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YHTEENVETO

EUROOPPALAINEN SÄHKÖINEN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ

Vuonna 2012 kahdessatoista jäsenvaltiossa perittiin tienkäyttömaksuja yksityisiltä
ajoneuvoilta ja 22 jäsenvaltiossa raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta. EU:ssa on
maksullisia teitä yhteensä noin 72 000 kilometriä, josta 60 prosentilla on sähköisiä
tiemaksujärjestelmiä. Parhaimmillaan järjestelmät ovat yhteentoimivia kansallisella tasolla,
mutta eivät koko EU:ssa. Tämä muodostaa esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle.

Direktiivin 2004/52/EY tavoitteena oli korjata tämä pirstaleisuus ja ottaa käyttöön
eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä (EETS), jotta tienkäyttäjät voisivat maksaa
tietullit tai tienkäyttömaksut kaikkialla EU:ssa yhden EETS-palveluntarjoajan kanssa
tekemänsä sopimuksen perusteella ja käyttää yhtä ajoneuvoon asennettavaa laitetta.
Komission päätöksessä 2009/750/EY vahvistetaan yleiset vaatimukset, joita EETS-
palveluntarjoajien ja tietullioperaattorien laitteiden ja menettelyjen välisen
yhteentoimivuuden toteuttaminen edellyttää. Edellä mainitun direktiivin mukaan EETS-
palvelun oli oltava raskaiden ajoneuvojen osalta käytössä viimeistään lokakuussa 2012 ja
kaikkien muiden ajoneuvojen osalta määräaika on lokakuussa 2014. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että EETS-palvelun käyttöönotossa on ongelmia.

NYKYINEN TEKNOLOGIA

Tällä hetkellä käytössä on kuusi maksukeruujärjestelmää:

1) automaattinen ajoneuvojen rekisterinumeroiden tunnistaminen (ANPR) – valmis
teknologia, jossa ajoneuvoja tunnistetaan videokameran avulla

2) lyhyen kantaman tiedonsiirtojärjestelmien (DSRC) teknologia – perustuu
kaksisuuntaiseen radioviestintään tienvarsilaitteiden (RSE) ja ajoneuvoon asennettujen
laitteiden (OBU) välillä

3) radiotaajuustunnistus (RFID) – Yhdysvalloissa yleisin tietullien keruujärjestelmä, jossa
laitteita tunnistetaan radioaalloilla

4) maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) teknologia tietullien
keräämiseen sovellettuna – uusi teknologia, jossa ajoneuvon sijaintitietoja hyödynnetään
tienkäytön mittaamiseen maksun määrittämiseksi

5) ajopiirtureihin perustuvat tullit – Sveitsissä käytössä oleva järjestelmä, jossa mitataan
käyttäjän ajama matka ajoneuvoon asennetun sähköisesti matkamittariin kytketyn laitteen
avulla

6) matkaviestinlaitteisiin (GSM-matkapuhelimet ja älypuhelimet) perustuvat
tiemaksujärjestelmät – edelleen kehittelyasteella, mutta merkittäviä
kehittämismahdollisuuksia.

Teknologiat eroavat toisistaan suorituskyvyn, täytäntöönpanon, täsmällisyyden,
kustannusarvioiden ja yhteentoimivuuden osalta. Ajopiirtureita ja GSM/älypuhelimia lukuun
ottamatta maksujen keräämisen täsmällisyys on yli 99 prosenttia. Toinen seikka on
tietosuoja: ANPR ja GNSS voivat mahdollistaa kuljettajien tunnistamisen tai jatkuvan
seurannan, mutta DSRC, RFID ja ajopiirturiin perustuva teknologia eivät ilmeisesti vaikuta
käyttäjän yksityisyyteen.
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Vaihtoehtojen kustannukset eroavat toisistaan merkittävästi. DSRC-teknologia, Euroopassa
yleisimmin käytetty sähköinen tiemaksujen keräysteknologia, edellyttää kalliiden
tienvarsilaitteiden asentamista. ANPR-teknologian edellyttämät tienvarsilaitteet ovat
edullisempia, eikä ajoneuvoon asennettuja laitteita (OBU) tarvita. RFID-teknologiaa ei ole
otettu laajemmin käyttöön EU:ssa, joten sen asentamiskustannukset olisivat suurempia
kuin muissa ratkaisuissa. GNSS ja GSM ovat infrastruktuurin kannalta halvempia
vaihtoehtoja, mutta GNSS edellyttäisi käynnistysvaiheessa enemmän investointeja ja
erityisesti kalliin taustajärjestelmän perustamista.
DSRC:n mukautuvuus on heikkoa, vaikka se on laajimmin käytetty tiemaksujen
keräysteknologia. Se on myös ainoa, jota koskevat CEN-standardit ovat saatavilla. ANPR on
joustava järjestelmä, jota on jo yhdistetty muihin sähköisiin vaihtoehtoihin niiden
täytäntöönpanotarkoituksessa, mutta koska rekisterikilpiä ei ole standardoitu ja
kansainvälisen rekisterikilpitietokannan perustamisen edellyttämä jäsenvaltioiden välinen
yhteistyö on haasteellista, videoon perustuva maksujen kerääminen ei ole asianmukainen
teknologia kansainvälisen yhteentoimivuuden kannalta. GNSS ja GSM ovat joustavia ja
mukautettavia vaihtoehtoja, mutta niiden vähäinen käyttöaste ja yksityisyyden suojaan
liittyvät huolenaiheen rajoittavat niiden potentiaalia.
Direktiivissä 2004/52/EY esitetään vain DSRC, GNSS ja GSM/GPRS-teknologiat EETS-
palvelua varten. Tällä hetkellä ANPR- ja RFID-teknologiaa ja ajopiirturiin perustuvaa
järjestelmää ei voida katsoa sopiviksi EETS-palvelun osalta.

UUDET TEKNOLOGIAT

Jotta voidaan arvioida, mitkä teknologiat ovat tulevaisuudessa sovellettavissa EETS-
palvelussa, on esitettävä useita kysymyksiä sen selvittämiseksi, ovatko nykyiset
teknologiat vanhentuneita, onko kustannusten vähentäminen, parempi yhteentoimivuus
sekä parempi suorituskyky ja täsmällisyys mahdollista ja mikä on muiden saman alan
teknologioiden nykytilanne.

DSRC, GNSS ja ANPR eivät osoita mitään merkkejä mahdollisesta vanhentumisesta.
Kamerateknologian parannukset voivat tehdä joistain ANPR:n erityisistä osatekijöistä
vanhentuneita, mutta yksiköitä voidaan päivittää niiden käyttöiän päättyessä. GSM saattaa
vanhentua lähitulevaisuudessa: vuoteen 2017 mennessä 40 prosenttia Länsi-Euroopan
käyttäjistä käyttänee 4G LTE-matkaviestintäverkkoja (Long Term Evolution) ja suuri
enemmistö muista käyttäjistä 3G-verkkoa.

Ajoneuvoon asennettaviin laitteisiin ja perinteisiin tienvarsilaitteisiin liittyvien kustannusten
ei odoteta pienentyvän merkittävästi lähitulevaisuudessa, mutta siirtyminen 3G- ja 4G-
verkkoon mahdollistaa pienemmät yksikkökustannukset siirrettyä datapakettia kohden.
Tämä lisää WiFi-teknologian käyttömahdollisuuksia ainakin kaupunkialueilla.
Täytäntöönpanokustannuksia voidaan laskea myös Euroopan laajuisella ajoneuvo- ja
kuljettajarekisteritietojen jakamisella ja näytön edellyttämän datan yhteisillä standardeilla.

Nyt tarkasteltavilla teknologioilla ei lisätä yhteentoimivuutta EU:ssa. Mahdollisuuksia voi
tarjota lähialojen teknologia, kuten ajoneuvoon asennettavat tietojärjestelmät (Cooperative
Vehicle Information Systems, CVIS) ja CALM (Communications Access for Land Mobiles),
telematiikan sovellukset ajoneuvon ja kuljettajan hallinnoinnissa, eCall-järjestelmä ja
tapahtumatietoja rekisteröivien laitteiden käyttö vakuutuksissa (usage-based insurance,
UBI).

Maksutapojen osalta odotetaan merkittävää edistymistä, kun internetiä ja digitaalisia
maksukanavia aletaan käyttää mobiililaitteilla ja niistä tulee ensisijaisia maksu- ja
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viestintävälineitä Euroopassa. Lähimaksujen suorittaminen matkapuhelimella NFC-
lähitiedonsiirtoteknologialla (Near Field Communication) mahdollistaa sähköisen
maksamisen, kun henkilöllisyyttä ei tarvitse paljastaa maksun aikana. Rahan käsittelyn
poistamisen ja mikromaksujen kustannusten laskemisen avulla teknologia tarjoaisi
käyttäjille mahdollisuuden maksaa tienkäytöstä fyysisessä paikassa ilman palvelutilin
tarvetta. Monien asiantuntijoiden mukaan älypuhelinten lähitiedonsiirtoteknologia (NFC)
helpottaa tulevaisuudessa siirtymistä kokonaan sähköiseen maksujen keruuseen.

TULEVAT TOIMET

Seuraavina vuosina on tarkasteltava seuraavia laajempia poliittisia tavoitteita:

 tiemaksujen keräämisen yleinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano kaikkialla
EU:ssa

 saada sähköinen tiemaksujen keräysteknologia yleisimmäksi tietullien ja
tienkäyttömaksujen maksutavaksi Euroopassa

 ottaa käyttöön kaikkialla EU:ssa yksi sopimus ja yksi ajoneuvoon asennettava laite

 minimoida tietullien keruujärjestelmien elinkaarikustannukset.

Poliittisten päätöksentekijöiden olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

 EETS-palvelun asianmukainen täytäntöönpano edellyttää käyttäjien
tiemaksulaitteiden tasa-arvoista ja yhdenmukaista käyttöönottoa.

 Ajoneuvoon asennettavan laitteen asentamisesta joko ajoneuvon valmistuksen tai
rekisteröinnin yhteydessä on tehtävä sekä houkutteleva vaihtoehto loppukäyttäjälle
että mahdollisesti pakollista EETS-järjestelmän käyttöönoton helpottamiseksi.

 Kaikkien ajoneuvoon asennettavien laitteiden ja jälkiasennusta varten tehtävien
liitäntöjen koordinoinnilla olisi helpotettava EETS-järjestelmän täytäntöönpanoa.

 Ajoneuvoon asennettavien laitteiden ja muiden navigointi- ja viestintäjärjestelmien
koordinointi tekisi sähköisen tiemaksujen keräysteknologian hyväksyttävämmäksi
loppukäyttäjälle.

 Tietosuojaa koskevan yhdenmukaistetun lähestymistavan varmistamiseksi tarvitaan
sopimuksia siitä, mitä tietoja asetetaan saataville ja mitkä ovat luottamuksellisia.

 Nykyisten ETC-standardien mahdollisia rajoituksia tulevien toimenpiteiden osalta on
tarkasteltava tapauskohtaisesti. Kaikki ratkaisut eivät ole välttämättä yhteensopivia,
vaikka onkin suotavaa, että uudet toimenpiteet olisivat yhteentoimivia nykyisten
ETC-järjestelmien kanssa.

Seuraavia käytännön näkökohtia olisi tarkasteltava:

 Nykyteknologiat (myös ANPR) voivat täyttää suurimman osan Euroopan tiemaksujen
perinnän teknisistä vaatimuksista, mutta ne eivät ole kaikki yhtä
kustannustehokkaita.

 Operaattoreilla ja käyttäjillä olisi oltava oikeus valita yksinkertaisin ja taloudellisin
teknologia tietullien sähköistä maksamista varten kaikkialla EU:ssa.

 Tehokkaat taustajärjestelmät sekä operaattorien väliset riitojenratkaisu- ja
täytäntöönpanojärjestelmät tiemaksujen varmistamiseksi on otettava käyttöön
ilman, että tästä seuraa merkittäviä lisäkustannuksia toiminnanharjoittajille tai
EETS-palveluntarjoajille.


