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ESIPUHE

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehittämisohjelman
FITS:in hankealueen 2 tavoitteena on selvittää uusien liikennetelematiikkajärjestelmien,
sovellusten ja palveluiden kokeilujen liikenteelliset, yhteiskuntataloudelliset ja muut
oleelliset vaikutukset. Vaikutukset halutaan selvittää luotettavalla ja yhdenmukaisella
tavalla siten, että vastaavien järjestelmien laajamittaiseen toteuttamiseen voidaan ottaa
kantaa objektiivisin perustein.

Osana FITS-ohjelmaa liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto rahoittivat tämän
tutkimuksen eräiden joukko- ja tieliikenteen telematiikkasovellusten kannattavuudesta
Suomen oloissa. Tutkimustyötä ohjasi seurantaryhmä, jonka jäseniä olivat Osmo Moisio
ja Petteri Katajisto liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Eini Hirvenoja ja Yrjö Pilli-
Sihvola Tiehallinnosta. Tutkimuksen teki VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa
Risto Öörni, jonka lisäksi tutkimukseen osallistuivat Risto Kulmala ja Pirkko Rämä.
Lisäksi tutkimukseen saatiin tietoja suurelta joukolta suomalaisia ja kansainvälisiä lii-
kenteen asiantuntijoita.

Raportin laadunvarmistamisesta vastasivat FITS-ohjelman puolesta Petteri Portaankor-
va Tiehallinnosta ja Juha Luoma VTT:sta.

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

Helsingissä, tammikuussa 2004

Seurantaryhmän puheenjohtaja, tuotepäällikkö     Eini Hirvenoja
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Käytetyt lyhenteet ja avainkäsitteet

DAB Digitaalisia yleisradiolähetyksiä käsittelevä standardi.

DVB-T Lyhenne sanoista Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Viittaa
maanpäälliseen digitaaliseen televisioverkkoon. DVB-T sisältää
myös mahdollisuuden siirtää dataa yksisuuntaisesti verkosta
käyttäjille.

E-Call Järjestelmä, joka aktivoituessaan lähettää ajoneuvon tunnistetie-
dot ja tiedon ajoneuvon paikasta hätäkeskukseen sekä matkapu-
helinverkkoa hyödyntäen avaa puheyhteyden hätäkeskuksesta
ajoneuvoon. Järjestelmä aktivoituu ajoneuvolaitteistoon kytket-
tyjen antureiden havaitessa törmäyksen tai ajoneuvon kuljettajan
painaessa hätäpainiketta.

GPRS Lyhenne sanoista General Packet Radio Service. Tarjoaa mahdol-
lisuuden pakettikytkentäiseen tiedonsiirtoon matkapuhelinverkon
kautta. GPRS mahdollistaa nopeammat ja kustannuksiltaan edul-
lisemmat langattomat tietoliikenneyhteydet kuin aikaisemmin
markkinoille tullut piirikytkentäiseen tekniikkaan perustuva
GSM-data.

GPS Maailmanlaajuisesti toimiva ja käytössä oleva satelliittipaikan-
nusjärjestelmä. Lyhenteen kirjaimet viittaavat sanoihin Global
Positioning System.

GSM Lyhenne sanoista Global System for Mobile Communications.
Tällä hetkellä vallitseva matkapuhelinstandardi Euroopassa ja
suuressa osassa muuta maailmaa.

ITS Lyhenne sanoista Intelligent Transportation Systems, joilla kan-
sainvälisissä yhteyksissä viitataan liikennetelematiikkaan.

Liikennetelematiikka Telematiikka liikenteen sovelluksissa. ”Liikenteessä telematiikan
hyödyntämisellä pyritään älykkääseen liikkumiseen ja kuljettami-
seen. Älykkyys tarkoittaa tällöin sitä, että liikkujilla ja palvelui-
den tuottajilla on koko ajan käytettävissään tarvittava ajantasainen
oikea tieto, oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla
tuotettuna.” (Kulmala, Roine 2002)

MYK Lyhenne, joka viittaa sanaan matkojenyhdistelykeskus. Kutsu-
joukkoliikenteen käyttäjät tilaavat matkansa ottamalla yhteyttä
matkojenyhdistelykeskukseen, joka puolestaan suunnittelee kul-
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jetuksia hoitavien ajoneuvojen reitit ja aikataulut käyttäjiltä tul-
leiden tilausten perusteella.

RDS Lyhenne sanoista Radio Data System. Tarjoaa tavan lähettää di-
gitaalisessa muodossa olevaa tietoa tavallisen ULA-
yleisradiolähetteen mukana.

RDS-TMC RDS:n lisäpalvelu, jonka tarkoituksena on välittää liikennetietoa
RDS:n avulla. RDS on lyhenne sanoista Radio Data System.
TMC taas viittaa sanoihin Traffic Message Channel.

Telematiikka Merkitsee tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyn yhdistämistä. Muo-
dostettu alun perin käsitteistä teletekniikka ja informatiikka.
(Kulmala, Roine 2002).

ULA Ultralyhyet aallot. Viittaa tässä yhteydessä 87,5-108 MHz yleis-
radioalueeseen ja sillä lähetettäviin taajuusmoduloituihin analogi-
siin yleisradiolähetyksiin.

UMTS Lyhenne sanoista Universal Mobile Telecommunications System.
Markkinoille tulossa oleva kolmannen sukupolven matkapuhelin-
standardi, joka mahdollistaa nykyistä nopeammat pakettivälittei-
set langattomat tietoliikenneyhteydet.

WLAN Lyhenne sanoista Wireless Local Area Network. Termin suomen-
kielinen vastine on langaton lähiverkko. Viittaa standardin IEEE
802.11 mukaisiin verkkoihin.

xDSL xDSL on lyhenne, joka viittaa useisiin eri tekniikoihin, joiden
avulla on mahdollista tarjota laajakaistaisia Internet-yhteyksiä
hyödyntäen puhelinverkon kuparikaapeleita keskuksesta käyttä-
jälle. Tunnetuimpia DSL-tekniikoita ovat ADSL, SDSL ja VDSL.
Lyhenteen kirjaimet DSL viittaavat sanoihin Digital Subscriber
Line.
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1  JOHDANTO

1.1  Taustaa

Tällä hetkellä on tarjolla vain vähän tietoa eri liikennetelematiikkasovellusten vaikutta-
vuudesta, hyödyistä ja etenkin niiden kannattavuudesta – hyödyistä suhteessa kustan-
nuksiin. Suomessa on tutkittu joidenkin järjestelmien vaikutuksia, ja asiaan liittyvää
tutkimusta tehdään eri puolella maailmaa erilaisissa liikenne- ja ympäristöoloissa kaiken
aikaa. Useat työryhmät ovat koonneet yhteen vaikutus- ja kannattavuustietoja, mutta
kokoaminen on ollut hyvin kritiikitöntä ja tieteellisesti kestävät tulokset on niputettu
yhteen hyvinkin epäluotettavien arviointitulosten kanssa (Finn et al 1996; Chen, Miles
2000).

Arviointitulosten luotettavuuden lisäksi ongelmia saattaa olla saatujen tulosten siirrettä-
vyydessä. Eri maiden välillä on eroja esimerkiksi liikenneympäristössä ja liikennekäyt-
täytymisessä. Yleistä myös on, että sama sovellus voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla,
jotka saattavat erota toisistaan aiheuttamiensa kustannusten ja saavutettavien hyötyjen
suhteen.

Lisäksi vaikuttavuus- ja etenkin kannattavuustulosten siirrettävyyteen vaikuttaa teknii-
kan ja sen sovelluspalvelujen nopea kehitys. Erityisen nopeaa kehitys on ollut telematii-
kan perustan muodostavissa tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikoissa sekä niiden
käytöstä perittävissä hinnoissa.

1.2  Tavoitteet ja laajuus

Työn tavoitteena oli arvioida tarkasteltujen sovellusten vaikuttavuutta, hyötyjä ja kan-
nattavuutta. Tarkastelun kohteeksi pyrittiin valitsemaan sovelluksia, joista ei tähän
mennessä ole saatu Suomessa kokemuksia tai joihin liittyen haluttiin kerätä lisää tietoa
myös ulkomaisista lähteistä esimerkiksi uusiin toteutustapoihin liittyen.

Tavoitteena oli arvioida tarkasteltujen sovellusten vaikuttavuutta, hyötyjä ja kannatta-
vuutta Suomen oloissa. Tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan tuoda esille myös eri
tietoliikenneratkaisuja eri telematiikan toimintojen kohdalla ja niiden merkitystä kan-
nattavuusarvioissa.

Työ rajattiin kymmenen eri liikennetelematiikan sovelluksen yksityiskohtaisempaan
tarkasteluun.
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2  MENETELMÄ

2.1  Aineiston kerääminen

Aineistoa kerättäessä keskityttiin aluksi julkisesti saatavilla oleviin kirjallisiin ja sähköi-
sessä muodossa olemassa oleviin lähteisiin. Työn loppuvaiheissa hyödynnettiin myös
muita lähteitä kuten julkaisemattomia laskelmia ja asiantuntijahaastatteluita.

Työn aineistoa kerättäessä hyödynnettiin liikennetelematiikkaa käsittelevien julkaisujen
artikkeleihin kohdistuvia tietokantoja, kirjastojen tietokantoja, VTT:n henkilöstön kon-
takteja alan asiantuntijoihin, Internetiä sekä aineistona jo kerättyjen julkaisujen lähde-
luetteloita.

Aineistoa kerättäessä ei rajoituttu pelkästään eurooppalaiseen tai yhdysvaltalaiseen ai-
neistoon, vaan tavoitteena oli koko maailman kattava tarkastelu. Eniten painoarvoa sai-
vat tulokset niistä maista, joiden liikenneympäristö ja muut olosuhteet muistuttavat
Suomea mahdollisimman paljon. Käytännössä kyse oli Pohjoismaista ja muutamista
muista Euroopan maista.

Osa asiantuntijahaastatteluista toteutettiin anonyymeinä kyselyinä työn osana järjestet-
tyjen kahden työpajan yhteydessä. Työpajoissa esiteltiin siihen mennessä saatuja tulok-
sia ja pyydettiin osallistujia vastaamaan työpajan kestäessä kulloinkin käsiteltyyn so-
vellukseen liittyvään asiantuntijakyselyyn (kyselylomake on esitetty liitteessä 2). Työ-
pajoissa palautui yhteensä 52 kyselylomaketta ja työhön liittyen tehtiin seitsemän
asiantuntijahaastattelua.

Työn loppuvaiheessa aineistoa oli kasassa runsaan viidensadan viitteen verran (kuva 1).
Aineisto luokiteltiin sisällön perusteella kolmeen eri luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan
kuuluva aineisto sisältää tavalla tai toisella merkityksellistä määrällisesti ilmaistua tietoa
– esimerkiksi sovellusten vaikutuksista tehtyjä arvioita tai mittauksin saatuja tutkimus-
tuloksia. Toiseen luokkaan kuuluva aineisto sisältää rahamääräistä tietoa eri liikennete-
lematiikkasovellusten vaikutuksista ja kustannuksista. Toiseen luokkaan kuuluva ai-
neisto sisältyy samalla myös ensimmäiseen luokkaan. Kolmanteen luokkaan kuuluva
aineisto sisältää taloudellisen kannattavuusarvion, joka useimmissa tapauksissa on
hyöty-kustannusanalyysi. Kolmanteen luokkaan kuuluva aineisto sisältyy myös ensim-
mäiseen ja toiseen luokkaan.
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Kuva 1. Eri tietotyyppejä sisältävien viitteiden määrät.

Suurin osa aineistosta sisälsi tavalla tai toisella merkityksellistä määrällistä tietoa. Ra-
hamääräistä tietoa sovellusten vaikutuksista tai kustannuksista sisälsi vajaa kolmannes
tutkimuksen aineistosta. Verrattain pieni osa aineistosta sisälsi hyöty-kustannus-
analyysin tai muun vastaavan taloudellisen kannattavuusarvion. Taloudellisen kannatta-
vuusarvion sisältäviksi on laskettu kaikki viitteet, jotka sisältävät hyöty-kustannus-
suhteen tai vastaavan kannattavuuden tunnusluvun. Todellisuudessa käyttökelpoisia eri
sovelluksista tehtyjä taloudellisia kannattavuusarvioita oli aineistossa jonkin verran vä-
hemmän, sillä lukuun on laskettu mukaan yhteenvedon tyyppisiä kokoavia julkaisuja.
Kaikkia eri sovelluksista tehtyjä kannattavuusarvioita ei myöskään voinut pitää täysin
aukottomina ja sellaisenaan Suomeen sovellettavina. Eri sovelluksiin liittyvien viittei-
den määriä havainnollistaa kuva 2.
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Kuva 2. Eri sovelluksiin liittyvien viitteiden määrät.

Valittaessa tarkempaan käsittelyyn otettavat sovellukset oli aineistoa kerättynä runsaan
kolmensadan viitteen verran. Tämän jälkeen pyrittiin löytämään vielä lisää aineistoa
valittuihin sovelluksiin liittyen. Mukaan otettiin valikoiden myös varsinaisen aineiston
keräämisvaiheen päätyttyä saataville tullutta materiaalia.

2.2  Sovellusten valinta

Tarkempaan käsittelyyn otettavat kymmenen sovellusta valitsi työtä ohjannut seuranta-
ryhmä. Etusijalla olivat sovellukset, joista ei ollut Suomessa kokemuksia ja joiden voi-
tiin olettaa soveltuvan Suomen oloihin. Lisäksi käsittelyyn otettiin muita lähiajan to-
teuttamisohjelmiin harkittuja liikennetelematiikkasovelluksia, joiden vaikutuksista ja
kannattavuudesta haluttiin saada lisää tietoa.

Sovelluksia valittaessa tarkoitus oli, että sovelluksista puolet on tieliikenteen ja puolet
joukkoliikenteen telematiikan sovelluksia. Käytännössä joukkoliikenteen telematiikka-
sovelluksia valikoitui tarkasteltavaksi neljä ja loput kuusi sovellusta käsittelivät lähinnä
tieliikennettä.
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2.3  Vaikutusten ja kannattavuuden arviointi Suomen oloissa

Keskeinen osa työssä oli tarkasteltujen sovellusten vaikutusten ja sitä kautta kannatta-
vuuden arviointi. Lähtökohtana sovellusten vaikutusten ja kannattavuuden arvioinnille
oli vuonna 2002 julkaistuissa Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa (Kul-
mala et al 2002) esitetty lähestymistapa.

Tarkasteltaessa eri sovellusten soveltuvuutta Suomen oloihin joudutaan sovelluksen ra-
hassa mitattavan kannattavuuden lisäksi huomioimaan myös muita näkökulmia kuten
sovellusten vaikutusten arviointi liikennepoliittisten tavoitteiden näkökulmasta, tekniset
ja taloudelliset riskit, hyväksyttävyysarviot sekä lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta
(kuva 3).

HANKEKUVAUS

   * hankkeen kuvaus ja toteutusvalmius
   * lähtökohdat, ennusteet ja ratkaistava ongelma
   * tavoitteet ja yhteydet laajempiin ohjelmiin
   * hankkeen vaihtoehdot
   * kustannusarvio

VAIKUTUSSELVITYKSET

   * saavutettavuus, sujuvuus, matka-aika ja täsmällisyys
   * joukkoliikenne ja kevyt liikenne
   * liikenteen määrät ja sijoittuminen
   * liikenneturvallisuus
   * melu, päästöt, energiankulutus
   * vaikutukset luontoon ja rakennettuun ympäristöön
   * vaikutukset elinkeinotoimintaan
   * vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
   * vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin
   * rakentamisen aikaiset vaikutukset
   * vaikutusten kohdentuminen

YHTEISKUNTATALOUDELLISET ANALYYSIT

KANNATTAVUUS- VAIKUTUSTEN TOTEUTETTAVUUDEN
LASKELMA ANALYSOINTI ARVIOINTI
* rahamääräiset hyödyt ja * ei-rahalliset vaikutukset * rahoitus ja toteutustapa
  kustannukset sekä * vaikutusten arviointi * hyväksyttävyysarviot
  niiden kohdentuminen   liikennepoliittisten tavoit- * tekniset ja taloudelliset riskit
* H/K-suhde   teiden näkökulmasta * vaiheittain toteutettavuus
* herkkyystarkastelut * vaikutusten tulkinta * lait ja organisatoriset tekijät

YHTEENVETO   * johtopäätökset
  * kooste

Kuva 3. Hankearvioinnin yleiskehikko (Liikenneministeriö 2000).
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Arvioitaessa uusien sovellusten vaikuttavuutta ja kannattavuutta ei voida nojautua suo-
malaisten vaikutustutkimusten tuloksiin. Jos suomalaisia tuloksia ei ole käytettävissä,
joudutaan arvioimaan muualla maailmassa saatujen tulosten luotettavuutta ja niiden siir-
rettävyyttä Suomeen. Suomessa jo kokeiltujen tai käytössä olevien sovellusten osalta
taas voitiin hyödyntää myös kotimaisten vaikutustutkimusten tuloksia.

Arvioitaessa eri maissa saatujen tulosten siirrettävyyttä Suomeen kiinnitettiin huomiota
liikennejärjestelmän ja liikennekulttuurin eroihin, erilaiseen yhdyskuntarakenteeseen,
eroihin tietoliikenneverkoissa ja tarjolla olevissa tietoliikennepalveluissa sekä eroihin
viranomaisten toiminnassa ja lainsäädännössä.

Sovellusten kannattavuutta tarkasteltiin hyöty-kustannusanalyysillä, jossa pyrittiin
huomioimaan mahdollisimman monet vaikutukset. Vaikutukset, joita ei voitu sisällyttää
hyöty-kustannusanalyysiin käsiteltiin sanallisesti. Epävarmuutta eri tekijöissä käsiteltiin
laskemalla sovellukselle hyöty-kustannussuhde mahdollisilla eri lähtöarvoilla.

Hyöty-kustannussuhteita laskettaessa käytetyt saavutettavien hyötyjen ja aiheutuvien
kustannusten arvot ovat melko uusista lähteistä. Laskelmat eivät yhtä tapausta lukuun
ottamatta ulotu kymmentä vuotta pidemmälle tulevaisuuteen. Kannattavuuslaskelmien
taustalla olevien tekijöiden mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa ei voida tarkasti ar-
vioida. Siksi inflaation vaikutus laskelmiin oletettiin vähäiseksi. Jätettäessä inflaation
vaikutus huomiotta on Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa ja muissakin
liikennehankkeissa yleisesti käytetty viiden prosentin laskentakorkokanta (Kulmala et al
2002) samalla sekä reaalinen että nimellinen korkokanta (Drury 2002).

Sovelluksen toteuttamiseksi joudutaan tekemään alkuinvestointi, jonka suuruuden ar-
vioimisessa käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Kaikissa sovelluksissa
oletettiin, ettei järjestelmillä ole jäännösarvoa taloudellisen pitoajan päätyttyä. Talou-
dellinen pitoaika arvioitiin järjestelmän luonteen mukaan ja kaikkien vuositasolla las-
kettujen kassavirtojen oletettiin ajoittuvan vuoden loppuun.

Hyöty-kustannusanalyyseissä tarkasteltiin vaikutuksia aika-, onnettomuus-, polttoaine-
ja kalustokustannuksiin. Autoilijoiden ajoneuvotunnin hintana käytettiin 13 euroa. Ajo-
neuvotunnin keskimääräinen hinta riippuu muun muassa siitä, mikä on raskaan liiken-
teen osuus liikennevirrasta (Tiehallinto 2001).

Tarkasteltaessa vaikutuksia onnettomuuksiin kuolemaan johtaneen onnettomuuden yh-
teiskuntataloudelliseksi kustannukseksi oletettiin 1,93 miljoonaa euroa (11,5 milj.mk) ja
henkilövahinko-onnettomuuden kustannukseksi 387 000 euroa (2,3 milj.mk) (Tiehal-
linto 2001).

Joukkoliikenteen kulkuneuvojen kuljettajan aikakustannukseksi oletettiin 17,31 euroa
(102,90 mk) tunnissa ja matkustajien aikakustannukseksi 5,52 euroa (32,80 mk) tunnis-
sa (Tiehallinto 2001, taulukko 2.5).
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Joukkoliikenteen kalustokustannuksia arvioitaessa yhden bussin kalustokustannukseksi
oletettiin vuositasolla 40 400 euroa (Lehtonen et al 2001, s. 35). Tuntitasolla kaluston
sitoutumisesta aiheutuvaa kustannusta mallinnettiin keskimääräisen autopäivän hinnan
avulla. Vuoden 1998 kirjallisuudessa esiintyvien lukujen (Lahdenranta 1999) ja Tilasto-
keskuksen linja-autoliikenteen kustannusindeksin (Tilastokeskus 2003) perusteella saa-
tiin kaluston sitoutumisesta aiheutuvaksi kustannukseksi tunnissa vaunua kohti
1,154*89,22 euroa = 102,96 euroa.

Sakkoja tai veroja ei sovellusten kannattavuutta tarkasteltaessa huomioitu tuloina tai
kustannuksina, sillä kyse on vain tulojen jakamisesta uudelleen. Sovelluksiin liittyvät
investointi- ja käyttökustannukset pyrittiin ottamaan huomioon verottomina.

Sovelluksia tarkasteltiin toisistaan erillisinä. Toteutettaessa useita sovelluksia samalle
alueelle voivat vaikutukset olla olennaisesti erilaisia kuin tilanteessa, jossa sovellukset
toteutetaan erillään toisistaan. Liikennetelematiikkahanketta korvaavien toimenpiteiden
kustannuksia ei otettu huomioon sovelluksen hyötyjen suuruutta laskettaessa. Tämä on
liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden (Kulmala et al 2002) mukaista, mutta
antaa joissakin tapauksissa liian maltillisen kuvan liikennetelematiikkahankkeen kan-
nattavuudesta, sillä telematiikkaa sovelletaan usein raskaiden väyläinvestointien myö-
häistämiseksi tai korvaamiseksi.

Osana työtä järjestetyissä työpajoissa esiteltiin siihen mennessä saadut tulokset sovel-
luskohtaisten yhteenvetojen muodossa. Varsinainen raportin teksti kirjoitettiin yhteen-
vetojen perusteella. Työtä ohjannut seurantaryhmä päätti, että raportin tekstiä enemmän
yksityiskohtia sisältävät sovelluskohtaiset yhteenvedot esitetään raportin liitteenä lii-
kennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa esiintyvässä hankekorttimuodossa.
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3  VALITTUJEN LIIKENNETELEMATIIKKASOVELLUS-
TEN KANNATTAVUUS SUOMEN OLOISSA

Alla seuraavat tarkasteltujen sovellusten vaikutuksia ja kannattavuutta Suomen oloissa
käsittelevät yhteenvedot. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät liitteestä yksi. Tietoja
tehdyistä oletuksista löytyy myös toisesta luvusta.

3.1  Ramppiohjaus

Yksinkertaistettuna ramppiohjausta voidaan luonnehtia ”tavalliseksi punainen-keltainen
vihreä -liikennevalon sovellukseksi moottoritien rampilla (Tielaitos 1991, s.11). Ramp-
piohjauksella säädellään moottoritielle tulevaa liikennemäärää siten, ettei tiellä olevien
ajoneuvojen määrä ylitä paikallisestikaan sen välityskykyä ja ruuhkauta tietä (Tielaitos
1991, s. 11–13). Ramppiohjauksella voidaan helpottaa tilannetta erityisesti kysynnän
ylittäessä tien kapasiteetin ja yllättävään häiriöön liittyvissä ruuhkatilanteissa. Ramppi-
ohjauslaitteistoon kuuluu liikennevalo-opastimen lisäksi myös vaihteleva määrä liiken-
nettä tarkkailevia ilmaisimia sekä ohjauslaitteisto. Ramppiohjaukseen saattaa liittyä
myös vaihtoehtoiselle reitille opastaminen esimerkiksi muuttuvan opasteen avulla.

Ramppiohjaus voi perustua erilaisiin ohjausalgoritmeihin. Yksinkertaisimmassa tapauk-
sessa kyse voi olla aikaohjatusta ramppiohjausalgoritmista, joka ei tarvitse ajantasaista
tietoa liikenteestä. Muita mahdollisuuksia ovat adaptiiviset eli tilanteeseen mukautuvat
ohjausalgoritmit (esim. Papageorgiou et al 2001) tai sumeaa logiikkaa hyödyntävät al-
goritmit. Ramppiohjauksella saavutettavat hyödyt riippuvat suurelta osin ohjausalgorit-
mista (Taale et al 1996). Ramppiohjausta on sovellettu erityisesti lähellä pullonkaulaa
sijaitsevilla moottoritien tulorampeilla sekä tulorampeilla, joilta tielle pyrkivät ajoneu-
vot häiritsevät liikennevirran kulkua (Taale, Middelham 2000). Ramppiohjauksen so-
veltaminen edellyttää, että rampilla on riittävästi tilaa tielle pääsyä jonottaville autoille
sekä kiihdyttämiseen ennen moottoritien liikennevirtaan liittymistä.

Ramppiohjaus vaikuttaa kuljettajan ajotapaan sekä reitin valintaan. Vaikutukset reitin
valintaan riippuvat olosuhteista ja voivat olla joko toivottuja tai ei-toivottuja. Ramppi-
ohjauksen yleisimmät myönteiset vaikutukset ovat väylän liikennevirran nopeuden kas-
vun tuomat aikasäästöt, väylän kapasiteetin lisääntyminen (Kang, Gillen 1999; Taale,
Middelham 2000) sekä onnettomuuksien väheneminen (Proper, Hatcher 2000). Vaiku-
tukset koko liikennejärjestelmän toimivuuteen, kustannuksiin ja turvallisuuteen riippu-
vat kuitenkin siitä, siirtyykö rampeilta liikennettä muulle verkolle ja siitä, aiheuttaako
rampeille jonoutuva liikenne häiriöitä rampille liikennettä syöttäville tie- ja katuosuuk-
sille.

Norjassa saadun kokemuksen perusteella tiedetään, että ramppiohjauksella voidaan
säästää jopa 800 ajoneuvotuntia viikossa liikennemäärien ollessa Suomen tasoa (Hau-
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gen, Giæver 2001). Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa ramppiohjauksen on arvioitu
lisänneen väylän kapasiteettia 0–5 prosentin verran (Taale, Middelham 2000). USA:ssa
ramppiohjauksen on raportoitu vähentäneen ramppiliikenteen onnettomuuksia 15–50
prosentin verran ja lisänneen pääväylän liikennevirran nopeutta 8–60 prosentilla (Pro-
per, Hatcher 2000). Kuva 4 havainnollistaa ramppiohjauksen toteutusta Norjassa.

Kuva 4. Ramppiohjattu liittymä Norjassa (Haugen, Giæver 2001).

Tiedot ramppiohjauksen vaikutuksista liikenteen päästöihin ja sitä kautta ympäristöön
ovat ristiriitaisia (Kang, Gillen 1999; Cambridge Systematics Inc. 2001). Ylimääräisen
pysähdyksen, jonotuksen rampilla ja kiihdytyksen on arvioitu lisäävän hiilivetyjen ja
hiilimonoksidin päästöjä. Toisaalta kasvaneiden nopeuksien ja paremman liikenteen
sujuvuuden on raportoitu vähentäneen muita paitsi typen oksidien päästöjä itse väylällä.

Oletetaan moottoritien liikennemääräksi noin 1100-1200 ajoneuvoa tunnissa ramppioh-
jauksen ollessa käytössä ja ramppi riittävän pitkäksi, ettei sille kertyvä jono ulotu
muulle liikenneverkolle. Tällöin viikossa saavutettava ajoneuvotuntien säästö on Norjan
kokemusten mukainen 800 ja ajoneuvotunnin 13 euron hinnalla saadaan vuosittaiseksi
aikakustannusten säästöksi runsaat 500 000 euroa. Vaadittavaan alkuinvestointiin ja
vuosittaisiin käyttökustannuksiin liittyvän epävarmuuden hallitsemiseksi laskettiin
hyöty-kustannussuhteelle kaksi vaihtoehtoa. Parhaassa mahdollisessa vaihtoehdossa
kustannukset jäävät vaihteluvälin alapäähän ja odotetut hyödyt toteutuvat suunnitellusti.
Huonommassa vaihtoehdossa kustannukset sijoittuvat vaihteluvälin yläpäähän ja odo-
tetuista hyödyistä vain kolmannes toteutuu.
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Parhaassa vaihtoehdossa hyöty-kustannussuhteen arvoksi saadaan 27 eli hanketta voi-
daan pitää yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavana. Huonommassa vaihtoehdos-
sa, jossa kustannukset on arvioitu vaihteluvälin yläpäähän ja jossa odotetuista hyödyistä
vain kolmannes toteutuu, hyöty-kustannussuhde saa arvon 4. Jopa huonomman vaihto-
ehdon mukaan toteutuessaan hanke olisi selvästi kannattava. Luultavimmin hyöty-
kustannussuhde on edellä mainittujen arvojen välillä. Edellä mainittujen hyöty-
kustannussuhteiden saavuttaminen edellyttää ramppiohjaukselle soveltuvan kohteen
löytämistä Suomesta.

Liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisista tavoitealueista ramppiohjauksella on myöntei-
nen vaikutus ainakin liikennejärjestelmän palvelutasoon ja kustannuksiin säästyneiden
aikakustannusten kautta, ellei muulle verkolle aiheutetut haitat kasva kovin suuriksi.
Vaikutuksista onnettomuuksiin ei ole kovin paljoa tilastollisesti merkitseviksi katsottuja
tutkimustuloksia, mutta yleensä tulokset osoittavat onnettomuuksien vähentyneen
ramppiohjauksen toteuttamisen jälkeen. Vaikutus turvallisuuteen riippuu myös mahdol-
lisen vaihtoehtoisen reitin ominaisuuksista. Tutkimustulokset ramppiohjauksen vaiku-
tuksista ympäristöön tai ajoneuvokustannuksiin polttoaineen kulutuksen kautta ovat ris-
tiriitaisia.

Ramppiohjauksen soveltuvuutta Suomen oloihin tarkasteltiin jo 1991 julkaistussa
Ramppiohjausselvityksessä (Tielaitos 1991). Selvityksessä ei varsinaisesti tutkittu
ramppiohjauksen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta, mutta pidettiin ramppiohjauk-
sesta maailmalla saatuja kokemuksia yleisesti ottaen positiivisina ja vuoden 1991 Suo-
messa Pasilanväylää ja Länsiväylää mahdollisina ramppiohjauksen soveltamis- ja ko-
keilukohteina. Asiantuntijakyselyssä tuli esille myös muita kohteita kuten Kehä I:n
Vihdintien ja Kannelmäen liittymät. Tällä hetkellä arkivuorokauden liikennemäärät ovat
noin 81 000 ajoneuvoa Kehä I:llä Vihdintien ja Kannelmäen liittymien välillä, Haka-
mäentiellä välillä Mannerheimintie-Veturitie noin 34 000 sekä noin 70 000 ajoneuvoa
Länsiväylällä Hanasaaren kohdalla (Helsingin kaupunki 2003).

Ramppiohjausta voidaan pitää kannattavana liikenteen hallinnan keinona myös Suomen
oloissa esiintyvillä liikennemäärillä. Vuoden 1991 selvityksen jälkeen tilanne on muut-
tunut. Pääkaupunkiseudun liikenneverkko on nykyään olennaisesti erilainen ja liiken-
nemäärät eri väylillä ovat selkeästi suuremmat. Ramppiohjaus saattaisi helpottaa tilan-
netta erityisesti moottoriteillä ja muilla sen kaltaisilla väylillä, joilla säännöllisesti
esiintyvä ruuhka on ongelma ja joille on olemassa vaihtoehtoinen reitti, jolle liikennettä
voidaan ohjata.

3.2  RDS-TMC – ajantasainen liikenteen häiriötiedotus

Liikenteen häiriöiden hallinnalla tarkoitetaan sekä odottamattomien että ennalta tiedossa
olevien tieliikenteen häiriöiden havaitsemista, hoitamista ja poistamista (Kalliokoski
2003). Suomen oloissa suurin osa häiriöistä aiheutuu huonosta säästä ja sen mukanaan
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tuomista vaikeista keliolosuhteista. Myös onnettomuudet ja tietyöt ovat tyypillisiä häi-
riöiden aiheuttajia. Tiedottamalla häiriöistä voidaan minimoida häiriöiden aiheuttamia
viivytyksiä ja kuljettajien stressiä.

Mitä nopeammin häiriöstä saadaan tieto tapahtumapaikalta tienkäyttäjille, sitä pienem-
miksi jäävät häiriön vaikutukset liikenteeseen. Viivettä häiriön tapahtumisesta sen tu-
loon tienkäyttäjien tietoon aiheuttaa erityisesti tietoketjun pituus tapahtumapaikalta
tienkäyttäjille. Mahdollista on myös, että tiedotus saavuttaa vain pienen osan kohde-
ryhmästään. RDS-TMC:n avulla voidaan nopeuttaa tiedon kulkua tienkäyttäjälle ja pyr-
kiä siihen, että tiedotus saavuttaa kohderyhmänsä.

RDS (Radio Data System) tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen tiedonsiirtoon analogi-
sen ULA-yleisradiolähetteen mukana. Eräs RDS:n lisäpalveluista on RDS-TMC, jota
käytetään ajantasaiseen liikenne- ja kelitiedotukseen. Lyhenteen loppuosa viittaa sanoi-
hin Traffic Message Channel. RDS-TMC pohjautuu standardoituihin viesteihin, jotka
sisältävät kuvauksen häiriön vaikutusalueesta, ajallisesta kestosta ja mahdollisen autoi-
lijoille suunnatun kehotuksen valita vaihtoehtoinen reitti. Viestit lähetetään RDS-datana
käyttäjien päätelaitteisiin, jotka esittävät vastaanotetun tiedon esimerkiksi laitteen näy-
töllä tai puheena.

RDS-TMC:n etuina tavallisiin radion liikennetiedotuksiin nähden ovat lähinnä tiedotuk-
sen radiossa lukemisesta aiheutuvan viiveen poistuminen ja mahdollisuus saada tieto
käyttäjän omalla kielellä. Eräs RDS-TMC:n eduista on myös sen käytön edullisuus
käyttäjälle. Käyttäjälle aiheutuu kustannuksia RDS-TMC:tä hyödyntävän autoradiovas-
taanottimen (kuva 5) hankinnasta sekä kartta-aineiston päivittämisestä käyttäjän niin
halutessa. RDS-TMC voidaan myös yhdistää ajoneuvon navigointijärjestelmään tuotta-
maan ajantasaista tietoa häiriöistä ja liikenteen sujuvuudesta. Suomessa RDS-TMC:n
hyödyntämistä on tähän asti estänyt tarvittavien vastaanottimien heikko saatavuus ja
navigointijärjestelmien tarvitseman kartta-aineiston puuttuminen.

RDS-TMC:n vaikutukset liikennejärjestelmän tilaan riippuvat olennaisesti siitä, miten
suurella osalla kuljettajista on RDS-TMC:tä hyödyntävä radiovastaanotin tai muu pää-
telaite käytössään. Esimerkiksi Ruotsissa RDS-TMC-toiminnot omaavien vastaanotti-
mien penetraatio on prosentin tai kahden luokkaa (Johansson 2003), eli vaikutuksia ko-
ko järjestelmän tasolla ei juurikaan esiinny. Kattavaa arvointia RDS-TMC:n vaikutuk-
sista ei ole tehty (ERTICO 2000).
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Kuva 5. RDS-TMC-toiminnolla varustettu Blaupunkt TravelPilot DX-R52 (Robert
Bosch Oy 2003).

RDS-TMC:n vaikutuksia voidaan arvioida vain rajallisen suuruisten palvelua tällä het-
kellä käyttävistä koostuvien otosten perusteella. Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen
mukaan RDS-TMC-ominaisuudet sisältävän vastaanottimen omaavista kuljettajista noin
45 % oli vähintään kerran valinnut toisen reitin järjestelmän tarjoaman tiedon perus-
teella (Tarry, Pyne 2003). Ennen matkalle lähtöä saadun informaation perusteella suun-
nitelmiaan oli muuttanut 23 % tutkimuksessa mukana olleista RDS-TMC-palvelun
käyttäjistä (Tarry, Pyne 2003).

Arvioitaessa RDS-TMC-palvelun kannattavuutta Suomen oloissa käytettiin palvelun
aloittamisen vaatimina investointikustannuksina 350 000 euroa ja vuosittaisina käyttö-
kustannuksina 180 000 euroa (Johansson 2003). Käyttökustannuksissa on mukana sig-
naalin lähettämisestä aiheutuvat kustannukset sekä palvelun vaatima henkilötyö. Jos
RDS-TMC tulee suosituksi, joudutaan mahdollisesti investoimaan lisää liikenteen seu-
rantaan käytettäviin järjestelmiin. RDS-TMC-ominaisuuksien aiheuttamaksi lisäkustan-
nukseksi autoradion tai muun päätelaitteen hinnassa oletettiin 100 euroa. Palvelun
käynnistämisen vaatimaa alkuinvestointia voidaan pitää ns. uponneena kustannuksena,
jota ei enää saada takaisin. Yhdellä prosentilla autoilijoista oletettiin olevan palvelua
hyödyntävä päätelaite, mikä vastaa Ruotsin tämänhetkistä tilannetta (Johansson 2003).
Suomen autokannan määräksi oletettiin 2,2 miljoonaa (Tiehallinto 2003).

Palvelun arvon käyttäjille oletettiin olevan vähintään se, mitä he ovat valmiita maksa-
maan palvelusta.  Brittiläisessä tutkimuksessa saadun tuloksen mukaan 37 % tutkimuk-
sessa mukana olleista 280 RDS-TMC-palvelun käyttäjästä olisi valmis harkitsemaan
palvelun tilaamista keskimäärin 137 eurolla (£96) vuodessa (Tarry, Pyne 2003).

Tilanteessa, jossa 37 % käyttäjissä kokee hyötyvänsä palvelusta, yhdellä prosentilla
autoilijoista on käytössään RDS-TMC:tä hyödyntävä päätelaite ja palvelun hyödyt
käyttäjille vastaavat brittiläisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia saadaan hyöty-
kustannussuhteeksi 1,6. Lukua laskettaessa ei huomioitu jo uponneita alkuinvestoinnin
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kustannuksia. Niiden ottaminen huomioon ei kuitenkaan tekisi hankkeesta yhteiskunta-
taloudellisesti kannattamatonta. Hyöty-kustannussuhteen arvoja eri lähtöarvoilla löytyy
liitteestä yksi.

Huonoimmassa vaihtoehdossa, jossa käyttäjien palvelusta saama hyöty jää kolmannek-
seen brittiläisessä tutkimuksessa tulokseksi saadusta summasta ja vain yhdellä prosen-
tilla kuljettajista on käytössään RDS-TMC:tä hyödyntävä päätelaite, muodostuu hyöty-
kustannussuhteeksi noin 0,5. Parhaassa vaihtoehdossa, jossa viidellä prosentilla autoili-
joista on RDS-TMC:tä hyödyntävä päätelaite ja jossa käyttäjien palvelusta saamat hyö-
dyt vastaavat brittiläisessä tutkimuksessa saatua arvoa, saadaan hyöty-kustannus-
suhteeksi noin 2,0.

Varmaa on, että RDS-TMC-palvelulla on ollut vaikutuksia sitä hyödyntävän päätelait-
teen hankkineiden kuljettajien käyttäytymiseen. Huomattava osuus kuljettajista muuttaa
käyttäytymistään esimerkiksi valitsemalla toisen reitin. Kuljettajien saavuttamista aika-
säästöistä tai vaikutuksesta onnettomuuksiin ei toistaiseksi ole luotettavaa tietoa saata-
villa.

RDS-TMC-palvelun hyödyt voivat toteutua vain, jos palvelua hyödyntäviä päätelaitteita
on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan RDS-TMC:n tu-
levaisuus riippuu suuresti siitä, muodostuuko sitä hyödyntävistä vastaanottimista kau-
pallista menestystä (Holm 2001). Ajoneuvoon asennettavien navigointilaitteiden yleis-
tyminen puolestaan edellyttää laitteiden tarvitseman kartta-aineiston tuloa markkinoille.
Todennäköistä on, että Suomea koskeva kartta-aineisto tulee markkinoille kesään 2004
mennessä (Johansson 2003b).

RDS-TMC:n avulla voidaan saavuttaa aikasäästöjä erityisesti tilanteissa, joissa käyttä-
jällä on saamansa tiedon perusteella mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään esimerkiksi
valitsemalla toinen reitti tai siirtämällä matkalle lähdön ajankohtaa. Merkittävimmät lii-
kenteen häiriöt tapahtuvat yleensä pääkaupunkiseudulla tai suurimpien kaupunkien väli-
sellä päätieverkolla. Päätieverkko tuli mahdollisena soveltamiskohteena esiin myös
asiantuntijakyselyssä. Siksi on perusteltua olettaa, että palvelun tulisi kattaa suurin osa
Suomen alueesta.

Riskinä RDS-TMC:n suhteen on päätelaitteiden yleistymisen lisäksi myös RDS:n rajal-
linen kapasiteetti tiedon siirrossa ja samanaikainen matkapuhelinverkon kautta tapahtu-
van langattoman tiedonsiirron halpeneminen. Toistaiseksi ei ole helppoa ennustaa tar-
kasti, miten RDS:n kanssa kilpailevat teknologiat kuten DAB, GPRS ja UMTS lähiai-
koina kehittyvät saatavuuden ja hinnan suhteen. Todennäköiseltä näyttää, että RDS tu-
lee säilymään niin kauan kuin analogisia ULA-yleisradiolähetyksiä jatketaan.



24

3.3  E-Call

Suomen tieliikenteen onnettomuuksissa kuolee nelisensataa ja loukkaantuu noin kah-
deksantuhatta ihmistä vuodessa. Tärkeä merkitys onnettomuuden seurauksien kannalta
on sillä, miten nopeasti apu ehtii paikalle. Puutteellinen tai virheellinen tieto onnetto-
muuspaikasta voi viivästyttää avun saapumista. On mahdollista, ettei hätäilmoituksen
tekijä paikallistuntemuksen ja maamerkkien puuttuessa osaa tarkasti ilmaista onnetto-
muuspaikkaa. Kaikissa tilanteissa ei apua ole myöskään GSM-verkon avulla tapahtu-
vasta paikannuksesta, sillä sen tarkkuus on rajallinen erityisesti haja-asutusalueella eikä
hätäpuhelun soittajan sijainti välttämättä ole sama kuin itse onnettomuuspaikka.

Euroopan unionin E-MERGE-projektissa (E-Merge 2003) kokeillaan järjestelmää, joka
avaa automaattisesti yhteyden hätäkeskukseen käyttäjän painaessa ajoneuvoon sijoitet-
tua hätäpainiketta tai järjestelmään liitettyjen antureiden havaitessa törmäyksen. Tämä
ns. E-Call-järjestelmä hyödyntää matkapuhelinverkkoa ja tietyssä määrin matkapuhe-
linverkon avulla tapahtuvaa paikannusta. Ajoneuvolaitteistoon kuuluu olennaisena osa-
na GPS-paikannin, joka tarjoaa suhteellisen tarkan paikka- ja aikatiedon. Yhteyden
avautuessa järjestelmä lähettää hätäkeskukseen viestin, joka sisältää ajoneuvon tunnis-
tamiseen tarvittavat tiedot, aikaleiman, mahdollisen GPS-paikannuksen tuottaman paik-
katiedon ja tiedon järjestelmän aktivoitumisen syistä.

On esitetty arvio, että telematiikalla voidaan lyhentää merkittävästi onnettomuuden ta-
pahtumisesta avun saapumiseen kuluvaa aikaa (European Commission 2002b). E-Call
on järjestelmä, jolla tähän voidaan pääasiassa pyrkiä. E-Callin toteutus on tällä hetkellä
käynnistymässä eri puolilla Eurooppaa. Siksi varsinaisia vaikutustutkimuksia ei vielä
ole tehty.

E-Callin tuottamia hyötyjä voidaan arvioida esimerkiksi tutkimalla, mitä autoilijat olisi-
vat valmiita maksamaan E-Callia hyödyntävästä ajoneuvolaitteistosta ja itse palvelusta.
Suuri osa E-MERGE-projektin puitteissa tehdyn tutkimuksen vastaajista oli valmiita
maksamaan ajoneuvolaitteistosta mutta itse palvelusta vain puolet (European Commis-
sion 2002c).

On myös esitetty arvio, että E-Call-järjestelmällä saavutettavat hyödyt vastaisivat noin
662 euroa jokaista E-Call-järjestelmää hyödyntävällä ajoneuvolaitteistolla varustettua
myytyä uutta autoa kohti. Mukaan on laskettu säästö onnettomuuskustannuksissa sekä
onnettomuuksien aiheuttamissa aikakustannuksissa. Säästöt onnettomuuskustannuksissa
liittyvät lähinnä oletukseen, että E-Callin lyhentäessä avun saapumiseen kuluvaa aikaa
onnettomuudet eivät aiheuta niin vakavia seurauksia kuin aikaisemmin ja tarkan paik-
katiedon avulla voidaan saavuttaa säästöjä pelastuspalvelussa. E-Callin voidaan olettaa
lyhentävän aikaa onnettomuuden tapahtumisesta avun saapumiseen kaupunkialueiden
ulkopuolella enemmän kuin kaupungeissa. Lisäksi E-Callin on oletettu pienentävän
myös onnettomuuksien selvittelystä aiheutuvia kustannuksia, sillä ajoneuvojen onnet-
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tomuuspaikalta keräämää tietoa voidaan käyttää onnettomuuden kulkua tutkittaessa.
(Reinhardt 2003)

E-Call asettaa uusia vaatimuksia sekä hätäkeskuksille että ajoneuvoihin asennettaville
laitteille. Hätäkeskus tarvitsee tietoliikenneyhteyksien lisäksi ohjelmiston, jolla tulkita
ajoneuvojärjestelmän lähettämä tieto. Lisäksi tarvitaan ohjelmisto ajoneuvojärjestelmän
lähettämän paikkatiedon esittämiseen digitaalisella kartalla (kuva 6) sekä ohjelmisto
tiedonsiirtoon asiakkaan mahdollisesti valitseman lisäpalveluja tuottavan operaattorin
kanssa.

Kuva 6. Ajoneuvolaitteiston lähettämä paikkatieto voidaan esittää digitaalisen kartta-
pohjan avulla (E-merge 2003b).

Hätäkeskusten infrastruktuuriin tehtävän alkuinvestoinnin suuruudeksi oletettiin 1,25
miljoonaa euroa ja järjestelmän ylläpidosta aiheutuviksi vuosittaisiksi kustannuksiksi
viidesosa alkuinvestoinnin kustannuksista. Yhden ajoneuvolaitteiston kustannukseksi
oletettiin 200 euroa (European Commission 2003b) ja saavutettaviksi hyödyiksi myytyä
ajoneuvolaitteistoa kohti 662 euroa (Reinhardt 2003).

Oletettaessa, että viisi prosenttia ensirekisteröitävistä autoista (Tilastokeskus 2003a) on
varustettu E-Call-järjestelmää hyödyntävällä ajoneuvolaitteistolla saadaan hyöty-
kustannussuhteeksi 2,5. Tilanteessa, jossa 20 % ensirekisteröitävistä autoista varuste-
taan E-Callia hyödyntävällä ajoneuvolaitteistolla, saadaan hyöty-kustannussuhteelle ar-
vo 3,1. E-Callin toteuttamista voidaan siis pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana,
vaikka vain osaan myytävistä autoista asennettaisiin palvelua hyödyntävä ajoneuvolait-
teisto.
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Nopeuttaessaan avun saapumista onnettomuuspaikalle E-Call tukee erityisesti liikenne-
ja tietoyhteiskuntapoliittista tavoitealuetta turvallisuus ja terveys onnettomuuksiin koh-
distuvan päävaikutuksensa ansiosta. Avun saapuessa nopeammin muodostuvat onnet-
tomuuksien seuraukset vähemmän vakaviksi. On mahdollista, että E-Call helpottaa hä-
täkeskusten työtä tarkemman paikannuksen myötä sekä tuodessaan mahdollisuuden
erottaa onnettomuuteen joutuneiden tekemä ilmoitus sivullisten tekemistä ilmoituksista.
E-Call saattaa myös nopeuttaa liikenteen häiriöistä tiedottamista ja siten vähentää tien-
käyttäjien aikakustannuksia ja tukea siltä osin tavoitealueen liikennejärjestelmän pal-
velutaso ja kustannukset tavoitteita.

Voidaan olettaa, että E-Call tuo olennaisia hyötyjä myös Suomen oloissa, joissa väli-
matkat ovat pitkiä ja onnettomuuksia tapahtuu usein paikoissa, joita on vaikea ilmaista
yksikäsitteisesti esimerkiksi katuosoitteen avulla. Ellei itse onnettomuuden uhri kykene
tekemään hätäilmoitusta, voi erityisesti vähäliikenteisillä teillä tai pimeässä kulua ver-
rattain paljon aikaa, ennen kuin sivullinen osuu paikalle, havaitsee tapahtuneen onnet-
tomuuden ja tekee hätäilmoituksen. Myös edellytykset E-Callin toteuttamiselle ovat
melko hyvät, sillä toisistaan erillisiä hätäkeskuksia on Suomessa vain vähän.

Näyttää siis siltä, että E-Call tarjoaisi suurimmat hyödyt suurimpien kaupunkialueiden
ulkopuolella. Edellytykset E-Callin toteuttamiselle ovat olemassa myös syrjäisemmillä
seuduilla, sillä eri operaattoreiden GSM-verkot ja DGPS-korjaussignaalia lähettävä Di-
gitan verkko kattavat lähes koko maan. Asiantuntijakyselyssä mahdollisena nähtiin to-
teuttaminen laajuudeltaan rajallisena pilottihankkeena.

Suurimman erän E-Callin toteuttamiseen liittyvissä kustannuksissa muodostaa ajoneu-
volaitteiden hankinta. Siksi hyöty-kustannussuhde muuttuu melko jyrkästi ajoneuvo-
laitteiston hinnan funktiona. Edellä mainituilla ehdoilla E-Callia voidaan pitää yhteis-
kuntataloudellisesti kannattavana turvallisuutta edistävänä toimenpiteenä.

3.4  Automaattinen nopeusvalvonta

Liikenteessä vuosittain kuolevien ja loukkaantuvien määrää pyritään suunnitelmallisesti
vähentämään. Nopeusrajoituksia asettamalla pyritään alentamaan ajoneuvojen nopeuk-
sia, jotta onnettomuuksien seuraukset muodostuisivat vähemmän vakaviksi. Ei kuiten-
kaan ole itsestään selvää, että kuljettajat noudattavat tielle asetettua nopeusrajoitusta.
Perinteisellä poliisin suorittamalla valvonnalla ja automaattisella nopeusvalvonnalla py-
ritään luomaan subjektiivinen kiinnijäämisen riski, joka motivoi noudattamaan asetet-
tuja nopeusrajoituksia.

Perinteisen poliisin suorittaman tutkavalvonnan lisäksi nopeuksia valvotaan useissa
maissa myös automaattisilla järjestelmillä. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kiintei-
siin tien varteen sijoitettuihin kameroihin pohjautuva pistenopeuksia valvova järjestel-
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mä. Järjestelmän on havaittu parantaneen liikenneturvallisuutta ja toimineen luotetta-
vasti. (Lähesmaa et al 2002; Räsänen, Peltola 2001)

Nykyisen järjestelmän ongelmana on suuri työvoiman tarve. Suuri osa käytössä olevista
kameroista on tavallisia filmiä käyttäviä kameroita, joiden käyttö vaatii filmin vaihtami-
sen ja kehittämisen tietyin väliajoin. Lisäksi poliisilla on käytössä siirrettäviä miehitet-
tyinä toimivia digitaalisia kameralaitteistoja. Työvoiman tarvetta lisää erityisesti nykyi-
nen lainsäädäntö, joka vaatii poliisia selvittämään ylinopeutta kulkeneen ajoneuvon
kuljettajan henkilöllisyyden ennen sakon määräämistä rangaistusmääräysmenettelyllä.
(Lähesmaa et al 2002)

Valtioneuvoston periaatepäätös (Valtioneuvosto 2001) 18.1.2001 edellyttää automaatti-
valvonnan laajentamista 800 tiekilometrille vuoteen 2005 mennessä. Tämä laajentami-
nen voidaan toteuttaa nykyisen järjestelmän puitteissa. Kesällä 2003 valmiina oli 345
kilometriä. Seuraamusten toimeenpanon yksinkertaistaminen on edellytys automaatti-
valvonnan merkittävälle laajentamiselle, sillä lisäresursseja poliisin suorittamaan lii-
kenteen valvontaan ei ole näköpiirissä.

Kuva 7. Kameravalvonnan tiedotustaulu (Räsänen, Kallberg 2003).
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Nykyään saatavilla oleva tekniikka tarjoaa lukuisia uusia mahdollisuuksia automaatti-
valvonnan määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen. Automaattinen nopeusvalvonta
voidaan toteuttaa digitaalisen kuvan tallentavalla kameralla tavallisen filmiä käyttävän
kameran sijaan. Teknisesti mahdollista olisi myös automatisoida koko prosessi rikkeen
havaitsemisesta seuraamuksen tulostukseen ja postitukseen asti. Valvontajärjestelmä
voidaan joko sijoittaa kiinteästi tien varteen tai se voidaan toteuttaa helposti paikasta
toiseen siirreltävänä järjestelmänä. Laitteet voidaan myös sijoittaa näkyvästi tien var-
teen tai sijoittaa näkymättömiin ja samaan aikaan informoida kuljettajia niiden olemassa
olosta (kuva 7).

EU:n ESCAPE-hankkeessa eri tutkimusten tuloksista tehdyn yhteenvedon mukaan au-
tomaattinen kameroilla toteutettu nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoihin johta-
neita onnettomuuksia 17 % (Elvik 2001).

Suomessa saadut kokemukset tukevat tätä. Automaattisen nopeusvalvonnan on arvioitu
vähentäneen henkilövahinko-onnettomuuksia 21 % ja onnettomuuksissa kuolleiden
määrää jopa 52 % (Räsänen, Peltola 2001, s.12). Subjektiivinen rikkeestä kiinnijäämi-
sen riski on suurempi, jos kuljettajat eivät etukäteen tiedä tarkkoja pisteitä, joissa auto-
maattista nopeusvalvontaa toteutetaan. On havaittu, että vakituiset tienkäyttäjät oppivat
pian näkyvästi tien varteen sijoitettujen valvontapisteiden sijainnin, jolloin valvonnan
yllätyksellisyys vähenee (Räsänen, Peltola 2001, s. 14).

Uudessa Seelannissa tehdyn tutkimuksen mukaan piilossa oleva kameravalvonta vai-
kuttaa kuljettajien käyttäytymiseen näkyvästi tien varressa suoritettua kameravalvontaa
tehokkaammin. Eräässä Uuden Seelannin maakunnista kokeiltiin autoilijoilta piilossa
olevilla siirreltävillä poliisiautosta käsin operoitavilla kameroilla suoritettua nopeusval-
vontaa näkyvissä olevien siirreltävien laitteiden sijaan. Vertailualueella toteutettiin
muuten samanlaista mutta kuljettajille näkyvää nopeusvalvontaa. Kuljettajia informoi-
tiin valvonnasta sekä tiedotuskampanjalla että tieosuuksille sijoitetuilla kameravalvon-
nasta kertovilla liikennemerkeillä. (Keall et al 2001)

Koejakson aikana saatuja tuloksia tarkasteltiin suhteessa tilanteeseen ennen kokeen
aloittamista. Alueellisella vertailulla pyrittiin poistamaan muiden kyseisessä maassa lii-
kenneturvallisuuteen liittyvien tekijöiden vaikutus. Tutkimuksen aikana keskinopeudet
laskivat tutkimusmaakunnassa 2,3 km/h tieosuuksilla, joille kameroita oli sijoitettu, ja
1,6 km/h muilla tutkimusmaakunnan teillä. Tutkimuksessa havaittiin myös vaikutus on-
nettomuuksiin. Suoralla tiellä tapahtui 11 % vähemmän henkilövahinko-onnetto-
muuksia, onnettomuuksissa kuolleita oli 19 % vähemmän ja tapahtunutta onnettomuutta
kohti loukkaantuneita oli 8 % vähemmän. Kaikki edellä mainitut tulokset olivat tilas-
tollisesti merkitseviä. (Keall et al 2001).

Alankomaissa kyettiin täydellisesti automatisoidulla ajoneuvon haltijalle lähetettävään
maksuseuraamuksen perustuvalla nopeusvalvonnalla saamaan huomattavasti perinteistä
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nopeusvalvontaa parempia tuloksia. Perinteisellä nopeusvalvonnalla oli 120 km/h no-
peusrajoitusta rikkovien osuus saatu putoamaan noin kuuteen prosenttiin ajoneuvoista.
Automaattisella matka-ajan mittaamiseen perustuvalla nopeusvalvonnalla rikkomukseen
syyllistyvien määrää onnistuttiin vähentämään 90 % vielä tästäkin arvosta 0,6 prosent-
tiin ajoneuvoista. Automaattisen järjestelmän koettiin vähentäneen sakkojen käsittelyyn
liittyvää työvoiman tarvetta, rauhoittaneen liikennettä ja vähentäneen onnettomuuksia.
(Malenstein 2000)

Uuden Seelannin tapainen siirreltävillä autosta käsin operoitavilla puoliautomaattisilla
laitteilla toteutettava valvonta on melko työvoimavaltaista. Alankomaissa käytössä ole-
va matka-ajan mittaamiseen perustuva järjestelmä on huomattavasti pidemmälle auto-
matisoitu. Kannattavuuden voidaan jälkimmäisessä tapauksessa olettaa olevan selvästi
parempi.

Laajamittainen automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotto edellyttää valvontaan liit-
tyvien prosessien automatisointia mahdollisimman pitkälle. Nykyisen poliisin esitutkin-
nan kaikissa tapauksissa sisältävän menettelyn yksinkertaistaminen edellyttää lainsää-
dännön muuttamista. Asiaa tutkinut oikeusministeriön työryhmä piti mahdollisena lä-
hinnä mallia, jossa rikesakko määrätään ehdollisena ajoneuvon rekisterinumeron perus-
teella (oikeusministeriö 2001). Ajoneuvon haltijan vastustaessa rikesakkoa poliisi toi-
mittaisi esitutkinnan tavalliseen tapaan. Toinen vaihtoehto on siirtää osa ylinopeuksista
pysäköintivirhemaksun tapaan määrättävän hallinnollisen maksuseuraamuksen piiriin.
Lainsäädännön valmistelu näyttää tällä hetkellä etenevän ehdollisen rikesakon suuntaan
(oikeusministeriö 2003).

Automaattiseen nopeusvalvontaan käytettävän järjestelmän tulee täyttää oikeusvarmuu-
den asettamat vaatimukset. Suomeen ehdotetuissa malleissa ihminen tarkistaa kaikki
järjestelmän laatimat ehdotukset seuraamuksista ennen niiden toimeenpanoa (Lähesmaa
et al 2002, s. 26 kuva 3). Näin minimoidaan tapahtuvien virheiden ja esitutkintaan tai
oikeuskäsittelyyn päätyvien seuraamusten määrä.

Kannattavuuslaskelmassa tarkasteltiin tilannetta, jossa automaattisen nopeusvalvonnan
piirissä olevaa aluetta lisätään Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 800 tieki-
lometriin vuoden 2001 noin 280 kilometristä. On arvioitu, että ehdotuksen mukaisella
automaattisen nopeusvalvonnan lisäyksellä voidaan säästää viisitoista henkilövahinko-
onnettomuutta ja neljä liikennekuolemaa vuosittain (Mäkinen 2001, s. 31).

Automaattisen nopeusvalvonnan laajentamiselle laskettiin hyöty-kustannussuhde sekä
hallinnollisen maksun että ehdollisen rikesakon tapauksessa. Eroja kustannuksissa näi-
den vaihtoehtojen välillä on lähinnä seuraamusten käsittelyyn tarvittavan työvoiman
määrässä ja kustannusten kohdentumisessa. Ehdollisen rikesakon tapauksessa hyöty-
kustannussuhteeksi saadaan 4,7 ja hallinnollisen maksuseuraamuksen vaihtoehdossa
5,5.
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Asiantuntijakyselyn vastauksissa esille nousivat mahdollisina soveltamiskohteina esille
päätiet ja kaupunkialueet, joilla liikennemäärät ovat riittävän suuria, sekä vilkkaat yksi-
ajorataiset tieosuudet, joiden geometria on huono. Matka-ajan mittaamiseen perustuva
automaattinen nopeusvalvonta soveltuu parhaiten osuuksille, joilla on paljon pitkämat-
kaista liikennettä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa teknisiä tai hyväksyttävyyteen liittyviä
seikkoja, jotka estäisivät automaattisen nopeusvalvonnnan laajentamisen Suomessa.
Uuden automaattivalvontaan liittyvän lainsäädännön valmistelu on toistaiseksi kesken.

Automaattista nopeusvalvontaa voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana
tapana parantaa liikenneturvallisuutta. Suurta eroa hyöty-kustannussuhteessa ei kahden
tarkastellun toteuttamistavan – hallinnollisen maksuseuraamuksen ja ehdollisen rikesa-
kon – välillä näytä olevan. Ellei poliisin henkilöresursseja voida lisätä, hallinnollisen
maksuseuraamuksen hieman parempi kannattavuus ehdolliseen rikesakkoon verrattuna
kasvaa automaattivalvonnan piirissä olevaa tiepituutta  mahdollisesti lisättäessä edelleen
800 km:stä.

3.5  Matka-ajan näyttötaulut

Liikenneverkko on jatkuvassa muutoksen tilassa oleva järjestelmä, jossa liikennemäärät
ovat erilaiset eri vuorokaudenaikoina ja eri päivinä. Tästä aiheutuu epävarmuutta liiken-
nejärjestelmän käyttäjille ja erityisen tärkeänä käyttäjät pitävät matka-aikoihin liittyvää
varmuutta ja ennustettavuutta (Luoma 1998). Epävarmuutta matka-aikoihin aiheuttavat
ennakoitavissa olevat suurista liikennemääristä tai tietöistä johtuvat ruuhkat sekä en-
nalta arvaamattomat liikenteen häiriöt, joiden kestoa tai vaikutuksia kuljettajan voi olla
vaikea ennakoida.

Reittiä valitessaan kuljettaja ei yleensä tiedä, miten liikenne sujuu eri reiteillä ja mah-
dollista on, että kuljettaja havaitsee ruuhkan vasta valitsemallaan reitillä. Tiedon puute
saattaa siis estää kuljettajaa valitsemasta itsensä kannalta optimaalista reittiä. Tällöin
liikenneverkonkaan välityskyky ei ole tehokkaassa käytössä pääväylän ruuhkautuessa ja
vaihtoehtoisen reitin välityskyvyn jäädessä täysimääräisesti hyödyntämättä.

Parannusta tilanteeseen voidaan saavuttaa tarjoamalla kuljettajalle ajantasaista tietoa
ennakoitavissa olevasta matka-ajasta tai normaalin matka-ajan päälle tulevasta viiveestä
esimerkiksi muuttuvan opasteen avulla. Arvio todennäköisestä matka-ajasta tai matka-
ajan päälle tulevasta viiveestä voidaan muodostaa esimerkiksi mittaamalla autojen mat-
ka-aikoja automaattista rekisterinumeron tunnistusta hyödyntävien digitaalisten kame-
roiden avulla ja käyttämällä sopivaa algoritmia lyhyen aikavälin ennusteiden laskemi-
seen. Matka-aikaa tai viivettä eri reittejä pitkin liikenneverkon eri pisteiden välillä
näyttävien muuttuvien opasteiden vaikutuksesta on olemassa jonkin verran tutkittua
tietoa.
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Tanskassa tehdyn tutkimuksen (Wendelboe 2003) mukaan viivettä eri reittejä pitkin
samaan pisteeseen näyttävällä taululla voidaan vaikuttaa kuljettajien reitin valintaan ti-
lanteessa, jossa ero viiveessä reittien välillä on selkeä. Normaalin matka-ajan ollessa
osuudella noin 5,5-7 minuuttia vasta vähintään noin kuuden minuutin ero viiveessä reit-
tien välillä sai merkittävän määrän kuljettajia siirtymään toiselle reitille.

Tutkimuksen kohteena oli Tanskassa Kööpenhaminan eteläpuolella sijaitsevalle mootto-
ritieosuudelle asennettu järjestelmä, johon sisältyi muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja
vaihtoehtoiselle reitille opastava muuttuva opaste. Parhaimmillaan taulu sai noin 12-
14 % kuljettajista valitsemaan vaihtoehtoisen reitin tilanteissa, joissa ero ennustetuissa
matka-ajoissa oli selvä. Taulun havaittiin vaikuttavan kuljettajien käyttäytymiseen
edellä mainitun tyyppisissä tilanteissa, mutta ei yleisesti lyhentävän matka-aikoja.

Tanskassa saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa myös Suomessa muuttuvista opasteista
saatuihin kokemuksiin. Valtatiellä neljä sai muuttuvilla opasteilla toteutettu reitinopas-
tusjärjestelmä parhaimmillaan 20 prosenttia autoilijoista siirtymään vaihtoehtoiselle rei-
tille maantielle 140 (Alppivuori et al 1995).

Kannattavuuslaskelman lähtökohtana oli tilanne, jossa pääväylälle on olemassa vaihto-
ehtoinen reitti, jonka valitsemalla kuljettajan on mahdollista saavuttaa säästöä matka-
ajassa. Samalla myös liikenteen sujuvuus pääväylällä paranee osan liikenteestä siirtyes-
sä vaihtoehtoiselle reitille. Normaaliliikenteessä pääväylällä olevien matka-aika osuu-
della on noin kuusi minuuttia ja ruuhka- tai häiriötilanteessa vähintään 12 minuuttia tai
enemmän. Toiselle reitille siirtyvien oletettiin saavuttavan kahdeksan minuutin aika-
säästön tilanteessa, jossa ennakoitavissa oleva ero viiveessä reittien välillä on kuusi mi-
nuuttia tai enemmän. Pääväylälle jäävien matka-ajan oletettiin lyhenevän minuutilla lii-
kenteen sujuvuuden parantuessa osan liikenteestä siirryttyä toiselle reitille. Toiselle rei-
tille siirtyvien osuudeksi oletettiin 12 %.

Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa lähtökohtana oli järjestelmä, jossa autojen mat-
ka-aikoja mitataan digitaalisten kameroiden ja automaattisen rekisterinumeron tunnis-
tuksen avulla ja lasketut arviot viiveelle eri reittejä pitkin näytetään osuuden molempiin
päihin asennettujen muuttuvien opasteiden avulla. Kustannuksia arvioitiin aluksi alan
tietokannoissa esiintyvien arvojen avulla (U.S. DOT 2003). Arvoja tarkennettiin asian-
tuntijahaastattelulla (Rajala 2003). Järjestelmän toteuttamiseen vaadittavan alkuinves-
toinnin suuruudeksi oletettiin 350 400 euroa ja vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi 18
500 euroa.

Mahdollista olisi mitata ajoneuvojen matka-aikoja myös GSM-verkon tuottaman tiedon
avulla (Kummala 2002). GSM-verkon avulla saatu tieto matka-ajoista on verrattain
luotettavaa, mutta menetelmä ei sovellu kaikkiin kohteisiin. Esimerkiksi joukkoliiken-
nevälineissä tai rinnakkaisilla teillä liikkuvat puhelimet saattavat aiheuttaa virheha-
vaintoja eikä matkapuhelinverkon tukiasemien sijainti aina ole optimaalinen matka-
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aikojen mittaamisen kannalta. Tarkkaa tietoa ei ole saatavilla myöskään kyseisen me-
netelmän kustannuksista. Tästä syystä kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että matka-
aikojen mittaaminen hoidetaan automaattista rekisterinumeron tunnistusta hyödyntävillä
digitaalisilla kameroilla. Toteutettaessa järjestelmää johonkin määriteltyyn kohteeseen
on mahdollista, että matka-aikojen mittaaminen GSM-verkon avulla on käyttökelpoinen
ja taloudellinen vaihtoehto.

Epävarmuutta järjestelmällä saavutettavien hyötyjen arviointiin luo se, miten usein
syntyy tilanteita, joissa ero viiveessä reittien välillä on huomattava. Järjestelmälle las-
kettiin hyöty-kustannussuhde kahdessa vaihtoehtoisessa tilanteessa. Ensimmäisessä
vaihtoehdossa järjestelmä on hyödyksi lähinnä ennalta arvaamattomien liikenteen häi-
riöiden kuten onnettomuuksien vaikeuttaessa liikennettä. Häiriön kestoksi oletettiin
kaksi tuntia, häiriöiden määräksi vuodessa kymmenen ja häiriön aikaiseksi liikennemää-
räksi 1500 ajoneuvoa tunnissa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa lähtökohtana oli tilanne,
jossa osuudella esiintyy säännöllisiä ylikysynnästä aiheutuvia ruuhkia, jotka pidentävät
matka-aikaa. Laskelmassa oletettiin, että ruuhkia esiintyy satana päivänä vuodessa ja
ruuhkaisia tunteja on keskimäärin kaksi ruuhkaa kohti. Liikennemääräksi ruuhka-aikana
on oletettu 2000 ajoneuvoa tunnissa.

Järjestelmän hyöty-kustannussuhteen arvoksi saatiin ensimmäisessä tapauksessa 0,2 ja
jälkimmäisessä tapauksessa 2,5. Järjestelmää ei siis voi pitää yhteiskuntataloudellisesti
kannattavana tilanteessa, jossa liikenteen häiriöt ovat vähäisiä ja satunnaisia. Sen sijaan
tilanteessa, jossa osuudella esiintyy esimerkiksi säännöllisesti toistuvia kysyntäruuhkia,
on järjestelmä yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Osuuksia, joilla säännöllisesti toistuvat ruuhkat ovat ongelma ja joille on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, ei ole Suomessa kovin paljoa. Lisäksi liikennemäärien tulee olla
riittävän suuria, jotta sovellus olisi kannattava. Asiantuntijakyselyn vastauksissa mai-
nittiin päätieverkon häiriöherkät ja vilkkaasti liikennöidyt yhteysvälit sekä Kehä I ja
Kehä III pääkaupunkiseudulla.

Järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että on olemassa vaihtoehtoinen reitti, jolle tar-
vittaessa voidaan ohjata liikennettä pääväylältä ja jonka matka-ajat eivät poikkea huo-
mattavasti pääväylän matka-ajoista. Ellei vaihtoehtoista reittiä ole, ei järjestelmällä voi-
da saavuttaa aikasäästöjä. Olennaista on, että tauluilla esitettävä tieto ennakoitavissa
olevasta viiveestä tai matka-ajasta on mahdollisimman luotettavaa, jotta käyttäjien
luottamus järjestelmään säilyisi (Warita et al 2001). Kuva 8 esittää japanilaista matka-
aikoja näyttävää taulua.
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Kuva 8. Japanilainen matka-aikaa kahteen eri kohteeseen näyttävä taulu (Warita et al
2001).

3.6  Automaattinen bussikaistojen valvonta

Ruuhkat aiheuttavat kaupungeissa merkittävän ongelman myös joukkoliikenteelle.
Ruuhkat keskeisimmillä joukkoliikenteen käyttämillä väylillä tekevät matka-ajasta vai-
keammin ennustettavan ja heikentävät liikennejärjestelmän toimivuutta. Ajoaikojen pi-
dentyessä joukkoliikenne muuttuu vähemmän houkuttelevaksi, matkustajien aikakus-
tannukset lisääntyvät ja saman vuorovälin ylläpitämiseen tarvitaan yhä enemmän ka-
lustoa, mikä nostaa liikennöinnin kustannuksia ja lisää paineita lippujen hintojen korot-
tamiseen. Ruuhkien vaikutuksia joukkoliikenteeseen on pyritty minimoimaan ruuhka-
aikoina vain bussien ja taksien käytössä olevilla bussikaistoilla. Monet henkilöautoilijat
käyttävät kuitenkin bussikaistoja lain vastaisella tavalla eivätkä poliisin resurssit nykyi-
sellään riitä kattavaan bussikaistojen valvomiseen, minkä vuoksi joukkoliikenne ei saa
bussikaistoista läheskään kaikkea mahdollista hyötyä.

Bussikaistojen valvontaan on eri puolilla maailmaa kehitetty erilaisia kokonaan tai
osittain automaattisesti toimivia järjestelmiä. Yhteistä järjestelmille on pyrkimys auto-
matisoida rikkeiden havaitseminen, joka voi tapahtua esimerkiksi digitaalisen kameran
ja automaattisen rekisterinumeron tunnistuksen avulla. Kamera voidaan sijoittaa joko
bussiin tai tien varteen. Rikkomukseen syyllistyneille voidaan lähettää joko rikesakko
tai hallinnollinen maksuseuraamus tai heidän rekisterinumeronsa voidaan näyttää
muuttuvan opasteen avulla muille tiellä liikkuville.

Automaattisen bussikaistojen valvonnan on raportoitu Birminghamissa Iso-Britanniassa
vähentäneen bussikaistaa väärinkäyttävien määrää 60 prosentilla. Samalla bussien mat-
ka-ajat lyhenivät keskimäärin 32 prosentilla (Wiggins 1998a). Järjestelmän toiminnan
perusteella ei kirjoitettu sakkoja vaan rikkomuksesta seurasi ainoastaan bussikaistalle
kuulumattoman ajoneuvon rekisterinumeron ilmestyminen tien viereen asennetulle
näyttötaululle. Suomessa bussikaistojen valvontaan luultavimmin käytettävä, seuraa-
muksen rikkomukseen syyllistyneelle tuottava, järjestelmä vaikuttaa todennäköisesti
vähintään yhtä tehokkaasti. Kuva 9 esittää automaattisen bussikaistaa valvovan järjes-
telmän toteutusta Lontoossa.
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Kannattavuuslaskelmassa huomioitiin vaikutuksina matkustajien ja kuljettajan aikakus-
tannusten säästö, bussien vähentynyt polttoaineen kulutus sekä säästöt kalustokustan-
nuksissa. Kustannuksina huomioitiin järjestelmän toteuttamiseen liittyvä alkuinvestoin-
nin kustannus sekä vuosittaiset käyttökustannukset, joihin sisältyy myös havaittujen
rikkeiden perusteella määrättyjen seuraamusten käsittely. Lähtökohtana oli kiinteästi
tienvarteen asennettu järjestelmä. Olettamalla, että valvonta vaikuttaa edellä mainitulla
tavalla 350 metrin matkalla muodostuu hyöty-kustannussuhteeksi 1,5. Olettamalla, että
vaikutus toteutuu 700 metrin matkalla saadaan hyöty-kustannussuhteeksi 2,9. Jos las-
kelmiin otetaan mukaan bussikaistojen valvonnan aiheuttama lisääntyvä henkilöautolii-
kenteen ruuhkautuminen kyseisillä väylillä, hyöty-kustannussuhteen voidaan olettaa
pienenevän.

Järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestel-
män palvelutaso ja kustannukset tavoitteiden saavuttamista vähentäessään bussien mat-
kustajien ja kuljettajien aikakustannuksia sekä tuodessaan säästöjä polttoaine- ja kalus-
tokustannuksissa. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamisella on olennainen
merkitys myös koko liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Henkilöautoliikenteen
sujuvuuden huononeminen samalla kuin joukkoliikenteen sujuvuus paranee siirtää
luultavasti henkilöautoilijoita joukkoliikenteen käyttöön, mikä on liikennepoliittisten
tavoitteiden mukaista.
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Kuva 9. Automaattisesti bussikaistaa valvova järjestelmä Lontoossa (Wiggins 1998b).

Valvonnan automatisointi mahdollisimman pitkälle aina rikkeen havaitsemisesta seu-
raamuksen toimeenpanoon vaatisi lainsäädännön muuttamista. Nykyisessä tilanteessa
poliisin on esitutkinnan kautta selvitettävä ajoneuvon kuljettaja ennen rikesakon mää-
räämistä. Automaattisesti toimiva järjestelmä edellyttäisi rekisterinumeron perusteella
kirjoitettavan ehdollisen rikesakon lisäämistä lainsäädäntöön tai bussikaistan väärin-
käytön siirtämistä tieliikennelaista hallinnollisen maksuseuraamuksen piiriin.

Bussikaistoja on tällä hetkellä käytössä ainakin Helsingin seudulla, Tampereella, Turus-
sa, Oulussa ja Jyväskylässä. Liikenteen ruuhkautumisen suhteen tilanne on ongelmalli-
sin Helsingin seudulla ja Tampereella. Liikenteen ruuhkautuessa kiusaus käyttää bussi-
kaistaa luvattomasti on yhä suurempi. Samalla joukkoliikenteen säännöllisyyden ja täs-
mällisyyden tulisi säilyä vähintään yhtä hyvinä kuin aikaisemmin.

Jos kunnallista liikenteen valvontaa halutaan kokeilla Suomessa, automaattinen bussi-
kaistojen valvonta soveltuisi hyvin kokeilun sisällöksi. Kunnilla on selkeä motiivi edis-
tää koko liikennejärjestelmän ja erityisesti joukkoliikenteen toimivuutta ja bussikaisto-
jen luvaton käyttö on verrattain vähäinen liikennerikkomus, josta seurauksena on yleen-
sä rikesakko.
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Asiantuntijakyselyn vastauksissa nähtiin automaattisen bussikaistojen valvonnan mah-
dollisina soveltamiskohteina lähinnä pääkaupunkiseudun pääväylien ruuhkaantuneet
bussikaistat sekä mahdollisesti myös muut kaupunkiseudut.

3.7  Ajantasaiseen tietoon pohjautuva liikenneverkon ohjaus
liikennevaloilla

Liikennevalot ovat eräs varhaisimmista liikennetelematiikan sovelluksista. Alkuvai-
heessa valojen ohjaukseen käytetty tekniikka oli varsin karkeaa: valojen ohjaus hoidet-
tiin mekaanisilla kellolaitteilla ja releillä. Tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikan ke-
hittyessä on käynyt mahdolliseksi rakentaa liikennevaloista yhä älykkäämpiä: kiinteiden
asetusten mukaan tapahtuvan toiminnan lisäksi mahdollisia ovat liittymässä eri suuntiin
kulkevan liikenteen määrää mittaavat ja keräämänsä tiedon perusteella toimintaansa
säätävät järjestelmät.

Useista valo-ohjatuista liittymistä koostuva liikenneverkko – esimerkiksi kaupungin
keskusta on kuitenkin yksi kokonaisuus. Tällöin voidaan saavuttaa olennaisia etuja kyt-
kemällä verkon useat erillisinä järjestelminä toimivat valo-ohjatut liittymät yhteen ja
käyttämällä näin saatua kokonaisuutta koko liikenneverkon ohjaamiseen.

Ajantasaisen tiedon perusteella liikenneverkkoa liikennevaloin ohjaavat järjestelmät
ovat Suomessa vasta kokeiluasteella. Tampereella on kokeiltu SPOT-järjestelmää, joka
mukautuu verkon tilaan ja pyrkii minimoimaan koko verkon tasolla pysähdykset, vii-
veet ja ruuhkautumisen (Sihvola et al 2001, s. 7). Ajantasaiseen tietoon perustuvalla
ohjauksella on pyritty sopeuttamaan ohjaus staattista ohjausta paremmin liikenneverkon
tilaa vastaavaksi.

Ajantasaista tietoa hyödyntävällä liikenneverkon valo-ohjauksella saavutettavat hyödyt
riippuvat voimakkaasti itse verkon ominaisuuksista ja tilanteesta ennen järjestelmän to-
teuttamista. Tilanteessa, jossa peräkkäisten pääsuunnan liikennevalojen yhteenkytkentä
on hyvin toteutettu, voi ajantasaista tietoa hyödyntävällä verkollisella ohjauksella saa-
vutettava hyöty jäädä selvästi oletettua vähäisemmäksi.

Ainoa Suomessa tähän mennessä tehty vaikutustutkimus perustuu Tampereella vuonna
2001 tehtyyn muutamien päivien mittaiseen SPOT-järjestelmän kokeiluun. SPOT-
järjestelmä toimi aamuruuhkan aikana perinteistä kiertoaikaohjausta paremmin. Päivällä
ja iltapäivällä tulokset olivat selkeästi aikaisempaa ohjaustapaa heikommat. (Sihvola et
al 2001)

SPOT-järjestelmiä on tällä hetkellä käytössä kaikissa pohjoismaissa (Kronborg, David-
son 2000, s. 9). Esimerkiksi Tanskassa Køgessä saadut kokemukset muistuttavat Tam-
pereella saatuja tuloksia. SPOT toimi perinteistä ohjausta paremmin silloin, kun liiken-



37

nettä oli paljon (Saed, Jørgensen 2000, s.205). Tutkimuksessa tosin tarkasteltiin vain
henkilöautoliikennettä.

Ruotsalaisen Skandinaviassa saatuja kokemuksia käsittelevän yhteenvedon mukaan
SPOT-järjestelmällä voidaan kuormitetulla verkolla saavuttaa 10-15 prosentin vähennys
kokonaisviiveessä (Kronborg, Davidson 2000). Tämä tosin edellyttää järjestelmän sää-
tämistä ja ylläpitoa. Vaikutuksia onnettomuuksiin tai liikenteen päästöihin ei toistaiseksi
ole tutkittu.

Järjestelmän kannattavuutta arvioitaessa lähtökohdaksi otettiin tavallinen suomalaisen
kaupungin keskusta, jossa on muutamia vierekkäisiä valo-ohjattuja liittymiä. Lähtöti-
lanteeksi oletettiin kohtuullisen hyvin toimiva yhteenkytkentä näiden liittymien välillä,
joka korvataan verkon kannalta optimaalisesti säädetyllä SPOT-järjestelmällä.

Järjestelmälle laskettiin hyöty-kustannussuhde kahdessa eri tapauksessa. Ensimmäisessä
tapauksessa SPOT-järjestelmän oletettiin lyhentävän matka-aikaa keskimäärin kahdella
prosentilla suhteessa aikaisempaan ohjaustapaan. Jälkimmäisessä tapauksessa matka-
ajan oletettiin lyhenevän keskimäärin neljä prosenttia. Ensimmäisessä tapauksessa
SPOT-järjestelmän hyöty-kustannussuhteeksi saatiin noin 3,0 ja jälkimmäisessä noin
6,1.

Liikennevalojen aiempaa optimaalisempi toiminta merkitsee suoraa säästöä ajoneuvoilla
liikkuvien aikakustannuksissa. Tältä osin järjestelmä tukee  liikennejärjestelmän palve-
lutasoa ja kustannuksia koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että liikennemäärät verkon eri osilla ovat riittävän
suuret ja että tarkasteltavalla alueella on useita vierekkäisiä valoristeyksiä, joiden toi-
mintaa on yleensä mahdollista optimoida koko verkon tasolla. Käytännössä nämä kri-
teerit täyttyvät muutamissa suomalaisittain suurissa kaupungeissa kuten Helsinki, Tam-
pere ja Turku.

Ajantasaiseen tietoon pohjautuvaa liikenneverkon ohjausta liikennevaloilla on toistai-
seksi tutkittu verrattain vähän. Erityisesti vaikutuksista turvallisuuteen, liikenteen ympä-
ristöhaittoihin ja muihin liikennemuotoihin on tällä hetkellä hyvin vähän tietoa. Järjes-
telmää kannattaa edelleen kokeilla laajuudeltaan rajallisissa pilottikohteissa, joiden
kautta saadaan lisää kokemuksia ja tutkittua tietoa.

3.8  Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksille on tarvetta yhä enemmän liikenteen kasvun jat-
kuessa. Bussien ja raitiovaunujen kulkiessa muun liikenteen seassa myös niihin vaikut-
taa kaupunkien keskustojen ja pääväylien ruuhkautuminen. Väylien rajallisen välitysky-
vyn lisäksi merkittäviä ongelmia aiheutuu valo-ohjatuissa liittymissä, joiden viiveet
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saattavat ruuhka-aikana muodostaa huomattavan osan matka-ajasta linjan päästä pää-
hän.

Etuustoiminto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että
saapuva kulkuneuvo voi ”vaatia” vihreän valon itselleen riippumatta liittymän sen het-
kisestä tilasta. Toinen vaihtoehto on olla keskeyttämättä välittömästi liikennevalojen
normaalia toimintaa ja toteuttaa etuus joko pidentämällä päättymässä olevaa vihreää,
lyhentämällä valojen muita vaiheita tai siirtymällä suoraan kulkuneuvolle vihreän anta-
vaan vaiheeseen käynnissä olevan vaiheen päätyttyä. Ensimmäistä vaihtoehtoa sovelle-
taan erityisesti silloin, kun etuus annetaan hätäajoneuvoille.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksista on olemassa verrattain paljon
kansainvälistä tietoa. Lähes kaikissa tutkituissa tapauksissa joukkoliikenteen matka-ajat
ovat lyhentyneet. Suomalaisen tutkimuksen mukaan Lehtosen et al. (2001) mukaan Hel-
singin bussilinjalla 23 matka-ajat lyhenivät keskimäärin 11 % liikennevaloetuuksien
seurauksena (kuva 10).

Kuva 10. Linjan 23 valoetuus Helsingissä, viestin lähettäminen liikennevalojen ohjaus-
kojeeseen (Helsingin liikenteenohjauskeskus 2001).

Joukkoliikenteelle annettavat etuudet vaikuttavat luonnollisesti myös muuhun liikentee-
seen. Vaikutus muuhun liikenteeseen riippuu suuresti olosuhteista ja tavasta, jolla jouk-
koliikenteen liikennevaloetuudet toteutetaan. Valoetuudella saavutettava nettohyöty on
tavallista vähäisempi tapauksissa, joissa etuuden omaavien kulkuneuvojen tiheys reitillä
on erityisen suuri. Tällöin muulle liikenteelle aiheutuvat viivästymät syövät suuren osan
etuudella saavutettavasta hyödystä (Chada, Newland 2002). Ongelmallisia ovat myös
risteykset, joissa sekä pääväylällä että risteävällä väylällä kulkee etuutta saavia kulku-
neuvoja (Chada, Newland 2002).
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Tutkimusten mukaan vain aikataulustaan jäljessä oleville busseille etuuden antava jär-
jestelmä nk. ehdollinen valoetuus aiheuttaa vähemmän haitallisia vaikutuksia muulle
liikenteelle kuin kaikille busseille etuuden antava järjestelmä. Ison-Britannian Cardiffis-
sa käytössä ollut ehdollinen valoetuus lyhensi bussien matka-aikoja keskimäärin kol-
mella prosentilla ja sai bussit pysymään paremmin aikataulussa aiheuttamatta merkittä-
viä haittavaikutuksia muulle liikenteelle (Hill et al 2001). Myös Helsingissä linjojen 4 ja
23 valoetuudet toteutettiin ehdollisina valoetuuksina.

Alankomaissa saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. Busseille kaikissa tilan-
teissa etuuden antava järjestelmä aiheutti liittymässä keskimäärin neljänkymmenen se-
kunnin ylimääräisen viiveen muuta ajoneuvoa kohti. Ehdollinen valoetuus taas ei ai-
heuttanut merkittävää muutosta kokonaisviiveeseen. Busseille kaikissa tilanteissa etuu-
den antava järjestelmä vähensi risteävän liikenteen osalta liittymän välityskykyä yli
20 % vaikuttamatta juurikaan pääsuunnan välityskykyyn. Ehdollinen valoetuus johti
vain viiden prosentin välityskyvyn vähennykseen risteävälle liikenteelle. Liittymän vä-
lityskyvyn pieneneminen selittyy suurelta osin valojen vaihtumisella tiheämmin etuuden
ollessa käytössä ja siten ”hukkaan menevän” ajan lisääntymisellä. (Furth, Muller 2000)

Suomalaisen alan asiantuntijan näkemyksen mukaan vaikutukset muuhun liikenteeseen
riippuvat joukkoliikenteen asemasta liittymässä. Huonoimmassa mahdollisessa tilan-
teessa esimerkiksi sivukatua kulkeva raitiovaunu keskeyttää pääsuunnan liikenteen aina
liittymään saapuessaan ja tuloksena on muun liikenteen matka-aikojen piteneminen vii-
destä kymmeneen prosenttia. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa taas pääsuuntaan kul-
kevan linjan valoetuus tarjoaa etua myös muulle pääsuunnan liikenteelle ja vaikutukset
muuhun liikenteeseen ovat hyvin pienet. (Sane 2003)

Laskettaessa hyöty-kustannussuhdetta joukkoliikenteen liikennevaloetuuksille otettiin
kustannuksina huomioon järjestelmän toteuttamiseen liittyvä alkuinvestoinnin kustan-
nus ajoneuvolaitteisiin ja risteyslaitteisiin, laitteiden ylläpidosta ja huollosta aiheutuvat
kulut sekä mahdolliset muulle liikenteelle aiheutuvat ylimääräiset viiveet. Järjestelmän
myönteisinä vaikutuksina huomioitiin säästöt matkustajien ja kuljettajan aikakustannuk-
sissa sekä kaluston tarpeen vähenemisestä seuraava säästö kalustokustannuksissa.

Muulle liikenteelle aiheutuvien ylimääräisten viiveiden suuruuteen liittyvää epävar-
muutta pyrittiin hallitsemaan laskemalle järjestelmälle hyöty-kustannussuhde muun lii-
kenteen matka-ajan pidentyessä liittymien vaikutusalueella kahdella prosentilla, puo-
lella prosentilla tai ei lainkaan. Muun liikenteen matka-ajan pidentyessä 2 % järjestel-
män hyöty-kustannussuhde jää arvoon 0,7. Tapauksessa, jossa muun liikenteen matka-
ajat pitenevät 0,5 % saadaan hyöty-kustannussuhteen arvoksi 1,8 ja viimeisessä kaik-
kein suotuisimmassa tapauksessa 3,9.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksilla voidaan saavuttaa yhteiskuntataloudellisia
säästöjä ja niillä voidaan edistää liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista kaupun-



40

geissa, joissa liikennevalojen aiheuttamat viiveet pidentävät merkittävästi joukkolii-
kenteen ajoaikoja. Merkittävää kaupungin sisäistä joukkoliikennettä on tällä hetkellä
ainakin Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Kaikki nämä kaupungit
ovat muuttovoittoalueita, joilla liikenne oletettavasti tulee kasvamaan.

Asiantuntijakyselyn vastauksissa mainittiin pääkaupunkiseudun lisäksi mahdollisena
soveltamiskohteena joukkoliikenteen liikennevaloetuuksille myös muut kaupungit, jois-
sa joukkoliikenteen tarjonta on kohtuullinen ja ruuhkat ovat vaikeita. Pääkaupunkiseu-
dun osalta mainittiin erityisesti poikittaisliikenteen bussilinjat ja raitiovaunut. Raitio-
vaunut etuudet on suurelta osin jo toteutettu. Olosuhteista riippuen voivat joukkoliiken-
teen liikennevaloetuudet olla suositeltava ratkaisu myös muissa suurissa kaupungeissa.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien yhteiskuntataloudellinen kannattavuus riippuu
suuresti toteutusympäristöstä ja tavasta, jolla etuus toteutetaan. Minimoimalla vaikutuk-
set muuhun liikenteeseen etuuksia suunniteltaessa voidaan etuuksien haittavaikutukset
pitää vähäisinä ja maksimoida järjestelmän yhteiskuntataloudellinen kannattavuus.

3.9  Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä ja Internet

Joukkoliikenteen matkustajat tarvitsevat tietoa aikatauluista reiteistä, pysäkkien sijain-
nista ja matkustamisen hinnasta. Tietoa voidaan jakaa paperisten aikataulujen, reitti-
karttojen, pysäkkiaikataulujen ja mainoskampanjoiden muodossa. Paperille painettu ai-
katauluinformaatio ei kuitenkaan aina vastaa kulkuneuvon todellista saapumisaikaa.

Luotettavasti toimiva ajantasainen tiedotus poistaa tai ainakin vähentää epävarmuutta,
milloin kulkuneuvo saapuu tai onko se jo mennyt. Erityisen hyödyllistä ajantasainen
tieto on liikenteen häiriötilanteissa ja linjoilla, joilla ajoajan hajonta linjan päästä päähän
on tavanomaista suurempi.

Ajantasainen tiedotus joukkoliikennejärjestelmän tilasta perustuu ajoneuvojen paikan-
nukseen satelliitti- tai muulla paikannusjärjestelmällä. Paikannuksen avulla saatu tieto
tulkitaan ymmärrettävään muotoon ja jaetaan käyttäjille. Ajantasaista tietoa joukkolii-
kennejärjestelmän tilasta voidaan jakaa eri tavoin. Pysäkeille asennettaviin näyttötaului-
hin liittyy investointikustannus, joka käytännössä estää asentamasta niitä kaikille jouk-
koliikenteen pysäkeille, ja ne vaativat sähköliittymän ja tietoliikenneyhteyden. Teksti-
viestipohjaisten palveluiden ongelmana taas on niiden maksullisuus käyttäjälle.

Internet tarjoaa kolmannen mahdollisen tavan ajantasaiseen tiedotukseen.

Langattomien Internet-yhteyksien saatavuus on parantunut ja niiden hinnat ovat laske-
neet. Myös tavalliset kiinteät Internet-yhteydet ovat yleistyneet ja niiden hinnat ovat
jonkin verran laskeneet viime vuosina. Langattomalla Internet-yhteydellä varustettujen
päätelaitteiden yleistyessä voidaan Internetiä käyttää sekä ennen matkaa että matkan
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aikana tapahtuvaan tiedotukseen. Ajantasaista tietoa joukkoliikennejärjestelmän tilasta
voidaan hyödyntää myös Internetissä jo tarjolla olevien reitinsuunnittelupalveluiden ke-
hittämisessä.

Tähän mennessä kertyneen tiedon perusteella ajantasainen tiedotus saa matkustajat ko-
kemaan odotusajan aikaisempaa lyhyemmäksi ja julkista liikennettä jo nyt käyttävät
matkustamaan enemmän. Vaikuttaa myös siltä, että matkustajien määrä ja lipputulot
lisääntyvät sekä mahdollisesti myös kulkutapajakauma muuttuu. (TRB 2003)

Joukkoliikenteellä liikkumisen laadun paraneminen ajantasaisen tiedotuksen myötä
saattaa muuttaa kulkutapajakaumaa. Tämä tosin edellyttää sitä, että on olemassa todelli-
nen valinnan mahdollisuus eri kulkutapojen välillä. Ajantasaista tietoa jakava järjestel-
mä voi myös vähentää matkustajien aikakustannuksia lyhentämällä odotusaikoja. (ER-
TICO 2003, TRB 2003)

Tähän mennessä on toteutettu muutamia järjestelmiä, jotka jakavat Internetin kautta
ajantasaista tietoa joukkoliikenteen toiminnasta (TRB 2003). Ison-Britannian Ipswichis-
sä on toteutettu ajantasaiseen tietoon perustuva järjestelmä, joka näyttää www-sivulla
bussien senhetkisen sijainnin. Sivuston käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella arvioitiin,
että ajantasaista tietoa Internetissä jakava järjestelmä saattaa lisätä linjalla tehtyjen mat-
kojen määrää jopa 3,9 %. Lisäyksenä tulleista matkoista 52 % oli aikaisemmin tehty
yksityisautolla. Tulokset perustuvat kuitenkin suppeaan kyselyyn, jossa oli vain 233
mahdollisesti valikoitunutta vastaajaa. Kyselyssä saatuja tuloksia voidaan pitää vain
suuntaa antavina ja valikoitunutta käyttäjäryhmää koskevina. (Holland 2000)

Ipswichissä saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa myös Lontoossa pysäkeille sijoitettujen
ajantasaista tietoa bussin saapumisesta tarjoavien taulujen vaikutuksiin. Tämän Count-
down-järjestelmän on arvioitu lisänneen lipputuloja 1,5 % linjoilla, joilla se on käytössä
(ERTICO 2003).

Internetin kautta tapahtuvan ajantasaisen tiedotuksen yhteiskuntataloudellisia vaikutuk-
sia arvioitaessa huomioon otettiin kulkutapajakauman muuttumiseen liittyvät vaikutuk-
set (Hillo 2003) sekä matkustajien aikakustannusten pieneneminen, joka liittyy mahdol-
lisuuteen hyödyntää odotusaika, parempaan linjavalintaan sekä epävarmuuden ja stres-
sin vähenemiseen odottamisen aikana.

Järjestelmän kustannuksina huomioon otettiin alkuinvestointi, johon sisältyvät keskus-
järjestelmän ja tiedon Internetiin jakavan palvelimen lisäksi myös ajoneuvoihin asen-
nettavat laitteet. Kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että busseihin on jo asennettu ajo-
neuvotietokoneet, joiden kustannuksia ei jyvitetä ajantasaista tietoa tuottavalle matkus-
tajainformaatiojärjestelmälle. Järjestelmän vuosittaisia käyttö- ja ylläpitokuluja arvioi-
taessa huomioitiin myös ajoneuvolaitteistojen ja keskuslaitteiston väliset sekä Interne-
tiin tiedon jakavasta palvelimesta aiheutuvat tietoliikennekulut. Käyttäjien tietoliiken-
neyhteyksien kuukausimaksuja ja laitekustannuksia ei otettu huomioon laskelmassa.
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Järjestelmälle laskettiin hyöty-kustannussuhde kolmessa eri tapauksessa. Ensimmäises-
sä tapauksessa joukkoliikenteen matkustajamäärät lisääntyvät keskimäärin 1 %, toisessa
tapauksessa 2 % ja kolmannessa tapauksessa 3,9 %. Ensimmäisessä tapauksessa hyöty-
kustannussuhteeksi saadaan 1,2, toisessa 2 ja kolmannessa 3,5. Kaikilla kolmella vaih-
toehdolla järjestelmää voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana, jos laskel-
man taustalla olleet oletukset ovat voimassa.

Ajantasainen tiedotus joukkoliikennejärjestelmän tilasta parantaa joukkoliikenteellä
liikkumisen laatua ja mahdollisesti myös lisää matkustajamääriä ja lipputuloja. Ajanta-
sainen tieto joukkoliikennejärjestelmän tilasta myös pienentää matkustajien aikakustan-
nuksia. Internetin kautta saatavilla oleva ajantasainen tieto saattaa vaikuttaa myöntei-
sesti myös joukkoliikenteen julkiseen kuvaan. Jotta Internetiä voitaisiin käyttää matkan
aikana tapahtuvan tiedotuksen välineenä, tulee langattomalla Internet-yhteydellä varus-
tettujen mobiilien päätelaitteiden yleistyä riittävästi.

Asiantuntijakyselyn vastauksissa ajantasainen tieto nähtiin erityisen hyödylliseksi jouk-
koliikenteen häiriötilanteissa ja vaihdettaessa kulkuneuvosta toiseen. Mahdollisena so-
veltamiskohteena vastauksissa nähtiin koko joukkoliikennejärjestelmä. Vastauksissa
nousi myös esille mahdollisuus houkutella joukkoliikenteeseen uusia käyttäjäryhmiä
kuten nuoria ajantasaisen tiedotuksen avulla.

Parhaat edellytykset joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation toteuttami-
seen on kaupungeissa, joissa on merkittävää joukkoliikenteen tarjontaa, tarvittavat lait-
teistot kuten ajoneuvotietokoneet ovat suurelta osin olemassa, joukkoliikennejärjestelmä
on tavallista monimutkaisempi ja joukkoliikenne on tavallista häiriöherkempää esimer-
kiksi muun liikenteen ruuhkien vuoksi. Tällaisia kaupunkeja ovat Suomessa Helsingin
seutu ja Tampere.

3.10  Kutsujoukkoliikenne

Tavanomaisen kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin sidotun liikenteen lisäksi on mah-
dollista järjestää joukkoliikenne kutsuohjattuna. Kutsujoukkoliikenteessä matka tilataan
jonkin verran ennen matkalle lähtöä puhelimen, Internetin tai muun viestintävälineen
välityksellä. Tehtyjen tilausten perusteella matkoja yhdistelevä keskus suunnittelee
ajettavan reitin siten, että kuljetuksen tilanneet matkustajat pääsevät ajoissa määränpäi-
hinsä eivätkä annetut reunaehdot kuten matkustajien odotusaika tai matka-aika ylity.

Periaatteessa on mahdollista automatisoida koko prosessi kuljetustilauksen vastaanot-
tamisesta ajoreittien suunnitteluun ja laskutukseen asti (Dessouky et al 2002). Automa-
tisoimalla tilausten vastaanotto, matkojen yhdistely ja ajoreittien suunnittelu voidaan
säästää henkilöstökuluissa ja pitää järjestelmän kustannukset kohtuullisina. Automaatti-
nen ajoreittien suunnittelu edellyttää vähintään tarkoitukseen soveltuvaa ohjelmistoa ja
kyseessä olevan alueen digitaalista karttaa. Mahdollista on myös hyödyntää GPS:n tai
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muun paikannusjärjestelmän tuottamaa ajantasaista tietoa järjestelmään kuuluvien ajo-
neuvojen sijainnista.

Kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia ja kannattavuutta tarkastellaan suhteessa tilanteeseen
ennen kutsujoukkoliikenteen aloittamista. Vaikutukset voivat olla erilaisia eri käyttäjä-
ryhmille: kuljetuksen tilaaminen aina samasta numerosta voidaan kokea matkaa helpot-
tavana uudistuksena tai rajoituksena asiakkaan vapauteen valita haluamansa taksi. Kut-
sujoukkoliikenteen muodossa voidaan myös tarjota liikennepalveluita alueille, joilta ne
ovat aikaisemmin puuttuneet.

Kutsujoukkoliikenteellä on onnistuttu vähentämään liikenteen kustannuksia. Jos olete-
taan, ettei aikatauluihin ja reitteihin pohjautuvaa perinteistä joukkoliikennettä ole tar-
jolla, jäävät vaihtoehdoiksi oman auton käyttö ja taksi. Taksi on varsinkin pidemmillä
matkoilla kallis eikä oman auton käyttö ole kaikille mahdollista. Esimerkiksi Pohjois-
Savon matkojenyhdistelykeskuskokeilussa muodostui keskimääräiseksi matkan hinnak-
si vain seitsemän euroa keskimääräisen suoran matkan ollessa 6,6 kilometriä (Kivari et
al 2003). Taksimatkan perushinnan ollessa 1,06 euroa kilometriltä lisättynä neljän euron
aloitusmaksulla saadaan vastaavan taksimatkan hinnaksi vähintään 11 euroa (Taksiliitto
2003).

Kutsujoukkoliikenteen keskimääräiset kustannukset henkilökilometriä tai matkaa kohti
ovat yleensä taksilla järjestettyä erilliskuljetusta edullisemmat mutta perinteistä linjoihin
ja aikatauluihin perustuvaa joukkoliikennettä korkeammat. Kustannukset henkilökilo-
metriä kohti riippuvat liikenteen toimintaympäristön ja yhdistelyn tehokkuuden lisäksi
tarjotusta palvelutasosta, kuljetusten luonteesta ja keskimääräisestä matkan pituudesta.
Suomalaiset kutsujoukkoliikennekokeilut ovat keskenään varsin erilaisia. Osa näistä on
tavallista kaikille avointa joukkoliikennettä (kuva 11). Toiset taas on tarkoitettu vain
erityisryhmille kuten vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oi-
keutetuille (Kivari et al 2003).
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Kuva 11. Sampo-liikenteen pysäkki Nurmijärvellä (Nurmijärven kunta 2003).

Kutsujoukkoliikenteen kannattavuutta arvioitaessa lähtökohdaksi otettiin Pohjois-Savon
matkojenyhdistelykeskuskokeilun tulosten perusteella saadut arvot. Pohjois-Savon KE-
LA:n korvaamissa kuljetuksissa saatiin aikaan vuositasolla 52 000 euron panostuksella
matkojenyhdistelykeskukseen noin 102 000 euron yhteiskuntataloudelliset säästöt suh-
teessa vaihtoehtoon, jossa matkat olisi ilman kutsujoukkoliikennettä tehty yksittäistak-
silla (Kivari et al 2003, sivut 48 ja 91). Hyöty-kustannussuhteeksi saatiin kyseisillä lu-
vuilla 2. Arviossa otettiin huomioon matkustajien ja kuljettajien aikakustannukset, ym-
päristökustannukset, onnettomuuskustannukset sekä matkojenyhdistelykeskuksen re-
surssikustannus (Kivari et al 2003, sivu 43).

Kannattavuuslaskelmassa ei huomioitu vaikutuksia, joiden yksikäsitteinen hinnoittelu
on vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikutukset palvelun joustavuuteen, matkustami-
sen mukavuuteen tai muutokset joukkoliikennepalveluiden tarjoamiin liikkumisen mah-
dollisuuksiin. Kutsujoukkoliikenteen tarjoaman palvelun laatuun liittyvät tekijät kuten
matka-aika tai odotusaika vaikuttavat eri käyttäjäryhmiin eri tavalla. Esimerkiksi työ- ja
opiskelumatkoja tekevien vaatimukset hyväksyttävälle jonotusajalle puhelimessa kul-
jetusta tilattaessa ja täsmällisyydelle ovat muita käyttäjäryhmiä tiukemmat (Knutsson
1999).

Asiantuntijakyselyn vastauksissa mainittiin kutsujoukkoliikenteelle soveltuvina ympä-
ristöinä haja-asutusalueet ja pienet kaupunkiseudut. Suomessa on tämän tyyppisillä
alueilla on jo nyt käynnissä monia keskenään varsin erilaisia kokeiluja.
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Suomessa on paljon edellä mainitun tyyppisiä alueita, joilla perinteinen julkinen liiken-
ne ei tarjoa riittäviä liikkumisen mahdollisuuksia ja joille liikennepalveluiden järjestä-
minen perinteisen julkisen liikenteen muodossa tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Tärkeä
olemassa oleva edellytys kutsujoukkoliikenteelle on tietoliikenneverkko. Tällä hetkellä
eri operaattoreiden GSM-verkot ja kiinteä puhelinverkko kattavat lähes koko maan ja
hyvin suurella osalla kutsujoukkoliikenteen potentiaalisista käyttäjistä on tavallinen
kiinteän verkon puhelinliittymä tai matkapuhelin.
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4  TIETOLIIKENNERATKAISUT JA KANNATTAVUUS

Tiedon siirto näyttelee merkittävää osaa useissa liikennetelematiikkasovelluksissa jo
telematiikan määritelmänkin perusteella. Tietoliikenteestä aiheutuvat kulut edustavat
huomattavaa osaa monen sovelluksen kustannuksista ja vaikuttavat näin merkittävästi
sovellusten kannattavuuteen.

Tietoliikenteestä aiheutuvia kustannuksia sisältyy sekä järjestelmän toteuttamiseen liit-
tyvään alkuinvestointiin että järjestelmän käytön aikana syntyviin käyttökustannuksiin.
Tarvittavat tietoliikennelaitteet ja asennukset sisältyvät yleensä alkuinvestointiin. Mah-
dollisten operaattorille maksettavien käyttömaksujen lisäksi tietoliikenteeseen liittyvinä
kuluina tulee huomioida myös järjestelmän ylläpitoon liittyvät tietoliikenteestä aiheutu-
vat kustannukset (Pennanen 2003).

Tietoliikenneratkaisun valinta yksittäisessä sovelluksessa riippuu sovelluskohtaisten
tarpeiden ja saatavilla olevien vaihtoehtojen lisäksi myös alan palveluja tarjoavien yri-
tysten hinnoittelusta ja markkinatilanteesta. Selvittämällä tarjolla olevat eri vaihtoehdot
saadaan tärkeää tietoa tietoliikenneratkaisun valinnan tueksi.

Tällä hetkellä tiedossa olevien hyötyjen ja kustannusten lisäksi on tärkeää huomioida se,
miten tarkasteltava ratkaisu mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin esimerkiksi järjestelmää
laajennettaessa tai sen toiminnallisuutta kehitettäessä tai yleensä tekniikan uusimpien
sukupolvien tullessa markkinoille. Esimerkiksi GSM:n tekstiviestien koko on rajattu
160 merkkiin ja viestien hinnoittelu perustuu yksityishenkilöiden välisten viestien hin-
noitteluun, koska nämä viestit vastaavat valtaosasta tekstiviestiliikenteestä. Tämän
vuoksi tiedonsiirron hinta siirrettyä bittiä kohti muodostuu verrattain korkeaksi teksti-
viesteissä. Joissakin sovelluksissa tietoturva voi asettaa vaatimuksia esimerkiksi tiedon
luottamuksellisena säilymisen tai viestin luotettavan perille saapumisen suhteen.

Tietoliikenneratkaisun valinnassa tulee lähteä sovelluskohtaisista tarpeista ja saatavilla
olevista vaihtoehdoista. Esimerkiksi xDSL-yhteyksien saatavuus voi olla rajallinen taa-
jamien ulkopuolella. Langattomia ratkaisuja tulisi suosia erityisesti väliaikaisissa vain
verrattain lyhyeksi ajaksi paikalleen sijoitettavissa järjestelmissä. Näin voidaan välttää
mahdollisesti suurikin kiinteään tietoliikenneverkkoon tehtävä investointi. Verrattain
rajallisia määriä tietoa siirtävissä sovelluksissa saattaa GPRS olla kilpailukykyinen py-
syväkin vaihtoehto. Joillakin alueilla toimii myös WLAN-verkkoja, joiden kapasiteetti
on GPRS:n avulla toteutettua yhteyttä suurempi.

Valittaessa telematiikkajärjestelmän eri osia tulisi suosia avoimia ja standardoituja raja-
pintoja. Näin voidaan edistää kilpailua laitteiden ja palveluiden toimittajien välillä. Va-
lintaa tehtäessä tulisi välttää esimerkiksi ratkaisuja, jotka sitovat yksittäiseen laiteval-
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mistajaan tai tietoliikenneoperaattoriin järjestelmän koko elinkaaren ajaksi ja edistävät
näin kustannusten nousua.

Todennäköistä on, että sekä kiinteiden että langattomien tietoliikenneyhteyksien hinnat
jatkavat laskuaan tarvittavan tekniikan kehittyessä ja alan yritysten välisen kilpailun li-
sääntyessä. Erityisesti uudet vasta markkinoille tulossa olevat yhteystekniikat kuten
UMTS ja DVB-T saattavat muodostua kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi joissakin so-
velluksissa. Näiden saatavuutta ja hinnoittelua tosin on vaikea ennustaa tarkasti. DVB-
T:n käyttöä rajoittaa sen yksisuuntaisuus. Tietoliikenneyhteyksien hintojen laskiessa ja
tiedon siirrosta bittiä kohti aiheutuvien kustannusten pienentyessä eri liikennetelema-
tiikkasovellusten kannattavuus oletettavasti paranee tulevaisuudessa.
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5  TULOSTEN ARVIOINTIA

Hankkeiden kannattavuutta arvioitiin siltä pohjalta, mitkä niiden todennäköiset vaiku-
tukset ja kustannukset olisivat tällä hetkellä toteutettaessa. Liikenneympäristön muut-
tuessa muuttuvat myös vaikutukset joita eri toimenpiteillä voidaan saavuttaa. Todennä-
köistä on myös, että eri sovelluksien toteuttamiseen tarvittavan tekniikan kuten langat-
tomien tietoliikenneyhteyksien ja paikannuslaitteiden hinnat laskevat. Samalla markki-
noille tulee yhä uusia laitteita ja järjestelmiä. Kun järjestelmien yleistymisen ja halven-
tumisen kanssa samanaikaisesti liikenne kasvaa ja liikenteen ongelmat lisääntyvät, on
luultavaa, että tarkasteltujen järjestelmien yhteiskuntataloudellinen kannattavuus para-
nee tulevaisuudessa

Saadut tulokset ovat luonteeltaan yleisiä ja suuntaa antavia. Viime kädessä konkreettiset
olosuhteet määräävät sovelluksen eri vaikutukset ja kannattavuuden. Saatuja tuloksia
voidaan pitää mielekkäinä vain, jos tehdyt oletukset ovat voimassa. Yksittäisessä koh-
teessa voi sovelluksen kannattavuus poiketa suuntaan tai toiseen edellä esitetystä.

Kannattaa myös ottaa huomioon, että järjestelmiä on tarkasteltu erillisinä muista järjes-
telmistä. On kuitenkin luultavaa, että eri järjestelmät vaikuttavat muiden järjestelmien
vaikutuksiin ja kannattavuuteen. Esimerkiksi verkollisen valo-ohjauksen, joukkoliiken-
teen valoetuuksien ja joukkoliikenteen matkustajainformaation toteuttaminen samanai-
kaisesti hyödyntämällä samoja perusinvestointeja ajoneuvo- liikennevalo- ja keskus-
laitteistoihin lienee merkittävästi kannattavampaa kuin järjestelmien toteuttaminen yk-
sittäisinä. Sen lisäksi järjestelmien vaikutus liikenteeseen ja liikkujien matkakäyttäyty-
miseen on luultavasti erilainen kuin järjestelmien erillistoteutusten yhteenlaskettu vai-
kutus.

Hyöty-kustannussuhde on mittari, joka kertoo sovelluksen rahaksi muutettavien alkuin-
vestoinnin hetkeen diskontattujen hyötyjen ja kustannusten suhteen. Se ei kuitenkaan
kerro, miten yksittäinen telematiikkahanke laajemmin vaikuttaa koko liikennejärjestel-
män tilaan.

Hyöty-kustannusanalyysi ei myöskään paljasta vaikutuksia, joiden rahaksi muuntami-
seen ei ole vakiintuneita tapoja. Esimerkiksi kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia arvioi-
taessa ei aikaisempaa parempien liikkumisen mahdollisuuksien hinnoitteluun löytynyt
yksikäsitteistä menetelmää. Kaikki vaikutukset eivät ole edes helposti määrällisesti mi-
tattavissa kuten mahdolliset muutokset arvostuksissa ja asenteissa tai koetussa muka-
vuudessa.



49

6  PÄÄTELMIÄ

Nopea tekninen kehitys on tosiasia liikennetelematiikan osalta. Tämä näkyy esimerkiksi
siinä, että suuri osa lähdeluettelon aineistosta on julkaistu kuluvan tai edellisen vuoden
aikana. Uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa eri sovellusten vaikutuksista saadaan jatku-
vasti lisää.

Hankkeen alkuvaiheessa riskinä nähtiin erityisesti kerättävän kansainvälisen aineiston
laatu ja saatavuus. Tutkimuksen loppuvaiheessa kasassa oli jo useita satoja viitteitä kä-
sittävä verrattain suuri aineisto, mutta nimen omaan kannattavuuden arvioimiseen kes-
kittyviä julkaisuja oli vain osa näistä. Huomiota jouduttiin kiinnittämään myös tulosten
siirrettävyyteen ja aineiston tasoon, joka vaihteli jonkin verran julkaisusta toiseen.

Jotta eri liikennetelematiikkasovellusten vaikutuksista saataisiin mahdollisimman oikea
kuva, tulee tarkastella sovelluksen kaikkia olennaisimpia vaikutuksia. Keskeisessä ase-
massa liikennehankkeiden ja myös liikennetelematiikkasovellusten kannattavuuden ar-
vioinnissa on hyöty-kustannusanalyysi. Sitä käytettäessä siihen tulee sisällyttää hank-
keen vaikutukset mahdollisimman täydellisesti, jotta analyysin lopputulos vastaisi to-
dellisuutta.

Valitettavasti kaikkia eri vaikutuksia ei voida helposti arvioida hyöty-kustannus-
analyysin vaatimusten mukaisesti eli rahallisina. Esimerkiksi joukkoliikenteen parantu-
neen säännöllisyyden ja täsmällisyyden vaikutusten arviointiin ei ole olemassa yksityis-
kohtaista ohjeistusta. Vaihtoehdoiksi jää ilman tarkkaa ohjeistusta olevan vaikutuksen
arviointi joka kerta erikseen tehtävien erilaisten oletusten avulla tai kyseisen vaikutuk-
sen jättäminen kannattavuuslaskelman ja hyöty-kustannusanalyysin ulkopuolelle. En-
simmäisessä tapauksessa kärsii tutkimusten keskinäinen vertailukelpoisuus. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa taas tehty arvio kannattavuudesta sisältää pienemmän tai suuremman
virheen.

Voidaan myös kysyä, soveltuuko hyöty-kustannusanalyysin tulos sellaisenaan päätök-
senteon pohjaksi tehtäessä eri telematiikkasovelluksiin liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen tai eri liikennemuotojen keskinäiseen asemaan voi
käytännössä olla ylivoimaisen vaikeaa saada huomioiduksi perinteisen hyöty-
kustannusanalyysin menetelmin.

Laskelmien pohjana on käytetty viiden prosentin korkokantaa. Laskennallinen korko-
kanta kuvastaa laskentaparametriä, jonka avulla eri vuosina suunniteltujen ja toteutet-
tujen projektien vertaileminen ja yhteismitallistaminen on mahdollista, vaikka reaalita-
loudessa tapahtuisikin muutoksia ja korkotaso olisi olennaisestikin viidestä prosentista
eroava. Korkokannan tarkoitus on kuvata yhteiskunnallista aikapreferenssiä eikä esi-
merkiksi todellisia valtiolle aiheutuvia pääomakustannuksia ja sen valinta on sopimuk-
senvarainen asia (Metsäranta, Pesonen 2003). Korkokannan vaikutus tuloksiin on ver-



50

rattain pieni, sillä yleensä telematiikkahankkeet eivät ulotu kovin pitkälle tulevaisuu-
teen. Jos investointiin liittyvät riskit tunnetaan erityisen hyvin ja investoinnin pitoaika
on hyvin lyhyt, voisi olla perusteltua käyttää paremmin investointia kuvaavaa reaalista
korkokantaa. Tällöin tosin tulisi muuttaa hankearvioinnin ohjeistusta tältä osin, jotta
hankearviointiin ei syntyisi päällekkäisiä käytäntöjä yleisohjeen vastaisesti.

Kaikkia tarkastelussa olleita kokonaan uusia sovelluksia eli ramppiohjausta, E-Callia ja
automaattista bussikaistojen valvontaa kannattaisi kokeilujen muodossa soveltaa myös
Suomeen. Automaattisen nopeusvalvonnan laajentamista voidaan pitää kannattavana
molemmilla esitetyillä lainsäädäntövaihtoehdoilla. Hallinnollisen maksun vaihtoehdossa
kannattavuus on hieman parempi kuin ehdollisen rikesakon mallissa. Myös kutsujouk-
koliikennettä kannattaa edelleen lisätä sopiviin oloihin. Verkollinen valo-ohjaus vai-
kuttaa soveltamisen arvoiselta vain suurimmissa kaupungeissa, joissa liikennemäärät
ovat riittävän suuria.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet ja ajantasainen matkustajainformaatio tulisi to-
teuttaa yhdessä. Järjestelmien vaatima alkuinvestointi jää pienemmäksi, jos molempia
toteutettaessa voidaan hyödyntää samoja laitteita. Matka-ajan näyttötauluja kannattaa
käyttää lähinnä erityiskohteissa, joissa liikenne ruuhkautuu usein ja joissa on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, jolle liikennettä voidaan ohjata. RDS-TMC:n kannattavuus riippuu
suuresti ajoneuvolaitteistojen yleistymisestä ja siitä, millaisia hyötyjä käyttäjät palve-
lusta saavat. Ennen päätöksen tekemistä jatkotoimenpiteistä kannattaa tehdä tarkempi
selvitys ajoneuvolaitteistojen markkinoiden todennäköisestä kehityksestä lähivuosina.

Arviot eri sovellusten hyöty-kustannussuhteista Suomen oloissa on koottu seuraavaan
asetelmaan.
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Eri liikennetelematiikkasovellusten hyöty-kustannussuhteet

Sovellus Hyöty-kustannussuhde
Alempi Ylempi Todennäköisin

Ramppiohjaus 4 27

RDS-TMC – ajantasainen liikenteen
häiriötiedotus 0,5 2 1,6

E-Call 2,5 3,1

Automaattinen nopeusvalvonta 4,7 5,5 4,7

Matka-ajan näyttötaulut – – 2,5

Automaattinen bussikaistojen val-
vonta 1,5 2,9

Liikenneverkon ohjaus liikenneva-
loilla 3 6,1

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet 0,7 3,9

Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä
ja Internet 1,2 3,5

Kutsujoukkoliikenne 2



52

7  VIITTEET

Alppivuori K., Anila M., Pajunen K. 1995. Valtatie 4:n Järvenpää – Mäntsälä-välin
muuttuvan reittiopastusjärjestelmän vaikutukset. Tielaitoksen selvityksiä 86/1995.
ISBN 951-726-164-0. ISSN 0788-3722.

Burton P., Eveleigh H. 2002. The UK demonstration of TMC – the final results and up-
date on PROGRESS. Road Transport Information and Control, 19-21 March, confer-
ence publication No. 486, IEE.

Cambridge Systematics Inc. 2001. Twin Cities Ramp Meter Evaluation, final report.
Minnesota Department of Transportation, St. Paul.

ChadaS., Newland R. 2002. Effectiveness of Bus Signal Priority. National Center for
Transit Research, Center for Urban Transportation Engineering, College of Engineer-
ing, University of South Florida. NCTR-416-04

Chen K. (toim.), Miles J. C. (toim.) 2000. Its Handbook 2000: Recommendations from
the World Road Association (Piarc). Artech House ITS library. ISBN 1-58053-103-2.

Dessouky M. M., Aldaihani M., Shah R. 2002. Evaluating the Impact of ITS on Person-
alised Public Transit. University of Southern California, California PATH Research Re-
port UCB-ITS-PRR-2002-27

Drury C. 2002. Management & Cost Accounting.

Elvik R. 2001. Cost-Benefit Analysis of Police Enforcement. Working Paper ESCAPE
WP1. http://www.vtt.fi/rte/projects/escape/ [viitattu 1.12.2003]

The ERTICO Program, European Commission 2000. Final Report for Publication –
FORCE3.

ERTICO 2003. Countdown: Real-Time Bus Stop Information (London, UK). ER-
TICO:n www-sivut http//www.ertico.com [viitattu 18.6.2003]

The ESCAPE Project 2003. ESCAPE – Enhanced Safety Coming from Appropriate
Police Enforcement. http://www.vtt.fi/rte/projects/escape/ [viitattu 23.9.2003]

Espoon kaupunki 2003. Espoon kaupunki, Joukkoliikennekeskus, Toimintakertomus
2002.

European Commission 2002a. Final Report of the eSafety Working Group on Road
Safety.



53

European Commission 2002b. Presentations at E-MERGE User Requirements Work-
shop 25.7.2002.

European Commission 2002c. E-MERGE General Consumer Needs/State of the Art
Country Report Work Package 2, Final Report (Part 1: User Needs)

European Commission 2003a. Presentations at E-MERGE Specifications Workshop
26.7.2003

European Commission 2003b. Report of the Working Group of Accident Causation
Analysis, Draft Report Framework. eSafety Program 2003.

European Commission 2003c. E-MERGE Working Paper 3, Specifications of the Euro-
pean in-vehicle emergency call, Version 1.5 17.6.2003

E-Merge 2003. E-Merge-hankkeen kotisivut http://www.e-merge.org
[viitattu 8.12.2003].

E-Merge 2003b. European in-vehicle eCall through an effective European wide 112
system. Presentation at 1st European 112 conference, 1.12.2003.
http://www.eena.org/Common/ertico.pdf [viitattu 11.12.2003]

Finn M. B., Fisher G., Hounsell N., McDonald M., Stephanedes Y., Traversi M. 1996.
Socio-economic impacts of telematics applications in transport, assessment of results
from the 1992-1994 transport telematics projects. European Commission, Directorate
General XIII.

Furth P. G., Muller T. H. J. 2000. Conditional Bus Priority at Signalized Intersections:
Better Service Quality with Less Traffic Disruption. Paper presented at 79th TRB An-
nual Meeting in Washington

Haugen T., Giæver T. 2001. Trafikkavvikling E6 Hedmark - Utforming og evaluering
av tilfartskontroll ved Kolomoen. SINTEF Bygg og Miljø, Trondheim, Norge.

Helsingin kaupunki 2003. Liikennemäärät Helsingin pääkatuverkossa, Syyskuu 2001.
http://www.hel.fi/ksv/Mita_suunnitellaan/Liikenne/tilastoja/lima2001.pdf
[viitattu 1.10.2003]

Helsingin liikenteenohjauskeskus 2001. HeLMI – Joukkoliikenteen telematiikka. Inter-
net-tiedote.

Hill R., Bretherton D., Maxwell A. 2001. Realtime passenger information and bus pri-
ority system in Cardiff – Development and bus priority trial. Paper presented at the 8th

World Congress on Intelligent Transport Systems, 30.9-4.10. 2001, Sydney



54

Hillo K. 2003. Joukkoliikenteen lipunhinnan muutosten taloudelliset vaikutukset. Pää-
kaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:8. ISBN 951-798-539-8. ISSN 0357-5470.

Holland R. 2000. Displaying Real-Time Information via the Web: Ipswich’s SupeRoute
66. Presentation at 2000 UITP Congress in Hannover. University of Newcastle Upon
Tyne, UK.

Holm J. 2001. Evaluering af RDS-TMC I Danmark. Trafikdage på Aalborg Universitet
2001.

Johansson M. (Tiehallinto) 2003. Kirjeenvaihto sähköpostin välityksellä 29.9.2003.

Johansson M. (Tiehallinto) 2003b. Asiantuntijahaastattelu puhelimitse.

Kalliokoski A. 2002. Liikenteen hallinnan keinot ja vaikutukset ruuhka-aikoina, Esisel-
vitys. Tiehallinnon selvityksiä 16/2003. Tiehallinto, Helsinki. ISBN 951-803-033-2.
ISSN 1459-1553.

Kang S., Gillen D. 1999. Assessing the Benefits and Costs of Intelligent Transportation
Systems: Ramp Meters. California PATH Research Report UCB-ITS-PRR-99-19. In-
stitute of Transportation Studies, University of California, Berkeley. ISSN 1055-1425.

Keall M., Lynley P., Frith W. 2001. The relative effectiveness of a hidden versus visible
speed camera programme. Accident Analysis and Prevention 22 (2001) s. 277-284.

Kivari M., Laine T., Välimäki S., Aaltonen R., Ristola T. 2003. Matko-
jenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
39/2003. Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki. ISBN 951-723-852-5. ISSN 1457-
7488.

Knutsson S. 2003. Valuing Rider quality attributes in the Swedish special transport
services. Royal Institute of Technology, Infrastructure and Planning, Stockholm

Kronborg P., Davidson F. 2000. Improvements for a Scandinavian SPOT urban traffic
signal control system. TFK Report 2000:4E. Stockholm. ISBN 91-88752-22-4

Kulmala R., Luoma J., Lähesmaa J., Pajunen-Muhonen H., Pesonen H., Ristola T., Rä-
mä P. 2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet. FITS-julkaisuja 3/2002.
Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki. ISBN 951-723-762-6.

Kulmala R., Roine M. 2002. Vastauksia yleisiin telematiikkakysymyksiin.
http://www.vtt.fi/rte/projects/fits/FAQ/index.htm [viitattu 15.12.2003].

Kummala J. 2002. Matkapuhelimia hyödyntävä matka-aikapalvelu, Järjestelmän ar-
viointi – Tulokset. Tiehallinnon selvityksiä 55/2002. ISBN 951-726-960-9. ISSN 1459-
1553. Tiehallinto, Helsinki.



55

Lahdenranta M. 1999. Keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen vertailu. Route 96
Consulting Oy

Lappi-Seppälä T. 2002. Yleisökäsitykset ja vuoden 1999 sakkouudistus. Oikeuspoliitti-
sen tutkimuslaitoksen julkaisuja 195/2002.

Lau S. W. 1998. Autonomous Dial-A-Ride Transit Benefit-Cost Evaluation. Volpe Na-
tional Transportation Systems Center, Florida, USA.

Lehtonen M., Anttila V., Koskinen O. H., Kulmala R., Pajunen-Muhonen H., Pesonen
H., Rintanen J., Ristola T. 2001. Liikennevaloetuuksien ja ajantasaisen tiedotuksen vai-
kutukset raitiolinjalla 4 ja bussilinjalla 23 Helsingissä. Liikenne- ja viestintäministeriön
mietintöjä ja muistioita B 41/2001.

Liikenneministeriö 2000. Hankearvioinnin yleisohjeet. Liikenneministeriön julkaisuja
8/2000.

Luoma S. 1998. Tieliikenteen sujuvuus ja sen mittaaminen. TKK, Rakennus- ja maan-
mittaustekniikan osasto.

Lähesmaa J., Hautala R., Saarinen K. 2002. Liikenteen automaattinen kameravalvonta,
Esiselvitys. FITS-julkaisuja 5/2002. ISBN 951-723-764-2.

Malenstein J., 2000. Automated video speed enforcement and trajectory control, com-
bined with fully automated processing. Dutch National Police Agency, Traffic and
Transport Division.

Metsäranta H., Pesonen H. 2003. Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 34/2003. ISBN 951-723-847-9. ISSN 1457-
7488.

Mäkinen T. 2001. Poliisin liikennevalvonta liikennekäyttäytymisen ohjauskeinona. Tut-
kimusraportti RTE 1733/01. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.

Niittymäki J., Rautio J. 2003. Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun to-
teuttamisvaihtoehtojen vertailua. LINTU-julkaisuja 1/2003. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö, Helsinki. ISBN 951-723-741-3.

Nurmijärven kunta 2003. Sampo-liikenne, Nurmijärven kunnan www-sivut
http://www.nurmijarvi.fi/info/jlsampo.htm [viitattu 4.12.2003].

Oikeusministeriö 2001. Ajoneuvon haltijavastuuta selvitetty. Oikeusministeriö, tiedot-
teet 2001. http://www.om.fi/11005.htm [julkaistu 14.6.2001] [viitattu 1.12.2003]

Oikeusministeriö 2003. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikesakkomenettelystä
annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun to-



56

teuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa (Luonnos hallituksen esitykseksi).
Oikeusministeriö 15.6.2003. http://www.om.fi [viitattu 8.12.2003]

Papageorgiou M., Hadj-Salem H., Middelham F. 2001. ALINEA Local Ramp Metering,
Summary of Field Results. Transportation Research Record 1603, TRB, National Re-
search Council, Wasshington D.C., s. 90-98

Pennanen J. 2003. Liikenteen automaattisten mittapisteiden (LAM) tiedon siirtäminen
TETRA teknologian avulla. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2003. ISSN 1458-1561.

Pesonen H., Laine T., Bäckström J., Granberg M., Vehmas A., Niittymäki J. 2002. Re-
aaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän (ELMI) vaikutusten ja yhteiskuntatalou-
dellisen kannattavuuden arviointi. FITS-julkaisuja 7/2002. ISBN 951-723-767-7. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö, Helsinki.

Proper A. T., Hatcher G. 2000. The Benefits of ITS, A National Update and Findings.
ITS Quarterly, Winter 2000 Issue, s. 11-20.

Rajala P. 2003. Asiantuntijahaastattelu 5.11.2003, haastateltavana Pekka Rajala, Uu-
denmaan tiepiiri.

Reinhardt W. 2003. E-call economic impact for society Contribution to rational analy-
sis. Julkaisematon laskelma

Robert Bosch Oy 2003. Dynaaminen navigointilaite TravelPilot DX-R52.

Räsänen M., Kallberg V-P. 2003. Automaattisen kameravalvonnan välittömät nopeus-
vaikutukset kantatiellä 51. Tutkimusraportti RTE3618/03, VTT Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikka.

Räsänen M., Peltola H. 2001. Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen. Tiehal-
linnon sisäisiä julkaisuja 34/2001. Tiehallinto, Helsinki. ISSN 1457-991X.

Saed A., Jørgensen L. 2000. Evaluering af SPOT I Køge. Trafikdage på Aalborg Uni-
versitet 2000.

Sane 2003. Asiantuntijahaastattelu puhelimitse 9.12.2003, haastateltavana Kari Sane,
Helsingin kaupunki.

Sihvola T. Niittymäki J., Tuupanen P. Tampereen SPOT-toimivuustutkimus. TKK
Liikennetekniikka Tiedote 34.

Taale H., Middelham F. 2000. Ten Years of Ramp Metering in The Netherlands. Pro-
ceedings of the 10th International Conference on Road Transport Information and Con-
trol, London, April 2000, s. 106-110. IEE.



57

Taale H., Fransen W.C.M., Dibbits J. 1998. The second assessment of the SCOOT sys-
tem in Nijmegen. Papers of the 9th International Conference on Road Transport Infor-
mation and Control, London, April 1998.

Taale H., Slager J., Rosloot J. 1996. The Assessment of Ramp Metering Based on
Fuzzy Logic. Proceedings of the 3rd World Congress on Intelligent Transport Systems,
Orlando, October 1996. ERTICO.

Taksiliitto 2003. http://www.taksiliitto.fi [viitattu 9.11.2003]

Tarry S., Pyne M. 2003. UK – TMC Service evaluation 1998-2001. The European
Commission, Directorate General Energy and Transport, TEMPO Programme.

Tiehallinto 2001. Tieliikenteen ajokustannukset 2000. Tiehallinto, Helsinki. ISBN 951-
726-781-9

Tiehallinto 2003. Suomen autokanta 1950-2002.
http://www.tiehallinto.fi/aikas/autokan.htm [viitattu 30.9.2003]

Tiehallinto 2003b. Tiefakta 2003. http://www.tieh.fi/thtieto/f03suo.pdf

Tielaitos 1991. Ramppiohjausselvitys. Tielaitoksen selvityksiä 40/1991. ISBN 951-47-
4990-1. ISSN 0788-3722.

Tilastokeskus 2003. Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 1960-2002. http://www.stat.fi [vii-
tattu 23.9.2003]

Tilastokeskus 2003b. Maailma numeroina.
http://www.stat.fi/tk/tp/maailmanumeroina/index.html [viitattu 8.9.2003]

Tilastokeskus 2003c. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi.

TRB 2003. Real-Time Bus Arrival Information Systems, A Synthesis of Transit Prac-
tise. TCRP Synthesis 48. ISBN 0-309-069653, ISSN 1073-4880.

UK Auto Industry 2002. Traffic Woes: A Thing of the Past? The UK Auto Industry
http://www.autoindustry.co.uk/news/press_releases.asp?sec=pr&key=TWATP [viitattu
30.9.2003]

U.S. DOT (United States Department of Transportation) 2003. ITS Unit Costs Data-
base, versio 31.3.2003. http://benefitcost.its.dot.gov

Valtioneuvosto 2001. Valtioneuvoston periaatepäätös 18.1.2001. Liikenneturvallisuu-
den parantaminen



58

Väisänen K. 1999. RDS-TMC, tietoa tiellä liikkuville. TK, YLE:n tekniikan tiedotus-
lehti 68/1999, kesäkuu 1999. Yleisradio, Helsinki. http://www.yle.fi/tekniikka/tklehti/

Warita H., Okada T., Tanaka A. 2001. Evaluation of Operation for Travel Time Infor-
mation on the Metropolitan Expressway. Paper presented at the 8th World Congress on
Intelligent Transport Systems, 30.9.-4.10. 2001, Sydney, Australia.

Wendelboe J. T. 2003 Traffic Management Applications on the Køge Bugt Motorway,
Denmark. Papers of TEMPO Program, European Commission, Directorate General En-
ergy and Transport

Wiggins A. E. 1998a. Birmingham Bus Lane Enforcement System. Road Transport In-
formation and Control, 21-23 April 1998, Conference publication No 454,  sivut 80-84.
IEE

Wiggins A. E, 1998b. A Review of the Bus Lane Enforcement Technology in the UK.
Paper presented at the 5th World Congress on Intelligent Transport Systems (ITS),
Seoul, Korea, 13th October 1998.

YLE 2003. Yleisradion www-sivut, Digiradio FAQ. http://www.yle.fi/digiradio/faq.htm
[viitattu 26.11.2003]



Liitteet

Liite 1: Hankekortit

Liite 1.1.  Ramppiohjaus

Liite 1. 2.  RDS-TMC – ajantasainen liikenteen häiriötiedotus

Liite 1. 3.  E-Call

Liite 1. 4.  Automaattinen nopeusvalvonta

Liite 1. 5.  Matka-ajan näyttötaulut

Liite 1. 6.  Automaattinen bussikaistojen valvonta

Liite 1. 7.  Ajantasaiseen tietoon perustuva liikenneverkon ohjaus liikennevaloilla

Liite 1. 8.  Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

Liite 1. 9.  Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä ja Internet

Liite 1. 10.  Kutsujoukkoliikenne

Liite 2: Asiantuntijakyselyiden lomakkeet

Liite 2.1.  Tieliikenteen sovellukset, Helsinki 10.11.2003

Liite 2. 2.  Joukkoliikenteen ja kaupunkien sovellukset, Helsinki 11.11.2003





Ramppiohjaus Liite 1.1

TIIVISTELMÄ

Ramppiohjauksella säädellään moottoritielle tulevaa lii-
kennemäärää siten, ettei tiellä olevien ajoneuvojen määrä
ylitä paikallisestikaan sen välityskykyä ja ruuhkauta tietä.
Yksinkertaistettuna ramppiohjausta voidaan luonnehtia
tavalliseksi punainen-keltainen-vihreä –liikennevalon so-
vellukseksi moottoritien rampilla. Ramppiohjauksella voi-
daan helpottaa tilannetta erityisesti kysynnän ylittäessä
tien kapasiteetin ja yllättävään häiriöön liittyvissä ruuhka-
tilanteissa.

Ramppiohjaus vaikuttaa sekä kuljettajan ajotapaan että
reitin valintaan. Vaikutukset reitin valintaan riippuvat olo-
suhteista ja voivat olla joko toivottuja tai ei-toivottuja.
Ramppiohjauksen yleisimmät myönteiset vaikutukset
ovat väylän liikennevirran nopeuden kasvun tuomat

aikasäästöt, väylän kapasiteetin lisääntyminen sekä on-
nettomuuksien väheneminen. Norjassa saadun koke-
muksen mukaan ramppiohjauksella voidaan säästää jopa
800 ajoneuvotuntia viikossa liikennemäärien ollessa
Suomen tasoa.

Ramppiohjaus voidaan toteuttaa vain liittymissä, joiden
rampeilla on tilaa väylälle pääsyä jonottaville ajoneuvoille.
Ramppiohjaus saattaisi helpottaa tilannetta erityisesti
moottoriteillä, joilla säännöllisesti esiintyvä ruuhka on
ongelma ja joille on olemassa vaihtoehtoinen reitti. Mah-
dollisina kohteina Suomessa ovat nousseet esille Kehä
I:n Vihdintien ja Kannelmäen liittymät Ramppiohjausta
voidaan pitää kannattavana myös Suomen oloissa esiin-
tyvillä liikennemäärillä ja hyöty-kustannussuhteen on ar-
vioitu sijoittuvan välille 4–27.

Ramppiohjaus Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Pääväylän liikennevirta suju-
voituu ja tasaantuu

:) :)

Onnettomuudet vähenevät
ramppiliittymissä

:)

Rampeille kertyy jonoja; jono
voi aiheuttaa haittaa ympäröi-
välle tieverkolle

:( :(

Liikennettä voi siirtyä vaihto-
ehtoisille reiteille

:| :( :|
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Sovel luksen kuvaus
Ramppiohjaus on liikenteen hallinnan keino, joka vuonna
2002 julkaistujen Liikennetelematiikkahankkeiden ar-
viointiohjeiden esittämässä luokituksessa sijoittuu luokkiin
O1 (Liittymien tai väylien ohjaaminen liikennevaloin) tai
O2 (Verkon ohjaaminen liikennevaloin). Kyse voi tietyissä
tapauksissa olla myös pääsyn säätelystä, jota edustaa
arviointiohjeen luokituksessa luokka KYS7. (Liikennemi-
nisteriö 2002, taulukko 3)

Yksinkertaistettuna ramppiohjausta voidaan luonnehtia
”tavalliseksi punainen-keltainen-vihreä liikennevalon so-
vellukseksi moottoritien rampilla” (Tiehallinto 1991, s. 11).
Ramppiohjauksella säädellään moottoritien liikennemää-
rää siten, ettei tielle pyrkivien ajoneuvojen määrä ylitä
sen välityskykyä ja ruuhkauta tietä (Tiehallinto 1991, s.
11-13). Ramppiohjauksella voidaan helpottaa tilannetta
erityisesti kysynnän ylittäessä tien kapasiteetin ja yllättä-
vään häiriöön liittyvissä ruuhkatilanteissa.

Ramppiohjauslaitteistoon kuuluu liikennevalo-opastimen
lisäksi myös vaihteleva määrä liikennettä tarkkailevia il-
maisimia sekä ohjauslaitteisto. Ramppiohjaukseen saat-
taa liittyä myös vaihtoehtoiselle reitille opastaminen esi-
merkiksi muuttuvan opasteen avulla.

Ramppiohjaus voi perustua erilaisiin ohjausalgoritmeihin.
Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse voi olla aikaoh-
jatusta ramppiohjausalgoritmista, joka ei tarvitse reaaliai-
kaista tietoa liikenteestä. Muita mahdollisuuksia ovat
adaptiiviset ohjausalgoritmit kuten ALINEA (Hadj-Salem
et al 2001) tai sumeaa logiikkaa hyödyntävät algoritmit.
Ramppiohjauksella saavutettavat hyödyt riippuvat suu-
relta osin  ohjausalgoritmista. (Taale et al 1996) Ramppi-
ohjausta on sovellettu erityisesti lähellä pullonkaulaa si-
jaitsevilla moottoritien tulorampeilla sekä tulorampeilla,
joilta tielle pyrkivät ajoneuvot häiritsevät liikennevirran
kulkua (Middelham, Taale 2000).

Vaikutusselvi tykset
Toiminnallisia kohteita, joihin luokkien O1 ja O2 sovelluk-
silla pyritään vaikuttamaan, ovat ohjeissa esitetyn taulu-
kon mukaan ajotapa ja ajoneuvo sekä reitin valinta.
Ramppiohjauksella on mahdollisesti myös muita vaiku-
tuksia, sillä ohjauksen perustana toimivat algoritmit saat-
tavat tosiasiassa merkitä pääsyn rajoittamista väylälle,
jolla ohjaus on käytössä.

Erityisesti USA:ssa ja Alankomaissa ramppiohjaus on
vakiintunut ja yleisesti hyväksytty liikenteen hallinnan
keino, ja sen vaikutuksia on tutkittu melko paljon. Tutki-
mustulosten vähäisyyden sijaan ongelmia ovat enem-
mänkin tulosten siirrettävyys ajassa ja paikassa sekä
tutkimuksissa käytetyt menetelmät ja tehdyt oletukset.
Norjassa saatujen tulosten mukaan ramppiohjauksella on
vaikutuksensa jo Suomenkin oloissa esiintyvillä liikenne-
määrillä (Haugen, Giæver 2001).

Ramppiohjauksesta on saatu eri maissa runsaasti koke-
muksia. Yleisimmät myönteiset vaikutukset ovat väylän
liikennevirran nopeuden kasvun tuomat aikasäästöt ja
kapasiteetin lisääntyminen (Gillen, Kang 1999; Middel-
ham, Taale 2000) sekä onnettomuuksien vähenemi-
nen(Hatcher, Proper 2000). Saadut tulokset vaihtelevat
voimakkaasti: USA:ssa ramppiohjauksen on raportoitu
vähentäneen onnettomuuksia 15-50 prosentin verran ja
lisänneen liikennevirran nopeutta 8-60 prosentilla (Hat-
cher, Proper 2000). Alankomaiden kokemukset ovat sa-
mansuuntaisia. Ramppiohjauksen on arvioitu lisänneen
väylän kapasiteettia 0-5 prosentin verran (Middelham,
Taale 2000). Jo pienikin lisäys väylän kapasiteettiin
saattaa lyhentää ruuhkien ajallista kestoa olennaisesti.

Vaikutukset liikenteen päästöihin ja sitä kautta ympäris-
töön ovat ristiriitaisia. Ylimääräisen pysähdyksen, jono-
tuksen rampilla ja kiihdytyksen on arvioitu lisäävän hiili-
vetyjen ja hiilimonoksidin päästöjä. Toisaalta kasvanei-
den nopeuksien ja paremman liikenteen sujuvuuden on
raportoitu vähentäneen muita paitsi typen oksidien
päästöjä itse väylällä. Nettovaikutus päästöihin on erääs-
sä tutkimuksessa arvioitu lievästi kielteiseksi. (Gillen,
Kang 1999) Myös päinvastaisia tuloksia, jotka osoittavat
ramppiohjauksella olevan myönteinen vaikutus päästöi-
hin, on saatu. (Cambridge Systems 2001).

Ramppiohjauksen vaikutukset reitin valintaan riippuvat
olosuhteista. Kuljettajien pyrkiessä minimoimaan mat-
kaan käytettävän ajan saattaa liikenne siirtyä ramppioh-
jauksen kohteena olevalta väylältä vaihtoehtoisille reiteil-
le, jos sellaisia on olemassa. Vaihtoehtoisille reiteille siir-
tyminen saattaa tilanteesta riippuen olla joko toivottu tai
ei-toivottu vaikutus. Kaikissa ramppiohjausta käsittelevis-
sä vaikutustutkimuksissa ei ole otettu huomioon ramppi-
ohjauksen vaikutuksia muun liikenneverkon tilaan.

Ramppiohjauksen mahdollisia haittavaikutuksia ovat
rampilla jonotuksesta aiheutuva aikakustannus, vaihto-
ehtoisille reiteille siirtyvän liikenteen aiheuttamat ongel-
mat sekä rampille kerääntyvän jonon ulottuminen itse
rampin ulkopuolelle. Ramppiohjauksen haittavaikutuksia
voidaan minimoida valitsemalla oikea ohjausalgoritmi ja
ennakoimalla mahdolliset ongelmat jo järjestelmää suun-
niteltaessa.
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Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Ramppiohjauksen rahassa mitattavat hyödyt syntyvät
lähinnä säästönä aika- ja onnettomuuskustannuksissa.
Ramppiohjauksen mahdollisia haittoja kuten rampilla
odotuksesta aiheutuva aikakustannus sekä ramppioh-
jauksen aiheuttamat ongelmat muulle liikenneverkolle
voidaan minimoida valitsemalla käytettävä ohjausalgorit-
mi oikein ja ennakoimalla mahdolliset ongelmat jo järjes-
telmää suunniteltaessa.

Ramppiohjauksen kustannukset riippuvat voimakkaasti
siitä, millainen järjestelmä on kyseessä. Mitä enemmän
ramppiohjausopastimia ja mitä useampia ilmaisimia tar-
vitaan sitä suuremmat ovat kustannukset. Ramppioh-
jauksen kytkeminen yhteen muiden liikennetelematiikan
järjestelmien kanssa aiheuttaa kustannuksia mm. tarvit-
tavien tietoliikenneyhteyksien ja ohjauslaitteistojen muo-
dossa. Toisaalta ramppiohjausjärjestelmään kuuluvat
ilmaisimet tuottavat tietoa, jota mahdollisesti voidaan
hyödyntää muihinkin tarkoituksiin kuten liikenteen seu-
rantaan.

Norjassa saadun kokemuksen perusteella tiedetään, että
ramppiohjauksella voidaan säästää jopa 800 ajoneuvo-
tuntia viikossa liikennemäärien ollessa Suomen tasoa
(Haugen, Giæver 2001). Kyseisessä kohteessa suurim-
mat liikennemäärät ruuhkasuuntaan olivat noin 1000-
1400 ajoneuvoa tunnissa (Haugen, Giæver 2001, kuva
6.3). Oletettaessa järjestelmän toimivan ympäri vuoden
saadaan vuodessa säästyneiden ajoneuvotuntien mää-
räksi 40800. Ajoneuvotunnin hinnaksi oletettiin kolme-
toista euroa.

Yhdysvalloissa ramppiohjauksen on raportoitu vähentä-
neen onnettomuuksia 15-60 prosentilla (Hatcher, Proper
2000, s. 13). Brittiläisen M6-moottoritien ramppiohjausta
käsitelleessä vaikutustutkimuksessa tosin saatiin huo-
mattavasti pienempiä lukuja (TEMPO Secretariat 2001).
Kolmen vuoden mittaisen vuosina 1993-1995 kerätyn
aineiston perusteella arvioitiin ramppiohjauksen vähentä-
neen onnettomuuksia yhdestä kymmeneen prosenttiin.
Tässäkään tapauksessa ei tarkasteltu, onko saatu tulos
tilastollisesti merkitsevä. Tilastollisesti merkitsevien tu-
losten saaminen on usein ollut vaikeaa maantieteellisesti
ja

kestoltaan rajallisista kokeiluista. Edellä mainituista syistä
onnettomuuksien vähenemistä ei huomioitu kannatta-
vuuslaskelmassa.

Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on saatu erilaisia
hyöty-kustannussuhteita väliltä 4-62 (Cambridge Systems
2001, ES-17). Näihin tulee kuitenkin suhtautua tietyllä
kriittisyydellä. Liikennemäärät ovat monissa tutkituista
tapauksista Suomen teillä esiintyviä suurempia eikä kai-
kissa tutkimuksissa ole otettu huomioon esimerkiksi
ramppiohjauksen vaikutuksia muuhun liikenneverkkoon
tai opastimia noudattamatta jättävien autoilijoiden osuut-
ta.

Kerätyn aineiston perusteella laadittiin kannattavuuslas-
kelma hypoteettiselle ramppiohjausjärjestelmälle. Järjes-
telmään oletettiin kuuluvan ramppiohjauksen lisäksi
muuttuva opaste, jolla liikennettä voidaan ohjata vaihto-
ehtoiselle reitille. Perustamis- ja käyttökustannusten ala-
ja ylärajoina käytettiin USA:ssa 2003 julkaistuja arvoja
(U.S. Department of Transportation 2003). Dollarin ja
euron välisenä valuuttakurssina käytettiin arvoa 1,1071
(Suomen Pankki 8.9.2003). Investoinnin korkokannaksi
oletettiin viisi prosenttia ja taloudelliseksi pitoajaksi viisi
vuotta. Kassavirtojen oletettiin ajoittuvan vuoden loppuun.
Laskelmassa oletettiin, ettei itse ramppiin tai liittymään
tarvitse tehdä muutoksia ramppiohjauksen vuoksi.

Järjestelmän hyöty-kustannussuhteelle laskettiin ala- ja
ylärajat. Alarajan arvoa laskettaessa käytettiin suurimpia
yksikkökustannusten arvoja ja oletettiin, että saavutettu
säästö ajoneuvotunneissa jää kolmannekseen eli 13 600
ajoneuvotuntiin. Yläraja saatiin käyttämällä pienimpiä
yksikkökustannuksen arvoja olettamalla, että varovaisen
optimistisesti arvioitu 800 ajoneuvotunnin säästö viikossa
toteutuu.

Kannattavuuslaskelma osoittaa, että hyöty-
kustannussuhde ramppiohjaukselle on vähintään neljä,
jopa tilanteessa, jossa järjestelmällä saavutettava säästö
ajoneuvotunneissa jää olennaisesti ennakoitua pienem-
mäksi ja kustannukset on arvioitu yläkanttiin. Ennakoidun
ajoneuvotuntien säästön toteutuessa ja kustannusten
jäädessä pieniksi hyöty-kustannussuhde voi olla jopa yli
26. Todennäköisin toteutuva hyöty-kustannussuhde
edellä mainitun tyyppiselle järjestelmälle on jotain mai-
nittujen arvojen väliltä
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 Ramppiohjaus, kannattavuuslaskelma
Ylempi  Alempi  

 Perustamiskustannus
Ramppiohjaus 27 098  45 163  
VMS 43 357  108 391  
Yhteensä 70 454  153 554  

 Vuosittaiset käyttökustannukset
Ramppiohjaus 1 355  3 161  
VMS 2 168  5 420  
Yhteensä 3 523  8 581  

 Hyödyt vuositasolla
Säästetyt ajoneuvotunnit 530 400  176 800  
Yhteensä 530 400  176 800  

 Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo 2 296 354  765 451  
Kustannusten nettonykyarvo 85 706  190 705  
Yhteensä 26,79  4,01  

Vaikutusten analysointi

Liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisista tavoitealueista
ramppiohjauksella on positiivinen vaikutus ainakin liiken-
nejärjestelmän palvelutasoon ja kustannuksiin säästynei-
den aikakustannusten kautta. Vaikutuksista onnettomuuk-
siin ei ole kovin paljoa tilastollisesti merkitseviksi katsottuja
tutkimustuloksia. Tutkimustulokset ramppiohjauksen vai-
kutuksista ympäristökustannuksiin tai ajoneuvokustannuk-
siin polttoaineen kulutuksen kautta ovat ristiriitaisia.

Ramppiohjauksen on todettu vaikuttavan ajotavan lisäksi
myös reitin valintaan. Tilanteesta riippuen tämä voi olla
joko toivottu tai ei-toivottu vaikutus. Edellistä vähäisempää
vaikutusta ramppiohjauksella on todettu olevan myös mat-
kan ajoitukseen.

Toteutettavuuden arviointi

Ramppiohjauksen soveltuvuutta Suomen oloihin tutkit-
tiin jo 1991 julkaistussa Ramppiohjausselvityksessä
(Tielaitos 1991). Selvityksessä ei varsinaisesti tutkittu
ramppiohjauksen yhteiskuntataloudellista kannatta-
vuutta, mutta pidettiin ramppiohjauksesta maailmalla
saatuja kokemuksia yleisesti ottaen positiivisina ja vuo-
den 1991 Suomessa Pasilanväylää ja Länsiväylää
mahdollisina ramppiohjauksen soveltamis- ja kokeilu-
kohteina.

Vuoden 1991 jälkeen tilanne on muuttunut. Pääkaupun-
kiseudun liikenneverkko on muuttunut olennaisesti eri-
laiseksi, liikennemäärät ovat monilla väylillä selkeästi
suuremmat ja ramppiohjauksen toteuttamiseen tarvitta-
va tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikka on halvem-
paa ja kehittyneempää kuin vuonna 1991. Myös ramp-
piohjauksessa käytettävät algoritmit ovat kehittyneet
huomattavasti esimerkiksi sumeaan logiikkaan perustu-
vien algoritmien myötä.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat ruuhkat tärkeim-
millä väylillä muodostuneet pysyväksi ja vaikeasti rat-
kaistavaksi ongelmaksi. Ramppiohjaus saattaisi hel-
pottaa tilannetta erityisesti moottoriteillä, joilla säännölli-
sesti esiintyvä ruuhka on ongelma ja joille on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, jolle liikennettä voidaan ohjata.
Mahdolliset sovelluskohteet tulisi tarkemmin kartoittaa
omana tutkimuksenaan tai jonkin muun tutkimuksen
yhteydessä. Mahdollisten sovelluskohteiden kartoittami-
sen jälkeen järjestelmä voidaan toteuttaa ensin yhdelle
väylälle tai sen osalle ja arvioida sen jälkeen kokeilun
hyödyt ja kustannukset.
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TIIVISTELMÄ

RDS-TMC voi toimia välineenä, jonka avulla kuljettajat
saavat ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Liikenteen
häiriöistä tiedottamalla voidaan vähentää häiriöiden ai-
heuttamia viivytyksiä ja kuljettajien stressiä. RDS-TMC
voi olla käytössä joko autoradiovastaanottimen lisäomi-
naisuutena tai osana ajoneuvon navigointilaitteistoa.

RDS-TMC:n vaikutukset kohdistuvat suurelta osin kuljet-
tajien reitin valintaan. Brittiläisen tutkimuksen mukaan
45 % RDS-TMC-vastaanottimen omaavista kuljettajista

oli vähintään kerran valinnut toisen reitin saamansa tie-
don perusteella.

RDS-TMC:n tulevaisuus riippuu suurelta osin siitä, muo-
dostuuko sitä hyödyntävistä päätelaitteista kaupallista
menestystä. Suurin osa liikenteen häiriöistä tapahtuu
pääkaupunkiseudulla ja suurten kaupunkien välisellä
päätieverkolla ja on oletettavissa, että näillä myös RDS-
TMC:n avulla saavutettavat hyödyt ovat suurimmat. RDS-
TMC:n hyöty-kustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan
välille 0,5-2.

RDS-TMC - ajantasainen
liikenteen häiriötiedotus

Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Saatuaan tiedon häiriöstä
kuljettajalla on mahdollisuus
valita toinen reitti

:)

Tiedon saatuaan kuljettajat
ovat paremmin varautuneita
kohtaamaan häiriötilanteen

:)

Ajantasainen tiedotus lisää
koettua matkustusvarmuutta
ja sitä kautta mukavuutta

:) :)
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Sovel luksen kuvaus
Häiriöiden hallinnalla tarkoitetaan sekä odottamattomien
että ennalta tiedossa olevien tieliikenteen häiriöiden ha-
vaitsemista, hoitamista ja poistamista (Kalliokoski 2003).
Häiriöiden hallintaan liittyviä liikennetelematiikan sovel-
luksia on olemassa suuri joukko.

Suomen oloissa suurin osa häiriöistä aiheutuu huonosta
säästä ja sen mukanaan tuomista vaikeista keliolosuh-
teista. Myös onnettomuudet ja tietyöt ovat tyypillisiä häi-
riöiden aiheuttajia. Tiedottamalla häiriöistä voidaan mini-
moida häiriöiden aiheuttamia viivytyksiä ja kuljettajien
stressiä.

 Häiriöiden hallinnassa kriittinen tekijä on aika. Mitä no-
peammin häiriöstä saadaan tieto tapahtumapaikalta tien-
käyttäjille, sitä pienemmiksi jäävät häiriön vaikutukset
liikenteeseen. Viivettä häiriön tapahtumisesta sen tuloon
tienkäyttäjien tietoon aiheuttaa erityisesti tietoketjun pi-
tuus tapahtumapaikalta tienkäyttäjille. Mahdollista on
myös, että tiedotus saavuttaa vain pienen osan kohde-
ryhmästään.

RDS on lyhenne sanoista Radio Data System. RDS tar-
joaa mahdollisuuden digitaaliseen tiedonsiirtoon analogi-
sen ULA-yleisradiolähetteen mukana. RDS-datana lähe-
tetään esimerkiksi ohjelmaa lähettävän radioaseman tun-
nusta, tietoa saman aseman muista taajuuksista sekä
mahdollisesti myös muuta lisäpalveluihin liittyvää tietoa.

Eräs RDS:n lisäpalveluista on RDS-TMC, jota käytetään
ajantasaiseen liikenne- ja kelitiedotukseen. Lyhenteen
loppuosa viittaa sanoihin Traffic Message Channel. RDS-
TMC pohjautuu standardoituihin viesteihin, jotka sisältä-
vät kuvauksen häiriöstä, häiriön sijainnin, tietoa häiriön
vaikutusalueesta, ajallisesta kestosta ja mahdollisen au-
toilijoille suunnatun kehotuksen valita vaihtoehtoinen reit-
ti. Viestit lähetetään RDS-datana käyttäjien päätelaittei-
siin, jotka esittävät vastaanotetun tiedon esimerkiksi
tekstinä laitteen näytöllä tai puheena.

RDS-TMC:n etuna tavallisiin radion liikennetiedotuksiin
nähden on lähinnä tiedotuksen radiossa lukemisesta ai-
heutuvan viiveen poistuminen ja mahdollisuus saada tieto
käyttäjän omalla kielellä. Eräs RDS-TMC:n eduista on
myös sen edullisuus käyttäjälle. Käyttäjälle aiheutuu
kustannuksia vain RDS-TMC:tä hyödyntävän autoradio-
vastaanottimen hankinnasta sekä kartta-aineiston päivit-
tämisestä käyttäjän niin halutessa.. RDS-TMC voidaan
myös yhdistää navigointijärjestelmään tuottamaan ajan-
tasaista tietoa häiriöistä ja liikenteen sujuvuudesta.

Vuonna 1999 oli valmiina koko maan kattava RDS-TMC-
palvelu (Väisänen 1999). Järjestelmän toteuttamisesta
ovat huolehtineet Tieliikelaitos ja Digita Oy. Palvelun
käyttämiseen tarvitaan RDS-TMC-toiminnolla varustettu
autoradiovastaanotin, joka esittää vastaanotetut viestit
joko tekstinä tai puheena. RDS-TMC:tä hyödyntävät
myös ajoneuvoihin asennettavat navigointilaitteistot, jotka
kykenevät esittämään kartalla RDS-TMC:n välittämän
ajantasaisen tiedon liikenteen häiriöistä. Suomessa RDS-
TMC:n hyödyntämistä on estänyt tarvittavien vastaanot-
timien heikko saatavuus ja navigointijärjestelmien tarvit-
seman kartta-aineiston puuttuminen.

RDS:n on ajoittain oletettu korvautuvan muilla teknolo-
gioilla. Todennäköistä kuitenkin on, että RDS säilyy tapa-
na siirtää tietoa niin kauan kuin analogisia ULA-
yleisradiolähetyksiä jatketaan. Nopeaa siirtymistä analo-
gisista lähetyksistä digitaalisiin DAB-lähetyksiin ja analo-
gisten lähetysten lopettamista ei tällä hetkellä ole näköpii-
rissä (YLE 2003). Esimerkiksi Iso-Britannian autoteolli-
suus ennakoi RDS-TMC-laitteiden myynnin kasvavan
Euroopassa vuoden 2000 181 miljoonasta eurosta noin
700 miljoonaan euroon vuoteen 2006 mennessä (UK
Auto Industry 2002).

Vaikutusselvi tykset
RDS-TMC-järjestelmän vaikutukset liikennejärjestelmän
tilaan riippuvat olennaisesti siitä, miten suurella osalla
kuljettajista on RDS-TMC-toiminnon sisältävä päätelaite
käytössään. Esimerkiksi Ruotsissa RDS-TMC-toiminnon
omaavien päätelaitteiden penetraatio on jo prosentin tai
kahden luokkaa (Johansson 2003), mutta kattavaa ar-
viointia ei RDS-TMC:n vaikutuksista ole tehty (ERTICO
2000).

RDS-TMC:n vaikutuksia voidaan arvioida vain rajallisen
suuruisten tällä hetkellä palvelua käyttävistä koostuvien
otoksien perusteella. Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen
mukaan RDS-TMC-ominaisuudet sisältävän vastaanotti-
men omaavista kuljettajista noin 45% oli vähintään kerran
valinnut toisen reitin järjestelmän tarjoaman tiedon pe-
rusteella (Tarry, Pyne 2003). Ennen matkalle lähtöä saa-
dun
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informaation perusteella suunnitelmiaan oli muuttanut
23 % tutkimuksessa mukana olleista RDS-TMC-palvelun
käyttäjistä (Tarry, Pyne 2003).

Brittiläisessä tutkimuksessa RDS-TMC:n on todettu vai-
kuttaneen noin viiteen prosenttiin käyttäjiensä matkoista.
Tutkimuksen aineiston muodostivat 21744 tutkimuksessa
mukana olleiden henkilöiden tekemää matkaa. Tapauk-
sista, joissa RDS-TMC-palvelulla oli vaikutusta, 74 pro-
sentissa käyttäjä valitsi toisen reitin, kuudessa prosentis-
sa hiljensi vauhtia ja kahdessa prosentissa lisäsi tarkkaa-
vaisuuttaan. Muutamat käyttäjät myös siirsivät matkalle
lähtöä ( Burton, Eveleigh 2002).

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa (LVM
2002) esiintyy omana luokkanaan Yksilöliikenteen häiriö-
tilanteiden hoitaminen (HÄH2). RDS-TMC sijoittuu ar-
viointiohjeiden luokkaan tiedotus liikenteen sujuvuudesta,

häiriöistä ja tietöistä (T2). Toiminnalliset kohteet, joihin
RDS-TMC:n vaikutukset kohdistuvat näyttäisivät siis ole-
van lähinnä liikennetelematiikan vaikutuskentässä (LVM
2002, kuva 4) esiintyvät reitin valinta ja vähäisemmässä
määrin ajotapa ja matkan ajoitus. Merkittävää vaikutusta
kulkutavan valintaan ei ole tutkimuksissa havaittu. Vai-
kutuksia onnettomuuksiin ei tähän mennessä ole tutkittu.

RDS-TMC voi olla käytössä myös ajoneuvopäätelaittees-
sa toimivan suunnistus- ja reitinopastusjärjestelmän osa-
järjestelmänä. Tällöin ei voida arvioida RDS-TMC-palve-
lun vaikutuksia erikseen ilman kokonaisjärjestelmän vai-
kutusten tutkimista (LVM 2002, s. 37). Tällöin ainoaksi
mahdollisuudeksi jää arvioida kokonaisjärjestelmän vai-
kutukset tai arvioida, miten hyvin RDS-TMC täyttää teh-
tävänsä kokonaisjärjestelmän osana (LVM 2002, s. 37).

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Arvioitaessa RDS-TMC-palvelun kannattavuutta Suomen
oloissa oletettiin palvelun aloittamisen vaatimiksi inves-
tointikustannuksiksi 350000 € ja vuosittaisiksi käyttökus-
tannuksiksi 180000 € (Johansson 2003). Vuotuiset käyt-
tökustannukset koostuvat lähinnä palvelun ylläpitoon tar-
vittavasta työvoimasta ja signaalin lähettämisestä yleis-
radiolähettimien kautta. Investointikustannuksiin on las-
kettu mukaan myös palvelun käynnistämiseen tarvittu
henkilötyö. Palvelun vaatima infrastruktuuri on jo raken-
nettu ja siihen liittyvät  investointikustannukset ovat peri-
aatteessa ns. uponneita kustannuksia, joita ei enää saa-
da takaisin. Palvelulle laskettiin hyöty-kustannussuhteet
jo uponneita kustannuksia edustavan alkuinvestoinnin
kanssa ja ilman sitä. Suomen autokannan määräksi ole-
tettiin 2,2 miljoonaa (Tiehallinto 2003)

Palvelun arvon käyttäjille oletettiin vastaavan vähintään
summaa, jonka käyttäjät olisivat valmiita maksamaan
palvelusta. Brittiläisessä tutkimuksessa saadun tuloksen
mukaan 37 % tutkimuksessa mukana olleista 280 RDS-
TMC-palvelun käyttäjistä olisi valmis harkitsemaan pal-
velun tilaamista keskimäärin 137,44 eurolla (96 £) vuo-
dessa (Tarry, Pyne 2003).

RDS-TMC:n autoilijoille aiheuttamaa laitekustannusta on
vaikeaa arvioida tarkasti. Nykyään lähes kaikkiin uusiin
autoihin asennetaan jo tehtaalla autoradio. Tällöin RDS-
TMC:n auton ostajalle aiheuttama laitekustannus vastaisi
erotusinvestointia, joka syntyy korvattaessa tavallinen
autoradio RDS-TMC-toiminnot omaavalla vastaanotti-
mella. Hinnaneroksi tavallisen autoradion ja RDS-TMC-
toiminnot omaavan vastaanottimen välillä on oletettu

100 euroa. Saman verran on oletettu RDS-TMC:n osuu-
deksi muiden ajoneuvoon asennettavien RDS-TMC-
toiminnot sisältävien päätelaitteiden hinnoissa.

Yhdellä prosentilla autoilijoista oletettiin olevan palvelua
hyödyntävä päätelaite, mikä vastaa Ruotsin tämänhet-
kistä tilannetta (Johansson 2003).

Palvelua maksamisen arvoisena pitävien käyttäjien mää-
räksi oletettiin 37 % (Tarry, Pyne 2003).

Palvelun arvo käyttäjille riippuu suurelta osin liikennejär-
jestelmän tilasta. Iso-Britannian liikennejärjestelmä poik-
keaa jossain määrin Suomesta. Voidaan myös esittää
kysymys, vastaako brittiläisessä tutkimuksessa saatu
arvo käyttäjien todellista maksuhalukkuutta. Epävar-
muutta palvelun arvossa käyttäjille ja käytössä olevien
päätelaitteiden määrässä käsiteltiin valitsemalla näille
erilaisia arvoja ja laskemalla näitä vastaavat hyöty-
kustannus-suhteet. Hyöty-kustannus-suhteelle laskettiin
myös paras ja huonoin mahdollinen arvo.

Huonoimmassa mahdollisena pidetyssä vaihtoehdossa
oletettiin, että palvelun arvo käyttäjille jää kolmannekseen
brittiläisessä tutkimuksessa saadusta likimääräisestä ar-
vosta ja autoilijoista vain yhdellä prosentilla on käytös-
sään päätelaite. Yksi prosentti on noin 22 tuhatta autoa
Suomen 2,2 miljoonan autokannasta. Yhtä prosenttia
vastaava 22 tuhatta autoa voidaan suhteuttaa esimerkiksi
vuonna 2002 ensirekisteröityjen autojen määrään, joka
on noin 136 tuhatta autoa (Tilastokeskus 2002). Yhtä
prosenttia autokannasta edustava 22 tuhatta on siis liki-
määrin 16,1 prosenttia vuonna 2002 ensirekisteröidyistä
autoista. Parhaassa mahdollisessa vaihtoehdossa pal-
velun arvon käyttäjille oletettiin vastaavan brittiläisessä
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tutkimuksessa esiintyvää arvoa ja viidellä prosentilla au-
toilijoista olevan palvelua hyödyntävä päätelaite.

Kannattavuuslaskelmilla tarkasteltiin myös kahta muuta
tilannetta. Ensimmäisessä tapauksessa palvelun käyttä-
jämäärä jää yhteen prosenttiin autoilijoista palvelun arvon
ollessa käyttäjille 137,44 €/vuosi. Jälkimmäisessä ta-
pauksessa palvelun arvon käyttäjille oletettiin jäävän
45,81 euroon vuodessa ja viidellä prosentilla autoilijoista
oletettiin olevan käytössä palvelun käyttöön soveltuva
päätelaite. Molemmissa tapauksessa jätettiin huomiotta
jo uponnut alkuinvestoinnin kustannus. Kaikissa laskel-
missa on oletettu, että palvelusta hyötyjä saavien osuus
päätelaitteen omistavista vastaa brittiläisessä tutkimuk-
sessa tulokseksi saatua palvelusta maksamaan haluk-
kaiden käyttäjien osuutta kaikista käyttäjistä.

 RDS-TMC: hyöty–kustannus-suhde

 Hyöty-kustannussuhde, palvelun arvo käyttäjille 
 137,44 €/vuosi, käyttäjiä 1 % autoilijoista

Hyötyjen nettonykyarvo 4 831 853  
Ajoneuvolaitteiden kustannus 2 194 683  
Käyttökustannusten nettonykyarvo 779 306  
Hyöty-kustannussuhde 1,625  

 Hyöty-kustannussuhde, palvelun arvo käyttäjille 
 45,81 €/vuosi, käyttäjiä 5 % autoilijoista

Hyötyjen nettonykyarvo 8 053 089  
Ajoneuvolaitteiden kustannus 10 973 415  
Käyttökustannusten nettonykyarvo 779 306  
Hyöty-kustannussuhde 0,685  

Järjestelmän hyöty-kustannussuhde on yli yksi vain jois-
sakin esitetyistä vaihtoehdoista. Järjestelmää ei voi pitää

yhteiskuntataloudellisesti kannattavana, jos tuloksena on
vain vähäisiä hyötyjä vähemmistölle päätelaitteen omis-
tavista. Suuri osa kustannuksista on ajoneuvolaitteiden
kustannuksia. Parempi hyöty-kustannussuhde saadaan,
jos tienkäyttäjien keskimäärin saamat hyödyt vastaavat
suurin piirtein brittiläisessä tutkimuksessa tulokseksi
saatua halukkuutta maksaa palvelusta.

Laskelmien taustalla on oletus, että vastaanottimien mää-
rä on vakio ajan suhteen: todellisuudessa vastaanottimet
markkinoille tultuaan yleistyvät vähitellen. Vastaanotti-
mien määrä oletettiin vakioksi, sillä tarkoitus oli kuvata
lanseerausvaiheen sijaan tilannetta, jossa järjestelmä on
vakiintuneessa käytössä.

Vaikutusten analysointi

RDS-TMC voi olla käytössä esimerkiksi radiovastaanot-
timen lisäominaisuutena tai ajoneuvoon asennettavan
suunnistus- ja reitinopastusjärjestelmän osajärjestelmä-
nä. Jälkimmäisessä tapauksessa ei voida arvioida RDS-
TMC:n vaikutuksia kokonaisjärjestelmästä erillään. En-
simmäistä tapausta, jossa RDS-TMC on ollut käytössä
autoradion lisäominaisuutena, on tutkittu jonkin verran.

Varmaa on, että RDS-TMC:llä on ollut vaikutusta sitä
hyödyntävän autoradion hankkineiden kuljettajien käyt-
täytymiseen. Huomattava osuus kuljettajista oli muuttanut
käyttäytymistään – useimmissa tapauksissa kyse oli toi-
sen reitin valinnasta. Kuljettajien saavuttamista aika-
säästöistä tai onnettomuuskustannuksissa tapahtuneista
säästöistä ei ole kokeelliseen tutkimukseen perustuvaa
tietoa saatavilla.

 RDS-TMC: kannattavuuslaskelma
Alempi  Ylempi  

 Alkuinvestointi ilman uponneita kustannuksia
Ajoneuvolaitteet 2 194 683  10 973 415  
Yhteensä 2 194 683  10 973 415  

 Hyödyt ja kustannukset vuositasolla
Palvelun arvo käyttäjille 372 012  5 580 182  
Vuosittaiset ylläpitokustannukset -180 000  -180 000  
Yhteensä 192 012  5 400 182  

 Hyöty-kustannussuhde huomioitaessa vain tulevat käyttökustannukset ja ajoneuvolaitteet
Hyötyjen nettonykyarvo 1 610 618  24 159 267  
Ajoneuvolaitteiden kustannus 2 194 683  10 973 415  
Käyttökustannusten nettonykyarvo 779 306  779 306  
Hyöty-kustannussuhde 0,542  2,056  

 Hyöty-kustannussuhde huomioitaessa  myös uponneet kustannukset
Hyötyjen nettonykyarvo 1 610 618  24 159 267  
Käyttökustannusten nettonykyarvo 779 306  779 306  
Alkuinvestoinnin kustannus 2 544 683  11 323 415  
Hyöty-kustannussuhde 0,485  1,996  
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Toteutettavuuden arviointi

RDS-TMC-palvelun hyödyt voivat toteutua vain, jos pal-
velua hyödyntäviä päätelaitteita on saatavilla kohtuulli-
seen hintaan. Tärkeässä asemassa ovat erityisesti auto-
jen ja autoradioiden valmistajat. Tanskalaisen tutkimuk-
sen mukaan RDS-TMC:n tulevaisuus riippuu suuresti
siitä, muodostuuko sitä hyödyntävistä vastaanottimista
kaupallista menestystä (Holm 2001). Ajoneuvoon asen-
nettavien navigointilaitteiden yleistyminen puolestaan
edellyttää laitteiden tarvitseman kartta-aineiston tuloa
markkinoille. Todennäköistä on, että Suomea koskeva
kartta-aineisto tulee markkinoille kesään 2004 mennessä
(Johansson 2003b). Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei
RDS-TMC-ominaisuuksilla varustetuista autoradiovas-
taanottimista ole tulossa kaupallista menestystä Suo-
messa.

RDS-TMC-palvelun infrastruktuuri on suurimmalta osin
kunnossa. Palvelu kattaa koko Suomen, se on Euroopan
laajuisesti standardoitu ja sen kautta välitetään jo nyt

ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Palvelu on muu-
alla Euroopassa – erityisesti muutamissa Keski-Euroopan
maissa ja Ruotsissa - jo käytössä (Johansson 2003b)
eikä tekniseen toimivuuteen liittyvää kovin suurta riskiä
näin ollen näytä olevan. Tähän mennessä julkaistuissa
tutkimuksissa ei ole tullut esille sellaisia teknisiä ongel-
mia, jotka estäisivät RDS-TMC:n käytön suunnistus- ja
reitinopastusjärjestelmien osana ajantasaisen liikenteen
häiriöihin liittyvän tiedon tarjoamiseksi.

Suurin riski RDS-TMC:n suhteen on lähinnä se, etteivät
sitä hyödyntävät päätelaitteet yleisty. Toissijaisia tulevai-
suuden riskejä ovat RDS:n rajallinen kapasiteetti tiedon
siirrossa ja samanaikainen matkapuhelinverkon kautta
tapahtuvan langattoman tiedonsiirron halpeneminen.
Toistaiseksi ei ole helppoa ennustaa tarkasti, miten
RDS:n kanssa kilpailevat teknologiat kuten DAB, GPRS
ja UMTS lähiaikoina kehittyvät saatavuuden ja hinnan
suhteen. Tällä hetkellä tosin näyttää siltä, että RDS tulee
säilymään niin kauan kuin analogisia ULA-lähetyksiä jat-
ketaan.
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TIIVISTELMÄ

Tieliikenteen onnettomuuksien seurausten kannalta on
usein ratkaisevaa, miten nopeasti apu ehtii paikalle. Avun
tuloa voi viivästyttää esimerkiksi puutteellinen tai virheel-
linen tieto onnettomuuspaikasta tai se, ettei onnettomuu-
den uhri kykene itse tekemään hätäilmoitusta. E-Call lä-
hettää ajoneuvon paikka- ja tunnistetiedot hätäkeskuk-
selle ajoneuvoon asennettujen antureiden havaitessa
törmäyksen tai kuljettajan painaessa ajoneuvoon asen-
nettua painiketta.

Avun saapuessa nopeammin paikalle on todennäköistä,
etteivät onnettomuuksien seuraukset muodostu yhtä va-
kaviksi kuin aikaisemmin. E-Call tarjoaa myös mahdolli-
suuden erottaa toisistaan onnettomuuden uhrin tekemä

hätäilmoitus ja sivullisten tekemät mahdollisesti lukuisat
ilmoitukset. On esitetty arvio, että E-Call-järjestelmällä
saavutettavat hyödyt vastaisivat 662 euroa jokaista E-
Call-järjestelmää hyödyntävää ajoneuvolaitteistolla va-
rustettua uutta autoa kohti.

On syytä olettaa, että E-Call tuo olennaisia hyötyjä myös
Suomen oloissa, joissa välimatkat ovat pitkiä ja onnetto-
muuksia tapahtuu usein paikoissa, joita on vaikea il-
maista yksikäsitteisesti esimerkiksi katuosoitteen avulla.
Ellei itse onnettomuuden uhri kykene tekemään hätäil-
moitusta, voi erityisesti vähäliikenteisillä teillä kulua ver-
rattain paljon aikaa, ennen kuin sivullinen osuu paikalle,
havaitsee onnettomuuden ja tekee hätäilmoituksen. E-
Callin hyöty-kustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan vä-
lille 2,5-3,1.

E-Call Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Avun saapuessa nopeammin
paikalle onnettomuuksien seu-
raukset ovat vähemmän va-
kavia

:)

Nopeampi tarkka tieto liiken-
teen häiriöiden sijainnista te-
hostaa häiriöiden hoitamista

:)

Ajoneuvolaitteistoa voivat
hyödyntää myös muut  liiken-
netelematiikkasovellukset

:)

Ainakaan aluksi kaikilla autoi-
lijoilla ei ole laitetta käytös-
sään

:(
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Sovel luksen kuvaus
Vuonna 2002 Suomen teillä kuoli 415 henkilöä joista ylei-
sillä teillä 319. Henkilövahinkoihin johtaneita onnetto-
muuksia tapahtui samana vuonna 6 196 joista yleisillä
teillä 3 550. Yhteensä onnettomuuksissa loukkaantui
8 156 henkilöä. Suuri osa onnettomuuksista tapahtuu
yleisillä teillä. Yleisillä teillä tapahtuneet henkilövahinko-
onnettomuudet jakautuvat tasan kanta- ja valtateiden
sekä muun tiestön kesken. (Tiehallinto 2003b)

Tärkeä merkitys onnettomuuden seurauksien kannalta on
sillä, miten nopeasti apu ehtii paikalle. Puutteellinen tai
virheellinen tieto onnettomuuspaikasta voi viivästyttää
avun saapumista. On mahdollista, ettei apua kutsuva
onnettomuuden uhri tai onnettomuuden havainnut sivulli-
nen osaa tarkasti kertoa paikkaa, jossa onnettomuus on
tapahtunut. Syynä tähän voi olla tarvittavan paikallistun-
temuksen tai paikan sanallisesti määrittelemiseen tarvit-
tavien maamerkkien puuttuminen. Yleistä on myös, että
hätäkeskukseen saapuu sivullisilta useita ilmoituksia sa-
masta onnettomuudesta.

Ongelma voidaan osittain ratkaista hyödyntämällä tarjolla
olevia paikannustekniikoita. Tietoliikenneverkon toimin-
taan perustuva paikannus on ominaisuuksiltaan rajalli-
nen. GSM-verkon paikannuksen tarkkuus on kaupun-
geissa muutamia satoja metrejä mutta haja-asutusalueilla
vielä huomattavasti heikompi. Mahdollista on myös, ettei
puhelin ole yhteydessä maantieteellisesti lähimpään
mahdolliseen tukiasemaan, ja paikannus tuottaa epätar-
kan tai jopa väärän tuloksen. Tämä tilanne voi olla ky-
seessä esimerkiksi maaston muotojen estäessä radio-
yhteyden maantieteellisesti lähimpään tukiasemaan.
GSM-puhelimesta soitettavien hätäpuhelujen käsittelyä ja
soittajan paikannusta GSM-verkkoon sisältyvien ominai-

suuksien avulla on tarkemmin käsitelty EU:n projektissa
GGALIES. Sivullisen tehdessä hätäilmoituksen kiinteästä
puhelinliittymästä ongelmat ovat osittain samoja. Kiinteän
puhelinliittymän, josta hätäpuhelu soitetaan, sijainti ei
välttämättä ole sama kuin itse onnettomuuspaikan eikä
hätäpuhelun soittajan ole helppoa ilmaista yksikäsittei-
sesti onnettomuuspaikan sijaintia, jos hyvät maamerkit ja
paikallistuntemus puuttuvat.

Euroopan unionin E-MERGE-projektissa kokeillaan jär-
jestelmää, joka avaa automaattisesti yhteyden hätäkes-
kukseen käyttäjän painaessa ajoneuvoon sijoitettua hä-
täpainiketta tai järjestelmään liitettyjen antureiden havai-
tessa törmäyksen. Tämä ns. E-Call-järjestelmä hyödyn-
tää matkapuhelinverkkoa ja matkapuhelinverkon avulla
tapahtuvaa paikannusta. Ajoneuvolaitteistoon kuuluu
olennaisena osana GPS-paikannin, joka tarjoaa suhteel-
lisen tarkan paikka- ja aikatiedon. Yhteyden avautuessa
järjestelmä lähettää hätäkeskukseen viestin, joka sisältää
ajoneuvon tunnistamiseen tarvittavat tiedot, aikaleiman,
mahdollisen GPS-paikannuksen tuottaman paikkatiedon
ja tiedon järjestelmän aktivoitumisen syystä. Järjestelmä
on suunniteltu toimimaan yhteen kaupallisesti tarjottavien
yksityisten ylläpitämien palveluiden kanssa. (European
Commission 2003)

Järjestelmää on standardoitu Euroopan unionin E-
MERGE-projektissa (European Commission 2002a).
Projektin tuotteena on julkaistu järjestelmän spesifikaatiot
(European Commission 2003c). Tällä hetkellä järjestelmä
on etenemässä kokeiluvaiheeseen, ja tavoitteena on
saada järjestelmästä julkaistuksi arviointi viimeistään
maaliskuun 2004 aikana (European Commission 2003b)

Vaikuttavuusselvi tykset
On esitetty arvio, että telematiikalla voidaan lyhentää on-
nettomuuden tapahtumisesta avun saapumiseen kuluvaa
aikaa kolmellakymmenellä prosentilla (European Com-
mission 2002b).. E-Call on järjestelmä, jolla tähän voi-
daan pääasiassa pyrkiä.. Avun saapumisella tunnin ku-
luessa onnettomuuden tapahtumisesta on arvioitu olevan
ratkaiseva merkitys onnettomuuden seurausten kannalta.

E-Call on tällä hetkellä toteutusvaiheessa eri puolilla Eu-
rooppaa. Siksi varsinaisia vaikutustutkimuksia ei vielä ole

tehty. Myös kaupallisesti saatavilla olevat telemaattiset
hätäpalvelut ovat olleet markkinoilla vasta lyhyen ajan.
Tästä syystä myöskään niiden vaikutuksista onnetto-
muuksien määrään tai onnettomuuksien vakavuuteen ei
ole tilastollisesti merkitseviä tuloksia.

On esitetty arvio, että telematiikalla voidaan merkittävästi
lyhentää onnettomuuden tapahtumisesta avun saapumi-
seen kuluvaa aikaa (European Commission 2002b). E-
Call-järjestelmällä saavutettavia hyötyjä voidaan arvioida
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karkeasti selvittämällä, mitä autoilijat olisivat valmiita
maksamaan kyseisestä palvelusta. Käyttäjien maksuha-
lukkuutta tutkittiin muutamissa Euroopan maissa toteu-
tetulla kyselytutkimuksella, jossa haastateltiin yhteensä
tuhatta ajoneuvojen kuljettajaa ja matkustajaa.

Tutkimuksen mukaan käyttäjät ovat valmiita maksamaan
ajoneuvoon asennettavasta järjestelmästä keskimäärin
222 euroa uuden ajoneuvon hinnassa. Tutkimuksen te-
kijöiden mukaan haastateltaviksi valikoitui jossain määrin
keskimääräistä varakkaampia ihmisiä, millä luonnollisesti
on vaikutuksensa saatuun summaan. Koska tutkimuksen
tekijät epäilivät myös, vastaako sanoin ilmoitettu maksu-
halukkuus todellisia ostopäätöksiä tulevaisuudessa,
käyttäjien todelliseksi maksuhalukkuudeksi tutkimukses-
sa oletettiin sata euroa ajoneuvolaitteistosta. Tutkimuk-
sen mukaan 95 % vastaajista oli valmiita maksamaan E-
Call-järjestelmän edellyttämistä ajoneuvoon asennetta-
vista lisälaitteista. ( European Commission
2002c)

Itse palvelusta oli valmis maksamaan vain 51,9 % vas-
taajista. Keskimäärin vastaajat olivat halukkaita maksa-
maan 18,01 euroa vuodessa tai 1,50 euroa kuukaudessa.
Vuosittaisten maksujen sijaan suuri osa vastaajista piti
parempana kerralla uutta autoa ostettaessa maksettavaa
maksua. Realistisena arviona käyttäjien maksuhalukkuu-
desta pidettiin noin euroa kuukaudessa eli 12 euroa vuo-
dessa. Vastaajat odottivat valtion, autoteollisuuden, va-
kuutusyhtiöiden ja terveydenhuollon organisaatioiden
maksavan osan palvelun kustannuksista. (European
Commission 2002c)

Tutkimuksen tulokset voidaan kohtuullisella tarkkuudella
yleistää Suomeen. Autoilijoiden tulotaso Suomessa on
suurin piirtein sama kuin maissa, joissa tutkimus tehtiin.
Suuri osa maasta on harvaan asuttua aluetta, jolla nyt
käytössä oleva GSM-verkon toimintaan perustuva pai-
kannus toimii kaupunkialueita huonommin. Myös välimat-
kat ovat pitkiä, mikä jo sinällään pidentää onnettomuuden
tapahtumisesta avun saamiseen kuluvaa aikaa. Suomen
liikennejärjestelmä on jossain määrin erilainen, mutta
näköpiirissä ei ole erityistä syytä, joka tekisi mahdotto-
maksi yleistää saatuja tuloksia Suomen oloihin.

On myös esitetty arvio, että E-Call-järjestelmällä saavu-
tettavat hyödyt vastaisivat noin 662 euroa jokaista E-Call-
järjestelmää hyödyntävällä ajoneuvolaitteistolla varustet-
tua myytyä uutta autoa kohti. Mukaan on laskettu säästö
suorissa ja epäsuorissa onnettomuuskustannuksissa,
onnettomuuksien aiheuttamissa aikakustannuksissa.
Säästöt onnettomuuskustannuksissa liittyvät lähinnä
oletukseen, että E-Callin lyhentäessä avun saapumiseen
kuluvaa aikaa onnettomuudet eivät aiheuta niin vakavia
seurauksia kuin aikaisemmin ja tarkan paikkatiedon
avulla voidaan saavuttaa säästöjä pelastuspalvelussa. E-
Callin voidaan olettaa lyhentävän aikaa onnettomuuden
tapahtumisesta avun saapumiseen kaupunkialueiden
ulkopuolella enemmän kuin kaupungeissa. Lisäksi E-
Callin on oletettu pienentävän myös onnettomuuksien
selvittelystä aiheutuvia kustannuksia, sillä ajoneuvojen
onnettomuuspaikalta lähettämää tietoa voidaan käyttää
onnettomuuden kulkua tutkittaessa. (Reinhardt 2003)

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

E-Call asettaa uusia vaatimuksia sekä hätäkeskuksille
että ajoneuvoihin asennettaville laitteille. Hätäkeskus tar-
vitsee tietoliikenneyhteyksien lisäksi ohjelmiston, jolla
tulkita ajoneuvojärjestelmän lähettämä tieto. Lisäksi tar-
vitaan ohjelmisto ajoneuvojärjestelmän lähettämän paik-
katiedon esittämiseen digitaalisella kartalla sekä ohjel-
misto kommunikointiin asiakkaan valitseman lisäpalveluja
tuottavan operaattorin kanssa.

On esitetty arvio, jonka mukaan E-Callin toteuttamiseen
vaadittava investointi hätäkeskusten infrastruktuuriin olisi
Saksassa noin 200-350 miljoonaa euroa (European
Commission 2002c, s. 8). Näiden lukujen soveltuvuutta
Suomen oloihin on vaikea arvioida: jo pelkästään Saksan
sisällä erot hätäkeskusten tämänhetkisessä varustukses-
sa ovat suuria. Tekemällä oletus, että kustannukset

muuttuvat lineaarisesti väkiluvun funktiona, saadaan
Suomessa toteutettavan investoinnin suuruudeksi noin
12,5-21,8 miljoonaa euroa (Tilastokeskus 2003b). Suo-
men hätäkeskukset on jo nyt verrattain hyvin varustettuja
esimerkiksi tarvittavien tietoliikenneyhteyksien suhteen ja
toisistaan erillisiä hätäkeskuksia on Suomessa verrattain
pieni määrä. Siksi hätäkeskusten varustukseen liittyväksi
alkuinvestoinniksi oletettiin riittävän 1,25 miljoonaa euroa.

Hätäkeskusten infrastruktuurin lisäksi E-Call aiheuttaa
kustannuksia myös ajoneuvolaitteiden ja koko järjestel-
män käyttökustannusten muodossa. Ajoneuvoon asen-
nettavan laitteiston verottomaksi hinnaksi on varovaisesti
arvioitu 200 euroa (European Commission 2003b). Jär-
jestelmän vuosittaisiksi käyttö- ja ylläpitokustannuksiksi
voidaan olettaa viidesosa hätäkeskuksiin tehdyn  alkuin-
vestoinnin kustannuksista eli 250 000 euroa.
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Järjestelmän tuottamista hyödyistä ei toistaiseksi ole
tutkittua tietoa saatavilla, sillä E-Call ei vielä ole tullut
yleiseen käyttöön missään Euroopan maassa. Myös-
kään muista vastaavista järjestelmistä ei ole tiedossa
valmiita vaikutustutkimuksia. On kuitenkin esitetty arvio,
että telematiikalla voidaan olennaisesti lyhentää onnet-
tomuuden tapahtumisesta avun saapumiseen kuluvaa
aikaa ja siten parantaa onnettomuuden uhrien mahdolli-
suuksia selvitä mahdollisimman vähin seurauksin ta-
pahtuneesta. Euroopan laajuisesti asiaa tarkastelleessa
raportissa pidetään mahdollisena saavuttaa jopa 30 %
lyhennys ajassa onnettomuuden tapahtumisesta avun
saapumiseen (European Commission 2003a). Toistai-
seksi kyse on vain oletuksesta ja kyseisen vaikutuksen
yksikäsitteinen hinnoittelu on vaikeaa.

Myös muita arvioita E-Call-järjestelmällä saavutettavista
hyödyistä on esitetty. Mahdollisena on pidetty, että E-
Call-järjestelmällä saavutettavat yhteiskuntataloudelliset
hyödyt saattavat vastata 662 euroa jokaista uuden auton
mukana myytyä ajoneuvolaitteistoa kohti (Reinhardt
2003). Nämä hyödyt luonnollisesti realisoituvat vähitel-
len vuosien  kuluessa, kun E-Call-järjestelmää hyödyn-
tävällä ajoneuvolaitteistolla varustettujen ajoneuvojen
osuus kaikista ajoneuvoista kasvaa.

Järjestelmän tuottamia hyötyjä voidaan arvioida myös
siitä näkökulmasta, millaisiksi käyttäjät ne arvioivat.
Tällöin joudutaan olettamaan, että käyttäjien omat arviot
palvelun tuottamasta hyödystä vastaavat todellisuutta ja
että käyttäjien kokemat palvelun tuottamat hyödyt hei-
jastuvat myös todellisena haluna maksaa palvelusta ja
lopulta myös todellisina ostopäätöksinä. Palvelun autoi-
lijoille tuottama hyöty voidaan vain edellä esitetyillä eh-
doilla samaistaa summaan, jonka vastaajat ovat valmiita
maksamaan.

Hätäkeskusten infrastruktuuriin tehtävän investoinnin
taloudelliseksi pitoajaksi oletetaan kymmenen vuotta.
Lisäksi oletetaan, ettei järjestelmällä ole jäännösarvoa
taloudellisen pitoajan päätyttyä. Järjestelmälle lasketaan
hyöty-kustannussuhde kahdella vaihtoehdolla. Ensim-
mäisessä vaihtoehdossa ajoneuvolaitteilla varustettujen
autojen osuus myytävistä autoista on viisi prosenttia.
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa ajoneuvolaitteistolla va-
rustettujen autojen osuus on 20 % kaikista myydyistä
uusista autoista. Suomen autokannan määräksi oletettiin
2,2 miljoonaa (Tiehallinto 2003a) ja vuodessa myytävien
uusien autojen määräksi 136 000 (Tilastokeskus 2003a).

Järjestelmän hyöty-kustannussuhteeksi saadaan mo-
lemmilla vaihtoehdoilla selkeästi yli yksi. Suurimman
osan kustannuksista muodostavat ajoneuvolaitteiden
kustannukset ja hyödyistä suurin osa liittyy onnetto-
muuskustannusten pienenemiseen onnettomuuksien

seurauksien jäädessä vähemmän vakaviksi. Tarkempaa
tietoa järjestelmän vaikutuksista ja kustannuksista on
odotettavissa, kun järjestelmä on saatu koekäyttöön ja sen
vaikutuksista ja toteutuneista kustannuksista on olemassa
empiiristä aineistoa.

Järjestelmä olisi yhteiskuntataloudellisesti kannattava,
vaikka tavoitellut myönteiset vaikutukset jäisivät selkeästi
Reinhardtin arviota pienemmiksi vain 300 euroon myytyä
ajoneuvolaitteistoa kohti. Tällöin viiden ja kahdenkymme-
nen prosentin osuuksia vastaaviksi hyöty-
kustannussuhteiksi saataisiin 1,15 ja 1,39.

Todennäköistä myös on, että ajoneuvolaitteistojen hinta
riippuu niiden myynnin volyymistä. Laitteistojen myynnin
jäädessä pieneksi hinta pysyy korkeana. Mahdollista on
myös, että laitteistojen hinta laskee niiden muuttuessa
suureen osaan uusista autoista asennettavaksi vakiova-
rusteeksi.

 E-Call: kannattavuuslaskelma
ajoneuvolaitteistolla varustettujen autojen osuus

vuoden aikana myydyistä uusista autoista
5 %  20 %  

Alkuinvestoinnin kustannukset
Investointi hätäkeskuksiin 1 250 000  1 250 000  
Yhteensä 1 250 000  1 250 000  

Vuosittaiset kustannukset
Ajoneuvolaitteiden hankinta 1 360 000  5 440 000  
Järjestelmän ylläpito 250 000  250 000  
Yhteensä 1 610 000  5 690 000  

Vuosittaiset hyödyt
Arvio E-Callin hyödyistä 4 501 600  18 006 400  
Yhteensä 4 501 600  18 006 400  

Hyöty-kustannuslaskelma
Hyötyjen nettonykyarvo 34 760 162  139 040 648  
Kustannusten nettonykyarvo 13 681 993  45 186 672  
Hyöty-kustannussuhde 2,54  3,08  

Vaikutusten analysointi

Nopeuttaessaan avun saapumista onnettomuuspaikalle E-
Call tukee erityisesti liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittista
tavoitealuetta turvallisuus ja terveys onnettomuuksiin koh-
distuvan päävaikutuksensa ansiosta. Avun saapuessa
nopeammin muodostuvat onnettomuuksien seuraukset
vähemmän vakaviksi..

Todennäköistä on, että E-Call helpottaa hätäkeskusten
työtä nykyistä tarkemman paikannuksen yleistyessä ja E-
Call-järjestelmän tuodessa mahdollisuuden erottaa itse
onnettomuuden uhrin tekemä ilmoitus mahdollisista lukui-
sista silminnäkijöiden tekemistä hätäilmoituksista. Tarkan
paikannuksen myötä myös vakuutusyhtiöt saattaisivat
hyötyä järjestelmästä, joka mahdollistaa onnettomuuteen
joutuneiden ajoneuvojen löytämisen helposti heti onnetto-
muuden tapahduttua. E-Calliin liittyy siis myös tietoyhteis-
kunnan kehittämisen näkökulma.
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On todennäköistä, että E-Call lyhentää onnettomuuksista
liikenteelle aiheutuvien häiriöiden kestoa. Avun saapues-
sa paikalle nopeammin voidaan myös onnettomuuden
raivaus aloittaa aikaisemmin. Nopeasti saatava tarkka
tieto onnettomuuspaikasta mahdollistaa myös aikaisem-
paa nopeamman ja tarkemman tiedotuksen liikenteen
häiriöistä. Lyhentämällä häiriöiden ajallista kestoa ja pa-
rantamalla tiedotusta liikenteen häiriöistä voidaan saa-
vuttaa säästöjä tienkäyttäjien aikakustannuksissa ja siten
tukea liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen
liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset tavoit-
teita.

Toteutettavuuden arviointi

Autoteollisuus tuskin ryhtyy tarjoamaan ajoneuvolaitteis-
toja kuluttajille, ennen kuin palvelun vaatima infrastruk-
tuuri on kunnossa, tarvittavat taloudelliset ja organisatori-
set kysymykset ratkaistu ja järjestelmän toiminnallisuus
vastaa suunniteltua. Autoja ostavien kuluttajien haluk-
kuus maksaa ajoneuvolaitteistosta tai E-Call-järjestelmän
tarjoamasta palvelusta taas on rajallinen.

Hankkeen riskit liittyvät lähinnä muihin kuin teknisiin on-
gelmiin: käytettävä teknologia kuten GPS-paikannus ja
tiedonsiirto matkapuhelinverkon kautta ovat jo valmiita
teknologioita, joiden yhdistäminen ei ole ylivoimaisen
vaikeaa tai kallista. Järjestelmän tullessa koekäyttöön
saadaan lisää tietoa erityisesti järjestelmän teknisestä
toimivuudesta sekä empiiriseen aineistoon pohjautuvaa
tietoa järjestelmän vaikutuksista ja kustannuksista.

E-Call voi edetä vain, jos siitä eniten hyötyvät osallistuvat
sen rahoittamiseen. Huonoimmassa mahdollisessa ta-
pauksessa teleoperaattorit tyytyvät nykyisiin paikannus-
järjestelmiin ja autonvalmistajat tarjoavat lisävarusteina
omia yksityisten yritysten tuottamia palveluitaan. Hätä-
keskusten ollessa ilman tarvittavaa infrastruktuuria ei ole
motiivia panostaa yhteiseen standardien mukaiseen jär-
jestelmään. Samaan aikaan valtiollisella tasolla ei tapah-
du mitään päätöksien pohjaksi tarvittavan tiedon puut-
tuessa eikä julkisia palveluita tuottavilla viranomaisilla ole
resursseja tarvittaviin toimenpiteisiin. (European Com-
mission 2003b)





Automaattinen nopeusvalvonta Liite 1.4

TIIVISTELMÄ

Liikenteessä vuosittain kuolevien ja loukkaantuvien
määrää pyritään suunnitelmallisesti vähentämään. No-
peusrajoituksia asettamalla pyritään alentamaan ajo-
neuvojen nopeuksia, jotta onnettomuuksien seuraukset
muodostuisivat vähemmän vakaviksi. Perinteisellä polii-
sin suorittamalla valvonnalla ja automaattisella nopeus-
valvonnalla pyritään luomaan subjektiivinen kiinnijäämi-
sen riski, joka motivoi noudattamaan asetettuja nopeus-
rajoituksia.

On esitetty arvio, että automaattisen nopeusvalvonnan
laajentaminen vuoden 2001 noin 260 tiekilometristä 800
tiekilometrille tulisi maksamaan noin 2,1 miljoonaa eu-
roa ja että sillä voidaan välttää keskimäärin neljä

liikennekuolemaa ja viisitoista henkilövahinko-
onnettomuutta vuosittain. Ajoneuvojen keskinopeuksien
alentuessa onnettomuuksien seuraukset muodostuvat vä-
hemmän vakaviksi. Yhdessä pisteessä tapahtuvan nopeu-
den mittaamisen lisäksi mahdollista on mitata matka-aikaa
kahden pisteen välillä. Alankomaissa on menetelmästä
saatu hyviä kokemuksia.

Automaattisen nopeusvalvonnan laajentaminen 800 tieki-
lometrille on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa sekä
ehdolliseen rikesakkoon että hallinnolliseen maksuun pe-
rustuvassa vaihtoehdossa. Ehdolliseen rikesakkoon pe-
rustuvassa vaihtoehdossa hyöty-kustannussuhteeksi ar-
vioitiin noin 4,7 ja hallinnollisen maksun vaihtoehdossa
noin 5,5. Automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvän lain-
säädännön valmistelu on toistaiseksi kesken.

Automaattinen nopeusval-
vonta

Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Ajoneuvojen keskinopeuksien
laskiessa onnettomuuksien
seuraukset muodostuvat vä-
hemmän vakaviksi

:)

Automaattinen nopeusval-
vonta alentaa ajoneuvojen
keskinopeutta

:( :) :)

Kiinteät valvontapisteet saat-
tavat vaikuttaa autoilijoiden
reitin valintaan

:(
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Sovel luksen kuvaus
Perinteisen poliisin suorittaman tutkavalvonnan lisäksi
nopeuksia valvotaan useissa maissa myös automaatti-
silla järjestelmillä. Suomessa on tällä hetkellä käytössä
kiinteisiin tien varteen sijoitettuihin kameroihin pohjautuva
pistenopeuksia valvova järjestelmä. Järjestelmän on ha-
vaittu parantaneen liikenneturvallisuutta ja toimineen
luotettavasti. (Lähesmaa et al 2002)

Nykyisen järjestelmän ongelmana on suuri työvoiman
tarve. Suuri osa käytössä olevista kameroista on tavalli-
sia filmiä käyttäviä kameroita, joiden käyttö vaatii filmin
vaihtamisen ja kehittämisen tietyin väliajoin. Lisäksi polii-
silla on käytössä myös siirreltäviä digitaalisia kameralait-
teistoja. Työvoiman tarvetta lisää erityisesti  nykyinen
lainsäädäntö, joka vaatii poliisia selvittämään rikkeeseen
syyllistyneen ajoneuvon kuljettajan henkilöllisyyden en-
nen sakon määräämistä rangaistusmääräysmenettelyllä.
(Lähesmaa et al 2002)

Valtioneuvoston periaatepäätös(Valtioneuvosto 2001)
edellyttää automaattivalvonnan laajentamista 800 kilo-
metrille vuoteen 2005 mennessä. Tämä laajentaminen
voidaan toteuttaa nykyisen järjestelmän puitteissa. Ke-
sällä 2003 valmiina oli 345 kilometriä. Seuraamusten toi-
meenpanon yksinkertaistaminen on edellytys automaatti-
valvonnan merkittävälle laajentamiselle, sillä lisäresurs-
seja poliisin suorittamaan liikenteen valvontaan ei ole
näköpiirissä.

Nykyään saatavilla oleva tekniikka tarjoaa lukuisia uusia
mahdollisuuksia automaattivalvonnan määrälliseen ja
laadulliseen kehittämiseen. Automaattinen nopeusval-
vonta voidaan toteuttaa digitaalisen kuvan tallentavalla
kameralla tavallisen filmiä käyttävän kameran sijaan. Val-
vontajärjestelmä voidaan joko sijoittaa kiinteästi tien var-
teen tai se voidaan toteuttaa helposti paikasta toiseen
siirreltävänä järjestelmänä.

Teknisesti olisi mahdollista automatisoida koko prosessi
rikkeen havaitsemisesta ja tallentamisesta aina seuraa-
muksen toimeenpanoon asti. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön teettämässä esiselvityksessä ”Liikenteen auto-
maattinen kameravalvonta” esitetään tavoitejärjestelmä,
jossa rike havaitaan ja tallennetaan digitaalista tekniikkaa

hyödyntävällä valvontalaitteella. Mahdollista on myös
mitata matka-aikaa kahden pisteen välillä. Kuva ja tiedot
rikkeestä siirretään automaattisesti kiinteistä tien varres-
sa olevista valvontalaitteista toimistojärjestelmään, joka
selvittää automaattisesti ajoneuvon ja sen omistajan tai
haltijan tiedot. Ylinopeustiedon ja ajoneuvoon liittyvien
tietojen perusteella järjestelmä tekee ehdotuksen seu-
raamuksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Ajoneuvoon
asennetusta järjestelmästä tiedot siirretään toimistojär-
jestelmään ajoneuvon palatessa varikolle. Toimistojär-
jestelmä tuottaa ehdotuksen seuraamukseen liittyvistä
asiakirjoista. Järjestelmän käyttäjä tarkistaa ehdotukset ja
käsittelee epäselvät tapaukset. (Lähesmaa et al 2002)

Alankomaissa on käytössä matka-aikaa mittaava järjes-
telmä, jonka toiminta perustuu digitaalisiin kameroihin,
hahmontunnistukseen ja automaattiseen rekisterinume-
roiden tunnistukseen. Rekisterinumeron tunnistusta hyö-
dyntäen järjestelmä mittaa matka-ajan, mittaa ajoneuvon
pituuden tiehen asennetulla induktiivisella silmukalla ja
tarkistaa ajoneuvotyypin rekisteriviranomaisen tietokan-
nasta. Ylinopeudella kulkevien ajoneuvojen tiedot tallen-
netaan ja tietokanta lähetetään tienvarsijärjestelmästä
edelleen käsiteltäväksi. Toimistojärjestelmä lähettää
maksuseuraamuksen ajoneuvon haltijalle, jos tienvarsi-
järjestelmä on kyennyt tunnistamaan ajoneuvon rekisteri-
kilven. (Malenstein 2000)

Järjestelmä toimii täysin automaattisesti aina rikkeen ha-
vaitsemisesta ja tallentamisesta seuraamuksen toimeen-
panoon asti. Rikkomuksen käsittely kestää seitsemästä
kymmeneen päivää rikkomuksen tapahtumisesta sakon
saapumiseen vastaanottajalle. Alankomaiden lainsää-
dännön mukaan alle 30 km/h ylinopeudet eivät johda ri-
kosoikeudelliseen prosessiin vaan niistä seuraa ainoas-
taan ajoneuvon haltijalle lähetettävä maksuseuraamus,
jonka määrääminen on rikosoikeudellisia seuraamuksia
yksinkertaisempaa ja helpommin automatisoitavissa. Yli
30 km/h ylinopeudet käsitellään manuaalisesti tavalliseen
tapaan ja niistä seuraa usein haaste oikeuteen ja ajo-
oikeuden väliaikainen menetys. (Malenstein 2000)
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Vaikutusselvi tykset
Poliisin suorittaman liikennevalvonnan vaikutusta liiken-
neturvallisuuteen tutkittiin EU:n komission rahoittamassa
ESCAPE-projektissa (Enhanced Safety Coming from
Appropriate Police Enforcement). Eräs tutkimuksen koh-
teista oli myös automaattinen nopeusvalvonta ja sen vai-
kutukset. (ESCAPE 2003)

Nopeusvalvonnan vaikutuksesta tehdyt tutkimukset pe-
rustuvat viranomaisten ja yksityisten tahojen keräämiin
tilastoihin onnettomuuksista ja onnettomuuksissa kuollei-
den ja loukkaantuneiden määristä. Erityisesti seurauksil-
taan vähäisemmissä pelkkiä omaisuusvahinkoja aiheut-
taneissa onnettomuuksissa tilastointitavat ovat usein eri-
laisia eri maissa. Vakaviin henkilövahinkoihin tai kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärät taas ovat
monissa tutkituista kohteista olleet melko pieniä ja tar-
kastelun kohteena olleet aikajaksot verrattain rajallisia.

Automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksesta turvalli-
suuteen on verrattain paljon tietoa saatavissa. ESCAPE-
projektissa eri tutkimusten tuloksista tehdyn yhteenvedon
mukaan automaattinen kameroilla toteutettu nopeusval-
vonta vähentää henkilövahinkoihin johtaneita onnetto-
muuksia 17 % (Elvik 2001). Suomessa saadut tulokset
ovat samaa suuruusluokkaa. Automaattisen nopeusval-
vonnan on arvioitu vähentäneen henkilövahinko-
onnettomuuksia 21 % ja onnettomuuksissa kuolleiden
määrää 52 % (Räsänen, Peltola 2001, s. 12).

Liikenneturvallisuutta parantavan onnettomuuksien vähe-
nemisen lisäksi automaattisella nopeusvalvonnalla saat-
taa olla myös muita vaikutuksia. Mahdollista on, että
kiinteät valvontapisteet vaikuttavat reitin valintaan autoi-
lijoiden karttaessa tieosuutta, jolla automaattinen no-
peusvalvonta on käytössä. (Räsänen, Peltola 2001, s.
18)

Subjektiivinen rikkeestä kiinnijäämisen riski on suurempi,
jos kuljettajat eivät etukäteen tiedä tarkkoja pisteitä, jois-
sa automaattista nopeusvalvontaa toteutetaan. On ha-
vaittu, että vakituiset tienkäyttäjät oppivat pian näkyvästi
tien varteen sijoitettujen kiinteiden valvontapisteiden si-
jainnin, jolloin valvonnan yllätyksellisyys vähenee (Räsä-
nen, Peltola 2001, s. 14).

Uudessa Seelannissa tehdyn tutkimuksen mukaan piilos-
sa oleva kameravalvonta vaikuttaa kuljettajien käyttäyty-
miseen näkyvästi tien varressa suoritettua kameraval-
vontaa enemmän. Yhdessä Uuden Seelannin maakun-
nista kokeiltiin autoilijoilta piilossa olevilla siirreltävillä po-
liisiautosta käsin operoitavilla kameroilla suoritettua no-
peusvalvontaa näkyvissä olevien siirreltävien laitteiden
sijaan. Vertailualueella toteutettiin muuten samanlaista
mutta kuljettajille näkyvää nopeusvalvontaa. Kuljettajia
informoitiin valvonnasta sekä tiedotuskampanjalla että
tieosuuksille sijoitetuilla kameravalvonnasta kertovilla
liikennemerkeillä. Merkkien lisäkilvessä mainittiin tie-
osuudelle mahdollisesti sijoitetuista näkymättömissä ole-
vista kameroista. (Keall et al 2001)

Koejakson aikana saatuja tuloksia tarkasteltiin suhteessa
tilanteeseen ennen kokeen aloittamista. Alueellisella
vertailulla pyrittiin poistamaan muiden kyseisessä maas-
sa liikenneturvallisuuteen liittyvien tekijöiden vaikutus.
Tutkimuksen aikana keskinopeudet laskivat tutkimus-
maakunnassa 2,3 km/h tieosuuksilla, joille kameroita oli
sijoitettu, ja 1,6 km/h muilla tutkimusmaakunnan teillä.
Tutkimuksessa havaittiin myös vaikutus onnettomuuksiin.
Suoralla tiellä tapahtui 11 % vähemmän henkilövahinko-
onnettomuuksia, onnettomuuksissa kuolleita oli 19 %
vähemmän ja tapahtunutta onnettomuutta kohti louk-
kaantuneita oli 8 % vähemmän. Kaikki edellä mainitut
tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. (Keall et al 2001)

Alankomaissa kyettiin täydellisesti automatisoidulla ajo-
neuvon haltijalle lähetettävään maksuseuraamukseen
perustuvalla nopeusvalvonnalla saamaan huomattavasti
perinteistä nopeusvalvontaa parempia tuloksia. Perintei-
sellä nopeusvalvonnalla oli 120 km/h nopeusrajoitusta
rikkovien osuus saatu putoamaan noin kuuteen prosent-
tiin ajoneuvoista. Automaattisella matka-ajan mittaami-
seen perustuvalla nopeusvalvonnalla rikkomukseen syyl-
listyvien määrää onnistuttiin vähentämään 90 % vielä
tästäkin arvosta 0,6 prosenttiin ajoneuvoista. Automaatti-
sen järjestelmän koettiin vähentäneen sakkojen käsitte-
lyyn liittyvää työvoiman tarvetta, rauhoittaneen liikennettä
ja vähentäneen onnettomuuksia. (Malenstein 2000)

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Valvonnan määrän ja rikkomusten tai liikenneturvallisuu-
den välinen suhde ei ole yksinkertainen. Sekä autoilijan
kokema subjektiivinen että objektiivinen ylinopeudesta
kiinnijäämisen riski kasvavat valvonnan lisääntyessä.

Valvonnan lisääntyessä saavutettavat tulokset kuiten-
kaan eivät lisäänny samassa suhteessa kuin valvontaa
lisätään (Elvik 2001, s. 36).

Kannattavuuslaskelmassa tarkastellaan tilannetta, jonka
mukaan automaattisen nopeusvalvonnan piirissä olevaa
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aluetta lisätään Valtioneuvoston periaatepäätöksen mu-
kaisesti 800 tiekilometriin vuoden 2001 noin 280 kilomet-
ristä. On arvioitu, että ehdotuksen mukaisella automaatti-
sen nopeusvalvonnan lisäyksellä voidaan säästää 15
(15,1) henkilövahinko-onnettomuutta ja 4 (3,7) liikenne-
kuolemaa vuosittain (Mäkinen 2001, s. 31).

Kannattavuuslaskelmassa ei huomioida sakkoina valtiolle
saatavia tuloja, sillä sakkona maksettava summa on ran-
gaistuksen kohteena olevalle tienkäyttäjälle kustannus.
Myöskään valvonnasta johtuvaa nopeuden laskua ei
huomioitu. Henkilövahinko-onnettomuuden kustannuk-
seksi oletettiin 387 000 euroa  ja yhden liikennekuoleman
kustannukseksi 1,93 miljoonaa euroa (Tiehallinto 2001,
s. 9).

On esitetty arvio, jonka mukaan automaattisen nopeus-
valvonnan laajentaminen vuoden 2001 runsaasta 260
tiekilometristä 540 tiekilometrillä tulisi maksamaan noin
2,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 12,5 miljoonaa markkaa
(Mäkinen 2001, s. 31). Kannattavuuslaskelmassa olete-
taan laajentamisen vaatimaksi alkuinvestoinniksi 12,5
miljoonaa markkaa vastaava summa euroina ja inves-
toinnin taloudelliseksi pitoajaksi kymmenen vuotta.

Järjestelmän vuotuisiin käyttökustannuksiin sisältyy tien-
varsi- ja toimistojärjestelmien ylläpito, valvontaan tarvitta-
va työvoima ja seuraamusten toimeenpanosta poliisille
aiheutuvat kustannukset. Kolmen neljäsosan kustannuk-
sista on oletettu olevan työvoimakustannuksia. Järjestel-
män vuosittaisiksi käytön ja ylläpidon kustannuksiksi
oletettiin alkuinvestoinnin suuruinen summa tilanteessa,
jossa ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen omistajille lähe-
tetään hallinnollinen maksuseuraamus ja jossa 20 km/h

vähäisemmät ylinopeudet ovat hallinnollisen maksuseu-
raamuksen piirissä. On arvioitu, että hallinnollisen mak-
suseuraamuksen kyseessä ollessa yhden rikkeen havait-
semiseen ja käsittelemiseen kuluu dekriminalisointikyn-
nyksen ollessa 20 km/h keskimäärin kymmenen minuuttia
(Niittymäki, Rautio 2003). Ehdollisen rikesakon tapauk-
sessa työaikaa kuluu keskimäärin kolmetoista minuuttia
dekriminalisointikynnyksen ollessa 20 km/h (Niittymäki,
Rautio 2003). Vuosittaiset kustannukset olisivat siis eh-
dollisen rikesakon tapauksessa 22,5 % suuremmat kuin
hallinnolliseen maksuseuraamukseen nojaavassa vaihto-
ehdossa.

Suuri osa järjestelmän käyttöön liittyvistä kustannuksista
on seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä kustannuk-
sia. Erityisen suuria kustannuksia rikettä kohti tulevat
aiheuttamaan rikkeestä epäillyn kiistämät oikeudessa
käsiteltäviksi etenevät sakot ja maksamatta jätetyt sakot,
jotka nykyisen lainsäädännön mukaan ovat sellaisenaan
ulosottokelpoisia. Päiväsakkoina annetut sakot törkeäm-
mistä ylinopeuksista voidaan lisäksi muuntaa vankeudek-
si. Näiden tapausten aiheuttamista yksikkökustannuksista
ei ole tilastotietoa saatavilla ja niiden todennäköistä mää-
rää on vaikea ennakoida tarkasti.

Automaattisen nopeusvalvonnan ei laskelmaa laadittaes-
sa oletettu korvaavan perinteistä liikenteen valvontaa
vaan täydentävän sitä. Perinteiseen nopeusvalvonnan
kuuluvat mm. turvavöiden käytön valvonta, ajoneuvojen
kunnon valvonta sekä alkoholin tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena ajamisen valvonta.

 Automaattinen nopeusvalvonta, kannattavuuslaskelma
 Kannattavuuslaskelma: Automaattinen
 nopeusvalvonta 800 tiekm:lle laajennetaan hallinnollinen  ehdollinen  

maksuseuraamus  rikesakko  
 Hyödyt vuositasolla

Vähennys henkilövahinko-onnettomuuksissa 5 841 167  5 841 167  
Vähennys liikennekuolemissa 7 156 396  7 156 396  
Yhteensä 12 997 563  12 997 563  

 Kustannukset vuositasolla
Järjestelmän käyttö ja ylläpito 2 102 349  2 575 378  
Yhteensä 2 102 349  2 575 378  

 Alkuinvestointi
Järjestelmän rakentaminen 2 102 349  2 102 349  
Yhteensä 2 102 349  2 102 349  

 Kannattavuus
Hyötyjen nettonykyarvo 100 363 736  129 975 630  
Kustannusten nettonykyarvo 18 336 131  27 856 125  
Hyöty-kustannussuhde 5,474  4,666  

Euroa  
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Vaikutusten analysointi

Automaattisen nopeusvalvonnan turvallisuutta lisäävästä
vaikutuksesta vallitsee laaja yksimielisyys tutkijoiden kes-
kuudessa. Automaattisen nopeusvalvonnan vaikutukset
liikenneturvallisuuteen ja sitä kautta onnettomuuskustan-
nuksiin liittyvät liikenne- ja tietoyhteiskuntapolitiikan ta-
voitealueisiin liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustan-
nukset sekä turvallisuus ja terveys.

Automaattinen nopeusvalvonta lisää sekä subjektiivista
kuljettajan kokemaa että objektiivisesti olemassa olevaa
rikkeestä kiinni jäämisen riskiä, mikä vaikuttaa nopeuksia
alentavasti. Nopeuksien aleneminen vaikuttaa pidentä-
västi matka-aikoihin. Valvonnan nopeuksia alentavaa
vaikutusta ei kannattavuuslaskelmassa otettu huomioon
kustannuksena.

Näkyvästi tien reunalla kiintein tai siirrettävin laittein suo-
ritettua valvontaa tehokkaammin nopeuksia alentaa au-
toilijoilta piilossa oleva valvontalaite, jonka olemassa
olosta on tiedotettu. Uudessa-Seelannissa saadut tulok-
set tosin eivät sellaisenaan ole vertailukelpoisia Suomes-
sa saatujen tulosten kanssa, mutta ero valvonnan kahden
toteutustavan välillä oli selvä.

Toteutettavuuden arviointi

Laajamittainen automaattisen nopeusvalvonnan käyt-
töönotto edellyttää valvontaan liittyvien prosessien auto-
matisointia mahdollisimman pitkälle. Nykyisen poliisin
esitutkinnan kaikissa tapauksissa sisältävän menettelyn
yksinkertaistaminen edellyttää lainsäädännön muutta-
mista. Asiaa tutkinut oikeusministeriön työryhmä piti
mahdollisena lähinnä vaihtoehtoa, jossa vähäisestä yli-
nopeudesta seuraava rikesakko tuomittaisiin ajoneuvon
haltijalle ehdollisena (oikeusministeriö 2001). Ajoneuvon
haltijan

vastustaessa rikesakkoa poliisi toimittaisi esitutkinnan
tavalliseen tapaan. Toinen vaihtoehto on siirtää osa yli-
nopeuksista pysäköintivirhemaksun tapaan määrättävän
hallinnollisen maksuseuraamuksen piiriin. Lainsäädännön
valmistelu näyttää tällä hetkellä etenevän ehdollisen rike-
sakon suuntaan (oikeusministeriö 2003).

Automaattiseen nopeusvalvontaan käytettävän järjestel-
män tulee täyttää oikeusvarmuuden asettamat vaatimuk-
set. Suomeen ehdotetussa mallissa ihminen tarkistaisi
kaikki järjestelmän laatimat ehdotukset seuraamuksista
ennen niiden toimeenpanoa (Lähesmaa et al 2002, s. 26,
kuva 3). Näin minimoidaan tapahtuvien virheiden ja esi-
tutkintaan tai oikeuskäsittelyyn päätyvien seuraamusten
määrä.

Järjestelmän taloudellisuuden kannalta on olennaista,
miten paljon ihmistyötä yhden rikkeen käsittely vaatii aina
rikkeen havaitsemisesta seuraamuksen toimeenpanoon
asti. Puuttumiskynnystä ylinopeuksiin voidaan laskea ja
ylinopeudesta kiinnijäämisen riskiä kasvattaa, jos nyt
käytössä olevilla resursseilla kyetään käsittelemään yhä
suurempi määrä rikkeitä. Uusien teknisten järjestelmien
lisäksi tarvitaan myös hallinnollisten käytäntöjen ja lain-
säädännön muuttamista esimerkiksi ehdollisen rikesakon
toteuttamiseksi uutena käytäntönä.

Automaattinen nopeusvalvonta kameroita käyttäen hy-
väksytään nykyisellään varsin laajasti liikenteen valvon-
nan keinona eikä suurta ongelmaa valvonnan hyväksyt-
tävyyden suhteen siis näytä olevan. Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa 74 % vastaa-
jista piti kameravalvontaa suositeltavana tai hyväksyttä-
vänä ja vain 19 % arveluttavana tai hylättävänä (Lappi-
Seppälä 2002).
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TIIVISTELMÄ

Tehdessään valintaa kahden tai useamman eri reitin vä-
lillä kuljettaja ei yleensä tiedä, miten liikenne sujuu eri
reiteillä. Mahdollista on, että kuljettaja havaitsee ruuhkan
vasta valitsemallaan reitillä. Matka-aikaa rinnakkain kah-
della eri reitillä näyttävillä muuttuvilla opasteilla tarjotaan
kuljettajalle ajantasaista tietoa matka-ajasta eri reittejä
pitkin. Ajantasainen tieto mahdollistaa sillä hetkellä no-
peimman reitin valinnan. Mahdollista on näyttää taululla
myös normaalin matka-ajan päälle tulevaa viivettä.

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan viivettä eri rei-
teillä näyttävällä taululla voidaan vaikuttaa kuljettajien
reitin valintaan tilanteissa, joissa ero viiveessä reittien
välillä on selkeä. Parhaimmillaan järjestelmä sai  noin 12-
14% kuljettajista valitsemaan vaihtoehtoisen reitin tilan-
teissa,

joissa ero viiveessä reittien välillä oli selkeä. Osan liiken-
teestä siirtyessä vaihtoehtoiselle reitille saadaan aikaan
säästöjä sekä pääväylälle jäävien että vaihtoehtoiselle
reitille siirtyvien aikakustannuksissa. Oletettavaa on, että
järjestelmä myös vähentää kuljettajien stressiä.

Osuudella, jolla esiintyy usein toistuvia esimerkiksi suu-
resta kysynnästä johtuvia ruuhkia ja jolle on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, järjestelmän hyöty-
kustannussuhteeksi saatiin noin 2,5. Jotta sovellus olisi
kannattava, tulee liikennemäärien olla riittävän suuria.
Ellei sopivaa vaihtoehtoista reittiä ole, ei järjestelmällä
voida saavuttaa säästöjä aikakustannuksissa. Harkitse-
misen arvoisina soveltamiskohteina voidaan pitää päätie-
verkon häiriöherkkiä ja vilkkaasti liikennöityjä yhteysvä-
lejä sekä Kehä I:tä ja Kehä III:a pääkaupunkiseudulla.

Matka-ajan näyttötaulut Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Ajantasainen tieto liikenneti-
lanteesta auttaa valitsemaan
juuri sillä hetkellä parhaan
reitin

:) :|

Taulu voi kiinnittää liikaa kul-
jettajien huomiota

:(

Ajantasainen tiedotus lisää
koettua matkustusvarmuutta
ja sitä kautta mukavuutta

:) :)
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Sovel luksen kuvaus
Liikenneverkko on jatkuvassa muutoksen tilassa oleva
järjestelmä, jossa liikennemäärät ovat erilaiset eri vuoro-
kaudenaikoina ja eri päivinä. Tästä aiheutuu epävar-
muutta liikennejärjestelmän käyttäjille ja erityisen tärkeä-
nä käyttäjät pitävät matka-aikoihin liittyvää varmuutta ja
ennustettavuutta (Luoma 1998). Epävarmuutta matka-
aikoihin aiheuttavat ennakoitavissa olevat suurista liiken-
nemääristä tai tietöistä johtuvat ruuhkat sekä ennalta ar-
vaamattomat liikenteen häiriöt, joiden kestoa tai vaikutuk-
sia kuljettajan voi olla vaikea ennakoida.

Reittiä valitessaan kuljettaja ei yleensä tiedä, miten lii-
kenne sujuu eri reiteillä, ja mahdollista on, että kuljettaja
havaitsee ruuhkan vasta valitsemallaan reitillä. Tiedon
puute saattaa siis estää kuljettajaa valitsemasta itsensä
kannalta optimaalista reittiä. Tällöin liikenneverkonkaan
välityskyky ei ole tehokkaassa käytössä pääväylän ruuh-
kautuessa ja vaihtoehtoisen reitin välityskyvyn jäädessä
täysimääräisesti hyödyntämättä.

Parannusta tilanteeseen voidaan saavuttaa tarjoamalla
kuljettajalle ajantasaista tietoa ennakoitavissa olevasta
matka-ajasta tai normaalin matka-ajan päälle tulevasta
viiveestä esimerkiksi muuttuvan opasteen avulla. Jos
kuljettaja voi valita eri reittien välillä, saattaa ennakoitua
matka-aikaa tai normaalin matka-ajan päälle tulevaa vii-
vettä koskevalla tiedolla olla olennainen merkitys reitin
valinnan kannalta. Tieto ennakoitavissa olevasta matka-
ajasta tai viiveestä voidaan välittää kuljettajalle esimer-
kiksi tienvarteen asennetun muuttuvan opasteen avulla.

Mahdollista on esimerkiksi esittää taululla rinnakkain
matka-ajat eri reittejä pitkin johonkin sopivasti valittuun
kohteeseen.

Matka-aikojen arvioimiseksi tarvitaan ajantasaista ja luo-
tettavaa tietoa liikennejärjestelmän tilasta sekä menetel-
mä, jolla arvioidaan matka-aika haluttujen pisteiden välil-
lä. Järjestelmän, joka kerää tiedon liikenneverkon sen-
hetkisestä tilasta, tulee toimia mahdollisimman luotetta-
vasti. Matka-aikaennusteen laskevan algoritmin tulee
puolestaan kyetä ennustamaan matka-aika mahdollisim-
man tarkasti kerätyn tiedon pohjalta.

Tieto liikennejärjestelmän tilasta voidaan kerätä esimer-
kiksi sopiviin pisteisiin asetetuilla digitaalisilla kameroilla,
joiden kuvasta tietokoneeseen asennettu ohjelma tun-
nistaa ohi ajavien autojen rekisterinumerot. Järjestelmää
ohjaavassa tietokoneessa ajetaan ohjelmaa, joka eri
pisteissä havaittujen autojen ohitusaikojen perusteella
muodostaa ennusteen matka-ajalle ja ohjaa tienvarteen
asennettua muuttuvaa opastetta.

Matka-aikaa kahden pisteen välillä on mahdollista arvioi-
da myös jakamalla tarkasteltava kohde useisiin eri ly-
hyempiin osuuksiin, joista jokaiselle sijoitetaan  nopeuk-
sia mittaava ilmaisin. Olettamalla mitatun nopeuden vas-
taavan liikennevirran nopeutta koko osuudella saadaan
arvio matka-ajalle kertomalla mitatut nopeudet osuuksien
pituuksilla ja laskemalla saadut tulokset yhteen.

Vaikutusselvi tykset
Matka-aikaa liikenneverkon eri pisteiden välillä näyttävien
muuttuvien opasteiden vaikutuksesta on olemassa jonkin
verran tutkittua tietoa. Järjestelmien tarkoituksena on ollut
kertoa kuljettajalle senhetkisestä liikenteen sujuvuudesta
ja mahdollisesti myös saada kuljettaja muuttamaan käyt-
täytymistään esimerkiksi valitsemalla vaihtoehtoinen reit-
ti.

Tanskassa tehdyn tutkimuksen (Wendelboe 2003) mu-
kaan viivettä samaan pisteeseen eri reittejä pitkin kuljet-
taessa näyttävällä taululla voidaan vaikuttaa kuljettajien
reitin valintaan tilanteessa, jossa reittien välinen ero mat-
ka-ajassa on selkeä. Tutkimuksen kohteena oli Tanskas-
sa Kööpenhaminan eteläpuolella sijaitsevalle moottoritie-

osuudelle asennettu järjestelmä, johon sisältyi muuttuvia
nopeusrajoitusmerkkejä ja vaihtoehtoiselle reitille opasta-
va muuttuva opaste.

Normaali matka-aika tarkastelun kohteena olleella osuu-
della oli noin 5,5-7,0 minuuttia. Taululla näytettiin rinnak-
kain ennakoitavissa oleva viive molemmilla kuljettajan
valittavissa olevilla reiteillä. Tutkimuksessa saatujen tu-
loksien mukaan vasta kuuden minuutin tai suurempi ero
taulun näyttämissä viiveissä sai osan  kuljettajia siirty-
mään vaihtoehtoiselle reitille. Parhaimmillaan taulu sai
noin 12-14 prosenttia kuljettajista valitsemaan vaihtoeh-
toisen reitin tilanteissa, joissa eri reittien ennustetut vii-
veet poikkesivat toisistaan merkittävästi Taulun havaittiin
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vaikuttaneen kuljettajien käyttäytymiseen edellä maini-
tuissa tilanteissa mutta ei yleisesti lyhentäneen matka-
aikoja. (Wendelboe 2003)

Tanskassa saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa myös
Suomessa muuttuvista opasteista saatuihin kokemuksiin.
Valtatiellä neljä sai muuttuvilla opasteilla toteutettu reitin-
opastusjärjestelmä parhaimmillaan 20 prosenttia autoili-
joista siirtymään vaihtoehtoiselle reitille maantielle 140
(Alppivuori et al 1995).

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa (Warita et al 2001) on
havaittu tärkeäksi taululla esitettävän tiedon luotettavuus.
Tutkimuksessa tarkasteltiin muuttuvien opasteiden, pu-
helinpalvelun, Internetin ja muiden jakelukanavien kautta
jaettavaa matka-aikoja koskevaa tietoa. Eniten puutteita
matka-aikaa koskevan tiedon laadussa havaittiin tilan-
teissa, joissa liikenne ruuhkautui nopeasti tai ruuhka ka-
tosi lyhyessä ajassa. Näissä tilanteissa myös matka-
aikaan liittyvän tiedon tarve nähtiin suurimmaksi. Tiedon
laadun parantaminen nähtiin tärkeäksi, jotta käyttäjien
luottamus järjestelmään säilyisi.

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelmaa laadittaessa oletettiin, ettei
ajantasainen tiedotus odotettavissa olevista viiveistä
muuttuvin opastein saa aikaan yleistä matka-aikojen ly-
henemistä. Sen sijaan lähtökohtana pidettiin tilannetta,
jossa pääväylälle on olemassa vaihtoehtoinen reitti, jonka
valitsemalla autoilija voi saada olennaista hyötyä sääs-
tämänsä ajan muodossa. Väylän keskivuorokausiliiken-
teeksi  (KVL) oletettiin 10 000 ajoneuvoa ja aikakustan-
nukseksi ajoneuvoa kohti 13 euroa tunnissa. Lähtökoh-
daksi otettiin tieosuus, jolla matka-aika normaalitilantees-
sa on noin kuusi minuuttia.

Kannattavuuslaskelmassa on huomioitu vain autoilijoiden
saamat aikasäästöt. Järjestelmän kustannuksia arvioi-
taessa oletettiin, että järjestelmän tarvitsema tieto kerä-
tään mittaamalla matka-aikaa automaattisen rekisterikil-
pien tunnistuksen ja digitaalisten kameroiden avulla.
Lähtökohtana oli sekä pääväylää että vaihtoehtoista reit-
tiä käyttävien autojen matka-ajan mittaaminen, mikä mer-
kitsee kameroiden asentamista kuuteen eri kohteeseen.
Kamerat asennetaan reittien päätepisteisiin ja soveltuviin
kohtiin reittien keskivaiheille. Kameroiden lisäksi järjes-
telmä vaatii kahden muuttuvan opasteen asentamista
sekä tietoliikenneyhteyksiä järjestelmän eri komponent-
tien välille.

Kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että järjestelmän eri
komponenttien väliset tietoliikenneyhteydet toteutetaan
langattomina GPRS-yhteyksinä ilman suuria investointi-
kustannuksia. Karkeat arviot järjestelmän investointi- ja
käyttökustannuksille muodostettiin alan kirjallisuudessa
esiintyvien lukujen perusteella (U.S. DOT 2003). Arvioita
järjestelmän eri komponentteihin liittyvistä investointi- ja
käyttökustannuksista tarkennettiin asiantuntijahaastatte-
lulla (Rajala 2003).

Epävarmuutta järjestelmän hyötyjen ja kustannusten ar-
viointiin tuo erityisesti se, miten usein tapahtuu tilanteita,

joissa järjestelmällä on vaikutusta kuljettajien reitin valin-
taan. Tällaisiksi oletetaan tilanteet, joissa ero matka-
ajoissa reittien välillä on vähintään kuusi minuuttia. Vain
näissä tilanteissa syntyvät järjestelmän rakentamisella
tavoiteltavat aikasäästöt, jos oletetaan, ettei järjestelmällä
ole normaalissa liikennetilanteessa matka-aikoja lyhentä-
vää vaikutusta. Lisäksi oletetaan, että 12 prosenttia au-
toilijoista siirtyy vaihtoehtoiselle reitille tilanteissa, joissa
järjestelmällä on katsottu olevan merkittävää vaikutusta
autoilijoiden reitin valintaan.

Järjestelmälle laskettiin hyöty-kustannussuhde kahdessa
eri tilanteessa. Ensimmäisessä arviossa oletettiin, että
järjestelmä on hyödyksi lähinnä ennalta arvaamattomien
liikenteen häiriöiden kuten onnettomuuksien vaikeuttaes-
sa liikennettä. Häiriön kestoksi oletettiin kaksi tuntia, häi-
riön tapahtumisen aikaiseksi liikennemääräksi 1500 ajo-
neuvoa tunnissa ja kuvatun kaltaisten häiriöiden määräk-
si vuodessa kymmenen.

Toisessa vaihtoehdossa lähtökohtana oli tilanne, jossa
pääväylän liikennemäärä lähestyy väylän kapasiteetin
asettamaa rajaa. Tällöin pääväylällä esiintyy säännöllisiä
kysyntäruuhkia, jotka pidentävät matka-aikaa. Laskel-
massa on oletettu, että ruuhkia esiintyy satana päivänä
vuodessa ja ruuhkaisia tunteja, joiden aikana ero pää-
väylän ja vaihtoehtoisen reitin matka-ajoissa on vähin-
tään kuusi minuuttia, on keskimäärin kaksi vuorokaudes-
sa. Liikennemääräksi ruuhka-aikana ennen järjestelmän
toteuttamista on oletettu 2 000 ajoneuvoa tunnissa.

Oletuksia joudutaan tekemään myös siitä, miten suuria
aikasäästöjä autoilijat saavuttavat. Järjestelmän vaikut-
taessa autoilijoiden reitin valintaan oletettiin matka-
aikaeron reittien välillä olevan vähintään kuusi minuuttia.
Siksi on perusteltua olettaa keskimääräinen toisen reitin
valitsemisella saavutettava hyöty jonkin verran suurem-
maksi. Autoilijan keskimääräiseksi toisen reitin valitse-
malla saavuttamaksi  aikasäästöksi on tällä perusteella
oletettu kahdeksan minuuttia.
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Osan pääväylän liikenteestä siirtyessä vaihtoehtoiselle
reitille liikenteen sujuvuus pääväylällä paranee. Laskel-
massa oletettiin, että taulu saa noin 12 % autoilijoista
siirtymään pääväylältä vaihtoehtoiselle reitille. Tämän
oletettiin lyhentävän pääväylää ajavien matka-aikaa kes-
kimäärin yhdellä minuutilla tilanteissa, jossa reittien väli-
nen ero ennustetuissa matka-ajoissa on vähintään kuusi
minuuttia.

Kannattavuuslaskelmasta voidaan havaita, että järjestel-
mä on yhteiskuntataloudellisesti kannattava tilanteessa,
jossa pääväylällä esiintyy säännöllisesti ylikysynnästä tai
liikenteen häiriöistä johtuvia ruuhkia. Silloin tällöin tapah-
tuvien esimerkiksi onnettomuuksien aiheuttamien häiriöi-
den hoitamiseen ei järjestelmää voi pitää yhteiskuntata-
loudellisesti kannattavana järjestelynä.

Vaikutusten analysointi

Tiedottaessaan ennakoitavissa olevista matka-ajoista
järjestelmä tarjoaa kuljettajalle mahdollisuuden parem-
paan reitin valintaan ja aikasäästöjen saavuttamiseen.
Järjestelmän hyödyt kohdentuvat aikasäästöjen muodos-
sa suoraan kyseistä väylää käyttäville autoilijoille. Tältä
osin järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliitti-
sen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja
kustannukset tavoitteiden saavuttamista.

On myös mahdollista, että järjestelmä vaikuttaa myöntei-
sesti liikenteen sujuvuuteen osan liikenteestä siirtyessä
pääväylältä vaihtoehtoiselle reitille, jonka kapasiteetti

tulee aikaisempaa paremmin hyödynnetyksi. Järjestel-
män tarjoamalla tiedolla ennakoitavissa olevasta vii-
veestä on mahdollisesti vaikutuksensa myös liikenteen
koettuun sujuvuuteen.

Kannattavuuslaskelmassa ei lainkaan tarkasteltu järjes-
telmän vaikutuksia turvallisuuteen tai onnettomuuksien
määrään. Mahdollista on, että matka-aikoja näyttävä
muuttuva opaste saa autoilijat jarruttamaan ja siten lisää
peräänajojen riskiä (Wendelboe 2003). Liikenteen oh-
jaaminen vaihtoehtoiselle reitille saattaa myös vaikuttaa
liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden kohdentumi-
seen. Järjestelmän keräämää tietoa voidaan mahdolli-
sesti hyödyntää myös liikennemäärien seurantaan ja lii-
kenteen häiriötilanteiden havaitsemiseen.

Toteutettavuuden arviointi

Järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, jolle tarvittaessa voidaan ohjata lii-
kennettä pääväylältä. Ellei vaihtoehtoista reittiä ole, ei
järjestelmällä voida saavuttaa säästöjä matka-ajassa.
Järjestelmän rahoittaminen on nykyisessä tilanteessa
tienpitäjän tehtävä.

Järjestelmä on toteutettava kokonaan, jotta toivotut vai-
kutukset toteutuisivat. Myös toteutuksen laatu on olen-
nainen, sillä muuttuvien opasteiden autoilijoille esittämän
tiedon tulee olla luotettavaa, jotta luottamus järjestelmään
säilyisi.

 Matka-ajan näyttötaulut, kannattavuuslaskelma

vaihtoehto 1  vaihtoehto 2  
 Hyödyt vuositasolla

Reittiä vaihtavien säästöt aikakustannuksissa 6 240  83 200  
Pääväylää ajavien säästöt aikakustannuksissa 5 720  76 267  
Yhteensä 11 960  159 467  

 Alkuinvestoinnin kustannukset
Opastetaulut ja taulujen ohjaus 170 000  170 000  
Tietoliikenneyhteydet 5 400  5 400  
Ilmaisimet 175 000  175 000  
Yhteensä 350 400  350 400  

 Vuosittaiset käyttökustannukset
Opastetaulujen ylläpito ja huolto 10 000  10 000  
Ilmaisimien ylläpito ja huolto 4 500  4 500  
Tietoliikenne 4 000  4 000  
Yhteensä 18 500  18 500  

 Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo 92 352  1 231 359  
Kustannusten nettonykyarvo 493 252  493 252  
Hyöty-kustannussuhde 0,187  2,496  

Euroa  
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TIIVISTELMÄ

Kaupungeissa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä
pyritään turvaamaan eri tavoin. Eräs näistä on vain
busseille ja takseille sallittujen bussikaistojen raken-
taminen. Liikenteen ruuhkautuessa houkutus käyttää
bussikaistaa luvattomasti on yhä suurempi eivätkä
poliisin resurssit riitä kattavaan bussikaistojen val-
vontaan. Automaattisella bussikaistojen valvonnalla
voidaan pitää bussikaistoilta poissa sinne kuulumat-
tomat ajoneuvot.

Bussikaistojen aikaisempaa tehokkaampi valvonta
vähentää bussikaistaa luvattomasti käyttävien mää-
rää. Esimerkiksi Iso-Britanniassa Birminghamissa
automaattinen valvonta vähensi bussikaistaa luvat-
tomasti käyttävien määrää 60 prosentilla. Bussikais-
taa luvattomasti käyttävien määrän vähentyessä
bussien matka-ajat lyhenevät. Birminghamissa bus-
sien matka-ajat lyhenivät 32 prosentilla. Bussien
matka-aikojen lyheneminen merkitsee

säästöä matkustajien ja kuljettajan aikakustannuksissa,
säästöjä kaluston sitoutumisesta aiheutuvissa kustannuksissa
sekä bussien polttoainekustannusten pienenemistä. Joukkolii-
kenteen toimintaedellytysten turvaamisella on tärkeä merkitys
myös koko liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Mah-
dollista on, että bussikaistalta pois siirtyvät ajoneuvot lisäävät
muiden kaistojen ruuhkautumista. Henkilöautoliikenteen suju-
vuuden huononeminen samalla kuin joukkoliikenteen suju-
vuus paranee siirtää luultavasti henkilöautoilijoita joukkolii-
kenteen käyttöön, mikä on liikennepoliittisten tavoitteiden mu-
kaista.

Valvonnan automatisointi mahdollisimman pitkälle vaatisi lain-
säädännön muuttamista. Automaattiseen liikenteen valvon-
taan liittyvän lainsäädännön valmistelu on toistaiseksi kesken.
Automaattisella bussikaistojen valvonnalla voidaan saavuttaa
hyötyjä siellä, missä bussikaistojen luvaton käyttö on ongel-
ma. Käytännössä kyse on lähinnä pääkaupunkiseudun pää-
väylien ruuhkautuneista bussikaistoista sekä mahdollisesti
myös muista kaupunkiseuduista. Sovelluksen hyöty-
kustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan välille 1,5-2,9.

Automaattinen bussikais-
tojen valvonta

Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Bussien matka-ajat bussi-
kaistalla lyhenevät; säännölli-
syys ja täsmällisyys paranevat

:)

Joukkoliikenteen houkuttele-
vuus paranee

:) :) :)

Bussikaistalta pois siirtyvät
ajoneuvot lisäävät muiden
kaistojen ruuhkautumista

:( :(
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Sovel luksen kuvaus
Ruuhkat aiheuttavat kaupungeissa merkittävän ongelman
myös joukkoliikenteelle. Ruuhkat keskeisimmillä joukko-
liikenteen käyttämillä väylillä pidentävät matka-aikoja,
tekevät matka-ajasta vaikeammin ennustettavan ja hei-
kentävät liikennejärjestelmän toimivuutta. Ajoaikojen pi-
dentyessä saman vuorovälin säilyttämiseen tarvitaan yhä
enemmän kalustoa, mikä merkitsee kasvua joukkoliiken-
neoperaattoreiden kustannuksiin. Samalla matka-aikojen
piteneminen syö joukkoliikenteen houkuttelevuutta ver-
rattuna yksityisautoiluun.

Ruuhkien vaikutusta joukkoliikenteeseen on pyritty mini-
moimaan ruuhka-aikana vain bussien ja taksien käytössä
olevilla bussikaistoilla. Toistaiseksi läheskään kaikki au-
toilijat eivät niitä noudata. Bussikaistojen väärinkäyttö
vähentää niiden myönteisiä vaikutuksia. Valvonta kuuluu
nykyisin poliisille, jonka mahdollisuudet valvoa bussi-
kaistojen luvatonta käyttöä ovat rajalliset.

Perinteisesti toteutettuna bussikaistojen tehokas valvonta
vaatisi runsaasti työvoimaa. Ongelmaa ei pysyvästi voida
ratkaista pelkällä poliisin resurssien lisäämisellä tai uu-
delleen kohdentamisella. Eri teknologioiden kehittymisen
myötä on tullut mahdolliseksi toteuttaa järjestelmä, joka
automatisoi bussikaistojen valvonnan. Jo tällä hetkellä
poliisilla on käytössä siirrettäviä miehitettyinä toimivia
digitaalisia kameralaitteita, joita voidaan käyttää bussi-
kaistojen valvontaan.

Bussikaistojen valvontaan on ympäri maailmaa raken-
nettu erilaisia kokonaan tai osittain automaattisesti toimi-
via järjestelmiä. Järjestelmien toteutukset ja toimintaperi-
aatteet poikkeavat toisistaan. Tällä hetkellä käytössä

olevista järjestelmistä ainakin yksi kykenee tuottamaan
oikeudellisesti pätevää todistusaineistoa tapahtuneesta
rikkeestä. Useat muut järjestelmät näyttävät luvatta bus-
sikaistalla ajavan auton rekisterinumeron tien varteen tai
tien yläpuolelle kiinnitetyllä näyttötaululla muille tiellä liik-
kuville.

Yhteistä järjestelmille on pyrkimys automatisoida rikkeen
havaitseminen. Tarvittava laitteisto voidaan asentaa joko
tienvarteen tai itse bussiin. Molempia vaihtoehtoja on
menestyksellä sovellettu Iso-Britanniassa. Itse rikkeen
havaitseminen tapahtuu yleensä digitaalista kameraa tai
videokameraa ja PC-tietokoneessa ajettavaa rekisterikil-
ven numerot tunnistavaa ohjelmaa apuna käyttäen. Bus-
siin sijoitettu kamera ei ole sidoksissa yhteen fyysiseen
paikkaan ja kykenee valvomaan laajempaa aluetta kuin
tienvarteen sijoitettu kamera. Bussiin sijoitetun kameran
yhteydessä tarvitaan myös tarkka tieto bussin paikasta,
joka saadaan GPS-paikannuksesta. Molemmissa ta-
pauksissa tarvitaan tarkka tieto ajasta, koska bussikaistat
ovat yleensä käytössä vain ruuhka-aikoina. (Wiggins
1998a)

Saatu rekisterinumero voidaan lähettää radiomodeemilla
tien viereen sijoitetulle taululle näytettäväksi tai tallettaa
muistiin myöhempiä toimenpiteitä odottamaan. Tallen-
nettujen rekisterinumerojen lisäksi bussissa saattaa olla
esimerkiksi SVHS-standardin mukainen videokamera,
joka nauhoittaa vain bussin ajaessa bussikaistalla. Vi-
deonauhalle tallentuvat tilanteet, joissa järjestelmä ha-
vaitsee rikkeen tapahtuneen, ja sitä voidaan käyttää ta-
pahtuneen tarkistamiseen jälkeen päin.

Vaikutusselvi tykset
Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden (LVM
2002) luokituksessa automaattinen bussikaistojen val-
vonta sijoittuu luokkaan automaattinen kaistan käytön
valvonta (V5). Toiminnallinen kohde, johon automaatti-
sella bussikaistojen  valvonnalla pyritään vaikuttamaan,
on bussikaistalle kuulumattomien ajoneuvojen kuljettajien
käyttäytyminen.

 Automaattisen bussikaistojen valvonnan on raportoitu
Birminghamissa Iso-Britanniassa vähentäneen bussi-
kaistaa väärinkäyttävien määrää 60 prosentilla. Samalla
bussien matka-ajat lyhenivät keskimäärin 32 prosentilla.
Testikohde oli 350 metrin mittainen ruuhka-aikana kello

16-19 toiminnassa oleva bussikaista Birminghamissa.
Järjestelmän toiminnan perusteella ei kirjoitettu sakkoja,
vaan ainoa seuraus järjestelmän havaitsemasta rikkeestä
oli bussikaistalla ajaneen auton rekisterinumeron ilmes-
tyminen tien viereen sijoitetulle näyttötaululle muiden
tiellä liikkuvien nähtäväksi. (Wiggins 1998a).

Oletettavissa on, että hallinnollisen maksuseuraamuksen
tai ehdollisen rikesakon rikkeeseen syyllistyneelle tuotta-
va järjestelmä vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen vä-
hintään yhtä tehokkaasti kuin edellä mainitun tyyppinen
julkiseen häpeään perustuva järjestelmä.
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Automaattisen bussikaistojen valvonnan vaikutukset liit-
tyvät suurelta osin arviointiohjeiden päävaikutukseen aika
ja täsmällisyys. Lyhyemmät ja paremmin ennustettavat
matka-ajat merkitsevät suoraa aikakustannusten säästöä
matkustajille. Valvonnalla saattaa olla vaikutuksia myös
joukkoliikennekaluston määrään ja kustannuksiin, jos
lyhentyneiden ajoaikojen myötä saman vuorovälin ylläpi-
tämiseen tarvitaan vähemmän kalustoa ja polttoaineen

kulutus kilometriä kohti pienenee keskinopeuden kas-
vaessa. Tässä tapauksessa kyseessä on arviointiohjei-
den päävaikutus kalusto ja sen kustannukset. Bussikais-
tojen väärinkäytöstä aiheutuva bussikaistojen ruuhkau-
tuminen vaikeuttaa viime kädessä koko liikennejärjestel-
män toimivuuteen. Käytännön ongelmaksi tämä on ha-
vaittu lähinnä Helsingissä.

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Arvioitaessa järjestelmän kannattavuutta lähtökohdaksi
oletettiin brittiläisessä tutkimuksessa saadut tulokset.
Tutkimuksessa tarkastellulla 350 metrin matkalla bussien
matka-ajat lyhenivät 32 prosentilla. Mittaustietoa matka-
aikojen hajonnan pienenemisestä raportissa ei esitetty,
joten sitä ei huomioitu kannattavuuslaskelmassa.  Kan-
nattavuuslaskelmassa oletetaan, että kyseessä on tyypil-
linen bussikaista, jota pitkin kulkee neljäkymmentä bussia
tunnissa kolme tuntia kestävänä ruuhka-aikana. Bussien
oletetaan olevan 50-paikkaisia kaupunkiliikenteen linja-
autoja ja niiden täyttöasteen oletetaan olevan 80% ruuh-
ka-aikana järjestelmän ollessa käytössä.

Kannattavuuslaskelmassa huomioitiin rahamääräisinä
vaikutuksina linja-autojen matkustajille aikakustannuksis-
sa syntyvä säästö ja kuljettajan palkka työnantajakului-
neen sekä keskinopeuden kasvamisen myötä vähenevä
polttoaineen kulutus. Kuljettajan palkalle työnantajakului-
neen käytettiin vuoden 2000 arvoa 102,90 mk/tunti (17,31
€/tunti) ja matkustajien aikakustannukselle keskimää-
räistä 32,80 mk/tunti (5,52 €/tunti) (Tiehallinto 2001, tau-
lukko 2.5). Aikakustannusten summaksi linja-autoa koh-
den saadaan tällä laskutavalla 237,97 €/tunti. Edellä mai-
nitussa arvossa ei ole mukana kaluston sitoutumisesta
aiheutuvaa pääomakustannusta.

Alkutilanteeksi ennen järjestelmän toteuttamista oletettiin,
että linja-autojen nopeus on ruuhkan vuoksi laskenut ar-
voon 30 km/h. Matka-aika 350 metrin matkalle on tällöin
matka jaettuna nopeudella eli 0,35 km / 30 km/h = 42
sekuntia. Matka-ajan lyhentyessä 32 prosentilla saadaan
säästöksi matka-ajassa 13,55 sekuntia linja-autoa kohti.
Järjestelmän tuomaksi aikakustannusten säästöksi arki-
päivää kohden saadaan siis 106,61 €. Olettaen, järjes-
telmä on toiminnassa vain arkisin 250 päivänä vuodessa
saadaan aikakustannusten säästöksi vuositasolla
26 652,54 €.

Kaluston sitoutumisesta aiheutuvaa kustannusta mallin-
nettiin keskimääräisen autopäivän hinnan avulla. Vuoden
1998 kirjallisuudessa esiintyvien lukujen (Lahdenranta

1999) ja Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kustan-
nusindeksin (Tilastokeskus 2003)  perusteella saatiin
kaluston sitoutumisesta aiheutuvaksi kustannukseksi
tunnissa vaunua kohti 115,4*530,47 mk = 102,96 euroa.

Arvioitaessa vaikutusta polttoaineen kulutukseen oletet-
tiin vapaan nopeuden olevan taajamissa sallittu 50 km/h
ja keskinopeuden alussa ennen järjestelmän toteutta-
mista 30 km/h. Matka-ajan lyhentyessä 32 % verran kes-
kinopeus nousee arvoon (1/0,68)*30km/h eli 44,1 km/h.
Olettamalla linja-autojen keskimääräiseksi polttoaineen
kulutukseksi 30,5 l/100km saadaan reittiä ruuhka-aikana
käyttävien linja-autojen polttoaineen kulutukseksi ennen
järjestelmän toteuttamista 2585,06 € (Tiehallinto 2001,
taulukko 3.2). Keskinopeuden noustessa arvoon 44,1
km/h polttoaineen kulutus pienenee. Interpoloidaan line-
aarisesti taulukossa nopeuksille 45 km/h ja 40 km/h vä-
liltä ilmoitettujen kertoimien väliltä sopiva arvo. Saadaan
polttoainekustannukseksi järjestelmän toteuttamisen jäl-
keen 1895,06 euroa vuodessa ja polttoainekustannusten
säästöksi 690 €/vuosi (Tiehallinto 2001, taulukko 3.2).

Kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että kyse on verrat-
tain pienellä alueella vaikuttavasta tien viereen sijoitetulla
kameralla toteutetusta järjestelmästä, jonka tuottaman
aineiston perusteella määrätään rikkeeseen syyllistyneille
hallinnollinen maksu tai ehdollinen rikesakko. Brittiläises-
sä tutkimuksessa kamera oli kokeilumielessä sijoitettu
liikenteestä poistettuun bussiin, jolla ajettiin valvonnan
kohteena oleva väli muutamia kertoja tunnissa ruuhka-
aikana. Kamera siis ”oli läsnä” lähes jatkuvasti.

Järjestelmän hintaa arvioitaessa vertailukohdaksi otettiin
liikennevalojen noudattamista risteyksissä valvovien ka-
meroiden 90 326,08 € (100000$) hinta (ITS Unit Costs
Database, U.S. DOT 2003). Järjestelmän vaatiman alku-
investoinnin suuruudeksi oletettiin siis 90326,08 €. In-
vestoinnin taloudelliseksi pitoajaksi oletettiin kymmenen
vuotta. Vuosittaisiksi seuraamusten käsittelystä, sähkös-
tä, tietoliikenneyhteyksistä ja satunnaisesta huollon tar-
peesta aiheutuviksi kustannuksiksi arvioitiin karkeasti
15 000 €. Arvon taustalla on oletus, että rikkomuksia ta-
pahtuu pidemmällä aikavälillä kohtuullinen määrä ja että
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ne voidaan käsitellä ehdollisina rikesakkoina tai hallinnollisi-
na maksuseuraamuksina.

Laskelman pienempi hyöty-kustannussuhde on saatu olet-
tamalla, että valvonta vaikuttaa edellä kuvatulla tavalla vain
350 metrin matkalla eli kameran välittömässä läheisyydessä.
Laskelman suurempi hyöty-kustannussuhde saadaan olet-
tamalla, että samat vaikutukset toteutuvat 700 metriä pitkällä
jaksolla. Kannattavuuslaskelman taustalla oleva hypoteetti-
nen järjestelmä on toteutettu tien viereen sijoitetun kameran
avulla, mutta on täysin mahdollista teknisesti sijoittaa kame-
ra myös bussiin tai toteuttaa valvonta siirreltävillä laitteistoil-
la.

Busseihin asennettavia kameroita hyödyntävä automaattisen
sakkojen lähetyksen sisältävä järjestelmä kykenisi valvo-
maan huomattavasti laajempaa aluetta ja tuottaisi selvästi
suuremmat hyödyt. Yleisestävyyden ja kohtuullisen rikkeestä
kiinni jäämisen riskin saavuttamiseen ei tarvittaisi kovinkaan
monia busseihin sijoitettavia kameroita. Tämän kaltaisen
järjestelmän kannattavuutta ei tässä yhteydessä arvioitu,
sillä tarkkaa tietoa busseihin sijoitettavien kameroiden kus-
tannuksista ei ollut saatavilla.

Mahdollista on, että liikenteen sujuvuus muilla kaistoilla huo-
nonee aikaisemmin laittomasti bussikaistaa käyttäneiden
siirtyessä muille kaistoille. Vaikutuksen suuruutta ei arvioitu
yksityiskohtaisesti.

Vaikutusten analysointi

Kannattavuuslaskelmassa aika- ja polttoainekustannusten
lisäksi järjestelmällä saattaa olla vaikutuksensa myös jouk-
koliikenneoperaattorin tarvitseman kaluston määrään. Laa-
jasti toteutettuna automaattinen joukkoliikennekaistojen val-
vonta saattaa merkittävästi lyhentää kaistaa käyttävien lin-
jojen ajoaikoja ja sitä kautta vähentää tarvittavan kaluston
määrää.

 Autom. bussikaistojen valvonta: Kannattavuuslaskelma
Ylempi  Alempi  

 Perustamiskustannus
Alkuinvestointi 90 326  90 326  
Yhteensä 90 326  90 326  

 Käyttökustannukset
Vuosittaiset käyttökustannukset 15 000  15 000  
Yhteensä 15 000  15 000  

 Hyödyt vuositasolla
Aikasäästöt vuodessa 26 653  53 305  
Säästö kalustokustannuksissa 11 532  23 063  
Polttoaineen kulutus 690  690  
Yhteensä 38 874  77 058  

 Hyötyjen nettonykyarvo 300 175  595 022  
Kustannusten nettonykyarvo 206 152  206 152  
Hyöty-kustannussuhde 1,46  2,89  

Järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliitti-
sen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja
kustannukset tavoitteiden saavuttamista vähentäessä
bussien matkustajien ja kuljettajien aikakustannuksia
sekä tuodessaan säästöjä polttoaine- ja kalustokus-
tannuksissa. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten
turvaamisella on olennainen merkitys myös koko lii-
kennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Joukkolii-
kenteen toimintaedellytysten turvaaminen edistää lii-
kennejärjestelmän sosiaalista kestävyyttä ja auttaa
rajoittamaan luontoon kohdistuvia haittoja. Henkilö-
autoliikenteen sujuvuuden huononeminen samalla
kuin joukkoliikenteen sujuvuus paranee siirtää luulta-
vasti henkilöautoilijoita joukkoliikenteen käyttöön, mikä
on liikennepoliittisten tavoitteiden mukaista.

Järjestelmä myös tuottaa tietoa siitä, miten hyvin kul-
jettajat noudattavat joukkoliikennekaistoja, ja tukee
siltä osin myös tietoyhteiskunnan kehittämisen tavoi-
tealuetta. Järjestelmän tuottamaa tietoa hyödyntä-
mällä voidaan seurata ongelman laajuutta ja tilanteen
kehittymistä. Järjestelmällä ei mistään näkökulmasta
voi katsoa olevan merkittäviä haittavaikutuksia.

Toteutettavuuden arviointi

Järjestelmän tarvitsema teknologia on suurelta osin jo
saatavissa hyllytavarana. Esimerkiksi digitaaliset vi-
deokamerat ja automaattinen rekisterikilven numeroi-
den tunnistus digitaalisesta kuvasta ovat kehittyneet
viime vuosina voimakkaasti. Langaton tiedonsiirto
matkapuhelinverkon kautta on olennaisesti halventu-
nut GPRS:n tultua markkinoille ja mahdollisuus datan
siirtämiseen sisältyy myös viranomaisten käyttöön
tarkoitettuun VIRVE-verkkoon.

Valvonnan automatisointi mahdollisimman pitkälle
edellyttäisi lainsäädännön muuttamista. Nykyisessä
tilanteessa poliisin on selvitettävä ajoneuvon kuljetta-
jan henkilöllisyys esitutkinnassa ennen rikesakon
määräämistä. Automaattisesti toimiva järjestelmä
edellyttäisi rekisterinumeron perusteella kirjoitettavan
ehdollisen rikesakon lisäämistä lainsäädäntöön tai
joukkoliikennekaistan luvattoman käytön siirtämistä
tieliikennelaista hallinnollisen maksuseuraamuksen
piiriin.

Järjestelmä voidaan toteuttaa laajuudeltaan rajallisena
pilottina, jonka perusteella saadaan enemmän koke-
muksia toteutuneista vaikutuksista ja kustannuksista.
Järjestelmän toteuttaminen vähentää joukkoliikenne-
kaistojen väärinkäyttöä, mutta ei ratkaise muita kau-
punkien joukkoliikenteen ongelmia kuten liikenneva-
lojen aiheuttamia viiveitä.
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TIIVISTELMÄ

Liikennevalojen aikaisempaa optimaalisemman toiminnan
avulla voidaan saavuttaa säästöjä tienkäyttäjien aika-
kustannuksissa. Esimerkiksi kiinteän asetusten mukaan
tapahtuvan toiminnan sijaan on mahdollista kytkeä useat
erillisinä järjestelminä toimivat valo-ohjatut liittymät yh-
teen ja käyttää näin saatua kokonaisuutta koko liikenne-
verkon ohjaamiseen.

Ruotsalaisen yhteenvedon mukaan ajantasaista tietoa
hyödyntävällä liikenneverkon ohjauksella liikennevaloin
voidaan saavuttaa 10-15 prosentin vähennys kokonais-
viiveessä. Tämä merkitsee suoraa säästöä alueella liik-
kuvien aikakustannuksissa. Tanskassa saatujen tulosten

mukaan ajantasaiseen tietoon perustuva liikenneverkon
ohjaus liikennevaloilla toimi parhaiten tilanteissa, joissa
liikennettä oli paljon.

Hyvien tulosten saavuttaminen edellyttää olosuhteita,
joissa liikennettä on paljon ja vierekkäin on useita valo-
risteyksiä, joiden toimintaa on mahdollista optimoida koko
verkon tasolla. Nämä edellytykset muutamissa suomalai-
sittain suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa kuten Hel-
sinki, Turku, Tampere ja Oulu. Matka-aikojen lyhentyessä
keskimäärin kahdella prosentilla järjestelmän hyöty-
kustannussuhteeksi saatiin noin 3,0. Matka-aikojen ly-
hentyessä keskimäärin neljällä prosentilla saadaan hyöty-
kustannussuhteeksi noin 6,1.

Ajantasaiseen tietoon pe-
rustuva liikenneverkon oh-
jaus liikennevaloilla

Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Liikenneverkon toiminta opti-
moituu

:) :)

Yksittäisten kuljettajien kan-
nalta epäselvä toiminta vai-
kuttaa valojen noudattami-
seen

:|

Järjestelmä tuottaa ajantasai-
sen tietojärjestelmän liikenne-
verkon tilasta mahdollisten
palveluiden käyttöön

:) :)
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Sovel luksen kuvaus
Liikennevalot ovat eräs ensimmäisistä liikennetelematii-
kan sovelluksista. Alkuvaiheessa valojen ohjaukseen
käytetty tekniikka oli varsin karkeaa: valojen ohjaus hoi-
dettiin mekaanisilla kellolaitteilla ja releillä. Tietoliikenne-
ja tietojenkäsittelytekniikan kehittyessä on käynyt mah-
dolliseksi rakentaa liikennevaloista yhä älykkäämpiä:
kiinteiden asetusten mukaan tapahtuvan toiminnan lisäksi
mahdollisia ovat liittymässä eri suuntiin kulkevan liiken-
teen määrää mittaavat ja keräämänsä tiedon perusteella
toimintaansa säätävät järjestelmät.

Useista valo-ohjatuista liittymistä kohdistuva liikenne-
verkko – esimerkiksi kaupungin keskusta – on kuitenkin
yksi kokonaisuus. Tällöin voidaan saavuttaa olennaisia
etuja kytkemällä verkon useat erillisinä järjestelminä toi-
mivat valo-ohjatut liittymät yhteen ja käyttämällä näin
saatua alueellista kokonaisuutta koko liikenneverkon oh-
jaamiseen. Ohjauksen perustana voidaan hyödyntää
ajantasaista mitattua tietoa liikenneverkon tilasta. Tämän
kaltainen ratkaisu edellyttää eri liittymissä käytettävien

liikennevalokojeiden yhteensopivuutta sekä riittävän laa-
dukkaita ja edullisia tietoliikenneyhteyksiä liittymien ja
keskustietokoneen välille.

Ajantasaisen tiedon perusteella liikenneverkkoa liikenne-
valoin ohjaavat järjestelmät ovat Suomessa vasta kokei-
luasteella. Tampereella on kokeiltu SPOT-järjestelmää,
joka mukautuu verkon tilaan ja pyrkii minimoimaan py-
sähdykset, viiveet ja ruuhkautumisen (Sihvola et al 2001,
s. 7). Ajantasaiseen tietoon perustuvalla ohjauksella on
pyritty sopeuttamaan ohjaus staattista ohjausta parem-
min liikenneverkon tilaa vastaavaksi.

Ajantasaiseen tietoon perustuvaa ohjausta on toteutettu
erilaisilla järjestelmillä. Näitä ovat esimerkiksi brittiläinen
SCOOT, australialainen SCATS ja italiasta lähtöisin oleva
SPOT-UTOPIA. Itse ohjausalgoritmin lisäksi eroja on
myös tarvittavassa ohjauslaitteistossa ja tiedonsiirtoyh-
teyksissä. Ajantasaisen ohjauksen muodostamiseen lait-
teistolta vaadittava äly voi olla sijoitettu joko ohjauskojei-
siin tai laitteiston keskustietokoneeseen.

Vaikutusselvi tykset
Ajantasaiseen liikennetietoon pohjautuvasta liikennever-
kon ohjauksesta liikennevaloilla on saatavilla kohtalai-
sesti tutkittua tietoa. Osaan tutkimuksista tosin tulee
suhtautua kriittisesti jo koeasetelman puutteellisen ku-
vaamisen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimukset,
joissa ei ole riittävästi kuvattu tilannetta ennen uuden
järjestelmän rakentamista. Ongelmatonta ei ole myös-
kään tulosten siirrettävyys: eri maissa liikenneverkko on
usein olennaisesti erilainen. Tällöin voi olla vaikeaa suo-
raan yleistää vaikutustutkimusten tuloksia maasta toi-
seen.

Harvoissa tutkimuksissa on tutkittu myöskään järjestel-
mien kaikkia vaikutuksia. On mahdollista, että tutkimuk-
sessa on käsitelty esimerkiksi vain vaikutuksia matka-
aikoihin ja pysähdysten määrään. Suurin osa tutkimuk-
sista on rajattu henkilöautoihin: läheskään kaikissa ei ole
käsitelty vaikutuksia muihin liikennemuotoihin. Vaikutuk-
sista päästöihin ja meluun on verrattain vähän tietoa
saatavissa.

Ajantasaista tietoa hyödyntävällä liikenneverkon valo-
ohjauksella saavutettavat hyödyt riippuvat voimakkaasti
itse verkon ominaisuuksista ja tilanteesta ennen järjes-
telmien toteuttamista. Tilanteessa, jossa peräkkäisten
pääsuunnan liikennevalojen yhteenkytkentä on hyvin

toteutettu, voi ajantasaista tietoa hyödyntävällä ohjauk-
sella saavutettava hyöty jäädä selkeästi oletettua vähäi-
semmäksi. Monet järjestelmät kuten SCOOT ja SPOT
myös vaativat ajoittaista seurantaa ja ylläpitoa.

Brittiläisestä SCOOT-järjestelmästä on verrattain paljon
kokemuksia eri puolilta maailmaa. Alankomaiden Nijme-
genissä SCOOT-järjestelmän on todettu lyhentäneen
matka-aikoja sekä pääkaduilla että sivukaduilla 11 pro-
sentilla suhteessa kiinteisiin aikaväleihin perustuvaan
ohjaukseen. Nijmegenin järjestelmän ongelmina olivat
SCOOT-järjestelmän laitteiden huono yhteensopivuus
muiden järjestelmien laitteiden kanssa ja vaikeudet jouk-
koliikenteen liikennevaloetuuksien toteuttamisessa. Jär-
jestelmää pidettiin myös vaikeana säätää toimintakun-
toon. Nijmegenin SCOOT-järjestelmä on tiettävästi pois-
tettu käytöstä. (Taale et al 1998)

Ainoa Suomessa tähän mennessä tehty vaikutustutkimus
perustuu Tampereella vuonna 2001 tehtyyn muutamien
päivien mittaiseen SPOT-järjestelmän kokeiluun. SPOT-
järjestelmä toimi aamuruuhkan aikana perinteistä kierto-
aikaohjausta paremmin. Päivällä ja iltapäivällä tulokset
olivat selkeästi aikaisempaa ohjaustapaa heikommat.
(Sihvola et al 2001)
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SPOT-järjestelmiä on tällä hetkellä käytössä kaikissa
pohjoismaissa (Kronborg, Davidson 2000, s. 9). Esimer-
kiksi Tanskassa Køgessä saadut kokemukset muistutta-
vat Tampereella saatuja tuloksia. SPOT toimi perinteistä
ohjausta paremmin silloin, kun liikennettä oli paljon
(Saed, Jørgensen 2000, s. 205). Tutkimuksessa tosin
tarkasteltiin vain henkilöautoliikennettä.

Ruotsalaisen Skandinaviassa saatuja kokemuksia käsit-
televän yhteenvedon mukaan SPOT-järjestelmällä voi-
daan saavuttaa 10-15 % prosentin vähennys kokonaisvii-
veessä (Kronborg, Davidson 2000). Tämä tosin edellyttää
järjestelmän säätämistä ja ylläpitoa. Vaikutusta onnetto-
muuksien määrään tai liikenteen päästöihin ja meluun ei
toistaiseksi ole tutkittu.

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelman lähtökohdaksi otettiin tavallinen
suomalaisen kaupungin keskusta, jossa on muutamia
vierekkäisiä valo-ohjattuja liittymiä. Lähtötilanteeksi ole-
tettiin kohtuullisen hyvin toimiva yhteenkytkentä näiden
liittymien välillä, joka korvataan oikein säädetyllä SPOT-
järjestelmällä. Kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että
matka-ajat lyhenevät kahdella tai neljällä prosentilla. Ta-
pahtuva säästö aikakustannuksissa kohdentuu suoraan
alueella ajoneuvoilla liikkuville. Kannattavuuslaskelmas-
sa oletettiin myös, ettei paremmin toimiva ohjaus vaikuta
liikenteen kysyntään eikä ohjauksen muutoksella ole
merkittäviä vaikutuksia onnettomuus- tai ympäristökus-
tannuksiin.

Verkon kokonaispituudeksi oletettiin viisi kilometriä, kes-
kinopeudeksi alkutilanteessa 35 km/h ja vuoden keski-
määräiseksi vuorokausiliikennemääräksi (KVL) 15 000
ajoneuvoa. Verkko voi koostua yhdestä tai useammasta
pääkadusta ja joukosta sivukatuja. Risteyksiä oletettiin
olevan seitsemän kappaletta. Kannattavuuslaskelmassa
ei otettu hyötynä tai kustannuksena huomioon mahdolli-
sia joukkoliikenteen etuuksia, sillä laskelmaa ei haluttu
tehdä riippuvaiseksi kaupungin joukkoliikennejärjestel-
män ominaisuuksista.

Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa oletettiin, ettei
aikaisemmin käytössä olleita laitteita voida käyttää hy-
väksi ja että järjestelmän käyttöönotto vaatii uusien il-
maisimien asentamisen. Järjestelmän alkuinvestoinnin
kustannukseksi laskettiin valo-ohjaukseen tarvittavan
laitteiston hankinta ja asennus. Kustannukset ovat kirjal-
lisuudessa esiintyviä keskimääräisiä arvoja (U.S. DOT
2003). Alkuinvestoinnin kustannukseksi oletettiin liitty-
mää kohti 94 842 euroa. Järjestelmän taloudelliseksi
pitoajaksi oletettiin kaksikymmentä vuotta. Lisäksi oletet-
tiin, ettei järjestelmällä ole jäännösarvoa taloudellisen
pitoajan päätyttyä.

Järjestelmän huollosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustan-
nukset ovat vain osaksi relevantteja kustannuksia, sillä
liikennevalojen ylläpitoon ja huoltoon kuluu rahaa myös
alkutilanteessa ennen järjestelmän toteuttamista. Huolto-
ja ylläpitokustannuksista relevanteiksi uuteen järjestel-
mään siirtymisen aiheuttamiksi kustannuksiksi oletettiin

puolet, sillä SPOT vaatii ainakin alkuvaiheessa ihmisvoi-
min tapahtuvaa parametrien asettamista toimiakseen te-
hokkaasti. Huolto- ja ylläpitokustannusten arvot perustu-
vat kirjallisuudessa esiintyviin lukuihin (U.S. DOT 2003) ja
alan suomalaisten asiantuntijoiden kommentteihin (TE-
KARI 2003). Relevanteiksi huolto- ja ylläpitokustannuksik-
si liittymää kohti oletettiin aluksi 1219 euroa vuodessa
(1350 dollaria). Arviota korjattiin alan suomalaisten
asiantuntijoiden kommenttien perusteella 50 % korkeam-
maksi 1829 euroon liittymää kohti (2025 dollaria).

Liikenneverkon ohjaus liikennevaloilla: kannattavuuslaske
Säästö matka-ajassa (Euroa)  

2 % 4 %
Investointikustannukset

Alkuinvestointi laitteisiin 663 897  663 897  
Yhteensä 663 897  663 897  

 Vuosittaiset käyttökustannukset
Järjestelmän ylläpito ja huolto 12 804  12 804  
Yhteensä 12 804  12 804  

Vuosittaiset hyödyt
Aikakustannusten säästö 203 357  406 714  
Yhteensä 203 357  406 714  

Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo 2 534 279  5 068 559  
Kustannusten nettonykyarvo 823 459  823 459  
Hyöty-kustannussuhde 3,078  6,155  

Laskelman taustalla olevat oletukset ovat melko konser-
vatiivisia. Esimerkiksi Helsingissä on paljon katuja, joilla
KVL on selkeästi viittätoistatuhatta suurempi (Helsingin
kaupunki 2003). Järjestelmän vaikutuksista otettiin huo-
mioon vain aikakustannusten säästö, jonka oletettiin jää-
vän kahteen tai neljään prosenttiin. Mahdollista on myös,
että alkuinvestoinnin kustannukset jäävät olennaisesti
arvioitua pienemmiksi, jos järjestelmää toteutettaessa
voidaan hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita. Myös
näillä melko konservatiivisesti tehdyillä oletuksilla järjes-
telmä on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, vaikka
keskimääräisesti matka-aika lyhenisi vain kahdella pro-
sentilla.

Hyöty-kustannuslaskelma muuttuu olennaisesti erilaisek-
si, jos vain osa investointikustannuksesta oletetaan rele-
vantiksi kustannukseksi. Tällainen tilanne on kyseessä
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esimerkiksi silloin kun vanha alkutilanteessa käytössä
oleva järjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän ja uusiin
valo-ohjaukseen käytettäviin laitteisiin tehdään investointi
joka tapauksessa. Tällöin tulee alkuinvestointina tarkas-
tella vain yksinkertaisemman tarjolla olevan laitteiston ja
SPOT-järjestelmän hintaeroa vastaavaa erotusinvestoin-
tia.

Vaikutusten analysointi

Liikennevalojen aiempaa optimaalisempi toiminta merkit-
see suoraa säästöä ajoneuvoilla liikkuvien aikakustan-
nuksissa. Tältä osin järjestelmä tukee liikennejärjestel-
män palvelutasoa ja kustannuksia koskevien liikennepo-
liittisten tavoitteiden saavuttamista.

Ajantasaiseen tietoon pohjautuvaa liikenneverkon oh-
jausta liikennevaloilla on toistaiseksi tutkittu verrattain
vähän. Erityisesti vaikutuksista turvallisuuteen sekä lii-
kenteen ympäristöhaittoihin tiedetään melko vähän.
Avoimeksi kysymykseksi jää esimerkiksi, onko järjestel-
mällä vaikutuksia autoilijoiden reitin valintaan tai mitkä
ovat järjestelmän vaikutukset pyöräilijöihin tai jalankulki-
joihin.

Olennaiseksi osaksi SPOT-järjestelmää on alusta lähtien
suunniteltu joukkoliikenteen etuudet. Toistaiseksi joukko-
liikenteen etuuksien toiminnasta tai vaikutuksista SPOT-
järjestelmän yhteydessä ei ole kovinkaan paljoa tutkittua
tietoa.

Toteutettavuuden arviointi

SPOT-järjestelmä on ollut käytössä useissa pohjoismai-
sissa kaupungeissa. Vaikka järjestelmän toimintakuntoon
saattaminen on vaatinut ihmistyönä tapahtuvaa paramet-
rien oikeiden arvojen hakemista ja säätämistä, ei järjes-
telmään sisälly suuria tekniseen toimivuuteen liittyviä ris-
kejä. Järjestelmän puutteellinen dokumentaatio on ollut
ongelma, joka tosin korjaantunee lähitulevaisuudessa
(Kronborg, Davidson 2000).

SPOT on liikenneverkon ohjaukseen liikennevaloilla tar-
koitettu järjestelmä, jonka kustannukset jäävät liikenne-
verkosta vastaavan tahon maksettavaksi. Järjestelmää
tulisi harkita erityisesti toteutettaessa uusia kohteita, jois-
sa alkuinvestoinnin relevantti kustannus on pienempi kuin
tilanteessa, jossa jo toimiva järjestelmä korvataan uudella.
Huomiota tulee kiinnittää myös hankittavan järjestelmän
avoimuuteen, ellei haluta sitoutua yhteen laitetoimittajaan.

Jonkin verran riskejä liittyy järjestelmän vaikutuksiin, joista
on vain rajallisesti tutkimustietoa saatavilla. Tutkittua tie-
toa ei ole esimerkiksi siitä, miten verkon tasolla optimoitu
valo-ohjaus vaikuttaa liikennevalojen noudattamiseen.
Järjestelmä soveltuu hyvin toteutettavaksi laajuudeltaan
rajallisina pilottikohteina, joiden kautta saadaan tarkem-
paa tietoa järjestelmän vaikutuksista ja toteuttamisen
kustannuksista.
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TIIVISTELMÄ

Bussien ja raitiovaunujen kulkiessa muun liikenteen
seassa myös niihin vaikuttaa kaupunkien keskustojen ja
pääväylien ruuhkautuminen. Väylien rajallisen kapasitee-
tin lisäksi ongelmia aiheutuu valo-ohjatuissa liittymissä,
joiden viiveet saattavat ruuhka-aikana muodostaa mer-
kittävän osan matka-ajasta linjan päästä päähän. Valo-
risteysten aiheuttamia viiveitä voidaan pienentää anta-
malla joukkoliikenteelle etuuksia liikennevaloissa.

Joukkoliikenteen etuudet lyhentävät matka-aikoja. Esi-
merkiksi Helsingissä linjalla 23 matka-ajat lyhenivät kes-
kimäärin 11 % liikennevaloetuuksien seurauksena. Mat-
ka-aikojen lyheneminen merkitsee suoraa säästöä

matkustajien ja kuljettajan aikakustannuksissa, kaluston
sitoutumisesta aiheutuvissa kustannuksissa sekä bussien
polttoainekustannuksissa. Joukkoliikenteen liikennevalo-
etuus saattaa pidentää muun liikenteen matka-aikoja.
Valoetuuden vaikutukset muuhun liikenteeseen riippuvat
lähinnä joukkoliikenteen asemasta liittymässä sekä etuu-
den toteutustavasta.

Mahdollisia soveltamiskohteita joukkoliikenteen liikenne-
valoetuuksille ovat pääkaupunkiseudun lisäksi myös
muut kaupungit, joissa joukkoliikenteen tarjonta on koh-
tuullinen ja ruuhkat vaikeita. Joukkoliikenteen liikenneva-
loetuuksien hyöty-kustannussuhteen on arvioitu sijoittu-
van muulle liikenteelle aiheutuvista haittavaikutuksista
riippuen välille 0,7–3,9.

Joukkoliikenteen liikenne-
valoetuudet

Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Joukkoliikenteen matka-ajat
lyhenevät, säännöllisyys ja
täsmällisyys lisääntyvät

:) :)

Joukkoliikenteen houkuttele-
vuus paranee

:) :) :)

Valoetuus saattaa lisätä lii-
kennevalojen muulle liiken-
teelle aiheuttamia viiveitä

:(
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Sovel luksen kuvaus
Käsite joukkoliikenteen liikennevaloetuudet viittaa liiken-
nevalojen etuustoimintoihin, jotka antavat joukkoliiken-
teen kulkuneuvoille etusijan muuhun liikenteeseen näh-
den. Etuustoiminto voidaan toteuttaa eri tavoilla. Lähes
aina kyse on ajantasaista tietoa kulkuneuvon saapumi-
sesta hyödyntävistä järjestelmistä.

Joukkoliikenteen etuuksille on tarvetta yhä enemmän.
Bussien ja raitiovaunujen kulkiessa muun liikenteen
seassa myös niihin vaikuttaa kaupunkien keskustojen ja
pääväylien ruuhkautuminen. Itse väylien rajallisen kapa-
siteetin lisäksi ongelmia aiheutuu valoristeyksissä, joiden
viiveet saattavat ruuhka-aikana olla huomattava osa mat-
ka-ajasta linjan päästä päähän. Samalla matka-aikojen
hajonta kasvaa ja aikataulussa pysyminen vaikeutuu.

Tuloksena on joukkoliikenteen matka-aikojen pitenemi-
nen ja vaikeampi ennustettavuus sekä suuremmat liiken-
nöinnin kustannukset. Matka-aikojen piteneminen ja
muuttuminen vaikeammin ennustettaviksi merkitsee

matkustajille ylimääräistä aikakustannusta ja tekee jouk-
koliikenteestä vähemmän houkuttelevan. Kalustoon si-
toutuvan pääoman määrä ja palkkakustannukset kasva-
vat, koska saman ruuhka-ajan vuorovälin ylläpitämiseen
tarvitaan pidentyneiden ajoaikojen vuoksi enemmän ka-
lustoa.

Etuustoiminto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. En-
simmäinen vaihtoehto on, että saapuva kulkuneuvo voi
joko automaattisesti tai kuljettajan painaessa nappia
”vaatia” vihreän valon itselleen riippumatta valoristeyksen
sen hetkisestä tilasta. Toinen vaihtoehto on olla keskeyt-
tämättä välittömästi valoristeyksen normaalia toimintaa ja
toteuttaa etuus joko pidentämällä päättymässä olevaa
vihreää, lyhentämällä risteyksen muita vaiheita tai siirty-
mällä suoraan kulkuneuvolle vihreän antavaan vaihee-
seen käynnissä olevan vaiheen päätyttyä. Ensimmäistä
vaihtoehtoa sovelletaan erityisesti silloin, kun etuus an-
netaan hätäajoneuvoille.

Vaikutusselvi tykset
Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksista on
olemassa verrattain paljon kansainvälistä tietoa. Lähes
kaikissa tutkituissa tapauksissa joukkoliikenteen matka-
ajat ovat lyhentyneet. Esimerkiksi Helsingissä bussilin-
jalla 23 matka-ajat lyhenivät keskimäärin 11 % (Lehtonen
et al 2001).

Enemmän epätietoisuutta sen sijaan on järjestelmän
mahdollisista muista vaikutuksista. Voidaan esittää ky-
symys, onko liikennevaloetuudella ja sen seurauksena
tapahtuneella matka-ajan lyhenemisellä suoraa vaiku-
tusta linjan matkustajamääriin? Kovin laajasti ei ole
myöskään tutkittu sitä, miten joukkoliikenteen liikenneva-
loetuudet vaikuttavat muuhun liikenteeseen.

Vaikutus muuhun liikenteeseen riippuu suuresti olosuh-
teista ja tavasta, jolla joukkoliikenteen liikennevaloetuudet
toteutetaan. Tiedossa on, että valoetuudella saavutettava
nettohyöty on tavallista vähäisempi tapauksissa, joissa
etuuden omaavien kulkuneuvojen tiheys reitillä on erityi-
sen suuri. Tällöin muulle liikenteelle aiheutuvat viiveet
syövät suuremman osan etuudella saavutettavasta hyö-
dystä (Chada, Newland 2002).

Asiaa tutkittaessa on saatu tuloksia, joiden mukaan vain
aikataulustaan jäljessä oleville busseille etuuden antava

järjestelmä nk. ehdollinen valoetuus aiheuttaa vähemmän
haitallisia vaikutuksia muulle liikenteelle kuin kaikille bus-
seille etuuden antava järjestelmä.

Ison-Britannian Cardiffissa käytössä ollut ehdollinen va-
loetuus lyhensi bussien matka-aikoja keskimäärin kol-
mella prosentilla ja sai bussit pysymään paremmin aika-
taulussa aiheuttamatta merkittäviä haittavaikutuksia
muulle liikenteelle (Hille et al 2001). Ruuhka-aikana bus-
sien matka-ajat lyhenivät vielä enemmän (Hill et al 2001).
Myös Helsingissä linjojen 4 ja 23 valoetuudet toteutettiin
ehdollisina valoetuuksina (Lehtonen et al 2001).

Alankomaissa saadut tutkimustulokset ovat samansuun-
taisia (Furth, Muller 2000). Tutkimuksessa mitattiin ris-
teyksen välityskykyä sekä busseille ja muille autoille ai-
heutuneita viiveitä. Tutkimuksessa verrattiin edellä mai-
nittuja tapauksia perustilanteeseen, jossa risteys toimi
ilman etuustoimintoja.

Busseille kaikissa tilanteissa etuuden antava järjestelmä
aiheutti kolmen ruuhkaisimman tunnin aikana keskimää-
rin neljänkymmenen sekunnin ylimääräisen viiveen ajo-
neuvoa kohti. Vain aikataulustaan jäljessä oleville bus-
seille annettava ehdollinen valoetuus taas ei aiheuttanut
merkittäviä muutoksia kokonaisviiveeseen. Saatuja
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tuloksia selittävät lähinnä etuustoiminnon aiheuttamat
muutokset liittymän välityskyvyssä. Prosessi, jossa jär-
jestelmä antaa etuuden bussille ja palaa sen jälkeen
normaalitilaan, johti tutkitussa tapauksessa vaiheiden
vaihtumiseen tiheämmin ja lisäsi siten hukkaan menevää
aikaa. (Furth, Muller 2000)

Busseille kaikissa tilanteissa etuuden antava järjestelmä
vähensi risteävän liikenteen osalta liittymän välityskykyä
yli 20 prosentilla vaikuttamatta juurikaan pääsuunnan
välityskykyyn. Ehdollinen valoetuus johti vain viiden pro-
sentin vastaavaan välityskyvyn vähennykseen risteävälle
liikenteelle. Perinteinen valoetuus vähensi aamu- ja ilta-
päiväruuhkan aikana bussien viivettä 27 sekunnista kol-
meen sekuntiin. Ehdollisella valoetuudella viive väheni
keskimäärin noin neljääntoista sekuntiin. (Furth, Muller
2000)

Valoetuuden toteuttamisen kannalta ongelmallisia ovat
risteykset, joissa sekä pääväylällä että risteävällä väylällä

kulkee etuutta saavia kulkuneuvoja. Tällöin syntyy tilan-
teita, joissa risteäviä väyliä kulkevat kulkuneuvot saatta-
vat yhtä aikaa vaatia etuutta itselleen. Jos etuus anne-
taan esimerkiksi matkustajamäärältään suuremmalle lin-
jalle, menettää risteävä katua kulkeva linja. Tällaisissa
tilanteissa etuuden hyödyt jäävät yleensä tavallista vä-
häisemmiksi. (Chada, Newland 2002)

Suomalaisen alan asiantuntijan näkemyksen mukaan
vaikutukset muuhun liikenteeseen riippuvat joukkoliiken-
teen asemasta liittymässä. Huonoimmassa mahdollises-
sa tilanteessa esimerkiksi sivukatua kulkeva raitiovaunu
keskeyttää pääsuunnan liikenteen aina liittymään saa-
puessaan ja tuloksena on muun liikenteen matka-aikojen
piteneminen viidestä kymmeneen prosenttia. Parhaassa
mahdollisessa tilanteessa taas pääsuuntaan kulkevan
linjan valoetuus tarjoaa etua myös muulle pääsuunnan
liikenteelle ja vaikutukset muuhun liikenteeseen ovat hy-
vin pienet. (Sane 2003)

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Tähän mennessä Suomessa on ilmestynyt yksi tutkimus,
johon sisältyy joukkoliikenteelle liikennevaloetuudet tar-
joavan järjestelmän yhteiskuntataloudellisen kannatta-
vuuden arviointi. Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestelmän
vaikutusta matkustajien aikakustannuksiin, järjestelmän
vaikutusta joukkoliikennevälineiden nopeuteen sekä
säännöllisyyteen ja täsmällisyyteen ja sitä kautta kaluston
kustannuksiin, päästöjen vähenemisestä seuraavia
säästöjä ympäristökustannuksissa sekä vaikutuksia
muun liikenteen sujuvuuteen. (Lehtonen et al 2001)

Tehdyssä kannattavuuslaskelmassa oli vaikutuksina
otettu huomioon vain liikennevaloetuuksien myötä synty-
neet matkustajien aikasäästöt ja joukkoliikenteen nopeu-
tuneesta kulusta seuranneet säästöt liikennöinnin kus-
tannuksissa sekä mahdolliset muulle liikenteelle aiheutu-
vat haitat. Järjestelmän osana toteutettiin myös ajanta-
saiseen tietoon perustuva tiedotusjärjestelmä bussilinjan
23 ja raitiolinjan 4 pysäkeille. Koko järjestelmän hyöty-
kustannussuhteeksi tutkimuksessa saatiin 3,3 (Lehtonen
et al 2001). Ilman tiedotusjärjestelmän kustannuksia
hyöty-kustannussuhde olisi jonkin verran korkeampi.

Pelkälle liikennevaloetuudet sisältävälle järjestelmälle ei
raportin perusteella voi suoraan laskea hyöty-
kustannussuhdetta, sillä laskelmissa olivat mukana myös
tiedotusjärjestelmän kustannukset. Jos oletetaan, että
järjestelmän investointi- ja käyttökustannukset olisivat
olleet kolmanneksen pienemmät ilman ajantasaisen tie-
dotuksen toteuttavaa osajärjestelmää, saadaan pelkät
liikennevaloetuudet toteuttavan järjestelmän hyöty-
kustannussuhteeksi 4,95.

Hyöty-kustannussuhteen arvioimiseksi tarvitaan arvio
valoetuuksien toteuttamisen kustannuksista. Alkuinves-
toinnin ja vuosittaisten käyttökustannusten arvoina käy-
tettiin aluksi alan kirjallisuudessa esiintyviä lukuja (U.S.
DOT 2003). Alkuinvestoinnin suuruutta arvioitaessa läh-
tökohtana pidettiin etuuden toteuttamista yhdelle ajoajal-
taan 30 minuutin mittaiselle 15 minuutin vuorovälin
omaavalle linjalle oletuksella, ettei liikennevalojen oh-
jauskojeita jouduta uusimaan.

Reitillä olevien valoristeysten määräksi oletettiin kymme-
nen ja tarvittavien ajoneuvolaitteistojen määräksi kuusi.
Kulkuneuvon paikannuksen oletettiin tapahtuvan GPS:n
avulla ja tiedonsiirron ajoneuvosta ohjauskojeelle radion
avulla. Ajoneuvolaitteistojen vaatimaksi investoinneiksi
saadaan näillä oletuksilla noin 7000 euroa ja risteyksiin
asennettavaan laitteistoon tehtäväksi investoinniksi noin
213000 euroa (U.S. DOT 2003). Vuosittaisiksi ylläpito-
kustannuksiksi oletettiin noin 1420 euroa ja järjestelmän
taloudelliseksi pitoajaksi kymmenen vuotta.

TEKARI:n julkisen liikenteen sovelluksia käsitelleessä
työpajassa asiaan saatiin tarkennusta. Kari Sanen arvion
mukaan joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toteutta-
miseen tarvittava ajoneuvolaitteisto yhteen autoon mak-
saa noin kymmenentuhatta euroa ja liikennevalojen yh-
teyteen asennettava risteyslaitteisto neljätuhatta euroa
risteystä kohti (TEKARI 2003). Näitä arvoja käytettiin
kannattavuuslaskelman pohjana.

Linjan teoreettiseksi kalustotarpeeksi saadaan 4,66 olet-
tamalla päätepysäkkiajaksi viisi minuuttia ja ajoajaksi
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30 minuuttia yhteen suuntaan 15
minuutin vuorovälillä ja jakamalla
edestakaisten ajoaikojen ja päätepy-
säkkiaikojen summa vuorovälillä.
Oletetaan, että valoetuus vähentää
liikennevalojen aiheuttaman viiveen
keskimäärin 27 sekunnista 14 se-
kuntiin (Furth, Muller 2000, kuva 8),
jolloin uudeksi ajoajaksi yhteen
suuntaan saadaan keskimäärin 27
minuuttia 50 sekuntia. Tämä vastaa
noin 7 % lyhenemistä keskimääräi-
sessä ajoajassa ja vastaa suurin
piirtein Helsingissä linjalla 23 saavu-
tettua 11 prosenttia (Lehtonen et al.
2001). Teoreettinen kalustotarve va-
loetuuden ollessa käytössä on siis
4,377.

 Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, kannattavuuslaskelma
Euroa

Muun liikenteen matka-aika pitenee liittymissä
0 % 0,5 % 2 %

 Investointikustannukset
 Ajoneuvolaitteet 60 000  60 000  60 000  
 Laitteet risteyksiin 40 000  40 000  40 000  
 Yhteensä 100 000  100 000  100 000  

 Vuosittaiset kustannukset
 Ylläpito ja huolto 10 000  10 000  10 000  
 Aikakustannus muulle liikenteelle 0  25 420  97 611  
 Yhteensä 10 000  35 420  107 611  

 Vuosittaiset vaikutukset
 Matkustajien aikasäästö 77 251  77 251  77 251  
 Vähäisemmät kalustokustannukset 11 671  11 671  11 671  
Yhteensä 88 923  88 923  88 923  

 Hyöty-kustannussuhde
 Hyötyjen nettonykyarvo 686 636  686 636  686 636  
 Kustannusten nettonykyarvo 177 217  373 501  930 947  
Hyöty-kustannussuhde 3,87  1,84  0,74  

Oletettaessa yhden bussin vuosittaiseksi kalustokustan-
nukseksi 40400 euroa (Lehtonen et al 2001, s. 35) saa-
daan teoreettiseksi kalustokustannusten säästöksi noin
11670 euroa vuodessa. Oletetaan, että linjaa liikennöi-
dään 12 tuntia päivässä ja että keskimäärin kyydissä on
viisitoista matkustajaa. Matka-ajan lyhentyessä saadaan
matkustajien aikasäästöksi 18980 henkilötuntia vuodes-
sa. Käytettäessä matkustajien ajan arvona 4,07 euroa
(24,2 mk) (Tiehallinto 2001) saadaan vuosittaiseksi mat-
kustajien aikasäästön arvoksi 77251 euroa.

Kannattavuuslaskelmassa tarkasteltiin kolmea vaihtoeh-
toa. Parhaassa mahdollisessa vaihtoehdossa oletetaan,
ettei joukkoliikenteen valoetuus aiheuta ylimääräisiä ai-
kakustannuksia muulle liikenteelle. Keskimmäisessä ja
huonoimmassa vaihtoehdossa oletetaan, että valo-
ohjattuun liittymään asennettu joukkoliikenteen liikenne-
valoetuus vaikuttaa matka-aikaan yhteensä 250 metrin
matkalla, johon on laskettu mukaan liittymän kaikki suun-
nat. KVL:n oletetaan olevan 15 000, muun liikenteen ai-
kakustannuksen keskimäärin 13 euroa tunnissa ja keski-
nopeuden ennen valoetuuden toteuttamista 35 km/h.
Keskimmäisessä vaihtoehdossa muun liikenteen matka-
aikojen oletetaan pitenevän keskimäärin 0,5 % ja huo-
noimmassa mahdollisessa vaihtoehdossa 2 %.

Toisaalta missään esitetyistä vaihtoehdoista ei ole otettu
huomioon hyötyä, joka seuraa joukkoliikenteen säännölli-
syyden ja täsmällisyyden paranemisesta. Liikenteen
säännöllisyyden ja täsmällisyyden paraneminen saattaa
realisoitua matkustajalle esimerkiksi pienempinä aika-
marginaaleina, joita tarvitaan ajoissa määränpäähän
saapumiseen riittävällä todennäköisyydellä.

Kannattavuuslaskelman tulokset ovat samansuuntaisia
Helsingissä linjoilla 4 ja 23 saatujen tulosten kanssa.
Linjojen 4 ja 23 järjestelmälle, johon sisältyi liikennevalo-
etuuksien lisäksi reaaliaikainen matkustajainformaatio-
järjestelmä, on saatu hyöty-kustannussuhteeksi 3,3
(Lehtonen et al 2001).

Vaikutusten analysointi

Joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentäminen liikenne-
valoetuuksia rakentamalla merkitsee säästöjä sekä mat-
kustajien aikakustannuksissa että liikennöinnin kustan-
nuksissa. Näiltä osin järjestelmä tukee liikenne- ja tieto-
yhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän
palvelutaso ja kustannukset tavoitteiden saavuttamista.
Muulle liikenteelle syntyy pienempiä tai suurempia aika-
kustannuksia joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien to-
teuttamisen myötä, joiden vaikutus luonnollisesti on kiel-
teinen.

Matka-aikojen lyhenemisen ja paremman ennustettavuu-
den myötä  joukkoliikenteellä liikkumisen laatu paranee,
millä saattaa olla vaikutusta myös kulkutavan valintaan.
Helsingissä linjoilla 4 ja 23 toteutettiin liikennevaloetuuk-
sien lisäksi myös tiedotusjärjestelmä, jonka vaikutuksia ei
raportissa eroteltu liikennevaloetuuksien vaikutuksista.
Siksi tutkimuksessa tulokseksi bussilinjalla 23 saatua
11 % lisäystä vuorokautisissa matkustajanousuissa ei
voida olettaa pelkästään valoetuuksien vaikutukseksi.
Varmasti ei voitu sanoa, mistä lisääntyneet matkustajat
olivat peräisin. Mahdollisina vaihtoehtoina pidettiin erityi-
sesti toisia joukkoliikennelinjoja, kevyttä liikennettä ja yk-
sityisautoilua.
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Kannattavuuslaskelmassa ei huomioitu ajoaikojen pie-
nemmän hajonnan vaikutusta matkustajiin. Mahdollista
on, että linjan pysyessä paremmin aikataulussaan mat-
kustajien keskimääräiset odotusajat pysäkeillä lyhenevät
kulkuneuvon saapumisen ollessa paremmin ennustetta-
vissa. Myös linjalta toiselle vaihtaminen helpottuu pape-
risten pysäkkikohtaisten aikataulujen pitäessä paremmin
paikkansa.

Toteutettavuuden arviointi

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet voidaan rakentaa
linja kerrallaan. Toteuttamisen vaikeus ja kustannukset
riippuvat suuresti risteysten määrästä ja tekniikasta, jolla
liikennevalojen ohjaus on toteutettu. Jos liikennevalojen
ohjauskojeiden päivittäminen riittää, pysyvät kustannuk-
set kohtuullisina. Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet
voidaan toteuttaa sekä kiinteisiin aikaväleihin pohjautu-
vien että adaptiivisten koko liikenneverkkoa ohjaavien
järjestelmien yhteydessä. Valoetuuksien toteuttaminen
edellyttää myös ajoneuvolaitteistojen asentamista etuutta
hyödyntäviin kulkuneuvoihin.

Etuusjärjestelyillä voidaan vaikuttaa vain liikennevalojen
aiheuttamiin viiveisiin mutta ei muihin matka-aikoja pi-
dentäviin ongelmiin kuten julkisen liikenteen käyttämien
katujen ruuhkiin tai pysäkkiviiveisiin. Etuudet eivät vält-
tämättä

myöskään sovellu sinne, missä niitä eniten tarvittaisiin.
Jos etuutta hyödyntäviä kulkuneuvoja tulee risteykseen
tiheästi, joudutaan hyväksymään pienemmät tai suurem-
mat haitalliset vaikutukset muuhun liikenteeseen. Ongel-
mia saattaa seurata myös tilanteissa, joissa etuuteen oi-
keutettuja kulkuneuvoja tulee risteykseen useista eri
suunnista tai joissa risteys toimii välityskykynsä rajamail-
la.

Toteutuksessa tulee pyrkiä modulaarisuuteen ja avoimiin
ratkaisuihin, jotta samoja komponentteja voidaan hyö-
dyntää usean järjestelmän osina. Esimerkiksi DGPS-vas-
taanottimen määrittämää tietoa kulkuneuvon paikasta
voidaan käyttää liikennevaloetuuksien toteuttamisen li-
säksi myös ajantasaisen tiedotuksen ja liikenteen suun-
nittelun pohjana.

Vaikutuksia muuhun liikenteeseen on toistaiseksi tutkittu
varsin rajallisesti. Muulle liikenteelle syntyy aikakustan-
nuksia, joiden suuruus riippuu vahvasti olosuhteista ja
etuuden toteutustavasta. Tämä riski voidaan parhaiten
hallita toteuttamalla valoetuus ehdollisena, tuntemalla
paikalliset olosuhteet, suunnittelemalla valoetuudet mah-
dollisimman huolellisesti ja seuraamalla alan tutkimuksen
mahdollisesti tulevaisuudessa tuottamia tuloksia.
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TIIVISTELMÄ

Paperille painettu aikatauluinformaatio ei aina vastaa
kulkuneuvon todellista saapumisaikaa. Luotettavasti toi-
miva ajantasainen tiedotus poistaa tai ainakin vähentää
epävarmuutta, milloin kulkuneuvo saapuu tai onko se jo
mennyt. Erityisen hyödyllistä ajantasainen tiedotus on
liikenteen häiriötilanteissa ja linjoilla, joilla ajoajan hajonta
linjan päästä päähän on tavallista suurempi. Internet-
yhteyksien ja erityisesti langattomalla Internet-yhteydellä
varustettujen päätelaitteiden yleistyminen tarjoavat uusia
mahdollisuuksia ajantasaisen tiedon jakamiseen.

Tähän mennessä kertyneen tiedon perusteella ajantasai-
nen tiedotus saa matkustajat kokemaan odotusajan ai-
kaisempaa lyhyemmäksi ja julkista liikennettä jo nyt
käyttävät matkustamaan enemmän. Joukkoliikenteellä

liikkumisen laadun paraneminen saattaa muuttaa kulku-
tapajakaumaa. Ajantasaista tietoa jakava järjestelmä voi
myös vähentää matkustajien aikakustannuksia lyhentä-
mällä odotusaikoja. Ajantasaisen Internetin kautta ta-
pahtuvan tiedotuksen vaikutuksia arvioitaessa huomioitiin
säästö matkustajien aikakustannuksissa ja kulkutapaja-
kauman muuttumiseen liittyvät vaikutukset.

Parhaat edellytykset sovelluksen toteuttamiselle on kau-
pungeissa, joiden joukkoliikennejärjestelmä on tavallista
monimutkaisempi, joiden joukkoliikenne on tavallista häi-
riöherkempää esimerkiksi muun liikenteen ruuhkien
vuoksi ja joissa tarvittavat laitteistot kuten busseihin
asennettavat ajoneuvotietokoneet ovat suurelta osin jo
olemassa. Joukkoliikenteen matkustajamäärien lisään-
tyessä yhdellä prosentilla hyöty-kustannussuhteeksi saa-
tiin 1,2, kahdella prosentilla noin 2,0 ja 3,9 prosentilla 3,5.

Ajantasainen tieto joukkolii-
kenteestä ja Internet

Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Ajantasainen tieto vähentää
matkustajien epävarmuutta ja
lyhentää odotusaikoja

:) :) :)

Joukkoliikenteen houkuttele-
vuus paranee

:) :) :)

Matkojen suunnittelu ja mat-
kaketjujen muodostaminen
helpottuvat

:) :)
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Sovel luksen kuvaus
Joukkoliikenteellä matkustavat tarvitsevat tietoa aikatau-
luista, reiteistä, pysäkkien sijainnista ja matkustamisen
hinnasta. Tietoa voidaan jakaa paperisten aikataulujen,
reittikarttojen, pysäkkiaikataulujen ja mainoskampanjoi-
den muodossa. Paperille painettu aikatauluinformaatio ei
kuitenkaan kerro kulkuneuvon todellista saapumisaikaa.
Välipysäkeille ei välttämättä edes ole määritelty aikatau-
lunmukaista ohitus- tai pysähtymisaikaa.

Erityisesti busseihin vaikuttavat samat ongelmat kuin
muuhunkin tieliikenteeseen. Ruuhkautuminen, huonot
ajo-olosuhteet tai yllättävät liikenteen häiriöt saattavat
tehdä aikataulussa pysymisen mahdottomaksi. Normaa-
lista poikkeava liikennetilanne tai matkustajien määrä
saattaa myös johtaa siihen, että vuoro kulkee reittinsä
tavallista nopeammin ja ohittaa osan pysäkeistä tavallista
aikaisemmin. Suuret hajonnat pysäkkikohtaisissa ohitus-
ajoissa tekevät matkustamisesta aikaa vievää ja epämu-
kavaa: voidakseen olla varma kyytiin ehtimisestä mat-
kustajan tulee varata tavallista suurempi marginaali odo-
tukseen pysäkillä. Myös epävarmuus siitä, onko bussi jo
mennyt vai ei, koetaan yleensä epämiellyttäväksi.

Säännöllisesti samaa linjaa käyttävät oppivat yleensä
kokemuksen kautta sen, mihin aikaan bussi ohittaa hei-
dän pysäkkinsä lähdettyään jonain tunnettuna aikana
päätepysäkiltä. Tämän kokemusperäisen tiedon merkitys
korostuu tilanteissa, joissa pysäkkikohtaisia aikatauluja ei
ole tai niiden ajat eivät vastaa todellisia ohitusaikoja. Vai-
keita ovat erityisesti tilanteet, joissa staattinen aikataulu-
informaatio puuttuu tai se ei ole luotettavaa eikä matkus-
tajalla ole arkipäivän kokemukseen perustuvaa tietoa.

Matkustamisen mukavuudella ja kokemuksella matka-
ajan ennakoitavuudesta on mitattavissa olevan matka-
ajan ja täsmällisyyden lisäksi olennainen merkitys kulku-
tavan valinnassa. Suurella osalla ihmisistä on mahdollista
tehdä valinta eri kulkutapojen välillä. Matkan hinnan ja
matkaan kuluvan ajan lisäksi kulkutavan valintaan vai-
kuttavat myös matkustamisen mukavuus ja helppous.

Luotettavasti toimiva ajantasainen jtiedotus poistaa tai
ainakin vähentää epävarmuutta, milloin kulkuneuvo saa-
puu tai onko se jo mennyt. Erityisen hyödyllistä ajanta-
sainen tieto on liikenteen häiriötilanteissa ja linjoilla, joilla
ajoajan hajonta linjan päästä päähän on tavanomaista
suurempi.

Ajantasaista tietoa joukkoliikennejärjestelmän tilasta voi-
daan jakaa eri tavoin. Pysäkeille asennettavat näyttötau-
lut vaativat huollon ja ylläpidon lisäksi sähköliittymän ja
tietoliikenneyhteyden. Näyttötauluihin liittyy myös inves-
tointikustannus, joka käytännössä estää asentamasta
niitä kaikille joukkoliikenteen pysäkeille. Tekstiviestipoh-
jaisten palveluiden ongelmana taas on niiden maksulli-
suus käyttäjille. Vaikka itse palvelu olisi ilmainen, joutuu
käyttäjä maksamaan operaattorilleen jokaisesta lähete-
tystä viestistä.

Internet tarjoaa kolmannen mahdollisen tavan ajantasai-
seen tiedotukseen. Langattomien Internet-yhteyksien
saatavuus on parantunut ja niiden hinnat ovat laskeneet.
Aikaisemmin käytössä olleiden verrattain rajallisia alueita
kattavien WLAN-verkkojen lisäksi tarjolle on tullut GPRS.
Myös WLAN-yhteyksien saatavuudessa tapahtuu jatku-
vaa kehitystä. Lähes koko maan laajuisesti on jo aikai-
semmin ollut markkinoilla GSM-verkkoon pohjautuva pal-
velu GSM-data. GSM-data on kuitenkin minuuttiveloittei-
sena palveluna käyttäjälle kallis ja tiedonsiirtokapasitee-
tiltaan rajallisempi kuin GPRS. Tietoliikenneyhteyksien
lisäksi selvää kehitystä on tapahtunut myös tarjolla ole-
vissa päätelaitteissa. Kannettavien tietokoneiden lisäksi
myös useissa matkapuhelimissa ja kämmentietokoneissa
on tuki TCP/IP:lle ja jokin selainohjelmisto. Myös kiintei-
siin verkkoihin pohjautuvien laajakaistayhteyksien määrä
kasvaa. On perusteltua sanoa, että Internet on yhä laa-
jemmin saatavilla sekä kiinteisiin verkkoihin kytkettävien
että mobiileiden päätelaitteiden kautta.

Ajantasaisen tiedon jakaminen Internetin avulla vaatii
huomattavasti vähemmän investointeja kuin suuren py-
säkkimäärän varustaminen näyttötauluilla. Internet-
yhteydellä varustettujen mobiileiden päätelaitteiden kuten
kannettavien tietokoneiden, kämmentietokoneiden ja
matkapuhelinten yleistyessä riittävästi tulee mahdolliseksi
käyttää Internetiä ennen matkaa tapahtuvat tiedotuksen
lisäksi myös matkan aikana tapahtuvan tiedotuksen väli-
neenä.

Ajantasaista tietoa voidaan hyödyntää myös automaat-
tisten reitinsuunnittelupalveluiden yhteydessä. Nykyisten
staattiseen aikataulutietoon pohjautuvien järjestelmien
lisäksi on mahdollista toteuttaa ajantasaiseen tietoon pe-
rustuvia reitinsuunnittelupalveluita, jotka kykenevät huo-
mioimaan myös tilanteet, joissa staattinen aikataulutieto
ei vastaa todellisuutta.
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Vaikutusselvi tykset
Ajantasaisen tiedon vaikutuksista joukkoliikennematkus-
tajiin on olemassa jonkin verran tutkimuksia. Tutkimuk-
sissa on havaittu sekä suoraan mitattavissa olevia että
lähinnä laadullisin perustein arvioituja vaikutuksia.

Tähän mennessä ilmestyneen aineiston perusteella voi-
daan olettaa, että ajantasainen tiedotus saa matkustajat
kokemaan odotusajan aikaisempaa lyhyemmäksi ja jul-
kista liikennettä jo nyt käyttävät matkustamaan enem-
män. Vaikuttaa myös siltä, että matkustajien määrä ja
lipputulot lisääntyvät sekä mahdollisesti myös kulkutapa-
jakauma muuttuu. (TRB 2003)

Joukkoliikenteellä liikkumisen laadun paraneminen ajan-
tasaisen tiedotuksen myötäsaattaa muuttaa kulkutapaja-
kaumaa. Tämä tosin edellyttää sitä, että joukkoliikenteen
linjasto ja vuoroväli ovat riittävän kattavia, jotta valinta eri
kulkutapojen välillä yleensä on mahdollinen. Mahdollista
on myös, että ajantasaista tietoa jakava järjestelmä vä-
hentää matkustajien aikakustannuksia lyhyemmän odo-
tusajan muodossa. Ajantasainen tieto myös saa matkus-
tajat kokemaan odotusajan pysäkillä aikaisempaa ly-
hyemmäksi (ERTICO 2003, TRB 2003).

Tähän mennessä on toteutettu muutamia järjestelmiä,
jotka jakavat Internetin kautta ajantasaista tietoa

joukkoliikenteen toiminnasta (TRB 2003). Iso-Britannian
Ipswichissä on toteutettu ajantasaiseen tietoon perustuva
järjestelmä, joka näyttää www-sivulla bussien senhetki-
sen sijainnin. Sivuston käyttäjille tehdyn kyselyn perus-
teella arvioitiin, että ajantasaista tietoa Internetissä jakava
järjestelmä saattaa lisätä linjalla tehtyjen matkojen mää-
rää jopa 3,9 %. Lisäyksenä tulleista matkoista 52 % oli
aikaisemmin tehty yksityisautolla kyselyssä saadun tulok-
sen mukaan. (Holland 2000)

Kyselyn vastaajien määrä oli suhteellisen pieni – 233 – ja
vastaajat mahdollisesti olivat valikoituneet siten, että ky-
selyyn vastasivat tekniikasta ja itse palvelusta kiinnostu-
neet palvelun muita käyttäjiä aktiivisemmin. Tulosten ti-
lastollista merkitsevyyttä ei erikseen tarkasteltu. Siksi
kyselyssä saatuja tuloksia voidaan pitää vain suuntaa
antavina ja valikoitunutta käyttäjäryhmää koskevina..

Ipswichissä saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa myös
Lontoossa pysäkeille sijoitettujen ajantasaista tietoa bus-
sin saapumisesta tarjoavien taulujen vaikutuksiin. Tämän
Countdown-järjestelmän on arvioitu lisänneen lipputuloja
1,5 % linjoilla, joilla järjestelmä on käytössä (ERTICO
2003).

Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelmassa suurin epävarmuus liittyy jär-
jestelmän vaikutuksiin. Ipswichissä saatujen tulosten pe-
rusteella on arvioitu, että ajantasainen tieto Internetissä
saattaa lisätä matkustajamääriä jopa 3,9 %, josta puolet
arvioitiin olevan yksityisauton käytöstä joukkoliikentee-
seen siirtyviä (Holland 2000). Tulos oli saatu tutkimuksen
kohteena olleelle www-sivustolle sijoitetulla kyselyllä,
jonka vastaajien määrä oli melko rajallinen ja jonka vas-
taajat saattoivat olla valikoituneita. Voidaan myös esittää
kysymys, onko vastaajien käyttäytyminen yhtäpitävää
heidän kyselyyn antamien vastaustensa kanssa.

Varmoja ei voida olla myöskään siitä, miten suuri osa
matkustajista on joukkoliikennelinjalta toiselle siirtyviä.
Joukkoliikennelinjalta toiselle siirtyviä oletettiin olevan
neljännes matkustajamäärän lisäyksestä, jolloin uusia
joukkoliikennematkustajia 3,9 % lisäyksestä olisi
2,9 prosenttiyksikköä. Pääkaupunkiseudun olosuhteissa
on yhden joukkoliikenteeseen siirtyvän aikaisemmin
muulla kulkutavalla tehdyn matkan yhteiskuntataloudelli-
seksi hyödyksi arvioitu noin 1,2 euroa (Hillo 2003, s. 55).

Kyselyn tulokseen liittyvän epävarmuuden hallitsemiseksi
oletettiin, että kulkutapaa vaihtavien osuus saattaa olla

pienempi kuin kyselyssä tulokseksi saatu. Hyöty-
kustannussuhteelle laskettiin arvot tilanteissa, joissa mat-
kustajamäärä lisääntyy 3,9 % sijasta vain 2 % tai 1 %.
Espoon sisäisillä linjoilla tehtiin vuonna 2003 noin 13
miljoonaa matkaa (Espoon kaupunki 2003). Lisäksi jonkin
verran Espoon sisäisiä matkoja tehdään Espooseen
suuntautuvilla seutuliikenteen bussilinjoilla. Seutulinjoilla
tehtyjen Espoon sisäisten matkojen määräksi oletettiin
10 % Espoon sisäisillä linjoilla tehtyjen matkojen mää-
rästä. Tällä karkealla laskutavalla Espoon sisäisten bus-
simatkojen määräksi saatiin 14,3 miljoonaa matkaa vuo-
dessa.

Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että
busseihin on jo asennettu ajoneuvotietokoneet ja paikan-
nusjärjestelmä, joiden kustannusta ei jyvitetä tarkastelta-
valle sovellukselle. Ajoneuvolaitteiston osalta siis riittäisi
GPRS-modeemin tai muiden tarvittavien tietoliikennelait-
teiden asentaminen sekä ohjelmistopäivitys. Busseista
paikannuksen tuottama tieto välitetään keskusjärjestel-
mään, joka puolestaan tulkitsee ihmisen ymmärrettävään
muotoon vastaanottamansa paikannustiedon ja esittää
sen www-sivun muodossa.
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Lähtökohdaksi otettiin Espoon sisäinen joukkoliikenne,
joka suurelta osin on bussiliikennettä. Bussiin asennetta-
vien uusien laitteiden ja ajoneuvotietokoneen ohjelmisto-
päivityksen hinnaksi oletettiin 500 euroa ja keskusjärjes-
telmän hinnaksi 100 000 euroa.

Järjestelmän huollon ja ylläpidon kustannukseksi oletet-
tiin 100 000 euroa vuodessa ja järjestelmän toteuttami-
sen vaativan ajoneuvolaitteiden asentamista neljäänsa-
taan bussiin. Sekä ajoneuvolaitteiden että keskusjärjes-
telmän taloudelliseksi pitoajaksi oletettiin kymmenen
vuotta. Ylläpitokustannuksen oletettiin sisältävän myös
järjestelmän käyttöön liittyvät tietoliikenteestä ajoneuvo-
laitteiden ja keskusjärjestelmän välillä sekä keskuslait-
teistoon kuuluvasta www-palvelimesta aiheutuvat tietolii-
kennekulut.

Matkustajien aikakustannusten säästöä arvioitaessa ole-
tettiin, että viisi prosenttia matkustajista voi säästää
ajantasaisen tiedon avulla yhden minuutin matka-ajasta.
Tehtyä oletusta voidaan suhteuttaa esimerkiksi ajanta-
saista tietoa pysäkeille asennettujen näyttötaulujen kautta
jakavan ELMI-järjestelmän vaikutustutkimuksessa saa-
tuihin tuloksiin (Pesonen et al 2002). Matkustajien pai-
nottamattomana ajan arvona käytettiin 5,52 euroa tunnis-
sa (Tiehallinto 2000). Säästö aikakustannuksissa voi to-
teutua esimerkiksi paremman linjavalinnan, koetun epä-
varmuuden vähenemisen tai odotusajan hyödyntämisen
kautta.

Järjestelmää voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti
kannattavana jopa tilanteessa, jossa joukkoliikenteen
matkustajamäärän nettolisäys järjestelmän ansiosta jää
0,75 prosenttiin ja viisi prosenttia matkustajista saavuttaa
järjestelmän avulla yhden minuutin aikasäästön. Mat-
kustajamäärän lisääntyessä enemmän on hyöty-
kustannussuhde luonnollisesti suurempi.

Vaikutusten analysointi

Ajantasainen tiedotus joukkoliikennejärjestelmän tilasta
parantaa joukkoliikenteellä liikkumisen laatua ja mahdolli-
sesti myös lisää matkustajamääriä ja lipputuloja. Ajanta-
sainen tieto joukkoliikennejärjestelmän tilasta myös pie-
nentää matkustajien aikakustannuksia. Internetin kautta
saatavilla oleva ajantasainen tieto saattaa vaikuttaa
myönteisesti myös joukkoliikenteen julkiseen kuvaan.

Ajantasaisen tiedotuksen vaikutuksesta matkustajamää-
riin tai kulkumuotojakaumaan on tällä hetkellä olemassa
varsin rajallisesti tutkittua tietoa. Tarkempia tuloksia saa-
daan, kun lisää alaan liittyviä vaikutustutkimuksia jul-
kaistaan. Joillekin vaikutuksille kuten matkustusmuka-
vuuden paranemiselle taas on vaikea löytää yksikäsit-
teistä hyöty-kustannusanalyysin perustaksi soveltuvaa
hinnoittelutapaa.

Internetin kautta jaettavan tiedon hyödyntäminen edel-
lyttää, että käyttäjällä on palvelun hyödyntämiseen so-
veltuva päätelaite ja Internet-yhteys sekä tarvittavat tiedot
ja taidot. Soveltuvat päätelaitteet ja langattomat Internet-
yhteydet eivät nykyisellään ole kaikkein pienituloisimpien
ulottuvilla eikä huomattava osa väestöstä ole koskaan
käyttänyt Internetiä. Siksi on mahdollista, että palvelu
lisää eriarvoisuutta eri väestöryhmien välillä. Ongelmaa
voidaan kuitenkin tässä yhteydessä pitää melko vähäise-
nä.

Jos oletetut vaikutukset toteutuvat, on järjestelmällä
myönteisiä vaikutuksia liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliitti-
sen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja
kustannukset lisäksi myös tavoitealueisiin luontoon koh-
distuvat haitat ja sosiaalinen kestävyys.

Toteutettavuuden arviointi

Mitä useampia busseja ja bussilinjoja järjestelmässä on
mukana sitä pienempi osuus kustannuksista on keskus-
järjestelmään liittyvä käyttö- ja investointikustannus. Jär-
jestelmän toteuttaminen voi olla mielekästä vain, jos alu-
eella liikkuvista merkittävällä osalla on mahdollisuus
käyttää Internetiä joko kotonaan, työpaikalla tai mobiilin
päätelaitteen avulla. Ellei busseissa ole asennettuna ajo-
neuvotietokonetta ja paikannusjärjestelmää, on järjestel-
män toteuttamiseen vaadittava alkuinvestointi olennai-
sesti suurempi.
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 Ajantasainen tiedotus Internetissä, kannattavuuslaskelma
Lisäys matkustajamäärässä (Euroa)

1 % 2 % 3,90 %
 Hyödyt

 Säästö matkustajien aikakustannuksissa 65 780  65 780  65 780  
 Kulkutavan valintaan liittyvät vaikutukset 107 250  214 500  418 275  
 Yhteensä 750  750  750  

 Investointikustannukset
 Ajoneuvoihin asennettavat laitteet 200 000  200 000  200 000  
 Keskuslaitteisto 100 000  100 000  100 000  
 Yhteensä 300 000  300 000  300 000  

 Käyttökustannukset
 Järjestelmän ylläpito ja huolto 100 000  100 000  100 000  
 Yhteensä 100 000  100 000  100 000  

 Hyöty-kustannussuhde
 Hyötyjen nettonykyarvo 1 336 092  2 164 248  3 737 744  
 Kustannusten nettonykyarvo 1 072 173  1 072 173  1 072 173  
 Hyöty-kustannussuhde 1,246  2,019  3,486  

Todennäköistä ei ole, että yksit-
täinen joukkoliikenneoperaattori
ryhtyisi toteuttamaan järjestel-
mää. Luontevaa olisi järjestelmän
toteuttaminen jo olemassa ole-
vien joukkoliikenteen informaatio-
palveluiden yhteyteen. Tällöin
myös järjestelmän kustannukset
pysyvät paremmin hallinnassa,
jos on mahdollista hyödyntää jo
olemassa olevia tiloja, kalustoa ja
tietoliikenneyhteyksiä.
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TIIVISTELMÄ

Tavanomaisen kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin sidotun
joukkoliikenteen lisäksi on mahdollista järjestää joukkolii-
kenne kutsuohjattuna. Kutsujoukkoliikenteen avulla voi-
daan järjestää liikennepalveluita alueille, joille perinteinen
joukkoliikenne ei sovellu esimerkiksi kysynnän vähäisyy-
den vuoksi. Kutsujoukkoliikenteellä voidaan myös tavoi-
tella säästöjä suhteessa tilanteeseen, jossa suurempi
määrä kuljetuksia järjestetään erilliskuljetuksina taksilla
tai vastaavalla tavalla.

Kutsujoukkoliikenteellä on onnistuttu vähentämään kus-
tannuksia suhteessa tilanteeseen, jossa vastaavat kulje-
tukset järjestettäisiin erilliskuljetuksina. Pohjois-Savon

KELA:n korvaamissa kuljetuksissa saatiin aikaan 102 000
euron yhteiskuntataloudelliset säästöt 52 000 euron pa-
nostuksella matkojenyhdistelykeskukseen. Tarkastelussa
huomioitiin matkustajien ja kuljettajan aikakustannukset,
ympäristökustannukset, onnettomuuskustannukset sekä
matkojenyhdistelykeskuksen resurssikustannus.

Suomessa on paljon alueita, joilla on tarve liikennepal-
veluille mutta ei joukkoliikenteen tarjontaa. Erityisesti pie-
nemmillä kaupunkiseuduilla ja haja-asutusalueilla kutsu-
joukkoliikenne voi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
Esimerkiksi Pohjois-Savon KELA:n korvaamissa kuljetuk-
sissa saatiin hyöty-kustannussuhteen arvoksi noin kaksi.

Kutsujoukkoliikenne Tietoyhteis-
kunta

Liikennejärjestel-
män palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat

haitat

Yhdistelemällä kuljetuksia
voidaan samat kuljetukset
hoitaa pienemmillä resurs-
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matka-aikoja ja odotusaikoja
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Sovel luksen kuvaus
Tavanomaisen kiinteisiin aikatauluihin ja reitteihin sidotun
liikenteen lisäksi on mahdollista järjestää joukkoliikenne
kutsuohjattuna. Kutsujoukkoliikennettä voidaan harkita
erityisesti tilanteissa, joihin kiinteisiin reitteihin ja aikatau-
luihin perustuva perinteinen joukkoliikenne ei sovellu
esimerkiksi kysynnän vähäisyyden vuoksi.

Kutsujoukkoliikenteessä matka tilataan jonkin verran en-
nen matkalle lähtöä puhelimen, Internetin tai muun vies-
tintävälineen välityksellä. Tehtyjen tilausten perusteella
matkoja yhdistelevä keskus suunnittelee ajettavan reitin
siten, että kuljetuksen tilanneet matkustajat pääsevät
ajoissa määränpäihinsä ja annetut reunaehdot kuten
matkustajien odotusaika tai matka-aika eivät ylity.

Kuljetusten yhdistely on eri järjestelmissä toteutettu eri
tavoin. Käsin yhdisteleminen on mahdollista, jos kulje-
tusten määrä pysyy kohtuullisena. Käsin yhdistelyn on-
gelmana on työvoiman tarve: matkoja yhdistelemällä
kuljetuksissa saadut säästöt kuluvat osittain matkoja yh-
distelevän henkilökunnan palkkoihin ja kasvaneisiin tieto-
liikennekuluihin.

Eroa on myös tavassa, jolla kuljetuksen tilaaminen ta-
pahtuu. Suomalaisissa järjestelmissä kuljetus on yleensä
tilattu soittamalla matkojenyhdistelykeskukseen (MYK)
kiinteästä puhelinliittymästä tai matkapuhelimesta. Myös
puhelujen vastaanottaminen sitoo työvoimaa, jonka palk-
kaaminen aiheuttaa kustannuksia. Puhelinsoittoihin vas-
taavan henkilökunnan määrä joudutaan yleensä mitoit-
tamaan ruuhkaisimpien hetkien perusteella, jotta

kuljetuksen tilaaminen olisi helppoa vuorokaudenajasta
riippumatta.

Periaatteessa on mahdollista automatisoida koko proses-
si kuljetustilauksen vastaanottamisesta ajoreittien suun-
nitteluun ja laskutukseen asti (Dessouky et al 2002). Au-
tomatisoimalla tilausten vastaanotto, matkojen yhdistely
ja ajoreittien suunnittelu voidaan säästää henkilöstöku-
luissa ja pitää järjestelmän kustannukset kohtuullisina.
Automaattinen ajoreittien suunnittelu edellyttää vähintään
tarkoitukseen soveltuvaa ohjelmistoa ja kyseessä olevan
alueen kattavaa digitaalista karttaa. Mahdollista on myös
hyödyntää GPS:n tai muun paikannusjärjestelmän tuot-
tamaa ajantasaista tietoa järjestelmään kuuluvien ajo-
neuvojen sijainnista.

Kannattavuuslaskelman avulla käsitellyssä Pohjois-
Savon matkojenyhdistelykeskuskokeilussa matkat tilattiin
puhelimella matkojenyhdistelykeskuksesta, joka toimitti
tilaukset kuljetuksia hoitaville autoille joko GSM-datan
välityksellä ajoneuvopäätteisiin tai faxina matkapuheli-
meen. Matkojen yhdistelyn hoiti tarkoitukseen suunniteltu
ohjelmisto.

Kutsujoukkoliikenteen järjestämisen motiivina on usein
liikennepalveluiden järjestäminen alueille, joilta ne muu-
ten puuttuisivat esimerkiksi aikatauluihin sidotun joukko-
liikenteen lakattua. Kutsujoukkoliikenteeseen yhdistäen
voidaan hoitaa myös lakisääteisiä sosiaalihuoltolaissa,
vammaispalvelulaissa ja perusopetuslaissa mainittuja
kuljetuksia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003).

Vaikutusselvi tykset
Kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia joudutaan tarkastele-
maan suhteessa tilanteeseen ennen kutsujoukkoliiken-
teen aloitusta. Esimerkiksi kutsujoukkoliikennettä korvaa-
vien toimenpiteiden kustannuksia ei ole mahdollista ottaa
huomioon kannattavuuden arviointia tehtäessä (Liikenne-
ja viestintäministeriö 2002). Vaikutukset voivat myös olla
erilaisia eri käyttäjäryhmille: kuljetuksen tilaaminen aina
samasta numerosta voidaan kokea matkaa helpottavana
uudistuksena tai rajoituksena asiakkaan vapauteen valita
haluamansa taksi.

Arvioitaessa kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia käyttäjiin
kysymys on, millä tavoin kutsujoukkoliikenne muuttaa eri
käyttäjäryhmien matkoja ja mahdollisuuksia liikkua, ja
miten se vaikuttaa heidän liikkumistottumuksiinsa ja tar-
peisiinsa. Vaikutus voi olla yksikäsitteisesti mitattavissa
kuten matka-aika tai odotusaika. Vaikutukset voivat

olla myös vaikeammin mitattavia kuten muutokset matka-
ajan ennustettavuudessa, palvelun joustavuudessa tai
matkustamisen mukavuudessa.

Kutsujoukkoliikenteellä on onnistuttu vähentämään lii-
kenteen kustannuksia. Jos oletetaan, ettei aikatauluihin ja
reitteihin pohjautuvaa perinteistä joukkoliikennettä ole
tarjolla, jäävät vaihtoehdoiksi oman auton käyttö ja taksi.
Taksi on varsinkin pidemmillä matkoilla kallis eikä oman
auton käyttö ole kaikille mahdollista. Esimerkiksi Pohjois-
Savon matkojenyhdistelykeskuskokeilussa muodostui
keskimääräiseksi matkan hinnaksi vain seitsemän euroa
keskimääräisen suoran matkan pituuden ollessa 6,6 ki-
lometriä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003). Taksimat-
kan perushinnan ollessa 1,06 euroa  kilometriltä lisättynä
neljän euron aloitusmaksulla saadaan vastaavan taksi-
matkan hinnaksi vähintään11 euroa (Taksiliitto 2003).
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Yhteiskuntataloudel l iset  analyysi t
Kannattavuuslaskelma

Kutsujoukkoliikenteen keskimääräiset kustannukset hen-
kilökilometriä tai matkaa kohti ovat yleensä olleet taksilla
järjestettyä erilliskuljetusta edullisempia mutta perinteistä
linjoihin ja aikatauluihin perustuvaa joukkoliikennettä kor-
keammat. Kustannukset henkilökilometriä kohti riippuvat
liikenteen toimintaympäristön ja yhdistelyn tehokkuuden
lisäksi tarjotusta palvelutasosta, kuljetusten luonteesta ja
keskimääräisestä matkan pituudesta. Suomalaiset kut-
sujoukkoliikennekokeilut ovat keskenään varsin erilaisia.
Osa näistä on tavallista kaikille avointa joukkoliikennettä.
Toiset taas on tarkoitettu vain erityisryhmille kuten vam-
maispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin
oikeutetuille (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003).

Kutsujoukkoliikenteen kannattavuutta arvioitaessa otettiin
lähtökohdaksi Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus-
kokeilun tulosten perusteella saadut arvot. Kokeilulla on-
nistuttiin vähentämään kuntien korvaamien matkojen ku-
luja vuodessa 657685 euroa 80700 euron panostuksella
matkojenyhdistelykeskukseen (Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö 2003). Pohjois-Savon KELA:n korvaamissa kul-
jetuksissa saatiin aikaan vuositasolla 52000 euron pa-
nostuksella matkojenyhdistelykeskukseen noin 102000
euron yhteiskuntataloudelliset säästöt suhteessa vaihto-
ehtoon, jossa matkat olisi ilman kutsujoukkoliikennettä
tehty yksittäistaksilla (Liikenne- ja viestintäministeriö
2003, sivut 48 ja 91). Arvioitaessa yhteiskuntataloudelli-
sia säästöjä otettiin huomioon matkustajien ja kuljettajien
aikakustannukset, ajoneuvokustannukset, ympäristö-
kustannukset ja onnettomuuskustannukset sekä MYK:n
resurssikustannus (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003,
sivu 43).

Kannattavuuslaskelman mukaan kutsuohjattu joukkolii-
kenne on yhteiskuntataloudellisesti kannattava tapa hoi-
taa KELA:n korvaamia kuljetuksia. Kannattavuuslaskel-
massa ei ole huomioitu vaikutuksia, joiden yksikäsitteinen
hinnoittelu on vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaiku-
tukset palvelun joustavuuteen, matkustamisen muka-
vuuteen tai muutoksia joukkoliikennepalveluiden tarjoa-
miin liikkumisen mahdollisuuksiin.

Vaikutusten analysointi

Kutsujoukkoliikenne mahdollistaa erillisinä kuljetuksina
hoidettavien ja muilla kulkutavoilla tehtävien matkojen

yhdistelemisen samoihin kuljetuksiin. Kutsujoukkoliiken-
teen päävaikutus kohdistuu kalustoon ja sen kustannuk-
siin kaluston käytön tehostuessa. Samalla vähenevät
myös kuljettajien aikakustannukset. Tämä tukee  liikenne-
ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjes-
telmän palvelutaso ja kustannukset tavoitteiden saavut-
tamista.

Kutsujoukkoliikenteen avulla voidaan tarjota joukkolii-
kenteen palveluita alueille, joilta ne ovat aikaisemmin
puuttuneet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003). Tämä
merkitsee parempaa palvelun saavutettavuutta, mikä tu-
kee erityisesti liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisten ta-
voitealueiden alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen ja
sosiaalinen kestävyys tavoitteiden saavuttamista.

Kutsujoukkoliikenne voi olla matkustamisen mukavuuden
tai palvelutason suhteen aikaisempaa kulkutapaa parem-
pi tai huonompi vaihtoehto. Verrattuna taksiin matka-aika
voi olla pidempi, kuljetuksen tilaaminen on yleensä hoi-
dettava etukäteen ja matkasuunnitelmaa ei välttämättä
voi muuttaa enää matkan aikana. Toisaalta kutsuohjatun
joukkoliikenteen palvelutaso saattaa erityisesti haja-
asutusalueella olla selkeästi perinteistä reitteihin ja aika-
tauluihin sidottua liikennettä parempi ja hinta taksia edul-
lisempi.

Kutsujoukkoliikenteen tarjoaman palvelun laatuun liittyvät
tekijät kuten matka-aika tai odotusaika vaikuttavat eri
käyttäjäryhmiin eri tavoin. Esimerkiksi työ- ja opiskelu-
matkoja tekevien vaatimukset hyväksyttävälle jonotus-
ajalle puhelimessa kuljetusta tilattaessa tai kuljetuksen
odotusajalle ja täsmällisyydelle ovat muita käyttäjäryhmiä
tiukemmat. (Knutsson 1999)

Kutsujoukkoliikenne, kannattavuuslaskelma
KELA:n korvaamat kuljetukset /€  

 Hyödyt vuositasolla
Yhteiskuntataloudelliset säästöt 102 000  
Yhteensä 102 000  

 Kustannukset vuositasolla
Matkojenyhdistelykeskuksen kustannuks 52 000  
Yhteensä 52 000  

 Hyöty-kustannussuhde
Hyödyt vuositasolla 102 000  
Kustannukset vuositasolla 52 000  
Hyöty-kustannussuhde 1,96  
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Toteutettavuuden arviointi

Yleisesti ottaen matkojenyhdistelykeskukset nähdään
oikeana ja järkevänä tapana kehittää yhteiskunnan kul-
jetuspalveluita. Kritiikkiä ovat esittäneet lähinnä ajojensa
ja sitä kautta myös tulojensa pienenemistä pelkäävät tak-
sit ja pieni osa  palvelua käyttävistä asiakkaista. On myös
ryhmiä, joille kuljetusten yhdisteleminen ei sovi. Näitä
ovat esimerkiksi liian huonokuntoiset asiakkaat, asioin-
nissa jatkuvaa saattoapua tarvitsevat sekä asiakkaat,
jotka kokevat MYK:n ja yhteiskuljetuksen vaarantavan
yksityisyyden suojaansa. (Liikenne- ja viestintäministeriö
2003)

Huomiota tulee kiinnittää erityisesti odotus- ja matka-
aikojen pysymiseen kohtuullisina sekä esim. sairaalasta
kotiutettavien potilaiden kunnon arviointiin (Liikenne- ja

viestintäministeriö 2003). MYK ja kutsuohjattu joukkolii-
kenne voivat tuoda suoria säästöjä sekä julkiseen talou-
teen että yhteiskuntataloudellisesti (Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2003). Kokeilujen tulee kuitenkin lähteä
käyttäjien tarpeiden selvittämisestä, ja tarjotun palvelun
tulee vastata käyttäjien tarpeita.

Kutsujoukkoliikenteen kannattavuuteen vaikuttaa suuresti
kustannus, joka aiheutuu matkojen yhdistelemisestä. Mitä
enemmän työvoimaa tarvitaan, sitä suurempi osa mat-
koja yhdistelemällä saavutetuista hyödyistä hupenee
matkojenyhdistelykeskuksen kustannuksiin. Järjestelmän
tekninen toteutustapa vaikuttaa myös tietoliikenteestä
aiheutuviin kustannuksiin. Mielenkiintoinen kysymys on,
voidaanko myös tilausten vastaanotto automatisoida.
Tällaisia järjestelmiä on jo ainakin suunnitteluasteella
(Lau 1998).
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Asiantuntijakyselyn lomake

Tieliikenteen sovellukset, Helsinki 10.11.2003

Sovelluksen nimi:

Sovelluksen mahdollisia käyttökohteita Suomessa?

Arvionne sovelluksen vaikutuksista kyseisissä kohteissa (esimerkiksi aikasäästöt, henkilövahinko-
onnettomuudet, päästöt, polttonesteen kulutus, kulkutapajakauma, reitin valinta)

Arvionne sovelluksen kannattavuudesta mainitsemissanne kohteissa (hyöty-kustannussuhde tai muu arvio
kannattavuudesta)?

Muita sovellukseen liittyviä näkökohtia?

Asiantuntijahaastatteluun vastaaminen on vapaaehtoista. Lomakkeet palautetaan nimettöminä eikä yksit-
täistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastauksia haastatteluun voidaan käyttää aineistona TEKARI:n raporttia
kirjoitettaessa.
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Asiantuntijakyselyn lomake

Joukkoliikenteen ja kaupunkien sovellukset, Helsinki 11.11.2003

Sovelluksen nimi:

Sovelluksen mahdollisia käyttökohteita Suomessa?

Arvionne sovelluksen vaikutuksista kyseisissä kohteissa (esimerkiksi aikasäästöt, henkilövahinko-
onnettomuudet, päästöt, polttonesteen kulutus, kulkutapajakauma, reitin valinta)

Arvionne sovelluksen kannattavuudesta mainitsemissanne kohteissa (hyöty-kustannussuhde tai muu arvio
kannattavuudesta)?

Muita sovellukseen liittyviä näkökohtia?

Asiantuntijahaastatteluun vastaaminen on vapaaehtoista. Lomakkeet palautetaan nimettöminä eikä yksit-
täistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastauksia haastatteluun voidaan käyttää aineistona TEKARI:n raporttia
kirjoitettaessa.
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