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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 PilliSihvola 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 liikenteen asiantuntijoita.
Raportin laadunvarmistamisesta vastasivat FITS-ohjelman puolesta Petteri Portaankorva Tiehallinnosta ja Juha Luoma VTT:sta.
Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks-Transport) -rahoitusta.
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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 tunnistetiedot ja tiedon ajoneuvon paikasta hätäkeskukseen sekä matkapuhelinverkkoa hyödyntäen avaa puheyhteyden hätäkeskuksesta
ajoneuvoon. Järjestelmä aktivoituu ajoneuvolaitteistoon kytkettyjen antureiden havaitessa törmäyksen tai ajoneuvon kuljettajan
painaessa hätäpainiketta.

GPRS

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

GPS

Maailmanlaajuisesti toimiva ja käytössä oleva satelliittipaikannusjärjestelmä. 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 kansainvälisissä yhteyksissä viitataan liikennetelematiikkaan.

Liikennetelematiikka Telematiikka liikenteen sovelluksissa. ”Liikenteessä telematiikan
hyödyntämisellä pyritään älykkääseen liikkumiseen ja kuljettamiseen. Älykkyys tarkoittaa tällöin sitä, että liikkujilla ja palveluiden 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. Kutsujoukkoliikenteen käyttäjät tilaavat matkansa ottamalla yhteyttä
matkojenyhdistelykeskukseen, joka puolestaan suunnittelee kul8

jetuksia hoitavien ajoneuvojen reitit ja aikataulut käyttäjiltä tulleiden tilausten perusteella.
RDS

Lyhenne sanoista Radio Data System. Tarjoaa tavan lähettää digitaalisessa muodossa olevaa tietoa tavallisen ULAyleisradiolähetteen 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. Muodostettu alun perin käsitteistä teletekniikka ja informatiikka.
(Kulmala, Roine 2002).

ULA

Ultralyhyet aallot. Viittaa tässä yhteydessä 87,5-108 MHz yleisradioalueeseen ja sillä lähetettäviin taajuusmoduloituihin analogisiin yleisradiolähetyksiin.

UMTS

Lyhenne sanoista Universal Mobile Telecommunications System.
Markkinoille tulossa oleva kolmannen sukupolven matkapuhelinstandardi, joka mahdollistaa nykyistä nopeammat pakettivälitteiset langattomat tietoliikenneyhteydet.

WLAN

Lyhenne sanoista Wireless Local Area Network. Termin suomenkielinen 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 käyttäjälle. 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 vaikuttavuudesta, hyödyistä ja etenkin niiden kannattavuudesta – hyödyistä suhteessa kustannuksiin. 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 siirrettävyydessä. Eri maiden välillä on eroja esimerkiksi liikenneympäristössä ja liikennekäyttäytymisessä. 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 tekniikan ja sen sovelluspalvelujen nopea kehitys. Erityisen nopeaa kehitys on ollut telematiikan perustan muodostavissa tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikoissa sekä niiden
käytöstä perittävissä hinnoissa.

1.2

Tavoitteet ja laajuus

Työn tavoitteena oli arvioida tarkasteltujen sovellusten vaikuttavuutta, hyötyjä ja kannattavuutta. 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 kannattavuutta Suomen oloissa. Tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan tuoda esille myös eri
tietoliikenneratkaisuja eri telematiikan toimintojen kohdalla ja niiden merkitystä kannattavuusarvioissa.
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 sähköisessä 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 kontakteja alan asiantuntijoihin, Internetiä sekä aineistona jo kerättyjen julkaisujen lähdeluetteloita.
Aineistoa kerättäessä ei rajoituttu pelkästään eurooppalaiseen tai yhdysvaltalaiseen aineistoon, vaan tavoitteena oli koko maailman kattava tarkastelu. Eniten painoarvoa saivat 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 järjestettyjen kahden työpajan yhteydessä. Työpajoissa esiteltiin siihen mennessä saatuja tuloksia ja pyydettiin osallistujia vastaamaan työpajan kestäessä kulloinkin käsiteltyyn sovellukseen liittyvään asiantuntijakyselyyn (kyselylomake on esitetty liitteessä 2). Työpajoissa 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 tutkimustuloksia. Toiseen luokkaan kuuluva aineisto sisältää rahamääräistä tietoa eri liikennetelematiikkasovellusten vaikutuksista ja kustannuksista. Toiseen luokkaan kuuluva aineisto sisältyy samalla myös ensimmäiseen luokkaan. Kolmanteen luokkaan kuuluva
aineisto sisältää taloudellisen kannattavuusarvion, joka useimmissa tapauksissa on
hyöty-kustannusanalyysi. Kolmanteen luokkaan kuuluva aineisto sisältyy myös ensimmäiseen ja toiseen luokkaan.
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Kuva 1. Eri tietotyyppejä sisältävien viitteiden määrät.
Suurin osa aineistosta sisälsi tavalla tai toisella merkityksellistä määrällistä tietoa. Rahamääräistä tietoa sovellusten vaikutuksista tai kustannuksista sisälsi vajaa kolmannes
tutkimuksen aineistosta. Verrattain pieni osa aineistosta sisälsi hyöty-kustannusanalyysin tai muun vastaavan taloudellisen kannattavuusarvion. Taloudellisen kannattavuusarvion sisältäviksi on laskettu kaikki viitteet, jotka sisältävät hyöty-kustannussuhteen tai vastaavan kannattavuuden tunnusluvun. Todellisuudessa käyttökelpoisia eri
sovelluksista tehtyjä taloudellisia kannattavuusarvioita oli aineistossa jonkin verran vähemmän, 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 viitteiden 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 seurantaryhmä. Etusijalla olivat sovellukset, joista ei ollut Suomessa kokemuksia ja joiden voitiin olettaa soveltuvan Suomen oloihin. Lisäksi käsittelyyn otettiin muita lähiajan toteuttamisohjelmiin 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 telematiikkasovelluksia 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 kannattavuuden arviointi. Lähtökohtana sovellusten vaikutusten ja kannattavuuden arvioinnille
oli vuonna 2002 julkaistuissa Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa (Kulmala et al 2002) esitetty lähestymistapa.
Tarkasteltaessa eri sovellusten soveltuvuutta Suomen oloihin joudutaan sovelluksen rahassa 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
KANNATTAVUUSLASKELMA
* rahamääräiset hyödyt ja
kustannukset sekä
niiden kohdentuminen
* H/K-suhde
* herkkyystarkastelut

YHTEENVETO

VAIKUTUSTEN
ANALYSOINTI
* ei-rahalliset vaikutukset
* vaikutusten arviointi
liikennepoliittisten tavoitteiden näkökulmasta
* vaikutusten tulkinta

TOTEUTETTAVUUDEN
ARVIOINTI
* rahoitus ja toteutustapa
* hyväksyttävyysarviot
* tekniset ja taloudelliset riskit
* vaiheittain toteutettavuus
* lait ja organisatoriset tekijät

* johtopäätökset
* kooste

Kuva 3. Hankearvioinnin yleiskehikko (Liikenneministeriö 2000).
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Arvioitaessa uusien sovellusten vaikuttavuutta ja kannattavuutta ei voida nojautua suomalaisten vaikutustutkimusten tuloksiin. Jos suomalaisia tuloksia ei ole käytettävissä,
joudutaan arvioimaan muualla maailmassa saatujen tulosten luotettavuutta ja niiden siirrettävyyttä 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 arvioida. 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 arvioimisessa käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Kaikissa sovelluksissa
oletettiin, ettei järjestelmillä ole jäännösarvoa taloudellisen pitoajan päätyttyä. Taloudellinen pitoaika arvioitiin järjestelmän luonteen mukaan ja kaikkien vuositasolla laskettujen kassavirtojen oletettiin ajoittuvan vuoden loppuun.
Hyöty-kustannusanalyyseissä tarkasteltiin vaikutuksia aika-, onnettomuus-, polttoaineja kalustokustannuksiin. Autoilijoiden ajoneuvotunnin hintana käytettiin 13 euroa. Ajoneuvotunnin keskimääräinen hinta riippuu muun muassa siitä, mikä on raskaan liikenteen osuus liikennevirrasta (Tiehallinto 2001).
Tarkasteltaessa vaikutuksia onnettomuuksiin kuolemaan johtaneen onnettomuuden yhteiskuntataloudelliseksi kustannukseksi oletettiin 1,93 miljoonaa euroa (11,5 milj.mk) ja
henkilövahinko-onnettomuuden kustannukseksi 387 000 euroa (2,3 milj.mk) (Tiehallinto 2001).
Joukkoliikenteen kulkuneuvojen kuljettajan aikakustannukseksi oletettiin 17,31 euroa
(102,90 mk) tunnissa ja matkustajien aikakustannukseksi 5,52 euroa (32,80 mk) tunnissa (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 Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kustannusindeksin (Tilastokeskus 2003) perusteella saatiin 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 kannattavuudesta, sillä telematiikkaa sovelletaan usein raskaiden väyläinvestointien myöhäistämiseksi tai korvaamiseksi.
Osana työtä järjestetyissä työpajoissa esiteltiin siihen mennessä saadut tulokset sovelluskohtaisten yhteenvetojen muodossa. Varsinainen raportin teksti kirjoitettiin yhteenvetojen perusteella. Työtä ohjannut seurantaryhmä päätti, että raportin tekstiä enemmän
yksityiskohtia sisältävät sovelluskohtaiset yhteenvedot esitetään raportin liitteenä liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa esiintyvässä hankekorttimuodossa.
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3 VALITTUJEN LIIKENNETELEMATIIKKASOVELLUSTEN 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). Ramppiohjauksella 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. Ramppiohjauslaitteistoon kuuluu liikennevalo-opastimen lisäksi myös vaihteleva määrä liikennettä tarkkailevia ilmaisimia sekä ohjauslaitteisto. Ramppiohjaukseen saattaa liittyä
myös vaihtoehtoiselle reitille opastaminen esimerkiksi muuttuvan opasteen avulla.
Ramppiohjaus voi perustua erilaisiin ohjausalgoritmeihin. Yksinkertaisimmassa tapauksessa 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 algoritmit. Ramppiohjauksella saavutettavat hyödyt riippuvat suurelta osin ohjausalgoritmista (Taale et al 1996). Ramppiohjausta on sovellettu erityisesti lähellä pullonkaulaa
sijaitsevilla moottoritien tulorampeilla sekä tulorampeilla, joilta tielle pyrkivät ajoneuvot häiritsevät liikennevirran kulkua (Taale, Middelham 2000). Ramppiohjauksen soveltaminen 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. Ramppiohjauksen yleisimmät myönteiset vaikutukset ovat väylän liikennevirran nopeuden kasvun tuomat aikasäästöt, väylän kapasiteetin lisääntyminen (Kang, Gillen 1999; Taale,
Middelham 2000) sekä onnettomuuksien väheneminen (Proper, Hatcher 2000). Vaikutukset koko liikennejärjestelmän toimivuuteen, kustannuksiin ja turvallisuuteen riippuvat kuitenkin siitä, siirtyykö rampeilta liikennettä muulle verkolle ja siitä, aiheuttaako
rampeille jonoutuva liikenne häiriöitä rampille liikennettä syöttäville tie- ja katuosuuksille.
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 (Proper, 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 ramppiohjauksen 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 odotetuista hyödyistä vain kolmannes toteutuu.
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Parhaassa vaihtoehdossa hyöty-kustannussuhteen arvoksi saadaan 27 eli hanketta voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavana. Huonommassa vaihtoehdossa, jossa kustannukset on arvioitu vaihteluvälin yläpäähän ja jossa odotetuista hyödyistä
vain kolmannes toteutuu, hyöty-kustannussuhde saa arvon 4. Jopa huonomman vaihtoehdon mukaan toteutuessaan hanke olisi selvästi kannattava. Luultavimmin hyötykustannussuhde on edellä mainittujen arvojen välillä. Edellä mainittujen hyötykustannussuhteiden saavuttaminen edellyttää ramppiohjaukselle soveltuvan kohteen
löytämistä Suomesta.
Liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisista tavoitealueista ramppiohjauksella on myönteinen 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 mahdollisen vaihtoehtoisen reitin ominaisuuksista. Tutkimustulokset ramppiohjauksen vaikutuksista ympäristöön tai ajoneuvokustannuksiin polttoaineen kulutuksen kautta ovat ristiriitaisia.
Ramppiohjauksen soveltuvuutta Suomen oloihin tarkasteltiin jo 1991 julkaistussa
Ramppiohjausselvityksessä (Tielaitos 1991). Selvityksessä ei varsinaisesti tutkittu
ramppiohjauksen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta, mutta pidettiin ramppiohjauksesta maailmalla saatuja kokemuksia yleisesti ottaen positiivisina ja vuoden 1991 Suomessa Pasilanväylää ja Länsiväylää mahdollisina ramppiohjauksen soveltamis- ja kokeilukohteina. 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, Hakamäentiellä 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 muuttunut. Pääkaupunkiseudun liikenneverkko on nykyään olennaisesti erilainen ja liikennemäärät eri väylillä ovat selkeästi suuremmat. Ramppiohjaus saattaisi helpottaa tilannetta 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 häiriöiden aiheuttajia. Tiedottamalla häiriöistä voidaan minimoida häiriöiden aiheuttamia
viivytyksiä ja kuljettajien stressiä.
Mitä nopeammin häiriöstä saadaan tieto tapahtumapaikalta tienkäyttäjille, sitä pienemmiksi jäävät häiriön vaikutukset liikenteeseen. Viivettä häiriön tapahtumisesta sen tuloon tienkäyttäjien tietoon aiheuttaa erityisesti tietoketjun pituus tapahtumapaikalta
tienkäyttäjille. Mahdollista on myös, että tiedotus saavuttaa vain pienen osan kohderyhmästään. RDS-TMC:n avulla voidaan nopeuttaa tiedon kulkua tienkäyttäjälle ja pyrkiä siihen, että tiedotus saavuttaa kohderyhmänsä.
RDS (Radio Data System) tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen tiedonsiirtoon analogisen ULA-yleisradiolähetteen mukana. 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
sisältävät kuvauksen häiriön vaikutusalueesta, ajallisesta kestosta ja mahdollisen autoilijoille suunnatun kehotuksen valita vaihtoehtoinen reitti. Viestit lähetetään RDS-datana
käyttäjien päätelaitteisiin, jotka esittävät vastaanotetun tiedon esimerkiksi laitteen näytöllä tai puheena.
RDS-TMC:n etuina tavallisiin radion liikennetiedotuksiin nähden ovat lähinnä tiedotuksen 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 autoradiovastaanottimen (kuva 5) hankinnasta sekä kartta-aineiston päivittämisestä käyttäjän niin
halutessa. RDS-TMC voidaan myös yhdistää ajoneuvon navigointijärjestelmään tuottamaan 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 päätelaite käytössään. Esimerkiksi Ruotsissa RDS-TMC-toiminnot omaavien vastaanottimien penetraatio on prosentin tai kahden luokkaa (Johansson 2003), eli vaikutuksia koko järjestelmän tasolla ei juurikaan esiinny. Kattavaa arvointia RDS-TMC:n vaikutuksista 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 hetkellä 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 perusteella (Tarry, Pyne 2003). Ennen matkalle lähtöä saadun informaation perusteella suunnitelmiaan 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 käyttökustannuksina 180 000 euroa (Johansson 2003). Käyttökustannuksissa on mukana signaalin lähettämisestä aiheutuvat kustannukset sekä palvelun vaatima henkilötyö. Jos
RDS-TMC tulee suosituksi, joudutaan mahdollisesti investoimaan lisää liikenteen seurantaan käytettäviin järjestelmiin. RDS-TMC-ominaisuuksien aiheuttamaksi lisäkustannukseksi 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 maksamaan palvelusta. Brittiläisessä tutkimuksessa saadun tuloksen mukaan 37 % tutkimuksessa 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 hyötykustannussuhteeksi 1,6. Lukua laskettaessa ei huomioitu jo uponneita alkuinvestoinnin
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kustannuksia. Niiden ottaminen huomioon ei kuitenkaan tekisi hankkeesta yhteiskuntataloudellisesti kannattamatonta. Hyöty-kustannussuhteen arvoja eri lähtöarvoilla löytyy
liitteestä yksi.
Huonoimmassa vaihtoehdossa, jossa käyttäjien palvelusta saama hyöty jää kolmannekseen brittiläisessä tutkimuksessa tulokseksi saadusta summasta ja vain yhdellä prosentilla kuljettajista on käytössään RDS-TMC:tä hyödyntävä päätelaite, muodostuu hyötykustannussuhteeksi noin 0,5. Parhaassa vaihtoehdossa, jossa viidellä prosentilla autoilijoista on RDS-TMC:tä hyödyntävä päätelaite ja jossa käyttäjien palvelusta saamat hyödyt vastaavat brittiläisessä tutkimuksessa saatua arvoa, saadaan hyöty-kustannussuhteeksi noin 2,0.
Varmaa on, että RDS-TMC-palvelulla on ollut vaikutuksia sitä hyödyntävän päätelaitteen hankkineiden kuljettajien käyttäytymiseen. Huomattava osuus kuljettajista muuttaa
käyttäytymistään esimerkiksi valitsemalla toisen reitin. Kuljettajien saavuttamista aikasäästöistä tai vaikutuksesta onnettomuuksiin ei toistaiseksi ole luotettavaa tietoa saatavilla.
RDS-TMC-palvelun hyödyt voivat toteutua vain, jos palvelua hyödyntäviä päätelaitteita
on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan RDS-TMC:n tulevaisuus riippuu suuresti siitä, muodostuuko sitä hyödyntävistä vastaanottimista kaupallista menestystä (Holm 2001). Ajoneuvoon asennettavien navigointilaitteiden yleistyminen 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 käyttäjällä on saamansa tiedon perusteella mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään esimerkiksi
valitsemalla toinen reitti tai siirtämällä matkalle lähdön ajankohtaa. Merkittävimmät liikenteen häiriöt tapahtuvat yleensä pääkaupunkiseudulla tai suurimpien kaupunkien välisellä 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 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. Todennäköiseltä näyttää, että RDS tulee säilymään niin kauan kuin analogisia ULA-yleisradiolähetyksiä jatketaan.
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3.3

E-Call

Suomen tieliikenteen onnettomuuksissa kuolee nelisensataa ja loukkaantuu noin kahdeksantuhatta ihmistä vuodessa. Tärkeä merkitys onnettomuuden seurauksien kannalta
on sillä, miten nopeasti apu ehtii paikalle. Puutteellinen tai virheellinen tieto onnettomuuspaikasta voi viivästyttää avun saapumista. On mahdollista, ettei hätäilmoituksen
tekijä paikallistuntemuksen ja maamerkkien puuttuessa osaa tarkasti ilmaista onnettomuuspaikkaa. Kaikissa tilanteissa ei apua ole myöskään GSM-verkon avulla tapahtuvasta 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 sijoitettua hätäpainiketta tai järjestelmään liitettyjen antureiden havaitessa törmäyksen. Tämä
ns. E-Call-järjestelmä hyödyntää matkapuhelinverkkoa ja tietyssä määrin matkapuhelinverkon avulla tapahtuvaa paikannusta. Ajoneuvolaitteistoon kuuluu olennaisena osana GPS-paikannin, joka tarjoaa suhteellisen 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 syistä.
On esitetty arvio, että telematiikalla voidaan lyhentää merkittävästi onnettomuuden tapahtumisesta 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 olisivat 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 Commission 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 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 onnet-

24

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 karttapohjan 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 hyötykustannussuhteeksi 2,5. Tilanteessa, jossa 20 % ensirekisteröitävistä autoista varustetaan E-Callia hyödyntävällä ajoneuvolaitteistolla, saadaan hyöty-kustannussuhteelle arvo 3,1. E-Callin toteuttamista voidaan siis pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana,
vaikka vain osaan myytävistä autoista asennettaisiin palvelua hyödyntävä ajoneuvolaitteisto.
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Nopeuttaessaan avun saapumista onnettomuuspaikalle E-Call tukee erityisesti liikenneja tietoyhteiskuntapoliittista tavoitealuetta turvallisuus ja terveys onnettomuuksiin kohdistuvan päävaikutuksensa ansiosta. Avun saapuessa nopeammin muodostuvat onnettomuuksien seuraukset vähemmän vakaviksi. On mahdollista, että E-Call helpottaa hätäkeskusten 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 tienkäyttäjien aikakustannuksia ja tukea siltä osin tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset tavoitteita.
Voidaan olettaa, että E-Call tuo olennaisia hyötyjä myös Suomen oloissa, joissa välimatkat 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 verrattain paljon aikaa, ennen kuin sivullinen osuu paikalle, havaitsee tapahtuneen onnettomuuden 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 Digitan verkko kattavat lähes koko maan. Asiantuntijakyselyssä mahdollisena nähtiin toteuttaminen laajuudeltaan rajallisena pilottihankkeena.
Suurimman erän E-Callin toteuttamiseen liittyvissä kustannuksissa muodostaa ajoneuvolaitteiden hankinta. Siksi hyöty-kustannussuhde muuttuu melko jyrkästi ajoneuvolaitteiston hinnan funktiona. Edellä mainituilla ehdoilla E-Callia voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana turvallisuutta edistävänä toimenpiteenä.

3.4

Automaattinen nopeusvalvonta

Liikenteessä vuosittain kuolevien ja loukkaantuvien määrää pyritään suunnitelmallisesti
vähentämään. Nopeusrajoituksia asettamalla pyritään alentamaan ajoneuvojen nopeuksia, jotta onnettomuuksien seuraukset muodostuisivat vähemmän vakaviksi. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että kuljettajat noudattavat tielle asetettua nopeusrajoitusta.
Perinteisellä poliisin suorittamalla valvonnalla ja automaattisella nopeusvalvonnalla pyritään luomaan subjektiivinen kiinnijäämisen riski, joka motivoi noudattamaan asetettuja nopeusrajoituksia.
Perinteisen poliisin suorittaman tutkavalvonnan lisäksi nopeuksia valvotaan useissa
maissa myös automaattisilla järjestelmillä. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kiinteisiin tien varteen sijoitettuihin kameroihin pohjautuva pistenopeuksia valvova järjestel-
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mä. Järjestelmän on havaittu parantaneen liikenneturvallisuutta ja toimineen luotettavasti. (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 vaihtamisen ja kehittämisen tietyin väliajoin. Lisäksi poliisilla on käytössä siirrettäviä miehitettyinä toimivia digitaalisia kameralaitteistoja. Työvoiman tarvetta lisää erityisesti nykyinen 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 automaattivalvonnan laajentamista 800 tiekilometrille vuoteen 2005 mennessä. Tämä laajentaminen voidaan toteuttaa nykyisen järjestelmän puitteissa. Kesällä 2003 valmiina oli 345
kilometriä. Seuraamusten toimeenpanon yksinkertaistaminen on edellytys automaattivalvonnan merkittävälle laajentamiselle, sillä lisäresursseja poliisin suorittamaan liikenteen valvontaan ei ole näköpiirissä.

Kuva 7. Kameravalvonnan tiedotustaulu (Räsänen, Kallberg 2003).
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Nykyään saatavilla oleva tekniikka tarjoaa lukuisia uusia mahdollisuuksia automaattivalvonnan 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 varteen tai sijoittaa näkymättömiin ja samaan aikaan informoida kuljettajia niiden olemassa
olosta (kuva 7).
EU:n ESCAPE-hankkeessa eri tutkimusten tuloksista tehdyn yhteenvedon mukaan automaattinen kameroilla toteutettu nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoihin johtaneita 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 kiinnijäämisen riski on suurempi, jos kuljettajat eivät etukäteen tiedä tarkkoja pisteitä, joissa automaattista 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 vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen näkyvästi tien varressa suoritettua kameravalvontaa
tehokkaammin. Eräässä Uuden Seelannin maakunnista kokeiltiin autoilijoilta piilossa
olevilla siirreltävillä poliisiautosta käsin operoitavilla kameroilla suoritettua nopeusvalvontaa näkyvissä olevien siirreltävien laitteiden sijaan. Vertailualueella toteutettiin
muuten samanlaista mutta kuljettajille näkyvää nopeusvalvontaa. Kuljettajia informoitiin valvonnasta sekä tiedotuskampanjalla että tieosuuksille sijoitetuilla kameravalvonnasta kertovilla liikennemerkeillä. (Keall et al 2001)
Koejakson aikana saatuja tuloksia tarkasteltiin suhteessa tilanteeseen ennen kokeen
aloittamista. Alueellisella vertailulla pyrittiin poistamaan muiden kyseisessä maassa liikenneturvallisuuteen 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 onnettomuuksiin. Suoralla tiellä tapahtui 11 % vähemmän henkilövahinko-onnettomuuksia, onnettomuuksissa kuolleita oli 19 % vähemmän ja tapahtunutta onnettomuutta
kohti loukkaantuneita oli 8 % vähemmän. Kaikki edellä mainitut tulokset olivat tilastollisesti 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 nopeusrajoitusta 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 prosenttiin 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 oleva matka-ajan mittaamiseen perustuva järjestelmä on huomattavasti pidemmälle automatisoitu. Kannattavuuden voidaan jälkimmäisessä tapauksessa olettaa olevan selvästi
parempi.
Laajamittainen automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotto edellyttää valvontaan liittyvien prosessien automatisointia mahdollisimman pitkälle. Nykyisen poliisin esitutkinnan kaikissa tapauksissa sisältävän menettelyn yksinkertaistaminen edellyttää lainsäädännön muuttamista. Asiaa tutkinut oikeusministeriön työryhmä piti mahdollisena lähinnä mallia, jossa rikesakko määrätään ehdollisena ajoneuvon rekisterinumeron perusteella (oikeusministeriö 2001). Ajoneuvon haltijan vastustaessa rikesakkoa poliisi toimittaisi 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 oikeusvarmuuden 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 tiekilometriin vuoden 2001 noin 280 kilometristä. On arvioitu, että ehdotuksen mukaisella
automaattisen nopeusvalvonnan lisäyksellä voidaan säästää viisitoista henkilövahinkoonnettomuutta ja neljä liikennekuolemaa vuosittain (Mäkinen 2001, s. 31).
Automaattisen nopeusvalvonnan laajentamiselle laskettiin hyöty-kustannussuhde sekä
hallinnollisen maksun että ehdollisen rikesakon tapauksessa. Eroja kustannuksissa näiden vaihtoehtojen välillä on lähinnä seuraamusten käsittelyyn tarvittavan työvoiman
määrässä ja kustannusten kohdentumisessa. Ehdollisen rikesakon tapauksessa hyötykustannussuhteeksi 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 yksiajorataiset tieosuudet, joiden geometria on huono. Matka-ajan mittaamiseen perustuva
automaattinen nopeusvalvonta soveltuu parhaiten osuuksille, joilla on paljon pitkämatkaista 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 rikesakon – 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 liikennejärjestelmän 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 ennalta arvaamattomat liikenteen häiriöt, joiden kestoa tai vaikutuksia kuljettajan voi olla
vaikea ennakoida.
Reittiä valitessaan kuljettaja ei yleensä tiedä, miten liikenne 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 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 matkaajan päälle tulevasta viiveestä voidaan muodostaa esimerkiksi mittaamalla autojen matka-aikoja automaattista rekisterinumeron tunnistusta hyödyntävien digitaalisten kameroiden avulla ja käyttämällä sopivaa algoritmia lyhyen aikavälin ennusteiden laskemiseen. 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 tilanteessa, jossa ero viiveessä reittien välillä on selkeä. Normaalin matka-ajan ollessa
osuudella noin 5,5-7 minuuttia vasta vähintään noin kuuden minuutin ero viiveessä reittien välillä sai merkittävän määrän kuljettajia siirtymään toiselle reitille.
Tutkimuksen kohteena oli Tanskassa Kööpenhaminan eteläpuolella sijaitsevalle moottoritieosuudelle asennettu järjestelmä, johon sisältyi muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja
vaihtoehtoiselle reitille opastava muuttuva opaste. Parhaimmillaan taulu sai noin 1214 % 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 reitinopastusjärjestelmä parhaimmillaan 20 prosenttia autoilijoista siirtymään vaihtoehtoiselle reitille maantielle 140 (Alppivuori et al 1995).
Kannattavuuslaskelman lähtökohtana oli tilanne, jossa pääväylälle on olemassa vaihtoehtoinen reitti, jonka valitsemalla kuljettajan on mahdollista saavuttaa säästöä matkaajassa. Samalla myös liikenteen sujuvuus pääväylällä paranee osan liikenteestä siirtyessä vaihtoehtoiselle reitille. Normaaliliikenteessä pääväylällä olevien matka-aika osuudella on noin kuusi minuuttia ja ruuhka- tai häiriötilanteessa vähintään 12 minuuttia tai
enemmän. Toiselle reitille siirtyvien oletettiin saavuttavan kahdeksan minuutin aikasäästön tilanteessa, jossa ennakoitavissa oleva ero viiveessä reittien välillä on kuusi minuuttia tai enemmän. Pääväylälle jäävien matka-ajan oletettiin lyhenevän minuutilla liikenteen sujuvuuden parantuessa osan liikenteestä siirryttyä toiselle reitille. Toiselle reitille siirtyvien osuudeksi oletettiin 12 %.
Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa lähtökohtana oli järjestelmä, jossa autojen matka-aikoja mitataan digitaalisten kameroiden ja automaattisen rekisterinumeron tunnistuksen 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 asiantuntijahaastattelulla (Rajala 2003). Järjestelmän toteuttamiseen vaadittavan alkuinvestoinnin 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 joukkoliikennevälineissä tai rinnakkaisilla teillä liikkuvat puhelimet saattavat aiheuttaa virhehavaintoja eikä matkapuhelinverkon tukiasemien sijainti aina ole optimaalinen matka-
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aikojen mittaamisen kannalta. Tarkkaa tietoa ei ole saatavilla myöskään kyseisen menetelmän kustannuksista. Tästä syystä kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että matkaaikojen 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 laskettiin hyöty-kustannussuhde kahdessa vaihtoehtoisessa tilanteessa. Ensimmäisessä
vaihtoehdossa järjestelmä on hyödyksi lähinnä ennalta arvaamattomien liikenteen häiriöiden kuten onnettomuuksien vaikeuttaessa liikennettä. Häiriön kestoksi oletettiin
kaksi tuntia, häiriöiden määräksi vuodessa kymmenen ja häiriön aikaiseksi liikennemääräksi 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 mainittiin päätieverkon häiriöherkät ja vilkkaasti liikennöidyt yhteysvälit sekä Kehä I ja
Kehä III pääkaupunkiseudulla.
Järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että on olemassa vaihtoehtoinen reitti, jolle tarvittaessa voidaan ohjata liikennettä pääväylältä ja jonka matka-ajat eivät poikkea huomattavasti pääväylän matka-ajoista. Ellei vaihtoehtoista reittiä ole, ei järjestelmällä voida 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 matkaaikoja näyttävää taulua.

32

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 vaikeammin ennustettavan ja heikentävät liikennejärjestelmän toimivuutta. Ajoaikojen pidentyessä joukkoliikenne muuttuu vähemmän houkuttelevaksi, matkustajien aikakustannukset lisääntyvät ja saman vuorovälin ylläpitämiseen tarvitaan yhä enemmän kalustoa, mikä nostaa liikennöinnin kustannuksia ja lisää paineita lippujen hintojen korottamiseen. Ruuhkien vaikutuksia joukkoliikenteeseen on pyritty minimoimaan ruuhkaaikoina vain bussien ja taksien käytössä olevilla bussikaistoilla. Monet henkilöautoilijat
käyttävät kuitenkin bussikaistoja lain vastaisella tavalla eivätkä poliisin resurssit nykyisellään 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 automatisoida 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 matka-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, seuraamuksen rikkomukseen syyllistyneelle tuottava, järjestelmä vaikuttaa todennäköisesti
vähintään yhtä tehokkaasti. Kuva 9 esittää automaattisen bussikaistaa valvovan järjestelmän toteutusta Lontoossa.

33

Kannattavuuslaskelmassa huomioitiin vaikutuksina matkustajien ja kuljettajan aikakustannusten säästö, bussien vähentynyt polttoaineen kulutus sekä säästöt kalustokustannuksissa. Kustannuksina huomioitiin järjestelmän toteuttamiseen liittyvä alkuinvestoinnin 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 laskelmiin otetaan mukaan bussikaistojen valvonnan aiheuttama lisääntyvä henkilöautoliikenteen ruuhkautuminen kyseisillä väylillä, hyöty-kustannussuhteen voidaan olettaa
pienenevän.
Järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset tavoitteiden saavuttamista vähentäessään bussien matkustajien ja kuljettajien aikakustannuksia sekä tuodessaan säästöjä polttoaine- ja kalustokustannuksissa. 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 seuraamuksen toimeenpanoon vaatisi lainsäädännön muuttamista. Nykyisessä tilanteessa
poliisin on esitutkinnan kautta selvitettävä ajoneuvon kuljettaja ennen rikesakon määräämistä. Automaattisesti toimiva järjestelmä edellyttäisi rekisterinumeron perusteella
kirjoitettavan ehdollisen rikesakon lisäämistä lainsäädäntöön tai bussikaistan väärinkäytön siirtämistä tieliikennelaista hallinnollisen maksuseuraamuksen piiriin.
Bussikaistoja on tällä hetkellä käytössä ainakin Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Liikenteen ruuhkautumisen suhteen tilanne on ongelmallisin Helsingin seudulla ja Tampereella. Liikenteen ruuhkautuessa kiusaus käyttää bussikaistaa luvattomasti on yhä suurempi. Samalla joukkoliikenteen säännöllisyyden ja täsmällisyyden tulisi säilyä vähintään yhtä hyvinä kuin aikaisemmin.
Jos kunnallista liikenteen valvontaa halutaan kokeilla Suomessa, automaattinen bussikaistojen valvonta soveltuisi hyvin kokeilun sisällöksi. Kunnilla on selkeä motiivi edistää koko liikennejärjestelmän ja erityisesti joukkoliikenteen toimivuutta ja bussikaistojen luvaton käyttö on verrattain vähäinen liikennerikkomus, josta seurauksena on yleensä rikesakko.
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Asiantuntijakyselyn vastauksissa nähtiin automaattisen bussikaistojen valvonnan mahdollisina 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. Alkuvaiheessa valojen ohjaukseen käytetty tekniikka oli varsin karkeaa: valojen ohjaus hoidettiin mekaanisilla kellolaitteilla ja releillä. Tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikan kehittyessä 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 kytkemällä 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, viiveet 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 toteuttamista. Tilanteessa, jossa peräkkäisten pääsuunnan liikennevalojen yhteenkytkentä
on hyvin toteutettu, voi ajantasaista tietoa hyödyntävällä verkollisella ohjauksella saavutettava hyöty jäädä selvästi oletettua vähäisemmäksi.
Ainoa Suomessa tähän mennessä tehty vaikutustutkimus perustuu Tampereella vuonna
2001 tehtyyn muutamien päivien mittaiseen SPOT-järjestelmän kokeiluun. SPOTjärjestelmä 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, Davidson 2000, s. 9). Esimerkiksi Tanskassa Køgessä saadut kokemukset muistuttavat Tampereella saatuja tuloksia. SPOT toimi perinteistä ohjausta paremmin silloin, kun liiken-
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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 säätämistä 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. Lähtötilanteeksi 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 matkaajan 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 palvelutasoa 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 toimintaa on yleensä mahdollista optimoida koko verkon tasolla. Käytännössä nämä kriteerit täyttyvät muutamissa suomalaisittain suurissa kaupungeissa kuten Helsinki, Tampere ja Turku.
Ajantasaiseen tietoon pohjautuvaa liikenneverkon ohjausta liikennevaloilla on toistaiseksi tutkittu verrattain vähän. Erityisesti vaikutuksista turvallisuuteen, liikenteen ympäristöhaittoihin ja muihin liikennemuotoihin on tällä hetkellä hyvin vähän tietoa. Järjestelmää 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 jatkuessa. Bussien ja raitiovaunujen kulkiessa muun liikenteen seassa myös niihin vaikuttaa kaupunkien keskustojen ja pääväylien ruuhkautuminen. Väylien rajallisen välityskyvyn lisäksi merkittäviä ongelmia aiheutuu valo-ohjatuissa liittymissä, joiden viiveet
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saattavat ruuhka-aikana muodostaa huomattavan osan matka-ajasta linjan päästä päähän.
Etuustoiminto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että
saapuva kulkuneuvo voi ”vaatia” vihreän valon itselleen riippumatta liittymän sen hetkisestä 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 antavaan vaiheeseen käynnissä olevan vaiheen päätyttyä. Ensimmäistä vaihtoehtoa sovelletaan 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 Helsingin bussilinjalla 23 matka-ajat lyhenivät keskimäärin 11 % liikennevaloetuuksien
seurauksena (kuva 10).

Kuva 10. Linjan 23 valoetuus Helsingissä, viestin lähettäminen liikennevalojen ohjauskojeeseen (Helsingin liikenteenohjauskeskus 2001).
Joukkoliikenteelle annettavat etuudet vaikuttavat luonnollisesti myös muuhun liikenteeseen. Vaikutus muuhun liikenteeseen riippuu suuresti olosuhteista ja tavasta, jolla joukkoliikenteen 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 kulkuneuvoja (Chada, Newland 2002).
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Tutkimusten mukaan vain aikataulustaan jäljessä oleville busseille etuuden antava järjestelmä nk. ehdollinen valoetuus aiheuttaa vähemmän haitallisia vaikutuksia muulle
liikenteelle kuin kaikille busseille etuuden antava järjestelmä. Ison-Britannian Cardiffissa käytössä ollut ehdollinen valoetuus lyhensi bussien matka-aikoja keskimäärin kolmella prosentilla ja sai bussit pysymään paremmin aikataulussa aiheuttamatta merkittäviä haittavaikutuksia muulle liikenteelle (Hill et al 2001). Myös Helsingissä linjojen 4 ja
23 valoetuudet toteutettiin ehdollisina valoetuuksina.
Alankomaissa saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. Busseille kaikissa tilanteissa etuuden antava järjestelmä aiheutti liittymässä keskimäärin neljänkymmenen sekunnin ylimääräisen viiveen muuta ajoneuvoa kohti. Ehdollinen valoetuus taas ei aiheuttanut merkittävää muutosta kokonaisviiveeseen. Busseille kaikissa tilanteissa etuuden 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 välityskyvyn 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 tilanteessa esimerkiksi sivukatua kulkeva raitiovaunu keskeyttää pääsuunnan liikenteen aina
liittymään saapuessaan 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 hyvin pienet. (Sane 2003)
Laskettaessa hyöty-kustannussuhdetta joukkoliikenteen liikennevaloetuuksille otettiin
kustannuksina huomioon järjestelmän toteuttamiseen liittyvä alkuinvestoinnin kustannus ajoneuvolaitteisiin ja risteyslaitteisiin, laitteiden ylläpidosta ja huollosta aiheutuvat
kulut sekä mahdolliset muulle liikenteelle aiheutuvat ylimääräiset viiveet. Järjestelmän
myönteisinä vaikutuksina huomioitiin säästöt matkustajien ja kuljettajan aikakustannuksissa sekä kaluston tarpeen vähenemisestä seuraava säästö kalustokustannuksissa.
Muulle liikenteelle aiheutuvien ylimääräisten viiveiden suuruuteen liittyvää epävarmuutta pyrittiin hallitsemaan laskemalle järjestelmälle hyöty-kustannussuhde muun liikenteen matka-ajan pidentyessä liittymien vaikutusalueella kahdella prosentilla, puolella prosentilla tai ei lainkaan. Muun liikenteen matka-ajan pidentyessä 2 % järjestelmän hyöty-kustannussuhde jää arvoon 0,7. Tapauksessa, jossa muun liikenteen matkaajat pitenevät 0,5 % saadaan hyöty-kustannussuhteen arvoksi 1,8 ja viimeisessä kaikkein suotuisimmassa tapauksessa 3,9.
Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksilla voidaan saavuttaa yhteiskuntataloudellisia
säästöjä ja niillä voidaan edistää liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista kaupun-
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geissa, joissa liikennevalojen aiheuttamat viiveet pidentävät merkittävästi joukkoliikenteen 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, joissa joukkoliikenteen tarjonta on kohtuullinen ja ruuhkat ovat vaikeita. Pääkaupunkiseudun osalta mainittiin erityisesti poikittaisliikenteen bussilinjat ja raitiovaunut. Raitiovaunut etuudet on suurelta osin jo toteutettu. Olosuhteista riippuen voivat joukkoliikenteen liikennevaloetuudet olla suositeltava ratkaisu myös muissa suurissa kaupungeissa.
Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien yhteiskuntataloudellinen kannattavuus riippuu
suuresti toteutusympäristöstä ja tavasta, jolla etuus toteutetaan. Minimoimalla vaikutukset 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 sijainnista ja matkustamisen hinnasta. Tietoa voidaan jakaa paperisten aikataulujen, reittikarttojen, pysäkkiaikataulujen ja mainoskampanjoiden muodossa. Paperille painettu aikatauluinformaatio 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 paikannukseen satelliitti- tai muulla paikannusjärjestelmällä. Paikannuksen avulla saatu tieto
tulkitaan ymmärrettävään muotoon ja jaetaan käyttäjille. Ajantasaista tietoa joukkoliikennejärjestelmän tilasta voidaan jakaa eri tavoin. Pysäkeille asennettaviin näyttötauluihin liittyy investointikustannus, joka käytännössä estää asentamasta niitä kaikille joukkoliikenteen pysäkeille, ja ne vaativat sähköliittymän ja tietoliikenneyhteyden. Tekstiviestipohjaisten palveluiden ongelmana taas on niiden maksullisuus käyttäjälle.
Internet tarjoaa kolmannen mahdollisen tavan ajantasaiseen tiedotukseen.
Langattomien Internet-yhteyksien saatavuus on parantunut ja niiden hinnat ovat laskeneet. 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 kehittämisessä.
Tähän mennessä kertyneen tiedon perusteella ajantasainen tiedotus saa matkustajat kokemaan 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 todellinen valinnan mahdollisuus eri kulkutapojen välillä. Ajantasaista tietoa jakava järjestelmä voi myös vähentää matkustajien aikakustannuksia lyhentämällä odotusaikoja. (ERTICO 2003, TRB 2003)
Tähän mennessä on toteutettu muutamia järjestelmiä, jotka jakavat Internetin kautta
ajantasaista tietoa joukkoliikenteen toiminnasta (TRB 2003). Ison-Britannian Ipswichissä 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 matkojen 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 Countdown-järjestelmän on arvioitu lisänneen lipputuloja 1,5 % linjoilla, joilla se on käytössä
(ERTICO 2003).
Internetin kautta tapahtuvan ajantasaisen tiedotuksen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioitaessa huomioon otettiin kulkutapajakauman muuttumiseen liittyvät vaikutukset (Hillo 2003) sekä matkustajien aikakustannusten pieneneminen, joka liittyy mahdollisuuteen hyödyntää odotusaika, parempaan linjavalintaan sekä epävarmuuden ja stressin vähenemiseen odottamisen aikana.
Järjestelmän kustannuksina huomioon otettiin alkuinvestointi, johon sisältyvät keskusjärjestelmän ja tiedon Internetiin jakavan palvelimen lisäksi myös ajoneuvoihin asennettavat laitteet. Kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että busseihin on jo asennettu ajoneuvotietokoneet, joiden kustannuksia ei jyvitetä ajantasaista tietoa tuottavalle matkustajainformaatiojärjestelmälle. Järjestelmän vuosittaisia käyttö- ja ylläpitokuluja arvioitaessa huomioitiin myös ajoneuvolaitteistojen ja keskuslaitteiston väliset sekä Internetiin tiedon jakavasta palvelimesta aiheutuvat tietoliikennekulut. Käyttäjien tietoliikenneyhteyksien kuukausimaksuja ja laitekustannuksia ei otettu huomioon laskelmassa.
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Järjestelmälle laskettiin hyöty-kustannussuhde kolmessa eri tapauksessa. Ensimmäisessä tapauksessa joukkoliikenteen matkustajamäärät lisääntyvät keskimäärin 1 %, toisessa
tapauksessa 2 % ja kolmannessa tapauksessa 3,9 %. Ensimmäisessä tapauksessa hyötykustannussuhteeksi saadaan 1,2, toisessa 2 ja kolmannessa 3,5. Kaikilla kolmella vaihtoehdolla järjestelmää voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana, jos laskelman taustalla olleet oletukset ovat voimassa.
Ajantasainen tiedotus joukkoliikennejärjestelmän tilasta parantaa joukkoliikenteellä
liikkumisen laatua ja mahdollisesti myös lisää matkustajamääriä ja lipputuloja. Ajantasainen tieto joukkoliikennejärjestelmän tilasta myös pienentää matkustajien aikakustannuksia. Internetin kautta saatavilla oleva ajantasainen tieto saattaa vaikuttaa myönteisesti myös joukkoliikenteen julkiseen kuvaan. Jotta Internetiä voitaisiin käyttää matkan
aikana tapahtuvan tiedotuksen välineenä, tulee langattomalla Internet-yhteydellä varustettujen mobiilien päätelaitteiden yleistyä riittävästi.
Asiantuntijakyselyn vastauksissa ajantasainen tieto nähtiin erityisen hyödylliseksi joukkoliikenteen häiriötilanteissa ja vaihdettaessa kulkuneuvosta toiseen. Mahdollisena soveltamiskohteena vastauksissa nähtiin koko joukkoliikennejärjestelmä. Vastauksissa
nousi myös esille mahdollisuus houkutella joukkoliikenteeseen uusia käyttäjäryhmiä
kuten nuoria ajantasaisen tiedotuksen avulla.
Parhaat edellytykset joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation toteuttamiseen on kaupungeissa, joissa on merkittävää joukkoliikenteen tarjontaa, tarvittavat laitteistot kuten ajoneuvotietokoneet ovat suurelta osin olemassa, joukkoliikennejärjestelmä
on tavallista monimutkaisempi ja joukkoliikenne on tavallista häiriöherkempää esimerkiksi muun liikenteen ruuhkien vuoksi. Tällaisia kaupunkeja ovat Suomessa Helsingin
seutu ja Tampere.

3.10 Kutsujoukkoliikenne
Tavanomaisen kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin sidotun liikenteen lisäksi on mahdollista 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 määränpäihinsä eivätkä annetut reunaehdot kuten matkustajien odotusaika tai matka-aika ylity.
Periaatteessa on mahdollista automatisoida koko prosessi kuljetustilauksen vastaanottamisesta ajoreittien suunnitteluun ja laskutukseen asti (Dessouky et al 2002). Automatisoimalla tilausten vastaanotto, matkojen yhdistely ja ajoreittien suunnittelu voidaan
säästää henkilöstökuluissa ja pitää järjestelmän kustannukset kohtuullisina. Automaattinen 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 ajoneuvojen sijainnista.
Kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia ja kannattavuutta tarkastellaan suhteessa tilanteeseen
ennen kutsujoukkoliikenteen aloittamista. Vaikutukset voivat olla erilaisia eri käyttäjäryhmille: kuljetuksen tilaaminen aina samasta numerosta voidaan kokea matkaa helpottavana uudistuksena tai rajoituksena asiakkaan vapauteen valita haluamansa taksi. Kutsujoukkoliikenteen muodossa voidaan myös tarjota liikennepalveluita alueille, joilta ne
ovat aikaisemmin puuttuneet.
Kutsujoukkoliikenteellä on onnistuttu vähentämään liikenteen 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 PohjoisSavon matkojenyhdistelykeskuskokeilussa muodostui keskimääräiseksi matkan hinnaksi 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 henkilökilometriä 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 oikeutetuille (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 KELA:n korvaamissa kuljetuksissa saatiin aikaan vuositasolla 52 000 euron panostuksella
matkojenyhdistelykeskukseen noin 102 000 euron yhteiskuntataloudelliset säästöt suhteessa vaihtoehtoon, jossa matkat olisi ilman kutsujoukkoliikennettä tehty yksittäistaksilla (Kivari et al 2003, sivut 48 ja 91). Hyöty-kustannussuhteeksi saatiin kyseisillä luvuilla 2. Arviossa otettiin huomioon matkustajien ja kuljettajien aikakustannukset, ympäristökustannukset, onnettomuuskustannukset sekä matkojenyhdistelykeskuksen resurssikustannus (Kivari et al 2003, sivu 43).
Kannattavuuslaskelmassa ei huomioitu vaikutuksia, joiden yksikäsitteinen hinnoittelu
on vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikutukset palvelun joustavuuteen, matkustamisen mukavuuteen tai muutokset joukkoliikennepalveluiden tarjoamiin liikkumisen mahdollisuuksiin. 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 kuljetusta tilattaessa ja täsmällisyydelle ovat muita käyttäjäryhmiä tiukemmat (Knutsson
1999).
Asiantuntijakyselyn vastauksissa mainittiin kutsujoukkoliikenteelle soveltuvina ympäristöinä 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 liikenne ei tarjoa riittäviä liikkumisen mahdollisuuksia ja joille liikennepalveluiden järjestäminen 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 liittyvään alkuinvestointiin että järjestelmän käytön aikana syntyviin käyttökustannuksiin.
Tarvittavat tietoliikennelaitteet ja asennukset sisältyvät yleensä alkuinvestointiin. Mahdollisten operaattorille maksettavien käyttömaksujen lisäksi tietoliikenteeseen liittyvinä
kuluina tulee huomioida myös järjestelmän ylläpitoon liittyvät tietoliikenteestä aiheutuvat kustannukset (Pennanen 2003).
Tietoliikenneratkaisun valinta yksittäisessä sovelluksessa riippuu sovelluskohtaisten
tarpeiden ja saatavilla olevien vaihtoehtojen lisäksi myös alan palveluja tarjoavien yritysten 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 hinnoitteluun, koska nämä viestit vastaavat valtaosasta tekstiviestiliikenteestä. Tämän
vuoksi tiedonsiirron hinta siirrettyä bittiä kohti muodostuu verrattain korkeaksi tekstiviesteissä. 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 taajamien 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 pysyväkin 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 rajapintoja. Näin voidaan edistää kilpailua laitteiden ja palveluiden toimittajien välillä. Valintaa 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 lisääntyessä. Erityisesti uudet vasta markkinoille tulossa olevat yhteystekniikat kuten
UMTS ja DVB-T saattavat muodostua kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi joissakin sovelluksissa. Näiden saatavuutta ja hinnoittelua tosin on vaikea ennustaa tarkasti. DVBT:n käyttöä rajoittaa sen yksisuuntaisuus. Tietoliikenneyhteyksien hintojen laskiessa ja
tiedon siirrosta bittiä kohti aiheutuvien kustannusten pienentyessä eri liikennetelematiikkasovellusten kannattavuus oletettavasti paranee tulevaisuudessa.
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5 TULOSTEN ARVIOINTIA
Hankkeiden kannattavuutta arvioitiin siltä pohjalta, mitkä niiden todennäköiset vaikutukset ja kustannukset olisivat tällä hetkellä toteutettaessa. Liikenneympäristön muuttuessa muuttuvat myös vaikutukset joita eri toimenpiteillä voidaan saavuttaa. Todennäköistä on myös, että eri sovelluksien toteuttamiseen tarvittavan tekniikan kuten langattomien tietoliikenneyhteyksien ja paikannuslaitteiden hinnat laskevat. Samalla markkinoille tulee yhä uusia laitteita ja järjestelmiä. Kun järjestelmien yleistymisen ja halventumisen kanssa samanaikaisesti liikenne kasvaa ja liikenteen ongelmat lisääntyvät, on
luultavaa, että tarkasteltujen järjestelmien yhteiskuntataloudellinen kannattavuus paranee 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 kohteessa voi sovelluksen kannattavuus poiketa suuntaan tai toiseen edellä esitetystä.
Kannattaa myös ottaa huomioon, että järjestelmiä on tarkasteltu erillisinä muista järjestelmistä. On kuitenkin luultavaa, että eri järjestelmät vaikuttavat muiden järjestelmien
vaikutuksiin ja kannattavuuteen. Esimerkiksi verkollisen valo-ohjauksen, joukkoliikenteen valoetuuksien ja joukkoliikenteen matkustajainformaation toteuttaminen samanaikaisesti hyödyntämällä samoja perusinvestointeja ajoneuvo- liikennevalo- ja keskuslaitteistoihin lienee merkittävästi kannattavampaa kuin järjestelmien toteuttaminen yksittäisinä. Sen lisäksi järjestelmien vaikutus liikenteeseen ja liikkujien matkakäyttäytymiseen on luultavasti erilainen kuin järjestelmien erillistoteutusten yhteenlaskettu vaikutus.
Hyöty-kustannussuhde on mittari, joka kertoo sovelluksen rahaksi muutettavien alkuinvestoinnin hetkeen diskontattujen hyötyjen ja kustannusten suhteen. Se ei kuitenkaan
kerro, miten yksittäinen telematiikkahanke laajemmin vaikuttaa koko liikennejärjestelmän tilaan.
Hyöty-kustannusanalyysi ei myöskään paljasta vaikutuksia, joiden rahaksi muuntamiseen ei ole vakiintuneita tapoja. Esimerkiksi kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia arvioitaessa ei aikaisempaa parempien liikkumisen mahdollisuuksien hinnoitteluun löytynyt
yksikäsitteistä menetelmää. Kaikki vaikutukset eivät ole edes helposti määrällisesti mitattavissa kuten mahdolliset muutokset arvostuksissa ja asenteissa tai koetussa mukavuudessa.
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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 jatkuvasti lisää.
Hankkeen alkuvaiheessa riskinä nähtiin erityisesti kerättävän kansainvälisen aineiston
laatu ja saatavuus. Tutkimuksen loppuvaiheessa kasassa oli jo useita satoja viitteitä käsittävä verrattain suuri aineisto, mutta nimen omaan kannattavuuden arvioimiseen keskittyviä 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 asemassa liikennehankkeiden ja myös liikennetelematiikkasovellusten kannattavuuden arvioinnissa on hyöty-kustannusanalyysi. Sitä käytettäessä siihen tulee sisällyttää hankkeen vaikutukset mahdollisimman täydellisesti, jotta analyysin lopputulos vastaisi todellisuutta.
Valitettavasti kaikkia eri vaikutuksia ei voida helposti arvioida hyöty-kustannusanalyysin vaatimusten mukaisesti eli rahallisina. Esimerkiksi joukkoliikenteen parantuneen säännöllisyyden ja täsmällisyyden vaikutusten arviointiin ei ole olemassa yksityiskohtaista ohjeistusta. Vaihtoehdoiksi jää ilman tarkkaa ohjeistusta olevan vaikutuksen
arviointi joka kerta erikseen tehtävien erilaisten oletusten avulla tai kyseisen vaikutuksen jättäminen kannattavuuslaskelman ja hyöty-kustannusanalyysin ulkopuolelle. Ensimmäisessä tapauksessa kärsii tutkimusten keskinäinen vertailukelpoisuus. Jälkimmäisessä tapauksessa taas tehty arvio kannattavuudesta sisältää pienemmän tai suuremman
virheen.
Voidaan myös kysyä, soveltuuko hyöty-kustannusanalyysin tulos sellaisenaan päätöksenteon pohjaksi tehtäessä eri telematiikkasovelluksiin liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen tai eri liikennemuotojen keskinäiseen asemaan voi
käytännössä olla ylivoimaisen vaikeaa saada huomioiduksi perinteisen hyötykustannusanalyysin menetelmin.
Laskelmien pohjana on käytetty viiden prosentin korkokantaa. Laskennallinen korkokanta kuvastaa laskentaparametriä, jonka avulla eri vuosina suunniteltujen ja toteutettujen projektien vertaileminen ja yhteismitallistaminen on mahdollista, vaikka reaalitaloudessa tapahtuisikin muutoksia ja korkotaso olisi olennaisestikin viidestä prosentista
eroava. Korkokannan tarkoitus on kuvata yhteiskunnallista aikapreferenssiä eikä esimerkiksi todellisia valtiolle aiheutuvia pääomakustannuksia ja sen valinta on sopimuksenvarainen asia (Metsäranta, Pesonen 2003). Korkokannan vaikutus tuloksiin on ver-
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rattain pieni, sillä yleensä telematiikkahankkeet eivät ulotu kovin pitkälle tulevaisuuteen. 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 kutsujoukkoliikennettä kannattaa edelleen lisätä sopiviin oloihin. Verkollinen valo-ohjaus vaikuttaa soveltamisen arvoiselta vain suurimmissa kaupungeissa, joissa liikennemäärät
ovat riittävän suuria.
Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet ja ajantasainen matkustajainformaatio tulisi toteuttaa 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 palvelusta 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

Ramppiohjaus

4

27

RDS-TMC – ajantasainen liikenteen
häiriötiedotus

0,5

2

E-Call

2,5

3,1

Automaattinen nopeusvalvonta

4,7

5,5

4,7

Matka-ajan näyttötaulut

–

–

2,5

Automaattinen bussikaistojen valvonta

1,5

2,9

Liikenneverkon ohjaus liikennevaloilla

3

6,1

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

0,7

3,9

Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä
ja Internet

1,2

3,5

Kutsujoukkoliikenne

Todennäköisin

1,6

2
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Ramppiohjaus

Liite 1.1

TIIVISTELMÄ
Ramppiohjauksella säädellään moottoritielle tulevaa liikennemäärää siten, ettei tiellä olevien ajoneuvojen määrä
ylitä paikallisestikaan sen välityskykyä ja ruuhkauta tietä.
Yksinkertaistettuna ramppiohjausta voidaan luonnehtia
tavalliseksi punainen-keltainen-vihreä –liikennevalon sovellukseksi moottoritien rampilla. Ramppiohjauksella voidaan helpottaa tilannetta erityisesti kysynnän ylittäessä
tien kapasiteetin ja yllättävään häiriöön liittyvissä ruuhkatilanteissa.
Ramppiohjaus vaikuttaa sekä kuljettajan ajotapaan että
reitin valintaan. Vaikutukset reitin valintaan riippuvat olosuhteista ja voivat olla joko toivottuja tai ei-toivottuja.
Ramppiohjauksen yleisimmät myönteiset vaikutukset
ovat väylän liikennevirran nopeuden kasvun tuomat

Ramppiohjaus

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

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. Mahdollisina kohteina Suomessa ovat nousseet esille Kehä
I:n Vihdintien ja Kannelmäen liittymät Ramppiohjausta
voidaan pitää kannattavana myös Suomen oloissa esiintyvillä liikennemäärillä ja hyöty-kustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan välille 4–27.

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

:)

Onnettomuudet vähenevät
ramppiliittymissä

Luontoon
kohdistuvat
haitat

:)

:)

Pääväylän liikennevirta sujuvoituu ja tasaantuu

Tietoyhteiskunta

aikasäästöt, väylän kapasiteetin lisääntyminen sekä onnettomuuksien väheneminen. Norjassa saadun kokemuksen mukaan ramppiohjauksella voidaan säästää jopa
800 ajoneuvotuntia viikossa liikennemäärien ollessa
Suomen tasoa.

:(

:|

:|

:(

Liikennettä voi siirtyä vaihtoehtoisille reiteille

:(

Rampeille kertyy jonoja; jono
voi aiheuttaa haittaa ympäröivälle tieverkolle

Hanke: Ramppiohjaus

Liite 1.1

Sovelluksen kuvaus
Ramppiohjaus on liikenteen hallinnan keino, joka vuonna
2002 julkaistujen Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden 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. (Liikenneministeriö 2002, taulukko 3)
Yksinkertaistettuna ramppiohjausta voidaan luonnehtia
”tavalliseksi punainen-keltainen-vihreä liikennevalon sovellukseksi moottoritien rampilla” (Tiehallinto 1991, s. 11).
Ramppiohjauksella säädellään moottoritien liikennemäärää 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 yllättävään häiriöön liittyvissä ruuhkatilanteissa.

Ramppiohjauslaitteistoon kuuluu liikennevalo-opastimen
lisäksi myös vaihteleva määrä liikennettä tarkkailevia ilmaisimia sekä ohjauslaitteisto. Ramppiohjaukseen saattaa liittyä myös vaihtoehtoiselle reitille opastaminen esimerkiksi muuttuvan opasteen avulla.
Ramppiohjaus voi perustua erilaisiin ohjausalgoritmeihin.
Yksinkertaisimmassa tapauksessa kyse voi olla aikaohjatusta ramppiohjausalgoritmista, joka ei tarvitse reaaliaikaista tietoa liikenteestä. Muita mahdollisuuksia ovat
adaptiiviset ohjausalgoritmit kuten ALINEA (Hadj-Salem
et al 2001) tai sumeaa logiikkaa hyödyntävät algoritmit.
Ramppiohjauksella saavutettavat hyödyt riippuvat suurelta osin ohjausalgoritmista. (Taale et al 1996) Ramppiohjausta on sovellettu erityisesti lähellä pullonkaulaa sijaitsevilla moottoritien tulorampeilla sekä tulorampeilla,
joilta tielle pyrkivät ajoneuvot häiritsevät liikennevirran
kulkua (Middelham, Taale 2000).

Vaikutusselvitykset
Toiminnallisia kohteita, joihin luokkien O1 ja O2 sovelluksilla pyritään vaikuttamaan, ovat ohjeissa esitetyn taulukon mukaan ajotapa ja ajoneuvo sekä reitin valinta.
Ramppiohjauksella on mahdollisesti myös muita vaikutuksia, sillä ohjauksen perustana toimivat algoritmit saattavat 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. Tutkimustulosten vähäisyyden sijaan ongelmia ovat enemmänkin tulosten siirrettävyys ajassa ja paikassa sekä
tutkimuksissa käytetyt menetelmät ja tehdyt oletukset.
Norjassa saatujen tulosten mukaan ramppiohjauksella on
vaikutuksensa jo Suomenkin oloissa esiintyvillä liikennemäärillä (Haugen, Giæver 2001).
Ramppiohjauksesta on saatu eri maissa runsaasti kokemuksia. Yleisimmät myönteiset vaikutukset ovat väylän
liikennevirran nopeuden kasvun tuomat aikasäästöt ja
kapasiteetin lisääntyminen (Gillen, Kang 1999; Middelham, Taale 2000) sekä onnettomuuksien väheneminen(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 (Hatcher, Proper 2000). Alankomaiden kokemukset ovat samansuuntaisia. 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 ympäristöön ovat ristiriitaisia. 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. Nettovaikutus päästöihin on eräässä tutkimuksessa arvioitu lievästi kielteiseksi. (Gillen,
Kang 1999) Myös päinvastaisia tuloksia, jotka osoittavat
ramppiohjauksella olevan myönteinen vaikutus päästöihin, on saatu. (Cambridge Systems 2001).
Ramppiohjauksen vaikutukset reitin valintaan riippuvat
olosuhteista. Kuljettajien pyrkiessä minimoimaan matkaan käytettävän ajan saattaa liikenne siirtyä ramppiohjauksen kohteena olevalta väylältä vaihtoehtoisille reiteille, jos sellaisia on olemassa. Vaihtoehtoisille reiteille siirtyminen saattaa tilanteesta riippuen olla joko toivottu tai
ei-toivottu vaikutus. Kaikissa ramppiohjausta käsittelevissä vaikutustutkimuksissa ei ole otettu huomioon ramppiohjauksen vaikutuksia muun liikenneverkon tilaan.
Ramppiohjauksen mahdollisia haittavaikutuksia ovat
rampilla jonotuksesta aiheutuva aikakustannus, vaihtoehtoisille reiteille siirtyvän liikenteen aiheuttamat ongelmat sekä rampille kerääntyvän jonon ulottuminen itse
rampin ulkopuolelle. Ramppiohjauksen haittavaikutuksia
voidaan minimoida valitsemalla oikea ohjausalgoritmi ja
ennakoimalla mahdolliset ongelmat jo järjestelmää suunniteltaessa.

Hanke: Ramppiohjaus

Liite 1.1

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Ramppiohjauksen rahassa mitattavat hyödyt syntyvät
lähinnä säästönä aika- ja onnettomuuskustannuksissa.
Ramppiohjauksen mahdollisia haittoja kuten rampilla
odotuksesta aiheutuva aikakustannus sekä ramppiohjauksen aiheuttamat ongelmat muulle liikenneverkolle
voidaan minimoida valitsemalla käytettävä ohjausalgoritmi oikein ja ennakoimalla mahdolliset ongelmat jo järjestelmää suunniteltaessa.
Ramppiohjauksen kustannukset riippuvat voimakkaasti
siitä, millainen järjestelmä on kyseessä. Mitä enemmän
ramppiohjausopastimia ja mitä useampia ilmaisimia tarvitaan sitä suuremmat ovat kustannukset. Ramppiohjauksen kytkeminen yhteen muiden liikennetelematiikan
järjestelmien kanssa aiheuttaa kustannuksia mm. tarvittavien tietoliikenneyhteyksien ja ohjauslaitteistojen muodossa. Toisaalta ramppiohjausjärjestelmään kuuluvat
ilmaisimet tuottavat tietoa, jota mahdollisesti voidaan
hyödyntää muihinkin tarkoituksiin kuten liikenteen seurantaan.
Norjassa saadun kokemuksen perusteella tiedetään, että
ramppiohjauksella voidaan säästää jopa 800 ajoneuvotuntia viikossa liikennemäärien ollessa Suomen tasoa
(Haugen, Giæver 2001). Kyseisessä kohteessa suurimmat liikennemäärät ruuhkasuuntaan olivat noin 10001400 ajoneuvoa tunnissa (Haugen, Giæver 2001, kuva
6.3). Oletettaessa järjestelmän toimivan ympäri vuoden
saadaan vuodessa säästyneiden ajoneuvotuntien määräksi 40800. Ajoneuvotunnin hinnaksi oletettiin kolmetoista euroa.
Yhdysvalloissa ramppiohjauksen on raportoitu vähentäneen onnettomuuksia 15-60 prosentilla (Hatcher, Proper
2000, s. 13). Brittiläisen M6-moottoritien ramppiohjausta
käsitelleessä vaikutustutkimuksessa tosin saatiin huomattavasti pienempiä lukuja (TEMPO Secretariat 2001).
Kolmen vuoden mittaisen vuosina 1993-1995 kerätyn
aineiston perusteella arvioitiin ramppiohjauksen vähentäneen onnettomuuksia yhdestä kymmeneen prosenttiin.
Tässäkään tapauksessa ei tarkasteltu, onko saatu tulos
tilastollisesti merkitsevä. Tilastollisesti merkitsevien tulosten saaminen on usein ollut vaikeaa maantieteellisesti
ja

kestoltaan rajallisista kokeiluista. Edellä mainituista syistä
onnettomuuksien vähenemistä ei huomioitu kannattavuuslaskelmassa.
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 kaikissa tutkimuksissa ole otettu huomioon esimerkiksi
ramppiohjauksen vaikutuksia muuhun liikenneverkkoon
tai opastimia noudattamatta jättävien autoilijoiden osuutta.
Kerätyn aineiston perusteella laadittiin kannattavuuslaskelma hypoteettiselle ramppiohjausjärjestelmälle. Järjestelmään oletettiin kuuluvan ramppiohjauksen lisäksi
muuttuva opaste, jolla liikennettä voidaan ohjata vaihtoehtoiselle reitille. Perustamis- ja käyttökustannusten alaja 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 hyötykustannussuhde ramppiohjaukselle on vähintään neljä,
jopa tilanteessa, jossa järjestelmällä saavutettava säästö
ajoneuvotunneissa jää olennaisesti ennakoitua pienemmäksi 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 mainittujen arvojen väliltä
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Ramppiohjaus, kannattavuuslaskelma
Perustamiskustannus
Ramppiohjaus
VMS
Yhteensä
Vuosittaiset käyttökustannukset
Ramppiohjaus
VMS
Yhteensä
Hyödyt vuositasolla
Säästetyt ajoneuvotunnit
Yhteensä
Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Yhteensä

Ylempi

Alempi

27 098
43 357
70 454

45 163
108 391
153 554

1 355
2 168
3 523

3 161
5 420
8 581

530 400
530 400

176 800
176 800

2 296 354
85 706
26,79

765 451
190 705
4,01

Vaikutusten analysointi
Liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisista tavoitealueista
ramppiohjauksella on positiivinen vaikutus ainakin liikennejärjestelmän palvelutasoon ja kustannuksiin säästyneiden aikakustannusten kautta. Vaikutuksista onnettomuuksiin ei ole kovin paljoa tilastollisesti merkitseviksi katsottuja
tutkimustuloksia. Tutkimustulokset ramppiohjauksen vaikutuksista ympäristökustannuksiin tai ajoneuvokustannuksiin 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 matkan ajoitukseen.

Toteutettavuuden arviointi
Ramppiohjauksen soveltuvuutta Suomen oloihin tutkittiin jo 1991 julkaistussa Ramppiohjausselvityksessä
(Tielaitos 1991). Selvityksessä ei varsinaisesti tutkittu
ramppiohjauksen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta, mutta pidettiin ramppiohjauksesta maailmalla
saatuja kokemuksia yleisesti ottaen positiivisina ja vuoden 1991 Suomessa Pasilanväylää ja Länsiväylää
mahdollisina ramppiohjauksen soveltamis- ja kokeilukohteina.
Vuoden 1991 jälkeen tilanne on muuttunut. Pääkaupunkiseudun liikenneverkko on muuttunut olennaisesti erilaiseksi, liikennemäärät ovat monilla väylillä selkeästi
suuremmat ja ramppiohjauksen toteuttamiseen tarvittava tietoliikenne- ja tietojenkäsittelytekniikka on halvempaa ja kehittyneempää kuin vuonna 1991. Myös ramppiohjauksessa käytettävät algoritmit ovat kehittyneet
huomattavasti esimerkiksi sumeaan logiikkaan perustuvien algoritmien myötä.
Erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat ruuhkat tärkeimmillä väylillä muodostuneet pysyväksi ja vaikeasti ratkaistavaksi ongelmaksi. Ramppiohjaus saattaisi helpottaa tilannetta erityisesti moottoriteillä, joilla säännöllisesti 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 kartoittamisen jälkeen järjestelmä voidaan toteuttaa ensin yhdelle
väylälle tai sen osalle ja arvioida sen jälkeen kokeilun
hyödyt ja kustannukset.

RDS-TMC – ajantasainen liikenteen häiriötiedotus

TIIVISTELMÄ
RDS-TMC voi toimia välineenä, jonka avulla kuljettajat
saavat ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Liikenteen
häiriöistä tiedottamalla voidaan vähentää häiriöiden aiheuttamia viivytyksiä ja kuljettajien stressiä. RDS-TMC
voi olla käytössä joko autoradiovastaanottimen lisäominaisuutena tai osana ajoneuvon navigointilaitteistoa.
RDS-TMC:n vaikutukset kohdistuvat suurelta osin kuljettajien reitin valintaan. Brittiläisen tutkimuksen mukaan
45 % RDS-TMC-vastaanottimen omaavista kuljettajista

RDS-TMC - ajantasainen
liikenteen häiriötiedotus

Tietoyhteiskunta

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

Turvallisuus ja
terveys

:)

Tiedon saatuaan kuljettajat
ovat paremmin varautuneita
kohtaamaan häiriötilanteen

:)

:)

Ajantasainen tiedotus lisää
koettua matkustusvarmuutta
ja sitä kautta mukavuutta

oli vähintään kerran valinnut toisen reitin saamansa tiedon perusteella.

:)

Saatuaan tiedon häiriöstä
kuljettajalla on mahdollisuus
valita toinen reitti

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset
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Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat
haitat
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Sovelluksen kuvaus
Häiriöiden hallinnalla tarkoitetaan sekä odottamattomien
että ennalta tiedossa olevien tieliikenteen häiriöiden havaitsemista, hoitamista ja poistamista (Kalliokoski 2003).
Häiriöiden hallintaan liittyviä liikennetelematiikan sovelluksia on olemassa suuri joukko.
Suomen oloissa suurin osa häiriöistä aiheutuu huonosta
säästä ja sen mukanaan tuomista vaikeista keliolosuhteista. Myös onnettomuudet ja tietyöt ovat tyypillisiä häiriöiden aiheuttajia. Tiedottamalla häiriöistä voidaan minimoida häiriöiden aiheuttamia viivytyksiä ja kuljettajien
stressiä.
Häiriöiden hallinnassa kriittinen tekijä on aika. Mitä nopeammin häiriöstä saadaan tieto tapahtumapaikalta tienkäyttäjille, sitä pienemmiksi jäävät häiriön vaikutukset
liikenteeseen. Viivettä häiriön tapahtumisesta sen tuloon
tienkäyttäjien tietoon aiheuttaa erityisesti tietoketjun pituus tapahtumapaikalta tienkäyttäjille. Mahdollista on
myös, että tiedotus saavuttaa vain pienen osan kohderyhmästään.
RDS on lyhenne sanoista Radio Data System. RDS tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen tiedonsiirtoon analogisen ULA-yleisradiolähetteen mukana. RDS-datana lähetetään esimerkiksi ohjelmaa lähettävän radioaseman tunnusta, 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. RDSTMC pohjautuu standardoituihin viesteihin, jotka sisältävät kuvauksen häiriöstä, häiriön sijainnin, tietoa häiriön
vaikutusalueesta, ajallisesta kestosta ja mahdollisen autoilijoille suunnatun kehotuksen valita vaihtoehtoinen reitti. Viestit lähetetään RDS-datana käyttäjien päätelaitteisiin, jotka esittävät vastaanotetun tiedon esimerkiksi
tekstinä laitteen näytöllä tai puheena.

RDS-TMC:n etuna tavallisiin radion liikennetiedotuksiin
nähden on lähinnä tiedotuksen radiossa lukemisesta aiheutuvan 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 autoradiovastaanottimen hankinnasta sekä kartta-aineiston päivittämisestä käyttäjän niin halutessa.. RDS-TMC voidaan
myös yhdistää navigointijärjestelmään tuottamaan ajantasaista tietoa häiriöistä ja liikenteen sujuvuudesta.
Vuonna 1999 oli valmiina koko maan kattava RDS-TMCpalvelu (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 RDSTMC:n hyödyntämistä on estänyt tarvittavien vastaanottimien heikko saatavuus ja navigointijärjestelmien tarvitseman kartta-aineiston puuttuminen.
RDS:n on ajoittain oletettu korvautuvan muilla teknologioilla. Todennäköistä kuitenkin on, että RDS säilyy tapana siirtää tietoa niin kauan kuin analogisia ULAyleisradiolähetyksiä jatketaan. Nopeaa siirtymistä analogisista lähetyksistä digitaalisiin DAB-lähetyksiin ja analogisten lähetysten lopettamista ei tällä hetkellä ole näköpiirissä (YLE 2003). Esimerkiksi Iso-Britannian autoteollisuus ennakoi RDS-TMC-laitteiden myynnin kasvavan
Euroopassa vuoden 2000 181 miljoonasta eurosta noin
700 miljoonaan euroon vuoteen 2006 mennessä (UK
Auto Industry 2002).

Vaikutusselvitykset
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 arviointia 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 vastaanottimen omaavista kuljettajista noin 45% oli vähintään kerran
valinnut toisen reitin järjestelmän tarjoaman tiedon perusteella (Tarry, Pyne 2003). Ennen matkalle lähtöä saadun
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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 vaikuttaneen noin viiteen prosenttiin käyttäjiensä matkoista.
Tutkimuksen aineiston muodostivat 21744 tutkimuksessa
mukana olleiden henkilöiden tekemää matkaa. Tapauksista, joissa RDS-TMC-palvelulla oli vaikutusta, 74 prosentissa käyttäjä valitsi toisen reitin, kuudessa prosentissa hiljensi vauhtia ja kahdessa prosentissa lisäsi tarkkaavaisuuttaan. Muutamat käyttäjät myös siirsivät matkalle
lähtöä ( Burton, Eveleigh 2002).
Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa (LVM
2002) esiintyy omana luokkanaan Yksilöliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen (HÄH2). RDS-TMC sijoittuu arviointiohjeiden luokkaan tiedotus liikenteen sujuvuudesta,
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häiriöistä ja tietöistä (T2). Toiminnalliset kohteet, joihin
RDS-TMC:n vaikutukset kohdistuvat näyttäisivät siis olevan 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. Vaikutuksia onnettomuuksiin ei tähän mennessä ole tutkittu.
RDS-TMC voi olla käytössä myös ajoneuvopäätelaitteessa toimivan suunnistus- ja reitinopastusjärjestelmän osajärjestelmänä. Tällöin ei voida arvioida RDS-TMC-palvelun vaikutuksia erikseen ilman kokonaisjärjestelmän vaikutusten tutkimista (LVM 2002, s. 37). Tällöin ainoaksi
mahdollisuudeksi jää arvioida kokonaisjärjestelmän vaikutukset tai arvioida, miten hyvin RDS-TMC täyttää tehtävänsä kokonaisjärjestelmän osana (LVM 2002, s. 37).

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Arvioitaessa RDS-TMC-palvelun kannattavuutta Suomen
oloissa oletettiin palvelun aloittamisen vaatimiksi investointikustannuksiksi 350000 € ja vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi 180000 € (Johansson 2003). Vuotuiset käyttökustannukset koostuvat lähinnä palvelun ylläpitoon tarvittavasta työvoimasta ja signaalin lähettämisestä yleisradiolähettimien kautta. Investointikustannuksiin on laskettu mukaan myös palvelun käynnistämiseen tarvittu
henkilötyö. Palvelun vaatima infrastruktuuri on jo rakennettu ja siihen liittyvät investointikustannukset ovat periaatteessa ns. uponneita kustannuksia, joita ei enää saada takaisin. Palvelulle laskettiin hyöty-kustannussuhteet
jo uponneita kustannuksia edustavan alkuinvestoinnin
kanssa ja ilman sitä. Suomen autokannan määräksi oletettiin 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 RDSTMC-palvelun käyttäjistä olisi valmis harkitsemaan palvelun tilaamista keskimäärin 137,44 eurolla (96 £) vuodessa (Tarry, Pyne 2003).
RDS-TMC:n autoilijoille aiheuttamaa laitekustannusta on
vaikeaa arvioida tarkasti. Nykyään lähes kaikkiin uusiin
autoihin asennetaan jo tehtaalla autoradio. Tällöin RDSTMC:n auton ostajalle aiheuttama laitekustannus vastaisi
erotusinvestointia, joka syntyy korvattaessa tavallinen
autoradio RDS-TMC-toiminnot omaavalla vastaanottimella. Hinnaneroksi tavallisen autoradion ja RDS-TMCtoiminnot omaavan vastaanottimen välillä on oletettu

100 euroa. Saman verran on oletettu RDS-TMC:n osuudeksi muiden ajoneuvoon asennettavien RDS-TMCtoiminnot sisältävien päätelaitteiden hinnoissa.
Yhdellä prosentilla autoilijoista oletettiin olevan palvelua
hyödyntävä päätelaite, mikä vastaa Ruotsin tämänhetkistä tilannetta (Johansson 2003).
Palvelua maksamisen arvoisena pitävien käyttäjien määräksi oletettiin 37 % (Tarry, Pyne 2003).
Palvelun arvo käyttäjille riippuu suurelta osin liikennejärjestelmän tilasta. Iso-Britannian liikennejärjestelmä poikkeaa jossain määrin Suomesta. Voidaan myös esittää
kysymys, vastaako brittiläisessä tutkimuksessa saatu
arvo käyttäjien todellista maksuhalukkuutta. Epävarmuutta palvelun arvossa käyttäjille ja käytössä olevien
päätelaitteiden määrässä käsiteltiin valitsemalla näille
erilaisia arvoja ja laskemalla näitä vastaavat hyötykustannus-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 arvosta ja autoilijoista vain yhdellä prosentilla on käytössään 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 likimäärin 16,1 prosenttia vuonna 2002 ensirekisteröidyistä
autoista. Parhaassa mahdollisessa vaihtoehdossa palvelun arvon käyttäjille oletettiin vastaavan brittiläisessä

Hanke: RDS-TMC – ajantasainen liikenteen häiriötiedotus

tutkimuksessa esiintyvää arvoa ja viidellä prosentilla autoilijoista olevan palvelua hyödyntävä päätelaite.
Kannattavuuslaskelmilla tarkasteltiin myös kahta muuta
tilannetta. Ensimmäisessä tapauksessa palvelun käyttäjämäärä jää yhteen prosenttiin autoilijoista palvelun arvon
ollessa käyttäjille 137,44 €/vuosi. Jälkimmäisessä tapauksessa 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 laskelmissa on oletettu, että palvelusta hyötyjä saavien osuus
päätelaitteen omistavista vastaa brittiläisessä tutkimuksessa tulokseksi saatua palvelusta maksamaan halukkaiden 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 joissakin esitetyistä vaihtoehdoista. Järjestelmää ei voi pitää
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yhteiskuntataloudellisesti kannattavana, jos tuloksena on
vain vähäisiä hyötyjä vähemmistölle päätelaitteen omistavista. 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 määrä on vakio ajan suhteen: todellisuudessa vastaanottimet
markkinoille tultuaan yleistyvät vähitellen. Vastaanottimien määrä oletettiin vakioksi, sillä tarkoitus oli kuvata
lanseerausvaiheen sijaan tilannetta, jossa järjestelmä on
vakiintuneessa käytössä.
Vaikutusten analysointi
RDS-TMC voi olla käytössä esimerkiksi radiovastaanottimen lisäominaisuutena tai ajoneuvoon asennettavan
suunnistus- ja reitinopastusjärjestelmän osajärjestelmänä. Jälkimmäisessä tapauksessa ei voida arvioida RDSTMC:n vaikutuksia kokonaisjärjestelmästä erillään. Ensimmäistä 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 käyttäytymiseen. Huomattava osuus kuljettajista oli muuttanut
käyttäytymistään – useimmissa tapauksissa kyse oli toisen reitin valinnasta. Kuljettajien saavuttamista aikasäästöistä tai onnettomuuskustannuksissa tapahtuneista
säästöistä ei ole kokeelliseen tutkimukseen perustuvaa
tietoa saatavilla.

RDS-TMC: kannattavuuslaskelma
Alkuinvestointi ilman uponneita kustannuksia
Ajoneuvolaitteet
Yhteensä
Hyödyt ja kustannukset vuositasolla
Palvelun arvo käyttäjille
Vuosittaiset ylläpitokustannukset
Yhteensä

Alempi

Ylempi

2 194 683
2 194 683

10 973 415
10 973 415

372 012
-180 000
192 012

5 580 182
-180 000
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
Käyttökustannusten nettonykyarvo
779 306
Alkuinvestoinnin kustannus
2 544 683
Hyöty-kustannussuhde
0,485

24 159 267
779 306
11 323 415
1,996
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Toteutettavuuden arviointi
RDS-TMC-palvelun hyödyt voivat toteutua vain, jos palvelua hyödyntäviä päätelaitteita on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Tärkeässä asemassa ovat erityisesti autojen ja autoradioiden valmistajat. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan RDS-TMC:n tulevaisuus riippuu suuresti
siitä, muodostuuko sitä hyödyntävistä vastaanottimista
kaupallista menestystä (Holm 2001). Ajoneuvoon asennettavien 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 autoradiovastaanottimista ole tulossa kaupallista menestystä Suomessa.
RDS-TMC-palvelun infrastruktuuri on suurimmalta osin
kunnossa. Palvelu kattaa koko Suomen, se on Euroopan
laajuisesti standardoitu ja sen kautta välitetään jo nyt
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ajantasaista tietoa liikenteen häiriöistä. Palvelu on muualla 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 ongelmia, 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 tulevaisuuden 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 jatketaan.

E-Call
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TIIVISTELMÄ
Tieliikenteen onnettomuuksien seurausten kannalta on
usein ratkaisevaa, miten nopeasti apu ehtii paikalle. Avun
tuloa voi viivästyttää esimerkiksi puutteellinen tai virheellinen tieto onnettomuuspaikasta tai se, ettei onnettomuuden uhri kykene itse tekemään hätäilmoitusta. E-Call lähettää ajoneuvon paikka- ja tunnistetiedot hätäkeskukselle ajoneuvoon asennettujen antureiden havaitessa
törmäyksen tai kuljettajan painaessa ajoneuvoon asennettua painiketta.
Avun saapuessa nopeammin paikalle on todennäköistä,
etteivät onnettomuuksien seuraukset muodostu yhtä vakaviksi kuin aikaisemmin. E-Call tarjoaa myös mahdollisuuden erottaa toisistaan onnettomuuden uhrin tekemä

E-Call

Tietoyhteiskunta

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

Sosiaalinen
kestävyys

:)
:(

Ainakaan aluksi kaikilla autoilijoilla ei ole laitetta käytössään

Turvallisuus ja
terveys

:)

Nopeampi tarkka tieto liikenteen häiriöiden sijainnista tehostaa häiriöiden hoitamista
Ajoneuvolaitteistoa voivat
hyödyntää myös muut liikennetelematiikkasovellukset

On syytä olettaa, että E-Call tuo olennaisia hyötyjä myös
Suomen oloissa, joissa välimatkat 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 kulua verrattain paljon aikaa, ennen kuin sivullinen osuu paikalle,
havaitsee onnettomuuden ja tekee hätäilmoituksen. ECallin hyöty-kustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan välille 2,5-3,1.

:)

Avun saapuessa nopeammin
paikalle onnettomuuksien seuraukset ovat vähemmän vakavia

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

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat
haitat
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Sovelluksen kuvaus
Vuonna 2002 Suomen teillä kuoli 415 henkilöä joista yleisillä teillä 319. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia 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 henkilövahinkoonnettomuudet jakautuvat tasan kanta- ja valtateiden
sekä muun tiestön kesken. (Tiehallinto 2003b)

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 yksikäsitteisesti onnettomuuspaikan sijaintia, jos hyvät maamerkit ja
paikallistuntemus puuttuvat.

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 sivullinen osaa tarkasti kertoa paikkaa, jossa onnettomuus on
tapahtunut. Syynä tähän voi olla tarvittavan paikallistuntemuksen tai paikan sanallisesti määrittelemiseen tarvittavien maamerkkien puuttuminen. Yleistä on myös, että
hätäkeskukseen saapuu sivullisilta useita ilmoituksia samasta onnettomuudesta.

Euroopan unionin E-MERGE-projektissa kokeillaan järjestelmää, joka avaa automaattisesti yhteyden hätäkeskukseen käyttäjän painaessa ajoneuvoon sijoitettua hätäpainiketta tai järjestelmään liitettyjen antureiden havaitessa törmäyksen. Tämä ns. E-Call-järjestelmä hyödyntää matkapuhelinverkkoa ja matkapuhelinverkon avulla
tapahtuvaa paikannusta. Ajoneuvolaitteistoon kuuluu
olennaisena osana GPS-paikannin, joka tarjoaa suhteellisen 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)

Ongelma voidaan osittain ratkaista hyödyntämällä tarjolla
olevia paikannustekniikoita. Tietoliikenneverkon toimintaan perustuva paikannus on ominaisuuksiltaan rajallinen. GSM-verkon paikannuksen tarkkuus on kaupungeissa muutamia satoja metrejä mutta haja-asutusalueilla
vielä huomattavasti heikompi. Mahdollista on myös, ettei
puhelin ole yhteydessä maantieteellisesti lähimpään
mahdolliseen tukiasemaan, ja paikannus tuottaa epätarkan tai jopa väärän tuloksen. Tämä tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi maaston muotojen estäessä radioyhteyden maantieteellisesti lähimpään tukiasemaan.
GSM-puhelimesta soitettavien hätäpuhelujen käsittelyä ja
soittajan paikannusta GSM-verkkoon sisältyvien ominai-

Järjestelmää on standardoitu Euroopan unionin EMERGE-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)

V a i k u t t a v u u s s e l v i t yk s e t
On esitetty arvio, että telematiikalla voidaan lyhentää onnettomuuden tapahtumisesta avun saapumiseen kuluvaa
aikaa kolmellakymmenellä prosentilla (European Commission 2002b).. E-Call on järjestelmä, jolla tähän voidaan pääasiassa pyrkiä.. Avun saapumisella tunnin kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta on arvioitu olevan
ratkaiseva merkitys onnettomuuden seurausten kannalta.
E-Call on tällä hetkellä toteutusvaiheessa eri puolilla Eurooppaa. Siksi varsinaisia vaikutustutkimuksia ei vielä ole

tehty. Myös kaupallisesti saatavilla olevat telemaattiset
hätäpalvelut ovat olleet markkinoilla vasta lyhyen ajan.
Tästä syystä myöskään niiden vaikutuksista onnettomuuksien määrään tai onnettomuuksien vakavuuteen ei
ole tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
On esitetty arvio, että telematiikalla voidaan merkittävästi
lyhentää onnettomuuden tapahtumisesta avun saapumiseen kuluvaa aikaa (European Commission 2002b). ECall-järjestelmällä saavutettavia hyötyjä voidaan arvioida
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karkeasti selvittämällä, mitä autoilijat olisivat valmiita
maksamaan kyseisestä palvelusta. Käyttäjien maksuhalukkuutta tutkittiin muutamissa Euroopan maissa toteutetulla 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 tekijöiden mukaan haastateltaviksi valikoitui jossain määrin
keskimääräistä varakkaampia ihmisiä, millä luonnollisesti
on vaikutuksensa saatuun summaan. Koska tutkimuksen
tekijät epäilivät myös, vastaako sanoin ilmoitettu maksuhalukkuus todellisia ostopäätöksiä tulevaisuudessa,
käyttäjien todelliseksi maksuhalukkuudeksi tutkimuksessa oletettiin sata euroa ajoneuvolaitteistosta. Tutkimuksen mukaan 95 % vastaajista oli valmiita maksamaan ECall-järjestelmän edellyttämistä ajoneuvoon asennettavista lisälaitteista. ( European Commission
2002c)
Itse palvelusta oli valmis maksamaan vain 51,9 % vastaajista. Keskimäärin vastaajat olivat halukkaita maksamaan 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 maksuhalukkuudesta pidettiin noin euroa kuukaudessa eli 12 euroa vuodessa. Vastaajat odottivat valtion, autoteollisuuden, vakuutusyhtiöiden ja terveydenhuollon organisaatioiden
maksavan osan palvelun kustannuksista. (European
Commission 2002c)
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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 paikannus toimii kaupunkialueita huonommin. Myös välimatkat 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 mahdottomaksi yleistää saatuja tuloksia Suomen oloihin.
On myös esitetty arvio, että E-Call-järjestelmällä saavutettavat hyödyt vastaisivat noin 662 euroa jokaista E-Calljärjestelmää hyödyntävällä ajoneuvolaitteistolla varustettua 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. ECallin voidaan olettaa lyhentävän aikaa onnettomuuden
tapahtumisesta avun saapumiseen kaupunkialueiden
ulkopuolella enemmän kuin kaupungeissa. Lisäksi ECallin on oletettu pienentävän myös onnettomuuksien
selvittelystä aiheutuvia kustannuksia, sillä ajoneuvojen
onnettomuuspaikalta lähettämää tietoa voidaan käyttää
onnettomuuden kulkua tutkittaessa. (Reinhardt 2003)

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
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 sekä ohjelmisto 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 varustuksessa ovat suuria. Tekemällä oletus, että kustannukset

muuttuvat lineaarisesti väkiluvun funktiona, saadaan
Suomessa toteutettavan investoinnin suuruudeksi noin
12,5-21,8 miljoonaa euroa (Tilastokeskus 2003b). Suomen 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 järjestelmän käyttökustannusten muodossa. Ajoneuvoon asennettavan laitteiston verottomaksi hinnaksi on varovaisesti
arvioitu 200 euroa (European Commission 2003b). Järjestelmän vuosittaisiksi käyttö- ja ylläpitokustannuksiksi
voidaan olettaa viidesosa hätäkeskuksiin tehdyn alkuinvestoinnin 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. Myöskään muista vastaavista järjestelmistä ei ole tiedossa
valmiita vaikutustutkimuksia. On kuitenkin esitetty arvio,
että telematiikalla voidaan olennaisesti lyhentää onnettomuuden tapahtumisesta avun saapumiseen kuluvaa
aikaa ja siten parantaa onnettomuuden uhrien mahdollisuuksia selvitä mahdollisimman vähin seurauksin tapahtuneesta. Euroopan laajuisesti asiaa tarkastelleessa
raportissa pidetään mahdollisena saavuttaa jopa 30 %
lyhennys ajassa onnettomuuden tapahtumisesta avun
saapumiseen (European Commission 2003a). Toistaiseksi 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 ECall-järjestelmällä saavutettavat yhteiskuntataloudelliset
hyödyt saattavat vastata 662 euroa jokaista uuden auton
mukana myytyä ajoneuvolaitteistoa kohti (Reinhardt
2003). Nämä hyödyt luonnollisesti realisoituvat vähitellen vuosien kuluessa, kun E-Call-järjestelmää hyödyntävällä 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 heijastuvat myös todellisena haluna maksaa palvelusta ja
lopulta myös todellisina ostopäätöksinä. Palvelun autoilijoille tuottama hyöty voidaan vain edellä esitetyillä ehdoilla 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. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ajoneuvolaitteilla varustettujen
autojen osuus myytävistä autoista on viisi prosenttia.
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa ajoneuvolaitteistolla varustettujen 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 molemmilla vaihtoehdoilla selkeästi yli yksi. Suurimman
osan kustannuksista muodostavat ajoneuvolaitteiden
kustannukset ja hyödyistä suurin osa liittyy onnettomuuskustannusten pienenemiseen onnettomuuksien
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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 kahdenkymmenen prosentin osuuksia vastaaviksi hyötykustannussuhteiksi 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 vakiovarusteeksi.
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
Järjestelmän ylläpito
Yhteensä

1 360 000
250 000
1 610 000

5 440 000
250 000
5 690 000

Vuosittaiset hyödyt
Arvio E-Callin hyödyistä
Yhteensä

4 501 600
4 501 600

18 006 400
18 006 400

34 760 162
13 681 993
2,54

139 040 648
45 186 672
3,08

Hyöty-kustannuslaskelma
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Hyöty-kustannussuhde

Vaikutusten analysointi
Nopeuttaessaan avun saapumista onnettomuuspaikalle ECall tukee erityisesti liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittista
tavoitealuetta turvallisuus ja terveys onnettomuuksiin kohdistuvan päävaikutuksensa ansiosta. Avun saapuessa
nopeammin muodostuvat onnettomuuksien seuraukset
vähemmän vakaviksi..
Todennäköistä on, että E-Call helpottaa hätäkeskusten
työtä nykyistä tarkemman paikannuksen yleistyessä ja ECall-järjestelmän tuodessa mahdollisuuden erottaa itse
onnettomuuden uhrin tekemä ilmoitus mahdollisista lukuisista silminnäkijöiden tekemistä hätäilmoituksista. Tarkan
paikannuksen myötä myös vakuutusyhtiöt saattaisivat
hyötyä järjestelmästä, joka mahdollistaa onnettomuuteen
joutuneiden ajoneuvojen löytämisen helposti heti onnettomuuden tapahduttua. E-Calliin liittyy siis myös tietoyhteiskunnan kehittämisen näkökulma.

Hanke: E-Call

On todennäköistä, että E-Call lyhentää onnettomuuksista
liikenteelle aiheutuvien häiriöiden kestoa. Avun saapuessa paikalle nopeammin voidaan myös onnettomuuden
raivaus aloittaa aikaisemmin. Nopeasti saatava tarkka
tieto onnettomuuspaikasta mahdollistaa myös aikaisempaa nopeamman ja tarkemman tiedotuksen liikenteen
häiriöistä. Lyhentämällä häiriöiden ajallista kestoa ja parantamalla tiedotusta liikenteen häiriöistä voidaan saavuttaa säästöjä tienkäyttäjien aikakustannuksissa ja siten
tukea liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen
liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset tavoitteita.
Toteutettavuuden arviointi
Autoteollisuus tuskin ryhtyy tarjoamaan ajoneuvolaitteistoja kuluttajille, ennen kuin palvelun vaatima infrastruktuuri on kunnossa, tarvittavat taloudelliset ja organisatoriset kysymykset ratkaistu ja järjestelmän toiminnallisuus
vastaa suunniteltua. Autoja ostavien kuluttajien halukkuus maksaa ajoneuvolaitteistosta tai E-Call-järjestelmän
tarjoamasta palvelusta taas on rajallinen.
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Hankkeen riskit liittyvät lähinnä muihin kuin teknisiin ongelmiin: 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 tapauksessa teleoperaattorit tyytyvät nykyisiin paikannusjärjestelmiin ja autonvalmistajat tarjoavat lisävarusteina
omia yksityisten yritysten tuottamia palveluitaan. Hätäkeskusten ollessa ilman tarvittavaa infrastruktuuria ei ole
motiivia panostaa yhteiseen standardien mukaiseen järjestelmään. Samaan aikaan valtiollisella tasolla ei tapahdu mitään päätöksien pohjaksi tarvittavan tiedon puuttuessa eikä julkisia palveluita tuottavilla viranomaisilla ole
resursseja tarvittaviin toimenpiteisiin. (European Commission 2003b)

Automaattinen nopeusvalvonta

TIIVISTELMÄ
Liikenteessä vuosittain kuolevien ja loukkaantuvien
määrää pyritään suunnitelmallisesti vähentämään. Nopeusrajoituksia asettamalla pyritään alentamaan ajoneuvojen nopeuksia, jotta onnettomuuksien seuraukset
muodostuisivat vähemmän vakaviksi. Perinteisellä poliisin suorittamalla valvonnalla ja automaattisella nopeusvalvonnalla pyritään luomaan subjektiivinen kiinnijäämisen riski, joka motivoi noudattamaan asetettuja nopeusrajoituksia.
On esitetty arvio, että automaattisen nopeusvalvonnan
laajentaminen vuoden 2001 noin 260 tiekilometristä 800
tiekilometrille tulisi maksamaan noin 2,1 miljoonaa euroa ja että sillä voidaan välttää keskimäärin neljä

Automaattinen nopeusvalvonta

Tietoyhteiskunta

liikennekuolemaa ja viisitoista henkilövahinkoonnettomuutta vuosittain. Ajoneuvojen keskinopeuksien
alentuessa onnettomuuksien seuraukset muodostuvat vähemmän vakaviksi. Yhdessä pisteessä tapahtuvan nopeuden mittaamisen lisäksi mahdollista on mitata matka-aikaa
kahden pisteen välillä. Alankomaissa on menetelmästä
saatu hyviä kokemuksia.
Automaattisen nopeusvalvonnan laajentaminen 800 tiekilometrille on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa sekä
ehdolliseen rikesakkoon että hallinnolliseen maksuun perustuvassa vaihtoehdossa. Ehdolliseen rikesakkoon perustuvassa vaihtoehdossa hyöty-kustannussuhteeksi arvioitiin noin 4,7 ja hallinnollisen maksun vaihtoehdossa
noin 5,5. Automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvän lainsäädännön valmistelu on toistaiseksi kesken.

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat
haitat

:)

Ajoneuvojen keskinopeuksien
laskiessa onnettomuuksien
seuraukset muodostuvat vähemmän vakaviksi
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:(

:)

:(

Kiinteät valvontapisteet saattavat vaikuttaa autoilijoiden
reitin valintaan

:)

Automaattinen nopeusvalvonta alentaa ajoneuvojen
keskinopeutta

Hanke: Automaattinen nopeusvalvonta
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Sovelluksen kuvaus
Perinteisen poliisin suorittaman tutkavalvonnan lisäksi
nopeuksia valvotaan useissa maissa myös automaattisilla järjestelmillä. Suomessa on tällä hetkellä käytössä
kiinteisiin tien varteen sijoitettuihin kameroihin pohjautuva
pistenopeuksia valvova järjestelmä. Järjestelmän on havaittu parantaneen liikenneturvallisuutta ja toimineen
luotettavasti. (Lähesmaa et al 2002)
Nykyisen järjestelmän ongelmana on suuri työvoiman
tarve. Suuri osa käytössä olevista kameroista on tavallisia filmiä käyttäviä kameroita, joiden käyttö vaatii filmin
vaihtamisen ja kehittämisen tietyin väliajoin. Lisäksi poliisilla on käytössä myös siirreltäviä digitaalisia kameralaitteistoja. Työvoiman tarvetta lisää erityisesti nykyinen
lainsäädäntö, joka vaatii poliisia selvittämään rikkeeseen
syyllistyneen ajoneuvon kuljettajan henkilöllisyyden ennen sakon määräämistä rangaistusmääräysmenettelyllä.
(Lähesmaa et al 2002)
Valtioneuvoston periaatepäätös(Valtioneuvosto 2001)
edellyttää automaattivalvonnan laajentamista 800 kilometrille vuoteen 2005 mennessä. Tämä laajentaminen
voidaan toteuttaa nykyisen järjestelmän puitteissa. Kesällä 2003 valmiina oli 345 kilometriä. Seuraamusten toimeenpanon yksinkertaistaminen on edellytys automaattivalvonnan merkittävälle laajentamiselle, sillä lisäresursseja poliisin suorittamaan liikenteen valvontaan ei ole
näköpiirissä.
Nykyään saatavilla oleva tekniikka tarjoaa lukuisia uusia
mahdollisuuksia automaattivalvonnan määrälliseen ja
laadulliseen kehittämiseen. Automaattinen nopeusvalvonta voidaan toteuttaa digitaalisen kuvan tallentavalla
kameralla tavallisen filmiä käyttävän kameran sijaan. Valvontajärjestelmä voidaan joko sijoittaa kiinteästi tien varteen tai se voidaan toteuttaa helposti paikasta toiseen
siirreltävänä järjestelmänä.
Teknisesti olisi mahdollista automatisoida koko prosessi
rikkeen havaitsemisesta ja tallentamisesta aina seuraamuksen toimeenpanoon asti. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä esiselvityksessä ”Liikenteen automaattinen 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 varressa olevista valvontalaitteista toimistojärjestelmään, joka
selvittää automaattisesti ajoneuvon ja sen omistajan tai
haltijan tiedot. Ylinopeustiedon ja ajoneuvoon liittyvien
tietojen perusteella järjestelmä tekee ehdotuksen seuraamuksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Ajoneuvoon
asennetusta järjestelmästä tiedot siirretään toimistojärjestelmään ajoneuvon palatessa varikolle. Toimistojärjestelmä tuottaa ehdotuksen seuraamukseen liittyvistä
asiakirjoista. Järjestelmän käyttäjä tarkistaa ehdotukset ja
käsittelee epäselvät tapaukset. (Lähesmaa et al 2002)
Alankomaissa on käytössä matka-aikaa mittaava järjestelmä, jonka toiminta perustuu digitaalisiin kameroihin,
hahmontunnistukseen ja automaattiseen rekisterinumeroiden tunnistukseen. Rekisterinumeron tunnistusta hyödyntäen järjestelmä mittaa matka-ajan, mittaa ajoneuvon
pituuden tiehen asennetulla induktiivisella silmukalla ja
tarkistaa ajoneuvotyypin rekisteriviranomaisen tietokannasta. Ylinopeudella kulkevien ajoneuvojen tiedot tallennetaan ja tietokanta lähetetään tienvarsijärjestelmästä
edelleen käsiteltäväksi. Toimistojärjestelmä lähettää
maksuseuraamuksen ajoneuvon haltijalle, jos tienvarsijärjestelmä on kyennyt tunnistamaan ajoneuvon rekisterikilven. (Malenstein 2000)
Järjestelmä toimii täysin automaattisesti aina rikkeen havaitsemisesta ja tallentamisesta seuraamuksen toimeenpanoon asti. Rikkomuksen käsittely kestää seitsemästä
kymmeneen päivää rikkomuksen tapahtumisesta sakon
saapumiseen vastaanottajalle. Alankomaiden lainsäädännön mukaan alle 30 km/h ylinopeudet eivät johda rikosoikeudelliseen prosessiin vaan niistä seuraa ainoastaan 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 ajooikeuden väliaikainen menetys. (Malenstein 2000)

Hanke: Automaattinen nopeusvalvonta
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Vaikutusselvitykset
Poliisin suorittaman liikennevalvonnan vaikutusta liikenneturvallisuuteen tutkittiin EU:n komission rahoittamassa
ESCAPE-projektissa (Enhanced Safety Coming from
Appropriate Police Enforcement). Eräs tutkimuksen kohteista oli myös automaattinen nopeusvalvonta ja sen vaikutukset. (ESCAPE 2003)
Nopeusvalvonnan vaikutuksesta tehdyt tutkimukset perustuvat viranomaisten ja yksityisten tahojen keräämiin
tilastoihin onnettomuuksista ja onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määristä. Erityisesti seurauksiltaan vähäisemmissä pelkkiä omaisuusvahinkoja aiheuttaneissa onnettomuuksissa tilastointitavat ovat usein erilaisia eri maissa. Vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärät taas ovat
monissa tutkituista kohteista olleet melko pieniä ja tarkastelun kohteena olleet aikajaksot verrattain rajallisia.
Automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksesta turvallisuuteen on verrattain paljon tietoa saatavissa. ESCAPEprojektissa eri tutkimusten tuloksista tehdyn yhteenvedon
mukaan automaattinen kameroilla toteutettu nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia 17 % (Elvik 2001). Suomessa saadut tulokset
ovat samaa suuruusluokkaa. Automaattisen nopeusvalvonnan on arvioitu vähentäneen henkilövahinkoonnettomuuksia 21 % ja onnettomuuksissa kuolleiden
määrää 52 % (Räsänen, Peltola 2001, s. 12).
Liikenneturvallisuutta parantavan onnettomuuksien vähenemisen lisäksi automaattisella nopeusvalvonnalla saattaa olla myös muita vaikutuksia. Mahdollista on, että
kiinteät valvontapisteet vaikuttavat reitin valintaan autoilijoiden karttaessa tieosuutta, jolla automaattinen nopeusvalvonta on käytössä. (Räsänen, Peltola 2001, s.
18)
Subjektiivinen rikkeestä kiinnijäämisen riski on suurempi,
jos kuljettajat eivät etukäteen tiedä tarkkoja pisteitä, joissa automaattista nopeusvalvontaa toteutetaan. On havaittu, että vakituiset tienkäyttäjät oppivat pian näkyvästi
tien varteen sijoitettujen kiinteiden valvontapisteiden sijainnin, jolloin valvonnan yllätyksellisyys vähenee (Räsänen, Peltola 2001, s. 14).

Uudessa Seelannissa tehdyn tutkimuksen mukaan piilossa oleva kameravalvonta vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen näkyvästi tien varressa suoritettua kameravalvontaa enemmän. Yhdessä Uuden Seelannin maakunnista kokeiltiin autoilijoilta piilossa olevilla siirreltävillä poliisiautosta käsin operoitavilla kameroilla suoritettua nopeusvalvontaa 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 tieosuudelle mahdollisesti sijoitetuista näkymättömissä olevista kameroista. (Keall et al 2001)
Koejakson aikana saatuja tuloksia tarkasteltiin suhteessa
tilanteeseen ennen kokeen aloittamista. Alueellisella
vertailulla pyrittiin poistamaan muiden kyseisessä maassa liikenneturvallisuuteen 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 onnettomuuksiin.
Suoralla tiellä tapahtui 11 % vähemmän henkilövahinkoonnettomuuksia, onnettomuuksissa kuolleita oli 19 %
vähemmän ja tapahtunutta onnettomuutta kohti loukkaantuneita oli 8 % vähemmän. Kaikki edellä mainitut
tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. (Keall et al 2001)
Alankomaissa kyettiin täydellisesti automatisoidulla ajoneuvon haltijalle lähetettävään maksuseuraamukseen
perustuvalla nopeusvalvonnalla saamaan huomattavasti
perinteistä nopeusvalvontaa parempia tuloksia. Perinteisellä nopeusvalvonnalla oli 120 km/h nopeusrajoitusta
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 prosenttiin ajoneuvoista. Automaattisen järjestelmän koettiin vähentäneen sakkojen käsittelyyn liittyvää työvoiman tarvetta, rauhoittaneen liikennettä
ja vähentäneen onnettomuuksia. (Malenstein 2000)

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Valvonnan määrän ja rikkomusten tai liikenneturvallisuuden välinen suhde ei ole yksinkertainen. Sekä autoilijan
kokema subjektiivinen että objektiivinen ylinopeudesta
kiinnijäämisen riski kasvavat valvonnan lisääntyessä.

Valvonnan lisääntyessä saavutettavat tulokset kuitenkaan 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 mukaisesti 800 tiekilometriin vuoden 2001 noin 280 kilometristä. On arvioitu, että ehdotuksen mukaisella automaattisen nopeusvalvonnan lisäyksellä voidaan säästää 15
(15,1) henkilövahinko-onnettomuutta ja 4 (3,7) liikennekuolemaa vuosittain (Mäkinen 2001, s. 31).
Kannattavuuslaskelmassa ei huomioida sakkoina valtiolle
saatavia tuloja, sillä sakkona maksettava summa on rangaistuksen kohteena olevalle tienkäyttäjälle kustannus.
Myöskään valvonnasta johtuvaa nopeuden laskua ei
huomioitu. Henkilövahinko-onnettomuuden kustannukseksi oletettiin 387 000 euroa ja yhden liikennekuoleman
kustannukseksi 1,93 miljoonaa euroa (Tiehallinto 2001,
s. 9).
On esitetty arvio, jonka mukaan automaattisen nopeusvalvonnan 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 oletetaan laajentamisen vaatimaksi alkuinvestoinniksi 12,5
miljoonaa markkaa vastaava summa euroina ja investoinnin taloudelliseksi pitoajaksi kymmenen vuotta.
Järjestelmän vuotuisiin käyttökustannuksiin sisältyy tienvarsi- ja toimistojärjestelmien ylläpito, valvontaan tarvittava työvoima ja seuraamusten toimeenpanosta poliisille
aiheutuvat kustannukset. Kolmen neljäsosan kustannuksista on oletettu olevan työvoimakustannuksia. Järjestelmän vuosittaisiksi käytön ja ylläpidon kustannuksiksi
oletettiin alkuinvestoinnin suuruinen summa tilanteessa,
jossa ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen omistajille lähetetään hallinnollinen maksuseuraamus ja jossa 20 km/h

Liite 1.4

vähäisemmät ylinopeudet ovat hallinnollisen maksuseuraamuksen piirissä. On arvioitu, että hallinnollisen maksuseuraamuksen kyseessä ollessa yhden rikkeen havaitsemiseen ja käsittelemiseen kuluu dekriminalisointikynnyksen ollessa 20 km/h keskimäärin kymmenen minuuttia
(Niittymäki, Rautio 2003). Ehdollisen rikesakon tapauksessa työaikaa kuluu keskimäärin kolmetoista minuuttia
dekriminalisointikynnyksen ollessa 20 km/h (Niittymäki,
Rautio 2003). Vuosittaiset kustannukset olisivat siis ehdollisen rikesakon tapauksessa 22,5 % suuremmat kuin
hallinnolliseen maksuseuraamukseen nojaavassa vaihtoehdossa.
Suuri osa järjestelmän käyttöön liittyvistä kustannuksista
on seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä kustannuksia. 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 törkeämmistä ylinopeuksista voidaan lisäksi muuntaa vankeudeksi. Näiden tapausten aiheuttamista yksikkökustannuksista
ei ole tilastotietoa saatavilla ja niiden todennäköistä määrää on vaikea ennakoida tarkasti.
Automaattisen nopeusvalvonnan ei laskelmaa laadittaessa 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
Hyödyt vuositasolla
Vähennys henkilövahinko-onnettomuuksissa
Vähennys liikennekuolemissa
Yhteensä

Euroa
hallinnollinen
maksuseuraamus

ehdollinen
rikesakko

5 841 167
7 156 396
12 997 563

5 841 167
7 156 396
12 997 563

Kustannukset vuositasolla
Järjestelmän käyttö ja ylläpito
Yhteensä

2 102 349
2 102 349

2 575 378
2 575 378

Alkuinvestointi
Järjestelmän rakentaminen
Yhteensä

2 102 349
2 102 349

2 102 349
2 102 349

100 363 736
18 336 131
5,474

129 975 630
27 856 125
4,666

Kannattavuus
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Hyöty-kustannussuhde

Hanke: Automaattinen nopeusvalvonta

Vaikutusten analysointi
Automaattisen nopeusvalvonnan turvallisuutta lisäävästä
vaikutuksesta vallitsee laaja yksimielisyys tutkijoiden keskuudessa. Automaattisen nopeusvalvonnan vaikutukset
liikenneturvallisuuteen ja sitä kautta onnettomuuskustannuksiin liittyvät liikenne- ja tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitealueisiin liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset 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 pidentävästi matka-aikoihin. Valvonnan nopeuksia alentavaa
vaikutusta ei kannattavuuslaskelmassa otettu huomioon
kustannuksena.
Näkyvästi tien reunalla kiintein tai siirrettävin laittein suoritettua valvontaa tehokkaammin nopeuksia alentaa autoilijoilta piilossa oleva valvontalaite, jonka olemassa
olosta on tiedotettu. Uudessa-Seelannissa saadut tulokset tosin eivät sellaisenaan ole vertailukelpoisia Suomessa saatujen tulosten kanssa, mutta ero valvonnan kahden
toteutustavan välillä oli selvä.
Toteutettavuuden arviointi
Laajamittainen automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotto edellyttää valvontaan liittyvien prosessien automatisointia mahdollisimman pitkälle. Nykyisen poliisin
esitutkinnan kaikissa tapauksissa sisältävän menettelyn
yksinkertaistaminen edellyttää lainsäädännön muuttamista. Asiaa tutkinut oikeusministeriön työryhmä piti
mahdollisena lähinnä vaihtoehtoa, jossa vähäisestä ylinopeudesta seuraava rikesakko tuomittaisiin ajoneuvon
haltijalle ehdollisena (oikeusministeriö 2001). Ajoneuvon
haltijan
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vastustaessa rikesakkoa poliisi toimittaisi 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 oikeusvarmuuden asettamat vaatimukset. 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 esitutkintaan 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 lainsäädännön muuttamista esimerkiksi ehdollisen rikesakon
toteuttamiseksi uutena käytäntönä.
Automaattinen nopeusvalvonta kameroita käyttäen hyväksytään nykyisellään varsin laajasti liikenteen valvonnan keinona eikä suurta ongelmaa valvonnan hyväksyttävyyden suhteen siis näytä olevan. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa 74 % vastaajista piti kameravalvontaa suositeltavana tai hyväksyttävänä ja vain 19 % arveluttavana tai hylättävänä (LappiSeppälä 2002).

Matka-ajan näyttötaulut

TIIVISTELMÄ
Tehdessään valintaa kahden tai useamman eri reitin välillä kuljettaja ei yleensä tiedä, miten liikenne sujuu eri
reiteillä. Mahdollista on, että kuljettaja havaitsee ruuhkan
vasta valitsemallaan reitillä. Matka-aikaa rinnakkain kahdella eri reitillä näyttävillä muuttuvilla opasteilla tarjotaan
kuljettajalle ajantasaista tietoa matka-ajasta eri reittejä
pitkin. Ajantasainen tieto mahdollistaa sillä hetkellä nopeimman reitin valinnan. Mahdollista on näyttää taululla
myös normaalin matka-ajan päälle tulevaa viivettä.
Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan viivettä eri reiteillä näyttävällä taululla voidaan vaikuttaa kuljettajien
reitin valintaan tilanteissa, joissa ero viiveessä reittien
välillä on selkeä. Parhaimmillaan järjestelmä sai noin 1214% kuljettajista valitsemaan vaihtoehtoisen reitin tilanteissa,

Ajantasainen tieto liikennetilanteesta auttaa valitsemaan
juuri sillä hetkellä parhaan
reitin

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

Turvallisuus ja
terveys

:(

Taulu voi kiinnittää liikaa kuljettajien huomiota

:)

:)

Ajantasainen tiedotus lisää
koettua matkustusvarmuutta
ja sitä kautta mukavuutta

Osuudella, jolla esiintyy usein toistuvia esimerkiksi suuresta kysynnästä johtuvia ruuhkia ja jolle on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, järjestelmän hyötykustannussuhteeksi saatiin noin 2,5. Jotta sovellus olisi
kannattava, tulee liikennemäärien olla riittävän suuria.
Ellei sopivaa vaihtoehtoista reittiä ole, ei järjestelmällä
voida saavuttaa säästöjä aikakustannuksissa. Harkitsemisen arvoisina soveltamiskohteina voidaan pitää päätieverkon häiriöherkkiä ja vilkkaasti liikennöityjä yhteysvälejä sekä Kehä I:tä ja Kehä III:a pääkaupunkiseudulla.

:|

Tietoyhteiskunta

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

:)
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Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat
haitat
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Sovelluksen kuvaus
Liikenneverkko on jatkuvassa muutoksen tilassa oleva
järjestelmä, jossa liikennemäärät ovat erilaiset eri vuorokaudenaikoina ja eri päivinä. Tästä aiheutuu epävarmuutta liikennejärjestelmän käyttäjille ja erityisen tärkeänä käyttäjät pitävät matka-aikoihin liittyvää varmuutta ja
ennustettavuutta (Luoma 1998). Epävarmuutta matkaaikoihin aiheuttavat ennakoitavissa olevat suurista liikennemääristä tai tietöistä johtuvat ruuhkat sekä ennalta arvaamattomat liikenteen häiriöt, joiden kestoa tai vaikutuksia kuljettajan voi olla vaikea ennakoida.
Reittiä valitessaan kuljettaja ei yleensä tiedä, miten liikenne 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 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. Jos
kuljettaja voi valita eri reittien välillä, saattaa ennakoitua
matka-aikaa tai normaalin matka-ajan päälle tulevaa viivettä koskevalla tiedolla olla olennainen merkitys reitin
valinnan kannalta. Tieto ennakoitavissa olevasta matkaajasta tai viiveestä voidaan välittää kuljettajalle esimerkiksi 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 luotettavaa tietoa liikennejärjestelmän tilasta sekä menetelmä, jolla arvioidaan matka-aika haluttujen pisteiden välillä. Järjestelmän, joka kerää tiedon liikenneverkon senhetkisestä tilasta, tulee toimia mahdollisimman luotettavasti. Matka-aikaennusteen laskevan algoritmin tulee
puolestaan kyetä ennustamaan matka-aika mahdollisimman tarkasti kerätyn tiedon pohjalta.
Tieto liikennejärjestelmän tilasta voidaan kerätä esimerkiksi sopiviin pisteisiin asetetuilla digitaalisilla kameroilla,
joiden kuvasta tietokoneeseen asennettu ohjelma tunnistaa 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 arvioida myös jakamalla tarkasteltava kohde useisiin eri lyhyempiin osuuksiin, joista jokaiselle sijoitetaan nopeuksia mittaava ilmaisin. Olettamalla mitatun nopeuden vastaavan liikennevirran nopeutta koko osuudella saadaan
arvio matka-ajalle kertomalla mitatut nopeudet osuuksien
pituuksilla ja laskemalla saadut tulokset yhteen.

Vaikutusselvitykset
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 käyttäytymistään esimerkiksi valitsemalla vaihtoehtoinen reitti.
Tanskassa tehdyn tutkimuksen (Wendelboe 2003) mukaan viivettä samaan pisteeseen eri reittejä pitkin kuljettaessa näyttävällä taululla voidaan vaikuttaa kuljettajien
reitin valintaan tilanteessa, jossa reittien välinen ero matka-ajassa on selkeä. Tutkimuksen kohteena oli Tanskassa Kööpenhaminan eteläpuolella sijaitsevalle moottoritie-

osuudelle asennettu järjestelmä, johon sisältyi muuttuvia
nopeusrajoitusmerkkejä ja vaihtoehtoiselle reitille opastava muuttuva opaste.
Normaali matka-aika tarkastelun kohteena olleella osuudella oli noin 5,5-7,0 minuuttia. Taululla näytettiin rinnakkain ennakoitavissa oleva viive molemmilla kuljettajan
valittavissa olevilla reiteillä. Tutkimuksessa saatujen tuloksien mukaan vasta kuuden minuutin tai suurempi ero
taulun näyttämissä viiveissä sai osan kuljettajia siirtymään vaihtoehtoiselle reitille. Parhaimmillaan taulu sai
noin 12-14 prosenttia kuljettajista valitsemaan vaihtoehtoisen reitin tilanteissa, joissa eri reittien ennustetut viiveet poikkesivat toisistaan merkittävästi Taulun havaittiin
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vaikuttaneen kuljettajien käyttäytymiseen edellä mainituissa tilanteissa mutta ei yleisesti lyhentäneen matkaaikoja. (Wendelboe 2003)
Tanskassa saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa myös
Suomessa muuttuvista opasteista saatuihin kokemuksiin.
Valtatiellä neljä sai muuttuvilla opasteilla toteutettu reitinopastusjärjestelmä parhaimmillaan 20 prosenttia autoilijoista siirtymään vaihtoehtoiselle reitille maantielle 140
(Alppivuori et al 1995).
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Japanissa tehdyssä tutkimuksessa (Warita et al 2001) on
havaittu tärkeäksi taululla esitettävän tiedon luotettavuus.
Tutkimuksessa tarkasteltiin muuttuvien opasteiden, puhelinpalvelun, Internetin ja muiden jakelukanavien kautta
jaettavaa matka-aikoja koskevaa tietoa. Eniten puutteita
matka-aikaa koskevan tiedon laadussa havaittiin tilanteissa, joissa liikenne ruuhkautui nopeasti tai ruuhka katosi lyhyessä ajassa. Näissä tilanteissa myös matkaaikaan liittyvän tiedon tarve nähtiin suurimmaksi. Tiedon
laadun parantaminen nähtiin tärkeäksi, jotta käyttäjien
luottamus järjestelmään säilyisi.

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelmaa laadittaessa oletettiin, ettei
ajantasainen tiedotus odotettavissa olevista viiveistä
muuttuvin opastein saa aikaan yleistä matka-aikojen lyhenemistä. Sen sijaan lähtökohtana pidettiin tilannetta,
jossa pääväylälle on olemassa vaihtoehtoinen reitti, jonka
valitsemalla autoilija voi saada olennaista hyötyä säästämänsä ajan muodossa. Väylän keskivuorokausiliikenteeksi (KVL) oletettiin 10 000 ajoneuvoa ja aikakustannukseksi ajoneuvoa kohti 13 euroa tunnissa. Lähtökohdaksi otettiin tieosuus, jolla matka-aika normaalitilanteessa on noin kuusi minuuttia.
Kannattavuuslaskelmassa on huomioitu vain autoilijoiden
saamat aikasäästöt. Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että järjestelmän tarvitsema tieto kerätään mittaamalla matka-aikaa automaattisen rekisterikilpien tunnistuksen ja digitaalisten kameroiden avulla.
Lähtökohtana oli sekä pääväylää että vaihtoehtoista reittiä käyttävien autojen matka-ajan mittaaminen, mikä merkitsee kameroiden asentamista kuuteen eri kohteeseen.
Kamerat asennetaan reittien päätepisteisiin ja soveltuviin
kohtiin reittien keskivaiheille. Kameroiden lisäksi järjestelmä vaatii kahden muuttuvan opasteen asentamista
sekä tietoliikenneyhteyksiä järjestelmän eri komponenttien välille.
Kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että järjestelmän eri
komponenttien väliset tietoliikenneyhteydet toteutetaan
langattomina GPRS-yhteyksinä ilman suuria investointikustannuksia. 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 asiantuntijahaastattelulla (Rajala 2003).
Epävarmuutta järjestelmän hyötyjen ja kustannusten arviointiin tuo erityisesti se, miten usein tapahtuu tilanteita,

joissa järjestelmällä on vaikutusta kuljettajien reitin valintaan. Tällaisiksi oletetaan tilanteet, joissa ero matkaajoissa reittien välillä on vähintään kuusi minuuttia. Vain
näissä tilanteissa syntyvät järjestelmän rakentamisella
tavoiteltavat aikasäästöt, jos oletetaan, ettei järjestelmällä
ole normaalissa liikennetilanteessa matka-aikoja lyhentävää vaikutusta. Lisäksi oletetaan, että 12 prosenttia autoilijoista 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 vaikeuttaessa liikennettä. Häiriön kestoksi oletettiin kaksi tuntia, häiriön tapahtumisen aikaiseksi liikennemääräksi 1500 ajoneuvoa tunnissa ja kuvatun kaltaisten häiriöiden määräksi vuodessa kymmenen.
Toisessa vaihtoehdossa lähtökohtana oli tilanne, jossa
pääväylän liikennemäärä lähestyy väylän kapasiteetin
asettamaa rajaa. Tällöin pääväylällä esiintyy säännöllisiä
kysyntäruuhkia, jotka pidentävät matka-aikaa. Laskelmassa on oletettu, että ruuhkia esiintyy satana päivänä
vuodessa ja ruuhkaisia tunteja, joiden aikana ero pääväylän ja vaihtoehtoisen reitin matka-ajoissa on vähintään kuusi minuuttia, on keskimäärin kaksi vuorokaudessa. Liikennemääräksi ruuhka-aikana ennen järjestelmän
toteuttamista on oletettu 2 000 ajoneuvoa tunnissa.
Oletuksia joudutaan tekemään myös siitä, miten suuria
aikasäästöjä autoilijat saavuttavat. Järjestelmän vaikuttaessa autoilijoiden reitin valintaan oletettiin matkaaikaeron reittien välillä olevan vähintään kuusi minuuttia.
Siksi on perusteltua olettaa keskimääräinen toisen reitin
valitsemisella saavutettava hyöty jonkin verran suuremmaksi. Autoilijan keskimääräiseksi toisen reitin valitsemalla saavuttamaksi aikasäästöksi on tällä perusteella
oletettu kahdeksan minuuttia.
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Osan pääväylän liikenteestä siirtyessä vaihtoehtoiselle
reitille liikenteen sujuvuus pääväylällä paranee. Laskelmassa oletettiin, että taulu saa noin 12 % autoilijoista
siirtymään pääväylältä vaihtoehtoiselle reitille. Tämän
oletettiin lyhentävän pääväylää ajavien matka-aikaa keskimäärin yhdellä minuutilla tilanteissa, jossa reittien välinen ero ennustetuissa matka-ajoissa on vähintään kuusi
minuuttia.
Kannattavuuslaskelmasta voidaan havaita, että järjestelmä on yhteiskuntataloudellisesti kannattava tilanteessa,
jossa pääväylällä esiintyy säännöllisesti ylikysynnästä tai
liikenteen häiriöistä johtuvia ruuhkia. Silloin tällöin tapahtuvien esimerkiksi onnettomuuksien aiheuttamien häiriöiden hoitamiseen ei järjestelmää voi pitää yhteiskuntataloudellisesti kannattavana järjestelynä.
Vaikutusten analysointi
Tiedottaessaan ennakoitavissa olevista matka-ajoista
järjestelmä tarjoaa kuljettajalle mahdollisuuden parempaan reitin valintaan ja aikasäästöjen saavuttamiseen.
Järjestelmän hyödyt kohdentuvat aikasäästöjen muodossa suoraan kyseistä väylää käyttäville autoilijoille. Tältä
osin järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja
kustannukset tavoitteiden saavuttamista.
On myös mahdollista, että järjestelmä vaikuttaa myönteisesti liikenteen sujuvuuteen osan liikenteestä siirtyessä
pääväylältä vaihtoehtoiselle reitille, jonka kapasiteetti
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tulee aikaisempaa paremmin hyödynnetyksi. Järjestelmän tarjoamalla tiedolla ennakoitavissa olevasta viiveestä on mahdollisesti vaikutuksensa myös liikenteen
koettuun sujuvuuteen.
Kannattavuuslaskelmassa ei lainkaan tarkasteltu järjestelmän vaikutuksia turvallisuuteen tai onnettomuuksien
määrään. Mahdollista on, että matka-aikoja näyttävä
muuttuva opaste saa autoilijat jarruttamaan ja siten lisää
peräänajojen riskiä (Wendelboe 2003). Liikenteen ohjaaminen vaihtoehtoiselle reitille saattaa myös vaikuttaa
liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden kohdentumiseen. Järjestelmän keräämää tietoa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös liikennemäärien seurantaan ja liikenteen häiriötilanteiden havaitsemiseen.
Toteutettavuuden arviointi
Järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että on olemassa
vaihtoehtoinen reitti, jolle tarvittaessa voidaan ohjata liikennettä 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 vaikutukset toteutuisivat. Myös toteutuksen laatu on olennainen, sillä muuttuvien opasteiden autoilijoille esittämän
tiedon tulee olla luotettavaa, jotta luottamus järjestelmään
säilyisi.

Matka-ajan näyttötaulut, kannattavuuslaskelma
Euroa
vaihtoehto 1
vaihtoehto 2
Hyödyt vuositasolla
Reittiä vaihtavien säästöt aikakustannuksissa
Pääväylää ajavien säästöt aikakustannuksissa
Yhteensä

6 240
5 720
11 960

83 200
76 267
159 467

Alkuinvestoinnin kustannukset
Opastetaulut ja taulujen ohjaus
Tietoliikenneyhteydet
Ilmaisimet
Yhteensä

170 000
5 400
175 000
350 400

170 000
5 400
175 000
350 400

Vuosittaiset käyttökustannukset
Opastetaulujen ylläpito ja huolto
Ilmaisimien ylläpito ja huolto
Tietoliikenne
Yhteensä

10 000
4 500
4 000
18 500

10 000
4 500
4 000
18 500

92 352
493 252
0,187

1 231 359
493 252
2,496

Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Hyöty-kustannussuhde

Automaattinen bussikaistojen valvonta

TIIVISTELMÄ
Kaupungeissa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä
pyritään turvaamaan eri tavoin. Eräs näistä on vain
busseille ja takseille sallittujen bussikaistojen rakentaminen. Liikenteen ruuhkautuessa houkutus käyttää
bussikaistaa luvattomasti on yhä suurempi eivätkä
poliisin resurssit riitä kattavaan bussikaistojen valvontaan. Automaattisella bussikaistojen valvonnalla
voidaan pitää bussikaistoilta poissa sinne kuulumattomat ajoneuvot.
Bussikaistojen aikaisempaa tehokkaampi valvonta
vähentää bussikaistaa luvattomasti käyttävien määrää. Esimerkiksi Iso-Britanniassa Birminghamissa
automaattinen valvonta vähensi bussikaistaa luvattomasti käyttävien määrää 60 prosentilla. Bussikaistaa luvattomasti käyttävien määrän vähentyessä
bussien matka-ajat lyhenevät. Birminghamissa bussien matka-ajat lyhenivät 32 prosentilla. Bussien
matka-aikojen lyheneminen merkitsee

Valvonnan automatisointi mahdollisimman pitkälle vaatisi lainsäädännön muuttamista. Automaattiseen liikenteen valvontaan liittyvän lainsäädännön valmistelu on toistaiseksi kesken.
Automaattisella bussikaistojen valvonnalla voidaan saavuttaa
hyötyjä siellä, missä bussikaistojen luvaton käyttö on ongelma. Käytännössä kyse on lähinnä pääkaupunkiseudun pääväylien ruuhkautuneista bussikaistoista sekä mahdollisesti
myös muista kaupunkiseuduista. Sovelluksen hyötykustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan välille 1,5-2,9.
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säästöä matkustajien ja kuljettajan aikakustannuksissa,
säästöjä kaluston sitoutumisesta aiheutuvissa kustannuksissa
sekä bussien polttoainekustannusten pienenemistä. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamisella on tärkeä merkitys
myös koko liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Mahdollista on, että bussikaistalta pois siirtyvät ajoneuvot lisäävät
muiden kaistojen ruuhkautumista. Henkilöautoliikenteen sujuvuuden huononeminen samalla kuin joukkoliikenteen sujuvuus paranee siirtää luultavasti henkilöautoilijoita joukkoliikenteen käyttöön, mikä on liikennepoliittisten tavoitteiden mukaista.
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Automaattinen bussikaistojen valvonta
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Sovelluksen kuvaus
Ruuhkat aiheuttavat kaupungeissa merkittävän ongelman
myös joukkoliikenteelle. Ruuhkat keskeisimmillä joukkoliikenteen käyttämillä väylillä pidentävät matka-aikoja,
tekevät matka-ajasta vaikeammin ennustettavan ja heikentävät liikennejärjestelmän toimivuutta. Ajoaikojen pidentyessä saman vuorovälin säilyttämiseen tarvitaan yhä
enemmän kalustoa, mikä merkitsee kasvua joukkoliikenneoperaattoreiden kustannuksiin. Samalla matka-aikojen
piteneminen syö joukkoliikenteen houkuttelevuutta verrattuna yksityisautoiluun.
Ruuhkien vaikutusta joukkoliikenteeseen on pyritty minimoimaan ruuhka-aikana vain bussien ja taksien käytössä
olevilla bussikaistoilla. Toistaiseksi läheskään kaikki autoilijat eivät niitä noudata. Bussikaistojen väärinkäyttö
vähentää niiden myönteisiä vaikutuksia. Valvonta kuuluu
nykyisin poliisille, jonka mahdollisuudet valvoa bussikaistojen luvatonta käyttöä ovat rajalliset.
Perinteisesti toteutettuna bussikaistojen tehokas valvonta
vaatisi runsaasti työvoimaa. Ongelmaa ei pysyvästi voida
ratkaista pelkällä poliisin resurssien lisäämisellä tai uudelleen 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 bussikaistojen valvontaan.
Bussikaistojen valvontaan on ympäri maailmaa rakennettu erilaisia kokonaan tai osittain automaattisesti toimivia järjestelmiä. Järjestelmien toteutukset ja toimintaperiaatteet poikkeavat toisistaan. Tällä hetkellä käytössä

olevista järjestelmistä ainakin yksi kykenee tuottamaan
oikeudellisesti pätevää todistusaineistoa tapahtuneesta
rikkeestä. Useat muut järjestelmät näyttävät luvatta bussikaistalla ajavan auton rekisterinumeron tien varteen tai
tien yläpuolelle kiinnitetyllä näyttötaululla muille tiellä liikkuville.
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 rekisterikilven numerot tunnistavaa ohjelmaa apuna käyttäen. Bussiin 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 tapauksissa 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. Tallennettujen rekisterinumerojen lisäksi bussissa saattaa olla
esimerkiksi SVHS-standardin mukainen videokamera,
joka nauhoittaa vain bussin ajaessa bussikaistalla. Videonauhalle tallentuvat tilanteet, joissa järjestelmä havaitsee rikkeen tapahtuneen, ja sitä voidaan käyttää tapahtuneen tarkistamiseen jälkeen päin.

Vaikutusselvitykset
Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden (LVM
2002) luokituksessa automaattinen bussikaistojen valvonta sijoittuu luokkaan automaattinen kaistan käytön
valvonta (V5). Toiminnallinen kohde, johon automaattisella bussikaistojen valvonnalla pyritään vaikuttamaan,
on bussikaistalle kuulumattomien ajoneuvojen kuljettajien
käyttäytyminen.
Automaattisen bussikaistojen valvonnan on raportoitu
Birminghamissa Iso-Britanniassa vähentäneen bussikaistaa 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 ilmestyminen tien viereen sijoitetulle näyttötaululle muiden
tiellä liikkuvien nähtäväksi. (Wiggins 1998a).
Oletettavissa on, että hallinnollisen maksuseuraamuksen
tai ehdollisen rikesakon rikkeeseen syyllistyneelle tuottava järjestelmä vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen vähintään yhtä tehokkaasti kuin edellä mainitun tyyppinen
julkiseen häpeään perustuva järjestelmä.
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Automaattisen bussikaistojen valvonnan vaikutukset liittyvät 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 ylläpitämiseen tarvitaan vähemmän kalustoa ja polttoaineen
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kulutus kilometriä kohti pienenee keskinopeuden kasvaessa. Tässä tapauksessa kyseessä on arviointiohjeiden päävaikutus kalusto ja sen kustannukset. Bussikaistojen väärinkäytöstä aiheutuva bussikaistojen ruuhkautuminen vaikeuttaa viime kädessä koko liikennejärjestelmän toimivuuteen. Käytännön ongelmaksi tämä on havaittu lähinnä Helsingissä.

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Arvioitaessa järjestelmän kannattavuutta lähtökohdaksi
oletettiin brittiläisessä tutkimuksessa saadut tulokset.
Tutkimuksessa tarkastellulla 350 metrin matkalla bussien
matka-ajat lyhenivät 32 prosentilla. Mittaustietoa matkaaikojen hajonnan pienenemisestä raportissa ei esitetty,
joten sitä ei huomioitu kannattavuuslaskelmassa. Kannattavuuslaskelmassa oletetaan, että kyseessä on tyypillinen bussikaista, jota pitkin kulkee neljäkymmentä bussia
tunnissa kolme tuntia kestävänä ruuhka-aikana. Bussien
oletetaan olevan 50-paikkaisia kaupunkiliikenteen linjaautoja ja niiden täyttöasteen oletetaan olevan 80% ruuhka-aikana järjestelmän ollessa käytössä.
Kannattavuuslaskelmassa huomioitiin rahamääräisinä
vaikutuksina linja-autojen matkustajille aikakustannuksissa syntyvä säästö ja kuljettajan palkka työnantajakuluineen sekä keskinopeuden kasvamisen myötä vähenevä
polttoaineen kulutus. Kuljettajan palkalle työnantajakuluineen käytettiin vuoden 2000 arvoa 102,90 mk/tunti (17,31
€/tunti) ja matkustajien aikakustannukselle keskimääräistä 32,80 mk/tunti (5,52 €/tunti) (Tiehallinto 2001, taulukko 2.5). Aikakustannusten summaksi linja-autoa kohden saadaan tällä laskutavalla 237,97 €/tunti. Edellä mainitussa arvossa ei ole mukana kaluston sitoutumisesta
aiheutuvaa pääomakustannusta.
Alkutilanteeksi ennen järjestelmän toteuttamista oletettiin,
että linja-autojen nopeus on ruuhkan vuoksi laskenut arvoon 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 arkipäivää kohden saadaan siis 106,61 €. Olettaen, järjestelmä on toiminnassa vain arkisin 250 päivänä vuodessa
saadaan aikakustannusten säästöksi vuositasolla
26 652,54 €.
Kaluston sitoutumisesta aiheutuvaa kustannusta mallinnettiin keskimääräisen autopäivän hinnan avulla. Vuoden
1998 kirjallisuudessa esiintyvien lukujen (Lahdenranta

1999) ja Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kustannusindeksin (Tilastokeskus 2003) perusteella saatiin
kaluston sitoutumisesta aiheutuvaksi kustannukseksi
tunnissa vaunua kohti 115,4*530,47 mk = 102,96 euroa.
Arvioitaessa vaikutusta polttoaineen kulutukseen oletettiin vapaan nopeuden olevan taajamissa sallittu 50 km/h
ja keskinopeuden alussa ennen järjestelmän toteuttamista 30 km/h. Matka-ajan lyhentyessä 32 % verran keskinopeus 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 lineaarisesti taulukossa nopeuksille 45 km/h ja 40 km/h väliltä ilmoitettujen kertoimien väliltä sopiva arvo. Saadaan
polttoainekustannukseksi järjestelmän toteuttamisen jälkeen 1895,06 euroa vuodessa ja polttoainekustannusten
säästöksi 690 €/vuosi (Tiehallinto 2001, taulukko 3.2).
Kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että kyse on verrattain pienellä alueella vaikuttavasta tien viereen sijoitetulla
kameralla toteutetusta järjestelmästä, jonka tuottaman
aineiston perusteella määrätään rikkeeseen syyllistyneille
hallinnollinen maksu tai ehdollinen rikesakko. Brittiläisessä tutkimuksessa kamera oli kokeilumielessä sijoitettu
liikenteestä poistettuun bussiin, jolla ajettiin valvonnan
kohteena oleva väli muutamia kertoja tunnissa ruuhkaaikana. Kamera siis ”oli läsnä” lähes jatkuvasti.
Järjestelmän hintaa arvioitaessa vertailukohdaksi otettiin
liikennevalojen noudattamista risteyksissä valvovien kameroiden 90 326,08 € (100000$) hinta (ITS Unit Costs
Database, U.S. DOT 2003). Järjestelmän vaatiman alkuinvestoinnin suuruudeksi oletettiin siis 90326,08 €. Investoinnin taloudelliseksi pitoajaksi oletettiin kymmenen
vuotta. Vuosittaisiksi seuraamusten käsittelystä, sähköstä, tietoliikenneyhteyksistä ja satunnaisesta huollon tarpeesta aiheutuviksi kustannuksiksi arvioitiin karkeasti
15 000 €. Arvon taustalla on oletus, että rikkomuksia tapahtuu pidemmällä aikavälillä kohtuullinen määrä ja että
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ne voidaan käsitellä ehdollisina rikesakkoina tai hallinnollisina maksuseuraamuksina.
Laskelman pienempi hyöty-kustannussuhde on saatu olettamalla, että valvonta vaikuttaa edellä kuvatulla tavalla vain
350 metrin matkalla eli kameran välittömässä läheisyydessä.
Laskelman suurempi hyöty-kustannussuhde saadaan olettamalla, että samat vaikutukset toteutuvat 700 metriä pitkällä
jaksolla. Kannattavuuslaskelman taustalla oleva hypoteettinen järjestelmä on toteutettu tien viereen sijoitetun kameran
avulla, mutta on täysin mahdollista teknisesti sijoittaa kamera myös bussiin tai toteuttaa valvonta siirreltävillä laitteistoilla.
Busseihin asennettavia kameroita hyödyntävä automaattisen
sakkojen lähetyksen sisältävä järjestelmä kykenisi valvomaan 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 kustannuksista ei ollut saatavilla.
Mahdollista on, että liikenteen sujuvuus muilla kaistoilla huononee aikaisemmin laittomasti bussikaistaa käyttäneiden
siirtyessä muille kaistoille. Vaikutuksen suuruutta ei arvioitu
yksityiskohtaisesti.
Vaikutusten analysointi
Kannattavuuslaskelmassa aika- ja polttoainekustannusten
lisäksi järjestelmällä saattaa olla vaikutuksensa myös joukkoliikenneoperaattorin tarvitseman kaluston määrään. Laajasti toteutettuna automaattinen joukkoliikennekaistojen valvonta saattaa merkittävästi lyhentää kaistaa käyttävien linjojen ajoaikoja ja sitä kautta vähentää tarvittavan kaluston
määrää.
Autom. bussikaistojen valvonta: Kannattavuuslaskelma
Ylempi

Alempi

Perustamiskustannus
Alkuinvestointi
Yhteensä

90 326
90 326

90 326
90 326

Käyttökustannukset
Vuosittaiset käyttökustannukset
Yhteensä

15 000
15 000

15 000
15 000

Hyödyt vuositasolla
Aikasäästöt vuodessa
Säästö kalustokustannuksissa
Polttoaineen kulutus
Yhteensä

26 653
11 532
690
38 874

53 305
23 063
690
77 058

300 175
206 152
1,46

595 022
206 152
2,89

Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Hyöty-kustannussuhde

Järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja
kustannukset tavoitteiden saavuttamista vähentäessä
bussien matkustajien ja kuljettajien aikakustannuksia
sekä tuodessaan säästöjä polttoaine- ja kalustokustannuksissa. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten
turvaamisella on olennainen merkitys myös koko liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen edistää liikennejärjestelmän sosiaalista kestävyyttä ja auttaa
rajoittamaan luontoon kohdistuvia haittoja. Henkilöautoliikenteen sujuvuuden huononeminen samalla
kuin joukkoliikenteen sujuvuus paranee siirtää luultavasti henkilöautoilijoita joukkoliikenteen käyttöön, mikä
on liikennepoliittisten tavoitteiden mukaista.
Järjestelmä myös tuottaa tietoa siitä, miten hyvin kuljettajat noudattavat joukkoliikennekaistoja, ja tukee
siltä osin myös tietoyhteiskunnan kehittämisen tavoitealuetta. Järjestelmän tuottamaa tietoa hyödyntämällä 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 videokamerat ja automaattinen rekisterikilven numeroiden tunnistus digitaalisesta kuvasta ovat kehittyneet
viime vuosina voimakkaasti. Langaton tiedonsiirto
matkapuhelinverkon kautta on olennaisesti halventunut 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 kuljettajan 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 kokemuksia toteutuneista vaikutuksista ja kustannuksista.
Järjestelmän toteuttaminen vähentää joukkoliikennekaistojen väärinkäyttöä, mutta ei ratkaise muita kaupunkien joukkoliikenteen ongelmia kuten liikennevalojen aiheuttamia viiveitä.

Ajantasaiseen tietoon perustuva liikenneverkon
ohjaus liikennevaloilla

TIIVISTELMÄ
Liikennevalojen aikaisempaa optimaalisemman toiminnan
avulla voidaan saavuttaa säästöjä tienkäyttäjien aikakustannuksissa. Esimerkiksi kiinteän asetusten mukaan
tapahtuvan toiminnan sijaan on mahdollista kytkeä useat
erillisinä järjestelminä toimivat valo-ohjatut liittymät yhteen ja käyttää näin saatua kokonaisuutta koko liikenneverkon ohjaamiseen.
Ruotsalaisen yhteenvedon mukaan ajantasaista tietoa
hyödyntävällä liikenneverkon ohjauksella liikennevaloin
voidaan saavuttaa 10-15 prosentin vähennys kokonaisviiveessä. Tämä merkitsee suoraa säästöä alueella liikkuvien aikakustannuksissa. Tanskassa saatujen tulosten

Ajantasaiseen tietoon perustuva liikenneverkon ohjaus liikennevaloilla

Tietoyhteiskunta

Hyvien tulosten saavuttaminen edellyttää olosuhteita,
joissa liikennettä on paljon ja vierekkäin on useita valoristeyksiä, joiden toimintaa on mahdollista optimoida koko
verkon tasolla. Nämä edellytykset muutamissa suomalaisittain suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa kuten Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu. Matka-aikojen lyhentyessä
keskimäärin kahdella prosentilla järjestelmän hyötykustannussuhteeksi saatiin noin 3,0. Matka-aikojen lyhentyessä keskimäärin neljällä prosentilla saadaan hyötykustannussuhteeksi noin 6,1.
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mukaan ajantasaiseen tietoon perustuva liikenneverkon
ohjaus liikennevaloilla toimi parhaiten tilanteissa, joissa
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Sovelluksen kuvaus
Liikennevalot ovat eräs ensimmäisistä liikennetelematiikan sovelluksista. Alkuvaiheessa valojen ohjaukseen
käytetty tekniikka oli varsin karkeaa: valojen ohjaus hoidettiin mekaanisilla kellolaitteilla ja releillä. Tietoliikenneja tietojenkäsittelytekniikan kehittyessä 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 kohdistuva liikenneverkko – esimerkiksi kaupungin keskusta – on kuitenkin
yksi kokonaisuus. Tällöin voidaan saavuttaa olennaisia
etuja kytkemällä verkon useat erillisinä järjestelminä toimivat valo-ohjatut liittymät yhteen ja käyttämällä näin
saatua alueellista kokonaisuutta koko liikenneverkon ohjaamiseen. Ohjauksen perustana voidaan hyödyntää
ajantasaista mitattua tietoa liikenneverkon tilasta. Tämän
kaltainen ratkaisu edellyttää eri liittymissä käytettävien

liikennevalokojeiden yhteensopivuutta sekä riittävän laadukkaita ja edullisia tietoliikenneyhteyksiä liittymien ja
keskustietokoneen välille.
Ajantasaisen tiedon perusteella liikenneverkkoa liikennevaloin ohjaavat järjestelmät ovat Suomessa vasta kokeiluasteella. Tampereella on kokeiltu SPOT-järjestelmää,
joka mukautuu verkon tilaan ja pyrkii minimoimaan pysähdykset, viiveet ja ruuhkautumisen (Sihvola et al 2001,
s. 7). Ajantasaiseen tietoon perustuvalla ohjauksella on
pyritty sopeuttamaan ohjaus staattista ohjausta paremmin 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 tiedonsiirtoyhteyksissä. Ajantasaisen ohjauksen muodostamiseen laitteistolta vaadittava äly voi olla sijoitettu joko ohjauskojeisiin tai laitteiston keskustietokoneeseen.

Vaikutusselvitykset
Ajantasaiseen liikennetietoon pohjautuvasta liikenneverkon ohjauksesta liikennevaloilla on saatavilla kohtalaisesti tutkittua tietoa. Osaan tutkimuksista tosin tulee
suhtautua kriittisesti jo koeasetelman puutteellisen kuvaamisen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimukset,
joissa ei ole riittävästi kuvattu tilannetta ennen uuden
järjestelmän rakentamista. Ongelmatonta ei ole myöskään tulosten siirrettävyys: eri maissa liikenneverkko on
usein olennaisesti erilainen. Tällöin voi olla vaikeaa suoraan yleistää vaikutustutkimusten tuloksia maasta toiseen.
Harvoissa tutkimuksissa on tutkittu myöskään järjestelmien kaikkia vaikutuksia. On mahdollista, että tutkimuksessa on käsitelty esimerkiksi vain vaikutuksia matkaaikoihin ja pysähdysten määrään. Suurin osa tutkimuksista on rajattu henkilöautoihin: läheskään kaikissa ei ole
käsitelty vaikutuksia muihin liikennemuotoihin. Vaikutuksista päästöihin ja meluun on verrattain vähän tietoa
saatavissa.
Ajantasaista tietoa hyödyntävällä liikenneverkon valoohjauksella saavutettavat hyödyt riippuvat voimakkaasti
itse verkon ominaisuuksista ja tilanteesta ennen järjestelmien toteuttamista. Tilanteessa, jossa peräkkäisten
pääsuunnan liikennevalojen yhteenkytkentä on hyvin

toteutettu, voi ajantasaista tietoa hyödyntävällä ohjauksella saavutettava hyöty jäädä selkeästi oletettua vähäisemmäksi. Monet järjestelmät kuten SCOOT ja SPOT
myös vaativat ajoittaista seurantaa ja ylläpitoa.
Brittiläisestä SCOOT-järjestelmästä on verrattain paljon
kokemuksia eri puolilta maailmaa. Alankomaiden Nijmegenissä SCOOT-järjestelmän on todettu lyhentäneen
matka-aikoja sekä pääkaduilla että sivukaduilla 11 prosentilla suhteessa kiinteisiin aikaväleihin perustuvaan
ohjaukseen. Nijmegenin järjestelmän ongelmina olivat
SCOOT-järjestelmän laitteiden huono yhteensopivuus
muiden järjestelmien laitteiden kanssa ja vaikeudet joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toteuttamisessa. Järjestelmää pidettiin myös vaikeana säätää toimintakuntoon. Nijmegenin SCOOT-järjestelmä on tiettävästi poistettu käytöstä. (Taale et al 1998)
Ainoa Suomessa tähän mennessä tehty vaikutustutkimus
perustuu Tampereella vuonna 2001 tehtyyn muutamien
päivien mittaiseen SPOT-järjestelmän kokeiluun. SPOTjärjestelmä toimi aamuruuhkan aikana perinteistä kiertoaikaohjausta 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). Esimerkiksi Tanskassa Køgessä saadut kokemukset muistuttavat Tampereella saatuja tuloksia. SPOT toimi perinteistä
ohjausta paremmin silloin, kun liikennettä oli paljon
(Saed, Jørgensen 2000, s. 205). Tutkimuksessa tosin
tarkasteltiin vain henkilöautoliikennettä.
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Ruotsalaisen Skandinaviassa saatuja kokemuksia käsittelevän yhteenvedon mukaan SPOT-järjestelmällä voidaan saavuttaa 10-15 % prosentin vähennys kokonaisviiveessä (Kronborg, Davidson 2000). Tämä tosin edellyttää
järjestelmän säätämistä ja ylläpitoa. Vaikutusta onnettomuuksien määrään tai liikenteen päästöihin ja meluun ei
toistaiseksi ole tutkittu.

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelman lähtökohdaksi otettiin tavallinen
suomalaisen kaupungin keskusta, jossa on muutamia
vierekkäisiä valo-ohjattuja liittymiä. Lähtötilanteeksi oletettiin kohtuullisen hyvin toimiva yhteenkytkentä näiden
liittymien välillä, joka korvataan oikein säädetyllä SPOTjärjestelmällä. Kannattavuuslaskelmassa oletettiin, että
matka-ajat lyhenevät kahdella tai neljällä prosentilla. Tapahtuva säästö aikakustannuksissa kohdentuu suoraan
alueella ajoneuvoilla liikkuville. Kannattavuuslaskelmassa oletettiin myös, ettei paremmin toimiva ohjaus vaikuta
liikenteen kysyntään eikä ohjauksen muutoksella ole
merkittäviä vaikutuksia onnettomuus- tai ympäristökustannuksiin.
Verkon kokonaispituudeksi oletettiin viisi kilometriä, keskinopeudeksi alkutilanteessa 35 km/h ja vuoden keskimääräiseksi 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 mahdollisia joukkoliikenteen etuuksia, sillä laskelmaa ei haluttu
tehdä riippuvaiseksi kaupungin joukkoliikennejärjestelmän ominaisuuksista.
Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa oletettiin, ettei
aikaisemmin käytössä olleita laitteita voida käyttää hyväksi ja että järjestelmän käyttöönotto vaatii uusien ilmaisimien asentamisen. Järjestelmän alkuinvestoinnin
kustannukseksi laskettiin valo-ohjaukseen tarvittavan
laitteiston hankinta ja asennus. Kustannukset ovat kirjallisuudessa esiintyviä keskimääräisiä arvoja (U.S. DOT
2003). Alkuinvestoinnin kustannukseksi oletettiin liittymää kohti 94 842 euroa. Järjestelmän taloudelliseksi
pitoajaksi oletettiin kaksikymmentä vuotta. Lisäksi oletettiin, ettei järjestelmällä ole jäännösarvoa taloudellisen
pitoajan päätyttyä.
Järjestelmän huollosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat vain osaksi relevantteja kustannuksia, sillä
liikennevalojen ylläpitoon ja huoltoon kuluu rahaa myös
alkutilanteessa ennen järjestelmän toteuttamista. Huoltoja ylläpitokustannuksista relevanteiksi uuteen järjestelmään siirtymisen aiheuttamiksi kustannuksiksi oletettiin

puolet, sillä SPOT vaatii ainakin alkuvaiheessa ihmisvoimin tapahtuvaa parametrien asettamista toimiakseen tehokkaasti. Huolto- ja ylläpitokustannusten arvot perustuvat kirjallisuudessa esiintyviin lukuihin (U.S. DOT 2003) ja
alan suomalaisten asiantuntijoiden kommentteihin (TEKARI 2003). Relevanteiksi huolto- ja ylläpitokustannuksiksi liittymää kohti oletettiin aluksi 1219 euroa vuodessa
(1350 dollaria). Arviota korjattiin alan suomalaisten
asiantuntijoiden kommenttien perusteella 50 % korkeammaksi 1829 euroon liittymää kohti (2025 dollaria).
Liikenneverkon ohjaus liikennevaloilla: kannattavuuslaske
Säästö matka-ajassa (Euroa)
2%
4%
Investointikustannukset
Alkuinvestointi laitteisiin
Yhteensä
Vuosittaiset käyttökustannukset
Järjestelmän ylläpito ja huolto
Yhteensä
Vuosittaiset hyödyt
Aikakustannusten säästö
Yhteensä
Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Hyöty-kustannussuhde

663 897
663 897

663 897
663 897

12 804
12 804

12 804
12 804

203 357
203 357

406 714
406 714

2 534 279
823 459
3,078

5 068 559
823 459
6,155

Laskelman taustalla olevat oletukset ovat melko konservatiivisia. Esimerkiksi Helsingissä on paljon katuja, joilla
KVL on selkeästi viittätoistatuhatta suurempi (Helsingin
kaupunki 2003). Järjestelmän vaikutuksista otettiin huomioon vain aikakustannusten säästö, jonka oletettiin jäävän 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 järjestelmä on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, vaikka
keskimääräisesti matka-aika lyhenisi vain kahdella prosentilla.
Hyöty-kustannuslaskelma muuttuu olennaisesti erilaiseksi, jos vain osa investointikustannuksesta oletetaan relevantiksi 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 tarkastella vain yksinkertaisemman tarjolla olevan laitteiston ja
SPOT-järjestelmän hintaeroa vastaavaa erotusinvestointia.
Vaikutusten analysointi
Liikennevalojen aiempaa optimaalisempi toiminta merkitsee suoraa säästöä ajoneuvoilla liikkuvien aikakustannuksissa. Tältä osin järjestelmä tukee liikennejärjestelmän palvelutasoa ja kustannuksia koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista.
Ajantasaiseen tietoon pohjautuvaa liikenneverkon ohjausta liikennevaloilla on toistaiseksi tutkittu verrattain
vähän. Erityisesti vaikutuksista turvallisuuteen sekä liikenteen ympäristöhaittoihin tiedetään melko vähän.
Avoimeksi kysymykseksi jää esimerkiksi, onko järjestelmällä vaikutuksia autoilijoiden reitin valintaan tai mitkä
ovat järjestelmän vaikutukset pyöräilijöihin tai jalankulkijoihin.
Olennaiseksi osaksi SPOT-järjestelmää on alusta lähtien
suunniteltu joukkoliikenteen etuudet. Toistaiseksi joukkoliikenteen etuuksien toiminnasta tai vaikutuksista SPOTjärjestelmän yhteydessä ei ole kovinkaan paljoa tutkittua
tietoa.
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Toteutettavuuden arviointi
SPOT-järjestelmä on ollut käytössä useissa pohjoismaisissa kaupungeissa. Vaikka järjestelmän toimintakuntoon
saattaminen on vaatinut ihmistyönä tapahtuvaa parametrien oikeiden arvojen hakemista ja säätämistä, ei järjestelmään sisälly suuria tekniseen toimivuuteen liittyviä riskejä. Järjestelmän puutteellinen dokumentaatio on ollut
ongelma, joka tosin korjaantunee lähitulevaisuudessa
(Kronborg, Davidson 2000).
SPOT on liikenneverkon ohjaukseen liikennevaloilla tarkoitettu järjestelmä, jonka kustannukset jäävät liikenneverkosta vastaavan tahon maksettavaksi. Järjestelmää
tulisi harkita erityisesti toteutettaessa uusia kohteita, joissa 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 tietoa ei ole esimerkiksi siitä, miten verkon tasolla optimoitu
valo-ohjaus vaikuttaa liikennevalojen noudattamiseen.
Järjestelmä soveltuu hyvin toteutettavaksi laajuudeltaan
rajallisina pilottikohteina, joiden kautta saadaan tarkempaa tietoa järjestelmän vaikutuksista ja toteuttamisen
kustannuksista.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

TIIVISTELMÄ
Bussien ja raitiovaunujen kulkiessa muun liikenteen
seassa myös niihin vaikuttaa kaupunkien keskustojen ja
pääväylien ruuhkautuminen. Väylien rajallisen kapasiteetin lisäksi ongelmia aiheutuu valo-ohjatuissa liittymissä,
joiden viiveet saattavat ruuhka-aikana muodostaa merkittävän osan matka-ajasta linjan päästä päähän. Valoristeysten aiheuttamia viiveitä voidaan pienentää antamalla joukkoliikenteelle etuuksia liikennevaloissa.
Joukkoliikenteen etuudet lyhentävät matka-aikoja. Esimerkiksi Helsingissä linjalla 23 matka-ajat lyhenivät keskimäärin 11 % liikennevaloetuuksien seurauksena. Matka-aikojen lyheneminen merkitsee suoraa säästöä

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

Mahdollisia soveltamiskohteita joukkoliikenteen liikennevaloetuuksille ovat pääkaupunkiseudun lisäksi myös
muut kaupungit, joissa joukkoliikenteen tarjonta on kohtuullinen ja ruuhkat vaikeita. Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien hyöty-kustannussuhteen on arvioitu sijoittuvan muulle liikenteelle aiheutuvista haittavaikutuksista
riippuen välille 0,7–3,9.

Turvallisuus ja
terveys

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat
haitat

:)
:)

:)

:)

Joukkoliikenteen houkuttelevuus paranee

:(

Valoetuus saattaa lisätä liikennevalojen muulle liikenteelle aiheuttamia viiveitä

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

:)

Joukkoliikenteen matka-ajat
lyhenevät, säännöllisyys ja
täsmällisyys lisääntyvät

Tietoyhteiskunta
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Sovelluksen kuvaus
Käsite joukkoliikenteen liikennevaloetuudet viittaa liikennevalojen etuustoimintoihin, jotka antavat joukkoliikenteen kulkuneuvoille etusijan muuhun liikenteeseen nähden. Etuustoiminto voidaan toteuttaa eri tavoilla. Lähes
aina kyse on ajantasaista tietoa kulkuneuvon saapumisesta hyödyntävistä järjestelmistä.

matkustajille ylimääräistä aikakustannusta ja tekee joukkoliikenteestä vähemmän houkuttelevan. Kalustoon sitoutuvan pääoman määrä ja palkkakustannukset kasvavat, koska saman ruuhka-ajan vuorovälin ylläpitämiseen
tarvitaan pidentyneiden ajoaikojen vuoksi enemmän kalustoa.

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

Etuustoiminto voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen 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 keskeyttämättä välittömästi valoristeyksen normaalia toimintaa ja
toteuttaa etuus joko pidentämällä päättymässä olevaa
vihreää, lyhentämällä risteyksen muita vaiheita tai siirtymällä suoraan kulkuneuvolle vihreän antavaan vaiheeseen käynnissä olevan vaiheen päätyttyä. Ensimmäistä
vaihtoehtoa sovelletaan erityisesti silloin, kun etuus annetaan hätäajoneuvoille.

Tuloksena on joukkoliikenteen matka-aikojen piteneminen ja vaikeampi ennustettavuus sekä suuremmat liikennöinnin kustannukset. Matka-aikojen piteneminen ja
muuttuminen vaikeammin ennustettaviksi merkitsee

Vaikutusselvitykset
Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksista on
olemassa verrattain paljon kansainvälistä tietoa. Lähes
kaikissa tutkituissa tapauksissa joukkoliikenteen matkaajat ovat lyhentyneet. Esimerkiksi Helsingissä bussilinjalla 23 matka-ajat lyhenivät keskimäärin 11 % (Lehtonen
et al 2001).
Enemmän epätietoisuutta sen sijaan on järjestelmän
mahdollisista muista vaikutuksista. Voidaan esittää kysymys, onko liikennevaloetuudella ja sen seurauksena
tapahtuneella matka-ajan lyhenemisellä suoraa vaikutusta linjan matkustajamääriin? Kovin laajasti ei ole
myöskään tutkittu sitä, miten joukkoliikenteen liikennevaloetuudet vaikuttavat muuhun liikenteeseen.
Vaikutus muuhun liikenteeseen riippuu suuresti olosuhteista ja tavasta, jolla joukkoliikenteen liikennevaloetuudet
toteutetaan. Tiedossa on, että valoetuudella saavutettava
nettohyöty on tavallista vähäisempi tapauksissa, joissa
etuuden omaavien kulkuneuvojen tiheys reitillä on erityisen suuri. Tällöin muulle liikenteelle aiheutuvat viiveet
syövät suuremman osan etuudella saavutettavasta hyödystä (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 busseille etuuden antava järjestelmä.
Ison-Britannian Cardiffissa käytössä ollut ehdollinen valoetuus lyhensi bussien matka-aikoja keskimäärin kolmella prosentilla ja sai bussit pysymään paremmin aikataulussa aiheuttamatta merkittäviä haittavaikutuksia
muulle liikenteelle (Hille et al 2001). Ruuhka-aikana bussien 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 samansuuntaisia (Furth, Muller 2000). Tutkimuksessa mitattiin risteyksen välityskykyä sekä busseille ja muille autoille aiheutuneita viiveitä. Tutkimuksessa verrattiin edellä mainittuja tapauksia perustilanteeseen, jossa risteys toimi
ilman etuustoimintoja.
Busseille kaikissa tilanteissa etuuden antava järjestelmä
aiheutti kolmen ruuhkaisimman tunnin aikana keskimäärin neljänkymmenen sekunnin ylimääräisen viiveen ajoneuvoa kohti. Vain aikataulustaan jäljessä oleville busseille annettava ehdollinen valoetuus taas ei aiheuttanut
merkittäviä muutoksia kokonaisviiveeseen. Saatuja

Hanke: Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

tuloksia selittävät lähinnä etuustoiminnon aiheuttamat
muutokset liittymän välityskyvyssä. Prosessi, jossa järjestelmä 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 prosentin vastaavaan välityskyvyn vähennykseen risteävälle
liikenteelle. Perinteinen valoetuus vähensi aamu- ja iltapäiväruuhkan aikana bussien viivettä 27 sekunnista kolmeen sekuntiin. Ehdollisella valoetuudella viive väheni
keskimäärin noin neljääntoista sekuntiin. (Furth, Muller
2000)
Valoetuuden toteuttamisen kannalta ongelmallisia ovat
risteykset, joissa sekä pääväylällä että risteävällä väylällä
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kulkee etuutta saavia kulkuneuvoja. Tällöin syntyy tilanteita, joissa risteäviä väyliä kulkevat kulkuneuvot saattavat yhtä aikaa vaatia etuutta itselleen. Jos etuus annetaan esimerkiksi matkustajamäärältään suuremmalle linjalle, menettää risteävä katua kulkeva linja. Tällaisissa
tilanteissa etuuden hyödyt jäävät yleensä tavallista vähäisemmiksi. (Chada, Newland 2002)
Suomalaisen alan asiantuntijan näkemyksen mukaan
vaikutukset muuhun liikenteeseen riippuvat joukkoliikenteen asemasta liittymässä. Huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa esimerkiksi sivukatua kulkeva raitiovaunu
keskeyttää pääsuunnan liikenteen aina liittymään saapuessaan 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 hyvin pienet. (Sane 2003)

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Tähän mennessä Suomessa on ilmestynyt yksi tutkimus,
johon sisältyy joukkoliikenteelle liikennevaloetuudet tarjoavan järjestelmän yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden 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 syntyneet matkustajien aikasäästöt ja joukkoliikenteen nopeutuneesta kulusta seuranneet säästöt liikennöinnin kustannuksissa sekä mahdolliset muulle liikenteelle aiheutuvat haitat. Järjestelmän osana toteutettiin myös ajantasaiseen tietoon perustuva tiedotusjärjestelmä bussilinjan
23 ja raitiolinjan 4 pysäkeille. Koko järjestelmän hyötykustannussuhteeksi 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 hyötykustannussuhdetta, sillä laskelmissa olivat mukana myös
tiedotusjärjestelmän kustannukset. Jos oletetaan, että
järjestelmän investointi- ja käyttökustannukset olisivat
olleet kolmanneksen pienemmät ilman ajantasaisen tiedotuksen toteuttavaa osajärjestelmää, saadaan pelkät
liikennevaloetuudet toteuttavan järjestelmän hyötykustannussuhteeksi 4,95.

Hyöty-kustannussuhteen arvioimiseksi tarvitaan arvio
valoetuuksien toteuttamisen kustannuksista. Alkuinvestoinnin ja vuosittaisten käyttökustannusten arvoina käytettiin aluksi alan kirjallisuudessa esiintyviä lukuja (U.S.
DOT 2003). Alkuinvestoinnin suuruutta arvioitaessa lähtökohtana pidettiin etuuden toteuttamista yhdelle ajoajaltaan 30 minuutin mittaiselle 15 minuutin vuorovälin
omaavalle linjalle oletuksella, ettei liikennevalojen ohjauskojeita jouduta uusimaan.
Reitillä olevien valoristeysten määräksi oletettiin kymmenen 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 ylläpitokustannuksiksi 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 toteuttamiseen tarvittava ajoneuvolaitteisto yhteen autoon maksaa noin kymmenentuhatta euroa ja liikennevalojen yhteyteen asennettava risteyslaitteisto neljätuhatta euroa
risteystä kohti (TEKARI 2003). Näitä arvoja käytettiin
kannattavuuslaskelman pohjana.
Linjan teoreettiseksi kalustotarpeeksi saadaan 4,66 olettamalla päätepysäkkiajaksi viisi minuuttia ja ajoajaksi

Hanke: Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet

30 minuuttia yhteen suuntaan 15
minuutin vuorovälillä ja jakamalla
edestakaisten ajoaikojen ja päätepysäkkiaikojen summa vuorovälillä.
Oletetaan, että valoetuus vähentää
liikennevalojen aiheuttaman viiveen
keskimäärin 27 sekunnista 14 sekuntiin (Furth, Muller 2000, kuva 8),
jolloin uudeksi ajoajaksi yhteen
suuntaan saadaan keskimäärin 27
minuuttia 50 sekuntia. Tämä vastaa
noin 7 % lyhenemistä keskimääräisessä ajoajassa ja vastaa suurin
piirtein Helsingissä linjalla 23 saavutettua 11 prosenttia (Lehtonen et al.
2001). Teoreettinen kalustotarve valoetuuden ollessa käytössä on siis
4,377.
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Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, kannattavuuslaskelma
Euroa
Muun liikenteen matka-aika pitenee liittymissä
0%
0,5 %
2%
Investointikustannukset
Ajoneuvolaitteet
Laitteet risteyksiin
Yhteensä

60 000
40 000
100 000

60 000
40 000
100 000

60 000
40 000
100 000

Vuosittaiset kustannukset
Ylläpito ja huolto
Aikakustannus muulle liikenteelle
Yhteensä

10 000
0
10 000

10 000
25 420
35 420

10 000
97 611
107 611

Vuosittaiset vaikutukset
Matkustajien aikasäästö
Vähäisemmät kalustokustannukset
Yhteensä

77 251
11 671
88 923

77 251
11 671
88 923

77 251
11 671
88 923

686 636
177 217
3,87

686 636
373 501
1,84

686 636
930 947
0,74

Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo

Hyöty-kustannussuhde

Oletettaessa yhden bussin vuosittaiseksi kalustokustannukseksi 40400 euroa (Lehtonen et al 2001, s. 35) saadaan teoreettiseksi kalustokustannusten säästöksi noin
11670 euroa vuodessa. Oletetaan, että linjaa liikennöidään 12 tuntia päivässä ja että keskimäärin kyydissä on
viisitoista matkustajaa. Matka-ajan lyhentyessä saadaan
matkustajien aikasäästöksi 18980 henkilötuntia vuodessa. Käytettäessä matkustajien ajan arvona 4,07 euroa
(24,2 mk) (Tiehallinto 2001) saadaan vuosittaiseksi matkustajien aikasäästön arvoksi 77251 euroa.
Kannattavuuslaskelmassa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa. Parhaassa mahdollisessa vaihtoehdossa oletetaan,
ettei joukkoliikenteen valoetuus aiheuta ylimääräisiä aikakustannuksia muulle liikenteelle. Keskimmäisessä ja
huonoimmassa vaihtoehdossa oletetaan, että valoohjattuun liittymään asennettu joukkoliikenteen liikennevaloetuus vaikuttaa matka-aikaan yhteensä 250 metrin
matkalla, johon on laskettu mukaan liittymän kaikki suunnat. KVL:n oletetaan olevan 15 000, muun liikenteen aikakustannuksen keskimäärin 13 euroa tunnissa ja keskinopeuden ennen valoetuuden toteuttamista 35 km/h.
Keskimmäisessä vaihtoehdossa muun liikenteen matkaaikojen oletetaan pitenevän keskimäärin 0,5 % ja huonoimmassa mahdollisessa vaihtoehdossa 2 %.
Toisaalta missään esitetyistä vaihtoehdoista ei ole otettu
huomioon hyötyä, joka seuraa joukkoliikenteen säännöllisyyden ja täsmällisyyden paranemisesta. Liikenteen
säännöllisyyden ja täsmällisyyden paraneminen saattaa
realisoitua matkustajalle esimerkiksi pienempinä aikamarginaaleina, 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 liikennevaloetuuksien lisäksi reaaliaikainen matkustajainformaatiojärjestelmä, on saatu hyöty-kustannussuhteeksi 3,3
(Lehtonen et al 2001).
Vaikutusten analysointi
Joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentäminen liikennevaloetuuksia rakentamalla merkitsee säästöjä sekä matkustajien aikakustannuksissa että liikennöinnin kustannuksissa. Näiltä osin järjestelmä tukee liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän
palvelutaso ja kustannukset tavoitteiden saavuttamista.
Muulle liikenteelle syntyy pienempiä tai suurempia aikakustannuksia joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toteuttamisen myötä, joiden vaikutus luonnollisesti on kielteinen.
Matka-aikojen lyhenemisen ja paremman ennustettavuuden myötä joukkoliikenteellä liikkumisen laatu paranee,
millä saattaa olla vaikutusta myös kulkutavan valintaan.
Helsingissä linjoilla 4 ja 23 toteutettiin liikennevaloetuuksien 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 erityisesti toisia joukkoliikennelinjoja, kevyttä liikennettä ja yksityisautoilua.
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Kannattavuuslaskelmassa ei huomioitu ajoaikojen pienemmän hajonnan vaikutusta matkustajiin. Mahdollista
on, että linjan pysyessä paremmin aikataulussaan matkustajien keskimääräiset odotusajat pysäkeillä lyhenevät
kulkuneuvon saapumisen ollessa paremmin ennustettavissa. Myös linjalta toiselle vaihtaminen helpottuu paperisten pysäkkikohtaisten aikataulujen pitäessä paremmin
paikkansa.

myöskään sovellu sinne, missä niitä eniten tarvittaisiin.
Jos etuutta hyödyntäviä kulkuneuvoja tulee risteykseen
tiheästi, joudutaan hyväksymään pienemmät tai suuremmat haitalliset vaikutukset muuhun liikenteeseen. Ongelmia saattaa seurata myös tilanteissa, joissa etuuteen oikeutettuja kulkuneuvoja tulee risteykseen useista eri
suunnista tai joissa risteys toimii välityskykynsä rajamailla.

Toteutettavuuden arviointi

Toteutuksessa tulee pyrkiä modulaarisuuteen ja avoimiin
ratkaisuihin, jotta samoja komponentteja voidaan hyödyntää usean järjestelmän osina. Esimerkiksi DGPS-vastaanottimen määrittämää tietoa kulkuneuvon paikasta
voidaan käyttää liikennevaloetuuksien toteuttamisen lisäksi myös ajantasaisen tiedotuksen ja liikenteen suunnittelun pohjana.

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 kustannukset kohtuullisina. Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet
voidaan toteuttaa sekä kiinteisiin aikaväleihin pohjautuvien 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 pidentäviin ongelmiin kuten julkisen liikenteen käyttämien
katujen ruuhkiin tai pysäkkiviiveisiin. Etuudet eivät välttämättä

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

Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä ja Internet

TIIVISTELMÄ
Paperille painettu aikatauluinformaatio ei 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 tiedotus on
liikenteen häiriötilanteissa ja linjoilla, joilla ajoajan hajonta
linjan päästä päähän on tavallista suurempi. Internetyhteyksien ja erityisesti langattomalla Internet-yhteydellä
varustettujen päätelaitteiden yleistyminen tarjoavat uusia
mahdollisuuksia ajantasaisen tiedon jakamiseen.
Tähän mennessä kertyneen tiedon perusteella ajantasainen tiedotus saa matkustajat kokemaan odotusajan aikaisempaa lyhyemmäksi ja julkista liikennettä jo nyt
käyttävät matkustamaan enemmän. Joukkoliikenteellä

Ajantasainen tieto vähentää
matkustajien epävarmuutta ja
lyhentää odotusaikoja

:)

:)

:)

:)

Matkojen suunnittelu ja matkaketjujen muodostaminen
helpottuvat

Sosiaalinen
kestävyys

:)

Joukkoliikenteen houkuttelevuus paranee

Turvallisuus ja
terveys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

Luontoon
kohdistuvat
haitat

:)

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

Parhaat edellytykset sovelluksen toteuttamiselle on kaupungeissa, joiden joukkoliikennejärjestelmä on tavallista
monimutkaisempi, joiden joukkoliikenne on tavallista häiriöherkempää esimerkiksi muun liikenteen ruuhkien
vuoksi ja joissa tarvittavat laitteistot kuten busseihin
asennettavat ajoneuvotietokoneet ovat suurelta osin jo
olemassa. Joukkoliikenteen matkustajamäärien lisääntyessä yhdellä prosentilla hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 1,2, kahdella prosentilla noin 2,0 ja 3,9 prosentilla 3,5.

:)

Tietoyhteiskunta

liikkumisen laadun paraneminen saattaa muuttaa kulkutapajakaumaa. Ajantasaista tietoa jakava järjestelmä voi
myös vähentää matkustajien aikakustannuksia lyhentämällä odotusaikoja. Ajantasaisen Internetin kautta tapahtuvan tiedotuksen vaikutuksia arvioitaessa huomioitiin
säästö matkustajien aikakustannuksissa ja kulkutapajakauman muuttumiseen liittyvät vaikutukset.

:)

Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä ja Internet
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Sovelluksen kuvaus
Joukkoliikenteellä matkustavat tarvitsevat tietoa aikatauluista, reiteistä, pysäkkien sijainnista ja matkustamisen
hinnasta. Tietoa voidaan jakaa paperisten aikataulujen,
reittikarttojen, pysäkkiaikataulujen ja mainoskampanjoiden muodossa. Paperille painettu aikatauluinformaatio ei
kuitenkaan kerro kulkuneuvon todellista saapumisaikaa.
Välipysäkeille ei välttämättä edes ole määritelty aikataulunmukaista ohitus- tai pysähtymisaikaa.
Erityisesti busseihin vaikuttavat samat ongelmat kuin
muuhunkin tieliikenteeseen. Ruuhkautuminen, huonot
ajo-olosuhteet tai yllättävät liikenteen häiriöt saattavat
tehdä aikataulussa pysymisen mahdottomaksi. Normaalista poikkeava liikennetilanne tai matkustajien määrä
saattaa myös johtaa siihen, että vuoro kulkee reittinsä
tavallista nopeammin ja ohittaa osan pysäkeistä tavallista
aikaisemmin. Suuret hajonnat pysäkkikohtaisissa ohitusajoissa tekevät matkustamisesta aikaa vievää ja epämukavaa: voidakseen olla varma kyytiin ehtimisestä matkustajan tulee varata tavallista suurempi marginaali odotukseen 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 heidän pysäkkinsä lähdettyään jonain tunnettuna aikana
päätepysäkiltä. Tämän kokemusperäisen tiedon merkitys
korostuu tilanteissa, joissa pysäkkikohtaisia aikatauluja ei
ole tai niiden ajat eivät vastaa todellisia ohitusaikoja. Vaikeita ovat erityisesti tilanteet, joissa staattinen aikatauluinformaatio puuttuu tai se ei ole luotettavaa eikä matkustajalla ole arkipäivän kokemukseen perustuvaa tietoa.
Matkustamisen mukavuudella ja kokemuksella matkaajan ennakoitavuudesta on mitattavissa olevan matkaajan ja täsmällisyyden lisäksi olennainen merkitys kulkutavan valinnassa. Suurella osalla ihmisistä on mahdollista
tehdä valinta eri kulkutapojen välillä. Matkan hinnan ja
matkaan kuluvan ajan lisäksi kulkutavan valintaan vaikuttavat myös matkustamisen mukavuus ja helppous.
Luotettavasti toimiva ajantasainen jtiedotus 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.

Ajantasaista tietoa joukkoliikennejärjestelmän tilasta voidaan jakaa eri tavoin. Pysäkeille asennettavat näyttötaulut vaativat huollon ja ylläpidon lisäksi sähköliittymän ja
tietoliikenneyhteyden. Näyttötauluihin liittyy myös investointikustannus, joka käytännössä estää asentamasta
niitä kaikille joukkoliikenteen pysäkeille. Tekstiviestipohjaisten palveluiden ongelmana taas on niiden maksullisuus käyttäjille. Vaikka itse palvelu olisi ilmainen, joutuu
käyttäjä maksamaan operaattorilleen jokaisesta lähetetystä viestistä.
Internet tarjoaa kolmannen mahdollisen tavan ajantasaiseen 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 jatkuvaa kehitystä. Lähes koko maan laajuisesti on jo aikaisemmin ollut markkinoilla GSM-verkkoon pohjautuva palvelu GSM-data. GSM-data on kuitenkin minuuttiveloitteisena palveluna käyttäjälle kallis ja tiedonsiirtokapasiteetiltaan rajallisempi kuin GPRS. Tietoliikenneyhteyksien
lisäksi selvää kehitystä on tapahtunut myös tarjolla olevissa päätelaitteissa. Kannettavien tietokoneiden lisäksi
myös useissa matkapuhelimissa ja kämmentietokoneissa
on tuki TCP/IP:lle ja jokin selainohjelmisto. Myös kiinteisiin verkkoihin pohjautuvien laajakaistayhteyksien määrä
kasvaa. On perusteltua sanoa, että Internet on yhä laajemmin saatavilla sekä kiinteisiin verkkoihin kytkettävien
että mobiileiden päätelaitteiden kautta.
Ajantasaisen tiedon jakaminen Internetin avulla vaatii
huomattavasti vähemmän investointeja kuin suuren pysäkkimäärän varustaminen näyttötauluilla. Internetyhteydellä 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 välineenä.
Ajantasaista tietoa voidaan hyödyntää myös automaattisten reitinsuunnittelupalveluiden yhteydessä. Nykyisten
staattiseen aikataulutietoon pohjautuvien järjestelmien
lisäksi on mahdollista toteuttaa ajantasaiseen tietoon perustuvia reitinsuunnittelupalveluita, jotka kykenevät huomioimaan myös tilanteet, joissa staattinen aikataulutieto
ei vastaa todellisuutta.
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Vaikutusselvitykset
Ajantasaisen tiedon vaikutuksista joukkoliikennematkustajiin on olemassa jonkin verran tutkimuksia. Tutkimuksissa on havaittu sekä suoraan mitattavissa olevia että
lähinnä laadullisin perustein arvioituja vaikutuksia.
Tähän mennessä ilmestyneen aineiston perusteella voidaan olettaa, että ajantasainen tiedotus saa matkustajat
kokemaan 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 myötäsaattaa muuttaa kulkutapajakaumaa. 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 vähentää matkustajien aikakustannuksia lyhyemmän odotusajan muodossa. Ajantasainen tieto myös saa matkustajat kokemaan odotusajan pysäkillä aikaisempaa lyhyemmäksi (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 senhetkisen sijainnin. Sivuston käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella arvioitiin, että ajantasaista tietoa Internetissä jakava
järjestelmä saattaa lisätä linjalla tehtyjen matkojen määrää jopa 3,9 %. Lisäyksenä tulleista matkoista 52 % oli
aikaisemmin tehty yksityisautolla kyselyssä saadun tuloksen mukaan. (Holland 2000)
Kyselyn vastaajien määrä oli suhteellisen pieni – 233 – ja
vastaajat mahdollisesti olivat valikoituneet siten, että kyselyyn vastasivat tekniikasta ja itse palvelusta kiinnostuneet palvelun muita käyttäjiä aktiivisemmin. Tulosten tilastollista 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 bussin saapumisesta tarjoavien taulujen vaikutuksiin. Tämän
Countdown-järjestelmän on arvioitu lisänneen lipputuloja
1,5 % linjoilla, joilla järjestelmä on käytössä (ERTICO
2003).

Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelmassa suurin epävarmuus liittyy järjestelmän vaikutuksiin. Ipswichissä saatujen tulosten perusteella on arvioitu, että ajantasainen tieto Internetissä
saattaa lisätä matkustajamääriä jopa 3,9 %, josta puolet
arvioitiin olevan yksityisauton käytöstä joukkoliikenteeseen siirtyviä (Holland 2000). Tulos oli saatu tutkimuksen
kohteena olleelle www-sivustolle sijoitetulla kyselyllä,
jonka vastaajien määrä oli melko rajallinen ja jonka vastaajat 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 yhteiskuntataloudelliseksi 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. Hyötykustannussuhteelle laskettiin arvot tilanteissa, joissa matkustajamäärä 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 määrästä. Tällä karkealla laskutavalla Espoon sisäisten bussimatkojen määräksi saatiin 14,3 miljoonaa matkaa vuodessa.
Järjestelmän kustannuksia arvioitaessa oletettiin, että
busseihin on jo asennettu ajoneuvotietokoneet ja paikannusjärjestelmä, joiden kustannusta ei jyvitetä tarkasteltavalle sovellukselle. Ajoneuvolaitteiston osalta siis riittäisi
GPRS-modeemin tai muiden tarvittavien tietoliikennelaitteiden asentaminen sekä ohjelmistopäivitys. Busseista
paikannuksen tuottama tieto välitetään keskusjärjestelmään, joka puolestaan tulkitsee ihmisen ymmärrettävään
muotoon vastaanottamansa paikannustiedon ja esittää
sen www-sivun muodossa.

Hanke: Ajantasainen tieto joukkoliikenteestä ja Internet

Lähtökohdaksi otettiin Espoon sisäinen joukkoliikenne,
joka suurelta osin on bussiliikennettä. Bussiin asennettavien uusien laitteiden ja ajoneuvotietokoneen ohjelmistopäivityksen hinnaksi oletettiin 500 euroa ja keskusjärjestelmän hinnaksi 100 000 euroa.
Järjestelmän huollon ja ylläpidon kustannukseksi oletettiin 100 000 euroa vuodessa ja järjestelmän toteuttamisen vaativan ajoneuvolaitteiden asentamista neljäänsataan bussiin. Sekä ajoneuvolaitteiden että keskusjärjestelmän taloudelliseksi pitoajaksi oletettiin kymmenen
vuotta. Ylläpitokustannuksen oletettiin sisältävän myös
järjestelmän käyttöön liittyvät tietoliikenteestä ajoneuvolaitteiden ja keskusjärjestelmän välillä sekä keskuslaitteistoon kuuluvasta www-palvelimesta aiheutuvat tietoliikennekulut.
Matkustajien aikakustannusten säästöä arvioitaessa oletettiin, että viisi prosenttia matkustajista voi säästää
ajantasaisen tiedon avulla yhden minuutin matka-ajasta.
Tehtyä oletusta voidaan suhteuttaa esimerkiksi ajantasaista tietoa pysäkeille asennettujen näyttötaulujen kautta
jakavan ELMI-järjestelmän vaikutustutkimuksessa saatuihin tuloksiin (Pesonen et al 2002). Matkustajien painottamattomana ajan arvona käytettiin 5,52 euroa tunnissa (Tiehallinto 2000). Säästö aikakustannuksissa voi toteutua esimerkiksi paremman linjavalinnan, koetun epävarmuuden 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. Matkustajamäärän lisääntyessä enemmän on hyötykustannussuhde luonnollisesti suurempi.
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Vaikutusten analysointi
Ajantasainen tiedotus joukkoliikennejärjestelmän tilasta
parantaa joukkoliikenteellä liikkumisen laatua ja mahdollisesti myös lisää matkustajamääriä ja lipputuloja. Ajantasainen tieto joukkoliikennejärjestelmän tilasta myös pienentää matkustajien aikakustannuksia. Internetin kautta
saatavilla oleva ajantasainen tieto saattaa vaikuttaa
myönteisesti myös joukkoliikenteen julkiseen kuvaan.
Ajantasaisen tiedotuksen vaikutuksesta matkustajamääriin tai kulkumuotojakaumaan on tällä hetkellä olemassa
varsin rajallisesti tutkittua tietoa. Tarkempia tuloksia saadaan, kun lisää alaan liittyviä vaikutustutkimuksia julkaistaan. Joillekin vaikutuksille kuten matkustusmukavuuden paranemiselle taas on vaikea löytää yksikäsitteistä hyöty-kustannusanalyysin perustaksi soveltuvaa
hinnoittelutapaa.
Internetin kautta jaettavan tiedon hyödyntäminen edellyttää, että käyttäjällä on palvelun hyödyntämiseen soveltuva päätelaite ja Internet-yhteys sekä tarvittavat tiedot
ja taidot. Soveltuvat päätelaitteet ja langattomat Internetyhteydet 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 vähäisenä.
Jos oletetut vaikutukset toteutuvat, on järjestelmällä
myönteisiä vaikutuksia liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja
kustannukset lisäksi myös tavoitealueisiin luontoon kohdistuvat haitat ja sosiaalinen kestävyys.
Toteutettavuuden arviointi
Mitä useampia busseja ja bussilinjoja järjestelmässä on
mukana sitä pienempi osuus kustannuksista on keskusjärjestelmään liittyvä käyttö- ja investointikustannus. Järjestelmän toteuttaminen voi olla mielekästä vain, jos alueella liikkuvista merkittävällä osalla on mahdollisuus
käyttää Internetiä joko kotonaan, työpaikalla tai mobiilin
päätelaitteen avulla. Ellei busseissa ole asennettuna ajoneuvotietokonetta ja paikannusjärjestelmää, on järjestelmän toteuttamiseen vaadittava alkuinvestointi olennaisesti suurempi.
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Ajantasainen tiedotus Internetissä, kannattavuuslaskelma
Lisäys matkustajamäärässä (Euroa)
1%
2%
3,90 %
Hyödyt
Säästö matkustajien aikakustannuksissa
Kulkutavan valintaan liittyvät vaikutukset
Yhteensä

65 780
107 250
750

65 780
214 500
750

65 780
418 275
750

Investointikustannukset
Ajoneuvoihin asennettavat laitteet
Keskuslaitteisto
Yhteensä

200 000
100 000
300 000

200 000
100 000
300 000

200 000
100 000
300 000

Käyttökustannukset
Järjestelmän ylläpito ja huolto
Yhteensä

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000
100 000

1 336 092
1 072 173
1,246

2 164 248
1 072 173
2,019

3 737 744
1 072 173
3,486

Hyöty-kustannussuhde
Hyötyjen nettonykyarvo
Kustannusten nettonykyarvo
Hyöty-kustannussuhde

Todennäköistä ei ole, että yksittäinen joukkoliikenneoperaattori
ryhtyisi toteuttamaan järjestelmää. Luontevaa olisi järjestelmän
toteuttaminen jo olemassa olevien joukkoliikenteen informaatiopalveluiden yhteyteen. Tällöin
myös järjestelmän kustannukset
pysyvät paremmin hallinnassa,
jos on mahdollista hyödyntää jo
olemassa olevia tiloja, kalustoa ja
tietoliikenneyhteyksiä.

Kutsujoukkoliikenne

TIIVISTELMÄ
Tavanomaisen kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin sidotun
joukkoliikenteen lisäksi on mahdollista järjestää joukkoliikenne kutsuohjattuna. Kutsujoukkoliikenteen avulla voidaan järjestää liikennepalveluita alueille, joille perinteinen
joukkoliikenne ei sovellu esimerkiksi kysynnän vähäisyyden vuoksi. Kutsujoukkoliikenteellä voidaan myös tavoitella säästöjä suhteessa tilanteeseen, jossa suurempi
määrä kuljetuksia järjestetään erilliskuljetuksina taksilla
tai vastaavalla tavalla.
Kutsujoukkoliikenteellä on onnistuttu vähentämään kustannuksia suhteessa tilanteeseen, jossa vastaavat kuljetukset järjestettäisiin erilliskuljetuksina. Pohjois-Savon

Kutsujoukkoliikenteen avulla
voidaan tarjota liikennepalveluita alueille, joilla ei ole joukkoliikenteen tarjontaa

Sosiaalinen
kestävyys

Alueiden ja
yhdyskuntien
kehittäminen

:|

:(

Siirtyminen erilliskuljetuksista
kutsujoukkoliikenteeseen
merkitsee usein pidempiä
matka-aikoja ja odotusaikoja

Turvallisuus ja
terveys

:)

Liikennejärjestelmän palvelutaso
ja kustannukset

Suomessa on paljon alueita, joilla on tarve liikennepalveluille mutta ei joukkoliikenteen tarjontaa. Erityisesti pienemmillä kaupunkiseuduilla ja haja-asutusalueilla kutsujoukkoliikenne voi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
Esimerkiksi Pohjois-Savon KELA:n korvaamissa kuljetuksissa saatiin hyöty-kustannussuhteen arvoksi noin kaksi.

:)

Yhdistelemällä kuljetuksia
voidaan samat kuljetukset
hoitaa pienemmillä resursseilla

Tietoyhteiskunta

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

:)

Kutsujoukkoliikenne
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Luontoon
kohdistuvat
haitat
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Sovelluksen kuvaus
Tavanomaisen kiinteisiin aikatauluihin ja reitteihin sidotun
liikenteen lisäksi on mahdollista järjestää joukkoliikenne
kutsuohjattuna. Kutsujoukkoliikennettä voidaan harkita
erityisesti tilanteissa, joihin kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin perustuva perinteinen joukkoliikenne ei sovellu
esimerkiksi kysynnän vähäisyyden vuoksi.
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 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 kuljetusten määrä pysyy kohtuullisena. Käsin yhdistelyn ongelmana on työvoiman tarve: matkoja yhdistelemällä
kuljetuksissa saadut säästöt kuluvat osittain matkoja yhdistelevän henkilökunnan palkkoihin ja kasvaneisiin tietoliikennekuluihin.
Eroa on myös tavassa, jolla kuljetuksen tilaaminen tapahtuu. Suomalaisissa järjestelmissä kuljetus on yleensä
tilattu soittamalla matkojenyhdistelykeskukseen (MYK)
kiinteästä puhelinliittymästä tai matkapuhelimesta. Myös
puhelujen vastaanottaminen sitoo työvoimaa, jonka palkkaaminen aiheuttaa kustannuksia. Puhelinsoittoihin vastaavan henkilökunnan määrä joudutaan yleensä mitoittamaan ruuhkaisimpien hetkien perusteella, jotta

kuljetuksen tilaaminen olisi helppoa vuorokaudenajasta
riippumatta.
Periaatteessa on mahdollista automatisoida koko prosessi kuljetustilauksen vastaanottamisesta ajoreittien suunnitteluun ja laskutukseen asti (Dessouky et al 2002). Automatisoimalla tilausten vastaanotto, matkojen yhdistely
ja ajoreittien suunnittelu voidaan säästää henkilöstökuluissa 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 tuottamaa ajantasaista tietoa järjestelmään kuuluvien ajoneuvojen sijainnista.
Kannattavuuslaskelman avulla käsitellyssä PohjoisSavon matkojenyhdistelykeskuskokeilussa matkat tilattiin
puhelimella matkojenyhdistelykeskuksesta, joka toimitti
tilaukset kuljetuksia hoitaville autoille joko GSM-datan
välityksellä ajoneuvopäätteisiin tai faxina matkapuhelimeen. Matkojen yhdistelyn hoiti tarkoitukseen suunniteltu
ohjelmisto.
Kutsujoukkoliikenteen järjestämisen motiivina on usein
liikennepalveluiden järjestäminen alueille, joilta ne muuten puuttuisivat esimerkiksi aikatauluihin sidotun joukkoliikenteen lakattua. Kutsujoukkoliikenteeseen yhdistäen
voidaan hoitaa myös lakisääteisiä sosiaalihuoltolaissa,
vammaispalvelulaissa ja perusopetuslaissa mainittuja
kuljetuksia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003).

Vaikutusselvitykset
Kutsujoukkoliikenteen vaikutuksia joudutaan tarkastelemaan suhteessa tilanteeseen ennen kutsujoukkoliikenteen aloitusta. Esimerkiksi kutsujoukkoliikennettä korvaavien toimenpiteiden kustannuksia ei ole mahdollista ottaa
huomioon kannattavuuden arviointia tehtäessä (Liikenneja 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 tarpeisiinsa. Vaikutus voi olla yksikäsitteisesti mitattavissa
kuten matka-aika tai odotusaika. Vaikutukset voivat

olla myös vaikeammin mitattavia kuten muutokset matkaajan ennustettavuudessa, palvelun joustavuudessa tai
matkustamisen mukavuudessa.
Kutsujoukkoliikenteellä on onnistuttu vähentämään liikenteen 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 PohjoisSavon matkojenyhdistelykeskuskokeilussa muodostui
keskimääräiseksi matkan hinnaksi vain seitsemän euroa
keskimääräisen suoran matkan pituuden ollessa 6,6 kilometriä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003). Taksimatkan perushinnan ollessa 1,06 euroa kilometriltä lisättynä
neljän euron aloitusmaksulla saadaan vastaavan taksimatkan hinnaksi vähintään11 euroa (Taksiliitto 2003).

Hanke: Kutsujoukkoliikenne
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Y h t e i s k u n t a t a l o u d e l l i s e t a n a l y ys i t
Kannattavuuslaskelma
Kutsujoukkoliikenteen keskimääräiset kustannukset henkilökilometriä tai matkaa kohti ovat yleensä olleet taksilla
järjestettyä erilliskuljetusta edullisempia mutta perinteistä
linjoihin ja aikatauluihin perustuvaa joukkoliikennettä korkeammat. Kustannukset henkilökilometriä 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.
Toiset taas on tarkoitettu vain erityisryhmille kuten vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin
oikeutetuille (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003).
Kutsujoukkoliikenteen kannattavuutta arvioitaessa otettiin
lähtökohdaksi Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuskokeilun tulosten perusteella saadut arvot. Kokeilulla onnistuttiin vähentämään kuntien korvaamien matkojen kuluja vuodessa 657685 euroa 80700 euron panostuksella
matkojenyhdistelykeskukseen (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003). Pohjois-Savon KELA:n korvaamissa kuljetuksissa saatiin aikaan vuositasolla 52000 euron panostuksella matkojenyhdistelykeskukseen noin 102000
euron yhteiskuntataloudelliset säästöt suhteessa vaihtoehtoon, jossa matkat olisi ilman kutsujoukkoliikennettä
tehty yksittäistaksilla (Liikenne- ja viestintäministeriö
2003, sivut 48 ja 91). Arvioitaessa yhteiskuntataloudellisia säästöjä otettiin huomioon matkustajien ja kuljettajien
aikakustannukset, ajoneuvokustannukset, ympäristökustannukset ja onnettomuuskustannukset sekä MYK:n
resurssikustannus (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003,
sivu 43).
Kannattavuuslaskelman mukaan kutsuohjattu joukkoliikenne on yhteiskuntataloudellisesti kannattava tapa hoitaa KELA:n korvaamia kuljetuksia. Kannattavuuslaskelmassa ei ole huomioitu vaikutuksia, joiden yksikäsitteinen
hinnoittelu on vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikutukset palvelun joustavuuteen, matkustamisen mukavuuteen tai muutoksia joukkoliikennepalveluiden tarjoamiin liikkumisen mahdollisuuksiin.
Vaikutusten analysointi
Kutsujoukkoliikenne mahdollistaa erillisinä kuljetuksina
hoidettavien ja muilla kulkutavoilla tehtävien matkojen

yhdistelemisen samoihin kuljetuksiin. Kutsujoukkoliikenteen päävaikutus kohdistuu kalustoon ja sen kustannuksiin kaluston käytön tehostuessa. Samalla vähenevät
myös kuljettajien aikakustannukset. Tämä tukee liikenneja tietoyhteiskuntapoliittisen tavoitealueen liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset tavoitteiden saavuttamista.
Kutsujoukkoliikenteen avulla voidaan tarjota joukkoliikenteen palveluita alueille, joilta ne ovat aikaisemmin
puuttuneet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003). Tämä
merkitsee parempaa palvelun saavutettavuutta, mikä tukee erityisesti liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisten tavoitealueiden alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen ja
sosiaalinen kestävyys tavoitteiden saavuttamista.
Kutsujoukkoliikenne voi olla matkustamisen mukavuuden
tai palvelutason suhteen aikaisempaa kulkutapaa parempi tai huonompi vaihtoehto. Verrattuna taksiin matka-aika
voi olla pidempi, kuljetuksen tilaaminen on yleensä hoidettava etukäteen ja matkasuunnitelmaa ei välttämättä
voi muuttaa enää matkan aikana. Toisaalta kutsuohjatun
joukkoliikenteen palvelutaso saattaa erityisesti hajaasutusalueella olla selkeästi perinteistä reitteihin ja aikatauluihin sidottua liikennettä parempi ja hinta taksia edullisempi.
Kutsujoukkoliikenteen tarjoaman palvelun laatuun liittyvät
tekijät kuten matka-aika tai odotusaika vaikuttavat eri
käyttäjäryhmiin eri tavoin. Esimerkiksi työ- ja opiskelumatkoja tekevien vaatimukset hyväksyttävälle jonotusajalle puhelimessa kuljetusta tilattaessa tai kuljetuksen
odotusajalle ja täsmällisyydelle ovat muita käyttäjäryhmiä
tiukemmat. (Knutsson 1999)
Kutsujoukkoliikenne, kannattavuuslaskelma
KELA:n korvaamat kuljetukset /€
Hyödyt vuositasolla
Yhteiskuntataloudelliset säästöt
Yhteensä
Kustannukset vuositasolla
Matkojenyhdistelykeskuksen kustannuks
Yhteensä
Hyöty-kustannussuhde
Hyödyt vuositasolla
Kustannukset vuositasolla
Hyöty-kustannussuhde

102 000
102 000
52 000
52 000
102 000
52 000
1,96
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Toteutettavuuden arviointi
Yleisesti ottaen matkojenyhdistelykeskukset nähdään
oikeana ja järkevänä tapana kehittää yhteiskunnan kuljetuspalveluita. Kritiikkiä ovat esittäneet lähinnä ajojensa
ja sitä kautta myös tulojensa pienenemistä pelkäävät taksit ja pieni osa palvelua käyttävistä asiakkaista. On myös
ryhmiä, joille kuljetusten yhdisteleminen ei sovi. Näitä
ovat esimerkiksi liian huonokuntoiset asiakkaat, asioinnissa jatkuvaa saattoapua tarvitsevat sekä asiakkaat,
jotka kokevat MYK:n ja yhteiskuljetuksen vaarantavan
yksityisyyden suojaansa. (Liikenne- ja viestintäministeriö
2003)
Huomiota tulee kiinnittää erityisesti odotus- ja matkaaikojen pysymiseen kohtuullisina sekä esim. sairaalasta
kotiutettavien potilaiden kunnon arviointiin (Liikenne- ja
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viestintäministeriö 2003). MYK ja kutsuohjattu joukkoliikenne voivat tuoda suoria säästöjä sekä julkiseen talouteen että yhteiskuntataloudellisesti (Liikenne- ja viestintäministeriö 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 matkoja 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, henkilövahinkoonnettomuudet, 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 yksittäistä 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, henkilövahinkoonnettomuudet, 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 yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastauksia haastatteluun voidaan käyttää aineistona TEKARI:n raporttia
kirjoitettaessa.
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