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SYMBOLI- YM LUETTELOT
AINO
AIS
ASN.1

EBU
eCall
E-MERGE

Ajantasaisen liikenneinformaation T&K -ohjelma v. 2004-2007
(liikenne- ja viestintäministeriö). http://www.aino.info/
Automatic Identification Systems on laivojen automaattinen tunnistus- ja seurantajärjestelmä.
Abstract Syntax Notation One. Alunperin ITU:n piirissä 1980luvun alukupuolella kehitetty tietorakenteiden ja proseduurien
syntaksin määrittelyyn. Kehittämisestä vastaa nykyisin ITU-T:n
ja ISO:n yhteistyöelin. ASN.I:n levittämiseksi on perustettu
ASN.1 konsortio (http://www.asn1.org). ASN.1:stä on olemassa
sekä binääri- että merkkipohjaiset esitysmuodot.
ASN.1:tä käytetään varsinkin binäärisenä muun muassa tietoliikennetekniikan sovelluksissa.
European Broadcasting Union on Euroopan yleisradioyhtiöiden
yhteenliittymä.
Autojen automaattinen hätäviestijärjestelmä.
ERTICO:n koordinoima ja Euroopan komission tukema hanke,
joka kehitetti yleiseurooppalaista - hätänumeroon 112 perustuvaa- eCall-järjestelmän harmonisointia (GST:n osaprojekti Rescuen edeltäjä, ks. GST).
http://www.gstforum.org/en/subprojects/rescue/about_gst_rescue/introduction
/e-merge.htm

ETSI

FCD
GST

European Telecommunications Standards Institute. Voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tarkoitus on edistää televiestintää koskevaa standardointia. http://www.etsi.org/
Floating Car Data on anturiajoneuvojen käyttöön perustuva liikennetiedon keräystapa.
Global Systems of Telematics. Liikenneturvallisuuden edistämiseen painottuva autojen liikennetelematiikan T&K -hanke (EU),
jonka tavoitteena on määritellä autoihin avoin telematiikkaalusta sekä sovellusten sertifiointi- ja maksumenettelyt.
http://www.gstforum.org/

GTP

IP

ITS Finland

KALKATI.NET

KAREN
OASIS

Global Telematics Protocol. Telematics Forumin kehittämä
avoin seuraavan sukupolven telamatiikka-standardi ajoneuvojen
ja palvelukeskusten väliseen liikennöintiin.
Internet-protokolla huolehtii tietoliikennepakettien toimittamisesta pakettikytkentäisessä internet-verkossa. IP(v6) perustuu
128 bitin pituisiin tunnisteisiin/osoitteisiin, vanhempi IP(v4)
puolestaan 32bitin pituisiin tunnisteisiin.
Avoin suomalainen liikennetelematiikan verkosto, joka edistää
alan tuotteiden ja -palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä
parantaa alan tunnettuutta. http://www.its-finland.fi/
Kansallinen liikennetietokirjasto sisältää liikennetelematiikan
kansallisen arkkitehtuurin (TelemArk) dokumentaation ja liikennetietojen välityksen rajapintakuvauksia.
Euroopan liikennetelematiikan puitearkkitehtuuri.
http://www.frame-online.net/
Organization for the Advancement of Structured Information
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OWL

RDF

RDF Schema

RDS-TMC

SAML

SIP

SOAP
SRS
TAF TSI

TelemArk

TPEG

Standards on konsortio, jonka tavoitteena on edistää e-business –
standardien kehittämistä ja käyttöönottoa.
Ontology Web Language. XML- ja RDF-määrittelykieliin perustuva määrittelykieli, jolla voidaan määritellä monimutkaisiakin käsiterakenteita ja käsitteiden välisiä suhteita. Määrittelykielen käytön etuna on muun muassa mahdollisuus automatisoida eri lähteistä saatavilla olevien tietojen yhdistelyä. W3C:n
standardi. http://www.w3.org/2004/OWL/
Resource Description Framework On XML-määrittelykieleen
perustuva määrittelykieli, jonka avulla voidaan kuvata käsitteiden (tietojoukkojen, resurssien) ominaisuuksia ja suhteita. RDFtietomallin avulla käsitteiden ominaisuudet voidaan kuvata
XML:llä, RDF:n avulla voidaan tukea semanttista webiä ja parantaa tietojen yhdistettävyyttä. W3C tandardi.
http://www.w3.org/RDF/
Resource Description Framework Schema on RDF:n laajennus,
jolla voidaan kuvata RDF-resurssien luokkia ja ominaisuuksia.
W3C standardi. http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
Radio Data System – Traffic Message Channel on liikennetiedotuspalvelu, joka välittää liikennetiedotuksia radion kautta
TMC-vastaanottimiin.
Security Assertion Markup Language on OASIS-konsortion kehittämä XML-pohjainen käyttäjä- ja käyttöoikeustiedon välitysprotokolla.
Session Initiation Protocol on Internet-pohjaisten kokousten, puheluiden, tapahtumatiedon ja pikaviestinnän välittämiseen kehitetty protokolla. Useat mobiiliteknologiaa kehittävät ja standardoivat tahot harkitsevat SIP-protokollan käyttämistä. SIP Forum
(http://www.sipforum.org/) pyrkii edistämään SIP-protokollan
käyttöä.
Simple Object Access Protocol on W3C:n kehittämä XMLpohjainen sanomanvälitysprotokolla.
Ship Reporting System on alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä.
Telematics Applications for Freight – Technical Specification
for Interoperability on EU:n rautatiedirektiivien (mm. 16/2001)
toteuttamiseksi tuotettu määrittely rautatiealan toimijoiden välisestä pakollisesta tietojen vaihdosta. TAF TSI on rautatiealalla
pakottava säännös. TAF TSI:n lisäksi on kehitetty ja kehitteillä
muitakin TSI-standardeja.
Suomen kansallinen liikennetelematiikan puitearkkitehtuuri.
Arkkitehtuuridokumentit on koottu kansalliseen liikennetietokirjastoon http://www.kalkati.net/
Transport Protocol Expert’s Group on EBUn piirissä kehitetty
liikennetilanneviestien standardi, joka on kehitetty RDS-TMC:n
korvaajaksi. TPEG mahdollistaa liikenneviestin helpon välittämisen eri kanavien kautta vastaanottajalle. Se on tarkoitettu erityisesti joukkoviestintään. TPEG määrittelee viesteissä käytettävät käsitteet ja sanastot ja keskeiset liikenteen ja joukkoliiken9

USSD

VTS

W3C

WSDL

XML

XML Schema

teen viestityypit ja erityisesti RDS-TMC:tä yksinkertaisemman
ja monipuolisemman paikkatietojen esittämistavan. CEN on
standardoinut TPEG:n vuonna 2004 (binäärimuotoisena CEN
18234 ja XML-muotoisena CEN 24530), ISO-standardointi on
meneillään. EBU:n piirissä toimiva TPEG Forum
(http://www.tpeg.org/) pyrkii edistämään TPEG:n käyttöönottoa.
Unstructured Suplementary Service Data on GSM-verkkoihin
kehitetty protokolla, jolla mobiililaite ja verkossa sijaitseva (palvelin)laitteisto voivat kommunikoida keskenään luotettavasti ja
kaksisuuntaisesti sekä puhelun aikana että ilman puhelua. USSD
määritellään GSM standardeissa 02.90 ja 03.90.
Vessel Traffic Service on alusliikenteen seuranta- ja informaatiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa alusturvallisuutta
ja vähentää alusliikenteen riskejä.
World Wide Web Consortium on Internet-teknologioita ja kehittävä ja standardointia koordinoiva konsortio, jonka tavoitteena
on edistää Internetin kehittymistä ja käyttöä.
Web Services Definition Language. W3C:n standardiehdotus
Internet-palveluiden XML-pohjaiseksi määrittelykieleksi.
http://www.w3.org/2002/ws/
eXtensible Markup Language. SGML ISO 8879 standardista
johdettu määrämuotoinen tiedon esitystapa, jolla kuvataan tiedon
loogista rakennetta nimenomaan Internet-käyttöä ajatellen.
http://www.w3.org/XML/
eXtensible Markup Language Schema on W3C:n standardi
XML-kielisten dokumenttien rakenteen sisällön ja semantiikan
määrittelyyn. http://www.w3.org/XML/Schema/
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1 JOHDANTO
1.1

Taustaa

Kansallista liikennetelematiikan arkkitehtuuria (TelemArk) on kehitetty lukuisissa liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämissä hankkeissa vuodesta 1998 alkaen eurooppalaisen KAREN-arkkitehtuurin suuntaviivojen pohjalta. Liikenne- ja viestintäministeriön vuosien 2004 – 2007 liikennetelematiikan tutkimus- ja kehitysohjelma
(AINO-ohjelma, 2005) keskittyy ajantasaisen liikennetiedon palveluiden kehittämiseen.
Tämän vuoksi nähtiin tärkeäksi laajentaa kansallista liikennetelematiikan arkkitehtuuria
ajantasaisen liikenneinformaation osalta. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri on
näin osa liikennetelematiikan kokonaisarkkitehtuuria (Kuva 1.)

Euroopan ITS arkkitehtuuri KAREN

Taso

Kokonaisuus

Kokonaisarkkitehtuurit

Referenssiarkkitehtuurit
Standardien
kuvaukset

Kansallinen liikennetelematiikan
arkkitehtuuri TelemArk
Henkilöliikenne

Yhteinen

T9

Tavaraliikenne

Reference
Architecture
KALKATI.NET
KALKATI.NET

Ajantasaisen liikennetiedon
arkkitehtuuri

KALKATI.NET

Kohdearkkitehtuurit

Hankearkkitehtuurit

Osa-alue

Meriliikenteen arkktehtuuri
Tieliikenteen arkkitehtuuri

Paras
Paras

Digiroad

ISA

M-INFO

Pro Telio

BaSIM

Raideliikenteen arkkitehtuuri

Kutsujoukkoliikenne

DigiTraffic

Lentoliikenteen arkkitehtuuri

Liikkujan
palvelukeskkus

Itämeren
lauttaliikenteen
DigiTraffic
tietoarkkitehtuuri
DigiTraffic

eCall

Alueellinen
joukkoliikenneinformaatio

DigiTraffic
DigiTraffic
DigiTraffic
DigiTraffic

Suunnittelu

Tarkoitus

Toteutus

Kuva 1. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri muodostaa osan kansallista liikennetelematiikan kokonaisarkkitehtuuria.
Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri –tutkimus kuuluu osana Liikenne- ja viestintäministeriön vuosien 2004-2007 liikennetelematiikan tutkimus- ja kehitysohjelman
AINO Palvelupuitteet-alaohjelmaan.
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Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuoden 2004 syksyllä Liikenteen telematiikkastrategian. Strategiassa visiona vuoteen 2010 mennessä on:
w kansalaisten, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden käytettävissä ovat helposti,
nopeasti ja luotettavasti kulloinkin tarvittavat tiedot liikkumisolosuhteista, liikenteen häiriöistä ja niiden arvioidusta kehittymisestä sekä matkojen ja matkaketjujen
liikennepalveluista.
w Liikenneverkon kansainvälisillä runkoyhteyksillä muuttuva liikenteen ohjaus on
ajantasaista. Niillä on toteutettu ajantasainen liikenteen tiedotus ja häiriönhallinta
sekä näiden tarvitsemat seuranta- ja tietojärjestelmät.
w Käyttäjien tarpeisiin perustuvia, liikkumista helpottavia laajoja lisäarvopalveluja on
toteutettu erityisesti tieliikenteessä ja joukkoliikenteessä koko maan kattavasti.
(Liikenne- ja viestintäministeriö, 2004).
ITS Finland –verkoston niin ikään vuoden 2004 syksyllä julkaistussa strategiassa esitetään visioksi vuoteen 2008 mennessä:
w Haluttu ajantasainen liikenneinformaatio kaikkien liikennemuotojen osalta matkan
tai kuljetuksen joka vaiheessa on vaivattomasti jokaisen saatavilla eri jakelukanavien kautta arkipäivän tietoyhteiskuntapalveluna.
w Ihmiset kokevat elämänlaatunsa parantuneen liikenteen tietopalvelujen ansiosta ja
yritykset tunnistavat kilpailukykynsä vahvistuneen tavaroiden paremman toimitusvarmuuden myötä.
w Ajantasaiseen liikenneinformaation perustuvan liikenteen hallinnan, ohjauksen ja
opastuksen avulla liikenne on aiempaa turvallisempaa, sujuvampaa ja taloudellisempaa. (ITS Finland, 2004).
Molemmissa strategioissa korostetaan informaation helppoa saatavuutta ja ajantasaisen
informaation hyödyntämistä sekä informaatioon perustuvia palveluja, joiden avulla liikenne on turvallisempaa, sujuvampaa, ympäristöystävällisempää ja taloudellisempaa.

1.2

Tavoitteet

Edellä mainituista lähtökohdista on luontevaa asettaa ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuurille tavoitteeksi, että arkkitehtuuria voidaan käyttää ohjaamaan arkkitehtuurin
omistajan ja liikennetelematiikka-klusterin toimintaa kohti edellä mainittujen visioiden
päämääriä (Kuva 2).
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Ajantasainen liikennetiedon arkkitehtuuri

Julkinen valta / arkkitehtuurin omistaja
Palvelujen toteuttamisen edellytysten
luominen
Organisointivaihtoehtojen arviointi
Palvelujen priorisointi haluttujen vaikutusten
perusteella

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Palvelujen vaatimusten täsmentäminen
Avointen palvelurajapintojen luonti ja
hyödyntäminen
Palvelujen toteutusvaihtoehtojen arviointi
Organisointivaihtoehtojen arviointi

•Ajantasainen
liikenteen ohjaus
liikenneverkon
kansainvälisillä
runkoyhteyksillä
•Käyttäjillä
luotettava tieto
liikennetilanteesta
ja liikkumisolosuhteista
•Vaivaton ja
sujuva
siirtyminen
kulkutapojen
välillä
•Koko maan
kattavia
lisäarvopalveluita
käyttäjien
tarpeisiin

Liikennejärjestelmä
toimii
•Turvallisesti
•Tehokkaasti
•Ympäristöystävällisesti
•Esteettömästi

Toimijat

Kuva 2. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuurin tavoitteet
Projektin tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys ajantasaiseen tietoon perustuvien palveluiden vaatimuksista ja palveluiden toteuttamisen edellytyksistä. Arkkitehtuurin olemassaolo selkeyttää toimijoiden rooleja ja vastuita, arkkitehtuuri kuvaa palveluiden
mahdollisia arvoketjuja ja hahmottaa palveluiden toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia.
Ajantasaisen tiedon käsittelyssä on tähän asti useimmiten pyritty jonkin asteiseen tiedon
keskittämiseen. Toimintatapa on palvellut hyvin yksittäisiä organisaatioita. Kun mukana
on monia samassa roolissa toimivia organisaatioita, palveluiden hajauttaminen ja avoimet palvelurajapinnat sekä niiden tietoturvallinen hallinta nousevat keskeiseen asemaan.
Arkkitehtuuri kuvaakin tämän vuoksi ensisijaisesti palveluiden hajauttamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä löytää eri vaihtoehdoista ne, joiden toteuttaminen parhaiten
edistää liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita.
Arkkitehtuuri tarkastelee kehittämistä ja kehittämistarpeita muutaman vuoden aikajänteellä nykyhetkestä eteenpäin. Prosessien ja tarvittavien tietojärjestelmäpalveluiden kuvaukset tulee laatia siten, että ne kestävät aikaa verraten hyvin. Tarkasteluaikajaksoksi
voidaan näiden osalta olettaa vähintään 10 vuotta. Keskeisten kehitystoimenpiteiden ja
arkkitehtuuriratkaisujen osalta tarkastelu ulottuu noin vuoteen 2010 saakka.

1.3

Raportin rakenne

Luvussa 2 esitetään yhteenveto työn keskeisistä tuloksista, havainnoista ja johtopäätöksestä sekä suosituksista.
Luvussa 3 määritellään ajantasaisuuden käsitettä sekä luodaan katsaus ajantasaisen tiedon käsittelyyn muissa liikennetelematiikan arkkitehtuureissa ja tutkimuksissa.
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Luvussa 4 esitellään työssä käytetyt menetelmät ja työn eteneminen.
Luvussa 5 kuvataan liikenteen prosessit, liikennetiedon tuottamisen prosessit, liikennetiedon käsitemalli ja tietojärjestelmäpalvelut. Lisäksi kuvataan ajantasaisen liikennetiedon kehittämiskohteet ja esitellään keskeisimmät arkkitehtuuriratkaisut.
Luvussa 6 esitellään havaintoja prosesseista ja keskeisistä arkkitehtuuriratkaisuista ja
luvussa 7 esitetään johtopäätökset ja suositukset.
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2 KÄSITTEISTÖ JA RAJAUKSET
2.1

Ajantasaisuuden käsitteestä

ITS Finlandin telematiikkastrategiassa esitetään, että laadukkaan palvelun edellytyksenä
on ajantasaisen tiedon riittävä tuoreus: tieto saa olla liikenteen runkoverkoilla sekä kaupunkiseuduilla enintään 5 minuuttia vanhaa ja alemmilla verkoilla enintään 15 minuuttia vanhaa sekä joukkoliikenteessä enintään 2 minuuttia vanhaa. Kuljetuksien osalta
esitetään että tieto saa olla enintään 5 minuuttia vanhaa poikkeaman syntymisestä. (ITS
Finland, 2004)
On huomattava, että nämä aikarajat koskevat pääosin tieliikennettä. Eri joukkoliikennemuodoilla on hyvinkin erilaiset mahdollisuudet toteuttaa suunniteltuja aikatauluja ja
niin muodoin vaatimukset tiedon ajantasaisuudelle ovat erilaisia. Myös lähi- ja kaukoliikenteellä on tässä suhteessa merkittäviä eroja. Viime kädessä ajantasaisuuden vaatimuksia voidaan suhteuttaa liikkujan matkaketjun tai etapin kestoon: puolen tunnin matkalla työpaikalle vaatimus tiedon ajantasaisuudelle ja oikeellisuudelle on huomattavasti
kovempi kuin puolen vuorokauden matkalla jonnekin. Lyhyellä matkalla, lähiliikenteessä liikkujalla voi olla vaihtoehtoja, pitkällä matkalla vaihtoehtoja harvoin on.
Mitattavissa olevat tavoitteet ovat hyödyllisiä palveluja kehitettäessä, kun tehdään valintoja vaihtoehtoisten ratkaisujen välillä. Niitä ei kuitenkaan pidä käyttää ainoana ohjenuorana, ajantasaisuusvaatimukset eri tiedoille ja eri tilanteissa ovat erilaiset ja ne tulee
aina selvittää ja sopia erikseen, mahdollisesti tapauskohtaisesti.
Data, informaatio ja tieto voidaan ajatella erilaisiksi näkemyksiksi samasta asiasta. Liikuttaessa datasta kohti tietoa ymmärrys lisääntyy (Kuva 3). Raakadatasta syntyy informaatiota ymmärrettäessä datan suhteet. Informaatiosta voi syntyä tietoa, kun meillä on
ymmärrys mallista. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuurissa painopiste on informaation jalostamisessa tiedoksi.

viisaus
tieto
Ymmärrys
malleista

informaatio
data

Ymmärrys
periaatteista

Ymmärrys
suhteista

Kuva 3. Data, informaatio ja tieto kuvaavat eriasteista ymmärrystä ilmiöstä.(Bellinger,
2004)
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Raportissa pyritään käyttämään käsitteitä data, informaatio ja tieto tässä esitetyissä merkityksissä.
Ajantasainen liikennetietopalvelu voidaan nyt määritellä:
Ajantasainen liikennetietopalvelu tarjoaa käyttäjän saataville eri tietolähteistä kerätystä ajantasaisesta raakadatasta jalostettua oleellista tietoa käyttäjän
tarpeen mukaan oikea-aikaisesti oikeassa paikassa perille toimitettuna.
Tiedon tarvitsijan tilanteesta riippuu, mikä hänen mielestään on riittävän ajantasaista
tietoa. Tutussa ympäristössä liikkuvan henkilön tiedontarve näyttää olevan selkeästi
erilainen kuin vieraassa ympäristössä tai tilanteessa olevan henkilön tiedontarve. Erityisesti tämä pätee häiriötilanteisiin. Näissä tilanteissa tiedon ajantasaisuuden (tieto saatava välittömästi) ja laadun (tiedon on oltava oikeaa) vaatimukset kasvavat huomattavasti.
Tuntuu ilmeiseltä, että häiriötilanteissa pätevät likimain samat lainalaisuudet kuin muissa muutostilanteissa. Muutostilanteiden hallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan tiedottamisen tärkeyttä: on tiedotettava, vaikka ei ole mitään tiedotettavaa. Lisäksi tiedottamisen tulee olla kohdennettua liikkujan tilanteeseen.
Asetettaessa tiedolle tuoreusvaatimuksia asetetaan samalla vaatimuksia tiedon sisällölle
tai tietoa kuvaavalle metatiedolle vaatimuksia: informaatiosta ja jalostetusta tiedosta
pitää selvitä minkä ikäiseen raakadataan se perustuu. Vain tällöin tiedonjalostusketjua
voidaan seurata ja asetettujen vaatimusten täyttäminen voidaan todentaa.

2.2

Arkkitehtuurin kohdealue ja rajaukset

Työn yhtenä lähtökohtana on ollut EU:n Tempo-ohjelmassa määritelty kehikko liikenteen palveluille ja määritellyt liikennetelematiikan palvelut (Kuva 4).
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Matkaa edeltävät palvelut

Matkaa edeltävä julkista liikennettä
koskeva liikenteentiedotus

Julkisen liikenteen
Multimodaalinen
matkansuunnittelupalvelu

Häiriön-

lipunmyynti

hallinta
Matkan aikana välitetty
On-trip
real timeliikenteentiedotus
road information
reaaliaikainen
service
Henkilökohtainen
matkanaikainen
liikenteentiedotus
road information

Reaaliaikainen matkustajainformaatio

EFC sähköinen
matkanperintä
Pysäköinnin
valvonta,
and guidance
informaatio ja ohjaus

Julkista liikennettä koskevat palvelut

Liikenneväylään liittyvät palvelut

Matkaa edeltävä liikenteentiedotus

Henkilökohtainen
Personalised
on-trip
matkanaikainen
passenger information
matkustajainformaatio

Dynamic
routereittiopastus
guidance
Dynaaminen
Älykäs
nopeuden
adaptation
säätely

minimi ITS -palvelut

Matkanaikaiset palvelut

yleiset ITS -palvelut

Kuva 4. Tempo-ohjelmassa määritellyt liikennetelematiikan palvelut (Euroopan Komissio 2003)
Kehikossa palvelut on jaoteltu liikenneväylään liittyviin palveluihin ja toisaalta julkista
liikennettä koskeviin palveluihin sekä palvelun ajankohdan mukaan matkaa edeltäviin
palveluihin ja palveluihin matkan aikana.
Liikkumisen (tai kuljettamisen) tarve voidaan ajatella aina syntyväksi käyttäjän prosessissa, joka toteuttaa jotain käyttäjän primääristä tarvetta, olkoon se elannon hankinta,
tavaroiden kuljettaminen, henkinen kasvu tai esteettinen nautinto. Liikkumistarpeen
tyydyttämiseksi käyttäjä tarvitsee liikkumispalveluita. Näitä käyttämällä hän muodostaa
oman liikkujan prosessinsa, jolla liikkumistarve tyydytetään.
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Liikkujan
yleinen
käyttäjätarve
Käyttäjän prosessi

Liikkumistarve

LiikkumisLiikkumispalvelut
palvelut

KäyttäjäKäyttäjätarve
tarvetiedolle
tiedolle

Liikkujan
prosessi
Liikkuja

KäyttäjäKäyttäjätarve
tarvetiedolle
tiedolle

Liikkumis-palvelujen
Liikkumis-palvelujen
tuotantoprosessit
tuotantoprosessit

Palvelut
Palvelut

Palvelut
Palvelut

Palvelujen
Palvelujen
tuotantoprosessit
tuotantoprosessit

Palvelujen
Palvelujen
tuotantoprosessit
tuotantoprosessit

JärjestelmäJärjestelmäpalvelut
palvelut

Toimijat

Tietomalli

Kuva 5. Liikkumisen prosessit. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri keskittyy tummemmalla taustalla kuvattuun kuvan alareunan alueeseen (tietopalvelut ja niiden tuotantoprosessit), mutta käsittelee myös vaalealla taustalla rajattua aluetta (liikkujan prosessit ja liikkumispalvelujen tuotantoprosessit).
Liikkujan prosessissa ilmeneviä käyttäjätarpeita täyttämään tarvitaan palveluita. Ajattelemme näiden tarpeiden ja palveluiden liittyvän pääosin tietoon. Myös liikkumispalvelujen tuotantoprosesseissa syntyy tuotantoprosessien toimijoille tietotarpeita, joita
täyttämään tarvitaan tietopalveluita. Liikkujalle ja liikenteen toimijoille tarjottavat tietopalvelut voivat olla huomattavan erilaisia samoin kuin niiden tuotantoprosessit, mutta
tietopalvelujen tuotantoprosesseja toteuttamassa on joukko yhteisiä määriteltyjä tietojärjestelmäpalveluita ja perustuvat yhtenäiseen tietomalliin.
Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri keskittyy liikkumisen prosesseissa ja liikkumispalvelujen tuotantoprosesseissa syntyviä käyttäjätarpeita tyydyttävien tietopalvelujen tuotantoprosesseihin ja niitä tukeviin tietojärjestelmäpalveluihin (Kuva 5).
Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri käsittelee liikkujan prosessia kaikkien liikennemuotojen osalta (Kuva 6). Liikennemuodoista painopisteinä ovat tieliikenne ja kaikki
joukkoliikennemuodot. Liikenneväylien osalta painopiste on tieliikenneverkossa, tarkastelua voidaan soveltaa myös muihin liikenneverkkoihin. Tarkastelun ulkopuolelle
jätetään yksityisliikenne ilma- ja vesiliikenteessä.
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Liikkuja
lentoliikenteessä

Liikkuja vesiliikenteessä

Liikkuja
raideliikenteessä

Liikkuja tieliikenteessä

Liikkuja
kevyessä
liikenteessä

Lentoliikenneverkko

Vesiliikenneverkko

Raideliikenneverkko

Tieliikenneverkko

Kevyen
liikenteen
verkko

Julkinen liikenne

Yksityisliikenne

Kuva 6. Arkkitehtuurin painopistealueet on rajattu punaisella. Oranssilla rajatut alueet
ovat myös tarkastelun kohteena ja oranssilla katkoviivalla rajattuihin alueisiin voidaan
soveltaa tuloksia.

2.3 Ajantasaisen tiedon käsite ja käsittely liikennetelematiikan
arkkitehtuureissa
Liikennetelematiikka on useimmiten ainakin jossain määrin ajantasaista. Saadaksemme
kuvaa siitä, millä tavalla ajantasaisuutta on käsitelty liikennetelematiikan arkkitehtuureissa, käsitellään seuraavassa eräiden valittujen liikennetelematiikan arkkitehtuurien
ajantasaisuuden käsittelyä.

2.3.1 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk
Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri TelemArk kuvaa yksitoista henkilö- ja
tavaraliikenteen telemaattista palvelua ja tavaraliikenteen osalta tavaran kuljettamisen
prosessin tietovirtoineen ja tarvittavine tietojärjestelmäpalveluineen. Kuvaukset ovat
multimodaalisia, joten niitä voidaan pääosin soveltaa kaikkiin liikennemuotoihin. Osa
kuvatuista palveluista on kuitenkin relevantteja vain tieliikenteelle. (Leviäkangas ym.
2000, Granqvist ym. 2002)
TelemArk kuvaa palveluiden ja prosessien tavoitetilaa osoittaen mitkä toiminnot ja tietovirrat voitaisiin automatisoida. Kuvauksissa ei oteta kantaa tiedon tuottamiseen eikä
ajantasaisia ja staattisia / ei-ajantasaisia tietovirtoja erotella toisistaan. Voidaan kuitenkin ajatella, että oletusarvoisesti kaikki arkkitehtuurissa kuvatut tietovirrat ovat ajantasaisia, siis tiedon muuttuessa muuttuneen tiedon tulisi kulkea arkkitehtuurissa osoitetuille toimijoille.
Henkilöliikenteen palveluissa on kuvattu kaksi palvelua, joilla on erityistä merkitystä
ajantasaisen liikennetiedon käsittelylle: Tiedotus autoilijalle ja Tiedotus julkisesta liikenteestä. Tiedotus autoilijalle –prosessi kuvaa tiedon keruun ja normalisoinnin, tiedon
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jalostamisen sekä tiedon jakelun autoilijoille ja Tiedotus julkisesta liikenteestä vastaavan prosessin julkisen liikenteen tietojen keruun, jalostuksen ja jakelun osalta.
Loogisen arkkitehtuurin kuvauksessa on kuvattu tietojoukkojen ajantasaisuusvaatimukset suuruusluokkatasolla (<1 sekunti … < 1 viikko). Ajantasaisuusvaatimukset on esitetty kaikkien kuvattujen prosessien tietojoukoille tällä tasolla.
Erityisesti tavaraliikenteen osalta tietovirtojen ajatellaan olevan niin ajantasaisia, että
kuvatut prosessit voidaan toteuttaa. Tärkeimpänä ajantasaisena tietona on arkkitehtuurissa kuvattu tavaran liikkumisen seuranta (Tracking & Tracing). Seuranta tapahtuu
kulloisenkin tilanteen mukaan aina mahdollisimman korkealla kuljetusväline - kuljetusyksikkö – kolli –hierarkian tasolla, jotta käsiteltävä tietomäärä saadaan minimoitua.
Jotta seurannan tuottamaa tietoa voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi kuljetusprosessin
ohjauksessa, on tiedon keruun, jalostuksen ja jakelun oltava ajantasaista tai lähes ajantasaista erityisesti häiriötilanteissa.

2.3.2 Eurooppalainen puitearkkitehtuuri KAREN
Eurooppalainen puitearkkitehtuuri KAREN kuvaa liikenteen telemaattisia palveluita
kahdeksalla eri osa-alueella. Osa-alueet on lueteltu taulukossa 1 alla, jossa on myös
esitetty kustakin osa-alueesta ajantasaiset tiedot tai tietovirrat.
KAREN-arkkitehtuurissa ei ole otettu kantaa siihen, mitä ajantasainen tarkoittaa. Joistakin tietovirroista ja palveluista (funktioista KARENin terminologian mukaan) on todettu
ainoastaan että ne ovat ajantasaisia tai niiden pitää pystyä toimimaan ajantasaisesti.
Taulukko 1. KAREN-arkkitehtuurin osa-alueet ja niissä käsitellyt ajantasaiset tiedot
Osa-alue

Ajantasaiset tiedot

1

Palvelumaksut

2

Turvallisuus ja pelastuspalvelut

3

Liikenteen ohjaus

4

Julkisen liikenteen hallinta

5

Kuljettajan tuki

6

Matkustajan tuki

Ajantasaisen tiedon käyttäminen matkan aikana matkareitin
(uudelleen)suunnitteluun matkan aikana

7

Liikenteen valvonta

Ajantasainen liikennekäyttäytymisen sallittavuuden tarkastus

8

Rahdin ja kuljetuskaluston hallinta

Rahtitietojen ajantasainen välitys kuljetuskeskukseen

Kaupunkiseudun liikenteen ohjaus: ajantasainen väyläsegmentin liikennetilannetieto
Ajantasainen liikennerikkomustieto
Ajantasaiseen tietoon perustuva liikenteen ohjaus, ajantasaiset liikenteenohjaustoimenpiteet
Ajantasainen julkisen liikenteen kulkuvälineen statustieto
Kutsujoukkoliikenteen ajantasainen reititys
Ajantasainen tieto joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen tilapäisistä muutoksista
Ajantasainen tieto vuorojen lähtö- ja saapumisajoista pysäkeillä ja liikennevälineissä
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2.3.3 GST Forumin arkkitehtuurityö
GST (Global System for Telematics) on vuonna 2004 käynnistynyt EU-hanke, jonka
tavoitteena on ajoneuvojen telematiikkayksikköjen muuttaminen suljetuista järjestelmistä avoimiksi ympäristönsä kanssa kommunikoimaan kykeneviksi yksiköiksi. Tätä
tarkoitusta varten GST ja sen perustama yhteistyöfoorumi GST Forum tuottavat avoimen joustavan arkkitehtuurin, joka mahdollistaa uusien protokollien ja alustojen käyttöönoton sekä kommunikoinnin perinteisten keskitettyjen järjestelmien kanssa. Lisäksi
arkkitehtuuri mahdollistaa kolmansien osapuolien kehittämien palveluiden helpon liitettävyyden ajoneuvon telematiikkayksikköön. (GST 2005)
GST Forumin arkkitehtuuri määrittelee avoimen telematiikka-alustan ympäristöt: operatiivisen ympäristön, kehitysympäristön ja kaupallisen ympäristön toimijat, palvelut ja
tarvittavat rajapinnat. Lisäksi GST-hankkeeseen sisältyy kolme osa-projektia, joissa
suunnitellaan arkkitehtuuri ja toteutetaan pilottijärjestelmä:
w Rescue-osaprojekti tuottaa ajoneuvojen hätäviestijärjestelmän
järjestelmän) arkkitehtuurin ja toteutusstrategian

(eCall-

w Safety Channel –osaprojekti kehittää luotettavan ja nopean välityskanavan liikenneturvallisuusviesteille esim. kelistä, liikennetilanteesta, onnettomuuksista
tai hälytysajoneuvon liikkumisesta varoittavan palvelun ajoneuvoon.
w EFCD-osaprojekti (Enhanced Floating Car Data) kehittää palvelun, jolla telematiikkayksikön kautta voi käynnistää datan keruun ja saada takaisin jalostettua
tietoa.
Kaikki nämä palvelut ovat lähtökohtaisesti ajantasaisia. Rescue-osaprojektissa on määritelty järjestelmän toiminnalle verrattain tiukat vasteaikavaatimukset, jotka on otettu
Iso-Britannian 112-palvelusta. Muissa osaprojekteissa ei ole asetettu erityisiä ajantasaisuusvaatimuksia, mutta dokumenteissa on useassa kohdassa mainittu lähtökohtana
ajantasainen tai lähes ajantasainen tiedon saanti käyttäjälle.

2.3.4 Eurooppalainen rautateiden telematiikkamääritykset
Euroopan rautateiden telematiikka-TSI (Technical Specification for Interoperability) on
luotu edistämään rautatieliikenteen vapauttamiselle välttämätöntä tietojen vaihtoa rautatieliikenteen toimijoiden kesken. Se perustuu direktiiviin 2001/16/EC ja on luonteeltaan pakottava säädös, joka on toteutettava vaiheittain (Euroopan komissio 2004).
Telematiikka-TSI kuvaa karkealla tasolla rautatieliikenteen toimijoiden yhteistoimintaprosessit rahtiliikenteessä, toimijoiden väliset pakolliset viestit ja kunkin toimijan tarvitsemat tiedot ja käytettävät tietovarastot. Perusoletuksena asiakirjassa on ajantasainen
tiedon välittäminen ja saatuihin kyselyihin vastaaminen. Osapuolet velvoitetaan lähettämään vastausviesti, mikäli ajantasainen vastaaminen kyselyyn ei ole mahdollinen.
Telematiikka-TSI:n liitemateriaalina on tehty huomattavan tarkkoja prosessi- ja tietovirtakuvauksia rautatiealan toimijoiden prosesseista ja tiedonvaihtotarpeista.
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Telematiikka-TSI on varsin kapean alueen kuvaus; keskittyyhän se vain rautatierahtiliikenteen tietojen välitykseen ratakapasiteetin varmistamiseksi kullekin kuljetukselle.

2.3.5 Muut hankkeet ja tutkimukset
Ajantasaista tietoa sivuttiin vuonna 2004 julkaistussa multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamista tarkastelevassa esiselvityksessä. Ajantasaista tietoa käsiteltiin
esiselvityksessä muun liikennejärjestelmää koskevan tiedon yhteydessä. Selvityksessä
painotettiin käyttäjille jaettavan tiedon laadun merkitystä, mutta samalla todettiin ajantasaisen tiedon keräämisen, käsittelyn ja jakamisen aiheuttavan uusia kustannuksia. Selvityksessä nähtiin ajantasaisen tiedon osuuden liikenteen tiedotuksessa kasvavan tulevaisuudessa. (Öörni & Lehtonen 2004)
Saksalaisen DELFI-järjestelmän (Anon 2005) tarkoituksena on yhdistää eri puolilla
Saksaa toimivia julkisen liikenteen reitinsuunnittelupalveluita yhdeksi järjestelmäksi.
DELFI perustuu hajautettuun arkkitehtuuriin, jossa eri maantieteellisiä alueita koskeva
tieto sijaitsee eri palvelimissa. DELFI:n arkkitehtuuri mahdollistaa nykyisen automaattisen reitinsuunnittelun pohjana toimivan staattisen tiedon korvaamisen vähitellen ajantasaisella tiedolla. Saksan kokoisessa maassa hajautettu arkkitehtuuri on lähes ainoa mahdollinen tapa tuottaa ajantasaista tietoa koko maan kattavan palvelun käyttöön, koska
koko maan kattavien staattisten ja ajantasaisten tietojen ylläpito yhdessä tietokannassa
olisi käytännössä hyvin hankalaa.
Vuonna 1999 Helsingissä otettiin käyttöön raitiolinjalla 4 ja bussilinjalla 23 joukkoliikenteen telematiikkajärjestelmä, jonka tavoitteena oli vähentää joukkoliikennepalvelun
viiveitä, parantaa palvelun säännöllisyyttä ja täsmällisyyttä sekä parantaa tiedotusta.
Järjestelmän tärkeimmät palvelut olivat ajantasaisen tiedotuksen tarjoaminen pysäkeille
ja vaunujen sisälle asennetuilla näyttötauluilla, etuuksien antaminen aikataulustaan
myöhässä oleville vaunuille valo-ohjatuissa liittymissä, kuljettajien ajantasainen aikataulunseurantajärjestelmä ja mahdollisuus kulunvalvontaan. Pysäkkinäyttötaulut asennettiin 15 pysäkille ja linjoja liikennöivien vaunujen sisälle. Liikennevaloetuuksien antamista varten tarvittavat laitteistot asennettiin 50 valo-ohjattuun liittymään. Ajantasainen aikataulunseurantajärjestelmä oli käytössä kaikissa järjestelmään kuuluvissa vaunuissa ja sitä käytettiin kuljettajan näytön välityksellä. Järjestelmän toiminta perustui
radioviestintään ja satelliittinavigointiin. (Lehtonen & al., 2001)
Ajantasaisen tiedon tuottamista tukevia paikallisia tai seudullisia järjestelmiä kehitetään
laajasti eri puolilla Suomea, muun muassa joukkoliikenteen osalta Oulussa, Tampereella, Turussa, Espoossa ja Helsingissä ja ajoneuvoliikenteen osalta Tampereella. Lisäksi
ajantasaisen joukkoliikenteen häiriötiedotuksen osalta tehdään kehitystyötä Helsingissä
ja tieliikenteen ajantasaisen häiriötiedotuksen osalta EETU-hankkeessa.
Multimodaalien tiedotuspalveluiden avulla eri liikennemuodot voidaan verkottaa tukemaan toisiaan, ohjata liikkujia resurssien ja ympäristön kannalta edullisimpien kulkutapojen käyttäjiksi sekä vähentää tarpeetonta liikennettä. Keskeisessä asemassa ovat
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multimodaalit ovelta ovelle -matkaketjut. Kansainvälisenä yhteistyönä toteutetussa
hankkeessa luotiin katsaus multimodaaliin liikennetiedotukseen tarkastelemalla esimerkinomaisesti kolmea eurooppalaista hanketta: Infotenia, BayernInfoa ja Mobinetia. Mobinetin tarkoituksena on tuottaa koko Münchenin alueen kattava ajantasainen ja multimodaali liikenteen tiedotus- ja ohjausjärjestelmä, jonka tavoitteena on ohjata liikennesuoritetta kulkutavalta toiselle siten, että alueen liikennejärjestelmä toimisi mahdollisimman optimaalisesti. Esimerkkihankkeisiin ja muuhun materiaaliin perehtymällä sekä
työpajojen ja ekskursion kautta saatujen kokemusten perusteella hahmoteltiin multimodaalin liikenteen tiedotusjärjestelmän tärkeimmät komponentit. (Lehtonen & al., 2002)
Itämeren matkustaja-alustietokannalle määriteltiin järjestelmäarkkitehtuuri, jossa kuvattiin palvelun tavoitetilanne ja kehittämispolku tavoitetilanteen saavuttamiseksi. Kehittämispolku vaiheistettiin ja jaettiin osiin siten, että kunkin osallistujamaan vastuulle
tuli selkeästi rajattu yleinen tehtäväkokonaisuus ja maakohtaiset tehtävät. Tavoitetilanteessa matkustaja-alustietokanta kytkee Suomen osaksi Itämeren alueen kattavaa verkostoa, jonka puitteissa multimodaalien, useita kulkutapoja käsittävien matkaketjujen
suunnittelu maasta toiseen on mahdollista. Tällä hetkellä Suomessa ja myös muissa
Itämeren alueen maissa on toimivia maaliikenteen reitinsuun-nittelupalveluita, mutta
matkustaja-alusliikenteen tiedot puuttuvat palveluista pääsääntöisesti. Itämeren lauttatietokannan toteuttaminen muuttaa tilannetta ja luo edellytykset myös sellaisten matkaketjujen suunnittelulle, jotka sisältävät matkustajalauttayhteyden. Palvelu toteutetaan
aluksi staattisena, mutta myöhemmin matkustaja-alusten kulusta on mahdollista saada
ajantasaista tietoa olemassa olevien järjestelmien, kuten Vessel Traffic Service (VTS),
Ship Reporting System (SRS) and Automatic Identification Systems (AIS). (Lehtonen
& al., 2004)
Lahden oikoradan liityntäpysäköinnin tiedotusjärjestelmän tavoitteena on edesauttaa
multimodaalien ovelta ovelle -matkaketjujen muodostumista siten, että lopputuloksena
oikoradan vaikutusalueelta pääkaupunkiseudulle ja Lahteen matkustavat saavat ajantasaista tietoa liityntäpysäköintimahdollisuuksista ennen matkaa ja matkan aikana. Tiedotusjärjestelmän merkitys korostuu erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä, jolloin
ajantasaisen tiedotuksen keinoin on mahdollista vaikuttaa matkustajan kulkutavan valintaan heti häiriön sattuessa mahdollisesti jo matkan alkuvaiheessa. Potentiaalinen liityntäpysäköijä, jonka matkaketjuun tiedotuksella voidaan todennäköisimmin vaikuttaa,
on tutkimusten valossa työmatkapendelöijä, jonka työpaikka sijaitsee Helsingin keskusta-alueella ja jolla on mahdollisuus valita vapaasti käyttämänsä kulkutapa. Suunnitellun ajantasaisen tiedotusjärjestelmän osajärjestelmiä ovat perinteiset tiedotusmenetelmät, tienvarsiteknologialaitteistot sekä internet- ja mobiilipalvelut. Lisäksi tarvitaan
liikenteen seurantajärjestelmiä, joilla tarvittava ajantasainen tietokerätään. (Rosenberg
et al., 2004)
Yhdysvaltain kansallinen ITS-arkkitehtuuri tarjoaa yleisen kehyksen, jota voidaan hyödyntää älykkäiden liikennejärjestelmien suunnittelussa, määrittelyssä ja yhdistämisessä.
Arkkitehtuuri on valmis tuote, jota ITS-ammattilaiset, kuten esim. liikenneviranomaiset,
järjestelmäinsinöörit ja -kehittäjät, teknologia-asiantuntijat sekä konsultit, voivat laaja23

alaisesti hyödyntää. Arkkitehtuuri muodostuu käyttäjäpalveluista, loogisesta arkkitehtuurista ja standardeista. Käyttäjäpalvelut kuvaavat, mitä järjestelmä tekee käyttäjän näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan arkkitehtuuri sisältää 33 käyttäjäpalvelua, jotka US DOT
ja ITS America ovat määritelleet yhteistyössä ottaen huomioon olennaisen palautteen
sidosryhmiltä. Käyttäjäpalveluiden pohjalta tehdyt määritykset ovat arkkitehtuurin määrittelyn perusta. Looginen arkkitehtuuri määrittelee prosessit, joiden avulla käyttäjäpalvelut toteutetaan. Useiden erilaisten prosessien tulee kyetä toimimaan yhdessä ja jakaa
tietoa keskenään, jotta käyttäjäpalvelut pystytään toteuttamaan. Staattiset ja ajantasaiset
tietovirrat yksilöivät tiedon, jota jaetaan prosessien välillä. Fyysinen arkkitehtuuri muodostaa ylätason rakenteen loogisen arkkitehtuurin prosessien ja tietovirtojen ympärille.
Fyysinen arkkitehtuuri määrittelee fyysiset kokonaisuudet, kuten alajärjestelmät ja terminaattorit, jotka yhdessä muodostavat älykkään liikennejärjestelmän. Se määrittelee
arkkitehtuurivirrat, jotka yhdistävät erilaiset alajärjestelmät ja terminaattorit kokonaisjärjestelmään. Markkinapaketit ovat fyysisen arkkitehtuurin osia, jotka viittaavat tiettyihin palveluihin, kuten esim. tienpinnan seuranta. Markkinapaketti kokoaa yhteen erilaisia useita erilaisia alajärjestelmiä, laitteistopaketteja, terminaattoreita ja arkkitehtuurivirtoja, jotka tuottavat toivotun palvelun. (United States Department of Transportation,
2005)
Baltic Sea Information Motorways –hankkeessa (BaSIM) kartoitetaan mahdollisuuksia
toteuttaa käytännössä Itämeren alusliikenteen tietojen välittämistä eri maiden toimijoiden järjestelmien välillä. Hankkeessa on muodostettu arkkitehtuurikuvaus, Baltic Sea
Interoperability Architecture, jossa on kuvattu merilikenteen keskeiset tietojen vaihdon
tarpeet henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja alusliikenteen prosesseissa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti eri maiden viranomaisten ja satamien välistä tietojen
vaihtoa. Arkkitehtuurikuvausten painopiste on tiedon viivytyksetön siirtäminen kaikkien tarvitsijoiden järjestelmiin sekä lähtö- että määräsatamassa. Työssä ei käsitellä tiedon ajantasaisuutta eikä eri toimijoiden vaatimuksia tiedon ajantasaisuudelle vaan meriliikenteen keskeisten toimijoiden prosessien tehostamista automatisoidun tiedon vaihdon keinoin. Matkustajaliikenteen prosessien osalta ajantasaisen matkustajainformaation aluetta sivutaan, mutta työssä ei esitetä muista tutkimuksista poikkeavia vaatimuksia ajantasaiselle liikenneinformaatiolle. Meriliikenteen ajantasainen seuranta luo mahdollisuuksia ajantasaisten palvelujen tuottamiseen olemassa olevien järjestelmien avulla. Ajantasaiset tiedot perustuvat olemassa olevien järjestelmien, kuten Vessel Traffic
Service (VTS), Ship Reporting System (SRS) and Automatic Identification Systems
(AIS), hyödyntämiseen.
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT
Työssä on käytetty TelemArk-arkkitehtuurimenetelmää ja –käsitteistöä (Leviäkangas
ym. 2000, Granqvist ym. 2002). Arkkitehtuuri sisältää käsitteellisen ja loogisen arkkitehtuurin. Seuraavassa on tarkemmin kuvattu työn etenemistä ja sisältöä.

3.1

Työn eteneminen

Työ tehtiin kolmessa vaiheessa (Kuva 7):
w Käynnistys-vaiheessa täydennettiin ja hyväksyttiin projektin tavoitteet ja työsuunnitelma sekä valmisteltiin työpajoja. Käynnistysvaihe päättyi kahteen työpajaan, joissa haettiin osallistujien näkemyksiä projektin keskeisistä tavoitteista,
reunaehdoista ja rajauksista. Työpaja 1 käsitteli tavoitteita tieliikenteen osalta ja
työpaja 2 joukkoliikenteen osalta
w Arkkitehtuurin tuottaminen –vaiheessa projektiryhmä muodosti käytettävissä
olevan lähdemateriaalin pohjalta tavoitetilan prosessien kuvaukset.
w Kehityssuunnitelman tuottaminen – vaiheessa projektiryhmä tuotti alustavat
kehityskohteet. Tämän jälkeen työpajoissa 3 ja 4 haettiin osallistujien näkemyksiä tieliikenteen ja joukkoliikenteen keskeisistä kehittämiskohteista, niiden priorisoinnista ja kehittämiskohteiden toteuttamisen edellytyksistä. Näissä työpajoissa esitettiin ehdotuksia, joiden perusteella päädyttiin pitämään viides työpaja,
jossa kehittämiskohteita käsiteltiin liikkujan prosessin näkökulmasta ja toteuttamaan web-kysely, jolla pyrittiin saamaan vielä laajemman asiantuntijajoukon
näkemystä kehittämiskohteista.
Työpajoihin osallistui lukuisa joukko asiantuntijoita, joilta saatiin myös kirjallista materiaalia lähdeaineistoksi. Osallistujat on esitetty liitteessä A.

Käynnistys

Arkkitehtuurin
tuottaminen

Kehityssuunnitelman
tuottaminen

TP1
12.1

Loppuraportin
tuottaminen

Loppu-raportin
viimeistely

TP3
8.3
TP2
17.1

TP4
18.3

TP5
18.4
Webkysely

Kuva 7. Projektin eteneminen

3.2

Työssä käytetyt menetelmät

Työn lähtökohtana oli eri lähteistä kerätty lähtöaineisto, jota täydennettiin kahdessa ensimmäisessä työpajassa saaduilla tiedoilla. Lähtöaineiston perusteella muodostettiin
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liikkumisen prosessit, jotka kuvattiin prosessikaavioina. Prosessien tietotarpeet kartoitettiin ja samalla muodostettiin käsitteistö. Tietotarpeet ryhmiteltiin. Ryhmittelyn perusteella kuvattiin tietomalli ja tietovirrat. Tietovirtoihin yhdistettiin tietopalveluiden
tuottamisprosessit. (Kuva 8)
Looginen arkkitehtuuri muodostettiin kuvaamalla tietopalveluiden tuottamisprosesseissa
tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut, tarvittavat rajapinnat näiden palveluiden välillä ja
tietovarastot. Loogisen arkkitehtuurin osalta analysoitiin hajautusskenaarioita sekä organisoinnin että järjestelmien toteutuksen kannalta. Analyysin perusteella tunnistettiin
kehittämiskohteet ja muodostettiin kehittämissuunnitelma.

Liikennemalli
•Tietosisällön minimisetti
(pakolliset)
•Valinnaisia tietoja

Käsitteistö

Lähdemateriaali

Tietomalli
Tietovarastot

Liikkumisen
prosessit

Tietotarve
Luettelo

Prosessikaavio

Toimija

Tietotarpeiden
ryhmittely
”protopalvelut”

Tietovirrat
Tietopalveluiden
tuottamisprosessit
Prosessikaavio
Organisointiskenaariot

Kehittämiskohteet

Rajapinnat

Järjestelmäpalvelut
Järjestelmäarkkitehtuuri
Hajautusskenaariot
Olennaiset
tietoturvavaatimukset
Olennaiset
hallintavaatimukset

Kehittämissuunnitelma

Työn eteneminen

Kuva 8. Työn eteneminen ja muodostetut kuvaukset
Prosesseja, tietoja ja kehittämiskohteita analysoitiin ja täydennettiin työpajoissa 3,4 ja 5
liikenneverkon, joukkoliikenteen ja liikkujan prosessien osalta.

3.3

Kuvaukset

Arkkitehtuurin keskeiset kuvaukset ovat prosessien kuvaukset ja tietomalli. Ne on tehty
vakiintuneen TelemArk-kuvaustavan mukaisesti. Kuvaustavat on esitetty liitteessä B.
Lisäksi liiketoimintapalvelujen kuvaamisessa on sovellettu palveluarkkitehtuurin kuvaustapaa (Jones 2005).
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4 TULOKSET
4.1

Liikenteen kokonaisprosessi

Liikenteen kokonaisprosessi jakautuu kolmeen prosessialueeseen: liikenneverkkojen
prosessit, julkisen liikenteen prosessit ja liikkumisen prosessit:
w Liikenneverkkojen prosessialue kattaa liikenneverkon ylläpidon, seurannan, ohjauksen ja häiriönhallinnan sekä liikenneverkon kehittämisen prosessit
w Julkisen liikenteen prosessialue kattaa julkisen liikenteen ylläpidon, seurannan,
ohjauksen ja häiriönhallinnan sekä julkisen liikenteen verkon kehittämisen prosessit.
w Liikkumisen prosessialue kattaa liikkujan prosessin liikkumistarpeen tunnistamisesta liikkumisen suunnittelun kautta liikkumistarpeen toteuttamiseen
Liikenneverkkojen ja julkisen liikenteen prosessit tuottavat ja käyttävät ajantasaista tietoa, kun taas liikkumisen prosessit enimmäkseen käyttävät muiden prosessien tuottamaa
tietoa; ne tuottavat tietoa muiden prosessien käyttöön vain rajoitetusti. Tietojen välittämiseksi prosessien välillä tarvitaan tietopalveluja, jotka kokoavat, jalostavat ja jakelevat
tietoa (Kuva 9). Liikkumisen prosessialue tarvitsee tietoja kaikkien liikennemuotojen
julkisen liikenteen prosesseilta ja liikkumistarpeen kannalta olennaisilta liikenneverkkojen prosessialueita, jotta liikkuja voisi tehdä liikkumistaan koskevat päätökset tietoon
perustuen.

Liikkumisen prosessialue

Tietopalvelut

Julkisen liikenteen prosessialue

Tietopalvelut

Liikenneverkkojen prosessialue

Kuva 9. Tietopalvelut välittävät tietoja liikenteen prosessialueiden välillä.
Prosessialueiden ja prosessien tarkemmat kuvaukset on esitetty seuraavissa alaluvuissa.
Kunkin prosessialueen osalta on noudatettu samaa periaatetta prosessialueen jakamises-
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sa pääprosesseihin: varsinainen palvelun tuottaminen, toteutumisen seuranta ja ohjaus
on erotettu omiksi prosesseikseen. Palvelun tuottamisprosessi synnyttää tietoa, seurantaprosessi kerää tietoa ja ohjausprosessi suorittaa tuotantoprosessin tarvitsemat ohjaustoimenpiteet ja tekee tarvittavat päätökset.

4.1.1 Liikenneverkkojen prosessialue
Liikenneverkkojen prosessialue käsittää kuvauksen liikenneverkon pääprosesseista.
Prosessialue kattaa mm. liikenneverkon kehittämisen, kunnossapidon, seurannan, ohjauksen ja häiriönhallinnan. Liikenneverkon pääprosessit voidaan tunnistaa kaikissa liikennemuodoissa ja näin ollen osa niiden kuvaamasta toiminnallisuudesta voidaan
yleistää liikennemuodosta riippumattomaksi.
Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuurissa keskitytään kuvaamaan tiedon tuottamisen
prosesseja ja näin ollen kuvauksen ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi liikenneverkolta
saataviin ajantasaisiin tietoihin perustuvien tiedotuspalveluiden prosessit.

Liikenneverkkojen
prosessit

Liikenneverkon seuranta
Liikenneverkon häiriönhallinta
Liikenteen valvonta
Liikenneverkon ohjaus
Liikenneverkon kysynnän ohjaus
Liikenneverkon kunnossapito
Liikenneverkon kehittäminen

Kuva 10. Liikenneverkkojen prosessialueen prosessit. Kuvassa tummemmalla värillä
merkityt prosessit tuottavat tai käyttävät ajantasaista tietoa.
Liikenneverkon seurannan ja ohjauksen taso riippuu liikennemuodon vaatimuksista.
Esimerkiksi raideliikenne edellyttää tie- ja vesiliikennettä tarkempaa liikenteen seurantaa ja liikenteenohjausta yksittäisen liikennevälineen tasolla. Lisäksi raideliikenneverkko on pääosin suljettu yksityiseltä liikenteeltä, mutta tieverkolla pääosa liikenteestä on
yksityisliikennettä.
Liikenneverkon häiriönhallintaa toteutetaan Suomessa ensisijaisesti liikennemuodoittain. Tulevaisuuden haasteena on kuitenkin erityisesti eri liikennemuotojen yhteisen häiriönhallinnan kehittäminen erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi haasteena on
mm. multimodaalien matkaketjujen kehittäminen nykyisestä.
Liikennejärjestelmän optimaalinen toiminta kokonaisuutena edellyttääkin eri liikenneverkkojen- ja muotojen yhteistoimintaa, mikä voidaan mahdollistaa ajantasaisen ja korkealaatuisen liikenneverkkojen tiedon tuottamisen kautta. Varsinkin häiriönhallinta ja
liikenneverkon käytön optimoiminen asettavat suuria vaatimuksia liikenneverkolta kerättävälle ajantasaiselle seurantatiedolle sekä näistä tuotettaville ajantasaiselle liikenneverkon tilannekuvalle ja liikenne-ennusteille.
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Liikenneverkon ajantasaisen tiedontuotannon kehittäminen mahdollistaa edelleen olemassa olevan liikenneverkon entistä tehokkaamman käytön, käytön valvonnan sekä turvallisuuden parantamisen. Ajantasaisen tiedon välittäminen liikenneverkon käyttäjille
voi myös lisätä liikenneverkon käyttäjien tyytyväisyyttä esimerkiksi liikennetilanteesta
ja vaihtoehtoisista kulkutavoista tiedottamisen myötä.
Liikenneverkkojen prosesseissa on kuvattu erikseen liikennetilanteen seuranta ja toisaalta liikenneverkon käytön valvonta. Liikennetilanteen seurannalla pyritään liikenneverkon toimivuuden varmistamiseen, perustiedon tuottamiseen liikenteenohjauksen tarpeisiin sekä tuottamaan tilannetietoa liikenneverkolla liikkujille ja liikenteen sidosryhmille. Liikenneverkon valvonta on aina viranomaisen suorittamaa liikennevälineeseen ja
sen kuljettajaan kohdistuvaa valvontaa.
Liikenneverkon ohjauksen lisäksi on tunnistettu liikenneverkon kysynnän ohjauksen
prosessi. Liikenneverkon ohjauksella tarkoitetaan liikenneverkolla jo olevien liikennevälineiden eritasoista ohjausta. Kysynnän ohjauksella sen sijaan vaikutetaan liikenneverkolle pyrkivien liikkujien ja liikennevälineiden strategisen tason ohjaukseen. Tällöin
pyritään vaikuttamaan liikenneverkon liikenteen määriin ja reitinvalintaan. Liikenneverkon kysynnän ohjaukseen voidaan käyttää esimerkiksi käyttömaksujen perimistä
liikkujilta.
Liikenneverkon kehittäminen, ylläpito ja kunnossapito voidaan jaotella ylätason prosesseiksi useilla eri tavoilla. Tässä on käytetty jaottelevana tekijänä vaikutusta ajantasaisen
liikennetiedon tuottamiseen. Liikenneverkon kunnossapitoon kuuluu pääosin liikkuvalla
kalustolla suoritettava liikenneverkon välityskyvyn ylläpitäminen, siis sää- ja keliolosuhteista johtuva kunnossapito. Liikenneverkon kehittämiseen kuuluu liikenneverkon
uusien osien suunnittelu ja rakentaminen sekä olemassa olevien osien korjaaminen ja
muista kuin sää- ja keliolosuhteista johtuva liikenneverkon välityskyvyn ylläpitäminen,
esimerkiksi kaatuneiden puiden korjaaminen pois liikenneväylältä.
Taulukossa 2 on esitetty ajantasaisen liikennetiedon liikenneverkkojen pääprosessit kuvauksineen.
Taulukko 2. Liikenneverkkojen prosessialueen pääprosessit
Nro
3.1

Prosessin nimi
Liikenneverkon seuranta

3.2
3.3
3.4
3.5

Liikenneverkon häiriönhallinta
Liikenteen valvonta
Liikenneverkon ohjaus
Liikenneverkon kysynnän ohjaus

3.6

Liikenneverkon kunnossapito

3.7

Liikenneverkon kehittäminen

Prosessin kuvaus
Liikenneverkon seuranta verkossa liikkuvien liikennevälineiden,
kokonaismäärän ja häiriöiden suhteen.
Ilmenneiden liikenneverkon häiriöiden hoitaminen
Liikenneverkon käytön lainmukaisuuden valvonta
Liikenteen ohjaaminen verkko- ja paikallistasolla
Liikenneverkon välityskyvyn optimointi ja liikenteestä aiheutuvien
haittojen vähentäminen vaikuttamalla liikennevirtoihin (esim. tiedottamalla tai maksuilla)
Liikenneverkon välityskyvyn ylläpitäminen, verkon pitäminen kaikissa oloissa liikennevöitävänä.
Liikenneverkon uusien osien suunnittelu ja rakentaminen sekä
olemassa olevien osien korjaaminen ja ympäristöolosuhteista
johtuva liikenneverkon välityskyvyn ylläpitäminen.
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Tieliikenteen prosessi eroaa muiden liikennemuotojen prosesseista
Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuurissa on työn rajauksen mukaisesti keskitytty
tieliikenteen prosessialueen kuvaamiseen. Näin ollen tietotarpeet ja tiedon tuottamisen
prosessit on kuvattu tieliikenteen osalta tarkemmalla tasolla.
Tieliikenne poikkeaa muista liikenneverkoista esimerkiksi siten, että tieliikenteessä yksityinen liikenne muodostaa suuren osuuden liikenneverkon käyttäjistä. Tieliikenne
kattaa myös kevyen liikenteen. Tieliikenteen ohjaus perustuu liikennevirtojen ohjaukseen, jolloin liikenteenohjaus ei muista liikenneverkoista poiketen ole suorassa yhteydessä liikennevälineen kuljettajaan. Näin ollen tieliikenteen tiedotus ja häiriönhallinta
edellyttävät usein liikenneverkon haltijan ja käyttäjien väliin muita toimijoita, kuten tiedotusvälineitä.
Tieliikenteen suuri määrä pääteillä edellyttää tehokasta häiriönhallintaa ruuhkautumisen
estämiseksi. Häiriönhallinnan haasteena tieliikenteessä ovat mm. toimijoiden suuri määrä, tiedonvälitys useiden toimijoiden kesken, tiedonjakelu mahdollisimman monille
tiellä liikkujille sekä kunnossapidon urakoitsijoiden kapasiteetin riittävyys vaikeissa
sääolosuhteissa. Tieliikenteen häiriötilanteissa keskeistä onkin häiriötilanteen edellyttämien toimenpiteiden ja tiedotuksen nopea toteuttaminen, millä voidaan vähentää häiriön vaikutusten leviämistä tieverkolla.
Tieliikenneverkko edellyttää erityisesti talviolosuhteissa jatkuvaa kunnossapitoa. Lisäksi talviolosuhteet edellyttävät liikenteen ajantasaista ohjaamista ja tiedottamista sekä
olosuhteiden huomioimista tiellä liikuttaessa. Olosuhteiden muutokset vaikuttavat tieliikenneverkolla merkittävästi liikenteen sujuvuuteen ja tieverkon välityskykyyn. Muissa
liikennemuodoissa olosuhteiden vaikutukset ovat tieliikennettä helpommin kontrolloitavissa. Muihin liikennemuotoihin verrattuna tieliikenneverkon tiheys mahdollistaa kuitenkin vaihtoehtoisten reittien käyttämisen häiriötilanteissa.
Tieliikenneverkon rakentaminen ja ylläpito poikkeavat muista liikennemuodoista siten,
että ylläpidon toimet tehdään tyypillisesti muun liikenteen seassa ja rakentaminen hoidetaan tyypillisesti tieyhteyttä katkaisematta. Nämä asettavat haasteita kunnossapidon
toimenpiteiden ja tietöiden tilanteen ajantasaiselle seurannalle sekä niistä tiedottamiselle.
Taulukossa 3 on esitetty tieliikenneverkon tietotarpeita.
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Taulukko 3. Tieliikenneverkon tietotarpeita
Nro

Prosessi

Toimija

Tietotarve

Kuvaus

3.1

Liikenneverkon
seuranta

Liikenteenohjauskeskus

Liikennemäärä

Ajoneuvojen liikennemäärät liikenneverkolla absoluuttisesti ja suhteellisesti kuvattuna. Pistekohtaisesti
mitattuihin, paikannukseen perustuviin ja tunnistettujen ajoneuvojen tuottamiin havaintoihin perustuen.

JoukkoliikenneLiikenneverkkoon vaikuttavat poikkeamat, esim.
välineiden poikkeamat joukkoliikenneoperaattorien lakot, kaluston hajoaminen.

3.2

Liikenneverkon
häiriönhallinta

Liikenteenohjauskeskus

Lautta-ja lossiliikenteen poikkeamat

Tieverkon osana toimivien lauttojen ja lossien häiriöt.
Esim. kalustoviat ja vaikeat olosuhteet (jää, tuuli).

Onnettomuudet

Tiellä liikkujille tapahtuvat onnettomuudet.

Kunnossapidon poikkeamatiedot

Poikkeama kunnossapidon sovitusta laadusta tai
ajoituksesta.

Poikkeukselliset sääolosuhteet

Normaalista huomattavasti poikkeavat sääolosuhteet.

Kelistä johtuvat häiriöt Esim. silta suljettu kovan tuulen vuoksi tai vettä tiellä
liikenneverkkoon
tulvan takia.

Ylläpidon
toteuttaja

Tiedot kunnossapitokaluston saatavuudesta

Kaluston sijainti liikenneverkolla ja toimenpiteiden
status.

Merkittävät tapahtumat

Merkittävät tapahtumat (esim. messut ja konsertit),
joista voi olla haittaa liikenteelle.

Kelistä johtuvat häiriöt Häiriöt, jotka johtuvat kunnossapitokaluston riittäliikenneverkkoon
mättömyydestä.
Onnettomuudet

Onnettomuudet, jotka aiheutuvat ylläpidosta johtuen.

3.3

Liikenneverkon
käytön valvonta

Poliisi

Ajonopeudet

Ajonopeuksien ja muiden liikennesääntöjen noudattamisen valvonta.

3.4

Liikenneverkon
ohjaus

Liikenteenohjauskeskus

Onnettomuudet

Onnettomuuksista johtuvat liikenteenohjauksen toimenpiteet.

Tietyöt

Tietöistä johtuva liikenneverkon ohjaustarve.

Liikennemäärä

Liikennemääristä johtuva liikenteen ohjaustarve.

Ajonopeudet

Ajonopeuksista johtuva liikenteen ohjaustarve.

Ajoetäisyydet

Ajo-etäisyyksistä johtuva liikenteen ohjaustarve.

Matka-ajat

Matka-ajoista johtuva liikenteen ohjaustarve.

Silta- ja tunnelipoikkeamat

Siltojen ja tunnelien liikenteen välityskyvyn poikkeaminen normaalitilanteesta aiheuttaa liikenteen ohjaustarvetta. Poikkeamat voivat johtua esimerkiksi
keliolosuhteista. Liikenteen rajoitukset silloilla ja
tunneleissa.

Lautta-ja lossiliikenteen poikkeamat

Lauttojen ja lossien poikkeamista johtuva liikenteen
ohjaustarve.

Liikennemäärä

Liikennemääristä johtuva liikenneverkon kysynnän
ohjaus.

Ajonopeudet

Kysynnän hallinta ajonopeuksia muuttamalla.

Matka-ajat

Kysynnän hallinta matka-ajoista tiedottamalla.

Laadunvalvontatiedot

Liikenneväylien laatutasokriteerit ja väylien laatutason tilanne suhteessa tavoitetilaan.

Puomitiedot

Tieverkon puomien tilatiedot

Kelirikkotiedot

Kelirikosta aiheutuvat liikenneväylien laatutason
poikkeamat.

3.5

3.6

Liikenneverkon
kysynnän ohjaus

Liikenneverkon
kunnossapito

Liikenteenohjauskeskus

Ylläpidon
tilaaja
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Nro

3.7

Prosessi

Liikenneverkon
kehittäminen

Toimija

Tietotarve

Kuvaus

Ylläpidon
toteuttaja

Kelitieto

Liikenneväylien kelitilanne, kunnossapitotoimenpiteiden tarve

Sääennuste

Kunnossapitoalueen sää- ja keliennusteet kunnossapitotarpeen ja kaluston käytön ennakointia varten.

Onnettomuudet

Kunnossapitotoimenpiteisiin vaikuttavien onnettomuuksien tiedot

Väylänparannustöiden sijainti ja ajoitus

Kunnossapitotoimenpiteisiin vaikuttavien väylien
rakennustöiden sijainti ja vaikutukset kunnossapitomahdollisuuksiin

Laitteistojen kunto- ja
toimivuustiedot

Liikenneväylien ohjaus- ja turvalaitteistojen kunto- ja
toimivuustiedot

Tienparannustöissä
tapahtuvat poikkeamat

Väylätöissä tapahtuvat poikkeamat suunnitelmiin
nähden.

Liikenteenohjauskeskus

Julkisen liikenteen prosessialue
Julkisen liikenteen prosessialue tuottaa liikenneverkko- ja liikennemuotokohtaisesti julkisen liikenteen suunnittelu-, ohjaus-, valvonta-, tuottamis-, seuranta- ja häiriönhallintatoiminnot. Prosessialue tuottaa muille prosessialueille tarvittavat seuranta- ja tiedotusaineistot, joiden avulla kysyntää voidaan ohjata optimaalisesti eri kulkutavoille, liikennevälineille antaa tarvittavia etuisuuksia, liikennevälineiden aikataulut suunnitella tukemaan toisiaan ja häiriötilanteet hoitaa tehokkaasti. Julkinen liikenne käsittää vakiovuoroisen liikenteen, kutsujoukkoliikenne-, kimppakyyti- ja taksipalvelut sekä liityntäpysäköinnin.
Prosessialue esitetään kuvassa 11 ja prosessien kuvaukset taulukossa 4. Prosessialueen
toimijoiden kuvaukset on esitetty taulukossa 5.

Julkisen liikenteen suunnittelu ja ohjaus
Julkisen liikenteen
palvelun suunnittelu /
ohjaus
Matkustusoikeuden
valvonta

Julkisen liikenteen
prosessit

Terminaalipalvelun
suunnittelu / ohjaus

Julkisen liikenteen
palvelun ohjaus

Matkustusoikeuden
valvonta

Matkustusoikeuden
valvonta

Julkisen liikenteen
palvelun tuottaminen

Terminaalipalvelun
tuottaminen

Julkisen liikenteen
palvelun tuottaminen

Julkisen liikenteen
palvelun seuranta

Terminaalipalvelun
seuranta

Julkisen liikenteen
palvelun seuranta

Julkisen liikenteen häiriönhallinta
Julkisen liikenteen seuranta

Kuva 11. Julkisen liikenteen prosessialueen prosessit. Kuvassa on esitetty tummemmalla
värillä prosessit, jotka tuottavat tai käyttävät ajantasaista tietoa. Prosessi on kuvattu
terminaalikeskeisenä.
Julkisen liikenteen prosessialueen prosessit tarvitsevat tietoja liikkumisen prosessialueen liikkumisen suunnittelu ja ohjaus -prosesseilta. Lisäksi prosessialue tarvitsee tietoja
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liikenneverkkojen prosessialueen prosesseilta, jotka ovat liikenneverkon ohjaus, kysynnän ohjaus, ylläpito ja kehittäminen. Prosessialue tuottaa tietoja useimmille liikkumisen
ja liikenneverkkojen prosessialueiden prosesseille ja loppuu samaan aikaan niiden kanssa.
Ajantasaisen tiedon kannalta julkisen liikenteen prosessialueella on keskeisessä asemassa kulkuneuvo, jonka tuottamia ajantasaisia tietoja kerätään, jalostetaan ja hyödynnetään. Kulkuneuvo on toimijana Julkisen liikenteen palvelun ja terminaalipalvelun tuottamisen prosesseissa, jotka on kuvassa 11 esitetty sinisellä.
Taulukko 4. Julkisen liikenteen prosessialueen pääprosessit
Nro

Prosessin nimi

Prosessin kuvaus

2.1

Julkisen liikenteen suunnittelu ja ohjaus

Julkisen liikenteen suunnittelu ja ohjaus verkkotasolla ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit
Julkisen liikenteen palveluille määritellään yhteensopivat aikataulut,
laatutavoitteet, ajosarjat, tariffit ja sujuvat vaihdot. Suunnittelu ja
ohjaus voi kattaa useita liikennemuotoja tai vain yhden liikennemuodon julkisen liikenteen verkon.

2.2

Julkisen liikenteen palvelun
suunnittelu ja ohjaus

Liikennepalvelun suunnittelu ja ohjaus liikennemuoto- ja palveluntuottajakohtaisesti sisältää liikennepalvelun tuottamisen vaatimien
resurssien suunnittelun ja ohjauksen, yksityiskohtaisen toteutuksen
suunnittelun ja ohjauksen.

2.3

Terminaalipalvelun suunnittelu ja ohjaus

Terminaalikohtainen palvelun tuottamisen suunnittelu ja ohjaus
sisältää palvelun tuottamisen resurssien suunnittelun ja ohjauksen,
palveluiden toteutuksen yksityiskohtaisen suunnittelun ja ohjauksen.

2.4

Matkustusoikeuden valvonta

Matkustajan matkustusoikeuden tarkastus julkisen liikenteen kulkuneuvoissa ja terminaaleissa.

2.5

Julkisen liikenteen palvelun
tuottaminen

Julkisen liikenteen suorittaminen, linjojen ja reittien toteuttaminen.

2.6

Terminaalipalvelun tuottaminen

Terminaalin palvelujen tuotanto. Mahdollistaa erilaiset palvelut, kuten esim. passintarkastus ja lipunmyynti.

2.7

Julkisen liikenteen palvelun
seuranta

Julkisen liikenteen palvelun seurantatietojen kerääminen, tallennus
ja jakelu seurantatietojen käyttäjille. Seuranta tapahtuu yksittäisen
liikennevälineen tasolla.

2.8

Terminaalipalvelun seuranta

Terminaalipalvelun seurantatietojan kerääminen, tallennus ja jakelu
seurantatietojen käyttäjille. Terminaalipalvelun seuranta seuraa
liikennevälineitä terminaalialueella liikennevälinekohtaisesti.

2.9

Julkisen liikenteen häiriönhallinta

Prosessi vastaanottaa liikenneverkkotasolla tietoja julkisen liikenteen ja terminaalien poikkeamista sekä häiriötilanteista. Häiriö tunnistetaan, käynnistetään toimenpiteet häiriön poistamiseksi ja häiriön vaikutusten ehkäisemiseksi sekätuotetaan aineistoja tiedotuspalvelujen käyttöön.

2.10

Julkisen liikenteen seuranta

Prosessi seuraa julkisen liikenteen tilaa verkkotasolla vertaamalla
seurantatietoja suunnitelmatietoihin. Seurantatiedot tarkistetaan ja
tallennetaan sekä erityistapahtumat, kuten hätätilanteet ja hälytykset, tunnistetaan.
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Julkisen liikenteen prosessialue voidaan nähdä kokonaisuutena, jossa kulkuneuvon
ajantasaisia seurantatietoja hyödynnetään liikenteen, liikennöinnin ja liikkujan kannalta
olennaisissa toiminnoissa. Prosessialue kuvaa julkisen liikenteen palveluiden tuottamisen ja muut julkisen liikenteen toiminnot yleisellä liikennemuodosta riippumattomalla
tavalla. Samaa kuvausta voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ajantasaisia toimintoja
aikatauluihin perustuvalle ja kutsuohjatulle julkiselle liikenteelle ruuhkautuvissa ja vähäliikenteisissä olosuhteissa. Keskeisiä kuvauksessa esitettyjä toimintoja ovat julkisen
liikenteen suunnittelu, ohjaus, valvonta, tuottaminen, häiriönhallinta ja ajantasaisten
tietopalveluiden tuottaminen. Kuvauksen lähtökohtana on eri kulkutapojen matkojen
ketjuttaminen multimodaaleiksi matkaketjuiksi, jolloin liikennemuotojen sisäisten toimintojen tarkastelu on rajattu kuvauksen ulkopuolelle. Lähtötietoina tarvitaan liikenneverkkojen prosessialueen tuottamia ajantasaisia tietoja eri kulkutapojen liikenne- ja häiriötilanteista. Lopputuloksena saadaan ajantasaista tietoa julkisen liikenteen liikennetilanteesta ja palveluiden kysynnästä sekä tuotetaan liikkujan prosessialueelle liikkujan
tietopalveluiden lähtötietoja.
Prosessialue kuvaa optimaalisen tilanteen, jossa julkisen liikenteen kulkuneuvot ovat
ajantasaisen seurannan piirissä. Ajantasaisen seurannan ansiosta julkisen liikenteen toimijat pystyvät suunnittelemaan liikennemuotojen yhteistoimintaa nykyistä tarkemmin,
koska he tietävät eri joukkoliikennemuotojen kaluston ajantasaisen tilanteen. Joukkoliikenteen toimijat voivat suunnitella aikataulunsa siten, että eri kulkutavat tukevat toisiaan mahdollisimman hyvin ja varmistavat matkaketjujen toteutumisen esim. siten, että
runkoyhteys odottaa hiukan aikataulusta myöhässä olevan syöttöyhteyden saapumista.
Häiriötilanteessa joukkoliikenteen toimijat voivat ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi siten, että liikennettä siirretään häiriön vaikutusalueen ulkopuolella
oleville kulkutavoille ja vuoroille. Myös matkapalvelu- ja taksikeskukset sekä terminaalioperaattorit voivat suunnitella toimintansa nykyistä paremmin, kun he ovat selvillä
kaluston ajantasaisesta tilanteesta ja voivat ottaa sen suunnittelussa huomioon. Liikkujan kannalta ajantasainen tieto mahdollistaa sujuvat vaihdot kulkutavasta toiseen, koska
liikennöinti suunnitellaan tukemaan vaihdollisia matkoja. Vaihdollisia matkoja tuetaan
varmistamalla kulkutavasta toiseen tapahtuvien vaihtojen onnistuminen ja tarjoamalla
liikkujalle tiedotus-, opastus- ja reitinsuunnittelupalveluita ennen matkaa ja matkan aikana erityisesti kulkutavan vaihtopisteissä.
Ajantasainen prosessi mahdollistaa eri kulkutapojen vuorojen ajantasaisen ketjuttamisen
multimodaaleiksi matkaketjuiksi, jotka palvelevat liikkujaa lähtöpaikasta määräpaikkaan. Matkaketju voi alkaa esim. kutsujoukkoliikenne-etappina, jatkua pitkän matkan
bussi- tai junaetappina ja päättyä paikallisliikenne-etappiin (Lehtonen et al., 2002).
Vaihdot kulkutavasta toiseen tapahtuvat kulkutavan vaihtopisteissä, jotka voivat olla
vaihtopysäkkejä tai joukkoliikenneterminaaleja. Matkaketju voi alkaa myös henkilöautoetappina, jolloin työmatkalainen ajaa henkilöautolla liityntäpysäköintilaitokseen,
vaihtaa siellä esimerkiksi paikallisjunaan ja matkustaa sillä työpaikalleen, joka sijaitsee
kaupungin keskustassa (Rosenberg et al., 2004). Ajantasainen tieto eri kulkutavoista
mahdollistaa sujuvat vaihdot liikennemuodosta toiseen. Multimodaali matkaketju voi-
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daan tehdä kaupungin sisällä, jolloin siihen voi sisältyä erilaisia paikallisliikennematkoja, kuten esim. bussi-, juna-, metro- tai raitiovaunumatka. Matkaketju voidaan tehdä
myös kahden kaupunkialueen välillä, jolloin kaupunkialueiden väliseen matkaan voi
sisältyä erilaisia kaukoliikennematkoja, kuten esim. laiva-, lento-, juna- tai bussimatka.
Kaupungista toiseen tehtävä matka edellyttää, että liikkujalle suunnitellaan kaupungissa
1 paikallisliikennematka lähtöpaikasta kulkutavan vaihtopisteeseen, kulkutavan vaihtopisteestä kaukoliikennematka kaupungin 2 kulkutavan vaihtopisteeseen ja kaupungissa
2 paikallisliikennematka kulkutavan vaihtopisteestä määräpaikkaan. Tavoitetilanteessa
liikennemuotojen ajantasaisista tiedoista laaditaan lyhyen aikavälin ennusteita. Ennusteet ovat tarpeellisia erityisesti silloin, kun matkaketjun määräpaikka sijaitsee ruuhkautuvalla alueella, ja liikennetilanne muuttuu matkaketjun suorittamisen aikana olennaisesti siitä, minkälainen se oli matkaketjua suunniteltaessa.
Toimivien matkaketjujen toteuttaminen edellyttää julkisen liikenteen kattavaa ajantasaista seurantaa. Olennaista on kerätä ajantasaista tietoa tiheästi liikennöidyiltä alueilta,
kuten kaupunkien keskustojen paikallisliikenteestä ja kaupunkien välisen liikenteen
runkoyhteyksistä. Ajantasaisen tiedon merkitys on erityisen suuri ruuhkautuvilla alueilla, kuten kaupunkien keskustoissa, joissa viivästymisiä ja häiriötilanteita tapahtuu usein.
Tiheästi liikennöidyillä alueilla joukkoliikennevälineet voidaan varustaa monipuolisilla
ja tarkoilla seurantalaitteistoilla, koska seurantatietoja tarvitaan multimodaalien tiedotuspalveluiden lisäksi monipuolisiin muihin tarkoituksiin, kuten esim. kalustonhallintaan sekä liikennevaloetuuksien tuottamiseen kaupunkialueilla ja kuulutusten ohjaamiseen kaukojunaliikenteessä (Lehtonen et al., 2001). Vähäliikenteisillä alueilla joukkoliikennevälineiden ajantasaisten tietojen keräämistä varten tulisi sen sijaan kehittää edullisempia ratkaisuja, koska seurannalle asetettavat vaatimukset eivät ole yhtä korkeita kuin
ruuhkautuvilla alueilla.
Sujuvat matkaketjut lähtöpaikasta määräpaikkaan saattavat parantaa julkisen liikenteen
kilpailukykyä yksityiseen liikenteeseen verrattuna ja lisätä näin julkisen liikenteen matkustajamääriä. Ennalta suunnitellun matkaketjun toteutuminen edellyttää sen kaikkien
vaihtojen ja etappien toteutumista suunnitelman mukaisesti. Kattavana toteutettu ajantasainen julkisen liikenteen kulkuneuvojen seuranta auttaa palvelemaan liikkujaa erityisesti tilanteissa, joissa ennalta määritellyt aikataulut tai muut suunnitelmat eivät päde.
Myös julkisen liikenteen palvelun tuottamisesta vastaavat toimijat hyötyvät, kun he
ajantasaisen seurannan ansiosta tietävät kaluston kulloisenkin tarkan sijainnin. Objektiivisten hyötyjen osoittaminen vaatisi kuitenkin, että ajantasaisen tiedon vaikuttavuutta
tutkittaisiin tätä varten suunnitellulla tutkimusasetelmalla.
Kuvauksessa on esitetty erillisinä toimijoina joukkoliikennepalvelun tarjoaja ja joukkoliikenneoperaattori. Käytännössä palvelun tarjoajan ja operaattorin tehtävät voivat olla
kahden erillisen tai yhden organisaation vastuulla. Joukkoliikenneoperaattori vastaa
kalustosta ja liikennöinnistä. Joukkoliikennepalvelun tarjoaja vastaa joukkoliikennepalvelusta asiakkaalle. Kuvauksessa on lisäksi esitetty erillisinä tietojenkäsittelypalveluiden ja joukkoliikenteen mallinnuspalvelun tarjoaja, jotta useat eri toimijat voisivat
tuottaa joukkoliikennettä mallintavia palveluita eri käyttötarkoituksiin.
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Prosessialueen kuvauksessa on tarkasteltu ensisijaisesti ajantasaisia tietoja. Staattisia
tietoja on käsitelty vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä kokonaisuuden hahmottamiseksi.
Taulukko 5. Julkisen liikenteen prosessialueen toimijat ja toimijoiden kuvaukset.
Nro

Toimija

Kuvaus

Joukkoliikenneoperaattori

Joukkoliikenneoperaattori huolehtii määriteltyjen aikataulujen ja
tilausten pohjalta ilman aikatauluja tapahtuvasta liikennöinnistä

Joukkoliikennepalvelun tarjoaja

Joukkoliikennepalvelun tuottaja tarjoaa julkisen liikenteen palveluita
ennalta määrittelemättömälle joukolle liikkujia. Joukkoliikennepalvelun tarjoaja määrittelee tarjoamansa palvelut ja niistä perimänsä
hinnat.

Julkisen liikenteen verkon
operaattori

Julkisen liikenteen verkon operaattori tuottaa koko verkon tasolla
vaikuttavia suunnittelun, ohjauksen, tiedotuksen ja häiriönhallinnan
palveluita.

Matkapalvelukeskus

Matkapalvelukeskus ottaa vastaan liikkujien tekemiä tilauksia,
suunnittelee liikkujille matkaketjuja sekä ohjaa julkisen liikenteen
palvelujen tuottamista liikkujien tarpeita vastaavasti.

Taksikeskus

Taksikeskus ottaa vastaan liikkujien tekemiä tilauksia ja ohjaa taksipalvelun tuottamista

Tietojenkäsittelypalvelun
tarjoaja

Tietojenkäsittelypalvelun tarjoaja toteuttaa tietovarastot ja sekä
huolehtii niiden käyttöönotosta, tietovarastojen tietojen saatavilla
pitämisestä sekä tietovarastojen käytöstä poistamisesta.

Joukkoliikenteen mallinnuspalvelun tuottaja

Joukkoliikenteen mallinnuspalvelun tuottaja tuottaa raakadatasta
muiden prosessien tarvitsemia tietoja kuten ajantasaiseen tietoon
perustuvia lähtö- ja saapumisaikaestimaatteja joukkoliikenteen vuoroille.

Terminaalioperaattori

Terminaalioperaattori suunnittelee terminaalin resurssien käytön ja
tuottaa keskeisimmät terminaalipalvelut.

Liikenneväline

Liikenneväline kuljettaa matkustajia sekä mahdollisesti matkatavaraa ja rahtia ennalta määritellyn aikataulun tai vastaanotettujen tilausten perusteella

Liikkuja

Liikkuja on oman liikkumisen tarpeensa toteuttamiseen pyrkivä
henkilö.

4.1.2 Liikkumisen prosessialue
Liikkumisen prosessialue kattaa liikkujan prosessin liikkumistarpeen tunnistamisesta
matkan päättämiseen. Liikkumisen prosessi on käytännössä aina multimodaalinen, sillä
eri liikennemuotoja hyödyntävien etappien välillä on aina kevyen liikenteen etappeja.
Liikkuja suunnittelee matkaansa eteenpäin koko matkan ajan (Kuva 12).
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Kuva 12. Liikkujan prosessi on multimodaalinen. Liikkuja suunnittelee matkaa sekä ennen matkaa että matkan aikana.
Kun liikkujan prosessissa erotetaan liikkuminen, seuranta ja ohjaus omiksi prosesseikseen, saadaan muita prosessialueita vastaavasti liikkumisen prosessit (Kuva 13). Liikkumisen prosessi alkaa tunnistetusta liikkumistarpeesta ja päättyy toteutettuun matkaan,
saapumiseen perille määränpäähän. Liikkumisen suunnittelu tuottaa matkasuunnitelman, jota käytetään liikkumisen ohjaamiseen. Liikkumisprosessin voidaan aina ajatella
koostuvan useista etapeista; alussa on kevyen liikenteen etappi ensimmäiseen kulkuvälineeseen siirtymiseksi ja lopussa kevyen liikenteen etappi viimeisestä kulkuvälineestä
määränpäähän. Tällä tavalla kuvattuna liikkuminen muodostuu luonnollisesti matkaketjuksi, jonka toteutumista seurataan ja ohjataan.

Liikkumistarpeen
tunnistaminen

Liikkumisen suunnittelu ja ohjaus
Päätös matkan
aloittamisesta

Liikkuminen,
etappi 1

Liikkuminen,
kevyt liikenne
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vaihtaminen

Liikkuminen,
etappi 2

Perille
saapuminen

Liikkumisen seuranta

Liikkumisen
prosessit

Palveluveloitukset ja -hyvitykset

Kuva 13. Liikkumisen prosessit
Liikkumisen prosessissa voidaan erottaa kaksi tietotarpeiltaan toisistaan eroavaa tapausta: säännöllinen liikkuminen ja satunnainen liikkuminen. Säännöllinen liikkuminen
on päivittäin tai usein tapahtuvaa, liikkuja kulkee itselleen tutussa ympäristössä, tutulla
reitillä tuntien aikataulut ja normaalit liikenne- ja liikkumisolosuhteet. Satunnainen liikkuminen on harvoin tapahtuvaa, liikkujalle oudossa ympäristössä tai liikkuja ei tunne
vallitsevia liikenne- ja liikkumisolosuhteita. Liikkujan tarve saada liikkumisen aikana
muilta liikenteen toimijoilta tietoa vallitsevista liikenne- ja liikkumisolosuhteista on satunnaisessa liikkumisessa huomattavasti suurempi kuin säännöllisessä liikkumisessa.
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Liikenteen häiriötilanteissa liikkuja joutuu säännöllisessäkin liikkumisessa tutusta tilanteesta tuntemattomaan ja hänen tietotarpeensa muiden liikenteen toimijoiden hallussa
olevaa tietoa kohtaa kasvavat.
Huomattakoon kuitenkin, että itse asiassa liikkujan tietotarpeet ovat samanlaiset riippumatta siitä, onko kyseessä säännöllinen vai satunnainen liikkuminen. Säännöllisessä
liikkumisessa liikkujalle vain on ehtinyt kertyä henkilökohtaiseen tietovarastoon enemmän raakadataa, joka on jo ehtinyt jalostua informaatioksi ja tiedoksi liikenteestä tutussa ympäristössä. Liikkujan henkilökohtaisessa tietovarastossa on suuri joukko referenssitietoa, jota ei tarvitse saada muualta. Toteutettaessa liikkujalle palveluja mobiililaitteeseen tai muuhun vastaavaan henkilökohtaista käyttöä varten, palveluihin voidaan rakentaa vastaavanlainen tiedon keruu-, tallennus- ja oppimisprosessi. Jos palvelun halutaan oppivan mahdollisimman itsenäisesti ilman käyttäjän toimenpiteiden jatkuvaa tarvetta, tarvitaan henkilökohtaista paikannusta ja paikka- ja kontekstitietoisia sovelluksia.
Sovellusten on tunnistettava liikkujan käyttämät liikennevälineet joko liikkumisen aikana siirryttäessä liikennevälineeseen ja poistuttaessa välineestä tai jälkikäteen joukkoliikenteen toteutuneiden reitti- ja vuorotietojen perusteella.

4.2

Tiedon tuottamisen prosessit

Liikkumisen ja liikenteen tiedon prosessi voidaan karkeasti jakaa datan ja informaation
keräämiseen eri lähteistä, datan jalostamiseen erilaisilla malleilla ja muodostetun tiedon
jakeluun tiedon käyttäjille (Kuva 14). Datan keruu tehdään liikennemuotokohtaisesti.
Kerättävä data on kuvassa jaoteltu karkeasti tieliikenteen osalta liikennetietoon, ympäristötietoon ja häiriötietoon sekä tiejoukkoliikenteen tietoon. Tämä jaottelu on vain karkean tason esimerkki siitä mitä dataa kerätään. Kerättyä dataa jalostetaan ja mallinnetaan liikennemalleilla, jotka voivat olla hierarkkisia siten, että toinen liikennemalli
käyttää lähtötietoina edellisen mallin tuloksia.
Tieliikenteen liikennemallit voivat tarvita muiden liikennemuotojen tietoja terminaalitasolla. Liikennemuodot liittyvät toisiinsa terminaalien kautta ja terminaali voidaan tieliikenteen liikennemalleissa käsitellä häiriölähteenä.
Kaikkien liikennemuotojen jalostetut tiedot jaellaan käyttäjille liikennemuotokohtaisesti. Lisäksi ne asetetaan saataville multimodaalin ajantasaisen liikenteen reittisuunnittelupalvelun käyttöön. Tämän palvelun voidaan ajatella olevan kaiken liikkujan tarvitseman ajantasaisen liikennetiedon päätepiste.
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Kuva 14. Tiedon tuottamisen prosessit keräävät liikennetiedon, jalostavat sen ja jakelevat tiedon käyttäjille
Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin käsitelty tiedon tuottamista eri prosessialueilla.

4.2.1 Liikkujan prosessi tuottaa ja käyttää tietoa
Tarkasteltaessa liikkumista multimodaalina julkisen liikenteen ja yksityisen liikenteen
etappeja yhdistävänä matkaketjuna voidaan muodostaa kokonaismalli liikkujan tarvitsemista ja tuottamista ajantasaisista tiedoista. Liikkumisen tietotarpeita ja tiedon tuotantoa voidaan tarkastella yleisellä tasolla kuvaamalla liikkumisen prosessi deterministisenä prosessina, joka koostuu joukosta tarkasti määriteltyjä palveluita. Kuvauksen lähtökohtana on alaluvussa 4.1.2 esitetty prosessijaottelu. Oheisessa kuvassa 15 on esitetty
liikkumisen prosessi liikennemuotoriippumattomassa muodossa.
Tunnistettu liikkumistarve saa aikaan liikkumisen suunnittelun, joka muodostaa matkasuunnitelman. Matkasuunnitelma sisältää tiedot matkan lähtöpaikasta, määränpäästä,
matkareitistä, ajankohdasta, suunnitelluista etapeista sekä matkasuunnitelman muodostamisessa käytetyistä tiedoista, rajoituksista ja reunaehdoista. Lisäksi tarvitaan matkavaihtoehdoista ne tiedot, joiden perusteella vaihtoehto valitaan. Valintakriteerit voivat
olla hyvinkin erilaisia, mahdollisesti ristiriitaisia ja ne vaihtelevat henkilöittäin ja tilanteittain. Tyypillisesti kyseessä on monitavoitteinen optimointi matkan nopeuden, mukavuuden, kustannusten, ympäristöllisten ja muiden vastaavien arvojen perusteella.
Matkasuunnitelman muodostamisessa tarvittavien tietojen ei ole välttämätöntä olla
ajantasaisia, tärkeää suunnitelman tekemisessä on tietojen oikeellisuus (reitit, vuorot,
aikataulut, etappien kestot). Jos kyseessä on säännöllinen liikkuminen, esimerkiksi työ39

matka, matkasuunnitelmia on tehty jo aiemmin ja talletetuista matkasuunnitelmista valitaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopiva.
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Kuva 15. Liikkumisen prosessi liikennemuotoriippumattomassa muodossa.
Matkasuunnitelman tekemisen jälkeen tarvitaan ajantasaisia tietoja suunnitellun matkan
etapeista, nimittäin niiden arvioidut tai ennustetut lähtö- ja saapumisajat. Ajantasainen
tieto tarvitaan tehtäessä päätöstä matkan aloittamisesta. Matkasuunnitelman perusteella
ohjataan liikkumista etapeilla, kulkutapojen ja liikennevälineiden vaihtamista suunnitelman mukaisesti.
Liikkumisen aikana kerätään sijaintitietoa liikkujasta: liikkujan sijaintitieto koordinaattitietona, sijainti liikenneverkostolla (millä väylällä, missä kohdassa) ja tieto siitä, missä
kulkuvälineessä liikkuja on. Tämä tieto voidaan määrittää liikkujan sijaintitietojen ja
kulkuvälineiden reitti- ja vuorotietojen perusteella. Toinen vaihtoehto tiedon määrittämiseen on kulkuvälineen tunnistetiedon saaminen kulkuvälineen vaihdon yhteydessä.
Liikkujan sijaintitiedon perusteella muodostetaan ennuste etapin toteutumisesta ja tämän perusteella päivitetään koko matkan ennustetta. Matkaennusteen päivittämiseen
tarvitaan myös matkan jäljellä olevien etappien ennusteet. Riittävä tieto on kunkin etapin lähtö- ja saapumisaika. Myös kevyen liikenteen etapit käsitellään samalla tavalla.
Niiden etappiennusteisiin saattavat vaikuttaa matkan aikana tapahtuneet asiat, esimerkiksi kannettavan tavaran mukaan ottaminen kesken matkan saattaa hidastaa kävelyvauhtia.
Matkaennusteen perusteella liikkumisen ohjaus havaitsee poikkeustilanteet, jotka vaativat etapin tai koko matkan jäljellä olevan osan uudelleen suunnittelua. Tässä tarvitaan
samoja tietoja kuin suunnittelussa ennen matkaa, mutta ajantasaisuusvaatimukset saattavat olla huomattavasti kovemmat. Toisaalta kulkuväline-, reitti- ja vuorovaihtoehtoja
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on vähemmän. Päivitetyn matkasuunnitelman perusteella ohjataan liikkumista uudelle
reitille tai vuorolle.
Liikkumisen seurannasta saatava tieto tallennetaan ja sitä käytetään liikkumisen mallintamiseen. Liikkumisen mallintaminen tuottaa toisaalta tietoa liikkumisen suunnittelua
varten esimerkiksi lähtö- ja määränpaikkoja, käytettäviä liikennevälineitä, reitti- ja vuorovaihtoehtoja, toisaalta malleja ja referenssitietoa etappien ja koko matkan ennusteiden
tekemiseen.
Liikkuminen matkustajana julkisessa liikenteessä ja kevyen liikenteen palvelujen käyttäminen eroaa autoilusta. On syytä tarkastella erillisinä liikkumista autoilijana ja liikkumista matkustajana. Lisäksi liikkuminen kevyessä liikenteessä eroaa joissakin suhteissa liikkumisesta julkisesta liikenteestä, minkä vuoksi sitä on syytä tarkastella omana
kokonaisuutenaan.
Kun liikennemuotoriippumatonta prosessia tarkennetaan käytettävästä liikennemuodosta riippuvilla osilla, saadaan tarkennettu kokonaiskuva multimodaalista liikkumisen
prosessista. Tämä on esitetty kuvassa 16.
Prosessi on jaettu jo aiemmin esitetyllä tavalla liikkumisen suunnitteluun ja ohjaukseen,
liikkumiseen sekä liikkumisen seurantaan. Liikkuminen autoilijana, matkustajana julkisessa liikenteessä tai kevyen liikenteen välineillä on erotettu toisistaan liikenteen seurannassa: sijainnin määrittäminen ja etapin seuranta ovat näille kolmelle erilaisia: määritetään ajoneuvon sijainti, julkisen liikenteen kulkuvälineen sijainti tai suoraan liikkujan sijainti.
Seurantatiedon hallinta on erilaista autoliikenteen osalta: autoliikenteestä voidaan lähettää seurantatietoja kulkuvälineiden seurantapalvelun tuottajalle, joka voi välittää niitä
jalostettuna edelleen ajantasaisen liikennetiedon keruuseen. Autoliikenteen osalta myös
liikkumisen mallintaminen on erilaista: kerätystä liikkumistiedosta muodostetaan liikennemalli, jota voidaan jatkossa käyttää liikkumisen mallintamiseen ja etappiennusteiden muodostamiseen. Myös kevyessä liikenteessä voidaan toteuttaa liikkumisen seuranta lähettämällä seurantapalvelun tuottajalle liikkumisen seurantatietoja. Liikkumisen
mallintaminen kerätyn liikkumistiedon avulla on kevyessä liikenteessä periaatteessa
samanlaista kuin autoliikenteessä, liikkumismallit vain voivat olla yksinkertaisempia.
Lisäksi autoiluetappien ja kevyen liikenteen etappien osalta voidaan matkan kestäessä
tehdä etapin uudelleen suunnittelua, joka ei välttämättä vaikuta matkan muihin jäljellä
oleviin etappeihin. Julkisen liikenteen osalta tällaista ei voida tehdä, vaan kyseessä on
aina matkaketjun uudelleen suunnittelu.
Liikkumisen seuranta yksityisessä autoliikenteessä tapahtuu kulkuvälineen seurannan
kautta. Kulkuvälineen seurannasta saatavaa tietoa hyödynnetään liikkujan matkasuunnitelman toteutumatiedon ja matkaennusteen muodostamisessa. Tietoa voidaan lähettää
myös seurantaoperaattorille, joka välittää tietoja edelleen liikenteen mallinnuspalvelujen
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tuottajalle liikennetilanteen ja liikennetilanne-ennusteen mallintamista varten. Prosessin
kuvaukset on esitetty taulukossa 6.
Prosessi on jaettu osiin niin, että osat siitä voitaisiin toteuttaa sähköisesti. Liikkuminen
on fyysinen prosessi, joka ei käsittele tietoa. Tietoa käsittelevät osat prosessissa on mallinnettu liikkumisen ohjaukseen ja liikkumisen seurantaan.
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Kuva 16. Liikkumisen prosessin tiedon tuottaminen ja käyttö
Liikkumisen prosessi on jaettu useiden loogisten toimijoiden kesken: liikkumisen ohjauspalvelun tuottajan vastuulla ovat liikkumisen suunnittelu ja ohjaus, liikkumisen seurantapalvelun tuottajan vastuulla ovat liikkumisen seuranta –prosessin toiminnot. Lisäksi kulkuvälineen seurantapalvelun tuottajan vastuulla on ajoneuvolla suoritettavien
etappien seuranta. Liikkujan vastuulla on ainoastaan varsinaisen liikkumisen suorittaminen.
Liikkumisen seuranta –prosessin osat voivat olla hajautettuja tai keskitettyjä toimintoja.
Keskitettyjä toimintoja ovat 1.6 Ajoneuvojen seurantatiedon keräys ja 1.7 Liikkujan
seurantatiedon keräys. Kaikki muut toiminnot voivat olla hajautettuja tai keskitettyjä.
Liikkujan ja ajoneuvon sijainnin määrittämisessä tarvitaan luonnollisesti hajautettua
toiminnallisuutta vähintäänkin havaintojen tekemisen osalta.
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Taulukko 6. Liikkujan prosessin prosessikomponenttien kuvaukset.
Tunnus

Prosessin nimi

Prosessin kuvaus

1

Liikkujan prosessi

Liikkujan prosessi kattaa liikkujan toiminnan liikkumistarpeiden tunnistamisesta liikkumisen suunnitteluun ja varsinaiseen liikkumiseen mukaan lukien liikkumisen seuranta ja ohjaus. Liikkuminen tapahtuu etapeista koostuvana matkaketjuna. Liikkuja voi suorittaa etapit eri liikennemuodoilla ja liikennevälineillä. Etappien päätepisteissä liikkuja voi
vaihtaa liikennemuotoa tai välinettä.

1.1

Liikkumistarpeen tunnistaminen

Liikkuja tunnistaa tarpeen liikkua. Liikkumistarve syntyy liikkujan muiden prosessien seurauksena. Liikkumistarpeen tunnistaminen tuottaa
tunnistetun liikkumistarpeen, jota voidaan pitää alustavana matkasuunnitelmana: mistä, minne, milloin, minkä vuoksi, matkasuunnittelun reunaehdot.

1.2

Liikkumisen suunnittelu ja ohjaus

Liikkuja suunnittelee liikkumistaan ennen liikkumista ja ohjaa sekä uudelleen suunnittelee liikkumista matkan aikana.

1.2.1

Liikkumisen suunnittelu

Liikkumisen suunnittelu ennen matkaa tuottaa matkasuunnitelman.

1.2.2

Päätös matkan aloittamisesta

Tehdyn matkasuunnitelman toteuttamisen aloittaminen, tuottaa matkaennusteen.

1.2.3

Liikkumisen ohjaus

Ohjaa liikkujaa matkasuunnitelman ja matkaennusteen mukaisesti etapeilla ja liikkumismuodon vaihdoissa.

1.2.4

Etapin muutosten
hallinta

Etapin uudelleen suunnittelu etapilla tapahtuneiden häiriöiden tai muiden liikennetilanteeseen vaikuttavien tapahtumien vuoksi.
Päivittää etappisuunnitelman. Etappisuunnitelman päivittäminen ei
muuta etapin päätepistettä tai reunaehtoja, saattaa muuttaa reittiä ja
etapin ETA-tietoa matkasuunnitelmassa käytettävissä olevan jouston
verran.

1.2.4.1

Kevyen liikenteen
etapin muutosten
hallinta

Suunnittelee uudelleen kevyen liikenteen etapin reitin, määrittää tarvittavan liikkumisnopeuden siten että matkasuunnitelman muut osat voivat toteutua suunnitellun mukaisina.

1.2.4.2

Autoiluetapin muutosten hallinta

Päivittää etappisuunnitelman autoiluetapin osalta liikenteen tilannekuvan ja mahdollisten reittien matka-aikojen perusteella. Määrittää parhaan vaihtoehtoisen reitin etapin toteuttamiseksi matkasuunnitelman
mukaisesti.

1.2.5

Matkan muutosten
hallinta

Matkasuunnitelman uudelleen suunnittelu matkan aikana tapahtuneiden häiriöiden tai muiden tapahtumien johdosta tuottaa päivitetyn matkasuunnitelman.

1.3

Liikkuminen

Liikkuja etenee valitsemallaan liikkumismuodolla suunnitellusta reittipisteestä seuraavaan (etappi). Liikkuminen on fyysisen henkilön liikuttamisprosessi, jonka lopputuloksena henkilö on suorittanut matkasuunnitelman mukaisen matkan lähtöpisteestä määränpäähän.

1.3.1

Liikkuminen kevyessä
liikenteessä

Liikkuja etenee suunnitellusta reittipisteestä seuraavaan kävellen tai
käyttäen kevyen liikenteen kulkuvälinettä.

1.3.2

Liikkuminen autoilijana

Liikkuja etenee autolla etapin suunnitellusta reittipisteestä seuraavaan.

1.3.3

Liikkuminen matkustajana julkisessa liikenteessä

Liikkuja etenee suunnitellusta reittipisteestä seuraavaan käyttäen julkisen liikenteen palvelua.

1.3.4

Liikkumismuodon
vaihtaminen

Liikkuja vaihtaa liikkumismuodosta toiseen liikkumistavan vaihtopisteessä (terminaalissa tai pysäkillä). Liikkuja voi käyttää liikkumistavan
vaihtopisteen muita palveluita liikkumismuotoa vaihtaessaan.

1.3.5

Matkan päättäminen

Liikkuja päättää matkanteon saapuessaan matkan päätepisteeseen.
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1.4

Liikkumisen seuranta

Liikkumisen seuranta kerää tietoa liikkumisesta, mallintaa liikkumista ja
tuottaa muille prosesseille käytettäväksi tietoa.

1.4.1

Sijainnin määrittäminen

Määrittää liikkujan sijainnin, paikkatiedon sellaisella tarkkuudella, että
tiedon perusteella voidaan määritellä liikkujan sijainti etapilla ja sitä
kautta tuottaa ennuste etapin toteutumisesta.

1.4.1.1

Liikkujan sijainti kevyessä liikenteessä

Määrittää liikkujan sijainnin kevyen liikenteen väylästöllä. Liikkujan sijainti paikkatietona, sijainti kevyen liikenteen väylällä.

1.4.1.2

Ajoneuvon sijainti

Määrittää kulkuvälineen sijainnin paikkatietona ja kulkuvälineen sijainnin liikenneväylällä.

1.4.1.3

Matkustajan sijainti

Määrittää julkisen liikenteen liikennevälineen sijainnin paikkatietona tai
matkustajan sijainnin paikkatietona ja tämän avulla liikennevälineen ja
matkustajan sijainnin julkisen liikenteen reitillä.

1.4.2

Etapin seuranta

Tuottaa ennusteen etapin toteutumisesta: etapin arvioidut lähtö- ja
saapumisajat (ETD, ETA).

1.4.2.1

Kevyen liikenteen
etapin seuranta

Määrittää liikkujan nykyisen sijaintitiedon ja mahdollisesti historiatietoon
perustuvan liikkujan liikkumismallin perusteella ennusteen etapin toteutumisesta: etapin arvioidut lähtö- ja saapumisajat (ETD, ETA).

1.4.2.2

Ajoneuvon etapin
seuranta

Laskee kulkuvälineen sijaintitietojen, etappisuunnitelman ja reitin liikennetilanne-ennusteen perusteella ajoneuvolla kuljettavan etapin ennusteen.

1.4.2.3

Julkisen liikenteen
etapin seuranta

Määrittää liikkujan sijaintitiedon ja julkisen liikenteen vuoroennusteen
perusteella ennusteen etapin toteutumisesta: etapin arvioidut lähtö- ja
saapumisajat (ETA, ETD).

1.4.3

Matkan seuranta

Tuottaa etappiennusteiden perusteella koko matkan ennusteen. Ennusteen tuottamisessa otetaan huomioon mm. liikkujan tilatietojen
muutosten (esim. kävelynopeuden muutos raskaiden kantamusten
vuoksi) ja matkasuunnitelman perusteella matkaennusteen: matkaetappien ETD- ja ETA-tiedot. Matkaennuste sisältää myös tiedon siitä,
että suunniteltu matkaketju ei voi toteutua. Tämä aiheuttaa tarpeen
päivittää matkasuunnitelma.

1.4.4

Seurantatiedon hallinta

Tallentaa liikkujan ja ajoneuvon sijaintitietoa käytettäväksi matkan
edistymisen ja liikkumisen mallintamista varten.

1.4.4.1

Liikkujan seurantatiedon hallinta

Tallentaa liikkujan sijaintietoa käytettäväksi.

1.4.4.2

Ajoneuvon seurantatiedon hallinta

Tallentaa kulkuvälineen seurantatiedon käytettäväksi. Lähettää kulkuvälineen paikkatiedon voimassa olevien seurannan ohjaustietojen mukaisesti kulkuvälineen seurantaoperaattorille. Tuottaa matkaetapin ennusteen seurantatiedon ja liikennetilannetiedon perusteella.

1.4.5

Liikkumisen mallintaminen

Mallintaa liikkumista: muodostaa liikkumisen seurantatiedon perusteella
malleja liikkujan käyttäytymisestä ja liikkumistilanteista: säännöllisen
liikkumisen paikat, mieluiten käytetyt liikennemuodot, liikkumisvälineet,
ajankohdat, reitit/vuorot, matkaketjut.
Tuottaa vertailutietoa liikkumistavoista ja vaihtoehtoisista liikkumismahdollisuuksista.

1.4.5.1

Liikkujan mallintaminen

Mallintaa liikkumista kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen osalta.

1.4.5.2

Ajoneuvolla liikkumisen mallintaminen

Mallintaa liikkumista autolla. Tuottaa liikennemallia säännöllisestä autolla liikkumisesta: ajoreitit, niiden matka-ajat, matka-ajan kausiprofiilit
(vuodenaika, viikko, päivä jne.). Muodostettua liikennemallia (henkilökohtainen liikennemalli) käytetään matkaketjun suunnitteluun, jos
muuta liikennetilannetietoa ei ole saatavissa.
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1.5

Liikkumis- ja käyttöoikeuden hankinta

Liikkuja hankkii liikkumisoikeuden matkasuunnitelman etappien kulkuvälineissä ja matkalla käytettävien palvelujen käyttöoikeuden. Oikeuksien hankinta tehdään ennen matkaa tai matkan aikana. Mahdolliset
maksut suoritetaan etukäteen, matkan aikana tai jälkikäteen. Päivittää
matkasuunnitelmaan liikkumis- ja käyttöoikeustiedot.

1.6

Ajoneuvojen seurantatiedon keräys

Kerää paikkatietoa kulkuvälineistä, ohjaa paikkatiedon keruuta, välittää
normalisoitua paikkatietoa ajantasaisen liikennetiedon keruuseen. Välitettävä tieto voi olla muokattu niin, että yksittäistä liikkujaa ei voida
tunnistaa, mutta yksittäinen etappi tai matka voidaan.

1.7

Liikkujan seurantatiedon keräys

kerää paikkatietoa liikkujista, ohjaa paikkatiedon keruuta, välittää normalisoitua ja anonymisoitua paikkatietoa ajantasaisen liikennetiedon
keruuseen.

4.2.2 Tiedon tuottaminen liikenneverkkojen prosesseissa
Tiedon tuottamisen prosessi kuvaa liikenneverkon tilannekuvan, ajantasaisten ominaisuustietojen, väylätyötietojen, sää- ja kelitietojen, häiriötietojen, kunnossapidon ja valvonnan tietojen tuottamisen ja ylläpidon liikenneverkon hallinnan ja kehittämisen tarpeisiin.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu prosessien kuvaukset tietolajeittain.
Taulukko 7. Prosessien kuvaukset tietolajeittain
Nro

Prosessin nimi

Prosessin kuvaus

4.1

Liikennetilannetietojen tuottaminen ja ylläpito

Liikenneverkon tilannekuvan tuottaminen ja ylläpito. Liikenneverkon
tilannekuva muodostetaan eri havaintomenetelmien tietoja yhdistämällä. Prosessi tuottaa tiedot liikennemääristä, ajoetäisyyksistä ja
ajonopeuksista. Tilannekuva ylläpidetään ajantasaisesti.

4.2

Liikennetilannetietojen jalostaminen

Palveluntoimittaja jalostaa liikennetilannetiedot tiedon hyödyntäjiä
varten. Tiedot jalostetaan esimerkiksi liikenne-ennusteiksi.

4.3

Liikenneverkon ominaisuustietojen tuottaminen ja ylläpito

Palveluntoimittaja vastaa liikenneverkon ominaisuustietojen tuottamisesta ja ylläpidosta. Tiedot kattavat myös liikenneverkon geometriatiedot.

4.4

Tietyötietojen tuottaminen ja
ylläpito.

Liikenneverkon omistaja tuottaa perustiedot suunnitelluista ja meneillään olevista korjaus-, perusparannus- ja rakennustöistä. Töistä
vastaava urakoitsija tuottaa ajantasaisen tiedon töiden etenemisestä ja päivittäisistä vaikutuksista liikenneverkon käytettävyydelle.

4.5

Sää- ja kelitietojen tuottaminen ja ylläpito

Palveluntuottaja kerää ajantasaisesti ylläpitämältään havaintoverkolta sää- ja kelihavaintoja sekä varastoi näitä tietoja.

4.6

Sää- ja kelitietojen jalostaminen.

Sää- ja kelitietoja jalostetaan kuvaamaan liikenneverkon olosuhteita
yleisesti. Lisäksi tietojen perusteella tuotetaan ennusteita sää- ja
kelitilanteen kehittymisestä lähitulevaisuudessa. Palveluntoimittaja
vastaa tietojen jalostamisesta.

4.7

Muiden olosuhdetietojen
tuottaminen.

Palveluntoimittajat vastaavat muiden olosuhdetietojen tuottamisesta. Muita olosuhdetietoja ovat esimerkiksi ilman laatutiedot, vedenkorkeustiedot tms.

4.8

Häiriötietojen tuottaminen ja
ylläpito.

Liikenteenohjaus vastaa häiriötietojen koordinoimisesta ja ylläpidosta. Liikenneverkon muut toimijat vastaavat häiriötilanteen ensitiedon tuottamisesta ja tilannetiedon päivittämisestä.

4.9

Kunnossapitotietojen tuot-

Kunnossapidon urakoitsija tuottaa ajantasaiset tiedot liikennever-
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taminen ja ylläpito.

kolla tekemistään toimenpiteistä.

4.10

Kunnossapidon toimenpidesuunnitelmien tuottaminen.

Kunnossapidon urakoitsija tuottaa ajantasaiset tiedot liikenneverkolle suunnitelmistaan kunnossapitotoimenpiteistä.

4.11

Kunnossapidon laadunvalvontatietojen tuottaminen ja
ylläpito.

Liikenneverkon omistaja vastaa kunnossapidon laadun seurantatietojen tuottamisesta ja ylläpidosta. Laadun seurannassa tuotetaan
mm. tiedot kunnossapitotoimien onnistumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteita ovat esim. hoitoluokan mukaiset toimenpiteet, suolauksen määrä, ajoitus, hiekoituspaikat onnistumien
tms.

Liikenteen verkollinen ohjaus edellyttää, että liikenteen ohjaajalla on tilannekuva koko
liikenneverkosta. Jos sama liikenteen ohjauspalvelun tuottaja ohjaa useiden liikennemuotojen verkkoja, toimijalla on oltava kaikkien liikenneverkkojen yhdistetty tilannekuva, joka tuotetaan kunkin verkon liikenne-, olosuhde- ja kunnossapitohavainnoista
sekä liikenneverkon käytettävissä olevan välityskyvyn tiedoista. Tilannekuvan tuottamista on havainnollistettu kuvassa 17.
Kunnossapitopalvelun tuottajan pitää tuottaa ennusteita kunnossapitopalvelun toteutumisesta ja toteumatietoja, jotka parhaassa tapauksessa saadaan suoraan kunnossapidon
liikennevälineiden seurantatietojen ja kunnossapidon operatiivisen tietojärjestelmän
avulla. Kunnossapitotiedot on jalostettava raaka-datasta liikenneverkon väyläelementtien kunnossapitotilannetta kuvaaviksi kunnossapitotilanne-ennusteiksi ja toteumatiedoiksi. Tätä varten tarvitaan kunnossapitotietojen kohdentamispalvelu, joka kohdentaa
saadun kunnossapitotiedon liikenneverkon väyläelementeille.
Olosuhdetietoja keräävä olosuhdetiedon tuottaja saa olosuhdetietoja joko omista mittauspisteistään tai liikkujilta ja liikennevälineiltä liikkumisprosessista. Näin saatu tieto
voidaan suoraan kohdentaa liikenneverkon väyläelementeille. Havaintojen perusteella
muodostetut olosuhdetiedot ja olosuhde-ennusteet (keli-sää-liukkaus-lumitilanne-sade
jne.) on kohdennettava liikenneverkon väyläelementeille. Tätä varten tarvitaan palvelu,
joka tuottaa olosuhdetiedoista liikenneverkolle kohdistettua olosuhdetilanne-tietoa.
Liikenteen ohjaus tuottaa liikenneverkon tilannekuvaan vaikuttavaa ohjaustietoa, joka
vaikuttaa liikennevierran käyttäytymiseen ja joissakin tapauksissa muuttaa jollakin tavalla liikenneverkon käytettävissä olevaa välityskykyä. Ohjaustoimenpiteet on muunnettava liikenneverkon väyläelementtien kapasiteettitilanne-tiedoiksi.
Edellä luetellut tiedot yhdistetään liikenteen tilannetietojen kanssa liikenteen tilannekuvaksi.
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Liikkuja

Liikenneverkon tiedon tuottamisen prosessi

Liikenneverkon
Liikenteen
seurantapalvelun
ohjauspalvelun tuottaja
tuottaja

Liikkuminen

Liikennehavainnot

3.1.1
Ajantasaisen
liikennetiedon
keruu

3.4 Liikenteen ohjaus
3.4.1 Ohjauksen
määrittäminen

Liikennehavainnot

3.4.2 Ohjauksen
toteuttaminen

Kapasiteettiennuste

Liikenneverkon mallinnuspalvelun
tuottaja

Liikenteen tilannekuva

3.1.2
Liikennetilanteen
tuottaminen

Kapasiteettitilanne

Liikennetilanteen

3.1.1
Olosuhdetietojen
kohdentaminen

3.1.3 Liikenteen
tilannekuvan
kokoaminen

Olosuhdetilanne

3.1.5
Kunnossapidon
tietojen
kohdentaminen

Liikenneverkon
kunnossapitopalvelun tuottaja

Olosuhdehavainnot

Kunnossapitoennuste

3.6.2
Kunnossapidon
ohjaus

Ohjaustiedot

3.1.4
Liikennemallin
ylläpito

Kunnossapitotilanne

Kunnossapidon toteuma

3.6.3
Kunnossapidon
toteuttaminen

Kunnossapitosuunnitelma

Liikenneverkon
ylläpitäjä
Olosuhdetiedon
tuottaja

Ohjausohjeet

3.7.2
Liikenneverkon
tietojen ylläpito

3.6.1
Kunnossapidon
suunnittelu

Liikenneverkon
tiedot

Olosuhdetiedot
Olosuhde-ennusteet

0.01
Olosuhteiden
havainnointi

0.02
Olosuhdetietojen
tuottaminen

Olosuhdehavainnot

0.03
Olosuhdetietojen
jalostaminen

Kuva 17. Liikenneverkon tilannekuvan tuottaminen.
Kuvassa 18 on esitetty häiriötietojen tuottaminen liikenneverkon mallinnuspalvelun
kautta liikenteen ohjaukseen. Ennakoitavien häiriöiden (tietyöt, yleisötapahtumat) osalta
häiriön aiheuttaja tuottaa häiriöstä suunnitelman, mahdollisesti ennusteen ja toteumatiedon. Häiriötiedon mallinnuspalvelu tuottaa häiriön vaikutusmallin, joka koostuu häiriön
vaikutusalueesta, vaikutusalueen liikenteen tilannekuvasta. Erityyppiset häiriöt vaikuttavat tilannekuvaan eri tavoin. Häiriö voi muuttaa kapasiteettitilannetta, olosuhdetilannetta tai suoraan liikennetilannetta. Sekä kapasiteettitilanteen että olosuhdetilanteen
muuttuminen muuttaa epäsuorasti myös liikennetilannetta.
Häiriötietojen jalostamista kuvaavaan prosessiin on piirretty vain keskeiset tietovirrat.
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Tapahtuman järjestäjä

Liikenneverkon
Liikenneverkon
Liikenneverkon mallinnuspalvelun
Liikenteen
ylläpitopalvelun
seurantapalvelun
tuottaja
ohjauspalvelun tuottaja
tuottaja
tuottaja

Liikkuja

Liikenneverkon prosessi

Liikkuminen

Liikennehavainnot

3.1.1
Ajantasaisen
liikennetiedon
keruu

3.4 Liikenteen ohjaus
3.4.1 Ohjauksen
määrittäminen

Liikennehavainnot

3.4.2 Ohjauksen
toteuttaminen

Liikenteen tilannekuva
Kapasiteettiennuste
Kapasiteettitilanne

3.1.2
Liikennetilanteen
tuottaminen

Liikennetilanne

3.1.3 Liikenteen
tilannekuvan
kokoaminen
Häiriön vaikutus

Häiriösuunnitelma
Häiriöennuste
Häiriötoteuma

3.7.3
Liikenneverkon
töiden
suunnittelu

Häiriön
vaikutusten
analysointi

3.7.5
Liikenneverkon
töiden
toteuttaminen

3.7.4
Liikenneverkon
töiden ohjaus

Häiriösuunnitelma
Häiriön toteuma

Tapahtuman
suunnittelu

Tapahtuman
toteuttaminen

Häiriöennuste

Häiriön hoitaja

Ohjausohjeet

Häiriötiedon
vastaanotto

Häiriön
analysointi

Häiriön toteuma

Häiriön
hoitaminen

Kuva 18. Häiriötietojen tuottaminen

4.2.3 Tiedon tuottaminen tieliikenteen prosesseissa
Tiedon tuottamisen prosessi kuvaa tieliikenteen seuranta-, valvonta- ja ohjaustiedon
tuottamisen osapuolet, näiden tehtävät ja yhteydet tieliikenteen tietopalveluiden tuottamiseksi. Keskeinen osapuoli prosessissa on toimija(t) tiedon varastoinnissa ja jalostamisessa, jossa eri tiedontuottajatahojen tiedot yhdistyvät. Liitteessä C on kuvattu toimintojen välisiä tietovirtoja tarkemmalla tasolla.
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Kuva 19. Tieliikenteen tiedon tuottamisen prosessi karkealla tasolla.
Ajantasaisen tiedon tuottajia ovat liikkuja, yleisötapahtuman järjestäjä, kartta-aineiston
tuottaja, olosuhde- ja ympäristötiedon tuottaja, liikennetiedon tuottaja, pysäköintipalvelun-tuottaja sekä terminaali-operaattori. Tiedon tuottajat toimittavat varastointiin ja
jalostamiseen sekä raakadataa että omiin tarpeisiinsa jo jalostettua tietoa
Tiedon varastointi ja jalostaminen saa eri tiedontuottajatahoilta tiedot liittyen tieverkon
säätilaan ja –ennusteisiin, keliolosuhteisiin ja –ennusteisiin, muihin ympäristötietoihin
(muun muassa ilman laatu, veden laatu), liikennetilanteeseen ja –ennusteisiin, rajanylityspaikkojen odotusaikoihin, väyläoperaattorin väylätietoihin, valvonta- ja hälytystilanteisiin, yleisötapahtumiin sekä häiriöihin ja toimenpiteisiin kautta osa-alueiden. Lisäksi tietoa saadaan kartta-aineistosta sekä liikkujan itsensä tekemistä havainnoista.
Tiedon varastoinnissa ja jalostamisessa tiedot jalostetaan niitä mallintamalla esimerkiksi
liikennettä tai ympäristö- ja olosuhdetietojen muuttumista.
Tiedon jakelussa tiedot toimitetaan liikenteen ajantasaisia tietopalveluja tuottaville tahoille yhteisiä rajapintamäärityksiä hyväksikäyttäen.
Tietopalveluita tuottavat tahot jalostavat esijalostettua tietoa käyttäjien eri tarpeisiin
kaupallisina tai yhteiskunnan tarjoamina palveluina.
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4.2.4 Tiedon tuottaminen joukkoliikenteen prosesseissa
Julkisen liikenteen prosessialueella tuotetaan tiedot julkisen liikenteen tarjonnasta sekä
matkapalvelu- ja taksikeskusten tapauksessa myös kysynnästä, julkisen liikenteen verkon ja terminaalien tilasta, julkisen liikenteen kulkuneuvojen ominaisuuksista sekä julkisen liikenteen palvelun ja terminaalipalvelun tuottamisen sekä joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien tarvitsemat ohjaustiedot. Lisäksi tietoja välitetään edelleen liikkujan prosessiin, jossa niitä hyödynnetään automaattisesti reitittävissä ja tiedottavissa palveluissa.
Jotta kuvaus olisi liikennemuodosta riippumaton, siinä on eriytetty joukkoliikennepalvelun tarjoaja, joukkoliikenneoperaattori sekä julkisen liikenteen verkon operaattori.
Joukkoliikennepalvelun tarjoajan tehtävänä on ylläpitää omien vuorojensa staattisia aikataulutietoja, määritellä mahdolliset maksuvyöhykkeet, huolehtia joukkoliikennepalvelun suunnittelusta ja ohjauksesta sekä tuottaa ajantasaiseen tietoon perustuvia poikkeusliikennesuunnitelmia. Ajantasaista tietoa edellä mainituista ovat lähinnä poikkeusliikennesuunnitelmat.
Itse liikennöinnistä eli julkisen liikenteen palvelun tuottamisesta huolehtii joukkoliikenneoperaattori. Joukkoliikenneoperaattori ylläpitää kulkuneuvon ominaisuus- ja tunnistetietoja sekä kulkuneuvon sillä liikennöitävään vuoroon yhdistäviä tietoja. Kulkuneuvon sillä liikennöitävään vuoroon yhdistävä tieto voidaan luokitella ajantasaiseksi tiedoksi.
Suuren osan julkisen liikenteen prosessialueen ajantasaisista tiedoista keräävät itse kulkuneuvoon sijoitetut tietojärjestelmät. Tavoitetilanteessa suoraan kulkuneuvoista kerätään ajantasaisia sijainti-, nopeus-, diagnostiikka- ja kuormitustietoja tallennettavaksi
tietovarastoon. Kulkutavoista kerättävien ajantasaisten tietojen määrä on kuitenkin pitkälti riippuvainen siitä, minkälaisissa olosuhteissa ajoneuvo harjoittaa liikennöintiä.
Kaupunkimaisissa olosuhteissa liikenne ruuhkautuu usein ja liikenteessä esiintyy toistuvia häiriöitä, jolloin ajantasaisia tietoja tulee kerätä jatkuvasti.
Kaupungeissa käytössä olevat ajantasaiset seurantajärjestelmät ovat tällä hetkellä usein
yhdistettyjä järjestelmiä, jotka tuottavat seurantatiedon lisäksi liikennevaloetuuksia, tiedottavat kuljettajalle aikataulussa pysymisestä ja tiedottavat monitorien ja näyttötaulujen kautta matkustajille kulkuneuvon saapumisajasta pysäkille (Lehtonen et al., 2001).
Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa sekä maaseutumaisissa olosuhteissa seurannalle
asetettavat vaatimukset eivät ole niin korkeat kuin kaupungeissa, koska näissä liikenne
ruuhkautuu tai siinä esiintyy häiriöitä verraten harvoin eikä esimerkiksi joukkoliikenteen liikennevaloetuuksille välttämättä ole tarvetta. Pienten ja keskisuurten kaupunkien
ja maaseudun olosuhteisiin tulisikin kehittää edullinen laitteisto, jolla riittävä seurantatieto saataisiin taustajärjestelmien käyttöön. Olennainen vaatimus kaikille seurantajärjestelmille on, että niiden tuottama seurantatieto on avoimien rajapintojen ja standardoitujen tiedonsiirtoyhteyksien kautta erilaisten palveluiden, kuten esim. tiedotuspalveluiden käytössä. Ainoastaan avoin tiedonvaihtoympäristö mahdollistaa ajantasaiseen
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tietoon perustuvien multimodaalien matkaketjujen suunnittelun liikkujien palvelemiseksi.
Eri toimijoilta kerättyjen ajantasaisten ja staattisten tietojen välitallennuksesta ja eteenpäin jakamisesta huolehtii tietojenkäsittelypalveluiden tarjoaja. Tiedot otetaan vastaan
tietovarastoihin, niitä yhdistellään tietokannoiksi ja ne tuodaan saataville muodossa, jossa eri prosessit voivat niitä hyödyntää. Käytännössä tiedot sijaitsevat fyysisesti hajautetuissa tietokannoissa, jotka ovat rakenteeltaan toistensa kaltaisia ja yhteydessä toisiinsa
standardien rajapintojen ja yhdenmukaisten tietoliikenneyhteyksien välityksellä. Tietovarastoihin kerättyjä tietoja hyödynnetään esimerkiksi tuotettaessa ajantasaiseen tietoon
perustuvia tulo- ja lähtöaikaestimaatteja vuorolle eri kulkutavan vaihtopisteissä. Multimodaalin liikennejärjestelmän toteuttaminen edellyttää loogisesti kulkuneuvojen, terminaalien, pysäköintialueiden ja julkisen liikenteen vuorotietojen tietovarastojen perustamista.
Joukkoliikennepalvelun tarjoaja toimittaa tietojenkäsittelypalveluiden tarjoajalle vuorojensa staattiset aikataulutiedot. Jokaisella vuorolla ja julkisen liikenteen kulkuneuvolla
on yksikäsitteinen tunniste, jonka perusteella voidaan yksilöidä vuorot ja kulkuneuvot.
Joukkoliikenneoperaattori puolestaan toimittaa tiedon siitä, millä kulkuneuvolla eri vuorot liikennöidään. Kulkuneuvon tunnisteen perusteella taas voidaan löytää yksittäistä
kulkuneuvoa koskevat staattiset ja ajantasaiset tiedot.
Julkisen liikenteen prosessialueella tuotetaan ajantasaiseen tietoon perustuvia tulo- ja
lähtöaikaestimaatteja vuoroille eri kulkutavan vaihtopisteissä. Estimaattien tuottamisesta huolehtii joukkoliikenteen mallinnuspalvelun tarjoaja, joka käytännössä voi olla
sama organisaatio kuin tietojenkäsittelypalveluiden tarjoaja.
Julkisen liikenteen prosessialueella tapahtuu myös tilausten vastaanotto matkapalveluja taksikeskuksiin sekä näiden perusteella tapahtuva julkisen liikenteen verkon suunnittelu ja ohjaus. Prosessialueella tuotetaan ajantasaiseen tietoon perustuvat ohjaustiedot,
joiden perusteella joukkoliikenneoperaattori huolehtii julkisen liikenteen palvelun tuottamisesta. Käytännössä kyse on esimerkiksi häiriötilanteiden hallinnasta sekä kutsujoukkoliikenteen järjestämisestä.
Tiedon tuottamisen prosessialueen tiedon tuottamisen prosessit on koottu taulukkoon 8.
Prosessit on esitetty kuvassa 20.
Taulukko 8. Joukkoliikenteen prosessialueen tiedon tuottamisen prosessit
Nro
2.8.1

Prosessin nimi
Kulkuneuvon ominaisuustietojen ylläpito

2.9.1

Kulkuneuvon vuorotietojen ylläpito

Prosessin kuvaus
Joukkoliikenneoperaattori tai kulkuneuvon haltija ylläpitää liikenteessä käyttämiensä kulkuneuvojen ominaisuustietoja. Prosessi
tuottaa kulkuneuvojen esteettömyystiedot, tiedot paikkojen kokonaismäärästä kulkuneuvossa ja mahdolliset muut kulkuneuvon
ominaisuuksiin liittyvät tiedot sekä ylläpitää kulkuneuvojen päätelaitteiden tunnistetietoja
Joukkoliikenneoperaattori tai kulkuneuvon haltija ylläpitää kulkuneuvoja ja kulkuneuvoilla liikennöitäviä vuoroja yhdistävää tietokantaa
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Nro
2.20.1

Prosessin nimi
Kulkuneuvon ajantasaisten tietojen kerääminen

2.9.1

Kulkuneuvon vuorotietojen ylläpito
Ajantasaiseen tietoon
perustuvien tulo- ja lähtöaikaestimaattien tuottaminen
Ajantasaiseen tietoon
perustuvien poikkeusliikennesuunnitelmien
tuottaminen
Terminaalipalvelun suunnittelu ja ohjaus
Kulkutavan vaihtopisteitä
koskevan tiedon tuottaminen ja ylläpito
Pysäköintialueiden perustietojen tuottaminen ja
ylläpito
Pysäköintialueiden ajantasaisen tiedon tuottaminen
Kuljetustilausten vastaanotto

2.2.1

2.7.1

2.17.1
2.18.1

2.15.1

2.14.1

2.12.1

2.22.1

Liikennepalvelun tilaaminen

2.11.1

Julkisen liikenteen verkon
häiriönhallinta

2.6.1

Julkisen liikenteen palvelun suunnittelu ja ohjaus

2.19.1

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien hyödyntäminen

2.21.1

Matkustusoikeuden todistaminen

Prosessin kuvaus
Joukkoliikenneoperaattori tai kulkuneuvon haltija kerää kulkuneuvoja koskevat ajantasaiset tiedot ja toimittaa ne välitallennuksesta
ja tietojen saatavilla olosta huolehtivalle taholle. Tietoja voivat hyödyntää myös ajoneuvossa sijaitsevat tietojärjestelmät. Prosessissa
tuotetaan tiedot kulkuneuvon sijainnista, kulkuneuvossa olevien
matkustajien sekä rahdin ja matkatavaran määristä sekä kulkuneuvon vapaiden paikkojen määrästä. Taksi- ja kutsujoukkoliikenteen
tapauksessa tuotetaan myös tieto kulkuneuvon vapaana olosta
sekä tieto siitä, missä ja milloin kulkuneuvo seuraavan kerran vapautuu.
Prosessi ylläpitää joukkoliikenteen vuoroja koskevia staattisia tietoja
kuten staattista reitti- ja aikataulutietoa
Prosessi tuottaa ajantasaiseen tietoon perustuvat estimaatit vuoron
saapumis- ja lähtöajoista määritellyistä pisteistä.

Prosessi tuottaa poikkeusliikennesuunnitelman saamansa ajantasaisen tiedon pohjalta.

Prosessi tuottaa suunnitelman, jonka mukaan terminaalin resursseja kuten saapumis- ja lähtölaitureita käytetään.
Prosessi tuottaa ja ylläpitää kulkutavan vaihtopisteitä koskevia tietoja. Tiedot voivat koskea esimerkiksi oheispalveluita, esteettömyyttä, aukioloaikoja tai pisteeseen liittyviä kulkutapoja
Prosessi tuottaa perustiedot yleisesti käytettävissä olevista pysäköintialueista. Näitä tietoja ovat mm. sijainti ja paikkojen kokonaismäärä.
Prosessi tuottaa ajantasaista tietoa eri pysäköintialueilla vapaana
olevien pysäköintipaikkojen määrästä sekä mahdollisesti myös lyhyen aikavälin ennusteita.
Prosessi ottaa vastaan liikkujien tekemiä kuljetustilauksia ja järjestelee liikkujalle tämän tarvitseman liikennepalvelun. Tilaukset voivat
koskea määriteltynä saapumis- tai lähtöaikaa tai ne voivat olla
mahdollisimman pian toteutettavia kuten puhelimitse tehtävät taksin
tilaukset. Prosessi tuottaa tiedon liikkujan toivoman matkaketjun
lähtö- ja päätepisteistä, ajankohdasta, esteettömyystiedoista sekä
liikkujalle suunnitellusta reitistä.
Liikkuja tekee tilauksen liikennepalvelusta. Tilauksessa yksilöidään
matkaketjun tai sen osan alku- ja päätepiste sekä toivottu lähtö- tai
saapumisajankohta
Julkisen liikenteen verkon häiriönhallinta vastaanottaa tietoja liikenneverkkojen prosessialueelta sekä julkisen liikenteen prosessialueelta. Julkisen liikenteen verkon häiriön hallinta käynnistää häiriön
vaikutusten minimoimiseksi tarpeelliset toimenpiteet sekä tuottaa
tietoa häiriön vaikutuksista ja kestosta liikkujan prosessialueella
sijaitsevien tiedotuspalveluiden käyttöön.
Prosessi suunnittelee ja ohjaa julkisen liikenteen palvelua liikennemuotokohtaisesti. Palvelulle määritellään yhteensopivat aikataulut,
laatutavoitteet, ajosarjat, tariffit ja sujuvat vaihdot. Tapahtumat sekä
ajantasaiset ja ennustetut liikennetilanteet otetaan huomioon. Tarpeen vaatiessa suoritetaan rutiininomaisia ja rutiinista poikkeavia
toimenpiteitä. Lisäksi tuotetaan aineistoja tiedotuspalveluiden käyttöön.
Kulkuneuvossa oleva tietojärjestelmä lähettää kulkuneuvon vuorotietojen sekä kulkuneuvossa kerättävien ajantasaisten tietojen perusteella liikennevaloetuutta koskevan pyynnön liikennevaloja ohjaavalle järjestelmälle.
Liikkuja todistaa matkustusoikeutensa matkustusoikeuden tarkastavalle viranomaiselle.

52

p L r iio t st ye vs äs ti t

Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri: joukkoliikenne

Liittyvät prosessit

5

41

Liittyvät prosessit

Ajantasaiseen tietoon
perustuvien tulo- ja
lähtöaikaestimaattien
tuottaminen
3

Välitallennus ja tietojen jako eteenpäin
14

pJ ao lvu ke kl u o nl i i tk a e r nj o n a e j -a

1

Julkisen li kenteen
vuorojen staattisten
aikataulujen ylläpito

Kulkuneuvon
ominaisuustietojen
ylläpito

46
9

27

11
Julkisen li kenteen
vyöhykkeiden määrittely
ja vyöhyketietojen ylläpito

10

Julkisen li kenteen
palvelun suunnittelu ja
ohjaus

37

Ajantasaiseen tietoon
perustuvien
poikkeusli kennesuunnitelmien tuottaminen

36

28
29
44
Julkisen li kenteen
palvelun tuottaminen

Kulkuneuvon
vuorotietojen ylläpito
30

l i i k eo nJp t uee lreka in sa etv t noe rr ik o n

17
33

p at al vk Me s l aiuk tkek esa sk- ku us s /

32

6
Kuljetustilausten
vastaanotto

34
Julkisen li kenteen verkon
suunnittelu ja ohjaus

p a lPv ye sl u ä n k öt a inr jt oi- a j a

7

Pysäköintialueiden
perustietojen tuottaminen
ja ylläpito

M o aik t ke uu sd t eu ns v i rt aa nr ko i ms t aa vin a e n

Pysäköintialueiden
ajantasaisen tiedon
tuottaminen

23

24

31

Liikkumisen valvonta

21

To ep re mr a i na at t ao l ri -i

22

39

Terminaalipalvelun
suunnittelu ja ohjaus

18

40

Terminaalipalvelun
tuottaminen

25
K u lk u n e u v o

Julkisen li kenteen verkon
häiriönhallinta

42

43

16

L iik k u ja

Liittyvät prosessit

47

8

2

J o uo kp ke or al iia k t et on r ni e -

T ie pt oa jel v ne kl uä i sd iet tne l y - t eJ eo n u km k ao llilii nk en nu -s t a r jo a j a
p a l v e lu n t u o t t a ja

4

Liittyvät prosessit

Liittyvät prosessit

Liittyvät prosessit

35
Joukkoli kenteen 38
li kennevaloetuuksien
hyödyntäminen

Kulkuneuvon
ajantasaisten tietojen
kerääminen

Matkustusoikeuden
todistaminen

Liikennepalvelun
tilaaminen

Kuva 20. Joukkoliikenteen ajantasaisen tiedon prosessi.
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4.3

Liikenteen kokonaisprosessin tiedot ja käsitteet

Liikenteen kokonaisprosessin tietoja ja käsitteitä on lähestytty ajantasaisen tiedon näkökulmasta. Tietomallissa on kuvattu käsitteet ja tiedot (tietojoukot), joita tarvitaan tavoitetilassa liikkujan multimodaalisten matkaketjujen tukemiseen ajantasaisella liikennejärjestelmää koskevalla tiedolla. Käsitteiden ja tietojen lisäksi on kuvattu tietojen väliset
suhteet siltä osin kuin on ollut tarpeen ajantasaiseen tietoon liittyvien vaatimusten, rajoitusten ja mahdollisuuksien havaitsemiseksi.
Luonnollisesti mallilla on pyritty mallintamaan todellisuutta niiltä osin, kuin se on tarpeellista käsiteltävän asian ymmärtämiseksi. On huomattava, että kuvauksen kohteena
ovat tiedot käsitteistä, eivät niinkään käsitteet itse. Joidenkin käsitteiden kuvaukset ovat
tämän vuoksi varsin tieto-orientoituneita. Käsitteiden osalta on pyritty välttämään ristiriitoja olemassa olevien käsitemallien ja määritelmien kanssa. Kun kuvauksen kohteena
on kaikki liikennemuodot sisältävä käsite- ja tietojoukko, tämä ei kaikin osin ole ollut
mahdollista. Paikkaan ja paikannukseen liittyvien käsitteiden osalta on käytetty lähtökohtana NAVI-sanastoa (Tekniikan sanastokeskus 2002). Lisäksi käytettyjä käsitteitä
on ristiriitojen välttämiseksi pyritty tarkistamaan NVF:n telematiikkasanastosta (Appel
et al. 2002).
Lähtökohtana on ajantasaisen liikennetiedon hyödyntäminen. Hyödyntämistä varten
tarvitaan kuitenkin suuri joukko pysyvää tai hitaasti muuttuvaa tietoa, jonka avulla yhdistetään eri liikennemuotojen ja eri lähteistä saatavat tiedot yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Käsitteet ja tietokokonaisuudet on ryhmitelty liikenneverkon tietoihin, joukkoliikenteen
tietoihin ja liikkujan tietoihin. Näiden alueiden lisäksi on tarkasteltu häiriöhallinnan sekä havainnoinnin ja seurannan osa-alueiden tietoja.
Ajantasaisuuden näkökulma tulee esille erityisesti siinä, että ajantasaisuuden kannalta
keskeisten käsitteiden osalta on tunnistettu ja erotettu toisistaan suunnitelmatieto, ennustetieto ja toteumatieto. Tämä erottelu vastaa prosesseissa käytettyä jakoa suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan:
w suunnittelutietoa ovat tietojoukkojen ilmentymät, jotka kuvaavat tavoitetta. Tyypillisesti suunnittelutieto syntyy ennen toiminnan aloittamista. Esimerkkinä
matkasuunnitelma, joka tehdään ennen matkaa. Matkasuunnitelmassa on yhtenä
attribuuttina määräpaikkaan saapumisen (tavoite)ajankohta.
w ennustetietoa ovat tietojoukkojen ilmentymät, jotka kuvaavat arviota toteutumisesta. Tyypillisesti ennustetieto syntyy toiminnan kuluessa, kun toiminnan havainnoinnin perusteella ennustetaan tai arvioidaan toiminnan tuloksena syntyvää
tilannetta. Matkan kuluessa voidaan tehdä ennusteita siitä, milloin määräpaikkaan todellisuudessa saavutaan.
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w Toteumatietoa ovat tietojoukkojen ilmentymät, jotka kuvaavat toteutunutta tilannetta. Tyypillisesti toteumatieto saadaan toiminnan päätyttyä: matkan päättyessä saadaan toteumatieto määräpaikkaan saapumisen ajankohdasta.
Tietojoukkojen jakaminen suunnitelma-, ennuste- ja toteumatietoihin ei tarkoita sitä,
että toteumatiedot olisivat havaintoihin perustuvia. Toteumatieto voi olla jollakin ennustemallilla muodostettua tietoa. Ennustetiedon ja toteumatiedon erona on se, että ennustetieto kohdistuu tulevaisuuteen ja toteumatieto menneisyyteen tai nykyisyyteen.

4.3.1 Liikenneverkon näkökulma tietoihin
Liikenneverkon osalta tiedot on jaettu pysyväisluonteisiin staattisiin tietoihin ja muuttuviin tietoihin. Kuvassa 21 on esitetty kaavio liikenneverkon pysyväisluonteisista tiedoista. Käsitteiden ja tietojen kuvaukset on esitetty taulukossa 9.
Keskeinen käsite multimodaalissa kuvauksessa on liikennemuoto. Liikennemuotoja
ovat muun muassa tieliikenne, vesiliikenne, raideliikenne, lentoliikenne ja kevyt liikenne. Yhtä liikennemuotoa kohti voi olla useita (mahdollisesti erillisiä) liikenneverkkoja.
Liikenneverkko yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi väyläelementit ja väylät, joilla liikennemuodon kulkuvälineet voivat liikennöidä.
Liikennöitävät väylät ja reitit tässä tietomallissa kuvattu minimimäärällä käsitteitä:
väyläpisteet kuvaavat väylän sijoittumisen maastoon ja väyläelementit kuvaavat erilaisten väylän osien ja väylään liittyvien rakennelmien ominaisuudet. Tämä on riittävä
määrä käsitteitä kuvaamaan väylät; muilla tavoin kuvatut väylärakenteet voidaan aina
saattaa tähän kuvausmuotoon.
Liikenneväylä on yksikäsitteisesti tunnistettava liikennöitävä reitti. Se siis koostuu
väyläelementeistä, jotka kuvaavat väylän ominaisuudet ja väyläpisteistä, joilla kuvataan
väylän sijainti. Väylä on sekä väyläpisteiden että väyläelementtien osalta järjestetty
joukko. Liikenneväylä on periaatteessa erikoistapaus reitistä; se on reitti, jolla on omat
tunnistetietonsa ja jonka tiedot ovat pysyvästi tallennettuna. Reitti koostuu vastaavalla
tavalla väyläelementeistä ja väyläpisteistä. Kuvauksessa sekä väylä että reitti koostuvat
kolmesta tietojoukosta: reitin / väylän tiedot, väyläpisteiden joukko ja väyläelementtien
joukko.
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0.01 liikennemuoto

3.01 liikenneverkko

3.02 liikenneväylä
väylän tunnistetiedot
3.02.01 liikenneväylän väyläpisteet

3.02.01 liikenneväylän väyläelementit

3.04 väyläpiste

3.03.01 väyläelementin väyläpisteet

väyläpisteet tunnistetiedot
sijaintitiedot

3.03 väyläelementti

3.04.01 väyläpisteen väyläelementit

väyläelementin tunnistetiedot
väyläelementin tyyppi
geometriatiedot
ominaisuustiedot

3.06.02 reitin pisteet

3.06.01 reitin elementit

3.05.01 alueen elementit

3.06 reitti

3.05 alue
alueen tunnistetiedot

3.05.02 käyttöoikeusalue

Kuva 21. Liikenneverkon staattiset tiedot
On huomattava, että tässä kohdin kuvaus poikkeaa tavanomaisesta relaatiomallikuvauksesta: väylään ja reittiin liittyvät väyläpisteiden ja väyläelementtien joukot käsitetään
yhtenä joukkona, ei yksittäisinä tietokannan taulun riveinä. Vastaavanlaista konstruktiota käytetään muissakin kohdissa.
Taulukko 9. Liikenneverkon staattisten tietojen käsitteiden kuvaukset.
Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

0.01

liikennemuoto

liikennemuoto on julkisen liikenteen tai yksityisliikenteen muoto

3.01

liikenneverkko

liikenneverkko on yhden liikennemuodon väylistä koostuva verkko.

3.02

liikenneväylä

liikenneväylä on lähtöpisteen ja päätepisteen välinen kulkutie, jota
voivat käyttää tietyn liikennemuodon kulkuvälineet
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Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

3.02.01

liikenneväylän väyläpisteet

liikenneväylän väyläpisteet on liikenneväylään kuuluvien väyläpisteiden järjestetty joukko

3.02.02

liikenneväylän väyläelementit

liikenneväylän väyläelementit on liikenneväylään kuuluvien väyläelementtien järjestetty joukko

3.03

väyläelementti

väyläelementti on yhteen tai useampaan väyläpisteeseen liittyvä
osa väylästä tai väylään liittyvästä muusta infrastruktuurista.

3.03.01

väyläelementin väyläpisteet

väyläelementin väyläpisteet on väyläelementtiin liittyvien väyläpisteiden joukko

3.04

väyläpiste

väyläpiste on väylällä sijaitseva koordinaateiltaan määrätty piste.

3.04.01

väyläpisteen väyläelementit

väyläpisteen väyläelementit on väyläpisteeseen liittyvien väyläelementtien joukko

3.05

alue

alue on väyläelementtien kokoelma

3.05.01

käyttöoikeusalue

käyttöoikeusalue on alue, jolle liikkuja voi saada käyttöoikeuden.

3.05.01

alueen elementit

alueen elementit on alueeseen kuuluvien väyläelementtien joukko

3.06

reitti

reitti on väyläelementtien yhtenäinen järjestetty joukko, jota pitkin
voidaan liikennöidä liikennemuodon kulkuvälineillä

3.06.01

reitin elementit

reitin elementit on reittiin kuuluvien väyläelementtien järjestetty
joukko

3.06.02

reitin pisteet

reitin pisteet on reittiin kuuluvien väyläpisteiden järjestetty joukko

Väyläelementit ja väyläpisteet liittyvät toisiinsa. Kuvauksessa on haluttu korostaa tätä
siten, että väyläpisteeseen liittyy tietojoukko väyläpisteen elementit, joka kuvaa väyläpisteeseen liittyvät väyläelementit ja näiden keskinäisen sijainnin suhteessa väyläpisteeseen. Tähän tietojoukkoon kuuluu aina vähintään yksi jäsen eli väyläpisteeseen liittyy
aina vähintään yksi väyläelementti. Vastaavasti väyläelementtiin liittyy tietojoukko
väyläelementin väyläpisteet. Tähänkin tietojoukkoon kuuluu aina vähintään yksi väyläpiste.
Väyläelementti on väylän mallinnuksen perusrakenneosa. Kaikki väylän osat ja väylään
liittyvät palvelut kuvataan väyläelementteinä. Väyläelementti voi kuulua moneen väylään, jotka voivat myös olla (ainakin periaatteessa) eri liikennemuotojen väyliä. Väyläelementit voivat olla monen tyyppisiä; perustapauksen (kahden väyläpisteen välinen
väylän osa) lisäksi väyläelementtejä voivat olla ainakin:
w palvelupaikat, joissa liikkuja voi saada palvelua (pysäköintipaikat, tietullipaikat,
levähdyspaikat, matkailukohteet jne.)
w mittauspisteet, joissa sijaitsee väylää tai liikennettä havainnoivia laitteistoja
w puomit, sillat, tunnelit ja muut vastaavat väylän osat, joiden välityskyky voi erota
väylän muiden osien välityskyvystä
w multimodaaliväyläelementit, joissa väyläelementti on toteutettu toisen liikennemuodon liikennevälineen avulla (lossit, lautat, autojuna)
Väyläelementtien järjestettyjen joukkojen lisäksi tarvitaan käsite alue, joka tarkoittaa
mitä tahansa väyläelementtien joukkoa. Se rajaa väyläverkosta osan maantieteellisesti
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tai ajallisesti tai muulla tavoin. Alueen väyläelementit voivat olla eri liikennemuotojen
väyläelementtejä.
Kannattaa huomata, että väyläpisteet (ja myös väyläelementit) ovat riippumattomia liikennemuodosta. Niitä voidaan siis käyttää yhdistämään eri liikennemuotojen verkkoja
toisiinsa.
Liikenneverkon staattisten tietojen lisäksi liikenneverkkoon liittyy joukko muuttuvaa
tietoa. Muuttuvat tiedot on esitetty kuvassa 22 ja käsitteiden ja tietojoukkojen kuvaukset
taulukossa 10.
Muuttuvat tiedot on jaettu neljään kokonaisuuteen:
w tiedot kapasiteettitilanteesta kuvaavat liikenneverkon maksimaalista ja käytettävissä
olevaa välityskykyä. Kapasiteettitilanteen ilmentymiä ovat mm. liikennerajoitus,
jolla liikenteen ohjaus rajaa liikenneväylän tai väyläelementtien käytettävissä olevaa välityskykyä optimoidakseen liikenneverkon käyttöä. Kapasiteettitilannetta
voidaan suunnitella, ennustaa ja sen toteutumista voidaan seurata.
w tiedot olosuhteista kuvaavat liikenneverkon ympäristöolosuhteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Olosuhteita ovat sää- ja keliolosuhteet ja muut ympäristöolosuhteet,
jotka saattavat vaikuttaa liikennetilanteeseen tai liikenneväylän / väyläelementin
kapasiteettitilanteeseen. Olosuhteet katsotaan ennalta arvaamattomiksi, joten niitä
ei voida suunnitella, mutta voidaan kylläkin ennustaa ja niiden toteuma voidaan rekisteröidä.
w tiedot kunnossapitotilanteesta kuvaavat liikenneverkon kunnossapidon suunnitelmia, ennusteita ja toteutusta. Kunnossapitotilanteen tietoja ovat esimerkiksi kunnossapidon laatutavoite, kunnossapidon tarve, laatutavoitteen toteuma.
w tiedot liikennetilanteesta kuvaavat liikenneverkon kuormitusta kullekin liikenneverkolle luonteenomaisilla suureilla.
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3.07 olosuhdetilanne
ajankohta
olosuhdetyyppi
lämpötila
sademärä
lumimäärä
tuuliolot
liukkaus

3.08 kapasiteettitilanne

3.07.03 olosuhdeluokka

aikajakso
käytettävyys
käyttörajoitukset
liikennerajoitukset
läpäisykyky
kapasiteetti

3.07.01 olosuhde-ennuste

3.08.01 kapasiteettisuunnitelma

3.07.02 olosuhdetoteuma

3.08.02 kapasiteettiennuste

3.03 väyläelementti

3.08.03 kapasiteettitoteuma

väyläelementin tunnistetiedot
väyläelementin tyyppi
geometriatiedot
ominaisuustiedot

3.09 liikennetilanne

3.10 kunnossapitotilanne

aikajakso
liikennemäärät
kulkuvälineiden sijainti
nopeudet
kulkuvälineiden etäisyydet

aikajakso
kunnossapidon laatu
kunnossapitotarve
kunnossapitoajankohta

3.09.04 liikennetilanneluokka

3.10.01 kunnossapitosuunnitelma
3.09.01 liikennetilannesuunnitelma

3.10.02 kunnossapitoennuste
3.09.02 liikennetilanne-ennuste

3.10.03 kunnossapidon toteuma
3.09.03 liikennetilanteen toteuma

Kuva 22. Liikenneverkon muuttuvat tiedot. Tummempi sinertävä tarkoittaa muuttuvia
tietoja, vaaleampi sinertävä puolestaan harvoin muuttuvia tietoja.
Kaikki muuttuvat tiedot on mallissa liitetty väyläelementtiin. Käytännössä tietoja ei ole
käytettävissä ainakaan kattavasti väyläelementtitasoisina. Tässä kuvauksessa ei käsitellä
tietojen kohdistamista väyläelementeille, vaikka se käytännössä onkin haastava ja paljon voimavaroja nielevä tehtävä. Yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi oletamme, että
käytettävissä olevat tiedot voidaan esimerkiksi määriteltyjen alueiden avulla kohdistaa
väyläelementteihin. Väyläelementtiin kohdistettu tieto on ainoa tapa, millä eri tietolähteistä ja suureista kerätty tieto voidaan saattaa yhteismitalliseksi.
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Taulukko 10. Liikenneverkon muuttuvien tietojen käsitteet ja tietojoukot
Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

3.07

olosuhdetilanne

olosuhdetilanne on väyläelementtien liikenteeseen ja liikennöintiin
vaikuttava ympäristötekijä

3.07.01

olosuhde-ennuste

olosuhde-ennuste on ennuste väyläelementtien liikenteeseen ja
liikennöintimahdollisuuksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden kehittymisestä väyläelementeillä

3.07.02

olosuhdetoteuma

olosuhdetoteuma on väyläelementtien toteutunut liikenteeseen ja
liikennöintimahdollisuuksiin vaikuttava olosuhde

3.07.03

olosuhdeluokka

olosuhdeluokka on olosuhteiden luokittelu niiden liikenteen sujuvuuteen vaikuttavuuden mukaan

3.08

kapasiteettitilanne

kapasiteettitilanne on väyläelementtien käytettävissä oleva välityskyky tarkasteluajanjaksona

3.08.01

kapasiteettisuunnitelma

kapasiteettisuunnitelma on väyläelementeille suunniteltu välityskyky

3.08.02

kapasiteettiennuste

kapasiteettiennuste on väyläelementeille suunnitelman ja toteuman perusteella muodostettu ennuste välityskyvystä

3.08.03

kapasiteettitoteuma

kapasiteettitoteuma on väyläelementeillä havaittu toteutunut välityskyky

3.09

liikennetilanne

liikennetilanne on tieto liikenteen tilanteesta väyläelementeillä

3.09.01

liikennetilannesuunnitelma

liikennetilannesuunnitelma on suunniteltu väylän ja väyläelementtien liikennetilanne

3.09.02

liikennetilanne-ennuste

liikennetilanne-ennuste on suunnitelman ja havaittujen toteumatietojen perusteella muodostettu ennuste väyläelementtien liikennetilanteesta

3.09.03

liikennetilanteen toteuma

liikennetilanteen toteuma on väyläelementeillä toteutunut liikennetilanne

3.09.04

liikennetilanneluokka

liikennetilanneluokka on liikennetilanteiden luokittelu liikenteen
sujuvuuden mukaan

3.10

kunnossapitotilanne

kunnossapitotilanne on tieto väyläelementtien kunnossapidon
tilasta

3.10.01

kunnossapitosuunnitelma

kunnossapitosuunnitelma on väyläelementtien kunnossapidon
suunnitelmatieto

3.10.02

kunnossapitoennuste

kunnossapitoennuste on ennuste kunnossapidon toteutumisesta
väyläelementeillä

3.10.03

kunnossapidon toteuma

kunnossapidon toteuma on tieto toteutusta väyläelementtien kunnossapidosta

4.3.2 Joukkoliikenteen näkökulma tietoihin
Joukkoliikenteen tiedot jaetaan vastaavalla tavalla pysyväisluonteisiin staattisiin tietoihin ja muuttuviin tietoihin kuin liikenneverkon tiedot. Joukkoliikenteen tiedot on esitetty kuvassa 23 ja käsitteiden kuvaukset taulukossa 11.
Joukkoliikenneverkko on tässä mallissa määritelty joukkoliikenteen reittien ja vuorojen
kokoelmana. Joukkoliikenteen reitti puolestaan koostuu kulkutavan vaihtopisteistä ja
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niitä yhdistävistä yhteysväleistä. Reitti edetään yhteysvälejä pitkin kulkutavan vaihtopisteestä toiseen.
Kulkutavan vaihtopiste on yleistetty käsite kaikille niille paikoille, joissa joukkoliikennevälineet pysähtyvät ottamaan tai laskemaan pois matkustajia. Kulkutavan vaihtopisteitä ovat muun muassa terminaalit, pysäkit, seisakkeet ja asemat. Kulkutavan vaihtopiste voi olla monen yhteysvälin päätepisteenä, mutta yhteen yhteysväliin liittyy täsmälleen kaksi kulkutavan vaihtopistettä, alkupiste ja loppupiste.
On huomattava, että näiden määrittelyjen mukaisesti kulkutavan vaihtopiste voi kuulua
monen liikennemuodon joukkoliikenneverkkoon. Samaten yhteysväliä ei ole rajoitettu
(vielä) vain yhtä liikennemuotoa palvelevaksi.

0.01 liikennemuoto

2.05 vuoro

2.01 joukkoliikenneverkko

vuoron tunnistetiedot

2.05.01 vuoron aikataulu

2.06.01 joukkoliikennevälineen tyyppi

2.02 joukkoliikennereitti
joukkoliikennereitin tunnistetiedot

2.02.01 joukkoliikennereitin vaihtopisteet

2.05.02 vuoron ennuste
lähtöaika
saapumisaika
vaihtopisteiden ajankohdat
matkustajamäärät

2.02.02 joukkoliikennereitin yhteysvälit

2.06 joukkoliikenneväline
2.05.03 vuoron toteuma
2.04 kulkutavan vaihtopiste

lähtöaika
saapumisaika
vaihtopisteiden ajankohdat
matkustajamäärät

vaihtopisteen tunnistetiedot

2.03 yhteysväli
2.04.01 vaihtopisteen yhteysvälit

tunnistetiedot
kapasiteettitiedot

2.07.02 vyöhykkeen vuorot

geometriatiedot
ominaisuustiedot

2.03.01 yhteysvälin vaihtopisteet

2.07.01 vyöhykkeen yhteysvälit

2.07 joukkoliikennevyöhyke
vyöhykkeen tunnistetiedot

Kuva 23. Joukkoliikenteen tiedot. Tummempi harmaa väri tarkoittaa usein muuttuvia
joukkoliikenteen tietoja, vaaleampi harmaa väri puolestaan harvoin muuttuvia joukkoliikenteen tietoja.
Vuoro on reitin ajallinen ilmentymä. Se tarkoittaa yksittäistä tiettynä ajankohtana ajettavaa vuoroa. Vuorolla on aikataulu (vuorosuunnitelma), jossa on voitu määritellä vuoron joukkoliikennevälineen tyyppi. Lisäksi vuoroa voi koskea vuoroennuste. Vuoroennuste voidaan tehdä sen jälkeen, kun vuoron liikennöivä joukkoliikenneväline on valittu. Vuoron ennuste ja vuoron toteuma ovat samantyyppisiä, niissä voi olla vuoron aikatauluun verrattuna muitakin tietoja, esimerkiksi matkustajamääriä vaihtopisteissä.

61

Taulukko 11. joukkoliikenteen käsitteiden ja tietojoukkojen kuvaukset
Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

2.01

joukkoliikenneverkko

joukkoliikenneverkko on joukkoliikenteen reiteistä ja vuoroista
koostuva verkosto

2.02

joukkoliikennereitti

joukkoliikennereitti on joukkoliikennevälineellä liikennöitävä kulkutie lähtöpisteestä päätepisteeseen.

2.02.01

joukkoliikennereitin vaihtopisteet

joukkoliikennereitin vaihtopisteet on joukkoliikennereittiin kuuluvien kulkutavan vaihtopisteiden järjestetty joukko

2.02.02

joukkoliikennereitin yhteysvälit

joukkoliikennereitin yhteysvälit on joukkoliikenereittiin kuuluvien
yhteysvälien järjestetty joukko

2.03

yhteysväli

yhteysväli on kahden kulkutavan vaihtopisteen väli, jota pitkin ao.
kulkutavan kulkuväline voi liikennöidä

2.03.01

yhteysvälin vaihtopisteet

yhteysvälin vaihtopisteet on yhteysvälin vaihtopisteiden joukko

2.04

kulkutavan vaihtopiste

kulkutavan vaihtopiste on kulkutavan väylällä sijaitseva paikka,
jossa liikkuja voi vaihtaa nousta kuluvälineeseen ja poistua kulkuvälineestä

2.04.01

vaihtopisteen yhteysvälit

vaihtopisteen yhteysvälit on vaihtopisteestä lähtevien yhteysvälien
joukko

2.05

vuoro

vuoro on joukkoliikenteen reittiä pitkin tiettyyn aikaan liikennöitävä
joukkoliikenteen yhteys

2.05.01

vuoron aikataulu

suunnitelma joukkoliikenneyhteyden toteuttamiseksi tietyllä reitillä
tiettyyn aikaan.

2.05.02

vuoron ennuste

ennuste joukkoliikenneyhteyden toteuttamisesta tietyllä reitillä
tiettyyn aikaan tietyllä liikennevälineellä

2.05.03

vuoron toteutuma

tiedot kulkuvälineen toteuttamasta joukkoliikenneyhteydestä tietyllä reitillä tiettyyn aikaan.

2.06

joukkoliikenneväline

joukkoliikennväline on kulkuväline, jolla voidaan toteuttaa joukkoliikenteen vuoroja

2.06.01

joukkoliikennevälineen
tyyppi

kulkuvälineen tyyppi on kulkutavan kulkuvälineiden luokittelu
joukkoliikennejärjestelmän suunnittelun ja ohjauksen kannalta
oleellisten ominaisuuksien perusteella.

2.07

joukkoliikennevyöhyke

joukkoliikennevyöhyke on joukkoliikenneverkon yhteysvälien, kulkutavan vaihtopisteiden ja joukkoliikenteen vuorojen kokoelma

2.07.01

vyöhykkeen yhteysvälit

vyöhykkeen yhteysvälit on joukkoliikennevyöhykkeeseen kuuluvien yhteysvälien joukko

2.07.02

vyöhykkeen vuorot

vyöhykkeen vuorot on joukkoliikennevyöhykkeeseen kuuluvien
vuorojen joukko

Keskeinen käsite on lisäksi joukkoliikennevyöhyke, joka koostuu vuoroista (ajallinen
ulottuvuus) ja yhteysväleistä. Vyöhykkeet voivat olla päällekkäisiä.
Joukkoliikenteen tiedoista ainoastaan vuoron ennuste ja vuoron toteuma ovat ajantasaiseksi katsottavaa nopeasti muuttuvaa tietoa, muut tiedot ovat hitaasti ja harvoin muuttuvia, staattisia tietoja. Vuoron ennuste voi poiketa vuoroaikataulusta paitsi kulkutavan
vaihtopaikkoihin saapumis- ja lähtöaikojen osalta myös jos vuoro on täynnä eikä pysähdy sen vuoksi reitin kaikilla pysäkeillä. Lisäksi liikenteeseen saatetaan laittaa lisävuoroja. Näillä ei välttämättä ole lainkaan aikataulutietoa vaan ainoastaan vuoron ennusteja toteumatiedot.
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4.3.3 Liikkujan näkökulma tietoihin
Liikkujan näkökulmasta tiedot liittyvät matkaketjun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Liikkuja pyrkii toteuttamaan liikkumistarpeensa yhdistämällä eri liikennemuodoilla toteutettavia etappeja matkaketjuksi. Kuhunkin etappiin voi liittyä hankittu tai hankittava
käyttöoikeus, joka oikeuttaa suorittamaan kyseisen etapin. Sekä matkaketjulla että yksittäisellä etapilla on suunnitelma, ennuste ja toteuma. Matkaketjun ajantasaisen suunnittelun, seurannan ja ohjauksen kannalta olennaisin tieto etappiennusteessa on arvioitu
lähtöaika ja arvioitu saapumisaika. Näiden avulla voidaan ohjata liikkujan matkaa ja
tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Liikkujan prosessin tietoja on havainnollistettu kuvassa 24 ja tietojoukkojen kuvaukset on esitetty taulukossa 12.

0.01 liikennemuoto

1.02 liikkujan kotikohde

0.02 kulkuväline

1.01 liikkuja

1.03 liikkujan kulkuväline

1.04 matkaketjun suunnittelukriteeri

1.05 liikkumistarve
lähtöpaikka
määräpaikka
syy
ajankohta
toistuvuus

1.06 matkaketju

1.07 etappi

1.08 käyttöoikeus

lähtöpaikka
määräpaikka

1.06.01 matkasuunnitelma

1.07.01 etappisuunnitelma

1.06.02 matkaennuste

1.07.02 etappiennuste

1.06.03 matkan toteuma

1.07.03 etapin toteuma

1.08.01 verkon käyttöoikeus

1.08.02 matkustusoikeus

Kuva 24. Liikkujan prosessin tiedot. Valkoinen väri tarkoittaa kaikkiin prosesseihin
liittyviä tietoja, punertavanharmaa puolestaan liikkujan tietoja.
Taulukko 12. Liikkujan prosessin tietojen kuvaukset
Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

1.01

liikkuja

liikkuja on henkilö, joka täyttää liikkumistarvettaan käyttämällä liikkumispalveluita

1.02

liikkujan kotikohde

liikkujan kotikohde on liikkujan säännöllisesti käyttämä matkansuunnittelun lähtö-, reitti- tai kohdepiste

1.03

liikkujan kulkuväline

liikkujan kulkuväline on kulkuväline, joka on liikkujan käytettävissä
matkaketjun etappeja varten
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Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

1.04

matkaketjun suunnittelukriteeri

matkaketjun suunnittelukriteeri on liikkujan valitsema sopivimman
matkaketjun valintaan vaikuttava tekijä tai reunaehto

1.05

liikkumistarve

liikkumistarve on liikkujan tarve päästä lähtöpisteestä päätepisteeseen tietyn ajanjakson aikana

1.06

matkaketju

matkaketju on liikkujan liikkumistarpeen täyttävä etappien yhdistelmä lähtöpisteestä päätepisteeseen

1.06.01

matkasuunnitelma

matkasuunnitelma on suunnitelma matkaketjun toteuttamisesta

1.06.02

matkaennuste

matkaennuste on ennuste matkaketjun toteutumisesta

1.06.03

matkan toteutuma

matkan toteutuma on liikkujan toteuttama matkaketju

1.07

etappi

etappi on yhdellä kulkuvälineellä kuljettava matka kulkutavan vaihtopisteestä toiseen kulkutavan vaihtopisteeseen (etapin lähtöpiste
ja päätepiste)

1.07.01

etappisuunnitelma

etappisuunnitelma on suunnitelma etapin toteuttamisesta

1.07.02

etappiennuste

etappiennuste on ennuste etapin toteutumisesta

1.07.03

etapin toteutuma

etapin toteutuma on liikkujan käyttämällä kulkuvälineellä suoritettu
matkaketjun osa

1.08

käyttöoikeus

käyttöoikeus on liikkujan oikeus käyttää vyöhykkeen verkkoelementeistä koostuvaa palvelua liikkumistarpeensa ja siihen liittyvien
oheistarpeiden täyttämiseen

1.08.01

verkon käyttöoikeus

verkon käyttöoikeus on kulkuvälineen oikeus käyttää väylävyöhykkeen palveluja

1.08.02

matkustusoikeus

matkustusoikeus on liikkujan oikeus käyttää joukkoliikennevyöhykkeen palveluja

Matkaketjun ja etapin keskeisenä tietosisältönä ovat tiedot lähtöpaikasta ja määränpäästä sekä lähtöajasta ja saapumisajasta. Kummallakin tietojoukolla on kolme ilmentymää: suunnitelma siitä miten matkaketju tai etappi aiotaan toteuttaa, ennuste matkaketjun tai etapin toteutumisesta ja toteumatieto. Suunnitelma ei yleensä muutu ellei
matkan aikana havaita seikkoja, jotka estävät suunnitelman toteutumisen. Sen sijaan
toteumatieto muuttuu havaintojen perusteella ja ennustetieto voi muuttua havaintojen tai
muiden saatujen tietojen perusteella. Toteuma kertoo missä kohdassa matkaketjua tai
etappia kulloinkin ollaan ja milloin kukin etappi loppujen lopuksi päättyi.

4.3.4 Liikenneverkon, joukkoliikenteen ja liikkujan tietojen yhdistäminen
Liikkujan matkaketjun etapit toteutetaan liikkumalla pitkin reittejä jollakin liikenneverkolla. Liikenneverkon reitti on mielivaltainen, yhtenäinen väyläelementtien järjestetty
joukko, jota pitkin liikkuja voi edetä.
Joukkoliikenteen tiedot yhdistetään liikenneverkkoon kuvaamalla yhteysväliä vastaava
reitti väyläelementtien yhdistelmänä. Lisäksi kulkutavan vaihtopisteet on kuvattava
väyläelementteinä ja kiinnitettävä ne väyläpisteiden avulla muihin väylän elementteihin.
Jotta liikkujan joukkoliikenne-etapit voidaan kuvata samalla tavalla kuin muut etapit,
tarvitaan apukäsite reitin yhteysvälit, joka on järjestetty joukko yhteysvälejä. Reitin yh-
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teysvälit saadaan suoraviivaisesti vastaavan joukkoliikennereitin yhteysvälien osajoukkona.
3.06.02 reitin pisteet

3.03.01 väyläelementin väyläpisteet

3.04 väyläpiste
väyläpisteet tunnistetiedot
sijaintitiedot

3.03 väyläelementti
3.06.01 reitin elementit

1.01 liikkuja

1.06 matkaketju

1.07 etappi

väyläelementin tunnistetiedot
väyläelementin tyyppi
geometriatiedot
ominaisuustiedot

3.04.01 väyläpisteen väyläelementit

3.06 reitti

lähtöpaikka
määräpaikka
3.06.01 reitin yhteysvälit

2.03 yhteysväli

2.04.01 vaihtopisteen yhteysvälit

geometriatiedot
ominaisuustiedot

2.03.01 yhteysvälin vaihtopisteet

2.04 kulkutavan vaihtopiste
vaihtopisteen tunnistetiedot

Kuva 25. liikenneverkon, joukkoliikenteen tietojen ja liikkujan matkaketjun yhdistäminen. Sinertävä tarkoittaa liikenneverkon tietoja, punertavan vaaleanharmaa liikkujan
tietoja ja keskiharmaa joukkoliikenteen tietoja
Matkan toteutumisen osalta liikenneverkon ja joukkoliikenteen tietojen yhdistäminen
liikkujan tiedoiksi ei ole samalla tavalla staattista: keskeinen seikka matkaketjun seurannassa on etappien ennusteiden muodostaminen. Etappiennusteen merkittävimmät
(jopa ainoat tarvittavat) tiedot ovat arvioitu lähtöaika etapille ja arvioitu saapumisaika
etapin päätepisteeseen. Jotta matkaketjun seuranta ja ohjaaminen olisi mahdollisimman
sujuvaa, tulee näiden tietojen olla ajantasaisina käytettävissä kaikkien etappien osalta.
Luotettavien etappiennusteiden muodostaminen käytettävissä olevista havainnoista voi
vaatia hyvinkin monimutkaisten mallien parametrien ratkaisemista. Toisaalta verraten
yksinkertaisillakin menetelmillä saadaan hyviä tuloksia aikaan.
Edellä kirjoitetun tarkoituksena on osoittaa, että ajantasaisten tietojen yhdistäminen ei
ole staattinen harjoitus, vaan tiedot yhdistyvät tiedon keruu-jalostus-prosessin kautta.
Voidaan kuitenkin sanoa, että etappiennusteet perustuvat tiettyihin havaintoarvoihin.
Kuvassa 26 on esitetty liikkujan ja liikennevälineiden seurannan tiedot ja tietojen väliset
yhteydet sekä havaintojen yhteydet muihin tietoihin. Kuvassa esitettyjen tietojoukkojen
kuvaukset on esitetty taulukossa 13.
Kuvassa on havainto yhdistetty katkoviivoilla väyläelementin tilannetta kuvaaviin tietojoukkoihin. Tätä yhteyttä voisi kuvata sanalla ”tilannetiedot perustuvat havaintoihin”.
Yhteys on tarpeellinen sen vuoksi että sen avulla saadaan jäljitettyä tietojen ajantasaisuuden astetta ja sitä kautta tietojen laatua.
Havaintoja tekevät havainnoijat voivat olla liikkujia, ajoneuvoja tai mittalaitteita, jotka
puolestaan voivat olla kiinteitä tai siirrettäviä.
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3.09 liikennetilanne

3.08 kapasiteettitilanne

aikajakso
liikennemäärät
kulkuvälineiden sijainti
nopeudet
kulkuvälineiden etäisyydet

aikajakso
käytettävyys
käyttörajoitukset
liikennerajoitukset
läpäisykyky
kapasiteetti

0.02.01 kulkuvälineen sijainti

3.07 olosuhdetilanne
3.10 kunnossapitotilanne

ajankohta
olosuhdetyyppi
lämpötila
sademärä
lumimäärä
tuuliolot
liukkaus

0.02.02 kulkuvälineen tila

5.02 havainnoijaluokka

aikajakso
kunnossapidon laatu
kunnossapitotarve
kunnossapitoajankohta

0.02.03 kulkuvälineen olosuhde
5.03 havainto

5.01 havainnoija

havainnon ajankohta
0.02.04 kulkuvälineen kapasiteettitilanne

3.03 väyläelementti
väyläelementin tunnistetiedot
väyläelementin tyyppi
geometriatiedot
ominaisuustiedot

1.01 liikkuja

5.01.01 mittalaite

0.02 kulkuväline

1.03 liikkujan kulkuväline

1.01.01 liikkujan sijainti
3.03.03 mittauspiste

2.06 joukkoliikenneväline

3.10.04 kunnossapitoväline

tunnistetiedot
kapasiteettitiedot
1.0.02 liikkujan tila

3.03.04 mittauspisteen tyyppi

1.01.03 liikkujan olosuhde

Kuva 26. Liikkumisen seurannan ja havaintojen tietojoukot. Tumman sinertävä tarkoittaa muuttuvia liikenneverkon tietoja, vaalea sinertävä harvoin muuttuvia liikenneverkon
tietoja, valkoinen kaikkiin prosessialueisiin liittyvää tietoa, punertavan vaaleanharmaa
liikkujan tietoja, keskiharmaa joukkoliikenteen tietoja ja punainen havainto- ja seurantatietoja.
Kulkuvälineestä ja liikkujasta voidaan seurannassa määrittää sijainti-, tila- ja olosuhdetiedot. Kulkuvälineestä voidaan lisäksi määrittää kapasiteettitilannetiedot. On huomattava, että nämä tiedot määrittää kunkin kulkuvälineen osalta kulkuvälineen seurantaoperaattori.
Taulukko 13. Liikkumisen seurannan ja havaintojen tietojoukkojen kuvaukset
Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

0.02.01

kulkuvälineen sijainti

kulkuvälineen sijainti on koordinaatein ilmaistu kulkuvälineen sijaintitieto

0.02.02

kulkuvälineen tila

kulkuvälineen tila on kulkuvälineen tilaa kuvaavien suureiden havaintoarvojen joukko

0.02.03

kulkuvälineen olosuhde

kulkuvälineen olosuhde on kulkuvälineen välittömässä läheisyydessä vaikuttava olosuhde, jolla voi olla vaikutusta kulkuvälineen käyttäytymiseen

0.02.04

kulkuvälineen kapasiteettitilanne

kulkuvälineen kapasiteettitilanne on kulkuvälineen kuljetuskapasiteetin tilanne

5.01

havainnoija

havainnoija on liikkuja, liikenneväline tai mittalaite, joka tuottaa havaintoja liikennetilanteesta tai olosuhteista

5.01.01

mittalaite

mittalaite on kiinteä tai liikuteltava laite, joka voi tuottaa jonkin suu-
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Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus
reen mittausarvoja

5.02

havainnoijaluokka

havainnoijaluokka on havainnoijien luokittelu havaintojen luotettavuutta kuvaaviin luokkiin

5.03

havainto

havainto on havainnoijan tuottama olosuhteita, liikennetilannetta,
välityskykyä, kunnossapitilannetta tai häiriötä kuvaava tieto

4.3.5 Häiriötiedot
Häiriötä koskevat tiedot jakaantuvat kahteen erilliseen osaan: varsinaiset häiriötiedot,
häiriön ajankohdasta ja kestosta, tyypistä, häiriön vakavuudesta sekä häiriön vaikutustiedot, jotka voivat sisältää erilaisia elementtejä häiriön sijainnista (väyläelementti) vaikutusalueeseen ja vaikutusalueen erilaisiin tilannetietoihin (kuva 27). Häiriön tyyppi
vaikuttaa siihen mihin tilannetietoihin häiriön vaikutus kohdistuu.
Häiriöt voidaan jakaa ennakoitaviin ja odottamattomiin häiriöihin. Lähesmaa ym.
(2002) ovat tuottaneet kattavan liikennehäiriöiden luokittelun:
w sää- ja keliolosuhteet
w onnettomuudet
w onnettomuus, vaarallisten aineiden kuljetus
w liikennevälineen aiheuttamat häiriöt
w liikenneväylän käytettävissä olevan välityskyvyn aleneminen
w liikenneväylän liikennetilanne (ylikuormittuminen)
w liikenneväylän laitteista (mm. ohjaus- ja turvalaitteet) aiheutuvat häiriöt
w työtaistelu
w erikoiskuljetukset ja tapahtumat
näistä häiriöluokista vain onnettomuuksia pidetään odottamattomina, muissa luokissa
voi olla sekä ennakoitavia että odottamattomia häiriöitä. (Lähesmaa ym. 2002)
Tietomallissa on käytetty tätä luokittelua hyväksi hahmotettaessa häiriötietojen yhteyksiä muihin tietoihin.
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3.06 reitti

2.03 yhteysväli
geometriatiedot
ominaisuustiedot

2.02.02 joukkoliikennereitin yhteysvälit

3.06.01 reitin elementit
3.10 kunnossapitotilanne
aikajakso
kunnossapidon laatu
kunnossapitotarve
kunnossapitoajankohta

2.02 joukkoliikennereitti
joukkoliikennereitin tunnistetiedot

3.03 väyläelementti
väyläelementin tunnistetiedot
väyläelementin tyyppi
geometriatiedot
ominaisuustiedot

2.05 vuoro
vuoron tunnistetiedot

4.01 häiriö
ajankohta
kesto
tapahtumapaikka
häiriön tyyppi

3.07 olosuhdetilanne
ajankohta
olosuhdetyyppi
lämpötila
sademärä
lumimäärä
tuuliolot
liukkaus

4.02 häiriön vaikutus
3.08 kapasiteettitilanne
aikajakso
käytettävyys
käyttörajoitukset
liikennerajoitukset
läpäisykyky
kapasiteetti

4.01.01 häiriösuunnitelma

3.09 liikennetilanne
4.02.01 häiriön vaikutussuunnitelma
4.01.02 häiriöennuste

4.02.02 häiriön vaikutusennuste

aikajakso
liikennemäärät
kulkuvälineiden sijainti
nopeudet
kulkuvälineiden etäisyydet

4.02.03 häiriön toteuma

4.02.03 häiriön vaikutustoteuma

Kuva 27. Häiriötiedot. Keskiharmaa tarkoittaa joukkoliikenteen tietoja, tummempi sinertävä liikenneverkon muuttuvia tietoja, vaaleampi sinertävä liikenneverkon hitaasti
muuttuvia tietoja, punainen häiriötietoja.
Häiriötiedoista voidaan kuvata suunnitelmatiedot, ennustetiedot ja toteumatiedot sekä
itse häiriön että häiriön vaikutuksen osalta. Suunnitelmatietoja voidaan tuottaa ennakoitavien häiriöiden osalta. Ennakoitavia häiriöitä ovat muun muassa väylätyöt ja yleisötapahtumat.
Häiriöiden vaikutusta joukkoliikenteeseen voidaan tarkastella väyläelementtien avulla.
Niiden kautta voidaan häiriön vaikutus yhdistää joukkoliikenteen vuoroihin.
Taulukko 14. Häiriötietojen kuvaus
Tunnus

Tiedon nimi

Tiedon kuvaus

4.01

häiriö

häiriö on liikennejärjestelmän kannalta merkityksellinen tapahtuma,
joka aiheuttaa poikkeamia normaaliin liikenteen sujuvuuteen häiriön
vaikutusalueella.

4.02

häiriön vaikutus

häiriön vaikutus on kokoelma väyläelementteja ja niiden tilannetietoja, jotka muuttuvat häiriön vaikutuksesta.
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4.4

Kehittämiskohteet

Tässä alaluvussa tarkastellaan seikkoja, joita kehittämällä päästäisiin kohti ajantasaisempaa ja luotettavampaa liikennetietoa ja sitä kautta tehostettaisiin liikennejärjestelmän toimintaa ja lisättäisiin liikennejärjestelmän turvallisuutta sekä rajattaisiin haitallisia ympäristövaikutuksia.

4.4.1 Ajantasaisuuden kehittäminen liikenneverkon tietojen osalta
Liikenneverkkoja seurataan jo nykytilassa ajantasaisesti. Liikenneverkkojen tilannekuvia pidetään yllä liikennemuodoittain. Ilma-, rautatie- ja vesiliikenteen osalta liikennettä
voidaan seurata yksittäisen kulkuvälineen tarkkuudella, liikennevälineen paikkatieto voi
kuitenkin olla varsin epätarkkaa eikä seuranta ole kattavaa. Tieliikenteen osalta liikennetietoa kerätään joissakin kohdin päätieverkkoa. Ajantasaista tiedon keruuta ja liikenteen seurantaa tehdään vain pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja kehäteillä sekä Tampereen ja Oulun pääkaduilla. Ajantasaisuuden kehittämisen suurimmat haasteet ovat seurantatiedon laadussa ja kattavuudessa. Tieliikenteessä ajantasaisuutta tulisi kehittää
hyödyntämällä uusia seurantateknologioita, jotka mahdollistaisivat liikenteen seurannan
koko tieverkolla. Erityisesti ajoneuvokohtainen liikenne- ja olosuhdetietojen keruu
mahdollistaisi seurannan laajentamisen. Lisäksi kaupunkien osalta kattavuutta voitaisiin
lisätä hyödyntämällä liikennevalojärjestelmistä saatavia seurantatietoja. Verkon olosuhteiden osalta ajantasaisuutta tulisi kehittää kunnossapidon toimenpidetietojen osalta.
Ajantasaisen tiedon hyödyntämiseksi tiedot on koottava yleisesti käytettävissä oleviin
tietovarastoihin. Näistä tietovarastoista tiedot ovat käytettävissä niitä hyödyntävien liikenneverkon ja joukkoliikenteen prosessien käyttöön. Tarvittavia ajantasaisen liikenneverkon tietovarastoja on viisi: 1) väylätietojen, 2) liikennetietojen, 3) olosuhdetietojen,
4) väylätyötietojen ja 5) ympäristötietojen tietovarastot. Nämä tietovarastokokonaisuudet ovat loogisia, jolloin niiden fyysinen toteutus voi olla hajautettu. Liikenneverkon
tietojärjestelmien yhteen toimivuuden varmistamiseksi tietokantojen väliset rajapinnat
ovat avoimia ja standardoituja.
Ajantasaisen tiedon tehokas hyödyntäminen liikenneverkon liikenteenohjauksessa, häiriönhallinnassa ja tiedotuksessa edellyttää tietojen jalostamista tilannekuvaksi ja ennusteiksi lähitulevaisuuden liikennetilanteesta. Tiedon jalostamisen tulee tapahtua nopeasti,
jotta sitä voidaan hyödyntää ajantasaisessa toiminnassa. Tarvittavat ajantasaiset liikenneverkon mallinnuspalvelut ovat 1) ajantasainen liikennetilanteen mallinnus ja hallinta,
2) ajantasainen olosuhdetietojen hallinta sekä 3) ajantasainen ympäristötietojen hallinta.
Kuvatut mallinnuspalvelut ovat loogisia ja ne voidaan toteuttaa myös fyysisesti hajautettuina sovelluksina. Mallinnuspalvelut voivat olla myös osa tietopalveluita tuottavia
sovelluksia. Oleellista liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta on, että mallinnuspalvelut voivat avoimien rajapintojen välityksellä hyödyntää liikenneverkon tietovarastoja
ja saavat siten käyttöönsä ajantasaiset seurantatiedot.
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Työpajoissa keskityttiin liikenneverkkojen kehittämisen osalta tieliikenteeseen ja sen
tiedotuspalveluihin, ja tämän alueen keskeiset kehittämiskohteet on esitetty kehittämispolkuina kuvassa 28. Tieliikenteen tiedotuspalvelujen toteuttaminen edellyttää toimia
tiedon keruun tehostamisessa, varastoinnin organisoinnissa ja muiden mallinnuksen
edellytysten luomisessa. Tiedon keruun osalta on määriteltävä standardit rajapinnat
ajantasaisen liikennetiedon hajautetuille varastoille sekä ajantasaisen toimenpidetiedon
keruuseen ja välittämiseen. Ajantasaisen toimenpidetiedon edellytyksenä on myös kunnossapitäjän tuottamien kelitilannetietojen ja -ennusteiden kehittäminen sekä ajantasaisten kunnossapito-suunnitelmien tuottaminen. Rajapinta on määriteltävä lisäksi liikkuvan kuvan välitykseen, jotta useiden toimijoiden erilliset kuva-palvelut voitaisiin
liittää ajantasaisen liikennetiedon varastoon.
Tieliikenteen seurannasta saatavan pisteseurantatiedon sekä liikkuvan liikennetiedon
(FCD) keruun toimintamallia tulisi kehittää hajautettuna, mutta yhteisten rajapintamääritysten mukaisesti. Toimintamalli tulisi määritellä myös liikennevalo-järjestelmistä
saatavan liikennetiedon tuottamiseen, jotta liikennemäärä- ja sujuvuustiedot olisivat
saatavilla liikennetilanteen mallinnuksen pohjaksi. Tiesäätietojen yhteiskäyttöisyyden
parantamiseksi säähavaintojärjestelmien havainto- ja metatietoja tulisi yhtenäistää.
Eri havaintomenetelmillä kerätyt seurantatiedot tulisi koota yhteen kansalliseen ajantasaisen liikennetiedon varastoon edelleen jalostamista varten. Myös liikenteeseen liittyvien mallinnuspalveluiden tuottaminen keskitetysti eri hyödyntäjien käyttöön nähtiin
mielekkäimmäksi tavaksi mahdollistaa mallinnukseen perustuvien tiedotuspalveluiden
kehittäminen. Keskeinen mallinnuskysymys on matka-aikojen mittaaminen ja arviointi.
Näihin liittyviä ratkaisuja tulee kehittää tutkien erityisesti uusien teknologioiden, esim.
FCD ja mobiilipaikannus, hyödyntämisen mahdollisuudet valtakunnallisesti.
Tiedotuspalveluiden muodostamiseksi edellä kuvatun tiedon keruun ja jalostamisen kehittämisen lisäksi on olemassa keskeisiä kehittämisalueita teknisiin edellytyksiin liittyen. Näistä tärkeimmiksi nähtiin matkaviestiverkon kehittäminen pienten tietopakettien
siirtoon, FCD-toiminnon liittäminen matkapuhelimiin sekä katuverkon tietojen sisällyttäminen RDS-TMC-palveluun. Katuverkon tietojen liittäminen yleisten teiden ja muun
tieverkon tietojen kanssa yhteen on tärkeää toimivan häiriönhallinnan toimintamallin
luomiseksi.
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Kuva 28. Kehittämispolku tieliikenteen ajantasaisen tiedon tiedottamispalvelulle.
Monen esille tulleen kehittämiskohteen toteuttamisen edellytyksenä on tiettyjen hallinnollisten ja lainsäädännöllisten toimien toteutus. Lainsäädännöllisiä kannanottoja tarvitaan mm. liikenteen seurantatiedon käyttöön liikenteenvalvonnassa sekä eCall- järjestelmän käytöstä päättämiseen. Ajoneuvokohtaisten paikannus- ja tiedonkeruumenetelmien kehittyminen mahdollistaisi myös ajoneuvoveron uudistaminen siten, että verottaminen voitaisiin kohdistaa auton todellisen käytön ja muille aiheutettujen vaikutusten
mukaan, esimerkiksi ns. ruuhkakäyttömaksuna. Ajantasaisen liikenneinformaation
käyttö pitäisi sisällyttää nykyiseen Digiroad-lain laajentamiseen.
Keskeinen hallinnollinen kehittämiskohde on ajantasaisen tiedon yhdistävän liikenneinformaatio-organisaation perustaminen. Organisaation jäsenet, jotka voivat olla julkisia
ja yksityisiä organisaatioita, toimittavat tietoja ja saavat organisaation muiden jäsenten
tuottamat tiedot käyttöönsä. Kehityshankkeena tulisi selvittää organisaation toimintaajatus ja perustamismahdollisuudet.

4.4.2 Ajantasaisuuden kehittäminen joukkoliikenteen tietojen osalta
Tällä hetkellä vain osa joukkoliikenteen kulkuneuvoista on ajantasaisen seurannan piirissä. Kerätty ajantasainen tieto ei läheskään aina ole saatavilla tietovarastoista avointen
ja standardoitujen rajapintojen kautta. Ajantasaista tietoa keräävät järjestelmät ovat liikennemuotokohtaisia ja usein vielä saman liikennemuodon muista järjestelmistä erillisiä. Ajantasaisen tiedon vaatimukset ovat lisäksi erilaisia suurissa kaupungeissa ja muualla. Suurissa kaupungeissa ajantasaista tietoa tuottavat järjestelmät toimivat tavallisesti
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osana kalustonhallinta- ja liikennevaloetuusjärjestelmiä sekä kuljettajille ja matkustajille
tarkoitettuja aikataulussa pysymistä edistäviä tiedotusjärjestelmiä (Lehtonen et al.,
2001). Muualla vallitseviin olosuhteisiin tulisi sen sijaan kehittää edullinen seurantajärjestelmä, koska ajantasaisen tiedon tarkkuus- ja käyttötarkoitukset poikkeavat suurten
kaupunkien järjestelmistä.
Tavoitetilanteessa julkisen liikenteen prosessialue hyödyntää myös liikenneverkkojen
prosessialueen tuottamaa ajantasaista tietoa liikenneverkon tilasta. Liikenneverkkojen
prosessialueella tuotetaan esimerkiksi tieliikennettä koskeva ajantasainen tieto, jota julkisen liikenteen prosessialueella voivat hyödyntää matkapalvelu- ja taksikeskukset sekä
julkisen liikenteen verkon operaattorit.
Ajantasaisen tiedon hyödyntämineen edellyttää sen tallentamista tietovarastoihin, joista
sitä voidaan jakaa liikkujalle suunnattujen tiedotuspalveluiden sekä julkisen liikenteen
ja liikenneverkkojen prosessialueen eri prosessien käyttöön. Kyseisten ajantasaista ja
staattista tietoa yhdistävien tietovarastojen toteuttaminen puolestaan edellyttää multimodaalien tietomallien, kirjastojen ja vakioviestien määrittelyä. Tehtävässä voidaan soveltuvin osin hyödyntää suomalaista Kalkati.net-liikennetietokirjastoa ja eurooppalaisissa projekteissa kehitettäviä määrityksiä.
Jotta julkisesta liikenteestä voitaisiin tuottaa liikkujalle suunnattujen tiedotuspalveluiden
tarvitsemat ajantasaiset tiedot, tarvitaan neljä tietovarastoa: julkisen liikenteen kulkuneuvojen, julkisen liikenteen vuorotietojen, pysäköintialueiden ja terminaalien tietovarastot. Nämä tietovarastot ovat luonteeltaan loogisia ja sisältävät tarvittavat toiminnallisuudet tiedotuspalveluiden tuottamiseksi. Fyysisesti tietovarastot voivat muodostua
useista hajautetuista tietokannoista, jotka kytkeytyvät toisiinsa avoimien ja standardoitujen rajapintojen kautta sekä ovat rakenteeltaan ja sisällöltään yhteen toimivia.
Tietovarastoihin tallennettua tietoa hyödyntää myös julkisen liikenteen verkon häiriönhallinta, jolle ajantasainen tieto mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen. Häiriötilannetietojen tulisikin olla laajalti eri kulkutapojen hyödynnettävissä, jotta häiriön
sattuessa tilanne voitaisiin hoitaa multimodaalisti käyttäen kulloiseenkin tilanteeseen
parhaiten sopivaa korvaavaa kalustoa, kuten jonkin toisen kulkutavan vaunuja.
Olennaista on myös rajata, mikä on ajantasaista tietoa, sekä huolehtia siitä, että ajantasaisena kerätyn tiedon laatua voidaan kontrolloida. Kaikesta ajantasaisesta tiedosta tulisi
käydä ilmi se, milloin se on kerätty ja keneltä se on peräisin. Tämä helpottaa vanhentuneen tiedon tunnistamista ja mahdollisten tietojen luotettavuuteen liittyvien ongelmatilanteiden selvittelyä.
Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ajantasaisen seurannan ansiosta liikkujille voidaan
suunnitella multimodaaleja, hyvin toimivia matkaketjuja. Matkaketju voi alkaa henkilöauto- tai kutsujoukkoliikennematkana, jatkua pitkän matkan bussi- tai junamatkana ja
päättyä paikallisliikenteen matkaan (Lehtonen et al., 2002). Jotta toimivia, multimodaaleja matkaketjuja voidaan suunnitella liikkujille, tulee kaikista matkaketjun kulkutavoista olla käytettävissä ajantasaista tietoa. Matkaketjujen suunnittelun tarkkuutta pa72

rantaa edelleen, jos kulkutapojen ajantasaisista tiedoista tuotetaan lyhyen aikavälin ennusteita, jotta matkaketjun loppupään tapahtumat voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Toimivat matkaketjut eri kulkutapojen välillä parantavat liikkujien luottamusta julkiseen liikenteeseen ja saattavat lisätä joukkoliikenteen matkustajamääriä.
Objektiivisesti ajantasaisen tiedotuksen vaikutukset kulkutapajakaumaan tulisi kuitenkin osoittaa tätä varten suunnitellulla vaikutustutkimuksella.
Toimivien matkaketjujen kehittämisen kannalta erityisen tärkeitä alueita ovat suuret
kaupungit, joissa liikenne ruuhkautuu säännöllisesti aamuisin ja iltapäivisin sekä suurten tapahtumien yhteydessä. Suurien kaupunkiseutujen liikenteen ajantasaista seurantaa
tulisi kehittää voimakkaasti ja pyrkiä ohjaamaan liikennettä verkollisesti eri kulkutavoille siten, että alueellinen liikenteen välityskyky saataisiin optimaalisesti käyttöön.
Lisäksi erilaisia liikenteen häiriötilanteita varten tulisi laatia toimintamallit, joiden mukaan liikennettä ohjattaisiin häiriötilanteissa. (Lehtonen et al., 2002)
Liikkujia palvelevat reitittävät ja tiedottavat reitinsuunnittelupalvelut kehittyvät nopeasti
Suomen kannalta tärkeissä EU-maissa. Koska Etelä-Suomi on kauttaaltaan merten ympäröimä, tulisi kehittää esim. EU:n VIKING-projektin (VIKING 2005) puitteissa Itämeren matkustaja-alustietokanta, jonka kautta Suomen reitinsuunnittelupalvelut saadaan
kytkettyä muiden EU-maiden vastaaviin palveluihin. Lisäksi tulisi selvittää, kuinka
lentoliikenne saadaan kytkettyä mukaan Suomen ja ulkomaiden reitinsuunnittelupalveluihin. (Lehtonen et al., 2004)
Valtakunnallisella tasolla pitäisi kehittää multimodaali palveluportaali, jonka kautta
liikkuja saa tarvitsemansa tiedot, kun hän suunnittelee matkan esim. kaupungista toiseen. Tavoitetilanteessa portaalin kautta olisi mahdollista tehdä ajantasaisiin tietoihin
perustuva reittisuunnitelma ja saada muuta matkustamista tukevaa tietoa. Portaalin tulisi
olla käytettävissä mobiilipäätelaitteissa myös matkan aikana, jotta liikkuja voisi tarkentaa suunnitelmaansa tai tarvittaessa suunnitella reittinsä uudelleen. (Öörni & Lehtonen,
2004)
Monet esille tulleet kehittämiskohteet eivät ole toteutettavissa toisistaan riippumatta,
vaan ne saattavat olla toistensa edellytyksiä tai niiden toteuttaminen voi riippua liikenneverkkojen prosessialueella tapahtuvista toimenpiteistä. Ajantasaisuuden kehittämiselle julkisen liikenteen prosessialueella luonnosteltiin eri kehittämispolkuja. Kehittämispolut tiedottaville palveluille sekä automaattiselle reitinsuunnittelulle esitettiin erillisinä kaavioina, joissa nuolet eri kehityskohteiden välillä ilmaisevat näiden riippuvuutta
toisistaan (kuvat 29 ja 30).
Kehittämispolkuja esittävissä kaavioissa pyrittiin esittämään vain eri kehittämiskohteiden tärkeimmät riippuvuudet toisistaan. Esimerkiksi yleisten tiedon hallintaan kuuluvien vaatimusten kuten tietojen laadun hallinnan sekä tietojen oikeellisuutta koskevan
vastuun ja tietojen luovutusperiaatteiden määrittelyn oletettiin toteutuvan kaikkien kehittämiskohteiden kohdalla. Kaavioita laadittaessa oletettiin, että käytettävissä olevat
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liikenneverkkojen ominaisuustiedot ovat kattavia ja laadultaan korkeatasoisia. Kaavioissa ei myöskään pyritty esittämään kaikkia esille tulleita kehittämiskohteita.
Sekä automaattisen reitinsuunnittelun että tiedottavien palveluiden tapauksessa keskeiseen osaan nousivat tietovarastot, joissa eri palveluiden pohjana hyödynnettävää tietoa
säilytetään. Käytännössä kyse on julkisen liikenteen vuorotietojen, julkisen liikenteen
kulkuneuvojen, terminaalien ja pysäköintialueiden tietojen tietovarastoista. Ajantasaisia
tietoja kulkuneuvoista ja liikenneverkoista voidaan kerätä myös ilman tietovarastojen
olemassaoloa esimerkiksi liikennemuotokohtaisten yksittäisten järjestelmien käyttöön.
Ilman tietovarastoja eri toimijoiden tuottamia tietoja ei kuitenkaan voida tuoda laajemmin eri palveluiden pohjana hyödynnettäviksi.
Edellä mainittujen tietovarastojen toteuttaminen edellyttää multimodaalien tietomallien,
kirjastojen ja vakioviestien määrittelemistä, jotta eri toimijoiden hallinnassa olevien eri
järjestelmien yhteistoiminta voidaan varmistaa. Määrittelyjen laatimisessa tulee soveltuvin osin hyödyntää jo olemassa olevia suomalaisia ja kansainvälisiä liikennetietoja
koskevia määrittelyitä. Selkeiden ja riittävän yksityiskohtaisten määrittelyiden tarve korostuu tilanteissa, joissa eri järjestelmät ovat peräisin eri toimittajilta ja eri organisaatioiden hallussa. Juuri tällaisesta tilanteesta on kyse liikenteen ajantasaisten tietojen käsittelyssä. Multimodaalien tietomallien, kirjastojen ja vakioviestien määrittely pitää sisällään myös eri rajapintakuvausten ylläpidon.
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211
Liikenneverkkojen
prosessialueella tuotetun
liikennetilanne -, häiriö- ja
kelitiedon hyödyntäminen
matkapalvelu - ja
taksikeskuksissa
Liikenneverkkojen
ominaisuustietojen
tuottaminen

210
Pysäköintialueiden
ajantasaisten tietojen
tuottaminen

Liikenneverkkojen
prosessialueen
tietovarastot

213
Julkisen liikenteen kulku neuvojen ajantasaisten
sijainti- ja nopeustietojen
kerääminen

237
Multimodaali
ajantasainen
reitinsuunnittelupalvelu

202
Julkisen liikenteen
vuorotietojen
tietovarasto
201
Julkisen liikenteen
kulkuneuvojen
tietovarasto
204
Terminaalien
tietovarasto

218
Rajapinta ulkomaisten
joukkoliikenteen reitin suunnittelupalveluiden ja
suomalaisten
järjestelmien välille

203
Pysäköintialueiden
tietojen tietovarasto
242
Multimodaalit
tietomallit, kirjastot ja
vakioviestit

205
Kulkuneuvojen
matkustajamäärien
ajantasainen seuranta
227
Kutsujoukkoliikenteen
järjestäminen

231
Itämeren
matkustajaalustietokanta

212
Automatisoitu
kuljetustilausten
vastaanotto

XX
Ajantasaisten tietojen
sisällyttäminen
Itämeren matkustaja alustietokantaan

262
Saapuvan laivaliikenteen
tiedot liikenteen ohjauksen ja
julkisen liikenteen ohjauksen
käyttöön

XX
Lentoliikenteen
järjestelmien
ajantasaisten tietojen
hyödyntäminen

214
Ajantasaiseen tietoon
perustuva julkisen
liikenteen häiriönhallinta ja
poikkeusliikennesuun nitelmien tuottaminen

Liikenneverkkojen
ajantasaisten tietojen
tuottaminen

Kuva 29. Ajantasaiseen tietoon perustuvan automaattisen reitinsuunnittelun kehittämispolku
Tietovarastojen ja eri liikennemuotoja koskevien tietojen määrittelyiden lisäksi ajantasaiseen tietoon perustuva reitinsuunnittelu edellyttää ajantasaista tietoa itse kulkuneuvojen sijainneista. Kulkuneuvojen sijaintitietojen kerääminen voidaan järjestää, kun tarvittavat multimodaalit tietomallit, kirjastot ja vakioviestit on määritelty. Sijainti- ja nopeustietojen lisäksi kulkuneuvoista voidaan kerätä myös muuta tietoa. Useissa tilanteissa merkityksellistä on esimerkiksi ajantasainen tieto kulkuneuvossa olevien matkustajien ja rahdin määristä.
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Liikenneverkkojen
ominaisuustietojen
tuottaminen

211
Liikenneverkkojen
prosessialueella tuotetun
liikennetilanne -, häiriö- ja
kelitiedon hyödyntäminen
matkapalvelu - ja
taksikeskuksissa

Liikenneverkkojen
prosessialueen
tietovarastot

210
Pysäköintialueiden
ajantasaisten tietojen
tuottaminen

234
Henkilökohtainen
navigointi
213
Julkisen liikenteen kulku neuvojen ajantasaisten
sijainti - ja nopeustietojen
kerääminen

208
Ajantasaiseen tietoon
perustuva joukkoliikenteen
tulo- ja lähtöaikaestimaatteja
tuottava palvelu

202
Julkisen liikenteen
vuorotietojen
tietovarasto
201
Julkisen liikenteen
kulkuneuvojen
tietovarasto

205
Kulkuneuvojen
matkustajamäärien
ajantasainen seuranta

238
Virtuaalimonitori

204
Terminaalien
tietovarasto

144
Suuren kaupunkiseudun
ajantasainen ja
multimodaali
tiedotuspalvelu

233
Liikenteen
multimodaali
verkollinen ohjaus

236
Multimodaali liikenteen
hallintakeskus suurelle
kaupunkiseudulle

220
Valtakunnallinen
multimodaali palveluportaali

260
Poikkeustilanteessa
ehdotus vaihtoehtoisesta
yhteydestä

203
Pysäköintialueiden
tietojen tietovarasto

Liikenneverkkojen
ajantasaisten tietojen
tuottaminen

242
Multimodaalit
tietomallit, kirjastot ja
vakioviestit
227
Kutsujoukkoliikenteen
järjestäminen

231
Itämeren
matkustajaalustietokanta

XX
Ajantasaisten tietojen
sisällyttäminen
Itämeren matkustaja alustietokantaan

212
Automatisoitu
kuljetustilausten
vastaanotto

262
Saapuvan laivaliikenteen
tiedot liikenteen ohjauksen
ja julkisen liikenteen
ohjauksen käyttöön

XX
Lentoliikenteen
järjestelmien
ajantasaisten tietojen
hyödyntäminen

Kuva 30. Kehittämispolku ajantasaiseen tietoon perustuville tiedottaville palveluille

4.4.3 Ajantasaisuuden kehittäminen liikkujan prosessin osalta
Multimodaalissa matkaketjussa liikkuja tarvitsee matkan aikana tiedon nykyisen ja seuraavien matkaketjun etappien ennustetuista lähtö- ja saapumisajoista. Näiden perusteella
liikkuja voi päätellä onko tarvetta matkaketjun uudelleen suunnitteluun matkan kestäessä. Keskeistä liikkujalle on siis matka-aikaennusteiden saaminen niin julkisen liikenteen, kevyen liikenteen kuin autoliikenteenkin osalta. Tärkeää liikkujalle on myös tiedon saaminen häiriötilanteista. Matkaketjun hallintaan tätä tietoa ei tarvita, jos lähtö- ja
saapumisaikaennusteissa pystytään ottamaan nopeasti huomioon häiriön vaikutus. Tieto
häiriöistä on liikkujalle tärkeää epävarmuuden ja epätietoisuuden lieventämisen vuoksi.
Joukkoliikenteen tiedotusportaali matka.fi palvelee liikkujaa jo varsin hyvin reittioppaana pelkillä aikataulutiedoilla. Kaupallisilla toimijoilla on yksityisautoiluun tarkoitettuja reittioppaita, jotka osaavat etsiä mahdollisen reitin, muta näyttävät käyttäjälle
ainoastaan ajo-ohjeen. Voidaan esittää kysymys, onko riittävää, että joukkoliikenteelle
ja autoliikenteelle on saatavana erilliset reittisuunnittelupalvelut. Jos vastaus tähän kysymykseen on myöntävä, riittää pelkästään erillisten palvelujen ominaisuuksien parantaminen. Tällöin jää osa liikkujista vaille palvelua eikä yksityisautojen käyttäjiä kyetä
houkuttelemaan joukkoliikenteen pariin, kuten voisi tehdä, jos olisi käytössä kaikki liikennemuodot kattava reittisuunnittelu- ja opastusportaali.
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Liikkujan kannalta tarkasteltaessa havaitaan, että matkan aikana tarvittava informaatio
on aina personoitua. Kaikille matkustajille suunnattu informaatio on jo pitkälti olemassa. Informaation sisältöä ja esittämistä voidaan toki vielä kehittää, mutta siihen ei liity
oleellisia kehittämistarpeita. Yksittäisen liikkujan kannalta informaatiota on olemassa ja
saatavilla niin paljon, että infoähky on selvästi uhkaamassa.
Suurissa terminaaleissa terminaalin ohjaaminen on haastava tehtävä, joka vaatii ajantasaisen informaation jakamista sekä liikkujille että liikennevälineisiin ja kuljettajille. Informaatio on kuitenkin paikallista, sillä ei ole juurikaan arvoa niille liikkujille, jotka eivät käytä terminaalin palveluja. Terminaali-informaatiota tarvitaankin vain tuottamaan
ajantasaisempi ja tarkempi arvio liikkujan käyttämän vuoron etappiennusteesta liikkujan
matkaetapin lähtöpysäkiltä päätepysäkille.
Ensi vaiheessa tulisi yhdistää joukkoliikennemuotojen reittien ja pysäkkien ja tieverkon
tiedot. Tiedot tulee yhdistää niin, että matkaketjujen analysointi ja mallintaminen on
mahdollista.
Keskeisenä kehittämiskohteena liikkujan prosessin käytettävissä olevien tietojen parantamiseksi olisi kaikkiin liikenteen ajantasaista tilannetietoa sisältäviin palveluihin rakennettava avoin palvelurajapinta, jonka kautta palvelusta voisi saada halutun reitin
matka-ajan. Ongelmana tällaisen palvelurajapinnan toteuttamisessa on, että palvelupyynnön määrittämisessä tarvittavat perustiedotkaan eivät ole yhteismitallisia, suoraan
yhdistettävissä eri toimijoiden osalta.

4.4.4 Tiedon hallinnan kehittämiskohteet
Tiedon hallinnan kehittämiskohteet ovat yleisiä ja liittyvät siten kaikkiin kehittämiskohteisiin. Näin ollen niiden riippuvuuksia ei ole kuvattu osana muita kehityspolkuja
vaan ne esitetään erikseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty ajantasaisen arkkitehtuurin tiedon hallintaa käsittelevät kehityskohteet:
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Liikkuja

X

X

164 X

167 X
171 X

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

Tietojen luovutusperiaatteet

X

X

Tavoite

Joukkoliikenne

160 X

#

Kehittämisprosessi

Tieverkko

Taulukko 15. Tiedon hallinnan kehittämiskohteet.

X

Määritellään periaatteet, joiden perusteella eri tietoja
voidaan koota tietovarastoihin ja hyödyntää
tiedottavien palveluiden, analyysien, ennusteiden ja
suunnittelun tarpeisiin. Huomiota kiinnitetään
erityisesti yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen
käsittelyä koskeviin säädöksiin.
Liikennetietoa tuottavien järjestelmien
rajapintakuvauksia yläpidetään keskitettynä
kirjastona siten, että kaikki halukkaat tiedon
hyödyntäjät saavat käyttöönsä rajapintojen
kuvaukset.
Kerätyt ja jalostetut tiedot varustetaan aikaleimalla ja
tiedon tuottajan tunnuksella
Määritellään kaikki ajantasaiset tiedot kattava
tietoarkkitehtuuri. Aika, paikka, ilmiö etc.

Rajapintakuvausten ylläpito

Tiedon laadun hallinta
X

Tietoarkkitehtuuri

Näistä kehittämiskohteesta kolme ensimmäistä on huomioitava kaikissa ajantasaisen
arkkitehtuurin muissa kehittämiskohteissa. Tietoarkkitehtuurin kehittäminen syventää
ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuria ja samalla helpottaa yhteensopivien järjestelmien kehittämistyötä luomalla yhteiset käsitteet ja määrittelyt arkkitehtuurin kattamille
tiedoille. Tietoarkkitehtuuri ja rajapintakuvausten ylläpito ovat käytännön työkaluja
suunnittelijoille ja toteuttajille avoimia ja yhteentoimivia järjestelmiä kehitettäessä.

4.4.5 Kehittämiskohteiden luokittelu
Kehittämiskohteet luokiteltiin työpajoissa niiden kehittämisen keskeisimpien haasteiden
mukaisesti. Luokittelu on toteutettu TelemArk – henkilöliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin mukaisesti. Seuraavassa listassa on esitetty ne viisi ryhmää, joihin kehittämiskohteet on luokiteltu sekä näiden ryhmien sisältämät kehittämisen näkökulmat:
Prosessit ja yhteydet
• Puuttuvat tai puutteelliset prosessit tai yhteydet
• Kansainväliset yhteydet ja integraatio
• Standardit rajapinnat tai prosesseja koskevat standardit
Hallinto tai organisaatio
• Työnjako
• Toimintatavat ja vastuut eri tahoille
• Päätöksenteko välitettävän tiedon muodosta
• Julkisen palvelun velvoitteet
• Työnjako julkisen ja yksityisen sektorin välillä
• Ylläpito ja huolto
• Toteutusvaiheen organisointi
• Käytännöt ja sopimukset
• Viranomaisyhteistyö
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• Vaiheittainen toteutettavuus
• Sitoutuminen
Talous ja markkinat
• Kaupalliset mahdollisuudet
• Kilpailuttaminen ja toimintojen ulkoistaminen
• Rahoitus
• Maksut
• Budjettitalous
• Markkinoiden kehittyminen
• Korvaukset tiedon käytöstä vs. korvaukset tiedon välittämisestä
Lainsäädäntö
• Tietojen oikeellisuus
• Tuotevastuu
• Palveluiden minimivaatimukset
• Intimiteettisuoja
• Tekijänoikeus- ja liikesalaisuus
• Palveluiden sisällön sääntely
Tekniikka
• Teknisessä kehityksessä mukana pysyminen
• Tekniikan saavutettavuus ja kehitysaste
• Riippuvuus muista järjestelmistä
• Teknisten ratkaisujen riskit

Seuraavassa taulukossa on esitetty työpajoissa ääniä saaneet Prosessit ja yhteydet –luokan kehittämiskohteet sekä näiden kehityskohteiden työpajoissa saamat äänimäärät. Lisäksi listaan on sisällytetty projektiryhmän valitsemia keskeisiä kehityskohteita (ääniä
kohdassa PR).

Ääniä
Yhteensä

Taulukko 16. Prosessit ja yhteydet -alueen kehittämiskohteet
#

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

167

Tiedon laadun hallinta

Kerätyt ja jalostetut tiedot varustetaan aikaleimalla ja
tiedon tuottajan tunnuksella

9

Julkisen liikenteen häiriönhallinta voi hyödyntää eri
liikennemuotojen ajantasaisia tietoja. Ajantasainen
tieto mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen

7

216

128
202

Ajantasaiseen tietoon perustuva
julkisen liikenteen häiriönhallinta

Ajantasaisen toimenpidetiedon keruu ja välittäminen

Ei olemassa standardoitua tapaa.

Julkisen liikenteen vuorotietojen
tietovarasto

Julkisen liikenteen lähtötiedot tallennetaan yhteiseen
tietovarastoon. Jokaisesta lähtöstä tallennetaan saapumis- tai lähtöajat kulkutavan vaihtopisteittäin. Jokaiseen lähtöön liittyy myös kulkuneuvon tunnus,
jonka perusteella voidaan yksilöidä se kulkuneuvo,
jolla lähtöä liikennöidään, ja löytää sen ominaisuustiedot. Tietovaraston tulisi tukea myös aikataulukauden keskellä muodostettavia poikkeusliikennesuunnitelmia ja niiden mukaista liikennöintiä.

4
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4

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

238

Virtuaalimonitori

Toteutetaan virtuaalimonitori, joka mahdollistaa
ajantasaisten pysäkkiaikataulujen välittämisen internetin kautta mobiiliin tai kiinteään päätelaitteeseen

Ääniä
Yhteensä

#

4
171

Tietoarkkitehtuuri

Aika, paikka, ilmiö etc

208

Ajantasaiseen tietoon perustuva
joukkoliikenteen tulo- ja lähtöaikaestimaatteja tuottava palvelu

Toteutetaan palvelu, joka tuottaa ajantasaiseen tietoon perustuvia tulo- ja lähtöaikaestimaatteja joukkoliikenteelle kulkutavan vaihtopisteittäin. Palvelun
lähtötietoina hyödynnetään joukkoliikenteen vuorojen
staattisia aikataulutietoja, kulkuneuvojen ajantasaisia
ja staattisia tietoja, liikenneverkkojen prosessialueen
tuottamia tietoja sekä mahdollisesti myös muita tietoja (esim. aikaisemmat toteutuneet arvot)

3

3
102

164

Liikenteen pisteseurantatiedon keruu hajautetusti

Rajapintakuvausten ylläpito

Pisteseuranta toteutetaan siten, että eri tiedontuottajat keräävät seurantatiedon omiin tietovarastoihinsa, joista ne välitetään standardin rajapinnan kautta
hyödyntäjille.

2

Liikennetietoa tuottavien järjestelmien rajapintakuvauksia yläpidetään keskitettynä kirjastona siten, että
kaikki halukkaat tiedon hyödyntäjät saavat käyttöönsä rajapintojen kuvaukset.
2

203

Pysäköintialueiden tietojen tietovarasto

Pysäköintialueiden staattiset ja ajantasaiset tiedot
tallennetaan tietovarastoon eri liikennetelematiikkasovellusten käytettäväksi. Jokaisella pysäköintialueella on yksikäsitteinen tunnistenumero sekä staattisia ja ajantasaisia ominaisuustietoja (esim. paikkojen
määrä, aukioloajat, vapaiden paikkojen määrä)
1

251

Eri osapuolten välinen yhteistyö

121

Eri toimijoiden säähavaintojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden kehittäminen Metatietojen ja havaintotietojen standardointi

1
Tiesäätietojen standardointi on edellytys tietojen
hyödyntämiselle muihinkin käyttötarkoituksiin. Havaintoasemien metatietojen tulee olla kuvattu samalla tavalla, jotta niitä voitaisiin hyödyntää säämalleissa.

1

Ajantasaisen toimenpide- ja kelitilanne-/keliennustetiedon perusteella tuotetaan kunnossapidon
toimenpidesuunnitelmat, joista voidaan tiedottaa
ajantasaisesti.

1

Katuverkon tietojen sisällyttäminen
RDS-TMC palveluun

Kunnallisilta kaduilta saatavat häiriötiedot tulisi liittää
RDS-TMC-palveluun.

1

143

Häiriö- ja muutostiedottaminen ennen matkaa ja matkan aikana

Toteutetaan palvelu, joka mahdollistaa multimodaalin
häiriö- ja muutostiedottamisen ennen matkaa ja matkan aikana
1

170

Tiedotusvälineiden (radio)saama
tieto

129

141

Kunnossapidon toimenpidesuunnitelmien tuottaminen

1

Seuraavassa taulukossa on esitetty työpajoissa ääniä saaneet Hallinto ja organisaatio
–luokan kehittämiskohteet sekä näiden kehityskohteiden työpajoissa saamat äänimäärät.

80

Ääniä
Yhteensä

Taulukko 17. Hallinto ja organisaatio –alueen kehittämiskohteet
#

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

220

Valtakunnallinen multimodaali palveluportaali

Toteutetaan valtakunnallinen palveluportaali, jonka
kautta liikkuja voi suunnitella ajantasaisten tietojen perusteella automaattisesti matkaketjun tai saa tietoa matkaketjun suunnittelua varten

9

235

Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyöorganisaatio

Perustetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöorganisaatio multimodaaleiden tiedotuspalveluiden tuottamista varten

6

144

Suuren kaupunkiseudun ajantasainen ja multimodaali tiedotuspalvelu

Toteutetaan suurelle kaupunkiseudulle ajantasainen ja
multimodaali tiedotuspalvelu, joka mahdollistaa liikkumisen ja liikenteen optimaalisen suunnittelun mm. ajan ja
kustannusten suhteen

5

115

Kansallinen ajantasaisen liikennetiedon (keli, liikenne, muut olosuhteet)
varasto

Eri havaintomenetelmillä / järjestelmillä tuotettujen seurantahavaintojen yhdistäminen

5

237

Multimodaali ajantasainen reitinsuunnittelupalvelu

Toteutetaan multimodaali ajantasaisia tietoja hyödyntävä 5
reitinsuunnittelupalvelu, jonka avulla liikkuja voi suunnitella multimodaalin matkaketjun painottamalla esim.
matkan nopeutta, hintaa, pituutta, vaihtojen lukumäärää,
energian kulutusta tai päästöjä
Toteutetaan palvelu, joka mahdollistaa tie- ja joukkoliikenteen yhdistävien matkaketjujen suunnittelun ennen
matkaa sekä matkaketjujen tukemisen ja uudelleen
suunnittelun matkan aikana

132

Liikenteeseen liittyvien liikenteen
mallinnuspalveluiden tuottaminen
keskitetysti

Kehitetään yksi kansallinen mallinnuspalvelu, jossa mallinnetaan liikennetietoja keskitetysti eri hyödyntäjien
käyttöön.

149

Liikenneinformaatio-osuuskunnan
perustaminen ja toiminta-ajatuksen
määrittely

Liikenneinformaatiota koottaisiin osuuskunta-mallilla.
4
Osuuskunnan jäsenet toimittavat tietoja ja saavat osuuskunnan muiden jäsenten tuottamat tiedot käyttöönsä.
Kehityshankkeena tulisi selvittää osuuskunnan toimintaajatus ja perustamismahdollisuudet.

134

Häiriöhallinnan toimintamallin vaihtoehdot: Yleiset tiet ja kadut hoidetaan
yhdessä muun tieverkon kanssa

Kansallisesti keskitetty tietojen välittäjä ja kokoaja, eri
tahoja tiedon tuottajana (useita toimijoita).

3

246

Joukkoliikenteen aikataulussa pysymistä edistävä järjestelmä

Järjestelmä kerää joukkoliikenteen vuorojen ajantasaista toteumatietoa ja välittää sitä sekä joukkoliikennevälineiden kuljettajille että liikenteen ohjaukseen.

2

172

Olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen keskitettyyn järjestelmään
(jos toteutetaan)

Olemassa olevien liikenteen tietopalvelujen vieminen
osaksi keskitettyä kansallista järjestelmää.

1

222

Joukkoliikenneterminaalien sisätilanavigointi

Toteutetaan paikkatietoaineistot ja palvelut, jotka mahdollistavat sisätilanavigoinnin suurissa joukkoliikenneterminaaleissa

1

249

Käyttäjäystävällisyys ja hyödyt

Palvelujen käyttäjäystävällisyyden ja palveluista saatavien hyötyjen kehittäminen.

1

81

4

Talous ja markkinat -luokkaan kuuluvat kehitysideat ovat pääosin sellaisia, että ne voivat kehittyä myös kaupallisten toimijoiden toimesta. Samoin tähän ryhmään kuuluvat ne
tiedon keräämiseen liittyvät kehityskohteet, joiden osalta arkkitehtuurin mukaisesti voi
syntyä useita hajautettuja ja kaupallisia ratkaisuja, joiden välinen yhteentoimivuus varmistetaan avoimilla rajapinnoilla. Seuraavassa taulukossa 18. on esitetty työpajoissa ääniä saaneet Talous ja Markkinat –luokan kehittämiskohteet sekä näiden kehityskohteiden työpajoissa saamat äänimäärät.

Ääniä
Yhteensä

Taulukko 18. Talous ja markkinat –alueen kehittämiskohteet
#

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

221

Ajantasainen henkilökohtainen navigointi matkaketjun aikana

Toteutetaan palvelu, joka mahdollistaa liikkujan henkilökohtaisen navigoinnin multimodaalin matkaketjun aikana.

6

104

Liikkuva liikennetiedon keruu hajautetusti

FCD toteutus siten, että useat toimijat tuottavat omiin järjestelmiinsä liikennetietoja, jotka välitetään hyödyntäjille
standardin rajapinnan kautta.

4

256

Poikkeustilannetietojen esitystavan
määrittely ajatellen tavallista ihmistä.
(Kuulutusten sanamuoto, myöhästymistiedon esitystapa näytöllä.)

Määritellään julkista liikennettä koskevalle poikkeustilanne- 4
tiedolle esitystapa, jonka mukaisena tieto esitetään eri palveluntarjoajien tuottamissa palveluissa. Tiedon esittäminen
yhtenäisellä tavalla tekee siitä ymmärrettävämpää.

250

Joukkoliikenteen langattomat verkot
ja palvelut terminaaleissa

Toteutetaan langattomia lähiverkkoja joukkoliikenteen terminaaleihin. Lähiverkkojen tukiasemat voidaan toteuttaa
esimerkiksi näyttötaulujen laajennuksena. Lähiverkkojen
tarjoama tietoliikenneyhteys mahdollistaa verkossa saatavilla olevien palveluiden käytön matkan aikana.

3

254

Matkustajainformaation tehostaminen Hyödynnetään juniin jo asennettuja monitoreja sekä näytjunissa sisällä, tekniikka on jo (kartat, tötauluja matkustajainformaation jakamiseen junan sisällä.
mainokset)

3

255

Julkisen liikenteen matkustajakontaktien kaupallinen hyödyntäminen

Pyritään rahoittamaan ajantasaista tietoa jakavia palveluita
hyödyntämällä kaupallisesti joukkoliikenteen matkustajakontakteja.

3

213

Julkisen liikenteen kulkuneuvojen
ajantasaisten sijainti- ja nopeustietojen kerääminen

Monet liikennetelematiikan palvelut edellyttävät ajantasaisia kulkuneuvojen sijaintitietoja. Näiden kerääminen voidaan hoitaa satelliittipaikannuksen ja langattoman tietoliikenneyhteyden avulla.

2

257

Käyttöliittymä (em. palveluihin), standardi yli eri sovellusten standardi yli eri päätelaitteiden ->
helppokäyttöisyys

Pyritään yhtenäistämään liikkujalle suunnattujen eri tiedotuspalveluiden käyttöliittymiä. Näin voidaan palveluiden
käyttö tehdä aikaisempaa helpommaksi.

2

234

Henkilökohtainen internetin kautta
toimiva "matkaopaspalvelu"

Toteutetaan palvelu, joka mahdollistaa henkilökohtaisen
navigoinnin matkaketjun eri vaiheissa

1

116

Ajantasaisen liikennetiedon (keli,
liikenne, muut olosuhteet) hajautetut
varastot standardein rajapinnoin

Eri liikennetiedontuottajien tietovarastojen yhteiskäyttöisyys 1
tulee varmistaa kehittämällä standardit rajapinnat kullekin
tietolajille.

82

Seuraavassa taulukossa on esitetty työpajoissa ääniä saaneet Teknologia –luokan kehittämiskohteet sekä näiden kehityskohteiden työpajoissa saamat äänimäärät.

Ääniä
Yhteensä

Taulukko 19. Teknologia-alueen kehittämiskohteet
#

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

263

Integroidut ajoneuvolaitteet

Ajoneuvoihin valmistusvaiheessa tai myöhemmin jälkiasennettuina 3
asennetut laitteet, jotka keräävät tietoja ajoneuvosta ja ajoneuvon
sijainnista.

153

Matkaviestiverkon kehittäminen
pienten tietopakettien siirtoon

Matkaviestinverkon kehittäminen välittämään vain vähäisiä tietomääriä, kuten yksittäisiä liikenteen mittaustietoja. Ohuiden, mutta
useasti välitettävien tietovirtojen välittämiseen käytettävät verkkoratkaisut voisivat laskea tiedonsiirron kustannuksia.

111

Liikennevalojärjestelmien hyödyntäminen liikennetiedon
tuottamisessa

Liikennevalojärjestelmien tietojen hyödyntäminen liikennemäärä- ja 1
sujuvuustietojen tuottamisessa. Kehityshankkeet tulisi standardoida
kansallisesti yhteneväisiksi tiedon tuottamisen osalta.

130

Kunnossapitäjän tuottamien
kelitilannetietojen ja ennusteiden kehittäminen

Nykyisten olosuhdetietojen tuottajien toimintatavan hyödyntämisellä 1
voitaisiin tehostaa kunnossapidosta saatavien kelitietojen keruuta.
Tiedonvälityksen automatisointia tulisi kehittää.

152

FCD-toiminnon liittäminen matkapuhelimiin

Ajoneuvojen seurantatiedon tuottaminen puhelimella ja välittäminen 1
puhelimiin.

2

Lainsäädännön kehityskohteet liittyvät erityisesti uusien teknologioiden hyödyntämiseen siten, että yksityisyyden suoja säilyy. Lisäksi lainsäädännön kehittämistä edellytetään ajankohtaisen seurantatiedon kokoamiseksi sekä hallinnollisten menettelyjen luomiseksi tietojen tuottamisessa ja luovuttamisessa. Taulukossa 20. on esitetty työpajoissa
ääniä saaneet Lainsäädäntö –luokan kehittämiskohteet sekä näiden kehityskohteiden
työpajoissa saamat äänimäärät.

Ääniä
Yhteensä

Taulukko 20. Lainsäädäntö-alueen kehittämiskohteet
#

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

160

Tietojen luovutusperiaatteet

Määritellään periaatteet, joiden perusteella eri tietoja voidaan
koota tietovarastoihin ja hyödyntää tiedottavien palveluiden,
analyysien, ennusteiden ja suunnittelun tarpeisiin. Huomiota
kiinnitetään erityisesti yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen
käsittelyä koskeviin säädöksiin.

4

158

eCall lainsäädännön laatiminen

Pakollisuus 2008 alusta; Siirtymäajan kannusteet

2

161

Ajoneuvoveron uudistaminen
"ruuhkamaksuksi", tienkäyttömaksuksi

Ajoneuvon käyttömaksu voitaisiin uudistaa siten, että sitä kerättäisiin ajoneuvokohtaisesti toteutuneen liikennesuoritteen
mukaisesti. Liikenteen kysynnän hillitsemiseksi ja ruuhkautumisen ehkäisemiseksi tienkäyttömaksuja voitaisiin kerätä eniten
niiltä ajoneuvojen käyttäjiltä, jotka myös eniten kuormittavat
liikenneverkkoa. Käyttömaksu jaettaisiin nykyistä oikeudenmukaisemmin todellisen tienkäytön suhteessa.

2

83

Ääniä
Yhteensä

#

Kehitysidea

Kehitysidean kuvaus

155

Ajoneuvokohtaisen tiedon
käyttö

Ajoneuvokohtaista tietoa voidaan käyttää varsinkin liikenneti1
lannetiedon tuottamiseen. Ajoneuvokohtaisesti voidaan tuottaa
liikenteen sujuvuus-, nopeus-, olosuhde- ja liikennetiheystietoja.

157

Digiroad-lain uudistaminen kattamaan ajantasainen liikenneinformaatio

Lainsäädäntöön tulisi sisällyttää ajantasaiset ja muuttuvat liikennetiedot. Erityisesti tulee varautua tilanteeseen, jossa liikenteen opasteita on vain virtuaalisessa muodossa.

159

Seurantatiedon käyttö liikenteenvalvonnassa

Liikenteen eri seurantateknologioilla kerättävän tiedon hyödyn- 1
täminen liikenteenvalvonnassa. Esimerkiksi ajoneuvokohtaisesti
kerättävien FCD-tietojen käyttäminen liikenteenvalvonnassa,
liikennekameroiden hyödyntäminen liikenteenvalvonnassa.

219

Tietojen oikeellisuutta koskevan
vastuun määrittely

Lähtökohtaisesti tiedon oikeellisuudesta ja laadusta vastaa sen
tuottaja. Eri järjestelmien tulisi olla mahdollisimman läpinäkyviä,
jotta niiden tuottaman tiedon oikeellisuuden ja laadun arviointi
olisi yksinkertaisempaa

1

247

Bussiliikenteen kattava ajantasainen seuranta (erityisesti sijaintitiedot)

Pyritään saamaan kaupunkiseutujen sisäinen ja kaupunkien
välinen bussiliikenne kattavasti ajantasaisen seurannan piiriin.
Ajantasainen tieto kulkuneuvojen sijainnista mahdollistaa monien uusien palveluiden toteuttamisen.

1

259

GSM-tukiasemapaikannuksen
tai langattomien lähiverkkojen
hyödyntäminen matkustajan
henkilökohtaisessa navigoinnissa

Hyödynnetään liikkujan henkilökohtaisessa navigoinnissa GSM- 1
tukiasemien tai langattomien lähiverkkojen tunnistetietojen
avulla saatavaa paikkatietoa.

4.5

Rajapinnat ja standardit

4.5.1 GST Forumin käyttämät rajapintastandardit
Liikennetiedon (Travel and Traffic Information TTI) tuottamiseen ja siirtämiseen on
kehitetty lukuisia standardeja. Mikään niistä ei ole kuitenkaan saanut sellaista jalansijaa,
että se olisi kaikkien liikennemuotojen hyväksymä ja laajamittaisesti käytössä. Kunkin
liikennemuodon toimielimet ja organisaatiot kehittävät omalle liikennemuodolleen sopivimpia standardeja. Näin tehdään sekä lentoliikenteen (IATA-standardit), raideliikenteen (Technical Specifications for Interoperability, TSI) että vesiliikenteen puolella
puhumattakaan tieliikenteestä.
Tälläkin hetkellä on kehitteillä useita liikennetelematiikan standardeja, joiden tarkoituksena on ratkaista tietojen välittämisen ongelmia. GST Forumin (GST 2005) arkkitehtuurityössä suunnitellaan ajoneuvojen seuraavan sukupolven telematiikkalaitteen ympäristö. Hankkeessa on valittu eri tarkoituksiin lukuisa joukko tekeillä olevia standardeja.
Silmiinpistävää rajapintaratkaisuille on IP-teknologian ja XML-kuvausten esiinmarssi.
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1

Kuvassa 31 on esitetty GST Forumin arkkitehtuuridokumentaatiossa käytettäväksi esitetyt standardit.
GST Forum esittää palvelukeskuksen ja ajoneuvopäätteen väliseen tiedonsiirtoon pääasiassa Internet-standardeja, sillä HTTP, SIP (Session Initiation Protocol)-, SOAP
(Simple Object Access Protocol)-, SAML (Security Assertion Markup Language)- ja
web services –standardit nojaavat kaikki W3C:n (W3C 2005) avoimeen standardointityöhön. Nämä voidaan kaikki käsittää siirrettävän tiedon muotostandardeiksi.

Hätäkeskus

Ajoneuvo

Ajoneuvo

Ajoneuvo

Palvelukeskus

Palvelukeskus

Ajoneuvo

Ajoneuvo

Safety Channel

E-MERGE

TPEG

TPEG

?

Sisältö

SAML / WS
ASN.1

TPEG / ASN.1

USSD

C2C
Geocast

TPEG

HTTP
TCP

SOAP

HTTP

HTTP / SIP

TCP

TCP

IP(v6)

IP(v6)

MAC

Fyysinen / MAC

DAB
IP(v6)

Muoto

Kuljetus

GSM
802.11p

Kuva 31. GST Forumin telematiikkapäätelaitteen rajapintastandardit. (GST 2005)
Yleisessä tapauksessa GST Forum ei ota kantaa siirrettävän tiedon sisältöön. Erikoistapauksissa (safety channel, ajoneuvojen välinen suora kommunikointi, eCall) GST Forum on valinnut kuhunkin tarkoitukseen sopivimman standardin. Safety channel kayttää
TPEG-standardia (Transport Protocol Experts Group) ja digitaalista radiota, ajoneuvojen välinen kommunikointi TPEG-standardia ja Car-to-Car Communication Consortiumissa tekeillä olevaa langattoman lähiverkon päälle rakennettavaa geocastingkerrosta, joka on tarkoitettu viestien välittämiseen määrätyllä maantieteellisellä alueella.
eCall puolestaan on suunniteltu toteutettavaksi GSM:n USSD-protokollaa käyttäen
ASN.1 (Abstract Syntax Notation number One) muotoisin viestein. (GST 2005)
TPEG-standardissa on määritelty viestien sisältöstandardi tieliikenteen tiedotuksiin ja
joukkoliikenneinformaation välittämiseen. Joukkoliikenneinformaation todetaan olevan
tarkoitettu erityisesti urbaanille multimodaalille liikkujalle. Lisäksi pysäköintiinformaatio ja ruuhkatilanne / matka-aikainformaatio ovat tekeillä. TPEG on hyväksytty
CEN-standardi (CEN 18234 määrittelee perusratkaisut ja binäärimuotoisen tiedon, CEN
24530 määrittelee XML-muotoisen tietojen kuvauksen). Sisällön osalta TPEG määrittelee käytettävän sanaston kieliriippumattomasti. Vaikka TPEG on jo hyväksytty CENstandardiksi,
dokumentit
ovat
vielä
saatavilla
EBUn
sivustolta
(http://www.ebu.ch/en/technical/projects/b_tpeg.php). TPEG on TMC:stä edelleen ke85

hitetty kuvaustapa, jossa on pyritty pääsemään eroon TMC:n suurimmasta ongelmasta,
paikkakuvauskoodistosta.
ASN.1 on kuvauskieli, jolla voidaan kuvata mitä tahansa. Siitä on olemassa sekä binääriversio että XML-versio. (ASN.1 2005)
GST Forumin tekemistä ratkaisuista voidaan päätellä, että uuden sukupolven telematiikka-laitteen tiedonsiirtonopeus ja kaistanleveys ovat riittäviä HTTP-sisällön siirtämiseen.

4.5.2 Datex II
Datex on laaja standardi liikennetiedon välittämiseen eri osapuolten välillä. Se perustuu
EDIFACT-tiedonsiirtoon.
Datex on CEN/ISO-standardi, johon liittyvät dokumentit ovat saatavissa kansallisilta
standardointiorganisaatioilta korvausta vastaan.
Datexista on tekeillä versio II, mutta sen tilanteesta ei ole saatavissa tietoja. Datex:in
verkkosivuilla (DATEX 2005) todetaan, että Datex II:n tulisi perustua avoimeen XMLteknologiaan.

4.5.3 Kalkati.net
Suomalaiseen liikennetietokirjastoon www.kalkati.net on kerätty joukko toteutettuja
rajapintoja määritelmineen ja XML Schema-kuvauksineen.

4.6

Keskeisiä arkkitehtuuriratkaisuja

Ajantasaiseen tietoon perustuvien palvelujen kehittämistä ja informaation välittämistä
voidaan tarkastella esimerkkiratkaisujen kautta. Seuraavassa on esitetty ajatuksia kolmen liikkujalle suunnatun palvelun ja yhden lähinnä viranomaisille suunnatun palvelun
toteuttamisesta.

4.6.1 Kaupunkiseudun liikennetilanteen ennustaminen ajantasaisen
informaation perusteella
Ajantasaisen liikennetilannetiedon kokoaminen liikenneverkolta tulee toteuttaa keräämällä uusia teknologioita hyödyntäen liikennetietoa sekä kuntien että yleiseltä katu- ja
tieverkolta. Ilmeisesti tehokkain arkkitehtuuriratkaisu ajantasaisen liikenne- ja olosuhdetietojen keräämisessä on hajautettu toteutus siten, että kukin osapuoli tuottaa tietoja
omista järjestelmistään, joista ne välitetään standardeja rajapintoja käyttäen kaupunkiseudun liikennetilannetta mallintavaan keskitettyyn palveluun. Liikennetiedon keruussa
hyödynnetään perinteisten liikenteenseurantamenetelmien lisäksi anturiajoneuvoja
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(joukko- ja yksityisliikenne), ajantasaista kunnossapitotietoa, liikkujien mobiilipaikannusta sekä liikennevalojärjestelmien tuottamia tietoja. Liikennetietojen lisäksi välitetään
eri toimijoiden keräämää liikkuvaa kuvaa toimijoiden erillisten kuva-palveluiden kautta.
Keskitetyn mallinnuspalvelun toteuttaminen edellyttää kaupunkialueen kuntien ja tieviranomaisen tiivistä yhteistyötä.

4.6.2 Tieliikenteen valtakunnallinen ajantasainen reittisuunnittelu
Ajantasainen reittisuunnittelu edellyttää ajantasaisten liikenne-, olosuhde- ja kunnossapitotietojen keräämistä, mallintamista ja esittämistä reittisuunnittelupalvelussa. Arkkitehtuuriratkaisuna on tuottaa perustiedot hajautetusti eri toimijoiden järjestelmistä. Suurin haaste perustietojen osalta on kattavuudeltaan ja ajantasaisuudeltaan riittävän perusaineiston kokoaminen. Tähän voidaan vastata uusia teknologioita, kuten anturiajoneuvoja hyödyntämällä.
Liikennetilannetiedot kerätään keskitettyyn kansalliseen ratkaisuun, josta sitä välitetään
edelleen liikennetilanteen mallinnuspalveluun. Ajantasainen reitinsuunnittelu edellyttää
mallinnettujen liikennetilanne- ja olosuhdetietojen sekä häiriötietojen huomioimista
osana reitinsuunnittelupalvelua. Ajantasaisen reitinsuunnittelun kannalta on keskeistä
määritellä, millä periaatteilla ajantasaiset liikennetilannetiedot huomioidaan reitinsuunnitteluissa ja millä periaatteilla esimerkiksi liikenteen häiriötilanteet huomioidaan ja tiedotetaan reitinsuunnittelussa. Kokonaisuutena ajantasainen reitinsuunnittelu on erittäin
haastava toteutus.

4.6.3 Tieliikenteen ajantasaiset häiriötilannetiedot autoilijalle
Tieliikenteen ajantasaisten häiriötietojen välittäminen autoilijoille edellyttää autoilijoiden päätelaitteiden kehittämistä sekä ajantasaisen häiriötiedotuksen kehittämistä siten,
että siinä huomioidaan liikenteessä olevan autoilijan vaatimukset. Tämä edellyttää häiriötiedotuksen nopeuttamista, ajoituksen kehittämistä sekä häiriötilanteen keston tarkkaa arvioimista. Häiriötilannetietojen välitys autoilijoille tulee toteuttaa siten, että tiedot
voidaan esittää ajoneuvopäätteissä ja henkilökohtaisissa navigointilaitteissa. Toteutuksessa tulee myös selvittää eCall-ratkaisun hyödyntäminen häiriötilannetietojen välittämisessä. Häiriötilannetiedotus edellyttää kuntien ja tieviranomaisten yhteistyötä, jotta
myös katuverkolla tapahtuvat häiriötilanteet saadaan osaksi ratkaisua.

4.6.4 Henkilökohtaisten viestimien ja yleiskäyttöisten ratkaisujen
kehittyminen
Mobiililaitemarkkinoille on tullut lukuisa joukko puhelimiin liitettäviä satelliittipaikantimia. Markkinoilla on myös puhelimia, joissa on sisäänrakennettu paikannin. Lisäksi
älypuhelimiin on saatavana erilaisia navigaattoriohjelmistoja.
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Seuraavien vuosien kuluessa henkilökohtaiset viestimet kehittyvät nopeasti yhä monipuolisemmiksi ja tehokkaammiksi. Onkin syytä tarkastella yhtenä mahdollisena arkkitehtuuriratkaisuna henkilökohtaisiin viestimiin perustuvaa hajautettua ratkaisua.
Matkaviestimeen voidaan toteuttaa sovellus, joka kerää ja tallentaa tietoa liikkujan liikkumistavoista: mihin aikaan liikkuu, missä paikoissa, millä liikkumismuodoilla. Sovellus hakee avoimien standardirajapintojen kautta palveluntarjoajilta tietoja kalenterissa
olevien osoitteiden sijainnista, sijaintitiedon perusteella paikan osoitteen. Keräämiensä
tietojen avulla sovellus rakentaa mallin käyttäjän liikkumiskäyttäytymisestä: mitkä ovat
normaalireitit, mikä on työmatka, poiketaanko työmatkalla kaupassa, avoimen rajapinnan kautta haetaan matka.fi:stä kuljettua reittiä vastaava vuoro tai liikkujan astuessa välineeseen joukkoliikenneväline voi kommunikoida matkaviestimen sovelluksen kanssa
tunnistaen itsensä.
Matkaviestimen sovellus ryhtyy oppimansa perusteella itsenäisesti hakemaan liikkujaa
hyödyttävää tietoa saatavilla olevista tietolähteistä. Tietolähteitä ei ole koodattu sovellukseen, vaan sovellus osaa etsiä niitä verkosta.
Matkaviestimen kalenteri osaa selvittää käyttäjän kannalta parhaan tavan siirtyä tapaamispaikkaan, määrittää matka-ajan ennusteen ja muistuttaa kun on aika lähteä.
Matkaviestimen selaimessa voi esimerkiksi hakukoneen avulla selvittää, mikä on halvin
ja riittävän nopea tapa päästä perheen kanssa jouluksi Ouluun.
Tällaiset sovellukset edellyttävät agenttiteknologioita, internetpalveluita, avoimia rajapintoja, mobiililaitteiden ad-hoc-yhteenliitettävyyttä. Perustan tälle kaikelle luovat semanttinen web ja ontologioiden kuvauskielet. Semanttinen web tarkoittaa Internetin
kautta saatavilla olevan tiedon rakenteen ja yhteyksien kuvaamista standardien kuvauskielien avulla. Semanttinen web mahdollistaa tiedon tehokkaamman löytämisen, integraation ja uudelleen käyttämisen erilaisissa sovelluksissa . (Nykänen 2003)
Liikenteen telematiikkastandardeissa on määritelty sanastoja, käsitteistöjä, ontologioita.
Ne on tähän asti tehty ihmisiä varten, ihmisten ymmärtämällä kielellä. Internetin ontologia-kuvauskielet on tarkoitettu siihen, että samat asiat voidaan kuvata koneita varten.
Ne ovat Internet-standardien tapaan hajautettuja ratkaisuja, jolloin kerran määriteltyä ei
tarvitse määritellä muualla uudelleen, vaan voidaan käyttää netissä saatavilla olevaa
määrittelyä
Ontologia-kuvauskielet muuttavat siis ohjelmoijien työtä, tähän asti ohjelmoija on
kääntänyt ontologian koneen ymmärtämään muotoon. Nyt voidaan luoda yleiskäyttöisiä
ohjelmistoja, jotka osaavat käsitellä ontologian kuvaamaa tietoa ja yhdistellä sitä tavalla, jota ohjelmiston tekijä ei ole edes tullut ajatelleeksi. Keskeisimpiä avoimia ontologia-kuvauskieliä on Ontology Web Language OWL (kuva 32).
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OWL
RDF
Schema
RDF
XML
Schema
XML

Sanasto luokkien ominaisuuksien ja niiden välisten
suhteiden kuvaamiseksi, ontologian määrittämiseksi

2004-02

Sanasto RDF:llä kuvattujen resurssien luokkien ja
ominaisuuksien kuvaamiseksi

2004-02

Resource Definition
Framework

XML-syntaksiin perustuva määrittelykieli objektien
(resurssien) tietomallin kuvaamiseen: kuvaa resurssien
rakenteen ja suhteet

2004-02

eXtensible Markup
Language Schema

XML-dokumenteissa käytettävien tietotyyppien ja
dokumenttien mahdollisten rakenteiden määrittelykieli

2004-10

eXtensible Markup
Language

Rakenteisten dokumenttien syntaksi, ei semanttisia
rajoituksia

2004-02

Ontology Web
Language
Resource Definition
Framework Schema

Kuva 32. Internetin ontologia-kuvauskielet muodostavat hierarkkisen rakenteen (W3C
2005)
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5 TULOSTEN TARKASTELU
Työssä on tarkasteltu tiedon tuottamista ja hyödyntämistä liikenteen prosesseissa. Tarkastelun näkökulmana ovat olleet liikkujan tietotarpeet multimodaalien matkaketjujen
suunnittelua ja toteuttamista varten.

5.1

Havaintoja valitusta kuvaustavasta

Prosessien kuvaamisessa aiheutti selkeän haasteen pyrkimys kaikki liikennemuodot
kattavaan kuvaukseen. Yleistävällä prosessien kuvaustavalla voidaan selkeyden kannalta tyydyttävästi kuvata vain yhden liikennemuodon liikenneverkon, joukkoliikenteen
ja liikkujan välinen vuorovaikutus. Liikennemuotojen välinen vuorovaikutus voidaan
päätellä kuvauksista, mutta konkreettinen ja ymmärrettävä kuvauksesta tulee vasta kuvattaessa eri liikennemuodot samaan kaavioon.
Edellä mainittu ei tarkoita sitä, että prosessikuvausta ei voisi käyttää, vaan että jatkossa
kuvausten tulisi ottaa liikennemuotojen erityispiirteet huomioon, esittää ne ja kuvauksia
tulisi tuottaa yksittäisten palveluiden tai palvelukokonaisuuksien osalta.

5.2

Havaintoja prosesseista

Liikkujan prosessi jaettiin loogisten toimijoiden hallitsemiin osiin. Tehdyllä toimija/prosessijaottelulla voidaan kuvata sekä henkilökohtainen täysin hajautettu liikkumista
tukeva ratkaisu että lähes täysin keskitetty liikkujan ja ajoneuvojen tietoja keräävä ratkaisu.
Työssä selkeästi tunnistettiin liikkujien suuresta määrästä johtuva tieliikenteen erikoisluonne. Muiden liikennemuotojen osalta liikkuminen on paljon ohjatumpaa.
Liikkuminen tuntuu tapahtuvan pääosin seudullisesti. Kaukoliikenteessä liikuttaessa
matkaketjussa on kaikilla liikennemuodoilla aina mukana seudullisia elementtejä. Tämän vuoksi seudullisen tiedon ja valtakunnallisen tiedon yhdistäminen on keskeisellä
sijalla ennen kuin liikkujalle voidaan tarjota heidän tarpeitaan vastaavia palveluita koko
matkaketjun hallintaan. Kuva 33 havainnollistaa liikkumisen seudullisuutta.
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Seudullinen liikkuja

Kansallinen liikkuja

Seudullinen
lähiliikenne
katuverkko

Kansallinen
Kansainvälinen

Seudullinen

kaukoliikenne

lähiliikenne

katuverkko

tieverkko

Seudullinen
lähiliikenne
katuverkko
Kuva 33. Liikuttaessa kotimaassa matkaketjussa on aina seudullisia elementtejä mukana
Keskeiset havainnot prosesseista ja tiedoista ovat:
w Liikennemuotojen väliset tiedonvaihtotarpeet ovat oikeastaan varsin vähäisiä ja
selviä, mutta tarpeet ovat selkeästi erilaiset tarkasteltaessa asiaa liikkujan kannalta tai monia liikennemuotoja ohjaavan tai seuraavan toimijan kannalta.
w Kaikki muuttuvat tiedot voidaan mallintaa kolmeen luokkaan: suunnitelmatiedot, ennustetiedot ja toteumatiedot. Suunnitelmatiedot ovat hitaasti muuttuvaa
tietoa, ennustetiedot ja toteumatiedot ovat ajantasaista tietoa. Ajantasaisesta tiedosta tulee säilyttää tiedon muodostamisajankohta ja jos kyseessä on havaintoihin perustuva tieto, myös havaintojen ajankohta (vähintään viimeisimmän havainnon ajankohta).
w Liikenteen tilannekuva edellyttää tilannetietoja liikenneverkkojen liikennetilanteesta, häiriötilanteesta, olosuhdetilanteesta, kapasiteettitilanteesta (käytettävissä
olevasta välityskyvystä) ja kunnossapitotilanteesta. Nämä kaikki ovat tai voivat
olla muuttuvaa, ajantasaista tietoa. Rakennettaessa liikenteen tilannekuvaa tiedot
tulisi ottaa mukaan tässä järjestyksessä.
w Liikkujan tietotarpeet liikkumisen ohjaamisessa ovat erittäin rajattuja: liikkuja
tarvitsee ainoastaan matkansa jäljellä olevien etappien lähtö-, saapumisaika- ja
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matka-aikaennusteet. Lisäksi terminaalien osalta liikkuja tarvitsee reittiopasteet
seuraavan liikennevälineen lähtöpaikkaan ja autoiluetappien osalta reittiopasteet.
w Häiriötilanteissa liikkuja tarvitsee matkaketjun uudelleen suunnitteluun ajantasaista tietoa reitti- ja vuorovaihtoehdoista. Liikkujan kannalta häiriötilanne syntyy myös yhden etapin myöhästymisestä niin, että suunniteltu matkaketju ei voi
toteutua.
Prosessikuvauksissa on tunnistettu tarve erillisiin tiedon tuottamisen ja jalostamisen
palveluihin myös operatiivisten toimijoiden osalta. Operatiivisissa järjestelmissä säilytettävää ajantasaista tietoa ei saada muiden toimijoiden käyttöön ilman tällaisia palveluja, joiden tulee olla automatisoituja. Tärkeää on, että on tunnistettu toimijat, joiden
tulee toteuttaa tällaisia palveluja.

5.3

Tärkeimmät kehittämiskohteet

Peruslähtökohtana pyrittäessä kohti ajantasaiseen tietoon perustuvaa verkollista liikenteenohjausta ja kaikki liikennemuodot kattavaa reittisuunnittelu- ja opastusportaalia on
kaikkien liikennemuotojen liikenneverkkojen ja joukkoliikenneverkkojen kuvaaminen
yhdenmukaiselle tavalla siten että kaikkien verkkojen väyläelementit ovat yksikäsitteisesti tunnistettavissa ja verkkojen sijaintia kuvaavat väyläpisteet yhdistävät myös eri
liikennemuotojen väyläelementtejä, toisin sanoen tietojärjestelmissä oleva tietosisältö
kuvaa olemassa olevaa todellisuutta riittävän hyvin. Ideaalitapauksessa joukkoliikenteen
kulkutavan vaihtopisteet on myös kiinnitetty liikenneväyliin väyläelementteinä. Tällöin
voidaan samassa loogisessa järjestelmässä kuvata kaikki mahdolliset multimodaalit
matkaketjut.
Liikenteen tilannekuvan muodostamiseksi tarvitaan palvelut, joilla voidaan kohdistaa
automaattisesti väyläelementeille alueen olosuhdetiedot ja kunnossapitotiedot. Lisäksi
tarvitaan palvelu häiriön vaikutusalueen mallintamiseen ja vaikutusten arviointiin. Tämä
palvelu liittyy luontevasti liikenteen tilannekuvan muodostamiseen mutta sitä voidaan
käyttää muun muassa töiden suunnitteluun ja ajoittamiseen. Lisäksi tarvitaan palvelu
liikenteen ohjauksen kuvaamiseen väyläelementtien kapasiteettitilanteena.

5.3.1 Liikenneverkkojen ajantasaisen tiedon kehittämiskohteet
Liikenneverkkojen osalta keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät jo mainittuihin yhteisiin loogisiin tietovarastoihin: liikenneverkot, liikennetilanne, olosuhteet ja ympäristötiedot, väylätyötiedot ja häiriötiedot ja liikenteen tilannekuvan muodostamisessa tarvittaviin mallinnuspalveluihin.
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5.3.2 Joukkoliikenteen ajantasaisen tiedon kehittämiskohteet
Keskeiset kehittämiskohteet joukkoliikenteen osalta liittyvät avoimiin rajapintoihin ja
yhtenäisiin loogisiin tietovarastoihin: reitti- ja vuorotiedot, liikennevälineiden tiedot ja
kulkutavan vaihtopisteiden tiedot on yhtenäistettävä. Lisäksi tarvitaan edullinen ja tehokas harvaan asuttujen alueiden liikennevälineiden seurantajärjestelmä.

5.4

Havaintoja standardeista ja arkkitehtuuriratkaisuista

Liikennetietojen osalta ei näytä oleva yhtä ja yleistä eri toimijoiden välisten avointen
rajapintojen toteuttamisessa tarvittavaa standardia. Yleisessä käytössä on useita standardeja ja kehitteillä niin ikään useita.
Virallisten standardointiorganisaatioiden hyväksymät standardit ovat maksullisia ja
saattavat haitata pienten toimijoiden mahdollisuuksia osallistua palvelujen tuottamiseen.
Kehitteillä olevat liikennetelematiikan arkkitehtuurit ja standardit nojautuvat yhä
enemmän Internet-teknologiaan, XML ja Internet-palvelut (web services) ovat avainsanoina monessa kohdin. Ehdotetut standardit eivät kuitenkaan ole vielä kovin pitkällä
matkallaan kohti kattavuutta ja yleiskäyttöisyyttä, erityisesti niitä ei vielä ole kuvattu
muodollisilla resurssien tai ontologioiden kuvauskielillä, RDF:llä ja OWL:llä (kuva 34).
Agenttiteknologioiden käyttäminen ja liikennetiedon hyödyntäminen yleiskäyttöisissä
ohjelmistoissa, esimerkiksi kalenteriohjelmissa, ei ole mahdollista helposti. On toki
muistettava, että ohjelmoijalle kaikki on ainakin periaatteessa mahdollista. Kysymys on
kuitenkin siitä, että kenen tahansa tekemä ohjelmisto löytää suomalaiset liikennetiedon
lähteet Internetistä, osaa tulkita niiden tietosisällön ja käyttää tietoa hyväkseen.

TPEG

ASN.1

Datex

TAF TSI

Kalkati.net

OWL
RDF Schema
RDF
XML Schema
XML

TPEG DTD
CEN 245350

Binääri

CEN 18234

ASN.1
DTD

Kuva 34. Eräiden liikennetelematiikassa käytettyjen standardien asemointi kehittyneisiin Internet-standardeihin nähden Vihreä väri tarkoittaa, että sarakkeessa esitetty liikennetelematiikan standardi on määritelty käyttäen ao. rivin Internet-standardia. Lisäksi kuvassa on mainittu TPEG:in määrittelevät CEN-standardit. ASN.1 standardin DTD
toteuttaa XML-määritystä. Kalkati.net:ssä on määritelty XML Schemat.
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6 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET
Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri kuvaa liikkujan tekemän matkan multimodaalina matkaketjuna, joka muodostuu useista etapeista, jotka voidaan tehdä eri kulkutapoja
käyttämällä. Liikkujalla on useita päätöksentekotarpeita ennen matkaa ja matkaketjun
eri vaiheissa. Päätöksentekonsa tueksi liikkuja tarvitsee erilaista tietoa, jonka on syytä
olla mahdollisimman ajantasaista. Ennen matkaa liikkujan tulee suunnitella matka tunnistetun liikkumistarpeen perusteella ottaen huomioon liityntäkulkutavat ja pääasiallisen
liikennemuodon sekä niiden erilaiset yhdistelmät. Tästä syystä tarvitaan multimodaaleja
tiedotus- ja automaattisia reitinsuunnittelupalveluita. Matkan aikana liikkuja tarvitsee
tietoa suunnitellusta matkaketjusta ja siinä tapauksessa, että olosuhteet muuttuvat matkan aikana, vaihtoehtoisista matkaketjuista. Ajantasaisen tiedon merkitys korostuu erityisesti matkan aikana, koska yhdenkin matkaketjun etapin myöhästyminen aiheuttaa
tarpeen suunnitella uudelleen koko jäljellä oleva matkaketju. Liikkujan näkökulmaan
vastaamiseksi tarvitaan mittavat taustajärjestelmät, joilla tuotetaan ajantasaista tietoa
koko liikennejärjestelmästä tukemaan matkustajan päätöksentekoa matkaketjun eri vaiheissa.
Liikenneverkoista ja niiden olosuhteista tarvitaan ajantasaista tietoa matkan suunnitteluun ennen matkaa ja matkan aikana. Liikenne- ja olosuhdetietoja kerätään hajautetusti
standardien rajapintojen välityksellä. Uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat liikennetiedon keräämisen myös ajoneuvojärjestelmistä. Samoin kootaan ajantasaisesti
tietoja liikenneverkon kunnossapidon tekeillä olevista ja suunnitelluista toimenpiteistä.
Kaikki ajantasaiset liikennetiedot kootaan keskitetysti kansalliseen liikennetilannetietojen tietovarastoon, josta ne ovat hyödynnettävissä häiriönhallinnassa sekä reitinsuunnittelu- ja tiedotuspalveluissa. Eri lähteistä koottua ajantasaista liikennetilannetietoa jalostetaan mallintamalla ja simuloimalla hyödynnettäväksi liikenneverkkojen ohjauksessa ja tiedotuksessa. Ajantasaista liikennetietoa voidaan hyödyntää myös verkolle pääsyn
hallinnassa ja liikenneverkon käyttömaksujen perinnässä sekä liikenteen valvonnassa.
Liikennetiedon ja rajapintojen standardointi on edelleen keskeneräistä johtuen osittain
Internet-teknologian voimakkaasta kehittymisestä ja tulemisesta mukaan liikennetelematiikan ratkaisuihin. Ei ole itsestään selvää mitkä tekeillä olevista standardeista tulevat
vallitseviksi. Aika näyttää myös sen kallistuuko maailma avoimien maksuttomien Internet-tyyppisten standardien puolelle ja pystyvätkö alan suuret toimijat kanavoimaan kehityksen omia maksullisia ratkaisujaan hyödyntävään suuntaan.
Ajantasaiseen liikennetietoon ja sen hyödyntämiseen liittyvää selvitys- ja kehitystyötä
tulisi jatkaa ainakin seuraavilla tavoilla. Suositukset eivät ole missään erityisessä järjestyksessä:
w Standardien kehittymistä ja keskeisiä kehittämishankkeita tulee seurata; tällä
hetkellä tämä tarkoittaa seuraavia standardeja ja hankkeita: TPEG, GST Forum,
Datex II.
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w Avoimien Internet- ja ontologia-standardien hyödyntämistä liikennetelematiikan
palvelujen kehittämisessä tulee seurata ja tutkia. Seurattavia aihealueita ovat ainakin XML, RDF, OWL ja WS-standardit mukaan lukien WSDL. Tulee käynnistää pilottihankkeita, joissa määritellään liikennetelematiikan käsitteistöä
RDF- ja OWL-kuvauskielillä tai osallistua kansainvälisiin vastaaviin hankkeisiin.
w Kehitetään liikenteen mallinnuspalvelu mallintamaan häiriöiden vaikutusta (vaikutusalue, kesto, vaikutukset liikenneverkon kapasiteettitilanteeseen, liikennetilanteeseen). Käytetään mallia väylätöiden suunnittelun apuna.
w Liitetään matka.fi –portaaliin yhden yhteisesti sovitun rajapinnan kautta kaikkien suurten kaupunkien ajantasainen joukkoliikenneinformaatio.
w Liitetään Digiroad ja Digirail yhteen keskeisiltä osiltaan. Määritellään Digiroadiin palvelurajapinta, jonka kautta Digirailiin jäävä tekninen informaatio ja Digiroadiin siirrettävä geometriainformaatio voidaan yhdistää.
w Tehdään selvitys kunkin keskeisen tietovaraston osalta hajautetun ja keskitetyn
mallin hyödyistä, haitoista ja kustannuksista.
w Luodaan avoimet palvelut ja rajapinnat, joiden avulla alueelliset liikennemallit
voivat vastata kysymykseen: mikä on matkustusaika / kulkuaika reitillä x-y.
implementoidaan rajapinnat Tampereen liikennemalliin ja Tiehallinnon pääteiden liikennemalliin.
w Kehitetään palvelu, jolla alueellinen tieto (olosuhdetieto, ympäristötieto tai vastaava) voidaan kohdistaa nopeasti ja tehokkaasti liikenneverkon väyläelementteihin. Tutkitaan TPEG Locationing-protokollan ja ontologioiden käyttömahdollisuudet.
w Luvussa 5.1 todettu prosessien kuvaustavan kehittäminen niin, että useita liikennemuotoja koskevat prosessit voidaan kuvata selkeästi ja ymmärrettävästi
w Selvitetään yhdessä kaikkien alan keskeisten toimijoiden kanssa, miten edellä
mainittujen toimien toteuttaminen ja kehitettävä informaatioinfrastruktuuri voidaan organisoida Suomessa kestävällä tavalla sekä huolehditaan parhaimman
organisaatiotavan toteuttamisesta.
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LIITE B
ARKKITEHTUURIKUVAUKSET
Prosessien kuvaukset
Prosessikuvaukset on esitetty vakiintuneen TelemArk-kuvaustavan mukaisesti uimaratakaavioina, joissa on kuvattu prosessikomponenttien ajallinen järjestys, kustakin prosessikomponentista vastuussa oleva looginen toimija sekä prosessikomponenttien väliset keskeiset tietovirrat. Kuvaustapaa on selvennetty liitteessä B. (Leviäkangas ym.
2000, Granqvist ym. 2002).
Prosessin kuvaus on kaavio, jossa on esitetty ne prosessiin kuuluvat prosessikomponentit, niiden väliset tietovirrat ja ne roolit, jotka ovat vastuussa kustakin prosessikomponentista. Prosessin kuvausta täydentää taulukko, jossa kuvataan sanallisesti jossa kuvataan sanallisesti tietovirrat.
1 Prosessi

Rooli A

1.1 Osaprosessi

1.1.1 Prosessi A

1.2.3 Prosessi D

1.1.03
1.1.04

Rooli B

1.1.01

1.1.2 Prosessi B

1

2

3

1.1.02

1.1.3 Prosessi C

4

5

Kuva 35. prosessikaavion perusosa (Granqvist ym. 2002)
Kuvassa 35 on esitetty esimerkki kuvauksesta. Taulukossa 21 on esitetty selitykset kuvassa esitettyihin kohtiin.
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Taulukko 21. Prosessikaavion selitykset (Granqvist ym. 2002)
Nro

Kuvaus

Mitä kaaviosta ei näe

1

Roolit on kuvattu kaavion vasemmassa
reunassa. Roolin vastuulla olevat prosessikomponentit sijaitsevat roolin suorakaiteessa.
Rooli kuvaa siis ennen kaikkea vastuuta
prosessikomponenttien toteuttamisesta ja
niistä tietovirroista, joita prosessikomponentti tuottaa.

2

3

Prosessikomponentit on numeroitu ja nimetty. Lisäksi prosessikomponenttien värillä saatetaan ilmaista jotain kuvauksen
kannalta merkityksellistä seikkaa. Tämä on
aina erikseen selitetty kuvauksen yhteydessä.

Prosessikomponenttien ajallista kestoa ei voida
suoraan päätellä kaaviosta. Suhteelliset alkamisajat on pyritty esittämään niiltä osin kuin se on
ollut mahdollista, mutta päättymistä ei monessa
kohdassa voida esittää. Prosessikomponentit on
piirretty saman suuruisina.

Prosessikomponenttien ajallinen järjestys,
jos sellainen voidaan määrittää, on kuvattu
vasemmalta oikealle eteneväksi.

Esimerkiksi kuvassa prosessikomponentti 1.1.1
kestää tietovirtanuolien perusteella ainakin niin
pitkään, että 1.1.3 on alkanut. Se saattaa päättyä
vasta 1.1.3:n päättymisen jälkeen. Tarkkaa päättymistä ei kuviosta kuitenkaan voida päätellä.

Prosessikomponenttien väliset tietovirrat
on kuvattu nuolilla, jotka on numeroitu.
Numerointi on osaprosessin osalta juokseva numerointi. Osaprosessista toiseen menevät tietovirrat on numeroitu sen osaprosessin mukaan, joka toimii aloitteellisena
tietovirran suhteen (siis pääsääntöisesti
ensimmäinen lähettäjä).

Kaikilta osin ei tietovirtojen järjestyksestä voida
päätellä niiden ajallista järjestystä.

Nuoli kuvaa tietovirran suunnan. Tietovirrat
on pyritty piirtämään niin, että prosessikomponentista lähtevät tietovirrat alas ja
oikealle ja tulevat tietovirrat saapuvat ylhäältä ja vasemmalta.

Kaaviosta ei voida päätellä, kuinka moneen kertaan jokin tietovirta toteutuu kahden prosessikomponentin välillä yhden prosessin ilmentymän
toteutuksen aikana. Esimerkiksi tietovirrat 1.1.01
ja 1.1.02 saattavat toteutua ensin ennakkotietona
useammankin kerran ja toteumatietona viimeisen
kerran.

Jos on ollut mahdollista, tietovirtojen järjestys on pyritty pitämään sellaisena, että
ajallisesti aikaisempi tietovirta lähtee vasemmalta tai ylempää
Tietovirtojen väreillä on saatettu kuvata
jotain tietovirtojen ominaisuuksia.
4

Kaksisuuntaisista tietovirroista on kuvattu
taulukossa molemmat suunnat. Nuolet on
piirretty niin, että se tietovirran lähde on
pääsääntöisesti prosessikomponentti, joka
käynnistää tietovirran on pääsääntöisesti
vasemmalla.

5

Ylemmän tason prosessivaiheet on kuvattu
nimettynä katkoviivana. Nämä prosessivaiheet, jos ne on kuvattu, esittävät aina ajallista järjestystä.

Tietojen ja käsitteiden kuvaukset
Tietomalli on kuvattu relaatiokaaviona (entity-relationship diagram). Relaatiokaavio
kuvaa tietojoukot (tieto-objektit) ja niiden väliset pysyvät suhteet. Pysyvällä suhteella

102

tarkoitetaan sellaista kahden objektin välistä suhdetta, joka on olemassa riippumatta
siitä mitä tietojoukon ilmentymää tarkastellaan. Taulukossa 22 on esitetty tietomallikaaviossa käytetyt kuvaustavat. Kuvaus on normalisoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tietojoukkojen väliset moni-moneen-suhteet on purettu osiin. (Granqvist et.al. 2002)
On kuitenkin huomattava, että normalisointia ei ole tehty relaatiotietokantasuunnittelun
näkökulmasta vaan loogisen rakenteen näkökulmasta. Tietojoukkoja on tarkasteltu kokonaisuuksina ja sen vuoksi käytetyt merkintätavat poikkeavat merkitykseltään niistä,
joita käytettäisiin normalisoidusta relaatiotietokannasta.

Taulukko 22. Tietomallin ja käsitteiden kuvauksen selitteet (soveltaen Granqvist ym.
2002)
Kuvaustapa

PK

Selitys

Tieto-objekti

Tietojoukko

Objektin tunniste

Tietojoukolla voi olla tietojoukon ilmentymät yksilöivä tunniste (PK, primary key).

Pakollinen tieto
Lisätieto

Tietojoukolle on voitu määritellä myös joukko attribuutteja. Attribuutteja
on käytetty vain havainnollistamaan tietojoukon sisältöä. Attribuuttiluettelo ei ole kattava kuvaus tietojoukon mahdollisista attribuuteista.
Vahvennetulla tekstillä on esitetty tietojoukon tunnistamisen kannalta
olennaiset tiedot.
Tietojoukkojen välinen suhde:
Katkoviiva kuvaa suhdetta kahden itsenäisen tietojoukon välillä. Kummankin tietojoukon ilmentymät voivat olla olemassa toisistaan riippumatta.
Vasemman puoleisen tietojoukon ilmentymään voi liittyä nolla (pallukka) tai useampia (kolmipiikki) oikeanpuoleisen tietojoukon ilmentymiä.
Oikeanpuoleisen tietojoukon ilmentymään voi liittyä nolla (pallukka) tai
yksi (poikkiviiva) vasemmanpuoleisen tietojoukon ilmentymä.
Tietojoukkojen välinen suhde:
Vasemman puoleisen tietojoukon ilmentymään liittyy yksi (poikkiviiva)
tai useampia (kolmipiikki) oikeanpuoleisen tietojoukon ilmentymiä. Oikeanpuoleisen tietojoukon ilmentymään voi liittyä nolla (pallukka) tai
yksi (poikkiviiva) vasemmanpuoleisen tietojoukon ilmentymä.
Tietojoukkojen välinen suhde:
Vasemman puoleisen tietojoukon ilmentymään voi liittyä nolla (pallukka) tai useampia (kolmipiikki) oikeanpuoleisen tietojoukon ilmentymiä.
Oikeanpuoleisen tietojoukon ilmentymään liittyy täsmälleen yksi (kaksi
poikkiviivaa) vasemmanpuoleisen tietojoukon ilmentymä.
Tietojoukko on toiseen tietojoukkoon kuuluva osa, joka voi sisältää
joukon muiden tietojoukkojen ilmentymiä. Relaatiotietokantamallissa
tällainen relaatio esitettäisiin yksi-moneen –suhteena, mutta tässä nämä on esitetty yksi-yhteen –suhteena.
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Kuvaustapa

Selitys
Yhtenäisellä viivalla kuvataan kahden tietojoukon välistä riippuvuussuhdetta: toinen tietojoukko (kuvassa alempi) sisältää lisätietoja toisen
tietojoukon ilmentymiin. Alemman tietojoukon ilmentymä ei voi olla olemassa, jos ylemmässä tietojoukossa ei ole ilmentymää, johon se kuuluu.
Viivan päät kuvaavat suhteen laatua kuten yllä on esitetty. Tässä tapauksessa osia voi olla olemassa nolla tai useampia.

Tieto-objekti
PK

Objektin tunniste
Pakollinen tieto
Lisätieto

Tieto-objektin osa
PK,FK1
PK

Objektin tunniste
Osan tunniste
Tietoa

Tietojoukon osaluokat.

Pääluokka
PK

Pääluokan tunniste
Tiedot

Osaluokka 1
PK,FK1

Pääluokan tunniste
Tiedot

Osaluokka 2
PK,FK1

Pääluokan tunniste

Tietojoukon ilmentymät voidaan jakaa kahteen tai useampaan osaluokkaan. Osa tiedoista voi olla kaikille osaluokille yhteisiä (ne ovat pääluokkaa kuvaavassa laatikossa) ja kullakin osaluokalla voi olla pelkästään sitä koskevia tietoja.
Osaluokkien ilmentymät voivat olla toisensa poissulkevia tai sitten ei.

Tiedot
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LIITE C
TIELIIKENTEEN PROSESSIEN TIETOVIRRAT

Nro

Mistä prosessista

Mihin prosessiin

Tietovirran nimi

Tietovirran kuvaus

Tietovirran tietosisältöä

1

Sääennusteiden
tuottaminen

Sää- ja kelitiedon varastointi

Sääennuste

Sääennuste sisältää
ennusteen sää- ja
kelitilanteesta.

- pistekohtaiset ennusteet
- alueelliset ennusteet
- ennusteen ajallinen kesto

2

Tiesää- ja kelihavaintojen tuottaminen

Sää- ja kelitiedon varastointi

Pistemäiset tiesää- ja kelihavainnot

Tiesää- ja kelihavainnot ovat tiesääasemien tuottamia tietoja.

- ilman lämpötila
- tien lämpötila
- kastepiste
- sade
- sateen olomuoto
jne.

3

4

5

Kelikuvien tuottaminen

Sää- ja kelitiedon varastointi

Kelikamerakuva

Muiden sää- ja
kelihavaintojen
tuottaminen

Sää- ja kelitiedon varastointi

Säähavainnot

Tunnistettujen
luotettavien havainnoijien tuottamat kelitiedot

Sää- ja kelitiedon varastointi

Kelihavainnot

Kelikameroiden ottama liikkuva ja stillkuva.

- kuva

Muista lähteistä saadut sää- ja kelihavainnot. Esimerkiksi
sääsatelliittien ja säätutkien kuvat, Ilmatieteen laitoksen havaintojärjestelmän säätiedot, merentutkimuslaitoksen säätiedot,
ulkomaiset säätiedot
kuntien havaintopisteiden säätiedot.

- satelliittikuvat

Tunnistettujen havainnoijien tuottamat
kelitiedot. Esimerkiksi
linja-autojen tuottamat tieosakohtaiset
säätiedot. Kattaa automaattiset havainnot.

- ilman lämpötila

- kuvauspaikan
metatiedot

- tutkakuvat
- rannikkoasemien
tiedot
-Ruotsin tiesääasemien havaintotiedot

- tienpinnan tila
- kitka
- sade
- sateen olomuoto
jne.

6

7

Ympäristötietojen tuottaminen

Tunnistettujen
luotettavien havainnoijien tuottamat ympäristötiedot

Ympäristotietojen varastointi

Ympäristötietojen tuottaminen

Ympäristötiedot

Liikkuvan havainnoinnin ympäristötiedot
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Ympäristötietoja ovat
mm. melu, päästö ja
suolaus. Mittausta
toteutetaan sekä tien
välittömästä läheisyydestä että

- melu

Luotettavien toimijoiden liikkuvalla kalustolla kerätyt havainnot. Kattaa automaattiset havainnot.

- melu

- päästöt
- säteily

- päästöt
- säteily

Nro

Mistä prosessista

Mihin prosessiin

Tietovirran nimi

Tietovirran kuvaus

Tietovirran tietosisältöä

8

Eläinten liikkuminen

Tapahtumatiedot

Eläinten liikkumistiedot

Havainnot tiellä ja tien
välittömässä läheisyydessä liikkuvista
liikenteelle vaarallisista eläimistä.

- eläinlaji

Kartta-aineisto kelin
mallinnuksen lähtöaineistoksi.

- tieverkon geometria- ja ominaisuustiedot

9

Kartta-aineiston
ylläpito

Ajantasainen
kelin mallinnus

Kartta-aineisto

- sijainti
- havainnon ajankohta

- tieverkon kohteiden geometria- ja
ominaisuustiedot
10

11

Kartta-aineiston
ylläpito

Kartta-aineiston
ylläpito

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja
hallinta

Kartta-aineisto

Ajantasainen
häiriönhallinta

Kartta-aineisto

Kartta-aineisto liikennetilanteen mallinnuksen ja kuvaamisen lähtöaineistoksi.

- tieverkon geometria- ja ominaisuustiedot

Kartta-aineisto häiriönhallinnan lähtöaineistoksi.

- tieverkon geometria- ja ominaisuustiedot

- tieverkon kohteiden geometria- ja
ominaisuustiedot

- tieverkon kohteiden geometria- ja
ominaisuustiedot
12

13

14

Kartta-aineiston
ylläpito

Ajantasainen
ympäristötietojen mallintaminen

Kartta-aineisto

Liikennehavaintojen tuottaminen

Tapahtumatietojen tuottaminen

Tienkäyttäjän havainto

Pysäköinnin
ajantasaisen
kapasiteettitiedon tuottaminen

Liikennetiedon
varastointi

Pysäköintitiedot

Kartta-aineisto ympäristötietojen mallinnuksen lähtöaineistoksi.

- tieverkon geometria- ja ominaisuustiedot

Liikkujan tuottamat
havainnot esim. tieverkon kunnosta,
liikennetilanteesta tai
olosuhteista.

- liikenteen sujuvuus

Tiedot pysäköintialueesta ja sen kapasiteetista ajantasaisesti.

- pysäköintialueen
nimi

- tieverkon kohteiden geometria- ja
ominaisuustiedot

- väylän vaurio

- vapaat paikat
- keskimääräinen
odotusaika

15

Pistemäinen
liikennetiedon
mittaaminen

Liikennetiedon
varastointi

LAM-tiedot

Pistemäiset liikenteen
mittaustiedot.

- havaintopisteen
tunnus
- ajoneuvojen etäisyys
- ajoneuvojen nopeudet
- ajoneuvojen määrä / aika

106

Nro

Mistä prosessista

Mihin prosessiin

Tietovirran nimi

Tietovirran kuvaus

Tietovirran tietosisältöä

16

Mobiilipäätteisiin
perustuva liikkuva liikennemittaustietojen tuottaminen.

Liikennetiedon
varastointi

Mobiilipäätteiden
seurannan liikennehavainnot

Mobiilipäätteiden seurannalla kerätyt liikennemittaustiedot.
Kattaa verkkooperaattorin anonyymisti keräämien liikennemittaustietojen
sekä päätelaitteiden
käyttäjien luvalla tai
omiin havaintoihin
perustuvien liikennemittaustietojen tuottamisen.

- tieosuus

Tunnistettujen ja
luotettavien havainnoijien tuottamat liikennetilannetiedot

Liikennetiedon
varastointi

Luotettavien havainnoijien liikennetilannetiedot

Luotettavien toimijoiden liikkuvalla kalustolla kerätyt liikennehavainnot. Esim. taksien seurannalla tuottamat liikennetilannetiedot. Kattaa automaattiset havainnot.

- sijainti

Liikennekuvien
tuottaminen

Liikennetiedon
varastointi

Liikennekuva

Liikennekuva on
yleiskuva liikenteestä
väylällä. Kattaa kamera- sekä satelliittikuvat.

- kameran sijainti

Automaattinen häiriötieto on ajoneuvon
havaintojärjestelmän
lähettämä automaattinen häiriötilannetieto.

- sijainti

Havainnoijan lähettämä häiriötieto.

- häiriötilanteen
kuvaus

17

18

19

20

Automaattinen
häiriötiedon tuottaminen

Häiriö- ja toimenpidetiedon
tuottaminen

Tiedon jakelu

Tiedon jakelu

Automaattinen
häiriötieto (eCall)

Häiriötieto

- suunta
- ajonopeudet
- ajoneuvojen määrä / aika

- ajonopeus

- liikkuvaa kuvaa
- satelliittikuvat

- häiriön laji
- puheyhteys

- sijainti
- ajankohta
- tilanteen vakavuus

21

Tapahtumatiedon tuottaminen

Tapahtumatiedon varastointi

Tapahtumatieto

Väyläoperattorin kuvaus tulevasta tai
ajantasaisesta tapahtumasta.

- sijainti
- tapahtuman kuvaus
- tapahtuman vaikutus liikenteeseen

22

Tapahtumatiedon varastointi

Häiriönhallinta

Tapahtumasta
johtuva häiriötieto

Tapahtuman aiheuttama häiriö liikenteelle.

- sijainti
- tapahtuman kuvaus
- tapahtuman vaikutus liikenteeseen
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Nro

Mistä prosessista

Mihin prosessiin

Tietovirran nimi

Tietovirran kuvaus

Tietovirran tietosisältöä

23

Tunnelitietojen
tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Tunnelitiedot

Tunnelin tilanne- ja
olosuhdetiedot.

- tunnelin tila
(avoinna, suljettu)
- palovaroittimien
tila
-olosuhteet tunnelissa
- kaistaohjauksen
tilatiedot

24

Puomitietojen
tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Puomitiedot

Tiedot puomin tilasta
ja käytöstä.

- puomin tunnus
- puomin tila (avoinna / suljettu)
- lokitiedot (toimenpiteet)

25

Siltatietojen tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Siltatiedot

Tiedot sillan tilasta ja
olosuhteista.

- siltaopasteiden
tilatiedot
- sillan olosuhdetiedot (sää, tuuli, keli)

26

Lauttojen ja lossien aikataulutietojen tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Lauttojen ja lossien aikataulutiedot

Tiedot tieverkon osana toimivien lauttojen
ja lossien aikatauluista sekä palveluista.

- aikataulut
- tauot
- palvelut yhteysaluksilla
- varaus- ja
yhteystiedot

27

Lauttojen ja lossien ajantasaisten kulkutietojen
tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Lauttojen ja lossien kulkutiedot

Ajantasaiset tiedot
lauttojen ja lossien
kulusta.

- sijainti
- kulkusuunta
- poikkeamat
aikataulusta
- vapaa kapasiteetti
- sataman jonotilanne

28

29

Valvontahavaintojen tuottaminen

Valvontahavaintojen varastointi

Valvontahavaintojen varastointi

Valvontahavaintojen analysointi

Valvontatiedot

Epäiltyjen tapausten valvontatiedot

Nopeus-, risteys- ja
kaistavalvontaan käytettävien havaintolaitteiden tiedot. Liikennemittaukseen käytettävien kameroiden
kuvien välittäminen.

- kuva

Rajoitusten rikkomisesta epäiltyjen ja
anastettujen ajoneuvojen valvontatiedot.

- kuva

- rekisterikilven tiedot
- ajoneuvon nopeus

- rekisterikilven tiedot
- epäilty rike
- ajoneuvon nopeus

30

Valvontahavaintojen analysointi

Tiedon jakelu

Rangaistusvaatimus / sakko

108

Valvontahavaintojen
analysoinnin perusteella määrätty sakko
/ rangaistusvaatimus.
Anastetuksi epäiltyjen
ajoneuvon tunnistaminen.

- rikkeen tekijän
tiedot
- rikkeen kuvaus
- sakon / rangaistusvaatimuksen
tiedot

Nro

Mistä prosessista

Mihin prosessiin

Tietovirran nimi

Tietovirran kuvaus

Tietovirran tietosisältöä

31

Tiedon jakelu

Valvontahavaintojen analysointi

Muiden telematiikkahavaintolaitteiden
tiedot.

Muilla telemaattisilla
välineillä kerätyt valvontatiedot.

- kelikamerakuvat
- liikennekamerakuvat
- rekisterikilven tunnistamiseen perustuvien liikennemittauskameroiden
kuvat

32

33

Hälytysajoneuvojen reittitiedon
tuottaminen

Tiedon jakelu

Väylätietojen
varastointi

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja
hallinta

HA:n reittitieto

Väylätiedot

Hälytysajoneuvon
suunniteltu / toteutunut reitti.

- hälytysajoneuvon
sijainti

Tiedot väyläinfrastruktuurin tilasta.

- tunnelitiedot

- hälytysajoneuvon
suunniteltu reitti ja
käyttämä nopeus

- siltatiedot
- puomitiedot
-liikennevalotiedot
- muuttuvien opasteiden tilatiedot
- lauttojen kulkutiedot
- lauttojen aikataulutiedot

34

Väylätietojen
varastointi

Tiedon jakelu

Jaeltavat väylätiedot

Julkisesti saatavilla
olevien väylätietojen
jakelu.

- tunnelitiedot
- siltatiedot
- puomitiedot
- liikennevalotiedot
- muuttuvien opasteiden tilatiedot
- lauttojen kulkutiedot
- lauttojen aikataulutiedot

35

Ajantasaisten
väylätyötietojen
tuottaminen

Väylätyötiedon
varastointi

Ajantasaiset väylätyötiedot

Tiedot väylätöiden
tilanteesta ja lähitulevaisuuden suunnitelmista.

- väylätyön sijainti
- väylätyön tunnus
- väylätyön tieosuus
- väylätyön kuvaus
- väylätyön vaikutus
liikenteelle
- väylätyön urakoitsijan yhteystiedot
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36

Väylätöiden
suunnitelmatietojen tuottaminen

Väylätyötiedon
varastointi

Suunnitellut väylätyöt

Tiedot suunnitelluista
tulevaisuudessa toteutettavista väylätöistä.

- väylätyön sijainti
- väylätyön tunnus
- väylätyön tieosuus
- väylätyön kuvaus
- väylätyön vaikutus
liikenteelle
- väylätyön urakoitsijan yhteystiedot
- väylätyön suunniteltu toteutusajankohta

37

Väylätyötiedon
varastointi

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja
hallinta

Väylätyötiedot

Ajantasaiset ja suunnitellut väylätyötiedot
liikennetilanteen mallintamista varten.

- väylätyön sijainti
- väylätyön tunnus
- väylätyön tieosuus
- väylätyön kuvaus
- väylätyön vaikutus
liikenteelle
- väylätyön urakoitsijan yhteystiedot
- väylätyön suunniteltu toteutusajankohta

38

Väylätyötiedon
varastointi

Talvihoitoindeksin tuottaminen

Kunnossapitotiedot

Toteutumatiedot kunnossapidon väylällä
toteuttamista toimenpiteistä.

- väylätyön sijainti
- väylätyön tunnus
- väylätyön tieosuus
- väylätyön kuvaus
- väylätyön vaikutus
liikenteelle
- väylätyön urakoitsijan yhteystiedot

39

Väylätyötiedon
varastointi

Tiedon jakelu

Väylätyötiedot

Väyläoperattorin kuvaus tulevasta tai
ajantasaisesta tapahtumasta jaeltavaksi
muihin käyytötarkoituksiin.

- väylätyön sijainti
- väylätyön tunnus
- väylätyön tieosuus
- väylätyön kuvaus
- väylätyön vaikutus
liikenteelle
- väylätyön urakoitsijan yhteystiedot
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40

Sää- ja kelitiedon varastointi

Ajantasainen
kelin mallinnus

Sää- ja kelitiedot

Kaikki eri lähteistä
kootut sää- ja kelitiedot.

- ilman lämpötila
- tien lämpötila
- kastepiste
- sade
- sateen olomuoto
- turka- ja satelliittikuvat
- kunnallisten havaintopisteiden tiedot
- rannikkoasemien
tiedot
- Ilmatieteen Laitoksen havaintoasemien tiedot
- liikkuvan keliseurannan havaintotiedot
jne.

41

Ajantasainen
kelimallinnus

Tiedon jakelu

Tiesää- ja keliennuste

Ennuste tiesään ja
kelin kehittymisestä
jaeltavaksi muihin
käyttötarkoituksiin.

- ennusteen kattama alue
- ennusteen kattama ajankohta
- ennustetut sää- ja
kelitiedot

42

Ajantasainen
kelimallinnus

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja
hallinta

Tiesää- ja keliennuste

Ennuste tiesään ja
kelin kehittymisestä.

- ennusteen kattama alue
- ennusteen kattama ajankohta
- ennustetut sää- ja
kelitiedot

43

Ajantasainen
kelimallinnus

Talvihoitoindeksin tuottaminen

Tiesää- ja keliennuste

Ennuste tiesään ja
kelin kehittymisestä.

- ennusteen kattama alue
- ennusteen kattama ajankohta
- ennustetut sää- ja
kelitiedot

44

45

Liikennetiedon
varastointi

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja hallinta

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja
hallinta

Liikennetiedot

Tiedon jakelu

Mallinnetut liikennetilannetiedot

Kaikki eri lähteistä
kootut liikennetilannetiedot.

- liikenteen
mittaustiedot

Mallinnetut liikennetilannetiedot

- mallin kuvaama
alue ja tieosuudet

- pysäköintitiedot

- mallin kuvaama
aikaulottuvuus
- mallin toteamat
häiriötilanteet
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46

Ajantasainen
liikennetilanteen
mallinnus ja hallinta

Ajantasainen
ympäristötietojen mallintaminen

Mallinnetut liikennetilannetiedot

Mallinnetut liikennetilannetiedot hyödynnettäväksi ympäristötietojen mallintamisessa.

- mallin kuvaama
alue ja tieosuudet
- mallin kuvaama
aikaulottuvuus
- mallin toteamat
häiriötilanteet

47

Talvihoitoindeksin tuottaminen

Tiedon jakelu

Talvihoitoindeksi

Talvihoitoindeksi
urakka-alueittain.

- talvihoitoindeksi
urakka-alueittain
- talvihoitoindeksi
tieosuuksittain
- talvihoitoindeksi
kriittisissä pisteissä
- talvihoitoindeksin
kattama aikaulottuvuus

48

Tiedon jakelu

Häiriönhallinta

Häiriötieto

Manuaalisesti välitetyt
tai eri mallien perusteella havaitut häiriötiedot.

- häiriön sijainti
- häiriön tyyppi
- häiriön tila
- häiriötilanteen
kuvaus
- tapahtuma-aika
(ajantasainen, tulevaisuudessa)

49

Ympäristötietojen varastointi

Ajantasainen
leviämismallien
tuottaminen

Kootut ympäristötiedot

Kaikki eri lähteistä
saatavilla olevat ympäristötiedot.

- päästöt
- säteily
- päästöjen ja säteilyn lähde
- melu
- kemikaalitiedot

50

Ajantasainen
leviämismallien
tuottaminen

Ajantasainen
ympäristötietojen mallintaminen

Leviämismalli

Olosuhdetietojen perusteella laadittu
päästöjen tai säteilyn
leviämismalli.

- päästöt
- säteily
- päästöjen ja säteilyn lähde
- kemikaalitiedot
- ennuste leviämisestä
- arvio vaarallisuudesta ja haitasta

51

Ympäristötietojen varastointi

Ajantasainen
ympäristötietojen mallintaminen

Kootut ympäristötiedot

Kaikki eri lähteistä
saatavilla olevat ympäristötiedot.

- päästöt
- säteily
- päästöjen ja säteilyn lähde
- melu
- kemikaalitiedot
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52

Tiedon jakelu

Tiedotuspalveluiden tuottaminen

Tiedotustiedot

Tiedotuspalveluiden
tuottamiseen käytettävät ennusteet, mallit, havainnot ja häiriötiedot.

- havaintotiedot
- ennusteet
- mallinnetut tiedot
- häiriötiedot

53

Tiedon jakelu

Liikenteen ohjaus

Kaikki liikenneolosuhde- ja häiriötiedot

Kaikki liikenteeseen,
väyliin, olosuhteisiin
liittyvät tiedot, mallit ja
ennusteet.

- kaikki saatavilla
oleva liikennetieto

54

Tiedon jakelu

Tie- ja katuverkon ylläpidon
laadunvalvonta

Liikenne- ja olosuhdetiedot

Liikenne- ja olosuhdetiedot ennusteineen.
Talvihoitoindeksi.

- Ylläpidon toteuttamiseen vaikuttavat liikenne- ja olosuhdetiedot.
- Talvihoitoindeksi.

55

Tiedon jakelu

Automaativalvonta

Liikenne- ja olosuhdetiedot

Liikenne- ja olosuhdetiedot.

- liikennetiedot
- olosuhdetiedot
- keli- ja liikennekamerakuvat

56

Tiedon jakelu

Ylläpidon ohjaus

Liikenne- ja olosuhdetiedot

Liikenne- ja olosuhdetiedot.

- liikennetiedot
- olosuhdetiedot
- keli- ja liikennekamerakuvat

57

Tiedon jakelu

Joukkoliikenteen
prosessit

Kaikki liikenneolosuhde- ja häiriötiedot

Kaikki liikenteeseen,
väyliin, olosuhteisiin
liittyvät tiedot, mallit ja
ennusteet.

- kaikki saatavilla
oleva liikennetieto

58

Liikennevalotietojen tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Liikennevalotiedot

Tiedot liikennevalojen
toiminnasta ja tilasta
ajantasaisesti.

- liikennevalojen
tunnus ja sijainti

Muuttuvien
opasteiden tietojen tuottaminen

Väylätietojen
varastointi

Tiedot muuttuvien
opasteiden tilasta
ajantasaisesti.

- muuttuvan opasteen tunnus

Painorajoitustietojen tuottaminen

Väylätyötiedon
varastointi

Kelirikosta ja muista
syistä johtuvien painorajoitustietojen
tuottaminen.

- rajoituksen paikka
(sijainti, tieosuus)

59

60

Muuttuvien opasteiden tilatiedot

Painorajoitustiedot

- liikennevalojen tila

- muuttuvan opasteen tila

- painorajoitus
- rajoituksen alku ja
loppu

61

62

Yleisötapahtuman tietojen
tuottaminen

Yleisötapahtuman tietojen
välittäminen

Yleisötapahtumatieto

Yksittäisen yleisötapahtuman tieto

- sijainti

Yleisötapahtuman tietojen
välittäminen

Tiedon jakelu

Yleisötapahtumatieto

Yksittäisen liikennetilanteeseen vaikuttavan yleisötapahtuman
tieto

- sijainti

- tapahtuman kuvaus

- tapahtuman kuvaus
- tapahtuman vaikutus liikenteeseen
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63

Pistemäinen
liikennetiedon
mittaaminen

Rajanylityspaikkojen odotusaikojen tuottaminen

LAM-tiedot

Pistemäiset liikenteen
mittaustiedot.

- havaintopisteen
tunnus
- ajoneuvojen etäisyys
- ajoneuvojen nopeudet
- ajoneuvojen määrä / aika

64

65

Liikennekuvien
tuottaminen

Rajanylityspaikkojen odotusaikojen tuottaminen

Liikennekuva

Rajanylityspaikkojen odotusaikojen tuottaminen

Liikennetiedon
varastointi

Rajanylityspaikkojen odotusajat

Liikennekuva on
yleiskuva liikenteestä
väylällä.

- kameran sijainti

Väyläosuuden jonotustilanteen tiedot

- havaintopisteen
tunnus

- liikkuvaa kuvaa

- ajoneuvojen etäisyys
- ajoneuvojen nopeudet
- ajoneuvojen määrä / aika
- liikkuvaa kuvaa

66

Tiedon jakelu

Rajavalvonnan
toteuttaminen

Liikenne- ja olosuhdetiedot

Liikenne- ja olosuhdetiedot sekä odotusajat.

- liikennetiedot
- olosuhdetiedot
- keli- ja liikennekamerakuvat
- arvioitu odotusaika
raja-asemalla

67

Terminaalin
ajantasaisen
ohjaustiedon
tuottaminen

Liikennetiedon
varastointi

Terminaalitiedot

Ohjaustiedot terminaaliliikenteelle.

- terminaaliin saapuvan / lähtevän
liikenteen ohjaustiedot
- ajoneuvon kohteena olevan varaston / lastauslaiturin /
konttialueen numero ja ajo-ohje
- arvioitu purkaus-,
lastaus- ja odotusaika

68

Liikennehavaintojen tuottaminen

Tunnistettujen ja
luotettavien havainnoijien tuottamat liikennetilannetiedot

Liikkujien omiin
havaintoihin perustuvat liikennemittaustiedot.

Havainnot liikenteen
sujuvuudesta, nopeuksista, matkaajoista. Manuaaliset
havainnot.

- liikenteen sujuvuus
- liikennevirran nopeus
- matka-ajat tieosuudella / risteysvälillä
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69

Olosuhdehavaintojen tuottaminen

Tunnistettujen
luotettavien havainnoijien tuottamat kelitiedot

Liikkujien omiin
havaintoihin perustuvat olosuhdetiedot.

Liikkujien omiin havaintoihin perustuvat
olosuhdetiedot sisältävät liikkujan havaintoja säästä- ja kelistä,
ympäristöpäästöistä.
Manuaaliset havainnot.

- sää- ja kelitiedot

Olosuhdehavaintojen tuottaminen

Ympäristötiedot

Liikkujien omiin
havaintoihin perustuvat ympäristötiedot

Liikkujien omiin havaintoihin perustuvat
olosuhdetiedot sisältävät liikkujan havaintoja ympäristön tilasta
ja päästöistä. Manuaaliset havainnot.

- ympäristötiedot

70
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- ympäristötiedot
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