporttia.  
5. Vuosien mittaan  on  syytä seurata sellaisten  tietosuoja- ym.  lakien muu-

toksia, jotka vaikuttavat  panelistien  oikeuksiin.  
6. Riittävän suuri  paneeli  voi  tulla "kilpailleeksi"  yksityisten  markkinatutki-

muslaitosten  koehenkilö-  ym. osallistujarekisterien  kanssa. Paneeliin 
saattaa kohdistua ulkopuolista kysyntää  tai se  voi vaikuttaa  Tiehallinnon  

Luvussa  3  käsitellään tapauksia, joista kaikki eivät  taytä  tässä raportissa  paneelille  asetettuja ehtoja 
Niillä  on  kuitenkin osansa raportin kokonaisnäkemyksen luomisessa.  
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itse tilaaman tutkimustyön suorittamiseen. Siksi suhde sidosryhmien  pa
-neelitarpeisiin  ja  mandolliseen kilpailuasetelmaan yksityisen  sektorin 

 kanssa kannattaa selvittää ennen täysimittaisen paneelitoiminnan aloit
-ta mista.  

3.2 	Rekisteröidyt  tien käyttäjät 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön koordinoiman  älykkään liikenteen tutkimus- 
ja  kehittämisohjelman  (jota  sittemmin kutsuttiin nimellä  AINO)  valmisteluvai-
heessa suunniteltiin  mm.  hanketta, jossa olisi käytetty jonkinlaisia "rekisteröi-
tyneitä tienkäyttäjiä" tiedontuottajina. Hankehahmotelma oli seuraava (Rämä 

 ja  Schirokoff  2005, s. 35):  

"Rekisteröidyt tienkäyttäjät"  -järjestelmän luominen  ja  hyödyntäminen 

Tienkäyttäjillä,  kuten rekkojen, bussien  tai  taksien kuljettajilla  ja  sanomaleh-
tien jakajilla,  on  runsaasti  ja  laajasti tietoa liikennejärjestelmän vaihtuvista 
olosuhteista. Tätä tietoa voitaisiin käyttää täydentämään kiinteillä ilmaisimilla 
saatavaa kuvaa. 

Hankkeen tavoitteena  on  luoda  nk.  rekisteröityjen tienkäyttäjien tiedonkeruu-
järjestelmä. Määritellään, mitä tietoa kerätään, mihin tieto kerätään  ja  miten 
sitä hyödynnetään olosuhteiden kuvauksessa. Päätetään, keitä järjestel-
mään halutaan mukaan  ja  millaisin ehdoin  ja  mikä organisaatio ottaa järjes-
telmän hoitamisen vastuulleen. Selvitetään myös tiedon tuottajien palkitse-
mista sekä radiokuuntelijoiden roolia. Järjestelmän luomiseen kuuluu kerät-
tävien tietojen luotettavuuden arviointimenettely tietotyypeittäin (liikenne, 
häiriö,  sää  ja  keli). 

Vastuutaho: Tiehallinto  
Muut toimijat: muut valtion laitokset,  kunnat ja  kaupungit, järjestöt, yksityiset 
yritykset 
Ajoitus:  2005-2007  

Sellaisenaan hanke ei näytä toistaiseksi toteutuneen. Lähimmät toteutukset 
lienevät ne  AINO-rahoitteiset  hankkeet (e2e, EETU, Häikermen), joissa  on 

 käsitelty mobiilipalveluun (Varopalvelu) rekisteröityneiden tienkäyttäjien tuot-
tamaa keli-  ja  häiriötietoa.  Toistaiseksi kovinkaan vahvaa kontaktia rekiste-
röityihin käyttäjiin ei ole luotu. 

Tiehankekohtainen  esimerkki  on  Turunväylän  (VT 1,  välillä Lohja - Kehä  Ill) 
 tienvarteen  sijoitettujen opastetaulujen tienkäyttäjäpalautteen kerääm  men 

 ns. seurantaryhmältä. Seurantaryhmään  kuuluu hiukan yli sata ihmistä, jotka 
ovat ilmoittaneet ajavansa erilaisilla ajoneuvoilla kyseisellä välillä melko 
säännöllisesti. Seurantaryhmälle tehdään talvi-  ja  kesäkysely  verkossa. Li-
säksi heille tehdään muutamia ajankohtaissähköpostikyselyitä, mikäli kysei-
sellä tiejaksolla  on  tapahtunut häiriöitä. 

Konseptitasolla  melko lähellä "Tanskan mallia" (ks. luku  3.4) on  esimerkiksi 
Destian (ent. Tieliikelaitos) yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen  ja  WM -datan 

 kanssa tarjoama nykyinen Varopalvelu, jossa autoilija voi ilmoittaa älypuhe
-limen  sovelluksen  avulla Liikenteen palvelukeskukseen (Destia/Teekaru) 

seitsemän ennakkovalittua keli-,  tie- tai  liikennehäiriötä  tai  niiden päättymi-
sen sekä  20  sekunnin pituisena äänitteenä vapaamuotoisen viestin. Palve-
lunkäyttäjän paikannus perustuu joko bluetooth-yhteydessä älypuhelimeen 
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olevaan GPS-vastaanottimeen  tai  käyttäjän tekemään karttamittakaavan  ra -
jaukseen. 

Tienkäyttäj ien  tuottamat viestit varmistetaan lukuisten tietolähteiden perus-
teella Liikenteen palvelukeskuksessa. Sitten viesti lähetetään ongelma- 
alueella autoilevien palvelunkäyttäjien älypuhelimiin, jotka lukevat viestin au-
tomaattisesti ääneen. Palvelusta  on  eriasteisessa  koekäytössä hiukan eri 
versioita  ja  toimintoja, mutta siinä  on  kuitenkin vahvasti idullaan periaate 
tienkäyttäjien  tie-  ja  liikennehavaintojen  hyödyntämisestä. Laskutavasta riip-
puen tämäntyyppisen palvelun  tai  toiminnon  käyttäjiä  on  tällä hetkellä vajaa 

 200  henkeä. Palvelun käytölle ei ole asetettu ajomäärä-  tai  muutakaan lii-
kennekäyttäytymiseen liittyvää kriteeriä, mutta voidaan hyvin olettaa että 
palvelu kiinnostaa eniten paljonlaisesti ajavia.  

3.3  Tukholman seudun  "Trafikpanelen"  

Trafikpanelenin  toimintamuotona ovat lyhyet verkkokyselyt kerran  tai  kah-
desti vuodessa. Kyselyt koskevat lähinnä ajankohtaisaiheita kuten uusia lii-
kenneväyliä,  alkoholin  käyttöä  tai hands-free  -laitteen käyttöä ajaessa. Kyse-
lyiden teemat  on  määritelty yleisellä tasolla seuraavasti: tienhoito, ruuhkat, 
liikennetiedotus  ja  tukholmalaisliikkujat.  

Osallistujia rekrytoidaan ilmoituksilla  ja  suosittujen internet-sivujen bannereil
-la.  Vägverketin  sivuilla  on  ilmoittautumislomake,  johon halukkaat täyttävät 

melko pitkän  listan  henkilötietoja,  mm.  yhteystiedot,  sukupuoli, tulot  ja  kulku-
tapaprofiili. Paneeli  on  ollut suosittu heti alusta alkaen. Muutamassa vuo-
dessa  sen  osallistujamäärä  on  kaksinkertaistunut vajaaseen  6000  henkeen. 

Paneeliin osallistujia ei karsita etukäteen.  Sen  sijaan vastanneiden tausta-
muuttujat  ja  pääasialliset liikkumismuodot analysoidaan. Esimerkiksi syksyn 

 2006  kyselyssä oli: 

Autoilijoita  48  % 
Joukkoliikenteen  käyttäjiä  39  %  
Pyöräilijöitä  7  %  
Jalankulkijoita  6  %  

Miehiä 	 54  %  
Naisia 	 46  %  

Ajokortti oli  4808  ja  matkakortti  (SL-kort)  2789  vastaajalla.  

Raporteissa painottuvat vastaajien mielipiteet kyselyn  pää-  ja  ajankohtais-
teemoista. Esitystavaltaan  raportit ovat olleet taulukkovaltaisia, valmiita esi-
tyskalvoja. Tuorein raportti soveltuu myös tutkimuskäyttöön  mm.  tarkemman 
aineistonkuvauksensa  ansiosta. 

Tukholman tapauksesta voidaan oppia ensinnäkin  se,  että internetin kautta 
toteutettu rekrytointi voi olla tehokasta. Toiseksi silloin, kun kyselyn aihepiiri 

 on  ajankohtainen (esimerkiksi mielipiteet  Södra  Länkenistä  tai  hf-laitteiden 
käytöstä ajaessa)  ja  sitä käsitellään muissakin tiedotusvälineissä, osallistuji-
en määrä saattaa muodostua panokseen nähden suureksi. Verkkokyselyn 
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aineistonkäsittely  ja perusanalysointi  on  myös hyvin edullista toteuttaa.  Kon-
sultin  käyttö tutkimuksessa  on  nostanut raportoinnin laatua huomattavasti.  

3.4 	Vejrapportör -  tanskalaiset  tienkäyttäjät  tiedon tuottajina 

Suuressa verkkokyselyssä kaikki vastaajat ovat luonnollisesti tasa-arvoisia. 
Kun tietomuotona ovat tilannekohtaiset ilmoitukset tienpäältä, alkavat tien-
käyttäjien tiedontuotantokyvyt  ja halukkuus  vaihdella. 

Tanskassa  on  luotu vuosien mittaan tiedontuottajien hierarkia, joka kuitenkin 
sisältää lähes kaikki halukkaat tienkäyttäjät. Tienkäyttäjien soitot informaa-
tiokeskukseen välitetään  radio-  ja televisioasemille. Tiedontuottajien  hierar-
kian alimmalla portaalla  on  aivan tavallinen tienkäyttäjä, keskimmäisellä"tie-
raportoija"  ja ylimmällä"eliittitieraportoija".  Huomattava  osa  vajaasta  6000 
tie-  ja eliittiraportoijasta,  noin  2000  henkeä, toimii virallisissa  tai puoliviralli-
sissa  organisaatioissa kuten Naturgasseiskaberne, Lyngby  Turistfart, Falck 
ja Dansk Autohjlp. 

Tieraportoijat  ovat säännöllisesti pääteillä aamu-  ja iltaruuhkissa  (yli  10 000 
km  vuodessa) autoilevia henkilöitä, jotka omistavat kännykän  ja sähköpos-
tiosoitteen.  Heillä  on  oma järjestysnumeronsa, jonka  he  ilmoittavat aina soit-
taessaan. Tieraportoijat soittavat Liikenneinformaatiokeskuksen  (TIC)  il-
maisnumeroon, jos  havaitsevat valtion  tai  muilla reittinumeroiduilla teillä  ii 
kennehäiriöitä,  vaarallisen onnettomuuden tms. Esimerkkejä ilmoitettavista 
asioista  on listattu  paljon, mutta oleellista  on,  että kynnys  on  pyritty asetta-
maan mandollisimman matalaksi  ja  ov leveäksi. Soittajan suulliseen pai-
kanmääritykseen annetaan opastusta. Soittajien tulisi ilmoittaa  tie,  suunta  ja 
kilometrit  (ilmeisesti ajomatka pääväylien reiteillä). Jopa silloin, kun ei ole 
mitään ongelmaa ilmoitettavaksi, kehotetaan soittamaan  ja  kertomaan ettei 
ole mitään ongelmaa. Näin siksikin, että tieraportoijan tiedetään edelleen 
seuraavan liikennetilannetta. 

Tieraportoijat  saavat noin kolme kertaa vuodessa sähköpostikirjeen, jossa 
kerrotaan uusista säännöistä ym. asiaan liittyvästä. Lukijoita rohkaistaan ja-
kamaan ajatuksia muiden tieraportoijien kanssa. Vuoden tieraportoija vali-
taan  ja  häntä käytetään hyvänä esimerkkinä  mm.  siitä, miten ilmoituksia pi-
tää tehdä. 

Tieraportoija -toiminta alkoi kokeiluna maaliskuussa  1999,  jolloin  90  raportoi - 
jaa  aloitti Sjellandissa, Lollandissa  ja Falsterissa.  Vuonna  2005  osallistujia oli 

 jo  5000  ja  toiminta kattoi  koko  maan. Yksi raportoija soittaa kenties  vain  pari 
 kertaa vuodessa. Siksi  on  perustettu pienempi, vahvemmin tiedottamiseen 

sitoutuneiden ryhmä, eliittitieraportoijat. 

Eliittitieraportoijien  toiminta alkoi syyskuussa  2005 kokeilulla Arhusin  sisään-
ajoteillä  ja kaupunkiseudulla.  16 tieraportoijaa  soitti liikennetilanteesta päivit-
täin keskuksen ilmaisnumeroon. Vuonna  2006  toiminta Arhusissa  on  vakiin-
tunut  ja  kolme uutta kaupunkia  tai  aluetta  on  aloittanut:  Odense,  Trekant- 
som rádet ja  Alborg. 

Raportoinnin  toivotaan koskevan poikkeuksellisia  tai  vaarallisia tapahtumia 
pääteillä: epänormaali jono, jonoja aiheuttava onnettomuus  tai  liikenteelle 
vaaraksi olevia esteitä tiellä. Eliittiraportoijien tuottamaa tietoa käytetään päi- 
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vittäin  eri medioiden kautta leviävissä tiedotteissa,  mm.  TV2:n  aamu-  ja  ilta-
päivän uutisissa. Osassa paikkakuntia eliittiraportointiryhmät ovat  jo  täynnä. 
Nykyään eliittiraportoijien soittojen määrälle ei ole tarkkaa tavoitetta, mutta 
toiveena olisi yli kaksi kertaa kuussa. Eliittiin voi pyrkiä, kun takana  on  vuo-
den  kokemus  tieraportoijana. 

Tieraportoijille  on  järjestetty erilaisia tapahtumia,  mm.  konferenssi  ja  vierailu 
Tiehallinnon liikenteen informaatiokeskuksessa (T.l.C.) 4 . Tapahtumat ovat 
olleet suosittuja. Konferenssiin osallistui  170  tieraportoijaa  ja  Tiehallinnon 

 vierailuun satakunta. Tapaamisissa tieraportoijat ovat voineet tavata toisiaan 
 ja  liikennekeskuksen  viranomaisia, joiden kanssa ovat puhuneet aikaisem-

min  vain  puhelimessa. Lisäksi osallistujille  on  esitelty asiaan liittyvää tekniik-
kaa  ja  työtapoja. Tapahtumia  on  esitelty tieraportoijan sähköisissä uutiskir-
jeissä. 

Tanskan kokemuksista merkityksellistä Tiehallinnon kannalta  on,  että:  

1  Tienkäyttäjien soittoja  on  hyödynnetty  ja  tuotteistettu  tavalla,  jota  suoma-
lainen Tienkäyttäjän linja  on  toteuttanut  jo  huomattavasti laajamittai-
semmin, mutta ilman saadun tiedon systemaattista hyödyntämistä saati 
toiminnan tuotteistamista.  

2. Erityisryhmän  pienimuotoinen aloitus  on  kasvanut laajamittaiseksi.  
3. Yhteydenpito panelisteihin voi olla monimuotoista: tapaamisia  ja  sähkö-

postitiedottamista. Molemmissa  on  tärkeää kiinnostava sisältö.  
4. Ajan mittaan panelistien hierarkkinen ryhmittely  on  luonteva kehityskulku.  
5. Matala rekrytointikynnys saattaa näkyä myös vähäisenä ilmoitusten mää-

ränä tieraportoijaa kohden.  
6. Toisin kuin perustienpitoa  tai  liikennejärjestelmää kommentoivien  pane

-listien (vrt. Kuluttajapaneeli),  tarkempaa havaintotietoa tuottavien  pane
-listien rekrytoinnissa  kannattaa hyödyntää tieliikennettä lähellä olevia yri-

tyksiä  ja  muita organisaatioita.  

3.5 	Kaksi pohjoismaista  perusmallia 

Todetuista  tapauksista voidaan erottaa kaksi perustavaa mallia. Yhtäältä 
(tien)käyttäjiä voidaan rekrytoida jäseniksi laajaan paneeliin, joka ei edellytä 
vuositasolla osallistujilta kovinkaan suurta panosta: korkeintaan muutaman 
kerran vuodessa osallistutaan johonkin pienryhmätutkimukseen, jossa ko-
keillaan jotain tuotetta  tai  keskustellaan jostain asiasta ja/tai vastataan kyse-
lyihin (Kuluttajapaneeli)  tai  sitten vastataan  vain  kyselyyn (Tukholman seu-
tu). Vastineeksi osallistujat saavat toimialatietämystä  ja  mandollisesti jonkin 
pienen, toimialaan liittyvän lahjan (Kuluttaja-lehden vuosikerta)  tai  palkinnon, 
arvottuna  tai  kaikille jaettuna (turvaliivit, polkupyörä). Tällainen "taustapanee

-Ii"  mandollistaa monenlaisia tutkimusintressejä.  Se  palvelee paitsi paneelin 
koonnutta toimijaa, esimerkiksi Tiehallintoa, myös muita toimialaan liittyviä 
tiedon tarvitsijoita, joille voidaan harkituin ehdoin antaa pääsy paneeliaineis-
toon  tai  sen  luomiseen. Parhaimmillaan voi syntyä jopa eri organisaatioiden 
yhteistä tutkimustoimintaa.  

Ks.  http://www.trafikken.dk/wimpdoc . asp?page=document&obJno88732 
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Toisaalta voidaan hyödyntää tienkäyttäjien konkreettisia  ja  jokapäiväisiä 
tienkäyttökokemuksia mandollistamalla heille yhteydenotto/tiedottaminen 
jonkinlaiseen informaation koonti-  ja jalostuskeskukseen. Yhteydenotto  voi 
tapahtua yksinkertaisesti soittamalla, mikä edellyttää jonkin verran henkilö- 
resursseja vastaanottajalta.  Tai  sitten yhteydenpito perustuu kehittyneem-
pään tietotekniikkaan, mikä puolestaan asettaa vaatimuksia käyttäjille  ja  to-
dennäköisesti edellyttää myös välittävää operaattoria ja/tai palvelun tarjo-
ajaa. Saatiinpa tieto mitä kanavaa tahansa, keskus toimittaa tiedon laajalle 
yleisölle tiedotusvälineiden kautta  tai  jakaa tietoa kohdistuneemmin tietyn 
tietokanavan  tai  palvelun käyttäjille. 

Ensimmäisen tyypin paneeli edustaa väljää resurssia.  Sen hyödyntämistapo-
ja  voidaan muuttaa joustavasti  ja hyödyntämismandollisuudet  ovat melko 
laajat. Paneeli voi toimia jopa eräänlaisena tutkimus-  ja  koehenkilöiden  p00- 
lina,  mutta tarkkaa tienpidon urakoinnin  tai  infrastruktuurin teknistä seuran-
taa tämän tyyppinen paneeli ei todennäköisesti kykene suorittamaan riittä-
vän laadukkaasti. Jälkimmäinen paneelityyppi soveltuisi  sen  sijaan tarkem-
paan havainnointiin.  Se  edellyttää kuitenkin joko tietojärjestelmähallintaa  tai 

 sen alihankintaa ja  ylipäänsä suuntautumista tietosisältöjen  ja tuotettavan 
 tiedon laadun jatkuvaan hallintaan. Tietojärjestelmää täytyy ylläpitää  ja sen 
 avulla mandollistaa  tai  rajata juuri tietynlaisten asioiden tiedottamista. Vaikka 

käytettäisiin  low-tech  —ratkaisuja eli vaikkapa pelkkiä puhelinsoittoja tien- 
päältä liikennekeskukseen, soittajia täytyy kuitenkin jatkuvasti opastaa  ja 

 kouluttaa tuottamaan juuri toivotulla tavalla muotoiltua tietoa. 
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4  MILLAISTA TIETOA  JA  KENELTÄ? 

Tässä luvussa selvitetään Suomessa nykyisin käytössä olevia  liikennetiedon 
keruutapoja.  Tämän jälkeen  eritellään Tiehallinnon tietotarpeita  ja  pohditaan 
näiden valossa  paneelin  mandollisia ominaisuuksia.  

4.1 	Nykyiset  käyttäjätiedon keräystavat  

Tällä hetkellä tienkäyttäjien tietoja,  käytäntöjä  ja  kokemuksia kerätään kah-
della  päätavalla.  Ensinnäkin tehdään suuria  kyselytutkimuksia  kuten valta-
kunnallinen  henkilöllikennetutkimus, TienkäyttäjätyytyväisyystutkimUS  ja 

 lukuisia  kohdekohtaisia  tai  muuten rajattuja kyselyitä. Toiseksi saadaan 
huomattavat määrät suoraa palautetta  Tienkäyttäjän  linjan kautta (noin  50 
000  puhelua  vuodessa 5 )  ja  muuna  asiakaspalautteena.  Yleisöltä tulevat pu-
helut kirjataan, mutta niiden lopullinen  tilastointi  ei ole aivan aukotonta. Yh-
den  ja  saman soiton aiheena voi esimerkiksi olla toisaalta tien kunto  tai  lii-
kennehäiriö (Tienkäyttäjän  linjan asiaa)  ja  toisaalta  asiakaspalautteeksi 
luokiteltavaa  asiaa kuten kommentti  Tiehallinnon internet-sivujen toiminnas-
ta.  Liikennekeskuksiin  tulevia  Tienkäyttäjän  linja  -aiheisiksi tulkittuja  soittoja 

 on  taulukossa  1  koottu  aihepiireittäin  vuodelta  2006.  

Taulukko  1.  Tienkäyttäjän  linjalle soitettujen puheluiden aiheita vuonna  2006. 

Tien  käyttäjän linjalle  soitetut  puhelut  (2006)  

1km 	%  
Soiton luokiteltu aihe  
Liukkaudentorjuntatane  7528 19 
Auraustare  3878 10 
Soratien tasaustare  2595 7  
Muu kysely  tai neuonta 2617 7 
HöyläystaRe  2501 6 
Soratien  kunto huono  2294 6 
Kuoppa/kuoppiatiessä  1772 5 
PääIIysteuno  1363 3 
Rumpuun  liittyvä ilmoitus  1276 3 
Liikennetilannekysely  889 2 
Sohjon  poisto  826 2 
PölynsidontataRe  804 2 
Tietyökysely  773 2 
Kelikysely  771 2  
Muu  toimenpidetane  797 2  
Muut yhteensä  8317 21  
Kaikki yhteensä  I 	390011 	100  

Suurin luokka, lähes kolmannes  soitoista,  koskee  talvihoitoa.  28  %  koskee 
muuta  tienpitoa.  Keli-, tietyö-,  liikennetilanne-  ja  muita kyselyitä  on 13  %  soi- 
toista. Yli viidennes  on  luokiteltu muiksi  asioiksi  (mikä kertoo  tilastoinnin ke-
hittämistarpeesta).  Näin laajassa  kontaktimassassa  2-3  %  merkitsee  jo  noin 

Jorma  Hehnin  arvio huhtikuussa  2007.  
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tuhatta soittajaa.  On  hyvä huomata, että yli viisituhatta eli noin  13  %  kaikista 
soittajista kysyy erilaisia tietoja  tietöistä, keleistä yms. Tienkäyttäjän  linjaan 
kohdistuu siis huomattava kysyntä tavalla,  jota  ei ole lainkaan markkinoitu. 

Kun  Tienkäyttäjän  linjalle tulleita puheluita luokitellaan soittajan mukaan 
(taulukko  2),  noin  70  %  tulee  tienkäyttäjiltä  ja  kuudennes ammattlautoilijoilta. 

 Myös tienvarren asukkaat ovat merkittävä tietolähde.  Asiantuntijahaastatte
-luissa ilmeni, että heitä pidetään myös hyvinä asiantuntijoina, koska  he  tun-

tevat tarkasti paikalliset olosuhteet  ja  niiden muutokset.  Ns.  tavalliset ihmiset 
ovat siis selkeästi suurin  kontaktipinta.  

Taulukko  2. Tienkäyttäjän  linjalle vuonna  2006 soittaneiden  ryhmittely. 

Tienkäyttäjän linjalle soittaneet  (2006)  

Asiakas Tapahtumia Ilmoituksia 

Amrnat0autoihja 7049 -  7188  
Tienkäyttäjä -  27397 28009  
Tienrren 	sukas -  4385 4470  

Yhteensä 	 -  38831 39667  

Kaikkine puutteineenkin  Tienkäyttäjän  linja  on  jo  nyt huomattava  kontaktipin
-ta  tienkäyttäjiin.  Vertailun vuoksi:  jos  Tanskassa  on  vajaa  6000  raportoijaa, 

 jotka tekevät keskimäärin  2-3  ilmoitusta vuodessa eli yhteensä enintään  18 
000  ilmoitusta  (49  kpl/vrk),  niin  Tienkäyttäjän  linjan  50 000  soittoa vuodessa 

 (137  kpl/vrk)  voidaan pitää melkoisena saavutuksena. Mikä tahansa kaupal-
linen organisaatio olisi tyytyväinen vastaavalla  markkinointibudjetilla  saadus-
ta aktiivisten asiakkaiden joukosta, joka ottaa itse yhteyttä.  Yhteydenotto 

 hyödyttää  tienpidollisen  tiedon lisäksi  organisaatiomarkkinointina:  yhteyttä 
ottavat näkevät, että teistä  ja  tienkäyttäjistä  välitetään. 

Pääasiassa kunnallisen  liikennesuunnittelun  ja  tienkäyttäjien  yhteyskanava-
na  toimii  Destian (ent. Tieliikelaitos)  kehittämä  verkkopalvelu Katukanava 
(www.katukanava.fi ).  Sivuilla kuka tahansa kansalainen voi osoittaa kartalta 
paikan  ja  ilmoittaa siihen liittyvän  tienpidollisen  tai  liikenteellisen  ongelman. 
Kaikki voivat seurata tehtyjä ilmoituksia, viranomaisen vastauksia niihin  ja 

 mandollisesti asian ympärillä syntyvää keskustelua. 

Toistaiseksi  pien  imuotoista  tai  kokeiluasteella  olevaa  tiedonkeru uta  rekiste-
röityjen tienkäyttäjien avulla tehdään  mm.  Varopalvelun  kaltaisilla kaupalli-
silla  tai  sellaiseksi  pyrkivillä  palveluilla, joiden yhteydessä palvelua käyttävät 
autoilijat tuottavat keli-  ja  häiriötietoa.  Nämä palvelut perustuvat  Tiehallinnon 

 tuottamaan julkiseen  perustietoon,  mutta kilpailevat avoimilla markkinoilla. 

Toinen, vielä  pienimuotoisempi  esimerkki rekisteröityjen tienkäyttäjien hyö-
dyntämisestä  on  useiden  tiepiirien  alueita seuraavan  Tampereen  Liikenne- 
keskuksen yhteistoiminta Autoliiton  tiepalvelumiesten  kanssa. Yhteistyötä 

 on  kehitetty  jo  toistakymmentä vuotta. Suomen kaikki  250  tiepalvelumiestä 
 eivät toki ilmoita  liikennetilanteista  ja  tieoloista,  mutta vuosien mittaan  ja 
 muutaman vuosittaisen tapaamisen tukemana toimintamalli näyttää kehitty-

neen  kahtalaiseksi.  Ensinnäkin  tiepalvelumiehet  seuraavat  Tiehallinnon 
 pyynnöstä juhlapyhien  ja  Autoliiton vuosittaisten  liikenneturvallisuustempa-

usten  yhteydessä tiettyjä  tiejaksoja.  Havaitut  liikennehäiriöt  ilmoitetaan  Lii- 
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kennekeskukseen.  Toiseksi joistain yksittäisistä  tiepalvelumiehistä  on  kehit-
tynyt vuosien  ja  henkilökohtaisten suhteiden myötä luotettavia tiedonantajia, 
joiden  soittoihin  suhtaudutaan vakavammin kuin satunnaisten yksittäisten 
tienkäyttäjien ilmoituksiin. Haastattelussa eräs  Tampereen  seudulla toimiva  
tiepalvelumies  vaikutti olevan hyvin tyytyväinen tällaiseen  luotetun tienkäyt-
täjän  rooliin. 

Viime mainittua toimintamallia  on  ehkä hankala laajentaa sellaisenaan,  sillä 
 samalla kun Autoliiton  tiepalvelutoiminta  on  ammattimaistumassa,  Liikenne- 

keskusten  yhteistyöponnistukset  ovat  painottumassa  muiden viranomaisten 
kuten kuntien, poliisin  ja  pelastuslaitosten  suuntaan. 

Vielä  on  syytä mainita joidenkin  tiepiirien isännöimät  tapaamiset, joita kutsu-
taan esimerkiksi  neuvottelukunniksi  tai  aluefoorumeiksi.  Näillä  on  monta 
tavoitetta: luoda suora yhteys  tienkäyttäjiin  sekä tiedottaa suurta yleisöä  Tie- 
hallinnon  laatuluokituksista  ja  urakoitsijoiden roolista. 

Esimerkiksi Vaasan tiepiirin  aluefoorumit,  joita  on  neljä, järjestetään kandesti 
vuodessa  konsultin  tuella. Paikalla ovat olleet tiepiirin edustajien lisäksi pai-
kalliset tiedotusvälineet  ja  kaikki  urakoitsijat ym. sidosryhmät,  kuten poliisi.  
Tienkäyttäjiä  ovat edustaneet monet  ammattiliikenteen,  esimerkiksi  Postin 

 edustajat, sekä usein palautetta antaneet yksityishenkilöt. (Sillanpää  2007.)  

Vaikka  aluefoorumin  kaltaiset  toimintamallit tienkäyttäjätapaamisineen  muis-
tuttavat  paneeleja,  ero tässä työssä  määriteltyihin paneeleihin  on  olennai-
nen.  Foorumeilta  saatu tieto  tai  näkemykset eivät perustu jatkuvaan  ja  järjes-
telmälliseen  havainnointlin,  vaan  -  sinänsä epäilemättä arvokkaaseen  -  ylei-
seen kokemukseen. Myös foorumien jäsenyys perustuu paljolti  organisatori

-seen  edustuksellisuuteen.  Onkin mandollista, että  jo  mandaatti  sinänsä vai-
kuttaa melkoisesti siihen, millaista näkökulmaa foorumin jäsen korostaa.  

4.2  Tietotarpeiden jäsennys  

Tienkäyttäjien  paneelin  avulla voitaisiin periaatteessa hankkia tietoja  ja  nä-
kemyksiä hyvinkin  monenlaisista  tiestöä  ja  liikennettä koskevista ilmiöistä. 
Seuraavassa  eritellään  näitä  tietotarpeita.  Samalla pohditaan, millaisia omi-
naisuuksia mikäkin  tietotarve  näyttäisi  paneelilta  edellyttävän.  Paneelin  omi-
naisuudet  tyypitellään  vastaavasti luvussa  4.3  ja  nämä kaksi kokonaisuutta 
vedetään yhteen luvun  4.3  lopussa taulukossa  3.  

Käsitellyistä tietotarpeista  osa  on  saatu  haastatelluilta  tiedon  hyödyntäjiltä  ja 
 tienkäyttäjiltä,  osa  taas  on  johdettu  ohjausryhmän  ja  tutkijoiden sisäisistä 

keskusteluista. Käsiteltävät  tietotarpeet  ovat esimerkinomaisia; tavoitteena ei 
ole aukoton  lista  vaan toimiva luokittelu.  

4.2.1 	Tarkat havainnot nopeasti muuttuvista liikennehäiriöistä 

Seuraaville  tietotarpeille  on  yhteistä, että tiedon pitää kohdistua mandolli-
simman täsmällisesti oikeaan paikkaan  ja  välittyä  nopeasti,  ihannetapauk

-sessa  reaaliajassa. Tyypillistä  on  myös, että  arvioijalta  edellytetään hyvää 
asiantuntemusta  -  käytännössä paljon  ajokokemusta. 
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Häiriötilanteet 

Häiriötilanteilla  tarkoitetaan tässä poikkeuksellisia tilanteita  tai  tekijöitä, jotka 
vaarantavat liikenteen sujuvuuden  tai  turvallisuuden. Esimerkkejä ovat on-
nettomuudet (rekka poikittain tiellä)  tai  yllättävät esteet tiellä (tulva, kaatunut 
puu).  Sen  sijaan säästä  ja  kelistä  johtuvat häiriöt käsitellään omassa  koh-
dassaan. 

Liikennekeskukset  saavat runsaasti  häiriötietoa Tienkäyttäjän  linjan kautta, 
mutta haastatellut pitivät tietoa usein  heikkolaatuisena.  Ongelmana ovat se-
kä  ilmoitetun  paikan epätäsmällisyys että itse  tilannetiedotuksen epämääräi -
syys.  Jos  siis  paneelilta  toivotaan parannusta  häiriötiedon  välitykseen,  pa

-neelin ominaisuuksissa  korostuvat havainnoinnin  ammattimaisuus  ja  mah-
dollisuus täsmällisen  paikkatiedon  välittämiseen.  Havainnoijilla  pitäisi olla 
runsaasti kokemusta  häiriötilanteiden  arvioinnista.  Paneelille  suunnattu  oh

-jeistus  tai  koulutus parantaisi valmiuksia.  

Häiriötiedon välittäjiin  ei kohdistu selkeää määrällistä vaatimusta: haastatel-
lut korostivat, että jokainen nopea  ja  täsmällinen ilmoitus  on  arvokas.  Jos 

 ryhmä  on  kovin  pieni,  on  kuitenkin  varsin  epätodennäköistä, että  häiriöpai
-kalle  sattuu ajoissa juuri  paneelin  jäsen.  

Sää  ja  keli  

Sää  ja  keli tienkäyttäjien  havainnointikohteina  jakoivat  haastateltuja.  Osa  piti 
tärkeänä saada  täydentävää  paikallista tietoa myös  kelistä,  esimerkkinä yl-
lättävät, paikalliset vesi-  tai  lumikuurot,  nietostuminen yms.  Muistutettiin 

 mm.,  että yksi Konginkankaan onnettomuuteen huhtikuussa  2004  vaikutta-
nut tekijä oli sään äkillinen muutos. 

Toisaalta tällaisen tiedon ongelmana  on  havaintojen subjektiivisuus  ja  yhden 
paikan korostuminen suhteessa muuhun  liikenneympäristöön. Havainnoija  
saattaa tahallaan  tai  vahingossa syyllistyä" kotiinpäin  vetämiseen":  omaa  
portinpieltä  saatetaan korostaa, vaikka muualla olisi pahempia ongelmia. 
Eräs haastateltu huomautti, että  virhearvioinneista  saattaa olla jopa vaaraa 
kuljettajalle  ja  muille  liikkujille.  

Osa  haastatelluista piti  sää-  ja  kelitilanteen  seurantaa aiheena,  jota  koske-
van tiedon keruussa  automatiikalla  on  tulevaisuudessa hyvät mandollisuudet 
(esimerkiksi  sivuttaisliukua, renkaitten  liukumista,  tienpinnan  lämpötilaa jne.  
aistivat anturit + paikkatiedon ajantasainen  välitys). 

Sujuvuus  objektiivisena  ilmiönä 

Liikenteen sujuvuutta tarkastellaan tässä luvussa kandesta näkökulmasta:  
objektiivisena, mitattavana  ilmiönä (jonon pituus  ja  nopeus,  jonoutuneen  lii-
kenteen osuus  vuorokausiliikenteestä  jne.)  ja  subjektiivisena, käyttäjänäkö

-kulmasta  määrittyvänä  kokemuksena (onko ruuhka siedettävä vai  sietämä-
tön,  tuleeko  se  yllätyksenä, mikä  sen  merkitys  on  tienkäyttäjälle  jne.).  Koke-
musnäkökulma  käsitellään jäljempänä, koska havainnoinnin kannalta kyse 

 on  kandesta  varsin  erilaisesta asiasta.  
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Sujuvuuden arvioinnista  tai  mittaamisesta oli puhetta lähinnä kanden  haasta-
tellun  kanssa. Näistä toinen katsoi, että sujuvuutta voidaan  havainnoida  var-
sin  pitkälle  automatiikan  avulla. Tästä  on  kuitenkin joitakin poikkeuksia, ku-
ten tieto siitä, missä  on  jonon  pää.  Toinen taas mainitsi esimerkkinä  havain-
noitavista  objektiivisista asioista matka-ajan ennustettavuuden:  tienkäyttäjät 
raportoisivat,  kuinka kauan tietyn  välin  ajaminen kestää eri olosuhteissa. 

Kirjoittajien oman arvion mukaan sujuvuuden  havainnointiin  käytettävät ny-
kyiset järjestelmät  (mm. LAM-mittauspisteiden  verkosto) antavat kohtalaisen 
kattavan tiedon  pääteiltä,  mutta sopivia  arviointikriteerejä (jonotusaika,  ajo-
neuvoja jonossa jne.) kehittämällä  tienkäyttäjiltä  saatettaisiin saada puuttu-
vaa  sujuvuustietoa  esimerkiksi taajamien liepeillä olevilta  risteysalueilta. 

 Samoilta  havainnoijilta  voitaisiin toki pyytää palautetta myös sujuvuuden  ko
-kemuksellisesta  puolesta.  

4.2.2 	Hitaammin muuttuvien  liikenneolosuhteiden  havainnoin- 
ti 

Edelliseen verrattuna tähän ryhmään kuuluu aiheita, joiden raportoinnissa ei 
välttämättä tarvitse tavoitella  reaaliaikaista ilmoittamista.  Kyse  on  silti edel-
leen selkeästi tiettyyn paikkaan  tai  mandollisesti tiettyyn  tieosuuteen  liittyvis-
tä ilmiöistä.  Havainnoijan  asiantuntemus ei enää tässä ole yhtä ehdoton laa-
dun  tae  kuin edellisessä  kategoriassa.  Päinvastoin joukossa  on  asioita, jois-
ta saattaisi olla tarpeen kuulla  huomattavankin  erilaisten tienkäyttäjien mieli-
piteitä.  

Kunnossapidon  taso  ja sen  vaihtelut 

Tämän aihepiirin havainnointi koskisi lähinnä talvista  lumen  aurausta,  suola
-usta, polanteen  poistoa jne. toimenpiteitä sekä kesäistä  sorateiden  hoitoa. 

 Tiehallinnon  näkökulmasta keskeinen  tietotarve  olisi  urakoitsijoille  suunnattu 
palaute (tältä osin kyse voisi olla täysin  reaaliaikaisestakin raportoinnista)  ja 

 toisaalta mandollisuus tehostaa urakoitsijoiden työn  laadunvalvontaa.  Tästä 
aiheesta keskusteltiin usean  haastatellun  kanssa. Erään  haastatellun  mu-
kaan tietoa voitaisiin käyttää esimerkiksi  urakkabonusten myöntöperusteis

-sa.  Palaute tulisi esimerkiksi  Tienkäyttäjän  linjan kautta, mutta ilmoitukseen 
lisättäisiin huomautus, että  se  tuli  rekisteröidyltä tienkäyttäjältä.  

Kriittinen kysymys  on  havainnoinnin  kattavuus.  Urakka-alueita  on  koko 
 maassa  84  ja  tienkäyttäjien havainnot keskittyvät  pääteille,  jolloin alemman 

tieverkon tarkkailu jäisi vähemmälle. Toisaalta  em.  haastateltu piti pisto
-koeluontoista  tarkkailua riittävänä: esimerkiksi kymmenen  havainnoijaa 

 urakka-aluetta kohti olisi tiheä harava. Kattavuutta voitaisiin parantaa myös 
 rekrytoimalla  paneeliin erityisen paljon paikallisilla  pikkuteillä  ajavia henkilöi-

tä, kuten maanviljelijöitä  tai  koululaiskuljetuksia  hoitavia  taksinkuljettajia.  

Ongelmana nähtiin tässäkin asiassa "kotiinpäin vetämisen" vaara. Lisäksi 
tuotiin esiin  kanta,  jonka mukaan tällaiselle tiedolle ei ole tarvetta: urakoitsi-
joiden työn laatu  on  jo  riittävän hyvin tiedossa. 

Pitäisikö tällaista aihetta  havainnoivien  olla mandollisimman kokeneita tien- 
käyttäjiä, mieluiten  ammattikuljettajia?  Tätä  puoltaisi  mm. se,  että paljon aja-
va osaisi helpommin suhteuttaa havaintonsa  kunnossapidon  yleiseen  ta- 



Tienkäyttäjien  paneelin  hyödyntäminen  liikenneviranomaisten  työssä 	27  
MILLAISTA TIETOA  JA  KENELTÄ?  

soon.  Suhteuttamisen kannalta olisi myös sitä parempi, mitä useammalta 
reitiltä havainnoijalla olisi kokemusta. 

Toisaalta myös muiden tienkäyttäjäryhmien näkemykset saattaisivat olla ar-
vokkaita. Tavoiteltavan tason määrittämisessä saattaisi olla hyödyllistä,  jos 

 saman tieosuuden kunnossapitojälkeä arvostelisivat vaikkapa paljon  ja  vä-
hän autoileva, rekankuljettaja, jalankulkija  ja  pyöräilijä. Kevyen liikenteen 
kannalta nimenomaan talvihoito  on  keskeinen asia, joten omassa asiassaan 
esimerkiksi pyöräilijät saattaisivat olla hyvinkin arvokas tietolähde. Tätä ar-
viota tuki myös pyöräilijöiden haastattelu.  Sen  sijaan haastatellut yksityisau-
toilijat eivät pitäneet kunnossapidon tarkkailua erityisen kiinnostavana tee-
mana  ja  arvelivat  sen  sopivan paremmin ammattikuljettajille. 

Vaaranpaikat  

Tähän ryhmään kuuluu liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tieympäristön yk-
sittäisiä ilmiöitä, jotka saattavat jäädä tienpitäjältä tietokatveeseen. Havain-
noitavia kohteita ovat esimerkiksi kaarre-  ja  risteysnäkemät, vertikaaliset  ja 

 horisontaaliset kaarresäteet  (suhteessa väylän leveyteen  ja  paikalliseen  no-
peusrajoitukseen), painaumat  ja  kohoumat  sekä tievalaistuksen riittävyys. 
Ylipäätään kyse olisi paikoista, joiden vaarallisuus ei näy onnettomuuska-
saumina, mutta jotka silti saattavat olla riskikohteita. 

Haastatelluista yksi (suunnittelupäällikkö) luetteli nimenomaan tämäntyyppi-
siä tietotarpeita. Sama henkilö huomautti, että vastaavaa palautetta toki tu-
lee Tienkäyttäjän linjan kautta, mutta aineisto kasautuu liian harvoille aktii-
veille  ja  tieto myös kärsii  em.  "kotiinpäin vetämisestä". Haastatellun mukaan 
paljon ajavat olisivat kouliintuneisuutensa  ja  havaintomääriensä  takia sopivin 
havainnoijaryhmä. Tähän voitaisiin toki esittää vastaväitteenä, että kokemat-
tomampi autoilija voi saattaa itsensä  ja  muut vaaraan paikassa, jossa ko-
keneempi autoilija ei vielä näe mitään riskitekijää. 

Järjestelmälliseen  ja  kriittiseen havainnointiin kouliintunut  (ja  velvoitettu)  pa-
neeli  saattaisi antaa näistä asioista arvokkaampaa tietoa kuin nykyinen 
Tienkäyttäjän linjalta tuleva informaatio. Jotta järjestelmän pyörittämisen 
kustannuksille saataisiin katetta, ryhmän pitäisi kuitenkin olla riittävän iso. 

 Em.  haastateltu esitti omasta tiepiiristään tarpeeksi" muutamia kymmeniä" 
havai  n noij ia. 

Haasteltujen  tienkäyttäjien silmissä tämäntyyppinen havainnointi vaikutti 
 varsin  motivoivalta.  Raportoinnissa olisi luonnollisesti suureksi eduksi,  jos 

 havainnot voitaisiin esittää tarkkana paikkatietona esimerkiksi GPS-
järjestelmän avulla. 

Muut pistemäiset  tai  tieosuuskohtaiset  ilmiöt 

Edellistä ryhmää voidaan laajentaa toisaalta ottamalla mukaan muitakin kuin 
fyysiseen tieympäristöön liittyviä seikkoja, toisaalta ulottamalla havainnointi 
pistemäisistä kohteista esimerkiksi tieosuuskohtaisiin ilmiöihin. Haastateltu-
jen tienkäyttäjien näkökulmasta tämäntyyppisten asioiden havainnointi olisi 
hyvin kiinnostavaa. Haastateltu Autoliiton aktiivi otti (jälleen Konginkankaan 
tragediaan viitaten) esimerkiksi  VT 4:n nopeusrajoitukset  Keski-Suomen tie-
piirin alueella. Haastatellun mukaan kattonopeudet  on  pitkillä osuuksilla  las- 
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kettu  80  km/h:iin,  jolloin paljon  maksaneista ohituskaistoista  ei ote hyötyä. 
 Rekan  ohi  pääsemiseen  "ei ole mitään laillisia keinoja". 

Haastattelijan  kysyessä  kantaa tähän  esimerkkiin  kaksi  haastateltua  tiedon 
 hyödyntäjää  vastasi täysin vastakkaisilla tavoilla. Toisen,  automatiikan  mer-

kitystä  korostaneen  toimihenkilön mielestä tällainen tieto  on  turhaa. Normaa-
lin  asiakaspalautteen  kautta kertyy tietoa, joka voidaan tarvittaessa sijoittaa 
kartalle.  Jos  taas  tietylle tieosuudelle  suunnitellaan  parannustoimia,  niiden 
pohjaksi tehdään  kyllä  riittävät tutkimukset, joihin sisältyy myös näkemysten 
kartoitusta. Pienen  paneeliryhmän asiantuntijakommentit  ovat tällöin liian 
sattumanvaraisia. 

Toinen haastateltu taas piti tämäntyyppistä tietoa "ilman muuta"  hyödyllise
-nä.  Subjektiiviset mielipiteet ovat arvokkaita,  jos  ne  argumentoidaan  hyvin  ja 

 perustuvat hyvään asiantuntemukseen, mieluiten myös muiden vastaavien 
kohteiden tuntemukseen. 

Myös pyöräilijät näkivät havainnoinnin aiheita tällaisissa kysymyksissä. 
Haastateltu pyöräilijä mainitsi esimerkkinä yleisten teiden  pientareet,  jotka 
ovat usein joko kiusallisen kapeita  tai  sitten kokonaan näennäisiä:  pinnaltaan 

 rosoisia  ja  huonosti hoidettuja. 

Tiedon  hyödyntäjistä  tämän ryhmän  tietotarpeita  esitti lähinnä  em.  suunnitte-
lupäällikkö, joka mainitsi  mm.  tienkäyttäjien näkemykset siitä, mikä olisi sopi-
va aika siirtyä  talvinopeusrajoituksista kesärajoituksiin  tai  päinvastoin.  Tut

-kimusasioista  vastannut henkilö ehdotti, että  panelisteja  voitaisiin varta vas-
ten pyytää ajamaan tietty osuus  ja  havainnoimaan  haluttuja seikkoja (kuten 
esimerkiksi  Tampereen  Liikennekeskus  on  tähänkin mennessä pyytänyt  tie

-palvelumiehiltä,  ks. luku  4.1). 

4.2.3 	Liikennejärjestelmätasoiset  näkemykset 

Tähän ryhmään kuuluu edellisiä selvemmin  näkökulmasidonnaisia  ja  subjek-
tiivisia aiheita. Yhtä oikeaa mielipidettä välttämättä ote. Kyse ei myöskään 
enää ole pelkästään yksittäiseen kohteeseen  tai  edes alueeseen liittyvästä 

 paikkatiedosta,  vaan ainakin osaksi  samankaltaisena  toistuvien tilanteiden 
havainnoinnin pohjalta  muodostuneista kokemusperäisistä  mielipiteistä. On-
gelmaksi saattaa tällöin nousta, että palaute irtoaa  Iiiaksikin  "tien pinnalla" 
tehdyistä havainnoista  ja  jää  kovin  pitkälle mielikuvien varaan. Kyse ei kui-
tenkaan tarvitse olla  summittaisesta "mutu-tiedosta", mikäli pidetään kiinni 
tämän selvityksen lähtökohdasta:  paneelin  anti  perustuu  järjestelmäl/iseen  ja  
kriittiseen  havainnointiin.  Moniakin seuraavassa kuvatuista asioista voidaan 
toki kysyä sekä yleisellä tasolla että konkreettisella, esimerkiksi tiettyyn  tie- 
osuuteen, alueeseen  tai  ajankohtaan  sidotulla havaintotasolla.  

Erona edellisiin  kategorioihin  on  myös  se,  että  paneelin  jäsenistön yksipuoli-
nen koostumus saattaisi muodostua rasitteeksi. Paljon ajava huomaa  poik-
keavuudet,  mutta saattaa samalla olla "sokea  normaalilte"  ja  yliarvioida tois-
ten tienkäyttäjien taidot. Tämä ei toki tarkoita sitä, ettei paljon ajavien koulun

-tuneelle liikennesilmälle  olisi käyttöä.  Sen  tuottamaa tietoa olisi  vain  hyvä 
verrata toisesta näkökulmasta syntyneisiin havaintoihin.  Paneelin  ominai-
suuksien kannalta yhteisenä vaatimuksena siis vahvistuu edustavuus. Iso 

 havaintomäärä  olisi eduksi, mutta vielä  kriittisempää  olisi laadullinen moni- 
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puolisuus:  aineistoon olisi saatava mandollisimman erilaisia  tienkäyttäjäryh-
miä  ja  erilaisissa  maantieteellisissä  ja  muissa olosuhteissa toimivia henkilöi-
tä. 

Tietoa  hyödynnettäisiin  strategisella tasolla, kuten  liikennejärjestelmätyössä, 
 liikenteen  ja  maankäytön yhteen  sovittelussa  ja  investointien  tarveharkin-

nassa.  Tieto auttaisi erilaisten toimintojen  ja strategioiden "haarukoivassa", 
eksploratiivisessa  valmisteluvaiheessa tuomalla erilaisia näkökulmia  tarkas-
teltavaan  kokonaisuuteen. Tiedolla olisi myös laajat  käyttömandollisuudet 
monenlaisessa T&K -työssä.  Paneelin  jäseniä voitaisiin esimerkiksi (edellä 
käsitellyn  Kuluttajapaneelin  tapaan) rekrytoida monenlaisiin tutkimuksiin, ku-
ten  ryhmähaastatteluihin.  Haastateltu  tutkimusasiavastaava  mm.  esitti, että 

 paneelin tuottamalle  tiedolle olisi käyttöä  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten 
 kehittämisessä. Sama henkilö kuitenkin korosti tiedon käyttöä  strategiatasoi

-sessa  työssä; pelkän  T&K-toiminnan  "aineistovarastoksi" paneelia  ei kanna-
ta perustaa. 

Vaaralliset järjestelyt 

Haastateltu Autoliiton aktiivi mainitsi esimerkkinä  toistuvasta,  vaarallisesta 
järjestelystä  moottoriteille  johtavien  ramppien viitoitusjärjestelmän,  joka hä-
nen mielestään pitäisi  tehdä"idioottivarmemmaksi":  mandollisesti väärään 
suuntaan  lähtenyttä muistutettaisiin  näkyvästi vielä ennen kohtalokasta 
käännöstä siitä, mihin kyseinen  ramppi  johtaa. 

Tässä  on  jälleen kyse  tasapainoilusta  paljon ajavien  ja kokemattomampien 
havainnoijien  välillä. Paljon ajava näkee  ja  luultavasti myös huomaa paljon, 
mutta toisaalta  hän  saattaa ottaa itsestään selvänä sellaisen järjestelyn, joka 
kokemattoman ajajan kohdalla voi lisätä  onnettomuusriskiä.  

Mielipidemittaukset 

Tämän ryhmän aiheet perustuvat lähinnä  haastatellun tutkimusasiavastaa
-van  ehdotuksiin.  Paneelia  voitaisiin käyttää suhteellisen kevyesti  ja  nopeasti 

 koottavan, "kyllä/ei/en  osaa sanoa" -tyyppisen tiedon kokoamiseen. Aiheita 
voisivat olla esimerkiksi  tienvarsimainosten häiritsevyys  tai Tiehallinnon 

 oman  uutisoinnin tavoittavuus.  

Ongelmana  on  aineiston edustavuus. Ellei riittävää tilastollista kattavuutta 
saavuteta, tulosten varaan tuskin voitaisiin laskea vakavia päätöksiä. Täl-
löinkin  paneelille  olisi käyttöä  "palloseinänä"  esimerkiksi erilaisten hankkei-
den  ja strategioiden  valmisteluvaiheessa ajatusten testaamiseen  ja ongel-
makentän jäsentelyyn. 

Liikennekäyttäytyminen 

Paneelilta  voitaisiin pyytää tietoja sekä omasta että muiden tienkäyttäjien 
 liikennekäyttäytymisestä,  kuten  riskiohituksista, vilkkujen  käytöstä kaistaa 

vaihdettaessa,  turvavälien  noudattamisesta jne.  Oman liikennekäyttäytymi
-sen  tarkkailuun voisi liittyä esimerkiksi  päiväkirjanomaista  pohdintaa omien, 

 liikenneturvallisuuteen  vaikuttavien valintojen taustoista. 
Ajatus tuli  haastatellulta tutkimusasiavastaavalta;  muissa haastatteluissa 
tämänkaltainen aihepiiri ei  tullut  esiin.  
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Sujuvuus  ja  palvelutaso kokemuksena 

Liikenteen sujuvuutta voidaan tarkastella myös subjektiivisena koke-
musasiana. Tienkäyttäjältä voidaan kysyä esimerkiksi, onko ruuhka siedet-
tävä vai sietämätön, tuleeko  se  yllätyksenä, mikä  sen  käytännöllinen merki-
tys  on  tienkäyttäjälle  jne. Luonnollisesti tällaisen tiedon arvoa lisää olennai-
sesti,  jos  se  voidaan liittää mitattuun sujuvuustietoon. Paneelia voitaisiin 
käyttää esimerkiksi tiettyjen tieosuuksien  tai  liittymäalueiden  tarkkailuun sel-
laisissa tilanteissa, joissa pohditaan mandollisten parannustoimien tarvetta. 
Saattaisi olla eduksi,  jos  käytössä olisi useampia näkökulmia: ammatti-  ja 

 yksityisautoilijaa,  paljon  ja  vähän ajavaa jne. Vastaavasti  kokemus  eri alueil-
ta olisi arvokasta: ruuhkaiseen kaupunkiin tottuneilta kuljettajilta voitaisiin 
esimerkiksi pyytää" lausuntoa" pienen taajaman sisääntuloväylästä, jonka 
ruuhkaisuudesta paikalliset autoilijat ovat valittaneet. 

Haastateltu tiejohtaja korosti palvelutasoa  ja  yleensä liikenneympäristöä 
koskevien tarpeiden näkökulmasidonnaisuutta: eri käyttäjäryhmillä  on  omat 
intressinsä. Viranomaisen  on  päästävä näistä mandollisimman hyvin perille 

 ja  tehtävä niiden pohjalta valinnat. Eri ympäristöissä pitää painottaa eri nä-
kökulmia. Kaupunkillikenne  on  mitoitettava  kevyen liikenteen  ja  suojatto-
mimpien liikkujien  mukaiseksi, kun taas pääteiden  on  palveltava  nopeaa  ja 

 raskasta liikennettä.  On  hyvä kysymys, katsotaanko tämänkaltaisten asioi-
den soveltuvan nimenomaan paneelille suunniteltuun järjestelmälliseen  ha -
vainnointiin. 

Kulkutapavalinnatja liikkumistarpeet 

Kulkutapavalinnat  ja  liikkumistarpeet  ovat liikennepolitiikan neliporrasmallin 
peruskysymyksiä, jälkimmäinen  mallin  ensimmäinen "askelma". Paneelia 
voitaisiin käyttää aineistona esimerkiksi kyselytutkimuksissa. Käyttöä olisi 
myös esimerkiksi liikennejärjestelmätyössä  ja  laajemmissa liikennejärjestel

-män ja  maankäytön koordinointihankkeissa, tietyn alueen  tai  yhteysvälin  eri-
tyiskysymyksiä selvitettäessä. Paitsi toteutuneita kulkutapavalintoja syineen, 
voitaisiin kysyä myös vaihtoehtoisia  tai  toivottuja kulkutapoja. Vastaavasti 
tärkeitä ovat nykyisten lisäksi myös ennustettavissa olevat  ja  piilevät, mah-
dollisuuksien salliessa toteutuvat liikkumistarpeet. Liikenteen kysynnän sel-
vittämisessä keskeisiä ovat joustomandollisuudet: onko lähtöaika ehdoton, 
mitkä ovat myöhästymisen seuraukset, olisiko vaihtoehtoista reittiä jne. Ehkä 
kaikkein tärkeintä olisi liikenteen  ja  liikkumisen ymmärtäminen osana tien- 
käyttäjän elämää  ja  toimintaympäristöä: minkä kokoinen "lenkki" matka  on 

 asiakkaan ketjussa. 

Tämänkaltaisissa kysymyksissä paneelin koostumukseen kohdistuu melkoi-
sia vaatimuksia sekä määrän että laadun suhteen. Olennaisia edellytyksiä 
luotettavalle tiedolle olisivat sekä näkökulmien (kulkumuoto, käyttäjäseg-
mentti, asuinpaikka jne.) kattavuus että kutakin näkökulmaa edustavien vas-
taajien määrällinen riittävyys. 

Tulevaisuuden liikenteen priorisoinnit 

Pidemmän ajan laajempia liikennepoliittisia linjauksia, kuten resurssien pai- 
notuksia eri liikennemuotojen  tai  eri alueiden välillä, puntarointia neliporras - 
mallin  eri askelmien välillä jne. voidaan  ja  epäilemättä täytyykin valmistella 



Tienkäyttäjien paneelin hyödyntäminen liikenneviranomaisten työssä 	 31  
MILLAISTA TIETOA  JA  KENELTÄ? 

erilaisten tienkäyttäjien näkökulmista. Tällaisissa kysymyksissä  mennäänkin 
 jo  selkeästi "tien  pinnan"  tasoisen, järjestelmällisen  havaintotiedon  ulkopuo-

lelle,  syntetisoivan asiantuntijatiedon  alueelle. Voitaisiin ajatella, että panee - 
lm  jäseniä käytettäisiin yhtenä neuvoa  antavien  näkemysten lähteenä erään-
laisena hyvin aiheeseen perehtyneenä, vaikkakin  maallikoista  muodostuva -
na "jurynä".  Tätä mandollisuutta tukevat  haastatellun tiejohtajan  ja  liikenne- 
neuvoksen puhe. Jälkimmäinen mietti, voitaisiinko  paneelilta  saada  "raa'an 
havaintomateriaalin"  ohella myös "innovatiivisia ehdotuksia".  

4.2.4 	Yhteenveto  tietotarpeista  

Yllä käsitellyt  liikenneviranomaisten tietotarpeet  voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan.  

1. Yksi nykyisessä tietoyhteiskunnan nopeassa kehitysvaiheessa esiin nou-
sevia toiveita olisi saada hyvin nopeasti muuttuvista  liikennetiedoista  kuten  
liikennehäiriöistä  tarkkaa, luotettavaa  ja  asiantuntevaa tietoa ainakin niillä 
alueilla, joilla  automatisoitu  havainnointi ei ole käytössä. Tässä asetelmassa  
tienkäyttäjän  tulisi kyetä  haastamaan  automaattisten  havaintomenetelmien  
tarkkuus.  

2. Toinen luokka ovat nekin paikallisia, mutta tyypillisesti hitaammin muuttu-
via  liikenneolosuhteita  tai  -ilmiöitä, kuten tietyn  tiejakson talvihoito  tai  vaaral-
lisen tuntuiset paikat. Tässäkin yhteydessä tehtäisiin ensimmäisen luokan 
tapaan tarkkoja havaintoja. Havaintoihin kuitenkin liittyisi myös  näkökul-
masidonnaista  tietoa.  

3. Kolmas  luokka edustaa  perustienpitoa  laajempaa tematiikkaa. Sitä voitai-
siin kutsua vaikkapa  liikennejärjestelmätason  näkökulmaksi.  Tienkäyttäjä  ei 
enää  vain havainnoi  fyysistä liikenneympäristöä, vaan kommentoi havainto-
jensa  ja  kokemustensa  pohjalta  liikenneympäristön  ja  mandollisesti  koko  lii-
kennejärjestelmän -  tai  ainakin  tieliikennejärjestelmän  käyttämistä, myös tu-
levaisuudessa.  

4.3 	Paneelin  ominaisuudet 

Seuraavassa  jäsennetään paneelin  mandollisia ominaisuuksia, joiden merki-
tys vaihtelee  sen  mukaan, millaisia  tietotarpeita paneelin  odotetaan täyttä-
vän.  Tietotarpeet  ja  niiden kannalta kriittiset  paneelin  ominaisuudet vedetään 
yhteen taulukossa  3  luvun lopussa. 

Maantieteellinen  kattavuus 

Tiehallinnon  näkökulmasta havainnoinnin maantieteellinen  kattavuus  tarkoit-
taisi ääritapauksessa sitä, että  havaintoverkko  kattaisi riittävällä tavalla  koko 

 maanteiden verkon.  Liikennejärjestelmän  kokonaisuutta katsoen mukana 
pitäisi olla myös  yksityistietja  kuntien kadut. 

Tiedon  hyödyntäjien  haastatteluissa  laajinta  kattavuutta edusti toive, että  
paneelin  avulla saataisiin yleiskuva  kunnossapidon  tasosta kaikilla urakka- 
alueilla  (84 kpl).  Vähemmällä päästäisiin,  jos  tyydyttäisiin "pistokokeisiin"  eli 
että  paneeti  tekisi riittävän usein havaintoja ainakin joistakin kunkin urakka- 
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alueen teistä.  Vaatimustasoa  edelleen  väljennettäessä  tullaan  tiepiiritasol  le 
 jne. 

Toinen  ja  taloudellisempi näkökulma  on  haastatellun tutkimusasiavastaavan 
 ehdotus, että pyrittäisiin minkä tahansa valtakunnallisen  kattavuusvaatimuk

-sen  sijasta hyvään  temaattiseen kattavuuteen:  edustettuina olisi pohjoisen  ja 
 etelän, maaseudun  ja  kaupunkiseutujen,  saariston  ja  sisämaan jne.  tienkäyt-

täjiä.  Omat kysymyksensä aiheuttaa  se,  että suhteessa  pääteiden  kilometri- 
määriin niille keskittyy paljon liikennettä. Miten saada  alempiasteinen  tie-
verkko tasaveroisesti havainnoinnin piiriin? 

Pyöräilijöiden haastattelussa nousi esiin, että varsinkin arkisia työ-  ja  asioin-
timatkoja pyöräilevät  käyttävät usein  varsin  samoja reittejä. Näin  katetuksi 

 tulee melko pieni alue. Toisaalta  pyöräilevälle panelistille  saattaisi olla täysin 
luonteva ajatus pyydettäessä varta vasten "katsastaa" itselle  oudompia  alu-
eita. 

Määrällinen kattavuus 

Määrällisen  tai  tilastollisen  kattavuuden  vaatimus liittyy moneenkin  tietotar-
peeseen.  Esimerkiksi  häiriötiedon  suhteen haastatellut kylläkin katsoivat, et-
tä jokainen  lisätiedon jyvänen  on  tervetullut. Mitä  tiheämpi  verkko, sitä use-
ampi  häiriötilanne  siihen osuu. Periaatteessa olisi kuitenkin ehkä määriteltä-
vissä tietty  paneelin "rajakoko",  jonka paremmalle puolelle olisi päästävä, 
jotta  paneelin hyödyt kattaisivat  kustannukset. 

Tilastollisen edustavuuden saavuttaminen  on  yleisesti ottaen sitä helpom-
paa, mitä  homogeenisempi  aineisto  on  erilaisten  taustamuuttujien  suhteen. 
Samalla tietenkin hävitään  näkökulmien rikkaudessa.  Esimerkiksi  tuhat  pal-
jon  pääteillä  ajavaa  yksityisautoilijaa  valaisee  jo  melko hyvin oman kohde-
ryhmänsä näkökulmaa, mutta vaikkapa vähän  autoilevien  kaupunkilaisten 
näkökulma  jää  pimentoon. Määrällinen, maantieteellinen  ja  kohderyhmäkoh-
tainen kattavuus  ovat siis  paneelia  koottaessa todennäköisesti jossain mää-
rin toistensa vaihtoehtoja.  

Kohderyhmäkattavuus 

Tienkäyttäjät  voidaan jakaa hyvinkin monenlaisiin  kohderyhmiin. Tiehallin
-non  tuoreessa Ihmisten  liikkumistarpeet  -tutkimuksessa  (Kivari ym.  2007) 

 käytetään jakoa lapset  ja  nuoret, perhe-  ja  työsidonnaiset, perhesidonnaiset, 
työsidonnaiset  sekä riippumattomat.  Kohderyhmäsegmentointeja  voidaan 
tehdä myös esimerkiksi  kulkutavan  (pyöräilijät,  joukkoliikenteen  käyttäjät, 

 moottoripyöräilijät  jne.),  matkan  luonteen (lomamatkat,  työmatkat)  tai  fyysi-
sen suorituskyvyn  (liikkumis-ja  aistirajoitteiset)  mukaan.  

Kohderyhmäkohtainen  rikkaus mandollistaa joustavasti monenlaisen pieni-
muotoisen  tai  tiettyyn  kohderyhmään  keskittyvän tiedon-  ja  aineistonkeruun, 

 mutta samalla  se em.  syistä tekee tilastollisen edustavuuden tavoittelun vai-
keaksi.  
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Alueellisten erojen tunnistaminen 

Paljon eri reittejä kulkevien tienkäyttäjien voidaan olettaa huomaavan hel-
pommin alueiden  tai  tieosuuksien  välisiä eroja. Tämä parantaa tehtyjen ha-
vaintojen laatua, kun  havainnoitsija  pystyy  suhteuttamaan  näkemänsä ilmiöt 
yleisempään tilanteeseen.  

Poikkeuksien  tunnistaminen 

Vastaavasti paljon samoja reittejä ajavat huomaavat esimerkiksi  tieympäris-
tön  laadussa tapahtuvat muutokset  ja  poikkeustilanteet  todennäköisesti hel-
pommin kuin harvoin samaisesta paikasta ajavat. Säännöllisesti samoja reit-
tejä ajavat sopivat erityisesti  automatisoituja  havaintoja tekevien  anturiajo-
neuvojen  kuljettajiksi. 

Havainnoinnin ammattimaisuus 

"Ammattimaisuus"  tarkoittaa tässä yleisesti ottaen paljon (esimerkiksi yli  30 
000 tai  yli  50 000 km  vuodessa)  tai  työkseen ajavia.  Ammattimaisuudella 

 tarkoitetaan kehittynyttä  "liikennesilmää":  tilanteita  on  nähty niin paljon, että 
esimerkiksi  onnettomuustapauksesta  pystytään todennäköisesti antamaan 

 täsmällisempää  tietoa kuin  kokemattomampi  ajaja.  Ammattimaisuudesta  olisi 
suurta etua,  jos  esimerkiksi  valtateiden häiriötilanteiden  tai  kunnossapidon 

 tason yöllinen seuranta haluttaisiin toteuttaa edes kohtuullisella laajuudella. 
 Tienpidon  seurannassa  ammattilaisuudesta  on  pääasiassa etua, mutta  on 

 muistettava, että ammattilainen saattaa kokea monet tilanteet toisin kuin vä-
hän ajava. Esimerkiksi  taksinkuljettajalle keltaisena  vilkkuvat  lilkennevalot 

 voivat merkitä mandollisuutta  sujuvaan  ajoon, mutta vähemmän  ajavalle  sen 
 estettä. Mitä  näkökulmasidonnaisempaa  tietoa halutaan, sitä  arveluttavam

-paa  on  rakentaa  paneelia  paljon ajavien  tai  ammattiajajien  varaan. 

Havainnoinnin ajantasaisuus  

Monet  tietotarpeet  edellyttävät  tai  niille  on  suureksi eduksi,  jos  havainnoista 
pystytään raportoimaan mandollisimman  reaaliaikaisesti.  Käytännössä  reaa-
liaikainen raportointi  edellyttää jonkinlaista, todennäköisesti  matkapuheli-
meen liitettävää  on-line-  ja  paikkatietotekniikkaa.  

Automaattinen ajoneuvotieto 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, monia liikenteen  ja  väylänpidon  ilmiöitä 
voidaan periaatteessa  havainnoida  paremmin automaattisesti kuin  aistinva-
raisesti.  Tämän takia taulukossa  3  käsitellään  "paneelin  ominaisuuksien" rin-
nalla sitä, mitkä mandollisuudet puhtaalla tekniikalla olisi vastata esitettyihin 

 tietotarpeisiin  Kyseeseen tulevia laitteita olisivat esimerkiksi  ajoneuvoon 
 kytketty  paikannuslaite (GPS -vastaanotin: paikka, nopeus  ja  suunta)  ja  eri-

laiset  tunnistimet  (esimerkiksi ajoneuvon etäisyys toisesta  ajoneuvosta,  ren-
kaiden kitka,  rengasäänien  muutokset,  pitkittäis-  ja  poikittais-  sekä  vertikaa

-linen  kiihtyvyys jne.). 

Taulukossa  3  (alla)  esitetään karkea yhteenveto siitä, miten tässä luvussa 
käsitellyt tienkäyttäjien  paneelin  kokoon  ja  koostumukseen liittyvät valinnat 
näyttäisivät liittyvän edellisessä luvussa  käsiteltyihin tietotarpeisiin.  Taulu- 
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kossa  kuvataan solujen eri sävyillä sitä, millaisia ominaisuuksia (pystysarak-
keissa) mikäkin tietotarve (vaakariveillä) näyttäisi paneelilta vaativan. Tau-
lukkoa luettaessa  on  muistettava, että tietotarpeet ovat joukko valikoituja 
esimerkkejä  ja  että värivalinnat perustuvat tutkijoiden omaan harkintaan - 
joskin valinnoille löytyy toki perusteita edeltävästä tekstistä. 

Taulukko  3. Paneelin  ominaisuuksien  ja tietotarpeiden  suhde.  

musta:  paneelin  ominaisuus  on  tietotarpeen  täyttämisen kannalta  välttämätön/kriittinen 
paneelin  ominaisuus  on  tietotarpeen  täyttämisen kannalta eduksi 

vaaleanharmaa: paneelin  ominaisuus  on  tietotarpeen  täyttämisen kannalta  neutraali 
pystyraita: paneelin  ominaisuus  on  tietotarpeen  täyttämisen kannalta haitaksi  

Tietotarpeen Paneelin  mandollisia ominaisuuksia 
laatu ______ _______ _______ ________ _______ ______ ______ __________  

C/) (fl 
Cc 

C  CD > 
CD 

CCD a)G.  WQ)  
G) o  CD -  .CDCD  CE  CD  cn0- WCD  

C • CD_. 
fl(fl 

CC> 
Q)CD 

O 
E'  c"c  .2 .CC  

CD  
Wa).  
.CCD  5' 

(DC 
E2. 

O)  

CD 
CD> 

'(D  
'CD .C:E O ECD ECDCD CDCfl  :a) 

O 
I I  

I<._ .E <C 

1111 11 1111  KYLLÄ  

Sää  ja  keli  1111111111  

KYLLÄ  

Sujuvuusobjek- KYLLÄ  
tiivisena  ilmiönä  

IiIIIfl  
11111 I  

Kunnossapidon  11111  KYLLÄ  
taso  ja  vaihtelut  fifi]  
Vaaranpaikat OSITTAIN 

Tieosuus-  I  
kohtaiset  ilmiöt  I El 
(esim.  nopeus- 
rajoitukset)  I  
Vaaralliset  11111111111 El  
järjestelyt  111111  ___________  
Mielipide- EI 
mittaukset  I  _______________  
Liikenne- 	I El  
käyttäytyminen  _____________ 

Sujuvuusja  
palvelutaso El  
kokemuksena  I  
Kulkutapa- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

El 
valinnat  

Liikkumistarpeet  El  

Tulevaisuuden 
liikenteen  El 
priorisoinnit  I  ______________ 
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Taulukon  4 sarakejako tienpito"  ja  "liikennejärjestelmä'  kuvaa paitsi kiinnos-
tusta eri  tietosisältöihin,  myös tarvetta tyystin erilaisiin  tiedonluonteisiin. 
Tienpito-puolella tieto käsitetään luonteeltaan  objektiiviseksi mittauskysy -
mykseksi,  jonka merkityksestä ei tarvitse keskustella. Haasteena  on  lähinnä 
tuotetun tiedon tarkkuus  ja  virheettömyys.  Tienkäyttäjien tuottaman tiedon 

 on  määrä täydentää  automaattisin laittein  saatavaa tietoa sellaisilla teillä, 
joilla ei ole  havainnointilaitteita. 

Liikennejärjestelmä-puoli kuvaa  tietotarpeiden  sitä puolta, jossa korostetaan 
tietoa  keskustelunalaisena, näkökulmasidonnaisena  asiana. Lisäksi  paneelin 

 tuottama tieto nähdään sisällöllisesti laaja-alaisempana,  tietona  jota  voidaan 
hyödyntää nykyisten tiedon  keruum uotojen  tukena. 

Taulukon kaksi puolta eivät ole tiukasti toisistaan erillisiä.  Palstajako  kuvaa 
 painotuseroja,  joita saattoi esiintyä  samankin  liikenteen asiantuntijan pu-

heessa. Siksi muutama asia löytyy  palstoituksen  molemmilta puolilta.  
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5 PAN EELIN  TOIMINTA  JA  YLLÄPITO JÄSENTEN 
 KAN NALTA  

5.1 	Kuinka usein  ja  suuritäisesti  havaintoja ilmoitetaan? 

Paneelin  toiminta perustuu ennen muuta kommunikointiin. Panelistien näkö-
kulmasta kommunikoinnin täytyy olla teknisesti helppoa. Tässä mielessä ny-
kyiset mobiilipalvelut, esimerkiksi Varopalvelu ovat vielä riski:  osa panelis

-teista  ei todennäköisesti osaa käyttää niihin liittyviä sovelluksia. Vaikka esi-
merkiksi sähköposti  on  toisinaan epävarma  ja  takkuinen,  se on  toimintona 

 sen  verran tuttu  ja  monelle välttämätönkin, etteivät ihmiset tyystin luovu  sen 
 käytöstä. Toisin  on  mobiilisovelluksen  laita. Mobiilisovelluksen käyttöä voi-

daan harkita  vain,  jos  tiedontuotanto  edellyttää suurta ftekvenssiä  ja  reaali-
aikaisuutta,  ja  tiedontuottajia  on  suhteellisen vähän (enintään  30  henkeä, 
jolloin neuvonta voi olla vielä henkilökohtaista). Useat vaihtoehdot ovat toki 
mandollisia rinnakkain. 

Raportoinnin  tiheydestä haastatellut katsoivat, että ilmoituksia ei pitäisi jou-
tua tekemään liian usein: havainnointi ei saisi muuttua työksi. Toisaalta tietty 
jännite pitäisi säilyttää, jottei  koko  asia unohdu.  Jos on  kyse kyselytyyppises

-tä  kommunikoinnista,  pari  viikkoa  tai  kuukausi lienee sopiva tiheys. 

Ilmoitustiheyttä  tärkeämpää tuntuu kuitenkin olevan havainnoitavan asian 
luonne. Pienessä aineistossamme korostuu, että rutiinimainen  ja  toistuva 
"kuoppa tiessä" -havainnointi ei ole varsinkaan autoilijalle järin kiinnostavaa. 
Haluttaisiin päästä vaikuttamaan yleisluontoisempiin asioihin kuten liikenne- 
turvallisuuteen  ja  sujuvuuteen. Pyöräilijän mittakaava  on  pienempi. Paitsi 
toimintasäde, myös tienpinnan  ja  varsinkin pientareen havainnointi  on  pyö-
rällä ajaessa yksityiskohtaisempaa.  

5.2 	Rekrytointi, motivointi  ja  sitouttaminen 

Rekrytointi  on  haaste.  Sen  tulee olla jatkuvaa varsinkin,  jos  paneelin  koos-
tumusta muokataan eli profiloidaan uudestaan vuosittain.  Jo  rekrytoiduista 

 jäsenistä täytyy pitää hyvää huolta eli kommunikoida. Profiloinnin vuoksi täy-
tyy jossain vaiheessa myös poistaa jäseniä paneelista. Tämä  on  tehtävä 
kohteliaasti  ja  hyvin suunnitellusti.  Jäsenen  täytyy tietää etukäteen jäse-
nyysaika  tai  ainakin  se,  että jossain vaiheessa täytyy luopua jäsenyydestä. 

Taloudellinen laskelmointi ei selvästikään ole paneeliin liittymisen taustalla. 
Useissa paneeleissa käytetään jonkinlaisia palkintoja, mutta niiden rahalli-
nen  ja  käytännöllinenkin  arvo  on  usein  sangen  vaatimaton. Ehkä jotain ker-
too, että palkinnot voidaan myös arpoa.  Se on  toki hiukan edullisempaa, 
mutta panelisteille arpomisjännitys voi muuntua osaksi yhteisöelämysmuo-
toista palkintoa: kukahan meistä  sen  saa - tällä kertaa. Vaikka palkinnon ra-
hallisen arvon ei tarvitse olla suuri,  on  muistettava symboliarvo.  Jos  palkinto 

 on  esineenä  tai  ideana jotenkin "halpa",  tulos  voi olla negatiivinen. Palkin-
nossa pitää olla jokin kaikkia osallistujia  tai  toimintaa kokoava ajatus. Laaja-
mittaisessa paneelitoiminnassa lahjasta voisi kehittyä ajan mittaan jopa ha-
luttu "keräilykohde". 
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Palkinnot tuntuvat palvelevan lähinnä pienenä  hyväntandon  eleenä  ja  ehkä 
joillekin osallistujille ikään kuin hyvänä selityksenä sille, miksi uhraa aikaan-
sa asialle. Suurin  motivaatiotekijä  tuntuu kuitenkin olevan mandollisuus osal-
listua itseään isompaan kokonaisuuteen, saada tietoa  ja  oppia,  jota  ei ehkä 
muuten tulisi  hankkineeksi -  olla mukana jossain tärkeässä  ja  mielekkäässä.  

Yksi muiden  paneelien  oppi  on  ollut, että ehkä kaikkein tärkein palkinto  pa
-nelistille  on  mandollisuus olla kosketuksissa tutkimus-  ja  muiden osallistujien 

tuottamaan tietoon: nähdä  ja  kuulla, mitä muut samaan asiaan sanovat. Täl-
lä perusteella ihminen osaltaan peilaa omaa identiteettiään. Siksi paneeliin 
osallistuminen voi palvella yksilön  perustavia  inhimillisiä tarpeita  ja  siksi  sen 

 taloudellinen hyöty ei ole tärkeää.  

On  tärkeää huomata, että vaikka taloudellinen  kalkyyli  ei ole keskeistä  an
-saintamielessä,  se on  taatusti sitä ylimääräisten kulujen suhteen.  Jos pane

-listille  aiheutuu matka-  tai  muita kuluja, ne saattavat tuntua  panelistilta  hy-
vinkin suurilta. 

Haastatteluissa tuli viitteitä siitä, että mitään ulkoista  symbolia,  kuten tarraa 
 kypärässä  tai  puskurissa, paneelijäsenyyden  merkiksi ei haluta.  Asia  voi olla 

toinen,  jos  paneelitoiminnalle  kehittyy oma  merkitysmaailmansa. Jäsensym-
boliikkaa  on  turha korostaa ennen kuin  on  vielä  yhteisöäkään,  jonka jäseniä 
oltaisiin. 

Tanskassa pääsee  eliittitieraportoijaksi  vasta oltuaan vuoden tavallisena  tie
-raportoijana.  Tämän kaltaiset  hierarkisoinnit  ovat tavallisia kaikissa yhtei-

söissä.  Tiehallinnon  on  hyvä miettiä, pitäisikö hierarkian perustua ajalliseen 
vai  suoritukselliseen meritoitumiseen.  Jos  paneelista  aiotaan pysyvää toi

-mintamuotoa,  kokemukseen perustuva asema voi  tulla  kyseeseen. Muuten 
 luontevampaa  on  suorituksellinen meritoituminen  esimerkiksi  häiriöilmoitus

-ten  määrän  ja  laadun perusteella.  
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6  PANEELITYYPIT 

Tiedonkeruutavat  ja  niiden myötä koostettavat paneelit tms. voidaan asettaa 
useallekin jatkumolle. Kuvassa  3  hahmotellaan tässä työssä esitettävien  tie-
donkeruutapojen  paikkaa  sen  perusteella, millainen  on  saatujen havaintojen 
määrän  ja  näkökulmasidonnaisuuden  suhde. Samalla tehdään rajankäyntiä 
automaattisen havainnoinnin  ja  aluefoorumi  -tyyppisen toiminnan suuntaan. 

Havaintojen määrä kasvaa 	 ___________________________  
Tässä työssä 

 hahmoujenpaneelien 

( Paneeli tienpidon 
seurantavälineenä 

Paneeli 
liikennejärjestelmän  

tulkkina 	Tienkayttaja  

Havaintojen  näkökulmasidonnaisuus  lisääntyy  

Kuva  3. 	Havaintojen määrän  ja  näkökulmasidonnaisuuden  suhde eri tiedon- 
keruutavoissa. 

Panelistien  tuottaman tiedon pohjana olevien havaintojen määrä  ja  näkö-
kulmasidonnaisuus ovat ainakin osaksi käänteisiä tavoitteita. Suurimpiin  ha-
vaintomääriin  yltää kone. Perustienpidon ilmiöiden seuranta edellyttää am-
mattimaista silmää  ja  suurta määrää tarkkoja havaintoja. Mitä pidemmälle 
edetään mielipide-  ja  näkökulmasidonnaisen  tiedon suuntaan, sitä enemmän 
tieto perustuu yksittäisistä havainnoista koostuviin synteeseihin. Tässä työs-
sä  on  silti lähdetty siitä, että tienkäyttäjien paneeli perustuu aina havainto-
pohjaiseen, järjestelmällisesti koottuun tietoon toisin kuin esimerkiksi yhteis-
kunnallisen edustuksellisuuden periaatteeseen perustuvissa tienkäyttäjäfoo-
rumeissa. 
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6.1 	Paneelin määrällisestä  edustavuudesta  ja  kattavuudesta  

Viranomaisen  ylläpitämältä paneelilta  voidaan odottaa ainakin jossain mää-
rin kansallista edustavuutta.  Koko  väestöä  ja sen  alueellista  jakaumaa  
edustava  paneeli  olisi kuitenkin lähes mandottomuus,  sillä  relevantteja  liikku-
jaryhmiä  ei oikeastaan vielä tunneta. Yksi ratkaisu  on  tietenkin avata portit 
vapaalle ilmoittautumiselle kuten  on  tehty Tukholman seudun  Trafik

-panelenissa.  Tukholmassa  on  saatu muutaman vuoden aikana lähes  6000 
 rekisteröitynyttä  vastaajaa vastaamaan  verkkokyselyyn.  Ylipäänsä koke-

muksemme mukaan vapaaehtoisesti ilmoittautuneista  koostuvassa  panee-
lissa pitää olla yli  2000  henkeä. Sekään ei tosin olisi vielä tienkäyttäjien suh-
teen tilastollisesti edustava joukko, koska tienkäyttäjien  demografinen  hajon-
ta  on  suuri.  Tyypillisissä puhelinkyselyissä  Suomessa haetaan vastaajia  
kohderyhmittäin  (esimerkiksi soittaen sattumanvaraisesti ihmisille) niin kau-
an, että saadaan kokoon noin  500  hengen otos haluttua  kohderyhmää.  

Jos  haetaan mandollisimman pientä osallistujamäärää  paneeliin, voidaan 
koota noin  30  jäsentä, joiden taustat, tavoitteet, mielipiteet  ja  toimintaympä-
ristöt  tunnetaan erittäin tarkasti. Tällöin toinen  30  hengen  verrokkiryhmä,  jo-
ka koostuu väestöä hyvin  edustavista ns.  tavallisista kansalaisista, voisi tuot-
taa  jo  mielekkäitä  tuloksia  panelisteista.  Tulokset eivät toki olisi tilastollisesti 
edustavia, mutta niiden pohjalta voisi  jo  tehdä hyviä oletuksia suuremman 
kyselyn pohjaksi.  

Jos  puolestaan pyritään kattamaan  tiekilometrit,  saadaan esimerkiksi seu-
raava laskelma. Valtakunnan  78 000  kilometrin maanteiden verkko  katettai

-sun  esimerkiksi  10 000  panelistin  yhteensä ajamalla  100  miljoonalla  ajokilo-
metrillä.  (Ajokortillisten  keskimääräinen vuotuinen  ajokilometrimäärä  on 

 Suomessa  10 000.)  Joka kilometri ajettaisiin noin  1400  kertaa.  Jos  oletettai
-sun  panelistien  ajavan saman paikan ohi kaksi kertaa kaikkina työpäivinä, 

tulisi joka "kuoppa"  ohitetuksi  vajaat kolme kertaa. Kun vielä huomattava 
osuus  ajokilometreistä  ajetaan  katuverkolla,  on  todennäköistä, ettei  10 000 

 panelistiakaan  täysin kattaisi kaikkia paikkoja  tieverkolla.  

Vastaavat suhdeluvut  (maantiekilometrit/ajoneuvokilometrit)  voisivat olla  
mielekkäämpi  lähtökohta  tiepiiritasolla,  ja  varsinkin  tienpidon  urakka- 
alueilla, joita Suomessa  on 84  kpl. 

Taustatietona  on  hyvä muistaa joitain  perustavia  lukuja valtakunnallisesta  
henkilöliikennetutkimuksesta (Henkilöliikennetutkimus  2006):  

Tahotaiosuus  Ajaa  

50%  väestöstä  
__________________________________ 

5000 km  vuodessa  ja  välttää huonoa  
keliä ym. poikkeusolosuhteita  

10%  ajokortillisista  Yli  30 000  km/v  
100 000  henkeä Työkseen  
100 000  henkeä Työnsä vuoksi erittäin paljon 
Liikenteen  täysammattilaisena pidet-  
tävät ____________________________________  

40  -  50 000  km/v 

Tavallinen  leasing-auto  Keskimäärin  30 000  km/v 
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hentää liikennepoliittista  painotusta, koska kyselyissä joudutaan käsittele-
mään helposti ymmärrettäviä käsitteitä.  

3. Ammattilaispaneeli  
Tämä  paneeli koostuisi  ammattimaisista autoilijoista (bussit, kuorma-autot, 
taksit,  hälytysajoneuvot  jne.) sekä mandollisesti alueensa hyvin  tuntevista  
maanviljelijöistä  ym.  kotonaan työskentelevistä. Jokaiselta  urakointialueelta  
olisi valittu  10  henkeä, jolloin  koko  maan  ammattilaispaneelivahvuus  olisi 
vähintään  840  henkeä, lisättynä mandollisesti  168  hengen  puskurilla  (kaksi 
henkeä  urakointialuetta  kohti), joka kattaisi erilaiset  paneelirekrytoinnin  muu -
tostilanteet.  Mikäli tarkkaa  paikkatietoa  pidetään tärkeänä,  panelistit käyttäi-
sivät  paitsi  kotisivuja (vrt. Liikkuiat.com )  ja  sähköpostia,  myös uusimpia  mo

-biilipäätelaitteita  ja  —sovelluksia.  He  seuraisivat  infrastruktuuria sekä ennen 
kaikkea  tienpidon  urakoitsijoiden työn laatua  ja  vertailisivat  eri  urakoitsijoita  
keskenään.  

4. Koeryhmä  
Yllä  hahmoteltuja paneelityyppejä  voidaan tarvittaessa kokeilla esimerkiksi 

 30  hengen kokoisella  pilottiryhmällä  jonkin valitun tiepiirin alueella  tai  muu-
tamalta  urakointialueella. Koeryhmän  avulla voidaan kokeilla eri  kommuni-
kointitapoja,  tunn  ustel  la  palkinto-, koulutus-  ja  motivaatiokysymyksiä, tuotet-
tavien tietolajien määrittelyjä, havainnoitavuutta  sekä esimerkiksi havain-
noinnin mielekkyyttä.  
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7  HYÖDYT  JA  KUSTANNUKSET 

 7.1 	Hyödyt 

Hyötyjen  määrällinen kuvaaminen olisi oman projektinsa aihe. Seuraavassa 
esitellään yksinkertainen luettelo tämän työn aikana tunnistetuista seikoista: 

-  Häiriöt haaviin paremmin (paikallinen lisätieto) 
- Yhteiskunnallinen  good-will  
-  Mandollisuus kehittää Tienkäyttäjän linjaa 
-  Asiakkaiden tarpeiden huomattavasti parempi tunnistaminen 
- Käyttäjätutkimusten rekrytoinnin  tuki  ja  kehitys - konsulttiselvitysten laadun 

parantuminen 
- Synergia Tiehallinnon  omien tutkimusten kesken 
- Tutkimuskustannusten alentuminen  verrattuna yksittäisiin aineistonkeruu-

pyrintöihin 
- Tienhoidon  vaikuttavuuden optimointi 
- Tiehallinnon  johdon  strategisen  suunnittelun tuki 
- Tiehallinnon  ulkoisen viestinnän tuki  ja  ennakkotestaaminen  

7.2  Kustannukset  

Kustannuslaskelmassa  oletetaan  a)  että paneeliin pidetään yhteyttä "perin-
teisesti', ilman erityisiä mobiileja päätelaitteita tms.  ja  b)  että paneelin tuot-
tama tieto ei välttämättä ole ajantasaista. Mainittakoon että kun esimerkiksi 
Tanskassa tieraportoijat soittavat Tiehallinnon ilmaisnumeroon, Suomessa 
Tienkäyttäjän linjalle soittava maksaa itse puhelumaksun. Silti soittojen mää-
rä  on  Suomessa kaksin - kolminkertainen Tanskaan verrattuna - vaikka 
Tanskan tieraportoijat ovat nimenomaan rekisteröityneet kyseiseen toimin-
taan. 

Taulukossa  5  arvioidaan eri paneelityyppien kustannuksia. Taulukossa lue-
teltujen kustannusten lisäksi olisi hyvä varautua vuosittain muutaman kym-
menen euron arvoisiin lahjoihin  tai  suurempaan arvottavaan palkintoon. Tä-
mä synnyttää muutaman  tuhannen  euron  vuotuisen lisäkustannuksen. Toi-
saalta  on  aivan mandollista että paneelia ylläpitävä yksikkö voi tuottaa tutki-
muksen tukipalveluja Tiehallinnon muille yksiköille  tai  jopa alihankkijoille  ja 

 konsulteille.  Tälläkin lienee jokin rahallinen arvo. Järkevää olisi myös arvioi-
da, voidaanko palvelu ostaa Tiehallinnon ulkopuolelta. 
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Taulukko  5.  Kokous-, Aktiivi-  ja Ammattilaispaneeli,  kustannusarvio. 

Vaihtoehto  1:  Kokouspaneeli  
I 	 I 	I  ______ ____________ 

Paneeli  50-100  henkilöä (kokous/posti/passiMnen kotisivu) ____________ ______ ______ ______ _____  

Perustaminen  maarä  yksikkö  € yht € ______________ _______ _______ _______ _________ 
Suunnittelu  100 h 100 10000  _______________ ________ _______ _______ __________  

I  Ilmoitus  3  kpl  500 1500  
[  

Valinta  20 h 100 2000 13500  6/alue tote.ttassa  ii. 5000  6/alue  
Tilaisuudet  (2  kpl/vuosi) ______ ______ _______ =  

Suunnittelu  ja  yhteydenpito  20 h 100 2000  _______________ ________ _______ _______ __________  
Kulut  2  kpl  500 1000  ______________ _______ _______ _______ _________ 
Raporl 	t 20 h 100 2000 5000  €/alue/wos torstettai.ssa  ii. 3000  €/alueMosl  

F 	lhteenslv ______ _______  18500  ______________ _______ _______ _______ _________  

Vaihtoehto  2:  Aktiivipaneeli  1  _____ ______ ______ ____________ ______ ______ ______ ________ 

Paneeli  1 00-200  henkilöä (valikoidut verkkopanelistitlaktiivinenkotisivu/verkkokysely  ja  e-mail -herätteet) ________  

Perustaminen 
Suunnittelu  

määrä 
100 

yksikkö  
h 

€ 
100 

yht € 
10000  

________ 
_______________ ________ 

______ 
_______ 

_________  
__________  

Verkkokyselyt  

Ilmoitus  
Kotisivit  
Valinta  

(4  kpl/vuosi) 
Suunnittelu  ja  yhteydenpito  

3  
100 
20 

_______ 
20 

kpl  
h 
Ii 

fl 

500 
100 
100 

_______ 
100 

1500  
10000  
2000 

_______ 
2000  

__________ 

23500 
 _______________ 

_______________ 

_________ 
_______ 

6/alue 
________ 

________ 
_______ 
toistettassa  
_______ 
_______ 

_______ 
______ 

n. 500 
 _______ 

_______ 

___________ 
_________  
€Jalue 
__________  
__________  

MuokkausKyselyt  60 h 100 6000  __________ ________ _______ 

I---  RapoOorit  20 fl 100 2000 10000  €/alue/ijos toistettassa  n. 200  €faluelvuosi 
Yhteensälv ______ _______  33500  __________- -  

Vaihtoehto  3:  Ammattilaispaneeli _____ _____ _____ ___________ ______ _____ _____ _______ 

Paneeli  860  -  1028  henk. (valikoidut ammatt laispanelistit/akt. kotisivu +  e-mail -heräte + mobiilisoVellus) _____ 
_________ 

Perustaminen  
Suunnittelu  
Ilmoitus  
Kotisisut  
Valinta  

Mobiilipalvelu (optionaalinen tiedonkulkukanava) 

maara 
100 

3  
100 
20 

. yksikko 
h 
kpl  
h 
Ii 

€ 
100 
500 
100 
100 

_______ 

yht. €  
10000  
1500  

10000 
2000  

8400  

__  

- 	- 
I  

erustamiflen yht.  
________________ 

________ 

23500€  
________ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 
_______ 

__________  

__________ 
__________  

I  
__________________  Yleissuunnittelu  12  pvä  700 /iloiluskustannus _________ ________ _______ ___________ 

_________________ Käyttöluttymätuki  (email) 12  pst  385 4620  Vuosikustanriijs 

__________________ 
KayttÖuiittymä + 
mobiilisollus  100 

.___ 

h 

___ 

100 

___ 

10000  &loituskustannus 
Mobiiligateway, aluejakoja 

 web-tJI-palselu  3000  kk  36000  Vuosikustannus 

. --- ... 

________ _______ _______ ___________ 

Raportointi  20 h 100 2000  Vuosikustannus  Optio  yht. 	42620 €/2. jne.  kuosi  
Yhteensä  /  1.  vuosi  ______  84620  
Yhteensä  /  2.  jne.  vuo 

	
66120  

Kokous-  ja aktiivipaneelissa  voidaan  10 000  eurolla  pitää vuosittain kandella 
paikkakunnalla  pari  neuvoa antavaa tilaisuutta.  50 000  eurolla  vuodessa 
(esimerkkinä  1000  hengen aktiivipaneeli, valittuna viideltä eri alueelta  200 

 henkeä kultakin) voitaisiin ylläpitää  jo  jonkinlaista rekisteröityjen  (ja  alueelli-
sesti kutsuttujen) neuvonantajien järjestelmää  ja  teettää ryhmällä neljä kyse - 
lya  vuodessa.  Jos  paneelivastaajat  ovat motivoituneita, päästäneen  60  -  80 

 prosentin vastausmääriin, mikä  on  huomattavasti normaalia postikyselyn 
vastausprosenttia (noin  33  %)  parempi. 

Aktiivipaneelia  voidaan monistaa edullisemmin kuin Kokouspaneelia  ("mo-
nistamisen"  kustannukset esitetään liitteessä  4). Jos  Aktiivipaneelia  tai  Ko-
kouspaneeliakin  voidaan ylläpitää noin viisi vuotta viidellä alueella, kokonai-
suus alkaa lähestyä tilastollista edustavuutta. 
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8  YHTEENVETO  JA  EHDOTUKSET JATKOTOIMIKSI 

Tässä esiselvityksessä  on  tutkittu mandollisuuksia rekisteröityjen tienkäyttä-
jien eli"tienkäyttäjäpaneelin" tuottaman, järjestelmälliseen havainnointiin pe-
rustuvan tiedon hyödyntämiseen liiken neviranomaisten työssä. Tarkastelun 
pohjaksi selvitettiin olemassa olevia kotimaisia  ja  pohjoismaisia tienkäyttäjä-
tiedon keruumenetelmiä  ja  erilaisia kuluttaja-  ja  liikennepaneeliratkaisuja.  

Mandollisen paneelin  koko,  koostumus  ja  toiminta liittyvät siihen, millaisiin 
tietotarpeisiin  sillä  halutaan vastata. Tietotarpeiden  ja  paneelin  ominaisuuk-
sien suhteen ei kuitenkaan tarvitse olla suoraviivainen vaan pikemminkin 
syklinen: paneelin käyttömuotoja voidaan  ja  pitääkin tarkistaa perustamis-  ja 

 vakiintumisvaiheen  jälkeen.  Osa  potentiaalista  on  piilevää. 

Työssä tunnistettiin kokonainen kirjo kyseeseen tulevia tietotarpeita. Tiedon 
laatu vaihtelee tarkkaan aikaan  ja  paikkaan sidotusta "täsmätiedosta" (esi-
merkiksi onnettomuustilanteet) näkökulmasidonnaisiin, liikennejärjestelmä

-ja  liikennepolitiikkatasoisiin  aiheisiin (esimerkiksi liikkumistarpeet). Edellisiä 
havainnoimaan sopivat parhaiten ammattimaisesti  tai  muuten hyvin paljon 
ajavat henkilöt, jälkimmäinen tietotarve taas edellyttää havainnoitsijajoukolta 
laadullista monipuolisuutta. 

Yksittäisistä havainnoista kiintoisimpia ovat Tienkäyttäjän linjan sisältämät 
kehitysmandollisuudet. Vaikuttaa selvältä, että Tiehallinnon kannattaisi hyö-
dyntää Tienkäyttäjän linjan kautta saatavaa tienkäyttäjäkontaktipintaa. Sitä 
voidaan hyödyntää  mm.  paneelin rekrytoinnissa  ja  Tiehallinnon vuorovaikut

-teisen ja  lähes reaaliaikaisen viranomaispalvelun kehittämisessä. 

Konkreettinen suosituksemme jatkotoimiksi  on  seuraava. Kootaan noin  30 
 hengen koeryhmä, jonka kanssa kokeillaan monenlaisia käytännöllisiä 

kommunikointi-  ja  toimintaratkaisuja.  Seuraavaksi hyödynnetään Tienkäyttä
-jan  linjan kontaktipintaa rekrytoinnissa. Lopuksi päädytään luvussa  6  hahmo-

telluista vaihtoehdoista joko Aktiivipaneeliin  tai  Kokouspaneeliin,  riippuen 
Tiehallinnon resursointimandollisuuksista. Näiden rinnalla voitaisiin toteuttaa 
joka tapauksessa Ammattilaispaneeli. Samalla voitaisiin myös pyrkiä rekry-
toimaan  ITS  Finlandin  kaavailemaa kymmenentuhannen GPS-
vastaanottimella varustetu  n  auton joukkoa. 

Jatkotoimien  tukemiseksi näemme tärkeinä seuraavat tutkimustarpeet: 

Toteutetaan muutama lisähaastattelu sellaisten Tiehallinnon taho-
jen/henkilöiden kanssa, joilla olisi käytännön tienpitoa laajempi näkemys 
tienkäyttäjäpaneelin hyödyntämisestä Tiehallinnon  a)  tienkäyttäjien tut-
kimuksessa,  b)  Tiehallinnon  johdon tekemissä strategisissa linjauksissa 

 ja  c)  Tiehallinnon  viestinnässä suuren yleisön suuntaan. Hahmotellaan 
tämän pohjalta, mitä muita tienkäyttäjäryhmiä paneeliin olisi syytä ottaa 
mukaan "paljon ajavien" lisäksi.  

2. Arvioidaan Varopalvelun  ja  Tienkäyttäjän  linjan kokemusten perusteella 
tienpidollisen tiedon tuottamisherkkyyttä panelistien keskuudessa.  

3. Selvitetään paneelin mandollisuuksia toimia tienkäyttäjien tyytyväisyys- 
kyselyn  ja sen  kehittämisen testiryhmänä. 
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4. Haastatellaan Tukholman seudun  Trafikpanelenia  ja  Tanskan  Vejrappor
-tör  —toimintaa  ylläpitäviä  toimihenkilöitä käytännön kokemuksista  ja  nä-

köaloista.  

5. Selvitetään mandollisuuksia kehittää  Tienkäyttäjän  linjasta entistä moni-
puolisempi vuoropuhelun väline tienkäyttäjien  ja  tieviranomaisen  välillä.  
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LIITTEET  

Tiedon  hyödyntäjien  haastattelut,  ohjeellinen kysymysrunko  

1  Taustaksi: millaista  ja  miten hankittua tienkäyttäjien tuottamaa tietoa käy-
tät  nykyisin  työssäsi?  Miten tällainen tieto vaikuttaa  työhösi?  

2. Millaisen  ja  mitä  aihepiirejä  koskevan tiedon tuottamiseen viestissä ku-
vattu "Tienkäyttäjien  paneeli"  mielestäsi  soveltuisi?  (Voit vastata myös 
"negatiivisesti" kertomalla, mihin  paneeli 	sovellu eli millaista tietoa  on 

 jo  nyt tarpeeksi  tai  jopa liikaa.)  

3. Mitä uutta  paneeli  (siten kuin  sen  näet) tuottaisi  Tiehallinnon  nykyisiin 
 tiedonhankintatapoihin  verrattuna?  

4. Miten tietoa käytettäisiin? Miten  paneelin  toiminta näkyisi  työssäsi?  Mihin 
 välittäisit  tietoa, kenen kanssa  keskustelisit  tuloksista?  

5. Mitkä  tienkäyttäjäryhmät  olisivat tärkeimpiä tiedon tuottajia?  

6. Miten seuraavat ulottuvuudet kuvaavat niitä  tietotarpeita,  joita palvele-
maan  paneeli  saattaisi soveltua?  

• 	Määrällinen (tilastollisesti edustava) tieto  vs.  laadullinen (tilastollisesti 
ei-edustava, kuvaileva  ja  persoonallisia näkemyksiä syvällisemmin 
sisältävä) tieto  

•  Jatkuvasti  päivittyvä  tieto  vs.  harvoin  (esim.  joitakin kertoja vuodessa) 
koottava tieto  

• 	Alueellisesti kattava tieto  vs.  tiettyihin  kohdealueisiin  (tai  esim.  tie- 
osuuksiin)  kohdistuva tieto  

•  Yksittäisiä ilmiöitä koskeva, tiettyyn paikkaan kohdistuva tieto  vs.  laa-
jempia alueita  tai  tieosuuksia  koskeva,  yleisl uontoisempi  tieto  



ota) 

Ryhmään kuulumisen 
 tunne:  tapaamiset, 

 "terra kypärässä"  tms. 

Tieto siitä, että 
omasta panoksesta 

 on  hyötyä: 
kirjallinen palaute 

Tiehallinnolta 
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Pyöräilijöiden haastattelussa käytetyt  teemakortit 

/i5j55SN. 
"pyöränselästä",  
kaikilla matkoilla: 

Tehoseurantaa  I  kk 

ehkä  1-3 
pikkuilmoitusta  per 

aIlaan. ) 
 raportointiin  joka 

matka,älminuutt  
pthvälO-20  / minuuttia 

Milloin  
ida 

seurantaa  vain 

(7Zotomaan ( I)  etyillä  alueilla  tat  
muistikirjaan  tms., 

tieosuuksilla  
kerran viikossa 

ljikuttaessa  
täytetään ilmoitus  n 

Omin 	/ 

4ppäivystäjä':  
kennemlniste': 

päällystevauriot,  kevyen liikenteen 
väylien riittävyyden 

vialliset valaisimet, 
vaantyneettolpat  /  ja pullonkaulojen 	J  

\  arviointi uusien 

Mitä  
noian? 

raastaja": 
talvikunnossa - 7haistaja': 

pidon taso, ( 	risteyksien yms. 
toistuvat riskitekijätja  

ongelmapalkat 
 ta>  /  

parannus- 	/ 
osuudet 	

7isthvahö": 
N.  ehdotukset 

( 	hirvien  ja  
muiden 
eläinten 	J  

\avuuivisuus 

Panentaise GPS:ään liitetyllä  
osien tapaamiset  3-4 älykännykällä  

kertaa vuodessa 	/ numerokoodilla  tai 
N 	 N  N.  puheviestillä  

Soitto tavallisella reaaluajassa 

kännykällä  tien lähetettävä ilmoitus 

päältä 
-- / -.,-,..-- 

Kuinka  
,--- raportoidaan? 

(sahkopostmstata \\ 

keskustelupalsta,  
jossa kaikki näkevät 

kaikkien ilmoitukset  ja  
voidaan keskustella 

Sähköinen  tai Kännykällä 
paperimuotoinen  lähetettävä 

päiväkirja  tai sähköpostiviesti 
havaintolomake 

Ilmainen 
pyörähuolto, kypärä,  

N  

Pyöräily!liikunta/ 
liikennelehden 

vuosikerta  
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Toiminnan käynnistäminen  ja  ylläpitäminen 

Seuraavassa esitettävä, paneelin konkreettisia käytäntöjä koskeva tarkistuslista  on  
mukaeltu  listasta, jonka Kuluttajatutkimuskeskus  on  laatinut oman Kuluttajapanee-
linsa kokemusten pohjalta. 

Paneeli(e)n  käynnistys-/kokeiluvaiheessa suositetaan kolmen erilaisen tiepiirin ot-
tamista kokeilutapauksiksi. Luonnonolosuhteiltaan  ja  siten myös tienpidoltaan eri-
laisia olisivat esimerkiksi Turun, Kaakkois-Suomen  ja  Oulun tiepiirit.  

1.  Selkeästi osoitettu hallinnollinen tuotanto-  ja  kehitysvastuu  yhdellä ylemmällä 
toimihenkilöllä  ja  tämän avustajalla joka toimii paneelin yhteyshenkilönä  

2.  Määritetään tavoiteltava paneelityyppi  ja  mandollinen pilotointiprosessi  
3.  Hyväksytetään paneeli-konsepti  koko  organisaatiossa  
4.  Suunnittelu  

a. tietokannan  luominen  
b. hallinta-ohjelman hankinta, räätälöinti, käyttökoulutus  
c. henkilötietolain  vaatimuksiin perehtyminen  ja  paneelisuunnitelman 

 niihin sovittaminen.  
d. tietovirtojen  seuranta-  ja  hyödyntämissuunnitelma  

5.  Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle  ja  rekisteriseloste  
6. Oman  henkilöstön kouluttaminen: tiedote  ja  sisäisiä tiedotustilaisuuksia  
7.  Paneelin rekrytointi  ja  ylläpito  

a. Web-ilmoittautuminen (+ laaja mainoskampanja eri kanavilla)  
b. Palautetta (erityisesti Tienkäyttäjän linjalle) antaneiden rekrytointi  
c. Kohdistettu sidosryhmärekrytointi (esimerkiksi  raskas  liikenne, jär- 

jestöt yms.)  
d. Mandollisesti profiileihin sopimattomien henkilöiden kohtelias pois- 

taminen rekisteristä  
e. Poistuman  ja  uudisrekrytoinnin  välisen  puskurimarginaalin  suunnit- 

telu: paljonko rekrytoidaan ylimääräisiä henkilöitä  
8.  Kommunikointisuunnitelma paneelin  kanssa  

a. Sähköposti  (mandollistaa monenlaisen taitotason osallistumisen)  
b. Tarvittaessa paperiposti  
c. Kommunikointi säännöllisesti, riippuen paneelityypistä 

Aktiivipaneeli -  min,  kerran kuussa  
ii. Kokouspaneeli -  min,  neljä kertaa vuodessa  
iii. Ammattilaispaneeli -  min,  neljä kertaa vuodessa + jatkuva 

mobiililaitekommunikointi  
iv. Koeryhmä -  projektikohtaisesti (esimerkiksi kolmen kuukau-

den ajan) jopa viikoittain  
9.  Panelistien  koulutus: tiedotteissa, esittelyvaiheessa, mallisuorituksina (jatkos-

sa esimerkiksi Vuoden panelisti mallihenkilönä)  
10.  Viestintäsuunnitelma  

a. Verkkosivut  
Tiheästi päivitettävät  

ii. 	Harvoin päivitettävät  
b. Sähköposti  
c. Ulkoinen viestintä  ja sen  suhde rekrytointiin  

il.  Toiminnan seuranta  ja  arviointi  
a. 	Paneelia  käyttävä toimihenkilö + ulkoinen auditoija  

12.  Paneelia ylläpitävien  toimihenkilöiden itsearviointi + vuotuinen tyytyväisyys- 
kysely panelisteille 



Paneeli-  
tyyppi  

Vuosia 

1 
Alueita 

3 5 
A 1 18500 34500 50500  
"Kokouspaneeli'  3 28500 76500 124500 

5 38500 118500 198500 
B 1 33500 47500 61500  
Aktupaneeli  3 53500 95500 137500 

5 73500 143500 213500  

Paneelien monistamisen  säästöt  
1.  paneelin perust.  2.  paneehnperust. Paneelin uosikust. Lisäpaneelin  kust.  

13500 5000 5000 3000 
13500 5000 5000 3000 
13500 5000 5000 3000 
23500 5000 10000 2000 
23500 5000 10000 2000 
23500 5000 10000 2000  

Tienkäyttäjien  paneelin  hyödyntäminen  liikenneviranomaisten  työssä 	Lute 4 
LIITTEET 

Paneelien  kustannusten  kertymätja monistamisen  säästöt  

Paneelityyppien kertymakustannukset euroina  eri 
 aluepaneelien  määrän  ja  ylläpitoajan  funktiona.  

HUOM  1  Verkkopaneelikin  on  valikoitu  ja  osanottajat 
tunnettuja. Kyselyyn  pyydetaän  e-maililla. 

HUOM  2  Verkkokysely  on  helpompi valmistella  ja 
 raportoida. joten niitä  tehdaän  (laajemmalle joukolle) kaksi 

kertaa useammin kuin  kokouspaneelille. 

HUOM  3. Jos  rnttää,  että alueellisia  paneeleita  kutsutaan 
kokoon  vain 1 -2.11e  paikkakunnalle, eikä alue-  tai 

 v&iosittaista kokoontumismaarää aiotakaan  kasvattaa, 
kustannukset painuvat  alle  5000  euron/paneeli  ja  vuosi. 
Kolmella  ja  useammalla  paneelilla "verkkolisaarvo"  alkaa 
olla kuitenkin niin ilmeinen, että  vahän kalliimmat 

 perustamiskustannukset  peittyvat 



ISSN 1457-9871 
ISBN 978-951-803-912-2 
TIEH 3201058 
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