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Raportointiaika          Tammikuu 2001
Raportointikausi        1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9917
Projektin nimi
Ajoneuvojen energiankäytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa
tukeva www-pohjainen tietojärjestelmä
Vastuuorganisaatio
Motiva / Mobile2 �koordinaatio
Projektin vastuuhenkilö

Mikael Rehula / Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juhani Laurikko PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 456 5463 09 460 493 juhani.laurikko@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Motiva Mikael Rehula 8565 3105 Mikael.rehula@motiva.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.4.1999 33 kk 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä
MOBILE2    -rahoitus 100 100
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä 100
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda www-pohjainen tietojärjestelmä, jossa esitetään liikenteen ener-
giankäytön ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa riittävän konkreettiseen ja havain-
nolliseen muotoon työstettynä. Tietojärjestelmää voisivat hyödyntää viranomaiset, yritykset ja
yksityishenkilöt päätöksentekonsa tukena. Tavoitteena on myös kytkeä Mobile2 �tiedotusto-
iminta ja kyseinen tietojärjestelmä yhteen niin, että tietojärjestelmä rakennettaisiin tiedotusta
varten tehtyä popularisoitua materiaalia runkona käyttäen.

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)
Projektista ei ole tehty julkaisuja. Kts. http://www.mobile.vtt.fi.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)
Projekti on esitelty Mobile2- seurantaryhmäkokouksessa 9-10.10.2000.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen
Projektiin ei sisälly opinnäytetöitä.

Patentit hankkeeseen liittyen
Projektiin ei liity patentteja.
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1. JOHDANTO

Suomessa on jo pitkään tehty ansiokasta tutkimustyötä liikenteen ympäristövaikutuksista ja
niiden vähentämisestä. Tämän alueen asiantuntijoiden tietotaito on tästä johtuen hyvää kan-
sainvälistäkin tasoa. Suppean asiantuntijajoukon ulkopuolelle levinnyt tieto liikenteen ympä-
ristöhaitoista ja niiden torjuntatavoista on kuitenkin yleisesti ottaen ollut jäsentämätöntä ja
hajanaista. Erityisesti tämä koskee yrityksiä ja kuluttajia, jotka eivät yleensä ole yhtä läheises-
sä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa kuin esimerkiksi viranomaiset. Tämän hankkeen tar-
koituksena on ollut luoda järjestelmä, jolla alan tuoreinta tutkimustietoa saadaan oikeaan
muotoon muokattuna ja mahdollisimman tehokkaasti vietyä myös näille ryhmille.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää järjestelmä, jolla voidaan levittää tietoa liikenteen
ympäristövaikutuksia koskevasta tutkimustyöstä ja tämän työn tuloksista merkittävästi ny-
kyistä laajemmin. Tavoitteen saavuttamiseksi tehostettiin Mobile2 -tutkimuskokonaisuuden
tiedotusta tekemällä valikoiduista projekteista kunkin projektin kohderyhmälle suunnattuja
tiedotteita. Hankkeen puitteissa on myös ollut tarkoitus luoda internetpohjainen tietojärjes-
telmä, jossa esitetään liikenteen energiankäytön ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimus-
tietoa riittävän konkreettiseen ja havainnolliseen muotoon työstettynä. Tietojärjestelmää hyö-
dyntäisivät yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset päätöksentekonsa tukena. Tarkoitukse-
na on lisäksi ollut kytkeä Mobile2-tiedotustoiminta ja kyseinen tietojärjestelmä yhteen siten,
että tietojärjestelmä rakennetaan aiemmin mainittuja projektitiedotteita järjestelmän runkona
käyttäen.

3. PROJEKTIN TOTEUTUS

Projektin toteutus on ollut kaksivaiheinen. Ensin valituista Mobile2-projekteista on tehty
projektin tuottamiin raportteihin yms. sekä projektin vetäjän haastatteluun pohjautuen ly-
hyehköt tiedotteet projektin keskeisistä tuloksista. Nämä tiedotteet on saatettu tai saatetaan
lähitulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti kunkin projektin kohderyhmän avainhenki-
löiden sekä kohderyhmää ajatellen parhaimpien tiedotusvälineiden tietoon. Tiedotteiden le-
vittämisessä on mahdollisuuksien mukaan käytetty ensisijaisesti sähköpostia ja muita työmää-
rää vähentäviä työkaluja. Näin on pyritty takaamaan tuoreimman tutkimustiedon nopea ja te-
hokas leviäminen niille tahoille, jotka tätä tietoa eniten tarvitsevat.

Toisessa vaiheessa tiedotteita käytetään yhtenä sisältöelementtinä, kun luodaan aiemmin mai-
nittu internetpohjainen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmässä tiedotteet toimivat riittävän
yleistajuisena ensimmäisenä kontaktipintana internet-palvelun käyttäjiin. Kiinnostuessaan
enemmän jostain asiasta käyttäjillä on mahdollisuus linkeillä päästä yhä syvemmälle aihee-
seen, esimerkiksi hakemalla esiin projektin raportin yhteenvedon, itse raportin tai muuta ai-
hepiiriin liittyvää aineistoa. Olennainen osa tietojärjestelmän toimivuutta on sen sisältämien
tietojen looginen järjestely toimivaksi kokonaisuudeksi jotta järjestelmän käyttäjille annettai-
siin kokonaiskuva liikenteen ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista.
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Esimerkki tiedotteen hyödyntämisestä tietojärjestelmässä

4. TULOKSET

Projektin tuloksena on syntynyt 10 tiedotetta Mobile2 �projekteista. Osasta projekteista on
tiedotettu ja osasta tullaan lähitulevaisuudessa tiedottamaan aiemmin mainittujen periaattei-
den mukaisesti. Tietojärjestelmän toteutus on menossa ja se avataan Motivan internet-sivuille
vuoden 2001 kevään aikana.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Projektista voidaan vetää ensimmäisiä johtopäätöksiä vuoden 2001 syksyllä, kun nähdään
miten onnistunut uusi tiedotustapa on sekä miten nyt rakennettava tietojärjestelmä on toimi-
nut.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Tehostettua tiedotustoimintaa on tarkoitus jatkaa Mobile2 �tutkimuskokonaisuudessa osana
sen koordinaatiotoimintaa (ts. ei enää erillistä tiedotusprojektia).
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