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1  JOHDANTO 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Tiehallinnolla on tavoitteena kehittämällä liiken-
teen seurantaa luoda järjestelmiä, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta, 
taloudellisuutta ja ympäristön laatua. Tiehallinnon tehtävänä vastata julkisen palvelui-
den tuottamisesta. Näitä palveluita, joita kutsutaan myös liikenteen hallinnan peruspal-
veluiksi ovat: joukkotiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä sekä tietöistä, joukko-
tiedotus säästä ja kelistä sekä häiriön hallinta. Samaa liikenteen seurannan dataa hyväk-
sikäyttäen voidaan muodostaa myös kaupallisia palveluita, joita ei ole Suomessa vielä 
syntynyt LVM:n toivomalla tavalla. Ongelmana on ollut, että Tiehallinto ei ole saanut 
tarvitsemaansa rahoitusta järjestelmien kehittämiseen. Tämä on aiheuttanut sen, että ta-
voiteltuja hyötyjä ei olla saavutettu suunnitelmien mukaisesti. 

Tämän selvityksen keskeisenä tavoitteena on pohtia hankinnan keinoja ja menetelmiä 
liikenteen seurannan sekä niihin liittyvien palveluiden nopeamman kehittymisen näkö-
kulmasta. Erityisenä tarkastelunäkökohtana on Liikenne- ja viestintäministeriön FITS-
tutkimusohjelman osa-alueen 1 Palveluiden edellytykset tavoitteiden mukaisesti kaupal-
listen palveluiden syntymisen edesauttaminen.  

Työssä kuvataan erilaisia hankintamenettelyjä ja toimintatapoja, joiden avulla on voitu 
kehittää liikenteen seurannan  investointeihin, ylläpitoon, tiedon keruuseen sekä palve-
luiden edistämiseen liittyviä malleja.  
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2  MÄÄRITELMÄT JA RAJAUKSET 

Liikenteen seurannan kokonaisuus on esitetty kuvassa 1. Tienvarsiteknologialla tarkoi-
tetaan tarvittavia laitteistoja ja niihin kuuluvaa infraa. Olennaisena osana liikenteen seu-
rantaan kuuluvat myös seurantadatan tuottaminen ja siihen liittyvät järjestelmät ja lait-
teistot. 

Joukkotiedotus HäiriönhallintaJoukkotiedotus Häiriönhallinta

Liikenteen seuranta

Liikenteen 
seurannan palvelut

Liikenteen seuranta

Liikenteen 
mittausasemat

Matka-ajan
mittaus

Liikkuva
havainnointi Muu seurantaLiikenteen 

mittausasemat
Matka-ajan
mittaus

Liikkuva
havainnointi Muu seuranta

Tienvarsiteknologia

Seurantadatan tuottaminen

 

Kuva 1. Liikenteen seurannan kokonaisuus. 

Tiehallinnon tuotteeseen tie- ja liikenneolojen seuranta kuuluvat lisäksi 

  tiesääpalvelu (sääennusteet, tutka- ja satelliittikuvat, tiesään ohjelmistot) 
  tiesääasemat (tiedonkeruu) 
  kamerat (keli- ja liikennekamerat) 

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijaisesti pohtimaan liikenteen seurannan hankinta-
menetelmiä. Koska näkökulmana ovat hankinnat ja liikenteen seurannan palveluiden 
kehittäminen,  voidaan tässä selvityksessä esitettyjä hankintakäytäntöjä soveltaa myös 
mm. tiesääasemien ja keli- ja liikennekameroiden hankintaan. Liikenteen seurannan 
palveluiden hankinnan toimintakokonaisuus on esitetty kuvassa 2. 
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Liikenteen seurannan palveluiden hankinta

Investoinnit Palveluiden
tuottaminenYlläpito

 

Kuva 2. Liikenteen seurannan palveluiden hankinnan kokonaisuus. 

Liikenteen seurannan palveluiden hankinta käsittää järjestelmien ja laitteistojen inves-
toinnit ja niiden ylläpidon. Tyypillisiä esimerkkejä ovat liikenteen automaattisen mitta-
usaseman rakentaminen, dataan liittyvän tiedonsiirron ja tallentamisjärjestelmän raken-
taminen sekä näiden järjestelmien ylläpito. Palveluiden hankintaan kuuluu myös palve-
luiden tuottamisen hankinta. 
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3  MENETELMÄKUVAUS 

3.1  Liikenteen seurannan palvelujen arvoketju 

Arvoketju on yleisesti käytetty työkalu kuvaamaan tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen 
ja tarjontaan liittyviä arvotoimintoja ja niiden ketjuja sekä eri toimijoiden asemaa ja 
roolia asiakkaille tuotettavan arvon muodostuksessa. 

Kuvassa 3 on esitetty tässä selvityksessä sovellettu liikenteen seurannan palvelujen 
yleinen arvoketjumalli. Selvityksen painotuksesta johtuen arvoketju on esitetty palvelu-
jen ja järjestelmien hankinnan näkökulmasta. Tämän vuoksi mallissa tuodaan esille 
myös omistajuuteen ja hankintatapaan liittyvät toiminnot. Omistajuuskysymys sisältää 
vastauksen siihen, kuka esimerkiksi omistaa liikenteen automaattisiin mittauspisteisiin 
liittyvät laitteistot ja järjestelmät. Tähän asti omistajana on toiminut Tiehallinto, mutta 
periaatteessa omistajana voisi toimia myös palveluntuottaja. 

Liikenteen seurannan palvelujen arvoketju on jaettu kahteen kerrokseen: infrastruktuu-
rikerrokseen ja palvelukerrokseen. Seurantajärjestelmien rakentaminen ja hallinnointi 
on tärkein infrastruktuuriin liittyvä toimintojen ketju. Siinä keskeisiä toimintoja ovat 
seurantajärjestelmien kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen sekä niiden huolto ja 
ylläpito. Infrastruktuurikerroksessa olevista järjestelmistä voidaan esimerkkinä mainita 
LAM-pisteet, joiden kehittäminen ja suunnittelu on  pääasiassa Tiehallinnon vastuulla 
kun taas niiden rakentamisen, huollon ja ylläpidon Tiehallinto kilpailuttaa palveluntuot-
tajilla.   

Päätös infrastruktuurin omistamisesta vaikuttaa hankintatapoihin ja sitä kautta arvoket-
jun toimijoiden vastuualueisiin erityisesti infrastruktuurikerroksessa. Äärivaihtoehtoina 
liikenteen seurannan palveluja voidaan ostaa palveluntoimittajilta valmiina palveluina 
tai palvelut voidaan tuottaa omassa infrastruktuurissa kokonaan itse. Omistajuus ei liity 
kuitenkaan pelkästään infrastruktuuriin, vaan myös sen avulla tuotettavaan tietoon ja 
sen käyttöoikeuteen. 
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Palvelujen
määrittely /
kehitys

Toteutus ja
konfigurointi Laadunhallinta Hinnoittelu

Palvelujen
määrittely /
kehitys

Toteutus ja
konfigurointi Laadunhallinta Hinnoittelu

Kehittäminen
ja suunnittelu Rakentaminen Huolto YlläpitoKehittäminen
ja suunnittelu Rakentaminen Huolto Ylläpito

Kaupalliset palvelut

Tienvarsi-
infrastruktuuri

Infrastruktuuri-
datapalvelu

Sisäiset ja
julkiset palvelut

Tietojärjestelmä-
infrastruktuuri

Datan
määrittely Kerääminen Tallentaminen JakeluDatan
määrittely Kerääminen Tallentaminen Jakelu

Fyysinen infrastruktuuri

Infrastruktuurin omistaminen

Hankintatavat

Infrastruktuurin omistaminen

Hankintatavat

Asiakas

Palvelujen tarjonta, toimittaminen ja asiakaspalvelu

Asiakas

Palvelujen tarjonta, toimittaminen ja asiakaspalvelu

Palvelukerros

Infrastruktuuri-
kerros

Palvelukehitys ja palvelujen operointi

Seurantadatan tuottaminen ja jakelu

Järjestelmien rakentaminen ja hallinnointi

 
Kuva 3. Liikenteen seurannan palvelujen arvoketju. 

Seurantadatan tuottaminen ja jakelu muodostavat arvoketjumallin toisen keskeisen toi-
mintojen ketjun. Kyseessä on prosessi, jossa määritellään kerättävä liikenteen seurannan 
data (= raakadata), kerätään data hyödyntäen fyysistä seurantainfrastruktuuria, tallenne-
taan kerätty data tietojärjestelmiin sekä jaetaan data palvelun käyttäjille ja sen jatkoja-
lostajille. Prosessiin saattaa sisältyä myös jonkinasteista tiedon esijalostamista. Kysees-
sä on kuitenkin ensisijaisesti liikenteen seurannan raakadatan tuotantoprosessi, jossa 
data tarjotaan asiakkaiden saataville standardirajapintoihin asti. Koska kyseessä ei ole 
varsinainen loppukäyttäjäpalvelu, kuviossa käytetään termiä infrastruktuuridatapalvelu. 
Tällä halutaan korostaa sitä, että raakadatan tuotantoprosessi on sidoksissa fyysiseen 
infrastruktuuriin ja että datan käyttöarvo syntyy pääsääntöisesti vasta sen jatkojalostuk-
sen sekä palvelujen määrityksen, tuotteistuksen ja tarjonnan kautta sisäisille ja ulkoisille 
asiakkaille. Esimerkkinä seurantadatan tuottamisesta voidaan mainita LAM-pisteistä 
kerätty data, joka muokataan eri tietokantojen avulla muotoon, jossa se jaetaan tiedon 
jakelukanavaa pitkin eri toimijoille. 

Seurantadatan tuottamiseen ja jakeluun asti liikenteen seurannan palvelujen arvoketju 
on tai pitäisi olla tarjottavan palvelun sisällöstä riippumaton. Toisin sanoen samaa raa-
kadataa voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin, joskin tuotettavalle datalle asetettavat 
laatukriteerit voivat vaihdella käyttötarkoituksittain merkittävästikin. Esimerkiksi tiellä-
liikkujat asettavat kaupallisille palveluille selvästi korkeammat laatuvaatimukset tiedon 
oikeellisuuden ja ajantasaisuuden suhteen kuin ilmaiseksi tarjottaville julkisille palve-
luille (lisäarvo palvelun maksullisuudesta). Samoin matkanaikaisen liikenteen tiedotuk-
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sen laatutaso-odotukset ovat korkeammat kuin ennen matkaa tapahtuvan tiedotuksen 
(esim. liikenneruuhkat).  

Palvelukehitys ja palvelujen operointi liittyvät niin sisäisiin, julkisiin kuin kaupallisiin 
liikenteen seurannan palveluihin. Kyseessä on toimintojen ketju, jossa määritellään si-
säisille ja ulkoisille asiakkaille tarjottavat palvelut ja niiden toteutus. Prosessissa jatko-
jalostetaan raakadataa ja siihen liitetään uusia lisäarvoja. Tarjottavasta palvelusta riip-
puen palvelukehityksen ja palvelujen operoinnin arvoketju voi varioitua toimintojen ja 
niiden sisältöjen osalta erilaiseksi. Esimerkiksi palvelujen hinnoittelu on keskeinen osa 
kaupallisten palvelujen operointia, mutta ei välttämättä yhtä oleellinen toiminto sisäis-
ten palvelujen tarjonnassa. Liikkujille suunnatuista palveluista voidaan esimerkiksi 
mainita matka-aika informaatio sekä Tiehallinnon www-sivuilta löytyvä informaatio 
pääkaupunkiseudun yleisten teiden ruuhkautumisasteesta. 

Aiheeseen liittyvissä selvityksissä on esitetty useita eri tapoja palvelujen luokittelemi-
seksi. Palvelun tuotantokustannusten jaon perusteella palvelut voidaan jakaa (FITS 
2003a): 

  loppukäyttäjille ilmaisiin palveluihin 
  osittain loppukäyttäjien maksamiin palveluihin  
  loppukäyttäjien kokonaan maksamiin palveluihin. 

Ensiksi mainittuun ryhmään kuuluvat muun muassa viranomaispalvelut ja julkiset pal-
velut. Loppukäyttäjien kokonaan maksamilla palveluilla tarkoitetaan kaupallisia palve-
luja. Kaupalliset palvelut pitävät sisällään mm. maksulliset lisäarvopalvelut. 

Tiehallinnossa liikenteen seurannan palvelut jaetaan viranomaispalveluihin, julkisiin 
palveluihin, julkisen ja yksityisen tahon yhteisiin lisäarvopalveluihin ja kaupallisiin pal-
veluihin (LVM 2004a). Tässä raportissa julkisten palveluiden katsotaan sisältävän lop-
pukäyttäjille ilmaiset palvelut sekä viranomaispalvelut. Sisäisillä palveluilla tarkoitetaan 
Tiehallinnon ja sen yhteistyökumppaneiden operatiivisessa toiminnassa tarvitsemia lii-
kenteen seurannan palveluja. Näitä ovat muun muassa tilastollinen seuranta sekä tieto-
jen hyödyntäminen suunnittelussa ja hankinnassa.  

Palvelukerroksen ylin ja asiakasta lähin toimintojen ketju on palvelujen tarjonta ja toi-
mittaminen asiakkaalle sekä asiakaspalvelu (asiakasrajapinnan toiminnot ja prosessit). 
Toimijoita liikenteen seurannan palvelujen arvoketjussa ovat asiakkaat, sisällön omista-
jat ja palvelun tarjoajat, järjestelmien omistajat, hallintoviranomaiset (LVM, Tiehallin-
to), muut viranomaiset, kunnat, teleoperaattorit, kaupalliset palvelun tuottajat ja tarjo-
ajat, palvelun jakelukanavat ja mediat, rakennusurakoitsijat, hankekokonaisuuksien pa-
ketoijat, hoidon urakoitsijat sekä konsultit eri rooleissa. Asiakkaat voivat olla yrityksiä, 
yksityisiä palvelun käyttäjiä tai viranomaisia. Liikenteen seurannan palvelujen nykyistä 
toimintamallia on analysoitu luvussa 4.5. 
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Liikenteen seurannan palvelujen arvoketjumalliin liittyviä keskeisiä havaintoja ovat 

  Hankinta on keskeinen, mutta vain yksi toiminto liikenteen seurannan palvelujen 
arvoketjua. Sen sijaan, että optimoitaisiin hankintamenetelmiä, on perustellumpaa 
tarkastella ja optimoida eri hankintavaihtoehtoja laajempina toimintavaihtoehtoina 
keskeisten arvoketjun toimintojen ja prosessien näkökulmasta. 

  Arvoketjun perusprosessit ovat seurantajärjestelmien rakentaminen ja hallinnointi, 
raakadatan tuottaminen ja jakelu sekä sisäisten, julkisten ja kaupallisten palvelujen 
tuottaminen ja tarjoaminen. Toiminnot ja toimintojen ketjut ovat toisistaan riippu-
vaisia. 

  Liikenteen seurannan palvelujen arvoketjun tulisi olla raakadatan tuottamiseen ja 
jakeluun asti mahdollisimman sama asiakkaille tarjottavasta palvelusta riippumatta. 
Tällöin saavutetaan synergiaetuja, kun samaa infrastruktuuria ja raakadataa voidaan 
hyödyntää mahdollisimman monen palvelun tuottamiseen.  

  Luvussa 5 käsiteltävät toimintamallit johtavat arvoketjun toimintojen ja prosessien 
erilaiseen ryhmittelyyn. Toimintavaihtoehtoa haettaessa arvoketjun toimintoja ja 
prosesseja tulisi ryhmitellä loogisiin kokonaisuuksiin. Toimijoiden väliset rajapin-
nat voivat muodostua palvelun tarjonnan kannalta ongelmallisiksi. 

  Arvoketjun optimoinnilla voidaan parantaa palvelujen syntymisen ja kehittymisen 
perusedellytyksiä, mutta viime kädessä asiakastarve ratkaisee niin kaupallisten kuin 
julkisten palvelujen syntymisen ja kehittymisen. 

  Seurantajärjestelmien kehittäminen ja suunnittelu (mm. kehityssuunnitelmat, spesi-
fikaatiot ja yleiset arkkitehtuurimäärittelyt) sekä seurantadatan ja tiettyjen palvelu-
jen määrittely (QoS = Quality of servive, SLA = Service level agreement) ovat sel-
keimmin palvelun tilaajan eli Tiehallinnon avaintoimintoja kokonaisuuden hallin-
nan ja koordinoinnin lisäksi. Tämä on yhdenmukainen Tiehallinnon hankintastrate-
gian ja valvonta viranomaisroolin kanssa. 

3.2  Hankintamallien arviointikriteerit 

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehittämisohjelmassa 
(FITS 2002) on laadittu arviointiohjeet liikennetelematiikkahankkeiden arvioimiseksi. 
Niissä määritellään toiminnalliset kohteet, joihin telemaattisilla toiminnoilla pyritään 
vaikuttamaan, tunnistetaan toimintojen päävaikutukset sekä kuvataan liikenne- ja tieto-
yhteiskuntapoliittiset tavoitealueet, joihin vaikutukset kohdistuvat. Kyseinen arvioin-
tiohje on laadittu liikennetelemaattisten hankkeiden arvioimiseksi ja vertailemiseksi, 
eikä sitä voida soveltaa sellaisenaan hankinta- tai toimintamallien arvioimiseen. Tässä 
selvityksessä määriteltiin etukäteen ne kriteerit, joiden suhteen liikenteen seurannan 
palvelujen hankintamenetelmiä arvioitaisiin.  
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Valitut kriteerit ovat seuraavat: 

  Rahoitus julkisen sektorin näkökulmasta. Keskeisiä asioita ovat kustannusten ajoit-
tuminen (investoinnit versus vuosittaiset käyttömaksut), ennustettavuus ja budjetoi-
tavuus. 

  Kannattavuus julkisen sektorin näkökulmasta. Sisältää laadullisen arvion vaihtoeh-
tojen yhteiskunnallisesta kannattavuudesta. Selvityksen lähtökohtaolettamuksena 
oli, että liikenteen seurannan investoinneilla voidaan saavuttaa muun muassa liiken-
teen turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyviä hyötyjä. Selvityksen tavoitteena oli ar-
vioida laadullisesti, mikä toimintatapa antaisi mahdollisimman suuren vastineen yh-
teiskunnan investoinneille. Euromääräisiä laskelmia ei selvityksessä ole esitetty, 
koska se edellyttäisi todellisia investointitapauksia. 

  Riskien jakautuminen investoinneissa. Riskit ovat muun muassa taloudellisia ja 
teknologisia ja ne liittyvät arvoketjun eri toimintoihin. 

  Palvelujen syntymisen analysointi ja hankintamuotojen vaikutus liikenteen seuran-
nan järjestelmien ja palvelujen markkinoihin. Palvelujen syntymisen ja kehittymi-
sen osalta on oleellista tehdä jako sisäisten, julkisten ja kaupallisten palvelujen vä-
lillä. Tässä selvityksessä on pyritty tarkastelemaan erityisesti kaupallisten palvelu-
jen syntymistä ja kehittymistä eri toimintavaihtoehdoissa, mikä on yksi FITS-
ohjelman keskeinen tavoite. Toimivat markkinat ovat niin palvelujen tilaajien ja 
toimittajien kuin asiakkaiden / käyttäjien kannalta keskeinen vaatimus. Yhtäältä 
hankintamallien tulee myötävaikuttaa toimivien ja tarvelähtöisten palvelujen kehit-
tymiseen ja tarjontaan asiakkaille (loppu-palvelujen markkinat) ja toisaalta taattava 
Tiehallinnolle riittävä tarjonta ja kilpailu liikenteen seurannan järjestelmien ja inf-
rastruktuuripalvelujen markkinoilla. Markkinoiden toimivuuden kannalta keskeisiä 
asioita ovat raakadatan laatu, saatavuus ja hinnoittelu, kannustimet liikenteen seu-
rannan palvelujen kehittämiseen, rajanveto julkisten ja kaupallisten palvelujen vä-
lillä sekä toimijoiden verkostoituminen ja toimintaedellytysten luominen erityyppi-
sille alueellisille ja valtakunnallisille toimijoille. 

Edellisten kriteerien lisäksi hankinta- ja toimintamalleja on arvioitu tapauskohtaisesti 
myös seuraavien asioiden osalta: 

  Palvelun laatu ja sen hallinta. Eri palvelut asettavat eritasoisia edellytyksiä tiedon 
saatavuudelle, ajantasaisuudelle ja laadulle, mikä tulisi huomioida toimintamallia valittaes-
sa. 

  Järjestelmien hallinta ja yhdenmukaisuus. Toimintamallin on taattava tiellä liikku-
jille yhdenmukainen ja saumaton käytettävyys. Tämä voi edellyttää esim. alueelli-
sesti toteutettavien järjestelmien riittävää yhdenmukaisuutta. 

  Järjestelmien kehittäminen. Hankintamalleilla voidaan vaikuttaa kehittämistyön 
kannustavuuteen ja pitkäjänteisyyteen.  
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  Alueellinen oikeudenmukaisuus. 

3.3  Hankinta- ja rahoitusmallit 

3.3.1  Yleistä 

Liikenteen seurantaan liittyviä hankinta- ja rahoitusmalleja on maailmalla käytössä lu-
kuisia. Tämän selvityksen puitteissa on tehty suppea kirjallisuustarkastelu, joka pohjau-
tuu pääosin PIARC:n toimittamaan ITS Handbook 2000 -teokseen (PIARC 1999). Li-
säksi malleja on analysoitu tässä luvussa myöhemmin esitettyjen esimerkkihankkeiden 
ja hankintakäytäntöjen perusteella. 

3.3.2  Suunnitteluvaihe 

Hankinta- ja rahoitusmallista riippumatta hankinnan huolellinen suunnittelu on ensiar-
voisen tärkeää. Suunnittelua tarvitaan sekä ylemmällä, strategisella tasolla että hanketa-
solla. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon sekä tekninen että institutionaalinen toimin-
taympäristö (tekniikan nykytaso sekä toimijat eli arvoketju, ks. luku 3.1).  

Ensimmäisessä vaiheessa laadittava esisuunnitelma määrittelee ne ongelmat, joita suun-
niteltavalla järjestelmällä halutaan ratkaista. Lisäksi esisuunnitelma ottaa kantaa ns. li-
säarvoa tuottaviin palveluihin, joita yksityinen sektori voi tarjota (kaupalliset palvelut 
arvoketjussa). Yleisesti voidaan todeta Suomen nykytilan ongelmasta, että ajantasainen 
liikenteen seurantajärjestelmäverkko on liian harva, eikä tienpitäjä ja sitä kautta tien-
käyttäjät tiedä vallitsevaa liikennetilannetta tieverkolla riittävän kattavasti. Erityisesti 
ongelma korostuu kaupunkiseuduilla ja pääteiden ongelmaosuuksilla. Kaupallisia palve-
luja ei ole myöskään syntynyt siinä laajuudessa, kuin ehkä on odotettu. 

Esisuunnitelma antaa perusteet järjestelmäarkkitehtuurin vaatimusten määrittelyille.  

Esisuunnitelmaan suositellaan sisällytettäväksi seuraavat osavaiheet: 
  Eri intressiosapuolien identifiointi 
  Olemassa olevan järjestelmän inventointi 
  Liikenne- ja kuljetustarpeen alueellinen analysointi 
  Hankittavan järjestelmän mahdollisuuksien arviointi 
  Hankittavan järjestelmän arkkitehtuurivaatimusten määrittely 
  Dokumentointi 

Toisessa vaiheessa tulee laatia käyttöönottosuunnitelma, jossa osoitetaan kuinka valittu 
käyttöönottokonsepti toteutetaan käytännössä. Siinä määritellään myös jokaisen osapuo-
len roolit ja vastuut.  
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Käyttöönottosuunnitelman pääkohdat ovat 
  Alueellisen arkkitehtuurin kehittäminen (mikäli tarpeen) 
  Organisatorisen kehikon luonti 
  Tehokkaiden koordinointimekanismien luonti 
  Eri osapuolten välisten toimintasopimusten vahvistaminen 
  Ohjelmatason suunnittelu. 

Kolmas osa suunnittelua on koko kehittämisprojektin hallinta. Projektinhallinta jatkuu 
myös järjestelmän käyttöönoton jälkeen.  

Projektinhallinnan tärkeimmät osat ovat 
  Projektin tavoitteiden asettaminen siten, että kaikki osapuolet hyväksyvät tavoitteet 

ja että tavoitteet priorisoidaan projektin kokonaisuutta parhaiten palvelevalla taval-
la. 

  Realistinen aikataulu välietappeineen 
  Projektin johtamiseen selkeät tehtävämäärittelyt, sitoutuminen ja vastuut 
  Julkisen sektorin sitoutuminen 
  Viestintä ja vuoropuhelu, tiedotus- ja koulutusstrategia. 

3.3.3  Toimintamallit 

Kansainvälisten kokemusten perusteella on tunnistettu selkeä tarve julkisen ja yksityi-
sen sektorin (Public Private Partnership, PPP) yhteistyöhön (Tiehallinto 2003).  

Perusteluita yhteistyölle ovat 
  ITS-järjestelmien kehittäminen luo markkinoita uusille tuotteille ja palveluille 
  Järjestelmät edellyttävät suuria investointeja 
  Järjestelmät ovat valtion omistaman tai valtion kontrolloiman infrastruktuurin ja 

siten aktiivisen yhteistyön varassa 
  Järjestelmien avulla syntyvät palvelut hämärtävät julkisen ja yksityisen sektorin 

toimintojen välisiä rajoja. 

Onnistuneen PPP-toimintamallin viisi kulmakiveä ovat 

  Yhteinen, aito halu tehokkaan palvelun tuottamiseksi 

  Osapuolten yhteistyöpanokset, jossa julkisen ja yksityisen sektorin vastuut on sel-
keästi jaettu kunkin osatoiminnon osalta 

  Kustannusten ja tuottojen joustavampi kohdentaminen verrattuna siihen, että julki-
nen sektori toimisi yksin 

  Yksityissektorin kiinnostus loppuasiakkaan (tienkäyttäjän) tarpeiden tyydyttämises-
tä ja palvelunsa laadusta. Tämä saadaan aikaan sitomalla asiakastyytyväisyys yh-
deksi maksuperusteeksi 
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  Liikenteen hallintaan liittyvien palvelujen onnistunut hankkiminen PPP -mallilla 
edellyttää, että tarjottavat palvelut kiinnostavat suurta yleisöä. Julkisen sektorin tu-
lee edesauttaa palveluista tiedottamista ja niiden markkinointia. Lisäksi julkisen 
sektorin tulee ottaa huomioon niiden tahojen tarpeet, jotka eivät jostain syystä tule 
käyttämään PPP -mallin avulla hankittavia palveluja. 

Julkisen ja yksityisen sektorin välisiä PPP -malleja on maailmalla käytössä useita riip-
puen kunkin maan poliittisesta järjestelmästä, kilpailuolosuhteista ja palvelujen säänte-
lytarpeesta. Neljä toimintamallin päätyyppiä voidaan erottaa seuraavasti (julkisen vallan 
rooli vähenee luetteloa ylhäältä alas mentäessä): 

1.  Julkinen sektori vastaa (public-centered operations) 

Julkinen sektori (tilaaja) kontrolloi merkittävästi. Tilaajalla on myös suuret riskit ja 
päävastuu rahoituksesta. Yksityiset yritykset toimijoina yleensä tietyissä erityisosaamis-
ta vaativissa komponenteissa. Tilaajalla oltava valvontakoneisto toimijoiden valvonnas-
sa. 

2.  Julkinen sektori tilaa sopimuksilla (contracted operations) 

Julkinen sektori kontrolloi merkittävästi. Yksityiset toimijat vastaavat omasta palvelus-
taan, joka on yleensä kapea osa koko järjestelmää. Runsaasti erillisiä sopimuksia. So-
pimukset kilpailutetaan hinta- ja laatutekijöillä. 

3.  Palvelusopimus (franchise operations) 

Järjestelmän operationaalinen toiminta tai laitteisto annetaan kokonaan yksityiselle toi-
mijalle, jolloin tilaajan kontrolli vähäinen. Tilaaja määrittelee palvelun tason, mutta ei 
osallistu päivittäiseen toimintaan, vaan valvoo lähinnä asetettujen laatutavoitteiden täyt-
tymistä sekä hinnoittelun oikeudenmukaisuutta palveluiden käyttäjien näkökulmasta. 
Palvelusopimus kilpailutetaan yleensä useaksi vuodeksi kerrallaan. Tämä toimintamalli 
mahdollistaa yksityisrahoituksen mukaanoton. 

4.  Täysin yksityiselle sektorille ulkoistettu (private, competitive operations). 

Tässä mallissa julkisen sektorin kontrollointi on minimissään. Vastaavasti markkina-
voimien mahdollisuudet toimia ovat maksimissaan. Tilaajan tulee antaa hallussaan ole-
va data, spesifikaatiot sekä muut järjestelmään liittyvät välineet useammalle toimijalle 
aidon kilpailun aikaansaamiseksi. Malli sopii erityisesti liikenteen tiedotusjärjestelmiin.  
Kuhunkin edellä esitettyyn toimintamalliin voi liittyä erilaisia rahoitusmalleja. Yhteen-
vetona voidaan todeta, että Suomen malli on tällä hetkellä jossain 1- ja 2-vaihtoehtojen 
välissä.  
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3.3.4  Rahoitusmallit 

Yksityisen sektorin mukaanotto liikenteen hallintajärjestelmien hankintaan tarjoaa sekä 
uusia mahdollisuuksia että ennakoimattomia tilanteita nimenomaan hankinnan rahoituk-
sen näkökulmasta. Vallitseva budjettikäytäntö (budgetary environment) ja tarvittavan 
investointi- sekä käyttöpääoman puute mainitaan kansainvälisessä kirjallisuudessa yhte-
nä suurimpana ongelmana liikenteen seurantaan liittyvien järjestelmien käyttöönotolle 
ja kehittämiselle. Tämä pätee myös Suomessa ja on yksi tämän selvityksen lähtökohdis-
ta. Investointien takaisinmaksuajat ovat usein myös pidempiä, kuin mitä yksityisen sek-
torin tuottovaatimukset edellyttäisivät. Rahoitusongelman ratkaisemiseksi on kehitetty 
erilaisia innovatiivisia rahoitusmalleja nimenomaan liikenteen  seurannan järjestelmien 
hankintaan. Kuten edellä todettiin, rahoitusmalleja voidaan käyttää erilaisiin toiminta-
malleihin, mutta pääsääntöisesti yksityisrahoitusta voidaan käyttää vain toimintamal-
leissa 3 ja 4 (ks. ed. luku). 

1.  Rakenna, ylläpidä ja siirrä (Build, Operate and Transfer, BOT) 

Tilaaja tekee yksityisen toimijan kanssa 5–10-vuotisen sopimuksen järjestelmän raken-
tamisesta ja ylläpidosta. Sopimuskauden jälkeen järjestelmä siirtyy tilaajalle ja se kilpai-
lutetaan (ja vanhentuneet järjestelmät uusitaan) uudelleen. 

2.  Elinkaarimalli (Design, Build, Operate and Finance, DBOF) 

Toimijan vastuulla on yleisesti tekninen osa, palvelu sopimuskauden aikana, rahoitus 
sekä hallinnollinen vastuu (kolmannet osapuolet yms.). Tilaajan vastuulla on juridiset 
hyväksynnät, palvelumaksujen maksaminen toimijalle, sopimustarkistukset sekä viran-
omaisvastuu. Vastuuaika on yleensä 15–30 vuotta. Ei sovellu kovin hyvin liikenteen  
seurannan järjestelmien hankintaan, koska laitteiden elinkaari on lyhyempi kuin tie-
hankkeiden.  

3.  Ranskalainen urakka 

Tilaaja antaa sopimussumman ja reunaehdot. Yksityiskohtaisia suunnitelmia ei ole ole-
massa tilausvaiheessa, vaan tarjoajat esittävät omat ratkaisumallinsa. 

4.  Leasing-menettely 

Suomessa niukan vuosibudjetin takia tekniikkaan ei pystytä investoimaan kerralla riittä-
västi, vaan telemaattisia laitteita uusitaan pitkällä aikavälillä. Tämä aiheuttaa sen, että 
järjestelmä vanhenee toisesta päästä eikä sitä voida hyödyntää täysimääräisesti (uudet 
laitteet eivät ole yhteensopivia vanhojen kanssa yms.). Samalla liikenteen seurannan ja 
hallinnan tarpeet kasvavat jatkuvasti liikennemäärien kasvaessa. Kansainvälisten koke-
musten perusteella tällaisiin tilanteisiin, joissa ollaan huolissaan tekniikan vanhentumi-
sesta, henkilökunnan saatavuudesta ja/tai vuosibudjetin riittämättömyydestä, sopii hyvin 
leasing-menettely. Siinä tilaaja omistaa pitkäikäiset fyysiset laitteet (kaapeloinnit jne.). 
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Sopimuskauden (esimerkiksi 5–10 vuotta) lopussa nopeasti vanhentuva tekniikka ei sen 
sijaan jää tilaajalle, vaan palveluntuottajalle. Optio sopimuskauden jatkamisesta sisälly-
tetään yleensä sopimukseen, mikäli tekniikka on käyttökelpoista vielä alkuperäisen so-
pimuskauden jälkeenkin. Rahoitus voi olla yksityistä tai julkista. 

 



 

22 

4  LIIKENTEEN SEURANNAN  PALVELUIDEN 
HANKINNAN NYKYTILA  

4.1  Liikenteen seurannan järjestelmät ja palvelut 

Liikenteen seuranta koostuu tieverkolla olevista seurantalaitteista ja tiedonkeruujärjes-
telmistä. Liikenteen seurannan tuottamia tietoja käytetään mm. liikenteen hallinnan toi-
mintojen perustana. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa kerättyyn dataan perustuvat kau-
palliset palvelut. 

Johdannossa esitetyn määritelmän mukaisesti tässä selvityksessä keskitytään liikenteen 
seurantaan ja siihen liittyviin laitteistoihin ja järjestelmiin. Liikenteen seurantajärjestel-
mä on osa liikenteen hallintaa ja se koostuu tiedon keruusta, sen hallintajärjestelmästä, 
jakelusta ja käytöstä (kuva 4). Liikenteen seurannan tiedon keruu ja analysointi koostuu 
seuraavista osista ja tehtävistä: 

  antureilla ja mittalaitteilla kerätään tietoa liikenteestä 
  mittaustiedoista muodostetaan datana liikennemäärä, keskinopeus ja matka-aika. 

Huomioitavaa on, että tietoa kerätään myös sää- ja keliolosuhteista, mutta tässä selvi-
tyksessä keskitytään ensisijaisesti liikennetietoon. Liikenne- ja kelitiedon hankinta on 
luonnollisesti mahdollista yhdistää ja asiaa pohditaan tulevissa luvuissa. 

Liikenteen seurannan tiedon hallintajärjestelmän tehtävänä on 
  varmistaa tiedon oikeellisuus 
  tallentaa tiedot 
  muokata datasta tunnuslukuja ja tilastoja. 

Tiedon jakelun tehtävänä on huolehtia, että liikennetiedot ovat muiden toimijoiden käy-
tettävissä tiedonvaihtorajapinnan kautta. Liikenteen seurannan tuottamia tietoja käyttä-
vät Tiehallinnon liikenteen hallinnan palveluita tuottavat järjestelmät ja toiminnot sekä 
myös Tiehallinnon ulkopuoliset toimijat. 

Tiehallinnon liikenteen seurantajärjestelmä tukee Tiehallinnon liikennekeskuksissa ta-
pahtuvaa liikenteen hallintaa, joka käsittää: mm. ennusteisiin perustuvien johtopäätösten 
tekemisen ja tiedotus-, ohjaus- ja häiriönpoistotoimenpiteiden valinnan ja toteuttamisen 

Tiehallinto on selvittänyt liikenteen seurannan hyötyjä ja arvioinut niiden olevan n. 
250 000–640 000 euroa vuodessa (Tiehallinto 2002). Hyödyt koostuvat lähinnä häiriöi-
den ja ruuhkien hallinnassa syntyvistä ajokustannuksista. Liikenteen seurantajärjestel-
mään kuuluvalla tiedottamisella on myös hyötyjä, joita on vaikea arvottaa rahassa. Näitä 
ovat mm. matkustusmukavuuden parantuminen, tienkäyttäjän kokeman stressin vähe-
neminen ja kuljetusten luotettavuuden parantuminen. 
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Tiedon keruu:   
Liikenteen ja kelin seurantalaitteet ovat  

  LAM-pisteet (liikenteen automaattiset mittauspisteet) 
  Ohjausjärjestelmien pistemittausasemat 
  Tieosamittausasemat 
  Liikenne- ja kelikamerat 
  Tiesääasemat 
  Tienkäyttäjän linjalle soittajat 
  Viranomaisyhteistyö (mm. poliisi, hätäkeskus). 

Tiedon hallinta: 
  Tiedon oikeellisuus 
  Reaaliaikainen liikennetieto  
  Tilastot ja tunnusluvut. 

Tiedon jakelu: 
  Liikenteen tiedotukseen 
  Liikenteen ohjaukseen 
  Jakelu kaupallisille toimijoille. 

 

Kuva 4. Liikenteen seurantajärjestelmä: tiedon keruu, hallinta ja jakelu. 
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4.2  Liikenteen hallinnan toimintalinjat  

Liikenteen hallinnan toimintaympäristöjä on analysoitu (Kalliokoski 2003) ja todettu, 
että toimintaympäristöjen  muodostumiseen on aikoinaan vaikuttanut Tiehallinnon pit-
kän tähtäyksen suunnitelma (PTS) (Tielaitos 2000). Liikenteen hallinnan ja erityisesti 
sujuvuuden näkökulmasta päätiet olisi luontevampaa jakaa päätieverkon ongelmakoh-
teisiin ja -osuuksiin sekä muuhun päätieverkkoon. Toinen vaihtoehto olisi jakaa pää-
tieverkko kolmeen toimintaympäristöön: runkoverkon ongelmakohteet ja -osuudet, muu 
runkoverkko sekä muu päätieverkko.  

Pääteiden kehittämisen näkökulmasta puolestaan päätiet jaetaan kolmeen ryhmään: run-
kotiet (korkealaatutiet), muut tärkeät ja vilkkaat päätiet sekä muut päätiet (Tiehallinnon 
selvitys Pääteiden kehittämisen periaatteet, Luonnos 8.12.2003). Runkotiet eivät ole 
pääteiden runkoverkko, vaan valtakunnallisesti merkittävien teiden ns. ydinverkko. 
Runkoteiden tarkempi määrittely on parhaillaan käynnissä liikenne- ja viestintäministe-
riössä. Runkotieverkon pituus tullee olemaan 2 200–2 800 km. Pääteiden lisäksi tämän 
selvityksen kannalta myös pääkaupunkiseutu ja muut suuret kaupunkiseudut ovat mie-
lenkiintoisimpia toimintaympäristöjä.  

Liikenteen hallinnan toimintalinjoissa kullekin toimintaympäristölle määritetään liiken-
teen hallinnan toimintojen tavoitetasot vuonna 2015. Painopisteet ovat päätieverkon on-
gelmakohteissa ja kaupunkiseuduilla, joissa liikenteen hallinnan keinoilla on tehok-
kaimmat vaikutukset. Toiminnoista painotus keskittyy turvallisuuden, sujuvuuden ja 
kysynnän tehokkaan hoitamisen parhaiten varmistaviin toimintoihin. (Tiehallinto 2000).  

Tiehallinnon roolista toimintalinjoissa todetaan, että Tiehallinto toimii yleisten teiden 
liikennejärjestelmän tilan ajantasaisena tuntijana ja ohjaajana. Tiehallinto tuottaa itse tai 
tilaa peruspalvelut sekä liikenteen ohjauspalvelut ja jättää yksilölliset tiedotus- yms. 
palvelut kaupallisille palveluiden tuottajille. Toimintalinjoissa peruspalveluilla tarkoite-
taan joukkotiedotusta ja häiriön hallintaa. Yhteistyöhön viranomaisten, kuntien, liiken-
nöijien ja palveluntuottajien kanssa panostetaan. Vastuu liikenteen hallinnan palvelun 
laadusta on palvelun toimittajalla. (Tiehallinto 2000). 

4.3  Valtakunnallisen liikenteen seurannan tavoitetila  

Tiehallinnon tavoitteena on kehittää liikennetiedon keruuta ja hallintaa laadukkaan ajan-
tasaisen liikenteen tiedottamisen ja häiriöhallinnan mahdollistamiseksi. Jos asiaa katso-
taan tienpidon näkökulmasta, liikenteen kysynnän hallinta ja sen edellyttämät palvelut 
vaativat ajantasaisen ja kattavan tie- ja liikenneolojen seurannan, jotta palveluilla saata-
vat vaikutukset voivat olla vaihtoehtoja väyläkapasiteetin kasvattamiselle tai ainakin 
väylä investoinnin lykkäämiselle.  
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Tiehallinto on kuvannut valtakunnallisessa liikenteen seurannan yleissuunnitelmassaan 
(VALTALIISE, Tiehallinto 2002)  ajantasaisen automaattisen liikenteen seurantajärjes-
telmän.  

Suunnitelmassa on kuvattu mm. 
  viitemallit ja toimijat 
  toiminnot ja tietovirrat 
  seurantamenetelmät  ja seurantapisteiden sijoitus 
  järjestelmän kokonaiskustannukset sekä 
  saavutettavat vaikutukset. 

Suunnitelma on rakennettu pääteiden runkoverkolle sekä Helsingin, Turun, Tampereen 
ja Oulun kaupunkiseutujen pääväylille. Tarkastellun tieverkon yhteispituus on noin 
6 000 km. Raportin mukaan järjestelmän vaatimukset on johdettu järjestelmän käyttäji-
en tarpeista sekä seurannan laatutasovaatimuksista. Raportissa ehdotetaan seuranta to-
teutettavaksi pääosin pisteseurantana. Raportissa on myös kuvattu laajasti tiedonsiirron 
eri teknologisia vaihtoehtoja. VALTALIISEN ulkopuolelle oli rajattu automaattisten 
ohjausjärjestelmien (muuttuvat nopeusrajoitukset, varoitukset, kaistaohjaus, jne.) edel-
lyttämä liikenteen seuranta. Raportissa arvioidaan, että vuonna 2002 vain vähän yli 2 % 
pääteiden runkoverkon tiepituudesta on laatutason mukaisen seurannan piirissä. 

VALTALIISE-järjestelmän toteutus ehdotettiin aloitettavan vuonna 2003 ja toteutetta-
van kolmessa eri vaiheessa. Tarkastellun tieverkon saattaminen ajantasaisen seurannan 
piiriin edellyttää noin 410 uuden seurantapisteen rakentamista. Ensimmäisessä vaihees-
sa vuosina 2003–2005 esitettiin toteutettavaksi 220 uutta seurantapistettä. Toisessa vai-
heessa vuosina 2006–2007 järjestelmää laajennetaan noin 110 uudella seurantapisteellä. 
Vähäliikenteisemmän verkon n. 80 pistettä toteutettaisiin vuoden 2007 jälkeen.  

Järjestelmän toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu n. 5,5–6,5 M€ sekä ylläpitokustan-
nuksiksi n. 0,7–0,8 M€ vuodessa. Jos kokonaisuuteen lisätään myös keliseurannan ja 
automaattisen liikenneohjauksen vaatimat tarpeet nousee kokonaisinvestoinnin arvoksi 
12 M€. Raportissa ei ole arvioitu tiedon ylläpidon ja jalostamisen sekä palvelun tuotta-
misen kustannuksia. 

Tiehallinto pyrki saamaan VALTALIISEN sekä sään ja keliseurannan toteuttamiselle 
rahoitusta teemahanke rahoituksen avulla, mutta erillisrahoitusta ei kuitenkaan ole vielä 
myönnetty. Tiehallinto on omassa sisäisessä ohjauksessa kuitenkin varannut rahaa tee-
marahanimikkeellä, mutta vuosina 2003 ja 2004 ei ole investoitu VALTALIISEssä 
suunniteltua tahtia. 
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4.4  Hankintatavat liikenteen hallinnan arvoketjun eri vaiheissa 

4.4.1  Tiehallinnon hankintastrategia 

Tiehallinto julkaisi tienpidon hankintastrategian vuonna 2003 (Tiehallinto 2003). Han-
kintastrategia perustuu Tiehallinnon visioon, jonka mukaan Tiehallinnolla tulee olla 
käytössään parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. Hankinta-
strategian mukaan Tiehallinto kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia hankintamenettelyjä ja 
toimintatapoja, jotka mahdollistavat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden innovaatioiden 
ja tuotekehitystyön hyödyntämisen sekä sitä kautta toiminnan tuottavuuden ja kannatta-
vuuden paranemisen. Uusilla hankintamenettelyillä halutaan alentaa myös kilpailluilla 
markkinoilla tarjoushintatasoa sekä parantaa Tiehallinnon oman hankintatoimen talou-
dellisuutta. Hankintastrategiassa esitetyt menettelyt ovat monilta osin jo käytössä pilot-
tiprojekteina tai laajempanakin käytäntönä. Kuitenkin joiltakin osin menee vielä pit-
kään, ennen kuin hankintastrategiassa esitetyt hankintamenettelyt ovat käytössä. 

Investointien hankintamenettelyissä tuodaan nykyisten menettelyjen rinnalle uusia me-
nettelytapoja, jotka sisältävät suunnittelua ja rakentamista erilaisina monipuolisina ko-
konaisuuksina. Näissä hankintamenettelyissä solmitaan ns. kokonaissopimuksia, joissa 
hankittavat palvelut voivat olla kestoltaan nykyistä pidempiä, sisällöltään laajempia ja 
alueeltaan suurempia. Laatuvaatimukset asetetaan lopputuotteen toimivuudelle. Koko-
naissopimuksen ideana on, että sama toimija toimii hankinnan eri toteutusvaiheissa. 
Kokonaissopimus voi koskea koko hankkeen elinkaarta esisuunnittelusta kunnossapi-
toon (täyspalvelu) tai osia siitä. (Tiehallinto 2003) 

Uusien hankintamenettelyjen halutaan mahdollistavan ja kannustavan koko maa- ja ve-
sirakennusalaa sekä yksittäisiä tuottajia toiminnan kehittämiseen ja innovatiivisuuteen. 
Innovaatioista hyötyvät sekä innovaation tekijä että tilaaja. Innovatiivisuuden kannus-
tamiseksi hankintamenettelyjä kehitetään niin, että pääosa saatavista hyödyistä annetaan 
innovaation tekijälle. Tietotekniikan kehittyminen ja uudet teknologiat tarjoavat osal-
taan mahdollisuuksia tuotekehityksen ja toimintatapojen rationalisointiin ja uudistami-
seen. Tässä mielessä liikenteen hallintaan liittyvät palvelukokonaisuudet ovat erityisen 
kiinnostava kohde hankintamenetelmien uusimiseksi, vaikka ne eivät volyymiltään ole-
kaan tienrakennushankkeiden suuruisia. Lisäksi laajempien hankintakokonaisuuksien, 
kunnossapidon ja palvelujen yhteensovittaminen sekä aikaisempaa laajemmat maantie-
teelliset alueet nostavat palvelukokonaisuuksien volyymiä huomattavasti myös liiken-
teen hallinnan alalla. 

Laaja-alaista osaamista vaativien palvelukokonaisuuksien hankinnalle on tunnusomaista 
(Tiehallinto 2003): 

  Palvelun kesto on pidentynyt. 
  Laajoissa palvelukokonaisuuksissa toteuttajina ovat usein työyhteenliittymät tai 

palvelutoimittajaverkostot. 
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  Toimittajan mahdollisuudet vaikuttaa teknisiin ratkaisuihin sekä hyödyntää omia 
innovaatioitaan ovat lisääntyneet. 

  Tilaajan osaamisvaatimukset ovat muuttuneet laaja-alaisemmiksi toimenpiteiden 
vaikutusten hallinnan osaamiseksi. 

  Toimittajan osaamisvaatimukset ovat laajentuneet lopputuotevaatimusten hallintaan 
ja osaamisvaatimuksissa ovat korostuneet myös erilaiset organisointitaidot. 

 Tilaajan ja toimittajan yhteistyövaatimukset ja -tarpeet ovat kasvaneet. 
  Tarjoustoiminta on muuttunut vaativammaksi, pidempikestoiseksi ja myös 

kalliimmaksi. 
  Urakoiden kannattavuus on parantunut. 
  Palvelun toimittajan riskit ovat kasvaneet. 
  Tilaajan kustannussäästöt ovat kasvaneet siirryttäessä kohti kehittyneempiä hankin-

ta käytäntöjä. 

Hankintastrategian mukaisissa palvelusopimuksissa vastuu laadusta kuuluu palvelun 
toimittajalle. Palvelun toimittaja vastaa itse tuotteensa laadun tuottamisesta, valvonnasta 
ja sen raportoinnista. Laatuvaatimukset asetetaan lopputuotteen toimivuudelle. Tiehal-
linnon asiakkaiden palvelu edellyttää, että palvelun  toimittajat tuntevat lopputuotteen 
käyttäjäasiakkaiden toiminnan ja tarpeet sekä haluavat toimia asiakkaiden hyväksi. Ris-
kien hallinnassa tavoitteena on, että riski on sillä osapuolella, joka pystyy sen parhaiten 
hallitsemaan. Tässä on avainasemassa toimivuusvaatimusten määrittäminen. (Tiehallin-
to 2003). 

4.4.2  Hankintatapa tienvarsiteknologian investoinneissa 

Tiehallinto pyrkii investoimaan uusiin tienvarsiteknologialaitteisiin valtakunnallisen 
liikenteen seurannan yleissuunnitelman mukaisesti. Vuodesta 2004 lähtien Tiehallin-
nossa ollaan siirtymässä kohti keskitettyä hankintamallia.  

Suurten tieinvestointien yhteydessä on voitu investoida korkealuokkaiseen telematiik-
kaan. Esimerkiksi Paimio–Muurla-moottoritiehankkeen yhteydessä investoitiin liiken-
teen telematiikkaan koko tieosuudelle Turku–Muurla yhteensä n. 7 M€. Tällaisen pa-
nostuksen avulla tiedonkeruu ja liikenteen ohjaus on voitu järjestää kattavasti investoi-
malla tarvittava määrä laitteita investoidulle tieosuudelle.  

Suurten tieinvestointien yhteydessä on myös testattu ja kokeiltu uusia teknologioita. 
Tienvarsiteknologia hankitaan pääurakoitsijan tai projektinjohtourakoitsijan toimesta, 
tilaajan määrittelemien teknisten vaatimusten pohjalta. Esimerkiksi Paimio–Muurla (Te-
lematiikka hankittiin välille Turku–Muurla) -hankkeessa telematiikkaurakat jaettiin yli 
kymmeneen osaurakkaan, jotka kilpailutettiin yksikköhinnoilla. Suurin yksittäinen 
urakka sisälsi kaapeloinnin, laitteiden jalustat, keskukset, tunnelin varavoimakoneet se-
kä kytkennät. Liikenteen telematiikkainvestoinneista ei tehty hankkeessa erillistä hyöty–
kustannus-analyysiä 
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Tienvarsiteknologia vanhenee keskimäärin 8–12 vuodessa. Tästä syystä eivät kaikki in-
vestoinnit lisää tiedonkeruun kattavuutta, vaan osa investoinneista kohdistuu jo korva-
usinvestoinniksi. Hankinta tehdään siten, että LAM-pisteet, liikenne- ja kelikamerat, 
mahdolliset muuttuvat opasteet hankitaan kukin erillisinä urakoina. Jatkossa myös tie-
sääasemat hankitaan omana kokonaisuutena. Urakat hankitaan pääosin yksikköhin-
taurakoina. Urakka sisältää myös tiedonsiirtoteknologian asentamisen. Tiehallinto vas-
taa itse siitä, että  tieto siirtyy Tiehallinnon palvelimelle, josta sitä jalostetaan edelleen 
käytettäväksi eri tarkoituksiin. 

Tiehallinto investoi vuonna 2003 pistemittausasemiin n. 0,68 M€, joka sisältää myös 
E18-tien liikenteen seurannan. Vuoden 2004 aikana liikenteen seurantaa rakennetaan n. 
0,85 M€ euroa, josta n. 0,1 M€ tulee kehittämishankkeiden osana. 

4.4.3  Hankintatapa tienvarsiteknologian huolto- ja ylläpitosopimuksissa  

Tienvarsiteknologisiin laitteisiin liittyvät huolto- ja ylläpitosopimukset kilpailutetaan  
joko tiepiirikohtaisesti tai yhteistyöalueittain ja joissakin tapauksissa huoltosopimukset 
on tehty neuvottelumenettelyllä. Niihin käytettävä rahoitus ohjataan tiepiireille. Käytän-
tö on, että LAM-pisteiden huolto- ja ylläpitourakka kilpailutetaan omana urakkana. 
Myös tiesääasemien ja kelikameroiden sekä muun liikennetelematiikan huolto ja ylläpi-
to kilpailutetaan omana kokonaisuutena. Muu liikennetelematiikka sisältää esim. muut-
tuvat opasteet ja kauko-ohjattavat puomit yms.   

Sopimukset ovat kestoltaan 2–3 vuotta tapauksesta riippuen. Joissakin tapauksissa so-
pimus voi sisältää myös muutaman vuoden lisäoption. Telematiikan huoltosopimukset 
koostuvat kiinteähintaisesta vuosihuollosta, tuntiveloitusperusteisesta viankorjaustyöstä 
sekä lisä- ja muutostöistä. 

4.4.4  Hankintatapa liikenteen seurannan tietojärjestelmissä  

Tiehallinnon tietohallinto on ohjeistanut tietojärjestelmien hankinnan. Tavoitteena on 
ollut jo usean vuoden ajan yhtenäistää Tiehallinnon tieto- ja sovellusarkkitehtuuria sekä 
tietojärjestelmien hankintaa.  

Uusien tietojärjestelmien hankinta jakautuu useaan eri vaiheeseen: 
  tarveselvitykseen sisältäen vaatimusmäärittelyn 
  tietojärjestelmän määrittelyyn 
  tietojärjestelmän suunnitteluun 
  tietojärjestelmän toteuttamiseen sekä 
  tietojärjestelmän ylläpitoon ja pienimuotoiseen kehittämiseen. 

Tarveselvitys voidaan tehdä Tiehallinnon omana työnä. Määrittelyvaiheesta eteenpäin 
eri vaiheet kilpailutetaan erikseen kokonaishintaisina sopimuksina. Tietojärjestelmien 
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ylläpidosta vastaa pääsääntöisesti tietojärjestelmän toteuttaja. Useimmiten tietojärjes-
telmän pienimuotoinen kehittämistyö hankitaan neuvottelemalla ko. toimijan kanssa. 

Tiehallinnon hankinta perustuu Valtion tietotekniikkahankintojen yleisiin sopimuseh-
toihin (VYSE) ja niitä täydentäviin Erityisehtoja konsultointipalveluista (VKOE).  

Erikoistapauksissa Tiehallinto ei kilpailuta tietojärjestelmien määrittelyä, vaan se teh-
dään luotettavan kumppanin kanssa. Näitä tietojärjestelmiä on kehitetty yhteistyössä jo 
useiden vuosien ajan.  

4.4.5  Hankintatapa liikennetiedon tietopalveluissa  

Liikennetiedon hankintatapa vaihtelee tiedon sisällöstä riippuen. Esimerkiksi määrä-
paikkatutkimukset hankitaan tiepiirissä tapauskohtaisesti liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun lähtötiedoiksi. Sitä vastoin noin 10 vuoden välein tehtävä valtakunnallinen akseli-
painotutkimus tilataan yhtenä kokonaisuutena keskushallinnon toimesta. 

LAM-tietoa käytetään liikenteen seurannan lisäksi myös muuhun tietopalveluun. LAM- 
pisteiltä kerätään kerran vuorokaudessa ajoneuvokohtainen liikennetieto, joka viedään 
Tiehallinnon LAM-tietokantaan. Myös itse keräystieto säilytetään. LAM-tietokannan 
avulla tuotetaan tilastollista liikennetietoa kuten liikennemäärä-, nopeus-, kausivaihtelu- 
ja huipputuntiliikennetietoja. Näiden lisäksi ajoneuvokohtaista tietoa käytetään erilaisis-
sa ajokäyttäytymistutkimuksissa, yleensä yhdessä tiesääjärjestelmästä saatujen keli- ja 
säätietojen kanssa.  

Yleisellä liikennelaskennalla (YL) tuotetaan liikennetieto Tiehallinnon tierekisteriin. 
Yleinen tieverkko on jaettu homogeenisiin laskentaväleihin ja noin neljäsosa tästä 
16 000 laskentavälin joukosta lasketaan vuosittain. Laskennat tehdään otoksena siirret-
tävien laskentalaitteiden avulla. Myös LAM-tietokannasta viedään liikennetieto tierekis-
teriin LAM-pisteen edustamalle homogeeniselle liikennevälille, mutta tämän lisäksi 
LAM-järjestelmää hyödynnetään ns. YL:ssä laskemattomien välien liikenteen kehitys-
kertoimien määrittelyssä (konstruoinnissa). LAM-järjestelmällä kerätty liikennetieto on 
myös oleellinen osa YL:n otosmallien kehitystyössä ja vuosittain tehtävissä YL:n (lii-
kennetiedon estimoinnin) laatuarvioinnissa.  

Tiehallinto on hankkinut YL:n liikennetiedon palvelun toimittajan kanssa solmitun koko 
maata kattavan palvelusopimuksen avulla. Palvelusopimus tehdään Tiehallinnon kes-
kushallinnon kanssa, mutta tiepiirit ovat vastanneet sen toteutuksesta.  

Palvelusopimuksessa määritellään mm. 
  tiedon rajapinta 
  tiedon laatutaso 
  yhteiset kehittämistavoitteet 
  tilausmäärän tiepiirittäiset vaihteluvälit 
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  aikataulut ja sopimushinta 
  arvonmuutosperusteet. 

Tiepiirien tehtäväksi jää määrittää mm. 
 kohdeluettelo 
 homogeeniset välit 
 liikenteen kehityskertoimet 
 silmukkapisteiden rakentamistarpeet. 

Tämän lisäksi Palvelusopimukseen on liitetty optio-osio, jossa palvelun toimittaja tar-
joutuu mm. tekemään osan nyt tiepiirin YL:n tehtävänä olevia asioita. Palvelusopimusta 
onkin laajennettu vuosittain siten, että palvelun toimittajalle on tullut yhä suurempia ja 
suurempia kokonaisuuksia ja tämä kehitys näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

4.5  Liikenteen seurannan palveluiden tuottaminen  

Liikenteen palvelut voidaan jakaa viranomaispalveluihin, julkisiin palveluihin, julkisen 
ja yksityisen tahon yhteisiin palveluihin sekä kaupallisiin palveluihin. Tällä hetkellä 
pääosan yleisiä teitä koskevista liikenteen palveluista tuottaa Tiehallinto. 

Viranomaistiedottamisen ydinsisältö on tiedottamista liikenteen sujuvuudesta, häiriöis-
tä, tietöistä, tiesäästä ja kelistä. Tiehallinnon strategian mukaan käyttäjäkohtaisten tiedo-
tuspalveluiden tuottaminen kuuluu kaupallisilla riskillä toimiville palveluiden tuottajil-
le. Käyttäjäkohtaisina tiedotuspalveluina pidetään henkilökohtaisia liikenteeseen, reitin 
valintaan ja tiellä liikkumiseen liittyviä palveluita. (LVM 2004b).  

Tiehallinnon liikennekeskukset operoivat tienvarsiteknologian avulla kerättävän, viran-
omaisyhteistyön kautta saatavan sekä tiekäyttäjän linjaan puhelimella ilmoittaman tie-
don avulla liikenteen tiedotuksen eri tiedonvälityskanaviin. Liikennekeskukset vastaavat 
liikenteen ohjausjärjestelmien valvonnasta sekä liikenteen seurannasta. Liikenneolojen 
seurantaa varten liikennekeskukset saavat tietoa tiesääasemilta, tutka- ja satelliittikuvis-
ta, liikennekameroista, tienkäyttäjälinjan kautta tiellä liikkujilta sekä viranomaisyhteis-
työn kautta esim. hätäkeskuksilta ja poliiseilta. Näiden tietojen perusteella liikennekes-
kusoperaattorit seuraavat automaattisesti muuttuvia nopeusrajoitus- ja varoitus ja info-
opasteita sekä liikennevaloja ja tunneliohjauslaitteita.  

Jotkut tietokokonaisuudet Tiehallinto hankkii palvelutoimittajilta. Esimerkkinä tällaises-
ta ovat sääennusteet hoidon alueurakoitsijoille. Tiesääennustepalvelut on kilpailutettu jo 
kolmannen kerran ja kustannuksia on saatu laskettua merkittävästi. Näitä tietoja Tiehal-
linto hyödyntää myös keliennustepalveluissaan. 

Tiehallinnon liikennekeskus ei siis kilpaile tiedottajien eikä kaupallisen sektorin kanssa 
liikenteen tiedottamisen peruspalveluista, vaan sen tavoite on luoda kaikille jakelukana-
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ville yhtäläiset mahdollisuudet liikenteen perustietojen jakeluun ja sen mahdolliseen 
täydentämiseen kaupallisiksi palveluiksi. Liikennekeskus ei tuota millekään taholle yk-
silö- tai yrityskohtaisia tiedottamispalveluita, vaan tiedotteiden jakelun hoitavat joukko-
viestimet. Liikennekeskus ei myöskään toimi call-center-tyylisesti. Liikkuvat ihmiset 
voivat antaa liikennekeskukselle puhelimitse palautetta tienkäyttäjän linjan kautta mutta 
eivät saa puhelimitse henkilökohtaista liikenteen tietopalvelua kuin poikkeustapauksissa 
tilanteen niin salliessa. Liikennekeskuksen palvelujen jakelu onkin siirretty joukkovies-
timille erilaisten rajapintojen kautta. Esim. radiokanaville rajapintana on fax, jolla saa-
puneet tiedotteet luetaan radion ohjelmavirrassa.  

Nykytilanteessa raja joukkotiedotuksen ja henkilökohtaisen palveluiden välillä on peri-
aatteessa tehty valitsemalla ne mediat, joihin viranomainen tuottaa palveluita. Rajanveto 
joukkotiedotuksen ja henkilökohtaisten palvelujen välillä on tietyssä mielessä myös on-
gelmallinen. Päätelaitteiden kehitys on jo nykytilanteessa johtanut siihen, että raja jouk-
kotiedotuksen ja henkilökohtaisen palvelun välillä on epäselvä. Henkilökohtaisen mo-
biililaitteiden kautta voidaan selata www-sivustoja ja katsella sieltä liikennetiedotteita. 
Radioasemilla olisi myös mahdollisuus tarjota henkilökohtaista palvelua, jossa käyttäjä 
voi valita liikennetiedotteet omaan päätelaitteeseensa (Hietanen 2003).Tällä hetkellä 
Tiehallinto tuottaa itse palveluita seuraaviin kanaviin (Nironen 2003): 

 radio (+RDS-TMC päätelaitteet) 
 tekstitv 
 tv 
 internet 
 kartat, julkaisut 
 tieinfopisteet 
 muuttuvat merkit 
 tiedotustaulut 
 sekä luovuttaa tietoa (kaupallinen sektori, viranomaisyhteistyö). 

Nykytilanteessa siis mobiililaitteet ovat ainoa jakelukanava, johon julkinen sektori ei 
tuota liikenteen tiedotusta. 
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Kuva 5. Liikenteen tiedotuksen ja palvelujen nykytila 

Viranomaistiedottamisen peruspalvelut ovat siis tiedottamista liikenteen sujuvuudesta, 
häiriöistä, tietöistä, tiesäästä ja kelistä. Nykytilanteessa tiehallinto myös seuraa liiken-
teen telematiikan kehitystä ja ylläpitää jatkuvasti kykyään toimittaa tieliikenteen perus-
informaatiota ja dataa kaupallisille yrityksille ja niiden teknisen valmiuden ja käyttötar-
peiden mukaisesti. Tiehallinto siis toimittaa tienpidon tarkoituksiin kerättyä informaa-
tiota ja dataa erilaisille palvelujen tuottajille.  

Yksi julkisen sektorin tehtävistä on liikenteen hallinnan aktiivisuuden, näkyvyyden ja 
haluttavuuden kehittäminen kaupallisen toiminnan edellytysten tukemiseksi. Kaupalli-
sen sektorin näkökulmasta Tiehallinto on liikennetiedon perustiedon palvelun toimittaja 
ja siten kaupallisten palvelujen mahdollistaja. Tämän lisäksi kaupalliset toimijat ja Tie-
hallinto toimivat molemmat palvelujen loppukäyttäjärajapinnassa. Tiehallinto on siis 
nykytilanteessa osittain myös kaupallisten toimijoiden kilpailija.  

4.6  Yhteenveto nykytilasta  

Tiehallinnossa on tehty liikenteen hallintaa koskeva liikennekeskusuudistus 1.6.2003. 
Liikennekeskustoiminta keskitettiin neljään liikennekeskukseen ja samalla ne irrotettiin 
tiepiirien ohjauksesta. Tällä hetkellä niitä ohjataan keskitetysti liikennekeskusjohtajan 
toimesta. Toiminta on hyvin organisoitua ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Tiepiirien 
vastuulla on edelleen liikenteen hallintaan liittyvät tehtävät, kuten tienvarsiteknologia, 
tietojärjestelmät, tiedon keruu, laitteiden investoinnit ja ylläpito.  

Tiepiirit vastaavat myös viranomaistoiminnoista (luvat, sopimukset ja lausunnot) ja lii-
kenteen ohjaukseen liittyvästä suunnittelusta ja asiakaspalvelusta. Tiepiireillä on myös  
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sovittuja valtakunnallisia kehittämiseen liittyviä erikoistehtäviä, kuten erikoiskuljetus-
luvat (Uudenmaan tiepiiri) ja tienvarsiteknologiaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistä 
(Kaakkois-Suomen tiepiiri). Keskushallinto vastaa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, 
valtakunnallisista sopimuksista ja tietojärjestelmistä.  

Liikenteen hallinta ei ole saavuttanut ainakaan tällä hetkellä suomalaisessa tienpidon 
politiikassa sellaista asemaa, että  se olisi vaihtoehto väyläkapasiteetin lisäämiselle tie-
investoinnein tai investointien siirtämiselle myöhäisempään ajankohtaan. Kun etsitään 
säästöjä joko yksittäisten tieinvestointien sisällä tai  koko Tiehallinnon vuosibudjeteissa, 
tarvittavat säästöt useimmiten kohdistuvat liikenteen seurantaan tai hallintaan. Tiehal-
linnon käytössä olevien kehittämiseen liittyvien resurssien niukkuus johtaa myös siihen, 
ettei kyetä luomaan riittävästi edellytyksiä yksityisen sektorin palvelujen kaupalliselle 
toiminnalle. Suomessa tähän saakka käyttöön otettu liikenteen hallinta on palvellut lä-
hinnä teiden kunnossapitoa, liikenneturvallisuustyötä ja yleistä liikennetiedottamista. 
Kuitenkin muutamilla suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kehittäminen sekä 
liikenteen seuranta telematiikan keinoin olisi realistinen vaihtoehto väyläkapasiteetin 
lisäämiselle. 

Yleisen tieverkon osalta liikenneturvallisuuden, -sujuvuuden ja kysynnän hallinnan tar-
vitsemat palvelut on hyvin hahmotettu. Koko liikenneverkon tilainformaation palveluvi-
siossa on kuvattu kehitettäviksi palvelukokonaisuuksiksi ajantasaista informaatiota 

 poikkeustilanteista 
 liikennetilanteesta 
 säästä ja kelistä 
 matka-ajoista sekä 
 ympäristön tilasta. 

Keliseurannan osalta tarvittava reaaliaikainen tieto on saatavissa ja palvelut on tuotteis-
tettu jo hyvin pitkälle.  Sen sijaan reaaliaikaista liikenteen seurantatietoa ei ole saatavis-
sa kattavasti ja niistä tuotettavat palvelut eivät saavuta sille asetettuja vaikuttavuusta-
voitteita. VALTALIIISEssä on kuvattu tavoitetila, mutta sen toteuttamiseen tarvittava 
rahoitus ei ole ollut ensimmäisinä vuosina tavoitteen mukaista. Rahoituksen epävar-
muus johtaa siihen, että kenelläkään ei ole käsitystä siitä, milloin investointeihin sijoi-
tettu pääoma alkaa tuottaa ja investoinneilla haettua vaikutusta saadaan aikaiseksi (kuva 
6). Investointilaskelmia tehtäessä ei ole selvää kuvaa siitä, lasketaanko investointien 
tuottavan vasta sitten, kun palvelut toimivat tavoitetilassa vai voidaanko jokaisen yksit-
täisen investoinnin (esim. LAM-piste) laskea tuottavan jo jotakin. 
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Kuva 6. Ajantasaisen liikenneverkon tilainformaation nykytila. Lähde: Risto Kulmala ja 
Juhani Vehviläinen 

Koko liikenteen seurannan toimialalle rahoitus tulee lähes kokonaan julkisen sektorin 
vuosibudjeteista. Yksityistä rahoitusta ei juuri ole, koska kaupalliset palvelut eivät ole 
kehittyneet odotetulla tavalla. Palvelun toimittajat investoivat hyvin vähän omaehtoi-
seen tuotekehitykseen. Yritysten tuotekehitysinnovaatiot kohdistuvatkin laitteistojen ja 
järjestelmien kehittämiseen, koska siellä markkinapotentiaali on kansainvälisyyden 
vuoksi huomattavasti suurempi kuin palvelu palvelusektorilla.  Palvelukonseptien tuo-
tekehitys tehdään pääosin julkisella rahoituksella. Tämä kuvaa hyvin toimialaa tilan-
teessa, jossa yksityisten tuottamilla palveluilla ei ole vielä kysyntää.   

Tiehallinto on julkistanut tienpidon hankintastrategiat vuonna 2003. Siinä kuvattuja 
hankintatapoja pidetään yleisesti hyvin edistyksellisinä. Hankintastrategioissa ei kuiten-
kaan ole kuvattu liikenteen seurannan tuotteisiin sovellettavaa hankintatapaa. Silloin 
kun palvelukohtaista strategiaa ei ole, yleisenä ohjauksena on mennä suurempiin hankit-
taviin kokonaisuuksiin. Monissa osa-alueissa on jo siirrytty keskitettyyn valtakunnalli-
seen hankintaan ja koordinaatioon, mutta käytännöt vaihtelevat vielä merkittävästi. 

Liikenteen seurannan alalla tuotekehitystyö on ollut hyvin teknologialähtöistä. Nyky-
ajan markkinamekanismi pakottaa yleensä toimialat kehittämään ja mitoittamaan palve-
lunsa asiakastarpeista ja kysynnästä. Monesta raportista on tullut ilmi, että Suomessa 
liikenteen seurannan kehitystyön lähtökohdat tulevat arvoketjun muista osista, kuten 
käytettävissä olevasta teknologiasta tai palveluita tuottavien tai kehittävien henkilöiden 
resurssimääristä.  
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Palveluiden menestyksellinen kehittäminen edellyttää vuorovaikutusta asiakkaiden 
kanssa. Esimerkiksi kelitietopalveluilla on selkeä avainasiakasryhmä, hoidon alueura-
koitsijat. Tämän vuoksi kelitietopalvelut ovat kehittyneet asiakkaitaan hyvin palvelevik-
si. Kelitietopalveluiden arvoketjussa hankitaan myös tietopalvelua palvelukokonaisuu-
tena (Tiehallinto hankkii Ilmatieteenlaitokselta kuvatuotepalvelut eli tutka- ja satelliitti-
kuvat) palveluiden ympärille on muodostunut myös kaupallista toimintaa (Suomen Ke-
litieto ja useiden palvelutuottajien mobiilit palvelut). Sen sijaan liikennetietopalveluilla 
ei ole samalla tavalla selkeätä avainasiakkuutta. Tästä on seurannut se, että  palvelujen 
kehittäminen on jäänyt jälkeen. Kun palveluiden kehittäminen ei lähde riittävästi asia-
kastarpeista ja kysynnästä, investointien määrä ja laatu muodostuvat usein väärin mitoi-
tetuiksi. 

Myös alueellinen yhteistyö on käynnistynyt viime vuosien aikana. Tiehallinto on aktii-
visesti pyrkinyt alueelliseen yhteistyöhän Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja 
Tampereella. Alueellinen yhteistyö käsittää viranomaisyhteistyötä ja palveluiden tuot-
tamista. Tiehallinto on kehittänyt aktiivisesti viranomaisyhteistyötä poliisin, pelastuslai-
toksen ja hätäkeskusten kanssa. Yhteistyössä on saavutettu hyviä tuloksia. Kuitenkin 
yhteistyö liikennetiedottamisessa ja häiriönhallinnassa kuntien liikenneviranomaisten ja 
Tiehallinnon välillä on vielä vähäistä. 

Liikenteen seurannan alalla on keskustelu rooleista. Tiehallinnon tehtävänä on kehittää 
tienpitoa koko liikennejärjestelmän näkökulmasta. Liikenteen hallinnan osalta Tiehal-
linto on kehittämässä yhteistyötä kaupunkiseutujen kanssa, viranomaisyhteistyötä polii-
sin, pelastuslaitoksen ja hätäkeskusten kanssa. Lisäksi se vastaa liikenteen hallinnan pe-
ruspalveluista tuottaen ja kehittäen niitä sekä yleisten teiden liikenteen ohjauksesta. 
Viime aikoina on taas noussut esiin liiketoimintamallien tuominen myös julkisen sekto-
rin toimintojen ohjaukseen (vrt. väyläomaisuuden hallinta). Liikenteen hallinnan toimi-
alueella ei liiketoimintamalleja vielä sovelleta ja Tiehallinto toimii itse tällä hetkellä ko-
ko arvoketjun integraattorina. 
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5  ERILAISIA TOIMINTAMALLEJA 

5.1  Esimerkkitoimintamallien valinta 

Asiantuntijahaastatteluissa ja kirjallisuuskatsauksessa tuli esille joukko liikenteen seu-
rantaan ja sen hankintaan sekä pelkästään hankintaan liittyviä esimerkkejä, joiden todet-
tiin olevan mielenkiintoisia myös Suomen näkökulmasta. 

Näistä esimerkeistä valittiin esiteltäväksi neljä tapausta, joista kolme liittyy liikenteen 
seurantaan ja siihen liittyviin hankintoihin ja yksi on mielenkiintoinen sen hankintaan 
liittyvän prosessin johdosta. Liikenteen seurantaan liittyvät esimerkkitapaukset ovat 
Tukholman seudun matka-aikatiedon hankinta, Berliinin alueen liikenteen hallinnan jär-
jestäminen ja Ison-Britannian Trafficmaster-palvelukonsepti. Lisäksi referoidaan Suo-
men VT 1 Muurla–Lohja-investoinnin edistymistä elinkaarimallina, joka voisi olla eräs 
vaihtoehtoinen tapa hankkia liikenteen seurantaan liittyviä palveluita. 

5.2  Case Tukholma  

Ruotsissa toimii järjestelmä, jossa www-sivuilla (www.trafiken.nu) annetaan liikkujille 
liikenteeseen liittyvää tietoa Tukholman, Göteborgin kaupunkiseuduilla ja Skånen seu-
dulla. Jaettu tieto liittyy ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen ja kattaa kaikki kulku-
muodot.  

Tukholman seudulla yhteistyötä tekevät  tielaitos, Tukholman kunta ja Tukholman pai-
kallisliikenne. Organisaatiot ovat perustaneet yhteistyössä järjestelmän, jossa kerätään 
ajantasaista tietoa liikenteestä. Järjestelmä toimi alussa perinteisesti siten, että viran-
omaiset keräsivät tiedon, jalostivat sen ja julkaisivat sen www-sivuilla. Viranomaiset 
myös omistivat infran ja huolehtivat sen hoidosta ja ylläpidosta. 

Vuonna 2002 nämä organisaatiot käynnistivät projektin STT (Stockholm Travel Time), 
jonka tarkoituksena oli kerätä reaaliaikaista matka-aikatietoa Tukholman seudun tie- ja 
katuverkolta. Asiasta teetettiin esiselvitys, jonka perusteella tultiin vakuuttuneiksi siitä, 
että on parasta hankkia tiedot kokonaisuutena siten, että 

 tilaaja ei valitse tekniikkaa 
 tilaaja tilaa dataa sekä määrittelee sisällön ja laadun 
 tilaaja antaa mahdollisuuden useamman palveluntuottajan tuottaa palveluita 
 tilaaja maksaa vain hyväksytystä datasta. 

Reaaliaikaisen matka-ajan kerääminen ja datan tuottaminen kilpailutettiin ja palvelun-
tuottajaksi valittiin hollantilainen yritys, joka valittiin tuottajaksi 3+1-vuotisella sopi-
muksella. 
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Hanke on vasta käynnistymässä, joten hankinnan toimivuutta ei vielä pystytä arvioi-
maan. Hankintamenetelmänä se on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja sinänsä sovel-
tamiskelpoinen myös Suomessa. 

5.3  Case Berliini  

Berliinin kaupunki ja Berliinin osavaltio päättivät saada liikenteen hallintaan julkisten 
viranomaisten ja yksityisten yritysten yhteistyöllä vuonna 2001. Tarkoitusta varten pe-
rustettiin yritys VMZ Berlin Betreibergsellschaft Mbh. Yrityksen omistavat Daimler-
Chrysler 51 % ja Siemens 49 %. Kaupunki teki yrityksen kanssa sopimuksen liikenteen 
ohjauksen ja sitä tukevien palveluiden luomisesta kaupungin alueelle 10 vuodessa. So-
pimuksen mukaan VMZ Berlin rakentaa tarvittavat järjestelmät, tekee tarvittavat inves-
toinnit tien- ja kadunvarsiteknologiaan ja huolehtii niiden toiminnasta sopimuskauden 
ajan. Sopimuksen arvo on 10 miljoonaa euroa. Tietoinfrastruktuuri jää tilaajien omis-
tukseen sopimuskauden jälkeen.  

VMZ Berliinin pitää tuottaa peruspalveluita liikkujille ilmaiseksi, mutta lisäarvopalve-
luista yrityksille ja kuluttajille se voi periä maksua. Ilmaisiin palveluihin kuuluvat ajan-
tasaista liikennetiedotusta, häiriötiedottamista sekä reitinohjausta. Liikkujat saavat tietoa 
internetin ja wap-palveluiden kautta sekä radiokanavien kautta. Lisäksi VMZ Berlin on 
rakentanut 22 näyttötaulua eri puolille kaupunkia, joiden välityksellä se kykenee tavoit-
tamaan autoilijoita matkan aikana. VMZ Berlin kokoaa ajankohtaisen tilannekuvan lii-
kenteestä katuverkolla sekä julkisesta raide- ja bussiliikenteestä. Yritys tekee erilaisia 
ennusteita seuraavien tuntien, päivien tai viikonlopun liikenteestä. Näiden palvelujen 
lisäksi VMZ Berlin jalostaa ja jakaa tietoa viranomaisille ja poliiseille liikenteen ohjaus-
ta ja suunnittelua varten. Lisäksi se on velvollinen antamaan tietoa ilmaiseksi julkisen 
henkilöliikenteen harjoittajille. VMZ Berliinin yritys- ja yksityisasiakkaat ostavat tule-
vaisuudessa räätälöityjä reitti- ja matkatietopalveluita sekä tietoa ruuhkavaroittimia, häi-
riötietoja joukkoliikenteessä sekä erilaisia muita räätälöityjä palveluita esim. tekstivies-
teinä tai suoraan navigointilaitteisiin sovitettuina.  

Ajantasaista tietoa kerätään erilaisilla tunnistimilla, joita on aseteltu katujen varsille. 
Infrapunailmaisimia, tutkia ja silmukoita on 570 kappaletta. Lisäksi tietoa kerätään 
myös web-kameroilla. Tiedonkeruujärjestelmän tunnistimista noin puolet oli valmiina 
sopimuksen alussa eli olemassa oleva tietoinfra siirrettiin VMZ Berliinin hallintaan. 
Liikennetietoa kerätään myös useista muista lähteistä. Yritys saa viranomaisilta ja polii-
silta tiedot kaikesta, mikä voi liittyä liikenteeseen. Tällaisia ovat esim. katutyöt, liiken-
nettä haittaavat rakennustyöt, pysäköintimahdollisuudet, joukkoliikenteen aikataulutie-
dot ja häiriötiedot sekä erilaiset  yleisötapahtumien aiheuttamat liikenne-esteet. 

Julkisen sektorin ja VMZ Berliinin roolijako on jaettu hyvin tarkasti. VMZ Berlin tuot-
taa liikennetietoa ja siihen liittyvää peruspalvelua liikkujille maksuttomana ja viran-
omaiset huolehtivat liikenteen ohjauksesta ja toimeenpanee häiriön hallinnan toimenpi-
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teet. Perussopimuksessa on sovittu tarkasti liikkujille ostettu ilmaisen palvelun taso. Sen 
ylittävästä palvelutasosta voidaan siis periä maksua käyttäjiltä. Tilaaja ei tuota palvelui-
ta liikkujille. VMZ Berliinin ansaintalogiikka perustuu ainakin tässä vaiheessa kahteen 
asiakasryhmään, julkisen sektorin tilaajaan sekä yritys- ja yksityisasiakkaihin. Julkisen 
sektorin ostamat ilmaispalvelut kattavat suurimman osan ilmaispalveluiden tuottami-
seen liittyvistä investoinneista sekä niiden ylläpito- ja palvelun tuottamisen liittyvistä 
kuluista. Malli kannustaa VMZ Berliniä myös kehittämään myös kaupallisia palveluita 
ja palveluiden kaupallistamiselle onkin jätetty tilaa.  

VMZ Berlin on toiminut vajaa kolme vuotta, jona aikana sen pääpaino on ollut liikenne-
tiedon tunnisteverkon pystyttämisessä. Tällä hetkellä sen tuotevalikoima yritys- ja yksi-
tyisasiakkaille on vielä keskeneräinen. Sopimusta on jäljellä vielä noin seitsemän vuot-
ta. 

Hankintamenetelmänä Berliinin tapaus on mielenkiintoinen, mutta vastaavan järjestel-
män toimivuus Suomen kokoisilla markkinoilla tulisi selvittää.  

5.4  Case Trafficmaster, Iso-Britannia 

Trafficmaster sai alkunsa vuonna 1988. Yhtiön perustaja David Martell myöhästyi len-
noltaan ruuhkan takia ja mietti, eikö voisi olla palvelua joka varoittaisi edessä olevasta 
ruuhkasta. Yhtiö sai vuonna 1990 luvan viranomaisilta pystyttää tunnistimia Lontoon 
ympäri kulkevalle M25-moottoritielle. Pilotin onnistuttua sai Trafficmaster luvan pys-
tyttää tunnistinverkon koko moottoritieverkolla Isossa-Britanniassa. Vuoteen 1998 
mennessä tunnistinverkko kattoi moottoriteiden lisäksi koko valtatieverkon. Verkon laa-
juus on yhteensä 12 500 kilometriä. 

Tunnistinverkossa käytetään kahta teknologiaa: moottoriteillä liikenne tunnistetaan inf-
rapunasensoreilla ja valtatieverkolla kameroilla. Yhteensä mittauspisteitä on 3 500 kap-
paletta, joista noin 1 400 on infrapunasensoreita. Infrapunasensori toimii patterilla ja 
lähettää tietonsa aina neljän minuutin välein. Sensoreita on aina vain yhdellä kaistalla, 
joten kattavaa tietoa saadaan oikeastaan vain nopeuksista. Kameroiden käyttö perustuu 
rekisteritunnistukseen. Järjestelmään tulee tietoa matka-ajasta kahden kamerapisteen 
välillä. Pisteiden etäisyys on yleensä noin neljä kilometriä. Lisäksi Trafficmaster saa 
tietoa häiriöistä RAC:n työntekijöiltä soittoina sekä soittamalla itse poliisipiireihin. 
RAC toimii Isossa-Britanniassa Suomen Autoliiton tavoin, auttaen tien päälle jääneitä. 
Tosin RAC:n palvelu maksaa asiakkaille yli sata puntaa vuodessa. 

Trafficmaster ei saa rahoitusta viranomaiselta vaan se on rahoittanut investoinnit yksi-
tyisellä rahoituksella. Yhtiö on ollut listautuneena Lontoon pörssiin vuodesta 1994. Li-
senssiä vastaan yhtiö toimittaa keräämänsä liikennetiedon viranomaisille, jotka voivat 
käyttää sitä omassa toiminnassaan. Muille osapuolille viranomainen voi kuitenkin luo-
vuttaa tietoja vasta kolmen kuukauden jälkeen. 
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Sujuvuustietoa levitetään internetissä, radiomastojen kautta, matkapuhelimeen puhuttu-
na tai tekstiviestinä sekä erilaisiin liikennetietokantoihin. Trafficmasterilla on noin 
3 500 korkeataajuuslähetintä, joiden kautta sujuvuustietoja on alun perin lähetetty lähel-
lä oleviin vastaanottimiin. Vastaanottimissa tieto tulee asiakkaalle joko puhuttuna tai 
karttanäkymänä.  

Trafficmasterin ansainta perustuu pääosin yksityisille ihmisille myytäviin palveluihin. 
He toimivat omien visioidensa mukaan julkaisuyrittäjinä, joka julkaisee ajantasaista lii-
kennetietoa. Tuotteista suurin osa perustuu autoon asennettaviin erillisiin laitteisiin. 
Näitä laitteita on myyty yhteensä jo yli miljoona kappaletta. Asiakas maksaa siis ensin 
laitteesta, minkä jälkeen palvelua voi ostaa haluamansa ajan. Vuosimaksu eri palveluille 
on noin sata puntaa. Uusiin matkapuhelimiin on alettu tuottaa perinteisten puhuttujen 
viestien lisäksi myös karttapalveluita. 

Trafficmasterin liikevaihto vuodelle 2003 arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa puntaa 
(n. 60 milj. euroa). Toiminta on kääntynyt positiiviseksi vasta 2000-luvun puolella. 
Trafficmaster on nyt vaiheessa, jossa isot investoinnit liikenteen seurantaan on tehty ja 
päätelaiteteknologia mahdollistaa edulliset ja toimivat tuotteet. Esimerkki on osoitus 
siitä, että liikenteen seurantaan liittyvillä palveluilla on mahdollisuus kehittyä kannatta-
vaksi liiketoiminnaksi.  

Suomen kannalta mielenkiintoista on se, että Trafficmasterin mallissa on toteutettu tien-
varsiteknologianverkko loppukäyttäjän näkökulmasta palvelulähtöisesti. Merkittävää on 
myös, että palvelut ovat kaupallisesti kannattavia, vaikka palveluntuottaja on investoi-
nut omaan tienvarsiteknologiaverkkoon, joka on rinnakkainen viranomaisverkon kans-
sa. 

5.5  Case VT 1 Muurla–Lohja, elinkaarimalli  

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan asettaman ministerityöryhmän mie-
tinnössä esitetään liikenneväyläpolitiikan linjaukset vuosille 2004–2013. Mietinnön yh-
tenä tärkeänä osana työryhmä esitti, että E18 Muurla–Lohja-moottoritie toteutetaan 
elinkaarimallilla (Jokela 2002), ja että se otetaan vuoden 2004 ensimmäiseen lisätalous-
arvioon. Hanke on ensimmäinen elinkaarimallilla mahdollisesti toteutettavasta laajem-
masta hankejoukosta. 

Muurla–Lohja-osuus on viimeinen Turku–Helsinki-välin moottoritieosuus, jonka pituus 
on noin 50 km. Elinkaarimallissa osuus toteutetaan pitkäkestoisena julkisen ja yksityi-
sen sektorin kumppanuuteen perustuvana urakkana (Public Private Partnership, PPP). 
Hankintamalli sisältää yksityiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon 
sekä väliaikaisen rahoituksen (DBFO). Sopimusajaksi on alustavasti esitetty v. 2005–
2029. Sopimusta kutsutaan palvelusopimukseksi. 
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Hankintamenettelyt käynnistyvät hankintailmoituksella EU:n virallisessa lehdessä. Var-
sinaiset tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään 4–6 kiinnostuksensa ilmaisseelle urakoitsijal-
le. Urakka on niin suuri (tilausvaltuus n. 700 milj. euroa), että sen oletetaan kiinnosta-
van laajasti myös ulkomaisia urakoitsijoita. 

Elinkaarimallin käyttöönoton taustalla on Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmät, 
joka pohti väylähankkeiden uusia rahoitusmalleja keväällä 2001 (Muurla–Lohja yhtenä 
hankkeena mukana). Tällöin elinkaarimalli mainittiin yhtenä rahoitusmuotona ensim-
mäisen kerran. Muitakin rahoitusmuotoja oli esillä, mutta elinkaarimalli alkoi tulla yhä 
painavammaksi vaihtoehdoksi suomalaiset olosuhteet ja liikenteen verotusjärjestelmä 
huomioiden. Silloinen liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen asetti syksyllä 2001 seu-
rantaryhmän, jonka tehtävänä oli valvoa Muurla–Lohja-hankkeen etenemistä. Seuranta-
ryhmässä päätettiin vuoden 2001 lopulla, että Pekka Jokela jää virkavapaalle Turun tie-
piirin tiejohtajan virasta vuodeksi 2002 selvittämään kansainvälisiä elinkaarikäytäntöjä.  

Elinkaarimalli kirjattiin samalla Tiehallinnon hankintastrategiaan. Muurla–Lohja-
hanketta esitettiin toteutettavaksi elinkaarimallilla ensimmäisen kerran vuoden 2003 ke-
väällä, mutta se ei mahtunut rahoituskehykseen. Tämän jälkeen koottiin em. talouspo-
liittinen ministerivaliokunta. Lopullisesti hanke hyväksytään eduskunnan lisätalousar-
viokäsittelyssä vuoden 2004 syksyllä, mutta hankintamenettely on jo käynnistetty huh-
tikuussa 2004. 

Liikenteen seurannan kannalta tässä esimerkissä on oleellista se prosessi, millä hankin-
tatapaa lähdettiin edistämään ja viemään läpi. Kun tahtoa ja osaamista on riittävästi, 
pystytään vaikeatkin asiat viemään läpi liikennepoliittisessa päätöksentekoprosessissa. 
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6  VAIHTOEHTOTARKASTELUT 

6.1  Vaihtoehtojen muodostaminen  

Työn kuluessa muodostettiin liikenteen seurannan palveluiden hankintaan liittyen eri 
vaihtoehtoja, joiden pohjana oli kirjallisuusselvityksessä ja haastatteluissa esiin nousseet 
esimerkit. Lisäksi työryhmässä oli paljon aiheeseen liittyvää osaamista, jota myös hyö-
dynnettiin vaihtoehtojen muodostamisessa. 

Tärkeimmät vaihtoehtoja rajaavat tekijät olivat 
 Liikenteen seurannan ja liikenteen palveluiden hankinnan nykytila 
 Tiehallinnon hankintastrategia 
 Kansainväliset toimintamallit 
 Palveluiden edistäminen ja kehittyminen. 

Kyseisiä tekijöitä on analysoitu tarkemmin edellisissä luvuissa. Taustatekijöiden perus-
teella pystyttiin muodostamaan alustavat vaihtoehdot, joita lähdettiin karsimaan. Tavoit-
teena oli tuottaa aluksi 4–7 vaihtoehtoa, joista valittiin tarkempiin analyysiin yksi vaih-
toehto, jota kutsuttiin tavoitetilaksi. Tavoitetilan valinta suoritettiin työryhmän, LVM:n 
ja Tiehallinnon asiantuntijoiden työpajassa.  

Liikenteen seurannan palveluiden hankinta on nykyisin sirpaloitunut pieniin osakoko-
naisuuksiin, joten vaihtoehtoja lähdettiin muodostamaan Tiehallinnon hankintastrategi-
an mukaisesti siten, että muodostetaan selkeästi nykyistä suurempia hankintakokonai-
suuksia. Kansainväliset toimintamallit toivat esille sen, että liikenteen palvelut tuotetaan 
usein ns. työmatkaliikkumisen aluejaolla (Berliini ja Tukholman seutu), joten aluejaoksi 
ehdotettiin suuria kaupunkiseutuja ja niiden lisäksi häiriöaltista runkoverkkoa. Nykytila 
ei analyysien mukaan edistä kaupallisten palveluiden syntymistä, joten vaihtoehtoja 
muodostettiin siten, että arvion mukaan kaupalliset toimijat uskaltautuisivat paremmin 
mukaan. 

Eräs hankinnan kannalta keskeinen seikka on, että tehdään sellaisia valintoja, jotka syn-
nyttävät todellisia markkinoita. Ihannetilanteena pidetään, että palveluntarjoajia olisi 
mukana tarjouskilpailuissa n. 2–5 ja että toimittajia olisi koko ajan vähintään kaksi. 
Toimivien markkinoiden lisäksi on selvää, että tilaajan tulee aina pyrkiä tekemään ko-
konaistaloudellisesti ratkaisuja. 

Alustavia vaihtoehtoja tehtiin useita kappaleita ja niiden kehittäminen ja karsiminen ta-
pahtui prosessinomaisesti siten, että työn aikana hanketta johtanut tilaajista ja tekijöistä 
koostunut asiantuntijaryhmä teki tietyt strategiset valinnat, joiden avulla voitiin rajata ja 
kehittää edelleen tiettyjä vaihtoehtokokonaisuuksia. 
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Keskeisiä kysymyksiä vaihtoehtoja karsittaessa oli 
 Kuka omistaa tiedon? 
 Kuka omistaa tienvarrella olevan tienvarsiteknologian ja siihen liittyvät järjestel-

mät? 
 Mikä on hankinnan ja palveluiden edistämisen kannalta optimaalinen hankinta-

alue? 
 Mitä kokonaisuuksia tulisi hankkia yhtenä kokonaisuutena? 

Näiden reunaehtojen johdosta voitiin jo tehdä tiettyjä strategisia päätöksiä eli vaihtoeh-
toja lähdettiin kehittämään siten, että pyrittiin löytämään nykytilanteeseen verrattuna 
suurempia kokonaisuuksia yhdistämällä eri hankintoja ja muodostamalla suurempia 
alueellisia kokonaisuuksia. 

Hankintojen yhdistämisen avulla saatiin aikaan useita erilaisia vaihtoehtoja, joista valit-
tiin mukaan realistisemmat. Vaihtoehtojen skaalana oli lievä muutos nykytilaan verrat-
tuna ja ääripäässä koko kokonaisuuden kilpailuttaminen yhtenä kokonaisuutena sisältä-
en myös julkiset tiedotuspalvelut. 

Keskeisiin kysymyksiin haettiin vastauksia asiantuntijoiden työpajasta, jonka tuloksena 
vaihtoehtoja voitiin kehittää seuraavien rajausten pohjalta: 

 Yhteiskunnalla ei ole mitään tarvetta itsearvoisesti omistaa liikenteen seurantaan 
liittyvää tienvarsiteknologiaa ja järjestelmiä paitsi jos se kustannustehokkuuden 
kannalta on perusteltua. Olennaista on, että tiedonomistus säilyy aina yhteiskunnal-
la. 

 Hankinnan alueellisuuden kannalta keskeisenä asiana pidettiin alueellista oikeu-
denmukaisuutta, joka tarkoittaa investointeja kysynnän mukaisesti eikä tasapuoli-
sesti ympäri maata. 

6.2  Vaihtoehtojen analysointi 

Tarkasteltavat vaihtoehdot perustuivat nykytilanteesta tehtyihin kehitysversioihin. Lii-
kenteen seurannan palveluiden hankinnan nykytilan arvoketjukuvasta voi nähdä, että 
hankinta tapahtuu useana urakkana, jotka ovat vielä jakaantuneita alueellisesti. Esimer-
kiksi LAM-pisteiden huolto ja ylläpito kilpailutetaan vielä useassa piirissä omana urak-
kanaan. Nykytilaa on analysoitu syvällisemmin luvussa 4 ja tässä esitetään siihen liitty-
vä arvoketjukuva (kuva 7). 

Analysoitavaksi valittiin kaikkiaan 5 eri vaihtoehtoa, joissa kaikissa on yhdistetty han-
kintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vaihtoehtojen arvoketjukuvat on esitetty liit-
teessä ja taulukossa 1 on esitetty analyysit luvussa 3 määritellyille kriteereille. 



 

43 

Palvelujen
kehitys

palvelujen
toteutus ja

konfigurointi

Palvelujen
hinnoittelu

Palvelun
laadunhallinta

YlläpitoToteutus

Palvelujen
kehitys

palvelujen
toteutus ja

konfigurointi

Palvelun
laadunhallinta

Palvelujen
hinnoittelu

Palvelukehitys ja palvelujen operointi

Telematiikkajärjestelmien rakentaminen ja hallinnointi

Kaupalliset
palvelut

Tietojärjestelmät

Datan
kerääminen

Datan
tallentaminen

Datan
jalostaminen ja

jakelu

Datan
määrittely

Telematiikkadatan tuottaminen ja jakelu

Palvelujen tarjonta, toimittaminen ja asiakaspalvelu

Infrastruktuuri-
palvelut

Julkiset
palvelut

Asiakasrajapinta

YlläpitoHuolto

Nykytilan analyysi

Määrittely

Rakentaminen

Kehittäminen
ja suunnittelu

’Palvelu-
operaattorit’

’Verkko-
operaattorit’

Tienvarsiteknologia

 
Kuva 7. Liikenteen seurannan palveluiden hankinnan nykytilan arvoketjukuva. 

Taulukko 1. Vaihtoehtojen analysointi. ( ASTEIKKO: --, -, 0, +, ++) 

Nykytila 0 - - - --
VE 1a 0 0 0 0  + 
VE 1b 0 0 0 0  + 
VE 2a + + 0 +  + 
VE 2b + + 0 +  + 
VE 3 ++ ++ 0 ++ +

Kaupallisten palveluiden 
syntyminen 

ja vaikutus markkinoihin

Alueellinen 
oikeudenmukaisuus

Rahoitus Kannattavuus Riskien 
jakautuminen

 
 

Seuraavassa lyhyt kuvaus jokaisesta vaihtoehdosta: 

 Vaihtoehto 1a: Liikenteen seurannan tienvarsiteknologian rakentaminen, huolto ja 
ylläpito kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena, muut osa-alueet nykytilanteen mu-
kaisesti 

 Vaihtoehto 1b: Liikenteen seurannan tienvarsiteknologian rakentaminen, huolto ja 
ylläpito sekä tietojärjestelmien määrittely, toteutus ja ylläpito kilpailutetaan kumpi-
kin yhtenä kokonaisuutena, muut osa-alueet nykytilanteen mukaisesti 
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 Vaihtoehto 2a: Liikenteen seurannan tienvarsiteknologian rakentaminen, huolto ja 
ylläpito ja tietojärjestelmien määrittely, toteutus ja ylläpito sekä liikenteen seuran-
nan julkisten palvelujen tuottaminen kilpailutetaan kukin yhtenä kokonaisuutena 

 Vaihtoehto 2b: Liikenteen seurannan tienvarsiteknologian rakentaminen, huolto ja 
ylläpito sekä tietojärjestelmien määrittely, toteutus ja ylläpito yhtenä kokonaisuute-
na sekä julkisten palvelujen tuottaminen omana kilpailutuksenaan 

 Vaihtoehto 3: Kilpailutetaan yhtenä suurena kokonaisuutena liikenteen seurannan 
tienvarsiteknologian rakentaminen, huolto ja ylläpito, tarvittavien tietojärjestelmien 
kehittäminen, datan kerääminen, jalostaminen ja ylläpito sekä julkisten palveluiden 
tuottaminen 

Vaihtoehtoja analysoitiin luvussa 3.2 määriteltyjen kriteerien perusteella. Nämä olivat 

 Rahoitus julkisen sektorin näkökulmasta: kustannusten ajoittuminen, ennustetta-
vuus ja budjetoitavuus. 

 Kannattavuus julkisen sektorin näkökulmasta. Sisältää laadullisen arvion vaihtoeh-
tojen yhteiskunnallisesta kannattavuudesta.  

 Riskien jakautuminen investoinneissa. Riskit ovat muun muassa taloudellisia ja 
teknologisia ja ne liittyvät arvoketjun eri toimintoihin. 

 Kaupallisten palvelujen syntymisen analysointi ja hankintamuotojen vaikutus lii-
kenteen seurannan järjestelmien ja palvelujen markkinoihin. Markkinoiden toimi-
vuuden kannalta keskeisiä asioita ovat raakadatan laatu, saatavuus ja hinnoittelu, 
kannustimet liikenteen seurannan palvelujen kehittämiseen, rajanveto julkisten ja 
kaupallisten palvelujen välillä sekä toimijoiden verkostoituminen ja toimintaedelly-
tysten luominen eri tyyppisille alueellisille ja valtakunnallisille toimijoille. 

 Alueellinen oikeudenmukaisuus. Rahoitus jakaantuu kysynnän mukaan eikä tasa-
puolisesti/maantieteellisesti kaikkialle. 

Nykytila 
 Rahoitus: rahoituksen jatkuvuus epävarmaa, mahdolliset budjettileikkaukset vievät 

osan suunniteltua rahoitusta (0) 
 Kannattavuus: järjestelmä ei ole kehittynyt suunnitellulla tavalla ja ei ole saavutta-

nut yhteiskunnallista kannattavuutta. Järjestelmä alkaa tuottaa vasta, kun saavute-
taan Tiehallinnon VALTA-LIISE:ssa määrittelemä tavoitetila  (-) 

 Riskien jakautuminen: Teknologiset ja taloudelliset riskit Tiehallinnolla (-) 
 Kaupalliset palvelut ja vaikutukset markkinoihin:  kattavuus ja laatu ei riittävä, 

kaupallisia palveluita ei ole syntynyt oletetulla tavalla (-) 
 Alueellinen oikeudenmukaisuus: ei ole toteutunut, toistaiseksi rahanjako toiminut 

siten, että kaikki tiepiirit ovat saaneet rahaa tasapuolisesti (- -) 
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Vaihtoehto 1a 
 Rahoitus: Budjettirahoituksen osuus suuri: jatkuvuudessa epävarmuutta (0) 
 Kannattavuus: Paranee, kun saadaan sijoitettu pääoma tuottamaan (0) 
 Riskien jakautuminen: Riippuu siitä, miten ne on määritelty hankinta-asiakirjoissa 

(0) 
 Kaupalliset palvelut ja vaikutukset markkinoihin: Tiedon laatu ja kattavuus paranee 

(0) 
 Alueellinen oikeudenmukaisuus: mahdollistaa kysynnän mukaisen rahoituksen, 

mutta ei takaa (+) 

Vaihtoehto 1b 
 Rahoitus: Budjettirahoituksen osuus suuri: jatkuvuudessa epävarmuutta (0) 
 Kannattavuus: Paranee, kun saadaan sijoitettu pääoma tuottamaan (0) 
 Riskien jakautuminen: Riippuu siitä, miten ne on määritelty hankinta-asiakirjoissa 

(0) 
 Kaupalliset palvelut ja vaikutukset markkinoihin: Tiedon laatu ja kattavuus paranee 

(0) 
 Alueellinen oikeudenmukaisuus: mahdollistaa kysynnän mukaisen rahoituksen, 

mutta ei takaa (+) 

Vaihtoehto 2a 
 Rahoitus: Budjettirahoituksen osuus vähäinen: epävarmuus vähäistä (+) 
 Kannattavuus: Sijoitetun pääoman oletetaan tuottavan vaihtoehtoa 1a ja 1b nopeammin (+) 
 Riskien jakautuminen: Riippuu siitä, miten ne on määritelty hankinta-asiakirjoissa 

(0) 
 Kaupalliset palvelut ja vaikutukset markkinoihin: Palveluiden elintila kasvaa, mutta 

tiedon laadun vastuu jää kilpailuttamisen ulkopuolelle (+) 
 Alueellinen oikeudenmukaisuus: mahdollistaa kysynnän mukaisen rahoituksen, 

mutta ei takaa (+) 

Vaihtoehto 2b 
 Rahoitus: Budjettirahoituksen osuus vähäinen: epävarmuus vähäistä (+) 
 Kannattavuus: Sijoitetun pääoman oletetaan tuottavan vaihtoehtoa 1a ja 1b nopeammin (+) 
 Riskien jakautuminen: Riippuu siitä, miten ne on määritelty hankinta-asiakirjoissa 

(0) 
 Kaupalliset palvelut ja vaikutukset markkinoihin: Palveluiden elintila kasvaa, mutta 

tiedon laadun vastuu jää kilpailuttamisen ulkopuolelle (+) 
 Alueellinen oikeudenmukaisuus: mahdollistaa kysynnän mukaisen rahoituksen, 

mutta ei takaa (+) 

Vaihtoehto 3 
 Rahoitus: Sopimusmuoto takaa parhaan ennakoinnin: menot tiedossa koko sopimus 

ajan (++) 
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 Kannattavuus: Sijoitetun pääoman tuotto hyvä, kannustaa kehittämään toimintaa ja 
sitä kautta lisää yhteiskunnallista kannattavuutta (++) 

 Riskien jakautuminen: Riippuu siitä, miten ne on määritelty hankinta-asiakirjoissa, 
konsortion konkurssi lisäriski (0),  

 Kaupalliset palvelut ja vaikutukset markkinoihin: Takaa edellytykset (laatu, katta-
vuus) palvelujen syntymiselle (++) 

 Alueellinen oikeudenmukaisuus: mahdollistaa kysynnän mukaisen rahoituksen, 
mutta ei takaa (+) 

Analysoinnin perusteella ja asiantuntijoiden työpajan perusteella tavoitetilaksi valittiin 
vaihtoehto 3.  
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7  TAVOITETILA 

7.1  Tavoitetila 

Kuvassa 8 on esitetty selvityksen aikana valittu liikenteen seurannan palveluiden han-
kinnan tavoitetila, jonka mukaan tienvarsiteknologian rakentaminen, huolto ja ylläpito, 
tarvittavien tietojärjestelmien kehittäminen, datan kerääminen, jalostaminen ja ylläpito 
sekä julkisten palveluiden tuottaminen kilpailutetaan yhtenä suurena kokonaisuutena. 
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Kuva 8. Liikenteen seurannan palveluiden hankinnan tavoitetila. 

Tavoitetilan mukaisessa toimintamallissa Tiehallinnon rooli muuttuu nykytilanteeseen 
verrattuna. Tiehallintoa voisi verrata uudessa roolissa elinkaarihankkeen tilaajaksi, jossa 
se tilaa palvelun yhdeltä palveluntuottajalta tai palvelutuottajien muodostamalta konsor-
tiolta, joka integraattorin roolissa kokoaa tarpeellisen määrän osaajia itselleen aliura-
koitsijoiksi. Työryhmän arvion mukaan markkinoilla on todennäköisesti riittävästi in-
tegraattoreita, jotka pystyvät tarjoamaan tässä esitetyn tavoitetilan mukaista kokonai-
suutta. Tämä edellyttää Tiehallinnolta aktiivista markkinointia ja riittävää valmistautu-
misaikaa (n. 1–2 vuotta) palveluiden tuottajille.  

Tiehallinto ei siis itse enää toimisi arvoketjun integraattorina, vaan konsortiot vastaavat 
tienvarsiteknologian ja tietojärjestelmien hankinnasta, ylläpidosta ja hoidosta sekä pal-
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velujen tuottamisesta.  Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että muodostuisi useita ali-
hankintaverkostoja, jotka kilpailevat keskenään Tiehallinnon tarjouskilpailussa. Esi-
merkiksi yritys, joka osaa LAM-pisteiden huollon, liittyy mukaan konsortioon, joka tar-
joaa tilaajalle laajempaa kokonaisuutta. 

Tavoitetilassa liikennekeskukset eivät vastaa perustiedotuksesta, vaan viranomaisten 
yhteinen liikennekeskus keskittyy liikenteen ohjaukseen ja liikenteen häiriön hallintaan 
sekä avustamaan häiriötiedotuksessa. Tällä muutoksella tehdään selvä uusi roolitus, jo-
ka selventää palvelutuotantoa. Liiketoimintaa harjoittavat organisaatiot luovat palveluita 
ja toimivat asiakasrajapinnassa ja viranomaiset hoitavat yhteiskunnan perustehtäviä. 
Liikenteen perustiedotus kuuluu kuitenkin liikennekeskuksille niin kauan, kunnes kon-
sortio on saanut tarvittavat investoinnit ja järjestelmät tehtyä ja kykenee huolehtimaan 
myös tiedotuspalveluista.   

Konsortio on velvollinen tuottamaan ajantasaista tietoa liikennekeskuksille koko palve-
lusopimuksen ajan. Tämän lisäksi Tilaajien kannattanee vaatia sopimuksessa konsortio-
ta tuottamaan sellaiset ajantasaiset palvelutietokannat, joiden avulla kuka tahansa palve-
luntarjoaja voi kehittää palveluita omille asiakkailleen. 

Hankittaviin palvelukokonaisuuksiin voidaan lisätä joukkoliikenneinformaatio ja sitä 
kautta matkaketjujen hallintapalvelut. 

7.2  Hankinnan alueellisuus tavoitetilassa 

Alueellisesti kilpailutetaan maksimissaan 5 eri aluetta: Työssäkäyntialueina pääkaupun-
kiseutu, Oulu, Tampere ja Turku sekä häiriöaltis runkotieverkko yhtenä omana koko-
naisuutena. LVM:n uusimman määritelmän mukainen runkotieverkko on n. 2 300 km  
(kuva 9).  
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Tieverkon runkotiet

/15/04/2004/ 

 

Kuva 9. Runkotieverkko 2004. (LVM, 2004). 

7.3  Hankintatapa tavoitetilassa 

Jotta palvelut ja sitä kautta saatavat hyödyt saataisiin mahdollisimman nopeasti realisoi-
tua, hankitaan kokonaisuus joko kokonaisrahoitus- tai jälkirahoitusmallilla. Kokonais-
rahoituksen tai jälkirahoitusmallin etuna nykytilaan verrattuna on se, että tiedetään var-
muudella, milloin palvelut toimivat tavoitetilan mukaisesti.  

Kokonaishintaisessa palvelussa maksupostit korreloivat investointivauhdin kanssa ja 
palveluvaiheessa vastaavasti palvelun kanssa. Jälkirahoitusmallissa palvelumaksut alka-
vat vasta sitten, kun tavoitetilan mukaisia palveluita tuotetaan. Rahoitus tulee hankinta-
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tavan mukaan joko valtion budjetista tai jälkirahoitusmallissa  konsortiot rahoittavat in-
vestoinnit ja saavat maksun palvelumaksuina valtion budjetista myöhemmin. 

Kaikki tarvittava tienvarsiteknologia ja tietojärjestelmät ovat jälkirahoitusmallissa kon-
sortioiden omistuksessa palvelusopimusten ajan. Kokonaisrahoitusmallissa omistus säi-
lyy koko ajan tilaajilla. Konsortiot ovat perustettuja yhtiöitä tai sen eri osapuolet toimi-
vat yhteistyössä keskinäisten sopimusten pohjalta.  

Palvelusopimukset kilpailutetaan määrävälein. Jos konsortiot omistavat laitteita ja jär-
jestelmiä, niin ne siirtyvät sopimuksen päätyttyä joko tilaajien haltuun tai konsortion 
vaihtuessa uudelle palveluntuottajalle.  

Jos palvelukokonaisuus hankitaan kokonais- tai jälkirahoitusmallilla, on merkittävin ero 
nykytilanteeseen  siinä, että palvelu saadaan tuottamaan yhteiskunnan kannalta huomat-
tavasti nopeammin verrattuna vuosibudjettirahoitukseen perustuvaan hankintaan  Tar-
vittavan kokonaisrahoituksen määrää ei arvioida tässä selvityksessä, koska analysoita-
vaa konkreettista casea ei ole olemassa. 

7.4  Riskit 

Tavoitetilan saavuttaminen sisältää useita  riskejä. Markkinoiden toimivuuteen liittyvät 
riskit hallitaan hyvällä valmistautumisella ja tiedottamisella.  Teknologiaan liittyvät ris-
kit ovat palveluntoimittajalle ja niitä voidaan vähentää palvelusopimuksen keston opti-
moinnilla. Monen tilaajan yhteistyöhön saattaa sisältyä riskejä työn ja kustannusten jaon 
osalta.  Suurten kaupunkiseutujen ja Tiehallinnon yhteistyö on vielä aluillaan, eikä 
Ruotsin ja Saksan kaltaisia merkittäviä esimerkkejä ole olemassa. 

7.5  Tavoitetilan analyysi 

Työryhmä analysoi eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja ja erityisesti vaihtoehtoja analy-
soitiin luvussa 3.2 esitettyjen kriteerien näkökulmasta. Tavoitetilan analyysin keskei-
simmät kohdat on esitetty SWOT-analyysin muodossa kuvassa  10. 
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Vahvuudet
☺ Telematiikkapalvelujen 

käyttöönoton nopeutuminen
☺ Taloudellisten ja teknologisten 

riskien siirtäminen toimittajille
☺ Kustannusten parempi 

budjetoitavuus / ennustettavuus

Mahdollisuudet
Myötävaikuttaa kaupallisten 
palvelujen kehittymisedellytyksiin
Tilaaja voi sitoa hinnan 
laatuvaatimusten täyttämiseen
Tehostaa tarjonnan arvoketjua 
selkeyttämällä toimijoiden välistä 
roolijakoa

Heikkoudet
Sopimusten sisällönhallinta 
vaativa tehtävä
Ei vaikuta merkittävästi julkisiin ja 
sisäisiin palveluihin
Tilaajan huolehdittava aktiivisesti 
omilla toimillaan neuvottelu-
voimastaan

Uhkat
Markkinoiden keskittyminen tai 
muu toimimattomuus
Toimijoiden sitoutuminen 
pitkäjänteiseen kehittämiseen
Liian suuret odotukset 
kaupallisille palveluille

 
Kuva 10. Tavoitetilan mukaisen toimintamallin SWOT-analyysi. 

 
 
 



 

52 

8  ETENEMISPOLKU TAVOITETILAAN 

8.1  Etenemispolun kuvaus 

Eteneminen tavoitetilaan voidaan suunnitella ja toteuttaa välitavoitteiden avulla tai vaih-
toehtoisesti käyttää suunnitteluun hieman pitempi aika, mutta pyrkiä suoraan tavoiteti-
laan (kuva 11) Välitavoitteiden etuna on se, että edettäessä maltillisemmin kohti tavoi-
teltua toimintamallia saadaan välivaiheiden toimintamalleista arvokasta kokemusta mal-
lien toimivuudesta. Tarvittaessa tavoitteen mukaista toimintamallia voidaan tarkistaa ja 
kehittää välivaiheissa saatujen kokemusten perusteella. Etenemällä suoraan tavoitetilaan 
olisi mahdollista saada tavoitteessa kuvatut hyödyt nopeammin yhteiskunnan käyttöön.  

On kuitenkin realistista edetä välitavoitteiden kautta (kuva 11) siten, että ensiksi vali-
taan joku työssäkäyntialue pilotointikohteeksi ja sen jälkeen tehdään ratkaisut jatkosta. 
Todennäköisesti kyseeseen tulee pilotoinnin laajentaminen ennen varsinaiseen tavoiteti-
laan etenemistä. Jos mahdollista tulisi tavoitetilaan kuitenkin pyrkiä mahdollisimman 
nopeasti. Näin varmistettaisiin yhteiskunnallisten hyötyjen aikaistuminen. 

 

Kuva 11. Etenemispolku kohti tavoitetilaa välivaiheiden kautta. 

Tavoitetilaan voidaan edetä useiden eri välivaihevaihtoehtojen kautta. Jotta asia konkre-
tisoituisi, tässä on esitetty kaksi mahdollista välivaihevaihtoehtoa (pilotointi 1). Se pyri-
täänkö nopeasti tavoitetilaan vai välivaiheiden avulla on strateginen valinta. Valinnan 
tekemiseksi ei välttämättä tarvita tarkkoja kuvauksia eri vaihtoehtojen sisällöstä. 

Pilotoinnin I  
suunnittelu 

Pilotoinnin I 
implementointi 

Pilotoinnin I  palvelu,
kokemusten saaminen

Pilotoinnin 
laajentaminen:  

suunnittelu 
Pilotoinnin

laajentaminen:
implementointi

Pilotoinnin laajentaminen: 
palvelu, kokemusten saaminen

Tavoitetilan 
suunnittelu

Tavoitetilan
implementointi

Tavoitetilan 
mukainen palvelu 

2004 

Pilotointi I on joku työssäkäyntialue esim.  
Oulu, Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere 

Pilotoinnin I  
suunnittelu 

Pilotoinnin I 
implementointi 

Pilotoinnin I  palvelu,
kokemusten saaminen

Pilotoinnin 
laajentaminen:  

suunnittelu 
Pilotoinnin

laajentaminen:
implementointi

Pilotoinnin laajentaminen: 
palvelu, kokemusten saaminen

Tavoitetilan 
suunnittelu

Tavoitetilan
implementointi

Tavoitetilan 
mukainen palvelu 

2004 

Pilotointi I on joku työssäkäyntialue esim.  
Oulu, Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere 
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Pilotointi I voisi esimerkiksi olla, että tilaajat ostavat ajantasaisen liikenteen seuranta-
tiedon liikennekeskuksiin, jotka hoitavat liikenteen perustiedotuksen, liikenteen ohjauk-
sen sekä häiriön hallinnan kuten tänäkin päivänä. Tilaajat voivat myös hallinnoida lii-
kenneolosuhdetietoa julkisena perustietona. Konsortiot vastaavat siis tiedon keruusta, 
tarvittavista järjestelmistä sekä vastaavat tiedon laadusta ja oikeellisuudesta sopimuksen 
mukaisesti (kuva 12). Liikennekeskus vastaa siitä, että liikenne- ja kelitiedoista muo-
dostuu reaaliaikainen palvelutietokanta, josta voidaan luoda myös kaupallisia palveluita. 
Tällaisesta vaiheesta voidaan edetä lopulta tavoitetilaan ulkoistamalla tiedottaminen jo-
ko konsortiolle tai kilpailuttamalla se erikseen. Rahoitusmuotona voidaan käyttää koko-
naisrahoitusta tai jälkirahoitusmallia.  Tämä vaihtoehto ei kannusta samalla tavalla pal-
veluiden kehittämiseen kuin tavoitetilaa kuvaava malli, koska julkisen sektorin palvelu-
toiminta edelleen rajaa markkinaa. Hankinnan näkö-kulmasta tämä malli on lähes yhtä 
haastava toteuttaa kuin tavoitetilan malli, mutta muutosjohtamisen näkökulmasta tällai-
nen välivaihe on oleellisesti helpompi, koska palvelutuotanto jää edelleen Tiehallinnol-
le. Ensimmäinen pilotointi toteutetaan jollain työssäkäyntialueella. 

palvelujen
toteutus ja

konfigurointi

Palvelujen
hinnoittelu

Palvelun
laadunhallinta

Tietotarpeen
määrittely

Palvelukehitys ja palvelujen operointi

Telematiikkainfran rakentaminen ja hallinnointi

Kaupalliset
palvelut

Tietojärjestelmät

Datan
kerääminen

Datan
tallentaminen

Datan
jalostaminen ja

jakelu

Datan
määrittely

Telematiikkadatan tuottaminen ja jakelu
Infrastruktuuri-
palvelut

Julkiset
palvelut

Tienvarsiteknologia

Rakentaminen, huolto, ylläpito
sekä 

tietojärjestelmien määrittäminen,
toteuttaminen ja ylläpito

Julkisen palvelun
määrittely

Palvelujen tarjonta, toimittaminen ja asiakaspalvelu

Palvelujen kehitys, toteutus ja konfigurointi, 
laadunhallinta ja hinnoittelu’Palvelu-

operaattorit’

’Verkko-
operaattorit’

Asiakasrajapinta

palvelujen
toteutus ja

konfigurointi

Palvelujen
hinnoittelu

Palvelun
laadunhallinta

Tietotarpeen
määrittely

Palvelukehitys ja palvelujen operointi

Telematiikkainfran rakentaminen ja hallinnointi

Kaupalliset
palvelut

Tietojärjestelmät

Datan
kerääminen

Datan
tallentaminen

Datan
jalostaminen ja

jakelu

Datan
määrittely

Telematiikkadatan tuottaminen ja jakelu
Infrastruktuuri-
palvelut

Julkiset
palvelut

Tienvarsiteknologia

Rakentaminen, huolto, ylläpito
sekä 

tietojärjestelmien määrittäminen,
toteuttaminen ja ylläpito

Julkisen palvelun
määrittely

Palvelujen tarjonta, toimittaminen ja asiakaspalvelu

Palvelujen kehitys, toteutus ja konfigurointi, 
laadunhallinta ja hinnoittelu

Palvelujen kehitys, toteutus ja konfigurointi, 
laadunhallinta ja hinnoittelu’Palvelu-

operaattorit’

’Verkko-
operaattorit’

Asiakasrajapinta

 

Kuva 12. Eteneminen välivaiheen kautta: Välivaihe, jossa ostetaan palvelutoimittajalta 
suuri palvelukokonaisuus (punainen ympyrä), mutta liikennetiedoista tuotettava palvelu 
jää vielä julkisen sektorin vastuulle. 

Pilotointi I voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa kuvan 13 esittämällä tavalla. Tässä esi-
merkissä keskeistä on eteneminen varovaisemmin kuin edellisessä esimerkissä. Jos ha-
lutaan ottaa lyhyt askel kohti tavoitetilaa, mutta saada ajantasaisen liikenteen seurannan 
tiedonkeruun ongelmat ratkaistua, voidaan hankkia tarvittava tienvarsiteknologia palve-
luna, joka sisältää investoinnit, tiedonsiirron liikennekeskuksiin sekä laitteiden huollon 
ja ylläpidon. Tarvittava palvelu voidaan hankkia leasingmenettelyllä tai jälkirahoitus-
mallilla, jossa edellytetään palvelutoimittajan investoivan erittäin nopeasti tarvittavaan 
tienvarsiteknologiaan. Palvelusopimuksen keston tulee olla vähintään 5–8 vuotta, jotta 
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palvelutoimittajat voivat laskea investointeihin riittävän taloudellisen pitoajan. Palvelu-
sopimuksen aikana Tilaajat suunnittelevat ja toteuttavat omaa toimintaansa siten, että 
voidaan edetä kohti seuraavaa välivaihetta tai lopullista tavoitetilaa. Tällaisia toimenpi-
teitä ovat esim. tilaajatoimintojen kehittäminen ja palvelujen tuottamisen keskittäminen 
alueella sekä tietojärjestelmäkehitystyö. Tilaajalle jää edelleen vastuu tietojärjestelmis-
tä, tiedon ylläpidosta ja muokkauksesta sekä palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. 
Tällaisen välitavoitteen kautta eteneminen hidastaa lopulliseen tavoitetilaan pääsemistä 
huomattavasti. Tässäkin vaihtoehdossa edetään alueellisesti ja pilotointi käynnistetään 
jollain työssäkäyntialueella.  

 

Kuva 13. Eteneminen välivaiheen kautta: tienvarsiteknologian hankkiminen yhtenä ko-
konaisuutena. 

Tavoitetilaan eteneminen vaatii useita johdettuja osaprojekteja. Kilpailuun valmistau-
tuminen on aina pitkä ja vaativa prosessi (kuva 14)  
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Kuva 14. Esimerkkiaikataulu pilotointi I:n läpiviennistä siihen liittyvine osaprojektei-
neen. 

Tiehallinto toimii nykyisten strategioiden ja liikenteen hallinnan toimintalinjojen mu-
kaisesti. Tiehallinnolla ja kaupunkiseuduilla ei ole yhtenäistä strategiaa ja toimintalinjo-
ja vielä luotuna. Jos tulevaisuudessa tehdään päätöksiä seurata tämän raportin mukaisia 
hankintamenettelyjä ja -kokonaisuuksia, tulee se vaikuttamaan tilaajaorganisaatioiden 
strategioihin ja sitä kautta toimintaan. On erittäin tärkeätä tehdä tarvittava strategiatyö 
huolella, koska se on sen jälkeisen muutosjohtamisen perusta. 

 Tiehallinnolla sekä kunnilla ja kaupungeilla on monta aihepiiriin liittyvää kehityspro-
jektia käynnissä. Jos strategiaa muutetaan tämän selvityksen suuntaviivojen perusteella, 
selvityksen tekijät esittävät, että Tiehallinto ja kaupungit varmistavat, että seuraavat 
toimenpiteet ovat käynnissä tai ne käynnistetään: 

  Koko muutosprojekti organisoidaan ja vastuutetaan. Vastuuhenkilön tulee olla lii-
kennepolitiikan ja tien- tai kadunpidon vahva tunnistettu ammattilainen, jolla on 
kokemusta johtamisesta. Muutosta johtavan organisaation ei tarvitse olla iso (vrt. 
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E18-hanke Muurla–Lohja). Muutostoimintaa johtavat henkilöt vahvistavat osaamis-
taan hankkimalla lisäselvityksiä kansainvälisistä toimintamalleista, rahoitusmalleis-
ta, markkinoilla toimivista palvelutoimittajista ja teknologioista. Vastuuhenkilön tu-
lee aktiivisesti neuvotella ja edistää kaupunkiseutujen mukaan saamista ajantasai-
sen liikenteen seurantajärjestelmän sekä niiden avulla luotavien palveluiden kehit-
tämiseksi. Tällaisen ison muutosprojektin läpivienti on myös aina henkilösidonnais-
ta ja siksi työryhmä näkee henkilövalinnan onnistumisen ratkaisevaksi tavoitetilaan 
pääsemisen kannalta. 

  Markkinat tulee tutkia ja päättää ne kaupunkialueet, joissa kilpailutus tullaan suorit-
tamaan ensimmäiseksi. Neuvottelut eri tilaajaosapuolten yhteistoiminnasta ja roo-
leista kannattaa käynnistää tilaajayhteistyönäkökulmasta. Laaditaan ohjelma kaikis-
ta kilpailutuksista ja aikatauluista. Tilaajaosapuolten yhteistyön toimivuus on tär-
keätä ja siihen kannattaa panostaa. 

  Teetetään Tiehallinnon sekä mukaan tulevien kaupunkiseutujen tien- ja kadunvarsi-
teknologian ja tietojärjestelmien evaluointiprojekti ulkopuolisella konsultilla, jossa 
selvitetään mm. olemassa olevan teknologian siirtäminen kilpailun voittavalle kon-
sortiolle. Selvityksessä arvioidaan lisäksi teknologian elinkaari ja hyödynnettävyys, 
käytetyt tietoarkkitehtuurit, tekniset ratkaisut yms. Projektin tulokset liitetään tar-
jouspyyntöasia kirjoihin. Nämä tiedot ovat kilpailuun osallistuville konsortioille 
tärkeitä ja sillä tavoin saadaan yhteiskunnan kannalta optimoitua kustannuksia. 

  Ostettavien palveluiden tarkka määrittely ja kuvaaminen projektoidaan. Jos oste-
taan lopputuotteena ajantasaista liikennetiedotusta ja mahdollisesti kelitiedotusta 
sekä sovituilta osin liikenteen ohjausta tulee kuvausten olla riittävän tarkkoja 

  Tarjouspyyntöasiakirjojen tekninen valmistaminen vie paljon kalenteriaikaa ja siksi 
se tulee käynnistää hyvissä ajoin. Tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee sisältöä useista 
em. osa projekteista. Tarjouspyyntöasiakirjojen ja siihen liittyvien juridisten kysy-
mysten selvittäminen on yksi kriittisimpiä vaiheita koko kilpailuttamisessa. 

  Tilaajaorganisaatiot viestivät aktiivisesti markkinoille tulevista kilpailutuksista ja 
ovat vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Markkinoiden toimivuus on paljon 
kiinni siitä uskottavuudesta, jonka tilaajat pystyvät toiminnallaan saamaan aikaan.  

  Budjetti- ja rahoitusvalmistelu tulee käynnistää sen jälkeen, kun päätökset hankin-
tatavan muutoksesta tehdään. Hanke on saatava mukaan tilaajaorganisaatioiden tu-
los- ja taloussuunnitelmiin ja niitä valmisteleviin prosesseihin. Lisäksi tulee selvit-
tää budjetointia varten hankkeen rahoitusmalli eli edetäänkö kokonaisrahoitus- vai 
jälkirahoitusmallilla. 

  Tiehallinnolla ja muilla tilaajaorganisaatioilla on käynnissä useita  liikenteen hallin-
taa koskevia kehittämisprojekteja. Projekteja tulee arvioida uudelleen ja suunnata 
tarvittaessa palvelemaan paremmin tässä selvityksessä kuvattua tavoitetilaa.  
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  Viranomaisilla tulee olemaan liikennekeskukset myös tässä selvityksessä kuvatussa 
tavoitetilassa. Tiehallinto ja muut viranomaiset jatkavat liikennekeskuksen kehittä-
mistä siten, että se toimii optimaalisesti liikenteenohjauksessa ja häiriön hallinnas-
sa. Liikennekeskuksen  toteuttamisvastuu liikenteen tiedottamisesta muuttuu ohja-
usvastuuksi tavoitetilassa vasta, kun kilpailun voittanut konsortio kykenee luotetta-
vasti hoitamaan myös tiedotuspalvelun. 

  Tiehallinnossa yhdenmukaistetaan hankintasopimusten kestoja ja etenkin sopimus-
ten sisältöä. Jotta tavoitetilaan tai ensimmäiseen välivaiheeseen päästäisiin, on tie-
piirien toimittava määrätietoisesti tavoitetilan/välivaiheen suunnitteluvaiheen aika-
na. Nykytilanteessa tiepiirien tulisi toimia siten, että 

–  Kaikki mahdolliset uudet tiepiirikohtaiset tienvarsiteknologiaan liittyvät neuvot-
telu- ja palvelusopimukset solmitaan vain vuoden 2006 loppuun (esim. KaS:n 
LAM). Suurin osa nyt voimassa olevista sopimuksista päättyy tämän vuoden 
loppuun, joten seuraavassa vaiheessa voidaan hankinta toteuttaa suurempien 
hankintakokonaisuuksiin pääsemiseksi alueellisena yhteystyönä kuitenkin niin, 
että pääkaupunkiseutu olisi omana alueena. Hankinta-alueita olisi siis neljä: Uu-
denmaan tiepiiri, Hämeen ja Turun tiepiirit yhdessä, KSK sekä VOL yt -alueet).  

– Hankinta kilpailutetaan näillä neljällä alueella ainoastaan 2 vuodeksi (vuoden 
2006 loppuun), jonka aikana suunnitellaan joko ensimmäisen välitavoitteen tai 
tavoitetilan toimintamallia. 

– Hankintatapaa yhdenmukaistetaan siten, että jokaisella alueella on sama hankin-
takokonaisuus. LAM:in hankintakokonaisuus tulisi sisältää vikakorjauksen, yl-
läpidon ja rakentamisen. 

– Tavoitetilassa tuotekehitys tapahtuu palvelun tuottajan toimesta, mutta ennen ta-
voitetilaan pääsemistä Tiehallinnon tulisi vastata tienvarsiteknologian tuotekehi-
tyksestä. Näin varmistettaisiin, että parhain mahdollinen liikenteen seurannan 
teknologia tulisi käyttöön ja se saataisiin integroitua nykyisiin palveluihin. Edel-
lä esitetty vikakorjaus, ylläpito ja rakentaminen ei edistä uuden teknologian 
käyttöönottoa tuottajan toimesta, sillä kokonaisuus on liian pieni tuottajan oma-
ehtoiselle tuotekehitykselle ja investoinneille. Tästä syystä kehittäminen voisi 
tapahtua esim. siten, että Tiehallinto valitsee 1–3 tuotekehittäjää ja antaa rahoi-
tuksen. Tuotekehityksen tehtävänanto voisi olla mm. vaihtoehtoisen (taloudelli-
semman) keräysjärjestelmän kehittäminen liikenteen seurantaan. Tuotekehitys 
pitää tietenkin olla julkista ja sen tuloksia pitäisi pystyä hyödyntämään tulevilla 
sopimuskausilla, joten tuotekehitys tulisi aloittaa mahdollisimman pian. 

– Tiehallinnossa nykyinen LAM-järjestelmä tulisi jakaa hallinnollisesti kahteen 
osaan: liikenteen seuranta tulisi kuulua liikenteen palveluihin tai liikennekeskuk-
siin ja ei-reaaliaikainen seuranta tiestötietoihin. Tämä mahdollistaisi tiedonke-
ruutarpeiden kehittämisen erilaisiin tarpeisiin: liikenteen seuranta palvelee pää-



 

58 

sääntöisesti tienkäyttäjää ja ei-reaaliaikainen seuranta vastaavasti tienpitoa ylei-
semmin. Liikenteen seurannan hankinnan tavoitetilassa kilpailutetaan maksimis-
saan 5 aluetta: työssäkäyntialueina pääkaupunkiseutu, Oulu, Tampere ja Turku 
sekä häiriöaltis runkotieverkko yhtenä kokonaisuutena. Myös tämä liikenteen 
seurannan tavoitetila tukee vahvasti ajatusta, että näiden työssäkäyntialueiden 
ulkopuolelle jäävä LAM-pistejoukko tulisi integroida yleisen liikennelaskennan 
tiedonhankintaan (mihin se aikaisemmin kuuluikin), jolloin se kuuluisi yleisen 
liikennetiedon hankintamenettelyn piiriin. 

8.2  Toimintamalli tavoitetilassa  

Kun palveluja tuottava konsortio on valittu, käynnistyy sopimuksen mukainen toiminta. 
Alkuvaiheessa konsortio investoi tarvittavat tienvarsiteknologian ja järjestelmät sekä 
organisoi palvelutuotannon ja solmii tarvittavat sopimukset. Investointivauhti on riippu-
vainen rahoitusmallista. Kun tiedonkeruu on kattavaa ja niihin sekä palveluihin liittyvät 
tietojärjestelmät on saatu toimintaan, tilaaja auditoi palvelut, jotta varmistetaan niiden 
sopimusten mukaisuus. Tilaajien rooliin kuuluu valvoa palveluiden sopimusten mukai-
suutta ja hoitaa viranomaisyhteistyötä esimerkiksi liikennekeskuksien avulla. Konsortio 
tuottaa ostetun palvelun, valvoo tietoinfran toimintaa, seuraa teknologian kehitystä ja 
kehittää tuotteitaan sekä hakee palveluilleen uusia asiakkuuksia. Koska ajantasainen tie-
to on sopimuksen mukaan kaikkien käytettävissä, voi yksityismarkkinoille kehittää ku-
ka tahansa palvelutoimittaja palveluitaan.  Keskeistä on myös julkisten ja sisäisten pal-
velujen kehitys yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Tilaajaorganisaatiot kehittävät yhdessä kokemustensa pohjalta asiakirjoja ja sopimusten 
sisältöä ennen seuraavaa kilpailutusta, joka ajallisesti tapahtuisi  n. 2011–2014. 
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9  SUOSITUKSET 

1. Liikenteen seurannan palveluiden hankinnassa ja tuottamisessa siirrytään noudat-
tamaan Tiehallinnon hankintastrategiaa, mikä merkitsee sitä, että 

– Palvelujen hankinta ja tuottaminen annetaan pitkäaikaisilla palvelusopimuksilla 
yksityisten palvelutuottajien tehtäväksi. Hankinnat tilataan riittävän suurina pal-
velukokonaisuuksina. 

– Tiehallinnon rooli liikenteen seurannan palvelujen tuottamisessa on keskittyä 
palvelujen hankintaan ja viranomais-/tilaajayhteistyöhön. Tiehallinnolla on kui-
tenkin kokonaisvastuu tilaajana tieliikenteen hallinnan viranomaispalveluista. 
Kaupallisten palveluiden tuottamisesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat. 

2. Kaikki uudet tiepiirikohtaiset tienvarsiteknologiaan liittyvät neuvottelu- ja palvelu-
sopimukset solmitaan vain vuoden 2006 loppuun saakka, jonka jälkeen hankinnois-
sa siirrytään suurempiin hankinta- ja palvelukokonaisuuksiin. 

3. Liikenteen seurannan palveluita lähdetään kehittämään askelittain alueellisesti si-
ten, että valitaan pilottikohteeksi joku työssäkäyntialue ja edetään ehdotetulla askel-
luksella (kuva 8.4). Käynnistetään vuoden 2004 aikana Tiehallinnon sekä valitun 
työssäkäynti alueen kuntien ja muiden tilaajatahojen kanssa liikenteenpalveluiden 
kehittämisprojekti tämän selvityksen periaatteiden pohjalta. Valittu työssäkäynti-
alue kilpailutetaan vuonna 2006. Pilottikohteessa kehitettyjä periaatteita ja käytän-
töjä sovelletaan myös muilla kaupunkiseuduilla ja runkotiejaksoilla vuoden 2006 
jälkeen alkavissa hankinnoissa. 

4. Markkinoita valmistellaan muutokseen tiedottamisella ja pilotoinnilla, joilla var-
mistetaan, että potentiaalisia toimijoita liikenteen palvelujen tuottamiseen löytyy 
useampia. Tiehallinto järjestää vuoden 2004 ja vuoden 2005 aikana asiasta neuvot-
telu- ja tiedotustilaisuudet muille viranomaisille ja alan toimijoille. 

5. Tiehallinto tekee päätöksen liikenteen seurannan palvelujen hankinnoista tämän 
selvityksen periaatteiden mukaisesti ja varautuu myös taloussuunnitelmissaan nii-
den toteuttamiseen. Hankintatapojen muutos vastuutetaan Tiehallinnossa. 
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