
HANKEKUVAUS

DART 6 -projektin tavoitteena oli selvittää ja arvioida junaliikenteen 
matkustajainformaatiopalveluita uuden tekniikan tuomien mahdollisuuksi-
en avulla. Työssä suunniteltiin Tampereen ja Riihimäen rautatieasemien 
informaatiopalveluiden erilaisia toteutus- ja kokeilumahdollisuuksia. 
Tarkoituksena oli luoda pohja pilottikokeiluja koskevien päätösten tekemi-
selle sekä selvittää, mitä uusia mahdollisuuksia lähitulevaisuus tuo 
asemaopastukselle esimerkiksi teknisen kehityksen myötä. Työssä 
tarkasteltiin  erilaisia 
toteutus- ja kokeilumahdollisuuksia, joista laadittiin yhteensä kymmenen 
toimenpide-ehdotuskorttia. Yksi toimenpide-ehdotus projektissa oli 
autoilijoille suunnattujen tienvarsitaulujen sijoittaminen Riihimäelle. Työ 
tehtiin vuosina 2003-2004.
 
Tienvarsitauluissa ajatuksena oli kertoa seuraavien Helsinkiin 
suuntautuvien junien lähtötiedot sekä vapaiden pysäköintipaikkojen 
määrä ja opastaa pysäköintialueelle. Riihimäeltä on Helsinkiin erittäin 
hyvät ja osin myös nopeat junayhteydet (IC- ja pikajunat) ja seudulta on 
runsaasti työmatkaliikennettä ja muuta liikennettä Helsinkiin.  
Moottoritieltä on suora yhteys asemalle (noin 3,5 km) ja ajoaika vt 3:lta 
Riihimäen asemalle on noin viisi minuuttia.

junaliikenteen tiedotuksen monipuolistamiseksi

STATUS

Hanke olisi ollut käynnistettävissä vuoden 2004 aikana. Riihimäki liitettiin 
(ajantasaiseen) MAKE-järjestelmään maaliskuussa 2004.  Hanke-ehdotuksen 
valmistuttua neuvottelut käynnistyivät rahoittajaosapuolten kesken, mutta 
päätöksiä ei ole tehty. Hanke on ajankohtainen myös siltä osin, että sama asia 
tullee esille Oikoradan käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi myös pääkaupun-
kiseudun vastaavanlaiset liityntäpysäköintitaulut ovat vanhentuneet. 

 Investointikustannukset 80 000 - 100 000 €
   - näytöt 30 000 - 40 000 €, tienvarsitaulut (2 kpl) ja kadunvarsitaulu (1 kpl)
   - kiinteät opasteet 27 500 - 40 000 €, pysäköintipaikan laskurit, optiona neljä
      näyttötaulua pysäköintipaikalle
    - uuden taulutyypin liittäminen järjestelmään +laskureiden ohjelmisto 20 000 €

Ylläpitokustannukset 8 000 - 10 000 €/vuosi
Rahoituskustannus 2 200 - 2 800 €/vuosi                  

-> Palvelusopimusmallin vuosikustannus 20 000 - 25 000 euroa

Huom! Tiedonsiirtokustannukset puuttuvat kustannuslaskelmasta. Suurin epävarmuus 
liittyy ylläpitokustannuksiin, joihin vaikuttavat merkittävästi toiminnalliset vaatimukset.

JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA

Palvelusopimusmalliin 
kuuluva osuus

DART 6 
RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ

Pysäköintipaikkojen 
laskurit



Esimerkki järjestelmälle asetettavista toiminnallisista vaatimusmäärittelyistä.

VAHVUUDET, UHAT

+ hankinta on selkeä kokonaisuus ja sisältää testattua tekniikka
+ yksi selkeä ulkoinen rajapinta (MAKE)
+ hankintaan voidaan sisällyttää myös tiedonsiirto, jolloin ei olisi
   varsinaisia kolmansia osapuolia
+ hankintaan olisi mahdollista sisällyttää muun Suomen vastaavat
   järjestelmät (esimerkiksi PKS, Oikorata)

-  hankintamalli ei ratkaise kustannusjakoperiaatteita, joista on edelleen
   sovittava tilaajaosapuolten kesken
-  hankinnan pienuudesta johtuen toimittajalla tuskin on suurta
   mielenkiintoa kehitystyöhön. Toisaalta palvelusopimusmallin
   laajentaminen koko Suomen mittakaavaan lisää toimittajan
   mielenkiintoa kehittämistyötä kohtaan ja tekisi  järjestelmien
   Hoidosta  kustannustehokkaampaa.

TILAAJAN VASTUUT (RHK, Tiehallinto ja Riihimäen kaupunki)

Tilaajaosapuolet tekevät keskinäisen sopimuksen kustannusten jaosta. 
RHK vastaa MAKE-järjestelmästä ja luovuttaa toimittajalle rajapinnan 
järjestelmään. 

Tilaajien on keskenään sovittava kustannusjakoperiaatteet, palvelun 
valvonta sekä toiminnalliset ja tekniset määrittelyt. Toiminnallisissa 
määrittelyissä esitetään mm näyttöjen haluttu tietosisältö ja esitystapa 
sekä toiminta poikkeustilanteissa ja huollon vasteajat. Teknisissä määritte-
lyissä esitetään esimerkiksi käytettävyysaika ja harkinnan mukaan myös 
näyttötaulutyyppi. Järjestelmän laajentamista Riihimäen lisäksi muihin 
paikkakuntiin voidaan pyytää optiona. 

TOIMITTAJAN VASTUU

Toimittaja  hankkii sekä asentaa taulut, laskurit, ohjelmistot ja tiedonsiirto-
yhteydet sekä vastaa niiden ylläpidosta. Toimittaja vastaa RHK:n MAKE-
järjestelmään liittymisestä RHK:n toimittaman rajapinnan kautta. 

ANSAINTALOGIIKASTA

Tilaaja maksaa järjestelmästä toimittajalle kiinteää kuukausimaksua, joka 
koostuu rahoitusosuudesta, infrastruktuurista sekä huolto- ja 
ylläpitosopimuksen osuudesta.

Sopimusajan jälkeen tilaajalla on mahdollisuus lunastaa järjestelmä tai 
halutessaan jatkaa palvelusopimusaikaa tai kilpailuttaa palvelu uudelleen. 
Järjestelmän jäännösarvo ja sen laadullinen taso sopimuksen päätty-
mishetkellä on oltava kirjattuna sopimukseen. 

Palvelusopimus voidaan tehdä esimerkiksi 8+8 vuodelle. 
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Poikkeustilanteet

DART 6:
Järjestelmän vaatimuksia

Häiriöt
- junaliikenteessä
- pysäköintialueilla

- järjestelmässä

Sabotaasit, terrori

Normaalitilanteet
- lähtöaikatiedot
- korjatut lähtöaikatiedot
- paikkamäärätiedot
- tiedon keräys
- valvonta

Onnettomuudet

Poikkeukselliset sääolot

Järjestelmän ja laitteiden
omat viat

Hallitut poikkeukset
- huoltotoimenpiteet
- erikoistapahtumat
- juhannus tms.
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Hankekuvaus

Ratahallintokeskuksen TFT-LCD -monitorien ja LED-näyttöjen kilpailuttamisen 
mahdollistavat vaatimusmäärittelyt valmistuivat tammikuussa 2004. Työn 
aikana tuli esille, että hyvin suuri osa nykyisin käytössä olevista monitoreista on 
tarpeen uusia: vanhimmat asemilla edelleen käytössä olevat CRT-monitorit 
ovat vuodelta 1996. RHK:n toimeksiannosta huhtikuussa 2004 laadittiin 
toteuttamissuunnitelma matkustajainformaatiota tarjoavien TFT-LCD-
monitorien ja LED-näyttöjen uusimisesta. Toteuttamisohjelman mukaan 
vuosien 2004 - 2006 aikana monitoreja tulee uusia noin 250 kappaletta, joista 
suurin osa sijaitsee pääkaupunkiseudun asemilla - pelkästään Pasilan ja 
Helsingin asemilla on uusittavia monitoreja lähes 100 kappaletta. Yläkuvassa 
on esitetty uusittavien monitorien lukumäärät HELMI-alueella.

INVESTOINTIKUSTANNUKSET (NÄYTÖT)  850 000 €
ASENNUSKUSTANNUKSET (NÄYTÖT)       120  000 €

PALVELUSOPIMUSMALLIKUSTANNUKSET 
Investointi  970 000 €
Huolto ja ylläpito (35 % investoinnista)          300 000 €
Rahoitusosuus (15 % investoinnista) 185 000 €
YHTEENSÄ              1 455 000 €

-> Palvelusopimusmallin vuosikustannus 180 000 euroa

Laskelma perustuu tämän työn aikana erään toimittajan kanssa 
yhteistyössä tehtyyn laskelmaan. Suurin epävarmuustekijä liittyy 
monitorilasien uusimistarpeeseen kahdeksan vuoden aikana.

RHK:N MAKE-
JÄRJESTELMÄ

Palvelusopimusmalliin 
kuuluva osuus

M o n i t o r i t  
200 kpl

STATUS
Tarjoukset saatiin kesäkuussa 2004 ja monitoritoimittajaksi valittiin syyskuussa 
2004 Mitron. Asennukset aloitettiin Helsingin ja Pasilan asemilla syksyllä 2004. 
Hankinta toteutettiin perinteisellä mallilla. Erikoisuutena voidaan todeta, että  
tarjous saatiin myös keskisuurelta ulkomaiselta näyttölaitetoimittajalta.

RHK:N MONITORIEN UUSIMINEN 

JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA



VAHVUUDET, UHAT

+ selkeä kokonaisuus
+ selkeä rajapinta (MAKE)
+ hankinta ei sisällä vaikeasti ennakoitavissa olevia kolmansia
   osapuolia
-  näyttötekniikan nopea hintakehitys vaikeasti arvioitavissa
-  ilkivallan osuus vaikeasti arvioitavissa
-  uuden näyttötekniikan ominaisuuksista ei ole vielä luotettavaa
   tietoa, mikä vaikeuttaa tarjoajan asemaa

TILAAJAN VASTUUT (RHK)

RHK vastaa MAKE-järjestelmästä ja luovuttaa toimittajalle rajapinnan 
järjestelmään. RHK:lla on vastuu palvelun valvonnasta ja tietoliikenneyh-
teyksistä. Toiminnallisissa määrittelyissä esitetään mm. näyttöjen haluttu 
tietosisältö ja esitystapa sekä toiminta poikkeustilanteissa ja huollon 
vasteajat. Teknisissä määrittelyissä esitetään esimerkiksi käytettävyysaika 
ja harkinnan mukaan myös näyttötaulutyyppi ja esimerkiksi ohjelmistojen 
päivitettävyys. Lisäksi on tärkeää  määritellä, milloin ja millä kriteereillä 
näytöt  tulee uusia ja mikä taso on oltava näytöillä sopimusajan päättyessä. 

TOIMITTAJAN VASTUU

Toimittaja  hankkii sekä asentaa näytöt ja vastaa niiden ylläpidosta. 
Toimittaja vastaa RHK:n MAKE-järjestelmään liittymisestä RHK:n toimitta-
man rajapinnan kautta.  

ANSAINTALOGIIKASTA

Toimittaja hankkii ja asentaa laitteet sekä vastaa siitä, että laitteet ovat 
liitettävissä RHK:n MAKE-järjestelmään. Toimittaja vastaa myös laitteiden 
huollosta ja ylläpidosta sopimuksen keston ajan. Huolto ja ylläpito sisältävät 
laitteelle tehtävät määräaikaishuollot ja mahdollisten vikojen korjauksen. 
Vikojen korjaamiselle on kirjattu vasteajat, mutta tavoitteena tulee olla 
ennakoiva kunnossapito - kuluvat ja ikääntyvät komponentit vaihdetaan jo 
ennen laitteen vikaantumista.

Sopimusajan jälkeen tilaajalla on mahdollisuus lunastaa laitteet tai 
halutessaan jatkaa palvelusopimusaikaa tai kilpailuttaa palvelu

Pääomakustannusten kuolettamisen perusteena on laitteen hankintahinta. 
Pääomakustannus rahoitetaan markkinalähtöisesti sopimuskaudelle ja 
rahoituksen järjestelyistä ja tarvittavista vakuuksista vastaa toimittaja. Tilaaja 
maksaa toimittajalle kiinteä kuukausimaksua (noin 15 000 euroa/kk).  
Sopimukseen voidaan yhdistää tarvittavat muutostyöt esimerkiksi varaamalla 
kehitystyötä tarvittavissa määrin. Toiminta ja kustannukset ilkivaltatapauksissa 
sovitaan erikseen ainakin alkuvaiheessa, missä voidaan harkita vakuutuksen 
kautta saatavaa turvaa. 

Sopimus tehdään kahdeksalle vuodelle ja mahdollisella jatkosopimuksella 
sovitaan peruskorjauksen investoinnin kuoletuksesta ja tarvittavasta 
ylläpidosta. Koska uuden näyttölaiteteknologian uusimistarve on erittäin 
vaikeasti arvioitavissa voidaan harkita myös 4+4 vuoden sopimusta.  

RHK:N MONITORIEN UUSIMINEN 



HANKEKUVAUS

Oulun matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä OULA oli 
alun perin Oulun ja Lahden kaupunkien yhteinen hanke, jonka tavoitteena 
oli lisätä matkustajille tarjottavaa informaatiota ja parantaa joukkoliiken-
teen palvelutasoa molemmissa kaupungeissa. Lahti kuitenkin vetäytyi 
hankkeesta jo alkuvaiheessa ja OULA typistyi ainoastaan Oulun hank-
keeksi. 

Järjestelmä sisältää reaaliaikaisen matkustajainformaation esittämisen 
pysäkeil lä, aikataulustaan myöhässä olevien l inja-autojen 
liikennevaloetuuksien toteuttamisen, tarvittavan tiedonsiirron 
järjestämisen sekä työkalun, jolla aikataulutiedot voidaan vaivattomasti 
syöttää järjestelmään. Kaiken kaikkiaan hankkeessa toteutetaan 
r e a a l i a i k a i n e n  m a t k u s t a j a i n f o r m a a t i o  1 4  p y s ä k i l l e  j a  
liikennevaloetuusjärjestelmän 20 liittymään. Alun perin hankeasiakirjoissa 
pyydettiin tarjousta seuraavasta laitteistosta:

! Keskuslaitteisto ja 12 kappaletta työasemasovelluksia
! 2 kpl 3-rivistä näyttötauluja
! 6 kpl 6-rivistä taulua
! 4 kpl TFT-LCD monitoria
! 126 kpl linja-autojen sisänäyttöjä
! 136 kpl ajoneuvolaitteita
! 20 kpl matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmän 

risteyslaitteistoa
! Tarvittavat tiedonsiirtoyhteydet ja niiden vaatimat laitteet
   
Ede l lä  es i te t tyyn  hankeas iak i r jan  la i temäär i in  on  v ie lä  
sopimusneuvotteluissa tullut pieniä muutoksia lähinnä näyttöjen 
lukumäärän suhteen. Oulussa toteutettava Peek Traffic Oy:n (nyk. 
Swarco) LinariaPlus-järjestelmä paikantaa ajoneuvot GPS:n ja odometrin 
avulla. Tiedonsiirto tapahtuu pääosin Soneran GPRS-verkon välityksellä. 
Oikealla olevassa kuvassa on esitetty LinariaPlus-järjestelmän 
toimintaperiaate.

Status

Järjestelmätoimitussopimus allekirjoitettiin osapuolten välillä huhtikuussa 
2004 ja järjestelmän on määrä valmistua toukokuuhun 2005 mennessä. 

Hanke toteutetaan pääosin perinteisenä ostohankintana kuitenkin sillä 
erolla, että Oulun kaupunki on tilannut keskusjärjestelmän osalta isännöin-
tipalvelun Peek Traffic Oy:ltä. Isännöintipalvelun (Hosting) mukaan Peek 
Traffic Oy:n vastuulle jää käyttöjärjestelmän ylläpito ja sen valvonta, 
tarvittavan laitetila järjestäminen, vaaditun laitteiston hankinta ja ylläpito 
sekä tiedostojen varmistus ja niiden palautus mahdollisen ongelmatilan-
teen tapahtuessa.

SWARCO SCANDINAVIA, joka kuuluu Itävaltalaiseen liikenneteknologia 
ryhmään SWARCOON, on ottanut haltuunsa kaikki Peek Traffic yhtiön 
toiminnot Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa syksyllä 2004. 
Tätä asiaa ei ole otettu huomioon tämän työn tarkastelussa. On kuitenkin 
selvää, että hankintamallista riippumatta, esimerkiksi yritysostot tai mah-
dolliset muut odottamattomat muutokset muodostavat aina pienen uhan 
hankkeen toteutukselle sovitulla tavalla sovitussa aikataulussa.  

OULA
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Palvelusopimusmalliin 
kuuluva osuus

Tavoitettavuusmalliin 
kuuluva osuus 

Tilaajien on siis tehtävä toiminnalliset ja tekniset määrittelyt. Tekniset vaati-
musmäärittelyt (kuten tietty näyttötaulutyyppi) ovat mahdollisia, mutta 
tärkeimpinä huomioonotettavina seikkoina ovat tauluilla näytettävän tiedon 
sisältö sekä sen oikeellisuus ja tarkkuus. Lisäksi voidaan määritellä esimer-
kiksi liikennevaloetuuksista vaadittavat aikasäästöt ja/tai vaatimuksia 
liikennöinnin täsmällisyyden paranemiseksi. Teknisiä määrityksiä ovat 
esimerkiksi järjestelmän eri osien käytettävyysajat ja niihin liittyvät erilaiset 
huollon vasteajat. 

Sopimusajan jälkeen tilaajalla on mahdollisuus lunastaa järjestelmä tai 
halutessaan jatkaa palvelusopimusaikaa tai kilpailuttaa palvelu uudelleen. 

Tilaaja maksaa järjestelmästä toimittajalle kiinteää kuukausimaksua, joka 
koostuu rahoitusosuudesta, infrastruktuurista sekä huolto- ja ylläpitosopi-
muksen osuudesta. Infrastruktuurin jäännösarvo ja sen taso luovutushetkellä 
on sovittava. Järjestelmälle voidaan sopia jäännösarvo, jolloin tilaaja voi 
halutessaan  lunastaa laitteistot itselleen esimerkiksi ensimmäisen sopimus-
kauden päätyttyä kahdeksan vuoden jälkeen.

TILAAJAN (Oulun kaupunki, liikenteenharjoittajat, tiehallinto)  JA 
TOIMITTAJAN VASTUUT TAVOITETTAVUUSMALLISSA 

Palvelun laajentamiseen ja monipuolistamiseen voitaisi käyttää tavoitetta-
vuusmallia (tavoitettavuusmallista enemmän kappaleessa 3.10). 
Tavoitettavuusmallissa toimittaja(t) voisi olla eri toimija kuin palvelusopimus-
mallissa. Tavoitettavuusmallissa tilaajaosapuoli maksaisi tietyn ennalta 
sovitun korvauksen sen perusteella, kuinka hyvin eri toimittajien palvelut 
tavoittavat kuluttajia.   

TILAAJAN (Oulun kaupunki, liikenteenharjoittajat, Tiehallinto)  JA 
TOIMITTAJAN VASTUUT PALVELUSOPIMUSMALLISSA

Tilaajaosapuolet tekevät keskinäisen sopimuksen kustannusten jaosta ja 
vastuista. Erittäin tärkeää on sopia luovutettavan lähtöaineiston taso ja vastuu 
aineiston tuottamisesta ja ylläpidosta, jos sitä ei vaadita toimittajan ylläpidettä-
väksi. Tilaajien on sovittava myös vastuut koskien palvelun valvontaa.

Hankittaessa palvelusopimuksella suurta järjestelmäkokonaisuutta, kuten 
OULAa, jää järjestelmätoimittajalle paljon mahdollisuuksia palvelun toteuttami-
seen ja teknisiin ratkaisuihin. Tilaaja määrittelee tietyt vaatimukset siitä, mitä 
asioita järjestelmän tulee tehdä ja millä tarkkuudella sen tulee toimia. 
Toimittajalle on kuitenkin jätettävä laaja suunnitteluvapaus ja -vastuu siitä, 
miten näihin vaatimuksiin ja määrittelyihin päästään. 

VAHVUUDET, UHAT

+ palvelusopimusmallitoimittaja ei välttämättä ole asiantuntija
   tavoitettavuusmallitoimittajana ja päinvastoin
+ kumpikin malli kannustaa toimittajia innovatiivisuuteen, jos vaatimukset 
   osataan määritellä oikein  
-  tavoitettavuusmalli on erittäin riippuvainen palvelusopimusmallin 
   järjestelmän toimivuudesta
-  tavoitettavuusmallin maksuperiaatteiden määrittelystä ei ole lainkaan 
   kokemuksia
 - kummassakin hankintamallissa paljon kolmansia osapuolia.
  



Palvelusopimusmallilla kustannuksiksi tulisi aloituslaajuudessa noin 
670 000 € (83 500 €/vuosi) ja lopullisessa laajuudessa 5 000 000 € (625 
000 €/vuosi). 

Laskelmassa on oletettu, että TFT-näytöt ja telekommunikaattorit vaihdetaan 
yhden kerran kahdeksan vuoden aikana. Kokonaiskustannus sisältää myös 
vaihdoista aiheutuvat ohjelmistotyöt sekä tiedonsiirtokustannukset. Laskelman 
investointikustannukset perustuvat toimittajan alustaviin arvioihin, eikä kaikkia 
rahoituskustannuksia ole välttämättä huomioitu täysimääräisinä.

HANKEKUVAUS

Työssä tehtiin toteutusesitys 250 joukkoliikennepysäkin varustamisesta 
laadukkailla ja edullisilla näyttötauluilla. Aloituslaajuuteen kuului 20 rai-
tiovaunupysäkin varustaminen näyttötaululla ja 10 raitiovaunun varustaminen 
sisänäytöllä. Lopulliseen laajuuteen kuului metroasemien sekä raitiovaunuka-
luston (noin 130 vaunua) ja metrokaluston (noin 50 vaunuparia) varustaminen 
sisänäytöillä. Tavoitteina oli selvittää tiedonsiirron toteuttaminen digitaalista 
broadcast-jakelutietä (DVB-T) hyödyntäen ja mahdollisesti GSM/GPRS -
tiedonsiirtoa (paluukanava) hyödyntäen, sopivan näytön tuotteistaminen ja 
täten yksittäisten näyttöjen hintojen laskeminen alhaiselle tasolle sekä toisen 
vaiheen projektisuunnitelman tekeminen.

Projektin tuloksena todettiin, että digitaalinen tiedonsiirto yhdistettynä uusiin 
näyttötauluihin tukisi erilaisten tiedotteiden antamista. Näyttötauluilla voitaisiin 
antaa esimerkiksi joukkoliikennetietoa, matkailutietoa, Helsinki-tiedotusta ja 
uutisia. Ratkaisun vaikutusten selvittäminen vaatisi kuitenkin tehtyä 
esiselvitystä tarkempia teknisiä selvityksiä.

STATUS

JL Digi-infon toteutusmahdollisuuksia selvittävä raportti valmistui elokuussa 
2003. Tämän jälkeen hanke olisi voitu aloittaa. HKL kuitenkin päätti toistaiseksi 
jäädyttää hankkeen laajamittaisen toteutuksen. Suurimpia syitä hankkeen 
toteutuksen jäädyttämiseen olivat suuret investointikustannukset ja 
mainostajien melko varovaiset arviot mainostuloista. Lisäksi kyseessä olisi 
ollut iso investointipäätös etenkin perinteisillä rahoitusmalleilla. 
Es ise lv i tyksessä es i te t t i ink in ,  e t tä  hankkeen to teu t tamis ta  
palvelusopimusmallilla tutkittaisiin.

JL DIGI-INFO 

 

Liikkujan 

Palvelusopimusmalliin 
kuuluva osuus

INVESTOINTIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 232 000 € (aloituslaajuus) ja 2,8 M€ 
(lopullinen laajuus)
   - PYSÄKKINÄYTÖT  60 000/750 000 €
   - RAITIOVAUNUN SISÄNÄYTÖT    40 000/400 000 €
   - TELEKOMMUNIKAATTORI               9 000 €/140 000 €
   - METRON SISÄNÄYTÖT JA ASEMANÄYTÖT                    0 €/400 000 €
   - OHJELMISTOT + LISENSSIT 33 000 €/76 000 €
   - MUUT (esim.asennus- ja kaivutyöt)              90 000 €/1 010 000 €

YLLÄPITOKUSTANNUKSET 12 000 €/vuosi (aloituslaajuus) ja 140 000 
euroa/vuosi (lopullinen laajuus)

JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA



VAHVUUDET, UHAT

+ mahdollisuus mainostuloihin ja muuhun tiedottamiseen

- kallis järjestelmä, joka vaatinee toteutuakseen myös mainosrahoit-
  teista palvelua ja myös  muuta kuin joukkoliikennetiedottamista.
  Näiden kiinnostuksesta ja matkustajien hyväksynnästä ei ole tutkit-
  tua tietoa
- uusi tekniikka (telekommunikaattori) olisi selkeä riski
- uuden palvelun käyttöönotto vaatii tarkat vaatimusmäärittelyt
  esimerkiksi mainostamisen ja muun informaation antamisen välillä.

JL DIGI-INFO 

TILAAJAN VASTUUT (Helsingin kaupunki)

Tilaajaosapuoli tekee sopimuksen toimittajan kanssa ja luovuttaa toimittajal-
le kaikkien omien järjestelmien rajapinnat. Tilaajilla on vastuu palvelun 
valvonnasta. Tekniset vaatimusmäärittelyt (kuten tietty näyttötaulutyyppi) 
ovat mahdollisia, mutta tärkeimpinä huomioonotettavina seikkoina ovat 
haluttu näytettävä tietosisältö ja esitysperiaatteet (etenkin jos näytetään 
myös mainoksia), käytettävyysaika ja huollon vasteajat.  Lisäksi on tärkeää  
määritellä, milloin ja millä kriteereillä näytöt  tulee uusia ja mikä taso näytöillä 
on oltava sopimusajan päättyessä. 

TOIMITTAJAN VASTUU

Toimittaja  hankkii sekä asentaa näytöt ja ohjelmistot sekä vastaa tiedonsiir-
toyhteyksien järjestämisestä ja edellä mainittujen ylläpidosta. Toimittaja 
vastaa oman ohjausjärjestelmänsä liittymisestä Helsingin kaupungin järjes-
telmiin annettujen rajapintojen kautta. Sopimusajan jälkeen tilaajalla on 
mahdollisuus lunastaa järjestelmä tai halutessaan jatkaa palvelusopimusai-
kaa tai kilpailuttaa palvelu  uudelleen. 

ANSAINTALOGIIKKA

Palvelusopimusmalli voisi rakentua esimerkiksi seuraavalla kahdella tavalla:

(1) HKL ostaa koko näyttötaulupalvelun (aikataulunäyttö, TFT) ja myy itse 
mainostilan
(2) HKL ostaa ainoastaan näyttötaulupalvelun joukkoliikenneosan ja 
toimittaja vastaa mainostilasta sovittujen toimintavaatimusten mukaisesti. 
Tällöin palvelumaksu on pienempi kuin koko näyttötaulun vuokrauksessa.

HKL:n kannalta edullisemmaksi tulisi todennäköisesti vaihtoehto 2, joka 
vapauttaisi tilaajan myös huomattavasta järjestelmävastuusta. Lisäksi tämä 
antaisi toimittajalle vapaammat mahdollisuudet kehittää palveluja. 
Sallittujen/kiellettyjen  mainosten määrittely olisi tietenkin tehtävä tilaajan 
toimesta. 

HKL:n antaessa ajantasaisia tiedotteita näytöillä tulisi tiedotteiden 
näyttämislogiikasta (prioriteeteista) sopia tarkasti. Esimerkiksi 
häiriötiedotteet tulisi aina priorisoida riippumatta valitusta mallista.  



HANKEKUVAUS

Joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen tavoite on tarjota tietoa 
koko matkaketjusta mahdollisimman monipuolisesti ja monilla eri välineillä. 
Yleisölle suunnatut interaktiiviset tietoautomaatit julkisissa tiloissa ovat eräs 
tapa tarjota joukkoliikenneinformaatiota. Yleisissä tiloissa olevat automaatit 
tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen tietojen selailuun vakiomatkustajien 
lisäksi myös turisteille ja satunnaisille matkustajille. Tässä hankkeessa on 
tarkasteltu 50 tietoautomaatin hankintaa pääkaupunkiseudulle.

STATUS

Helsingin kaupungin liikennelaitoksella on käytössään yhteensä seitsemän 
tietoautomaattia Helsingin rautatieasemalla, Linja-autoasemalla ja Pasilan 
asemalla. Vastaavia automaatteja sijaitsee kolme myös Kouvolassa ja 
muutamissa muissa kaupungeissa, kuten Kuopiossa ja Jyväskylässä. Myös 
Kampin keskukseen on tulossa tietoautomaatti. 50 automaatin hankintaa on 
selvitetty jo vuonna 2002 tehdyssä esiselvityksessä. Toistaiseksi matkakes-
kustyylisten automaattien hinta on kuitenkin ollut liian korkea ja toisaalta 
käyttäjien määristä ja mielipiteistä ei ole ollut luotettavaa tietoa. Syksyllä 2004 
HKL ja LVM teettivät tietoautomaattien käyttäjäkyselyn. Selvityksessä kävi 
selkeästi ilmi, että niin automaattien huolto kuin niiden markkinointikin on 
jäänyt huomattavan vähälle. Etenkin huollon ja ylläpidon osalta palvelusopi-
musmallilla voisi olla merkittävää etua täyden hyödyn saamiseksi automaa-
teista.

TIETOAUTOMAATTIEN HANKINTA
Palvelusopimusmalliin kuuluva 
osuus, vaihtoehdot I ja 2

Tietosisältö,
tiedonsiirto

Palvelusopimusmalliin 
kuuluva osuus, vaihtoehdot 
3 ja 4

KUSTANNUKSET VAIHTOEHDOLLE 1 tai 2

->Palvelusopimusmallin vuosikustannus on
    95 000 euroa  50 automaatille

->Vertailutietona vuosikustannus  6 automaatille
    on 11 000 euroa 

Infrastruktuuri, 50 automaattia,  350 000 € (sis. rahoitusosuuden)
Huolto ja ylläpito                         52 500 €/v (sis. rahoitusosuuden)

JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA



ERI OSAPUOLTEN VASTUUT

HKL ja YTV tekevät keskinäisen sopimuksen automaattien hankinnasta. 
Tilaaja määrittelee huollon ja ylläpidon vasteajat sekä näytettävät tiedot ja 
niiden päivitettävyyden. Toimittaja vastaa automaattien toimittamisesta, 
asentamisesta ja toimintakunnosta sopimuksessa määritellyin tavoin. 
Tilaajalla on vastuu palvelun  valvonnasta ja vaihtoehdosta riippuen myös 
tiedonsiirtoyhteyksistä.

ANSAINTALOGIIKKA

Toimittaja toimittaa, asentaa ja huoltaa automaatit sekä ylläpitää automaat-
teja sopimuksessa määritellyllä tavalla. Joukkoliikennetiedon lisäksi 
automaateissa voidaan esittää myös matkailutietoa tai esimerkiksi palve-
lujen sijaintitietoja, jolloin palvelun tilaaja voisi määritellä etenkin kaupallis-
ten palvelujen esittämiselle automaateissa tietyn hinnan. 

Palvelusopimusmalli voi sisältää 

(1) automaattien toimituksen, huollon ja ylläpidon

(2) edellisen lisäksi myös automaattien tarvitseman ohjelmiston

(3) edellisten lisäksi myös tiedonsiirtoyhteydet

(4) edellisten lisäksi myös sisällöntuottamisen. Joukkoliikennetietojen 
osalta tilaaja vastaisi päivitettyjen tietojen antamisesta toimittajalle, joka 
vastaisi tietojen siirtämisestä automaatteihin. Toisaalta, jos automaateissa 
annettaisiin myös kaupallisten palvelujen tietoja, voisi tilaaja määritellä 
ehdot, joilla kaupallista tietoa saa antaa. 

VAHVUUDET, UHAT

+ tilaajan resurssien ja vastuun säästyminen järjestel-
män ylläpidossa
+ automaattien toimintakyvyn ja ajantasaisuuden 
takaaminen
+ nykyistä pitkäjänteisempi sitoutuminen palveluun

- tiedonsiirtoyhteyksien hinnoittelu toimittajille olisi 
ongelmallista. Tiedonsiirtoyhteydet ovat usein syynä 

toimimattomuuteen.tietoautomaattien 

TIETOAUTOMAATTIEN HANKINTA



PALVELUN TOTEUTUKSEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ  155  000 €

ESISELVITYS 20 000 €
TEKNINEN MÄÄRITTELY JA PILOTIN TOTEUTUS 55 000 €
VAIKUTUSSELVITYS JA RAPORTOINTI 20 000 €
YLLÄPITO, PÄIVYSTYS (10 kk) 30 000 €
PILOTIN LAAJENTAMINEN UUSIN PALVELUIN JA
SELVITYS LAAJENTAMISESTA MUIHIN KULKUMUOTOIHIN 30 000 € 

STATUS
Häiriöpilotin esiselvitys tehtiin vuonna 2003 ja palvelupilotin käynnistäminen 
aloitettiin vuoden 2004 alussa. Häiriöpilotti käynnistyi matkustajille 25.5.04 ja se 
jatkuu huhtikuun 2005 loppuun.

HANKEKUVAUS

Häiriötiedotuksen esiselvityksessä (HKL 2/2003) tutkittiin mahdolli-
suutta häiriötiedotukseen Liikkujan Palvelukeskuksen koordinoiman 
matkustajatiedotuksen avulla. Keskeisellä sijalla oli joukkoliikenteen 
häiriötiedon kokoaminen yhteen paikkaan ja tiedon jalostaminen 
sekä muokkaaminen siten, että joukkoliikennematkustajat saisivat 
tiedon käyttöönsä mahdollisimman monipuolisesti ja helposti. 
Lähtökohdaksi otettiin Helsingin raitiovaunuliikenne, joka on altis 
häiriöille. Nyt käynnissä oleva pilottihanke (toukokuu 2004 - huhtikuu 
2005) jatkaa esiselvityksen tuloksia käytännössä.

Mahdol l is imman tehokkaan ja  to imivan t iedotuksen 
mahdollistamiseksi häiriötiedotus ja -hoito eriytettiin. Häiriön 
sattuessa käyntiin lähtee kaksi prosessia: häiriönhallinta sekä 
häiriötiedotus. Häiriötiedotuksen prosessin vaiheet ovat tiedon 
havainnointi ja keräys, tiedonsiirto, tiedon jalostus ja tiedon jakelu. 

Häiriöiden havainnointiin Liikkujan Palvelukeskuksessa käytetään 
OHJAn ryhmäpuheluiden kuuntelua: häiriön sattuessa raitioliiken-
teen ohjauskeskus (liikenteenohjauskeskus = LOK) ottaa ryhmäpu-
heluun mukaan Liikkujan Palvelukeskuksen. Liikkujan palvelukes-
kus muodostaa häiriötiedotteen, joka lähetetään LOKiin hyväksytet-
täväksi. LOKin henkilökunnalla on mahdollisuus tilanteen mukaisesti 
joko hyväksyä tai hylätä häiriötiedote. Myös HKL:n suunnitteluyksi-
kön tietoja ennalta tiedetyistä poikkeusliikennejärjestelyistä ja 
Liikkujan Palvelukeskuksen keräämää muuta liikennetietoa (tapah-
tumat, katutyöt ym.) käytetään Liikkujan palvelukeskuksen tiedotuk-
sessa.

Raitioliikenteen häiriötiedotuksen pilottivaiheen kokeilussa Liikkujan 
Palvelukeskus (1)  vastaa häiriötieodotuksen sisällön laadusta 
HKL:n ja Liikkujan Palvelukeskuksen välisessä ylläpitosopimukses-
sa sovittavalla tavalla,  (2) toteuttaa häiriötiedotuksen puhe- ja 
mobiilipalvelun, (3) mahdollistaa yksityisten ja julkisten palveluntar-
joajien häiriötietojen hakemisen omien palveluiden osaksi (=tarjoaa 
avoimen rajapinnan). 

NYKYISEN PALVELUN TUOTTAMISEN OSAPUOLET
HKL, LVM, Tieliikelaitos, WM-data Novo Oyj, Seasam House Oy, 
Bitlips Oy, Ramboll Finland Oy



Palvelun tilaaja (tässä tapauksessa HKL) antaa toimittajalle pääsyn häiriötietoihin 
ja toimittaja muokkaa tiedon yleisölle jaettavaan muotoon ja tuottaa rajapinnan. 
Tavoitettavuusmallia käytettäessä tiedon jatkojalostajat voisivat hyödyntää 
rajapintaa ja tilaaja maksaisi tavoitettujen ihmisten lukumäärän mukaisesti. 
Sopimuksessa tulisi määritellä tarkasti tavoitettavien ihmisten lukumäärän lisäksi 
prioriteetit, joiden mukaisesti tiedontoimittajille maksettaisiin. 

Nyt kun järjestelmä ja sen toimintatapa on selvillä, voitaisiin palvelun tuottaminen 
jatkossa tehdä niin palvelusopimusmallilla kuin palvelusopimusmallin ja tavoitet-
tavuusmallin yhdistelmällä. Tavoitettavuusmallissa halukkaille palveluntarjoajille 
annettaisiin häiriötieto, jota palveluntarjoaja voisi hyödyntää itse katsomallaan 
parhaalla tavalla (tavoitettavuusmallista lisää raportin kappaleessa 3.10). 
Tavoitettavuusmallissa keskeistä on kuitenkin tietyn perustiedon toteuttaminen, 
mitä ilman palveluja ei voi rakentaa. 

Nykyisen palvelun kilpailuttaminen on mahdollista. Tilaajan tulisi tällöin määritellä 
tarkasti ne kriteerit, jotka palvelun tuottajan tulee täyttää. Esimerkiksi häiriöta-
pauksissa siitä ilmoittamatta jättäminen voitaisiin sanktioida. Kuten muissakin 
kolmansia osapuolia sisältävissä palveluissa ovat häiriöpilotissakin ongelmallisia 
ne tilanteet, joissa kriteereiden täyttymättä jääminen on välillisesti HKL:n vastuul-
la (jos esimerkiksi Liikenteenohjauskeskus ei ota Liikkujan Palvelukeskusta 
mukaan ryhmäpuheluun tai LOK ei kuittaa tehtyä häiriötiedoteviestiä). Myös 
tavoitettavuusmallin mukaisesti rakennetuissa palveluissa tiedon oikeellisuus on 
olennaisessa asemassa palvelun käytön omaksumisessa, jolloin alkuperäisen 
tiedon toimittaja (HKL) ja/tai tiedon jalostaja (palvelusopimusmallitoimittaja) ovat 
virheen tehdessään vastuussa myös tiedon varaan rakennettujen muiden 
palvelujen virheellisistä tiedoista.

Palvelusopimusmallissa tilaaja tekee sopimuksen palvelun tuottajan kanssa ja 
maksaa toimittajalle kuukausiperusteista palvelumaksua. Sopimus voidaan 
tehdä esimerkiksi vuodeksi tai kahdeksi  kerrallaan ja siinä tulee tarkasti määritel-
lä eri osapuolten vastuut ja tiedottamiskriteerit, kuten tiedon oikeellisuus ja 
tiedotteen rajapintaan saamisen nopeus (tätä tulee helpottamaan jatkopilotin 
aikana laadittavat palvelun laatukriteerit). Palvelusopimusmallissa toimittaja 
vastaa tiedon oikeellisuudesta kriteerien mukaisesti ja virheellisen tiedon antami-
sesta tai tiedottamatta jättämisestä toimittajalle määrätään sanktiot. 

VAHVUUDET, UHAT

+ soveltuu hyvin palvelusopimusmalliin ja kerättyjen kokemusten
   jälkeen toiminnallisten vaatimusten tekemiseen olisi hyvät lähtökohdat
+ tavoitettavuusmalli mahdollistaisi tiedon innovatiivisen jakelun

- lähtökohtana tilattavassa palvelussa on joka tapauksessa tietty
  perustieto, joka tarvitaan ->ei vapauta tilaajaa kokonaan vastuusta
- tiedonkulkuketjun haavoittuvuus,  kolmansia osapuolia on useita,
  jolloin tiedon luotettavuus on olennaisessa asemassa ja riippuvainen
  LOKista

HUOM! Työn aikana on pohdittu, olisiko kyseinen palvelu voitu toteuttaa 
suoraan palvelusopimusmallilla. Koska hanke käynnistyessään sisälsi 
erittäin paljon epävarmuustekijöitä ja kolmansia osapuolia eikä toteutus-
malli ollut tiedossa, niin palvelusopimusmalli tuskin olisi ollut käyttökelpoi-
nen. 

JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA 
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