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Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ja huomioita
raporttiluonnokseen "Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä".
Työryhmän raportti sisältää aineistokartoituksen ja yhteiset
tiedonluovutuskäytännöt sekä suunnitelman priorisoitujen
tietoaineistojen avaamiseksi. Erityisen toivottavina ministeriö pitää
palautetta avattavien datojen priorisoinnista tai kysyntätarpeista, tietoja
käynnissä olevista sektoriin liitännäisistä kehityshankkeista sekä siitä,
miten suunnitelman toteutumista ja datan käyttöä voidaan yhteisin
toimin edistää.
Helsingin katuverkko on liikennemääriltään, ruuhkaisuudeltaan ja
häiriöherkkyydeltään eri mittaluokassa kuin muut alueet Suomessa.
Yhteinen seudullinen liikenteenhallintakeskus muodostaa Helsingin
seudun liikenteenhallinnan ytimen. Tavoitetilanteessa älyliikenteen
sovelluksia hyödynnetään muun muassa liikenteen tilannekuvaa
muodostettaessa, liikennejärjestelmän dynaamisessa ohjauksessa ja
operoinnissa, joukkoliikenteen edistämisessä, liikenneturvallisuuden
kehittämisessä sekä liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisessä.
Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) tuottaa erilaisia
liikenteeseen liittyviä tietotuotteita. Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee
tiivistä yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa; virasto tuottaa
suuren osan lähtötiedoista, joita tarvitaan erilaisissa suunnitelmissa ja
toimenpiteissä. Liikennesuunnittelun lopputuotteista keskeisin on
liikennesuunnitelma. Liikennetutkimuksen lopputuotteita tuotetaan
laskentoihin perustuen. Tietotuotteita jaetaan internetin ja muiden
kanavien kautta.
KSV:ssä on käynnissä "Älyliikenteen kehittämisohjelma" -selvitys.
Tavoitteena on laatia suunnitelma älyliikenteen ratkaisujen ja
palveluiden käytöstä ja kehittämisestä Helsingissä. Suunnitelmassa
konkretisoidaan seudulliset ja kaupungin sisäiset älyliikenteen
hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet sekä resursoidaan ja
aikataulutetaan niiden toteutus. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2013.
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KSV:n tavoitteena on edistää julkisen tiedon saatavuutta ja avointa
käyttöä. Tämä edellyttää kaupungilta yhtenäistä tietopolitiikkaa ja
käytäntöjen harmonisointia. Tietoaineistojen tehokas ja luova käyttö
palveluissa edellyttää uusien toimintamallien kehittämistä kaupungin,
yritysten, kehittäjien ja käyttäjien välillä. Yhteisiä kehittämisalueita ovat
kustannusanalyysi, avoimeen dataan liittyvä järjestelmäarkkitehtuurityö,
tiedon jakamisen toimintamallien kehittäminen, tietojärjestelmiin
liittyvien avoimien rajapintojen ja metatietojen määrittely sekä
sopiminen tiedonluovutuksen periaatteista.
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