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1 JOHDANTO 

Tällä hetkellä liikennettä koskeva tieto ja tiedotukseen liittyvät tehtävät ovat hajau-
tuneet eri tahoille. Tietoja etsivä käyttäjä joutuu hakemaan eri liikennemuotoja 
koskevaa tietoa eri puolilta Internetiä, ja varsinkin useita liikennemuotoja käsittävi-
en multimodaalien matkaketjujen suunnittelu on hankalaa. Tiedon haku vie aikaa 
sekä vaatii työtä ja asiantuntemusta. Mahdollista on myös, että etsitty tieto jää löy-
tymättä. (Kiiskilä 2004a) 

Tavoitteena voidaan pitää vuonna 2001 alkaneen HEILI-ohjelman visioksi määri-
teltyä tilannetta: ”Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti valitsemastaan 
lähteestä tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen itselleen sopivat 
kulkutavat, reitin ja matkustusajankohdan ja matkan eri vaiheissa pystyäkseen te-
kemään matkan mukavasti ja varmasti sekä tarvittaessa muuttamaan suunnitelmi-
aan olosuhteiden mukaan. Visio toteutuu, kun osapuolet muodostavat yhdessä tie-
dotuspalveluja tuottavia palveluketjuja, joissa toimintamallit ja osapuolten roolit 
ovat selviä.” (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001). 

Liikennettä koskevan tiedon käyttöä ja löytämistä voidaan helpottaa kokoamalla eri 
liikennemuotoja koskeva useiden toimijoiden tuottama tieto samaan portaaliin. Por-
taalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä useita palveluita sisältävää www-sivustoa. 
Portaali voi myös toimia ”aloitussivuna”, jonka kautta käyttäjä voi saada halua-
mansa tiedon. 

  



 
 
 
 

12 

2 TAUSTA JA TAVOITTEET 

Nykyisessä tilanteessa eri liikennemuotoja koskeva tieto on hajallaan erilaisissa 
painetuissa aikatauluissa ja Internetissä. Useita liikennemuotoja käsittävän matka-
ketjun suunnittelu vaatii yleensä monien toisistaan erillisten tietolähteiden käyttä-
mistä ja näistä saatavien tietojen yhdistelyä.  

Internetin eri sivustot esittävät samat tiedot eri tavoin eikä ole itsestään selvää, että 
kaikki matkustamiseen tarvittavat tiedot yleensä löytyvät. Esimerkiksi liikennevä-
lineestä toiseen tapahtuvaan vaihtoon tarvittavaa aikaa voi olla vaikea ennakoida 
tuntematta etukäteen pysäkkien tai asemien sijaintia. Portaalin avulla voidaan eri 
liikennemuotoja koskeva tieto löytää helpommin. 

Matkustamista koskeviin kysymyksiin vastaavat nykyään kaupungin tai joukkolii-
kenneoperaattorien järjestämät neuvontapalvelut. Puhelimitse tapahtuva neuvonta 
aiheuttaa sekä käyttäjälleen että järjestäjälleen kustannuksia eikä välttämättä palve-
le esimerkiksi viikonloppuisin tai iltaisin. On mahdollista, että joukkoliikennettä 
koskevan tiedon jakaminen Internetin kautta vähentää puhelinpalvelun käyttäjä-
määriä (Kiiskilä 2004a, Laine et al 2003) ja säästää siten tiedottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. 

Ei myöskään ole itsestään selvää, että tarjolla oleva tieto on helposti ymmärrettä-
vää. Esimerkiksi vain kerran vuodessa painettavat aikataulut saatetaan kokea vai-
keaselkoisiksi. Kokoamalla tarjolla oleva tieto yhteen portaaliin ja toteuttamalla eri 
liikennemuotojen tietoja yhdistäviä multimodaaleja palveluita voidaan madaltaa 
kynnystä hyödyntää samalla matkalla useita liikennemuotoja. Samalla eri liiken-
nemuotoja koskeva tieto voidaan tehdä helppokäyttöisemmäksi. 

Eri liikennemuotoja koskevien tietojen ja palveluiden sijainti eri sivustoilla vaike-
uttaa myös muun kuin julkista liikennettä koskevan tiedon etsimistä. Esimerkiksi 
autoilijoiden automaattinen reitinsuunnittelupalvelu ja Tiehallinnon tietöitä, liiken-
netilannetta ja keliä koskevat tiedotteet sijaitsevat nykyisellään eri sivustoilla. 
Myöskään eri kulkutapojen vertailu ei ole helppoa tässä tilanteessa.  

Liikennejärjestelmän tehokkuuden näkökulmasta toivottavin on tilanne, jossa eri 
liikennemuotoja voidaan hyödyntää yhtäläisesti. Samalla yksilö hyötyy mahdolli-
suudesta suunnitella itselleen sopivin matkaketju. 

Työn tavoitteeksi asetettiin selvittää mahdollisuuksia toteuttaa Suomessa eri liiken-
nemuotoja yhdistävä multimodaali liikennetiedotusportaali ja laatia suositus jatko-
toimenpiteiksi. Työn aineistona on ulkomaisten multimodaalien liikennetiedotus-
portaalien lisäksi käytetty suomalaisille ja ulkomaalaisille toimijoille tehtyjä asian-
tuntijahaastatteluita sekä asiaan liittyvää kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja. 
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3 MENETELMÄ 

Työssä tarkasteltiin eri puolilla maailmaa toteutettuja multimodaaleja liikennetie-
dotusportaaleja. Portaaleja etsittäessä hyödynnettiin asiantuntijakontaktien lisäksi 
asiaa koskevien julkaisuiden lähdeluetteloita sekä Internetin eri hakukoneita ja 
linkkilistoja. Valittaessa portaaleja tarkemmin analysoitaviksi olivat etusijalla 
maantieteellisesti ja eri liikennemuotojen suhteen mahdollisimman kattavat portaa-
lit. 

Portaalien multimodaalisuuden ja maantieteellisen kattavuuden lisäksi tarkasteltiin 
portaaleihin sisältyvää toiminnallisuutta, aineiston jäsentämistä, tarjolla olevia tie-
toja, organisatorisia ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä sekä portaalien teknistä toi-
mivuutta. Tekninen toimivuus pitää tässä yhteydessä sisällään myös tuen mobiileil-
le päätelaitteille sekä standardien mukaisuuden ja avoimien rajapintojen hyödyntä-
misen. 

Työn puitteissa haastateltiin eri väylälaitosten edustajia sekä alan asiantuntijoita 
Suomesta ja ulkomailta. Suomesta haastatteluihin osallistui 14 henkilöä. Haastatte-
luihin osallistuneille viranomaisille esitetyt kysymykset löytyvät liitteestä yksi. 

Portaalien lisäksi työn aineistona hyödynnettiin myös muuta Internetin kautta saa-
tavilla olevaa materiaalia, kuten asiaan liittyviä verkkojulkaisuja sekä perinteistä 
painettua kirjallisuutta. Suomalaisten tahojen lisäksi työtä varten haastateltiin viittä 
ulkomaista asiantuntijaa. Ulkomaiset asiantuntijahaastattelut toteutettiin sähköpos-
tin ja puhelimen välityksellä. 
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4 TULOKSET 

4.1 Katsaus ulkomaisiin multimodaaleihin liikennetiedotusportaaleihin ja 
kotimaan tilanteeseen 

Tässä luvussa käsitellään Suomen nykyistä tilannetta ja ulkomaisia multimodaaleja 
liikennetiedotusportaaleja. 

4.1.1 Multimodaalit reitinsuunnittelupalvelut Suomessa 

Suomessa on tällä hetkellä kolme kaupunkiseutua, joissa toimii automaattinen 
joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelu. Helsingin seudulla toimiva YTV:n reit-
tiopas (YTV 2004) kattaa Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueen 
sekä sisältää kaupunkien sisäisen bussiliikenteen lisäksi  seutuliikenteen bussit, lä-
hijunat, metron ja raitiovaunut sekä kävelymatkat pysäkeille ja asemille. Tampe-
reen reittiopas (TKL 2004) kattaa toistaiseksi vain Tampereen sisällä liikennöivät 
TKL:n bussit sekä kävelymatkat pysäkeille. Oulun palvelu (Koskilinjat 2004) kat-
taa vain Oulun seudulla liikennöivät Koskilinjat Oy:n bussit sekä kävelymatkat py-
säkeille. 

Paikallisten multimodaalien reitinsuunnittelupalveluiden lisäksi Suomessa on to-
teutettu liikennemuotokohtaisia palveluita. Näitä ovat esimerkiksi VR:n (VR 2004) 
ja Matkahuollon (Matkahuolto 2004) palvelut, joiden avulla käyttäjä voi etsiä yhte-
yksiä kahden ilmoittamansa paikan välille. VR:n palvelu sisältää junat sekä junia 
korvaavat ja täydentävät bussiyhteydet, joilla VR:n junaliput kelpaavat. Matka-
huollon palvelu sisältää pikavuorot sekä tavalliset bussiliikenteen vakiovuorot. 
Kumpaakaan edellä mainituista palveluista ei sinällään ole tarkoitettu multimodaa-
lien ovelta ovelle -matkaketjujen suunnitteluun vaan lähinnä liikennemuotokohtai-
sen aikataulutiedon tekemiseen helppokäyttöisemmäksi. 

Liikennemuotokohtaiset Internet-sivut ovat usein yksittäisten joukkoliikkenneope-
raattoreiden ja joukkoliikenneoperaattoreiden yhteenliittymien omia sivustoja, joi-
den ensisijainen tehtävä on markkinoida operaattorien tarjoamia palveluja. Tällöin 
käyttäjälle ei tarjota tietoa mahdollisista kilpailevien toimijoiden tarjoamista yhte-
yksistä tai yleensäkään muihin liikennemuotoihin liittyvää tietoa. 

Vuoden 2005 alkupuolella otetaan käyttöön valtakunnallinen ”Matka.fi”-reitin-
suunnittelupalvelu. Palvelun avulla on mahdollista suunnitella suurimpien kaupun-
kien välisiä matkaketjuja, jotka sisältävät kauko- ja paikallisliikenneyhteyksiä. Pal-
velu perustuu joukkoliikenteen staattiseen aikataulu- ja reittitietokantaan, johon on 
koottu tiedot suurimpien kaupunkien paikallisliikenteestä sekä valtakunnallisesta 
juna- ja bussiliikenteestä.   
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4.1.2 Tieliikenteen palvelut Suomessa 

Tärkein tieliikenteen palveluja sisältävä portaali Suomessa on Tiehallinnon Liiken-
teen tiedotus -sivusto (Tiehallinto 2004). Liikennekameroiden lisäksi ajantasaista 
tietoa liikenneverkon tilasta välitetään liikenteeltään vilkkaimpia kohtia kuvaavien 
karttojen avulla. Valitsemalla kohdan kartalta käyttäjä voi selata toteutuneita lii-
kennemääriä ja liikennevirran nopeuksia. Tieto saadaan eri tieosuuksille sijoitetuis-
ta liikennettä mittaavista LAM-pisteistä. Sivuilta löytyy myös ajantasaista tietoa 
sillä hetkellä vaikuttavista liikenteen häiriöistä kuten onnettomuuksista ja tietöistä. 
Sisältönsä puolesta sivusto on suunnattu lähinnä autoilijoille, ja sitä ylläpitää tällä 
hetkellä Tiehallinto. 

Autoilijoille suunnattu koko Suomen kattava reitinsuunnittelupalvelu löytyy Suo-
men Keltaiset Sivut Oy:n www-sivuilta (Suomen Keltaiset Sivut Oy 2004). Palve-
lun avulla voi etsiä reittiä ovelta ovelle sekä palveluita reitin varrelta. Kartan lisäksi 
palvelusta voi tulostaa tekstinä yksityiskohtaiset ajo-ohjeet. 

4.1.3 EU-Spirit 

EU-Spirit (Anon 2004b) on hanke, jossa on pyritty yhdistämään eri reitinsuunnitte-
lupalveluiden tietoa maantieteellisesti kattavammaksi kokonaisuudeksi. Projektin 
puitteissa on tuotettu palvelu (Anon 2004f), joka kykenee suunnittelemaan jopa 
kansainvälisiä ovelta ovelle ulottuvia matkaketjuja eri liikennevälineillä. Tällä het-
kellä palvelu tarjoaa liityntäyhteydeksi yleensä bussia ja pitkän matkan runkoyh-
teydeksi junaa tai lentokonetta. 

Suunnitelmissa on lisätä palveluun kaukoliikenteen bussit, laivaliikenteen aikatau-
lut, tiedot matkan hinnasta, autoilijoille suunnattu reitinsuunnittelupalvelu sekä 
mahdollisuus matkalippujen tilaamiseen ja paikkojen varaamiseen. EU-Spiritin jä-
seneksi voivat liittyä joukkoliikenneoperaattorit tai matkustamiseen liittyvien in-
formaatiopalveluiden tarjoajat. EU-Spiritiin osallistuu tällä hetkellä alueita Ruotsis-
ta, Saksasta ja Tanskasta. Neuvotteluja useiden muiden Euroopan maiden liittymi-
sestä EU-Spirit-yhteistyöhön käydään. Suomenkin on syytä seurata näiden neuvot-
telujen etenemistä ja pohtia liittymisestä saatavia hyötyjä. 

EU-Spiritin toteutuksen ja alkuvaiheessa myös ylläpidon kustannuksiin on saatu 
EU:lta rahoitusta. Järjestelmän kehitystyö on jatkunut EU:n projektirahoituksen 
päätyttyä. EU-Spiritin ylläpidon ja kehittämisen maksavat siihen osallistuvat alu-
eelliset reitinsuunnittelupalveluiden tarjoajat. (Ross 2004) 

Tärkeimmät EU-Spiritiä koskevat päätökset, kuten budjetti vuodeksi eteenpäin ja 
tapa, jolla EU-Spiritiä kehitetään, tehdään kerran vuodessa pidettävässä kokoukses-
sa, jossa jokaisella hankkeeseen osallistuvalla on yksi ääni. Puolivuosittain pide-
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tään pienempiä työpalavereita, joissa käsitellään teknisiä kysymyksiä ja budjetin 
toteutumista. (Ross 2004) 

EU-Spiritin ja siihen liittyvät eri lähteistä saatavilla olevan tiedon yhdistämisen 
kustannukset ovat verrattain pienet suhteessa paikallisiin joukkoliikenteen reitin-
suunnittelupalveluihin, joiden vastuulla on tiedon kerääminen ja saataville tuomi-
nen. Rajapinnat, joita käytetään tietojen siirtoon järjestelmien välillä, ovat avoimia. 
Erityisiä palvelun liiketoimintamalleja ei ainakaan tällä hetkellä ole tiedossa. Tällä 
hetkellä työn alla on mahdollisuus hyödyntää EU-Spiritin tarjoamissa palveluissa 
myös ajantasaista tietoa pelkän staattisen aikataulupohjaisen tiedon sijaan. (Ross 
2004) 

4.1.4 BayernInfo 

BayernInfo (Anon 2004g) on saksalainen eri liikennemuotoja koskevaa tietoa tar-
joava portaali. Maantieteellisesti se kattaa Baijerin alueen Saksassa. Julkisen liiken-
teen ovelta ovelle -matkaketjuja suunnittelevan reitinsuunnittelupalvelun lisäksi 
mukana on palveluita myös tieliikenteelle. 

BayernInfon osana toimiva automaattinen reitinsuunnittelupalvelu sisältää tiedot 
lähes koko Saksan juna-, bussi-, raitiovaunu- ja metroliikenteestä. Palvelu toimii 
ovelta ovelle -periaatteella, eli palvelun avulla voi etsiä yhteyksiä määrittelemällä 
matkan alku- ja päätepisteet osoitteina, pysäkkien tai asemien niminä tai muina 
yleisesti tunnettuina kohteina. 

BayernInfo sisältää myös lähes koko Euroopan kattavan autoilijoille suunnatun rei-
tinsuunnittelupalvelun. Käyttäjä voi etsiä yhteyksiä määrittelemällä matkansa alku- 
ja päätepisteet esimerkiksi osoitteina, kaupunkeina tai postinumeron avulla. Käyttä-
jä saa palvelusta reitin merkittynä kartalle, yksityiskohtaiset ajo-ohjeet sekä arvion 
matka-ajasta. Autoilijoille suunnatun reitinsuunnittelupalvelun lisäksi portaalista 
löytyy ajantasaista tietoa liikennetilanteesta. 

4.1.5 TraveLine 

TraveLine (Anon 2004h) on brittiläinen hanke, jonka puitteissa on pyritty yhdistä-
mään Englannin ja Skotlannin alueen eri reitinsuunnittelupalveluita yhdeksi palve-
luksi, joka kykenee suunnittelemaan maanlaajuisesti matkoja ovelta ovelle. Tällä 
hetkellä palvelu sisältää junien ja bussien lisäksi myös Lontoon metron reitit ja ai-
kataulut sekä kävelymatkat pysäkille tai asemalle. 

Automaattisen reitinsuunnittelupalvelun lisäksi portaalista löytyy toiminto, jonka 
avulla käyttäjä voi etsiä valitsemansa alueen joukkoliikenneoperaattoreiden yhteys-
tietoja. Portaalin etusivulla on automaattisesti tietoa hakevien toimintojen lisäksi 
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linkit valtakunnallisille liikennemuotokohtaisille sivustoille sekä TraveLinen osana 
toimivan puhelinpalvelun numero. 

TraveLine on toteutettu viranomaisten ja joukkoliikenneoperaattoreiden yhteistyö-
nä. TraveLinen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista suurimman osan on mak-
sanut Iso-Britannian hallitus. TraveLinen ylläpitoon ja  käyttöön liittyvät kustan-
nukset sekä jatkokehityksen maksavat paikalliset viranomaiset sekä joukkoliiken-
neoperaattorit yhdessä. Useissa tapauksissa joukkoliikenneoperaattorit maksavat 
puhelinpalvelusta aiheutuvat kustannukset portaalin ylläpidosta aiheutuvien kus-
tannusten jäädessä viranomaisille. (Gibbard 2004) 

TraveLineen liittyvät päätökset tekee kansallisella tasolla toimiva johtokunta, jossa 
ovat edustettuina mukana olevat alueet. Paikallisella tasolla tietojen keräämistä 
koordinoivat yleensä viranomaiset, mutta eri alueiden käytännöt  eroavat jonkin 
verran toisistaan. Tietojen toimittaminen TraveLineen on useimmiten vapaaehtois-
ta, mutta paikalliset viranomaiset voivat myös velvoittaa siihen. (Gibbard 2004) 

Erityisiä kaupallisia lisäarvopalveluita ei TraveLinen yhteyteen ole toteutettu. Eri 
osapuolet ovat nähneet portaalin jo olemassa olevien www-palveluiden laajennuk-
sena ja puhelinpalveluita kustannustehokkaampana tapana jakaa tietoa. TraveLines-
tä erillään kehitteillä on uusi portaali Transport Direct, jossa tullaan yhdistämään 
julkisen liikenteen ja autoilijoiden reitinsuunnittelu samaan portaaliin. (Gibbard 
2004) 

Transport Direct (Anon 2004n) on Ison-Britannian kattava multimodaali liikenne-
tiedotusportaali. Portaali sisältää reitinsuunnittelupalvelun, jossa käyttäjä voi valita, 
millä liikennemuodoilla reittiä haetaan. Palvelun avulla voi etsiä julkisen liikenteen 
lisäksi reittiä myös henkilöautolle. Reitinsuunnittelupalvelun lisäksi portaalissa on 
lista ajankohtaisista liikenteen häiriöistä sekä karttapalvelu. Lista liikenteen häiri-
öistä sisältää sekä joukkoliikenteen että tieliikenteen häiriötiedot. Portaalin kartta-
osiossa voi karttoja etsiä osoitteen, kaupungin tai kaupunginosan, pysäkin tai ase-
man nimen tai yleisesti tunnetun kohteen määrittelemällä. Karttaosiossa on myös 
linkit eri joukkoliikenneoperaattoreiden reittikarttoihin sekä aikaisempiin mitattui-
hin tuloksiin perustuvia liikenteen sujuvuutta kuvaavia karttoja. 

4.1.6 Moving in Barcelona 

Moving in Barcelona (Anon 2004i) on Barcelonan alueen paikallinen liikennepor-
taali. Eri liikennemuotojen suhteen portaali on varsin kattava. Julkisen liikenteen – 
Barcelonan alueen bussi-, metro- ja junaliikenteen – sekä tieliikenteen lisäksi mu-
kana ovat myös pyöräily ja kävely. Liikennekameroiden ja kartalla näytettävän 
ajantasaisen liikenneverkon tilaa esittävän kuvan lisäksi sivuilta löytyy myös 15 
minuutin päähän ulottuva lyhyen aikavälin ennuste sekä tietoa käynnissä olevista 
tietöistä. Mainitsemisen arvoinen on myös palvelu, jonka avulla autoilijat voivat et-
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siä määränpäätään lähellä olevan pysäköintialueen osoitteen tai kadunkulman pe-
rusteella tai osoittamalla hiirellä karttaa. 

Joukkoliikennettä sivustossa edustavat automaattinen reitinsuunnittelupalvelu sekä 
linkkilistasta löytyvät linkit eri joukkoliikenneoperaattoreiden Internet-sivuille. 
Reitinsuunnittelupalvelu suunnittelee ovelta ovelle ulottuvia matkaketjuja, joiden 
osana on huomioitu myös kävely asemalle tai pysäkille. 

Monista muista portaaleista poiketen sivustolta löytyy myös kävelyyn ja pyöräilyyn 
liittyvää aineistoa. Kävelyn ja pyöräilyn etujen esille tuomisen lisäksi sivuilta löy-
tyy esimerkiksi laskuri, joka kertoo, miten kauan aikaa vie kävelymatka kahden 
barcelonalaisen osoitteen välillä. Sivustolle on myös koottu runsaasti tietoa, jonka 
avulla voidaan edistää pyöräilyä kaupungissa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi kar-
tat pyöräilijöille erityisen hyvin sopivista reiteistä ja ratkaisut pyöräilyn ongelmiin 
(esimerkiksi liikenneturvallisuus, polkupyörän säilyttäminen kaupungissa, huono 
sää jne.). 

Moving in Barcelona on paikallinen Barcelonan alueen liikenneportaali. Se sijait-
see Barcelonan kaupungin palvelimella, ja se on toteutettu Barcelonan kaupungin 
ja joukkoliikenneoperaattoreiden yhteistyönä. 

4.1.7 Trafikoplysningen 

Trafikoplysningen (Krabbe 2004) on linkkilistan omainen koko Tanskan käsittävä 
liikenneportaali. Portaalista on linkkejä suurelle joukolle eri sivustoja, ja se pyrkii 
kattamaan kaikki liikennemuodot Tanskan alueella. Portaalista on linkki mm. 
Tanskan junaliikenteen ja tärkeimmät bussiyhteydet sisältävään automaattiseen rei-
tinsuunnittelupalveluun (Anon 2004j). Palvelu tuntee rautatieasemat, tärkeimmät 
linja-autopysäkit sekä Kööpenhaminan seudun ja muutamien muiden kaupunkien 
katuosoitteet pisteinä, joiden avulla käyttäjä voi ilmoittaa matkansa alku- ja pääte-
pisteen. Itse matkaketjun lisäksi palvelu ilmoittaa käyttäjälle matkan hinnan. 

Portaalista on linkit muille sivustoille, jotka käsittelevät eri liikennemuotoja. Varsi-
naisen itsenäisen sisällön puuttumista korvaa portaalin kattavuus: mukana ovat 
kaikki liikennemuodot. Koska kyseessä on lähinnä linkkisivu, vastaa jokaisen si-
vuston ylläpitäjä omista tiedoistaan. Samalla myös jokaisen sivuston käyttöliittymä 
on hieman erilainen, sillä sivustot ovat syntyneet toisistaan erillään ja niillä on eri 
ylläpitäjät. Trafikoplysningen on yksityisen henkilön laatima ja ylläpitämä sivusto. 

Linkkisivuna Trafikoplysningen ei sisällä toimintoja, jotka automaattisesti keräisi-
vät tietoja tai analysoisivat niitä käyttäjän puolesta. Linkkien kokoaminen yhdeksi 
sivustoksi helpottaa oikeille sivuille pääsyä tietoa etsittäessä, mutta ei poista tarvet-
ta hakea yhteen matkaan liittyvää tietoa mahdollisesti usealtakin erilliseltä sivustol-
ta. 
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4.1.8 Trafiken.nu 

Trafiken.nu (Anon 2004k) on ruotsalainen multimodaali liikenneportaali. Portaalin 
etusivulta käyttäjä valitsee alueen, joihin liittyvistä tiedoista hän on kiinnostunut. 
Tällä hetkellä portaalissa ovat alueina mukana Tukholman ja Göteborgin seudut 
sekä Skåne. Portaali sisältää tietoa sekä tieliikenteen että julkisen liikenteen häiri-
öistä, tietoa liityntäpysäköinnistä, pysäköinnistä kaupunkien keskustoissa sekä pol-
kupyörien pysäköinnistä, liikennekameroiden kuvia eri pisteistä ja automaattisen 
reitinsuunnittelupalvelun. 

Sivustolla ei ole erillisiä reitinsuunnittelupalveluita julkiselle liikenteelle ja autoili-
joille, vaan kyse on yhdestä ja samasta palvelusta. Käyttäjän valinnan mukaan pal-
velu laatii reittiehdotuksen , jossa käytetään joko julkista liikennettä, omaa autoa tai 
yhdistetään auto ja julkinen liikenne tai julkinen liikenne ja polkupyörä. Haun tu-
loksia esittäessään palvelu kertoo matkaketjun lisäksi myös tehtävän matkan ympä-
ristövaikutukset. Portaalin paikkakuntakohtaisilta etusivuilta löytyy myös yksinker-
taisemmat vain julkisella liikenteellä yhteyksiä hakevat reitinsuunnittelupalvelut. 

Trafiken.nu-portaalin takana ovat Ruotsin tiehallinnon ja kaupunkien lisäksi eri 
joukkoliikenneoperaattorit. Trafiken.nu kerää, käsittelee ja jakaa käyttäjille eri tie-
don tuottajilta saatavan tiedon. Tietojen oikeellisuudesta vastaa niiden toimittaja. 

4.1.9 Smart Trek 

Smart Trek (Anon 2004l) on Washingtonin osavaltiossa USA:ssa toimiva alueelli-
nen liikenneportaali. Portaalin on toteuttanut yksityisten ja julkisten toimijoiden 
konsortio, ja se kattaa maantieteellisesti lähinnä Seattlen alueen. Portaalin etusivul-
la on ajantasaiseen tietoon perustuva liikennetilannetta keskeisimmillä väylillä esit-
tävä kartta sekä linkkejä eri pisteisiin sijoitettujen liikennekameroiden tallentamiin 
kuviin. Portaalista löytyy tieliikennettä koskevan ajantasaisen tiedon lisäksi myös 
linkit ajantasaisesti bussien sijainnin näyttävään palveluun sekä Seattlen alueen 
joukkoliikenteen kattavaan reitinsuunnittelupalveluun. Ajantasaisen tiedon ja rei-
tinsuunnittelupalvelun lisäksi portaalissa on linkkejä muille sivustoille kuten staat-
tisiin joukkoliikenteen aikatauluihin ja koko Washingtonin osavaltiota koskevaan 
liikennetietoon. 

4.1.10 Verkehrsinfo Nord 

Verkehrsinfo Nord (Anon 2004m) on Pohjois-Saksan alueen kattava liikennetiedo-
tusportaali. Portaaliin on koottu kaikkia liikennemuotoja koskevaa tietoa sekä tie-
toa paikallisesti merkittävistä kohteista ja tapahtumista. Tekstimuotoisten linkkien 
lisäksi portaalista löytyy kartta, jolle on sijoitettu linkkejä. Itse liikenteeseen liitty-
vän tiedon lisäksi portaalissa on linkkejä alueen eri tapahtumiin ja paikallisesti 
merkittäviin kohteisiin kuten yliopistoihin.  
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Suuri osa portaalin eri toiminnoista löytyy linkkien takaa eikä itse portaalista. Tä-
mä selittyy osaltaan portaalin hiljattain tapahtuneella julkistamisella. Portaalissa ei 
esimerkiksi ole omaa julkisen liikenteen reitinsuunnittelupalvelua. Sen sijaan por-
taalissa on linkkejä muihin vastaaviin palveluihin. Suunnitelmissa on tuottaa 
enemmän portaalin omaa aineistoa ja korvata sillä osa muualle osoittavista linkeistä 
(Schäferbreede 2004).  

Verkehrsinfo Nord on kehitetty EU:n TEMPO-ohjelman VIKING-projektin kautta 
myönnetyllä julkisella rahoituksella, ja sen ylläpidon rahoittavat tällä hetkellä Poh-
jois-Saksan eri osavaltiot. Portaaliin liittyvät päätökset tekee eri osavaltioiden edus-
tajista koottu ohjausryhmä, jota johtaa Hampurin edustaja. Portaalin ylläpidosta ja 
teknisestä toimivuudesta huolehtii muiden tehtäviensä ohessa Büro für Verkehrs-
oekologie. Erityistä isäntäorganisaatiota ei portaalilla tähän mennessä ole ollut 
olemassa, mutta on mahdollista, että sellainen tarvitaan, kun VIKING-projekti lop-
puu. (Schäferbreede 2004) 

Verkehrsinfo Nord toimii koko Pohjois-Saksan alueella ja kattaa kaikki liikenne-
muodot. Vastaavalla yhdistelmällä varustettuja muita sivustoja ei tällä hetkellä ole. 

4.1.11 DELFI 

Saksalainen hajautettu DELFI-järjestelmä otettiin käyttöön heinäkuussa 2004. Ta-
voitteena on ollut yhdistää eri alueellisia järjestelmiä koko Saksan joukkoliikenteen 
kattavaksi tietojärjestelmäksi, josta käyttäjä voi etsiä yhteyksiä määrittelemiensä 
pisteiden välille. DELFI on rahoitettu Saksan eri osavaltioiden myöntämillä julki-
silla varoilla. (Anon 2004e) 

DELFI perustuu hajautettuun tietokantaan, jonka osia ovat eri maantieteellisiä alu-
eita ja liikennemuotoja käsittävät tietokannat. Hajautettu ratkaisu mahdollistaa tu-
levaisuudessa yleistyvän ajantasaisen tiedon jakamisen keskitettyä tietokantaa pa-
remmin. (Anon 2004e) 

DELFI:n toteuttamiseksi ei ole perustettu uutta organisaatiota. DELFI:n kehittämi-
sestä päättää johtokunta, jossa ovat mukana eri osavaltioiden edustajat, Deutsche 
Bahnin edustaja sekä muutamien yritysten edustajat. Johtokunnan lisäksi DELFI:llä 
on johtokunnalle raportoiva koordinaattori. Itse toteutus on siirretty alan palveluja 
tarjoaville yrityksille. (Anon 2004e) 

4.1.12 Päätöksenteko ja rahoitus 

Seuraavaan taulukkoon 1 on vedetty yhteen viiden portaalin rahoitusta ja päätök-
sentekoa koskevat tiedot.  
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Taulukko 1. Päätöksenteko ja rahoitus viiden portaalin osalta. 

Portaali Päätöksenteko Rahoitus

EU-Spirit Kerran vuodessa pidettävä kokous.
Toteutukseen saatu EU:lta julkista rahoitusta. 

Mukana olevat reitinsuunnittelupalveluiden tarjoajat 
maksavat ylläpidon ja kehittämisen.

DELFI
Johtokunta, jossa mukana eri osavaltioiden ja 

muutamien yritysten edustajat. DELFI:n 
koordinaattori raportoi johtokunnalle.

Julkinen rahoitus eri osavaltioilta.

Verkehrsinfo 
Nord Eri osavaltioiden edustajista koottu ohjausryhmä.

Toteutukseen saatu EU:lta julkista rahoitusta. 
Ylläpidon ja kehittämisen maksavat Pohjois-Saksan 

eri osavaltiot.

TraveLine
Jokainen alue päättää, miten tarjoaa palvelua 

paikallisesti. Kansallisen tason johtokunta, jossa 
kaikki alueet edustettuna, tekee muut päätökset.

Toteutuksen maksanut Iso-Britannian valtio. 
Ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista huolehtivat 

joukkoliikenneoperaattorit ja paikalliset 
viranomaiset.

Trafiken.nu
Ohjausryhmä tekee päätökset. Ohjausryhmässä 

mukana Vägverket ja muita julkisia laitoksia, kuntia 
ja joukkoliikenneoperaattoreita.

Rahoituksesta vastanneet hankkeeseen osallistuvat 
tahot. Hankkeessa mukana olevilla velvollisuus 

antaa tietoa käyttöön maksutta.

 

Taulukko 2 sisältää yhteenvedon taulukossa yksi esitettyjen portaalien sisältämistä 
palveluista sekä kattavuudesta maantieteellisesti ja eri liikennemuotojen suhteen. 
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Taulukko 2. Mukana olevat liikennemuodot, alueellinen kattavuus ja tarjotut palve-
lut viiden portaalin osalta. 

EU-Spirit DELFI Verkehrsinfo 
Nord

TraveLine Trafiken.nu

Tieliikenne X X X X X

Raideliikenne X X X X X

Vesiliikenne X X X X X

Ilmaliikenne X X X X X

Yksilöliikenne 0 0 X 0 X

Joukkoliikenne X X X X X

Alueellinen 
kattavuus

Pohjois-
Saksa, 

Tanska ja 
osin Ruotsi

Saksa Pohjois-
Saksa

Iso-Britannia 
(ei Pohjois-

Irlanti)

Tukholman 
Göteborgin ja 

Skånen 
alueet

Aikataulut 0 0 X X 0

Reitinsuunnittelu X X 0 X X

Ajantasaista 
tietoa

0 0 X 0 X
 

 

Eri portaaleissa on selvästi havaittavissa suuntaus laatia yhtä kaupunkiseutua laa-
jempia alueita kattavia kokonaisuuksia. Tämä vaatii useiden eri toimijoiden muka-
na oloa niin rahoituksessa kuin itse portaalin toteutuksessakin. Eri toimijoiden yh-
teistyö on useimmissa tapauksissa ollut vapaaehtoista eikä esimerkiksi lainsäädän-
nön velvoittamaa. Taulukoissa yksi ja kaksi esiteltyjen portaalien tapauksessa 
myöskään rahoitus ei ole ollut ainoastaan yhden tahon vastuulla. 

4.2 Miksi? Miltä pohjalta liikkeelle? 

4.2.1 Nykyinen tilanne ja edellytykset portaalin toteuttamiselle 

Haastatteluiden ensimmäiset kysymykset koskivat lähinnä multimodaalin liikenne-
tiedotusportaalin tarpeellisuutta, tapaa jolla portaali voidaan toteuttaa ja jolla sen 
ylläpito järjestetään (liite 1). Edellä mainittujen lisäksi tiedusteltiin, mitä tietoa por-
taalista tulisi löytyä ja mitkä tiedot tai toiminnot portaaliin vähintään tulisi toteut-
taa. Liitteen kysymykset esitettiin kaikille Suomessa haastatelluille viranomaisille. 
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Yksikään vastaajista ei pitänyt multimodaalia useita eri liikennemuotoja kattavaa 
liikennetiedotusportaalia lähtökohtaisesti toteuttamiskelvottomana ajatuksena. Sen 
sijaan keskustelua herättivät kysymykset, miten portaalin toteutus ja ylläpito järjes-
tetään ja mistä saadaan tarvittavat resurssit, joita tarvitaan sekä portaalin toteutta-
miseen että ylläpitoon. Tällä hetkellä multimodaali liikennetiedotusportaali ei itses-
tään selvästi kuulu minkään yksittäisen viranomaisen tehtäviin. Haastatteluissa ei 
myöskään tullut esille yksityistä tahoa, jonka tehtäviin tai toimialaan multimodaa-
lin liikennetiedotusportaalin toteuttaminen yksiselitteisesti kuuluisi.  

 Yksi vastaajista piti mahdollisena, että liikenne- ja viestintäministeriön matka.fi-
sivustoa  toteutettaessa syntyneitä yhteyksiä ja toimintatapoja voidaan hyödyntää, 
kun portaalia aletaan tehdä. Hän näki matka.fi-sivuston lähtökohtana, josta uuden 
portaalin kehittäminen voidaan aloittaa. 

Tietojen ylläpidon suhteen parhaana vaihtoehtona nähtiin malli, jossa jokainen por-
taaliin tietoja toimittava vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajan ta-
salla pitämisestä.   

Haastattelujen perusteella ei näytä siltä, että yksikään haastatelluista toimijoista 
luopuisi omasta sivustostaan heti portaalin toteuttamisen yhteydessä. Todennäköi-
semmältä näyttää vaihtoehto, jossa eri toimijoiden Internetissä tarjoamiin palvelui-
hin käytettävät resurssit suunnataan kasvavassa määrin yhteisen multimodaalin lii-
kenneportaalin toteuttamiseen sen sijaan, että jokainen toimija kehittää omia sivus-
tojaan ja omia muista liikennemuodoista erillisiä palveluitaan. Mahdottomana ei 
pidetty sitä, että eri liikennemuotokohtaiset sivustot vähitellen korvautuvat yhdellä 
eri liikennemuotoja yhdistävällä portaalilla.  

4.2.2 Rahoitus ja liiketoimintamallit 

Portaalin rahoitusmallista haastatelluilla oli erilaisia näkemyksiä. Useat haastatellut 
toivat esiin, että portaalin toteuttamiseen tarvitaan ainakin alkuvaiheessa julkista 
rahoitusta, sillä koko maan kattavan multimodaalin palveluportaalin toteuttamisesta 
omin varoin kiinnostunutta yksityistä toimijaa ei ainakaan toistaiseksi ole tiedossa. 
Yksi haastatelluista toi esille mahdollisuuden periä portaalin käyttäjiltä maksuja. 
Muutamat vastaajat pitivät mahdollisena periä maksuja joukkoliikenneoperaatto-
reilta heidän toimittamiensa tietojen saatavilla pitämisestä. 

Käyttäjiltä perittäviin maksuihin perustuva liiketoimintamalli on ongelmallinen 
useista syistä. Haastattelututkimuksessa saatujen tulosten mukaan käyttäjät toivovat 
yhteiskunnan resurssien kohdentamista erityisesti joukkoliikenteen palveluihin, kun 
taas autoilijoiden palvelut mielletään usein palveluiksi tai järjestelmiksi, jotka käyt-
täjän tulee itse maksaa (Anttila et al 2003). Portaalin rahoittaminen joukkoliiken-
neoperaattoreilta perittävillä maksuilla taas saattaa johtaa tilanteeseen, jossa portaa-
lin toteuttamiseen osallistuvat vain jotkin operaattorit osan operaattoreista jäädessä 
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ulkopuolelle. Tällöin portaali ei kata kaikkien joukkoliikenneoperaattoreiden tar-
jontaa eikä tilanne ole liikkujan kannalta optimaalinen. 

Sähköisiin palveluihin liittyviä ansaintalogiikoita sivutaan autoilijoille sää- ja keli-
tietoa tekstiviesteinä tarjoavaa liikenteen tietopalveluiden käyttäjäkeskeistä tuote-
kehitystä ja Mobiilikeli-pilotti-palvelua käsittelevässä raportissa (Jakonen et al 
2003). Käyttäjiltä perittäviin maksuihin perustuvina ansaintalogiikoina raportissa 
tuodaan esille aikaan perustuva tilaaminen, jossa käyttäjä tilaa palvelun määritel-
lyksi ajaksi määriteltyyn hintaan, sekä erikoistiedontarpeet, joiden tapauksessa ky-
se on merkittävää taloudellista hyötyä käyttäjälle tuovasta tiedosta, ja verrattain 
pienikin määrä palvelusta maksavia käyttäjiä saattaa tehdä palvelun järjestämisestä 
liiketaloudellisesti kannattavaa.  

Mobiilikeli-pilotin tapauksessa ansaintalogiikkana oli tapahtumapohjainen lasku-
tus, eli käyttäjältä perittiin jokaisesta tekstiviestillä tehdystä kyselystä kertamaksu. 
Palvelun verolliseksi hinnaksi käyttäjälle muodostui 0,84 euroa kyselyä kohti. 
Käyttäjät pitivät hintaa liian kalliina, ja palvelun käyttö jäi vähäiseksi. Muita mah-
dollisia esille tulleita ansaintalogiikoita olivat mainostaja maksaa -periaate, palve-
lun toteuttaminen jonkin toisen palvelun lisäarvopalveluna, palvelun toteuttamalla 
saavutettava imagoarvo sekä viranomainen asiakkaana (Jakonen et al 2003).  

Useat vastaajat näkivät portaalin keskeisimmät palvelut yleisölle suunnattuina ”pe-
ruspalveluina”, joiden tulee olla maksuttomia, jotta portaali saavuttaisi tavoitteensa. 
Sen sijaan eri lisäarvopalvelut useimmat vastaajat näkivät yksityisten toimijoiden 
alana ja niiden rahoituksen kuuluvan ensisijaisesti käyttäjille itselleen tai muille 
yksityisille tahoille. 

4.2.3 Portaalin palvelut ja hyödynnettävät tietojärjestelmät  

Keskeisimmiksi portaaliin toteutettaviksi palveluiksi nähtiin maan kattava joukko-
liikenteen automaattinen reitinsuunnittelupalvelu, autoilijoille suunnattu automaat-
tinen reitinsuunnittelupalvelu sekä erilaiset tiedottavat palvelut. Näiden avulla voi-
daan tiedottaa esimerkiksi liikenteen häiriöistä, säästä ja kelistä sekä jakaa eri lii-
kennemuotoihin liittyvää staattista, sisällöltään verrattain pysyvää tietoa. Portaalin 
keskeisimpiä palveluita, työhön tarvittavia toimijoita sekä hyödynnettäviä tietojär-
jestelmiä havainnollistaa kuva 1. 
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Henkilöliikenteen lisäksi portaalia suunniteltaessa kannattaa huomioida myös tava-
raliikenteen tarpeet. Erityisesti portaalin kehitystyön tuloksena syntyviä tietokanto-
ja liikenneverkon tilasta ja liikenteen häiriöistä voi hyödyntää myös tavaraliikenne. 
Mahdollista on toteuttaa myös erityisiä tavaraliikenteelle suunnattuja palveluita 
portaalin yhteyteen. 

Portaalin toteuttamisen estäviä teknisiä kysymyksiä ei haastatteluissa tullut esille. 
Tie- ja katuverkon tiedot sisältää DigiRoad-tietojärjestelmä (Hautala 2004). Linja-
autopysäkkien tiedot puolestaan on koottu DigiStop-järjestelmään (Anon. 2004). 
Eri järjestelmiin kerätyn tiedon sovittaminen yhteen ja tietokantojen täydentäminen  
lopulliseen kattavuuteensa vaativat jonkin verran työtä. Esimerkiksi DigiStop-
järjestelmää ei alun perin suunniteltu reitinsuunnittelun perustana hyödynnettäväk-
si. DigiStop ei myöskään tällä hetkellä sisällä kaikkia linja-autoliikenteen pysäkke-
jä eikä kaikilla järjestelmään kirjatuilla pysäkeillä ole nimistösuunnittelijan anta-
maa nimeä. 

Junaliikenteeseen liittyvää ajantasaista tietoa on jo nyt saatavilla Ratahallintokes-
kuksen JuSe-järjestelmästä (junien seuranta). Tällä hetkellä tiedot junien kulusta 
päivitetään JuSe:en manuaalisesti eri päivityspisteissä, mutta suunnitelmissa on 
hyödyntää junaliikenteen kauko-ohjausjärjestelmien ja junien kulunvalvontajärjes-
telmien tuottamaa tietoa. Tiedon kerääminen JuSe:en muuttuu näin entistä auto-
maattisemmaksi, ja kerätty tieto on entistä ajantasaisempaa.  

Tieliikenteessä ajantasainen tieto kerätään Tiehallinnon ALK-järjestelmään. Osa 
tietoa keräävistä liikennettä eri pisteissä mittaavista laitteista on kuitenkin puhelin-
modeemiyhteyden takana. Näiden laitteiden osalta ajantasainen tieto voi olla jopa 
puoli tuntia vanhaa, sillä perinteistä puhelinverkkoa hyödyntävän modeemiyhtey-
den aiheuttamat tietoliikennekulut määräytyvät yhteysajan lisäksi myös soittojen 
lukumäärän perusteella. Joissakin tapauksissa tiedon kerääminen on ulkoistettu, ja 
Tiehallinto ostaa vain tarvitsemansa tiedon. Nykyistä laajempien tietojen saaminen 
vaatisi uusia sopimuksia ja saattaa lisätä kustannuksia. 

Meriliikennettä koskeva tieto sijaitsee tällä hetkellä Suomen eri satamissa käytössä 
olevassa PortNet-järjestelmässä (Hautala et al 2003). Suunnitteilla on myös kaikki 
Itämeren lautat sisältävä tietokanta (Lehtonen 2004). Meriliikenteessä saattavat ai-
kataulut muuttua kesken aikataulukauden. Kaikkien alusten lähtö- ja saapumisaiko-
ja ei myöskään määritellä tarkasti etukäteen. Tällaisia ovat esimerkiksi monet mat-
kustajia kuljettavat rahtilaivat. 

Lentoliikennettä koskevaa tietoa käsitellään tällä hetkellä Ilmailulaitoksen eri jär-
jestelmissä. Nykytilanteessa Ilmailulaitoksen www-sivuilla sekä lentoasemalla si-
jaitsevilla näyttötauluilla esitettävät Helsinki-Vantaan lentojen ennakoidut saapu-
misajat perustuvat lennonjohdon järjestelmistä saatavaan tietoon. Lentojen todelli-
set saapumisajat syötetään järjestelmään manuaalisesti. Lennonjohdon järjestelmät 
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eivät kuitenkaan sisällä tietoa Suomen ulkopuolisesta lentoliikenteestä. Ilmailulai-
toksella on tällä hetkellä suunnitteilla AITA-järjestelmä, jonka kautta tulevaisuu-
dessa jaetaan eteenpäin eri lentoliikenteen järjestelmistä koottua tietoa. Lentolii-
kenteen aikatauluja ja paikanvaraustilannetta koskevaa tietoa käsitellään nykyisel-
lään Amadeus-järjestelmässä, joka sisältää suuren osan maailman lentoyhteyksistä 
(Anon 2004d). 

4.3 Multimodaali liikenneportaali viestintänä 

Yleisesti ottaen haastatellut näkivät portaalin kohderyhmänä kaikki Suomessa mat-
kustavat tai matkaa suunnittelevat. Muutamat vastaajat kiinnittivät huomiota myös 
ulkomaalaisten käyttäjien tarpeisiin ja esteettömyyteen. Haastatteluissa tuli esille 
portaalin kohderyhmänä myös tavaraliikenne. Huomion arvoisina portaalin kohde-
ryhminä tulivat esille erityisesti ne liikkujat, jotka ovat jo nyt kiinnostuneita eri 
kulkutavoista ja näihin liittyvistä vaihtoehdoista, sekä nuoret miehet paljon Interne-
tiä käyttävänä väestöryhmänä. Eri vastaajat näkivät mahdollisena, että portaali saat-
taa lisätä tietoisuutta eri kulkutavoista ja siten vaikuttaa käyttäjiensä kulkutavan va-
lintaan. 

Haastatteluihin vastanneet eivät nähneet Intenetissä saatavilla olevaa multimodaalia 
liikennetiedotusportaalia perinteisen joukkoviestinnän kuten television tai radion 
kautta tapahtuvan liikennetiedotuksen kilpailijana. Edellä mainittujen kohdeyleisöt 
ja tarjotut palvelut ovat siinä määrin erilaiset. Esimerkiksi radio toimii verrattain 
hyvin tieliikennettä koskevan tiedotuksen välineenä. Sen sijaan joukkoliikennettä 
se ei juurikaan palvele. Internetissä tarjolla olevan portaalin etuja perinteiseen 
joukkoviestintään nähden ovat erityisesti vuorovaikutteisuus sekä käyttäjälle tar-
joutuva mahdollisuus saada juuri haluamansa tieto haluamanaan aikana. Käyttäjälle 
voidaan tarjota myös mahdollisuus mukauttaa palvelua mieleisekseen. Yhteistä 
portaalilla on television kanssa lähinnä visuaalisuus. 

Eri vastaajat olettivat portaalin tarjoavan merkittävimmät hyödyt satunnaisesti teh-
tävillä matkoilla. On luultavaa, että näillä myös tiedon tarve on suurin eikä kulku-
tavan valintaa ole ennalta tehty kuten säännöllisesti tehtävien matkojen tapauksessa 
usein on. Portaalin etuna nykyisiin liikennemuotokohtaisiin sivustoihin useimmat 
vastaajat näkivät eri liikennemuotoja koskevan tiedon löytymisen yhdestä paikasta. 
Yksi vastaajista piti tärkeänä myös tiedon käytön helpottumista. 

Nykyisessä tilanteessa ongelmana on erityisesti julkista liikennettä koskevan tiedo-
tuksen hajautuneisuus. Matkustajainformaatio ei ole minkään organisaation pääasi-
allinen tehtävä, eikä yksikään mukana olevista tahoista ota kokonaisvastuuta tiedot-
tamisesta. Itsestään selvänä ei voida pitää myöskään sitä, että eri toimijoilla on ha-
lua tehdä yhteistyötä keskenään. (Kiiskilä 2004b) 
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Suurin osa vastaajista näki tarpeellisena markkinoida portaalia, jotta potentiaaliset 
käyttäjät löytäisivät sen. Mahdollisina keinoina tuoda portaalia esille mainittiin 
linkkivaihto Internetin muiden sivustojen kanssa, portaalista tiedottaminen toimi-
joiden muun tiedotuksen yhteydessä, mainonta joukkoliikennevälineissä ja muualla 
sekä esittely esimerkiksi messuilla tai muissa tapahtumissa. Esille tuli myös Inter-
netin eri hakukoneiden merkitys. On tärkeää, että eri hakukoneet löytävät portaalin 
tärkeimmillä asiaan liittyvillä hakusanoilla ja että portaali löytyy eri hakukoneiden 
yhteydessä usein ylläpidetyistä linkkilistoista. 

Portaalin tuominen saataville eri kielillä herätti keskustelua. Kaikki vastaajat näki-
vät tarpeelliseksi, että portaali on saatavilla myös muilla kuin suomen ja ruotsin 
kielillä. Muista tarjottavista kielistä vastaajilla oli erilaisia näkemyksiä. Etusijalle 
muihin nähden nousi englanti. Palvelua eri kielillä pidettiin lähinnä kustannusky-
symyksenä teknisesti ratkaisemattoman ongelman sijaan. Asiaan liittyvinä kysy-
myksinä esille tuli, kannattaako kaikkea tietoa tarjota kaikilla kielillä ja miten mah-
dollinen nopeasti muuttuva ajantasainen tieto kuten tiedotukset liikenteen häiriöistä 
saadaan nopeasti esille usealla eri kielellä. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna tuli esil-
le RDS-TMC:n tapaan standardoidut viestit, jotka voidaan automaattisesti tulkita 
eri kielille. Palvelua eri kielillä pidettiin tärkeänä erityisesti ulkomaalaisten käyttä-
jien ja matkailun näkökulmasta. 

4.4 Multimodaalin liikenneportaalin toteutus 

Haastattelujen suomalaiset vastaajat näkivät tarpeellisena, että portaaliin toteute-
taan sekä ennen matkaa että matkan aikana käytettäviä palveluita. Ensisijaisiksi jo 
portaalin alkuvaiheessa toteutettaviksi nähtiin ennen matkaa käytettävät palvelut. 
Matkan aikana käytettävät matkustamista tukevat palvelut miellettiin lähinnä por-
taalin jatkokehitykseen kuuluviksi. Tärkeäksi nähtiin erityisesti mahdollisuus 
muuttaa suunnitelmia matkan aikana matkaketjuun kuuluvan yhteyden pettäessä tai 
liikkujan suunnitelmien muuttuessa ja koko matkaketjun huomioimista. Multimo-
daaliin, useita kulkutapoja käsittävään matkaketjuun liittyy useita päätöksentekoti-
lanteita ennen matkaa ja matkan aikana (Rosenberg et al 2004). Toteutettavan por-
taalin tulee tukea matkustajaa tarjoamalla matkustajan kannalta hyödyllistä ja käyt-
tökelpoista tietoa kulloisessakin päätöksentekotilanteessa. 

Matkan aikana käytettävät palvelut vaativat usein mahdollisuuden käyttää portaalia 
myös mobiileilla päätelaitteilla. Mobiilien päätelaitteiden kenttä on toistaiseksi var-
sin hajautunut. Kannettavien tietokoneiden lisäksi markkinoilla on www-selaimella 
ja langattomalla Internet-yhteydellä varustettuja matkapuhelimia ja kämmentieto-
koneita. Mobiileissa päätelaitteissa käytettäviä palveluita suunniteltaessa on huo-
mioitava näiden tavallista pöytätietokonetta pienempi näyttö sekä käytettävissä 
oleva tietoliikenneyhteys, joka voi olla kapasiteetiltaan rajallinen tai jossa käyttäjäl-
tä perittävä tiedonsiirron hinta voi perustua siirrettyjen bittien määrään. 
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Mobiileihin päätelaitteisiin liittyy myös mahdollisuus hyödyntää eri tavoin saatua 
tietoa käyttäjän paikasta. Esimerkiksi GSM-verkon toiminnan perusteella tapahtuva 
paikannus on jo tällä hetkellä laajasti käytössä. Käyttäjän paikantaminen on mah-
dollista myös muilla tavoin kuten WLAN-verkon (Laitinen 2004) ja eri satelliitti-
paikannusjärjestelmien avulla. Tarkkaa tietoa käyttäjän paikasta voidaan hyödyntää 
esimerkiksi eri reitinsuunnittelupalveluiden kehityksessä. On mahdollista, että 
käyttäjän tarvitsee tulevaisuudessa syöttää hakutoiminnolle vain määränpäänsä ha-
kutoiminnon olettaessa matkan alkupisteeksi paikannuksen tuloksena saadun tiedon 
käyttäjän paikasta. 

Muiden toteuttamiseen liittyvien kysymysten ohella haastateltavilta kysyttiin, mis-
sä vaiheessa tuleva portaali on valmis käyttäjille julkistettavaksi. Portaalin julkis-
taminen keskeneräisenä saattaa viedä käyttäjien luottamuksen, mutta täydellisyy-
den vaatiminen taas saattaa siirtää julkistamista kohtuuttoman kauas tulevaisuu-
teen. Portaalin julkistamisvaiheen suhteen vastaajilla oli erilaisia ajatuksia. Yksi 
vastaajista piti välttämättömänä, että portaalissa on tarjolla verkossa nyt jo oleva 
tieto paremmin esitettynä. Eräs vastaaja taas näki kevyen, linkkilistan omaisena to-
teutetun portaalin tuovan käyttäjän näkökulmasta vain vähän lisäarvoa nykyiseen 
tilanteeseen verrattuna ja piti tärkeänä, että portaalissa on jotain olennaisesti pa-
rempaa suhteessa nykyiseen tilanteeseen. Tällainen parannus saattaisi vastaajan 
mielestä olla esimerkiksi koko Suomen kattava automaattinen joukkoliikenteen rei-
tinsuunnittelupalvelu. Kolmas vastaaja taas piti mahdollisena, että portaali voidaan 
julkaista jo vaiheessa, jossa reitinsuunnittelupalvelu toimii jollakin tai joillakin alu-
eilla. 

Portaalin jakaman tiedon laadun kohdalla vastaajat painottivat vaatimusta, että 
käyttäjille jaettavan tiedon tulee olla ajan tasalla. Käyttäjille ei siis saisi päästä van-
hentunutta tietoa. Käytännössä esimerkiksi liikenteen häiriötietojen tulisi perustua 
ajantasaiseen tietoon liikenneverkon tilasta. Ajantasaisen tiedon ohella voidaan laa-
tia myös lyhyen aikavälin ennusteita.  

Ajantasaisen tiedon yhteydessä tuli esille, ettei kaikkia tällä hetkellä käytössä ole-
via eri järjestelmiä ole suunniteltu liikkujille jaettavan ajantasaisen tiedon keräämi-
seen. Esimerkiksi modeemiyhteyden päässä olevista seurantalaitteista tietoa hae-
taan vain tietyin väliajoin. Niistä saatava ajantasaiseksi tiedoksi kutsuttu tieto voi 
siis olla jopa puoli tuntia vanhaa.  

Tällä hetkellä ei näytä mahdolliselta, että kaikkia eri liikennemuotojen piirissä toi-
mivia liikenteen seurantajärjestelmiä voitaisiin välittömästi uusia pelkkien portaalin 
toteuttamiseen liittyvien tarpeiden vuoksi. Todennäköisempi vaihtoehto on, että eri 
seurantajärjestelmiä uusitaan vähitellen niiden tullessa käyttöikänsä päähän. Uusien 
korvaavien järjestelmien osalta tilanne on parempi, sillä mahdollisuus tuottaa luo-
tettavaa ajantasaista tietoa voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa.  
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Aivan itsestään selvää ei ole, miten portaalin kautta käyttäjille tarjottavien ja sen 
toteuttamiseen tarvittavien tietojen hallinta järjestetään. Valittavan ratkaisun tulee 
mahdollistaa samojen lähtötietojen hyödyntäminen eri palveluiden pohjana. Tämä 
voidaan toteuttaa hyödyntämällä avoimia ja standardoituja rajapintoja (Anon 
2004c) siirrettäessä tietoja järjestelmästä toiseen. 

Eri tahojen portaaliin tuottaman tiedon hallintaan ja esittämiseen käyttäjille on kau-
pallisesti saatavilla sekä vapaisiin ohjelmistoihin perustuvia sisällönhallintajärjes-
telmiä että kaupallisia valmisohjelmia. Mahdollista on myös, että tilattaessa palve-
linratkaisu portaalia varten saadaan mukana myös sisällönhallintajärjestelmä. Sisäl-
lönhallinta voidaan myös toteuttaa muun portaalin toteuttamiseen liittyvän ohjel-
mistokehityksen osana. (Lähesmaa 2004) 

Huomiota tulee kiinnittää myös käyttäjille tarjottavaan palvelutasoon, joka konk-
reettisimmillaan merkitsee riittävän lyhyitä vasteaikoja sekä palvelun toiminnassa 
esiintyvien katkojen rajoittamista mahdollisimman lyhyiksi. Palvelutason tulee säi-
lyä korkeana myös käyttäjien määrän kasvaessa voimakkaasti ja tietyissä ennalta 
arvaamattomissa tilanteissa, joissa tiedon tarve on suuri. Tällaisia tilanteita ovat 
esimerkiksi laajamittaiset liikenteen häiriötilanteet. Portaalin laitealustana toimivan 
palvelimen tulee siis olla suorituskyvyltään riittävä. Myöskään käytössä oleva tie-
toliikennekapasiteetti ei saa muodostaa palvelutasoa heikentävää pullonkaulaa. 

Suunniteltaessa portaalin kautta käyttäjille jaettavien ja sen toteuttamiseen tarvitta-
vien tietojen hallintaa tulee ottaa huomioon mahdollisuudet ajantasaisen tiedon 
hyödyntämiseen. Ajantasaisen tiedon nopea vanhentuminen ja jatkuva muuttumi-
nen sekä vaatimus, että juuri halutun tiedon tulee olla nopeasti löydettävissä, aset-
tavat portaalin toteutukseen liittyvälle tietokannalle vaatimuksensa. Ajantasaista 
tietoa hyödyntävän julkisen liikenteen reitinsuunnittelupalvelun toteuttamiseen tar-
vittavia tietoja sekä toimijoita havainnollistaa kuva 2. 
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Portaalia toteutettaessa tulee huomioida mahdollisuus yhdistää eri järjestelmien tie-
toja toisiinsa myös maiden rajojen yli. Erityisesti maiden rajat ylittävien matkaket-
jujen suunnittelu edellyttää tietojen keräämistä eri maiden liikenteestä. Portaalin to-
teuttamisen liittyvät tietokannat tulee suunnitella siten, että niiden liittäminen osak-
si laajempaa kokonaisuutta on mahdollista. Mahdollisena tulevaisuuden tarpeena 
tulee huomioida käyttäjien  halu suunnitella rajat ylittäviä multimodaaleja matka-
ketjuja. Rajat ylittäviä toimintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mm. VI-
KING-projektissa määritelty Itämeren lauttatietokannan arkkitehtuuri (Lehtonen et 
al 2004) ja EU-Spirit-hanke. 

Esimerkiksi multimodaalin reitinsuunnittelupalvelun tapauksessa koko maailman 
tai edes Euroopan tietojen säilyttäminen samassa tietokannassa ei näytä realistiselta 
vaihtoehdolta. Tietokannan koko ja yksittäisten tapahtumien määrä kasvaisivat erit-
täin suureksi. Tarvittavan palvelin- ja tietoliikennekapasiteetin järjestäminen tulisi 
erittäin kalliiksi tai jopa mahdottomaksi. Ratkaisu ei ole helposti laajennettavissa 
eikä mukaudu tulevaisuuden tarpeisiin, sillä ajantasaisen tiedon yleistyminen ja 
käyttäjämäärien kasvu todennäköisesti lisäävät järjestelmän kuormitusta tulevai-
suudessa. 

 

Kuva 3. Joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelun tarvitsemat tiedot hajautettuna 
tietokantana. 

Ongelma voidaan jakaa pienempiin osiin sijoittamalla Euroopan tai muun suurem-
man alueen liikennejärjestelmää koskeva tieto yhden sijasta useisiin pienempiin 
keskenään tasa-arvoisiin tietokantoihin (kuva 3). Esimerkiksi koko Saksan kattavan 
joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelun toteuttamiseksi on kehitelty hajautettuun 
tietokantaan ja hakutoiminnon apuna toimivaan metatietoon perustuvaa ratkaisua 
(Frankenberg et al 1999). Saksalaisessa DELFI-järjestelmässä eri joukkoliikenne-
operaattoreiden tiedot yhdistetään osavaltion tasolla toimiviksi tietokannoiksi 
(Schnittger 2004). Tietojen jakamista nimenomaan maantieteen perusteella eri tie-
tokantoihin voidaan perustella eri tavoin.  
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Ensimmäinen peruste on liikenneverkon rakenne. Suurin osa liikenneverkon yhte-
yksistä on maantieteellisten alueiden – esimerkiksi Suomen – sisäisiä. Maantieteel-
listen alueiden rajat ylittäviä yhteyksiä – esimerkiksi Suomen rajat ylittäviä – taas 
on verrattain rajallinen määrä. Euroopan tai muun suuremman alueen liikenneverk-
koa voidaan käsitellä osaverkkoina, joiden välillä on rajallinen määrä yhteyksiä. 
Toinen peruste on liikkujien matkojen jakauma. Suurin osa liikkujien tekemistä 
matkoista on oman maantieteellisen alueen – esimerkiksi valtion – sisäisiä. On siis 
oletettavaa, että näihin liittyy myös suurin käyttäjien tiedon tarve.  

Tällä hetkellä suurin osa matkustajista ylittää Suomen rajan laivalla tai lentäen. 
Itämeren lautat käsittävä tietokanta etenee todennäköisesti pian suunnittelusta to-
teutusvaiheeseen (Lehtonen 2004). Satamiin on toteutettu myös meriliikenteen in-
formaatiojärjestelmä PortNet (Hautala et al 2003). Lentoliikennettä koskeva staat-
tinen aikataulu- ja hintatieto on tällä hetkellä olemassa lippujen varaukseen suunni-
tellussa Amadeus-järjestelmässä (Anon 2004d). Suomen lentoliikenteen aikataulu-
tiedot sisältyvät tällä hetkellä myös Ilmailulaitoksen järjestelmiin. Suunnitelmissa 
on toteuttaa AITA-järjestelmä, jonka kautta tulee saataville eri lentoliikenteen jär-
jestelmistä koottu tieto. Rajat ylittävän rautatie- ja bussiliikenteen suhteen vastaa-
vat tietokannat ovat Suomen lähialueilla vielä toteuttamatta. Tähän ja muihin kan-
sainvälistä yhteistyötä edellyttäviin kysymyksiin liittyviä ratkaisuja voidaan etsiä 
esimerkiksi EU-Spirit-hankkeen puitteissa. 

Jotta hakutoiminto löytäisi tarvittavat tiedot, tarvitaan metatietoa eli ”tietoa tiedos-
ta”. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, mistä palvelimesta mitäkin maantieteellis-
tä aluetta tai liikennemuotoa koskeva tieto löytyy.  

Kolmas peruste liittyy organisatorisiin kysymyksiin ja tiedon ylläpidettävyyteen. 
Viranomaisten toiminnassa, liikennejärjestelmissä ja liikenteen informaatiojärjes-
telmissä on jo EU:n jäsenmaiden välillä huomattavia eroja. Käytännössä tietokan-
taa ylläpitävän kansainvälisen organisaation olisi vaikeaa huolehtia kerättyjen tieto-
jen kattavuudesta ja ajan tasalla pitämisestä ilman kansallisen tason toimijoita. 
Mahdollisten virheellisten tietojen tai häiriötilanteiden selvittäminen on helpom-
paa, jos järjestelmän ylläpidosta vastaava taho on lähempänä. 
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5 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

5.1 Lähtötilanne 

Haastatellut suomalaiset viranomaiset näkivät eri liikennemuotoja yhdistävän mul-
timodaalin liikennetiedotusportaalin yleisesti ottaen tarpeelliseksi ja teknisesti 
mahdolliseksi. Tähän suuntaan viittaavat myös raportissa tarkastellut ulkomaiset 
sivustot. Enemmän kysymyksiä herätti se, mistä saadaan portaalin toteuttamiseen 
tarvittavat resurssit ja miten tulevat esimerkiksi portaalin ylläpitoon liittyvät kus-
tannukset jaetaan. Liikenne- ja viestintäministeriön telematiikkastrategiassa yleise-
nä linjauksena esitetään, että yksilölliset palvelut olisivat kokonaan tai osittain kau-
pallisia palveluita (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004). On ilmeistä, että Suo-
messa julkinen sektori on halukas rahoittamaan ajantasaisen liikennetilanne- ja häi-
riötiedotuspalvelun sekä joukkoliikenteen reittipalvelun toteuttamisen multimodaa-
liportaalissa mutta yksityisautoilun reittipalvelun toteuttaminen jäänee yksityisen 
sektorin vastuulle. 

Multimodaali reitinsuunnittelupalvelu ja eri liikennemuotoja koskeva ajantasainen 
tiedotus ovat Euroopan laajuisesti määritelty palveluiksi, joiden tulisi olla saatavilla 
kaikissa EU:n jäsenmaissa (Broeders et al 2003). eEurope 2005 -toiminta-
suunnitelmassa (Euroopan yhteisöjen komissio 2002) suositellaan muiden julkisten 
verkkopalvelujen ohella myös kulttuuriin ja matkailuun liittyvien palveluiden to-
teuttamista vuoteen 2005 mennessä. Multimodaalin palveluportaalin toteuttaminen 
on näin täysin EU:n linjausten mukaista. 

Multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteutus ja ylläpito ei nykyisellään kuulu 
minkään yksittäisen viranomaisen toimenkuvaan. Eri viranomaisten varojen käyt-
töä ja toimintaa säätelee niiden lainsäädännössä määritelty tehtävä. Esille ei ole tul-
lut myöskään yksityistä tahoa, jolla olisi portaalin toteuttamiseen tarvittavat talou-
delliset resurssit, tekninen osaaminen ja tarkoitukseen soveltuva liiketoimintamalli. 

Portaalin toteuttaminen mainostulojen varassa ei kansainvälisten esimerkkien pe-
rusteella näytä todennäköiseltä. Jos portaalin kohdeyleisönä pidetään kaikkia Suo-
messa matkustavia ja matkaa suunnittelevia, ei voida pitää mahdollisena, että por-
taali voitaisiin toteuttaa jonkin yksittäisen tuotteen tai palvelun lisäarvopalveluna. 
Portaalin toteuttamisesta saatavaan imagohyötyyn perustuva ansaintalogiikka taas 
on ongelmallinen, jos se vaarantaa portaalin profiloitumisen yksittäisistä toimijoista 
riippumattomana liikkujan tietolähteenä. Portaalin toteuttaminen yksittäisen ima-
gohyötyä tavoittelevan toimijan voimin ei näytä myöskään teknisesti ja organisato-
risesti mahdolliselta. 

Portaaliin tarvitaan tietoa eri liikennemuodoista, ja toisistaan erillisiä toimijoita on 
paljon. Pelkkiä bussiyrityksiä on Suomessa yli 400 (Linja-autoliitto 2004). Varsin-
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kin pienemmille toimijoille tulee tietojen toimittaminen tehdä mahdollisimman 
helpoksi ja vähän kustannuksia aiheuttavaksi. Organisatorisena ongelmana ratkais-
tavaksi tulee resurssikysymysten ja eri viranomaisten laissa säädettyjen tehtävien 
lisäksi eri liikennemuotojen välinen kilpailu. Portaalin toteutusta suunniteltaessa tu-
lee huomioida myös tulevaisuudessa ajankohtaisemmaksi tuleva ajantasaisen tie-
don jakaminen käyttäjille ja ajantasaiseen tietoon perustuvien palveluiden toteutus. 

5.2 Tavoitetila 

Viiden vuoden aikavälillä tavoitetilanteeksi voidaan määritellä koko Suomen alu-
een kattava multimodaali liikenneportaali, joka sisältää tiedottavia palveluita, mul-
timodaalin reitinsuunnittelupalvelun sekä mahdollisesti erillisen maksullisen reitin-
suunnittelupalvelun autoilijoille. Tiedottavista palveluista tärkeimpiä ovat ajan-
tasaiseen tietoon pohjautuva tiedotus liikenteen häiriöistä, tiedottaminen säästä ja 
kelistä sekä staattinen aikataulutieto. 

Tavoitetilanteessa portaalin tarjoama tieto on oikeaa, helppokäyttöistä, ajan tasalla 
olevaa sekä tarjolla vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Itse portaali on to-
teutettu standardien mukaisesti ja teknisesti laadukkaasti. Käytettäviin tietokantoi-
hin on toteutettu rajapinnat, joiden avulla myös ulkomaiset multimodaalien infor-
maatiopalveluiden tarjoajat voivat hyödyntää Suomessa kerättyjä tietoja. 

Pidemmällä aikavälillä ajantasaisen tiedon osuus portaalin palveluissa kasvaa, por-
taali voi tarjota myös yli rajojen ulottuvia multimodaaleja matkaketjuja ja portaalin 
kielivalikoimaa voidaan laajentaa. Portaali voi tarjota myös mobiilien päätelaittei-
den kehittymässä olevia paikannusominaisuuksia hyödyntäviä palveluita. Mahdol-
lisia ovat esimerkiksi matkan aikana käytettävät matkustamista tukevat palvelut.  

5.3 Jatkotoimenpiteet 

Portaalin toteutus tulisi aloittaa perustamalla eri väylälaitosten edustajista viran-
omaistyöryhmä, jota voidaan täydentää esimerkiksi matkailun edustajilla, tietotek-
nisten ja tietoliikennepalveluiden toimittajilla sekä muilla toimijoilla ja joka voi 
kutsua kuultavaksi tarpeellisina pidettyjä tahoja. Eri  tahojen yhteistyöryhmänä 
toimivan viranomaistyöryhmän tehtävänä olisi selvittää portaaliin liittyviä käyttäji-
en tarpeita ja käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä, teknisiä toteutusvaihtoehtoja 
aikatauluineen ja näiden kustannuksia, hankkeen vaatimia resursseja ja mahdollisia 
liiketoimintamalleja sekä lainsäädännöllisiä ja organisatorisia kysymyksiä. Selvi-
tysvaiheen jälkeen on mahdollista laatia portaalin toiminnalliset määrittelyt, järjes-
telmäarkkitehtuuri sekä määrittelyt, joiden perusteella toteutus voidaan aloittaa. 

Portaalin toteutukseen ja sen tekniseen monimutkaisuuteen liittyviä ongelmia voi-
daan hallita käyttämällä avoimia ja mahdollisuuksien mukaan myös standardoituja 
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rajapintoja. Näin voidaan edistää kilpailua eri laitteiden ja ohjelmistojen toimittaji-
en välillä sekä mahdollistaa eri järjestelmien yhteensopivuus Suomessa ja kansain-
välisesti. Portaalin taustalla toimivan tietojärjestelmän tulee soveltua tulevaisuu-
dessa todennäköisesti yleistyvän ajantasaisen tiedon hallintaan ja jakamiseen käyt-
täjille. Sen tulee myös selvitä mahdollisesti suuristakin käyttäjämääristä. Olennais-
ta on myös mahdollisuus yhdistää portaali ja sen taustalla olevat tietojärjestelmät 
muihin vastaaviin järjestelmiin yli kansallisten rajojen. Edellä mainituista syistä 
portaalin taustalla toimivan tietojärjestelmän tulisi yhden palvelimen ja yhden tie-
tokannan sijaan perustua hajautettuun ratkaisuun, jossa eri maantieteellisiä alueita 
ja eri liikennemuotoja koskevat tiedot saattavat sijaita eri palvelimissa. 

Portaalin julkistaminen käyttäjille on tärkeä vaihe. Keskeneräisenä julkistettu por-
taali voi menettää käyttäjiensä luottamuksen, jos se ei tarjoa käyttäjälle riittävää li-
säarvoa nykyisiin sivustoihin nähden tai jos jaettava tieto on vanhentunutta tai suo-
rastaan virheellistä. Portaalin julkistaminen ei kuitenkaan edellytä, että kaikki jaet-
tava tieto olisi ajantasaista tai että reitinsuunnittelupalvelu kattaisi heti alusta lähti-
en koko maan ja kaikki liikennemuodot. Portaalin julkistamisvaiheessa on tärkeää 
myös aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi, jotta potentiaaliset käyttäjät löytäi-
sivät portaalin. 

Kansainvälisen yhteistyön avulla tulee tuoda Suomessa kerätyt tiedot laajemmin 
saataville myös ulkomaisiin vastaaviin palveluihin, edistää multimodaalien yli val-
tioiden rajojen ulottuvien matkaketjujen suunnittelua sekä hankkia lisää tietoa ja 
kokemuksia aiheeseen liittyen. Alaan liittyvää kansainvälistä yhteistyötä tulee teh-
dä erityisesti VIKING-projektin ja EU-Spiritin puitteissa. 

Portaali suositellaan arvioitavaksi palvelun kannalta olennaisten tekijöiden osalta, 
jotta näin saatuja tuloksia voidaan hyödyntää portaalin jatkokehittämisessä sekä 
vastaavien palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Portaalin vaikutukset suosi-
tellaan selvitettäväksi ennen–jälkeen-asetelman avulla. On mahdollista, että osa 
portaalin vaikutuksista tulee esille vasta pidemmällä aikavälillä käyttäjämäärien 
kasvaessa riittävästi. Tämä tulee huomioida portaalin vaikutustutkimusta suunnitel-
taessa. Portaalin toteutuksen eri vaiheita havainnollistaa kuva 4.  
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Liite 1 
 

Suomalaisille viranomaisille asiantuntijahaastatteluissa 
esitetyt kysymykset 

Kysymyksiä: 
*********** 

–  Tarvitaanko Suomeen multimodaalia mahdollisimman monia liikennemuoto-
ja kattavaa liikenneportaalia? Mikä on olemassa olevien palveluiden (esim. 
LVM:n palveluportaali ja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -sivusto) suhde 
uuteen portaaliin?  

–  Miten portaalin toteutus ja ylläpito rahoitetaan? Onko portaalin rahoitukseen 
tarvittavia varoja mahdollista kerätä julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyö-
nä? 

–  Miten portaalin ja sen sisältämien eri liikennemuotoja koskevien tietojen yl-
läpito järjestetään? 

–  Onko portaalilla vastuullinen isäntäorganisaatio? Millaisesta organisaatiosta 
on kyse? 

–  Mikä on näkemyksenne mukaan uuden eri liikennemuotoja yhdistävän por-
taalin kohderyhmä? 

–  Mikä on olemassa olevien joukkoviestimien (radio, TV) suhde mahdolliseen 
multimodaaliin liikenneportaaliin? Onko selvityksen kohteena olevista tai 
vastaavan tyyppisistä portaaleista julkaistu vaikutustutkimuksia tai vaiku-
tusarvioita? 

–  Mitä tietoa portaalista mielestänne tulisi löytyä? Mitkä tiedot tai toiminnot tu-
lee portaaliin vähintään toteuttaa? 

–  Mitä lisäarvoa eri liikennemuotoja yhdistävällä portaalilla saavutetaan suh-
teessa nykyiseen tilanteeseen, jossa tietoa tarjotaan useilla eri liikennemuoto-
kohtaisilla sivustoilla? 

–  Tuleeko portaalin tarjoamat palvelut suunnitella ennen matkaa käytettäviksi 
vai pitäisikö portaaliin sisältyä myös matkan aikana käytettäviä palveluita? 

–  Voidaanko mobiilien päätelaitteiden mahdollisesti tarjoamia paikannusomi-
naisuuksia (sateliittipaikannusjärjestelmät, GSM-verkon toiminnan perusteel-
la tapahtuva paikannus) hyödyntää portaalin toiminnallisuutta kehitettäessä? 

–  Millaiset palvelutaso- ja laatuvaatimukset portaalille asetetaan? (Esimerkiksi, 
miten usein tietoja tulee päivittää?) 



 
 
 
 

1/2 

–  Miten kerättyjä tietoja saa käyttää? (Esimerkiksi, saako kuka tahansa ryhtyä 
tuottamaan multimodaaleja informaatiopalveluja kerättyjen tietojen avulla? 
Voivatko myös kansainväliset multimodaaleja matkaketjuja suunnittelevat 
järjestelmät hyödyntää kerättyjä tietoja?) 

–  Miten potentiaaliset käyttäjät saadaan löytämään portaali ja hyödyntämään si-
tä? 

–  Miten palvellaan muita kuin suomenkielisiä käyttäjiä? Kahden kotimaisen 
kielen lisäksi myös englannin-, saksan- tai venäjänkieliset versiot portaalista? 

–  Miten ratkaistaan portaaliin liittyvät lainsäädännölliset ja organisatoriset ky-
symykset (esim. yksityisyyden suoja sekä tekijänoikeus- ja vastuukysymyk-
set)? 

 


