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ESIPUHE 
 
 
Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön teettämän tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan tulokset vuodelta 2007. Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaiskustannukset 
olivat vuonna 2007 noin 5,6 miljoonaa euroa. Isoissa ohjelmissa ja muissa hankkeissa toteutettava 
laaja rahoitusyhteistyö hallinnonalan ja sidosryhmien kanssa moninkertaisti tuon rahoituspanoksen. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön t&k-ohjelmat ja –projektit toimivat laajassa yhteistyössä kuntien, 
yritysten, hallinnonalan virastojen, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös 
kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön osallistuttiin aktiivisesti. Tutkimusrahoituksella mahdollistet-
tiin liikenne- ja väyläpolitiikkaa sekä tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikkaa toteuttavia konkreetti-
sia hankkeita ja palvelujen kehittämistä. Tutkimustoiminnasta saatava tieto on ollut monin tavoin 
ideoita antavana ja toimintaa suuntaavana pohjana ministeriön päätöksentekoprosesseissa.  
 
Ministeriö teettää pitkäjänteisiä ja laajempia t&k-ohjelmakokonaisuuksia sekä lukuisia pienempiä 
projekteja ja selvityksiä. Vuonna 2007 olivat käynnissä mm. ITS Finland verkosto, Joukkoliikenne-
ohjelma JOTU, Ajantasaisen liikenneinformaation ohjelma AINO, Liikenneturvallisuusohjelma 
LINTU, Itämeren alueen kuljetus- ja logistiikkaohjelma TEDIM sekä logistiikan ohjelma EGLO, 
Tietoa liikenne- ja viestintäministeriön ja hallinnonalan t&k-toiminnasta löytyy osoitteesta 
www.lvm.fi.  
 
 
Helsingissä kesäkuussa 2008 
 
 
Päivi Viippola 
   Hallintojohtaja 

 
 

http://www.lvm.fi/
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1  ITS FINLAND VERKOSTO 

Liikenne- ja viestintäministeriö on vuonna 2003 yhdessä suomalaisten yritysten ja liiken-
nealan viranomaisten kanssa perustanut ITS Finland -nimisen avoimen verkoston edistä-
mään liikenteen ongelmien ratkaisemista tieto- ja viestintätekniikan keinoin. ITS on lyhen-
ne sanoista Intelligent Transport Systems eli älykkäät liikennejärjestelmät.  

Kolmivuotisen projektin tuloksena on perustettu Älykkään liikenteen verkosto – ITS Fin-
land ry., jolla on noin 60 jäsentä. Vastaavien kansallisten verkostojen eurooppalaiseen yh-
teistyöhön osallistuu nykyisin 28 verkostoa, joilla on yhteensä noin 1500 jäsenorganisaa-
tiota.  

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2008 kirjaa päätehtäviksi:  
saattaa älykkään liikenteen palvelujen käyttäjien ulottuville aktivoiden eri jakelukanavia, 
koota ratkaisujen vaikuttavuutta koskeva tieto päättäjille,  
huolehtia liikennetelematiikka-arkkitehtuurin kehittämisestä sekä  
valmistella kansallisia ohjelmia, hankkeita ja kehitysympäristöjä. 

ITS Finlandin keskeiset saavutukset vuonna 2007: 

• käynnistettiin kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Älykkään liikenteen uutiset sähköiseen 
ajankohtaistiedottamiseen; uutisviesti leviää noin 1000 asiantuntijalle ja päättäjälle  

• toteutettiin tiemaksujärjestelmiä koskeva arkkitehtuurityö ja tulevaisuustyöskentely, 
jonka tuloksena julkaistiin Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja, ITS Finland julkai-
suja 8/2007 

• päivitettiin ja julkaistiin Älykkään liikenteen kehittämisstrategia vuosille 2007-2011, 
ITS Finland julkaisuja 9/2007 

• laadittiin kannanotto liikennepoliittisen selonteon valmisteluun 

• tavattiin keskeisiä vaikuttajia eduskunnassa, hallinnossa ja elinkeinoelämässä 

• osallistuttiin Älykkään liikenteen ohjelman (ÄLLI) valmisteluun ja erityisesti ohjel-
maan tavoiteltavien kehitysympäristön suunnitteluun 

• osallistuttiin tieto- ja viestintätekniikan strategisen huippuosaamisen keskittymän (ICT 
SHOK) valmisteluun ja perustetun Tivit Oy osakkaaksi sekä panostettiin Cooperative 
Traffic ICT -tutkimusohjelman suunnitteluun 

• toteutettiin Älykkään liikenteen päivä, jossa oli tarjolla 40 luentoa ja johon osallistui 
200 asiantuntijaa; ohjelmaan sisältyi mm. kansanedustajien paneelikeskustelu  

• järjestettiin: kevätseminaari, verkostoitumispäivä ja työpajoja   

• toimittiin kolmena teemaryhmänä: Teknologia ja arkkitehtuuri, Liiketoiminta ja arvo-
verkkoyhteistyö sekä Käytettävyys ja käyttökulttuurit 

• toteutettiin yhteistyössä venäläisen osapuolen kanssa Älykäs liikenne Pietarissa selvi-
tyshanke  

• osallistuttiin opintomatkalle ITS Netherlandsin vieraina Hollannissa 
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• osallistuttiin ITS World kongressiin Pekingissä Kiinassa ja ITS Europe kongressiin 
Aalborgissa Tanskassa, yhteinen osasto pohjoismaiden vastaavien verkostojen kanssa 

• kirjattiin, että ITS Finlandin aloitteesta syntyneen Älykäs liikenne näyttelyyn Heure-
kassa oli vuonna 2007 tutustunut 225.000 vierailijaa 

 
Lisätietoa verkkosivuilta www.its-finland.fi tai  
toiminnanjohtaja Antti Rainio,  
@its-finland.fi, p. 050 520 8605 

 
 

2  AINO – AJANTASAISEN LIIKENNEINFORMAATION  
T&K-OHJELMA 2004-2007 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen telematiikan tutkimus- ja kehittämistyö ohjel-
matasolla jatkui vuosina 2004-2007 ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehit-
tämisohjelmana AINO. AINO:n päämääränä oli kehittää liikenteen ajantasaisen tiedon 
keruuta, hallintaa ja hyödyntämistä ja näin luoda edellytyksiä konkreettisille liikennetele-
matiikan palveluille, jotka parantavat liikennejärjestelmän turvallisuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä sekä lisäävät kansalaisten hyvinvointia ja Suomen elinkeinoelämän kilpailuky-
kyä. 

Tehokkaan fokusoitumisen, verkottumisen ja organisoitumisen aikaansaamiseksi ohjelma 
oli jaettu neljään eri alaohjelmaan: 

• joukkoliikennetieto, 

• liikenneverkon tilatieto, 

• kuljettajan tuki ja 

• palvelupuitteet. 

Kolmessa ensimmäisessä keskityttiin edistämään ajantasaisen tiedon keruuta, hallintaa ja 
hyödyntämistä kyseisen aihealueen telematiikkapalveluissa. Viides, kuljetustieto-
alaohjelma kytkettiin yhteen EGLO-ohjelman kanssa vuoden 2005 syksyllä. Ohjelma päät-
tyi vuonna 2007. Ohjelman hakuihin tehtiin 172 hanke-ehdotusta, joista käynnistettiin 77 
hanketta. Noin kolmasosa hankkeista johti palvelukonseptien käyttöönottoon. Tällaisia 
palveluja olivat 

• Joukkoliikennematkustajien informaatiopalvelut 

o joukkoliikenteen Omat lähdöt (”virtuaalimonitori”) 

o joukkoliikenteen häiriötiedotus pääkaupunkiseudulla 

o pysäkeillä, internetissä ja/tai matkapuhelimissa tarjottava joukkoliikenteen 
matkustajainformaatio Tampereella, Jyväskylässä, Turussa, Espoossa 

o joukkoliikennevälineissä tarjottava informaatio ns. tiedelinjalla pääkaupun-
kiseudulla 

• Tavaraliikenteen palvelut 

http://www.its-finland.fi/
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o tavaraliikenteen palveluverkoston informaatiojärjestelmä  

o meriliikenteen tietojärjestelmän, Portnet, toinen vaihe 

• Liikenteen ja liikkumisen hallinta etenkin kaupunkiseuduilla 

o liikennevalojärjestelmään perustuva verkon liikennetilatieto 

o tietyömaiden liikenteen hallinta 

o tiedon keruu liikenneverkon tilasta anturiajoneuvoilla 

o tiesään ja kelin lyhyen ajan ennustaminen 

o kaupunkiseudun liikennetietopalveluiden keskitetty tuottaminen 

o tienkäyttömaksujen älykäs kerääminen 

• Kuljettajien tukipalvelut 

o raskaan liikenteen varoitus- ja reittipalvelu 

o automaattinen hätäviestipalvelu eCall oheispalveluineen 

o autonkuljettajien varoitus tasoristeyksissä 

o palaute autonkuljettajien riskiajosta  

Osa konsepteista johti pysyviin palveluihin. Ohjelmassa syntyi myös monia edellytyksiä 
uuden ajantasaisen informaation palveluliiketoiminnan synnyttämiseksi. Merkittävimpiä 
näistä olivat: 

• Kevyen liikenteen reittioppaan tietopohja ja tarpeet 

• Ramppiohjauksen esiselvitys 

• Sähköinen rahtikirjan määrittely 

• Palveluiden ja hankkeiden arviointikehikko 

• Julkisen sektorin tavoitteet 

• Radiotaajuusselvitys 

• Ajantasaisen liikenneinformaation palveluiden arkkitehtuuri 

• Ajoneuvojen yleinen telematiikka-alusta 

• eCall-testiympäristö (www.ecall.fi) 

• Häiriötietojen keruu 

• Ajotavan riskit 
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• Tietopalveluiden turvallisuusvaikutukset  

Ohjelman rahoitus toimi erityisesti palvelukehityshankkeissa onnistuneesti toimintaa kata-
lysoivana siemenrahana. Liikenne- ja viestintäministeriön 3,3 miljoonan euron suunnattuun 
ohjelmapanostukseen yksityiset ja muut julkiset tahot vastasivat n. 5,7 miljoonan euron 
omalla panostuksellaan.  

AINO-ohjelman 77 hankkeeseen on hankkeiden omien ilmoitusten perusteella osallistunut 
yli 130 tahoa, joukossa ministeriöt, väylävirastot ja laitokset (17 kpl), kunnallishallinto (14 
kpl), korkeakoulut ja opistot (3 kpl), etujärjestöt ja liitot (8 kpl) sekä yritykset (86 kpl). 

Ohjelman kevät- ja syystapaamisissa välitettiin tietoa ja oppia ohjelman tuloksista ja hank-
keista laajemmalle joukolle.  Tapaamiset olivat suosittuja verkostoitumispaikkoja ja niihin 
osallistui säännöllisesti yli 100 henkilöä. 

AINOn puitteissa tuotettiin tiedekeskus Heurekaan ”Älykäs liikenne” –osasto osaksi pysy-
vää näyttelyä. Osasto on herättänyt paljon huomiota ja muodostunut erääksi suosituimmis-
ta kohteista tiedekeskuksessa.  

Avoimien hakujen käyttö tarjouspyyntöjen sijasta osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi, 
joka paransi hankkeiden innovatiivisuutta ja toisaalta vähensi ehdotusten tekijöiden teke-
män turhan työn määrää, kun noin 40 % ehdotuksista hyväksyttiin (tarjouskierroksilla hy-
väksytään selvästi pienempi osa tarjouksista). 

Ohjelman tarjoaman rahoituksen määrä vaikuttaa merkittävästi ohjelman vaikuttavuuteen. 
Vain riittävän suuri panostus herättää alan reuna-alueilla toimivien tahojen kiinnostuksen 
alan hankkeisiin, mikä puolestaan toimii piristysruiskeena koko alan ja sen liiketoiminnan 
kehittämiselle. AINOn alkuvuosien ohjelmapanostus eli noin miljoona euroa vuodessa oli 
riittävän suuri tällaisen vaikutuksen aikaansaamiseen. 

Ohjelman kansainväliset arvioijat John Miles Isosta-Britanniasta ja Wim Broeders Alan-
komaista totesivat raportissaan AINOn saavuttaneen hyvin vaikuttavuutta, osaamista ja 
verkottumista koskevat tavoitteensa. Arvioijat pitivät ohjelmassa kehitettyjä palveluja ja 
niiden edellytyksiä suurelta osin onnistuneina ja joiltakin osin kansainvälisestikin merkit-
tävinä saavutuksina. Ohjelman arvioijat olisivat toivoneet aktiivisempaa yhteydenpitoa 
EU:n tutkimusohjelmiin ja niiden hankkeisiin tulosten paremman hyödyntämisen ja hank-
keiden tarkemman kohdistamisen vuoksi. Arvioijat olisivat myös toivoneet enemmän tut-
kimuksellisia hankkeita ja selkeämpää fokusointia. 

 

Lisätietoja Seppo Öörni p. 09 160 28545, @lvm.fi, koor-
dinaattori Risto Kulmala, VTT p. 020 722 4990, @vtt.fi tai 
hankesihteeri Juhani Vehviläinen, Jussa Consulting p. 040 
556 2627, @kolumbus.fi  
www.aino.info  

http://www.aino.info/
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3 LINTU LIIKENNETURVALLISUUDEN PITKÄN AIKA-
VÄLIN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA 

LINTU-ohjelma käynnistettiin keväällä 2002. Ohjelma perustettiin vahvistamaan pitkäjän-
teisen liikenneturvallisuustutkimuksen edellytyksiä niin, että valtioneuvoston asettamat 
liikenneturvallisuustavoitteet saavutettaisiin ja lähestyttäisiin liikenneturvallisuusvision 
kuvailemaa tilaa tieliikenteestä.  

Ohjelman rahoitukseen, suunnitteluun ja johtamiseen ovat osallistuneet liikenne- ja viestin-
täministeriön ohella Tiehallinto ja Ajoneuvohallintokeskus. Ilman rahoitusosuutta ohjel-
man suunnitteluun ja ohjaukseen on osallistunut myös Liikenneturva. 

Kolmivuotisen (2003-2005) toiminnan jälkeen ohjelmasta suoritettiin arviointi. Ohjelmaa 
päätettiin jatkaa vastaavanlaisena myös vuosina 2006-2008. Vuonna 2007 ohjelma jatkui 
uudelleen käynnistämisen jälkeen toista vuotta. Ohjelmassa valmisteltiin ja käynnistettiin 
uusia hankkeita. Lintu-ohjelmassa valmistui vuoden 2007 aikana seuraavia tutkimuksia ja 
raportteja: 

• Summary of completed LINTU projects 2002 - 2005 

• Yhteenvetoraportti toteutetuista LINTU-hankkeista 2002 - 2005 

• Ajonopeuksien alentaminen kameravalvonnan puuttumiskynnystä madal-
tamalla, esiselvitys (VTT) 

• Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, Lintu 1/2007 (VTT) 

• Liikennerikosten vaikutus liikennelupiin raskaassa liikenteessä, Lintu 
2/2007 (Safety Futures Ky) 

• Kuljettajien sosiaaliset taidot liikenteessä, Lintu 3/2007 (Turun yliopisto) 

• Loukkaantumisten vakavuus tieliikenneonnettomuuksissa – Loukkaantu-
misten vakavuuden luokittelu sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin avulla, 
Lintu 4/2007 (Tilastokeskus) 

Ohjelman tuloksia esiteltiin seminaarissa 19.9.2007.  

Keväällä järjestettiin hankehaku, jonka pohjalta vuoden aikana käynnistettiin yhteensä viisi 
uutta hanketta: 

• Alkolukon vapaaehtoisen käytön pilotoinnin suunnittelu ja valmistelu 
(Ramboll) 

• Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit – esiselvitys (Liidea, Valmixa) 

• Kolarikuolemat taajamissa (TKK, TY, TTL) + Taajamien onnettomuuksien 
yhteydet maankäyttöön (VTT) 
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• Tehostetun kameravalvonnan ja puuttumiskynnyksen alentamisen vaikutus 
turvallisuuteen 

Lisätietoja yli-insinööri Leif Beilinson p. 09 160 28572 
@lvm.fi tai koordinaattori Annu Korhonen p. 09 720 642 
64, @linea.fi, www.lintu.info

 
 

4  YMPÄRISTÖ JA AJONEUVOTEKNIIKKA 
 
ACCLIM 
Liikenne- ja viestintäministeriö rahoitti vuonna 2007 Ilmatieteen laitoksen vetämää kaksi-
vuotista ACCLIM -hanketta (Sään ääri-ilmiöt nykyilmastossa ja uusimpiin mallikokeisiin 
perustuvat arviot ilmastonmuutoksesta sopeutumistutkimuksia varten). Hankkeen ensim-
mäinen vaihe päättyi seurantavuonna, mutta hanke todennäköisesti jatkuu myös vuosina 
2008-2009. Hanke on osa laajempaa, eri rahoittajatahojen yhteistä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen tutkimusohjelmaa (ISTO). ACCLIM -hankkeessa laskettiin havaintojen poh-
jalta keskeisten sääsuureiden ääriarvojen toistuvuusajat nykyilmastossa, päivitettiin Suo-
mea koskevat ilmastonmuutosskenaariot uusimpien mallitulosten mukaisiksi ja arvioitiin 
muutosten todennäköisyysjakaumia. Hankkeen tuloksia hyödynnetään sopeutumistutki-
musohjelman muissa hankkeissa sekä ilmastopolitiikan taustatietona. Hankkeen kotisivut 
ja julkaisut löytyvät osoitteesta 
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/organisaatio/yhteys_92.html.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö rahoitti osana Ympäristöklusteritutkimusohjelmaa hanketta 
Matkatuotokset maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa - opas matkatuotosten 
arviointiin. Hanke oli vuodenvaihteessa 2007/08 valmistumassa. Maankäytön suunnittelus-
sa liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa tarvitaan matkatuotoslukuja, joiden avulla voi-
daan arvioida alueelle suuntautuvien ja sieltä lähtevien matkojen määrää. Matkatuotosop-
paaseen on koottu saatavilla olevat toimintokohtaiset matkatuotostiedot. Opasta on näin 
ollen mahdollista hyödyntää sekä liikennepoliittisten tavoitteiden että alueiden käytön ta-
voitteiden saavuttamisen arvioinnissa ja toimenpiteiden suuntaamisessa. Oppaaseen onkin 
kohdistunut suuri kiinnostus erityisesti kuntien suunnalta. Hanketta rahoittivat LVM:n li-
säksi YM, Tiehallinto ja useat kunnat. Lyhyt kuvaus hankkeesta löytyy Ympäristökluste-
riohjelman kotisivuilta http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=189224&lan=fi. 
Kompensaatio infrahankkeissa –tutkimus käynnistettiin vuonna 2005 ja se päättyy vuonna 
2008. Hankkeen avulla on tarkoitus selvittää, millaisia kompensaatioajattelun mukaisia 
ratkaisuja Suomen lainsäädäntö sallii ja arvioida kompensaation soveltamismahdollisuuk-
sia suomalaisessa suunnitteluprosessissa esimerkkihankkeiden avulla. Hankkeessa ovat 
mukana LVM, Tiehallinto, RHK ja MKL. 
 
Liikkujan viikko ja Autoton päivä –kampanjan valtakunnallinen koordinaatio toteutettiin 
16.-22.9.2007 yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön kans-
sa. Viikon tavoitteena oli herättää ajatuksia ja keskustelua kestävästä liikenteestä ja tuoda 
esiin ympäristöystävällisiä ja terveellisiä liikkumisvaihtoehtoja. Viikon erityisteemana 
vuonna 2007 oli katutila. Teeman tiimoilta liikenne- ja viestintäministeriössä tuotettiin 
selvitys Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella 
(LVM 47/2007). Selvityksen ansiosta pysäköintipolitiikka nousi seurantavuonna näkyvästi 
julkiseen keskusteluun yhtenä vaihtoehtoisena keinona liikenteen kasvihuonekaasupäästö-

http://www.lintu.info/
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/organisaatio/yhteys_92.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=189224&lan=fi
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jen hillitsemiseksi. Autottomana päivänä 22.9 järjestettiin yhteensä 32 erilaista tapahtumaa 
17 paikkakunnalla. Muina päivinä Liikkujan viikolla järjestettiin kaikkiaan 12 tapahtumaa 
9 eri paikkakunnalla. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö rahoitti seurantavuonna Nuorten Akatemian ns. LIIKKU-
VA-hanketta. Hankkeen tavoitteena on 13-19-vuotiaiden nuorten liikenneturvallisuuden 
lisääminen ja ympäristöystävällisten ja terveellisten liikkumistapojen edistäminen. Hank-
keessa tarjotaan kouluille ja oppilaitoksille liikenneturvallisuuteen, terveyteen ja ympäris-
töystävälliseen liikkumiseen liittyviä materiaaleja ja toimintaideoita (mm. ns. LIIKKIS-
kilpailu). Hankkeessa koulutetaan myös kouluvierailijoita (ns. LIIKKUVA-lähettiläitä), 
jotka opastavat oppilaita aiheeseen. Hanke kattaa lukuvuodet 2006-2007 ja 2007-2008. 
Hankkeessa oli maaliskuuhun 2008 mennessä toteutettu 224 kouluvierailua ja niiden kautta 
oli tavoitettu yhteensä 4258 nuorta.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto, Ratahallintokeskus, AKE, YTV, HKL sekä 
Uudenmaan liitto teettivät seurantavuonna selvityksen liikkumisen palvelukeskus -
toiminnan käynnistämisestä Suomessa (LIIPALTO). Selvityksessä tarkasteltiin valtakun-
nallisen/ seudullisten liikkumisen palvelukeskusten vaikuttavuutta eräissä edelläkävijä-
maissa sekä keskusten perustamismahdollisuuksia ja perustamis- ja käyttökustannuksia 
Suomessa. Palvelukeskusten tehtävänä on edistää kestävää liikkumista tiedollisen ohjauk-
sen ja markkinoinnin kautta. Palvelukeskukset kehittävät myös eri kulkutapojen käyttöä ja 
yhdistämistä helpottavia palveluita. Liikkumisen palvelukeskukset on useissa Euroopan 
maissa todettu kustannustehokkaaksi ja nopeaksi keinoksi vaikuttaa liikenteen kysyntään. 
Tätä kautta niillä on merkittävä vaikutus liikennemääriin ja liikenteen aiheuttamiin kasvi-
huonekaasupäästöihin. LIIPALTO -hankkeen loppuraportti on parhaillaan painettavana ja 
jatkotoimenpiteet harkittavina. 
 
Vierintämelun vähentämiseen tähtäävä VIEME –hanke päättyi tammikuussa 2007, jolloin 
hankkeesta järjestettiin loppuseminaari. Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen keskei-
simmät tulokset ja pohdittiin jatkotutkimusmahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena saatiin 
paljon käytännön läheistä tietoa hiljaisista päällysteistä ja renkaista. Tällaista tietoa on esi-
merkiksi, että hiljaiset päällysteet ovat tehokas meluntorjuntakeino (keskimäärin 3 dB vä-
hennys melussa) silloin, kun nastarenkaat eivät ole käytössä; hiljaiset päällysteet ovat yhtä 
kestäviä kuin standardipäällysteet ja siten hiljaisista päällysteistä ei aiheudu enemmän ka-
tupölyä kuin tavanomaisista päällysteistä; ja hiljaisten päällysteiden kitkaominaisuudet 
ovat hyvät. Hyvälaatuisissa renkaissa ja hyvistä pienirakeisista kivistä rakennetuissa pääl-
lysteissä voidaan yhdistää siten hyvät melu-, turvallisuus- ja muut ympäristöominaisuudet. 
Hankkeen rahoitukseen osallistuivat LVM:n lisäksi Tiehallinto, Tieliikelaitos, Nokian ren-
kaat, SKANSKA, Tikkanasta Oy, Lohjan Rudus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan kau-
pungit.   
 
Euroopan komissiolle kesäkuussa 2007 annettavien ympäristömeludirektiivin mukaisten 
meluselvitysten tueksi liikenne- ja viestintäministeriö on rahoittanut VTT:n tutkimushan-
ketta, jonka tavoitteena on antaa Tiehallinnolle ja Ratahallintokeskukselle asiantuntija-
apua meluselvitysten laadintaa varten. Toimeksiantoon sisältyi osallistuminen tarjous-
pyynnön laadintaan, tarjousten arviointiin (sisältäen työohjelmien laadun arvioinnin), työn 
laadun valvontaan sekä työn yhteydessä muodostettavaan johtoryhmään. Tämän lisäksi 
VTT on tehnyt tie- että raideliikenteelle tarkistusmittauksia erilaisissa kohteissa. Hanke 
jatkuu vuonna 2008 selvityksellä siitä, miten lasketaan taajamaympäristössä liikenteen 
ympäristömelulle altistumista (esim. miten pihan puoleisissa huoneissa arvioidaan meluta-
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soa ja miten jaetaan huoneistokohtainen asujaimisto eritasoiselle melulle altistumisen suh-
teen). LVM osallistuu hankkeen rahoitukseen myös vuonna 2008. 
 
Liikenteen energiankulutuksen vähentämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö rahoittaa  
liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen tietojärjestelmän (EMISTRA) ylläpitoa ja kehi-
tystyötä. Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2005 (www.emistra.fi), mutta järjes-
telmän ylläpito ja kehittäminen edellyttävät liikenne- ja viestintäministeriöltä jatkuvaa ra-
hoitusta. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö rahoittaa Motivan hankkeita, joiden avulla 
pyritään saamaan tietoa siitä, miten tehokkaita ja toimivia vapaaehtoiset energiansäästöso-
pimukset tavarankuljetusten ja joukkoliikenteen toimialoilla ovat olleet. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö on myös rahoittanut ns. INTERACTION–pilottihanketta, jonka avulla tuo-
tetaan tietoa siitä, miten kuljetusyritykset ja kuljetuspalveluja tarvitsevat yritykset voivat 
yhteistyössä tehostaa kuljetusten energiatehokkuutta. Hankkeen avulla tuotetaan tietoa 
kuorma-auto- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman uudistamistyötä varten.  
 
LIPASTO-päästölaskelmajärjestelmän yksikköpäästöindeksien kehittämishanke käynnistet-
tiin vuonna 2007. LIPASTO-järjestelmän nykyiset yksikköpäästöt ovat auttamatta vanhen-
tuneet mm. ajoneuvokannan ja muiden kulkuvälineiden uudistumisen johdosta. LIPASTOn 
yksikköpäästöindeksien päivityksen ensimmäistä vaihetta vuonna 2007 LVM rahoitti yk-
sin, mutta vuonna 2008 käynnistyvää toista vaihetta rahoittavat LVM:n ohella YM, AKE, 
YTV, Helsingin kaupunki ja mahdollisesti myös LVM:n hallinnonalan virastot ja laitokset. 
Tällainen laajempi yksikköpäästöindeksien päivitys LIPASTOon on tehtävä noin kerran 
vuosikymmenessä, jotta LIPASTOn tiedot pysyisivät ajan tasalla. Lisäksi LIPASTOon on 
vuosittain tehtävä useita pienempiä tarkistuksia (mm. liikennesuoritteet ja polttoaineiden 
kulutus), jotta LIPASTOn vuositietoja voidaan päivittää.  
  
Ajoneuvojen ympäristömerkki –hanke. SYKE, VTT ja Motiva käynnistivät marraskuussa 
2007 liikenne- ja viestintäministeriön ja AKEn rahoittamana selvityksen siitä, miten ko-
dinkoneista tuttua ABCDE-ympäristömerkkijärjestelmää voitaisiin soveltaa henkilöautojen 
hankintojen ohjaamisessa ympäristöystävällisempään ja energiatehokkaampaan suuntaan. 
Hankkeen tavoitteena on tukea vuoden 2008 alusta voimaan tullutta autoveron porrastusta. 
Raportti valmistuu huhtikuussa 2008 ja sen pohjalta on tarkoitus uudistaa EkoAke –
tietokantaa niin, että sen avulla tarjotaan autokaupan käyttöön ympäristömerkkitietoa. Ym-
päristömerkkitieto saatettaisiin todennäköisesti pakolliseksi osaksi autojen kuluttajainfor-
maatiota osana EY-säädösten täytäntöönpanoa (autojen CO2-asetusehdotus).     
 
Osana FINE-tutkimusohjelman jatkotutkimushankkeita liikenne- ja viestintäministeriö ja 
AKE rahoittavat Stadian ja Tampereen teknisen yliopiston tekemää ns. retro-fitting –
hanketta. Tutkimushankkeen tavoitteena on arvioida, miten ja kuinka paljon jälkiasennuk-
sen ja biopolttoaineiden avulla voitaisiin vähentää dieselkäyttöisten henkilöautojen hiuk-
kaspäästöjä. Hankkeessa vertaillaan todellisia ja laboratorio-olosuhteissa mitattuja päästöjä 
toisiinsa. Lisäksi hankkeessa esitetään arvioita siitä, miten kustannustehokkaalla tavalla 
voitaisiin kannustaa tekemään vanhoihin ajoneuvoihin jälkiasennustoimenpiteitä ja miten 
paljon tällaisilla toimenpiteillä voitaisiin vähentää henkilöautoliikenteen päästöjä Suomes-
sa. Näin tutkimushanke tukisi osaltaan LVM:n ympäristöohjelmaan kirjattua toimenpidet-
tä, että ministeriön tulisi selvittää mahdollisuutta edistää hiukkassuodattamien ja muun 
jälkiasennusteknologian käyttöönoton edistämiskeinoja.  Tutkimushankkeen esiselvitys 
valmistuu keväällä 2008, mutta hanke jatkuu vielä vuodet 2008-2010.  
  

http://www.emistra.fi/
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Hiukkasmittauslaitteiden vertailuhanke on osa EY:n ilmanlaatudirektiivien täytäntöönpa-
noa tukeva tutkimushanke. Tutkimushanketta rahoittavat YM ja LVM. EU:n uusin ns. 
CAFE-ilmanlaatudirektiivi edellyttää, että käytössä olevat mittalaitteet on osoitettu toimi-
viksi kunkin jäsenvaltion olosuhteissa ja tällä Ilmatieteen laitoksella teetettävällä tutkimuk-
sella tuodaan tietoa direktiivien kansallista toimeenpanoa varten. EU:n ilmansuojelulain-
säädännön uudistukset tuovat uusia mittaustarpeita sekä kunnille että toiminnanharjoittajil-
le. Tutkimushankkeen avulla on tarkoitus tuottaa tietoa siitä, mitkä Suomessa käytettävät 
hiukkasmittauslaitteet toimivat EU:n vaatimalla tavalla ja miten hiukkaspäästöjen mittaus-
tulokset (PM10, PM2.5) voidaan raportoida komissiolle.  

Runkomelu –hanke on VTT:llä teetettävä laaja tutkimushanke, jota rahoittavat YM, LVM, 
RHK ja TIEH. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia tie- ja rautatielii-
kenteestä kantautuvalla runkoäänellä ja tärinällä on rakennusten rakenteisiin ja miten run-
komelu siirtyy rakenteissa, miten runkomelua voidaan mitata ja torjua. Hanke toteutetaan 
vuosina 2008-2010.    
 

Lisätietoja liikenneneuvos Risto Saari p. 09 160 28878, 
@lvm.fi ja ylitarkastaja Saara Jääskeläinen , p. 09 160 
28560, @lvm.fi 

 
 

Raskas ajoneuvokalusto: turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka 

Kolmivuotisessa raskaan ajoneuvokaluston RASTU-tutkimushankkeessa oli tutkimus-
vuonna 2007 mukana viisi tutkimusosapuolta ja 19 rahoittajaa. Tutkimushankkeen vastuu-
yksikkönä toimii VTT ja viestintää hoitaa Motiva. Tutkimusvuoden 2007 keskeisiä tutki-
musaiheita olivat: raskaan kaluston perävaunujen kevytrakennetekniikka, moduuliyhdis-
telmän stabiliteetin parantaminen renkaiden avulla, ajoneuvojen kuorma- ja liukkauden-
tunnistus, kuorma-autojen ja kaupunkibussien päästömittaukset, raskaiden ajoneuvojen 
renkaiden vaikutus polttoaineen kulutukseen ja ajoneuvoyhdistelmien energiatehokkuus. 
Hankkeen tavoitteena on hankkia tietoa raskaan kaluston ympäristövaikutuksista, hakea 
ajoneuvoteknisiä ratkaisuja energiankulutuksen vähentämiseksi ja kehittää informaatiotek-
niikan sovelluksia energian säästöön sekä turvallisuustason parantamiseen. Tutkimushank-
keessa laadittiin vaihtoehtoisten polttoaineiden kehitystilanneraportti, jossa kuvataan eri 
liikennepolttoaineiden suorituskykyä ja päästövaikutuksia. Tutkimusraportit julkaistaan 
Motivan verkkosivuilla. 

Lisätietoja erityisasiantuntija Juhani Hienonen p. 09 160 
28507, @lvm.fi 

 
 

Uuden ajoneuvotekniikan hiukkaspäästöjen muodostuminen ja ominaisuudet 

Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään uudistuvan ajoneuvotekniikan vaikutusta päästö-
hiukkasten muodostumiseen, määrään ja ominaisuuksiin. Tutkimusvuonna 2007 tutkittiin 
jälkikäsittelytekniikan (hapetuskatalysaattori ja avoinrakenteinen hiukkassuodin) ja voite-
luaineiden vaikutusta hiukkaspäästöön. Hankkeessa saatujen tulosten mukaan myös pää-
osin nestemäisillä nukleaatiohiukkasilla on kiinteä muutaman nanometrin kokoinen ydin. 
Tämä saattaa olla merkittävä tekijä hiukkasten terveysvaikutusten kannalta. Tulokset osoit-
tivat myös, että avoinrakenteinen suodatin poistaa tehokkaasti nanokokoiset ytimet. Myös 
nokihiukkasten reduktio avoinrakenteisessa suodattimessa oli hyvä. 
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Hankkeessa on mukana kaksi tutkimusosapuolta (TTY, VTT) ja viisi rahoittajaa, joista 
kolme teollisuusyrityksiä.  

Hankkeen tutkimustuloksia hyödynnetään hiukkasten kemiallisten ja fysikaalisten ominai-
suuksien selvittämisessä sekä jälkikäsittelylaitteiden ja voiteluaineiden kehittämisessä. 

Lisätietoja erityisasiantuntija Juhani Hienonen p. 09 160 
28507, @lvm.fi 

 

5  TAVARALIIKENNE JA LOGISTIIKKA 
 

Logistiikka- ja kuljetusmarkkinat 
 
Kauttakuljetukset Suomen kautta Venäjälle tai Venäjältä länteen tuottavat sekä hyötyjä että 
haittoja. Transiton taloudelliset vaikutukset selvitettiin ja samalla luotiin päivitettävä las-
kentamalli. Vuonna 2006 Suomessa kauttakulkuliikenteen myyntitulot olivat yli 300 mil-
joonaa euroa ja arvonlisäys noin 200 miljoonaa euroa. www.mintc.fi/oliver/upl926-
Trama.pdf   
 
Tiekuljetuksia uhkaa paheneva työvoimapula. LOGHO2-Hankkeessa selvitettiin Logistiik-
kajärjestelmän vaikutukset tiekuljetusten toimintamalleihin, liikenneturvallisuuteen ja alan 
houkuttelevuuteen sekä kehittymiseen. Tiekuljetusalaan vaikuttavista toimintaympäristöte-
kijöistä korostuivat erilaiset vastuukysymykset (mm. lastaajan ja ajojärjestelijän vastuun 
lisääntyminen, kuljetusketjun vastuiden "harmaat alueet" sekä teknologian kehittäminen ja 
käyttöönotto), erilaisten EU-säädösten vaikutukset, kabotaasiliikenteen vapautuminen 
1.5.2008, ammattipätevyysdirektiivin tulo, tiedonkulku toimitusketjussa sekä kuljettajan 
ammatin houkuttelevuus ja sen myötä alan tulevaisuus. Raportti julkaistiin AKE:n tutki-
muksia ja selvityksiä -sarjassa (14/2007). www.ake.fi >  Tutkimus > Tutkimuksia ja selvi-
tyksiä > 2007 > Tutkimuksia ja selvityksiä 14/2007 
 
Kuorma-autoliikenteen yleinen satama-asiointiohje on julkaistu ministeriön tuella myös 
englanniksi ja venäjäksi. Eri kieliversiot löytyvät Suomen Satamaliiton internet-sivuilta 
www.finnports.com. 
 
Ministeriö osallistui kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin päivitykseen. Uusi perus-
vuosi on 2005. Indeksiä julkaisee Tilastokeskus www.stat.fi.  
 
Ministeriö tuki valtakunnallisen sähköisen VALLU liikenneluparekisterin kehitystyötä. 
 
Logistiikan uudet ratkaisut 
 
Kuljetusalan sähköisen liiketoiminnan työryhmän edustajat osallistuivat kansainväliseen 
sanomatyöhön. Hankkeissa kehitettiin standardeihin perustuvia XML-tietosisältöjä ja nii-
den soveltamisohjeita. Ajantasainen tieto olemassa olevista ratkaisuista ja suosituksista 
löytyy TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kotisivuilta (www.tieke.fi). 
 
Uudessa SOMAF - Service Oriented Mobile Application Framework –hankkeessa pyritään 
tuottamaan konkreettisia tuloksia liikenteen ja kuljetusten informaation vaihdon tehostami-

http://www.mintc.fi/oliver/upl926-Trama.pdf
http://www.mintc.fi/oliver/upl926-Trama.pdf
http://www.ake.fi/
http://www.ake.fi/AKE/Tutkimus/
http://www.ake.fi/AKE/Tutkimus/Tutkimuksia+ja+selvityksi�/
http://www.ake.fi/AKE/Tutkimus/Tutkimuksia+ja+selvityksi�/
http://www.ake.fi/AKE/Tutkimus/Tutkimuksia+ja+selvityksi�/2007/
http://www.finnports.com/
http://www.stat.fi/
http://www.tieke.fi/
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seksi uusilla mobiiliratkaisuilla. Tavoitteena on kuljetusten seurannan avuksi nopeasti 
käyttöön otettava, tehokas työkalu, jonka avulla tiedon linkitys koko kuljetuksen toiminta-
verkkoon tehostuu. 
 
Kuljetusten turvallisuus- ja ympäristökysymykset 
 
BALTIC AIS TRIAL -hankkeessa suunnitellaan ja kokeillaan käytännössä alusten auto-
maattisen tunnistusjärjestelmän AIS:n uusia mahdollisuuksia yhdessä Itämeren rantavalti-
oiden kanssa. AIS voi sekä lähettää että vastaanottaa tietoa. Järjestelmän tietojenkäsittely-
kapasiteetti on rajoitettu ja tietosisällöstä päätetään IMO:ssa. Useat toimijat ovat esittäneet 
tietosisältöihin muutosehdotuksia. 
 
Hankkeen tulosten perusteella Suomi, Ruotsi, Viro ja mahdollisesti muita Itämeren maita 
tekevät yhteisen ehdotuksen IMO:lle AIS-koodin uudeksi standardiksi. Ehdotuksella on 
hyvät läpimenomahdollisuudet, kun sen tueksi voidaan esittää käytännön kokeissa saadut 
tulokset. 

 
Lisätietoja yli-insinööri Jari Gröhn p. 
09 160 28501, @lvm.fi 

 
Venäjä-hankkeet 
 
Venäjän eurooppalainen valinta: EU:hun vai sen kanssa 2004-2007 -hanke oli osa Suo-
men Akatemian muuttuva Venäjä – tutkimusohjelmaa. Tutkimuksessa saatiin EU:n ja Ve-
näjän välisestä suhteesta runsaasti tietoa, jota voidaan hyödyntää Suomen ja Venäjän väli-
sessä liikenne-, ulko-, ja turvallisuuspolitiikassa. Hankkeessa mukana olleet neljä tutkijaa 
ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita ja konferenssipapereita. Hankkeen yhteydessä on 
valmistunut myös Katri Pynnöniemen väitöskirja”International transport corridors at the 
conjunction of geography and politics in Russia”. www.upi-fiia.fi  
 
Sustainable Transport in the Barents Region STBR II –hankkeen tarkoitus oli Barentsin 
alueen liikenteen toimivuuden parantaminen, kuljetuskustannusten alentaminen rajanyli-
tyksiä nopeuttamalla, pohjoismaiden ja Venäjän välisen liikennealan yhteistyön vahvista-
minen sekä kestävän liikenteen kehityksen tukeminen. Hankkeessa luotiin Barentsin alu-
eelle yhtenäinen liikennestrategia, joka kattaa kaikki liikennemuodot (maantie-, rautatie-, 
lento- ja meriliikenne). Hanke tuki Suomen BEATA (Barents Euro-Arctic Transport Area) 
-puheenjohtajuutta 2005-2007. Suomi osallistui EU/Interreg III B/TACIS –rahoitusta saa-
neen hankkeen tukirahoitukseen yhdessä Norjan, Ruotsin ja Venäjän kanssa. 
(www.barentsinfo.fi/stbr/)  
 

http://www.upi-fiia.fi/
http://www.barentsinfo.fi/stbr/
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6 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS 

 

VAK 2007 tutkimukset 
 
SMGS-sopimuksen liitteen II (2007) erojen analysointi VAK-2007 määräyksiin nähden 
 
Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia IVY-maissa koskeva uusittu SMGS-sopimuksen 
liite II tuli voimaan vuonna 2005. Liitteen II määräykset ovat rakenteeltaan samat kuin 
läntiset RID-määräykset ja Suomen kansalliset VAK-määräykset.  
 
Suomen ja Venäjän välisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan mai-
den välistä kahdenkeskistä sopimusta. Tätä sopimusta ollaan harmonisoimassa SMGS-
sopimuksen liitteen II ja RID-määräysten kanssa.  
 
Työssä analysoitiin SMGS-liitteen II määräyksien (2007) ja VAK-2007 määräysten erot. 
Työn tuloksena saatiin myös SMGS-sopimuksen liitteen II käännös venäjästä suomeksi. 
 
Säädöshakuohjelma 
 
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säännökset ovat kattavia ja laajoja, jokaista kulje-
tusmuotoa kohti n. 1000 sivua. Säädösten käytön helpottamiseksi kehitetty tiekuljetuksia 
koskeva internet-säädöshakuohjelma on muutettu vastaamaan vuonna 2007 muuttuneita 
säädöksiä. Säädöshakuohjelman avulla käyttäjien on helppo löytää kutakin ainetta ja aihe-
piiriä koskevat keskeiset säännökset. Näin säännöksien noudattaminen helpottuu ja niitä 
noudatetaan tarkemmin. Samalla näiden aineiden kuljetusturvallisuus myös paranee.  
 
Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarvi-
ointi 
 
Vaarallisten aineiden merikuljetuksia kappaletavarana säätelee IMDG-säännöstö. Itämerel-
lä on kuitenkin poikkeuksena tästä voimassa ns. Itämeren yhteistyöpöytäkirja (Memoran-
dum of Understanding), jossa annetaan ne erityissäännöt, joiden mukaisesti maakuljetuksia 
sääteleviä kansainvälisiä määräyksiä (ADR ja RID) voidaan soveltaa vaarallisten aineiden 
kappaletavara- ja säiliöajoneuvo- ja säiliövaunukuljetuksissa ro-ro- ja ro-pax-liikenteessä 
Itämerellä. IMDG-säännöstön tultua pakolliseksi vuoden 2004 alusta, IMO on myöntänyt 
jatkoaikaa Itämeren yhteistyöpöytäkirjalla vuoden 2013 loppuun asti.  
 
Tässä selvityksessä on arvioitu Itämeren yhteistyöpöytäkirjan mahdollisen kumoamisen 
vaikutuksia Suomen kemianteollisuuteen, huolinta- ja rahtiliikkeisiin sekä varustamoihin. 
 
Yhteistyöpöytäkirjan merkitys on vähenemässä, sillä eri kuljetusmuotojen vaatimukset 
(ADR, RID ja IMDG) ovat huomattavasti lähentyneet toisiaan ajan myötä. Tästä huolimat-
ta yhteistyöpöytäkirja tuo selkeän kaupallisen edun helpottaessaan logistiikkaa ja vientiä. 
Yhteistyöpöytäkirjan kumoamisen merkitys olisi kansantaloudellisesti pieni, mutta kustan-
nukset yksittäisille yrityksille voisivat olla mittavat. Erityisesti vientiin valmistaville teolli-
sille pk-yrityksille ja kansainvälistä säiliökuljetustoimintaa tekeville yrityksille kumoami-
sella olisi haitallinen vaikutus kilpailukykyyn. 
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Kuljetettavien kaasusäiliöiden onnettomuuksien torjuntavalmius Suomessa ja muualla Eu-
roopassa 
 
Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida nesteytetyn 
(palavan tai myrkyllisen) kaasun siirtokuormaukseen tarkoitetun laitteiston tarpeellisuutta 
kuljetusonnettomuuksien hoidossa. Selvityksessä on pyritty luomaan alustava näkemys 
siitä, mitä laitteistoa on olemassa ja miten sitä mahdollisesti saataisiin käyttöön onnetto-
muuden sattuessa. 
 
Suomessa kaasukuljetusonnettomuuksien torjuntavalmiuden voidaan katsoa olevan tällä 
hetkellä kohtuullinen. Nesteytetyille kaasuille sopivaa torjunta- ja siirtokuormauskalustoa 
löytyy tietyssä määrin sekä pelastustoimelta että yrityksiltä. Tieto olemassa olevasta kalus-
tosta tulisikin saattaa pelastuslaitosten ja hätäkeskusten tietoon luomalla rekisteri, joka 
sisältäisi tiedot siirtokuormauskalustosta ja vaarallisten aineiden asiantuntijoista. Selvityk-
sessä luotiin alustava toimintamalli onnettomuustilanteiden hoitamiselle.  
 
Kansainvälisesti kemikaalitorjuntavalmius on osittain paremmin koordinoitu kuin Suomes-
sa. Suomessa on kuitenkin kaikki torjuntavalmiuteen ja kaasun siirtokuormaukseen tarvit-
tavat osat olemassa. Tehostamalla tiedotusta ja yhteistyötä olemassa olevista resursseista 
voidaan niiden hyödyntämistä huomattavasti parantaa. 
 
Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa 
 
Tässä raportissa tarkastellaan suojavaunujen käyttöä turvallisuustoimena. Suomen nykyi-
nen lainsäädäntö vaatii suojavaunujen käyttöä useammissa kuljetuksissa kuin kansainväli-
nen RID-säännöstö. Laki perustuu pitkälti 1970-luvulla tehtyjen tutkimusten suosituksiin. 
Silloinen tutkimustulos oli, että suojavaunut muodostavat suhteellisen helpon ja kohdenne-
tun tavan lisätä turvallisuutta niissä kuljetuksissa, missä sitä eniten tarvitaan, kuten esimer-
kiksi myrkyllisten kaasujen kuljetusten yhteydessä. 
 
Rautatiekuljetuksessa on tapahtunut mittavia muutoksia viimeisten kolmenkymmenen 
vuoden aikana. Turvallisuutta on kehitetty niin teknisillä ratkaisuilla kuin organisatorisella 
tasolla koulutuksen ja turvallisuuskulttuurin parantamisen muodossa. Niinpä ympäristö, 
jossa suojavaunuja käytetään, on selvästi muuttunut. 
 
Tulokset osoittavat, että suojavaunujen käyttö voi edelleen lisätä vaarallisten aineiden kul-
jetusturvallisuutta. Erityisesti suojavaunujen vaikutus onnettomuuden leviämisen rajoitta-
misessa näyttäisi lisäävän kuljetusturvallisuutta. Varsinkin niissä tapauksissa, missä mah-
dollinen vahinkotapahtuma voisi johtaa suuronnettomuuteen, suojavaunut ovat edelleen 
varteenotettava riskienhallintakeino. Pääkriteerinä tässä on ollut vahingon leviämisen ra-
joittaminen ja itse aineen vaarallisuus. Niinpä raportissa suositellaan suojavaunujen käytön 
jatkamista myrkyllisten ja helposti syttyvien kaasujen kuljetuksissa. Käyttöä tulisi myös 
harkita muiden suuronnettomuusvaarallisten kemikaalien kanssa. 
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7  MERENKULKU JA VESILIIKENNE 

Shortsea Promotion Centre Finland 

 
Lähimerenkulun edistämiskeskus (Shortsea Promotion Centre Finland) on vuonna 2000 
komission käynnistysavustuksella perustettu EU-vetoinen valtakunnallinen yksikkö, joka 
tukee vesiliikenteen käytön edistämistä EU-alueella tiedotuksen ja tutkimuksen sekä tut-
kimustulosten levittämisen avulla läheisessä yhteistyössä alalla toimivien sidosryhmien ja 
muiden intermodaaliseen kuljetusketjuun osallistuvien tahojen kanssa. SPC:n yleisenä ta-
voitteena on edistää vesikuljetusten toimintaedellytyksiä, ottaen samalla huomioon Suo-
men erityisolosuhteet. Ministeriön ohella myös elinkeino (varustamot, satamat, operaattorit 
jne.) osallistuu laaja-alaisesti toiminnan rahoittamiseen. 
 
SPC Finland on osa Euroopan laajuista lähimerenkulun verkostoa (European Shortsea 
Network). Vastaava keskus on perustettu kaikkiin Euroopan merenkulkumaihin. Vuoden 
2007 aikana SPC Finland valmistautui toiminnan laajentamiseen lähimerenkulun ohella 
intermodaalikuljetusten edistämiseen. EU:n liikennepoliittisten tavoitteiden mukaista laa-
jentamista valmisteltiin kartoittamalla sidosryhmien tarpeita. Selvitys tuki toiminnan ta-
voitteiden ja toimintasuunnitelman laatimista.  SPC Finland valittiin yhdeksi Euroopan 
komission rahoittaman CIPROC (Co-operative Intermodal Promotion Centres) -hankkeen 
demonstraatiokeskuksista.  
 
Vuoden 2007 aikana työssä keskityttiin erityisesti vesikuljetusten esteenä olevien ”pullon-
kaulojen” tunnistamiseen ja pyrittiin löytämään keinoja esteiden purkamiseksi. SPC järjesti 
myös tähän liittyviä seminaareja ja raportoi pullonkaulatapaukset tiedoksi komission lähi-
merenkulun ja logistiikan pullonkaulaselvityksiin. Työssä keskityttiin erityisesti tulliin 
liittyvien pullonkaulojen selvittämiseen. SPC Finland on yksi tavaraliikenteen logistiikan 
Focal Pointeista.  
 
SPC Finlandin säännöllisesti laadittava varustamobarometri julkistettiin touko- ja marras-
kuussa 2007. Keskus järjesti Venäjän kuljetuksia käsittelevän workshopin yhteistyössä 
Belgian SPC:n kanssa.  
 
Yhteistyö ministeriön ja komission kanssa oli tiivistä. SPC Finland antoi lausunnot ajan-
kohtaisiin aloitteisiin, kuten yhteinen eurooppalainen merialue ja merten moottoritiet.   
Hanke jatkuu vuonna 2008-2010 lähimerenkulun ja intermodaalikuljetusten edistämisenä.  
 
 
Suomen Meriklusteri 
 
Yhteistyössä mm. kauppa- ja teollisuusministeriön, Merenkulkulaitoksen, Suomen Merite-
ollisuusyhdistyksen, varustamoiden, satamien ja eräiden muiden sidosryhmien kanssa 
käynnistettiin tutkimus, jossa päivitetään vuonna 2003 laadittu tutkimus Suomen meriklus-
terista. Tutkimuksen päärahoittaja on Tekes ja sen toteuttamisesta vastaavat Etlatieto Oy ja 
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Tutkimus valmistuu ke-
väällä 2008. 
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Itämeren meriliikenteen turvallisuus (BaSSy eli Baltic Sea Safety) 

 
Hankkeen tavoitteena on parantaa Itämeren meriliikenteen turvallisuutta ja riskien hallintaa 
kehittämällä riskianalyysi, jonka puitteissa voidaan arvioida jatkuvasti kasvavan laivalii-
kenteen onnettomuus- ja ympäristöriskejä. Inhimillisten tekijöiden huomioon ottamisella 
on erityinen painopiste työssä. Tärkeä osa tutkimusta on kehittää erillinen riskien tietokan-
ta, jonka avulla voidaan hyödyntää saatuja kokemuksia. Tutkimuksen tuloksista informoi-
daan myös Itämeren suojelukomissiota (HELCOM). 
 

Suomesta työhön osallistuu Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), minkä lisäksi siihen 
osallistuu tutkimuslaitoksia Ruotsista ja Tanskasta. Tutkimus jatkuu ainakin vuoteen 2008. 

 
Lisätietoja ylitarkastaja Harry Favorin p. 09 
160 28492, @lvm.fi 

 
 
 

8  TEDIM TELEMATICS, EDUCATION, DEVELOPMENT 
AND INFORMATION MANAGEMENT 1995-2007 

 
Vuonna 1995 käynnistyneellä TEDIM-ohjelmalla tuetaan kuljetuksia ja logistiikkaa palve-
levien telemaattisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa Itämeren alueella. Ohjelman 
keskeisenä tavoitteena on laajojen Itämeren alueen kehitysprojektien käynnistäminen. TE-
DIM-yhteistyötä toteutetaan EU-ohjelmien ja kansainvälisten rahoituslaitosten sekä mui-
den kansainvälisten toimijoiden resursseja hyödyntäen. (www.tedim.com)  
 
Ohjelman strategia uudistettiin Riiassa vuosille 2004-2008. Vuonna 2007 ohjelman kiertä-
vä puheenjohtajuus oli Suomella ja keskeisenä asiana oli jatkon strategian valmistelu. 
Osoittautui, että EU:n laajennuttua ja EU:n ja Venäjän välisten uusien yhteistyömuotojen 
ilmaannuttua, ei TEDIM-ohjelmalle ole entisen kaltaista tarvetta. Maaliskuuhun 2008 
mennessä yksikään maa ei ole ollut valmis vastaanottamaan kiertävää puheenjohtajuutta. 
 
Vuonna 2007 päättyneitä hankkeita olivat mm. DaGoB, BaSIM ja LogOnBaltic. Ensin 
mainitussa selvitettiin vaarallisten aineiden kuljetusten viranomaiskäytäntöjä Itämeren eri 
maissa sekä parannettiin viranomaisyhteistyötä (www.dagob.info). BaSIM-hankkeessa 
selvitettiin Itämeren ylittävän tavaraliikenteen yhteisen tiedonsiirtoalustan edellytyksiä 
(www.basim.org) . LogOnBaltic mm. kartoitti logististen ja tietoteknisten valmiuksien 
vaikutusta eri alueiden kehittymiseen (www.logonbaltic.info). 
 
 

 
kv. asioiden sihteeri Tuija Maanoja p. 09-
160 28686, @lvm.fi

                                                                    www.tedim.com

http://www.tedim.com/
http://www.dagob.info/
http://www.basim.org/
http://www.logonbaltic.info/
mailto:tuija.maanoja@mintc.fi
http://www.tedim.com/
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9  EGLO – ENHANCING GLOBAL LOGISTICS 2004-2007 
 

EGLO-ohjelman tavoitteena oli tukea Suomessa toimivien yritysten globaalia kilpailuky-
kyä logistiikkaa tutkimalla ja kehittämällä. EGLO oli liikenne- ja viestintäministeriön kol-
mas logistiikan kehittämisohjelma. Yhdessä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskes-
kuksen (Tekes) kanssa toteutettiin vuosina 1998–2001 Kuljetusketjujen toiminnan ja tek-
nologian kehittämisohjelma KETJU ja vuosina 2001–2004 oli vuorossa ministeriön Ver-
kostojen ajantasainen logistiikka VALO-ohjelma. 
EGLO-ohjelman painopisteinä olivat verkostojen rakenne ja toimintamallit sekä toiminnan 
operatiivisen ohjauksen kehittäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoiteltu 
ohjelman kokonaislaajuus oli käynnistettäessä 5 miljoonaa euroa.  
Vuoden 2007 aikana ohjelmassa päättyivät seuraavat hankkeet, joiden raportit ovat saata-
villa ohjelman kotisivujen (www.eglo.info) kautta: 

• Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa HAGLO (Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto). 

• Logistiikkapalvelukokonaisuuden kehittäminen valmistavalle pk-teollisuudelle - 
LOIKKA (HUB Logistics Oy, Chiller Oy, Manufacturing Europe Oy, VTT Tuot-
teet ja tuotanto). 

• Kuormankantajien hallinta Suomessa, mukana yli 20 yritystä, toteuttajana 
EDI Management Finland. 

 
o Edellisten lisäksi käynnissä on vuoden 2007 jälkeen seuraava hanke: 

• FREIGHTWISE (Management Framework for Intelligent Intermodal Transport),   
syksyllä 2006 käynnistynyt 3,5 vuotinen EU-projekti, jossa suomen osuutena on 
yksi    9:stä casesta (Traficon Oy, Tieliikelaitos, Tietotalo Oy ja Mobisoft Oy). 

 
EGLO-ohjelman loppuseminaari pidettiin 30.5.2007.   
 

Lisätietoja yli-insinööri Jari Gröhn p. 
09 160 28501, @mintc.fi www.eglo.info . 

 

10  JOUKKOLIIKENNE 

Matkakeskusverkko 2007 

Matkakeskusohjelmassa on vuonna 2007 osallistuttu kahden matkakeskuksen toteuttami-
seen (Mikkeli ja Vaasa) ja kahden suunnitteluun(Kuopio ja Riihimäki). Toteutettu toimin-
tapolitiikka on ministeriön näkemyksen mukaan ollut valtion joukkoliikenteen kehittämis-
rahoituksen osalta riittävää. Ohjelman toteuttamista on hidastanut lähinnä kaavoituksen 
keskeneräisyys valitusten takia (Oulu), paikallisen tason matkakeskusten toteuttamista 
koskevat erilaiset näkemykset ja Ratahallintokeskuksen riittämättömät mahdollisuudet 
rahoittaa matkakeskukseen kiinteästi liittyvien ratapihojen ja laitureiden rakentamista. 

Lisätietoja ylitarkastaja Kari Korpela p. 09 
160 28456, @lvm.fi 

 

http://www.eglo.info/
http://www.eglo.info/
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Matkailuliikenne 
 
Kotimaisten ja ulkomaisten matkustajien matkailusta on olemassa 
runsaasti perustietoa. Tieto on kuitenkin hyvin hajallaan ja eri toimijoiden 
hallussa. Valtakunnallisen matkailuliikenteen kokonaisuuden 
näkökulmasta tietoja ei ole aikaisemmin riittävän laajasti koottu yhteen. 
Tilastokeskus teki v. 2007 liikenne- ja viestintäministeriölle sekä Tiehallinnolle 
valtakunnallisen liikenteen ja matkailutilastojen kokoomaraportin. 
Tutkimuksessa on pyritty antamaan yleiskuva matkailun rakenteesta Suomessa koko valta-
kunnantasolla. Matkailuun liittyvästä tietomassasta on poimittu keskeisimmät asiat, jotka 
liittyvät tavalla tai toisella matkailuliikenteeseen, tai ainakin auttavat hahmottamaan mat-
kailuliikennettä koko maan kattavana ilmiönä. Eri aineistojen mahdollisuuksia ja rajoituk-
sia on käsitelty matkailuliikenteen näkökulmasta. 
 
Siihen on koottu tilastollisesti yleistettävät rakennetiedot suomalaisten ja ulkomaisten mat-
kailijoiden matkojen määristä, matkustajien demograafisista tiedoista, lähtö- ja määräpai-
koista, matkojen syistä, matkojen kestoista, ajoittumisesta, kustannustiedoista. 
 
Tietolähteinä on käytetty mm. Tilastokeskuksen suomalaisten matkatutkimusta, 
majoitustilastoa, rajahaastattelututkimusta sekä ilma-, maantie- ja rautatieliikenteen toimi-
joiden matkustajarakennetta koskevia tietolähteitä. 
  
Tutkimuksen tavoitteena oli jäsentää olemassa olevista tietolähteistä saatava 
informaatio sekä kohdentaa tutkimusalueen jatkotutkimustarpeita ja niiden toteutustapaa. 
 
 

11 JOUKKOLIIKENTEEN TUTKIMUSOHJELMA JOTU 

2004–2007 

 

Tutkimusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi: 

 analysoida joukkoliikenteen yhteiskunnallisia, ympäristöllisiä, ta-
loudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä kehittää menetelmiä, tapo-
ja ja työkaluja näiden vaikutusten arvioimiseen, 

 selvittää liikennemuodon ja liikkumistavan valintaan vaikuttavia syi-
tä tavalla, joka mahdollistaa liikennepoliittisten toimien nykyistä pa-
remman kohdentamisen ja tehokkaamman joukkoliikenteen markki-
noinnin ja 

 kasvattaa joukkoliikenteen suunnittelun ammattilaisten, tutkijoiden 
ja päättäjien joukkoliikenteeseen liittyvää osaamista sekä alan ope-
tuksen määrää ja laatua Suomessa. 

 
JOTU-ohjelmalla tavoiteltiin lisäksi käytännön työn ja tieteellisen tutkimuksen kuilun ka-
ventamista joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen ja tutkimuksen aloilla.  
 
Ohjelman rahoittamat tutkimukset voidaan jakaa kahteen painopistealueeseen kuuluvaksi. 

 joukkoliikenteen arvioinnin kehittäminen 
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 liikennemuodon ja liikkumistavan tutkimus 
 
Ohjelman painopistealueet ovat muodostuneet liikenne- ja viestintäministeriön joukkolii-
kennestrategian (Joukkoliikenne – houkutteleva valinta) arvioinnin (Arviointi Suomen 
joukkoliikennejärjestelmästä ja ministeriön joukkoliikennestrategiasta) huomioista ja suo-
situksista. 
 
Tutkimusohjelmassa tavoiteltu toimintatapa on tutkimusyksikköjen, konsulttien, viran-
omaisten, päättäjien ja muiden alan toimijoiden verkostoituminen. Ohjelman toimintata-
voilla tuettiin uusien tutkimusyhteistyömuotojen ja -tapojen syntymistä. 
 
Tutkimusohjelmaan sisältyi 27 tutkimushanketta, jotka on raportoitu liikenne- ja viestintä-
ministeriön julkaisusarjassa. Tutkimusohjelmasta on laadittu ulkopuolinen arviointi. 
 
Professori Jorma Mäntysen johtama tutkimusohjelman johtoryhmä kiteytti tutkimusohjel-
man tulokset kymmeneen teesiin: 

1 Ilmastonmuutos pakottaa uusiin valintoihin liikenteessä 
2 Joukkoliikenteen strateginen merkitys on tunnistettava 
3 Joukkoliikenteeseen kannattaa sijoittaa 
4 Julkisen liikenteen päätöksenteko seudulliseksi 
5 Maankäytön suunnittelun tulee vahvistaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
6 Uusia joukkoliikennemuotoja maaseudulle 
7 Liikkumisvalinnat vaihtelevat iän ja elämäntilanteen mukaan 
8 Koettu laatu ja hinta ratkaisevat 
9 Joukkoliikennettä tulee markkinoida 
10  Kilpailevista liikennemuodoista yhteistyökumppaneita 
 
Ohjelman tiedottamisessa on käytetty pääasiassa neljää eri kanavaa: verkkosivuja, sähkö-
postitiedottamista sekä tapahtumia ja seminaareja. Valmistuneista hankkeista on tiedotettu 
liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteilla ja näistä on uutisoitu eri viestimissä.  
 
Vuonna 2007 ei järjestetty hankehakua. Ohjelmassa käynnistettiin kaksi jatkohanketta toi-
sen hankehaun tutkimukselle Liikkujaryhmät suomalaisissa kaupungeissa:   

 Liikkujaryhmät valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimusaineistos-
sa 

 Liikkujaryhmät Turun seudun aluerakenteessa 
 

Ensimmäisen hankehaun tutkimusta Joukkoliikenteen palvelutason arvottaminen jatkettiin 
laatimalla opasjulkaisu Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi. Yleisohje. Lisäksi käynnis-
tettiin tutkimus Liityntäpysäköinti osana pääkaupunkiseudun liikkumisen ohjausta. Ohjel-
ma osallistui Jyväskylän yliopistossa laaditun pro gradu -työn Eteläespoolaisten autoilijoi-
den näkemykset Länsimetrosta ohjaukseen. 
 
Tutkimustulosten kokoamiseksi ja kirkastamiseksi koottiin yhteen Astar- ja JOTU-
ohjelmien keskeiset tulokset raporttin Asiakasko valitsee? JOTU- ja Astar-
tutkimusohjelmien tuloksia sekä laadittiin CD-ROM-artikkelijulkaisu, jota levitettiin ke-
väällä 2007 Helsingissä järjestetyssä UITP-maailmankonferenssissa. Artikkelikoste jul-
kaistiin suomeksi kirjana Joukkoliikenteen tulevaisuus–kymmenen puheenvuoroa. Tutki-
mustuloksia esiteltiin lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konfe-
rensseissa. 
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Tutkimusohjelman päätteeksi järjestettiin ohjelman tulosseminaari Helsingin Säätytalolla. 

 

 

Lisätietoja ylitarkastaja Katariina Myllärniemi p. 09 160 

28759, @lvm.fi tai tutkimuskoordinaattori Vesa Verronen p. 

08 8810 300, @liidea.fi, www.jotu.fi  

   

 
 
12 LIIKENNETALOUS 
 
 
Liikenteen hinnoittelu  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö laati vuonna 2007 esiselvityksen tienkäyttömaksujen vai-
kutuksista Suomessa. Selvityksessä arvioitiin neljän skenaarion avulla, miten tienkäyttö-
maksut voisivat vaikuttaa liikenteen määrään, valtion verokertymään ja tieliikenteen pääs-
töihin Suomen olosuhteissa vuoden 2015 liikennemäärällä. Tarkastellut skenaariot osoitta-
vat, että koko tieverkkoa koskevat kuorma-autoliikenteen tai henkilöautoliikenteen tien-
käyttömaksut eivät ole vielä ajankohtaisia Suomessa. Potentiaalisin kohde kuorma-
autoliikennettä koskevalle tiekohtaiselle maksulle olisi valtatie 7, jolla on paljon kansain-
välistä raskasta liikennettä. Tulokset viittasivat myös siihen, että ohjaava ruuhkamaksu 
olisi jatkossa otettava kaupunkiseuduilla keskusteluun yhtenä mahdollisena liikennepoliit-
tisena keinona.  
 
Esiselvityksen perusteella liikenneministeri Anu Vehviläinen asetti elokuussa 2007 työ-
ryhmän, jonka tehtävänä oli laatia suunnitelma raskaan liikenteen tienkäyttömaksun kokei-
lemisesta Suomessa. Työryhmän esitykseen tuli sisältyä ehdotus maksujärjestelmäksi ja 
arvio sen kustannuksista ja vaikutuksista sekä ehdotukset kokeilun vaatimista lainmuutok-
sista. Työryhmän työ valmistuu keväällä 2008. 
 
 
Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen yhteinen kol-
mivuotinen tutkimusohjelma Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset jatkui. Tutkimus-
ohjelmassa tarkastellaan liikennettä kansantalouden kannalta ja pyritään arvioimaan liiken-
nejärjestelmän ja sen kehittämisen merkitystä kansantaloudelle.  
 
Tutkimuksen painopistealueina vuonna 2007 olivat tie- ja ratainfrastruktuuriin sitoutuneen 
pääoman arvon laskeminen sekä infrastruktuuri-investointien vaikutuksen arvioiminen 
yksityisen sektorin tuottavuuteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin liikenteen, logistiikan 
ja yritysten toimintojen välisiä syy-seuraussuhteita.    
 

Lisätietoja neuvotteleva virkamies Tuomo 
Suvanto p. 09 160 28551, @lvm.fi 
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13  VIESTINTÄPALVELUT 

Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus: Eurooppa-USA-Aasia 

Kartoituksessa selvitettiin uusia sähköisiä liiketoimintamalleja USA:ssa, Euroopassa ja 
Aasiassa. Raportin alussa kuvataan keskeisiä uusien sähköisten liiketoimintamallien edel-
lytyksenä olevia tekijöitä: teknologian kehitystä, liiketoimintaympäristön muutosta ja ku-
luttajakäyttäytymisen muutosta. 
Työssä arvioitiin keskeisiä uusien sähköisten liiketoimintamallien toteuttamiseen liittyviä 
toimijoita ja näiden kehitystä. Keskeisinä mahdollistajina käsiteltiin ohjelmistojen valmis-
tajia, integraattoreita, maksuoperaattoreita, logistiikkaoperaattoreita, teleoperaattoreita ja 
rahoittajia. 
 
Työn case-analyysiosuudessa kuvattiin konkreettisia esimerkkejä liiketoimintamalleista, 
eri toimijoiden  rooleista sekä uusien liiketoimintamallien hyötyjistä ja häviäjistä. Selvityk-
sen pääpaino oli USA:n 
markkinoilla. Euroopassa ja Aasiassa olevia liiketoimintamalleja tarkasteltiin painottaen 
innovatiivisimpia malleja ja näiden eroja verrattuna USA:n tilanteeseen.  
 
Raportissa arvioidaan myös uusien sähköisten liiketoimintamallien kehityssuuntia sekä 
niiden vaikutuksia suomalaisiin toimijoihin ja regulaatioon. 

 

Televisio lastenohjelmatarjonta syksyllä 2006 

Selvityksessä kuvataan Suomen valtakunnallisten televisiokanavien lastenohjelmatarjontaa 
syksyllä 2006. Tarkasteluissa ovat mukana kaikki analogisessa tai digitaalisessa lähetys-
verkossa näkyneet kotimaiset maksuttomat televisiokanavat, joilla oli lastenohjelmatarjon-
taa: YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema, YLE FST5, MTV3, Nelonen ja Subtv. Raportti 
perustuu yhden esimerkkiviikon (30.10.– 5.11.2006) ohjelmatarjonnan määrälliseen ja laa-
dulliseen tarkasteluun. Päätulokset ovat seuraavat: 
 
1) Tarkasteluviikolla lastenohjelmia esitettiin kaikkiaan 33 tuntia ja 19 minuuttia. Tästä 
ohjelma-ajasta 4 tuntia 12 minuuttia oli ohjelmia, joita esitettiin samanaikaisesti kahdella 
Yleisradion kanavalla, joten 
erillisiä lähetyksiä oli kaikkiaan 29 tuntia ja 7 minuuttia. Arkipäivinä lastenohjelmat kes-
kittyivät lähinnä aamuihin, iltapäiviin ja alkuiltoihin. Viikonloppuisin lastenohjelmia esi-
tettiin aamuisin ja aamupäivisin. Parhaaseen katseluaikaan ei tarkasteluviikolla lähetetty 
lainkaan lastenohjelmia. 
 
2) Lastenohjelmista 20 % oli makasiiniohjelmia ja 56 % animaatiosarjoja. Makasiinioh-
jelmien sisällä esitetyt animaatiot mukaan lukien animaatioiden osuus oli 65 % lastenoh-
jelmien lähetysajasta. Yleisradion lastenohjelmista 46 % ja kaupallisten kanavien ohjelmis-
ta 80 %. 
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3) Ulkomaisen fiktion osuus lastenohjelmien kokonaislähetysajasta oli 71 %. Yleisradion 
lastenohjelmista 47 % ja kaupallisten kanavien ohjelmista 90 % oli ulkomaista fiktiota. 
Animaatioiden osuus ulkomaisesta fiktiosta oli 89 %. 
 
4) Kotimaisten ohjelmien osuus lastenohjelmatarjonnasta oli 27 %. Yleisradion lastenoh-
jelmista lähes puolet oli kotimaista alkuperää, kun kaupallisten kanavien lastenohjelmista 
kotimaisia oli vain 
kymmenesosa. Kaupallisten kanavien ohjelma-ajasta 58 % koostui pohjoisamerikkalaisista 
ohjelmista, 

 

Suomalainen tv-tarjonta 2006 

Selvityksessä kuvataan kymmentä valtakunnallista vapaasti saatavilla olevaa kanavaa, jot-
ka ovat: TV1, TV2, YLE24, YLE Teema, YLE FST5, MTV3, Nelonen, Subtv, Urheilu-
kanava ja The Voice. Analogisia ja digitaalisia kanavia tarkastellaan yhtenä järjestelmänä. 
 
Päätulokset ovat: 
1) Vuonna 2006 kymmenen tv-kanavan ohjelmatarjonta oli keskimäärin 955 viikkotuntia 
eli yli 136 ohjelmatuntia vuorokaudessa. Kanavien ohjelma- ja muu tarjonta (kuten uu-
tisikkunat, chatit ja mobiilipelit) muodostivat yhteensä miltei 1400 viikkotuntia eli 200 
tuntia päivittäin. Formaattiohjelmia löytyi lähinnä kaupallisilta kanavilta, mutta niiden 
osuus kanavien koko tarjonnasta oli suhteellisen pieni. 
 
2) Valtakunnallisen tv-tarjonnan suurimmat yksittäiset ohjelmatyypit olivat viidenneksen 
osuuksilla viihde ja urheilu. Näitä ohjelmatyyppejä korostivat kokonaistarjonnassa erikois-
tuneet kanavat Urheilukanava ja The Voice. Merkittäviä ohjelmatyyppejä olivat myös ul-
komainen fiktio sekä ajankohtais- ja asiaohjelmat, jotka saivat kukin noin kymmenyksen 
koko tarjonnasta. 
 
3) Suomalainen kymmenen kanavan tv-järjestelmä rakentuu yhdistelmästä erikoistuneita ja 
yleiskanavia, joiden profiilit asettuvat laveasti informatiivisen ja viihdepainotteisen tarjon-
nan jatkumolle. Julkisen palvelun erikoistuneiden kanavien YLE Teeman ja YLE24:n tar-
jonta oli informatiivisinta, ja niitä seurasivat täyden palvelun TV1, YLE FST5, MTV3 ja 
TV2. Yleisesti ottaen kaupalliset kanavat painottivat viihteellisiä ohjelmistoja. Kanavien 
ohjelmaprofiilien kirjo on pysynyt hyvin samankaltaisena informatiivisuus–viihteellisyys-
akselilla mitattuna ensimmäisestä täydestä digivuodesta 2002 asti. 
 
4) Suomalaisten tv-kanavien tarjonta oli kokonaisuutena ohjelmatyyppivalikoimaltaan hy-
vin monipuolista. Julkisen palvelun kanavat tarjosivat kokonaisuutena jopa monipuolisem-
paa ohjelmistoa kuin koko kymmenen kanavan järjestelmä yhdessä. Kaupalliset kanavat 
näyttäytyivät puolestaan hieman kapeampina kuin vuotta aiemmin. Samoin kaikkien kana-
vien yhteinen diversiteetti oli laskenut vuodesta 2005. Tähän on osin syynä The Voicen 
ottaminen mukaan analyysiin, sillä sen tarjonta korostaa viihdeohjelmiston osuutta. Kana-
vakohtaisessa tarkastelussa parhaiten selviytyivät täyden palvelun kanavat TV1 ja YLE 
FST5. 
 
Ääniradion tulevaisuus – onko se radio? 
 
Muistion tarkoituksena on hahmottaa ja arvioida ääniradion tulevaisuuden kehityssuuntia. 
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Yhteenvetona keskeisistä havainnoista voidaan esittää seuraavaa: 
 

- Nykyisellä analogisella radiotoiminnalla on vankka asema. Suomalaiset viettävät radion 
parissa pidempään kuin minkään muun median parissa. 
- Laaja ja vakiintunut radio-ohjelmisto, valmiit tuotantokoneistot, valmis ja toimiva lähe-
tinverkko, valtava vastaanotinten määrä sekä vaihtoehtoisen toiminnan keskeneräiset teki-
jänoikeuskysymykset muodostavat niin voimakkaan muutoskitkan, että lyhyellä tähtäimel-
lä on vaikea kuvitella analogisten lähetysten lopettamista. Kannattaa myös panna merkille, 
että useimmissa uusissa kännykkämalleissa on analoginen radio. 
- Ääniradiokin muuttuu, vaikkakaan ei kertaheitolla niin kuin televisio. DAB-lähetykset 
lopetettiin 
 
Suomessa syksyllä 2005. Kuljettiin loppuun tie, jossa digitaalisesta radiovastaanottimesta 
kuunnellaan digitaalisia radiolähetyksiä digitaalista radiota varten varatuilta lähetintaa-
juuksilta. Sen sijaan ääniradiolle on tilaa muilla alustoilla, kuten DVB-H ja internet. 
- Analogisen radion rinnalle ja sen kanssa kilpailemaan syntyy laaja kirjo digitaalisia pää-
telaitteita ja alustoja, jotka välittävät sekä perinteistä radiota että uusia audiosisältöjä. 
- Internet on voimakkaassa kehitysvaiheessa ja saattaa muuttuessaan mobiiliksi tarjota ää-
niradiolle alustan, jonka painoarvo kasvaa nuorten ikäpolvien käyttötottumusten myötä. 
- Suuri harppaus irti ajasta ja paikasta on nyt aluillaan, kun tietokoneeseen ohjelmoidut 
älykkäät valintaohjelmat sekä MP3-soittimet ja multimediapäätteet luovat uusia audioym-
päristöjä ja radionkuuntelukäytäntöjä. Se luo myös uuden, kuuntelijaystävällisen tavan 
asiasisältöjen ja laatuohjelmien kuunteluun. 
- Radiovastaanotin erillisenä laitteena saattaa keskipitkällä tähtäyksellä väistyä samalla, 
kun radion ja sen kaltaisten audiosisältöjen välitys toimintona voimistuu erilaisissa pääte-
laitteissa. 
 
Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2006 

Tilasto on Tilastokeskuksen laatima ja Tilastokeskuksen ja Viestintäviraston yhdessä jul-
kaisema tilastojulkaisu. Tilastoinnin kehittämistyössä on mukana liikenne- ja viestintämi-
nisteriön viestintäpalveluyksikkö. Tilaston avulla seurataan postitoimialalla vallitsevaa 
kilpailutilannetta sekä tuotetaan tietoja EU-tilastoihin ja muihin tietotarpeisiin. Tilasto pal-
velee Euroopan unionin pyrkimyksiä kehittää postitilastointia. 

 

14  VIESTINTÄVERKOT 

Kansallinen laajakaistastrategia 

Hallituksen laajakaistastrategiana on ollut kilpailun edistäminen kaikissa viestintäverkoissa 
ja eri viestintäverkkojen välillä, palvelujen ja sisältöjen tarjonnan edistäminen, laajakaistan 
kysynnän edistäminen sekä erityistoimenpiteiden jatkaminen alueilla, joilla ei synny riittä-
vää kysyntää kaupalliselle laajakaistatarjonnalle. 
Päättäessään kansallisesta laajakaistastrategiasta 29.1.2004 hallitus hyväksyi toimeenpan-
tavaksi 50 toimenpidettä sekä tarkentavalla periaatepäätöksellä 3.2.2005 yhdeksän lisätoi-
menpidettä ja linjaukset panostusten lisäämiseksi kiinteän verkon laajakaistaa täydentävien 
sekä sen kanssa joustavasti yhteentoimivien, mobiilien laajakaistaratkaisujen kehittämi-
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seen. Edelleen valtioneuvosto edellytti sisältö- ja palvelutuotannon kehityksen vauhditta-
mista sekä kilpailun esteiden poistamista. 
 
Laajakaistatyöryhmä on seurannut strategian täytäntöönpanoa ja esittää loppuraportissaan 
arvion sen toteutumisesta sekä kertomuksen tehdyistä toimenpiteistä. Laajakaistastrategian 
alkuperäiset tavoitteet on saavutettu. Strategian tavoitteeksi asetettu miljoonan liittymän 
raja ylittyi jo syyskuussa 2005. Tammikuussa 2007 liittymiä on noin 1,5 miljoonaa. Kiin-
teän verkon laajakaistapalvelujen saatavuuden piti nousta vähintään 95 prosenttiin. Saata-
vuusluku on 96,1 prosenttia tammikuussa 2007. Kolmantena tavoitteena oli, että Suomi 
säilyisi Euroopan unionin liittymävertailussa vähintään neljäntenä. Suomi on tammikuussa 
2007 kolmantena.  
 
Strategia on onnistunut erityisesti laajakaistayhteyksien lukumäärän kasvattamisessa, hin-
tojen laskemisessa ja alueellisen saatavuuden parantamisessa. Strategiaan sisältynyt kilpai-
lun merkitystä korostava 
peruslinjaus on osoittautunut hyväksi viestintäverkkopolitiikan yleisperiaatteeksi. Strategi-
an toteutuma on selkeästi osoittanut, että kilpailu on toimiva keino huolehtia edullisista ja 
hyvistä loppukäyttäjän palveluista. 
 
Selvityksestä on myös tehty ruotsin- ja englanninkielinen versio. 
 
 
Kotitalouksien telepalveluiden alueellinen saatavuus 
 
Tutkimuksessa selvitettiin kotitalouksille tärkeiden telepalvelujen saatavuutta Suomen 
kunnissa. Tavoitteena oli tarkastella erityisesti laajakaistaliittymien ja matkaviestinverkon 
nopeiden tiedonsiirtopalveluiden alueellista saatavuutta. Muita tutkimuksessa tarkasteltuja 
telepalveluja olivat 
kiinteän puhelinverkon liittymien ja puhepalvelujen saatavuus sekä muiden matkaviestin-
palvelujen saatavuus. Tutkimus toteutettiin kysely- ja kirjoituspöytätutkimuksena marras-
kuussa 2006. 

  
Tutkimustuloksia on verrattu vuoden 2004 tutkimustuloksiin. 
Laajakaistaliittymien saatavuus on parantunut Suomessa edelleen merkittävästi.  
 
Suomen telemaksujen hintataso 2006 
 
Tutkimuksen aiheena ovat Suomen keskeisten telepalvelujen hinnoittelu ja hintojen muu-
tokset. Tutkimus rajoittuu kotitalouksille tarkoitettuihin tuotteisiin ja puheviestintään. Nii-
den lisäksi mukana ovat myös laajakaistapalvelujen hinnat. Kaikki hintatiedot pohjautuvat 
julkisiin hinnastoihin. 
 
Tutkimus kartoittaa telemaksujen hintatason 1.1.2007 ja tarkastelee hintakehitystä edeltä-
vän vuoden aikana. Aikasarjojen avulla hintakehitystä on tutkittu myös kuluneen vuosi-
kymmenen ajanjaksolta. Liikenne- 
ja viestintäministeriö on vuosittain teettänyt vastaavaan hintatutkimuksen jo vuodesta 1992 
lähtien. 
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Olennaista telemaksujen hintakehitykselle vuonna 2006 on ollut se, että matkapuhelu- ja 
laajakaistapalvelujen kaksi vuotta kestänyt hintojen voimakas lasku on pysähtynyt. Laaja-
kaistaliittymien hinnat ovat 

jopa hieman nousseet edellisestä vuodesta. Viime vuonna puheviestinnän hinnat nousivat 
keskimäärin 0,3 prosenttia edellisvuoden 

Price level of the Finnish telecommunications charges 2006 (vain verkkojulkaisu) 

 

Matkapuheluhinnat 2007 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa koskee GSM-liittymien hintakoriver-
tailua ja toisessa osassa luodaan lyhyt katsaus 3. sukupolven liittymien käyttökustannuk-
siin. 
 
GSM: Tutkimuksessa on hintakorianalyysin avulla kartoitettu 18 Euroopan maan matka-
puheluhintojen kehitys huhtikuusta 2006 kuluvan vuoden 2007 maaliskuuhun. Hintakori-
analyysi on toteutettu vuosittain vuodesta 2001 lähtien. Kaikkien GSM-tutkimuksessa mu-
kana olevien maiden korihinnan keskiarvo on laskenut tutkimusvuoden aikana 1 %. Maa-
liskuun 2007 halvin yksittäisen maan GSM-hintakori on edelleen. 
 
3G: Tutkimuksen kohteena on Suomen ja yhdeksän muun Euroopan maan operaattoreiden 
3G-palvelut huhtikuussa 2007. Jokaisesta maasta on valittu yksi operaattori, joka edustaa 
hyvin maan 3Gliittymätilannetta. 
3G-tutkimuksessa selvitetään eri maiden kuluttajille tarkoitettuja palvelupaketteja, joissa 
on mukana mobiililiittymä, puhelut, tekstiviestit, mobiilidatasiirto sekä matkapuhelinkone. 
Tarkastelukohteena ovat kuukausikustannukset euroina verot mukaan lukien. Hintavertai-
lun perusteena oleva käyttöprofiili kuvaa aktiivisen kotikäyttäjän tapaa käyttää matkapuhe-
lintaan. 
 
Englanninkielinen versio: .Prices of Mobile Calls in 2006 (vain verkkojulkaisu) 

 

Ehdotus sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi 

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus väärinkäytössäännöksen muuttamiseksi luvatto-
man käytön ja yrityssalaisuuksien paljastamisen tilanteissa. Työryhmä on kiinnittänyt eri-
tyistä huomiota perusoikeuksien tasapainoiseen toteutumiseen. Ehdotetut tunnistamistieto-
jen käsittelyoikeudet eivät koske viestien sisältöjä. Käsittelyoikeudet on pyritty rajaamaan 
siten, että puuttuminen luottamuksellisiin viestintää koskeviin tunnistamistietoihin olisi 
mahdollisimman vähäistä. Perustuslakivaliokunnan käytännön tai käytettävissä olleiden 
selvitysten perusteella ei ole saatavissa tarkkaa kuvaa perustuslain sisällöstä ehdotettujen 
muutosten kannalta. 
 
Työryhmä ehdottaa, että yhteisötilaajat saisivat käsitellä tunnistamistietoja maksullisten 
tietoyhteiskunnan palvelujen luvattoman käytön tai sellaisen viestintäverkon taikka viestin-
täpalvelun luvattoman käytön havaitsemiseksi, joka on omiaan aiheuttamaan merkittävää 
haittaa tai vahinkoa yhteisötilaajalle ja yhteisötilaajien oman tai yhteistyökumppanin elin-
keinotoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien 
paljastamisen selvittämiseksi. 
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Käsittelyoikeus olisi viimesijainen. Yhteisötilaajan tulisi ensisijaisesti 
pyrkiä suojaamaan viestintäverkkonsa ja palvelunsa sekä yrityssalaisuudet asianmukaisella 
käyttäjähallinnolla ja asianmukaisin tietoturvatoimin sekä verkon käyttäjille annetuin oh-
jein. 
 
Tunnistamistietojen käsittelyn perusteet ja viestintäverkkojen ja -palvelujen käytöstä anne-
tut ohjeet tulisi ottaa käsiteltäviksi työpaikoilla yhteistoiminta-menettelyssä ja niistä tulisi 
tiedottaa käyttäjille. Käyttäjälle, jonka tietoja on käsitelty, tulisi aina heti ilmoittaa käsitte-
lystä ja sen perusteista. Toimintaa valvoisi tietosuojavaltuutettu. 

 
Työryhmä pitää perusteltuna, että ehdotetuista muutoksista hankitaan perustuslakivalio-
kunnan lausunto, jos asia saatetaan hallituksen esityksellä eduskunnan käsiteltäväksi. 
 
Analogisten televisiotaajuuksien käyttö siirryttäessä digitaaliseen jakeluun 
 
Televisiopalveluiden digitaalinen siirto on taajuuksien käytön osalta paljon analogista siir-
toa tehokkaampaa. Analogisten televisiolähetysten päättyessä 31.8.2007 jää televisiopalve-
lujen siirtoon varattuja taajuuksia vapaaksi. Tämän ns. taajuusylijäämän (digital dividend) 
tulevasta käytöstä ja käytön harmonisointitarpeesta keskustellaan paljon myös Euroopan 
Unionin yhteistyössä. 
 
Euroopan unionin tasolla on tullut yleisimmin esille seuraavat käyttömahdollisuudet: 

• perinteisten televisiopalveluiden lisääminen, 
• teräväpiirtotelevisio (HDTV), 
• alueellinen ja paikallinen televisiotoiminta, 
• multimedia (ml. DVB-H), 
• digitaalinen radio, 
• matkaviestinverkot, 
• langaton laajakaista. 

 
Selvityksessään työryhmä ehdottaa, että päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon mm. 

• soveltuvin osin Euroopan unionin suositukset, päätökset ja aikataulut 
• televisiotoiminnan kehitysnäkymät 
• matkaviestinverkkojen ja langattoman laajakaistan tulevaisuuden tarpeet 
• televisiopalveluiden siirron teknologiakehitys, kuten MPEG4, DVB-T2 jne. 

 
Työryhmän näkemyksen mukaan taajuusylijäämän käytöstä tehtävien päätöksien on kyet-
tävä ottamaan joustavasti huomioon muuttuvat tulevaisuuden tarpeet, teknologiakehitykset 
ja ylimenokaudet. 
Selvityksestä on  tehty myös englanninkielinen versio. 

 

Kohti esteetöntä viestintää. Toimenpideohjelman seurantaraportti 
Liikenne- ja viestintäministeriössä on vuonna 2004 laadittu toimenpideohjelma nimeltä ”Kohti 
esteetöntä viestintää”. Ohjelmalla on pyritty lisäämään tietoisuutta ikääntyneiden, vammaisten 
ja muiden erityisryhmien ongelmista sekä purkamaan esteitä kansalaisten tasavertaisuudelta 
viestintäsektorilla.  
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Lisäksi toimenpideohjelmalla on pyritty lisäämään asiassa merkityksellisten tahojen, kuten 
viranomaisten, vammaisjärjestöjen, viestintäpalvelun tarjoajien sekä kuluttajien vuorovaikutus-
ta. Toimenpideohjelmalla on myös kerätty tietoa viestintäpalveluiden esteettömyyteen tällä 
hetkellä liittyvistä ongelmista.  
 
Esteettömyyden toimenpideohjelmassa on lueteltu 16 konkreettista tavoitetta ja toimenpidettä, 
joilla pyritään edistämään viestintäpalveluiden esteettömyyttä. Toimenpiteiden toteutumisesta 
ovat olleet vastuussa muun muassa eri ministeriöt, Hätäkeskus-laitos, Viestintävirasto, Kulutta-
javirasto, Stakes sekä vammaisjärjestöt.  
 
Toimenpideohjelman painopistealueita ovat:  

1) digitaalinen televisio,  
2) laajakaistapalvelut,  
3) internet-sivustot,  
4) hätäpalvelut,  
5) luettelopalvelut sekä  
6) päätelaitteiden helppokäyttöisyys.. 

Viestintäverkko- ja viestintäpalveluyksikkö ovat lisäksi osallistuneet vuoden 2007 aikana 
rahoittajina seuraaviin hankkeisiin: 

Viestintäverkko- ja viestintäpalveluyksikkö ovat lisäksi osallistuneet vuoden 2007 aikana 
rahoittajina seuraaviin hankkeisiin: 

 

COINS – hanke ( Dynamics of Competition on Innovation in the converging Internet and 
Mobile) tutkimushankkeeseen: 

COINS – hanke ( Dynamics of Competition on Innovation in the converging Internet and 
Mobile) tutkimushankkeeseen: Tutkimushankkeessa kerätään uutta tietoa Internetin ja mo-
biilikonvergenssista ja käyttäjä  dynamiikasta Suomen markkinan näkökulmasta. Hank-
keessa analysoidaan mobiilitoimialan rakennemuutosten vaikutuksesta liiketoimintamal-
leihin. Tutkimushankkeen vetäjänä on Helsingin Teknillinen Korkeakoulu. Hankkeen mui-
ta rahoittajia ovat; TEKES, DNA Finland Oy, Digita Oy, Elisa Oyj, Nokia Oyj sekä Te-
liaSonera Finland Oy. Tutkimushanke valmistui vuonna 2007. 

 

IP-verkkojen luotettavuuden arviointimenetelmät 

IP-verkkojen luotettavuuden arviointimenetelmät. Tutkimushankkeen vetäjänä on Valtion 
teknillinen tutkimuskeskus. Hankkeessa kehitellään menetelmiä luotettavuuden eri aspekti-
en kvantitatiiviseen määrittämiseen. Tätä kautta myötävaikutetaan luotettavuuden paran-
tamiseen sekä tarjoamiseen yhteiskunnalle ja viranomaisille välineitä tietoliikenne-
infrastruktuurin luotettavuuden arviointiin. Hankkeessa ovat mukana myös NokiaOyj, Eli-
sa Oyj TeliaSonera Oy, Finnet TDC-Song, Fortum, Ericsson sekä TEKES. 

 

Lisätietoja tutkija Mikael Åkermarck, p. 
09 160 28396, @lvm.fi 
Raportit löytyvät www.mintc.fi/julkaisut -> 
Julkaisuja-sarja 
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15 MAHTI-ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, valtioneuvoston kanslian, työ- ja 
elinkeinoministeriön (vuonna 2007 kauppa- ja teollisuusministeriö) ja oikeuskanslerin vi-
raston yhteisessä asianhallinnan kehittämishankkeessa kilpailutettiin teknisesti yhteiskäyt-
töinen järjestelmä organisaatioiden asian- ja dokumentinhallintaan. Kilpailuttajana toimi 
valtioneuvoston tietohallintoyksikkö, joka tarjoaa tietojärjestelmäpalvelun organisaatioiden 
käyttöön. Toimittajaksi valittiin Hewlett-Packard Oy, joka tarjosi Triplan Oy:n TWeb-
asianhallintajärjestelmään ja Meridio-arkistojärjestelmään pohjautuvaa asianhallintaratkai-
sua.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmän toteuttamis- ja käyttöönottohan-
ke käynnistyi hankintapäätöksen jälkeen organisaatioiden yhteisen toteuttamisprojektin 
osahankkeena. Hankkeen tehtävänä on määritellä, toteuttaa ja testata asianhallintajärjes-
telmän yhteisten ja ministeriökohtaisten osuuksien toiminnallisuus ja tietosisältö yhteis-
työssä ministeriöiden MAHTI-yhteishankkeen ja valitun toimittajan kanssa. 
 
Tavoitteena on:  
- avoimuuden, yhteistyön sekä päätöksenteon ja prosessien läpinäkyvyyden kehittäminen 
- edistää toiminnan tuottavuutta sähköistämällä liikenne- ja viestintäministeriön ydinpro-
sesseja, muita toimintaprosesseja ja tukiprosesseja. 
- dokumenttien, asiakirjojen ja niiden käsittelyvaiheiden löytyminen sähköisesti yhdestä 
järjestelmästä 
- sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin mahdollistaminen 
- asioiden etenemisen seurannan helpottaminen 
- toiminnan jäljitettävyyden ja säädöstenmukaisuuden mahdollistaminen 
sekä sähköisen asioinnin edistäminen.  
 
Asianhallintajärjestelmä noudattaa viranomaisen asiakirjahallintoa koskevia lakia, asetuk-
sia ja normeja (mm. julkisuuslaki ja Kansallisarkiston SÄHKE-määräys), joiden mukaan 
asiat ja niiden käsittelymenettelyt on rekisteröitävä luotettavasti ja hyvä tiedonhallintatapaa 
noudattaen. Jokaisen ministeriön virkamiehen työskentelyn kannalta tavoitteena on help-
pokäyttöinen järjestelmä, joka tehostaa työtä ja selkeyttää henkilöstön työnjakoa sekä vas-
tuita tiedonhallinnassa. 
 

Lisätietoja: 
 

Yhteishanke: Projektipäällikkö Jaana Koi-
vunen puh. 160 32563 jaa-
na.koivunen@vm.fi 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön hanke: 
Tietopalvelupäällikkö Anne Miettinen puh. 
160 28394 anne.miettinen@lvm.fi 

 

 

16  KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 
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Liikennetutkimus tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (2007-2013) 

Komission 7. puiteohjelman yhteistyö-ohjelman teeman liikenne ja ilmailu ohjelmakomi-
teassa käsiteltiin 7. puiteohjelman ensimmäisen haun tuloksia ja viimeisteltiin vuoden 2008 
työohjelma. Toinen hakukierros avautui 30.11.2007.  

Tavoitteena on jatkaa turvallisempien, ympäristöystävällisempien ja ”älykkäämpien” eu-
rooppalaisten liikennejärjestelmien kehittämistä kaikkien kansalaisten hyödyksi.  
Liikenne temaattisena alueena sisältää lentoliikenteen, kestävän pintaliikenteen eli rautatie-
, tie- ja vesiliikenteen sekä satelliittinavigointijärjestelmä Galileon tuen. Lentoliikennetut-
kimuksen tavoitteena on ympäristöystävällisyys, ajankäytön tehokkuus, matkustajaturvalli-
suus ja –tyytyväisyys, kustannustehokkuus, lentokoneiden ja matkustajien suojelu sekä 
tulevaisuuden lentoliikenne. Pintaliikenteen tutkimuksella pyritään myös lentoliikenteen 
tavoin ympäristöystävällisyyteen sekä kannustamaan kulkutavan muutokseen ja ehkäise-
mään ruuhkia, tavoitellaan kestävää kaupunkiliikkuvuutta, turvallisuuden paranemista ja 
kilpailukyvyn vahvistamista.  
 
Liikenneohjelman lisäksi liikenneaiheita on myös puiteohjelman muissa osissa, kuten ICT-
, ympäristö-, energia. ja turvallisuusohjelmassa. 

Lisätietoja liikenneneuvos Martti Mäkelältä 
(etunimi.sukunimi@lvm.fi) sekä verkkopal-
velusta 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html ja 
Tekesin (www.tekes.fi/eu) EU-sihteeristön 
sivuilta. 

 

ERA-NET TRANSPORT 
 
Tutkimuksen 6. puiteohjelmasta rahoitetun hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on luotu 
perusta kansallisten t&k-rahoittajien kansainväliselle yhteistyölle. Priorisoitujen teemojen 
ympärille on perustettu yhteistyöryhmiä tietojen vaihtoon, yhteisten tutkimusaiheiden mää-
rittelyyn ja yhteisiin hankkeisiin.  
Vuonna 2007 avattiin uudistetut ERA-NET TRANSPORT –verkkosivut ja valmisteltiin 
syyskuun 27. päivä pidettyä päätöskonferenssia, johon osallistui noin sata liikennetutki-
muksesta kiinnostunutta asiantuntijaa. 7. puiteohjelman puitteissa jatkettiin ERA-NET 
TRANSPORT II –jatkohankkeen suunnittelua. 
 
 

Lisätietoja: liikenneneuvos Martti Mäkelä ja 
neuvotteleva virkamies Anne Niemi (etuni-
mi.sukunimi@lvm.fi) 

 

 

EUROPOLAR ERA-NET 
 
EUROPOLAR verkoston kolmantena vuonna julkaistiin painetut raportit tiedonkeruusta 
liittyen eurooppalaisen polaaritutkimuksen infrastruktuuriin (tutkimusasemat, tutkimuslai-

mailto:etunimi.sukunimi@lvm.fi
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.tekes.fi/eu
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vat ja -lentokoneet). Samaan aikaan valmistui projektin kotisivu (www.europolar.org). 
Vuonna 2007 käynnistyi verkoston varsinainen työ yhteisten tutkimusohjelmien aikaan-
saamiseksi. Työtä tehdään niin tutkimusohjelmien määrittelemiseksi kuin organisoimisek-
si. Kahta tutkimusohjelmaa kehitetään; ilmastoon liittyvää (European Partnership in Polar 
Climate Science, PolarCLIMATE) ja napa-alueiden teknologiaan liittyvä ohjelma. Tekno-
logiaohjelman sisällöstä on laadittu luonnos mutta sen käsittely on vielä kesken. Ilmasto-
ohjelmaan on jo sitoutunut suurin osa verkostoon osallistuvista maista. Ilmasto-ohjelma 
koostuu kolmesta osa-alueesta: 
 

1. Climate variability  - northern and southern hemisphere oscillations; 
2. The current status of snow and ice in the Polar regions, 
3. Impacts of climate modification on ecosystems and bio-systems in extreme environ-

ments. 
 
Ohjelman organisointi ja tarjousten arviointi toteutetaan ESF:n toimesta. 
 
Vuonna 2007 käynnistettiin myös selvitys neuvoa-antavan elimen perustamisesta polaari-
alueiden tilan seuraamiseksi, The Polar Alert. Tavoitteena on toteuttaa mekanismi, minkä 
avulla tieto polaarialueilla tapahtuvista ilmiöistä saadaan nopeasti tieto eurooppalaisille 
päättäville elimille. Aiheesta on valmistunut esiselvitys hollantilaisen partnerin toimesta. 

 
 

Lisätietoja Kaj Riska, p. 050551498  
      
    http://www.europolar.org/  

 

OECD / ITF JTRC 
 
OECD/ International Transport Forum ITF (entinen ECMT) tutkimuskeskus JTRC (Joint 
Ttransport Research Center) on Pariisissa toimiva yksikkö, joka organisoi työryhmiä, 
”Round Tables”, työpajoja ja seminaareja liikennepolitiikan kannalta ajankohtaisista ai-
heista. Työryhmissä tehdään myös omaa tutkimusta mutta kaikissa toimissa on olennaista 
koota tutkimustuloksia johtopäätöksineen sekä politiikkasuosituksineen eri maissa tai kan-
sainvälisissä ohjelmissa (esim. EU:n puiteohjelmat) tehdyistä tutkimuksista tai saaduista 
käytännön kokemuksista.  
 
JTRC:llä on 3-vuotinen työohjelma 2007 – 2009. Suomalaisia oli vuonna 2007 mukana 
seuraavissa työryhmissä: 

• Greenhouse gas reduction strategies in transport sector 
• Surface transport networks: improving reliability and levels of service  
• Ambitious safety targets päättymässä 
• Rail safety and regulatory reform  
• IRTAD (onnettomuustietokanta) group 

 
Uusia suomalaisia kiinnostavia työryhmiä oli käynnistymässä seuraavista aiheista: 

• Globalisation and trade: freight transport supply chains and maritime gateways 
• Intermodal rail terminals: increasing competition and improve level of service 
• Mobility management: satellite, mobile and other technology applications  

http://www.europolar.org/
http://www.europolar.org/
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• Workshop on motorcycle safety 
• Pedestrian safety  

 
JTRC:n työn tuloksia esitellään ITF:n johtokunnalle. Suomi oli vuonna 2007 ITF:n pu-
heenjohtajamaa. Tarkoituksena on järjestää jatkossa vuosittainen ITF ministerikonferenssi. 
JTRC pyrkii tuottamaan näihin tausta-aineistoja ja järjestää konferenssien yhteydessä työ-
pajoja.   
 

Lisätietoja: 
Martti Mäkelä 
http://www.internationaltransportforum.org/
home.html

 
 
 
NTF Nordisk Transport Forskning 
 
Nordisk Transport Forskning- organisaation tavoitteena on edistää Pohjoismaiden liikenne-
tutkimukseen liittyvää yhteistyötä. Liikenne- ja viestintäministeriö 
osallistuu NTF:n johtokuntaan. Tärkein toimintamuoto on seminaarien järjestäminen 
joko liikennepolitiikan kannalta ajankohtaisista tai tutkijoiden verkottumista edistävistä 
aiheista. NTF on pyrkinyt entistä voimakkaammin saamaan aikaan myös laajempia yhteis-
rahoitteisia hankkeita 
 
Vuonna 2007 NTF järjesti vain yhden seminaarin aiheenaan Innovative Logistics. Lisäksi 
tuettiin vuoden 2006 New Public Transport Management seminaarin yhteydessä syntyneen 
tutkija- ja asiantuntijaverkoston toimintaa. Verkosto laati NTF:lle ehdotuksen yhteispoh-
joismaiseksi julkisen liikenteen kehittämisen hankkeeksi. 
 
Innovative Logistics seminaarin pohjalta haettiin NordForsk:in NORIA-net rahoitusta, joka 
on tarkoitettu pohjoismaisten rahoittajien ohjelmayhteistyön kehittämiseen. Rahoitusta 
saatiin ja vuoden 2007 aikana aloitettiin logistiikkaohjelmien verkottamishankkeen ”Coor-
dination of Funding for Research in Freight Transport and Logistics” valmistelut.  
 
Vuonna 2005 käynnistettyä Itämeren meriturvallisuusohjelmaa Baltic Sea Safety (BaSSy) 
jatkettiin. Ohjelma kytkettiin osaksi laajempaa yhteiseurooppalaista ERA-NET Transport 
konsortion SURSHIP ohjelmaa. BaSSy tekee Itämeren alueen riskikartoituksia ja tekee 
tämän pohjalta suosituksia mm. reittijakosysteemeistä vaarallisille alueille. 
 

Lisätietoja liikenneneuvos Martti Mäkelä p. 
09 160 28637, @lvm.fi 
http://www.ntf-research.org/  

 

 

 

http://www.internationaltransportforum.org/home.html
http://www.internationaltransportforum.org/home.html
http://www.ntf-research.org/
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