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TIIVISTELMÄ 
 
Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri käynnisti tiejohtaja Rita Piiraisen johdolla Hel-
singin seudun liikenteen hallinnan kehittämisprojektin toukokuussa 2003. Aloite 
työhön tuli Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunnasta. 
 
Projekti toteutettiin seudun liikenteen hallintaa hoitavien yksiköiden johtajata-
son henkilöiden työryhmätyöskentelynä. Työryhmä koostui Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Tiehallinnon, YTV:n, Ratahallintokeskuksen, poliisin, palo- ja pelas-
tustoimen, Hätäkeskusten sekä Liikenne- ja viestintäministeriön edustajista. 
 
Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittämisessä huomioidaan yksityinen, 
tavara- ja julkinen liikenne. Keskeisenä tavoitteena on saada aikaan pysyvä, laa-
ja ja syvä yhteistyö pääkaupunkiseudulla yli osapuolten vastuurajojen. Yhteisen 
tahtotilan ja vision saavuttaminen vaatii pitkäjänteiseen kehittämiseen sitoutu-
mista. 
 
Työn perusselvitykset ja haastattelut (nykyiset tehtävät, resursointi, nykyinen 
yhteistyö ja käsitykset tulevasta kehityksestä) tehtiin vuonna 2003. Työssä laa-
dittiin kehittämissuunnitelma, jossa kuvataan kehittämisen organisointi ja toi-
menpiteet vuosille 2004-2005. Johtoryhmä ja yhteistyöryhmät on koottu seudun 
eri toimijoiden edustajista. Toimijatahot ovat kaupungit, Tiehallinto, palo- ja pe-
lastus, poliisi, hätäkeskukset, joukkoliikennetoimijat, ratahallintokeskus, YTV ja 
tiedotusvälineet. Yhteistyöryhmillä on kullakin omat aihealueensa, joiden kehit-
tämiseen ryhmä keskittyy. Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan kehittämistä 
vie eteenpäin seuraavat ryhmät: 

• johtoryhmä (pitkän tähtäimen visiointi ja tavoitteet), 
• liikenteen häiriönhallinnan ja organisoinnin ryhmä,  
• liikenteen tiedottamisen ryhmä sekä  
• järjestelmien ja tekniikan ryhmä.  

Pääkaupunkiseudulla liikenteen hallinnan ongelmat ja kehittämistarpeet koetaan 
valtaosin samanlaisina ja yhteisinä eri organisaatioissa. 
 
Työryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että yhteistyöryhmien ehdottamat 
kehityskohteet ja toimenpiteet ovat kaikki tärkeitä ja kannatettavia. Liikenteen 
hallinnan riittävää vaikuttavuutta ja hyötyjä ei kyetä saavuttamaan yksittäisten 
kaupunkien ja viranomaisten erillisponnistuksin, koska jo liikenteen hallinnan 
nykytehtäviin ja etenkin liikenteen hallinnan mahdollisuuksiin nähden osapuol-
ten käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat  rajalliset ja panostus investointei-
hin on alimitoitettua. 
 
Yhteistyöryhmät ovat laatineet suunnitelmat vuosille 2004-2005. Suunnitelmat 
sisältävät seuraavia asioita:  
 
Tärkeimpänä kohteena nähdään häiriöalttiimpien suurten väylien sujuva ja tur-
vallinen liikenne (mm. Kehä I ja III, Turunväylä ja Lahdenväylä sekä Kehä II) 
sisältäen rinnakkaisteiden kartoituksen, vaihtoehtoreittien tiedotuksen suunnitte-
lun, kaistojen parantamisen ja liikennettä haittaavien ajoneuvojen pois siirtämi-
sen eli onnettomuuksien tehokkaan hoidon. Kameravalvonnan kehittäminen on 



 
 
 

myös keskeistä. Joukkoliikenteen ohjauksessa kehitetään yhteisiä järjestelmiä, 
joilla palvellaan myös matkustajia paremmin kehittämällä operaattoreille kak-
sisuuntainen ohjaus- ja tiedotusjärjestelmä. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja 
vakiinnuttaminen on keskeistä, seudulla toimii jatkossa kolme hätäkeskusta ny-
kyisten kolmen pelastustoimen ja poliisitoimen lisäksi, joten roolien ja toimin-
tamallien pelaaminen yhteen on varmistettava. Myös kaupunkien ja Tiehallin-
non yhteistyötä tulee syventää.  
 
Tiedottamisessa kehitetään seudulle yhteistä liikenteen hallinta- ja tiedotuskes-
kusta, yhteistä liikenneportaalia ja ajantasaista tiedotusta sekä tieliikenteelle että 
joukkoliikenteelle. Eri tietokantoja pyritään hyödyntämään ”ristiin” ja tietoja vä-
littämään nykyistä joustavammin ja tehokkaammin. Esimerkiksi liikennettä hait-
taavista katu- ja tietöistä tulee kerätä tiedot systemaattisemmin ja tiedottaa niistä 
paremmin.  Tiedotusvälineet ovat mukana kehittämisessä. 
 
Tekniikan yhteistyöryhmässä selkeytetään ohjauslaitteiden päivystystä. Liiken-
teen seuranta- ja ohjaustietojen ja järjestelmien tehokkaampaa yhteistä hyödyn-
tämistä ja jatkossa myös niiden yhteistä hankkimista kehitetään. Joukkoliiken-
teen liikennevaloetuuksien laajentaminen koko seudulle on tärkeä kehittämista-
voite. Muiden yhteistyöryhmien listaamien kehittämiskohteiden taustajärjestel-
mien sekä seuranta-, viestintä-, ohjaus-, opastus-, tiedotusvälineiden ja -järjestel-
mien tekninen kehittäminen ja yhteensovittaminen on tekniikan ryhmän haas-
teena. Myös järjestelmien käyttö- ja ylläpitoasiat on mietittävä. 
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Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan kehittäminen 

 
1 TAUSTA JA TAVOITTEET 
 

Elokuussa 2002 Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunnassa päätettiin 
käynnistää laaja yhteistyöhanke liikenteen hallinnasta. Vastuutahoksi valittiin 
Tiehallinnon Uudenmaan piiri ja projektin johtajaksi tiejohtaja Rita Piirainen. 
Aiheesta järjestettiin yhteistyöseminaari 5.3.2003, joka hahmotti projektin läh-
tökohtia, tavoitteita ja painopisteitä, joiden pohjalta lähdettiin liikkeelle. 
 
Työryhmään koottiin pääkaupunkiseudun kaupunkien, YTV:n, Ratahallintokes-
kuksen, poliisin, palo- ja pelastustoimen, Hätäkeskusten, Tiehallinnon ja Lii-
kenne- ja viestintäministeriön edustajista. Työryhmän ensimmäinen tehtävä oli  
koota kunkin toimijan omissa tai yhteisissä toimintalinjoissa, selvityksissä ja lii-
kennejärjestelmähankkeissa kuvatut liikenteen hallintaan liittyvät tehtävät ja aja-
tukset. 
 
Työryhmä määritteli projektin tavoitteen seuraavasti: 
”Projektin tavoitteena on hahmottaa sellaiset pääkaupunkiseudulle yhteiset lii-
kenteen hallinnan kehittämistavoitteet, joilla voidaan mahdollisimman nopeasti 
vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen sen sujuvuutta, turvallisuutta, talou-
dellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kehittävästi.” 
 
Työn keskeisin tavoite on ollut saada aikaan laajempi ja syvempi yhteistyö pää-
kaupunkiseudulla yli osapuolten vastuualuerajojen. Erityisen tärkeää työryhmäl-
le oli heti alkuun löytää ja määrittää yhteistoiminnalle konkreettisia muotoja,  
joilla saavutetaan myös konkreettisia ja yhteistoimintaa motivoivia tuloksia. 
Työryhmän jäsenet ovat johtavissa asemissa tahoillaan, mikä edistää pitkäjäntei-
seen kehittämiseen sitoutumista. Näin ollen yhteisen tahtotilan ja vision löytä-
minen  pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan kehittämiselle oli mahdollista.  
 
Keskeisiä asioita liikenteen hallinnan kehittämisessä ovat seuraavat: 

• yhteisen tietoisuuden lisääminen pääkaupunkiseudun liikenteen hallin-
nan kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista, 

• tarpeiden, mahdollisuuksien ja vision vieminen kunkin osapuolen orga-
nisaatioon vastuina, toteuttamistavoitteina ja –ohjelmina, 

• luoda kaikkia hyödyttävät ja kaikkien hyväksymät yhteistoimintamallit, 
• lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä järjestelmien ja teknologian yh-

teistä hyödyntämistä. 
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2 LIIKENTEEN HALLINTA  
 

2.1 Liikenteen hallinta käsitteenä 
 
Liikenteen hallinnalla varmistetaan liikennejärjestelmän toimintakykyä ja liik-
kumisen turvallisuutta kaikissa olosuhteissa. Liikenteen hallinta edistää liiken-
teen sujuvuutta ja turvallisuutta, liikennejärjestelmän käytön tehokkuutta, yh-
teiskuntataloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
 
Liikenteen hallinnan keinot, välineet ja toimintamallit ovat moninaiset. Liiken-
teen hallinta on kysynnän ohjausta, liikenteen ja liikenneympäristön seurantaa, 
liikenteen ohjausta, liikennevalvontaa ja tiedotusta liikkujille. Liikenteen hallin-
nan keinoja ja toimenpiteitä ovat siis esimerkiksi pysäköintipaikkojen sijoittelu 
ja määrä sekä niihin ohjaus, joukkoliikenneinformaatio, reittineuvonta ja -
opastus, ajantasainen tai tilastollinen liikennelaskenta, matka-aikojen mittaus, 
tien pinnan liukkauden seuranta, sää- ja keliennusteet ja niiden ohjaamat muut-
tuvat nopeusrajoitusmerkit ja varoitusmerkit tai radiossa luettavat kelivaroituk-
set, poliisien suorittama nopeusvalvonta, liikenneonnettomuuksien tehokas hoito 
ja tiedottaminen, varareitille opastus häiriötilanteessa, liikennetiedotteet ja häi-
riötiedotteet.  
 
Keskeistä liikenteen hallinnassa on yhteistyössä toimiminen yhteisten tavoittei-
den mukaisesti. Suomen liikenneoloissa kaupunkiseuduilla on eniten liikennettä, 
ruuhkia ja häiriöitä, mutta myös paras joukkoliikennetarjonta; kaupunkialueilla 
toimijoita ja organisaatioita on eniten ja yhteistyön tarve on suurinta. Matkus-
tuskysyntää riittää joka vuorokauden aikaan ja toimintamallien on oltava sovitut 
etukäteen oli kyseessä sitten ennalta tiedossa oleva urheilutapahtuma, valtiovie-
railu tai suuronnettomuus. 
 
Liikennettä hallitaan monimutkaistuvassa ympäristössä mahdollisimman auto-
maattisesti toimivalla tekniikalla että ihmisten välisellä viestinnällä ja toimilla. 
Tekniikan toimintavarmuus ja ihmisten valmiiksi mietityt roolit eri tilanteissa 
ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa liikenteen hallinnassa. 
 

2.2 Pääkaupunkiseutu liikenneympäristönä 
 
Ihmisen ”liikuttajakoneiston”, liikennejärjestelmän ensimmäisinä keinoina ohja-
ta liikkumista ovat toimenpiteet, joilla vaikutetaan liikkumistarpeisiin ja kulku-
tavan valintaan esim. joukkoliikenteen palvelutarjonnalla ja tiedotuksella niistä. 
Kun ihminen on valintansa tehnyt ja on lähtenyt liikkeelle seuraavana tulevat 
toimenpiteet, jotka ohjaavat olemassa olevan väylästön käyttöä kuten liikenne-
tiedottaminen ja paikalliset ohjaukset kuten reititys, nopeuden rajoittaminen lii-
kennetilanteeseen sopivaksi ja häiriötiedotus. Vasta kolmantena keinona tulevat 
raskaammat ja pysyvämmät toimet kuten väylien parantaminen esim. kaistan 
muuttaminen joukkoliikennekaistaksi, kaistojen lisäys, liittymien kehittäminen 
jne. ja neljäntenä kokonaan uudet väylät, kulkutavat jne. eli uusinvestoinnit. 
Uusinvestoinnit edellyttävät tarkkaa tarpeiden selvittämistä, rakentamisen suun-
nittelua ja ovat hitaimmin toteutettavissa.  
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Liikenteen hallintakeinot kuten vaikkapa tiedottaminen ovat keinoista edulli-
simpia ja nopeimmin toteutettavia. Liikenteen hallinnan keinoilla voidaan hel-
pottaa liikkumista nykytilanteessa ja vaikuttaa liikenteen kysyntään tehostamalla 
verkkojen käyttöä. Parhaimmillaan liikenteen hallinnan avulla voidaan vaikuttaa 
investointien tarpeeseen ja siirtää suuria järjestelyjä myöhemmäksi. 
 
Liikennejärjestelmän kehittämisessä huomioidaan muutokset väestössä ja työ-
paikoissa sekä suunniteltu muutosten sijoittuminen. Ennusteista nähdään, että 
seudun väestön odotetaan kasvavan vielä nykyisestä. Vuonna 2025 Helsingin 
seudulla arvioidaan asuvan 1,5 miljoonaa asukasta, joka on 300 000 asukasta 
enemmän kuin vuonna 2001. Lisäksi pääkaupunkiseudulle tulee töihin jo nyt n. 
100 000 seudun ulkopuolella asuvaa. Päinvastaiseen suuntaan kulkee n. 20 000. 
Työpaikkoja tulee lisää pääkaupunkiseudulle noin 130 000 ja koko Helsingin 
seudulle noin 165 000 työpaikkaa. (PKS 2025) 

 
Pääkaupunkiseudun liikkumisesta joukkoliikenne hoitaa edelleen suurta osaa, 
mutta kehitys on aleneva, jollei tehdä mitään. Pääkaupunkiseudulla on rekiste-
röitynä 350 000 henkilöautoa. Yksityisten talouksien käytössä näistä on 330 
000, ja autoja suhteessa väestöön on 345 ha/1000 asukasta. Henkilöautojen mää-
rä on nelinkertaistunut 1960-luvulta. Seudun talouksista 59 prosentilla on aina-
kin yksi henkilöauto. Autolliset taloudet ovat keskimääräistä suurempia, ja väes-
töstä 72 prosenttia asuu taloudessa, jolla on auto. (PLJ 2002) 

 
Pääkaupunkiseudun asukkaat tekevät arkipäivisin noin kolme miljoonaa matkaa 
eli keskimäärin 3,6 matkaa seitsemän vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Kävellen 
tai polkupyörällä tehdään lähes 30 % matkoista. Joukkoliikenteen osuus on 27 
% ja henkilöauton 44 %. Laskettuna moottoriajoneuvolla tehtävistä matkoista 
joukkoliikenteen osuus on 39 %. Joukkoliikenne toimii parhaiten Helsingin kes-
kustan suuntaan, ja joukkoliikenteen osuus kantakaupunkiin suuntautuvista 
moottoriajoneuvomatkoista on lähes 60 %. Poikkisuuntaisilla tai Espoon ja Van-
taan sisäisillä matkoilla joukkoliikenteen osuus on vain 20-25 %. (PLJ2002)   
 

 
 
Kuva 1. Liikenteen kehitys 1966-2025 (PLJ 2002 – Tiivistelmä) 
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PLJ 2002:ssa laadittujen liikenne-ennusteiden mukaan seudun asukkaiden mat-
kamäärä kasvaa neljänneksen, moottoriajoneuvoilla tehdyt matkat kasvavat lä-
hes kolmanneksella. Maankäytön levitessä entistä laajemmalle matkat pitenevät 
ja kilometrisuoritteet kasvavat. Tieverkon parannuksista ja uusista joukkoliiken-
nehankkeista huolimatta ruuhkat lisääntyvät. Ruuhkaiset alueet laajenevat ja 
ruuhkat kestävät nykyistä kauemmin. Keskimääräiset liikenteen nopeudet hidas-
tuvat ja liikenteessä kuluva aika kasvaa. Liikenne kasvaa voimakkaasti poikit-
taissuunnassa ja seudun reunaosissa. Näillä matkoilla käytetään useimmiten 
henkilöautoa. Kuvassa 2 nähdään, että kehä I:n liikennemäärien ennustetaan 
kasvavan 20-25% ja kehä III:n liikenteen jopa 90 % vuoteen 2025 mennessä 
(PLJ 2002 –tiivistelmä). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Liikenteen kehitys kantakaupungin ja muun seudun välillä (PLJ 2002 – 
Tiivistelmä) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Poikittaisliikenteen kehitys (PLJ 2002 – Tiivistelmä) 
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3 TYÖN KULKU 

 
Selvitystyössä päätettiin etsiä mahdollisimman konkreettista ja realistista etene-
mispolkua unohtamatta visiota pidemmän aikavälin tavoitteista. Työssä keski-
tyttiin kuvaamaan keinoja, jotka olisivat käytössä noin viiden vuoden päästä. 
Liikenteen hallinnan keinojen eli kysynnän hallinnan, liikenneinformaation, lii-
kenteen ohjauksen ja häiriötilanteiden hallinnan yhteensovittamisessa haluttiin 
käyttää kaikkien toimijoiden mahdollisuudet hyväksi yhtenä seudullisena koko-
naisuutena. Kehittämisessä tulee tietenkin jatkossa myös ottaa huomioon muu 
oleellinen toimintaympäristö kuten esimerkiksi radiouudistukset ja kaupallisten 
liikenne- ja informaatiopalveluiden kehittäminen sekä tietenkin käyttäjien todel-
liset tarpeet. 
 
Työn alussa koottiin eri tahojen ajatukset asiantuntijahaastatteluin. Työryhmä 
kokoontui projektin aikana joulukuuhun 2003 mennessä viisi kertaa. Työn pe-
ruslähtökohtana oli laatia lähitulevaisuuden strategia ja toteuttamisohjelma työ-
ryhmässä edustettuina olevien tahojen tietojen, näkemysten ja odotusten pohjal-
ta, siksi työ ei ole edellyttänyt käynnistyäkseen perusselvityksiä. Työn vaiheet 
olivat: 
 
Työryhmän käynnistyskokouksessa 23.5.2003 määriteltiin ja hyväksyttiin pro-
jektin tavoitteet ja toteutusperiaatteet. Konsultti ja sihteeri haastattelivat hank-
keen osapuolten ja muiden sidosryhmien edustajia kesä-elokuussa liikenteen 
hallinnan nykyisestä ja tavoitetilasta, yhteistyöstä sekä kehittämistarpeista. 
Haastatteluista esitettiin yhteenveto työryhmälle elokuun lopussa seuraavaan 
kokouksen valmisteluaineistoksi.  
 
Työryhmä piti suunnittelukokouksen syyskuun alussa, jolloin työryhmä määrit-
teli jatkokehittelyn pääkohteet ja nimesi niitä selvittämään kolme alatyöryhmää, 
jotka olivat liikenteen häiriöiden hallinnan ja ohjauksen työryhmä, liikenteen 
tiedottamisen työryhmä sekä liikenteen hallinnan järjestelmien ja tekniikan työ-
ryhmä. Nämä alatyöryhmät pitivät kukin kaksi työkokousta ja määrittelivät 
oman vastuualueensa tärkeimmät kehittämiskohteet, kehittämistavat ja vastuulli-
set tahot tai henkilöt sekä raportoivat työnsä työryhmälle lokakuussa 2003. Ala-
työryhmien käymät keskustelut on esitetty liitteessä 1. 
 
Työryhmä hyväksyi lokakuun lopun kokouksessaan alatyöryhmien esitykset ja  
priorisoi tehtyjä ehdotuksia. Työryhmä hahmotti myös jatkokehittelyn suuntalin-
joja (organisoituminen, toimeenpanosuunnitelmien laadinta, raportointi toimek-
siantajille ). Työryhmän osapuolet vuoden 2003 viimeisessä kokouksessaan il-
moittivat missä kehittämisen yhteistyöryhmissä ne haluavat olla edustettuina ja 
nimesivät edustajansa niihin. Kokouksessa  käsiteltiin ja  hyväksyttiin perustet-
tujen yhteistyöryhmien ja työohjelma alkuvuodelle 2004, sisältö esitetään luvus-
sa 4 ja 5.  
   



 
 
 11

4  TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET KEHITTÄMISEN PAINOPISTEIKSI JA JAT-
KOTOIMENPITEIKSI 

 
4.1 Keskeiset lähtökohdat 

 
Pääkaupunkiseudulla liikenteen hallinnan ongelmat ja kehittämistarpeet koetaan 
valtaosin samanlaisina ja yhteisinä eri organisaatioissa. 
 
Työryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että asetettujen alatyöryhmien ra-
porteissaan ehdottamat kehityskohteet ja toimenpiteet ovat kaikki tärkeitä ja 
kannatettavia. Liikenteen hallinnan riittävää vaikuttavuutta ja hyötyjä ei kyetä 
saavuttamaan yksittäisten kaupunkien ja viranomaisten erillisponnistuksin, kos-
ka jo liikenteen hallinnan nykytehtäviin ja etenkin liikenteen hallinnan mahdol-
lisuuksiin nähden osapuolten käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat  rajalliset 
ja panostus investointeihin on alimitoitettua. 
 
Yhteistyön ja kohteiden kehittämisen tässä vaiheessa työryhmä näki tarkoituk-
senmukaiseksi rajata liikenteen hallinnan kehittämisen maantieteellisen alueen 
kattamaan projektiin alunperin mukaan tulleiden kaupunkien alueet. ”Pääkau-
punkiseutu” kattaa tässä kehityshankkeessa siten Espoon, Helsingin ja Vantaan 
kaupungit. Liikenteen hallinnan organisointi sekä toimintamallit luodaan tämän 
liikenteellisesti vaativimman alueen tarpeiden mukaan. Aluetta ja yhteistyötaho-
ja voidaan yhteisin päätöksin myöhemmin laajennetaan ilmaantuvien tarpeiden 
ja uusien osapuolten yhteistyöhalukkuuden mukaan. 
 

4.2 Kehittämisen avain on organisoitu yhteistoiminta 
 

Merkittävää kehitystä liikenteen hallinnassa voidaan saada aikaan vain eri taho-
jen voimien yhdistämisellä operatiivisessa toiminnassa, suunnittelussa ja pää-
töksenteossa. Työryhmän yksimielinen kanta on, että pääkaupunkiseudun liiken-
teen hallinnan kehittämiseksi tärkein päätös on sitä koskevan yhteistyön organi-
sointi.  
 
Kehittämisessä tarvitaan operatiivisessa vastuussa olevien asiantuntijoiden jat-
kuvaa yhteistyötä, jotta jokapäiväinen operatiivinen toiminta jatkuvasti kehittyy 
ja jotta liikennettä koskeville päätöksille saadaan perustaksi koko pääkaupunki-
seudun kattava asiantuntemus. Ilman organisoitua yhteistoimintaa ei synny tie-
don ja kokemuksen vaihtoa, yhteistä tilanneanalyysiä,  nopeita operatiivisia ke-
hittämistoimenpiteitä eikä mittavampien päätösten valmistelua. 
 
Tehokas liikenteen hallinnan toteuttaminen edellyttää osapuolilta koko pääkau-
punkiseudun kattavaa tavoitteellisuutta ja koordinaatiota, mihin tarvitaan  yh-
teistoimintaa suunnitteleva ja valvova johtoryhmä. 

 
4.3 Yhteistyön organisointimalli 

 
Liikenteen hallinnan yhteistoimintaa johtaa  liikenteen hallinnan johtoryhmä, 
joka ohjaa kolmea pysyvää  yhteistyöryhmää. 
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Työryhmä oli yksimielinen siitä, että liikenteen hallinnan yhteistyön kehittymi-
sen varmistamiseksi on tarkoituksen mukaista muodostaa pääkaupunkiseudun 
liikenteen  hallinnan johtoryhmä, joka seuraa koko pääkaupunkiseudun liiken-
teen hallinnan tilaa, määrittää kehitystavoitteet, seuraa, ohjaa ja koordinoi alla 
todettujen yhteistyöryhmien toimintaa sekä edistää yhteistyöhankkeiden toteu-
tumista omissa organisaatioissaan. 
 
Liikenteen hallinnan johtoryhmä tuo oman alueensa kehittämistarpeet, tavoitteet 
ja suunnitelmat tietoon pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisestä 
vastaaville yhteistyöelimille (esim. pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta, 
YTV:n PLJ - toimikunta) ja tukee näin niiden suunnittelua ja päätöksentekoa. 

 
Liikenteen hallinnan johtoryhmän valvonnassa ja ohjauksessa toimivat liiken-
teen hallinnan osa-alueiden käytännön yhteistyöstä vastaavat kolme pysyvää yh-
teistyöryhmää.  Ryhmät ovat sisällöltään vastaavat kuten aiemmat alatyöryhmät 
eli liikenteen häiriön hallinta ja organisointi, liikenteen tiedottaminen sekä lii-
kenteen hallinnan järjestelmät ja tekniikka –ryhmät. Yhteistyöryhmiin esitettiin 
ja hyväksyttiin jäljempänä todetut kokoonpanot. Ryhmät voivat itse päättää ko-
koonpanonsa täydentämisestä kulloinkin kohteena olevien asioiden edellyttä-
mällä  asiantuntijoilla. Yhteistyöryhmän pysyvän kokoonpanon muutokset ja 
täydennykset todetaan johtoryhmässä. 
 
Ryhmät ovat kokoonpanoltaan pysyviä ja kokoontuvat säännöllisesti. Ne laativat 
kehitystavoitteet ja niitä toteuttavat suunnitelmat sekä ohjelmat rullaavasti aina 
kahdelle lähimmälle vuodelle. Suunnitelmat ja ohjelmat sisältävät sekä nyky-
resurssein toteutettavia kehittämiskohteita että liikenteen hallinnan merkittävää 
kehittämistä ja lisäpanostusta perustelevia ja valmistelevia projekteja. Ryhmät 
pitävät yhteyttä ja koordinoivat toimintaansa toisiin liikenteen hallinnan yhteis-
työryhmiin. 
  

4.4 Liikenteen hallinnan johtoryhmän alkuvaiheen tehtäviä ja vastuita. 
 

Johtoryhmä muodostaa näkemyksen, miten toteutetaan pääkaupunkiseudun lii-
kenteen hallinnan vision laatiminen. Visiolla tarkoitetaan pitkän tähtäimen ta-
voitetilaa. Johtoryhmä asettaa myös vision  toteuttamista varmistavien lyhyen ja 
pidemmän tähtäyksen tavoitteet sekä ohjaa ja valvoo niitä toteuttavia projekteja. 
 
Johtoryhmällä yhtenä selkeänä tavoitteena on se, että liikenteen hallinta on yksi 
peruskeino pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Hahmotetaan 
yhteistyössä miten liikenteen hallinnalla voidaan vähentää tie- ja katuverkon 
käyttöpaineita ja uusinvestointitarvetta. PLJ 2006 -projektia käynnistettäessä ja 
toteutettaessa liikenteen hallintaa tulee käsitellä samanlaisena toteuttamisväli-
neenä, ”hankkeena”, kuin esimerkiksi katu- tai väylän uusinvestointia. 
 
Johtoryhmä pitää huolen siitä, että osapuolet nimeävät pätevät ja tehtäväänsä 
motivoituneet edustajat yhteistyöryhmiin ja että edustajilla on yhteistyöryhmien-
sä toimia koskeva raportointivelvollisuus esimiehilleen. Tavoitteena on varmis-
taa kaupunkien ja viranomaisten ylimmälle johdolle jatkuvasti hyvä kokonais-
kuva liikenteen hallinnan tilasta ja kehittämistarpeista. 
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Esitys johtoryhmän jäseniksi helmikuussa 2004: 
Tiehallinto, U-piiri, puheenjohtaja    Rita Piirainen 
Liikenne- ja viestintäministeriö     Matti Roine   
Espoon kaupunki      Martti Tieaho  
Helsingin kaupunki      Olli-Pekka Poutanen  
Vantaan kaupunki      Urpo Vainio  
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Niilo Järviluoma 
Helsingin poliisilaitos     Heikki Seppä 
Espoon poliisilaitos     Kari Ahola / Pekka Penttilä 
Vantaan kihlakunnan poliisi    Ari Inkilä  
Helsingin kaupungin pelastuslaitos       Jorma Lilja 
Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos    Heikki Paajanen 
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos    Pekka Vänskä 
Hätäkeskuslaitos, Helsingin hätäkeskus     Markus Grönholm 
Hätäkeskuslaitos, Länsi-Uusimaa    Jarmo Laurila 
Hätäkeskuslaitos, Itä- ja keski-Uusimaa    Vesa Seppä    
Ratahallintokeskus      Anne Herneoja 
Tiehallinto, Liikennekeskus    Petri Rönneikkö 
Liikenne- ja viestintäministeriö, sihteeri    Armi Vilkman-Vartia  
   

4.5 Pysyvien työryhmien tehtävät ja vastuut 
 
Liikenteen häiriönhallinta- ja organisointiryhmä pureutuu erityisesti liikenteen 
turvallisuuden varmistamiseen häiriötilanteissa poliisin, pelastustoimen, hätä-
keskusten, tie- ja katutilan hoitajien sekä liikenneoperaattorien kesken yhteis-
työssä ennalta suunnitelluilla toimintamalleilla, roolituksilla ja vastuiden jaolla. 
Häiriön hallinnalla tarkoitetaan tiellä tai kadulla tapahtuvan odottamattoman ja 
yllättävän liikennettä huomattavasti häiritsevän tapahtuman, kuten onnettomuu-
den, havaitsemista ja toimintaa sen hoitamiseksi. Liikennehäiriöitä ovat onnet-
tomuudet, merkittävät liikenteenohjauslaitteiden rikkoontumiset, tie- ja katu-
työmaat, normaalista poikkeavat ruuhkautumiset  sekä liikenteen erikoisohjauk-
set kuten saattueet ja poikkeukselliset yleisötapahtumat.  
 
Liikenteen tiedottamisen –yhteistyöryhmä suunnittelee liikennetiedottamista se-
kä tienkäyttäjille (yksityis- ja ammattikuskeille) että joukkoliikenteelle ottaen 
huomioon erilaiset käytettävissä olevat tiedotusvälineet ja niiden kehittyminen. 
Ensisijaisesti mietitään viranomaislähtöistä julkista tiedottamista, kaupallisen 
tiedottamisen tuottamat lisäarvopalvelut tulee kuitenkin huomioida työssä. Tie-
dottaminen koskee niin staattisen tiedon (aikataulut, reittitiedot, väylät, pitkäai-
kaiset muutokset jne.) kuin muuttuvan tiedon (häiriötiedot, keli- ja säätiedot, lii-
kenne- ja paikannustiedot jne.) jakamista. 
 
Liikenteen hallinnan tekniikan ja järjestelmien yhteistyöryhmä kehittää tietojen 
yhteistä hyödyntämistä ja ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien parempaa ”keskuste-
lua” toistensa kanssa. Koko seutua palvelevien järjestelmien yhteishankinta nou-
see varmasti järkeväksi toimintamalliksi viimeistään vanhoja järjestelmiä uusit-
taessa. Myös käyttö- ja ylläpitoasiat on mietittävä yhteisesti. 
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Kaikkien ryhmien toiminnan perushyötyjä ovat tiedonvaihdon ja ymmärryksen 
lisääminen kunkin toimintamalleista, järjestelmistä ja tiedoista. Otetaan yhtei-
sesti vastuuta liikenteen turvallisuudesta, sujuvuudesta ja kuljetusten varmuu-
desta sekä matkustamismukavuuden parantamisesta seudulla.  
 
Ryhmien toiminta vakiintuu vuonna 2004, ryhmiin pyritään saamaan edustajat 
kattavasti pääkaupunkiseudun kaikista liikenteen toimijoista.  
 

4.5.1 Yhteistyöryhmien toiminnan käynnistäminen 
 
Koska liikenteen hallinnan yhteistoiminnan organisointi pysyviin yhteistyöryh-
miin ei vaadi osapuolilta lisäresursseja ja panostuksia, päätettiin, että yhteistyö-
ryhmät voivat aloittaa toimintansa heti.  
 
Työryhmä antoi yhteistyöryhmille ja niiden nimetyille jäsenille  tehtäväksi val-
mistella toimintasuunnitelmansa vuosille 2004-2005 seuraavalla tavalla: 

 
a) Yhteistyöryhmän järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valinta). 
b) Yhteistyöryhmä laatii vuosien 2004 - 2005 tavoitteet ja toimintasuunnitelmat  

lähtökohtanaan työryhmän priorisoimat tehtävät, muut projektin alatyöryh-
mien raporteissa nimetyt asiat sekä lisäksi työryhmän paikantamat mahdolli-
set muut kehitystarpeet. 

c) Yhteistyöryhmän ryhmittelee toimintasuunnitelmansa vuonna 2004 sen 
omilla päätöksillä toimeenpantaviin asioihin sekä vuonna 2004 tehtäviin laa-
jempiin selvityksiin joiden toteuttaminen edellyttää esim. budjettipanosta 
vuodelle 2004/2005 tms. hyväksyntämenettelyä. 

d) Yhteistyöryhmä määrittää toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä omat 
toimintamallinsa ( kokousajankohdat/-kestot, kokousten valmistelu, kokous-
pöytäkirjat, niiden jakelu, yhteydet toisiin työryhmiin jne. ). 

e) Yhteistyöryhmä toimittaa toimintasuunnitelmansa työryhmälle 30.1.2004 
mennessä. Ryhmien puheenjohtajat esittelevät suunnitelman työryhmän ko-
kouksessa 10.2.2004. 
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5 TYÖRYHMIEN ALUSTAVAT SUUNNITELMAT KEVÄÄLLÄ 2004       
   

5.1 Liikenteen häiriöiden hallinnan ja organisoinnin työryhmän suunnitelma vuosille 
2004-2005 

Ryhmän koollekutsujana toimii Arto Hokkanen, Helsingin poliisi, liikenne- ja 
erityispoliisi,  
sihteerinä Jyri Mustonen, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Muut jäsenet (tilanne helmikuussa 2004): 
Espoon kaupunki, tekninen keskus: Jyrki Heikkinen 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto: Pekka Isoniemi 
Helsingin kaupungin liikennelaitos: Mikko Metsola / Tapani Huhtala 
Vantaan kaupunki, maankäytön ja ympäristön toimiala: Jorma Ranta 
Helsingin pelastuslaitos:  Jorma Lilja  
Hätäkeskuslaitos, Helsinki: Markus Grönholm 
Ratahallintokeskus:  Kimmo Turunen  
YTV:  Kimmo Sinisalo  
Lisäksi Espoon ja Vantaan poliisista sekä pelastuslaitoksista edustus. 
 
1. Häiriöaltteimpien suurten väylien sujuva ja turvallinen liikenne 
 
Kyseessä ovat etenkin Kehä I ja III, Turunväylä ja Lahdenväylä sekä Kehä II.  
 
Tavoitellut hyödyt ovat 

• Välittömien onnettomuuskustannusten pieneneminen 
• Väylien käyttäjien aikakustannusten väheneminen 
• Häiriöiden aiheuttamien energiakulutuksen ja ympäristöhaittojen vähen-

tyminen 
 
Vuoden 2004 aikana edetään seuraavilla alueilla: 
 
1.1 Kartoitetaan kehäteiden varsilla käytettävissä olevat rinnakkaiset väylät. 
Kaupunkien ja tiehallinnon edustajat käyvät läpi kehäteiden varrella olevat rin-
nakkaisreitit ja seulovat niistä mahdollisesti käyttökelpoiset. Heikkinen, Ranta, 
Isoniemi, Mustonen. 
 
1.2 Varaudutaan tiedottamaan liikenteelle vaihtoehtoreittien käytettävyydestä 
(erityisesti Kehä III). Reittien ja liikennevälineiden valintaan välitetään häiriöti-
lanteissa jatkuva ja reaaliaikainen tieto liikenteen sujuvuudesta säteittäisillä pää-
väylillä ja kehäväylillä. Mustonen, Hokkanen, Grönholm, tiedottamisen yhteis-
työryhmä, Helsingin liikennekeskus. 
 
1.3 Kääntymiskaistojen ja kiihdytyskaistojen parantaminen erityisesti kaistan-
vaihto-onnettomuuksien vähentämiseksi. Kartoitetaan pahimmat kohdat onnet-
tomuustilastojen avulla ja mahdollisesti jo tehdyt parantamissuunnitelmat. Teh-
dään esitys pikaisesti tehtävistä parannustoimista. 
 
1.4 Liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirtäminen ja romuajoneuvojen hävit-
täminen. Siirroista päättävän ja siirroista vastaavan tahon ohjeistusten ja käytän-
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nön menetelmien tarkastaminen pääkaupunkiseudulla. Tarvittaessa tullaan esit-
tämään ohjeistuksen laatimista/uusimista (poliisi, kunnat ja tiepiiri). 
 
1.5 Kameravalvonnan kehittäminen vilkkaimpien väylien onnettomuusriskin 
vähentämiseksi. Yleissuunnitelman tekeminen käyntiin mahdollisimman pian. 
 
Vuodelle 2005 ja myöhemmin jäävät asiat: 
 
1.6 Telematiikan hyödyntäminen em. väylien liikenteen hallinnassa:  
seurantatiedon hankinta liikennemääristä, liikennenopeuksista, säästä ja kelistä, 
ohjaus- ja info- opasteet (nopeudet, kaistat, reitit, massatapahtumat jne.), jouk-
koliikenne- etuuksien ja erityisjärjestelyjen mahdollisuuksien selvittäminen em. 
väylillä. 
 
1.7 Liikennevalojen korvaaminen ramppi- ja muilla liikennejärjestelyillä kehä-
teillä, koska poikittaisväylien liikennemäärät ovat pienet pääliikenteen määrään 
ja sille aiheutettuun haittaan nähden. 
 
1.8 Kehä I:n kehittämisohjelman toteuttaminen. 
 
2. Onnettomuuksien tehokas hoito 
 
Kyseessä on onnettomuuksien seurausten ja muiden liikenteen sujuvuutta estä-
vien häiriöiden tehokas poistaminen ja jälkihoito yhteisin toimintaperiaattein 
pääkaupunkiseudulla. 
 
Tavoitellut hyödyt ovat 

• Häiriöiden hoitaminen tavalla joka ei luo uusia häiriöitä ja vaaratilantei-
ta, onnettomuuksien ketjuuntumisen estäminen 

• Viranomaistiedotteiden sisällön ja luokittelujen selkeytyminen 
• Eri viranomaistahot saavat tarvitsemansa tiedon häiriötilanteista 
• Häiriöiden aiheuttamien energiakulutuksen ja ympäristöhaittojen vähen-

tyminen 
 
Vuoden 2004 aikana edetään seuraavilla alueilla: 
 
2.1 Pääkaupunkiseudun poliisi- ja pelastuslaitokset sekä katujen/tien- pitäjät 
päivittävät ja määrittävät yhteistyössä toimintaperiaatteet ja käytännöt: 

• Miten onnettomuuspaikat raivataan mahdollisimman nopeasti 
• Onnettomuuksien jälkien (vahingoittuneet ajoneuvot, polttoaine- ja öljy-

vuodot yms.) mahdollisimman nopea poistaminen 
• Vahingoittuneen liikenteen ohjaustekniikan ja välineistön mahdollisim-

man nopea korjaaminen 
• Selvitetään liikenteenohjausvaunujen hankinta ja käyttöperiaatteet pää-

kaupunkiseudulla 
• Häiriötilanteesta tiedottaminen häiriö- ja poikkeustilanteissa 

 
Työryhmän jäsenet tarkistavat oman organisaationsa nykyiset toimintaperiaat-
teet. 
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Vuodelle 2005 ja myöhemmin jäävät asiat: 
 
2.2 Osapuolet arvioivat jatkossa yhdessä vuosittain yhteistyön ja sen periaattei-
den kehittämistarpeet. 
 
3. Joukkoliikenteen ohjauksen yhteiset järjestelmät 
 
Tavoitteena on, että pääkaupunkiseudun katujen ja teiden joukkoliikenteen oh-
jauksen järjestelmät ovat yhteiset ja tiedottamisessa mahdollisimman yhteenso-
pivat rataliikenteen kanssa. 
Tavoitellut hyödyt ovat 
 

• Mahdollistetaan täydellinen yhteisen järjestelmän peitto ja ohjauskyky 
yksittäiseen joukkoliikennevälineeseen asti 

• Investoinneissa ja käytössä vältetään päällekkäisyyden ja erilaisuuden 
aiheuttamat kustannukset 

• Mahdollistetaan joukkoliikennevälineiden kuljettajien kaksisuuntainen 
liikenteen tiedottaminen 

• Mahdollistetaan tiedottaminen joukkoliikennevälineissä matkustajille 
• Edistetään eri joukkoliikennemuotojen yhteiskäyttöä 

 
Vuoden 2004 aikana edetään seuraavilla alueilla: 
 
3.1 Täsmennetään tarvittavilta osin liikenteen hallinnan pääkaupunkiseutua kos-
kevat tavoitteet, kartoitetaan niitä vastaavat liikenteen telematiikan kokonaistar-
peet ja laaditaan niille toteutusohjelma (kohteet ja investoinnit). Tähän tarvitaan 
kommentteja: HKL, YTV, RHK. 
 
Vuodelle 2005 ja myöhemmin jäävät asiat: 
 
3.2 Kaduilla ja teillä joukkoliikennettä harjoittavilla operaattoreilla on käytös-
sään yhteinen pääkaupunkiseudun kattava kuljettajien liikenteen ohjauksen ja 
matkustajien informoinnin toteuttava kaksisuuntainen ohjaus- ja tiedottamisjär-
jestelmä. Em. järjestelmien kehittämis- ja toteuttamispäätökset tehdään kaupun-
kien yhteispäätöksin ja niiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa lisätään 
YTV:n vastuuta sekä toimivaltaa. 
 
4. Hätäkeskuslaitoksen ja liikenneviranomaisten yhteistyön kehittäminen 
 
Laaditaan hätäkeskuslaitoksen ja muiden viranomaisten tulevat yhteistoiminta-
mallit pääkaupunkiseudulla häiriön hallinnassa ja liikenteen ohjauksessa. 
 
Tavoitellut hyödyt ovat 

• Osapuolille täsmentyy kuva, miten erilaiset liikenteen hätätilanteet hoi-
detaan prosessina sekä miten liikenteen häiriöiden hallinta ja liikenteen 
ohjaus hoidetaan tapahtuman osana 

• Viranomaistiedon tarve sekä tiedottamistarve eri suuntiin liikenteen hal-
linnan näkökulmasta määrittyvät (mitä tietoa tarvitaan, keneltä sitä saa-
daan, millä tavoin sitä saadaan ja mihin sitä käytetään) 
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Vuoden 2004 aikana edetään seuraavilla alueilla: 
 
4.1 Käynnistetään pääkaupunkiseutua koskeva projekti, jossa määritellään: 

• Minkälaisissa liikenteen hallintaa edellyttävissä tapauksissa Hätäkeskus 
(Häke) on osapuolena 

• Minkälainen on tällaisten tapausten koko hoitamisprosessi eri osapuolten 
(Häke, pelastuslaitos, poliisi, tienpitäjä) kannalta 

• Mitkä ovat pelastuslaitoksen, poliisin ja tienpitäjän häiriönhallintaan, oh-
jauksen ja tiedottamiseen liittyvät vastuut tapahtumapaikalla ja sen jälki-
hoidossa 

• Missä laajuudessa Häke tukee em. tehtäviä pelastusprosessin käynnistä-
misen jälkeen ja mitä tämä eri osapuolten toiminnalta ja järjestelmiltä 
edellyttää 

• Mitä mahdollisia erityisvaateita sisältyy Häken kolmen Uudenmaan hä-
lytyskeskuksen yhteistoimintaan pääkaupunkiseudun muiden yhteis-
työosapuolten kesken 

 
Grönholm, Hokkanen, HKL, Isoniemi, Ranta, Heikkinen, Mustonen. Tämä pro-
jekti jatkuu myös vuoteen 2005. 
 
5. Toimijoiden säännöllinen vuorovaikutus 
 
Tässä on kyseessä pääkaupunkiseudun liikenteen hallintaan vaikuttavien asian-
tuntijoiden ja toimeenpanijoiden säännöllinen ja organisoitu vuorovaikutus. 
 
Tavoitellut hyödyt ovat 

• Osapuolille syntyy kokonaisvaltainen yhteinen näkemys liikenteen hal-
linnan tilasta ja kehittämistarpeista 

• Kokemusten vaihto ja osaamisen siirtyminen 
• Vaikuttamisen laadun, uskottavuuden ja voiman kasvaminen poliittisten 

päättäjien suuntaan 
• Lisätään seudullisella liikenteen hallinnan asiantuntijayhteistyöllä sekä 

em. ohjelmilla liikenteen hallinnan ja sen telematiikan tuntemusta ja hy-
väksyntää poliittisissa päättävissä elimissä 

• Yhteistyömahdollisuuksien ja yhteisten projektien mahdollisuuksien hel-
pompi hahmottaminen 

• Tarpeettomien päällekkäisyyksien välttäminen kehittämistyössä ja inves-
toinneissa 

• Varmistetaan nyt alkaneen yhteistoiminnan jatkuvuus ja ehdotettujen ke-
hittämistoimenpiteiden toteutuminen 

 
Vuoden 2004 aikana edetään seuraavilla alueilla: 
 
5.1 Muodostetaan liikenteen häiriönhallinta ja ohjaus -ryhmä ja vakiinnutetaan 
sen toiminta. Koordinaatio varmistetaan kunkin osapuolen edustajien keskinäi-
sellä yhteistyöllä, säännöllisillä kokouksilla sekä kunkin osapuolen ylimmän 
johdon ja em. asiantuntijoiden 1-2 kertaa vuodessa tapahtuvin kokouksin. Ko-
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kousajankohdat määritellään säännöllisiksi siten, että niiden valmistelut voidaan 
tehdä kunnolla. Varmistetaan kokoustietojen ja työryhmän tuotosten jakelu niitä 
tarvitseville. 
 
Vuodelle 2005 ja myöhemmin jäävät asiat: 
 
5.2 Raportoidaan edellisen vuoden työn tuloksista. Päivitetään toimintasuunni-
telma kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. 
 
Työryhmän toimintatapa 
Yhteistyöryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. 
 
Kokoukset kestävät 3 - 4 tuntia. Kokoukset valmistellaan siten, että käsiteltävien 
asioiden materiaali on osallistujien käytettävissä viikkoa ennen kokousta. 
 
Muina aikoina osaryhmät voivat kokoontua tarvittaessa. Materiaalia vaihdetaan 
ja kommentoidaan sähköpostin välityksellä. 
 
Muita kuin ryhmän vakiojäseniä voidaan kutsua mukaan tarvittaessa. 
Työ on aluksi uudelleen organisoimista, järjestäytymistä ja toimien aikataulut-
tamista, mutta myöhemmin mahdollisesti myös investointeja. Oleellista on ai-
kaansaada säännöllinen vuorovaikutus, joka edellyttää roolien ja tehtävien auki-
kirjoittamista.  
 
Kokouspöytäkirjat, niiden jakelu: pöytäkirjat ja muu materiaali jaetaan työryh-
män jäsenille, muiden työryhmien puheenjohtajille ja sihteereille sekä johto-
ryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille. 
 
Työryhmän jäsenet vastaavat materiaalin jakamisesta omissa organisaatioissaan. 
 
Yhteydet toisiin työryhmiin: materiaalin jako on mainittu yllä. Yhteiskokouksia 
muiden työryhmien kanssa pidetään tarvittaessa. Osallistutaan koko projektia 
koskeviin seminaareihin. 
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5.2 Liikenteen tiedottamisen työryhmän suunnitelma vuosille 2004-2005 

 
Ryhmän koollekutsujana toimi Kari Sane, Helsingin kaupungin kaupunkisuun-
nitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta 
Muut jäsenet (tilanne helmikuussa 2004): 
Espoon kaupunki, joukkoliikennekeskus: Kari Lehtonen 
Helsingin kaupungin liikennelaitos, bussiliikenne: Mika Seppänen /  
raitioliikenne: Erkki Mutka /  tiedotus: Eeva Mustonen  
Vantaan kaupunki, tekninen toimiala: Hannu Laakso 
Helsingin poliisi, liikenne- ja erityispoliisi: Juha-Matti Kettunen 
Hätäkeskuslaitos: Markus Grönholm tai hänen nimeämänsä 
Ratahallintokeskus: Kimmo Turunen 
Tiehallinto, liikennekeskus: Petri Rönneikkö / Mauri Pyykönen 
Tiehallinto, keskushallinto: Jorma Helin 
Yleisradio, Radio Peili: Juha Virtanen 
YTV Liikenne: Kare Ojaniemi 
. 
Keskeiset kehittämistavoitteet yhteenvetona 2004-2005 
 
1. Lisätään tiedotusyhteistyötä eri toimijoiden ja tiehallinnon liikennekes-

kuksen kanssa. Tavoitteena lisätä liikennetietojen vaihtoa ja erityisesti pa-
rantaa liikennekeskuksen mahdollisuuksia arvioida ja tiedottaa seudulla val-
litsevista liikennetilanteista. 
 

2. Käynnistetään joukkoliikenteen ajantasainen häiriötiedotus ensimmäi-
sessä vaiheessa Helsingin liikennelaitoksen ja tieliikelaitoksen yhteistyönä 
raitioliikenteessä. 
 

3. Laajennetaan joukkoliikenteen ajantasainen matkustajainformaatiota 
Internet- ja matkapuhelinviestintään 
 

4. Selvitetään liikennekameroiden kuvien käytettävyyttä ja jakelumahdolli-
suuksia liikenteen sujuvuudesta tiedottavien medioiden käyttöön  
 

5. Selvitetään merkittävien tie- ja katurakennustyömaiden ja niiden liiken-
teellisten vaikutusten systemaattisen tietojenkeruun käynnistämismahdolli-
suudet  
 

6. Selvitetään Poliisin ja Hätäkeskuslaitoksen yhteistyömuotoja liikenne-
onnettomuuksista aiheutuvien liikennehäiriötietojen välittämisessä. 
 

7. Selvitetään seudullisen liikennetiedottamisportaalin toteuttamismahdolli-
suuksia  
 

8. Selvitetään bussimatkustajia palvelevan kuulutus- ja liikennetiedotus-
järjestelmän käyttöönottomahdollisuuksia  
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9. Käynnistetään selvitys liikenteen tiedottamisen yhteistyön kehittämisestä 
tavoitteena luoda seudun liikenteen tiedotuskeskus  
 
Edellä mainittujen keskeisten tavoitteiden lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan 
liikenteen tiedottamiseen liittyviä erillishankkeita mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi seu-
raavat 
 

• Ajantasaisen liityntäpysäköintiopastuksen lisääminen » Helsinki, 
• Ajantasaisen pysäköintilaitosten täynnä/tilaa -tietojen  laajentaminen 

Internet- ja matkapuhelinviestintään » Helsinki 
• ELMI (Espoo ja Länsiväylä) -ajantasaisen matkustajainformaation 

kehittäminen » Espoo 
• Espoon terminaalin  (Helsinki/Kamppi) matkustajainformaatio-

järjestelmän toteuttaminen » YTV, Helsinki 
• HELMI (Helsingin joukkoliikenteen liikennevalo- ja matkustajain-

formaatio) –järjestelmän ajantasaista aikataulutietoa osoittavien tau-
lujen laajentaminen noin 25 pysäkille 

• JOKERI (Joukkoliikenteen kehämäinen bussiyhteys) 
-ajantasaisen matkustajainformaation kehittäminen » Helsinki, Espoo 

• JUSE (junaseuranta) –tietojen laajentamisen selvittäminen » Rata-
hallintokeskus 

• NOPPA -näkövammaisten matkustajainformaation liittäminen osaksi 
JOKERIN matkustajainformaatiota » Helsinki, Espoo 

• Reittioppaan tietoaineksen laajentamismahdollisuudet ajantasaisella 
informaatiolla joukkoliikenteen kulusta  selvitetään » YTV  

• Tietojen välitys liikenteen sujuvuuteen vaikuttavista liikenteen ohja-
uslaitteiden vioista ja yleisötapahtumista » Helsinki  

 
Eri organisaatioiden edustus yhteistyöryhmässä täsmentyy vuoden 2004 aikana 
samalla kun ryhmän tavoitteet ja työnjako muiden Pääkaupunkiseudun liiken-
teen hallinta –yhteistyöryhmien kanssa selkiytyvät.  
 
Kehittämistavoitteiden kuvaukset  
 
1) Tiedotusyhteistyön kehittäminen  

 
Yhteistyötä kehitetään käyttäen pohjana Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin ja 
Helsingin liikenteenohjauskeskuksen kesken solmittua sopimusta. Tämän 
sopimuksen tavoitteena on keskittää liikenteen tiedottaminen liikennekes-
kukselle. Sopimuksessa on määritelty tilanteet, joissa Helsingin liiken-
teenohjauskeskus siirtää tiedotusvastuun Tiehallinnon liikennekeskukselle. 
Tällaisia ovat tilanteet, joissa liikenteen sujuvuus huononee tai sen oletetaan 
huonontuvan merkittävästi normaaliin tilanteeseen verrattuna. 
 
Yhteistyöryhmän tavoite on, että vastaavantyyppisiä sopimuksia voitaisiin 
solmia myös muiden liikenteen ja väyläverkon hoidosta vastaavien toimijoi-
den sekä liikennekeskuksen kesken. Näin voidaan yhdenmukaistaa ja laajen-
taa liikennetietojen jakelua sekä samalla luodaan pohjaa tavoitteen mahdolli-
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sen seudullisen liikenteen tiedotuskeskuksen toiminnalle. 
 
Hanke ei vaadi merkittäviä päätöksiä tai merkittävää rahoitusta 
 

2) Joukkoliikenteen ajantasaisen häiriötiedotuksen käynnistäminen 
 
Liikennelaitoksen ja Tieliikelaitoksen kesken on käynnistymässä ensim-
mäinen merkittävä joukkoliikenteen ajantasainen häiriötiedotusjärjestelmä.  
 
Yhteistyöryhmä seuraa järjestelmän kehittymistä sekä pyrkii vaikuttamaan 
sen tuottamaan tietoaineistoon siten, että se olisi myös muiden viranomais-
ten, erityisesti liikennekeskuksen käytettävissä  
 
Hanke on käynnistymässä 
 

3) Joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation tuottaminen 
internet- ja matkapuhelinviestintää varten 
 
HELMIN (Helsingin joukkoliikenteen liikennevaloetuus- ja matkustajain-
formaatiojärjestelmä) tuottama ajantasainen matkustajainformaatio ja aika-
taulutieto on käytettävissä tällä hetkellä noin 10 pysäkillä Helsingissä.  
 
Yhteistyöryhmän tavoite on saattaa tämä tietoaines sekä vastaava tieto 
myös kaikilta muilta HELMI -pysäkeiltä internet-jakeluun. Tällöin matka-
puhelinoperaattoreille ja muille palveluntuottajille luodaan mahdollisuus 
välittää tietoja mobiilisti. Näin matkustajainformaation käytettävyys paran-
tuu ratkaisevasti verrattuna siihen, että tieto olisi nähtävissä vain pysäkeillä 
olevista näyttötauluista. 
 
Hankeen rahoitus toteutunee osin Liikenneministeriön HEILI (Henkilölii-
kenteen liikenneinformaatio) -ohjelman puitteissa ja osin kaupungin omalla 
rahoituksella. Hanke ei enää vaadi erityisiä päätöksiä 
 

4) Liikennekameroiden kuvien käytettävyyttä ja jakelumahdollisuudet 
liikenteen sujuvuudesta tiedottavien medioiden käyttöön 
 
Helsingin liikenteenohjauskeskuksen noin 30 liikennekameran sekä tiehal-
linnon 25 kameran avulla on mahdollisuus saada kattava kuva Helsingin 
seudun liikenteen sujuvuudesta. 
 
Yhteistyöryhmän tavoite on saattaa liikennekamerakuvat sellaiseen sähköi-
seen jakeluun – joko elävänä kuvana tai pysäytyskuvina, että mediat kuten 
radiot ja lehdistö tai muut palveluntuottajat voisivat välittää niiden perustel-
la liikenteen sujuvuutta kuvaavia tietoja joko oheistietoina muun ohjelma-
toiminnan lomassa tai sellaisinaan 
 
Hanke edellyttää merkittävää rahoitusta kaupungin ja tiehallinnon taholta 
sekä vähäistä rahoitusta myös liikennekameroiden kuvia käyttäviltä medio-
ilta. 
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Hanke vaatii merkittäviä päätöksiä 
 

5) Merkittävien tie- ja katurakennustyömaista ja niiden liikenteellisistä 
vaikutuksista systemaattisen tietojenkeruun käynnistämismahdolli-
suudet  
 
Seudun väylärakentajilla on käytettävissä erilaisia sähköisiä järjestelmiä 
käynnissä olevien tai työohjelmissa olevista rakennushankkeista.  
 
Yhteistyöryhmä selvittää, mitä mahdollisuuksia on saada näitä tietoja sään-
nönmukaisesti käyttöön siten, että niiden perustella voidaan saada käsitys 
väylärakennustöiden vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen eri alueilla sekä 
myös tiedottaa näistä autoilijoille,  joukkoliikenneoperaattoreille ja muille 
viranomaisille nykyistä tehokkaammin 
 
Hanke vaatii merkittävää rahoitusta, jos todetaan, että teknisiä edellytyksiä 
edellä kuvatun tietojenkeruujärjestelmän luontiin on olemassa.  
 
Hanke vaatii merkittäviä päätöksiä 
 

6) Selvitetään Poliisin ja Hätäkeskuslaitoksen yhteistyömuotoja liikenne-
onnettomuuksista aiheutuvien liikennehäiriötietojen välittämisessä. 
 

7) Seudullisen liikennetiedottamisportaalin toteuttamismahdollisuudet  
 
Seutua koskeva liikennetieto on toistaiseksi varsin vähäistä ja sekin on ha-
jallaan eri toimijoiden verkkosivuilla. Tulevaisuudessa tämänkaltaisen tie-
don saatavuus ja merkitys tulee lisääntymään. 
 
Yhteistyöryhmän käsitys on, että keskittämällä kerättävä liikennetieto yh-
teen luodaan liikenteessä mukana oleville kuten myös liikenteestä tiedotta-
valle medialle mahdollisuudet itse tunnistaa liikenteen sujuvuuteen tai häi-
riöihin liittyviä tietoja.  
 
Mahdollisia tietolähteitä voivat olla esimerkiksi ajantasaiset tiedot liiken-
teen sujuvuudesta ja häiriöistä, käynnissä olevista työmaista, yleisötapah-
tumista, joukkoliikenteen liikennehäiriöistä, kelistä sekä liikennesäästä,  
 
Hankkeen toteuttaminen edellyttänee merkittäviä päätöksiä ja myöhemmin 
myös merkittävää rahoitusta 
 

8) Selvitetään mahdollisuus bussimatkustajia palveleva kuulutus- ja lii-
kennetiedotusjärjestelmän käyttöön 
 
Sopimusliikenteen busseissa ei ole käytettävissä kuulutus- tai viestintäjär-
jestelmää matkustajille tiedottamiseen. Kuljettajien käytössä saattaa olla au-
toradio ja yhtiökohtaiset yhteydenpitolaitteet liikenteen työnjohtoon. 
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Työryhmä esittää selvitettäväksi yksinkertaisen seudullisen liikennetiedo-
tus- ja viestintäjärjestelmän toteuttamista sopimusliikenteen busseissa. Tä-
mä edellyttää muutoksia sopimusliikenteen kalustovaatimuksissa. Järjeste-
lyillä saataisiin sopimusliikenteen bussiliikenne vuosikymmenen vaihtee-
seen matkustajainformaation piiriin. 
  
Hankkeen toteuttaminen vaatii selvitystasolla kohtuullista rahoitusta, mutta 
mahdollisesti toteutuessaan merkittäviä päätöksiä ja merkittävää rahoitusta. 
 
 

9) Käynnistetään selvitys liikenteen tiedottamisen yhteistyön kehittämises-
tä tavoitteena luoda seudun ”liikenteen tiedotuskeskus”  
 
Työryhmän käsityksen mukaan mahdollisen ”liikenteen tiedotuskeskuksen” 
tulisit keskittyä seuraaviin tehtäviin 

 
o Vastaa ajantasaisen liikennetiedon keruusta automaattisilla mittauslait-

teilla ja videokameroiden avulla sekä tiedon tarvitsemasta jatkojalostuk-
sesta ja taltioinnista 
 

o Kerää ennakolta liikenteen sujuvuuteen vaikuttavaa tietoutta yleisötilai-
suuksista, työmaista, liikenteenohjauslaitteiden vioista sekä muista lii-
kenteen sujuvuuteen vaikuttavista tapahtumista. 
 

o Jakaa ajantasaista ja muuta liikennetietoa lehdistölle ja sähköisille vies-
timille sekä ylläpitää tietoaineistoa muiden palveluntarjoajien kuten in-
ternet- ja matkapuhelinoperaattoreiden käyttöön 
 

o Selvittää tarpeen mukaan havaitsemiaan liikenteen sujuvuuteen liittyviä 
häiriöiden syitä ja mahdollisuuksien mukaan ennakoi niiden vaikutuksia 
liikenteeseen 
 

o Luo kanavia liikenteen hoidosta ja ylläpidosta vastaaviin viranomaisiin 
ja muihin toimijoihin.  

 
 

Liikenteen tiedotuskeskuksen keskeinen toiminta-alue liittyy tieliikenteen ja 
bussi- ja raitioliikenteen liikennetiedottamiseen. Sen sijaan juna- tai metroliiken-
teen liikennetiedottamisen osalta liikenteen tiedotuskeskus toiminee esimerkiksi 
häiriötilanteissa vain tiedon välittäjänä ja korkeintaan yhdistelijänä paremman 
kokonaiskäsityksen luomiseksi vallitsevasta tilanteesta. 
  
Kokoontuminen ja yhteistyö 
 
Yhteistyöryhmä pitää vuoden aikana kaksi säännönmukaista kokousta, syksyllä 
ja keväällä. Tarvittaessa yhteistyöryhmä voi kokoontua myös säännönmukaisten 
kokousten välillä 
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Yhteistyöryhmä pitää tiiviisti yhteyttä edustamiensa organisaatioidensa välityk-
sellä muihin liikennetiedottamisen parissa toimiviin tahoihin sekä muihin Pää-
kaupunkiseudun liikenteen hallinnan yhteistyöryhmiin. 
 
Syyskokouksessa yhteistyöryhmä valitsee itselleen puheenjohtaja ja tarvittaessa 
sihteeri sekä laatii toimintasuunnitelman seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. 
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5.3 Liikenteen hallinnan järjestelmien ja tekniikan työryhmän suunnitelma vuosille 
2004-2005 

 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri: vt. Mauri Pyykönen (Liikennekeskus), koolle-
kutsuja 
Espoon kaupunki, tekninen keskus: Juhani Vuola 
Helsingin kaupunki, suunnitteluvirasto: Lennart Långström 
Helsingin kaupungin liikennelaitos: N.N.  
Vantaan kaupunki, tekninen toimiala: Jussi Hackman 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri: Anne Ranta-aho 
YTV: Kimmo Sinisalo 
 
Työn pohjaksi on suuri joukko tekniikkatyöryhmän keskusteluissaan (esitetty 
liitteessä 1.3) kuvaamia operatiivisia  asioita, joiden kuntoonpano ei maksa pal-
jon. Vuonna 2004 on käynnistettävä kartoitus ja laadittava priorisointilista kuva-
tuista asioista. 
 
Rinnakkaiset yhteistyöryhmät ovat lisäksi toimintasuunnitelmissaan kuvanneet 
lukuisia, pääasiassa samoja tai samansuuntaisia tavoitteita ja selvityskohteita, 
jotka määrittelevät myös teknisen työryhmän toimintaa ja aikataulutusta.  
 
Teknisen työryhmän toimintasuunnitelma laaditaan näiden yhteisiksi määriteltä-
vien tavoitteiden pohjalta kiinteässä yhteistyössä. Jatketaan niiden kartoitusta ja 
tehdään toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2004.  
 
YTV:n vetovastuulle kuuluu joukkoliikenteen ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien 
tulevaisuuden ratkaisujen suunnittelu vanhentuvien järjestelmien  (Helmi, Elmi) 
korvaajaksi. Tähän järjestelmäkehitykseen liittyy myös liityntäpysäköinti- ja 
matkakorttijärjestelmien kehittäminen 
 
Alatyöryhmän  kuvaamia operatiivisia  toimintoja edistäviä tavoitteita, joiden 
toteuttaminen ei vaadi suuria kertainvestointeja, ovat mm: 

  
• Liikennevalojen yhteinen yöpäivystys liikennekeskuksen tehtäväksi,   

 
• Liikennevalojen ohjelmistoparannukset jatkuvasti kerättävän liikennetie-

don pohjalta,  
 

• Liikennekamerakuvien sekä ajantasaisten liikennemäärä- ja nopeustieto-
jen hyödyntäminen ristiin, Helsingin liikenteenohjauskeskuksessa ja 
Tiehallinnon liikennekeskuksessa 

 
• Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien hyödyntäminen koko pääkau-

punkiseudulla. 
 

• Liikennevalolaitevikojen korjaamisen tehostaminen. 
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Liikenteen häiriöiden hallinnan ja organisoinnin työryhmän suunnitelmasta vuo-
sille 2004-2005 voidaan poimia järjestelmien kehittämistä ohjaavaa ja tiedon ke-
räämistä edellyttäviä asioita, kuten 

 
• säteittäisten pääväylien ja kehäväylien jatkuva ja reaaliaikainen tiedon 

kerääminen ja hyödyntäminen liikenteen sujuvuudesta (häiriötilan-
teet/normaali tilanne) 

• Seurantatiedon hankinta liikennemääristä, liikennenopeuksista, säästä ja 
kelistä,  

• Ohjaus- ja info-opasteiden käyttö eri tilanteissa (nopeudet, kaistat, reitit, 
massatapahtumat jne.),  

• Kameravalvonnan järjestelmien kehittäminen vilkkaimpien väylien on-
nettomuusriskin vähentämiseksi 

• Joukkoliikenne-etuuksien ja erityisjärjestelyjen mahdollisuuksien selvit-
täminen em. väylillä (järjestelmien yhteinen käyttö jne.) 

• Katujen ja teiden joukkoliikenteen ohjauksen järjestelmät yhteisiksi ja 
tiedottamisessa mahdollisimman yhteensopiviksi rataliikenteen kanssa. 

• Kaduilla ja teillä joukkoliikennettä harjoittaville operaattoreille kehite-
tään yhteinen pääkaupunkiseudun kattava kuljettajien liikenteen ohjauk-
sen ja matkustajien informoinnin toteuttava kaksisuuntainen ohjaus- ja 
tiedottamisjärjestelmä.  

 
Liikenteen tiedottamisen työryhmän suunnitelmasta vuosille 2004-2005 voidaan 
poimia eri järjestelmien yhteistä hyödyntämistä edellyttäviä kehittämiskohteita, 
kuten: 

 
• Eri toimijoiden ja tiehallinnon liikennekeskuksen liikennetietojen nopea  

vaihtaminen ja liikennetilanteiden arviointi edellyttää mahdollisimman 
pitkälle hyödynnettyä automaattista järjestelmää välittää tietoa (esim. 
tiedot Hätäkeskuksesta liikennekeskukseen).  

• Teknisten järjestelmien mahdollisuuksien selvittäminen joukkoliikenteen 
ajantasaisen matkustajainformaation jakamiseen internet- ja matkapuhe-
limiin. 

• Selvitetään liikennekameroiden kuvien käytettävyyttä ja jakelumahdolli-
suuksia liikenteen sujuvuudesta tiedottavien medioiden käyttöön   

• Selvitetään merkittävien tie- ja katurakennustyömaiden ja niiden liiken-
teellisten vaikutusten systemaattisen tietojenkeruun käynnistämismah-
dollisuudet  

• Selvitetään seudullisen liikennetiedottamisportaalin tekniset toteutta-
mismahdollisuudet 

• Selvitetään bussimatkustajia palvelevan kuulutus- ja liikennetiedotusjär-
jestelmän käyttöönottomahdollisuuksien tekniset vaihtoehdot 

• liikenteen tiedotuskeskuksen tekniset järjestelmät (onko hajautettu kes-
kus vai yhdessä pisteessä toimiva – vaatimukset järjestelmille) 
 

Lisäksi tiedotusryhmän mainitsemien erillishankkeiden (Elmi, Helmi, Jokeri, 
Juse, Noppa jne.) teknisten järjestelmien tuleva kehittäminen keskustelevam-
paan ja avoimempaan suuntaan on jatkossa yhä tärkeämpää.  
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Kokoontuminen ja yhteistyö 

 
Eri organisaatioiden edustus yhteistyöryhmässä täsmentyy vuoden 2004 aikana 
samalla kun ryhmän tavoitteet ja työnjako muiden Pääkaupunkiseudun liiken-
teen hallinta –yhteistyöryhmien kanssa selkiytyvät 
 
Yhteistyöryhmän työskentelyn vakiintuessa ehdotetaan pidettäväksi kaksi sään-
nönmukaista kokousta vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tarvittaessa yhteistyö-
ryhmä kokoontuu myös säännönmukaisten kokousten välillä.  
 
Ryhmän jäsenet osallistuvat yhteistyötahojen välisten osapuolten yhteisiä tavoit-
teita tukevien teknisten projektien työskentelyyn 
 
Yhteistyöryhmä pitää tiiviisti yhteyttä edustamiensa organisaatioidensa välityk-
sellä muihin liikenteen tiedottamisen ja –ohjauksen parissa toimiviin tahoihin 
sekä muihin Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan yhteistyöryhmiin. 
 
Keväällä huhtikuussa pidettävässä järjestäytymiskokouksessa kokouksessa yh-
teistyöryhmä valitsee puheenjohtajan ja  sihteerin sekä laatii täsmennetyn toi-
mintasuunnitelman seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.  
 
Ryhmä kokoontuu sitä ennen  toimeksiannon mukaisen toimintasuunnitelman 
loppuun saattamiseksi sopimalla muiden Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinta 
–yhteistyöryhmien kanssa työnjaosta ja tavoitteista . 
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LIITE 1. KESKUSTELTUJA ASIOITA 
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Liite 1.1 Liikenteen häiriöiden hallinnasta ja sen organisoimisesta syntyneitä ajatuksia 
 
Liikenteen häiriöiden hallinnan asioista keskusteltiin lokakuussa 2003 seuraa-
vassa ryhmässä: Olli Pekka Poutanen, Markku Antinoja, Jorma Ranta, Arto 
Hokkanen, Markus Grönholm, Pasi Sillanpää, Kimmo Turunen, Sami Aherva, 
Armi VilkmanVartia ja Markku Alhava. Työryhmän puheenjohtajana toimi kes-
kusteluissa Petri Rönneikkö. 
  
Työryhmä paikansi kuusi keskeistä pääkaupunkiseudun liikenteen häiriönhallin-
nan ja ohjauksen kehittämisaluetta.  
 
Pääkaupunkiseudun häiriöaltteimpien suurten liikenneväylien (etenkin Kehä I ja 
III, Turun väylä ja Lahden väylä sekä kehä II) sujuva ja turvallinen liikenne.  
 
Kehittämisessä tunnistettiin seuraavat tavoitellut hyödyt: välittömien onnetto-
muuskustannusten pieneneminen, väylien käyttäjien työajan menetysten vähen-
tyminen, liikenteen häiriöiden aiheuttamien energiakulutuksen säästöt ja ympä-
ristöhaittojen vähentyminen. Eli turvallisuus paranee ja sujuvuus ja mukavuus 
kasvavat jokapäiväisillä työmatkoilla. 
 
Kehittämistoimenpiteitä olisivat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet: Tiedotta-
mista rinnakkaisväylien käytettävyydestä (erityisesti kehä III) kehitettävä. Reit-
tien ja liikennevälineiden valintaan jatkuva ja reaaliaikainen tieto liikenteen su-
juvuudesta säteittäisillä pää ja kehäväylillä. Telematiikan täysimittaista hyödyn-
tämistä väylien liikenteen hallinnassa (seurantatiedon hankinta liikennemääristä, 
nopeuksista, säästä ja kelistä sekä ohjaus ja info-opasteet: nopeudet, kaistat, rei-
tit, massatapahtumat jne.) tarvitaan.  
 
Liikennevalojen voitaisiin korvata ramppi- ja muilla liikennejärjestelyillä kehä-
teillä, koska poikittaisväylien liikennemäärät ovat pienet sille aiheutettuun hait-
taan nähden. Kehäteiden kääntymiskaistojen ja kiihdytyskaistojen lisäämistä 
tarvitaan. Kehäteiden puuttuvien joukkoliikennekaistojen täydennykseksi on 
hyödynnettävä mahdollisesti käytettävissä olevat rinnakkaistiet ja –kadut. Jouk-
koliikenne etuuksien ja erityisjärjestelyjen mahdollisuuksien selvittäminen em. 
väylillä. Kehä I:n kehittämisohjelman toteuttaminen.  
 
Onnettomuuksien seurausten ja muiden liikenteen sujuvuutta estäneiden häiriöi-
den tehokas poistaminen ja jälkihoito yhteisin toimintaperiaattein pääkaupunki-
seudulla.  
 
Onnettomuuksien seurausten hoidon kehittämisessä tunnistettiin seuraavat tavoi-
tellut hyödyt: vahinkojen rajoittaminen ja niiden seurauksien lieventyminen 
varmistaen, että häiriöt puretaan tavalla, joka ei luo uusia häiriöitä ja vaaratilan-
teita. Onnettomuuksien ketjuuntumisen estäminen. Viranomaistiedotteiden sisäl-
lön ja luokittelujen selkeytyminen, jolloin tarpeelliset viranomaistahot saavat 
tarvitsemansa tiedon ja toiminta selkeytyy. Myös liikenteen häiriöiden aiheutta-
mien energiakulutuksen säästöt ja ympäristöhaittojen vähentyminen ovat posi-
tiivisia vaikutuksia.  
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Kehittämistoimenpiteet onnettomuuksien seurausten hoidossa olisivat esimer-
kiksi seuraavat: Pääkaupunkiseudun poliisi ja pelastuslaitokset sekä katujen/tien 
pitäjät päivittävät ja määrittävät yhteistyössä toimintaperiaatteet ja käytännöt  
siitä miten onnettomuuspaikat raivataan mahdollisimman nopeasti, miten onnet-
tomuuksien jäljet (vahingoittuneiden ajoneuvojen ja polttoaine- ja öljyvuotojen 
yms.) poistetaan mahdollisimman nopeasti. Miten käynnistetään liikenteen oh-
jaustekniikan ja välineistön mahdollisimman nopea korjaaminen. tärkeimpien 
väylien osalta tehdään. Lisäksi tarvitaan liikenteen ohjaussuunnitelmat pahimpi-
en onnettomuushäiriöiden varalle.  
 
Em. yhteisselvitykseen osallistuvat tahot tarkistavat oman organisaationsa sisäi-
set toimintaperiaatteensa ja määrittävät tärkeimmät yhteistyötahonsa ja –
tarpeensa ennen em. projektia ja päivittävät ne projektin päätösten mukaisiksi. 
Osapuolet arvioivat jatkossa yhdessä vuosittain yhteistyön ja sen periaatteiden 
kehittämistarpeet. 
 
Radion käyttäminen on tärkeää liikennetilanteiden nopeaan tiedottamiseen ja vi-
ranomaisen päättämään reitin ohjaukseen vakavissa häiriö- ja poikkeustilanteis-
sa.  
 
Pääkaupunkiseudun liikenteen hallintaan vaikuttavien asiantuntijoiden ja toi-
meenpanijoiden säännöllinen ja organisoitu vuorovaikutus.  
 
Kehittämisessä tunnistettiin seuraavat tavoitellut hyödyt: Osapuolille syntyy ko-
konaisvaltainen yhteinen näkemys liikenteen hallinnan tilasta ja kehittämistar-
peista. Kokemusten vaihto ja osaamisen siirtyminen realisoituu. Vaikuttamisen 
laatu, uskottavuus ja voima kasvaa myös poliittisten päättäjien suuntaan. Lisä-
tään seudullisella liikenteen hallinnan asiantuntijayhteistyöllä sekä em. ohjelmil-
la liikenteen hallinnan ja sen telematiikan tuntemusta ja hyväksyntää poliittisissa 
päättävissä elimissä.  
 
Hyötyjä ovat myös yhteistyömahdollisuuksien ja yhteisten projektien mahdolli-
suuksien helpompi hahmottaminen, tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämi-
nen kehittämistyössä ja investoinneissa ja samalla varmistetaan nyt alkaneen yh-
teistoiminnan jatkuvuus ja ehdotettujen kehittämistoimenpiteiden toteutuminen.  
 
Vuorovaikutustoimenpiteitä olisivat seuraavat: muodostetaan liikenteen hallin-
taan eniten vaikuttavien osapuolten ”teematiimit” esim. tämän projektin toimin-
tojaolla. Koordinaatio varmistetaan kunkin osapuolen edustajien keskinäisellä 
yhteistyöllä, teematiimien vetäjien säännöllisillä kokouksilla sekä kunkin osa-
puolen ylimmän johdon ja em. asiantuntijoiden 12 kertaa vuodessa tapahtuvin 
kokouksin. Kokousajankohdat määritellään säännöllisiksi siten, että niiden val-
mistelut voidaan tehdä kunnolla. Osapuolet pitävät huolen kokousten ja työryh-
mien tuotosten jakelusta niitä tarvitseville tahoille. 
 
Pääkaupunkiseudun katujen ja teiden joukkoliikenteen ohjauksen järjestelmät 
ovat yhteiset ja tiedottamisessa mahdollisimman yhteensopivat rataliikenteen 
kanssa.  
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Joukkoliikenteen yhteisten järjestelmien kehittämisessä tunnistettiin seuraavat 
tavoitellut hyödyt: Täydellinen yhteisen järjestelmän peitto ja ohjauskyky yksit-
täiseen joukkoliikennevälineeseen asti mahdollistuu. Lisäksi investoinneissa ja 
käytössä vältetään päällekkäisyyden ja erilaisuuden aiheuttamat kustannukset. 
Joukkoliikennevälineiden kuljettajien kaksisuuntainen liikenteen tiedottaminen 
toteutuu, kuten myös matkustajille tiedottaminen. Lisäksi edistetään eri joukko-
liikennemuotojen yhteiskäyttöä.  
 
Kaduilla ja teillä joukkoliikennettä harjoittavilla operaattoreilla on käytössään 
yhteinen pääkaupunkiseudun kattava kuljettajien liikenteen ohjauksen ja mat-
kustajien informoinnin toteuttava kaksisuuntainen ohjaus ja tiedottamisjärjes-
telmä. Järjestelmien kehittämis- ja toteuttamispäätökset tehtäisiin kaupunkien 
yhteispäätöksin ja niiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa lisätään YTV:n 
vastuuta sekä toimivaltaa. Täsmennetään lisäksi tarvittavilta osin liikenteen hal-
linnan pääkaupunkiseutua koskevat tavoitteet, laaditaan sitä vastaava liikenteen 
telematiikan kokonaistarpeet sekä laaditaan niitä toteuttava toteutusohjelma 
(kohteet ja investoinnit). 
 
Hätäkeskuslaitoksen ja viranomaisten tulevat yhteistoimintamallit pääkaupunki-
seudulla häiriön hallinnassa ja liikenteen ohjauksessa  
 
Kehittämisessä tunnistettiin seuraavat tavoitellut hyödyt: Osapuolille täsmentyy 
kuva, miten erilaiset liikenteen hätätilanteet hoidetaan prosessina sekä miten lii-
kenteen häiriöiden hallinta ja liikenteen ohjaus hoidetaan tapahtuman osana. Li-
säksi toimijaosapuolet ja niiden viranomaistiedon tiedontarve sekä tiedottamis-
tarve eri suuntiin liikenteen hallinnan näkökulmasta määrittyvät (mitä tietoa tar-
vitaan, keneltä sitä saadaan, millä tavoin saadaan ja mihin sitä käytetään).  
 
Toimenpiteenä olisi käynnistettävä  koko pääkaupunkiseutua koskeva projekti, 
jossa määritellään minkälaisissa liikenteen hallintaa edellyttävissä tapauksissa 
Häke on osapuolena. Minkälainen on tällaisten tapausten koko hoitamisprosessi 
eri osapuolten (Häke, pelastuslaitos, poliisi, tienpitäjä) kannalta. Mitkä ovat pe-
lastuslaitoksen, poliisin ja tienpitäjän häiriönhallintaan, ohjauksen ja tiedottami-
seen liittyvät vastuut tapahtumapaikalla ja sen jälkihoidossa. Missä laajuudessa 
Häke tukee em. tehtäviä pelastusprosessin käynnistämisen jälkeen ja mitä tämä 
eri osapuolten toiminnalta ja järjestelmiltä edellyttää sekä mitä mahdollisia eri-
tyisvaateita sisältyy Häken kolmen Uudenmaan hälytyskeskuksen yhteistoimin-
taan pääkaupunkiseudun muiden yhteistyöosapuolten kesken. 
  
Viranomaistiedon kerääminen ja toimittaminen yleisön liikennetiedottamisen 
medioita palvelevaan ” liikenteen tiedotuskeskukseen ”.  
 
Kehittämisessä tunnistettiin seuraavat tavoitellut hyödyt: Viranomaisten tarvit-
see toimittaa oman vastuualueensa liikennettä koskevaa informaatiota (esim. lii-
kenteen sujuvuus, häiriöt, kelit, työmaa, valtiovierailu yms. tilapäisjärjestelyt) 
vain yhteen yleisötiedottamista palvelevaan pisteeseen. Informaatio palvelee 
kaikkia liikennemuotoja ja on sekä ennakoivaa että tämän hetken ajankohtaistie-
toa, informaatiota ei tarvitse muokata tiedotteiksi vaan sen tekee eri lähteistä 
saatua informaatiota yhdistämällä ”liikenteen tiedotuskeskus”. Tiedottaminen on 
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sekä ennalta onnettomuuksia ja häiriöitä ehkäisevää että syntyneiden häiriöiden 
purkamista nopeuttavaa, jaettava tieto voi olla osin myös liikennekäyttäytymi-
seen ja asenteisiin pidemmällä tähtäyksellä vaikuttavaa ” sivistämistä”. 
 
Liikenteentiedotuskeskuksen toimia olisivat siis liikenteestä ja sen tilanteista 
tiedottaminen yleisölle (niin julkisessa kuin yksilöllisessä liikenteessä). Joka on 
pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan keskeisin ja nopeimmin toteuttavissa 
oleva yleiskeino, joka liittyy kaikkiin työryhmän käsittelemiin kehittämisaluei-
siin. Liikenteen yleisölle tiedottamisen käynnistämistä tukee Helsingin liiken-
teen ohjauskeskuksen päätoimijoiden ja Tiehallinnon yhteistyöstä tekemä sopi-
mus, jolla Tiehallinto ottaa päävastuun liikenteen tiedottamisen toteutumisesta. 
  
Lisäksi alatyöryhmä kirjasi näkemyksiä liikenteen tiedottamisen kehittämiseksi: 
"Liikenteen tiedotuskeskuksen” toimintaan voivat yhteistyökumppaneina osal-
listua pääkaupunkiseudulla kaikki kaupungit ja yhteisöt, jotka toiminnassaan 
tuottavat liikenteeseen liittyvää, yleisölle sellaisenaan tai ” jalostettuna” hyödyl-
listä tietoa. Julkishallinnon yleisön tiedottamista palveleva informaatio voi kul-
kea ”liikenteen tiedotuskeskukseen” osin suoraan, osin liikenteen ohjauskeskuk-
sen kautta. ”liikenteen tiedotuskeskuksen” toiminnan luonne on maksutonta jul-
kispalvelua kaikille liikenteen yleisötiedottamisesta kiinnostuneille medioille. 
”liikenteen tiedotuskeskus” palvelee kaikkia mediatyyppejä tasapuolisesti. ”Lii-
kenteen tiedotuskeskus” ei kilpaile suoralla yleisön ajankohtaisella tilanne tai 
ennusteinformoinnilla medioiden kanssa. Sen sijaan se ottaa vastaan yleisön lii-
kennettä koskevan informaation. ”Liikenteen tiedotuskeskus” saa merkittäviä 
synergioita kiinteästä yhteistyöstä liikenteen häiriön hallintaa ja ohjausta liiken-
teen ohjauskeskuksen ja sen yhteistyökumppanien (esim. liikennöitsijät) kanssa. 
Toiminnan avain on osapuolten tiedon yhteiskäyttö ja tiedon vaihto sovittujen 
luottamuksellisuussääntöjen puitteissa. 
 

Liite 1.2  Liikenteen tiedottamisen kehittämisajatukset 
 
Tiedottamisen kehittämiskeskusteluissa lokakuussa 2003 mukana olivat Ari 
Alm, Jorma Helin, Juha-Martti Kettunen, Kari Lehtonen, Kare Ojaniemi, Mika 
Seppänen, Pasi Sillanpää, Kimmo Turunen, Kari Sane (toimi keskustelun pu-
heenjohtajana sekä  Markku Alhava. 
 
Liikenteen päivittäisten tiedottamisen tarvetta ilmenee hyvin monella tavoin. 
Niistä tärkeimpinä todettiin: 

• liikennemäärä ja ruuhkainformaatio ja niihin liittyvät ennusteet, 
• ajantasainen liikenteen sujuvuustieto, matka-aikaennusteet, 
• kelitiedot, ajantasaista tietoa odotettavissa olevasta huonosta kelistä tai 

säätilanteista, jotka, jotka voivat vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, 
• tietoja tapahtuneista liikenneonnettomuuksista ja muista liikennettä häi-

ritsevistä yllättävistä tapahtumista, 
• tietoja ennakolta tiedossa olevista tapahtumista tai rakennustöistä, jotka 

häiritsevät liikenteen sujumista, 
• tietoja liikenteenohjauslaitteiden vioista, vaurioista ja häiriöistä, 
• tietoja joukkoliikenteen häiriöistä, kuten ajamatta jääneistä vuoroista ja 

muista toimintahäiriöistä ja aikataulussa pysymisestä, 
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• pysäköintipaikkojen riittävyydestä kauppakeskuksissa ja liityntä-
pysäköinnissä, 

• tiedot tärkeimmistä liikennettä häiritsevistä yleisötapahtumista, vaiku-
tuksen laajuus ja kesto sekä mahdolliset korvaavat yhteydet, 

• tiedot tärkeimmistä liikennettä häiritsevistä työmaista, niiden vaikutusten 
laajuudesta, päättymisestä ja mahdollisista korvaavista reiteistä. 

 
Liikennetiedottamisesta on saatavissa merkittäviä hyötyjä kaikille tienkäyttäjille 
ja liikenneväylien läheisyydessä asuville ja työskenteleville. Suurin tiedottami-
sen hyöty saavutetaan liikenteen häiriötilanteista tiedottamisella. Tämän ohella 
on hyödyllistä jakaa tietoja ennakolta tiedossa olevista liikennettä häiritsevistä 
tapahtumista ja katutyömaista, liikenteen sujuvuudesta ja sen muutoksista sekä 
liikenteenohjauslaitteiden häiriöistä. Liikennetiedottamista tarvitaan sekä yksi-
löllisen liikenteen että joukkoliikenteen sektorilla. Erityisesti on kiinnitettävä 
tiedottamiseen osana matkaketjua, jolloin tienkäyttäjän vaihtaa liikkumistapaa 
kesken matkan ja siten tarvitsee riittävän kattavasti tietoja liikennetilanteesta. 
 
Pääkaupunkiseudun liikenteen tiedottamiseen tarvittavaa dataa ja informaatiota 
on jo nyt olemassa riittävästi toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Helsingin 
seudulla liikenteen hallinnan ja operoinnin piirissä toimivat organisaatiot tuotta-
vat runsaasti sellaista liikennetietoa, joka on jaettavissa yleisölle ja toisille orga-
nisaatioille ja josta olisi sekä yleisölle että liikenteen hallinnan ja operoinnin eri 
osapuolien toiminnalle merkittävää hyötyä.  
 
Tiedottamisen pääongelmia ovat tällä hetkellä: 

• lähes kaikki käytettävissä oleva tieto on hajallaan eri organisaatioissa, 
• liikenteen tiedottamisvastuuta ei ole organisaatioissa kohdistettu selkeäs-

ti tai sitä ei ole lainkaan, 
• liikennettä koskevien tietojen yhdistäminen ja tiedon luottavuuden/ hyö-

dyllisyyden varmistaminen vaatisi yhden kokooma/ käsittelypisteen, tie-
don nykyisille tuottajille se on liian raskasta, 

• viranomaisten ja yleisön toimittama tieto vaatii muokkausta, jotta tiedos-
ta syntyy perille menevä liikennetiedote, 

• medioiden oma aktiivisuus on vaihtelevaa ja niiden tietolähteiden käyttö 
ja tiedottamisen luotettavuus  jättää usein toivomisen varaa. 

 
Pääkaupunkiseudun liikenneympäristö ja luonne on oman tyyppisensä ja asettaa 
tiedottamiselle omat vaatimuksensa. Ominaispiirteitä ovat mm. suuret liikenne-
määrät ja niiden huippuhetket, sää ja kuljettajien liikennekäyttäytyminen luovat 
huomattavasti enemmän liikenteen häiriöitä kun varsinaiset vakavammat tai lie-
vät liikenneonnettomuudet. Viranomaisen silmä ja seuranta ei näe eikä ehdi joka 
paikkaan. Pienetkin tapahtumat laajenevat hyvin helposti vaikeiksi liikenteen 
häiriöiksi, joihin ei voida vaikuttaa nopeasti viranomaistoimenpitein tai ohjaus-
tekniikalla. Häiriöiden luonne on vain harvoin sellainen, joihin voidaan löytää 
sujuva kiertotie, tästä syystä häiriöistä tiedottaminen on usein tietoa siitä, missä 
on ongelma ja mitkä sen vaikutukset liikennöinnin sujuvuuteen. Pääkaupunki-
seudulle kasautuvat matkaketjut ja joukkoliikenteen suuri määrä, jonka vuoksi 
matkustajien ja liikenneoperaattorien liikennetiedottamisen merkitys korostuu. 
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Edellä lueteltujen syiden takia pääkaupunkiseudun liikenteen tiedottamisessa 
korostuu liikenteen tiedottamisen jatkuvuus ja saatavuus yhteiskunnan palveluna 
on luontainen osa väylä ja matkustuspalveluja. Tiedottamisen nopeus on sekä 
yleisölle että liikenneoperaattoreille ratkaiseva lisäarvo. Liikennetiedon lähteenä 
ovat liikenteen hallinnan havaintoverkko: viranomaiset, liikennöitsijät ja kaikki 
liikenteessä olevat. Liikenteen tiedottamisella pyritään ennakoiden välttämään 
häiriöiden syntymistä, häiriötilanteissa liikennetieto on yhtä arvokasta rauhoitta-
vana kuin ohjaavana tietona. 
 
Pääkaupunkiseudun liikenteen tiedottamisen kehittäminen edellyttää viran-
omaisten ja julkisten palvelujen tuottajien yhteistä näkemystä siitä, mistä  liiken-
teeseen liittyvistä asioista halutaan jatkuvasti tiedottaa ja miten kukin  sitoutuu 
toimimaan tiedon tuottajana. 
 
Seuraavassa on työryhmän toteamia esimerkkejä liikennetiedoista, jotka jo nyt 
ovat saatavissa eri tahoilta joko sellaisenaan tai pienin lisäpanostuksin (A) tai 
vaativat laajempia selvittelyjä tai suurempia taloudellisia panostuksia (B): 

• tietoja liikenneonnettomuuksista, kelin äkillisistä muutoksista ja muista 
ennakoimattomista liikenteen häiriöistä (A) lähteet: Tiehallinto, YLE, 
Häke,  

• tietoja merkittävistä liikenteen sujuvuuteen vaikuttavista tie ja katutöistä 
sekä yleisötapahtumista (A, B) lähteet: Tiehallinto, kaupungit 

• tietoja liikenteenohjauslaitteiden vioista ja häiriöistä (A)    lähteet: kau-
pungit. Tiehallinto 

• ajantasaista tietoa väylien ennakoitavista matka-ajoista (B), joukkolii-
kenneajoneuvojen kulusta ja aikataulussa pysymisestä (A), pysäköinti-
paikkojen riittävyydestä (A) lähteet: kaupungit, Tiehallinto 

• ajantasaista mittaustietoa tai videokuvia liikenteen sujumisesta joko sel-
laisenaan tai suhteutettuna tavanomaiseen tilanteeseen (A) lähteet: Tie-
hallinto, Helsingin kaupunki 

• ajantasaista tietoa liikenteen huonosta sujumisesta tai häiriöistä esimer-
kiksi yleisöltä tulevista vihjeistä (A) lähteet: Tiehallinto, YLE 

• tietoja joukkoliikenteen häiriöistä kuten ajamatta jääneistä vuoroista ja 
poikkeusreiteistä  (B) lähteet: HKL 

• junien kulkutietoja, myöhemmin tietoja myös jatkoyhteyksistä (B) läh-
teet: RHK 

 
Työryhmä kiteytti ajatuksensa seuraavasti: 
Tiehallinnon liikennekeskus ryhtyy toimimaan Helsingin seudulla keskeisenä 
liikennetiedottamisen kehittämisen ja yhteistyön koordinoijana. Ensimmäisenä 
tehtävänä on määrittää liikenteen tiedottamisyhteistyöstä kiinnostuneet osapuo-
let. Osapuolet myös sopivat, minkä tyyppiseen ja minkä laajuiseen liikenteen 
tiedottamiseen alkuvaiheessa ja lähivuosina tähdätään. Tavoitteena on jo aloi-
tusvaiheessa pääkaupunkiseudun kaupunkien alueen kattava yhteistyö, joka tie-
don käyttäjien suuntaan toimii nimellä liikenteen tiedotuskeskus. 
 
Liikenteen tiedottaminen perustuu yhteistyöosapuolten liikennettä koskevien tie-
tojen ja järjestelmien hyödyntämiseen. Tämä edellyttää, että osapuolet sopivat, 
mikä on niiden panos liikennettä koskevan tiedon hankinnassa, sen jalostamises-
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sa sekä toimittamisessa liikenteen tiedotuskeskukseen. Liikenteen tiedotuskes-
kus on osapuolten yhteistyömuoto, ei erillinen organisaatio. Yhteistyön malli on 
samanlainen organisaatioiden yhteistyömalli kuin Helsingin kaupungin ja Hel-
singin poliisilaitoksen liikenteenohjauskeskus. Liikenteen tiedottamisesta teh-
dään osapuolten kesken samantyyppinen sopimus kuin on nyt Helsingin liiken-
teenohjauskeskuksen ja Tiehallinnon liikennekeskuksen välinen sopimus. 
 
Osapuolten liikenteen tiedottamisen yhteistyön kehittämistä ohjaa ja päätökset 
siitä tekee yhteistyön johtoryhmä, jossa on edustettuna kaikki yhteistyöosapuo-
let. Liikenteen tiedotuskeskuksen operatiivisesta toiminnasta vastaa nykyisen 
sopimusmallin tyyppisin periaattein Tiehallinnon liikennekeskus, joka asettaa 
tiedotuskeskuksen käyttöön tarvittavan henkilökunnan. Liikenteen tiedotuskes-
kuksen tiedon keruun, tietovarannon ylläpidon ja tiedon jakelun järjestelmien 
investointien ja käyttökustannusten kattamis- ja jakoperusteet osapuolten kesken 
sovitaan perustamissopimuksessa ja sen johtoryhmässä. 
 
Liikenteen tiedotuskeskuksen tehtävänä on pääkaupunkiseudun liikenteen tie-
dottaminen, kohderyhminä ovat joukkoliikenteen matkustajat, joukkoliikenteen 
kuljettajat sekä yksilöllisen ajoneuvoliikenteen kuljettajat. Kerätty, muokattu ja 
edelleen toimitettu liikennetieto loppukäyttäjien mukaan: liikenteessä olijoille/ 
sinne menijöille tarkoitettu tieto (yksilöllinen liikenne) sekä liikenneoperaatto-
reille tarkoitettu tieto (joukkoliikenne ja kuljetusoperaattorit). 
 
Liikenteen tiedotuskeskuksen tehtäviin ei kuulu liikenteen häiriönhallinta eikä 
ohjaus, mutta sen tietolähteinä ovat keskeisiä em. toimintoja hoitavat kaupunki-
en ja viranomaisten organisaatiot. Pääkaupunkiseudulla on erityisen tärkeää lii-
kenteenohjauskeskuksen ja liikenteen tiedottamisen fyysinen läheisyys yhteis-
työn nopeuden, joustavuuden sekä muiden synergiahyötyjen saavuttamiseksi. 
 
Liikenteen tiedotuskeskus ottaa liikennettä koskevaa informaatiota vastaa paitsi 
yhteistyöosapuoliltaan myös erikseen sovittavilta muilta liikenteessä operoivilta 
organisaatioilta sekä myös suoraan yleisöltä. Liikenteen tiedotuskeskuksen käy-
tössä on sen alkuperäisen lähteen mukaan: 

• viranomaistieto (jalostettu omaan käyttöön/muiden viranomaisten käyt-
töön/ julkiseen jakeluun ) 

• viranomaisten (valtio ja kunnat) keräämä jalostamaton tienkäyttö ja lii-
kennetieto (mittaushavainnot yms ) 

• liikenteessä olijoiden tieto: 
o spontaani, vapaaehtoinen tieto (” täällä Virtanen”) 
o sopimuspohjainen tieto (erilaiset liikenneoperaattorit) 

 
Liikenteen tiedotuskeskus kykenee näin tiedottamisen nopeutta uhraamatta var-
mistamaan tiedotusten tarkoituksenmukaisen laadun ja hyödyntämään liikenne-
tiedon sen laadun ja luottamuksellisuuden mukaan: 

• tieto luottamuksellista (”käyttö vain luvalla tiedottamiseen”) 
• tieto on varmennettavaa (”jalostettava, jotta sitä voi joku jakaa”) 
• tieto on riittävän luotettavaa (” jalostaminen ja välittäminen voidaan teh-

dä vapaasti”) 
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Liikenteen tiedotuskeskus ei jakele itse liikennettä koskevia tiedotteitaan suo-
raan yleisölle, vaan toimii yleisöä palvelevien medioiden ja liikenneoperaattori-
en matkustaja ja kuljettajainformaation hankintalähteenä. 
. 
Liikenteen tiedotuskeskuksen vastuulla on toimia siten, että sekä välittömään 
liikennetiedon välitykseen että ennakoivan liikennetiedotukseen massamediat 
mahdollisimman laajasti hyödyntävät sen palveluita. Liikennetieto sen loppu-
käyttäjille siirtävän median luonteen/kyvyn mukaan: 

• ennakoiva tieto (” ennustetieto” )  
• tilannetieto (” yllätyksien hallinta”)   

 
Liikenteen tiedotuskeskuksen medioiden ja liikenneoperaattorien tiedotuspalve-
lut ovat yleishyödyllisinä palveluina maksuttomia, mutta niiden käyttäjät sitou-
tuvat toimimaan erikseen sovittavien liikenteen tiedottamisen oikeellisuutta ja 
hyödyllisyyttä varmistavien periaatteiden mukaisesti. Liikenteen tiedottamis-
keskus antaa medioille mahdollisimman samanlaisen ja tasapuolisen palvelun. 
 
Liikenteen tiedotuskeskuksen mahdollisia jakelukanavia ovat sähköiset ja lehti-
mediat sekä Internet. Liikenteen tiedotuskeskuksen tietovarannoista olisi aluksi 
yhteistyöosapuolilla ja myöhemmin tienkäyttäjiä palvelevilla operaattoreilla 
mahdollisuus saada liikennetietoja. Näin varmistetaan, että kaikilla kaupallisesti 
kiinnostuneilla tahoilla on mahdollisuus käyttää hyödykseen liikenteen tiedotus-
keskuksen tietovarantoa liikenteen tiedottamispalvelujen kehittämiseen. 
 
Pääprojektin työryhmä tarkentaa tarvittavilta osin tässä esitettyjä lähtökohtia ja 
toimintamalleja ja perustaa toteutusta tässä esitettyä yksityiskohtaisemmin val-
mistelevan työryhmän. Työryhmään nimeävät edustajansa ne tahot, jotka ovat 
kiinnostuneet osallistumaan liikenteen tiedotuskeskuksen ympärille syntyvään 
yhteistoimintaan. 
 

Liite 1.3 Järjestelmien ja tekniikan kehittämisajatukset 
 
Tekniikan järjestelmistä keskusteltiin seuraavalla ryhmällä lokakuussa 2003: 
Jussi Hackman, Lennart Långström, Juhani Vuola,  Pasi Sillanpää, Kimmo Sini-
salo, Mauri Pyykönen ( toimi keskustelun puheenjohtajana) sekä Markku Alha-
va.  
 
Liikennevalojen toimivuuden valvontaan ja käyttöön liittyvä kehittäminen ja yh-
teistyö on keskeinen yhteinen asia. Nyt käytössä olevalla tekniikalla on mahdol-
lista kehittää liikenteen valo-ohjaustoimintaa paljonkin, hyödyntää käyttämät-
tömiä mahdollisuuksia kaupunkikohtaisesti ja yhteistyössä niiden kesken ja Tie-
hallinnon kanssa. Pääkaupunkiseudun valo-ohjauksen toimivuuden ja  ylläpidon 
kannalta erikseen määritellyissä tärkeissä risteyksissä voitaisiin kehittää yhteiset 
toimintamallit. Jo nyt voitaisiin liikennevalojen hyötyä lisätä merkittävästi jat-
kuvasti kerättävän liikennetiedon pohjalta, esim. ohjelmavalinnan viikkoaikatau-
luautomatiikan ohjelmoinnin tarkistamisessa. 

 
Häken tehtäväkuva on ensisijaisesti hälytysten vastaanotto ja pelastustoimien 
käynnistäminen.  Kuitenkin on tärkeää täsmentää tekninen yhteistyö pääkau-
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punkiseudulla Häken Helsingin, Keravan ja Lohjan toimipisteiden kanssa mm. 
liikennevalojen toimintaan (toiminnassa/vilkulla) liittyvissä asioissa.  Risteys- 
tai väyläkohtainen kameravalvonta ei kuitenkaan suoranaisesti palvele Häken 
perustehtäviä. 
 
Liikennevalojen automaattisen vikavalvonnan tukena tarvitsevat kaikki kaupun-
git myös ammattitaitoista palvelua 24 h/vrk. Tiehallinnon liikennekeskus voisi 
olla yhteinen palvelukeskus, jonka puoleen yleisö ja viranomaiset voivat kään-
tyä ja joka käynnistää tarvittavat toimenpiteet (”palvelunumero ongelmatilan-
teissa”). Liikennevalojen toimivuuden valvonnan ja käytön päivystyksellisellä 
yhteistyöllä katsotaan mahdolliseksi saavuttaa merkittäviä hyötyjä.  
 
Tunnistetut kehittämistoimenpiteet liikennevalojen valvonnassa voisivat olla 
seuraavat (toteuttajina Tiehallinto ja kaupungit): 

• Risteyksien liikennevalojen toimivuuden valvonta läpi vuorokauden 
pääkaupunkiseudulla voidaan toteuttaa myös Helsingin osalta luomalla 
yhteistoimintamalli ja yhteydet Tiehallinnon liikennekeskukseen. 

• Valojen toimivuuden valvontayhteistyö kattaa: toiminnan seurannan, vi-
kailmoitusten kuittaukset ja korjaustoimenpiteiden käynnistämisen. 

• Jatkovaiheena selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa vikojen korjausta 
sen suorittajien valinnalla ja valmiuksien kehittämisellä. 

• Liikennevalojen ajoituksen kehittäminen on kunkin kaupungin omalla 
vastuulla. Etenkin vilkkaiden poikittais- ja sisääntuloväylien ajantasaisen 
liikennetiedon (Tiehallinnon LAM-pisteet ja matka-ajan mittaus) syste-
maattinen kerääminen yhteiseen käyttöön helpottaisi ajoitusohjelmointia 
ja lopputuloksena parantaisi valojen  liikenneturvallisuutta edistävää vai-
kutusta ja liikenteen sujuvuutta sekä  ohjaustapojen yhtenäistämistä. 

 
Espoon ja Vantaan kaupungit ja mahdollisessa jatkovaiheessa lisäksi Helsingin 
liikenteenohjauskeskus ja Tiehallinto selvittävät mitkä olisivat liikennevalojen 
operatiivisen ohjauksen (ts. ohjelmien vaihtamisen)  kannalta tärkeimmät riste-
ykset ja tämän tekniset edellytykset Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä liikenne-
ohjauskeskuksessa poliisi vastaa operatiivisesta ohjauksesta. Selvityksen käyn-
nistäminen edellyttää ao. kaupunkien aloitteellisuutta. 
 
Tekniikan, järjestelmien ja toimintamallien yhteistä kehittämistä voitaisiin myös 
tavoitella pontevammin.  Nykyisin eri kaupunkien liikennevalojärjestelmillä ei 
ole toisiinsa teknisiä liittymäpintoja. Jo nyt saatavissa olevalla tekniikalla olisi 
työryhmän mielestä mahdollista kehittää kohtuullisen edullisesti yhteisiä inter-
net -pohjaisia seuranta- ja valvontaratkaisuja liikennevalojen ja muun liikennete-
lematiikan toimivuuden varmistamiseen. Tulisi suunnitella ja luoda toiminta-
mallit  liikennevalojen ja muiden ohjausjärjestelmien sekä liikenteen seuranta-
järjestelmien yhteiseen hyödyntämiseen suurissa liikenteen häiriötilanteissa 
vilkkailla väylillä. (Esim. Kehä II:lla rekan kaatumisen tyyppisissä tilanteissa ). 
Tiedonsaanti riittävästi etukäteen järjestelmien ohjauksen poikkeusjärjestelytar-
peista ( esim. katujen rakennus- ja kunnossapitotyöt, rakennustyömaat, yleisöta-
pahtumat jne.) . Tulisi varmistaa riittävän nopea ja aukoton tiedon  jakelu. Lii-
kenteen operatiivinen  ohjaus tarvitsee jatkossa ajantasaista liikennemittaustietoa  
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ja  lyhyen aikavälin ennustetietoa. Työryhmä piti ”Digitraffic" -
tutkimusohjelmaa tärkeänä kehityskohteena. 
 
Kehittämistoimenpiteiden aloituskohteena Tiehallinnon vastuualueen valot seu-
raavasti: TCP/ IP-tietoliikenneyhteyksien kautta voidaan luoda yhteen tietoko-
neeseen keskitetty käyttöliittymä eri kaupunkien liikennevalojen tilan seurantaan 
esimerkiksi Tiehallinnon Liikennekeskuksessa . On kuitenkin selvitettävä missä 
laajuudessa eri kaupungit tuntevat tarvetta keskitettyyn seurantaan.  
 
Kaupunkien, YTV:n ja Tiehallinnon kokemuksien vaihto ja pilottiprojektin 
käynnistäminen siitä,  miten suljettujen, eri toimittajien valo- ohjausjärjestelmi-
en kytkemiseksi uuden tietotekniikan avulla voidaan saada samaan työasemaoh-
jelmistoon eli valmiutta kohden avoimia järjestelmiä. Esim. Jokerin reitiltä voi-
daan valita kokeilukohteet. 
 
Kaupunkien, Tiehallinto, poliisin ja Häken myötävaikutuksella varmistetaan tie-
donsaanti riittävästi etukäteen liikenteen poikkeusjärjestelyn tarpeista. Toteut-
taminen on pitkälti kurinalaisuuskysymys. Tiedon siirron tekninen toteuttaminen 
tiedon tarvitsijoille ei ole ongelma. 
 
Digitraffic-projektien tulosten seurantaa tarvitaan kaupungeissa ja Tiehallinnos-
sa. Liikenteen välittömään ohjaukseen tarvittavalle ajantasaiselle liikennetiedol-
le on tarvetta. Laajamittainen käyttö edellyttää kuitenkin vielä perustutkimusta 
ja sovellusten kehittämistä. 
 
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen yleisöpalvelujärjestelmät ja kaluston ku-
lunohjausjärjestelmät ovat nykyisissä järjestelmissä (Elmi ja Helmi) hyvin eri-
painotteisia ja  yhteen sopimattomia. Toisesta ei myöskään saada dataa liiken-
teen ohjaukseen. Molemmat järjestelmät vaativat tienpitäjäpäässä oman laitteis-
tonsa - tuplalaitteiston. Joukkoliikenteen hallinnan kannalta on tärkeää, että jär-
jestelmä kattaa kaiken kaduilla kulkevan joukkoliikenteen (bussit ja raitiotien). 
Seuraavan järjestelmäsukupolven suunnittelun tulisi tähdätä yhteen järjestel-
mään, jonka käyttöönotto  olisi noin 2010 . Yhteinen kokonaisuus helpottaisi 
ratkaisevasti datan hyödyntämistä sekä halventaisi ylläpitoa ja kehittämistä. 
Joukkoliikenteen hallintajärjestelmään tulee sisällyttää kaluston paikannuksen , 
matkustajille tiedottamisen sekä rahastusjärjestelmät. Myös liityntäpysäköinnin 
ohjausjärjestelmään tulee olla liityntäpinta. 
 
Mitä tarvittaisiin:  

• Laajennetaan liikennevalojen joukkoliikenne-etuuksia hyödyttämällä 
nykyisiä järjestelmiä (esim. Jokeri-linjoilla). Toteutuksesta vastaisivat 
YTV, kaupungit ja Tiehallinto. 

• Joukkoliikenteen hallinnan järjestelmän tavoitteiden toteuttaminen kai-
killa neljällä osa-alueella edellyttää voimakasta nykyisten kehityskohtei-
den koordinaatiota (Helmi, HKL:n viestintäjärjestelmä, muiden tilaajien 
ratkaisut) niiden yhdensuuntaisuuden varmistamiseksi. Toteutus: YTV 

• Liityntäpysäköinnin valvonta- ja ohjausjärjestelmien ja niiden kytkennät 
joukkoliikenteen maksujärjestelmiin tulee varmistaa. Toteutus: YTV, 
kaupungit, RHK 
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Olemassa olevan tekniikan ja järjestelmien hyödyntäminen nykyistä paremmin 
voitaisiin toteuttaa yhteisellä tietokannalla. Vaikka liikennevalojärjestelmät ovat 
suljettuja, niistä voidaan kuitenkin poimia ja tallentaa yhteiseen tietokantaan 
"yksittäisiä" tietoja, joita tarvitaan esim. liikenteen seurantaan ja ohjaukseen. 
Nyt ei poimita eikä jaella kun ei ole ”todettua tarvetta eikä käyttäjää”. Tarvitsi-
joita voisivat olla mm. Häke (valot vialla / vilkulla /toiminnassa ), Helsingin lii-
kenteen ohjauskeskus ja liikenteen tiedottaminen (Tiehallinto). Nyt liikenneva-
lojen ohjausjärjestelmissä on runsaasti hyväksikäyttämätöntä potentiaalia,  esim. 
reaaliaikaista tietoa liikenteen määrästä, ajoneuvoväleistä ja nopeudesta niin lii-
kenteen ohjaukseen kuin liikenteelle tiedottamiseen liikennetilanteesta ja sen 
kehittymisestä. Toteuttaminen edellyttää valmiin tekniikan hyödyntämistä, mit-
tauspisteiden verkottamista ja siirtoa järjestelmistä tiedon käyttäjille/ jakelijoille. 
Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen on varsin vaikeaa ja paljon kehit-
tämispanostusta vaativaa suljetuista järjestelmistä johtuen.  
 
Liikennekameraverkon peitto ja hyödyntäminen liikenteen hallinnassa on tekni-
sesti helposti laajennettavissa. On ensisijaisesti kysymys siitä, kuka niitä hyö-
dyntää liikenteen ja kelin seurannassa, ohjauksessa sekä tiedottamisen tukena. 
Nykyisin Helsingin liikenteenohjauskeskus ja Tiehallinnon liikennekeskus pys-
tyvät seuraamaan vain kumpikin omien kamerajärjestelmiensä videokuvaa.  
 
Kehittämistoimenpiteenä voisi olla se, että selvitetään, mitkä tiedot ovat opera-
tiivisen liikenteen hallinnan kannalta tärkeimpiä ja mitä niistä voitaisiin pie-
nimmin panostuksin saada ulos nykyjärjestelmistä. Toteutus vaatii LVM:ltä ja 
Tiehallinnolta panostusta ja "painostusta" järjestelmien toimittajien suuntaan se-
kä kannustusta tuotekehitystyöhön. Kameraverkoston toteuttaminen ja ylläpito 
ei ole tekninen ongelma, kysymys on ensisijaisesti liikenteen hallinnan tavoit-
teiden ja keinojen määrittelystä. Toteutus tehtäisiin yhdessä kaupunkien ja Tie-
hallinto kesken. 
 
Pidemmällä tähtäyksellä liikenteen hallintajärjestelmien operatiivinen käyttö 
edelleen keskittyy pääkaupunkiseudulla. Siihen pakottaa jo liikennetekniikan, 
tienvarsilaitteiden tekniikan ja telematiikan edellyttämä hallittu osaaminen ja 
toimintojen resursointi. Tärkeätä keskittämispyrkimyksissäkin on muistaa myös 
vaalia paikallistuntemuksen merkitystä. Muutokseen tulee varautua enne kaik-
kea tehtäessä pitkävaikutteisia hankintoja ja päätöksiä. 
 
Pääkaupunkiseudun järjestelmien ”käyttäjäomistajien” näkökulmasta järjestel-
mien yhteensopivuutta ja hankintaehtoja voitaisiin parantaa yhteisellä hankinto-
jen suunnittelulla ja yhteisesiintymisellä toimittajien suuntaan. Kunkin ostajata-
hon tarve kilpailuttaa´” rikkoo” tämän mahdollisuuden. Kaupunkien yhteistoi-
minta hankinnoissa pääkaupunkiseudulla edellyttäisi yhteistä suunnittelua, val-
mistelua ja kokonaisuuteen sitoutunutta päätöksentekoa kaikissa kaupungeissa. 
Kaupunkien ja liikenteen parissa toimivien viranomaisten asiantuntijoiden kes-
kinäisen yhteistyön kiinteys ja jatkuvuus on tärkeää pääkaupunkiseudulla.   

 
Olisi tärkeää selvittää yhteisen hankinta- ja sopimusyhteistyön vaatimat edelly-
tykset ja” laillisuuden” varmistaminen. Teknisen ja järjestelmäyhteistyön tiivis-
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tämisen lähtökohtana ovat luontaisimmin kaikkia osapuolia koskevien liikenteen 
hallintaprojektien suunnitteluyhteistyö ja ylipäänsä kunkin toimijan hankkeita 
koskevan informaation avoimuus. Uushankinnoista ja täydennyshankinnoista in-
formointi ja kokemusten vaihto osapuolten kesken lisää tietoja ja avaa näke-
mään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Tiedon hankinta ja kokemuksen vaihto 
muiden pohjoismaiden liikenteen hallinnan toimintamalleista, tekniikka- ja jär-
jestelmäratkaisuista.  
 
Tekniikasta ja järjestelmistä vastaavien kaupunkien, Tiehallinnon ja YTV:n asi-
antuntijoiden yhteiset säännölliset, esimerkiksi vuosittaiset yhteispalaverit ovat 
tarpeen. Tiehallinto voisi ottaa hoitaakseen nykyistä näkyvämmän roolin myös  
pohjoismaiseen tiedon hankintaan ja ylläpitää yhteyskanavia pääkaupunkiseu-
dun kaupungeille. Myös Helsingin kaupungilla on nykyisin merkittävää kan-
sainvälistä yhteistyötä.   
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