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Autojen hätäviestijärjestelmä eCall
 Onnettomuuden tapahtuessa autosta avautuu puheyhteys ja
lähetetään sijainti– ym. olennaiset tiedot sisältävä datapaketti
hätäkeskukseen
 eCall-hätäviestijärjestelmä koostuu kolmesta perusosasta:
 eCall-viestit lähettävistä ajoneuvolaitteista
 viestit välittävistä teleoperaattoreiden mobiiliverkoista
 viestit vastaanottavista ja käsittelevistä hätäkeskusten tietojärjestelmistä
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eCallin vaikutukset
 eCall lyhentää onnettomuuden tapahtumisen ja avun paikalle
saapumisen välistä aikaa
 Onnettomuuksien seuraukset jäävät vähemmän vakaviksi
 eCallin avulla on arvioitu voitavan välttää liikennekuolemista
noin 4–8 % *
 eCallin merkitys korostuu onnettomuuksissa, joissa kukaan
paikalla olija ei kykene saman tien tekemään hätäilmoitusta tai
joissa paikan tarkka ilmaiseminen on vaikeaa

* Sihvola, N., Luoma, J., Schirokoff, A., Salo, J. & Karkola, K. 2009. In-depth evaluation of the effects of an automatic emergency call
system on road fatalities. European Transport Research Review, October 2009, Volume 1, Issue 3, pp 99-105.
http://rd.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12544-009-0016-3.pdf
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Taustaa eCallin käyttöönottoon liittyen
 Liikennekuolemia vähentävä eCall on yksi kuudesta EU:n
älyliikenteen kärkihankkeesta
 eCallin käyttöönotto pyrittiin alun perin toteuttamaan
vapaaehtoista tietä, tämä ei kuitenkaan johtanut toivottuun
tulokseen:
 Muna-kana-ongelma: toteutus edellyttää investointeja usealta
toimijalta, kukaan ei halukas investoimaan palveluun ennen muita
ja ilman varmuutta palvelun toteutumisesta lähitulevaisuudessa

 Euroopan tasolla tehdyn julkisen konsultaation ja vaikuttavuutta
koskevien tutkimusten ja eurooppalaisten standardien laatimisen
jälkeen siirryttiin toteutukseen sääntelyn kautta
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eCallin toteutukseen liittyvää sääntelyä

2G/3G
PLMN
Ajoneuvot:
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON ASETUS ajoneuvoon asennettavan
eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista
tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin
2007/46/EY muuttamisesta, COM 2013/0165

Mobiiliverkot:
COMMISSION RECOMMENDATION
of 8 September 2011
on support for an EU-wide eCall service
in electronic communication networks for
the transmission of in-vehicle emergency
calls based on 112 (‘eCalls’)

Hätäkeskus:
EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o
585/2014/EU, annettu 15
päivänä toukokuuta 2014,
yhteentoimivan EU:n laajuisen
eCall-palvelun käyttöönotosta

HYVÄKSYTTY, SUOSITUS

HYVÄKSYTTY
(toteutus viimeistään
1.10.2017 tai puolta vuotta
ennen ajoneuvolaitteen
pakollisuutta)

Eurooppa-neuvoston KÄSITTELYSSÄ
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Suomen kansallinen eCall-roadmap
 Suomen kansallinen tiekartta eCallin
toteuttamiseksi laadittiin vuoden 2013
alussa ja julkaistiin kesällä 2013
 Raportin tiedot perustuvat sillä hetkellä
käytettävissä olleisiin tietoihin
 Toimenpiteet edelleen hyvin pitkälle
samat, aikataulussa muutoksia
 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243350-3
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Kansallisen eCall-toteutuksen päätehtävät
eCall-toteutuksen päätehtävät ja
toimijat

2013

2014

2015

2016

2017

Hätäkeskuspäivystäjien eCall-ohjeistus ja
koulutus
=> HÄKE, Pelastusopisto ja PoliisiAMK
Koko palveluketjun kattavat kenttätestit osana
eCallin toteutusta => HÄKE, teleoperaattorit,
ym.
eCall-viestien käsittely- ja vastaanottovalmius
hätäkeskuksissa => HÄKE
eCall-ilmaisimen testaus ja toteutus
mobiiliverkkoihin => teleoperaattorit
Mobiiliverkkoja koskeva eCall-ohjeistus ja
koordinointi => Ficora
eCall-laitteiden asennusta ja katsastusta
koskeva ohjeistus => Trafi
Lainsäädännöllisten tarpeiden selvittäminen ja
tarvittavat toimenpiteet => LVM, SM j a STM
eCallia koskeva tiedotus kansalaisille ja
sidosryhmille
=> LVM, SM ja STM
Hallinnonalan virastoja ja laitoksia koskeva
eCall-ohjaus => LVM, SM ja STM
8.10.2014
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eCallia koskevia tietolähteitä
 Linkkejä:
 HeERO-projekti: http://www.heero-pilot.eu
 iMobility Support: http://www.imobilitysupport.eu
 iMobility effects database: http://www.imobility-effects-database.org

 Euroopan tason sääntely tällä hetkellä:
 DECISION No 585/2014/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on the
deployment of the interoperable EU-wide eCall service, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0585&from=EN
 COM (2013) 316: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive
2007/46/EC, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52013PC0316
 COMMISSION RECOMMENDATION of 8 September 2011 on support for an EU-wide eCall service in electronic
communication networks for the transmission of in-vehicle emergency calls based on 112 (‘eCalls’), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0046:0048:EN:PDF
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