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Diplomityössä keskitytään Euroopan komission esikaupallisen hankinnan hyödyntämiseen
rahoitustyökaluna liikenneinnovaatioiden hankinnassa julkisella sektorilla. Diplomityön
esimerkkihanke on ensimmäinen tällä rahoitustyökalulla toteutettava älyliikenteen hanke.
Lisäksi se on ensimmäinen suomalaisen tahon johtama esikaupallisen hankinnan hanke. Näin
ollen kotimaiset esimerkit rahoitusmallilla toteutettavien innovaatiohankintojen johtamisesta
puuttuvat. Diplomityössä käytetään metodina kirjallisuuskatsausta ja empiiristä tutkimusta.
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja hyödyntää tapaustutkimuskäytäntöä osana
toiminnallista tutkimusmenetelmää. Globaalisti liikenteessä eletään mittavaa disruptiota: uusia
teknologioita, liiketoimintamalleja ja toimijoita syntyy. Julkisella sektorilla ei pystytä
vastaamaan kilpailuun nykyisillä toimintamalleilla. Julkinen hankinta on hyvä väline
kilpailukykyisten palveluiden kehittämisessä. Innovaatiot ovat avainasemassa. Diplomityössä
luodaan toteutus- ja ohjaussuunnitelma esimerkkihankkeen markkinavuoropuheluvaiheeseen
ja tarjouspyyntöä edeltävään vaiheeseen. Suunnitelma tähtää innovatiivisen, mutta realistisen
tarjouspyynnön rakentamiseen, johon sisältyvät hankkeen kannalta oleelliset määritykset.
Tarjouspyynnön onnistuminen arvioidaan saapuneiden tarjousten määrällä ja laadulla. Työssä
laaditaan myös arviointikriteeristö tekniselle tarjoukselle. Kriteerien muodostamisessa
hyödynnetään markkinavuoropuhelun aikana kerättyjä tietoja sekä innovatiivisten hankintojen
mallia tarpeiden määrityksestä, tarpeiden muuntamisesta toiminnallisiksi vaatimuksiksi ja
vaatimusten järjestämisestä kriittisiin, suositeltaviin ja lisäominaisuuksiin. Johtopäätöksenä
todetaan, että innovatiiviset ratkaisut vaativat hankinnalta kattavaa osaamista ja ymmärrystä
markkinan tilasta ja teknologisesta kehityksestä. Hankkeen kokemukset osoittavat, että
esikaupallinen hankinta soveltuu älyliikenteen ratkaisujen kehittämiseen hyvin, vaikkakin
haasteena on ennalta määritetyn hankeaikataulun ja teknologisen kehityksen kilpajuoksu.
Hankkeen arviointikriteereitä luodessa huomattiin, että yhteiskunnalliselle, teknologiselle ja
lailliselle kypsyydelle täytyy antaa suunniteltua suurempi painoarvo. Tärkeimmät
kehityskohteet markkinavuoropuheluvaiheen johtamisessa ovat sisäisen ja ulkoisen tiedon
jakamisen lisääminen organisaatioissa ja toimittajayhteistyön syventäminen.
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This master’s thesis describes how the European Commission’s Pre-commercial Procurement
(PCP) can be used as a financing instrument for mobility innovation procurement in the public
sector. The FABULOS project depicted in this master’s thesis is the first PCP project in history
focusing on smart mobility. Moreover, the project is the first one lead by a Finnish organization
and national examples of procuring with innovative solutions are lacking. The methodology
used in the study is a literature review combined with qualitative empirical research based on
the PCP accomplished within the lead procurement organization.
The mobility sector is undergoing a remarkable global disruption. New emerging technologies
and business models arise, which lead to private companies gaining market share. The public
sector’s ability to fund public transport might decrease, in case they are not able to answer to
the growing demand of personalized and cost-effective transportation services. In order to
achieve this, innovations related to digitalization and automated vehicles are crucial.
In this master’s thesis, a roadmap for phase 0 of the PCP, targeting to establish an innovative,
yet realistic request for tenders for all-inclusive systems of self-driving minibuses, is created.
Results of the actions taken, based on the roadmap, are described and evaluated. Evaluation
subjects include the functional specifications and the corresponding award criteria, and the
success of the overall process in phase 0. The technical specifications were composed based
on the results of the PCP open market consultation among procuring partners and potential
tenderers. Based on the learnings of the project, it was clear that in the functional specifications,
more emphasis should be given to the societal, legal and technical maturity of the solutions. To
conclude, procurement of innovative solutions requires deep knowledge of the market and
technical maturity from the procuring organization. The most substantial challenges
encountered in managing the process, were related to communication among the procuring
partners and companies, as well as deepening the collaboration with tenderers.
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Lyhenteet:

PCP

Pre-commercial Procurement – Esikaupallinen hankinta, esikaupallinen
hankintamalli. Euroopan komission innovaatiorahoitustyökalu, jossa hankitaan
tuotekehitystä vastaamaan julkisen sektorin asettamiin tarpeisiin.

PPI

Public Procurement of Innovation – Euroopan komission julkinen
innovaatiohankinta.

ict

Information & communication technology – Tieto- ja viestintäteknologia

t&k

Tutkimus ja kehitys

IoT

Internet of Things – Esineiden internet, verkkoon kytketyt laitteet

MaaS

Mobility as a Service – Liikkuminen palveluna

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö

IPR

Intellectual Property Rights, IPR – Aaineettomat oikeudet
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1 Johdanto
Tämän toimitusketjujen johtamisen diplomityön aiheena on hankintatoimen kehittäminen.
Diplomityössä keskitytään esikaupallisen hankintamallin hyödyntämiseen innovaatioiden
hankinnassa julkisella sektorilla. Esikaupallinen hankintamalli (Pre-commercial Procurement,
PCP) on EU:n innovaatiorahoitustyökalu, jossa hankintatahona toimivat julkiset tahot
(Euroopan Komissio 2018). Työn aihe on valittu, koska työskentelen teknisenä
projektipäällikkönä kansainvälisessä Euroopan Komission rahoittamassa Horisontti 2020
FABULOS-robottibussihankkeessa, jossa hyödynnetään esikaupallista hankintamallia.
Horisontti 2020 on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava lähes 80 miljardin euron
arvoinen ohjelma, joka ajoittuu vuosille 2014–2020. Ohjelma tähtää kasvun ja uusien
työpaikkojen

luomiseen

Euroopassa,

keinoinaan

EU-alueen

tieteellisen

osaamisen

vahvistaminen, uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehityksen ja käyttöönoton tukeminen
sekä ratkaisujen etsiminen suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. (Horisontti 2020,
2018.)
Diplomityön aihe on ajankohtainen, sillä FABULOS on ensimmäinen suomalaisen tahon
(Forum Virium Helsinki) johtama esikaupallisen hankinnan hanke koskaan. Näin ollen
kotimaiset esimerkit tällä rahoitusmallilla toteutettavien innovaatiohankintojen johtamisesta
puuttuvat. Hanke on myös historian ensimmäinen älyliikenteen alan esikaupallinen hankinta.
Globaalisti liikenteessä eletään mittavaa disruptiota: uusia liiketoimintamalleja ja toimijoita
syntyy ja tämä tarkoittaa, että esimerkiksi julkisen liikenteen osalta ollaan tilanteessa, jossa
käyttäjien siirtyminen erilaisiin yksityisiin jakamisalustoihin voi johtaa liikevaihdon ja
tuottojen ohjautumiseen yhä voimakkaammin globaaleille suuryrityksille, kuten Uber, Google
ja erilaiset MaaS-palvelut. Julkisen sektorin kyky rahoittaa liikennettä vähenee, sillä sen
vaatima infrastruktuuri julkisen liikenteen ohella vaatii mittavia resursseja. Haasteita aiheuttaa
myös moninaisten kuljetusmuotojen kapasiteettitarpeen kasvu. Samalla kaupungistuminen ja
väestön vanheneminen asettavat muutospaineita liikennejärjestelmälle (Huhtala-Jenks &
Forsblom 2015). Julkinen sektori voi menettää tulojaan lipputulojen vähentyessä ja verotulojen
valuessa ulkomaille suuryritysten pitkälle optimoitujen verojärjestelyiden vuoksi, jolloin
julkisten palveluiden rahoittaminen tulee yhä vaikeammaksi tuottojen pienentyessä. Julkisessa
liikenteessä huonompi palvelutaso myös johtaa käyttäjien vähenemiseen ja yksityisten
kulkuneuvojen suosimiseen, jolloin noidankehä on valmis. Käyttäjätarpeiden muuttumisen
lisäksi myös uudet teknologiat ja niiden kaupallistaminen mahdollistavat liikenteen disruption.
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Disruptio on nähtävissä liikenteen lisäksi muillakin aloilla jakamistalouden ja siihen
perustuvan liiketoiminnan yleistyessä. Ongelma on laajempi: julkisella sektorilla ei pystytä
vastaamaan kilpailuun yksityisen sektorin toimijoita vastaan nykyisillä toimintamalleilla.
Käyttäjät valitsevat itselleen sopivimman palvelun. Yksi keino varmistaa verotuspohja, jolla
pystytään

kannattelemaan

julkisia

palveluita

tulevaisuudessa,

on

panostaa

innovaatiotoimintaan ja käyttäjätarpeisiin vastaamiseen. Usein tämä edellyttää tiivistä
yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Hankinta on hyvä väline: jos pystytään
kiteyttämään julkisen sektorin tarpeet, kommunikoimaan ne toimittajalle hyvissä ajoin ja
lisäksi vielä testaamaan ja pilotoimaan ratkaisut yhteistyössä, niin on mahdollista luoda
kilpailukykyisiä palveluita myös julkiselle sektorille. Innovaatiot ovat tässä avainasemassa.
Digitalisaatio ja datan avaaminen sekä muu älykaupunkikehitys luovat uusia mahdollisuuksia
niin liikenteeseen kuin muuhunkin liiketoimintaan.
1.1 Työn tavoitteet ja rajaus
Tässä

diplomityössä

keskitytään

esikaupallisen

hankintamallin

vaiheeseen

0,

eli

markkinavuoropuheluun ja tarjouspyynnön valmisteluun (ks. kuva 1). Esikaupallisen
hankinnan prosessi on kokonaisuudessaan määritelty kattavasti. Yksi prosessissa havaittu
ongelma on kuitenkin, että markkinavuoropuhelun ja sen tuloksena tarjouspyyntöä varten
kerättävien spesifikaatioiden määritykselle ei ole olemassa vakiintuneita käytäntöjä tai
työkaluja. Tarjouspyynnön onnistuminen määrittää pitkälti koko hankkeen onnistumisen, eikä
siinä tehtyjä linjauksia voi muuttaa merkittävästi hankkeen kuluessa. Onnistunut tarjouspyyntö
houkuttelee riittävän suuren määrän laadukkaita tarjoajia. Esikaupallisen hankinnalle
tyypillinen piirre on, että yritykset pääsevät hankkeeseen mukaan ainoastaan alkuvaiheen
tarjouspyynnön kautta, eikä hankkeeseen ole mahdollista tarjota myöhemmissä vaiheissa.
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Kuva 1. Esikaupallisen hankinnan vaiheistus
Tässä diplomityössä luodaan markkinavuoropuhelun ja tarjouspyyntöä edeltävän vaiheen
aikainen toteutus- ja ohjaussuunnitelma, joka tähtää innovatiivisen, mutta realistisen
tarjouspyynnön rakentamiseen. Suunnitelman avulla tarjouspyyntöön pyritään sisällyttämään
kaikki hankkeen kannalta oleelliset määritykset kartoittamalla hankintakumppaneiden
odotukset ja kumppanikaupunkien olosuhteet, hankkimalla ymmärrys alan teknologian
nykytilasta ja käymällä näistä vuoropuhelua yritysten kanssa. Työssä esitellään edellä
mainittujen toimenpiteiden pohjalta syntynyt teknisen tarjouksen arviointikriteeristö.
Tarjouspyyntöprosessin onnistumista arvioidaan hankkeessa saatujen tarjouspyyntöjen määrän
ja laadun sekä niiden arvostelussa esiin nousevien huomioiden avulla. Työhön ei kuulu saatujen
tarjousten sisältöjen arvioiminen, vaan fokus on prosessin ja arviointikriteeristön rakentamisen
onnistumisessa. Oma havainnointi on keskeinen väline arvioinnissa. Lisäksi työssä on
hyödynnetty tietolähteinä hankkeen kumppaneita sekä yrityksiä. Tavoitteena on, että vastaavaa
prosessia voidaan hyödyntää myöhemmin esikaupallisen hankintamallin hankkeiden
markkinavuoropuhelu- ja tarjouspyyntövaiheiden suunnittelussa.
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Työn rajauksessa oleellista on eri tahojen tekemän työn ja oman työni yhteensovittaminen ja
toisaalta erottaminen. Hankkeen onnistumisen kannalta oleellista on saumaton yhteistyö, mutta
diplomityössä on tärkeä erottaa, mitkä toimenpiteet ovat valmiiksi osa prosessia, mitkä muiden
kehittämiä ja mitkä itseni alulle panemia. Hankkeessa oli tehty kattavasti suunnittelua jo ennen
kuin itse aloitin projektissa. Hyvin paljon suunnittelutyötä on tehnyt kollegani, hankkeen EUprojektipäällikkö, jonka vastuulla on projektin koordinoinnin ja taloushallinnon lisäksi
yhteydenpito Euroopan komission kanssa. Hankkeen teknisenä kumppanina toimivan
Metropolia Ammattikorkeakoulun maailmanluokan asiantuntemus automaattiajoneuvoista on
ollut hankkeen kannalta korvaamatonta. Oma työnkuvani painottuu hankkeen teknisten
spesifikaatioiden määrittämiseen hankekumppaneiden ja yritysten kanssa, sekä hankkeessa
vuonna 2020 tapahtuvan pilotoinnin johtamiseen ja koordinointiin hankekaupunkien välillä.
Olen toteutus- ja ohjaussuunnitelmassa pyrkinyt erottamaan selvästi vastuullani olevat
hankkeen osat muista ja osittain myös jättänyt pois sellaisia osia, jotka eivät suoraan liity
omaan työhöni.
Diplomityöhön on sisällytetty ainoastaan hankkeen julkisia tietoja. Julkisia tietoja ovat muun
muassa tarjouspyyntömateriaalit, hankkeen tapahtumakalenteri sekä yleistiedot, jotka löytyvät
hankkeen internet-sivuilta. Esikaupallisessa hankintamallissa hankkeen Euroopan komissiolle
toimitettavat dokumentit ja raportointi ovat puolestaan kaikki luottamuksellisia, samoin kuin
kaikki toimittajia ja heidän ratkaisujaan koskevat tiedot pois lukien toimittajien nimet. Tässä
työssä ei tulla mainitsemaan toimittajia nimeltä, sillä ne eivät ole työn kannalta
merkityksellisiä. Sen sijaan toimittajien kansallisuuksista voi päätellä esimerkiksi paikallisten
tapahtumien ja toimenpiteiden vaikuttavuutta tai kartoittaa mahdollisia maakohtaisia eroja
esimerkiksi teknologisen kehityksen välillä.
1.2 Tutkimuksen toteutus
Diplomityössä

käytetään

metodina

kirjallisuuskatsausta

ja

empiiristä

tutkimusta.

Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan älyliikennettä, innovaatioiden tarvetta ja hankintaa julkisella
sektorilla, perehdytään esikaupalliseen hankintamalliin rahoitusinstrumenttina sekä luodaan
teoreettinen viitekehys. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
Päätutkimuskysymys on: Miten esikaupallinen hankinta toimii liikenneinnovaatioiden
rahoitustyökaluna julkisella sektorilla? Apukysymykset ovat puolestaan: Millaisia haasteita
älyliikennekehitys ja muuttuvat liiketoimintamallit aiheuttavat julkiselle sektorille? Miten
12

innovaatiohankintaa voi käyttää vastaamaan liikenteen disruption aiheuttamiin haasteisiin?
Miten esikaupallinen hankinta eroaa tavallisesta julkisesta hankinnasta? Millä tavoin
esikaupallisen hankinnan markkinavuoropuheluosuutta ja tarjouspyynnön määritystä voi
suunnitella? Miten rakennetaan innovatiivinen, mutta realistinen tekninen arviointikriteeristö
esikaupallisessa hankinnassa?
Esimerkkihankkeen

empiriatutkimus

kohdeorganisaatiossa.

Tutkimus

on

keskittyy

esikaupalliseen

luonteeltaan

laadullinen

hankintaan
ja

hyödyntää

tapaustutkimuskäytäntöä osana toiminnallista tutkimusmenetelmää. Tutkimus koostuu
kirjallisuuskatsauksesta, osallistumisesta sekä kohdeorganisaation sisäisten dokumenttien
tarkastelusta ja analysoinnista. Varsinainen työn aihepiiri liittyy älyliikenteeseen, tarkemmin
sanottuna itseajavan robottibussilinjan operaatioiden tuotekehitystyön hankintaan ja työn
tuloksena

syntyvien

ratkaisujen

pilotointiin

osana

julkista

liikennettä

kuudessa

eurooppalaisessa kaupungissa.
1.3 Diplomityön rakenne
Diplomityö koostuu johdannosta, joka kattaa kuvaukset työn tavoitteista, toteutuksesta ja
rakenteesta. Toisessa luvussa keskitytään kirjallisuuskatsauksen muodossa toimintaympäristön
kartoitukseen, eli älyliikennekehitykseen ja liikenteen innovaatiotarpeisiin erityisesti julkisella
sektorilla. Toisessa luvussa käydään myös lyhyesti läpi liikenneinnovaatioiden ja liikenteen
disruption aiheuttavat ja mahdollistavat megatrendit ja teknologiat. Kolmannessa luvussa
keskitytään innovaatiotoimintaan ja -hankintoihin julkisella sektorilla. Lisäksi perehdytään
tarkemmin innovatiivisten ratkaisujen hankintaan ja esikaupalliseen hankintamalliin julkisen
sektorin

innovaatiorahoitustyökaluna.

Neljännessä

luvussa

perehdytään

esimerkkihankkeeseen, eli FABULOS-hankkeen esikaupallisen hankintamallin tarjouspyyntöä
edeltävään vaiheeseen 0, jossa määriteltiin hankkeen tarjouspyyntömateriaalit. Tässä osassa
esitellään hanke vaiheineen sekä 0-vaiheen toteutus- ja ohjaussuunnitelma. Lisäksi arvioidaan
tarjouspyyntöprosessin onnistuminen. Viidennessä luvussa käydään läpi johtopäätökset.
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2 Älyliikennekehitys ja liikenneinnovaatioiden tarve
Tässä luvussa perehdytään älyliikennekehitykseen ja liikenneinnovaatioihin. Älykaupungit
ovat hyviä alustoja liikenneinnovaatioiden kehitykselle. Datan avaaminen ja uusien
teknologioiden

hyödyntäminen

tulevat

muuttamaan

radikaalisti

liikenteen

totuttuja

liiketoimintamalleja. Liikennepalveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän yksityisille
yrityksille julkisen sektorin sijaan.
Älykaupunki käsitteenä kattaa aiheet kaupunkisuunnittelusta taloudelliseen ja teknologiseen
kehitykseen ja jopa ihmisten onnellisuutta koskevaan keskusteluun (Mustonen et al. 2014, 2).
Älykaupunkien teknologiaratkaisujen markkinoiden uskotaan kasvavan yli 20 miljardiin
dollariin vuoteen 2020 mennessä. Ennustettu markkinoiden kasvu painottuu älyratkaisuihin,
joilla voidaan luoda kestävän kehityksen, kansalaisten hyvinvoinnin sekä taloudellisen
kehityksen kasvua. (Zanella et al. 2017, 23). Älykaupunki pyrkii älykkyyteen ict-teknologiaa
ja dataa hyväksikäyttäen (Mustonen et al. 2014, 3).
Kaupungin palvelut liittyvät yleensä liikenteen, hallinnon, energian, kulttuurin, kaupallisten
palveluiden tai ympäristön teemoihin. Näistä palveluista liikenteellä ja liikkumisella sekä
niiden analyyseillä on suuri merkitys. Älykäs liikkuminen (Smart Mobility) on yksi avaintekijä
modernissa älykaupungissa kattaen paikallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden, ictinfrastruktuurin

sekä

kestävät,

innovatiiviset

ja

turvalliset

joukkoliikenne

-

ja

kuljetusjärjestelmät. (Bellini et al. 2017, 31.) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (2017, 7)
arvion mukaan älyliikenteen ja itseohjautuvien ajoneuvojen globaali markkinapotentiaali on 3
400 miljardia euroa vuonna 2030.
2.1 Julkinen sektori ja uudet liiketoimintamallit älyliikenteessä
Julkisella sektorilla on erilaisia rooleja liikenteen järjestämisessä ja kehittämisessä.
Perinteisesti valtio on rahoittanut joukkoliikennettä kuntien kautta. Kuntien rooli liikenteessä
on ollut hankkia joukkoliikennelinjojen operointia erilaisilta toimittajilta ja osin myös operoida
joukkoliikennettä omien organisaatioidensa, kuten Helsingin liikennelaitoksen (HKL) kautta.
Suomessa joukkoliikenteen järjestämistavat muuttuvat joukkoliikennelain mukaisesti asteittain
2.12.2019 mennessä. Uusi rahoitusmalli vähentää välikäsiä, sillä valtio siirtyy maksamaan
liikenteenharjoittajille suoraan sen sijaan, että se avustaisi kuntia. Bruttomallilla järjestettävän
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liikenteen osalta valtio saa lipputulot, jotka budjetoidaan valtion talousarvion tuloihin. Näiden
tulojen lisäksi budjetoidaan myös valtakunnalliseen lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä
muita tuloja. (Valtionvarainministeriö 2018.)
Julkisessa liikenteessä pääosa operoinnista toteutetaan Suomessa hankinnan avulla ja hankinta
on ylivoimaisesti suurin kuluerä, kuten taulukko 1. osoittaa. Joukkoliikenteen tuella puolestaan
kompensoidaan seutu-, kaupunki- ja työmatkalippujen hintavelvoitetta liikenteessä.
Rahoituksen

edellytyksenä

on

seutujen

joukkoliikenteen

palvelutason

nostaminen,

joukkoliikenteen käytön ja markkinaosuuden lisääminen sekä sen kilpailukyvyn parantaminen.
(Valtiovarainministeriö 2018.) Budjetissa on varattu rahoitusta myös kehittämishankkeisiin ja
liikkumisen ohjaukseen, jolla voidaan tukea älykaupunkikehitystä.

Taulukko 1. Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen budjetoidut määrärahat
Valtionvarainministeriön (2018) mukaan
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen

euroa, €

Junaliikenteen ostot

30 170 000

Alueellisen ja
kehittäminen

paikallisen

liikenteen

ostot,

hintavelvoitteet

ja 33

529

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki

9 750 000

Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki

8 125 000

Lentoliikenteen ostot

1 000 000

Merenkurkun liikenne

250 000

Kehittämishankkeet

750 000

Liikkumisen ohjaus

900 000

Yhteensä

84 474 000

000

Tulevaisuudessa yksityisen ja julkisen liikenteen roolit tulevat sekoittumaan entistä enemmän.
Jo nyt on nähtävissä, että esimerkiksi autonvalmistajat alkavat tuottaa erityyppisiä liikkumisen
palveluja ja kaupalliset kyydinjakamispalvelut tarjoavat käyttäjille uusia liikkumisen
vaihtoehtoja. Edellä mainitut trendit aiheuttavat kilpailuasetelman joukkoliikenteeseen nähden
ja siksi julkinen sektori joutuu miettimään suhdettaan liikenteen järjestämiseen.
kulutuskäyttäytymisen

muutokset

antavat

paikallisille,

alueellisille

ja

Nämä

kansallisille
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viranomaisille mahdollisuuden hyödyntää uusia teknologioita, kuten itseajavia ajoneuvoja
vastaamaan uusiin kuljetuksen, maankäytön ja liikkumisen tarpeisiin. (Isaac 2015, 35.)
Uudet liikenteen liiketoimintamallit kasvavat pääosin yksityisten toimijoiden ja kuluttajien
välisinä palveluina, erillään julkisesta liikenteestä. Datan uudet mahdollisuudet ja IoT-ratkaisut
antavat

tilaisuuden

hinnoitella

palveluita

todellisten

käyttökustannusten

pohjalta

reaaliaikaisesti esimerkiksi teiden käyttöasteen optimoimiseksi. Liikevaihtopotentiaalia syntyy
parantuneesta liikenneinfrastruktuurista, palveluista ja esteettömyydestä. (New Mobility Now
2017, 33.) Yksityisellä sektorilla mennään liikenteen osalta entistä enemmän kohti uusia
omistus- ja hinnoittelumalleja. Leasing, osittaisomistus sekä käyttöön perustuva hinnoittelu
yleistyvät. Nämä toimenpiteet johtavat hinnoitteluun, jossa maksetaan liikkumisesta
omistamisen sijaan. Tieliikenteessä digitalisaatio on mahdollistanut siirtymisen omistamisesta
käyttöön (Trafi 2016, 9.). Sama palvelullistumisen trendi pätee muihinkin toimialoihin. Lisäksi
digitalisaation avulla voidaan tuottaa uudentyyppisiä lisäpalveluita, jotka yhdistävät
ohjelmistokehitystä ja fyysisiä tuotteita. (New Mobility Now 2017, 36.)
2.1.1 Julkisten tahojen uudet roolit älyliikennekehityksessä
Liikenteen ala on perinteisesti ollut hyvin julkisvetoinen, sillä infrastruktuuri, palvelut ja
sääntely ovat pääosin julkisten tahojen hallussa. Julkishallinto pyrkii priorisoimaan ja
suojelemaan yleishyödyllisyyttä, mutta toisaalta sen on mukauduttava myös muuttuviin
asiakkaiden odotuksiin ja alan kehitykseen, sillä alalla on tilaa palveluiden parantamiselle.
(New Mobility 2016, 12.) Suomessa vuosittaiset liikenteen neljän miljardin hankinnat
mahdollistavat muun muassa liikkumista sujuvoittavien digitaalisten ratkaisujen ja vähähiilisen
kaluston käyttöönoton (Innovatiiviset julkiset hankinnat 2017, 7).
Uusia liikenteen palveluiden malleja on vaikea määritellä ja vielä vaikeampaa säännellä, sillä
ne ovat mukautuvia ja kehittyvät jatkuvasti. Nämä palvelumallit sijoittuvat johonkin
perinteisen julkisen liikenteen ja kaupallisten liikennepalveluiden väliin, joten niiden
sijoittaminen tiettyyn kategoriaan voi olla vaikeaa. Jotkut uudet liikenteen palvelumallien
tuottajat ovat aiheuttaneet konflikteja käyttämällä hyödyksi sääntelyn porsaanreikiä. Taksiala
on ollut yksi ensimmäisistä, jossa uusi liikenteen paradigma näkyy pitkälti Uberin kaltaisten
kyytipalveluiden takia. Yksityisten palveluntuottajien tullessa markkinoille myös julkisessa
liikenteessä tulee tapahtumaan muutoksia, jolloin julkisen sektorin rooli julkisen liikenteen
operoinnissa voi vähentyä. Se ei kuitenkaan poista julkisen sektorin roolia liikenteen
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turvallisuuden, saavutettavuuden ja yhteisen hyvän varmistajana, vaan julkisen sektorin rooli
uusien palveluiden mahdollistajana vahvistuu. Valvonnalle ja sääntelylle on entistä suurempi
tarve, kun uudet toimijat ja vielä vakiintumattomat ratkaisut siirtyvät operoimaan julkisille
teille. (New Mobility 2016, 12.)
Vaikka julkishallinnon rooli liikenteen operoinnissa ja datan keruussa vähenee, sillä tulee
olemaan päätösvalta maankäytössä ja aluekehityksessä. Näin julkishallinto tulee säilymään
liikenneinfrastruktuurin pääasiallisena omistajana ja hoitajana. On aiheellista pohtia, kuinka
tätä omaisuutta kannattaa johtaa. Itseohjautuvien ajoneuvojen myötä on mahdollista
esimerkiksi tehostaa tien- ja alueidenkäyttöä pysäköintipaikkojen ja teiden tilantarpeen
vähentyessä. Uusien liikkumisen palveluiden myötä tarve infrastruktuurin käytön seurannalle
kasvaa, sillä teiden liikakäyttö johtaa tien kunnon huonontumisen lisäksi palvelutason laskuun,
josta seuraavat suuremmat ylläpitokustannukset, teiden ruuhkautuminen ja ympäristöhaitat.
Julkisen sektorin hallitessa infrastruktuuria on mahdollista hallita myös liikennejärjestelmää
kestävällä tavalla. (New Mobility 2016, 13.)
Liikennejärjestelmällä on tärkeä sija yhteiskunnassa, ja tiedosta on tullut vallitseva trendi
kaikissa liikennemuodoissa (Trafi 2016, 18). Datan kasvu mahdollistaa täysin uudenlaisten
palveluiden

synnyn

ja

samalla

reilun

ja

avoimen

tulevaisuuden

liikkumis-

ja

liikennejärjestelmän kaikille käyttäjille. Täysin sama liiketoimintamalli tuskin tulee toimimaan
kaikkialla maailmassa, sillä tarpeet ja prioriteetit vaihtelevat, samoin paikkasidonnaiset
kustannusrakenne

ja

edut.

On

mahdollista,

että

jotkut

jo

markkinoilla

olevat

edistyksellisemmät hinnoittelumallit erityisesti liikkumisen jakamisliiketoiminnassa pystyvät
mukautumaan laajemmille markkinoille ja palvelemaan laajempaa käyttäjäkuntaa ja
sidosryhmiä sekä julkisella että yksityisellä puolella. (New Mobility Now 2017, 36.)
Digitalisoituvassa ja yhä enemmän verkottuneemmassa toimintaympäristössä datan arvo
korostuu. Älyjärjestelmät tarvitsevat dataa toimiakseen, ja uusien liikkumisen palveluiden
menestys riippuu niiden kyvykkyydessä kerätä ja käsitellä dataa. Liikennettä ja maankäyttöä
suunniteltaessa ja johdettaessa julkishallinto on perinteisesti vastannut datan keruusta ja sen
hyödyntämisestä. Datan siirtyessä yhä enemmän yksityiseen omistukseen kerätyn datan ja
käyttäjien yksityisyyden suojaaminen muodostuu myös tärkeäksi kysymykseksi.

(New

Mobility 2016, 13.)

17

2.1.2 Jakamistalous ja -liiketoiminta älyliikennekehityksessä
Yhä useammat liikenteen palvelut perustuvat jakamiseen. Julkinen liikenne kuuluu jaettuun
liikenteeseen, sillä siinä käyttäjät jakavat saman kulkuvälineen. Jaettu liikenne kattaa myös
kulkutapoja, joissa käytetään pienempiä ajoneuvoja tai matkustetaan jopa yksin. Jakaminen voi
tapahtua

joko

jakamalla

ajoneuvo

samanaikaisesti,

kuten

kyytipalveluissa

tai

kutsuliikennepohjaisessa verkostoituneessa tavarankuljetuksessa, tai peräkkäin, kuten autojen
tai pyörien jakamispalveluissa. Taksipalvelut ja uudet taksityyppiset henkilökuljetuspalvelut
ovat voimakkaasti kasvava osa jaettua liikennettä. Niiden liiketoimintamallissa olennaista on,
että käyttäjä pääsee kyytiin hyvin lyhyellä varoajalla ja haluamastaan sijainnista. Käyttäjät
eivät omista ajoneuvoja, jolloin kyse ei ole jakamisesta sen varsinaisessa merkityksessä, vaan
enemmänkin jakamisliiketoiminnasta. Käyttö maksetaan tyypillisesti joko kuukausittaisella
tilauksella tai käytön mukaan laskuttamalla. (New Mobility Now 2017, 26.)
2.1.3 Käyttäjien rooli älyliikennekehityksessä
Käyttäjät ja kuluttajat ovat avainasemassa tulevaisuuden kaupunkien muotoutumisessa.
Kehittyvät teknologiat ja palvelut mahdollistavat uusia toimintamalleja, mutta kuluttajista on
kiinni, kuinka arvokkaiksi ja merkityksellisiksi ne kehittyvät. Valinnanvapauden lisäännyttyä
käyttäjän liikkuminen rakennetaan omiin tarpeisiin sopivaksi erilaisia osia ja kutsupalveluita
hyödyntäen. (Trafi 2016, 9.) Teknologian murros avaa mahdollisuuksia yksityisen sektorin
toimijoille ja samalla tuo uusia haasteita julkiselle sektorille, erityisesti siinä, kuinka
mahdollistetaan

tasapuoliset

julkiset

palvelut

kaikille

kansalaisille.

Liikenteessä

julkishallinnon avainkysymys on, kuinka liikenteen resurssit jaetaan tavalla, jossa käyttäjien
odotukset ja erilaisten ihmisryhmien liikenteen palvelutaso ovat tasapainossa keskenään.
(New Mobility 2016, 14.)
Kuluttajilla on erityyppisiä tarpeita, ja odotuksiin vastaaminen edellyttää erilaisille
ihmisryhmille räätälöityjä palveluita. Internet ja mobiilisovellukset mahdollistavat palveluiden
personoinnin laajojen datavarantojen pohjalta. Suuret ikäluokat ovat ensimmäinen verkko- ja
mobiilipalveluita käyttävä sukupolvi, mikä tekee heistä potentiaalisia uusien liikkumisen
palvelujen

käyttäjiä.

Nuoremmissa

ikäluokissa

on

nähtävissä

selkeä

muutos

liikkumistottumuksissa. Se liittyy nykyiseen verkottumisen kulttuuriin, jossa ollaan jatkuvasti
yhteydessä internetiin esimerkiksi mobiilipalveluiden kautta. Näille käyttäjille liikenteen
palveluiden odotetaan olevan saatavilla yhtä helposti kuin muidenkin päivittäisten
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mobiilipalveluiden. (New Mobility 2016, 15.) Näihin odotuksiin vastaamaan on luotu erilaisia
matkustajainformaatiopalveluita sekä kutsupohjaisia liikennepalveluita. Palveluiden räätälöinti
ja nopea toimitus ovat perusodotuksia palvelulle, ja kuluttajilla on valta valita, missä ja milloin
kutakin palvelua hyödynnetään. Toisaalta osa kuluttajasegmenteistä ei pääse hyödyntämään
uusia mobiilipalveluita esimerkiksi taloudellisten syiden tai teknologisen osaamattomuuden
vuoksi. Jotta kaikille voidaan taata yhtäläiset palvelut, täytyy julkisen sektorin tukea eritoten
niitä, joilla on rajoittunut pääsy internetiin. (New Mobility 2016, 16.) Toisaalta automatisaatio
myös tasa-arvoistaa liikennettä, kun ajo-oikeus ei määritä yksilön kulkuvälineen valintaa tai
liikkumisen mahdollisuuksia (Trafi 2016, 9).
2.1.4 Avoin data älykaupungeissa
Terminä “älykaupunki” ei ole vielä vakiintunut, mutta ajatuksena on julkisten varojen
tehokkaampi käyttö ja kansalaisille suunnattujen palveluiden parempi laatu. (Zanella et al.
2014, 22.) Julkishallinnossa budjetit tiukkenevat, jolloin digitaalisten palvelujen tarve kasvaa.
Kaupunkia johdetaan ja kehitetään usein ict-ratkaisujen avulla. Kaupungin ei lähtökohtaisesti
kannata kehittää kaikkia digitaalisia sovelluksia tai palveluita itse, vaan toimia mahdollistajana
ja tarjota dataa avoimesti muiden käyttöön. (Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa 2017,
7.) Kaupungin mahdollisuuksia tuottaa ja jakaa relevanttia dataa voidaan pitää älykaupungin
merkkinä (Santos et al. 2017, 1).
Kaupunkien laajoista tietomassoista hyödynnetään toistaiseksi vasta pientä osaa. Datan
vapauttaminen avoimeen käyttöön nostaa esiin uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja
yrittäjyyteen (Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa 2017, 5) sekä julkisen sektorin
toiminnan tehostamiseen. Kaupungin tuottama data voidaan jakaa avoimien rajapintojen
kautta, jolloin sitä voivat hyödyntää datan tuottajaorganisaation ohella muut toimijat.
Avoimilla rajapinnoilla vältetään datan tilaaminen yksittäisiltä järjestelmätoimittajilta.
(Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa 2017, 7.)
Avoimen datan päälle syntyvä liiketoiminta tekee kaupungeista elinvoimaisempia ja
houkuttelevampia (Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa 2017, 5). Ict-teknologia
nivoutuu kaikkiin älykaupungin asukkaiden elämänalueisiin etenkin liikenteen ja liikkumisen,
terveydenhuollon, energian ja ympäristön saralla (Bellini et al. 2017, 31). Kaupungeissa datan
avaaminen ja jakaminen hyödyttää suoraan esimerkiksi tietopalveluita ja yrityspalveluita. Data
on konsultoitaville yrityksille erinomaista raaka-ainetta ja kokeilumateriaalia. Mitä enemmän
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dataa käytetään, sitä enemmän sen laatu paranee. Samalla voi syntyä ennalta aavistamattomia
innovaatioita. (Yhdessä kohti avoimen datan liiketoimintaa 2017, 7.) Erityisesti pilottiprojektit
ovat taloudellisesti järkeviä malleja innovoida, sillä niillä voidaan saavuttaa pitkän aikavälin
hyötyjä sekä yrityksille, kansalaisille että sijoittajille (Smart Cities Council 2013).
Älykaupungit ovat velvoitettuja olemaan yhä läpinäkyvämpiä datansa jakamisessa. (Santos et
al. 2017, 1) Avoin data luo läpinäkyvyyttä auttamalla kaupunkilaisten verorahojen käytön
seurannassa

(Yhdessä

kohti

avoimen

datan

liiketoimintaa

2017,

7).

Tietoliikenneinfrastruktuurin avulla voidaan tarjota yhtenäisiä, yksinkertaisia ja taloudellisia
ratkaisuja julkisten palveluiden saavuttamiseen. Tällöin on mahdollisuus synergioihin julkisen
ja yksityisen sektorin välillä sekä kansalaisille läpinäkyvämpään toimintaan. (Zanella et al.
2014, 22.)
2.2 Liikenneinnovaatiot mahdollistavat teknologiat
Kaupungistumisen, digitalisaation ja palvelullistumisen megatrendien ohella uusien
teknologioiden kehitys mahdollistaa liikenneinnovaatioiden synnyn. Tärkeimpiä teknologioita
ovat Big Data, esineiden internet eli IoT, liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS)
sekä itseajavat ajoneuvot. Älyliikenteen uudet palvelut yhdistelevät lähes poikkeuksetta
useampia

teknologioita.

Kyseiset

teknologiat

liittyvät

kiinteästi

diplomityön

esimerkkihankkeeseen ja sen tarjouspyynnön teknisiin määrityksiin.
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2.2.1 Big Data
Big data koostuu monista eri lähteistä saatavasta datasta. Dataa kerätään ja yhdistellään
esimerkiksi sensoreista, liiketoiminnan transaktiosta ja sosiaalisesta mediasta (New Mobility
2016, 6). Kerätty raakadata ei ole itsessään arvokasta. Sen sijaan analytiikan hyödyntämisestä
löytyy merkittävin liiketoimintapotentiaali, sillä tietoon pohjaavat palvelut ovat arvokkaita.
Nykytilanteessa useat toimijat avaavat jopa ydinliiketoimintaansa koskevia tietovarantoja
yleiseen käyttöön, mikä hyödyttää alkuperäisen liiketoiminnan ohella uuden liiketoiminnan
luomista. Tietojen yhdistäminen ei rajoitu vain liikenteen tai liikennejärjestelmän tietojen
yhdistämiseen, vaan koko yhteiskunnan tietomassa on käytettävissä. Palveluista tulee entistä
räätälöidympiä. (Trafi 2016, 18) Liikenteen sektorilla datan analysoiminen kiinnostaa
yrityksiä, jotta saadaan lisätietoa ihmisten käyttäytymisestä ja järjestelmien toiminnasta. Se
johtaa tiettyihin kysymyksiin henkilökohtaisen datan yksityisyydestä, turvallisuudesta ja
omistajuudesta. (New Mobility 2016, 6.) Tulevaisuudessa datan määrä kasvaa merkittävästi
yhteistoiminnallisten ja automaattisten ajoneuvojen keräämän datan myötä (LVM 2017, 13).
2.2.2 IoT
IoT eli asioiden internet merkitsee laitteiden verkottumista, jotta ne voivat kerätä tietoa ja
kommunikoida

keskenään.

pysäköintijärjestelmissä

IoT-ratkaisuja

vapaiden

käytetään

paikkojen

liikenteessä

merkitsemiseen

esimerkiksi
reaaliajassa.

Käyttömahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Verkottuneet ajoneuvot voivat parantaa
liikenneturvallisuutta erityisesti ajoneuvojen välisen kommunikaation (vehicle-to-vehicle,
V2V) ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välisen kommunikaation (vehicle-to-infrastructure, V2I)
kehittyessä. (New Mobility 2016, 6.) Vuonna 2015 arvioitiin että internetiin kytkettyjen
laitteiden määrä on 6 ja 14 miljardin välillä. Nämä luvut eivät sisällä kannettavia tietokoneita,
PC-tietokoneita eikä älypuhelimia. Vuonna 2020 näitä laitteita arvellaan olevan 32 ja 33
miljardin välillä. (Riebe 2015, s.82.) Ajoneuvoa kutsutaan verkottuneeksi, kun se on
langattomassa tietoliikenneyhteydessä infrastruktuuriin, toisiin ajoneuvoihin tai laitteisiin
(V2X). Kuvassa 2 on esitetty visuaalisesti V2V-, V2I- sekä V2X-periaatteet. Yhdistämisessä
käytettävät teknologiat vaihtelevat matkapuhelinverkkoyhteydestä (3G/LTE) lyhyen kantaman
radioon. (Trafi 2015, 21.) Laitteiden määrän lisääntyessä paineet tietoliikenneinfrastruktuurille
lisääntyvät ja 5G-verkkoyhteys tarvitaan, jotta lisääntyvä dataliikenne saadaan siirrettyä
reaaliaikaisesti.

21

Trafin

arvion

(2017,

8)

mukaan

vuonna

2030

esineiden

internet

mahdollistaa

automaattiajamisen myös liikkumismuodoille, joille haasteena ovat olleet ympärillä olevat
muuttujat. Tieliikenteen automaatio on edennyt nopeasti ympäristön ja muiden liikkujien
tunnistamisen helpottuessa ja tietoa pystytään välittämään entistä tehokkaammin.
Tulevaisuudessa autot tulevat viestimään myös muiden kulkumuotojen kanssa, jolloin
esimerkiksi junat voivat viestiä tasoristeyksissä tulemisestaan autoille.

Kuva 2. Erilaiset verkottuneet ajoneuvojen IoT-ratkaisut
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2.2.3 MaaS
MaaS tarkoittaa liikennettä palveluna. MaaS:issa erillisten itsenäisten toimittajien palvelut
käyttävät yhteistä mobiilialustaa, mikä kokoaa julkisen liikenteen, taksipalvelut sekä pyörä- ja
autovuokrauksen yhdeksi palveluksi, joka sisältää käyttäjän reitin suunnittelun ja matkan
maksamisen. Kuvassa 3 on esitetty MaaS-viitekehys.

Kuva 3. MaaS-viitekehys

MaaS:in tavoitteena on olla käyttäjälle auton omistusta houkuttelevampi vaihtoehto, jolloin
alan kasvu voi vaikuttaa voimakkaasti auton omistuksen laskuun tulevaisuudessa. Erityisesti
eurooppalainen tutkimus ja yritysten panostus on ollut merkittävää. (New Mobility 2016, 8.)
Suomi on yksi MaaS:in edelläkävijöitä ja kärkimaita. Suomessa on vahva tahtotila liikenteen
uudelleenjärjestelyyn. Yritykset ja viranomaiset näkevät käyttäjälähtöisen kestävän liikenteen
personoinnin tärkeänä. (Huhtala-Jenks & Forsblom 2015.) MaaS kaupallistaa jakamistalouden
ratkaisuja personoimalla ne vastaamaan käyttäjien liikkumis- ja kuljetustarpeisiin. Yhden
matkan aikana käyttäjä voi hyödyntää useaa eri kulkumuotoa, jotka muodostavat
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katkeamattoman ja sujuvan matkaketjun, joka voidaan räätälöidä kutsupohjaisesti juuri
käyttäjän lähtöpisteestä määränpäähän. Matkat suunnitellaan ja varataan mobiilisovelluksen
kautta, ja hinnoittelussa voidaan soveltaa kertamaksua tai palveluiden paketointihinnoittelua.
MaaS-liiketoimintamalli toimii parhaiten alueilla, joissa on valmiiksi laaja kirjo eri
liikennemuotoja ja lisäksi saatavilla paljon avointa dataa. Myös operaattoreiden valmiudet
tarjota mobiililippuja ja lähimaksua vaikuttavat, samoin halukkuus antaa kolmansien
osapuolten myydä heidän palveluitaan. (New Mobility Now 2017, 26.) Globaali
kasvupotentiaali MaaS-liiketoiminnalle on erittäin suuri, sillä pelkästään Suomessa liikenteen
palveluiden markkinat ovat noin 30 miljardin arvoiset. Julkinen sektori käyttää liikenteeseen 4
miljardia, yksityiset yritykset 10 miljardia ja kuluttajat 16 miljardia. (Huhtala-Jenks &
Forsblom 2015.)
2.2.4 Matkustajainformaatiojärjestelmät
Ensimmäiset

aikataulutietoa,

reittisuunnittelua

ja

saapumisaikaennusteita

tarjoavat

matkustajainformaatiojärjestelmät olivat lähes aina julkisen sektorin ja liikenneoperaattorien
hallinnassa (New Mobility 2016, 8). Tänä päivänä jopa ajoneuvojen ja kuljettajien
henkilökohtaiset päätelaitteet tarjoavat navigointipalveluita, jotka perustuvat ajoneuvosta
kerättyyn tietoon ja erilaisiin algoritmeihin. Yhteistoiminnallisten ja automaattisten
ajoneuvojen keräämän datavarannon kasvaessa myös navigointipalvelut paranevat. (LVM
2017, 13.) Järjestelmien tarjoajat ovat nykyään yhä useammin yksityisiä yrityksiä ja palvelut
ovat laajentuneet reittioptimointiin, reaaliaikaiseen liikenne- ja matkustajainformaatioon sekä
useamman kulkumuodon yhdistäviin reittisuunnittelupalveluihin. Palvelut ovat usein
käyttäjille ilmaisia, jolloin todellinen liiketoimintamalli yrityksillä perustuu datan myynnistä
saatuihin tuottoihin. Yleensä nämä yritykset pyörivät sijoittajien rahoilla, jotka hakevat
suurempaa tuottoa sijoituksilleen datan arvon kautta. (New Mobility 2016, 8.)
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2.2.5 Itseajavat ajoneuvot
Automaattiajamisella on tärkeä rooli eurooppalaisessa liikennepolitiikassa. Se nähdään yhtenä
tulevaisuuden liikkumista ja elämänlaatua muokkaavista avainteknologioista. (LVM 2017, 5.)
Itseajavat ajoneuvot voivat ajaa kaduilla ilman ihmisen panosta ja tehdä itse päätöksiä liittyen
vuorovaikutukseen muiden tienkäyttäjien kanssa. Ne havainnoivat ympäristöään esimerkiksi
GPS:n ja erilaisten tutkien (esim. lidar) avulla. Itseajavia ajoneuvoja on testattu ja testataan
parhaillaan eri puolilla maailmaa. Esimerkki itseajavista ajoneuvoista julkisena palveluna on
Sveitsin postibussijärjestelmä, jossa postiautot operoivat ilman kuljettajia. (New Mobility
2016.). Robottibussien yleistyminen tulevaisuudessa on suuressa määrin liikennepoliittinen
kysymys (Trafi 2018). Kuvassa 4 on arvioitu itseajavien ajoneuvojen yleistymistä
yhteiskunnassa. Tällä hetkellä näyttäisi, että jo muutaman vuoden päästä yhä useampi julkisen
liikenteen taho voisi hyödyntää itseajavia ajoneuvoja, kuten robottibusseja, osana
joukkoliikennejärjestelmää.

Kuva 4. Arvio automaattiliikenteen tulevaisuudesta

25

Tärkeimmät automaattiajamista puoltavat tavoitteet ovat turvallisuus, tehokkuus, mukavuus,
sosiaalinen yhdenvertaisuus ja esteettömyys. Turvallisuudella tarkoitetaan ihmisten
aiheuttamien liikenneonnettomuuksien vähentämistä. (LVM 2017, 5.) Itseajavat ajoneuvot
havainnoivat ympäristöään, mutta sen lisäksi järjestelmä, jossa on yhteys muihin tienkäyttäjiin
parantaa turvallisuutta (Trafi 2015, 21). Tehokkuudella tarkoitetaan liikennejärjestelmän
tehokkuutta, mikä puolestaan tukee kestävää kehitystä vähentämällä liikenneruuhkissa
vietettyä aikaa sekä pienentämällä energian kulutusta ja päästöjä sujuvamman liikenteen
myötä. Mukavuus merkitsee kuljettajalle annettua vapautta käyttää aikaansa vapaammin
automatiikan huolehtiessa ajamisesta. Sosiaalinen yhdenvertaisuus puolestaan antaa
useammille

käyttäjille

mahdollisuuden

liikkumiseen,

esimerkiksi

ikääntyneille

ja

toimintarajoitteisille. Saavutettavuudella mahdollistetaan pääsy myös alueille, jotka ovat
nykyään pahoin ruuhkautuneet, kuten kaupunkien keskustat. Automaattiajaminen on myös
muita liikkumisen kehityspolkuja tukeva prosessi. On oletettavissa, että vuonna 2050
liikenteen sähköistyminen, palveluistuminen ja automaatio ovat pitkällä: hyvin suuri osa
ajoneuvoista toimii sähköllä, on jaettu lukuisten ihmisten käyttöön sekä liikkuu ja toimii
autonomisesti matkustajaa vaivaamatta. (LVM 2017, 5.)
Itseajavat ajoneuvot tarvitsevat toimiakseen paljon teknologiaa. Ohjelmistojen, karttojen,
ruuhkatietojen, tietöiden ja kelitietojen päivitykseen vaaditaan mobiiliverkkoyhteys ja
autonomisille järjestelmille tulee mahdollistaa etävalvonta, jonka kautta ajoneuvon voi ottaa
etähallintaan ongelmatilanteissa. ITS-G5 (tai vastaava muu teknologia) hyödyttää
robottiajoneuvoja, sillä sen avulla voidaan parantaa erityisesti tilannetietoisuutta. (Trafi 2015,
21.) Digitaalista infrastruktuuria tarvitaan tarkkojen karttojen (high definition maps, HD kartat)
luomiseen. Kartoituksessa käytetään ajoneuvojen antureita, jotka keräävät liikenneympäristöä
ja tapahtumia kuvaava dataa. Datasta valmistetaan virtuaalinen malli., jota ylläpidetään,
täydennetään ja analysoidaan pilvipalveluiden kapasiteettia hyödyntäen. Liikkuessaan
automaattiajoneuvot käyttävät mallia operaatioihinsa verraten sitä anturihavaintoihin. (LVM
2017, 12.) Reittisuunnitelmaa seuraava itseajava ajoneuvo kykenee antamaan reaaliaikaisen
sijaintinsa lisäksi myös lähitulevaisuuden tarkan ennusteen ajolinjasta ja
-nopeudesta (Trafi 2015, 21).
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Seuraavat

robottibussiliikenteeseen

liittyvät

ajankohtaiset

ongelmat

kartoitettiin

Liikenneviraston ja Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin ALVAR-hankkeessa (2017)
FABULOS-hankkeen aikana:
● “Alhainen nopeus (alle 20 km/h) johtaa suuriin nopeuseroihin sekaliikenteessä. ->
Robottibussit sopivat alkuvaiheessa paremmin erotetuille väylille tai erittäin alhaisen
nopeuden kaduille (esim. shared space).
● Toisaalta robottibussit eivät nykyisellään kykene huomioimaan taajamaliikenteessä
yleisiä tekijöitä (esteet ja yllättävät tapahtumat, liikennevalot, risteävä liikenne).
● Useimmissa tapauksissa linjaa tulisi operoida ympäri vuoden ja tällöin talviolosuhteet
ovat vielä nykykalustolle hankalia.
● Infran muutostoimenpiteet ja HD-kartan luominen kohdistuvat rajatulle alueelle ->
nopeahko käyttöönotto mahdollista.
● Etävalvonta ja -ohjaus ovat pakollisia. Nopeita, kaupallisia tietoliikenneyhteyksiä ei
ole vielä, mutta robottibussilinjan etäohjausta varten voidaan muodostaa tarkasti
rajattu, yksityinen verkko.
● Edellä mainituista puutteista johtuen ei vielä olla siinä vaiheessa kehitystä, että
voitaisiin ajaa täysin ilman matkustamossa olevaa operoijaa.”
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3 Innovaatiot ja hankinta julkisella sektorilla
Tässä luvussa käsitellään innovaatioita ja hankintaa julkisella sektorilla. Julkisten palvelujen
tuottamiseen liittyvissä hankinnoissa ja investoinneissa löytyy kehittämismahdollisuuksia
liittyen innovaatiotoimintaan. Kunnat ovat valtion ohella merkittäviä ostajia innovaatioita
edistäville ratkaisuille. Etenkin liikenteen, jäte- ja vesihuollon sekä rakentamisen aloilla
tehdään

arvoltaan

huomattavia

hankintoja.

Ensimmäisellä

asiakastoimituksella

on

kaupallistavalle yritykselle tärkeä referenssiarvo, jolloin kuntien ja valtion rooli uuden
ratkaisun tilaajana korostuu. Monilla aloilla on hankala luoda kysyntää uusille ratkaisuille
ilman valtion ja kuntien edelläkävijyyttä. (Valovirta 2010.) Julkinen sektori voi luoda kysyntää
uusille innovaatioille ja suunnata niiden kehitystä kertomalla tarpeistaan ja hankinta-aikeistaan
yrityksille, jolloin yritykset osaavat ottaa sen huomioon hyvissä ajoin suunnitellessaan
tuotekehitysprojekteja (Holopainen 2017, 46).
Innovaation kaupallistaminen hyödyntäminen edellyttää usein kokeilutoimintaa ennen
ratkaisun käyttöönottoa. Testialustaksi sopivat kaupungit ja kunnat, jotka voivat osallistaa
palvelutuotannon prosesseja ja niiden käyttäjiä yritysten pilotointiin. (Valovirta 2010.)
Kaupungit ja kunnat voivat myös toimia tuotekehityksen ja testauksen yhteistyökumppaneina
(Holopainen 2017, 46).
Vaikuttavinta on hyödyntää aika ennen suuria investointeja, jolloin pystytään vielä
kokeilemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen suuremman investointipäätöksen tekemistä.
Pilotoinnissa pyritään madaltamaan käyttöönoton riskiä testauksella sekä kustannusten ja
vaikutusten arvioinnilla. Pilottien riski on pieni, sillä lopullisessa ratkaisussa voidaan aina
turvautua myös vähemmän innovatiiviseen vaihtoehtoon, mikäli testatut ratkaisut eivät
toimikaan. (Valovirta 2010.) Ajoitus on yrityksille oleellinen asia, sillä hankintaprosessissa on
yleensä hankintailmoituksen julkistamisen jälkeen myöhäistä ryhtyä tuotekehitykseen,
poikkeuksena esikaupallinen hankintamalli, jossa hankitaan nimenomaan tuotekehitystä
yrityksiltä. Parhaimmassa tapauksessa innovatiiviset hankinnat voivat olla linkki yritysten
tuotekehityksen ja julkisten palveluiden uudistumisen välillä.
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3.1 Julkisen sektorin hankinnat
Julkiset hankinnat tarkoittavat oman organisaation ulkopuolelta tehtäviä tavara-, palvelu- ja
rakennusurakkahankintoja, joissa toimijana on julkinen sektori, kuten valtio, kunnat ja
kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt
hankintayksiköt. Hankinnat tehdään noudattaen kansallista hankintalainsäädäntöä ja EUhankintadirektiivejä. (TEM 2018a.) Julkisilla hankinnoilla vastataan julkiseen kysyntään.
Julkisen sektorin rooli ja julkisten hankintojen osuus BKT:sta kasvavat. (Juselius 2017)
Julkiset

hankinnat

muodostavat

OECD:n

(2017)

mukaan

noin

18%

Suomen

bruttokansantuotteesta. Valtionvarainministeriön mukaan ulkoisten hankintojen arvo oli
valtion tasolla 5,8 miljardia euroa vuonna 2017 ja kuntapuolella 17,38 miljardia euroa
(Eskelinen 2017, 25).
Julkisia hankintoja säännellään eri tasoilla: kansallisesti, EU-tasolla ja kansainvälisesti.
Kansallista hankintaa säätelevät hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki sekä valtioneuvoston
asetus julkisista hankinnoista. EU:n hankintadirektiiviin perustuu määrätyn kynnysarvon
ylittävien julkisten hankintojen avaaminen kilpailulle. (Direktiivit 2014/24/EU ja
2014/25/EU.)

Kansainvälisesti

yhteisiä

julkisia

hankintoja

sääntelee

Maailman

kauppajärjestön julkisia hankintoja koskeva GPA-sopimus, jonka mukaan sopijamaat avaavat
tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat yhdenvertaisesti myös toisista sopijamaista
tuleville tarjoajille. (Juselius 2017, 12.) Sääntelyn tiukkuus kasvaa hankintojen koon kasvaessa
ja maantieteellisen alueen laajentuessa (kuva 5).
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Kuva 5: Sääntelyn tiukkuus eritasoisissa hankinnoissa
Euroopan komissio teetti vuonna 2014 selvityksen, jonka tavoitteena oli arvioida tutkimus- ja
kehityshankintojen ja ict-hankintojen osuutta julkisista hankinnoista. Hankintailmoitusten
eurooppalaista portaalia (TED) ja maakohtaisia hankintailmoituskanavia hyödynnettiin
selvityksessä. T&k- ja ict-hankintoja etsittiin tuotekoodiluokituksella (CPV) sekä avainsanojen
haulla. Selvityksessä tulivat esiin suuret erot maiden välillä. Lisäksi huomattiin merkittäviä
epävarmuustekijöitä

liittyen

tilastodatan

luotettavuuteen

ja

yhteismitallisuuteen.

(Innovatiiviset julkiset hankinnat 2017, 83.)
Julkisen sektorin hankintoihin liittyy muutamia erityispiirteitä: julkisten varojen käytön
tehostamiseksi niitä rajoitetaan (TEM 2018a) ja toisaalta kilpailua pyritään edistämään niiden
avulla. Julkisella sektorilla on kovat paineet kustannusten vähentämiseksi ja laadun
parantamiseksi (TEM 2018b). Johtuen kaupallisesta näkemyksestä ja verorahojen käytöstä,
tulee hankkia yhä enemmän yhä vähemmällä. Korruption estämiseksi julkisen sektorin
suosituimmat hankintamenetelmät ovat läpinäkyviä (Tadelis 2012, 297-302). Hankinnat tulee
toteuttaa taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, avoimesti sekä suhteellisuuden vaatimukset
ja

ympäristönäkökohdat

huomioon

ottaen

(Laki

julkisista

hankinnoista

ja
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käyttöoikeussopimuksista 2018). Lisäksi hankintayksikön tulee hyödyntää kilpailuolosuhteet
sekä kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä.
Valtion hankintatoimi tavoittelee hankinnoilla tulostavoitteiden saavuttamista. Hankintojen
tulee perustua todelliseen tarpeeseen pohjautuvaan hankintasuunnitelmaan. Hankinnoissa tulee
ensisijaisesti hyödyntää jo vakiintuneita toimintamalleja ja valmiiksi kilpailutettuja
puitejärjestelyjä. Hankintatoimen kehittämisessä ja tehostamisessa pyritään hyödyntämään
digitalisaatiota: sähköistä asiointia, tuotevalikoiman standardointia, toimittajamäärän
optimointia ja elinkaaren tehokasta hallintaa. (Valtiovarainministeriö 2009, 28.) Julkisen
hankinnan mahdollisuuksiin vaikuttavat ulkopuoliset tekijät, joita ovat markkinat,
oikeudellinen ympäristö, poliittinen ympäristö, organisaation sisäinen ympäristö sekä
yhteiskunnalliset ja muut ympäristötekijät. Toteutettavaksi tulee valita kokonaistaloudellisesti
edullisin ratkaisu, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan
edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. (TEM 2018a.) Ratkaisun valinnassa keskeistä on
kokonaistaloudellisuuden lisäksi hankintayksikön osaaminen ja jatkuva tietojen päivittäminen,
sillä muuten on mahdollista, että suositaan ratkaisuja, jotka ovat hankintayksikölle ennestään
tuttuja. Tällöin riskinä on esimerkiksi julkisten varojen sitominen jo valmiiksi vanhentuneeseen
teknologiaan tai pitkäkestoisiin toimitussopimuksiin, joiden aikana teknologia ympäröivässä
maailmassa kehittyy merkittävästi.
3.2 Julkiset hankintamallit
Hankintalaissa määritellään julkisen hankintaprosessin vaiheistus ja rajoitukset muun muassa
neuvottelumahdollisuuksille

toimittajan

valintaa

koskevassa

vaiheessa

sekä

itse

hankintasopimuksen aikana. Hankinnan suunnittelussa valmistellaan hankinta ja määritetään
hankinnan kohde.

Hankintalaki antaa julkisen sektorin toimijoille mahdollisuuden

innovatiivisiin julkisiin hankintoihin ja markkinavuoropuhelun käymiseen ulkoisten
toimijoiden kanssa ennen kuin hankintakohde kilpailutetaan. (Holopainen 2017, 7.)
Viestimällä tarpeistaan jo aikaisessa vaiheessa ja toteuttamalla markkinavuoropuhelun alan
toimijoiden kanssa hankintayksikön on mahdollista suunnata yritysten ratkaisujen kehitystä
vastaamaan juuri tilaajan tarpeisiin. Markkinavuoropuhelu voi näin ollen kannustaa
potentiaalisia tarjoajia tarjoamaan uudenlaisia ratkaisuja. (Julkisten hankintojen innovatiiviset
toimintamallit 2017, 27.) Hankintamenetelmä puolestaan valitaan hankinnan luonteen, arvon,
monimutkaisuuden, valintaperusteen, käytettävissä olevan ajan, neuvottelutarpeen sekä
markkinoilla toimivien toimittajien lukumäärän mukaan. Ensisijaiset hankintamenettelyt ovat
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avoin

ja

rajoitettu

menettely.

Säädetyissä

tapauksissa

voidaan

lisäksi

käyttää

neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä tai suunnittelukilpailua. (Juselius
2015, 18.)
Hankintailmoituksen

teko

tapahtuu

hankintamenetelmän

valinnan

jälkeen.

Hankintailmoituksen roolina on avoin tiedottaminen tarjouskilpailusta, jotta toimittajilla on
tasapuolinen mahdollisuus osallistua. Jos kyseessä on rajoitettu tai neuvottelumenettely,
arvioidaan seuraavaksi ehdokkaiden soveltuvuus. Sitten laaditaan ja lähetetään tarjouspyyntö,
mitä seuraa tarjousten vastaanottaminen ja käsittely. Tarjouspyyntö sisältää hankinnan kohteen
ja siihen liittyvien vaatimusten määrittelyn, ehdot sekä hankinnan valinta- ja vertailuperusteet.
Haaste on saada tarjouspyyntöön perustuvia, keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.
Valintaperusteina voivat toimia alin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousajan
päätyttyä avataan suljetut kirjalliset tarjoukset. (Juselius 2015, 19.)
Tarjousten vertailu koostuu tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistamisesta ja
tarjoajien soveltuvuuden sekä tarjouspyynnössä asetetun tarjousten valintaperusteen
täyttyvyyden arvioinnista. Vertailun jälkeen hankintapäätös tehdään ja annetaan tiedoksi
tarjoajille. Hankintapäätös täytyy antaa kirjallisesti, perustella ja antaa tiedoksi niille, joita se
koskee. Hankintasopimus tehdään sen jälkeen. (Juselius 2015, 19.)
Sopimuksen

jälkeinen

sopimusasiakirjoissa,

valvonnan

sopimuksen

vaihe

sisältää

toteutumisen

sopimusehtojen

valvonnan

ja

ylläpitämisen

riskienhallinnan

sekä

sopimusosapuolten yhteistyön hallinnan. Hankintapäätöksen jälkeen olennaisten muutosten
teko hankinnan teknisiin vaatimuksiin, palvelukuvaukseen tai -tasoehtoihin ja sopimusehtoihin
ei ole enää sallittua. Tapauksessa, jossa hankintayksikön päätös perustuu lain soveltamisessa
tapahtuneeseen virheeseen, virhe pystytään tarvittaessa korjaamaan hankintaoikaisulla.
Valituksella on myös mahdollista saattaa hankintayksikön päätös markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, jos sillä on vaikutusta tarjoajan asemaan. (Valtiovarainministeriö 2010, 113.)
Hankintalaki säätää eri hankintamenettelyjen käyttömahdollisuudet ja velvoittaa ainoastaan
kilpailuttamisprosessin toteuttamista ulkopuolisilta toimittajilta ja palveluiden tuottajilta
ostaessa. Hankintaprosessin kestoon vaikuttaa hankinnan arvo eli kynnysarvo sekä
ominaisuudet, valittu hankintamenettely ja hankintayksikön reagointikyky mahdollisiin
yllättäviin muutoksiin. Hankintayksiköllä on määrittelyvalta hankinnan sisältöön ja ehtoihin.
(Lundström 2011, 36.) Julkisen sektorin hankinnoissa ongelmana on usein, että hankintojen
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sisältö ja tarjouskilpailuissa käytettävät valintakriteerit eivät kannusta uudenlaisten tuotteiden
tai

palveluiden

ja

toimintatapojen

kehittämiseen.

Hankintaprosessi

on

myös

asiantuntijalähtöinen ja tarjouspyynnössä painotetaan toimenpiteitä tulosten sijaan (ks. kuva
6). (Askeleet innovatiivisiin hankintoihin 2014, 6.)

Kuva 6: Perinteisten julkisten hankintojen matriisi
Kuvassa

7

on

esitelty

julkisen

hankinnan

prosessi,

joka

perustuu

avoimeen

hankintamenettelyyn. Julkisen sektorin hankinnoissa kaikki kuviossa mainitut vaiheet ovat
pakollisia ja ennalta säädeltyjä.
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Kuva 7. Julkisten hankintojen hankintaprosessit
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3.3 Innovaatiotoiminta julkisella sektorilla
Suomessa käytetään julkisiin hankintoihin vuosittain n. 34 miljardia euroa. Nykyinen hallitus
on asettanut tavoitteeksi, että innovatiivisiin hankintoihin käytetään tästä viisi prosenttia eli n.
1,7 miljardia euroa tukemaan suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa. Innovatiivisissa
hankinnoissa kannustetaan toimittajia ja tilaajia tiiviiseen yhteistyöhön ja yhdistetään eri alojen
osaamista jo palveluja suunniteltaessa. Näin tuottavuus paranee ja syntyy uusia
palveluinnovaatioita ja palveluvientiä. (Tekes 2016.) Palvelutuotannon innovaatioiden
tutkimusta on tehty eniten sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla (Lovio & Kivisaari 2010, 3).
Suomen uudessa kansallisessa innovaatiostrategiassa korostetaan erityisesti kysynnän ja
käyttäjien näkökulmaa perinteisemmän t&k-ajattelun sijaan.
Julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiotarpeet eroavat toisistaan jonkin verran. Julkisen
sektorin innovaatiotarpeisiin vaikuttavat poliittiset päättäjät, kansalaiset, julkisen sektorin
organisointi sekä julkishallinnon tavoitteet. Yksityisellä sektorilla innovointitarve puolestaan
lähtee usein markkinoiden tarpeista ja sitä ohjaavat liiketaloudelliset tavoitteet. Julkisella
sektorilla innovoinnilla on myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tähän asti julkisten
organisaatioiden uudistuksissa ollaan keskitytty pääasiassa taloudellisen tehokkuuden
parantamiseen soveltamalla liikkeenjohtamisen periaatteita julkiseen hallintoon. (Kurronen
2013, 28.) Selkeät keinot ja visiot muutoksen aikaansaamiseksi ja johtamiseksi kuitenkin
puuttuvat. Lisäksi korostetaan sitä, että tavanomaisten tehostamis- ja parantamiskeinojen
lisäksi olisi pyrittävä radikaaleihin innovaatioihin, jotka toisivat merkittäviä parannuksia.
Taulukot 2 ja 3 kuvaavat julkisen arvon innovatiivista kehittämistä Isossa-Britanniassa (Lovio
& Kivisaari 2010, 29). Ajattelun taustalla on Warwickin kauppakorkeakoulun professori Jean
Harteyn tutkimusryhmä Institute of Governance & Public Management. Perinteisen hallinnon
(hierarkia) kautta on vähitellen siirrytty johtamisen (markkinat) kautta monimuotoisuuden
hallintaan (verkostot).
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Taulukko 2. Kilpailevat paradigmat: hallinnan ja julkisen johtamisen muuttuvat ideologiset
käsitykset. Lovio & Kivisaari 2010, 29 Jean Harteyn mukaan.

Taulukko 3. Innovaatio ja parannus erilaisissa hallinnan ja julkisen johtamisen käsityksissä.
Lovio & Kivisaari 2010, 29 Jean Harteyn mukaan.

Mulgan ja Albury ovat kirjallisuusanalyysin ja case-tutkimusten pohjalta kehittäneet
viitekehyksen, joka helpottaa innovaatioiden edistämistä julkisella sektorilla (Mulgan &
Albury 2003, 12). Viitekehyksessä on esitetty, miten voidaan luoda mahdollisuuksia, kehittää
ideoita, levittää innovaatioita laajamittaisesti sekä oppia niistä. Kuvassa 8 on esitetty tämä
viitekehys.
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Kuva 8. Innovaation edistämisen viitekehys

Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksessä Suomen kuntien innovaatioiden esteinä nähdään
riskien välttäminen, muutoksen pelko, yksipuolinen tieto, kysyntälähtöisen näkökulman
laiminlyönti, kannustimien puute, innovaatiojohtamisen heikko taso, pitkän aikavälin
näkökulman puute sekä hallinnon ja palvelujärjestelmän ylläpidon paineet. Suurimmat
mahdollisuudet puolestaan löytyvät uuden palvelujen tuottamisen mallin hyödyntämisestä.
Keskeisenä keinona julkisten palveluiden innovointiin on nostettu esiin inhimillisen pääoman
hyödyntäminen käyttäjien osallistamisen ja eri tahojen yhteistyön avulla. (Kurronen 2013, 30.)
Esimerkkihankkeessa vastataan näihin haasteisiin eri tahojen yhteistyöllä (kumppanikaupungit
ja palveluntarjoajat) ja uuden palvelujen tuottamisen mallia (esikaupallinen hankintamalli)
hyödyntämällä.
Loppukäyttäjien ja muiden sidosryhmien panos kehitystyöhön mahdollistaa uusia
toimintatapoja myös julkisen sektorin toiminnalle. Käyttäjälähtöisyydessä osallistetaan
käyttäjiä innovaatioprosessiin esimerkiksi yhteissuunnittelun avulla. Se mahdollistaa
monialaisen keskustelun ja syntyvien ideoiden ja ehdotusten vaihtelevuuden. Käyttäjien
mukanaolo suunnitteluprosessissa myös sitouttaa: on todennäköistä, että käyttäjien
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näkemykset tulevat huomioiduksi ja lopputulos vastaa paremmin odotuksiin. (Julkisten
hankintojen innovatiiviset toimintamallit 2017, 23.)

3.4 Innovaatioiden hankinta
Julkinen hankinta on julkisen sektorin keino luoda innovaatioita (Aschhoff & Sofka 2009,
1235) ja keskeinen kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan keino (Julkisten hankintojen
innovatiiviset toimintamallit 2017, 23). EU:n tiukentuneet kilpailusäännökset ovat johtaneet
julkisten hankintojen käytön sivuuttamiseen innovoinnissa. Viime aikoina innovaatiot ovat
herättäneet uudenlaista kiinnostusta. (Edler & Georghiou 2007, 949.) Innovaatio on havaittu
avaintekijäksi talouskasvun saavuttamiseksi ja hallitukset kannustavat yksityistä ja julkista
sektoria innovaatiota edistäviin toimintoihin (Aschhoff & Sofka 2009, 1235). EU:n
kymmenvuotinen kasvu- ja työllisyysstrategia Eurooppa 2020 tähtää siihen, että kolme
prosenttia EU:n BKT:stä suunnattaisiin t&k-työhön erityisesti julkisella sektorilla (Euroopan
komissio 2010). Julkinen hankinta yksityisen sektorin innovoinnin mahdollistajana on
herättänyt paljon keskustelua. Innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen myötä julkinen sektori
voi

tuottaa

palveluita

tehokkaammin

ja

lisäksi

vaikuttaa

yksityisten

yritysten

innovatiivisuuteen. Tähän liittyy kuitenkin monia haasteita. Innovatiiviset ratkaisut vaativat
hankinnalta kattavampia kyvykkyyksiä, jos verrataan valmiiden, jo markkinoilla olevien
tuotteiden ostamiseen mahdollisimman edullisesti. Innovoinnin esteeksi voi muodostua
julkisen sektorin organisaatioiden taipumus välttää riskejä ja tarjouspyynnön muotoilun on
todettu rajoittavan innovoinnin laajuutta (Uyarra et al. 2014, 631–644).
Julkista innovatiivista hankintaa voidaan luonnehtia innovaatiopoliittiseksi strategiaksi, johon
kuuluvat yleinen hankintapolitiikka ja strateginen hankintapolitiikka, suorahankinta julkiseen
palvelutuotantoon ja katalyyttinen hankinta, kaupallinen ja esikaupallinen hankinta (Edler ja
Georghiou 2007, 949). Innovatiivisella hankinnalla voidaan myös viitata itse hankinnan
innovatiivisuutta edistäviin käytäntöihin, kuten hankintamenettelyyn ja sopimusratkaisuun,
uudenlaiseen toiminnalliseen ratkaisuun tai hankintojen laajempiin dynaamisiin vaikutuksiin
markkinoilla julkisen sektorin palvelurakenteissa tai yksityisillä markkinoilla. Laajemmassa
mittakaavassa

kansallisissa

innovaatiostrategioissa

korostetaan

näiden

dynaamisten

vaikutusten merkitystä. Yksittäiset hankintayksiköt puolestaan pyrkivät usein kehittämään
innovatiivisilla hankinnoilla juuri niiden omiin kehittämishaasteisiin soveltuvia ratkaisuja.
(Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit 2017, 23.)
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Julkiset hankinnat voidaan jaotella eri luokkiin erilaisten tavoitteiden, ominaisuuksien ja
toteutuksen

perusteella:

tavalliset

(säännölliset)

hankinnat,

innovaatioystävällinen

säännöllinen hankinta, suora innovaatiohankinta, katalyyttinen innovaatiohankinta ja
esikaupallinen hankinta, joka ei tarkalleen ottaen ole innovatiivista hankintaa, vaan
vaihtoehtoista tai innovatiivista hankintaa edeltävä menetelmä. (Edquist 2014, 9-10) Tämä
siksi, että monet tutkijat (Edquist ja Zabala-Iturriagagoitia 2015, 147-148) esittävät, että
tullakseen kutsutuksi innovaatioksi, keksintö tulee olla kaupallistettu. Oma tulkintani kuitenkin
on, että innovaation edistäminen julkisella sektorilla on niin tärkeä asia, että tällainen
temaattinen ulos rajaaminen ei hyödytä ketään. Esikaupallisen hankintamallin tarkoituksena on
luoda julkisten tahojen tarpeisiin ratkaisuja, jotka ovat valmiita kaupallistettaviksi heti
prosessin jälkeen ja näin vaikuttavat positiivisesti julkisen sektorin innovaatiokehitykseen.
Uusien innovaatiohankintojen mallien kehittäminen on tärkeää, sillä nykyiset hankinta- ja
yhteistyökäytännöt eivät välttämättä kykene tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja. Tämän
estävät valintakriteerit, lyhytkestoiset sopimukset ja kysyntänäkymät sekä hyötyjen ja riskien
jakamisen epäoikeudenmukaisuudet, liittyen erityisesti yhteisten tavoitteiden määrittelemisen
ja mittaamisen osaamisen puutteeseen. Julkisella sektorilla yhteishankintoja ei myöskään
hyödynnetä tarpeeksi, vaan sorrutaan vuosibudjetointiin perustuvaan osaoptimointiin.
Strategioiden ja kannustimien puute heikentää tuottavuuden kehittymistä ja innovaatioiden
tekemistä. Tilaajalla on merkittävästi valtaa vaikuttaa hankintakohteen laadun määritykseen
etsiessään innovatiivisia hankintaratkaisuja yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.
Neuvottelumenettelyjen

käyttäminen

luo

huomattavasti

enemmän

joustavuutta

hankintakohteen ja toteuttamistavan määrittelyyn valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa.
(Yliherva 2004, 14;65.) Digitaalisissa ratkaisuissa on erittäin tärkeää varmistaa edellytykset
yhteentoimivuudelle sekä ekosysteemityyppiselle kehitykselle edellyttämällä avointen
rajapintojen periaatteen noudattamista (Innovatiiviset julkiset hankinnat 2017, 6).
Onnistuneeseen innovaatiohankintaan liittyy aina myös hankintaorganisaation henkilöstön
asiantuntemuksen päivittäminen, jotta osataan tunnistaa aidosti uudentyyppiset ratkaisut ja
toisaalta myös hankintaorganisaation henkisen ilmapiirin kehittäminen siihen suuntaan, että
uskalletaan hankkia muitakin kuin ennestään tuttuja ratkaisuja.
Tässä työssä perehdytään syvällisemmin esikaupalliseen hankintamalliin ja innovatiivisten
ratkaisujen hankintaan, sillä ne ovat tällä hetkellä pisimmälle kehittyneet ja Euroopan laajuiset
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innovaatiohankinnan työkalut. Kuvassa 9 on esitetty julkisten hankintojen eri muodot
tavallisesta innovatiivisempiin.

Kuva 9. Julkisten hankintojen eri muodot tavallisesta innovatiivisempiin

3.4.1 Innovatiivisten ratkaisujen hankinta, PPI
Euroopan komission (2017) mukaan Innovatiivisten ratkaisujen hankinnan mallissa (PPI,
Public Procurement of Innovation) julkinen sektori toimii varhaisena omaksujana ratkaisuille,
jotka eivät olleet aiemmin saatavilla laajemmassa kaupallisessa jakelussa. Teknisesti ratkaisut
ovat kuitenkin jo saatavilla tai lähes saatavilla, eikä niihin sisälly tutkimus- ja kehitystoimintaa
(t&k). Ratkaisuja saattavat siis olla esimerkiksi tuotteet tai palvelut, jotka ovat lähes valmiita
saatettaviksi kaupalliseen tuotantoon, mutta niitä ei esimerkiksi vielä ole testattu laajemmin tai
käytetty aiemmin julkisella sektorilla. Näkökulmasta riippuen innovatiivisten ratkaisujen
hankinta voi olla operatiivinen tai strateginen toiminto. Operatiivisesti se on keino hankkia
innovatiivisia tuotteita ja palveluita vastaamaan hankintayksiköiden ympäristöllisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Strategisesti innovatiivisten ratkaisujen hankinta
on innovaatiopoliittinen kysyntäpuolen keino luoda innovaatiotoimintaa. Erityisesti aloilla,
jossa julkiset hankinnat muodostavat suuren osan kysynnästä, innovatiivisten julkisten
hankintojen merkitys on suuri. (OECD, 2016.) Julkinen liikenne on tällainen ala.
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PPI:n ensimmäinen vaihe kattaa asiakaskunnan kriittisen massan keräämisen. Ostaja voi olla
yksi merkittävä taho tai useamman pienemmän yhteenliittymä. Tärkeää on, että ostaja voi antaa
aloitteen tuotannon skaalaamiseen ja mahdollisien tuotteiden hinta- ja laatusuhteen
soveltumisen laajemmille markkinoille. Seuraavassa vaiheessa hankintataho ilmoittaa
alustavista innovaatiotarpeistaan, sisältäen vaatimukset toiminnallisuudelle ja mahdollisesti
hinnalle. Hankintataho sitoutuu ostamaan kriittisen massan tuotteita, jos toimittaja pystyy
toteuttamaan ratkaisun, joka vastaa innovaatiotarpeeseen ja vaatimuksiin annetun ajan
puitteissa. Hankintataho voi testata ratkaisut ennen ostopäätöstä varmistuakseen niiden
täyttävän annetut ehdot. (Euroopan komissio 2017.)
Kolmannessa vaiheessa tehdään varsinainen hankinta olemassa olevien hankintamallien
pohjalta. PPI:tä voidaan käyttää valmistelevana instrumenttina joko itsenäisesti tai
täydentämään esikaupallista hankintamallia, joka kuvataan seuraavassa luvussa. PPI
mahdollistaa PCP:n ratkaisujen laajemman skaalaamisen. (Euroopan komissio 2017.)
3.4.2 Esikaupallinen hankintamalli, PCP, innovaatiohankinnassa
Euroopan Komissio esitteli vuonna 2006 uuden rahoitusinstrumentin innovaatioille,
Esikaupallisen hankintamallin (Pre-commercial Procurement, PCP). Komissio (2017)
määrittelee esikaupallisen hankinnan kysyntäpuolen ohjausinstrumentiksi, jolla julkisen
sektorin hankintayksiköt suuntaavat innovatiivisten ratkaisujen kehitystä vastaamaan omiin
tarpeisiinsa. Poiketen innovatiivisten ratkaisujen hankinnasta, jossa tavoitellaan tuotteen
kaupallista ja laajamittaista tuotantoa, esikaupallinen hankinta käsittää ainoastaan tutkimus- ja
kehitystyötä. Näin ollen perinteiset hankintalait eivät päde esikaupallisessa hankinnassa.
Hankintayksikkö ei tee tilausta varsinaisesta tuotteesta, vaan tuotekehityksestä, jolla päästään
mahdollisesti haluttuun lopputuotteeseen. Esikaupallinen hankinta koostuu kolmivaiheisesta
kilpailun periaattein etenevästä tuotekehitysprosessista. Vaiheet ovat ratkaisun jatkokehitys,
prototypointi ja pilotointi. (Valovirta 2010, 3.) Prosessin edetessä sekä vaatimustaso
ratkaisuille että vaihekohtainen budjetti yrityksille kasvavat. Samalla yritysten määrä vähenee,
jolloin hankkeen lopussa mukana ovat vain parhaat ratkaisut. Tavoitteena on, että PCPprosessin jälkeen tarkasti valituilla yrityksillä on mahdollisuudet ja valmiudet jatkaa ratkaisun
kehittämistä kaupalliseen käyttöön. Kuvassa 10 on esitetty esikaupallisen hankintaprosessin
vaiheet, tuote- ja/tai palvelukonseptien innovaatiosykli ja sitä seuraava mahdollinen
innovatiivisen ratkaisun julkinen hallinta.
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Esikaupallisessa hankintamallissa kehitettävän ratkaisun oikeuksista sopiminen korostuu
erityisesti erilaisissa yhteiskehittämishankkeissa (Julkisten hankintojen innovatiiviset
toimintamallit 2017, 42). Esikaupallisessa hankintamallissa hankintataho ja yritys jakavat
ratkaisun kehittämisen riskit ja hyödyt. Aineettomat oikeudet (Intellectual Property Rights,
IPR) jäävät yleensä ratkaisun kehittäneelle yritykselle, hankintayksikön pidättäessä
käyttöoikeuden niihin. Mahdollinen lisensointioikeus säilyy hankintataholla. (Euroopan
komissio 2017.). Tapauksessa, jossa yritys ei hyödynnä ratkaisua kaupallisesti, oikeudet
siirtyvät hankintaorganisaatiolle tietyn ajanjakson jälkeen (Julkisten hankintojen innovatiiviset
toimintamallit 2017, 42).

Kuva 10. Esikaupallisen hankinnan vaiheet ja konseptien innovaatiosykli

Esikaupallinen hankinta on vielä usein tuntematon julkisen sektorin hankintayksiköille, eikä
siitä ole käyttökokemuksia. Tämä aiheuttaa haasteita esikaupallisten ja innovatiivisten
ratkaisujen hankinnoille ja tuloksellisuudelle. Hankkeet eivät tuota tuloksia, sillä nykyinen
konservatiivinen toimintamalli estää niiden menestyksekkään toteutumisen. Kulttuuriset ja
organisatoriset muutokset ovat välttämättömiä innovaatio- ja kysyntäsuuntautuneiden
hankintastrategioiden

käyttöönottamiseksi.

Esikaupallinen

hankintamalli

mahdollistaa

tutkimuksen ja innovaatioiden teon järjestelmällisesti ja tehokkaasti julkisella sektorilla, sillä
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ulkoiset toimijat tuovat lisäarvoa ja merkitystä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.
Esikaupallisessa hankinnassa toimittajat ovat erityisesti kiinnostuneita hankkeen ratkaisujen
testaamisesta ja validoinnista aidoissa käyttöolosuhteissa. Käyttäjäpalautteen avulla yritys saa
arvokasta tietoa tuotteen jatkokehittämiseen ja kaupallistamisen. Julkisen sektorin
referenssiarvo on myös korkea yritysten pyrkiessä kansallisille ja kansainvälisille markkinoille
uusilla tuote- ja palvelukonsepteilla. (Holopainen 2017, 67.) Kuvassa 11 on esitetty
innovatiivisen hankinnan vuorovaikutussuhteet, jotka pätevät myös esikaupallisessa
hankinnassa.

Kuva 11. Innovatiivisen hankinnan vuorovaikutussuhteet

Esikaupallisen hankintamallin tuotekehitysprosessi voi päättyä kehitetyn ratkaisun hankintaan,
jolloin hankintayksikkö kilpailuttaa ratkaisun uudelleen. Toinen vaihtoehto on ratkaisun
hylkääminen ja hankkeen lopettamiseen. Hankintayksikkö ei sitoudu esikaupallisessa
hankinnassa käyttöönottovaiheen hankintaan. Esikaupallinen hankinta saattaa olla edullinen ja
vähemmän riskialtis menettelytapa siihen vaihtoehtoon verrattuna, että hankintayksikkö
kilpailuttaisi suoraan monimutkaisen hankintakokonaisuuden, johon sisältyy kehitystyötä ja
sitoutuminen riskialttiiseen hankintaan. (Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit
2017, 42.)
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3.4.3 Innovatiivisten hankintojen kehävaikutukset
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla ja innovaatiotoiminnan edistämisellä julkisilla
hankinnoilla on merkittävä painoarvo innovaatiostrategioissa (Julkisten hankintojen
innovatiiviset toimintamallit 2017, 24). Julkisten hankintojen volyymit skaalautumisnäkymien
ohella heijastuvat innovatiivisten hankintojen vaikutusmahdollisuuksiin. Jos kyse on suuresta
hankinnasta, niin pienetkin toimet voivat mahdollistaa laajoja kokonaisvaikutuksia esimerkiksi
säästöjen muodossa. Tämän lisäksi uusien ratkaisujen skaalautumispotentiaali vaikuttaa
innovaation

leviämisen

kautta

myös

yhteiskunnallisten

vaikutusten

monistettavan

liiketoimintapotentiaalin kasvuvaikutuksiin. Skaalautuminen on mahdollista hankintayksikön
sisällä, julkisorganisaatioiden välillä, julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille sekä
vientimarkkinoille. (Innovatiiviset julkiset hankinnat 2017, 6.)
Kuvassa 12 on havainnollistettu eri laajuisia innovatiivisen hankinnan aikaansaamia
vaikutuksia. Keskellä ovat innovatiivisuutta edistävät hankinta- ja sopimusmenettelyt. Ne ovat
oikeudellisia puitteita, joilla ei kuitenkaan ole itseisarvoa innovaatioina. Hankinta- ja
sopimusmenettelyyn sisältyvät ratkaisut suunnitellaan toimintaa tehostaviksi ja uudenlaisten
innovaatioiden syntymiseksi ja leviämiseksi. Hankinta voi myös perinteiselläkin tavalla
toteutettuna olla luonteeltaan innovatiivinen, jolloin hankittava ratkaisu on aivan
uudentyyppinen tai ratkaisun hankinnan tavoitteena ovat myönteiset vaikutukset. Samaan
hankintaan voi myös yhdistyä erilaisia innovaatioulottuvuuksia. Kansallisesti korostetaan
yleensä dynaamisten vaikutusten merkitystä. Strategisesti ajateltuna innovaatiovaikutusten
tulisi levitä mahdollisimman voimakkaasti ja laaja-alaisesti sisemmiltä kehiltä uloimmille.
(Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit 2017, 24.)
Innovatiivisten hankintojen vaikutuksia on tutkittu pääosin yrityksiin kohdistuvien vaikutusten
ja niiden saavuttaman hyödyn näkökulmasta. Yhteiskunnallisten ja julkistalouden vaikutuksia
tulisikin tutkia enemmän, sillä vaikuttavuustiedolla on tärkeä rooli innovatiivisten hankintojen
johtamisessa. Uusien ratkaisujen käyttöönotto on yleensä riippuvainen innovatiivisten
ratkaisujen vaikuttavuuden tutkimustiedosta. (Innovatiiviset julkiset hankinnat 2017, 10.)
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Kuva 12. Innovatiivisen hankinnan kehät
Kuvaa voidaan lähestyä myös toisin päin, lähtien ulommista (oletetuista) vaikutuksista ja
siirtyen aina konkreettisemmalle tasolle lähempänä keskustaa. Tämän diplomityön aiheena
oleva liikenteen disruptio on aihe, jossa toimintaympäristön muutos tulee olemaan erittäin
suuri. Kaikkia alalla tulevia muutoksia on mahdotonta ennakoida etukäteen. Silti esimerkiksi
käyttäjien tarpeiden tutkiminen voi johtaa ymmärrykseen siitä, millaisia syviä rakenteellisia
muutoksia alalla voi syntyä näkökulman muuttuessa. Kun lähdetään perehtymään siihen, miten
haastetta tulisi lähestyä, voidaan ikään kuin kuoria sipulia ja päästä syvemmälle konkreettisiin
ratkaisumahdollisuuksiin. Ongelmanratkaisusta taas päästään siihen, kuinka ratkaisut
hankitaan ja saadaan implementoitua. Tässä vaiheessa innovatiiviset hankinnat ovat
konkreettisin työkalu.

3.4.4 Innovaationhankinnan haasteet tarjouspyyntövaiheessa
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Innovaatiohankinnassa suurimmat haasteet liittyvät tarjouspyynnön määrittelyyn ja arviointiin.
Laura Juselius haastatteli LUT-yliopiston Pro Gradussaan (2017, 60) julkisen sektorin
hankinnoista vastaavia henkilöitä hankintojen suhteesta innovaatiopyrkimyksiin. Hänen
tutkimustuloksissaan korostui, että tällä hetkellä lainsäädäntö ja hankintamenetelmät eivät
kannusta

innovatiivisiin

hankintoihin.

Innovatiivinen

hankinta

edellyttää,

että

tarjouspyyntövaiheessa mahdollisimman moni asia on vielä avoimena. Tämä on puolestaan
ristiriidassa julkisten hankintojen vaatimien tarkkojen etukäteismäärittelyjen kanssa. Siksi
innovatiiviset ratkaisut vaativat hankintayksikön henkilöstöltä kattavampia kyvykkyyksiä,
nykytilan laajaa tuntemusta sekä suurempaa riskinottoa. Tarjousten määrämuotoisuus rajoittaa
tarjouspyyntöjen muotoilua. Tarjouspyynnön muotoilu puolestaan rajoittaa innovoinnin
laajuutta (Juselius 2017, 40).
Innovatiiviset julkiset hankinnat -hankkeessa (2017, 8) tutkittiin innovatiivisia hankintoja.
Tutkimuksessa

tehty

tarjouspyyntöanalyysi

osoitti,

että

jopa

puolet

tutkituista

tarjouspyynnöistä sisälsivät kriteerin, jolla innovatiivisten ratkaisujen menestyminen
tarjouskilpailuissa oli mahdotonta. Tyypillisiä tekijöitä olivat alimman hinnan käyttö
tarjouskriteerinä ja yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, jolloin vaihtoehtoisille toteutuksille
tai innovatiivisille ratkaisuille ei ole mahdollisuuksia.
Innovaatioiden hankinnassa olisi Askeleet Innovatiivisiin hankintoihin -hankkeen (2014)
mukaan tärkeää hyödyntää tulosperusteista ajattelua, sillä tulosperusteisissa hankintamalleissa
tuottajalla on sisäänrakennettu kannustin kehittää parempia tuotantotapoja. Perinteiset
toimintaperusteiset hankintamallit eivät jätä tarpeeksi tilaa innovoinnille ja uudenlaisten
tuotantomallien syntymiselle.
Tulosperusteisuus vaikuttaa paljon tarjouspyynnön muotoiluun. Tulosperusteisessa mallissa
innovatiivinen hankinta käynnistyy hankinnan vaatimusmäärittelyllä. Hankinnan kohde
määritellään aina lähtien niistä tarpeista, joihin hankinnalla pyritään vastaamaan. Siksi
ratkaisumallia ei voi määrittää ennalta. Esimerkkihankkeessa tullaan tekemään seuraavat
vaiheet tarjouspyynnön määrittämiseksi (Askeleet Innovatiivisiin hankintoihin -hanke 2014):
A) Määrittele tarpeet
B) Muunna tarpeet toiminnallisiksi vaatimuksiksi
C) Priorisoi vaatimukset (kriittiset, suositeltavat, lisäominaisuudet)
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Innovaatiotoimintaan liittyy aina taloudellinen riski (TEM 2018b). OECD:n (2011) mukaan
innovaatioiden hankinnalle ja tuotekehitykselle ominaista ovat taloudellisten riskien ohella
organisatoriset ja yhteiskunnalliset, markkina-, taloudelliset sekä teknologiset riskit.
Innovoinnissa ja tuotekehityksessä on aina epäonnistumisen mahdollisuus. Organisatoriset ja
yhteiskunnalliset riskit johtuvat hankintaorganisaatiosta tai ratkaisun loppukäyttäjistä.
Ongelmia voidaan yrittää välttää hankintaprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä ja viestinnän
avoimuudella.
Markkinariskit voivat koskea niin kysyntä- kuin tarjontapuolta. Kysyntäriskissä julkisen
sektorin ulkopuolisille markkinoille ei synny tarpeeksi kysyntää innovaatiohankinnan
vaatimien investointien kattamiseen. Tarjontapuolen riski toteutuu, jos

toimittajat eivät tee

tarjouksia kilpailutuksissa, jotka koetaan riskialttiiksi. (OECD, 2011.)
Teknologinen riski on kyseessä, jos ratkaisu ei valmistu, ei vastaa vaadittuja standardeja tai ei
sovellu sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen, jolloin ylimääräisiä kustannuksia syntyy
korvaavan ratkaisun löytämisestä. Muut taloudelliset riskit liittyvät budjetoitujen kustannusten
ylittymiseen ja toimittajien rahoituksen järjestymiseen. Sopimusehdoilla ja kannustimilla
voidaan yrittää vaikuttaa teknologisten ja taloudellisten riskien toteutumiseen. (Eskelinen
2016, 24.)
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4

Itseajavien

ajoneuvojen

EU-hankkeen

tarjouspyynnön

määrittely

ja

siinä

onnistuminen
Tässä luvussa esitellään diplomityön esimerkkihanke: hankkeen vaiheistus, aikataulu, budjetti
resurssit ja työnjako sekä tavoitellut vaikutukset. Lisäksi käsitellään diplomityön
suunnittelutehtävä, eli vaiheen 0 markkinavuoropuhelun ja tarjouspyynnön toteutus- ja
ohjaussuunnitelma, joka tähtää innovatiivisen, mutta realistisen tarjouspyynnön määrittelyyn.
Tarjouspyyntövaihe

ja

tarjousten

arviointi

kuvataan

yksityiskohtaisesti.

Tarjouspyyntödokumenttien ja tarjouspyyntöprosessin onnistumista arvioidaan ja lopuksi
annetaan suositukset esikaupallisen hankinnan tarjouspyyntövaiheen toteuttamiseen.

4.1 FABULOS-hanke yleisesti
FABULOS-hankkeessa

kehitetään

ja

pilotoidaan

itseohjautuvan

robottibussilinjan

liikkumispalvelua kaupunkialueella. Hankkeessa syntyy hankintatahoille demonstraatio sekä
ymmärrystä robottibussien kytkemisestä osaksi joukkoliikennejärjestelmää. Osallistuville
yrityksille hyötynä on mittava rahoitus yrityksen tuotekehitykseen, toimivan ratkaisun
saavuttaminen prototypoimalla ja pilotoimalla loppukäyttäjien kanssa sekä tuotteen
ensireferenssi ja laaja verkosto potentiaalisia asiakaskaupunkeja. Hankkeen tavoitteena on
suunnata robottibussien kehittämistoimintaa kaupunkien tarpeisiin ja nopeuttaa uusien
teknologioiden

hyödyntämistä

hanke-

ja

seuraajakaupungeissa.

Hanke

toteutetaan

esikaupallisen hankinnan mallilla, kuva 13. Kuvan vaihe X, eli ratkaisun kaupallinen hankinta
ei kuulu enää hankkeeseen, mutta on luonteva ja toivottava jatkumo sille.

Kuva 13. Esikaupallisen hankintamallin vaiheet FABULOS-hankkeessa
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4.1.1 Hankkeen aikataulu ja budjetti
Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2018 — 31.12.2020. Hankkeen rahoitus tulee 90% Euroopan
komissiolta ja 10% osallistuvilta kaupungeilta. Hankkeen budjetti on kokonaisuudessaan 7,8
miljoonaa euroa, josta lähes 5,5 miljoonaa euroa maksetaan yrityksille ja niiden muodostamille
konsortioille esikaupallisen hankintamallin mukaisesti vaiheittain jaoteltuna. Yksittäinen
konsortio voi saada tuotekehitykseen enintään 1 040 000 euroa edellyttäen, että se osallistuu
kaikkiin projektin vaiheisiin menestyksekkäästi. Alla kuvassa 14 on kuvattu projektin aikataulu
ja vaiheet tarjouspyynnön avaamisesta eteenpäin visuaalisesti sekä kirjallisesti.

Kuva 14. FABULOS hankkeen vaiheet 1-3, toimittajien määrä/vaihe ja budjetti/vaihe.
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● Aloitus, eli Vaihe 0: Markkinavuoropuhelu ja tarjouspyyntö, kevät 2018
1. Tarjouspyynnön tarkentaminen
2. Yhdessä mahdollisten tarjoajayritysten sekä mahdollisten tulevaisuuden
hankintaorganisaatioiden kanssa
3. Avoin tarjouspyyntö, jolla valitaan ratkaisun tarjoajat
● Vaihe 1: 2018, Konseptivaihe: valitaan enintään 10 rahoitettavaa konsortiota/yritystä
● Vaihe 2: 2019, Prototyyppivaihe: valitaan näistä enintään 6 yritystä/konsortiota
toteuttamaan laboratorioprototyyppi
● Vaihe 3: 2020, Pilotointivaihe: valitaan enintään 3 yritystä/konsortiota toteuttamaan
pilotointivaihe, 2 pilottia/konsortio, jolloin kaikissa kumppanikaupungeissa tulee
olemaan pilotti
● Vaiheen 3 jälkeen: Tulosten arviointi ja toimenpidesuositukset
4.1.2 Hankkeen resurssit ja työnjako
Hankkeen koordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki, joka on Helsingin kaupungin
kokonaan omistama innovaatiokehitykseen erikoistunut osakeyhtiö.

Toinen hankkeen

suomalainen organisaatio on Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka toimii hankkeen teknisenä
asiantuntijana. Toteuttajakaupungit ovat Helsinki, Tallinna (hankekumppanina Viron
Liikenne- ja viestintäministeriötä sekä valtiovarainministeriöitä vastaava MKM), Portugalin
Porto (hankekumppanina Porton alueen joukkoliikenneoperaattori STCP), Helmond
Alankomaista, Gjesdal Norjasta ja Lamia Kreikasta. Nämä kuusi kaupunkia määrittelevät
yhdessä

tarjouspyynnön

ja

valitsevat

tarjoajat.

Hankkeessa

tuodaan

yhteen

edelläkävijäkaupunkeja, jotka ovat samassa vaiheessa robottibussiliikenteen hyödyntämisen
suhteen, jolloin voidaan tehdä käytännön yhteistyötä esimerkiksi robottibussiliikenteen
laatukriteerien määrittelyssä. Hankkeen tarkoituksena on uusien innovaatioiden ja niiden
toimittajien

esiintuomisen

liikennesuunnittelutyöhön,

lisäksi
nopeuttaa

tuottaa
uusien

uutta

tietoa

teknologioiden

lainsäädäntö-

ja

hyödyntämistä

hankekaupungeissa ja edistää edelläkävijyyttä, kilpailukykyä ja yritystoimintaa EU-maissa.
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa laajamittainen robottibussipilotti, jossa useammasta
robottibussista koostuva laivasto toimii joukkoliikenteen osana kaupungeissa. Selvää on, että
hankkeeseen osallistuvilla kaupungeilla on erilaiset lähtökohdat niin maantieteellisesti,
lainsäädännöllisesti kuin tavoitteidensakin puolesta. Nämä seikat heijastuvat vahvasti siihen,
millaisia painotuksia tarjouspyynnössä asetetaan. Näiden painotusten harmonisoiminen ja
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määrittäminen on yksi koko hankkeen suurimmista haasteista ja samalla tämän diplomityön
päätavoite.
Kaupunkien kypsyystaso ja valmius toteuttaa robottibussilinjan pilotointi vaihtelee
lainsäädännön lisäksi suhteessa innovaatiokyvykkyyksiin, tietoliikenneinfrastruktuuriin ja
älykaupunkikehitykseen.
älykaupunkikehityksessä

Helsingissä
on

jo

esimerkiksi

systemaattista

ja

asukkaiden

Helsingin

osallistaminen

kaupungilla

on

oma

innovaatioyksikkö.
Minulla on hankkeessa kaksoisrooli. Toimin hankkeen teknisenä projektipäällikkönä ja
vastuullani on hankkeen teknisten reunaehtojen ja spesifikaatioiden määritysten koordinointi
tarjouspyyntövaihetta varten sekä kaikkien kumppanikaupunkien tukeminen pilotoinnissa ja
sen valmistelussa. Lisäksi työnkuvani kattaa Helsingin pilotoinnin valmistelun ja
projektijohtamisen.
4.1.3 Hankkeen vaikutukset
Hankkeessa haettavassa ratkaisussa tullaan hyödyntämään luvussa 2 mainittuja uusia
liikenneinnovaatioiden teknologioita, kannustamaan yrityksiä teknologioiden käyttöön ja
tuomaan niitä lähemmäs kuluttajia pilotoinnin avulla. Tarkoituksena on myös testata erilaisia
älyliikenteen liiketoimintamalleja ja niiden sopivuutta julkisen sektorin toimintaan.
Hanke on historian ensimmäinen suomalaisen organisaation johtama esikaupallisen hankinnan
hanke, joten sillä on merkittävä painoarvo. Se on myös kautta aikain ensimmäinen
älyliikenteen esikaupallinen hankinta ja ensimmäinen esikaupallisen hankinnan hanke, johon
Viro osallistuu. Hankkeessa tullaan tuotekehitysratkaisujen lisäksi kehittämään esikaupallisen
hankinnan prosessia ja rohkaisemaan myös muita julkisia tahoja yli kansallisten rajojen
tapahtuvaan innovaatiohankintaan. Hankkeessa kiinnitetään myös erityistä huomiota
innovatiivisten

hankintojen

laajempiin

vaikutuksiin

tavoitteissa,

käytännöissä

ja

tiedontuotannossa.
Hankkeen hankinnan kohde on itseajavan robottibussilinjan operointi. Hankkeessa haetaan
kokonaispalvelua ja mallia julkisen liikenteen tuottajille itseajavan robottibussilinjan
hankintaan. Hankkeen jälkeen robottibussilinjan hankintaprosessin tulisi vastata tavallisten
bussilinjojen hankintaa, jolloin joukkoliikennettä operoivat tahot voisivat hankkia halutessaan
osalle operoimistaan alueista robottibussilinjoja ja osalle alueista perinteisiä bussilinjoja
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yksilöllisen tarpeensa mukaan. Suurin syy kaupungeille käyttää robottibusseja julkisen
liikenteen liikennöintiin liittyy kustannussäästöihin ja palvelutason kasvattamiseen sekä
mahdollisuuteen ratkaista muuten liian kalliita kaupunkiliikenteen tarpeita. Kuljettaja on lähes
aina kallein osa tieliikenteeseen perustuvan joukkoliikennepalvelun kustannuksista.
Hankkeessa haetaan seuraavia vaikutuksia:
● Käyttämällä esikaupallista hankintamallia annetaan ainakin kolmelle erilliselle
yritykselle tai konsortioille mahdollisuus toteuttaa toimivaksi todistettu ratkaisu, joka
voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen.
● Todennetaan kaupunkiolosuhteissa toimivan itseajavan bussilinjan taloudellinen
kestävyys, tekniikka, lainmukaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
● Todennetaan hankinnallinen lähestymistapa, joka pystytään hankkeen jälkeen helposti
päivittämään kaupalliseen robottibussilinjojen hankintaan sopivaksi. Tarkoitus on
madaltaa kynnystä pilotoinnin ja todellisen operoinnin välillä.
● Euroopan komission ja UITP (julkisen liikenteen kattojärjestö) tutkimusten mukaan
hankkeen ratkaisuille on laaja kysyntä valmiina. Globaalisti itseajavien bussien
markkinoiden koko osana julkista liikennettä arvioidaan olevan miljardeista satoihin
miljardeihin. Jotkut autonvalmistajat uskovat summan olevan vieläkin suurempi.
Hankkeessa tavoitteena olevien vaikutusten ero nykytilaan verrattuna:
● Yhden luukun ja kokonaisratkaisun hankinnan periaate kaupunkien tai julkisen
liikenteen hankintayksiköille
● Syntyy järjestelmä, jossa ajoneuvot pystyvät pitämään yllä muun liikenteen
ajonopeutta, eivät tarvitse turvakuljettajaa ajoneuvon sisällä, pystyvät toimimaan muun
liikenteen seassa, selviytyvät odottamattomista esteistä ja pystyvät lisäksi toimimaan
erilaisissa sääolosuhteissa.
● Ratkaisu tarjoaa kulkumuodon, joka voi kilpailla nykyisen julkisen liikenteen kanssa ja
olla nopeampi kuin kävely tai pyöräily.
● Ratkaisu tekee niin kutsutusta matkaketjun “viimeisestä kilometristä” joustavampaa,
puhtaampaa ja tehokkaampaa. Tällä osuudella on julkisen liikenteen saavutettavuuden
kannalta suuri merkitys, ja saavutettavuuden takaamisesta muodostuu myös yleensä
matkaketjun kallein osa. Lisäksi käyttäjät kokevat tämän osuuden hyvin tärkeänä ja
turvautuvat usein autoon, jos osuutta ei ole ratkaistu kunnolla.
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● Ratkaisu kannustaa eri liikennemuotojen käyttöön ja yhdistelemiseen reaaliaikaisen
runko- ja viimeisen kilometrin joukkoliikennelinjojen välillä ja tarjoaa saumattoman
vaihtokokemuksen.
● Ratkaisu on helposti integroitavissa mihin tahansa julkisen liikenteen järjestelmään ja
ekosysteemiin,

esimerkiksi

reittioppaisiin

ja

kutsupalveluihin

sekä

muihin

käyttöliittymiin.
● Ratkaisu skaalautuu helposti. Tämä on erittäin tärkeä älykaupunkien ja toimittajien
kannalta.
Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta onnistuessaan niillä on positiivisia ja
kauaskantoisia vaikutuksia. Jos hanke toisaalta epäonnistuu, se tuottaa arvokasta tietoa
robottiliikenteen ja itseohjautuvien ajoneuvojen teknologisesta ja yhteiskunnallisesta tilasta.
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4.2 Vaihe 0: markkinavuoropuhelu ja tarjouspyyntö
Markkinavuoropuhelu- ja tarjouspyyntövaiheet kattavat ajan ennen sopimusten allekirjoitusta.
Siinä valmistellaan tarjouspyyntö parhaan mahdollisen tiedon ja ymmärryksen mukaisesti ja
arvioidaan tarjoukset. Tässä diplomityössä keskitytään vaihe 0:n prosessin arvioimiseen. Alla
kuvassa 15 on kuvattu vaiheen 0 markkinavuoropuheluprosessi ja tämän diplomityön
esimerkkihankkeen vaiheet.

Kuva 15. Vaihe 0, Markkinavuoropuhelu- ja tarjouspyyntövaiheen kulku

4.2.1 Lähtötiedot tarjouspyynnön määritykselle
Tarjouspyynnön määrittely aloitettiin tarpeiden määrittelystä. Sen jälkeen tarpeet muunnettiin
toiminnallisiksi vaatimuksiksi. (Askeleet Innovatiivisiin hankintoihin -hanke 2014). Toteutusja ohjaussuunnitelmassa pyrittiin varmistamaan riittävä vuoropuhelu yritysten kanssa, jotta
tarjouspyynnön vaatimukset pystyttiin asettamaan nykytilaa haastavammiksi.
Tarjouspyynnölle oli jo hankkeen suunnitteluvaiheessa vuonna 2017 selvitetty potentiaalisia
tarjoajia. Niitä ovat robottibussiyritykset, robottibussien ohjausjärjestelmiä kehittävät
yritykset, bussiliikennettä toteuttavat yritykset (perinteiset yritykset sekä robottibusseilla
liikennöintiä jo kokeilevat yritykset, MaaS-operaattorit, taksiyritykset sekä muut uutta roolia
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etsivät palveluyritykset, kuten huoltopalvelut ja OP DriveNow-tyyliset konsortiot. Seuraavia
teknisiä reunaehtoja asetettiin hankkeen valmisteluvaiheessa. (Forum Virium Helsinki 2017.)
Reunaehdot perustuvat hankevalmistelijoiden ja heidän verkostojensa ymmärrykseen
robottibussien markkinatilanteesta ja teknologian kehittymisestä, sekä teknisistä rajoitteista ja
mahdollisuuksista.

Toiminta-

ja

ohjaussuunnitelman

toimenpiteet

tähtäävät

näiden

reunaehtojen tarkennukseen sellaisiksi, että samalla tarjouspyynnöllä voidaan hankkia ratkaisu,
joka toimii kaikissa kuudessa kumppanikaupungissa.
● 6 kuukauden pilotointi
● 6 tuntia päivässä, maanantaista perjantaihin 07:00—10:00 and 15:00—18:00
● Vähintään 60 matkustajan kapasiteetti operointitunteina
● 6-10 ajoneuvoa vuorovälin riittävän tiheyden varmistamiseksi
● Usean bussin älykäs yhtäaikainen reititys/kytkentä HSL+MaaS
● Kyky ylläpitää 30 km tuntinopeus
● Toimintakykyinen vaikeissakin sääolosuhteissa
● Autonomisessa käytössä 95 % operointiajasta
● Etäohjauksen järjestäminen
● Sähkökäyttöinen ratkaisu, päästötasot mahdollisimman alhaiset
● Tilantarve mahdollisimman pieni
● Ei turhia ajokilometrejä
Näihin reunaehtoihin pohjautuen alettiin suunnitella toiminnallisten vaatimusten ja varsinaisen
tarjouspyynnön määritystä. Hankkeen valmistelusta vastasi kohdeorganisaatio, joten tässä
vaiheessa ei vielä oltu tehty kartoitusta muiden kumppanikaupunkien lähtökohdista.
Hankevalmistelijoiden tekemään ehdotukseen tuli myös muutoksia liittyen tarjouspyynnön
määritykseen. Suurin niistä oli muutos aikatauluun, joka koski reittisuunnittelun aikataulua.
Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa pilotointikaupunkien reittisuunnittelu oli tarkoitus
käynnistää vasta vuonna 2019. Hankkeen teknisenä projektipäällikkönä totesin kuitenkin, että
saadaksemme tarvittavat tiedot tarjouspyyntödokumentteja varten, tulee meillä olla jo
reittiluonnokset esitettäväksi, jolloin reittien suunnittelu päätettiin ajoittaa alkamaan heti
projektin alkaessa. Reittisuunnittelua tukemaan oli määritetty lukuisia toimenpiteitä, jotka
mahdollistivat tarpeellisten tietojen hakemisen ja tulosten jakamisen projektikumppanien
kesken. Helsingin tapauksessa aikataulun muutos merkitsi reittisuunnittelun projektiryhmän
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perustamista heti projektin alettua ja sen työskentelyn sijoittumista kevääseen 2018. Toinen
muutos oli hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen valittavien konsortioiden enimmäismäärän
laskeminen

kahdestatoista

kymmeneen

perustuen

markkinavuoropuhelussa

saatuun

käsitykseen hankkeeseen kypsyystasoltaan sopivien yritysten määrästä.
4.2.2 Markkinavuoropuheluvaiheen tavoitteet
Markkinavuoropuhelun tavoitteena on muuntaa jo määritellyt tarpeet toiminnallisiksi
vaatimuksiksi (Askeleet innovatiivisiin hankintoihin -hanke 2014). Tarpeiden muuntaminen
toiminnallisiksi vaatimuksiksi tehdään seuraavien tavoitteiden kautta projektijohtamisen
keinoin kohdeorganisaatiossa:
● Muokataan esikaupallisen hankinnan tavoite lopulliseen muotoon ja sisällytetään siihen
hankintakumppaneiden vaatimukset
● Määritetään ja implementoidaan markkinavuoropuhelu, jotta sidosryhmillä on
mahdollisuus vastata kyselyyn ja antaa palautetta FABULOS-hankkeen tavoitteista ja
suunnitellusta lähestymistavasta
● Saavutetaan laaja näkemys kaikista oleellisista ja saatavilla olevista käyttäjistä,
sidosryhmistä, teknologioista ja mahdollisista saatavilla olevista ratkaisuista.
● Suunnitellaan esikaupallisen hankinnan tarjouspyyntö sekä sen arvosteluprosessi.

Tarpeiden määrittely ja muuntaminen toiminnallisiksi vaatimuksiksi tehdään pilotoinnin
työpakettiin liittyvissä toiminnoissa seuraavien toimenpiteiden kautta. Hankkeen tekninen
projektipäällikkö on vastuussa seuraavien tavoitteiden täyttymisestä:
● Suunnitellaan, valitaan ja valmistellaan pilotointireittiluonnos
● Tuetaan

hankekumppaneita

paikallisessa

suunnittelussa:

kerätään

paikallista

taustatietoa vaatimuksista, haasteista ja lainsäädännöstä ja valmistellaan hyvissä ajoin
tulevaisuuden pilotointiprosessia
● Osallistetaan paikallisia viranomaisia ja sidosryhmiä mahdollisimman aikaisin, mikä
sitouttaa heidät projektiin ja lisää heidän robottibussitietoisuuttaan ja tekee onnistuneen
pilotoinnin edellytykset mahdolliseksi.
● Jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä kumppaneiden kesken
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4.3 Toteutus- ja ohjaussuunnitelma tarjouspyynnön määrittelyksi
Toteutus- ja ohjaussuunnitelmassa esitetään projektin vaiheistus ja aikataulu sekä
tehtäväkokonaisuus sisältäen vastuut, työtavat ja välitavoitteet. Suunnitelmassa on eritelty
myös kokoukset eri yhteistyötahojen kanssa ja verkostoituminen. Lisäksi käsitellään projektin
riskit: riskien tunnistaminen sekä̈ kustannustietoisuus.
Toteutus-

ja

ohjaussuunnitelman

teossa

pyritään

noudattamaan

seuraavia

markkinavuoropuhelu- ja tarjouspyyntövaiheen periaatteita, jotka on määritetty Askeleet
Innovatiivisiin hankintoihin -hankkeessa (2014):
● Innovatiivisissa hankinnoissa tuottajille jätetään vapaus esittää omia ratkaisujaan
tilaajan

tarpeeseen.

FABULOS-hankkeessa

tämä

tarkoittaa

itseajavan

robottibussilinjan liikkumispalvelun hankintaa. Esimerkiksi palvelun tuottamiseen
vaadittavia ohjelmistoja tai robottibussien tarkkaa määrää ei tulla määrittämään
tarjouspyynnössä, vaan se jää tarjoajien itse suunniteltavaksi ja päätettäväksi heidän
kokonaisratkaisuunsa

sopivimmalla

tavalla.

Tarjouspyyntödokumentit

tullaan

rakentamaan niin, että määritetään toiminnalliset vaatimukset, mutta jätetään
toteutustapa avoimeksi.
● Onnistuneen hankinnan lähtökohtana on täsmällinen ymmärrys siitä tarpeesta ja niistä
tuloksista, joihin hankinnoilla haetaan vastausta. FABULOS-hankkeessa on laaja
hankintaorganisaatio, joka muodostuu kuudesta eri kaupungista. Niiden tarpeet ja
olosuhteet täytyy selvittää tarkkaan ja sovittaa yhteen, sillä samalla tarjouspyynnöllä
tarjotaan palvelua kaikille kumppanikaupungeille. Johtoajatus tämän takana on lisäksi
hankkia universaaleja ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka olisivat hankkeen jälkeen
nopeasti kaupallistettavissa ja hankittavissa kiinnostuneisiin EU-maihin ja jopa
globaalisti. Koska potentiaalinen asiakaskunta on suuri, on hyvin tärkeä selvittää, mihin
tarpeisiin haetulla ratkaisulla halutaan vastattavan.
● Älä määrittele tarpeesi ratkaisumallia liian tarkasti, vaan hyödynnä markkinoiden
kykyä luoda parhaita tapoja vastata tarpeisiisi. FABULOS-hankkeessa hyödynnetään
markkinavuoropuhelun

virallisten

lähestymiskanavien

lisäksi

erilaisia

verkostoitumistapahtumia, jossa saa vapaamuotoisten keskustelujen muodossa tärkeää
tietoa markkinan tilasta ja teknologian kehityksestä. Myös hankkeen tekninen
kumppani,

Metropolia

Ammattikorkeakoulu,

on

tärkeässä

roolissa.

57

Hankintaorganisaatio ei kuitenkaan tässä tapauksessa luota pelkkään talon sisällä
olevaan tietoon, vaan hankkii sitä aktiivisesti toimittajilta.
Kuten kirjallisuuskatsauksesta tuli ilmi, EU-lainsäädännön lisäksi kullakin maalla on omat
lainsäädäntönsä hankintaan liittyen. Itseajavien ajoneuvojen tapauksessa lainsäädäntö
vaikuttaa merkittävästi ratkaisujen toteutusmahdollisuuksiin. Hankkeeseen on valittu
kaupungit sillä perusteella, että ne ovat itseajavien ajoneuvojen edelläkävijäkaupunkeja. Silti
esimerkiksi osassa maista on toistaiseksi laitonta liikennöidä autoa, jonka kuljettaja ei istu
auton sisällä, vaan hallinnoi autoa etäohjauksessa.
Toteutus- ja ohjaussuunnitelma on jaettu kolmessa tasossa samanaikaisesti käynnissä oleviin
tapahtumiin. Tasoja on havainnollistettu kuvassa 16. Pääpiirteittäin jaottelu tasojen välillä
menee niin, että ensimmäinen taso on julkinen EU-taso, jossa vastuu on pääasiassa kollegallani,
hankkeen EU-koordinaattorilla. Tähän suunnitelmaan on otettu tältä tasolta ainoastaan
kokonaisuuden hahmottamisen kannalta välttämättömät tapahtumat, joten listalta puuttuu
paljon muiden tahojen tekemiä toimenpiteitä. Omat vastuuni tällä tasolla painottuu hankkeen
esittelyyn seminaareissa ja niissä tapahtuvaan epämuodolliseen kanssakäymiseen alan
yritysten kanssa. Toinen taso on puolestaan kumppanikaupunkien sisäinen ja välinen taso.
Tämä taso on minun vastuullani. Kolmas taso puolestaan kattaa Helsingin sisäiset tapahtumat.
Helsingille on tässä suunnitelmassa määritelty oma taso johtuen roolistani Helsingin
pilotoinnin projektipäällikkönä.
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Kuva 16. Alustava aikataulurunko. Sinisellä EU-taso ja oranssilla Helsinki. Ei sisällä 2-tason
tapahtumia, eikä esiintymisiä.

4.3.1 Julkinen EU-tason osakokonaisuus
Tähän tasoon kuuluvat projektin viestintä ulospäin, markkinavuoropuhelun toteuttaminen ja
lopulta tarjouksen julkaisu. Tarjouspyynnön määrittämisessä tämä ulkoa käsin tuleva tieto on
toinen kahdesta tärkeästä kanavasta. Tällä tasolla noudatetaan pääosin Suomen lainsäädäntöä,
sillä hankkeen päähankintataho on suomalainen organisaatio. Taulukossa 4 esitetään EU-tason
julkisen osakokonaisuuden tapahtumat ja toimenpiteet.
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Taulukko 4. EU-tason julkinen osakokonaisuus
Markkinavuoropuhelun
aikaiset ja ennen
tarjouspyyntöä
pidettävät tilaisuudet

Milloin

Kuka

Etukäteen
määritetty/
lisätty,
E/L

Projektin aloitus: Kickoff Meeting, Helsinki

25.26.1

Kaikki
E
kumppani
kaupungit

Kumppanikaupunkien esittäytyminen ja
tutustuminen. Lähtökohdat ja tavoitteet
projektille.

Hankinnan
ennakkoilmoituksen
julkaisu

31.1.

FVH

E

Saada yritysten kommentit
ennakkoilmoituksessa julkaistusta
tavoitteesta.

Markkinavuoropuhelu
auki

1.4.31.5.

FVH

E

Avata vuoropuhelukanava yritysten
kanssa.

Markkinavuoropuhelutilaisuus Helsinki

26.4.

FVH

E

Hankkeen esittely yrityksille, kommentit
yrityksiltä tavoitteisiin ja vaatimuksiin
liittyen.

Markkinavuoropuhelutilaisuus Bryssel

13.5.

FVH

E

Hankkeen esittely yrityksille, kommentit
yrityksiltä tavoitteisiin ja vaatimuksiin
liittyen.

Esitys: Ford Foundation
Smart Mobility
Seminar, Espoo

28.2.

Tekninen

L

Hankkeen esittely yrityksille ja keskustelu
tavoitteesta ja vaatimuksista.

projekti-

Tavoiteltava hyöty tarjouspyynnön
määritykseen liittyen

päällikkö
Webinaari

21.4.

FVH

L

Hankkeen esittely yrityksille ja heille
mahdollisuus antaa kommentteja
tavoitteesta.

Webinaari

22.5.

FVH

L

Hankkeen esittely yrityksille ja heille
mahdollisuus antaa kommentteja
haasteesta.

Esitys: Nordic IoT
Week, Helsinki

16.4

Tekninen

L

Hankkeen esittely yrityksille ja keskustelu
tavoitteesta ja vaatimuksista.

projektipäällikkö

Suora
lähestyminen 1.4.yrityksille ja tarvittaville 31.5.
tutkimustahoille.

FVH

E

400 tahoa kontaktoitu sähköpostitse,
kysely lähetetty liittyen tavoitteeseen ja
vaatimuksiin.

Paikalliset tilaisuudet
Alankomaissa ja
Norjassa, ei
osallistumista, mutta
esitysmateriaalien
tuottaminen

Tekninen

L

Hankkeen esittely paikallisille yrityksille
ja keskustelu tavoitteesta ja vaatimuksista.

1.4.31.5

projektipäällikkö
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IoT Summit, Arrow
Internet of Things

31.5.

Tekninen

L

Seminaari, jossa kahdenkeskisiä
tapaamisia potentiaalisten laitetoimittajien
kanssa, lisäksi kuuntelin esityksiä
tietoturvasta liittyen IoT-ratkaisuihin.

E

Markkinavuoropuhelusta saadun tiedon
soveltaminen tarjouspyynnön
määritykseen.

projektipäällikkö

Markkinavuoropuhelun
tulosten raportointi

1.5.30.6.

FVH

Projektin raportointi
Euroopan Komissiolle,
Luxembourg

2.7.3.7.

Kaikki
E
kumppani
kaupungit

Palaute tarjouspyyntödokumenteista ja
korjausehdotukset.

90% tarjouspyyntödokumenteistä valmiina
ja toimitus Euroopan
Komissiolle

30.7.

FVH

E

Viimeisten muokkausten teko
tarjouspyyntödokumentteihin ennen
viimeistä hyväksyntää.

Tarjouksen julkaisu

1.9.

FVH

E

4.3.2 EU-kumppanikaupunkien sisäinen osakokonaisuus
Toinen taso muodostuu kumppanikaupunkien sisäisistä ja välisistä selvityksistä. Tiedot evät
ole kaikilta osin julkisia. Kokonaisuudessa on tärkeää kerätä kaikki mahdollinen
tarjouspyynnön laatimiseen vaikuttava informaatio kumppanikaupungeilta. Yksi tärkeä
huomioon otettava asia liittyen tarjouspyynnön määritykseen ovat tulevat robottibussien reitit.
Vastuu niiden suunnittelusta on jokaisella osallistuvalla kaupungilla itsellään. Tällä tasolla
liikutaan kansallisen lainsäädännön ja säännösten parissa. Taso kattaa myös yhteistyön
tarvittavien paikallisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Tämän työn tulokset näkyvät
erityisesti diplomityön liitteessä 1, Tender Document 2: Functional Specifications luvussa 5,
jossa on esitelty reittiluonnokset ja taulukoitu lupaprosessiin ja lainsäädäntöön liittyvät
käytännöt. Tärkein huomio tässä vaiheessa oli kaupunkien eroavaisuudet hierarkian määrässä.
Osasta kaupunkeja oli hyvin hidasta ja vaikeaa saada pyydettyjä tietoja, sillä FABULOShankkeeseen kuuluvalla henkilöllä ei välttämättä ollut valtuuksia vastata kysymyksiin, vaan
hänen tuli odottaa korkeamman virkamiehen hyväksyntää. Tämä näkyy selvästi
tarjouspyynnön liitteessä, jossa joidenkin kaupunkien kohdalla ei lukuisista pyynnöistä
huolimatta ole saatu tyydyttäviä vastauksia kysymyksiin. Taulukossa 5 esitetään EU-tason
kumppanien sisäisen osakokonaisuuden tapahtumat ja toimenpiteet.
Taulukko 5. EU-kaupunkien osakokonaisuus
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Mitä: Markkinavuoropuhelun

Milloin

Kuka vastuussa

Kenelle

tilaisuudet

Etukäteen
määritetty/
lisätty, E/L

Kysely kaupunkien odotuksista ja

Maalis-

Tekninen

Kumppani-

lähtökohdista

kuun

projekti-

kaupungit

alku

päällikkö

Kysely paikallisesta lainsäädännöstä ja

Touko-

Tekninen

Kumppani-

automaattiliikenteen lupien

kuun

projekti-

kaupungit

hakemisprosessista maittain

alku

päällikkö

Kerätään esitykset kaikkien

Huhti-

Tekn. pp,

Kumppani-

pilotointikaupunkien reiteistä: reitin

kuu-

koordinointi,

kaupungit

visualisoiminen kartalla, lisäksi kooste
haastavista kohdista reitillä̈, esim.

heinä-

kunkin

kuu

kaupungin

risteykset, käännökset, liikennevalot

edustaja reitin

jne.

visualisointi

Kysely kaupungin tarjoamasta

Touko-

Tekninen

Kumppani-

avoimesta datasta ja rajapinnoista

kuun

projekti-

kaupungit

ohjelmistointegraatiota varten

alku

päällikkö

L

L

L

L

4.3.3 Helsingin osakokonaisuus
Kolmas taso on Helsingin oma taso. Vastaava taso on periaatteessa jokaisella
kumppanikaupungilla sisäisesti, mutta tietoja ei kerätä yhteen ja kukin kaupunki on lopulta itse
vastuussa oman kaupunkikohtaisen pilotoinnin toteutumisesta. Pilotoinnin onnistumiseksi
vaaditaan poliittista tahtoa ja erityisesti yhteistyötä kaupungin siiloutuneiden organisaatioiden
välillä.
Helsingin kaupungin puolelta tavoitteet projektille olivat pilottialueen liikkumisen
kehittäminen (Pasila-Vallila-Kalasatama –alueen työmatkaliikenne), robotti- ja MaaSliiketoiminnan vahvistaminen: (Useita Helsingin alueella olevia sekä MaaS- että
robottilaitevalmistajia ratkaisun tarjoajina), uusien teknologioiden ymmärrys liikennepalveluja
tuottaville tahoille: HSL, MaaS, taksiyritykset, kokeilutoiminnan vahvistaminen ja
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älykaupunki-brändi ja medianäkyvyys. (Forum Virium Helsinki 2017)
Helsingin reittisuunnittelussa on työskennelty laaja-alaisesti kaupungin eri organisaatioiden
kanssa ja yhteistyössä myös yksityisen sektorin yritysten sekä muiden viranomaisten kanssa.
On perustettu kaupungin liikennesuunnittelijoista koostuva Helsingin reittisuunnittelun
projektiryhmä, jonka tehtävä on suunnitella kaksi vaihtoehtoista reittiä robottibussilinjalle ja
varmistaa

reittien

huomioon

ottaminen

tulevissa

kaupungin

liikenne-

ja

maankäyttösuunnitelmissa. Reitin suunnittelu on tärkeää, sillä reitin pohjalta voidaan määrittää
muun muassa se, millaista nopeutta ajoneuvon tulee pystyä ajamaan pysyäkseen muun
liikenteen mukana, mikä on yksi tärkeä arviointikriteeri. Ryhmä kokoontui keväällä 2018
yhteensä neljä kertaa. Lisäksi on perustettu koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on edistää
pilotoinnin toteutumista ja oikeiden asiantuntijoiden kytkemistä suunnitteluun, välittää tietoa
sekä varmistaa mahdollisesti tarvittavien päätösten koordinaation eri virastoissa ja hankkeen
tulosten hyödyntämisen.
Kaupungin toimintaa tukevan koordinaatioryhmän (Advisory Group) kokoonpano on
seuraava:

Helsingin

kaupungilta

Elinkeino-osasto,

Forum

Virium

Helsinki,

Kaupunkiympäristön toimiala (Liikennesuunnittelu), HSL ja HKL sekä yritysedustajina Elisa
ja Telia, sillä tietoliikenneyhteydet ovat hyvin olennaisessa asemassa projektin onnistumisen
kannalta. Taulukossa 6 esitetään Helsingin osakokonaisuuden tapahtumat ja toimenpiteet.
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Taulukko 6. Helsingin osakokonaisuus
HELSINGIN

Milloin

OSAKOKONAISUUS

Kuka

Kenelle

vastuussa

Etu-

Tavoiteltava hyöty

käteen

tarjouspyynnön

määrit/

määritykseen liittyen

lisätty,
E/L
Kaupungin sisäinen

13.1.

aloitustyöpaja

Tekninen

Liikennesuun-

E

projekti-

nitteluosasto ja

suunnittelua ja sitouttaa

päällikkö

elinkeino-

kaupungin osapuolia

osasto

suunnitteluun.
L

Reitin alustavaa

Asiantuntijahaastattelu:

Helmi-

Tekninen

Trafin

Selvitys Suomen

Trafi

kuu

projekti-

älyliikenteen

autonomisen liikenteen

päällikkö

asiantuntija

tilasta ja sen
vertaaminen tarjouspyyntömäärityksiin

Koordinaatioryhmän

Kesä-

Tekninen

perustaminen,

kuu

projekti-

tarjouspyyntö-

päällikkö

määrityksille

kokoukset ja agendat

Helsinki

Helsinki

E

E

Tuki ja hyväksyntä

Reittisuunnittelun

Maalis-,

Tekninen

Reitin suunnittelu

projektiryhmän

huhti-,

projekti-

tarjouspyyntö-

perustaminen,

touko- ja

päällikkö

määritysten tueksi

kokoukset 6 kpl ja

kesä-

agendat

kuussa.

4.4 Tarjouspyyntövaihe ja tarjousten arviointi
Tarjouspyyntö oli auki 1.9.-31.10. Tämän aikavälin tavoitteena oli markkinoida hanketta
potentiaalisille tarjoajille, ohjeistaa ja neuvoa tarjouspyyntöprosessissa webinaarien ja
nettisivujen kysymysosiossa sekä luoda viimeistellyt arviointikriteerit ja suunnitella
arviointiprosessi työkaluineen. Tarjouspyynnön onnistuminen mitataan määrällisillä ja
laadullisilla kriteereillä. Määrälliset kriteerit ovat saapuneiden tarjousten määrä ja
hyväksyttyjen tarjousten määrä. Laadullisista kriteereistä tärkein on saapuneiden tarjousten
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laatu. Lisäksi uusien, ei vielä vakiintuneiden yritysten saaminen mukaan tarjouskilpailuun on
yksi mitattava kriteeri.
4.4.1 Tarjouspyyntövaiheen ja tarjousten arvioinnin aikataulu
Tarjouspyyntövaiheen ja tarjousten arvioinnin aikataulu on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Tarjouspyyntövaiheen ja tarjousten arvioinnin aikataulu
TARJOUSPYYNTÖVAIHE

Milloin

Kuka

Etu-

Toimenpiteet ja tavoiteltava

vastuussa

käteen

hyöty

määrit/
lisätty,
E/L
ALVAR-tieliikenteen

27.8.

Tekninen

L

Peilataan Suomen

automaation työpaja,

projekti-

autonomisen liikenteen tilaa

Liikennevirasto ja Trafi

päällikkö

FABULOKSEN
tarjouspyyntömäärityksiin.

Tarjouspyynnön

1.9

FVH

E

Tarjouspyyntömateriaali on

ennakkoilmoituksen julkaisu

helposti ja loogisesti

TED-järjestelmässä ja

saatavilla toimittajille tutun

tarjouspyyntödokumenttien

viestintäkanavan kautta. Pää-

lataaminen fabulos.eu -sivustolta

hankintatahona meillä on
reaaliaikainen tieto siitä,
montako kertaa
tarjouspyyntöä on ladattu.

Väylät ja liikenne -seminaari,

5.-6.9.

Tekninen

L

Esikaupallisesta hankinnasta

Tampere. Esitys aiheesta

projekti-

ja avoimesta

Esikaupallinen hankintamalli

päällikkö

tarjouspyynnöstä viestiminen

innovaatiohankinnassa.
Webinaari ja kysymyskokous

asiantuntijaverkostolle
11.9.

FVH

E

Yrityksille annetaan
lisätietoja hankkeesta ja
tarjouspyynnön
vaatimuksista. Ohjeistettiin
tarjouksen palauttamisen
sekä annettiin mahdollisuus
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esittää kysymyksiä ja
tarkennuksia.
Nordic Edge Expo -seminaari,

25.9.-

Tekninen

Stavanger Norja. Jaettu standi

27.9.

projekti-

avoimen tarjouspyynnöstä

päällikkö

viestiminen, innovaatio-

norjalaisen FABULOS-

L

FABULOS-hankkeesta ja

projektikumppanien kanssa,

hankinnan kokouksiin

osallistuminen Smart mobility- ja

osallistuminen ja julkisen

innovaatiohankinnan

innovaatiohankinnan oppien

puheenvuoroihin ja

jakaminen ja hyödyntäminen

workshopeihin.

hankkeessa.

Webinaari 2 ja kysymyskokous

15.10.

FVH

E

Yrityksille annetaan
lisätietoja hankkeesta ja
tarjouspyynnön
vaatimuksista. Ohjeistettiin
tarjouksen palauttamisen
sekä annettiin mahdollisuus
esittää kysymyksiä ja
tarkennuksia.

Tarjouspyyntöön liittyvien

16.10.

FVH

E

kysymysten DL

Esitetyt kysymykset
dokumentoidaan ja
vastaukset jaetaan kaikille
verkossa läpinäkyvyyden ja
tasapuolisuuden
varmistamiseksi.

How interconnection Enables

18.10.

Tekninen

L

Selvitetään, miten auto-

Digital Transformation,

projekti-

maattiliikenteen vaatima

verkostoitumistapahtuma

päällikkö

tietoinfrastruktuuri voidaan
toteuttaa hankkeessa ja sen
jälkeen

Tarjouspyyntöön liittyvien

21.10.

FVH

E

-

Tarjousten toimittamisen DL

31.10.

FVH

E

-

Tarjousten avaaminen

1.11.

FVH

E

Saadaan tietää tarjousten

kysymysten vastausten DL

määrä.
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Tarjousten arviointi, itsenäisesti

5.-9.11.

tehtävä arviointikierros

Tekninen

E

Saadaan tietää saatujen

projekti-

tarjousten hyväksytty määrä

päällikkö

sekä niiden laatu.

Tarjousten arviointi,

12.11.-

TEC,

arviointiryhmän yhteinen kierros,

15.11.

puheen-

katsotaan täyttyvätkö ne

Helmond Automotive Campus,

johtajana

vaaditut kynnysarvot ja

Alankomaat

tekn. PP

valitaan

Kyselyn laatiminen tekniselle

15.11

arviointikomissiolle

Tekninen

E

L

Arvioidaan tarjoukset,

Saadaan hanke-

projekti-

kumppaneiden palaute

päällikkö

tarjouspyyntöprosessin
onnistumisesta.

Kysely yrityksille, jotka eivät

13.11.

kiinnostuksestaan huolimatta

FVH, EUkoordinaattori

L

Saadaan tietää syyt, miksi
yritykset eivät jättäneet

jättäneet tarjousta

tarjousta hankkeeseen

High Level Meeting on Connected 28.-

Tekninen

& Automated Mobility

projekti-

vaatimuksia ja odotuksia

päällikkö

yleiseen eurooppalaiseen

29.11

“Beyond SAE Levels: Towards

L

Safe & Sustainable Mobility”,

Peilata FABULOS-hankkeen

kehitykseen ja tahtotilaan.

Wien
Päätös, mitkä konsortiot kutsutaan

30.11.2

FVH

E

-

mukaan hankkeeseen ja ketkä

018

17.12.

FVH

E

-

19.12.

FVH

E

-

saavat hankintasopimuksen.
Puite- ja hankintasopimuksen
allekirjoitus valittujen
konsortioiden kanssa
(viimeistään).
Hankintasopimusten saaneiden
konsortioiden julkaiseminen TEDjärjestelmässä (viimeistään).

4.4.2 Tarjouspyyntodokumentit
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Tarjouksen laatiminen on yrityksille suuritöinen prosessi, johtuen Euroopan komission
määrittämistä esikaupallisen hankintamallin dokumenteista. Tyypillisesti yrityksillä oli
valmiiksi mielikuva, että EU-hankkeissa byrokratian ja hallinnollisen työn osuus on suuri. Itse
tarjouspyynnön laatimisesta ei makseta yrityksille korvausta. Pyrimme osaltamme tukemaan
kiinnostuneita yrityksiä järjestämällä tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen kaksi webinaaria,
joissa oli mahdollista saada lisätietoja hankkeesta, viestiä tarjouspyynnön vaatimuksista ja
tarjouksen

palauttamisesta

sekä

esittää

kysymyksiä

ja

tarkennuksia.

Kaikkiin

markkinavuoropuhelun ja tarjouspyyntövaiheen kysymyksiin tuli Euroopan komission
sääntöjen mukaan vastata julkisesti ja läpinäkyvästi, jotta prosessin tasapuolisuus taataan.
Perustimme myös hankkeen verkkosivuille Matchmaking-työkalun, jossa hankkeesta
kiinnostuneet yritykset pystyivät etsimään kumppaneita konsortion perustamiseksi. Lisäksi
tuimme yrityksiä tarjouspyyntöprosessissa laatimalla heille selkeät ohjeet tarjouksen laatimista
ja palauttamista varten. Kuva 17 on ote yrityksille suunnatusta tarjousoppaasta ja se visualisoi
sekä tarjouspyyntödokumenttien koostumuksen liitteineen (oikeanpuoleinen palsta) että
vaadittujen tarjousdokumenttien koostumuksen (keskimmäinen palsta). Kuva näyttää
konkreettisesti, kuinka monivaiheinen ja työläs prosessi on.
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Kuva
17.
Prosessikaavio
tarjouksen
jättämisestä
sisältäen
tarjouspyyntödokumenteista liitteineen sekä tarjousdokumenteista

visualisoinnin

Toimitettava tarjous kattaa kaikki hankkeen kolme vaihetta pääpiirteittäin kuvattuna ja
alustavasti budjetoituna. Puitesopimus kirjoitetaan koko esikaupallisen hankkeen ajaksi
(kuvassa 18 oranssin nuolen alla olevat vaiheet). Jokaisessa esikaupallisen hankinnan vaiheessa
on lisäksi oma, tarkennettu tarjouspyyntönsä, johon vastataan yksityiskohtaisen kuvauksen ja
tarkennetun tarjoussumman sisältävällä tarjouksella. Ensimmäisen vaiheen tarjouspyyntö
palautetaan yhdessä koko hankkeen kattavan tarjouspyynnön kanssa. Vaiheissa 2 ja 3
arvioidaan edellisen vaiheen onnistuminen ja uusi, tarkennettu tarjous, ja niiden pohjalta
tehdään päätös siitä, ketkä etenevät hankkeessa seuraavaan vaiheeseen. Kuvassa 18 pisteviivat
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osoittavat tarjousten jätön ajankohdat, jotka sijoittuva samaan aikaikkunaan kunkin vaiheen
arvostelun kanssa. Vaihekohtainen yksityiskohtaisempi tarjous ottaa huomioon hankkeen
aikana tapahtuvan teknologisen kehityksen ja mahdollistaa alihankkijoiden lisäämisen sitä
mukaa, kun niille havaitaan tarvetta.

Kuva 18. Hankkeen vaiheistus ja tarjousaikataulu

4.4.2 Tarjousten arvioinnin henkilöresurssit
Tarjouksen arvioinnissa hyödynnetään erilaisia työryhmiä, jotka ovat hallinnollinen
arviointikomitea, tekninen arviointikomitea (Technical Evaluation Committee, TEC) ja
ulkopuolisista asiantuntijatahoista koostuva arviointipaneeli. Hallinnollinen arviointikomitea
koostuu hankkeen EU-koordinaattorista ja teknisestä projektipäälliköstä. Arviointikomitea
määräytyy hankkeen päähankintatahon mukaan, mikä tässä tapauksessa on kohdeorganisaatio.
Arviointikomitean tehtävä on avata tarjoukset ja arvioida lomakkeet A, B, C ja D, mille on
resursoitu 1-2 työpäivää. Taloudellisen tarjouksen (F) arvioinnissa hankkeen koordinaattori saa
tukea myös organisaation esikaupallisen hankinnan asiantuntijalta, mutta sitä varten ei
varsinaisesti muodosteta erillistä arviointiryhmää.
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Teknisten tarjousten arviointia varten päähankintataho määrittää enintään 7-henkisen teknisen
arviointikomitean, joka koostuu kunkin kumppanikaupungin edustajista. Sama komitea arvioi
31.10.2018 palautettavat esikaupallisen hankkeen puitesopimusta varten tehdyn tarjouksen ja
ensimmäisen vaiheen tarjouksen sekä myöhemmin palautettavat päivitetyt toisen ja kolmannen
vaiheen erilliset tarjoukset. Oma roolini hankkeen teknisenä projektipäällikkönä on toimia
teknisen arviointikomitean puheenjohtajana. Puheenjohtajalla ja teknisen arviointikomitean
jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus. Teknisen arviointiraadin jäsenille, mukaan lukien
puheenjohtaja, on resursoitu kullekin yhteensä kaksi viikkoa ensimmäisen tarjouspyynnön
teknisen tarjouksen arviointiin: a) Yksi työviikko on varattu tarjouksiin itsenäisesti
tutustumiseen ja niiden itsenäiseen arvosteluun ja b) toinen viikko komitean kokoontumiseen
yhteen, jolloin mahdolliset henkilökohtaisissa arvioissa esiintyvät poikkeamat otetaan
keskusteluun ja henkilökohtaisia arviointeja on mahdollista muokata jälkikäteen.
Teknisen arviointikomitean lisäksi hankekumppaneilla on oikeus hyödyntää ulkopuolisia
asiantuntijoita. Siksi teknisen arviointikomitean lisäksi nimetään erillinen ulkopuolisista
tahoista koostuva arviointipaneeli, jonka tarkoituksena on tuoda puolueetonta ja toiminnoittain
kohdennettua

hankekumppaneilta

puuttuvaa

erityisosaamista

ja

tukea

teknisen

arviointikomitean toimintaa muun muassa tie- ja tietoturvan, julkisen liikenteen tai
liiketoiminnan kehittämisen alueilla. Arviointipaneeli tulee saamaan luettavakseen kaikki
tekniset tarjoukset ja yksittäisen asiantuntijan tehtävänä on lukea vähintään omaan
kohdennettuun osaamisalaan liittyvät kohdat. Arviointipaneelin jäsenet tulevat antamaan
neuvoja ja laittamaan tarjoukset paremmuusjärjestykseen. Jos arviointipaneelin järjestys eroaa
teknisen arviointiraadin asettamasta järjestyksestä, on teknisen arviointiraadin arvosteltava
tarjoukset uudelleen. Arviointipaneelille on resursoitu aikaa riippuen siitä, kuinka laaja heidän
osuutensa on, ja korvaus maksetaan heille ennalta tehdyn arvion mukaan aikaperusteisesti.
Kaikkien kanssa tehdään erillinen toimeksiantosopimus. Lisäksi kaikki arviointipaneelin
jäsenet kirjoittavat salassapitosopimuksen.
FABULOS-hankkeessa saatujen tarjouksien määrä oli lopulta ennakoitua pienempi, mikä
merkitsi

pienempää

työkuormaa

kaikille

arvioijille.

Tästä

johtuen

ulkopuolisen

arviointipaneelin asiantuntemusta päätettiin hyödyntää alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
vasta ensimmäisen vaiheen lopussa, jolloin yritysten tulee toimittaa yksityiskohtaisempi ja
teknisesti korkeatasoisempi kuvailu ratkaisustaan.

71

4.4.3 Tarjousdokumenttien esittely
Tarjousdokumentit koostuvat lomakkeista A–G. Tarjoukset palautetaan sähköisesti
osoitteeseen

fabulos.fi/upload-your-offer/.

Tarjousten

arviointi

tapahtuu

vaiheittain.

Tarjousten arviointi tehdään läpinäkyvällä ja tasapuolisella tavalla. Aiempien esikaupallisen
hankinnan

hankkeiden

esimerkkien

mukaisesti

arvostelussa

käytetään

neliportaista

arviointitaulukkoa (taulukko 8), jossa aloitetaan tarjousten arvostelu vähiten arvioitsijoiden
resursseja sitovista arviointikeinoista ja siirrytään vaiheittain kohti työläämpää ja enemmän
asiantuntemusta vaativaa arviointia.
Ensimmäiset arvioitavat dokumentit (Lomake A – General Tender Submission form and Power
of Attorney, Lomake B – Exclusion Criteria ja Lomake C – Selection Criteria) arvioidaan
hyväksytty/hylätty -periaatteella ja näiden pohjalta voidaan karsia prosessista pois selkeästi
hankkeeseen kykenemättömät toimijat. Hallinnollinen arviointikomitea arvioi nämä tarjoukset.
Lomake D – Compliance Criteria arvioidaan noudatettavien lakien, sääntöjen ja määräysten
täyttyvyyden perusteella. Ehtojen täyttyminen arvioidaan esikaupallisen hankinnan, julkisen
rahoituksen, toteutuspaikan, tutkimusetiikan ja turvallisuuden suhteen hyväksytty/hylätty) ja
lisäksi arvioidaan toimittajan taloudellinen tarjous, eli Lomake F - Financial Price Break.
Lomakkeet B, C ja D ovat standardimuotoisia esikaupallisen hankinnan lomakkeita, joihin
malli tulee Euroopan komissiolta. Hallinnollinen arviointikomitea arvioi nämä tarjoukset.
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Taulukko 8: Neliportainen arviointitaulukko
1. Tarkistetaan,

2. Tarjoajat, jotka

3. Tarjoajat, jotka

4. Tarjoajat, jotka täyttävät

täyttyykö B-

täyttävät

täyttävät toisen kohdan

kolmannen kohdan

lomakkeen

ensimmäisen kohdan

vaatimukset siirtyvät

vaatimukset siirtyvät kohtaan

poissuljentaehto

vaatimukset siirtyvät

kohtaan 3, jossa

4, jossa arvioidaan tarjous

kohtaan 2, jossa

tarkistetaan, täyttyykö

painotetun teknisen

tarkistetaan,

D-lomakkeen

arviointikriteeristön

täyttyykö C-

poissuljentaehto

mukaisesti lomakkeen E,

lomakkeen

(hyväksytty/hylätty).

Tekninen tarjous, perusteella.

poissuljentaehto

Lisäksi arvostellaan F-

Ensimmäisen vaiheen tarjous,

(hyväksytty/hylätty).

lomake, eli

eli Lomake G on sen jälkeen

→

taloudellinen tarjous.

lähinnä muodollisuus.

(hyväksytty/hylätty).
→

→

Kohdeorganisaatio on vastuussa teknisen tarjouksen (lomake E) arviointikriteeristön
rakentamisesta ja toteutuksesta yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Teknisten
tarjousten arviointi perustuu painotettuun arviointikriteeristöön. Arviointi tehdään perustuen
MEAT-malliin (Most Economically Advantageous Tender), jossa hinta-laatusuhteeltaan paras
tarjous voittaa. Teknistä tarjousta ei arvostella hyväksytty/hylätty -periaatteella, mutta
epäonnistuminen

vaadittavien

arvostelukriteerien

täyttämisessä

johtaa

matalampiin

arvosanoihin ja mahdollisesti kynnysarvoa matalampiin arvosanoihin. Kynnysarvojen tulee
täyttyä kaikissa arvosteltavissa toiminnoissa, jotta yritys pääsee jatkoon. Viimeisenä
arvostellaan vielä hankkeen ensimmäisen vaiheen tarjous, eli Lomake G - Financial Offer
Phase 1, minkä jälkeen parhaiten arvostellut enintään kymmenen tarjousta palkitaan
hankintasopimuksella.
Tarjouspyynnön

arviontiperusteet

on

kuvattu

yksityiskohtaisesti

liitteessä

1,

tarjouspyyntödokumentissa “Tender Document 2: Functional Specifications”, luvuissa 3 ja 4.
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4.4.5 Teknisten tarjousten arvioinnin kulku
Toimittajien kykyä suoriutua hankintasopimuksessa vaadituista tehtävistä arvioidaan
valintakriteerien avulla. Teknisen tarjouksen arviointi tehdään perustuen teknisiin ja eiteknisiin arvostelukriteereihin alla olevan pisteytysmallin mukaan. Kaikkien yksittäisten
arvioijien pisteistä lasketaan keskiarvot. Jokaisen toiminnallisen määrityksen kriittistä
toiminnoista täytyy saavuttaa vähintään 60% kynnysarvo, poisluettuna hinta. Kaikkien
arvostelijoiden pisteistä lasketun toimintokohtaisen keskiarvon tulee ylittää toimintokohtainen
kynnysarvo kaikissa toiminnoissa, jotta yritys voi päästä jatkoon.
Kukin teknisen arviointikomission jäsen tutustuu tarjouksiin itsenäisesti ja arvioi ne tietämättä
muiden arvioinneista. Mitä enemmän pisteitä tarjous saa, sitä korkeammalle se nousee
paremmuusjärjestyksessä. Yksittäisten komission jäsenten antamien arvosanojen perusteella
tehdään alustava paremmuusjärjestys. Jos tarjouksessa on epäselvyyksiä, voidaan järjestää
kuuleminen, jossa tarjoaja voi selventää tarjoukseensa liittyviä yksityiskohtia.
Seuraavaksi tekninen arviointikomissio järjestää tapaamisen Alankomaissa kerätäkseen
kommentit, verratakseen niitä ja keskustellakseen annetuista kommenteista liittyen tarjouksiin.
Alustavat pisteytykset ja paremmuusjärjestykset tarkastetaan, jotta varmistutaan, että arviointi
on tehty johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Arvostelussa kiinnitetään huomiota poikkeamiin
ja merkittävän poikkeaman arvostelun jättäneen arvioijan tulee tarvittaessa antaa selvitys.
Tämän jälkeen arviontipaneeli esittää neuvonsa ja oman järjestyksensä tekniselle
arviontikomissiolle.

Jos

arviointipaneelin

määrittämä

järjestys

eroaa

teknisen

arviointikomission asettamasta järjestyksestä, on teknisen arviointikomission arvioita
tarjoukset uudelleen. Kun tekninen arviointikomissio on saavuttanut yhteisymmärryksen (joko
yksimielisesti tai vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä), se tekee lopulliset
suosituksensa niistä tarjouksista, jotka valitaan, ja yrityksistä, joiden kanssa tullaan
allekirjoittamaan puite- ja hankintasopimukset. Ensimmäisessä vaiheessa sopimukset
kirjoitetaan enintään kymmenen toimittajan kanssa.
Päätösten jälkeen tarjoajille ilmoitetaan heidän sijoittumisestaan. Niille, joiden kanssa
allekirjoitetaan puitesopimus ja hankintasopimus ensimmäisestä vaiheesta, lähetetään tieto
valinnasta ja sopimusdokumentit sen jälkeen. Toimittajilla on kaksi viikkoa aikaa allekirjoittaa
sopimukset. Toimittajat, joita ei valittu huolimatta siitä, että he ovat täyttäneet valintakriteerit,
voivat ottaa yhteyttä päähankkijaan kymmenen päivän sisällä saadakseen lisätietoa siitä, miksi
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heidän tarjoustaan ei valittu jatkoon. Tarjoajille tullaan antamaan palautetta heidän
tarjouksistaan.
Tarjouspyynnössä tulee ottaa huomioon, että määritykset on tehty täytettäviksi projektin
kuluessa tuotekehityksen muodossa, eikä odoteta, että tarjoajat pystyvät toimittamaan ratkaisut
nykytilassa. Tämä on myös PCP-prosessin edellyttämän radikaalin innovaation määritelmä.
Jos ratkaisu olisi nyt jo olemassa, niin koko hanketta ei tarvittaisi. Tarjouspyynnössä vaaditaan
kuitenkin selvitys siitä, kuinka ja millaisilla resursseilla tarjoaja aikoo saavuttaa pakolliset
määritykset ja tarvitaanko alihankintaa. Arvostelupisteet alenevat, jos vaadittujen määritysten
täyttämistä ei ole pystytty kuvailemaan tarpeeksi hyvin.
4.4.6 Teknisten tarjousten arviointikriteeristö
Teknisen tarjouksen kriteerit muodostettiin markkinavuoropuhelun ja tarjouspyyntövaiheen
aikana. Kriteerien muodostamisessa hyödynnettiin markkinavuoropuhelun aikana kerättyjä
tietoja ja Askeleet innovatiivisiin hankintoihin -hankkeen (2014) mukaisesti vaatimukset
järjestämisen kriittisiin ja suositeltaviin ominaisuuksiin. Toiminnallisia määrityksiä oli
yhdeksän ja ne koostuivat lukuisista alatoiminnallisuuksista. Ei-toiminnallisia määrityksiä oli
kolme. Alatoiminnallisuuksista osa oli kriittisiä vaatimuksia ja osa suositeltavia ominaisuuksia.
Lisäksi arvioitiin kunkin konsortion projektisuunnitelma ja ratkaisun kaupallinen soveltuvuus.
Toiminnalliset

määritykset

pyrittiin

asettamaan

järjestykseen

alkaen

yleisemmästä

systeemitasosta ja siirtyen yksityiskohtaisempiin ja konkreettisempiin ratkaisuihin.
Arviointitaulukossa mainittiin myös, missä vaiheessa projektia kutakin määritystä sovelletaan.
Teknisen tarjouksen painotetun arviointikriteeristön rakenne on visualisoitu taulukossa 9.
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Taulukko 9. Painotetun arviointikriteeristön rakenne
Painotettu arviointikriteeristö

Painotus,
prosenttia (%)

1

Toiminnalliset vaatimukset

35

2

Projektin johtamisen vaatimukset

20

3

Ei-toiminnalliset vaatimukset (ratkaisun turvallisuus ja tekninen kypsyys,
yhteiskunnallinen kypsyys ja laillinen kypsyys)

30

4

Kaupallinen soveltuvuus

5

Hinta

5
10

Arviointidokumentti rakennettiin perustuen aiempiin esikaupallisen hankinnan hankkeiden
arviointivaatimusten esimerkkeihin. Hyödynsimme tässä vaiheessa organisaatiomme PCPhankkeiden kehityspäällikön asiantuntemusta, ja saimme häneltä arvokasta tietoa siitä, kuinka
aiemmat arviointikriteerit olivat käytännössä toimineet ja millaisia pisteytyksiä niistä oli
seurannut. Erona aiempiin esikaupallisen hankinnan projekteihin oli, että tässä hankkeessa
organisaatiomme oli päähankintataho, kun taas aiemmissa hankkeissa organisaatiomme oli
toiminut hankekumppanina. Nyt vastuu koko järjestelmän rakentamisesta ja siitä seuraavista
tapahtumista oli kokonaan meillä.
Seuraavassa taulukossa (taulukko 10) on esitetty teknisen tarjouksen arviointivaatimukset.
Jokaisen toiminnallisen vaatimuksen (Fuctional Requirement, FR) -kohdan alla on useampia
alakohtia.
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Taulukko 10. Painotetut arviointivaatimukset ilman alatoiminnallisuutta
Weighted award criteria

Maximum points

Thresholds

Weighting

Award criteria Phase 1 and Framework Agreement:
Functional criteria

35%

FR1): Fleet Management Integration system

20

10

FR2) Control Room functions and remote operation

15

7

FR3&5): Integration in city City traffic control systems, public transport
systems and traffic infrastructure

20

10

FR4): Maintenance and incident management

10

5

FR6): Traffic situation capabilities

10

5

FR7&8): Vehicle, fleet and operational requirements

20

10

FR9): Deployment, set-up and service

5

2

100

Project management criteria

20%

PM1) Feasibility of the Project plan and schedule, including
methodology, risk management and quality assurance

70

35

PM2) Composition of the project team

30

15

100

Non-functional criteria

30%

NFR1) Safety and technical maturity

50

25

NFR2) Societal Maturity

25

12

NFR3) Legal Maturity

25

12

100

Commercial feasibility
CF1) Completeness, sense of reality and feasibility of the
commercialisation plan including the market analysis and risk
management. Sense of reality and feasibility of the principles for
licensing, pricing, distribution

5%

100

50

100

Price

10%

P1) Binding contract price for carrying out the work in the present
phase

25

P2) Indicative price for the work in all three PCP Phases, incl. the
present phase (total price)

75
100

Kukin alatoiminallisuus arvostellaan asteikolla 1-5, jossa arvosanat ovat seuraavat: 0
Olematon, 1 Hyvin heikko, 2 Heikko, 3 Hyvä, 4 Erittäin hyvä ja 5 Erinomainen. Seuraava
laskennallinen esimerkki kuvaa arvosanan muodostumista: jos arvosana on hyvä (3) FR1:ssä,
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tarjoaja saa 3 (arvosana) x 20 (maksimipisteet) / 5 (maksimipisteet) =12 pistettä. Tämä ylittää
kymmenen pisteen kynnysarvon. Samaa lähestymistapaa sovelletaan kohdissa FR1-FR9.
Lopuksi pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tämän osion pisteet. Nämä pisteet kerrotaan
painotusprosentilla, joka on tässä tapauksessa 35%, jolloin saadaan lopullinen arvosana tälle
osiolle. Kaikissa osioissa toimitaan samalla tavalla, ja lopuksi kaikkien osioiden painotetut
arvosanat lasketaan yhteen. Kaikkien yksittäisten arvostelijoiden pisteistä lasketaan keskiarvot.
Keskiarvojen tulee ylittää toimintokohtainen kynnysarvo kaikissa toiminnoissa, jotta yritys voi
päästä jatkoon.
Arvioinnin työnkulku mietittiin tarkkaan. Ensin suunniteltiin arviointitiedostojen ekosysteemi.
Arviointikriteerit siirrettiin taulukkomuotoon ja Metropolia Ammattikorkeakoulu oli vastuussa
tiedostojen laatimisesta ja päivittämisestä. Kullekin arvioijalle luotiin omat linkitetyt tiedostot
ja ne lähetettiin arvioijille itsenäisesti täytettäviksi. Kuvassa 19 on esitetty tyhjän
henkilökohtaisen arviointitiedoston näkymä. Arvioijilla oli yksi viikko aikaa arvioida
saapuneet tarjoukset haluamassaan aikataulussa. Mahdollisia ongelmakohtia tai kommentteja
jaettiin sähköpostilla, puhelinpalaverissa ja ryhmän sisäisessä WhatsApp-ryhmässä. Taulukko
lukittiin niin, että arvioijan oli mahdollista arvioida ainoastaan niitä sarakkeita, jotka oli sovittu
arvioitaviksi. Kuvassa 19 ainoat tällaiset kohdat ovat valkoiset sarakkeet arvosanalle ja
kommenteille. Kommentit pyydettiin toimintokohtaisesti, eikä jokaista alatoimintoa tarvinnut
arvioida. Kriittiset vaatimukset ovat väriltään oransseja ja suositeltavat ominaisuudet sinisiä,
joten arvostelijan oli helppo hahmottaa niiden tärkeys nopealla vilkaisulla. Lisäksi mahdolliset
annettavat arvosanat rajattiin 1-5 välille, eikä muita arvoja voinut syöttää taulukkoon. Tämä
vähensi näppäilyvirheiden ja sitä kautta vääristymien (esimerkiksi luvun 4 sijaan 44) syntyä.
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Kuva 19. Kuvakaappaus tyhjästä arviointitaulukon välilehdestä.

Lisäksi annetut arvosanat värikoodattiin ehdollisesti: arvot 1-2 värjäytyivät keltaisiksi ja arvot
4-5 vihreiksi. Tyhjäksi jätetty kohta näkyy punaisena. Kuvassa 20 voi nähdä, miten
värikoodaaminen toimi käytännössä. Kuvasta on rajattu ulos yritysten tunnistamisen
mahdollistavat tiedot. Ensimmäisen arviointiviikon päätteeksi yksittäisten arvioijien
arvostelemat tiedostot linkitettiin ja arvosanat koottiin helposti yhdellä silmäyksellä
hahmotettavaan taulukkoon, kuva 20.
Toinen

arviointiviikko

vietettiin

teknisen

arviointikomitean

kanssa

Alankomaiden

Helmondissa. Arvosanojen perusteella yritykset laitettiin paremmuusjärjestykseen ja
päätettiin, mitkä yritykset palkitaan hankintasopimuksella. Päätökset olivat yksimielisiä.
Lisäksi arvioinnin ohessa täytettiin valmiisiin yrityskohtaisiin arviointiraporttipohjiin tarkat
suositukset siitä, mitkä toiminnot vaativat lisähuomiota ja tarkennuksia vaiheessa 1 sekä missä
toiminnoissa yritys oli onnistunut erityisen hyvin. Raportit lähetettiin yrityksille valituksi
tulemisesta ilmoittamisen yhteydessä.
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Kuva 20. Koontitaulukon yleisnäkymä, jossa näkyy, kuinka toiminnallisuuksien arvosanat on
visualisoitu
4.5 Tarjouspyyntöprosessin tulokset
Tässä luvussa kerrotaan, miten vastattiin tarjouspyyntöprosessille asetettuihin tavoitteisiin ja
kuinka ne peilautuivat teknisen tarjouksen arviointikriteereihin. Tiedot perustuvat
kohdeorganisaation

sisäisten

dokumenttien,

julkisten

tarjouspyyntödokumenttien

ja

luottamuksellisten tarjousten tarkastelusta ja analysoinnista saatuihin tuloksiin.
4.5.1 Toteutus- ja ohjaussuunnitelman toteutuminen
Tarjouspyyntö

tuotti

kuusi

määräaikaan

mennessä

palautettua

tarjousta.

Markkinavuoropuhelun perusteella olimme jo tehneet muutoksia ensimmäiseen vaiheeseen
otettavien yritysten määrään. Hankkeen suunnitteluvaiheessa konsortioiden määräksi
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ensimmäisessä vaiheessa oli määritetty 12. Perustuen markkinavuoropuhelun aikana käytyihin
keskusteluihin yritysten kanssa päätimme laskea määrän kymmeneen. Euroopan komission
asettama alaraja ensimmäisen vaiheen yrityksille oli 4, joten täytimme esikaupallisen
hankintamallin vaatimukset yritysten välisestä kilpailuasetelmasta.
Saapuneiden tarjousten määrä ei täyttänyt odotuksia. Määrä ei ollut kuitenkaan ainoa
arviointikriteeri. Tarjousten laatu oli odotuksiin nähden pääosin hyvin korkea ja lisäksi kaikki
tarjouksen palauttaneet konsortiot olivat uusia ja vakiintumattomia yrityksiä itseajavien
ajoneuvojen toimialalla, mikä voidaan laskea eduksi.
Tarjouksissa korostui myös rajat ylittävä yhteistyö. Yhteensä konsortioissa oli mukana 18
yritystä kuudesta maasta. Mukana oli yksi suomalainen konsortio, yksi suomalaisespanjalainen, yksi virolais-tanskalainen, yksi ranskalainen, yksi norjalainen ja yksi
portugalilainen konsortio. Ainakin osa konsortiosta syntyi FABULOS-hankkeen verkkosivulle
perustetun Matchmaking-työkalun kautta. Kahden suomalaisen konsortion saaminen mukaan
hankkeeseen oli positiivinen yllätys.
Tarjousten määrän ja laadun lisäksi tarjouspyynnön ja prosessin onnistumista arvioitiin
kahdella kyselyllä. Teknisen projektipäällikön roolissa laadin tekniselle arviointikomitealle
kyselyn, joka lähetettiin tarjousten arvioinnin jälkeen. Kyselyssä kysyttiin erityisesti
markkinavuoropuhelu- ja tarjouspyyntöprosessien kulusta sekä niissä tehtyjen havaintojen
heijastumisesta tarjouspyyntöön ja arviointikriteereihin. Vastauksista selvisi, että prosessiin ja
itse tarjouspyyntöön oltiin hankekumppaneiden keskuudessa tyytyväisiä, vaikkakin kaikissa
vastauksissa korostui odotettua pienempi saapuneiden tarjousten määrä. Hankekumppaneiden
arviot tarjousten määrästä vaihtelivat 7 ja 10 välillä.
Kyselyn mukaan hankkeen tarjouspyyntövaiheessa toteutetut toimenpiteet nähtiin kaikki
projektia hyödyttävinä eikä mitään toimenpidettä pidetty turhana. Hankekumppaneiden
lähtökohdat oli otettu huomioon hyvin. Tämä oli henkilökohtainen onnistuminen teknisen
projektipäällikön roolissa. Osa vastaajista piti hyvänä asiana paikallisten ominaispiirteiden
korostamista ja olisi toivonut niitä jopa keskeisempään rooliin tarjouspyyntödokumenteissa.
Osan mielestä taas paikallisten ominaispiirteiden korostaminen tarjouspyynnössä johti
tarjouksissa jo liialliseen painotukseen tiettyjä kaupunkeja kohtaan.

Kaikki kyselyn

kysymykset vastauksineen löytyvät liitteestä 2. Vastaukset on anonymisoitu, eikä vastauksia
voi yhdistää hankekumppanien kansallisuuksiin.
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Toinen tarjouspyynnön onnistumista mittaava kysely lähetettiin suoraan yrityksille, joiden
kanssa oli käyty keskusteluja markkinavuoropuhelun aikana. Nämä yritykset olivat aiemmin
ilmaisseet vahvan kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen, mutta eivät lopulta jättäneet
tarjousta. Kyselyyn vastasi seitsemän yritystä ja kolmen yrityksen kanssa on sovittu
jatkokeskustelu aiheesta.
Luottamuksellisuudesta johtuen yrityskohtaisia kysymyksiä ja vastauksia ei ole mahdollista
liittää diplomityöhön, mutta muutamia huomiota voi nostaa esiin. Vastaukset tukivat
tekemiämme havaintoja, joissa syyt jättäytyä hankkeen ulkopuolelle liittyivät tarjontapuolen
riskeihin ja toisaalta yritysten taloudellisiin riskeihin. Tarjontapuolen riski toteutui hankkeessa
osittain, sillä useat kiinnostuneet toimittajat eivät tehneet lopulta tarjousta. Kilpailutus koettiin
riskialttiiksi: siihen panostettu aika ja hankkeesta saatava kompensaatio eivät olleet muutamien
yritysten mukaan linjassa. Useampi yritys kertoi, että heillä ei ollut resursseja panostaa
työlääseen tarjousprosessiin. Taloudelliset riskit liittyvät lisäksi pelkoon hankkeeseen
budjetoitujen kustannusten ylittymisestä ja toimittajien rahoituksen järjestymisestä, sillä
FABULOS-hanke ei kata kaikkia yrityksen tuotekehityksen kustannuksia, vaan yrityksen
odotetaan sijoittavan myös omaa pääomaa tuotekehitykseen. Sopimusehdoilla ja kannustimilla
olisi mahdollisesti voinut vaikuttaa teknologisten ja taloudellisten riskien toteutumiseen,
jolloin yritykset olisivat nähneet hankkeen houkuttelevampana.
Vielä edellä mainittuja riskejä tärkeämpänä syynä olla jättämättä tarjousta korostui markkinan
ja teknologian kypsyystaso. Yhteenvetona kyselyn vastauksista voidaan todeta, että
haastateltujen yritysten kypsyys vastata hankkeen tavoitteisiin voitiin jakaa kolmeen luokkaan.
Ensimmäiseen luokkaan kuuluu muutama yritys, joilla on paljon kokemusta jonkun
FABULOS-hankkeen kokonaisratkaisun osan toteuttamisesta. He ovat saavuttaneet jo
merkittävän markkinaosuuden, joten hankkeen kunnianhimoiset vaatimukset radikaalista
innovaatiosta eivät näyttäydy heille tarpeeksi houkuttelevana vaihtoehtona suhteessa
vaadittaviin työmääriin. Heillä on usein myös ulkopuolista rahoitusta ja investointeja, joiden
avulla heidän on mahdollista edetä omaan tahtiin ja omaa strategiaa seuraten ratkaisujensa
kehittämisessä. Viime vuosien aikana yleistynyt automaattiajoneuvojen pilotoiminen on
vähentänyt tarvetta FABULOS-hankkeen tyyppiselle EU-rahoitukselle.
Toinen ryhmä koostuu pääosin ohjelmistotaustaisista kasvuyrityksistä, joilla ei ole
mahdollisuutta saada hankkeen kokonaisratkaisun vaatimia ajoneuvoja käyttöön hankkeen
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aikajänteen puitteissa. Toistaiseksi vakiintuneita ajoneuvotoimittajia on vasta vähän, joten
hankkeessa mahdollisia leasing-sopimuksia ei myöskään riitä kaikille.
Kolmannella ryhmällä on teknologiset valmiudet operoida itseajavaa robottibussien laivastoa,
mutta ei vielä tarvetta tuotekehitykselle, konseptin validoinnille ja pilotointikokemuksen
kerryttämiselle. Nämä yritykset ovat tulleet markkinoille aikana, jolloin uusin teknologia on
ollut jo vakiintunutta ja hyötyneet aiempien edelläkävijäyritysten kokemuksista. Näille
yrityksille hankkeen aikataulu etenee kriittisesti liian nopeasti.
FABULOS on ensimmäinen älyliikenteen esikaupallinen hanke, joten sen oppien jakaminen ja
vaikutusten mittaaminen ovat tärkeitä globaalisti. Suomalaisen näkökulman aiheeseen tuo
suomalaisen organisaation rooli hankkeen johtajana. Olen ollut moniin eurooppalaisiin
asiantuntijoihin yhteydessä liittyen innovaatiohankintaan julkisella sektorilla ja pitänyt
Suomessa lukuisia esityksiä aiheesta. Markkinavuoropuhelun ansiosta hanke on herättänyt
paljon kiinnostusta ja kansainvälisiä kutsuja puhujiksi seminaareihin ja korkean tason
viranomaistapaamisiin tulee viikoittain. Hanketta seuraavat tulevien vuosien aikana monet
muutkin kuin hankepartnerit ja viralliset seuraajakaupungit.
Hankkeen kannalta markkinavuoropuheluvaiheessa tapahtuva vuorovaikutus ja viestintä
yritysten kanssa on äärimmäisen tärkeää. Verkostojen luomisen avulla voidaan parantaa
hankintaorganisaatioiden tietoa ajankohtaisista teknologisista ratkaisuista, välittää yrityksille
tietoa hankintaorganisaatioiden tarpeista sekä luoda oppimismahdollisuuksia tilaajien ja
toimittajien välille. Nämä toimenpiteet ja erityisesti yritysten osallistuminen hankkeen
markkinavuoropuhelun tilaisuuksiin lisäävät yritysten innovaatiotietoutta laajasti. Euroopan
mittakaavassa yhteishankinnan vaikutukset kattavat merkittävästi hankintayksikköä ja
toimittajayrityksiä laajemman verkoston. Verkostojen avulla voidaan saavuttaa haluttuja
vaikutuksia: osaamisen ja teknologian leviäminen sekä markkinoiden avaaminen ja
uudistaminen.
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4.5.2 Teknisen arviointikriteeristön toiminta
Tässä luvussa kuvaillaan teknisen arviointikriteeristön suunnittelun onnistumista. Tekninen
arviointikriteeristö luotiin tarjouspyyntövaiheessa, eikä sen sisältöä tai painotuksia voinut
muuttaa myöhemmissä vaiheissa. Tätä ei osattu huomioida tarjouspyyntövaiheessa, sillä eri
funktioiden alitoimintojen määrän lisääntyessä yksittäisen alitoiminnon painoarvo väheni.
Tämän takia jotkut oleelliset alitoiminnot jäivät painoarvoltaan aiottua vähäisemmiksi.
Vastaavasti joissakin toiminnoissa oli mahdollista saavuttaa hyvät pisteet suhteellisen
vaatimattomalla esityksellä. Tämä ongelma tiedostettiin jo suunnitteluvaiheessa ja todettiin,
että kyseessä on yleinen arvosteluperusteiden ongelma.
Erityisesti arvostelussa huomattiin, että ei-toiminnallisten vaatimusten alikohta 2, joka kattoi
ratkaisun teknisen, yhteiskunnallisen ja laillisen kypsyyden, olisi tarvinnut arvostelussa
suuremman painoarvon. Näiden asioiden käsittelylle tarvitaan enemmän huomiota myös koko
hankkeen mittakaavassa, sillä automaattiajamisen mahdollistava lainsäädäntö on monilta osin
keskeneräinen ja vaihtelee radikaalisti maittain jopa Euroopan unionin sisällä.
Arvostelussa huomattiin, että mahdollisuus antaa arvosanaksi myös 0 olisi ollut tarpeellinen.
Jotkut yritykset eivät vastanneet jokaiseen alitoiminnon kysymykseen, niin kuin oli tarkoitus.
Tällöin arvosanan 1 saaminen oli liian hyvä arvosana. Osa teknisen arviointikomitean
arvioijista jätti tällaisissa tapauksissa sarakkeen kokonaan tyhjäksi, mikä aiheutti hajontaa ja
epäjatkuvuutta eri arvioijien antamissa arvosanoissa, vaikka oli ratkaisuna perusteltu. Lisäksi
arvosanan 1 antaminen silloinkin, kun yksittäisen alitoiminnon kysymykseen ei ollut ollenkaan
vastattu, saattoi mahdollistaa toiminnon kynnysarvon ylittymisen, mikä ei ollut
tarkoituksenmukaista.
Teknisesti tiedostojen linkitys sujui erittäin hyvin, emmekä juuri kärsineet teknisistä
ongelmista arvosteluprosessin aikana. Arvosanojen kerääminen helposti yhdellä silmäyksellä
hahmotettavaan taulukkoon ja arvosanojen värikoodaus tekivät yhteenvetonäkymästä helpon
hahmottaa. Yhteenvetotaulukossa oli yhteensä noin 900 alakohtaa, joten tämä ominaisuus oli
erittäin hyödyllinen.
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4.5.3 Suositukset tarjouspyyntövaiheeseen
Tässä luvussa tuotetaan ensimmäiset suositukset, mitä tarjouspyyntövaiheessa kannattaa tehdä
ja mitä ei. Suositukset on jaettu kahteen osaan, itse tarjouspyynnön laatimiseen liittyviin
oppeihin

ja

prosessin

kehittämiseen

liittyviin

oppeihin.

Suositukset

perustuvat

markkinavuoropuhelun aikana yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kerättyyn
tietoon ja vaiheen 0 jälkeen tehtyihin kyselyihin hankintakumppanikaupungeille ja yrityksille.
Suositukset tarjouspyynnön laatimiselle ovat:
● Älä määrittele ratkaisumallia tarpeeseesi liian tarkasti, vaan hyödynnä markkinoiden
kykyä luoda parhaita tapoja vastata tarpeisiisi. Innovatiivisissa hankinnoissa
tuottajille jätetään vapaus esittää omia ratkaisujaan tilaajan tarpeeseen. FABULOShankkeessa tämä tarkoittaa sitä, että hankitaan itseajavan robottibussilinjan
liikkumispalvelua. Esimerkiksi palvelun tuottamiseen vaadittavia ohjelmistoja tai
robottibussien tarkkaa määrää ei määritelty tarjouspyynnössä, vaan se jäi tarjoajien itse
suunniteltavaksi ja päätettäväksi heidän kokonaisratkaisuunsa sopivimmalla tavalla.
Tarjouspyyntödokumentit rakennettiin koostumaan toiminnallisista vaatimuksista,
jolloin toteutustapa jäi mahdollisimman avoimeksi ja yritysten päätettäväksi.
● Ota hankinnan lähtökohdaksi täsmällinen ymmärrys siitä tarpeesta ja niistä tuloksista,
joihin

hankinnoilla

haetaan

vastausta.

FABULOS-hankkeessa

oli

laaja

hankintaorganisaatio, joka muodostui kuudesta eri kaupungista. Niiden tarpeet ja
olosuhteet selvitettiin tarkkaan ja pyrittiin sovittamaan yhteen. Ajatus tämän takana oli
hankkia yleispäteviä ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka olisivat hankkeen jälkeen nopeasti
kaupallistettavissa ja hankittavissa kiinnostuneisiin EU-maihin ja jopa globaalisti.
Koska potentiaalinen asiakaskunta on suuri, on hyvin tärkeä selvittää, mihin tarpeisiin
haetulla ratkaisulla halutaan vastattavan.
● Tiedosta, että yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset yhdistettynä hintaan perustuviin
arvosteluperusteisiin saattavat rajoittaa innovaation laajuutta. FABULOS-hankkeen
tarjouspyyntö sisälsi tiettyjä riskejä innovatiivisuuden suhteen. Näitä riskejä pyrittiin
välttämään

tulosperusteista

ajattelua

hyödyntämällä,

sillä

tulosperusteisissa

hankintamalleissa tuottajalla on sisäänrakennettu kannustin kehittää itse parempia
tuotantotapoja.
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● Keskustele avoimesti tarjouspyyntöön tulevista teknisistä vaatimuksista yritysten
kanssa markkinavuoropuhelun yhteydessä. Kävimme läpi erilaisia toiminnallisia ja eitoiminnallisia vaatimuksia. Tämä johti vilkkaisiin keskusteluihin mahdollisten
toimittajien kanssa. Riskinä oli, että hankkeen tavoitteet nähdään haastavuustasoltaan
mahdottomina toteuttaa, etenkin yhdistettynä yritysten tietämättömyyteen PCP-mallin
mukaisesta tuotekehitysnäkökulmasta ja hankinnan eroavaisuuksista verrattuna
perinteiseen hankintalailla säädeltyyn hankintaan. Eniten keskustelua herättivät kahden
pilotin järjestämisen vaatimus kahdessa eri kaupungeissa, 50 km/h nopeusvaatimus ja
vaihtelevat vaaditut toimintalämpötilat Etelä- ja Pohjois-Eurooppalaisissa olosuhteissa.
Näitä vaatimuksia pidettiin liian haastavina lähes kaikissa markkinavuoropuhelun
tilaisuuksissa. Keskustelujen pohjalta muokkasimme määrityksiä, mutta pidimme silti
tavoitetason nykytilaan nähden hyvin korkeana. Vaikka emme pystyneetkään
keskustelemaan kaikista teknisistä määrityksistä yritysten kanssa, niin ne, joista
keskustelimme, osoittautuivat hyvin hyödyllisiksi.
● Säilytä tarjouspyynnössä vapaus tarkentaa myöhempien vaiheiden tarjouspyyntöjä
teknologian kehityksen ja markkinan kypsyyden mukaisesti. Toimittajille suunnatun
haasteen

määrittämisessä

tasapainon

löytäminen

radikaalin

innovaation

ja

toteutettavuuden välillä oli tärkeä kysymys. Se, että monet haetun robottibussilinjan
operoinnin kokonaisratkaisun osa-alueista ovat jo olemassa, on sekä riski että
mahdollisuus. Useat itseajavien ajoneuvojen teknologiat kehittyvät hyvin nopeasti,
kuten sensoreiden hinta-laatu -suhde, kyberturvallisuuden ratkaisut ja ajoneuvojen
akkuteknologia. Tarjouspyynnön suunnittelussa on riski, että osa teknologioista
kehittyy ja yleistyy nopeammin kuin on oletettu ja ratkaisu menettää osan
innovaatiopotentiaalistaan. Siksi mahdollisuus määritysten tavoitetason tarkistamiseen
joko ylös- tai alaspäin eri vaiheiden välillä on hyvä säilyttää.
● Älä luota yritysten puheisiin hankkeeseen osallistumisesta. FABULOS-hankkeessa
meillä oli liian optimistinen kuva potentiaalisten tarjoajien määrästä, joten jätettyjen
tarjousten määrä ei täyttänyt odotuksia. Olimme arvioineet mahdollisen markkinan ja
potentiaaliset yritykset hyvin tarkasti ja loimme kaikkien näiden yritysten kanssa
luottamuksellisen kommunikaatioyhteyden. Tarjousten jättämisen jälkeen saatu tieto
siitä, miksi yritykset eivät osallistuneet hankkeeseen, selvensi, että yrityksillä on monia
syitä olla osallistumatta hankkeeseen. Yleisimmät vastaukset liittyivät resurssien
puutteeseen ja hankkeesta saatavaan liian pieneen kompensaatioon tai hankkeen
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korkeisiin

vaatimuksiin

verrattuna

markkinan

ja

yritysten

tekniseen

kypsymättömyyteen. Hankkeessa tavoittelemiamme ratkaisuja ei ole vielä olemassa
kaikilla edistyneemmilläkään yrityksillä, mikä osoittaa, että kyseessä on aidosti
innovatiivinen ratkaisu. Siinä mielessä saapuneiden tarjousten määrää ei voi pitää
ainoana onnistuneen tarjouspyynnön arviointikriteerinä. Saapuneiden tarjousten laatu
oli positiivinen yllätys.
● Kehitä hankintayksikön osaamista tutustumalla tarkasti markkinan nykytilaan ja
sanastoon. Hankintayksiköiden osaaminen vaihtelee ja erityisesti innovaatiohankinnat
vaativat monipuolista ymmärrystä kyseisen markkinan kypsyydestä ja teknologisen
kehityksen tilasta. Useilla teknologiayrityksillä on hyvin asiakeskeinen tapa viestiä.
Riittävä

ymmärrys

ja

ammattisanaston

tuntemus

helpottavat

huomattavasti

kommunikaatiota yritysten kanssa sekä teknisten määritysten luomista ja arviointia.
Hankkeessa

Metropolia-ammattikorkeakoululla

oli

tärkeä

rooli

muun

hankintaorganisaation kouluttamisessa ja konsultoimisessa. Mahdollisuuksien mukaan
kaikissa esikaupallisen hankinnan hankkeissa hankintaorganisaatiossa olisi hyvä olla
jäsenenä yksi alan huippuasiantuntija. Vaihtoehtoisesti asiantuntemusta voi hankkia
ulkopuolelta, kunhan varmistetaan, että organisaatio on riippumaton, eikä sillä ole
eturistiriitaa.
Suositukset esikaupallisen hankinnan prosessin kehittämiseen:
● Viesti PCP-mallista ja sen toimintatavoista ulospäin ja tarjoa yrityksille tukea.
Markkinavuoropuhelun

aikana

huomasimme,

ettei

esikaupallinen

hankinta

innovaatioiden rahoitustyökaluna ole yrityksille tuttu. Usein yritykset pelkäävät EUhankkeisiiin liittyvää byrokratiaa, joka sitoo resursseja. Yritykset eivät ole myöskään
halukkaita sitoutumaan kankeisiin prosesseihin. Lisäksi tarjontariskit ja taloudelliset
riskit estävät yrityksiä tekemästä osallistumispäätöstä. Jo itse hakuprosessi on todella
monivaiheinen ja työläs, mikä ei varsinaisesti houkuttele yrityksiä mukaan. Laadimme
tarjoajille oppaan, missä tarjousprosessin kulku visualisoitiin ja selitettiin, vastasimme
aktiivisesti yritysten kysymyksiin ja loimme Matchmaking-työkalun, jotta yritykset
löytäisivät

toisensa

konsortioiden

muodostamisvaiheessa.

Toisaalta

työlään

tarjousprosessin vuoksi mukaan valikoitui hyvin motivoituneita yrityksiä, jotka eivät
ole mukana vain helpon rahoituksen takia, mikä lupaa hyvää projektin jatkon kannalta.
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● Viesti selkeästi PCP:n ja tavallisen hankinnan erot. Markkinavuoropuhelussa ilmeni,
että yrityksille oli hankala käsittää, etteivät perinteisen hankinnan hankintalait päde
esikaupallisessa hankinnassa. Tuotekehityksellinen aspekti ei ole yrityksille tuttu
näkökulma hankinnoissa. Monesti esimerkiksi esitettyihin vaatimuksiin vastattiin, että
ne eivät ole tällä hetkellä mahdollisia, vaikka hankkeen tarkoituksena on nimenomaan
uusien ja kehittyneempien ratkaisujen kehittäminen tulevien vuosien aikana.
Kommunikaatiossa korostuu, että vaaditaan paljon toistoa esikaupallisen hankinnan
erityispiirteistä, minkä vuoksi markkinavuoropuhelun aikana on hyvä järjestää
mahdollisimman monia tapahtumia ja levittää sanaa. Myös informatiivisten
viestintäkanavien, kuten nettisivujen ja selkeiden graafisten esitysten käyttö
hankintamallin erityispiirteistä on tärkeää.
● Euroopan komission pitää suoraviivaistaa PCP-prosessia hankintaorganisaatioiden
kokemusten perusteella ja panostaa PCP:n 0-vaiheeseen enemmän. Diplomityössä
käsitelty esikaupallisen hankkeen 0-vaihe on komission puolelta aliarvostettu ja
huonosti ohjeistettu. Vaihe on hankkeen onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeä,
joten siihen tulisi osoittaa riittävä budjetti ja komission tuki. Tarjouksen laatiminen on
liian byrokraattista ja itse tarjous koostuu useista dokumenteista, mikä tekee tarjouksen
laatimisesta kohtuuttoman monimutkaisen tarjoajille. Komission pitäisi myös painottaa
enemmän hankkeiden vaikutusten viestimistä.
● Mittaa prosessissa markkinavuoropuheluvaiheessa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja
viestintää yritysten kanssa. Mittaamisen avulla voidaan parantaa hankintayksikön
tietoa uusista ratkaisuista, välittää yrityksille tietoa niiden tarpeista sekä luoda
oppimismahdollisuuksia

tilaajien

ja

toimittajien

välille

uusista

ratkaisumahdollisuuksista. Nämä toimenpiteet lisäävät yritysten innovaatiotietoutta ja
mahdollistavat osaamisen ja teknologian leviämisen sekä markkinoiden avaamisen ja
uudistamisen. Yhteishankinnassa vaikutukset kattavat merkittävästi hankintayksikköä
ja toimittajayrityksiä laajemman verkoston. Mittareina voidaan käyttää hankkeessa
kertyvää tietoa sekä erilaisten kyselyiden muodossa saatavaa tietoa, kuten FABULOShankkeessa tehtiin.
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5 Johtopäätökset
Esikaupallinen hankintamalli on EU:n innovaatiorahoitustyökalu, jossa hankintatahona
toimivat julkiset tahot. Esikaupallisessa hankinnassa pyritään rahoittamaan yksityisten
yritysten radikaalien innovaatioiden tuotekehitystä vastaamaan hankintatahojen määrittämiin
ongelmiin. Tässä työssä tarkasteltu FABULOS on ensimmäinen suomalaisen tahon johtama
esikaupallisen hankinnan hanke. Se on lisäksi ensimmäinen älyliikenteen toimialaan liittyvä
hanke, joka pyrkii vastaamaan innovaatiohankinnan keinoin liikenteen disruption asettamiin
paineisiin julkiselle liikenteelle. Diplomityössä laaditaan hankkeen markkinavuoropuhelu- ja
tarjouspyyntövaiheeseen toteutus- ja ohjaussuunnitelma, jonka avulla pyritään luomaan
hankkeelle innovatiivinen, mutta realistinen tarjouspyyntö, joka vastaa useasta tahosta
koostuvan hankintaorganisaation vaihteleviin tarpeisiin. Hanke tulee toimimaan esimerkkinä
seuraaville samalla rahoitustyökalulla toteutettaville hankkeille, joten hankkeen opit
innovatiivisen tarjouspyynnön laatimisesta ja prosessin kehittämisestä ovat tärkeitä Euroopan
komissiolle, alalla toimiville yrityksille ja tuleville hankintaorganisaatioille.

Työssä tuli ilmi, että liikenteessä eletään murroksen aikaa ja yksityiset yritykset ottavat
hoitaakseen yhä enemmän liikkumisen palveluja, jotka kilpailevat nykyisten julkisen sektorin
järjestämien joukkoliikenneratkaisujen kanssa. Uusia liiketoimintamalleja ja toimijoita syntyy.
Käyttäjien siirtyminen erilaisten yksityisten jakamisalustojen käyttöön voi johtaa liikevaihdon
ja tuottojen ohjautumiseen yhä voimakkaammin yritykselle julkisen sektorin sijaan.
Joukkoliikennejärjestelmien

säilyttämiseksi

tarvitaan

uusia

teknologioita

ja

liikenneinnovaatioita, kuten itseajavia ajoneuvoja vastaamaan käyttäjien liikkumisen
tarpeisiin.

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kuntien ja valtion rooli toimia uusien innovatiivisten
ratkaisujen ensimmäisenä asiakkaana on merkittävä, sillä ensimmäisellä asiakastoimituksella
on kaupallistavalle yritykselle tärkeä referenssiarvo. Julkinen sektori voi luoda kysyntää uusille
innovaatioille ja suunnata niiden kehitystä kertomalla tarpeistaan ja hankinta-aikeistaan
yrityksille, jolloin yritykset osaavat ottaa huomioon nämä asiat hyvissä ajoin suunnitellessaan
tuotekehitysprojekteja. FABULOS-hankkeessa pyritään ensimmäistä kertaa operoimaan
itseajavan robottibussilaivaston kokonaispalvelua ja hankkeen tavoitteena on antaa ainakin
kolmelle erilliselle yritykselle tai konsortiolle mahdollisuus toteuttaa toimivaksi todistettu
ratkaisu, joka voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen.
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Innovaation kaupallistaminen edellyttää usein kokeilutoimintaa ennen käyttöönottoa.
FABULOS-hankkeessa kaupunkeja käytetään älyliikenteen testialustoina. Ajoitus on
innovaatioista puhuttaessa keskeisessä roolissa. Vaikuttavinta on hyödyntää aika ennen suuria
investointeja, jolloin pystytään vielä kokeilemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen suuremman
investointipäätöksen tekemistä. Esikaupallinen hankintamalli vastaa osaltaan tähän tarpeeseen,
sillä siinä keskitytään varsinaista innovaatiohankintaa edeltävään aikaan ja tuotekehitykseen
yhteistyössä

asiakkaiden

ja

toimittajien

kanssa.

Toimittajayhteistyö

ja

avoin

kommunikaatioyhteys yritysten välillä havaittiin diplomityössä tärkeiksi. Huomattiin myös,
että verrattuna valmiiden tuotteiden ostamiseen halvimmalla mahdollisella hinnalla,
innovatiiviset ratkaisut vaativat hankinnalta kattavampaa osaamista ja ymmärrystä markkinan
tilasta ja teknologisesta kehityksestä.

Julkisen sektorin organisaatioiden taipumus välttää riskejä voi olla esteenä innovoinnille.
FABULOS-hankkeessa tunnistettiin riski, että tarjouspyynnön muotoilu voi rajoittaa
innovoinnin

laajuutta.

Toteutus-

ja

ohjaussuunnitelman

pohjalta

muodostettiin

tarjouspyyntökriteerit, joissa radikaali innovaatio tehdään mahdolliseksi ja joissa haettu
ratkaisu määritellään myös niin tarkasti, että tarjousten vertailu ja arviointi on mahdollista.

Työssä kuvattiin yksityiskohtaisesti teknisen arviointikriteeristön rakentaminen ja tarjousten
arviointi. Lisäksi työhön kuului arviointikriteeristön ja prosessin onnistumisen arviointi.
Suurimpia diplomityössä ja hankkeessa kohdattuja haasteita olivat markkinakysyntä,
teknologia ja lainsäädäntö, joiden vaikutukset ja joista johtuvat riskit tarjouspyyntöön tuli ottaa
huomioon.

Lainsäädännöllisten

eroavaisuuksien

lisäksi

eri

pilotointikaupunkien

maantieteelliset erot, erot tietoliikenneinfrastruktuurin kypsyydessä ja myös odotukset
hankkeelle tuli huomioida. Vaiheen 0 jälkeen tehdyt kyselyissä hankekumppanikaupungeille
ja yrityksille vahvistivat tämän. Yritysten osalta suurimmat syyt olla osallistumatta
hankkeeseen liittyivät yritysten ratkaisun teknologiseen kypsyyteen verrattuna markkinan
kypsyyteen. Se, että hankkeessa kyettiin luomaan malli, jonka avulla voi ottaa mahdollisimman
laajasti tarjouspyyntöön vaikuttavat asiat huomioon, tukee havaintoa, että tämän työn tuloksena
syntynyt toteutus- ja ohjaussuunnitelma on tarpeellinen muistilista tulevia projekteja varten.
5.1 Itsearviointi
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Diplomityössä

saavutettiin

tarjouspyyntövaiheen

ja

työlle
teknisten

asetetut

tavoitteet

määritysten

ja

laatimisen

kuvattiin
kulku.

kattavasti

Kokemuksien

dokumentoinnista on hyötyä seuraavien samalla rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden
suunnittelussa ja resursoinnissa. Prosessina diplomityö oli mielenkiintoinen ja laajensi todella
paljon

ymmärrystäni

liikenneinnovaatioista

ja

julkisen

hankinnan

roolista

niiden

toteuttamisessa. Koen, että kirjallisuuteen tutustumisesta oli merkittävä hyöty myös hankkeen
suunnittelussa. Teorian soveltaminen käytäntöön toi aidosti lisäarvoa koko hankkeeseen.
Kuten suosituksissa kehotin, tulisi hankintayksikön osaamista kehittää tutustumalla tarkasti
markkinan nykytilaan ja sanastoon. Riittävä ymmärrys ja ammattisanaston tuntemus
helpottavat kommunikaatiota yritysten kanssa sekä teknisten määritysten luomista ja arviointia.
Hankkeen myötä myös toimintakulttuurin tuntemus lisääntyi: olin yllättynyt, miten hankala
yrityksiltä oli saada todellista palautetta ja tietoa markkinan nykytilasta, vaikka keskusteluja
käytiinkin paljon. Yritykset päätyivät yleensä omista intresseistään riippuen joko liioittelemaan
ratkaisunsa innovaatiopotentiaalia ja tuotteiden kehityksen aikataulua tai toisaalta keskustelun
avulla luomaan kuvan, että vaatimuksemme ovat saavuttamattomissa. Yrityksille on tietenkin
eduksi, jos laatukriteerit määritetään sellaisiksi, että ne olisivat mahdollisimman helppo täyttää.
Tästä voi päätellä, että sosiaalisilla suhteilla ja sanattomalla viestinnällä on esikaupallisen
hankinnan hankkeissa tärkeä painoarvo.
Edellä mainitut havainnot liittyivät erityisesti omaan roolini hankkeen teknisenä
projektipäällikkönä. Ilman aiempaa tuntemusta alasta ja sen teknisestä kypsyydestä roolin
omaksuminen ei ollut helppoa. Sain hyvin tukea esimieheltäni ja kollegoiltani, mutta ajoittain
tuntui, että tekninen osaamistasoni ei vastannut tehtävän korkeita vaatimuksia. Toisaalta
hankkeen edetessä oppimiskäyrä on ollut jyrkkä ja on ollut äärimmäisen palkitsevaa päästä
haastaviin tehtäviin ja keskusteluyhteyteen alan arvostetuimpien asiantuntijoiden kanssa sekä
osaksi edelläkävijähanketta ja disruptiivisten liikenneinnovaatioiden toteutumista. Hankkeen
myötä ja diplomityön kirjallisuuteen perehtyessäni olen kasvanut kuin vahingossa
asiantuntijaksi hyvin ajankohtaisella alalla.
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5.2 Kehityskohteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet
Tärkeimmät kehityskohteet esikaupallisen hankintamallin markkinavuoropuheluvaiheen
johtamisessa ovat sisäisen ja ulkoisen tiedonkeruun sekä -jakamisen lisääminen
kansainvälisessä usean tahon muodostamassa hankintaorganisaatiossa. Toinen tärkeä
kehityskohde on toimittajayhteistyön syventäminen erityisesti markkinavuoropuhelun aikana.
Silloin käydyt keskustelut ja luodut kontaktit luovat pohjan luottamuksellisen suhteen
solmimiseen alan toimijoiden kanssa.
FABULOS-hanke osoittaa, että esikaupallinen hankinta soveltuu älyliikenteen ratkaisujen
kehittämiseen hyvin, vaikkakin haasteena on ennalta määritetyn hankeaikataulun ja
teknologisen kehityksen kilpajuoksu. FABULOS-hankkeen arviointikriteereitä luodessa
huomattiin, että yhteiskunnalliselle, teknologiselle ja lailliselle kypsyydelle täytyy antaa
suunniteltua huomattavasti suurempi painoarvo. Jatkotutkimusmahdollisuudet alalla ovat lähes
rajattomat,

mutta

erityisesti

loppukäyttäjien

tarpeisiin

vastaavien

julkisten

liikenneinnovaatioiden kehittäminen on yhteiskunnallisesti tärkeä aihe. Käyttäjien hyväksyntä
uusille ratkaisuille on uusien palveluiden elinehto. Skaalautuvien innovaatiomahdollisuuksien
tunnistaminen ja yritysten vahva tukeminen hankkeen kaikissa vaiheissa ja innovaatioiden
kaupallistamisessa ovat myös tärkeitä syventymisen ja jatkotutkimuksen aiheita.
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Liite 1 – Tarjouspyyntödokumentti 2: Tender Document 2: Functional Specifications

Pre-commercial Procurement (PCP)
FABULOS
Future Autonomous Bus Urban Level Operation Systems

TENDER DOCUMENT 2:
FUNCTIONAL SPECIFICATIONS
Deadline for receipt of the tenders:
Wednesday 31 October 2018 at 17:00 PM CET

These functional specifications, designated as Tender Document 2, should be
read in conjunction with other documents related to this Pre-Commercial
Procurement (PCP), listed hereunder:
Tender Document 1: The Request for Tenders
Tender Document 3: The Framework Agreement
Tender Document 4: The Specific Contract for Phase 1
Forms A through G
All documents can be downloaded from the FABULOS website fabulos.eu
Tender submission also takes place via fabulos.eu

FABULOS_TD2_Functional Specifications

Pre-commercial Procurement (PCP) FABULOS

1

1. Glossary / Definitions

3

2. Challenge Overview

4

3. Functional requirements

5

Function 1: Fleet Management System

5

Function 2: Control room functions and remote operation

6

Function 3: City Traffic Control System and Traffic Infrastructure Integration

7

Function 4: Maintenance and Incident Management

8

Function 5: Integration to the cities’ public transport systems

9

Function 6: Traffic Situation Capabilities

9

Function 7: Vehicle and fleet requirements

10

Function 8: Vehicle operational requirements

11

Function 9: Deployment, setup and service

12

4. Non-functional requirements

13

NFR 1: Safety and technical maturity

13

NFR 2: Societal Maturity

14

NFR 3: Legal Maturity

15

5. Routes and local conditions for field testing

16

Annex 1: Summary table of functional requirements

17

Annex 2 : Detailed information on the pilot routes

17

Annex 3: Local conditions for field testing

17

FABULOS_TD2_Functional Specifications

1. Glossary / Definitions
API

Application Programming Interface

broadcasting

to send data publicly available in real time

C-ITS

Cooperative Intelligent Transport Systems

Control Room

Physical space for operating a fleet of vehicles remotely

Design Guidelines

Guidelines and tips that should be noted during the design of the
system or the vehicle

“in operation”

When the vehicles are running on the route, ready to take passengers,
they are in operation

Local

Referring to events on the pilot site

Protected Communication

Radio-frequency communication that is protected from cyber attacks

Redundant systems

The duplication (or multiplication) of critical components or functions
of a system with the intention of increasing reliability of the system,
usually in the form of a backup or fail-safe, or to improve actual system
performance.

V2I

Vehicle to Infrastructure

V2V

Vehicle to Vehicle

V2X

Vehicle to Everything
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2. Challenge Overview
Automated minibuses have been tested in technical demonstrations, but a proof-of-concept for
the management of automated fleets as true part of cities’ public transportation system is not
yet available. A demonstration of the economic, technical, societal and legal maturity of the
solution is required. FABULOS takes all these elements into account, but mainly focuses on the
technical and economic aspects. The project is applying a systematic approach - the all-inclusive
solution we look for is not merely about the vehicle, but rather on the fleet management
capabilities, control room functions and integration in regular, existing Public Transport.
The goal of the project is to design and deliver a systemic proof-of-concept on autonomous last
mile public transport as part of the urban areas’ existing transport system. It will be delivered
through pre-commercial procurement, an open call for tender for research & development of the
final solution, in iterative stages starting in 2018 and ending with large-scale proof of concept in
2020.
This challenge is put forward because the Buyers Group believes that this kind of intelligent
transportation system and integrated transportation approach is key to facilitating the
sustainable development of public transportation and for cities to be able to significantly reduce
emissions, have a well-balanced mobility system based on the concept of co-modality, and foster
the general longer-term goal of sustainable and liveable cities.

Target and requirements
Target of the PCP is defined as: operation of an automated bus line service, within a specific
piloting zone, for specified piloting period, integrating into the pilot city’s public transportation
system and conforming to the specified minimum service quality level.

Autonomy
The word autonomous in this context will be defined as follows: the fleet of vehicle is capable of
independent navigation and locomotion in an urban environment, within real traffic conditions
among mixed vehicle traffic. The autonomous vehicles will not have the need for a human
driver/operator inside the vehicle and the actual driving is executed mostly without human
intervention.
Human intervention is expected and allowed to take place remotely to go over limited number
of unforeseen, escalated or difficult driving conditions. Also, physical human intervention by the
vehicle is expected to be managed under accidents, daily maintenance like charging, and other
similar limited number of events that stop the actual service and can not be overcome with
remote driving.

Must haves and nice to haves
The requirements that are described in the chapters 3 and 4 below, are expected to be a part of
the end-solution, by the time the FABULOS project finishes. The FABULOS partners do not
expect Suppliers to already have all these features in place when submitting their tender; this
work is part of the R&D process. In the tender (via Form E), Suppliers need to make clear how
their intend to achieve the must haves and how they will implement the nice to haves. Via the
weighted award criteria, these explanations will be appraised by the Technical Evaluation
Committee, assisted by a panel of external experts. The Technical offer (Form E) will not be
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evaluated on a pass/fail basis: failure to (sufficiently) describe the “must haves” mentioned in the
chapters below is therefore not a reason to be excluded from this tender, but will merely lead to
lower evaluation scores.
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3. Functional requirements
The operation of the autonomous bus line is expected to include following components:

FUNCTION 1: FLEET MANAGEMENT SYSTEM
This function describes the technical framework that is needed for the system to integrate the
single vehicles to the Fleet Management.

Requirements (must have):
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Robust, low-latency and end-to end protected communication channel between vehicle
unit and fleet management system. If V2V communication is implemented, the
communication channel of the V2V communication must adhere to same security
standards. The use of valid industry standards for implementation is encouraged.
Contingency plan and accident mitigation for the event of communication failure
Automatic data gathering from the route condition (congestion, accidents, road blocks)
Automatic rerouting of the vehicle (human operator must confirm route selection)
Deciding which bus-stops to stop on, within a fixed route, according to passenger
demand
Possibility to stay on a terminus-type of station for predetermined period of time or until
prespecified time.
Real-time information of the fleet units statuses available for the operator
Implement the Fleet Management Systems Interface Standard (FMS-Standard)

Requirements (nice to have)
1.9
1.10
1.11

Routing on the fly to go beyond fixed routes (within pre-specified area of operation),
according to passenger on-demand requests
Open API for 3rd party integration for passengers to call the bus to their position, along
bus line route according to passenger demand
Gathered data should be open standard
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FUNCTION 2: CONTROL ROOM FUNCTIONS AND REMOTE OPERATION
The remote driving is expected to be needed in a limited number of situations and general
exceptions management when the vehicles are on the streets. Remote driving means a remote
driver person in a control room takes over one vehicle in time as the designated driver. The
expected situations for this include driving over difficult traffic conditions and difficult situations,
as well as driving the vehicle to outside of traffic in emergencies.
The maintenance of the fleet, for example charging, fixing and storing of the vehicles, is
expected to be directed from the control room, but performed on the field by field experts.
Please note: Radio-frequency communication methods are not defined in this document.
Freedom of design is left for the Suppliers.
The Function 2 requirements stated below are expected to be carried out by the company
providing the solution (service may be subcontracted, if proper training is ensured).

Requirements (must have)
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
In

Remote driving communication latency (see Function 1) that is suitable for remote
operation of the fleet vehicle, for example including low enough latency in network
communications as well as video encoding/decoding.
In case of loss of communications between vehicle unit(s) and Fleet Management System
or Remote Control System, unit(s) must be autonomously able to seize operation without
compromising safety. Ability for a remote driver person in the control room to oversee,
select, take over and manually drive one selected vehicle at a time, remotely as the
designated driver.
The system needs to alert the remote driver person when the vehicles need to be taken
over for manual driving. System needs to ensure safe operation (halt in a safe place, not
obstructing traffic, if possible) even in an event of lag in the taking over of the vehicle.
Only fleet management operators (with proper credentials and training) must be able to
interfere with the fleet. Amount of operators available in remote operating facility must be
sufficient that safety of operations is guaranteed even in unexpected situations (medical
emergency etc.)
Operators must be physically and mentally able to perform operating tasks and all
operators must undergo training to be allowed to participate in the fleet management.
Visual presentation of real-time camera feed, location, and other required vehicle sensor
data from each of the vehicles in one control dashboard. Critical vehicle data (vehicle ID,
speed, direction, location, status, sensor data, camera feed, etc.) should be logged for
reviewing purposes (in case of an accident etc.). Data should be available for logging in
sufficient intervals (e.g. 10 minutes before emergency stop).
24/7/365 operational capability for the system. For the field trial in Phase 3, the control
room operation is expected to be managed during the operative hours only, and
equipped with at least 2 persons capable and allowed to drive the vehicles remotely.
Visual representation of buses on their respective routes
Capability of emergency stopping one or all of the buses quickly
Rigorously tested and validated safety against cyber attacks
Mission-critical system have to have redundant system in case of a single system failure.
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case of complete system failure, fleet vehicles must have sufficient edge intelligence to be
able to shut down operations safely.

Requirements (nice to have)
2.12

The system can predict the required manual driving for the remote driver person in
advance, based on traffic situation

FUNCTION 3: CITY TRAFFIC CONTROL SYSTEM AND TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INTEGRATION
This function relates to the integration to cities’ traffic control system and integration to cities’
real-time traffic systems, including traffic light and congestion status. In case of complex
V2I-implementation (e.g. traffic light intersection, drawbridge, barriers), a failure of integration
needs to seize the operation safely.

Requirements (must have)
3.1
3.2
3.3

Ability to receive and react upon traffic light status (traffic light systems currently in place
in the partner cities are described in Annex 2 to this document)
Ability to react upon traffic flow altering systems (barriers, drawbridges, changing traffic
signs, human conducting traffic).
Design must incorporate a plan to accommodate to a change in traffic management, for
example in a situation where a police or a road worker is controlling the traffic.

Requirements (nice to have)
3.4
3.5
3.6
3.7

Ability to receive and react upon road condition (friction, wetness, etc.) data, if available
Two-way communication interface with pilot cities’ traffic control systems, if such system
exists in said cities
C-ITS V2I -standards readiness and compliance (in progress)
Ability to communicate with local, bespoke, traffic flow altering systems (automatic
barriers, changing traffic signs etc.)
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FUNCTION 4: MAINTENANCE AND INCIDENT MANAGEMENT
On-site fleet and incident management work means charging and storing the vehicles, other
required maintenance of the vehicles, and management of field accidents and incidents. It also
includes transporting the vehicles from the storing location to the pilot area for daily operations
where this is needed.
Pilot sites will provide storage space suitable for the vehicle fleet (for suitability, see Function:
Vehicle Requirements). The space will be equipped with electricity, heating, water and generic
wifi. Companies can also provide their own solution for vehicle storage and depot during the
night and maintenance (e.g. mobile storages). Charging fees must be covered by the consortium.
In FABULOS this will be taken at Phase 3 field testing.
See NFR1 on safety & technical maturity for requirements related to e.g. accidents & incidents
management plan and cooperation with emergency services.

Requirements (must have)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
in
4.6

Charging systems for all of the fleet, allowing to fully charge the vehicles during the
non-operative hours.
If the solution requires on-street or bus-stop charging during the operative hours, the
company needs to provide this system, its installation, and the required electricity.
Maintenance capability for fleet maintenance (repair work, tools, upkeep, cleaning etc.)
Local Incident Response Team for each pilot site (at least one person available to respond
to emergencies and maintenance needs on the field during the operative hours)
A well-designed interface for the passengers to communicate with the remote operator
case of need.
Software updates needs to be done physically on-site via physical interface by trained
staff.

Requirements (nice to have)
4.7

Charging system (or vehicle on-board system) must gather data about amount of energy
charged to each vehicle.
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FUNCTION 5: INTEGRATION TO THE CITIES’ PUBLIC TRANSPORT SYSTEMS
The fleet should be able to communicate with cities’ public transportation systems.

Requirements (must have, Phase 3)
5.1
Open digital API for the control system that provides the real-time vehicles location
(REST)
5.2
Feature development to include the vehicles to local public transport route planner
software (for example Google, Digitransit)
5.3
Integration to local public transportation ticketing systems needs to be planned out and
presented.
5.4
Access for the designated local transport authority or municipality to install small
equipment into the vehicles (such as sensors and info screens), if the installation is
possible in terms of power management and installation space.

Requirements (nice to have, Phase 3)
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Bus status broadcasting (amount of passengers aboard, taken route, etc.)
On-demand route broadcasting
Integration to private MaaS operators systems and services
Possibility to have advertisements displayed for the passengers
Installation of public transportation system ticketing equipment.
A reservation for additional electrical components in the vehicle design, for ticketing
systems to be installed with minimum ease (e.g. piping, power supply, surfaces for
mounting points).

FUNCTION 6: TRAFFIC SITUATION CAPABILITIES
This Function defines the Traffic Situation Capabilities which the solution’s vehicle unit must
fulfill safely in the end of Phase 2 in order for the consortium to pass to Phase 3. The traffic
situations that can be expected in the Field Test Phase are described in more detail in Annex I to
this document.

Requirements (must have), Phase 2
6.1

Ability to autonomously and safely overtake obstacles (must be approved by the remote
operator)

Requirements (nice to have), Phase 3
6.2

The vehicle should be able to pass driver’s license test as per local guidelines. If “software
driver’s licensing” is approved by the time of Phase 3, that should be emphasized.
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FUNCTION 7: VEHICLE AND FLEET REQUIREMENTS
Vehicle fleet of autonomous minibuses (in FABULOS either providing them as consortium
partner, or leasing/procuring them from the autonomous bus vehicle manufacturers).
During Phase 2 the vehicle unit is not required to achieve the technological level necessary for
Phase 3. To show the systematic approach and how the solution works, a substitute vehicle (older
generation bus, technology mule or prototype) may be used and the fleet management system
can be shown with computer simulated vehicles.
FABULOS is not a vehicle procurement project but takes a systematic approach, with a focus on
the all-inclusive solution that can manage automated fleets as part of cities’ public transportation
systems. Therefore, Suppliers have some freedom in the constellation of the fleet: vehicles in the
fleet do not need to be identical. However, each vehicle must meet the must have requirements
(Phase 3).

Requirements (must have), fleet configuration
7.1
7.2
7.3

Fleet of min. 3 vehicles in operation at the same time in phase 3.
One vehicle unit should have space for at least 8 passengers.
Effective use of road space per passenger (Vehicles’ road surface space required per
passenger needs to be at least 25% less than with private cars)

Requirements (must have in Phase 2 and Phase 3), vehicle units
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Electrically driven
Emergency stop buttons inside the vehicle
Remote stop (operated outside of the vehicle)
Automated and manual mode with onboard controller
Able to do at least 20 km/h

Requirements (nice to have in Phase 2, must have in Phase 3), vehicle units
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

Seating and standing places (if standing places are allowed by the local legislation) in
each of the vehicles
Vehicle must be able to be operated safely with remote supervision without safety person
on board
Charging must be possible in operating temperatures (see function 8)
Automatic access ramp for easy access (works by pressing a button outside and/or inside
the vehicle)
Space for wheelchair (or prams) in the passenger area, safe attachment system available
The interior heating / cooling system (A/C) must be able to maintain 20 o C temperature
inside the vehicle in operating temperature during operating hours. Please note: In
extreme temperatures, a liquid fuel system for heating and cooling can be used.
Seat belts for every seat
Remote camera feed from outside (360 degrees) and inside cameras and access to this
data stream
The vehicle units should be able to be stored outdoors when not in operation
Possibility to use winter tires suitable for (harsh) winter conditions
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7.19
7.20
7.21
7.22

7.23

Turn signals to work according to real needs of driving (turn signal to start indicate before
turning and when arriving to and leaving from a bus stop)
Sufficient energy storage or charging method to complete daily operation
Vehicle must notify the remote operator if the maximum number of passengers is
exceeded
The operating temperatures and weather conditions mentioned in Function 8 and their
potential impact on the vehicle should be taken into account (e.g. accumulating snow
and freezing water with strong winds, consequences for drivetrain, sensor covers, door
action, windows seals, plumbing, etc.)
The system should be able to perform in (and withstand the extra wear and tear caused
by) challenging geographical conditions (e.g. steep inclines)

Requirements (nice to have in Phase 3), vehicle units
7.24
7.25
7.26
7.27

Four-wheel drive (not continuous) (please note the must have requirement about
geographical conditions)
Multiple steering axles
Wireless charging.
Small enough turning radius to operate within urban streets

FUNCTION 8: VEHICLE OPERATIONAL REQUIREMENTS
These requirements define how the vehicle needs to perform while operating. These
requirements are to be taken into consideration in Phase 3.

Requirements (nice to have in Phase 2, must have in Phase 3)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Operating temperature from -15 to +40 o C
Driving in autonomous mode at least 90% of driving time (while in operation)
Can be operated on fixed routes stopping on every predefined bus stop (metro mode)
Can be operated on fixed routes stopping on predefined chosen bus stops (passenger
chooses a bus stop where to stop while inside the bus)
Can be operated on fixed routes stopping on predefined bus stops by outside request of
the passenger (e.g. fixed request button at the bus stop and/or mobile app)
Operational velocity the vehicle must be able to achieve in autonomous mode on any
urban public road (considering local traffic regulations, speed limits, weather and
environmental conditions and characteristics of the road): 30 km/h
Must be able to operate in following conditions:
- heavy rain
- strong winds
- sunshine (bright and low)
- light fog and mist
- light snowfall
- icy and low friction conditions
- small amount of dust or light debris (leaves etc.) on the road

Requirements (nice to have, Phase 3)
8.8
8.9

Operating temperature from -25 to +50 o C
Operating in adverse weather conditions:
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8.10
8.11

- heavy snowfall
- thick fog or mist
Can be operated on fixed routes stopping anywhere on the route by on demand
request from inside or outside the bus (e.g. mobile app) with safety considered
Operational velocity the vehicle must be able to achieve in autonomous mode
(considering local traffic regulations, speed limits, weather and environmental conditions
and characteristics of the road): 50 km/h

FUNCTION 9: DEPLOYMENT, SETUP AND SERVICE
The providers are expected to operate the bus service in Phase 3 in a close to commercial quality
level (with the exception of force majeures) .
Deployment and setup of the route is one key element in getting the robot bus to run on the
streets. Routes need to be planned in such a way that in case of failure in the integration with
traffic control system and traffic infrastructure, it will not compromise operational safety. Planned
routes are described in short in Chapter 5 and in more detail in Annex 1.

Requirements (must have)
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Two pilots per Supplier in two different Procuring Partner cities in Phase 3
In Phase 3: Operative hours: at least 6 hours per operating day per pilot site
In Phase 3: Minimum of 50 operative days per pilot site (not including setting up / testing
days). The two pilots can be carried out consecutively or in parallel.
The company must offer deployment and setup on decided pilot routes in reasonable
time in Phase 3 (field testing)
Changes in traffic infrastructure and arrangements must be kept at minimum
Cost of infrastructure change (for the piloting and to return to status quo after piloting
has ended) is covered by the deploying company.
The offer must include all the necessary parts, accessories and measures to setup, deploy
and operate the vehicles on indicated route taking into account descriptions in the other
function requirements.
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4. Non-functional requirements
The service that is provided will need to fulfill these overarching non-functional requirements to
stay within the scope of this project

NFR 1: SAFETY AND TECHNICAL MATURITY
The vehicle solution that is carrying passengers must offer passive and active safety measures
that ensure safe traveling for the passengers. Personal safety for both the passengers and other
people exposed to the vehicles needs to be top priority in all of the consortium’s actions.
Consortia can be eliminated from the process if safety issues are overlooked.

Requirements (must have in Phase 1)
NFR 1.1

Consortium must create a document detailing the System Architecture.

Requirements (must have in Phases 2 and 3)
NFR 1.2
NFR 1.3
NFR 1.4

Open API or other communication channels must be safe and secure by design.
Open interfaces must be separated from mission critical systems.
Verifying that the system has sufficient protection both in the physical and virtual
interfaces against cyber attacks, the system should be subjected to a hacking
attack by an external company/organisation with proper credentials of such
validation methods. Consortiums are also encouraged to set up a bug bounty
system and subjecting the system to a hackathon-type of hacking event. Remote
operation and fleet management systems must pass external validation for cyber
safety by guidelines of National Cyber Security Authorities.

Phase 2 (must have)
NFR 1.5
NFR 1.6
NFR 1.7
-

-

System Architecture document needs to be verified by a 3rd party validator.
All code run in the system needs to be signed.
Consortium must devise a Safety Plan & Risk Assessment, detailing at least (please
note the above overall requirements about safety!):
mission-critical systems
redundancy of mission-critical systems and components
risk analysis of different problematic scenarios (e.g. connection loss, power loss,
radio frequency interference, physical malicious attacks against vehicle units, cyber
attacks etc.)
contingency plan for system failure (single subsystem or complete system)
level of edge intelligence of the vehicle unit and reaction to problematic scenarios
without remote operator intervention
safety guidelines for emergency services (including a short training)(template will
be provided)
analysis of fire safety of the vehicle and other physical systems and installations
analysis of occupational hazards (high-voltage, chemicals, risk of injury etc.)
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NFR 1.8
NFR 1.9
NFR 1.10

-

risk of vandalism
environmental safety
The Safety Plan & risk Assessment should be verified by an Independent Safety
Assessor (ISA)
Companies need to have an accidents & incidents management plan devised in
case of unforeseen circumstances (this may be together with the safety plan & risk
assessment).
Crisis Communication Plan should be devised, with clear Chains of Command &
Communication that will be followed should the situation arise.

Phase 3 (must have)
NFR 1.11
NFR 1.12

NFR 1.13
NFR 1.14
NFR 1.15
NFR 1.16

Questionnaire template from Emergency Services must be filled (provided by the
Procuring Partners to the Suppliers).
At least one training for local emergency services by the supplier about safety
features of the vehicle in the particular cities where consortium will conduct their
pilots. The procuring partners will select the group of participants and provide a
location for the training.
Vehicle behaviour must be monitored in case of anomalies (due to software errors,
hacking, interference etc.) constantly during the use, defective systems must be
removed from traffic and audited immediately.
Risk Assessment for Public Roads and Technical Specifications of the vehicles
must be submitted (a guideline will be provided)
Vehicle units should be equipped with fire extinguishers and first aid kits.
System must fulfill the European standards for Electro-Magnetic Compatibility
(EMC)

NFR 2: SOCIETAL MATURITY
As this is a technical R&D project and not a full-scale implementation, the focus should be on the
technological development of the solution, not on the assessment of its impacts on cities or
society. However, a user-centric approach is important in all phases of the PCP. Therefore, we
have identified elements that should be taken into account inside the vehicles or in the service as
a whole to measure and encourage user acceptance.

Requirements (must have in Phase 3)
NFR 2.1

NFR 2.2

The Supplier is expected to carry out at least one user satisfaction / acceptance
survey among a predetermined minimum number of passengers during the Field
Testing. Procuring Partners will carry out before and after surveys in their
respective cities. All surveys will consist of several mandatory questions (equal for
all pilot sites) and the option to add own questions.
(Frequently Asked) Questions and Answers document should be devised for public
and press use.

Requirements (nice to have)
NFR 2.3

Communication and interaction between passengers and people outside the bus
(social media, virtual or manual feedback window in a bus, expression of feelings
during the trip)
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NFR 2.4
NFR 2.5
NFR 2.6

The design of the bus gives citizens of the (pilot) area a feeling of ownership
The consortium should enable and encourage cooperation with research institutes
(for example local universities) to conduct (additional) user acceptance studies in
order to evaluate societal uptake of the innovation.
Contacting and informing stakeholders and citizens in the testing area, together
with the Procuring Partner where the Field Test takes place.

NFR 3: LEGAL MATURITY
The solution is expected to fulfill the legal framework of piloting cities. See Annex 2 to this
document for the current status in the country of each Procuring Partner.
It is the responsibility of the companies in Phase 2 and Phase 3 to acquire the required licenses
and insurances for their operation. The pilot sites’ experts and transport planners will contribute
to this process from previous experiences and route finding perspective, but the ultimate
responsibility to be able to acquire license and insurance is on the company.

Requirements (must have)
NFR 3.1
NFR 3.2
NFR 3.3
NFR 3.4
NFR 3.5

NFR 3.6
NFR 3.7
NFR 3.8

The solution must comply with applicable, country-specific legislation in the
number of passengers the bus can carry.
Licensing of the operator must fulfil local legislation (e.g. related to bus driver
permits, special remote operator licenses)
Licensing the vehicle in the countries where the Field Testing takes place
The solution must take into account different legislation in the number of
operators needed to oversee the vehicles
All legally required approval for open road testing
- Governmental agencies
● Police
● Traffic safety authority
- Land / route owners
- Other mandated stakeholders
All legally required insurances for open road testing
Software driving license (e.g. Netherlands Model), if applicable, must be passed
All data should be handled according to legislation
- Owner of the data is the supplier
- FABULOS-project is the handler of the data

Requirements (nice to have)
NFR 3.9

Additional insurance to cover any damages for the vehicle (kasko)
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5. Routes and local conditions for field testing
The currently foreseen pilot routes are shortly described below. A more detailed description can
be found in Annex I to this document, together with more detailed information on the
conditions on the route. However, these are drafts and can be subject to change.
Together with relevant data and list of open API’s that are related to traffic data in the city,
information on wireless network capabilities (expected to be) available in Phase 3, list of the
vendors and technologies currently used in traffic lights and information on the availability of
route-wide remote camera surveillance. This information is found in Annex 2: Local conditions for
piloting of Tender Document 2.
Also a description of the expected size and type of the market in the partner cities after the end
of the PCP process can be found in this Annex 2 Local conditions for piloting.
In Annex 2 there are also charts with information collected from all cities:

● Information on local regulations.
● Information on local exemption process.
For more information about the Partner cities and organizations, please see Tender Document 1:
Request for Tenders, Appendix 2. There, for each of the field testing cities there is a description of
the city, its public transport system, mobility policies and role with regard to PT.

SHORT DESCRIPTION FORESEEN PILOT ROUTES
Gjesdal: The route runs between residential area and a shopping center. The speed limit is 30
km/h in most parts and 40 or 50 km/hr in some other parts. The route includes steep hills. There
is street side parking, turning to left and right, roundabout and 14 crossings with pedestrians.
Large parts of the route run in the forest with high trees.
Helmond: The route runs from train station to automotive campus. There are no stops between
the end stations. Large part of the route is on a 50 km/h straight road with double lane, so 50
km/h speed is desired. The route includes 7 signalized intersections (traffic light V2I option
installed already). There is a separate cycle track and one pedestrian crossing. At the beginning
and the end of the route there is a mixed zone where motorized traffic and slow traffic meet.
Helsinki: The route is located next to Finland’s second busiest train station and an important
traffic hub, next to the Helsinki fair center. The route runs around a large block consisting of
offices and housing together with several public services and authorities. The robot bus will ride
partly on a separate lane, speeds of up to 30 km/h, including right turns, street side parking and a
roundabout. There will be at least four bus stops on the route. On demand will be piloted on a
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small scale in fixed extensions of the route, including left turns and sharing the lanes with trams,
buses and private cars.
Lamia: The route runs between the city center, the intercity bus station and major indoor and
outdoor sport centers of the city. There is mixed traffic with passenger and heavy vehicles on the
lanes, and also signalized intersections, roundabouts, adjacent bicycle and pedestrian route and
street side parking, pedestrian crossings as well as crossing railway track of local slow speed train
on the route.
Tallinn: The route runs from Tallinn Ülemiste City E-Estonia showroom to the international
airport and from there to a shopping centre. The bus will not have a separate lane and will be
expected to drive in traffic. Most of the route the traffic is up to 30 km/h, one stretch of 500 m
from the shopping mall to the airport is up to 50 km/h. Route includes both right and left turns
and inside the Ülemiste (business) quarter to have mixed traffic with pedestrians and cyclists at
low speed.
Porto: The route runs in an area with a large hospital and a university campus with several
faculties. The bus will be sharing the lane with regular traffic, heavy duty vehicle traffic and
existing public transportation (including bus stops). There is also a connection to a tram stops.

Annex 1: Summary table of functional requirements
Annex 2 : Detailed information on the pilot routes
Annex 3: Local conditions for field testing
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ANNEX 1 to Tender Document 2
Function

Req. level

must have

Function 1: Fleet Management System

nice to have

Function 2: Control room functions and
remote operation

must have

nice to have

must have

Function 3: City Traffic Control System
and Traffic Infrastructure Integration

Index

Requirement

Phase 2 Phase 3
x

x = required in this
phase (+ onwards)
o = nice to have in
this phase

Legend of Colors:

1.1

Robust, low-latency and (end-to end) protected communication channel between vehicle unit and fleet management system.

1.2

Contingency plan and accident mitigation for the event of communication failure

x

1.3

Automatic data gathering from the route condition

x

Required in Phase 2

1.4

Automatic re-routing of the vehicle

x

Required in Phase 3

1.5

Deciding which bus-stops to stop on, within a fixed route, according to passenger demand

x

Optional in Phase 2

1.6

Possibility to stay on a terminus-type of station for predetermined period of time or until prespecified time.

x

Optional in Phase 3

1.7

Robust, low-latency and (end-to end) protected communication channel between vehicle unit and fleet management system.

x

1.8

Implement the Fleet Management Systems Interface Standard (FMS-Standard)

x

1.9

Routing on the fly to go beyond fixed routes (within pre-specified area of operation), according to passenger on-demand requests (Kutsuplus-type system)

1.10

Open API for 3rd party integration for passengers to call the bus to their position, along bus line route according to passenger demand

o

1.11

Gathered data should be open standard

o

2.1

Remote driving communication latency that is suitable for remote operation of the fleet vehicle

2.2

Safe stop in case of loss of communication. Ability for a remote driver person in the control room to oversee, select, take over and manually drive one selected vehicle at a time,
remotely as the designated driver.

x

2.3

The system needs to alert the remote driver person when the vehicles need to be taken over for manual driving.

x

2.4

Only fleet management operators (with proper credentials and training) must be able to interfere with the fleet. Amount of operators available in remote operating facility must be
sufficient that safety of operations is guaranteed even in unexpected situations (medical emergency etc.)

x

2.5

Operators must be physically and mentally able to perform operating tasks and all operators must undergo training to be allowed to participate in the fleet management.

x

2.6

Visual presentation of real-time camera feed, location, and other required vehicle sensor data from each of the vehicles in one control dashboard. Critical vehicle data (vehicle ID,
speed, direction, location, status, sensor data, camera feed, etc.) should be logged for reviewing purposes (in case of an accident etc.). Data should be available for logging in sufficient

x

2.7

24/7/365 operational capability for the system.

x

2.8

Visual representation of buses on their respective routes

x

2.9

Capability of emergency stopping one or all of the buses quickly

x

2.10

Rigorously tested and validated safety against cyber attacks

x

2.11

Mission-critical system have to have redundant system in case of a single system failure. In case of complete system failure, fleet vehicles must have sufficient edge intelligence to be
able to shut down operations safely.

x

2.12

The system can predict the required manual driving for the remote driver person in advance, based on traffic situation

o

3.1

Ability to receive and react upon traffic light status

x

3.2

Ability to react upon traffic flow altering systems

x

3.3

Design must incorporate a plan to accommodate to a change in traffic management, for example in a situation where a police or a road worker is controlling the traffic.

x

3.4

Ability to receive and react upon road condition data

o

3.5

Two-way communication interface with pilot cities’ traffic control systems

o

3.6

C-ITS V2I -standards readiness and compliance

3.7

Ability to communicate with local, bespoke, traffic flow altering systems

o

x

x

nice to have
o
o

Required in Phase 1
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Function

Req. level

Index

Requirement

Phase 2 Phase 3
Legend of Colors:

Function 4: Maintenance and Incident
Management

4.1

Charging systems for all of the fleet, allowing to fully charge the vehicles during the non-operative hours.

x

4.2

If the solution requires on-street or bus-stop charging during the operative hours, the company needs to provide this system, its installation, and the required electricity.

x

Required in Phase 2

4.3

Maintenance capability for fleet maintenance

x

Required in Phase 3

4.4

Local Incident Response Team for each pilot site

x

Optional in Phase 2

4.5

A well-designed interface for the passengers to communicate with the remote operator in case of need.

x

Optional in Phase 3

4.6

Software updates needs to be done physically on-site via physical interface by trained staff.

Required in Phase 1

must have

nice to have

4.7

Charging system (or vehicle on-board system) must gather data about amount of energy charged to each vehicle.

x
o

5.1

Open digital API for the control system that provides the real-time vehicles location (REST)

5.2

Feature development to include the vehicles to local public transport route planner software (for example Google, Digitransit)

x

5.3

Integration to local public transportation ticketing system with ability to install ticketing or validation machine on board. (Actual ticketing machines does not need to be installed, but the
design should allow such systems to be installed with minimum ease.)

x

5.4

Access for the designated local transport authority or municipality to install small equipment into the vehicles (such as sensors and info screens)

x

5.5

Bus status broadcasting

5.6

On-demand route broadcasting

o

5.7

Integration to private MaaS operators systems and services

o

5.8

Possibility to have advertisements displayed for the passengers

5.9

Installation of public transportation system ticketing equipment.

o

5.10

A reservation for additional electrical components in the vehicle design, for ticketing systems to be installed with minimum ease (e.g. piping, power supply, surfaces for mounting points).

o

must have

6.1

Ability to autonomously and safely overtake obstacles

nice to have

6.2

The vehicle should be able to pass driver’s license test as per local guidelines.

must have

Function 5: Integration to the cities’
public transport systems

x

o

nice to have
o

x

Function 6: Traffic Situation Capabilities
o
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Function

Req. level

Index

Requirement

Phase 2 Phase 3
Legend of Colors:

7.1

Fleet of min. 3 vehicles in operation at the same time in phase 3.

7.2

One vehicle unit should have space for at least 8 passengers.

7.3

must have

Function 7: Vehicle and fleet
requirements

Effective use of road space per passenger

x
x

Required in Phase 1
Required in Phase 2

x

x

Required in Phase 3

7.4

Electrically driven

x

x

Optional in Phase 2

7.5

Emergency stop buttons inside the vehicle

x

x

Optional in Phase 3

7.6

Remote stop (that can be operated outside the vehicle)

x

x

7.7

Automated and manual mode with onboard controller

x

x

7.8

Able to do at least 20 km/h

x

x

7.9

Seating and standing places (if standing places are allowed by the local legislation) in each of the vehicles

o

x

7.10

Vehicle must be able to be operated safely with remote supervision without safety person on board

o

x

7.11

Charging must be possible in operating temperatures

o

x

7.12

Automatic access ramp for easy access (works by pressing a button outside and inside the vehicle)

o

x

7.13

Space for wheelchair (or prams) in the passenger area, safe attachment system available as well

o

x

7.14

The interior heating / cooling system (A/C) must be able to maintain 20 o C temperature inside the vehicle in operating temperature during operating hours

o

x

7.15

Seat belts for every seat

o

x

7.16

Remote camera feed from outside (360 degrees) and inside cameras and access to this data stream

o

x

7.17

The vehicle units should be able to be stored outdoors when not in operation

o

x

7.18

Possibility to use winter tires suitable to (harsh) winter conditions

o

x

7.19

Turn signals to work according to real needs of driving (turn signal to start indicate before turning and when arriving to and leaving from a bus stop)

o

x

7.20

Sufficient energy storage or charging method to complete daily operation

o

x

7.21

Vehicle must notify the remote operator if the maximum amount of passengers is exceeded

o

x

7.22

The operating temperatures and weather conditions mentioned in Function 8 and their potential impact on the vehicle should be taken into account (e.g. accumulating snow and
freezing water with strong winds, consequences for drivetrain, sensor covers, door action, windows seals, plumbing, etc.)

o

x

7.23

The system should be able to perform in (and withstand the extra wear and tear caused by) challenging geographical conditions (e.g. steep inclines)

0

x

7.24

4 WD (not continuous)

o

7.25

Multiple steering axles

o

7.26

Wireless charging

o

7.27

Small turning radius

o

nice to have
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Function

Req. level

Index

Requirement

Phase 2 Phase 3
Legend of Colors:

must have

Function 8: Vehicle operational
requirements

8.1

Operating temperature from -15 to +40 o C

o

x

Required in Phase 1

8.2

Driving in autonomous mode at least 90% of driving time (while in operation)

o

x

Required in Phase 2

8.3

Can be operated on fixed routes stopping on every predefined bus stop

o

x

Required in Phase 3

8.4

Can be operated on fixed routes stopping on predefined chosen bus stops

o

x

Optional in Phase 2

8.5

Can be operated on fixed routes stopping on predefined bus stops by outside request of the passenger

o

x

Optional in Phase 3

8.6

Operational velocity the vehicle must be able to achieve in autonomous mode on any urban public road (considering local traffic regulations, speed limits, weather and environmental
conditions and characteristics of the road): 30 km/h

o

x

8.7

Driving during various environmental conditions (listed in 8.7.)

o

x

8.8

Operating temperature from -25 to +50 o C

o

8.9

Operating in adverse weather conditions (listed in 8.9.)

o

8.10

Can be operated on fixed routes stopping anywhere on the route by on demand request from inside or outside the bus (e.g. mobile app) with safety considered

o

8.11

Operational velocity the vehicle must be able to achieve in autonomous mode (considering local traffic regulations, speed limits, weather and environmental conditions and
characteristics of the road): 50 km/h

o

9.1

Two pilots per Supplier in two different Procuring Partner cities in Phase 3

x

9.2

In Phase 3: Operative hours: at least 6 hours per operating day per pilot site

x

9.3

In Phase 3: Minimum of 50 operative days per pilot site (not including setting up / testing days). The two pilots can be carried out consecutively or in parallel.

x

9.4

The company must offer deployment and setup on decided pilot routes in reasonable time in Phase 3 (field testing)

x

9.5

Changes in traffic infrastructure and arrangements must be kept at minimum

x

9.6

Cost of infrastructure change (for the piloting and to return to status quo after piloting has ended) is covered by the deploying company.

x

9.7

The offer must include all the necessary parts, accessories and measures to setup, deploy and operate the vehicles on indicated route taking into account Service Operation
Requirements described in Function 6 (as well as other function requirements)

x

nice to have

Function 9: Deployment, setup and
service

must have
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Function

Req. level

Index

Requirement

Phase 2 Phase 3
Legend of Colors:

NFR 1: Safety and technical maturity

NFR1 - 1

System Architecture Plan

PHASE 1

NFR1 - 2

Open API or other communication channels must be safe and secure by design.

x

x

Required in Phase 2

NFR1 - 3

Open interfaces must be separated from mission critical systems.

x

x

Required in Phase 3

NFR1 - 4

System verification

x

x

Optional in Phase 2

NFR1 - 5

System Architecture document needs to be verified by a 3rd party validator.

x

NFR1 - 6

All code run in the system needs to be signed.

x

NFR1 - 7

Safety Plan & Risk Assessment

x

NFR1 - 8

Safety Plan & Risk Assessment verified by ISA

x

NFR1 - 9

Accidents & Incidents management plan

x

NFR1 - 10

Crisis Communication Plan

x

NFR1 - 11

Questionnaire template from Emergency Services filled

x

NFR1 - 12

Training for the local emergency services by the supplier about safety features of the vehicle in the particular cities the consortium will conduct their pilots.

x

NFR1 - 13

Vehicle behaviour must be monitored in case of anomalies constantly during the use

x

NFR1 - 14

Risk Assessment for Public Roads and Technical Specifications

x

NFR1 - 15

Fire extinguishers and first aid kits in vehicle units

x

NFR1 - 16

Electro-magnetic compatibility (EMC)

x

NFR2 - 1

User acceptance / satisfaction survey

x

NFR2 - 2

FAQ document

x

NFR2 - 3

Communication and interaction between passengers and people out of the bus

o

NFR2 - 4

The design of the bus gives citizens of the (pilot) area a feeling of ownership

o

NFR2 - 5

The consortium should enable and encourage cooperation with research institutes (for example local universities) to conduct (additional) user acceptance studies in order to evaluate
societal uptake of the innovation.

o

NFR2 - 6

Stakeholder contacting and informing in the pilot area

o

NFR3 - 1

The solution must take into account different legislation in the number of passengers the bus can carry

o

x

NFR3 - 2

Licensing of the operator

o

x

NFR3 - 3

Licensing the vehicle in different countries

o

x

NFR3 - 4

The solution must take into account different legislation in the number of amount of operators needed to oversee the vehicles

o

x

NFR3 - 5

All legally required approval for open road testing

o

x

NFR3 - 6

All legally required insurances for open road testing

o

x

NFR3 - 7

Software driving license, if applicable, must be passed

o

x

NFR3 - 8

All data must be handled according to legislation

o

x

NFR3 - 9

Additional insurance to cover any damages for the vehicle (kasko)

o

o

Required in Phase 1

Optional in Phase 3

must have

must have

NFR 2: Societal Maturity
nice to have

must have

NFR 3: Legal Maturity

nice to have
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Muokkaa perustyylejä naps.
Annex
2. Pilot perustyyliä
Route Descriptions.
Muokkaa alaotsikon
napsautt.
Gjesdal
Helmond
Helsinki
Lamia
Porto
Tallinn
Please not that these route drafts are preliminary and subject to change.
This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Torvmyra - Sentrum

FABULOS

Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa
alaotsikon
Pilot routes
Gjesdalperustyyliä
(Norway) napsautt.

Preffered route (A) with pictures
(2018)

-

Distance 3,3 km
Speed limit 30, 40 and 50 km/h
Roundabouts 3
Separate cycle track

-

Total height difference 86 metres
Maximal incline 8 %
Pedestrian crossings 14

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Speed Limits

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route (option A)
Photo

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

FABULOS

Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa
alaotsikon
napsautt.
Pilot route
Helmondperustyyliä
(Netherlands)

Central Station – Automotive Campus
Route with pictures
(2018)
PowerPoint presentation
v.15062018

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Preferred route
Automotive Campus – Central Station
Signalized
pedestrian
crossing

1

2

Stationsplein

Non signalized
pedestrian
crossing

Separate
cycle track
•
•

70 km/h

•
•

- Distance 3.2 km

- Roundabouts 0

- Speed limit: 50 and 70 km/h (red)

- Arterial road 2 x 2 lanes

- Signalized intersections 7

- Separate cycle track

- Pedestrian crossing 1

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

3

Stationsplein

•
•

•

One-way traffic
Presence of mainly regular
public transport.
Pedestrians walk criss-cross.

4

Stationsplein

•
•

•
•

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

One-way traffic
Presence of mainly regular
public transport.
Pedestrians walk criss-cross.
Interaction with system that
allocates buses to platform.

One-way traffic (mainly regular
public transport).
Presence of regular vehicles
leaving parking space (yellow
arrow), bus has right of way.
Pedestrians walk criss-cross.
Maybe some cyclists.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

5

Stationsplein

•
•

•
On slide 6 you see the view left and right

Presence of crossing traffic.
FABULOS-bus has to give way to
crossing traffic.
Next 3-way intersection just
25m away and with little
visibility.

6

Stationsplein

View left and right (slide 5)

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

7

Stationsplein / Stationsstraat

8

Stationsplein / Stationsstraat

Motorized traffic

Pedestrians

•

•
On slide 8 you see the (limited) view left and right

•
•

Presence of crossing
pedestrians and maybe some
cyclists (using the sidewalk).
At this T-intersection limited
view to the left.
At this T-intersection only
motorized traffic.
FABULOS-bus must stop and
yield the right-of-way, then
turns right.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

View left and right (slide 7)

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

9

Stationsstraat

•
•
•

10

Stationsstraat

•
•
•

Signposted as a priority road.
FABOLUS-bus drives to the left
(turn) lane. Turn the 2nd
intersection left.
Erroneous road marking
present, should be a double
arrow.

On slide 11 you see the view left and right

•
•

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Stationsstraat

12

Stationsstraat

•
•
•

View left and right (slide 10)

On slide 13 you see the view left, right
and straight ahead. On slide 14 you see
the top view.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Signposted as a priority road.
T-intersection with driveway.
FABOLUS-bus continues to drive
on the left lane, to turn left at
the next intersection.
Possible congestion because of
traffic lights.
FABULOS-bus is not allowed to
stop at T-intersection (crossmarking).

•

Signalized 4-way intersection.
When traffic light are out of
order FABULOS-bus has to yield
the right of way.
Fabulos-bus drives to the left
(turn) lane and then turns left.
On photo is Bravoflex depicted
(pilot with flexible public
transport).

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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14

Stationsstraat / Kasteel-Traverse / Zuidende

Stationsstraat / Kasteel-Traverse / Zuidende

Intersection from slide 12

Intersection from slide 12

View in front of intersection

View left

View straight ahead

•
•
•

View right

•

Signalized 4-way intersection
No partial-conflict movements
Of course possible violation of
red light.
When traffic light are out of
order, then FABULOS-bus has to
yield the right of way.

• Traffic lights with arrows. This means that the driver or vehicle has to obey the direction depicted on the traffic light. It also means that
This project has received funding from the
traffic control systems don’t allow partial-conflict movements.
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
• At the intersection and the road sections the speed limit is 50 km/h.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

agreement No. 780371.

15

Kasteel-Traverse

•
•

•

From here the Fabulos-bus
drives 2.5 km straight ahead.
Dual carriageway 2x2 lanes with
the exception of the viadcut
(single carriageway).
Mopeds use the cycle / mopeds
track.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse

•

Mopeds use the cycle / mopeds
track.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse

•
•

Kasteel-Traverse / Zuid Koniginnewal

•
•

Priority road
Fabulos-bus drives straight
ahead.

•
On slide 19 you see the view left, right
and straight ahead. On slide 20 you see
the top view.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Signalized 4-way intersection.
When traffic light are out of
order FABULOS-bus has the
right-of-way.
Relatively many police cars with
siren.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

19

20

Kasteel-Traverse / Zuid Koniginnewal

Kasteel-Traverse / Zuid Koniginnewal

Intersection from slide 18

Intersection from slide 18

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa
perustyylejä naps.
View in front of intersection
View straight ahead

Muokkaa perustyylejä naps.

Partitial
conflict

View left

18

View right

Police station with
many movements

•
•
•

•

• Traffic lights with circular signals. This means that the drivers or vehicles could turn right in this situation. It also means that traffic control
This project
received
funding
from to
the take into
systems allow partial-conflict movements. When a driver in front of the FABULOS-bus decides to turn
righthashe
or she
has
European Union's Horizon. 2020 research
account that moped drivers and cyclists could have a green signal - and he or she has to give them and
right-of-way.
Thisunder
means
innovation programme
grant that the
agreement No. 780371.
FABULOS-bus may have to wait. Overtaking is not recommended on this place for safety reasons.
• The maximum speed on the major road is 50 km/h, on te side roads this is 30 km/h.

Signalized 4-way intersection.
Possible violation of red light.
When traffic light are out of order,
then FABULOS-bus has right of
way.
Many police vehicles use this
intersection. Fabulos bus has to
give them right of way when
needed.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse

Kasteel-Traverse

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Fabulos bus goes straight ahead.
• Regular buses stop on the right
turn lane. They use their turnsignals when they want to
continue their way (yellow
arrows).
• Mopeds use the cycle / mopeds
track (red arrow).

• Regular buses stop on the right
turn lane. They use their turnsignals when they want to
continue their way (yellow arrow).

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

23

Kasteel-Traverse / Kerkstraat

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Pedestrian crossing without traffic
lights. Pedestrians have to give
right of way (yellow arrow).
• Non signalized T-intersection with
motorized traffic from the right
(green arrow).

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse / Kerkstraat

Muokkaa perustyylejä naps.

On slide 24 you see the view to the right

22

• Only motorized vehicles will enter
the major road. They have to give
way to traffic on the major road.

View right (slide 23)

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse

Kasteel-Traverse

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Transition from dual carriageway
to single carriageway but still 4
lanes.

• Sligth slope

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Regular buses use this bus stop.
Fabulos bus has to give way to
regular bus when the busdriver
uses the turnsignal to indicate he
wants to continue his way.

28

Kasteel-Traverse

Muokkaa perustyylejä naps.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

26

• Transition from single carriageway
to dual carriageway.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

29

Kasteel-Traverse

Kasteel-Traverse / Prins Hendriklaan /
Eikendreef

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Bus goes straight ahead.

•
•

30

Signalized 4-way intersection.
When traffic light are out of
order FABULOS-bus has the
right-of-way.

On slide 31 you see the view left, right
and straight ahead. On slide 32 you see
the top view.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Kasteel-Traverse / Prins Hendriklaan /
Eikendreef
Intersection from slide 30

Muokkaa perustyylejä naps.
View in front of intersection

View straight ahead

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

View left

Service
road

View right

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse / Prins Hendriklaan /
Eikendreef
Intersection from slide 30

Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

•
•
•
•

• Traffic lights with arrows for vehicles that turn left or right. There are no partial conflicts, neither for the fabulos bus that goes straight
This project has received funding from the
ahead.
European Union's Horizon. 2020 research
• The maximum speed on the major road is 50 km/h, on te side roads it’s also 50 km/h.
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
• Immediatly after the intersection drivers / vehicles can enter the service road.

Signalized 4-way intersection.
No partial-conflict movements
Of course possible violation of red
light.
When traffic light are out of order,
then FABULOS-bus has right of
way.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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33

Kasteel-Traverse

Kasteel-Traverse / Europaweg

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Dual carriageway
• Only motorized vehicles (no
mopeds).

On slide 35 you see the view left and right

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

• Pedestrian crossing with traffic
lights.
• Extra attention sign above the
road and marking on the road.
• When traffic lights are out of
order, Fabulos bus has right of
way.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Kasteel-Traverse / Europaweg

34

36

Europaweg

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Fabulos bus goes straight ahead.

View left and right (slide 35)

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Europaweg / Boerhavenlaan /
Binnendongenstraat

37

Muokkaa perustyylejä naps.

Europaweg / Boerhavenlaan /
Binnendongenstraat
Intersection from slide 37

38

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

View in front of intersection
•
•

View straight ahead

Signalized 4-way intersection.
When traffic light are out of
order FABULOS-bus has the
right-of-way.

On slide 38 you see the view left, right
and straight ahead. On slide 39 you see
the top view.

View left

• Traffic lights with arrows for vehicles that turn left or right. There are no partial conflicts, neither for the fabulos bus that goes straight
This project has received funding from the
ahead.
European Union's Horizon. 2020 research
• The maximum speed on the major road is 50 km/h, on te side roads it’s also 50 km/h.
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
• Immediatly after the intersection drivers / vehicles can enter the service road.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Europaweg / Boerhavenlaan /
Binnendongenstraat
Intersection from slide 37

View right

39

Europaweg

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

•
•
•
•

Signalized 4-way intersection.
No partial-conflict movements.
Of course possible violation of red
light.
When traffic light are out of order,
then FABULOS-bus has right of
way.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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• Fabulos bus continues straight on
the major road.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Europaweg

42

Europweg

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Fabulos bus continues straight on
the major road.
• On the right side there is a lane
for the service station.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Europaweg

44

Europaweg / Hortsedijk

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• There is a right turn lane, but this
is also the exit lane of the service
station. So it is possible that
vehicles change lanes (yellow
arrows).

•
•

Signalized 4-way intersection.
When traffic light are out of
order FABULOS-bus has the
right-of-way.

On slide 45 you see the view left, right
and straight ahead. On slide 46 you see
the top view.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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46

Europaweg / Hortsedijk

Europaweg / Hortsedijk

Intersection from slide 44

Intersection from slide 44

Muokkaa perustyylejä naps.
View in front of intersection

Muokkaa perustyylejä naps.

View straight ahead

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

•
•
•
•

View left

Signalized 4-way intersection.
No partial-conflict movements.
Of course possible violation of red
light.
When traffic light are out of order,
then FABULOS-bus has right of
way.

View right

• Traffic lights with arrows for vehicles that turn left or right. There are no partial conflicts, neither for the fabulos bus that goes straight
This project has received funding from the
ahead.
European Union's Horizon. 2020 research
• The maximum speed on the major road is 50 km/h, on te side roads it’s also 50 km/h.
and innovation programme under grant

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

agreement No. 780371.
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Europaweg

Europaweg

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Speed limit is still 50 km/h but
this road section is on the edge of
the city. So more and more
motorists are speeding.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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• Speed limit is still 50 km/h but
this road section is on the edge of
the city. So more and more
motorists are speeding.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Europaweg

50

Europaweg

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Speed limit is 70 km/h.
• From this sign it is 50m to the
right turn lane and 180m to the
intersection.

• Bus goes to the right (turn) lane to
turn right at intersection.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Europaweg / Automotive Campus

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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52

Europaweg / Automotive Campus
Intersection from slide 51

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa
perustyylejä naps.
View in front of intersection
View straight ahead

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

•
•

Signalized 4-way (with cycle
path) intersection.
When traffic light are out of
order FABULOS-bus has the
right-of-way.

View left

View right

On slide 52 you see the view left, right
and straight ahead. On slide 53 you see
the top view.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

• Traffic lights with arrows. No partial conflicts.
This project has received funding from the
• The maximum speed on the major road is 70 km/h, on te side road to automotive campus is 50 km/h.
European Union's Horizon. 2020 research
• No facility for cyclists or pedestrians to cross intersection parallel with Europaweg (yellow arrow). and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Europaweg / Automotive Campus
Intersection from slide 51

54

Automotive Campus

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

•
•
•
•

• Entry Automotive Campus

Signalized 4-way intersection.
No partial-conflict movements.
Of course possible violation of red
light.
When traffic light are out of order,
then FABULOS-bus has right of
way.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.
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Automotive Campus

56

Automotive Campus

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

• Entry Automotive Campus with
barriers that open automatically.
• Fabulos bus follows route to the
right.
• Left is a road closure (yellow
arrow).

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

•

The Fabulos buses follow the
orange arrow and have to turn
around somewhere to drive back.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Route - field test Helmond

The Fabulos buses must connect the central station directly with the automotive campus. For this,
the buses will largely run over the arterial road of Helmond (Kasteel Traverse / Europaweg). This is a
dual carriage way with several signalized intersections, speed limit of 50 km/h and separated cycle
paths. It’s also a very busy road, especially during peak hours.

Then there are two other parts of the route. First the connection between the central station and
this arterial road. This small part of the route has relatively many conflict points, it is also a busy road
with a speed limit of 50 km/h. Second is the connection between the automotive campus and the
arterial road. This is actually the entry to the automotive campus that is approx. 150m long.

Route central station - automotive campus

These are expected to be the most difficult parts / aspects of the route:

General points of attention

Busy dual carriageway in combination with busy peak hours
Speed limit of 50 km/h
Red light negation of road users
Some non-signalized intersections on the main roads.
Regular buses that resume their route and insert on the main road.

Specific points on the route (“slides” referring to powerpoint slides in appendix):

Slides 4 + 5) Leaving the bus station with crossing traffic (pedestrians, cyclists, motorists) .
Slides 7 + 8) Turning left/right at a non-signalized T-intersection, especially when buses are
heading for central station (thus in opposite direction as depicted on pictures 7 + 8).
Slides 13 + 14) Turning left at large signalized 4-way intersection.
Slides 23 + 24) Pedestrians crossing arterial road without traffic lights and taking account of
inserting motorized traffic (from the right)
Slide 26) Transition from dual carriageway to single carriageway but still with 4 lanes.
Slide 43) Inserting traffic from the right.
Slide 49) A very small part of the route with a (current) speed limit of 70 km/h.
Slide 52 + 53) Turning at a intersecting that is currently located on a road with a speed limit
op 70 km/h.

The route is visualized in one direction. The buses run in both directions, with similar situations.

FABULOS

Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa
alaotsikon
perustyyliä
napsautt.
Pilot routes
Helsinki
(Finland)

18.6.2018 Ulla Tikkanen

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Pasila route: basic shuttle route with
on demand extensions

Route option 1: Pasila
•
•

•

Pasila pilot route is located two kilometers from the Helsinki city
center. Route is connected to a traffic hub hosting Finland’s second
busiest train station and various bus and tram line connections.
Pasila is an important hub for working as well, with more than 25000
workers. There are many national and municipal authorities together
with commercial companies and their HQs. The Helsinki fair center is
along the pilot route, as well as hotels and public services such as a
large library, schools, kindergartens, sports park, swimming hall and
workshops for disabled citizens. A new shopping center will be ready
in 2019.
There are also around 10000 inhabitants in the area and the area is
currently under major urban transformation, thus being developed as
the second center to Helsinki. Within the next 20 years both working
places and the number of inhabitants will double.

•

A tram line is transferred out of the area in 2019 and this will lead into
one lane disoccupied and to be used for robot bus purposes (on the
left and upper parts of the route in the picture). The robot bus line will
then be temporarily replacing the lost tram service.

•

Helsinki will also host Transport Research Arena (TRA), Europe’s
largest transportation event, in the fair center during piloting in 2020.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

•
•
•
•

Basic route distance: 1,2 km

•
•
•

1 roundabout

•

Mainly city owned streets and support from the area
traffic planning manager.

Dedicated lane for 1/3 of the route
Only right turns on the basic route
Speed limits: 40 km/h with a separate lane dedicated
only to robot bus and 30km/h when lanes are shared
with other traffic
3 crossings with signalization
On demand extension options to serve better people in
the offices of the southern part of Pasila and Vallila
region, as well as workshops for disabled people located
at the rear ends of the southern and eastern extensions.
Extensions also shorten the distance to the sports park
and the swimming hall just outside of Pasila.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

1.

1.

3.

3.

2.

2.

4.
5.

5.

4.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Passing the railway station
Separate lane for the robot bus
Own lane for right turn, but difficult crossing with pedestrians and bikes!
Pedestrian and bike lane crossing
Bus stop reserved for the library bus

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Passing the fair center
Separate lane for the robot bus
Own lane for right turn
A bridge (possible connection challenge)
Existing tram stops

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

2.
1.

1.

2.

3.
3.

1.
2.
3.

Entire lane for robot bus use: can also be used for robot bus parking
A bridge (possible connection challenge)
Roundabout

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

4.
1.
2.
3.
4.

Roundabout with traffic lights for a tram
A bridge (possible connection challenge)
Lane shared with buses and regular traffic
Signalized crossing
This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

1. Asemapäällikönkatu street /
Ratapihantie
crossing
Muokkaa street
perustyylejä
naps.

Crossings with signalizations
There are three crossings with signalizations.
1. Asemapäällikonkatu street/ Ratapihantie
street crossing. Signalization with
possible priority for public transportation.
2. Ratapihantie street / Rautatieläisenkatu
street crossing. Currently with separate
traffic lights for a tram turning right.
3. Rautatieläisenkatu street
/Asemapäällikonkatu street roundabout.
Currently traffic lights for a tram only.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.
2.

3.
1.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

2. Ratapihantie street / Rautatieläisenkatu
street
crossing
Muokkaa
perustyylejä naps.
Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

3. Rautatieläisenkatu street /
Asemapäällikonkatu
street
roundabout
Muokkaa perustyylejä
naps.
Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Example of on demand extension route

On demand extensions
There are three possible on demand
extensions of the route. All have space for
the bus to turn.
1. Fair center, sports park. Former bus final
stop. Dead end, some maintenance
traffic, little other traffic.

3.
1.

2.

2. Swimming hall, workshop for disabled.
Former bus final stop. Dead end, some
maintenance traffic, little other traffic.
3. Offices in the south, lunch restaurants,
workshop for disabled. A city owned
parking lot for turning bay. Busy road,
sharing the lanes with trams, buses and
regular cars.

2.

1.

5.
6.

4.
3.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

FABULOS

1.
2.

Roundabout with traffic lights for a tram, right turn

3.
4.
5.
6.

A bridge (possible connection challenge)

Lane shared with buses, trams and regular traffic, on street
parking
A city owned parking lot for turning bay, right turn from the street
project has received
funding from the
Turning left when returning from the parking lot,This
possibly
difficult!
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant

No. 780371.
Some space for waiting to join the lane with other traffic:agreement
tram,
buses and regular traffic so possibly difficult!

Main Route

Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa
alaotsikon
perustyyliä napsautt.
Pilot route
Lamia (Greece)

Route with pictures
(2018)

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Main Route – Satellite version

Map Legend
Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

General info

Starting point

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Connecting city center with intercity bus station and sports centers
Adjacent bicycle and pedestrian route
Mixed traffic with passenger and heavy vehicles
Crossing railway track of local slow speed train

•

Crossing one roundabout

Water Sewerage Company
Wide two direction road
Start/end of pedestrian and
bicycle route
Railway track

Passing through one pedestrian crossing
Crossing several signed intersections (some with traffic lights)
Total distance: approximately 5km one direction (x2 for return)

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

National Exposition
Entrance
•
•
•
•

Intercity bus station

National Exposition Entrance
Wide two direction road
Intersection with traffic lights
Chalkiopouleio Indoor and
outdoor sports center

•
•
•
•

Roundabout
Intercity bus station
Wide two direction road
Intersection with traffic lights

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Outdoor sport center
•
•
•
•
•

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Outdoor sport center (2)

Outdoor sport center
Police station
Wide two direction road
Intersection with traffic lights
Adjacent pedestrian and bicycle
route

•
•
•
•
•

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Outdoor sport center (2)
Wide two direction road
Signed intersection (x7)
Adjacent pedestrian and
bicycle route
End of one way route

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Different part of return
route

FABULOS

Muokkaa perustyylejä naps.
Muokkaa
alaotsikon
perustyyliä napsautt.
Pilot Route
Porto (Portugal)
Polo Asprela

•
•
•
•

Passing in front of elementary
school
Wide two direction road
Intersection with traffic lights
(x2)
Pedestrian crossing

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

•
•
•
•
•
•
•

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

Pilot Route Porto (Option A)
Muokkaa perustyylejä naps.

Distance 2,7 km;
Speed limit 50 km/h;
Signalyzed
intersections;
Separate Cycle track;
Roads 2 ways;
Muokkaa alaotsikon
Roads 1 way, two
tracks;
Pedestrians crossing.

1

perustyyliä napsautt.

1.
•
•
•
•
•

Bus terminus
One Way traffic;
Three tracks;
Interface with Bus lines and tram
Front of Main Hospital
Pedestrians cross;

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

2.
•
•
•

2

Signalized Intersection
One Way traffic;
Three tracks;
Left cross three tracks from bus stop to light
sign;

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

3.
•
•
•

Bus Stop
One Way traffic;
Two tracks;
Front of IPO Hospital;

3

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

4.
•
•
•
•

Not Signalized intersection
One Way traffic;
Two tracks;
Pedestrian crossing;
Left turn

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

5.
•
•
•
•
•

4

Cycle track
One Way traffic;
One tracks;
Right side cycle;
Bus stop;
Road Parking.
5

Bus Stop

Cycle Track
Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

7.
•
•

6.
•

Left
intersection
One Way
traffic;
Left turn with
two way drive

Right intersection
One Way traffic.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

6
This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

8.
•
•
•

Bus Stop
Two Way traffic;
Two tracks;
Cross track to right.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.
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9.
•
•
•

Light
Intersection
Two Way
traffic;
Two tracks;
Cross track to
right.

Bus Stop

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.
9

8
This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

10. Light
Intersection
•
Three Way
traffic;
•
Left turn with
three way
intersection.

FABULOS
Pilot routes Tallinn (Estonia)

10

Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

This project has received funding from the
European Union's Horizon. 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 780371.

This project has received funding from
the European Union's Horizon. 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 780371.

1. e-Estonia Showroom
2. Lennujaam

Route

Ülemiste City

E-estonia showroom
Üllemiste City (largest smart city
in Baltics)
• Tallinn Airport
• Ülemiste shopping mall
•
•

•
•

New Rail-Baltic terminal
Multimodal transport hub

3. Ülemiste Keskus

www.mkm.ee/en
www.ulemistecity.ee

1. Ülemiste
keskus
3. Ülemiste Keskus

Ülemiste City

1. e-Estonia Showroom

2. Lennujaam

• Route starts from
parking lot
• Most difficult will be
starting the route
towards the airport
due to the left turn
(red line). The speed
limit after the left turn
is 50 km/h and traffic is
both ways
• Left turn is tricky
because private
vehicles are driving
into the parking lot
(green line)

2. Airport
• Near the Airport the
planned route will use the
bus parking lot for the
stop and for circling
towards Keevise street
(red line)
• The turn will cross tram
tracks twice (blue line)
• The turn and inside the
parking lot is low speed

2. Airport

3. Ülemiste City
• The right turn into
Ülemiste City will
cross tram tracks
(blue cross)
• Inside the disctrict
there is mixed traffic
including cyclists and
pedestrians, so
speed should be
approximately up to
30 km/h

4. e-Estonia
showroom
• The turn to e-Estonia showroom is
a simple right turn
• The front of the showroom is
currently under construction, but
will be used as the main entrance
to the building, which is also
functioning as an office bulding
• e-Estonia showroom is the main
venue used to introduce Estonia’s
accomplishments in e-governance,
hosting many high level events
and guests, which means that the
exact routing in the front of the
bulding will be best to go over
with more specifically with the
companies who will operate the
pilot together with Ülemiste City

4. e-Estonia Showroom
https://e-estonia.com/showroom/

Rahvusvaheline Maja
Öpiku Maja
Ülemiste Konverentsikeskus
MyFitness, Juur

Annex 3: Local conditions for piloting
This annex includes information about local conditions for piloting city by city:
●
List of each city’s available open data
●
List of open API’s related to traffic data in the city
●
Information on wireless network capabilities (expected to be) available in Phase 3
●
List of the vendors and technologies currently used in traffic lights
●
information on the availability of route-wide remote camera surveillance
●
A description of the expected size and type of the market in the partner cities after
the end of the PCP process
There are also charts with information collected from all cities:
●
●

Information on local regulations.
Information on local exemption process.

Please note that all information presented here is preliminary and based on limited
amount of sources. The specific setup and circumstances of each field test will be further
detailed, together with Suppliers, in the Phase 3 call-off stage.

1

1. GJESDAL
● What kind of wireless network capabilities are expected to be available in Phase 3? For
example: will there be 5G?

Today we have 4G+ network that covers all of Ålgård city center. No feedback or signs from
Telenor that 5G is on its way. There is also a City wiﬁ that requires logg in, but is free.

● List of open API’s that have something to do with trafﬁc data in the city
There are none atm. There are some plans to collect trafﬁc data via LoRa Wan system.

● List of the vendor(s) and technology(/ies) currently used in (smart) trafﬁc lights
We have no trafﬁc lights in the municipality.

● Will there be a route-wide remote camera surveillance available n 2020?
Nothing now, and none known plans for it yet.

● How is the expected size and type of the market after the end of the PCP process?
The Stavanger region has a population of ca 330.000 inhabitants. There are numerous
places like Ålgård (10.000 inhabitants) that has good external bus connection and poor
internal (ﬁrst mile /last mile) bus connection. The expected number of inhabitants with a
poor bus offer, that could be solved with a bus line like the route described for Gjesdal is
80.000. The expected number of routes is 75. For Gjesdal alone the expected number of
inhabitants is 7.000 and number of routes is 10.
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2. HELMOND
● What kind of wireless network capabilities are expected to be available in Phase 3? For
example: will there be 5G?
o

Currently mobile 4G network is available. Probably also 5G in near future,
but not sure if 5G will be deployed already in 2020 in Helmond area. On the
pilot route, ITS-G5 connection between equipped vehicles and
infrastructure is already in place. In Phase 3 hybrid communication (using
either 4G or ITS-G5) will be feasible for V2X-communication

● List of open API’s that have something to do with trafﬁc data in the city
o
o
o

o

N/A. Some Helmond trafﬁc data are available in National Data Warehouse.
http://www.ndw.nu/en/
NDW works with DATEX II, which is the European standard for recording
and exchanging trafﬁc data.
NDW has 19 public authorities working together on collecting, storing and
distributing trafﬁc data. This data is used to provide trafﬁc information, to
ensure effective trafﬁc management, and to conduct accurate trafﬁc
analyses. The objective of all this is better accessibility and trafﬁc ﬂow.
NDW provides both historical data as well as real time trafﬁc data, a.o.
Floating car data

● List of the vendor(s) and technology(/ies) currently used in (smart) trafﬁc lights
o

Main vendor for smart trafﬁc lights: Dynniq. However, as part of the national
“Talking Trafﬁc” program, all trafﬁc lights on the pilot route will be “iVRI”
(intelligent Trafﬁc Light), able to communicate with all connected vehicles,
hence no vendor-speciﬁc on board equipment is required. Architecture and
speciﬁcations of Talking Trafﬁc is European ETSI standard based.

● Will there be a route-wide remote camera surveillance available n 2020?
o

No route-wide remote camera surveillance available. However, at main
intersection between Automotive Campus and main road camera
surveillance is in place and will be available. In phase 2 need for any
additional camera surveillance at other points will be discussed with
suppliers.

● How is the expected size and type of the market after the end of the PCP process?
Description of Helmond market:
Helmond is a medium-sized city in the south of the Netherlands with approx 90.000
inhabitants and part of the fast-growing and innovative Brainport region in the south of
the Netherlands.
Helmond has 4 railway stations, which are main hubs for last-mile connections.
In FABULOS a connection is foreseen between Helmond central railway station and
Automotive Campus Helmond. The Campus now is a site with 660 jobs and 500 students ,
this will grow to 1100 jobs and at least 800 students by 2021. Currently, the bus line
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between the Automotive Campus and central station transports approx. 20.000
passengers per year, but a substantial increase in mumber of passengers is expected for
the next coming years.
The yearly total number of bus passengers of public transport operator Hermes (part of
Transdev group) in the Brainport region is 18 million passengers, expected to increase
with approx 2% per year.
Some other potential deployment locations for FABULOS-type solutions in Helmond are
the Helmond hospital “Elkerliek” (approx 2300 jobs) and Brainport Smart District. With
Province of North-Brabant Helmond will cooperate to investigate other potential
deployment sites for FABULOS-type solutions if the PCP is succesful. In the Brainport
region, Eindhoven Airport (connection between terminal and parking locations) could be a
location with high potential volumes for FABULOS-type solutions. Eindhoven Airport with
approx 5 million passengers per year is number 3 in ranking of fastes-growing airports in
Europe.
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3. HELSINKI
● What kind of wireless network capabilities are expected to be available in Phase 3?
Currently 4G is available in Helsinki. 5G will be very likely there by 2020. Two of the largest
network operators are involved in FABULOS and the route planning in Helsinki in the form
of steering group. Their headquarters are also within the piloting area, which increases
their interest for the project.

● List of open API’s that have something to do with trafﬁc data in the city
The City of Helsinki has worked systematically since 2009 to facilitate access to public
information for use by the private sector. This work has made Helsinki a model city for
open data, which can be used to enable transparency in public administration, create new
digital practices and present opportunities to software developers designing new
consumer products. The open data that can be utilised to improve the quality of life and
stimulate deeper participation. There are datasets, from open interfaces to giant
spreadsheets and CSV ﬁles to old map images available together with long-term statistics,
precise location data and real-time trafﬁc information.
o
o
o
o

Helsinki Region Infoshare, open data service: https://hri.ﬁ/en_gb/
APIs: https://dev.hel.ﬁ/apis/
Helsinki Developers' Portal: https://dev.hel.ﬁ/
Helsinki Open Data on GIS and maps, only in Finnish:
https://www.hel.ﬁ/helsinki/ﬁ/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/Paikkati
edot+ja+-aineistot/avoimet+paikkatiedot/

o

HSL open data & APIs: https://www.hsl.ﬁ/en/opendata,
https://digitransit.ﬁ/en/developers/
Journey Planner API
Disruption Info API
My departures API
HSL Live API
HSL News API
Asty Web API
Kutsuplus SMS API
Experimental interfaces at dev.hsl.ﬁ and digitransit.ﬁ
Experimental ”LIJ MQTT API”

o
o
o
o
o
o
o
o
o

● List of the vendor(s) and technology(/ies) currently used in (smart) trafﬁc lights
There is no smart trafﬁc light system on Helsinki. However, Helsinki Region Transport (HSL)
has LIJ ticketing and information system, which also covers trafﬁc light priorities. The
system uses MQTT protocol, based on high-frequency positioning (HFP)
https://digitransit.ﬁ/en/developers/apis/4-realtime-api/vehicle-positions/. The system
communicates locally and directly with small devices attached to the trafﬁc light pillars.
There devices are not connected to Internet or between each other.
The overall system (LIJ = Lippu- ja informaatiojärjestelmä) is provided by Tieto Finland Oy,
and user interface for priorities system, called JLVEP (Joukkoliikenteen
valoetuuspyyntöjärjestelmä) is provided by Tieto’s subcontractor Mattersoft (currently part
of INIT) and utilized by HSL and the municipaliities. The back end system, called Pub Trans,
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is provided by Tieto’s subcontractor Hogia and the ﬂeet management system is provided
by Teito’s subcontractor Fara Oy.
New features of the system include map-based user interface visualizing the priority
situation and intersection-speciﬁc color codes in the map view visualizing the priorities by
route and direction. Also priorities can be switched on and off in real-time for each
intersection and signal priorities are not given to vehicles running ahead of schedule. More
information available here: https://www.hsl.ﬁ/en/newdevices/forprosessionals.

● Will there be in 2020 route-wide remote camera surveillance available?
-

● How is the expected size and type of the market after the end of the PCP process?
On a national level, Finnish Ministry of Transport and Communications has created a
roadmap setting out the actions within the Ministry of Transport and Communications’
administrative branch that aim to promote transport automation during the current
government term (2017-2019). Also, in July 2018, the taxi legislation changed allowing more
ﬂexibility for taxi services in terms of pricing and licencing. These actions might pave the
way for commercial use of automated vehicles.
On Helsinki level, Helsinki Region Transport is the authority who procures the operations
of bus lines in the Helsinki Region. Their strategy does not mention automated vehicles.
However, they are emphasizing effective trunk route network, foresight and renewal as
well as sustainable mobility in terms of economy and ecology. These themes do support
the use of automated vehicles, especially in the last mile trafﬁc. According to HSL action
and ﬁnancial plan (2017), operational costs are estimated to be around 320 MEUROS per
year by 2020. When estimating market size in Helsinki there are different types of
scenarios for the demand of automated shuttles. If we take, for instance 10% replacement
of the bus lines with automated shuttles, that would create a market of 31 MEUROS
annually. According to Shared Mobility Simulations for Helsinki (2017), replacing all the bus
feeder trips, except for trunk lines, with shared vehicles would comprise 73% of the bus
operations. If calculated so, the market would be signiﬁcantly larger, up to 226,3 MEUROS
annually. This ﬁgure however, does not indicate if the operations should be autonomous or
not. In HSL budget, there is no breakdown between salary costs and other costs, but it is
globally estimated that the drivers’ salary costs are more than 50% of the operating costs.
Autonomy could thus signiﬁcantly improve the service level by enabling more shuttles
with the budget that has been allocated to drivers’ salaries so far.
Shared Mobility Simulations for Helsinki (2017), by International Transport Forum together
with cities of Helsinki, Espoo and Vantaa, HSL and and the Finnish Transport Agency,
studied and presented several scenarios on replacing current trafﬁc modes with shared
solutions composed of car sized vehicles and minibuses (please see Table 1). In FABULOS,
the scope is on public transportation (and taxi services) and not private cars, so that
excludes scenarios 1 to 4 from being used in estimating the possible market size together
with all the scenarios that assume 100% of car/taxi trips to be replaced. Replacing all the
bus operations doesn’t seem feasible in coming years either. Thus, in following years, the
most likely scenario is 9 where all bus feeder trips, except for trunk lines, are replaced with
shared vehicles together with 20% of car-sized vehicles, including taxis. The simulation was
also employed to test the adoption of an electric vehicles ﬂeet. The electric vehicles
autonomy, required charging times and charging stations where taken into account. This
simulation 9 then created demand for approximately 7 900 electric vehicles in the Helsinki
region of which slightly more than 3700 would be minibuses. This scenario is not realistic
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by the end of the FABULOS project, but it shows that there are favorable conditions for
these types of solutions in Helsinki Region.
Table 1. Scenarios selected for tests, scenario number 9 being the most relevant to
FABULOS

Table 2: Number of electric vehicles, scenario number 9 being the most relevant to
FABULOS

7

4. LAMIA
● What kind of wireless network capabilities are expected to be available in Phase 3?
The long-term vision for the Municipality of Lamia is to formulate a best practice example
in Greece for smart city transport solutions and smart city applications in general. In this
context, the Municipality is committed in designing and installing the necessary
infrastructure that will drive the implementation of smart city solutions and will augment
the capacity of the city to attract relevant investments.
At minimum and during Phase 3, the Municipality will host a 4G and WiFi network with
100% geographical coverage for the city and its main districts (including the route to be
followed by the autonomous bus). Currently, mean values for 4G/LTE speeds in Greece are
1
28 Mbps, ranking 18th on a global scale .
Moreover, the Municipality aims at deploying a low-power wide-area network (LPWAN)
which will cover major urban zones of the city, making it possible to host innovative smart
city Internet-of-Things applications. In more detail and following best practices applied to
other Greek cities, the city plans to deploy a Narrowband IoT (NB-IoT) based LPWAN, which
is already supported by major telecommunication operators in Greece, in order to leverage
key NB-IoT features, such as indoor coverage, low cost, long battery life and high
connection density, towards successful IoT use cases.

● List of open API’s that have something to do with trafﬁc data in the city
The Municipality of Lamia supports a sophisticated open data repository, accessible via
REST/SOAP Web Services and providing html, image, xml, json and kmz formatted
outputs. As far as mobility within the city is concerned, the Municipality provides the
following open data sets and open APIs:
● Geographical Information System – Networks
● Geographical Information System – Satellite Map
● Geographical Information System – Constructions
● Citizens requests (complains, damages, defects etc)
● Urban Bus – Bus Lines
● Urban Bus – Bus Stations
● Urban Bus – Timetables
● Urban Bus – Bus Lines from particular Stations
● Urban Bus – Bus Stations and forthcoming departures
● Points of Interest
● Points of Events
● Routes of Interest
● Intecity Bus – Bus Lines
● Intecity Bus – Bus Stations
● Intecity Bus – Timetable

● List of the vendor(s) and technology(/ies) currently used in (smart) trafﬁc lights
Τhe vast majority of trafﬁc lights within the Municipality refer to SWARCO conventional
2
trafﬁc signals . That is, trafﬁc lights within the city are currently in line with the typical state
1
2

The State of LTE (November 2017), OpenSignal, https://goo.gl/2TLuNF
https://goo.gl/6gDzZp
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of the art standard in Greece, having different types of light sources and electronics
including incandescent, halogen or LED optics which can enhance their performance.
However, as aforementioned, the city plans to deploy a Narrowband IoT (NB-IoT) based
LPWAN with the purpose of designing and developing successful smart city IoT use cases,
including smart trafﬁc lights solutions. Such a deployment, will enable the Municipality in
hosting an Advanced Public Transport System that will support wide
Vehicle-to-Infrastructure communications and will greatly beneﬁt the Autonomous Bus
Route.

● Will there be a route-wide remote camera surveillance available n 2020?
Currently, there is no route-wide remote camera surveillance system available. However,
the Municipality retains speciﬁc ﬁnancial and budgetary provisions for supplementary
side projects that are deemed necessary for the completion of other large projects. In this
context, a route-wide remote camera surveillance system could be installed by 2020 if it is
considered a necessity for the success of the Autonomous Bus Line.

● How is the expected size and type of the market after the end of the PCP process
The Municipality is committed to the steady modernization and digitalization of its public
transportation services and the systematic minimization of private vehicles usage within
the city center. In this context, the Municipality has been investing throughout the last
years on innovative solutions, knowledge economy and smart infrastructures. The
long-term vision is to formulate a best practice example in Greece for smart city transport
solutions, dealing with issues of traditional transportation issues, enhancing the quality of
provided services and ﬁnally supporting the Municipal policy of minimizing the usage of
private cars while augmenting the exploitation of shared, electric and autonomous
mobility. This vision is backed by several regional and local programming ﬁnancial
instruments, such as the Regional Operational Programme and the Municipal Sustainable
Urban Development Plan, both European Regional Development Fund based. In this
context, the Municipality is committed in following a Commercialization Phase after the
end of the PCP procedure.
Moreover, the Municipality is considered a well-equipped city to operate ﬂeets of
autonomous vehicles, with self-driving busses already been tested in the country and in
neighboring cities with similar demographics, geomorphology, mobility requirements and
transportation systems. In general, and on a Municipal but also National level, the maturity
for autonomous bus lines deployments is deemed high in terms of regulation, business
and operation models, public opinion and acceptance and technical feasibility.
The Municipality is home to 74.720 citizens and covers a geographical area of more than 1
million m2 area. Moreover, Lamia as a Municipality supports a wide administrative and
business zone of inﬂuence which covers neighboring Municipalities, resulting in having a
population equivalent of 200.000. On average and according to the latest measurements,
8.000 tickets per day and almost 3 billion tickets per year are issued for the ﬂeet of public
busses navigating the city. The goal of the PCP procedure and the commercialization
phase is for the autonomous bus lines to claim a 20% of the total market on a Municipal
level after a year of full operation.
Additionally, the PCP process in Lamia has already drawn the attention of neighboring and
collaborating cities like Trikala, which after their participation to the CityMobil2 project, as
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a big scale demonstrating city, are now organizing the operation of a standard bus line
operated by autonomous vehicles. Trikala is home to 61.653 citizens and covers a
geographical area of more than 73 km2 area. It should be mentioned, that during the
6-month CityMobil2 piloting phase, the autonomuous bus line in Trikala covered 1400
routes and 3500 kilometers, while transferring 11500 passengers in total. Currently, Trikala
and Lamia are joining forces to shape the evolution of autonomous vehicles in the region
and thus are focusing on expanding the capacity of Greek cities to host autonomous bus
lines and upgrading the autonomous vehicles market in the country.
Other NB-IoT LPWAN deploying Municipalities such as Patra, Chalkida, Xanthi, Piraeus and
Athens have also expressed their interest in the progress and outcome of the PCP
proccess, with their digital strategies emphasizing on sustainable mobility and their
ofﬁcials investing on smart city infrastructures and tehnologies. In that respect, the
expected market size after the end of the PCP process is expected to include at least 5
major Greek Municipalities at the verge of deploying autonomous bus lines.
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5. PORTO
To be deﬁned before the launch of the tender.
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6. TALLINN
● What kind of wireless network capabilities are expected to be available in Phase 3?
4G is available in Ülemiste as we speak. In addition Tallinn Technical University and
Ülemiste City are developing a smart city environment. 5G could be possible, but needs
further agreements and indication by the suppliers.

● List of open API’s that have something to do with trafﬁc data in the city
o

o
o
o
o

o
o

Tallinn’s publicly available open data:
http://avaandmed.tallinn.ee/nimistu?page_nimistu=2 including public
transit (type, line, location, speed, number – updated every 5 secornds). See
also public maps: https://www.tallinn.ee/eng/map. Road administration
portal: http://www.tarktee.ee/?lang=en. Open data concerning public transit:
https://www.mnt.ee/et/uhistransport/uhistranspordi-infosusteem.
GTFS data (Tallinn/Harju):
http://transport.tallinn.ee/data/gtfs.zip
GTFS data (whole Estonia):
http://www.peatus.ee/gtfs
Complete Tallinn/Harju stops, routes and timetables data are available from
two .txt ﬁles:
http://transport.tallinn.ee/data/stops.txt (about 130KB size)
http://transport.tallinn.ee/data/routes.txt (about 350KB size).
Stops and routes departing from each stop are available also in XML format:
http://transport.tallinn.ee/data/stops.xml
Real-time vehicle positions (as displayed on
http://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map) are available from .txt ﬁle in
CSV format: http://transport.tallinn.ee/gps.txt
The ﬁelds in gps.txt ﬁle are transport type, line number, latitude, longitude,
speed, heading, vehicle number. The gps.txt ﬁle is updated every 5 seconds.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
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Real-time departure times (example: for three stops named Kalev as
displayed on http://m.transport.tallinn.ee/#stop/07401-1,07402-1,07403-1 ) are
available from address:
http://m.transport.tallinn.ee/siri-stop-departures.php?stopid=1079,1080,1081
Example of real-time departures data in Tallinn:
Request:http://transport.tallinn.ee/siri-stop
departures.php?stopid=1079,1080,1081&time=1390219197288
The time parameter is used only to make URL unique for each request and
so prevent browser from caching the request results. Otherwise the browser
may return cached old results when you ask departures for the same stop
later.
You may use any value for time parameter that is unique, e.g. date and time
with seconds or UNIX time (seconds from 1970-01-01).
Result:
Transport, RouteNum, ExpectedTimeInSeconds, ScheduleTimeInSeconds
stop,1079
bus,36,50580,50580,Viru
bus,5,51013,51013,Metsakooli

o
o
o
o
o
o
o
o
o

bus,18,51174,51174,Viru keskus
bus,32,51240,51240,Kopli
bus,36,51240,51240,Viru
bus,5,51733,51733,Metsakooli
bus,36,51960,51960,Viru
...
Note: SiriID values from http://transport.tallinn.ee/data/stops.txt should be
used to specify stops for that request.
Short description of data format used in stops.txt and routes.txt ﬁles
The ﬁle http://transport.tallinn.ee/data/stops.txt contains the data about all
stops.
First row indicates column names
ID;Lat;Lng;Stops;Name;Info;Street;Area;City and version of program.
Note, that we might add additional ﬁelds in the future, so use column
names to ﬁnd position of ﬁeld you need.

o

Each line in the ﬁle has data ﬁelds for one stop: stopID, siriID,
GPS coordinates Latitude and Longitude multiplied by 10000, stop name,
ids of closest stops for walking, remark, street, area, fare zone, city.
Field values that are equal to values in previous line are removed to reduce
ﬁle size. So you have to reﬁll the values when processing the ﬁle.

o

The routes.txt ﬁle contains the data about all routes and timetables of each
route. First row in the ﬁle indicates ﬁeld names. Then one row has ﬁelds for
route data, the next row has encoded timetable of that route. E.g. lines 3, 5,
7, ... in the ﬁle contain routes timetables in encoded format.
Route ﬁeld values that are equal to values of previous route are removed to
reduce ﬁle size.

o

Decoding route timetable:
,, indicates end of row in the timetable. Values in ﬁrst row are start times of
trips (columns) in minutes, values in second row are dates, values in third
row are weekdays, values in all next rows are driving times in minutes to
next stop in the trip. Use the page http://transport.tallinn.ee/decode.html to
test the decoding of values into timetable. Look at the source code of this
page. The decoding function is named explodeTimes(encoded_data)

● List of the vendor(s) and technology(/ies) currently used in (smart) trafﬁc lights

Trafﬁc lights are working on Thoreb AB systems, they use TTA PIKAS (Tallinn Transport
Department ICT system), skv fail type and GPS data. The system only works on 30 trafﬁc
lights and not on the planned route.

● Will there be a route-wide remote camera surveillance available n 2020?

No pre-instlaled CCTV available. If suppliers want to install, further agreements needed.

● How is the expected size and type of the market after the end of the PCP process
The volume of public transportation in terms of state and local subsidies is approximately
100 MEUR per year. Public transportation in Estonia is mostely subsidised and in most
parts free for citizens, which means that the state will directly procure the public
transportation. The main procuring bodies are cities and public transport centres, which
are under Estonian Road Administration (national body). Public procurmeents are
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technology neutral – transit is procured according to indicators, e.g. connection time, no. of
buses/seats on route, no. of expected kilometers to be driven etc. Price as a component is
hence an important factor in competing for public procurements – the best offer will win,
meaning that if an autonous bus provider will get their technology market ready and their
price per kilometer down thanks to lower personnel cost (i.e no driver), then they could be
successful in the public transit procurements in Estonia.
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Local Regulations by Cities
Porto

Helmond

No; The regulations are currently
No
being developed and are not ready
yet.
The Netherlands is working on a
new law called "experimenteerwet
zelfrijdende auto" (law on the
experimental use of self-driving
vehicles) that removes legal
impediments to ensure that
manufacturers will have more
opportunities to conduct tests
involving self-driving vehicles. Part
of this law is the possibility to drive
a vehicle without a driver on board
(but to monitor and control it from a
distance). The expectation is that
this law will soon be adopted and
therefore on time for Fabulos.
No regulations concerning this. The regulations are currently being No
developed and are not ready yet.

Gjesdal

Tallinn

Helsinki

Lamia

1. Is it currently allowed for the
No regulations concerning this.
operator to be located elsewhere
than inside the vehicle according
to the local regulations?

Yes.
Yes
<https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/528052018001/consolide>
§ 2. Definitions
41) driving a power-driven vehicle
means any activity of a person in
the driver’s seat of a power-driven
vehicle while it is moving. Any
activity of a person while the
person is not in the driver’s seat
but influences the driving
direction or speed of the powerdriven vehicle with the help of
control devices (steering bars,
steering wheel or other similar
devices) is also deemed to be
driving a power-driven vehicle;

Yes.
In a specifically designed and
dedicated remote control room.

2. If a viable remote surveillance
for the robot buses is developed
within the next years before the
field testing begins in 2020, is it
allowed for the operator to be
located elsewhere than inside the
vehicle according to the local
regulations?
3. According to the local
No regulations concerning this.
regulations, is the operator liable
for the driving? (regardless if
operating remotely or inside the
vehicle)

Yes

Yes

Yes. The operator is allowed to
remote operate the vehicle from a
specifically designed remote
control room.

Yes

With certain conditions yes.
Yes
Driver is responsible for safe
operations of the vehicle, and
therefore liable. However, other
parties can also be liable, for
example product providers are
liable in terms of product liability.

The regulations are currently being Yes
developed and are not ready yet. As
part of the "experimenteerwet" all
obligations and responsibilities that
apply to drivers in the vehicles will
also aplly for drivers outside the
vehicle. The "driver" is thus liable
for driving the vehicle. He or she is
primarily responsible, but other
parties can also be held responsible
if things are not in order in the
preparatory process or otherwise.

Porto
4. According to the local
regulations, can a company take
the liability instead of an
operator?

Yes

5. In case a company can take the No
liability instead of the operator,
can the liability be shared
between the supplier consortium
members in field testing?

Helmond
No

Gjesdal

Tallinn

Helsinki

Lamia

The regulations are currently
being developed and are not
ready yet.

No

No, (criminal) liability is based on
laws and regulations and
therefore can’t be transferred.
The driver is liable for safe
operations of the vehicle.
Company can take responsibility
in terms of damages,
compensation in money etc., but
it doesn’t take away the criminal
liability of the driver or effect
possible sanctions towards the
driver. Product providers are
liable in terms of product liability.

No definite regulation exists for
driverless buses on this subject.
However, the municipal legal
department states that liability
can be transferred via a
specifically designed contract.

The regulations are currently being The regulations are currently
developed and are not ready yet. As being developed and are not
part of the “experimenteerwet”:
ready yet.
The number of motor vehicles that a
driver can operate is not
predetermined in strict
requirements. The starting point is
one motor vehicle per driver in order
to be able to achieve the maximum
control of a motor vehicle. If
experiments are requested in order
to be able to drive several motor
vehicles by a driver (for example in
the case with a fleet of self-driving
minibuses), then that experiment
will have to be set up in such a way
that it can be performed in a safe
manner. This can then be
accompanied by additional
requirements for the infrastructure,
speed or technical provisions (such
as obstacle detection with own
fallback options that also function
without human intervention).

No

No, (criminal) liability is based on
laws and regulations and
therefore can’t be transferred.
The driver is liable for safe
operations of the vehicle.
Company can take responsibility
in terms of damages,
compensation in money etc., but
it doesn’t take away the criminal
liability of the driver or effect
possible sanctions towards the
driver. Product providers are
liable in terms of product liability.

No definite regulation exists for
driverless buses on this subject.
However, the municipal legal
department states that liability
can be transferred to the
members of a consortium via a
specifically designed contract and
according to involvement levels,
operational context, IPR
percentages etc of each member
of the consortium.

No regulation, but if they "
influences the driving direction or
speed of the power-driven
vehicle", but many not one
vehicle, then there's no
difference. Human is still liable.
M1. Depends on how many
seating places. And the category
of the driving license of the
operator. If they have bus license,
it can be a bus also. No difference
for us.

Yes. The operator must be able to No. Currently, a remote operator
safely operate all the vehicles,
can be in charge of one vehicle at
but there are no restrictions given the time.
on the amount of vehicles.

6. According to the local
regulations, can one person in
principle be the driver of more
than one vehicle at the same
time?

No regulations concerning this. The regulations are currently being
developed and are not ready yet. If
you are allowed to, please specify
below

The regulations are currently
being developed and are not
ready yet.

7. What vehicle class will the
automated bus be registered in
for field tests?

M2-3 (bus).
M2 Class I

D1

M2-3 (bus).
This depends on the type of vehicle
that will drive. There are (still) no
separate categories for self-driving
vehicles. For FABULOS this means
that it will be examined which
category is the most eligible. This
will probably be category M2.

Test plate certificate.

M2-3 (bus)

Porto

Helmond

Gjesdal

Tallinn

Helsinki

Lamia

8. Is field test driving possible to
conduct with a passenger car
license?

No regulations concerning this. With certain conditions yes. There is Yes
no strict regulation for this.
However, in these projects it is all
about risk management. So an
experienced person, also in driving
with buses, is of course a plus.

Yes

With certain conditions yes, Less
than 9 people onboard.

9. Is using seat belts mandatory
also in the case of field testing?

No regulations concerning this. No.
No
In regular public transport, it is not
necessary for these types of vehicles
(with driver) to use seat belts. For
self-driving buses we try to apply as
much as possible the same existing
rules. So therefore no requirement
for belts. But if it is decided to use
belts, then it is important that these
also meet the quality requirements.
There is little experience with this in
these self-driving minibuses.

No

No

No.
At least a driving license of
Category D1, D1Ε, D, DΕ, is
required for the operator.
Moreover, the operator needs to
undertake training and
certification from the supplier in
the mechanisms and system
operations involved in controlling
the vehicle.
For the vehicle a dedicated
licensing procedure has been
drafted for obtaining vehicle
registration plates.
Yes

10. Is having standing places in
the bus allowed for field tests?

No regulations concerning this. With certain conditions yes.
Yes
But the bus needs facilities to keep
the person stable. (like sturdy tubes)

Yes

Yes

No

It is also very important for these
vehicles that people with a
wheelchair have steady places in the
bus (take into account driving in two
direction). The Dutch vehicle
authority RDW is very strict in the
assessment of these facilities for
good reasons.

There are some differences in the local regulations.

• In the Netherlands and in Norway it is currently not legal having the
operator outside of the vehicle.
• In Portugal, the liability can be on a company, but in other countries the
operator is always responsible personally. Greece doesn’t have regulations
concerning this.
• There is variation by country on if it is legal to operate more than one
vehicle at the same time.

• Depending on a country, the shuttles can be registered into varying
categories.

•

Using seatbelts in a shuttle is only mandatory in Greece.

•

Standing places are not allowed in Greece.

Exemptions by Cities
Porto
1. Are there different types of It depends of future regulation
permissions for mixed traffic
field tests and closed area
field tests?

Helmond

Gjesdal

No really different permissions, but the process for
Yes
obtaining permission is different. A test on open roads is of
course much more difficult and that influences (the
duration and the complexity of) the process. It is also good
to know that when a road authority closes the road for a
test, the road is still considered a public road.

Tallinn

Helsinki

Yes. If test is on private grounds, no need for Yes. No permission needed from
licenses from City (i.e bus route license).
the road safety authority in case
of testing in a closed
environment. Need to agree with
the land owner though.

For every new innovative modifications that falls outside of
the European type-approval certificate must of course be
well substantiated.

2. Who or which authority
issues the permission for AV
prototyping and/or field
testing?

IMT - Instituto da Mobilidade e
dos Transportes

3. Which authority will decide Municipality of Porto (Câmara
Municipal do Porto)
if the planned route can be
executed?
4. How much time does is
anticipated in order to obtain
the permission and according
registration plates?
5. Who can apply for the
permission?

In the end the combination Ministry of Infrastructure and Statens vegvesen, Trafikketaten
Water Management and the Dutch Vehicle authority RDW.
But more organizations are involved in the process that
assess the application for the permission. Think of road
authorities, RDW, The Institute for road safety research,
Emergency Services, other specialist that are necessary.

Road Administration

In the process, as described in the previous question, the
organizations and applicants will decide whether the
planned route is suitable.

Tallinn Transport Department

Statens vegvesen, Trafikketaten

Trafi (the road safety authority)

Trafi together with the land
owner. Depending on the
location can be city (Urban
environment division in Helsinki)
or private owner.
It depends of future regulation
Could be done in three months if everything is well
3-4 months
Two weeks.
If Trafi has been involved in the
prepared and aligned. But depends also to the difficulty of
planning process, about one
the application. When a complete new vehicle has to be
week. If not, then longer to be
checked it surely could take more time.
able to evaluate the pilot plan
well.
An enterprise; An agency or other An enterprise; An agency or other organization engaged in An enterprise; Local government; An enterprise; An agency or other
An enterprise; An agency or other
organization engaged in research research and development of automated vehicles; State;
A private person
organization engaged in research and
organization engaged in research
and development of automated Local government; A private person
development of automated vehicles; State; and development of automated
vehicles
Local government; A private person
vehicles; All organisations with a
business identity code, for
instance state agencies.

6. Is it possible to submit the
application online?

No

Yes.
https://www.rdw.nl/information-in-english/intelligenttransport-system/application-practical-experience-its

No

Yes

7. Is the holder of a
registration plate permission
liable for car and vehicle tax
on that vehicle?

Yes

Yes

Yes

Other (Please specify below)

Lamia
Closed area field testing is not
taken into consideration in Greek
legislation.
Typically AV licensing, undergoes
three stages:
A) Technical evaluation of the
vehicle's status
B) Open roads (mixed traffic)
testing of the vehicle under
certain use case scenarios (testing
phase)
C) Open roads (mixed traffic)
navigation of the vehicle (piloting
phase)
Transport and Communications
Authority from the respective
Regional Administration

Municipality and Local Traffic
Authority

6 months

An enterprise; An agency or other
organization engaged in research
and development of automated
vehicles; State; Local
government; A private person

Yes.
No
https://www.suomi.fi/services/f
orm/6466fddd-005d-4ea3-9eadca543b2fc269
No. For test plates yes.
No. In general it is the owner of
the vehicle who is liable.
While a different entity can
submit an application for the
registration plate, it is thw owner
who will be liable for taxation.

Porto

Helmond

Gjesdal

Tallinn

Helsinki

Lamia
Test plates.
For the test phase, as illustrated
above, the plates (one on the
front and one on the back of the
vehicle) has the indication
"Certified for Testing Operation".
For the piloting phase, the plates
have the indication "Certified for
Piloting Operation".
Yes

8. What types of registration Regular plates
plates are sufficient for the
piloting vehicles?

Test plates; Regular plates.
Regular plates
* Experimental vehicles that have a special permit from the
RDW start the license plate with ZZ.
* Existing vehicles with a number of innovative
modifications can have their current number plate and
have an exemption for the innovative components. Please
note that the existing license plate is valid in the
Netherlands.

Test plates; Regular plates

Test plates; Regular plates.
Depending if the vehicle is type
approved. In that case regular
plates, depending on the vehicle
class, will be applied. If the
vehicle is not type approved it
will use test plates.

Yes
9. Will each vehicle of the
fleet need its own registration
number?
It depends of future regulation
10. How long is the
permission valid? (In case the
testing schedule changes etc.)

Yes

Yes

Yes

The period of validity of the exemption will be adapted to 3-4 months
changes that may affect the exemption and its limitations
and regulations. The maximum duration of the exemption
is one year.

6 months

The permission will be
automatically renewed yearly
without notice. A fee of 220
euros will be collected annually.
The permit can also be
discontinued in case of
violations.

For as long as the relative
application required. Piloting is
supposed to take place only for a
specific time zone which is
declared beforehand.
Technical evaluations and
certifications need to be updated
every two years.

Yes.

Yes.

Yes.

Yes.

Yes.

Field test time period; How many vehicles; Which
organization is responsible of the field tests; A trade
register extract from the company’s country of
incorporation; Driver information; Other (Please specify
below)

Field test time period; How many
vehicles; Which organization is
responsible of the field tests; A
trade register extract from the
company’s country of
incorporation; Driver
information, Purpose.
Traffic system modifications.
Exceptions from traffic law.

Field test time period; How many vehicles;
Which organization is responsible of the
field tests; A trade register extract from the
company’s country of incorporation

Field test time period; How many
vehicles; Which organization is
responsible of the field tests; A
trade register extract from the
company’s country of
incorporation; Clarification of
the training of safe operations of
the drivers. Specifying which
type of driver license (regular or
bus) is needed for driving the
vehicle (taking into account the
vehicle class and the amount of
people onboard).

Field test time period; Which
organization is responsible of the
field tests; A trade register extract
from the company’s country of
incorporation; Driver
information

Basic vehicle information; Differences to type-approved
vehicle; Other (Please specify below)

Basic vehicle information;
Differences to type-approved
vehicle; Automation system.

Basic vehicle information; Differences to
type-approved vehicle

Basic vehicle information;
Differences to type-approved
vehicle. If the vehicle is already
type approved, then information
and decision from EU on that
type approval.
Maps of the area; Is there a need
for infrastructure changes; Has
there been discussion with the
city; City and land owner
Risk assessment; Description of
how road safety will be ensured;
How the drivers (operators) are
trained; Description of how
cyber security (data collection
and sharing, privacy policy etc)
will be ensured

Basic vehicle information;
Differences to type-approved
vehicle

11. What information is
needed for the application?
A) Proof of insurance cover for Yes.
third party liability
It depends of future regulation
B) For a field test plan

C) For technical specification
of the test vehicle(s)

It depends of future regulation

D) For Information of the road It depends of future regulation
area
E) For safety and security

It depends of future regulation

Yes

Maps of the area; Is there a need for infrastructure changes; Maps of the area; Is there a need
Has there been discussion with the city; Other (Please
for infrastructure changes; Has
specify below)
there been discussion with the
city
Risk assessment; Description of how road safety will be
Risk assessment; Description of
ensured; How the drivers (operators) are trained;
how road safety will be ensured;
Description of how cyber security (data collection and
How the drivers (operators) are
sharing, privacy policy etc) will be ensured; Other (Please trained; Description of how
specify below)
cyber security (data collection
and sharing, privacy policy etc)
will be ensured

Maps of the area; Is there a need for
infrastructure changes; Has there been
discussion with the city
Risk assessment; Description of how road
safety will be ensured

Maps of the area; Has there been
discussion with the city

Description of how road safety
will be ensured; How the drivers
(operators) are trained

Porto

Helmond

Gjesdal

In order to get AV vehicles on the road, we have to follow a
procedure that is coordinated by the RDW. At the end of
the procedure we receive the permit and exemption.

F) Other information required
for the application, please
specify

Helsinki

Self-driving car should be registered, if it is
tested in traffic.

National individual approval is in force on
the territory of Estonia.
Individual approval for test vehicles is valid
6 month.
Extension of the validity of the approval is
possible.

* RDW requires a risk analysis in accordance with ISO
26262 with mitigating solutions for vehicle and
environment.

For the verification of self-driving
functionality should demonstrate :
Driver’s capability to control the car in
manual mode.
Driver’s capability to take safely over the
control from autonomous mode.
Car’s ability to drive in autonomous mode.

* For every new innovative modifications that falls outside
of the European type-approval certificate, a good
substantiation is necessary.
* Condition of the procedure is to gain knowledge. RDW
will organize a kick off meeting with the relevant
organizations and learning questions for (knowledge
sharing) will be drawn up.

Other technical components, system of the
vehicle should preferably follow the
requirements of Directive 2007/46/EC.

Yes

Yes

Yes

Yes

Municipality of Porto (Câmara
Municipal do Porto)
Municipality of Porto (Câmara
Municipal do Porto)
Not defined

Municipality of Helmond

Statens vegvesen, Trafikketaten

Municipality of Helmond

Statens vegvesen, Trafikketaten

Tallinn Transport Department, Road
Administration
Tallinn Transport Department

Depending on the land owner,
city of Helsinki or land owner
City of land owner

Consortium carrying out the pilot

Statens vegvesen, Trafikketaten

n/a, Road Administration deals with APIs
e.g. with Waze

Municipality of Porto (Câmara
D) Interacting with city
Municipal do Porto)
infrastructure (V2I)
E) Integration with existing PT STCP
time tables (train, bus, tram)

Municipality of Helmond

Gjesdal kommune

Tallinn Transport Department

PT operator

Kolumbus

Tallinn Transport Department

TIP/STCP
F) Integrating existing PT
payment systems
G) Integrating with existing PT AMP/STCP
route planners

PT operator

Kolumbus

12. Which authority and/or
service provider is in charge of
the following
A) Interacting with traffic
management centres
B) Interacting with traffic light
installations
c) Interacting with other
vehicles (V2V)

PT operator

Lamia
Specific decision form the
municipal council.
Traffic study for the feasibility of
the planned route.
Operator's driving license,
training certification

Self-driving cars are possible to register
through national individual approval
scheme.

* They demand a clear plan of action (with date and
version) at the start of the procedure. It has to be clear who
has drawn up the plan action, which organization does the
application, who is the contact person. Of course they
need answers to questions such as why, when, where. They
want to receive as many answers as possible to the
questions related to the categories mentioned above, but
the most important request is to send only relevant
information. So no stacks with written papers but only
document(s) with relevant information.

No
G) Is an after-pilot report
required describing the field
test plan implementation and
how the experiments deviated
from the plan after the field
tests have been completed?

Tallinn

Tallinn Transport Department, Road
Administration
Gjesdal kommune and Kolumbus Tallinn Transport Department, Road
Administration

No

Muncipality, unless a dedicated
contract exists.
Muncipality, unless a dedicated
contract exists.
Up to the supplier of the
Muncipality, unless a dedicated
solution, compatibility possibly contract exists.
to be checked with HSL.
City of Helsinki, Urban
Muncipality, unless a dedicated
Environment Division
contract exists.
HSL
Muncipality, unless a dedicated
contract exists.
HSL if fares are collected
HSL

Muncipality, unless a dedicated
contract exists.
Muncipality, unless a dedicated
contract exists.

H) Additionally, which
authorities must be included
or notified of the field
testing?

Porto

Helmond

Local Traffic Authority; Local
Traffic Safety Authority; NCSA
(National Authority on Cyber
Safety; Police; Fire brigade; The
ambulance service; Municipality
of Porto (Câmara Municipal do
Porto), IMT - Instituto da
Mobilidade e dos Transportes

Police; Fire brigade; The ambulance service; It's difficult to
be complete right now, but the following organizations
should definitely be involved: Netherlands Vehicle
Authority (RDW), institute for road safety research (SWOV),
emergency services, several local organizations, the local
department of the Dutch Traffic Safety Association (VVN
Helmond), Automotive Campus, Province of North
Brabant, etc.

No.
13) Are there any ongoing
legislation having an effect on
the field testing not
mentioned earlier in this
survey?

14) Are there any other legal
maturity issues you think
should be mentioned?

No.

The government is working on a new law called
"experimenteerwet zelfrijdende auto" (law on the
experimental use of self-driving vehicles).

Gjesdal

Tallinn

Helsinki

Lamia

Local Traffic Authority; NCSA
(National Authority on Cyber
Safety; Police; Fire brigade; The
ambulance service

Local Traffic Authority; Police; Fire brigade Local Traffic Authority; Local
Local Traffic Authority; Police
Traffic Safety Authority; NCSA
(National Authority on Cyber
Safety; In case there are specific
concerns about the safety from
Trafi side, police and the fire
brigade should be contacted. The
vehicle provider is responsible
for this.
Link to Law and regulations on
There is a law coming on traffic No.
automated vehicles:
services concerning commercial
passenger traffic, but this doesn’t
<https://lovdata.no/dokument/
affect the pilots in case they run
NL/lov/2017-12-15-112>
free of fees aimed for passengers.

<https://lovdata.no/dokument/S
F/forskrift/2017-12-19-2240>
1) PT authority (province of Noord-Brabant) and PT
Not at this point.
Insurance - whether it would be best to
operator (Hermes) must cooperate. They have a contract /
have it sorted out as an cross-European
concession for the exclusive right of PT in this region. The
insurance, meaning that they wouldn't
province of North Brabant ultimately determines whether
have to apply or contract it separately in
the PT operator must integrate FABULOS. But both parties
every country.
are very enthusiastic.
2) When we prepare the field test and it seems that some
infrastructure measures are necessary, we may have to
follow a number of legal procedures. A good preparation is
therefore also necessary.
3) RDW requires a risk analysis in accordance with ISO
26262 with mitigating solutions for vehicle and
environment.

UNECE, especially WP.1 and
WP.29 on a European level, but
not locally.

Several issues regarding the AV
technical specifications need to
be updated, as the relative
legislation is 3 years old.
For instance, the maximum speed
allowed at the moments is only
25 km/h which needs to change.
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TEC final feedback on the OMC&Tendering process (vastaukset)
1.How many Tenders
were you expecting?
Why this number?

2. Are you happy with
the overall quality of the
Tenders received?
Please elaborate.

10, was within the
preliminary scope and
expectations. Thought
that some international
companies would
participate.

Almost. Most of the (few) OMC was helpful in the
offers received, were
sense that some
good.
companies who would
have maybe submitted
an offer, but had
dropped out at later
stages due to lack of
information, didn't
submit the offer. I.e.
those who submitted,
seem like they'd go
through with the project
as well.

At least 10. According to
FABULOS consortium
expectations and as
described in Tender
documents: "The
Procuring Partners
intend to sign contracts
with at least 10
Suppliers.".

Yes, more or less. Some
Tenders were really topnotch proposals and
created high
expectations. Others
lacked the quality
anticipated but were still
acceptable.
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3. Which actions taken
in the OMC and the
Tendering process were
especially useful? How
were these actions
reflected to the
composition of Request
for Tenders or Tenders
received?

4. Were there any parts
of the OMC and
Tendering process that
were useless or just too
much effort compared to
the results achieved?

5. Were the local and
city-specific conditions
and needs (legislation
being one) taken into
account sufficiently in
the Request for
Tenders? Are these
visible in the Tenders
received?

The evaluation week
Yes/No. Some were
was maybe too long. But really city specific, some
we didn't know better
not at all.
when we planned for it,
so it's OK.

OMC events were really I wouldn't keep
helpful to align Tender
something out.
requirements with the
current state of the art
and the projected
innovations in the AV
field. Moreover, it was a
chance to get in touch
early with suppliers
which might be the final
AV piloting providers.
Online QAs were also
useful, in the sense that
they clarified certain
aspects of the Tendering
process leading to valid
Tenders.

Not really. Perhaps the
current state of national
legislation and city
context could be in a
more central position in
the Tender documents
and not annexed. As a
result, the answers
received were mostly
city-agnostic in regards
to legislation.

6. What would you do
differently now regarding
the OMC and the
Tendering process to
lure the best companies
or achieve the best
quality offers?

7. Would you change
8. Open comment box.
something in the Tender
evaluation? How was
the workload? Any
suggestions to the next
Phases evaluations?

Maybe the central
communication tool
through FVH added to
the expected
bureaucracy level and
hence affected the
companies - made them
afraid. If the
communications would
be more dynamic and
less constricted by the
logic of the PCP, it
would be more "human"
and maybe less scary?

Workload was light. No
need for so much time
dedicated for face-toface evaluation.

:)

Some requirements
could be of checkboxstyle, while others could
be explained better in
order to attract the
proper answers.

Eventually, the joint
evaluation on Helmond
could be shorter.
However, more time
gave us the opportunity
to see the actual details
of the Tenders received.
The individual evaluation
workload was quite
heavy for a singleperson evaluation team.
I would suggest that
more experts per partner
could participate in the
evaluation process if we
want to keep the same
level of analysis
regarding Tenders.

"Ditto/Idem/Noticed/Conf
irmed/We''ll see" should
be penalized as
answers, if we had the
chance to be stricter!

1

TEC final feedback on the OMC&Tendering process (vastaukset)
1.How many Tenders
were you expecting?
Why this number?

2. Are you happy with
the overall quality of the
Tenders received?
Please elaborate.

Approx. 8, this is what I
expected based on the
conversations with
interested parties during
the open market
consultations.

Yes, 4 of the 6 tenders
did their work very good
(they meet the
requirements and also
substantiated alot of
those).

3
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10 -12. Expected some First impression no, but
more than the maximum the tenders were good
of phase 1
with some exceptions.

3. Which actions taken
in the OMC and the
Tendering process were
especially useful? How
were these actions
reflected to the
composition of Request
for Tenders or Tenders
received?
The open market
consultations in itself
and then specifically the
conversations and
discussions with the
interested parties. This
was very important for
us to define the
requirements of the
PCP. The PCP has to be
innovative, but on the
same time also realistic.
Finding that balance is
very important.

The Webinars and the
OMC in Helsinki and
Brussel. Easier to
arrange our local OMC.

4. Were there any parts
of the OMC and
Tendering process that
were useless or just too
much effort compared to
the results achieved?

5. Were the local and
city-specific conditions
and needs (legislation
being one) taken into
account sufficiently in
the Request for
Tenders? Are these
visible in the Tenders
received?

6. What would you do
differently now regarding
the OMC and the
Tendering process to
lure the best companies
or achieve the best
quality offers?

Not really. I think that all
parts together (such as
the OMC, webinars,
communication, etc.)
have led to a good
tender. And the
cooperation of the
buyers team led by the
lead procurer went very
well, smoothly and
thoroughly. We have
had good discussions
about the structure en
the requirements of the
tender. All this has
contributed to a
succesfull tender.

We referred in the pcp
very clearly to the
different legislation. The
tenderers have to
comply to all "local"
legislation in the next
phases.

These are mainly a
number of practical
adjustments that make it
easier to assess and
compare the offers. For
example: some
requirements are
YES/NO questions and
tenderers should follow
the struture of templates.
In retrospect, I think it
would be better if all the
tenderers have the
possibility to present
(verbal) their offer. Then
the buyers group can I
ask specific questions
on the content. Now
some tenders say yes to
a requirement, where
others say no, while the
use the same
technology or vehicle.
With questions you get
clearer answers that you
can compare better. This
method will be used at
the end of the next
phase.

Helsinki OMC was better Yes and yes in some of
than Brussel OMC, so
them
maybe just one, and
more webinars?

Maybe more webinars or
make a short video
promoting our project?
Not sure if we have that
much money?

7. Would you change
8. Open comment box.
something in the Tender
evaluation? How was
the workload? Any
suggestions to the next
Phases evaluations?

1) In the next phase, we
will have to focus more
on the differences
between the providers in
order to complete the
assessment in time.
Now we have gone
through all the answers
which is very timeconsuming.
2) We must try to let the
tenderers write down as
much information as
possible at once. If they
have to give the same
information in different
documents, this is very
time-consuming to
judge.

All in all, I think the
process went very well,
the tender documents
were very complete with
the right requirements,
we received good offers,
but we had hoped for
slightly more offers.

Better form and with
Great job from FVH and
number/page.
Metropolia
Confirming questions.
Also we discussed this
the last day in Helmond.

2

TEC final feedback on the OMC&Tendering process (vastaukset)
1.How many Tenders
were you expecting?
Why this number?

2. Are you happy with
the overall quality of the
Tenders received?
Please elaborate.

3. Which actions taken
in the OMC and the
Tendering process were
especially useful? How
were these actions
reflected to the
composition of Request
for Tenders or Tenders
received?

4. Were there any parts
of the OMC and
Tendering process that
were useless or just too
much effort compared to
the results achieved?

5. Were the local and
city-specific conditions
and needs (legislation
being one) taken into
account sufficiently in
the Request for
Tenders? Are these
visible in the Tenders
received?

6. What would you do
differently now regarding
the OMC and the
Tendering process to
lure the best companies
or achieve the best
quality offers?

7. Would you change
8. Open comment box.
something in the Tender
evaluation? How was
the workload? Any
suggestions to the next
Phases evaluations?

Between 7 and 10. I
thought that would be
about the size of the
market ready for the
proposed problem.

Quality of the tenders
was mainly very high,
with the exception of two
outliers. Top four
tenders were surprising
in the sense that the
influence of the
established market
leaders (Navya,
Easymile) was not
heavily present.

OMC process with
seminars and webinars
was useful as the
questions and feedback
given in the OMC
process was used to
modify the functional
requirements. It was
unfortunate, that the
most vocal
commentators in the
OMC process did not
submit a tender. OMC
"live events" were really
good for networking.

On personal note, no.
Problem stated in the
previous question was
probably the most
frustrating issue.

Yes. City-specificity is
even too strongly visible
in some of the tenders
received. Request for
tenders was deliberately
made to be more
general.

Answering to functional
criteria could be
streamlined a bit,
especially those
questions which could
be answered yes/no.

Workload was ok, as
No comments.
there were not so many
tenders submitted.
Some minor adjustments
(such as page
numbering and keeping
formatting universal in
every form and
document) could have
made workflow a bit
smoother. Any
information asked to be
submitted needs to be
evaluated if that piece of
information is relevant,
does the formulation of
the question yield
relevant answers and is
the question worth to be
answered with elaborate
answer.

I was expecting a few
more proposals. Taking
into account the good
publicity and
dissemination made and
the interest shown by
several suppliers, I
expected a few more
proposals from countries
in central europe.

Overall the proposals
are positive.
Occasionally, they
should be more
complete explanations
on how they intend to
achieve the proposed
objectives.

Actions of disemination
and clarification of
doubts. FAQ's.

Nothing specific.

The city-specific
conditions and needs
were sufficiently taken
into account in the
request for tenders.
Suppliers became aware
of the difficulties of each
city / country, particularly
legal ones.

It's difficult to say. There
is no guarantee of
greater and better
participation, regardless
of the efforts made.

The workload on the
previous analysis was
difficult and the TEC
week benefited from the
work done previously.
The increase of days for
preliminary evaluation
would be welcome.
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Overall, the preliminary
phase of the OMC and
tendering process was
very positive, regardless
the number of proposals
has fallen short of
expectations.
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