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Johdanto
Järkiperäinen ja kestävää kehitystä tukeva
liikkuvuus
Talouden perusedellytyksiä on sujuva ja tehokas henkilö- ja
tavaraliikenne. Ellei tässä onnistuta, ei liikenneinfrastruktuuria
pystytä hyödyntämään tehokkaasti, mikä samalla on uhka talouden
tehokkuudelle ja kilpailukyvylle.
Älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) käyttö on osoittautunut
onnistuneeksi ja kustannuksiltaan tehokkaaksi tavaksi tukea
liikennepalveluiden hallintaa ja operointia. Niiden avulla voidaan
saavuttaa:
-

jopa 20% parempi tien välityskyvyn hyödyntäminen ilman
lisärakentamista;

-

merkittävää vähennystä liikenneonnettomuuksien uhrimäärissä;

-

jopa yhden vuoden mittainen kokonaismatka-aikasäästö
ihmiselämän aikana;

-

huomattavaa vähennystä ajoneuvojen CO2 päästöissä;

-

20 miljardin euron markkinat laitteistoille ja palveluille vuonna
2010

ITS? Miten löydän perille?
Tässä oppaassa selvitetään:
- järjestelmäarkkitehtuurin hyödyt ITS:lle;
- kuinka järjestelmäarkkitehtuuri laaditaan;
- järjestelmäarkkitehtuurin laiminlyömisestä aiheutuvat riskit;
- Euroopan puitearkkitehtuurin rooli.

[tiedot ERTICO]

Käyttökelpoisten ITS -sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti. Sovellusten yhteentoimivuuden ja mahdollisimman suurten hyötyjen
varmistamiseksi tulee niiden käyttöönoton perustua strategiseen
kehikkoon. Järjestelmäarkkitehtuurin tarkoituksena on tarjota
juuri tällainen kehikko.
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Johdanto - ITS
Jäljempänä tässä oppaassa esittelemme joitakin esimerkkejä, jotka
selvittävät näiden järjestelmien integroinnin ja yhteentoimivuuden
merkitystä.

Älykkäät liikennejärjestelmät ja niillä saavutettavat hyödyt
Tietotekniikkaa hyödynnetään nykyään lähes kaikilla inhimillisen
toiminnan alueilla - liikenne ei ole tästä poikkeus.
Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS), joita kutsutaan myös liikenteen
telematiikaksi, sisältävät laajan valikoiman tietotekniikan ja
tiedonsiirron käyttöön pohjautuvia työkaluja ja palveluja.
Näiden järjestelmien avulla voidaan saavuttaa merkittävää
parannusta liikenteen toimintatehokkuudessa ja luotettavuudessa,
parantaa liikenneinfrastruktuurin hallintaa, välittää olennaista ja
ajankohtaista
tietoa
käyttäjille,
tarjota
kehittyneitä
turvallisuustoimintoja ja vähentää ympäristöhaittoja.
Tällaisia palveluja ovat:
-

tiedotuspalvelut matkustajille,

-

automatisoitu liikenteenhallinta,

-

joukkoliikenteen tukipalvelut,

-

kuljetusten ja kaluston hallinta,

-

hätäjärjestelmien hallinta,

-

sähköiset maksupalvelut,

-

kehittyneet ajoneuvojärjestelmät.
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Johdanto - ITS

Tietokone liikenteessä!!
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Miksi järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan? Johdanto
Kuten mikä tahansa muu monimutkainen järjestelmä, integroidut
ITS -sovellukset tarvitsevat strategista kehikkoa suunnittelun,
kehittämisen ja investointipäätösten tueksi.

Integroidun ITS -järjestelmän tarve - Esimerkki
Kaupungin kehätiellä on sattunut vakava onnettomuus. Kello on
vähän yli kahdeksan aamulla ja tiet ovat kaupunkiin saapuvan
työmatkaliikenteen myötä jo valmiiksi ruuhkaiset. Liikenteen
hallinnasta vastaavien on tässä tilanteessa pystyttävä:

Tällaista kehikkoa kutsutaan yleisesti järjestelmäarkkitehtuuriksi.
ITS-järjestelmäarkkitehtuuri kattaa teknisten näkökohtien lisäksi
organisatoriset, lainsäädännölliset ja sosiaaliset kysymykset.

• selvittämään onnettomuuden laatu;

ITS-arkkitehtuuri voidaan laatia kansallisella, alueellisella tai
kaupungin tasolla. Se voidaan laatia myös koskemaan yhtä erillistä
palvelua. Arkkitehtuuri takaa, että käyttöön otettava ITS järjestelmä:

• varmistamaan, että tarvittavat hälytykset on tehty;

-

voidaan suunnitella johdonmukaisella tavalla;

-

yhdistyy onnistuneesti muihin palveluihin;

• välittämään tieto onnettomuudesta joukkoliikenteen liikennöitsijöille;

-

käyttäytyy toivotulla tavalla;

• järjestämään kiertoteitä ja neuvomaan kuljettajia tieverkolla;

-

vastaa asetettuja suoritusvaatimuksia;

-

on helppo hallinnoida;

• tarjoamaan tietoa matkaa suunnitteleville, jotta he voivat
sovittaa aikeensa tilanteen mukaisiksi.

-

on helppo ylläpitää;

-

on helppo laajentaa;

-

täyttää käyttäjien odotukset.

• antamaan hälytysajoneuvoille etuisuudet liikennevaloissa;
• pitämään muu liikenne poissa onnettomuusalueelta;

Jotta kaikki tämä voitaisiin tehdä tehokkaasti ja järjestelmällisesti,
tiedon on siirryttävä nopeasti ja luotettavasti asiaankuuluvien
järjestelmien välillä. Prosessi nopeutuu huomattavasti, jos järjestelmät on integroitu: tieto kulkee automaattisesti kaupunkien ja
tiehallinnon liikenteenhallintakeskusten välillä, tiedotus tavoittaa
yksityisautoilijat ja joukkoliikenteen ja voidaan välittää kotitietokoneisiin, tienvarsitauluihin ja ajoneuvojärjestelmiin.

Järjestelmien integroitavuus parantaa huomattavasti niiden käyttömahdollisuuksia. Samalla järjestelmistä tulee myös eurooppalaisella
tasolla yhteensopivia, millä on jatkuvasti lisääntyvä merkitys.
Teknisten näkökohtien lisäksi yhteentoimivuuteen kuuluvat myös
toiminnalliset ja organisatoriset näkökohdat. Näin taataan kokonaisjärjestelmän harmonisoitu ja sen osien toisiaan täydentävä toiminta.
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Miksi järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan? Johdanto
Tässä esimerkissä järjestelmän integrointi ei pelkästään auta
pitämään liikenteen häiriöt mahdollisimman vähäisinä, vaan myös
pelastamaan ihmishenkiä.
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Miksi järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan - Hyödyt
Järjestelmäarkkitehtuurin hyödyt:
ITS -arkkitehtuuri on tärkeä useista syistä:
-

se mahdollistaa avoimet markkinat palveluille ja laitteille, koska
osajärjestelmien välillä on standardisoituja rajapintoja;

Oletukset

Oletukset

-

se sallii suuruuden ekonomian tuotannossa ja jakelussa, koska
kaikki käyttäjät voivat käyttää samanlaisia laitteistoja, mikä
alentaa tuotteiden ja palveluiden hintaa;

Järjestelmä A

Järjestelmä B

-

se takaa loppukäyttäjien saaman tiedon yhdenmukaisuuden;

-

takaamalla yhteensopivuuden se rohkaisee ITS –investointeihin;

-

se takaa osajärjestelmien välisen yhteentoimivuuden, vaikka ne
olisivatkin eri valmistajien tuottamia;

-

se sallii tarkoituksenmukaisen teknisen riippumattomuuden ja
tekee uusien teknologioiden yhdistämisen helpoksi;

-

se tarjoaa perustan yhteiselle näkemykselle ITS:n tarkoituksesta
ja toiminnoista, jolloin vältytään ristiriitaisilta olettamuksilta.

Järjestelmäkohtainen kehittäminen johtaa rajoitettuun
tiedonvaihtoon

Yhteiset oletukset
Järjestelmä A

ITS -arkkitehtuuri tarjoaa järjestelmällisen menetelmän ottaa huomioon eri osapuolten vaatimukset ja tavoitteet. Näitä osapuolia ovat
viranomaiset, liikennöitsijät, ITS:n tuottajat, loppukäyttäjät jne.
Arkkitehtuuri tarjoaa näin välineet heidän väliseen selkeään keskusteluun ja antaa arvokasta tukea päätöksentekijöille.
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Miksi järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan – Riskit
Mitä riskejä kohtaat ilman ITS -arkkitehtuuria?

Alueellisen tai kansallisen ITS -arkkitehtuurin puuttuminen voi
tuottaa "teknologiasaarekkeita". Ajan myötä ne leviävät ja kun
niiden reunat aikanaan kohtaavat, huomataan, etteivät järjestelmät
sovi lainkaan yhteen.

On mahdollista, ettei alkuun ilmene minkäänlaisia ongelmia, varsinkaan silloin, kun kaupungissa tai alueella on käytössä vain muutamia
ITS -sovelluksia.
Ajan myötä käy kuitenkin ilmeiseksi, että järjestelmäarkkitehtuurin
puuttuessa ITS -toteutuksiisi liittyy seuraavia riskejä:
-

et pysty tuottamaan haluttuja palveluita, koska osajärjestelmät,
sekä julkiset että yksityiset, eivät ole täysin yhteensopivia;

-

palveluun kohdistuvien vaatimusten muuttuessa järjestelmän
laajentaminen tai kehittäminen on vaikeaa;

-

on mahdotonta mukautua uusiutuvaan teknologiaan.

Näistä seuraa:
-

suuria kustannuksia, kun järjestelmiä täytyy päivittää tai mukauttaa;

-

rajoituksia palvelutuotannossa yhteentoimivuuden puuttuessa;

-

ettet voi täysin hyödyntää ITS:n tarjoamia mahdollisuuksia.

Pahimmassa tapauksessa voit kohdata vakavia puutteita ITSjärjestelmien yhteentoimivuudessa, koska et ole pystynyt arvioimaan
osajärjestelmien integroinnin kaikkia seurauksia. Voit myös
huomata, että toteutettu järjestelmä toimii teknisesti, mutta sitä ei
voida organisatorisista syistä tehokkaasti hyödyntää.
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Oletpa sitten kansallinen päätöksentekijä, viranomainen tai ITS palveluiden tarjoaja, ITS -arkkitehtuuri auttaa sinua saavuttamaan
pitkällä aikavälillä parhaan mahdollisen tuoton investoinnillesi
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Miksi järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan –Esimerkki
yhteensovittaminen kalliiksi, voi aiheuttaa keskeytyksiä palveluissa
ja viedä paljon aikaa.

Asteittainen kehittäminen ja rajoittunut tiedonvaihto
Kaupunkialueen ITS –järjestelmään kuuluu kaksi osaa: tieliikenteen hallinta ja joukkoliikenteen hallinta. Mukaan halutaan lisätä
matkansuunnittelujärjestelmä.
Tieliikenteen hallintajärjestelmä kerää ajantasaista tietoa tieverkolta. Se käyttää tietoa ruuhkatilanteen arvioimiseen kullakin
tieosalla (sujuvaa, hidasta, seisoo) sekä liikennemäärätietoa
(ajoneuvoa/tunti). Tieosat tunnistetaan käyttämällä sisäistä
numerointijärjestelmää.
Joukkoliikenteen hallintajärjestelmä kerää joukkoliikenneajoneuvojen sijaintitietoa. Tietoa käytetään myöhässä olevien ajoneuvojen
etuisuuspyyntöihin ja tärkeimmille pysäkeille lähetettävien saapumisaikaennusteiden laskentaan. Järjestelmä havaitsee viivytyksen
ja saapumisajan reitti- ja pysäkkinumeroinnin avulla.
Matkansuunnittelujärjestelmän toiminta on määritelty ja järjestelmä hankittu. Järjestelmä tarvitsee ajantasaista tietoa yksityis- ja
joukkoliikenteen ajoneuvojen matka-ajoista. Järjestelmä odottaa
saavansa tämän tiedon linkkikohtaisena perustuen kunkin tieosan
koordinaatteihin.
Tieliikenteen ja joukkoliikenteen hallintajärjestelmien tarjoamien
tietojen ja matkasuunnittelujärjestelmän tarpeiden välillä on siis
selvä yhteensopimattomuus. Jotta järjestelmät voivat kommunikoida keskenään, on niitä kutakin muutettava. Kun kaksi näistä
järjestelmistä oli jo käytössä ja kolmas on vakiohyllytavaraa, tulee
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Miksi järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan –Esimerkki
Integroidun järjestelmän yhtenäinen kehittäminen
ITS arkkitehtuuri, joka käsittää kaksi olemassa olevaa järjestelmää,
on jo laadittu. Arkkitehtuuri tunnistaa olemassa olevat toiminnot ja
näistä saatavan tiedon. Siten se kuvaa, mitä tietoa on käytettävissä,
sen lähteet ja kaikki tietovirrat eri toimintojen välillä.
Arkkitehtuuria voidaan laajentaa lisäämällä tavoiteltu toiminto
matkansuunnittelun tarjoamiseksi. Se määrittelee tiedon, jota
tarvitaan olemassa olevista järjestelmistä ja tarvittavat tietojen
muokkaukset. ITS -arkkitehtuuri osoittaa myös, jos tähän
muokkaukseen tarvitaan lisätietoa, esimerkiksi digitalisoitua
sijaintitietoa, joukkoliikenteen aikatauluja jne.
Tarjolla on useita tapoja toteuttaa muokkaustoiminto. Muokkaus
voidaan tehdä esimerkiksi uudessa matkasuunnittelujärjestelmässä,
erillisissä lisäjärjestelmissä tai muokkaamalla olemassa olevia
järjestelmiä. ITS -kehittäjien on valittava paras tapa. Valinta
voidaan tehdä keskustelemalla mahdollisten toimittajien kanssa
apuna ITS –arkkitehtuuri, joka antaa kokonaiskuvan ITS toteutuksista.
Koko työ voidaan tehdä ennen kuin mitään on hankittu. Näin
voidaan saavuttaa tarvittava toiminnallisuus mahdollisimman
kustannustehokkaasti ja aiemmin kuvattuun tilanteeseen verrattuna
huomattavasti alhaisemmilla kustannuksilla.
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Kansalliset puitearkkitehtuurit
ITS -arkkitehtuurin edut tunnistetaan nykyään kaikkialla, missä ITS
-järjestelmiä on laajassa käytössä.
Ensimmäinen kansallinen ITS -arkkitehtuuri laadittiin Yhdysvalloissa. Työn rahoitti Yhdysvaltojen liikenneministeriö ja se julkaistiin kesäkuussa 1996. Kaikkien USA:n ITS -kehityshankkeiden
edellytetään nykyään noudattavan tätä arkkitehtuuria.
Ns. High Level Groupin strategisten suositusten pohjalta Euroopan
Komissio päätti perustaa ja rahoittaa KAREN -projektin, jonka
tavoitteena oli kehittää Euroopan ITS -puitearkkitehtuuri.
Arkkitehtuurin ensimmäinen versio julkaistiin eri tahojen
kuulemisen jälkeen vuonna 2000. Prosessiin osallistui kaikkien eri
käyttäjätahojen asiantuntijoita EU:n alueelta.
Euroopan ITS -puitearkkitehtuuri on luotu perustaksi kaikille ITS arkkitehtuureille, joita Euroopan eri maissa laaditaan. Tällä hetkellä
se keskittyy tieliikenteen ITS -sovelluksiin ja sitä on jo käytetty
pohjana kansallisen ITS –arkkitehtuurin laatimiseen Ranskassa ja
Italiassa. Muut Euroopan maat seuraavat esimerkkiä.
Muutamat Euroopan ulkopuoliset maat, kuten Japani ja Australia,
ovat tehneet vastaavanlaisia aloitteita oman ITS –arkkitehtuurin
luomiseksi.
Nämä maat eri puolilla maailmaa vaihtavat keskenään kokemuksia
ja selvittävät maailmanlaajuisen yhteistyön mahdollisuuksia.
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Mistä ITS -arkkitehtuuri koostuu?
Asianosaisten toiveet – esimerkki joukkoliikenteestä
Yksi ITS -arkkitehtuurin pääelementeistä on luettelo asianosaisten
toiveista. Nämä koostuvat kaikkien ITS -järjestelmän toteuttamiseen
ja käyttöön osallistuvien tahojen selkeistä kannanotoista, ylemmän
tason tavoitteista ja vaatimuksista. ITS-asianosaisia ovat esimerkiksi
loppukäyttäjät, operaattorit, lainsäätäjät ja järjestelmätoimittajat.

Turvallisempien, mukavampien ja helppokäyttöisempien joukkoliikennepalvelujen tarjontaa varten tarvitaan virheetöntä, luotettavaa
ja oikea-aikaista tietoa pysäkeille, asemille, eri tyyppisille vaihtoterminaaleille ja joukkoliikenteen ajoneuvoihin.

Asianosaisten toiveista muokataan käyttäjätarpeet, jotka ilmaistaan
viereisen tekstilaatikon osoittamalla tavalla. Lisäksi ITS arkkitehtuuriin kuuluu normaalisti:

Käyttäjätarpeet - joitain esimerkkejä joukkoliikenteen
matkustajien kannalta

-

-

Järjestelmän tulee voida tiedottaa matkustajille joukkoliikennepalveluista kuten matka-ajoista, viivytyksistä, taksoista jne.

Yleiskatsaus tai käsitteellinen malli - ylemmän tason graafinen
esitys selityksineen, josta käy ilmi koko järjestelmä ja sen
toimintatapa.

Järjestelmän tulee voida tarjota tietoa joukkoliikennepalveluista
matkustajille joko ajoneuvossa matkan aikana tai ennen matkaa.
Järjestelmän tulee pystyä ajantasaisesti päivittämään saapumis- ja
lähtötietoa ja esittämään tieto matkustajille pysäkeillä ja/tai
ajoneuvoissa matkan aikana.

Toiminnallinen (tai looginen) arkkitehtuuri (tai näkökulma)
- sarja kaavioita ja määrittelyjä, jotka kuvaavat käyttäjätarpeiden
tyydyttämiseen tarvittavat toiminnot tai prosessit.

-

Fyysinen arkkitehtuuri (tai näkökulma) - sarja kaavioita ja
määritelmiä fyysisistä komponenteista ja niiden sijainnista
kyseisessä järjestelmässä.

-

Tiedonvälitysarkkitehtuuri (tai näkökulma) - analyysi fyysisen arkkitehtuurin osoittamien komponenttien välisten
yhteyksien vaatimuksista.
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Järjestelmän tulee kyetä tarjoamaan yleistä (muuttuvaa) joukkoliikennetietoa, henkilökohtaista turvallisuutta koskevaa tietoa sekä
tietoa seuraavan ajoneuvon saapumisajasta, viivytyksistä jne.
liikennemuotojen vaihtopaikoilla kuten linja-autopysäkeillä ja
metro-, rautatie- tai linja-autoasemilla.
Järjestelmän tulee voida tarjota erityistarpeita omaaville matkustajille oleellista tietoa esimerkiksi esteistä, käsikäyttöisistä ovista,
käsinmaksamisjärjestelmistä ja opaskoira- tai pyörätuolirajoituksista.
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Kuinka ITS -arkkitehtuuri laaditaan?
Kun ITS -arkkitehtuurin laatimispäätös on tehty, on ensimmäiseksi
tunnistettava ne ihmiset ja ryhmät, joiden tulisi olla työssä mukana.
Näihin tulisi kuulua tärkeimmät asianosaiset, arkkitehtuurin laadinnasta vastuussa oleva ryhmä sekä arviointiryhmä. On myös tärkeää,
että aloitetta tukee ja johtaa arkkitehtuurin ammattilainen. Hänen
tulisi olla kokenut henkilö, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.
Kun nämä asiat on hoidettu, laaditaan seuraavaksi luettelo asianosaisten toiveista. Tähän sisältyy:
-

asianosaisten tunnistaminen;

-

näiden tahojen kyseessä olevaa järjestelmää koskevien tavoitteiden määrittely (esimerkiksi aivoriihien avulla);

-

toiveista sopiminen ja niiden kirjaaminen;

-

toiveiden muotoilu muodollisiksi käyttäjätarpeiksi ja niiden
julkistaminen.

ITS -arkkitehtuurin laadintaprosessissa on välttämätöntä:
-

tunnistaa tarvittavat osajärjestelmät;

-

luonnostella näiden osajärjestelmien määrittelyt;

-

esittää nämä määrittelyt arviointiryhmälle;

-

verrata vallitsevaa olotilaa tavoitetilaan;

-

laatia toteutussuunnitelmia.

Aivoriihen pitäminen on hyvä idea!

Euroopan ITS -puitearkkitehtuuri on avuksi kaikissa ITS arkkitehtuurin laadintavaiheissa.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuinka kauan ITS -arkkitehtuurin laatiminen kestää?

Onko myöhäistä laatia arkkitehtuuria, jos ITS -palveluita on jo
käytössä?

Tämä riippuu arkkitehtuurin laajuudesta. Seudullinen ITS –arkkitehtuuri voidaan laatia 9-12 kuukaudessa, riippuen mukana olevien
palveluiden kirjosta. Sen sijaan kansallisen ITS -arkkitehtuurin (ja
kaikkien sitä tukevien asiakirjojen) laatiminen kestää 1-2 vuotta.
Molemmissa tapauksissa laatimisaika pitenee, jos asianosaisten
tahojen toiveista sopiminen vie kauan.

Ei. Kun ehdotetaan, että nykyistä palvelua parannettaisiin lisäämällä
uusi ITS -toteutus, määrittelyiden ja toteutusohjelman tulee kattaa
myös siirtymävaiheeseen liittyvät kysymykset. Määrittelystä on
käytävä ilmi, täytyykö olemassa olevia osajärjestelmiä modifioida ja
miten vai täytyykö niitä korvata uusilla osajärjestelmillä.

Paljon työtä on jo onneksi tehty. Euroopan ITS –puitearkkitehtuuri
tarjoaa arvokkaan perustan tehtävälle. Sen käyttäminen saattaa
lyhentää työhön kuluvaa aikaa merkittävästi.

Toteutusohjelman tulee kertoa, milloin muutokset ovat ajankohtaisia, tarvittavien toimenpiteiden yksityiskohdat ja niiden ajoitus.
On muistettava, että siirtymävaihe ei välttämättä merkitse kaikkien
osajärjestelmien korvaamista.

Tarvitaanko suurta työryhmää?

Mistä löytyy tietoa hyöty-kustannuslaskelmien laatimisesta?

Varsinainen ITS -arkkitehtuurikuvaus tulisi laatia pienellä joukolla.
On erityisesti helpompaa säilyttää yhtenäinen lähestymistapa, jos
vain 1-2 ihmistä laatii toiminnallisen näkökulman. Muiden
asiakirjojen laatimisessa tarvitaan kuitenkin silloin tällöin muiden
asiantuntijoiden apua.

Euroopan ITS -puitearkkitehtuurin sisältyvä hyöty-kustannusanalyysi on saatavilla FRAMEn kotisivuilla: www.frame-online.net
Kuka voi auttaa ITS -arkkitehtuurin laadinnassa?
Käytännön apua ITS -arkkitehtuurin laatimiseen saa ilmaiseksi
FRAMEn tekniseltä ryhmältä EU-projektin ajan syyskuuhun 2004
asti. Ryhmän sähköpostiosoite on:
info@frame-online.net
FRAME -projekti järjestää myös koulutustyöpajoja. Nämä tarjoavat
syvällisemmän näkökulman tässä oppaassa esiteltyyn aineistoon
sekä käytännön yksityiskohtia ITS -arkkitehtuurin laadintaan.

Seuraako joku ITS -arkkitehtuurin laadintatyötä?
Kyllä. On erittäin tärkeää, että laaja asianosaisten ryhmä seuraa ITS arkkitehtuurin syntymistä. Seurantaprosessi ei ainoastaan takaa
arkkitehtuurin hyväksyttävyyttä käyttäjien keskuudessa, vaan arvioi
sen lisäksi muita näkökohtia, kuten sen oikeellisuutta, toteutuskelpoisuutta, toiveiden täyttymistä ja muita käytännön asioita. Jonkun
arkkitehtuuriryhmästä on huolehdittava siitä, että asianosaiset voivat
osallistua prosessiin.
1. painos
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Älykäs liikennejärjestelmä (ITS)
Nykyisin tunnustetaan, ettei maailman liikenneruuhkaongelmia
voida ratkaista yksinkertaisesti vain rakentamalla lisää teitä. On
oleellista hallita liikennettä tehokkaasti ja lisäksi on myös
rohkaistava liikkujia käyttämään muita liikennemuotoja sekä
parannettava tarjottavien palveluiden laatua. ITS voi olla arvokas
apu kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Tosiaikainen
matkustajille
CCTV

Muuttuvat
opasteet
Muut
järjestelmät
Keskusjärjestelmä

Ensimmäiset ITS järjestelmät ilmaantuivat 1960-luvun lopulla. Ne
olivat liikennevalojen ohjausjärjestelmiä, joiden tarkoituksena oli
tehdä kaupunkiliikenne sujuvammaksi. Vuosien kuluessa markkinoille on tullut kasvava määrä yhä kehittyneempiä tuotteita ja
järjestelmiä.

Joukkoliikenteen
hallinta

Ohjauskeskus
Matkan
suunnittelu
Liikenne
valoohjaus

Palveluiden kirjo on laaja - matkustajille, liikenteelle, joukkoliikenteelle ja kaupalliselle kuljetuskalustolle. Ne soveltuvat tieliikenteen lisäksi myös muihin liikennemuotoihin - raiteille, vesille ja
ilmaan. On tärkeää, että kaikki nämä järjestelmät toimivat koordinoidusti läpi koko liikenneverkon ja ympäri Eurooppaa.

www

Seuraavilla sivuilla on lyhyesti hahmoteltu muutamia tärkeimpiä ITS
-toteutukseen mahdollisesti sisältyviä tieliikenteen palveluja ja
sovelluksia. ITS -arkkitehtuurin käyttö mahdollistaa oikean yhdistelmän valitsemisen vaaditun palveluvalikoiman tuottamiseksi
tietylle alueelle.

1. painos

tiedotus

Pysäköinnin
seuranta

Kaavio esittelee tyypillisen kaupunkiliikenteen hallintaan ja ohjaukseen tarkoitetun ITS -toteutuksen. Tämän kaltaisilla järjestelmillä on
usein taipumuksena kehittyä vuosien varrella pala palalta sitä mukaa
kun rahoitus sallii ja liikennepolitiikka muuttuu. ITS -arkkitehtuurin
käyttö mahdollistaa koko järjestelmän pitkän aikavälin kehittämisen
suunnitellusti ja järjestelmällisellä tavalla.
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Älykäs liikennejärjestelmä (ITS)
Matkustajainformaatio
Tämä on yksi niitä sovellusalueita, jossa on tapahtunut merkittävää
edistystä. ITS -palvelut tarjoavat jo lukuisia tapoja (esimerkiksi
infokioskit, Internet, WAP) välittää ennen matkaa ja sen aikana
matkainformaatiota, joka auttaa valitsemaan parhaan kulkumuodon,
neuvoo, missä vaihdot tapahtuvat ja opastaa nopeimmalle reitille.
Kuljettajia voidaan esimerkiksi varoittaa edessä olevasta ruuhkasta
ja neuvoa vaihtoehtoisille reiteille. Matkustajille voidaan kertoa
liikennevälineiden todelliset saapumisajat ja vaihtomahdollisuudet.
Esimerkkejä:
•

ITS -sovellus voi tarjota kattavan matkapalvelun matkan suunnittelusta ja reittiopastuksesta lipun varaamiseen. Linkit turistipalveluihin voivat tarjota lisäpalveluja, kuten hotellivarausmahdollisuuden yhdestä ja samasta lähteestä (esim. www-sivu).

• Liikenteen, sään ja kelin seuranta matkan aikana ja neuvonta
reitin tai kulkutavan mahdollisesta vaihtamisesta.
• Matkustajan paikantaminen, vertaaminen suunniteltuun reittiin ja
ohjeiden antaminen tarvittaessa.
• Joukkoliikenteen saapumisaikatietojen tarjoaminen pysäkeillä
• Seuraavaa pysäkkiä koskevan tiedon tarjoaminen joukkoliikenneajoneuvossa matkan aikana

1. painos
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Älykäs liikennejärjestelmä (ITS)
ITS kaupungeissa
Useimmat Euroopan merkittävät kaupunkiseudut käyttävät jo jotain
lukuisista ITS-sovelluksista henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen,
jakeluliikenteen sekä tiedotuspalveluiden hallintaan.
Useat liikenneviranomaiset pyrkivät käyttämään hyväkseen
järjestelmien integroinnin mahdollistamat mittavat hyödyt.
Esimerkkejä:
• Edistyneet liikenteenhallintajärjestelmät, jotka ohjaavat dynaamisesti liikennettä ottaen huomioon reaaliaikaisen liikennevirran,
tietyöt, onnettomuudet jne. ja auttavat optimoimaan liikenneverkon käyttöä.
• Järjestelmät, jotka antavat joukkoliikenteelle etuisuuksia valoohjatuissa liittymissä, esim. auttaen myöhässä olevia ajoneuvoja
ottamaan kiinni aikatauluaan.
• Automaattiset tiedotus ja reittiopastusjärjestelmät, jotka auttavat
kuljettajia välttämään ruuhka-alueita ja tavoittamaan päämääränsä
tai pysäköintipaikan aikaa hukkaamatta.
• Sähköinen valvontajärjestelmä voi rajoittaa pääsyä joihinkin
liikenneverkon osiin (esim. kaupungin keskustaan) ja sallia
pääsyn vain luvan omaaville ajoneuvoille.
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Älykäs liikennejärjestelmä (ITS)
ITS moottoriteillä ja muilla maanteillä
Ruuhkat moottoriteillä voivat olla aivan yhtä pahoja kuin
kaupungeissa. On olemassa monia ITS -sovelluksia, jotka tukevat
liikenteen hallintaa ja avustavat ajoneuvon kuljettajia.
Jotta matkainformaatio olisi matkaajien käytettävissä koko heidän
matkansa ajan, on oleellista, että ajoneuvojen ITS -laitteisto voi olla
yhteydessä tienvarsilaitteistoihin koko reitin varrella. Koska
matkustaminen yli kansallisten rajojen lisääntyy, järjestelmien tulee
olla yhteensopivia kaikkialla Euroopassa.
Esimerkkejä:
• Liikennetiedotteiden ja ajo-ohjeiden antaminen muuttuvien
tienvarsiopasteiden tai ajoneuvolaitteiden avulla.
• Häiriönhavaitsemisjärjestelmät, jotka lähettävät automaattisesti
tietoja liikenteenhallintakeskukseen, joka varoittaa välittömästi
kuljettajia.
• Liikenteen nopeuden ohjaus ruuhkautuneilla moottoriteillä
liikennevirran sujuvuuden parantamiseksi.
• Automaattinen ramppiohjaus, jonka avulla ajoneuvoja voidaan
päästää kontrolloidusti liittymään ruuhkautuneelle moottoritielle
• Automaattiset
nopeuden
mukauttamisjärjestelmät
(ISA)
varmistavat, että nopeusrajoituksia noudatetaan koko ajan - jopa
ottaen huomioon tie-, liikenne- tai sääolosuhteiden mukaan
vaihtelevat nopeusrajoitukset.
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Älykäs liikennejärjestelmä (ITS)
Kuljetusten ja kaluston hallinta
Sekä julkisen- että tavaraliikenteen liikennöitsijöillä on hallintaa ja
ylläpitoa vaativaa kuljetuskalustoa. Nykyisin lukuisat sovellukset
tukevat liikennöitsijöitä ja ajoneuvojen kuljettajia sekä valvovat
rahdin kuntoa ja hallinnollista tilaa koko matkan ajan.
Esimerkkejä:
• Sekä julkisen liikenteen että rahtiliikenteen ajoneuvokierron ja
kuljettajien työvuorojen laatiminen ja automaattinen matkaraporttien kokoaminen.
• Normaalien ja erikoiskuljetusten reittien optimointi.
• Ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvien toimintojen seuranta ja
tietojen tallennus ulkoista kyselyä varten.
• Rahdin sijainnin seuranta koko niiden matkan ajan sekä tavaran
kunnon seuranta pilaantuvan tavaran tapauksessa.
• Tavarankuljetusten vaatimien säädös- ja kauppa-asiakirjojen
laatimisen automatisointi.
• Ajoneuvon sijainnin seuranta matkan aikana sekä kaksisuuntainen yhteys kuljettajaan esimerkiksi ohjeiden muuttamiseksi0
• 'toimisto ohjaamossa' -ajattelun toteuttaminen ajoneuvon kuljettajaa ja omistajaa varten
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Älykäs liikennejärjestelmä (ITS)
Tukipalvelut
Edellä esiteltyjen palveluiden tueksi on kehitetty lukuisia ITS sovelluksia. Näihin kuuluvat automaattinen palveluista maksaminen,
hätätilanteiden käsittely ja liikennevalvonnan tuki.
Esimerkkejä:
• Yksi yhteinen maksuväline esimerkiksi älykortti, joka
mahdollistaa pysäköinnin, matkustustiedon, tienkäyttömaksun,
joukkoliikenteen käytön jne. maksamisen. Korttiin voidaan
tallentaa myös henkilökohtaista tietoa ja erityistoiveita,
esimerkiksi palveluja liikuntarajoitteisille tai hotellihintoja.
Kukin palvelun tarjoaja saa oman maksunsa järjestelmän kautta.
• Automatisoitu tienkäyttömaksujärjestelmä, joka mahdollistaa
maksun keräämisen ajoneuvoilta ilman, että niiden täytyy pysähtyä maksupisteessä.
• Ajoneuvossa oleva ITS -järjestelmä voi lähettää automaattisen
hätäsoiton onnettomuuden sattuessa. Hätäkeskus voi antaa tarkan
sijaintitiedon pelastuspalvelulle ja opastaa heidät perille liikenteen hallintajärjestelmän avulla.
• ITS voi olla avuksi erikoistilanteiden kuten vaarallisten aineiden
kuljetusten hallinnassa sekä siltojen ja tunnelien liikenteen
hallinnassa
• ITS:n avulla voidaan automaattisesti todeta liikennerikkomuksia,
esimerkiksi ylinopeuksia tai punaista päin ajamisia ja kerätä niistä
ajoneuvon tunnistetietoa. Tämä helpottaa jatkotoimia ja vapauttaa
henkilökuntaa muihin tehtäviin.
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Euroopan Komission yhteystiedot

FRAME projektit
FRAME -projektit järjestävät sarjan työpajoja, joissa käsitellään ITS
-arkkitehtuuriin laadinnasta saatavia hyötyjä. Ne on tarkoitettu
kansallisille tai kansainvälisille ryhmille tai organisaatioille ja niissä
koulutetaan Euroopan ITS -puitearkkitehtuurin käyttöön.
Projekti järjestää myös yhteistyötahojen "Klusteri" –tapaamisia,
joissa keskustellaan ja tehdään Euroopan puitearkkitehtuuria
koskevia päätöksiä sekä suunnitellaan tulevaa kehitystyötä
esimerkiksi multi-modaaliseen suuntaan. Lisätietoa löytyy internet
sivuilta osoitteesta:
http://www.frame-online.net/
Työpajan tai Klusteri-tapaamisen järjestämiseksi voitte ottaa yhteyttä
FRAME Help Desk:iin osoitteeseen info@frame-online.net.
Otamme kiitollisena vastaan FRAME Help Deskin kautta kaikki
kommentit ja ehdotukset tämän oppaan parantamiseksi.

FRAME -projektit ovat kokonaisuudessaan Euroopan Komission
DG INFSO:n rahoittamia osana tietoyhteiskunnan ja teknologian
ohjelmaa (IST), joka on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman
tutkimuksen ja teknologisen kehityksen yksi pääteema. Lisätietoa
EU:n aktiviteeteista tällä alueella löytyy seuraavilta internet-sivuilta.
Tietoa EU:n tutkimuksesta: http://www.cordis.lu/en/home.html
DG INFSO:
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
IST -ohjelma: http://www.cordis.lu/ist/home.html
Kiitokset
Kuvien käyttöoikeuksista kiitämme:
Mizar Mediaservice (Sivu 16), Siemens Transit Telematic Systems (Sivu 16),
RWS/AVV (Sivut 17, 18 and 19), ATM (Sivu 17), Hupac (Sivu 19), Autostrade
S.p.A. (Sivu 20)

Käännös
”Klusteri” -tapaamisia, työpajoja,
tiedotusta ja liitännäisjäsenasioita
käsittelevä projektipäällikkö

Koulutusaineistoa, navigaatiotyökalua,
suoraa tukea ja arkkitehtuurin
päivityksiä käsittelevä projektipäällikkö

Käännös on tehty projektien FRAME-NET ja VIKING Domain 8.1 Systems
Architecture yhteistyönä Traficon Oy:ssä.
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