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FITS 1 hankeryhmän kokous (täysi kokoonpano)

Aika Perjantai 30.11.2001 klo 13:00 – n. 15:00

Paikka Liikenne- ja viestintäministeriö, kokoushuone LINKKI, Etelä-Esplanadi 18,
6.kerros (ilmoittautuminen 5. kerros)

Läsnä Seppo Öörni, pj LVM
Maritta Polvinen Tiehallinto
Heikki Äyväri Sonera
Risto Murto Tieliikelaitos
Jukka Lähesmaa SysOpen
Tapani Virtanen TietoEnator
Pekka Leviäkangas, siht. VTT

1. Avaus ja asialistan tarkistus

Seppo Öörni avasi kokouksen Matti Roineen ollessa sairaslomalla. Päätettiin vaihtaa
asioiden käsittelyjärjestystä kohtien 4. ja 5. osalta (tässä pöytäkirjassa vaihdettu
järjestys).

2. Edellinen kokous ja tilannekatsaus

Edellisen kokouksenpöytäkirjaa ei ollut käsillä, mutta hankkeen tilanteen todettiin
olevan selvä ja kaikkien tiedossa. Ei-jäävi hankeryhmä kokoontunut varsinaisten
kokousten välissä kaksi kertaa arvioden hanke-ehdotuksia.

3. Hanke-ehdotukset

• Pelisäännöt
Hanke-ehdotuksista SCC-Viatekin ja HIITin ehdotus on katsottu parhaimmaksi
lähinnä tarjotun juridisen asiantuntemuksen johdosta.

• Tavaraliikenteen telematiikan järjestelmäarkkitehtuuri
Lassi Hilska valmistelee hanke-ehdotusten arviointia

• TelemArk – KAREN vertailu
Kahta hanke-ehdotusta (SysOpen-Jesty-VTT ja Traficon) ollaan yhdistämässä
neuvotteluin.

4. (5.) Liikennetietokirjasto

Jukka Lähesmaa esitteli liikennetietokirjaston sisällön ja käyttöperiaatteet. Kirjasto
todettiin sinänsä hyväksi ja tarpeelliseksi, ylläpito on kysymys, jota ei ole vielä
ratkaistu. Keskusteluissa tuli esille lisäksi:
• Polvinen: Pohjoismaissa käytetään jo nyt DATEX-pohjaista tiedonvaihtoa.

Tiehallinto perustaa tiedonvaihtonsa XML-formaattiin.
• Leviäkangas: Muilla liikennemuodoilla tarve samantyyppiseen

liikennetietokirjastoon (liikennemuotojen välinen tiedonvaihto).
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• Lähesmaa: pääsääntönä se, että ensin kansainvälinen standardi otetaan käyttöön,
jos ei sitä ole, niin sovitaan sitten kansallinen standardi.

• Öörni: kirjasto on keskeinen työkalu, jota tarvittaisiin kaikissa suuremmissa
hankkeissa; kirjaston esittely ja käyttöopastus kuuluu Help Deskiin.

5. (4.) Help Desk

Pekka Leviäkangas esitteli Help Desk –hanke-ehdotuksen. Hankeryhmän ei-jäävit
jäsenet keskustelivat ehdotuksesta, totesivat hankkeen tarpeelliseksi ja päättivät
suositella hankkeen käynnistämistä. Hanke-ehdotus liitteenä.

6. FRAME –info

Pekka Leviäkangas esitteli FRAME-Net ja FRAME-S –hankkeet. Kyseisillä
hankkeilla edistetään FRAME (ent. KAREN) –arkkitehtuurin käyttöönottoa
Euroopassa. FRAME-Net projektissa mukana Suomesta Traficon Oy (Kristian Appel)
ja FRAME-S:ssä VTT (Pekka Leviäkangas ja Mikko Lehtonen). Ensin mainittu on
verkostoitumishanke ja jälkimmäinen koulutushanke. Lisää tietoa: http://www.frame-
online.net.

7. Muita asioita

• ITS Finland
Konseptin tarve- ja toimivuusselvitystä tarvitaan, sellainen käynnistettäneen vuonna
2002.
• Hankevastaavan työ vuonna 2002
Hankevastaavan työ laitetaan uuteen tarjouskilpailuun tai vaihtoehtoisesti
hankevastaavaa haetaan LVM:n hallinnonalalta. Öörni kiitti Leviäkangasta aiemmasta
työstä.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 24.1.2002 tai vaihtoehtoisesti 30.1.2002. Tarkempi paikka
ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

LIITTEET Help Desk –hanke-ehdotus
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