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Aihe: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi

Tietoa RAKLI ry:stä
RAKLI (www.rakli.fi) kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset julkisen
ja yksityisen sektorin ammattimaiset toimijat, jotka kattavat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat ja käyttäjät sekä näiden ammattimaiset edustajat.
RAKLI jäsenineen varmistaa, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.

LAUSUNTO
RAKLI kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiaan.
RAKLIn strategisiin tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa digitaalisen tiedon hyödyntäminen
monipuolisesti ja tehokkaasti infrastruktuurin kehittämisessä, yhdyskuntasuunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. RAKLIn edustamalle toimialalle on merkittävää rakennetun ympäristön kokonaistaloudellinen ja laadukas kehittäminen ja kasvun mahdollistaminen.
Asetus on osa liikennekaarihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Asetuksen tavoitteeksi mainitaan mahdollistaa yhdistettyjen liikkumispalveluiden ja matkaketjujen tarjoaminen sekä helppo ja joustava liikkumispalveluiden käyttö. Liikkumispalveluita koskeviin
olennaisiin tietoihin liittyvien avointen rajapintojen avulla pyritään siihen, että palveluiden
käyttäjä saisi mahdollisimman kattavaa tietoa liikkumispalveluista voidakseen hankkia ja
käyttää niitä helposti ja tehokkaasti.
RAKLI pitää hyvänä, että liikenteen murroksia ja niistä syntyviä palveluja tuetaan ja edistetään uudistushenkisellä ja kansalaisten arjen sujuvuutta palvelevalla lainsäädännöllä. Liikenteen palveluiden kehittäminen liikennekaaren mukaisesti vastaa hyvin RAKLIn strategisia painopisteitä. RAKLI pyrkii omalta osaltaan edistämään näitä uudistustoimia.
Asetuksen valmisteluaineistossa todetaan, että nykyään hajanaisena ja epäyhtenäisenä
oleva tieto palveluista pyritään kokoamaan ja yhtenäistämään avoimen rajapinnan kautta.
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RAKLI pitää kokoamista ja yhtenäistämistä tärkeänä seikkana. Lisäksi tiedon tarjoamista avoimelle rajapinnalle, ja tiedon edelleen hyödyntämistä, pidetään RAKLIssa merkittävänä palveluita parantavana kehityssuuntana.
Avoimeen rajapintaan tuotavat tiedot jaetaan asetuksessa henkilöiden kuljetuspalveluita,
asemia, satamia ja muita terminaaleja, ajoneuvojen vuokrauspalveluita ja kaupallisia yhteiskäyttöpalveluita, kaupallisia pysäköintipalveluita sekä välityspalveluita koskeviin tietoihin.
Sekä asetusluonnoksessa että taustamuistiossa on täsmennetty jaettavaksi edellytettäviä
tietotyyppejä.
RAKLI pyytää kiinnittämään huomiota muutamaan, asetuksessa ja tausta-aineistossa heikosti näkyvään, yksityiskohtaan:
-

-

eri liikkumisvaiheita ja -muotoja yhdistävät liityntäpalvelutiedot on tarpeen huomioida avoimelle rajapinnalle edellytettävänä tietotyyppinä;
pyöräily kasvattaa suosiotaan – liikkumispalvelutietoihin on syytä lisätä tiedot asemien ja pysäkkien läheiset kaupunkipyöräpalvelut, ja henkilökuljetuksissa pyörän
mukanakuljettamisen mahdollisuudet;
kauppakeskusten ja kaupan suuryksiköiden merkittävä pysäköintikapasiteetti on
syytä huomioida kaupallisen pysäköintikapasiteetin tiedoissa.
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