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LIIKENTEEN TUNTI-  JA  VUOROKAUSIVAIHTELUT  

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LIIKENNETILANNE 

Pääkaupunkiseudulla tehdään päivittäin noin  1 500 000  ajoneuvo- 
matkaa. Helsingin niemelle pyrkivä liikenne kuormittaa säteittäisiä 
pääväyliä  ja  Kehä I:tä käyttävät alueelta toiselle siirtyvät ajoneuvot. 
Pääväylien vuorokausiliikennemäärät vaihtelevat Vihdintien  30 000 
ajoneuvosta  Kehä  1:n 65 500 ajoneuvoon. 

LÄNSIVÄYLÄ 

Länsiväylällä  Hanasaaren kohdalla poikkileikkauksen arkivuorokau-
siliikenne  on  noin  65 000  ajoneuvoa Arkipäiväliikenteessä  on  kaksi 
terävää ruuhkahuippua. Aamuhuippu  on  noin  klo  8.00  ja  iltapäivä- 
huippu noin  klo  16.00.  Kummankin ruuhkahuipun aikana poikkileik-
kauksen liikennemäärät ovat noin  6 300  ajoneuvoa tunnissa. Aamu- 
huipun aikana Helsinkiin päin  ja iltapäivähuipun  aikana Helsingistä 
poispäin suuntautuvat liikennemäärät ovat noin  4000 ajon.Ih.  

TURUNVÄYLÄ 

Turunväylällä  Huopalanden kohdalla poikkileikkauksen arkivuoro-
kausiliikenne  on  noin  34 000  ajoneuvoa. Arkipäiväliikenteessä  on 

 kaksi ruuhkahuippua. Ensimmäinen loivempi huippu  on  aamulla  klo 
 7.00 - 8.00  ja  toinen terävämpi huippu iltapäivällä noin  klo  16.00. 

 Kummankin ruuhkahuipun aikana poikkileikkauksen liikennemäärät 
ovat noin  3 100 ajon./h. Aamuhuipun  aikana Helsinkiin päin suun-
tautuva liikennemäärä  on  noin  2 400 ajon./h  ja iltapäivähuipun  aika-
na Helsingistä poispäin suuntautuva liikennemäärä  on  noin  1 900 
ajon.Ih. 

KEHA  I  

Kehä  I: ilä Konalan  kohdalla poikkileikkauksen arkivuorokausilii-
kenne  on  noin  57 000  ajoneuvoa. Arkipäiväliikenteessä  on  kaksi 
terävää ruuhkahuippua. Aamuhuippu  on  noin  klo  7.00  ja  iltapäivä- 
huippu noin  klo  16.00.  Kummankin ruuhkahuipun aikana poikki- 
leikkauksen liikennemäarät ovat noin  5 500 ajon.Ih. Aamuhuipun 

 aikana länteen suuntautuva liikennemäärä  on  noin  3 000 ajon.Ih  ja 
iltapäivähuipun  aikana itään suuntautuva liikennemäärä  on  noin  2 
800 ajon.Ih.  

LIIKENTEEN INFORMAATIO-  JA  OHJAUS- 
JÄRJESTELMIEN TARVE 

Pääväylien ruuhkahuiput  ovat monin paikoin teräviä eli huippulii-
kenteen aikana tien kuormitus lisääntyy nopeasti kapasiteetin äärira-
joille. Tällöin vähäinenkin liikennehäiriö, kuten onnettomuus  tai 

 ajoneuvon rikkoutuminen, romanduttaa väyläosuuden kapasiteetin  ja 
 aiheuttaa ruuhkautumisen. 

Liikenteen informaatio-  ja ohjausjärjestelmillä  voidaan pääväylien 
häiriöherkkyyttä vähentää ruuhkatilanteissa. Tämä tapahtuu sekä 
parantamalla pääväylien "hä.iriönsietokykyä" että loiventamalla 
ruuhkahuippujen terävyyttä. Häiriönsietokykyä parannetaan  mm. 
muuttuvilla nopeusrajoituksilla, varoitusmerkeillä  ja kaistarajoituk-
sula. Ruuhkahuippujen  terävyyttä loivennetaan  mm.  tiedottamalla 
ennen matkaa  ja matkan  aikana väyläosuuksien kuormitustilanteesta, 
tiesää-  ja kelitilanteesta  sekä joukkoliikenteen käyttömandollisuuk-
sista. 
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LIIKENNETILANTEEN  JA  OLOSUHTEIDEN  AJANTASAINEN  SEURANTA 
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TAVOITTEET  

Liikennetilanteen  ja  olosuhteiden ajantasaisen seurannan tavoitteena 
 on  antaa  kuva  vallitsevasta liikennetilanteesta  ja  olosuhteista ver

-kolla,  varoittaa poikkeavista tilanteista  ja  antaa tietoa niihin johta-
neista syistä. Liikenteen hallinta käyttää seurannan tuottamia tietoja 
liikenneinformaatioon  ja  liikenteen ohjaamiseen.  

I I I I  

Liikennevirran  seurantaan käytetään induktiivisia silmukoita  ja  vi
-deoilmaisimia.  Osalle väylästöä tulee erillisiä ohjausjärjestelmiä, 

jotka antavat tarkkaa tietoa kyseisen tieosan liikennetilanteesta. Pai-
kallisten ohjausjärjestelmien lisäksi pääväylien liikenteen sujumisen 
seurantaa varten tarvitaan kattava seurantapisteistö. 

AJOKELIN  SEURANTA  

Ajokelin  havainnointi perustuu lähinnä tiesääasemien antamiin tie-
toihin. Apuna  kelin  arvioinnissa käytetään kelikameroiden, tutkaku-
vien  ja  satelliittikuvien  tuottamia tietoja. Ajoradan  pinnan  liukkaus 
saattaa vaihdella pääkaupunkiseudulla  mm.  kunnossapidon  ajoituk-
sen tms. johdosta. Ajokelin seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön 
uusia ajoradan liukkauden tarkkailulaitteistoja. 

VIDEO  VAL VONTA  

Tärkeimpiin liittymiin asennetaan liikenteen seurantaa palvelevat 
kääntyvät, zoomattavat kamerat. Visuaalinen tieto liikennetilanteesta 
helpottaa liikennekeskuksen henkilökuntaa ohjaus-  ja  tiedotuspää

-tösten  teossa sekä täydentää liikenteen havaintopisteiltä  ja  tiesää-
asemilta  saatua tietoa.  

Kuvankäsittelytekniikat  mandollistavat videomateriaalin käyttämisen 
liikenteen numeerisessa seurannassa. Haluttaessa saatujen havainto-
jen pohjalta voidaan asettaa hälytysrajoja. 

TIENKÄYTTÄJÄ 

Matkapuhelinten  yleistyminen  on  aktivoinut tienkäyttäjiä  ilmoitta-
maan havaitsemistaan ongelmista  ja  häiriöistä. Tieltä saatava palaute 
täydentää  ja  tarkentaa eri havaintopisteiltä saatavaa aineistoa  ja  pa-
rantaa puuttuvaa informaatiota "katvealueelle" jäävän tieverkon 
osalta. 

TILASTOINTI  

Seuranta-aineiston tallentaminen mandollistaa tilastoinnin  ja  rapor-
toinnin  sekä järjestelmien  ja  ohjelmien jatkokehittämisen ns. histo-
riatietojen pohjalta. Tilastoon tallennetaan liikennemäärät, nopeudet 

 ja  koostumus esim.  15  minuutin välein. Myös lokitiedot tehdyistä 
informaatio-  ja  ohj austoimenpiteistä  tallennetaan. 
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LIIKENTEEN INFORMAATIO  

5  

TIENKAYTTÄJAINFORMAATIO 

Tienkäyttäjille  tarjotaan informaatiota ennen matkaa  ja matkan  aika-
na erilaisilla päätelaitteilla. Erityisesti panostetaan turvallisuutta  ja 

 sujuvuutta lisäävien informaatiopalveluiden tuottamiseen. 

Ennen matkaa 

Ennen matkaa  on  tarjolla informaatiota  radion,  television,  puhelimen 
 ja  erilaisten tietoverkkojen (esim. internet) kautta. Autoilij  alle  anne-

taan kaikki merkitykselliset tiedot liikenne- sekä tiesää-  ja  keliolo
-suhteista, jotta  hän  voi tehdä mandollisimman hyviä matkapäätöksiä. 

Tiedon tarvitsij  alla  on  lisäksi mandollisuus hakea tarkempaa tietoa 
 mm.  Tienkäyttäjän  linjalta  (9600  -  9100) tai  internetin  välityksellä.  

Matkan  aikana  

Matkan  aikana informaatiota välitetään radiojärjestelmien  ja  muuttu-
vien informaatiotaulujen välityksellä. Tarkoituksena  on,  että autoilija 
saa riittävän ajoissa tiedon edessä olevista vaikeuksista, jolloin  hän 

 voi halutessaan kiertää ongelmakohdan. 

Informaatiota välittävät lähes kaikki radioasemat ohjelmiensa  lomas-
sa.  Kaupallisille radioasemille laadukas liikennetiedotus  on  yksi tär-
keimmistä kilpailukeinoista. 

RDS-TMC  (radio data system  -  traffic message channel)  -liikenne- 
tiedotuspalvelu hyödyntää RDS-tekniikan tarjoamaa mandollisuutta 

lähettää koodattuja viestejä digitaalisessa muodossa  radion  FM- 
kanavilla. Ajoneuvossa oleva RDS-TMC -vastaanotin avaa koodatun 
viestin  ja  esittää  sen  joko puhuttuna  tai  kirjoitettuna näyttöruudulla. 
RDS-TMC  on  ensimmäinen laajamittaisesti käyttöön otettava jake-
lutie ajoneuvoihin. Myöhemmin sitä täydentää  ja  lopulta korvaa 

 DAB (Digital Audio Broadcasting)  -tekniikkaan perustuvat vastaan-
ottimet. Lisäksi  GSM-tekniikkaan perustuvia ajoneuvon sisäisiä  in

-formaatiolaitteita  kehitetään voimakkaasti. 

Radioj ärjestelmien  tukena voidaan käyttää pistekohtaisia, tienvarteen 
asennettavia informaatiotauluj  a.  Informaatiotaulujen  tavoitteena  on 

 välittää tieto pääväylien liikenne- / kelitilanteesta sellaisissa verkon 
pisteissä, joissa valittavana  on  useita reittejä kohteisiin. Taulut pal-
velevat myös niitä autoilijoita, joilla ei ole käytössään uudenaikaisia 
laitteistoja. Ne voidaan kytkeä osaksi ohjausjärjestelmiä ja/tai seu-
rantapisteistöjä, jolloin havaittu tieto voidaan välittää samantien 
tienkäyttäjille. 

JOUKKOLIIKENNEINFORMAATIO 

Joukkoliikenneinformaatiota  kehitetään edelleen. Alueen ensimmäi-
siä askelia ovat Länsiväylän suunnalla ELMI  ja  muutamilla säteittäi

-sillä  pääväylillä liityntäpysäköinti-informaatio. Tulevaisuudessa 
joukkoliikenteen käyttäjille tarjotaan muuttuvaa, ajantasaista tietoa 

 mm.  joukkoliikennevälineiden saapumis- / lähtöajoista, myöhästymi-
sistä, palveluhäiriöistä  ja  reittimuutoksista.  Informaatiota tarjotaan 
sekä ennen matkaa että  matkan  aikana. 
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LIIKENTEENOHJAUS  

7  

TAVOITTEET 

Liikenteen ohjauksen tavoitteena  on  liikenteen turvallisuuden  ja  su-
juvuuden parantaminen. Liikenteen ohjaukseen käytetään muuttuvia 
opasteita, joilla annetaan liikennetilanteeseen sopivaa tietoa. 

LIIKENNE VALOT 

Liikenteen valo-ohjausta kehitetään tulevaisuudessa siten, että siinä 
otetaan paremmin huomioon verkolliset ohj austavoitteet. Liikenne- 
valoja kehitetään itseoptimoiviksi sekä paikallisesti että verkkota-
solla. Lisäksi  mm.  joukkoliikenteelle  tarkoitettuja etuisuuksia lisä-
tään. 

MUUTTUVAT  NOPEUSRAJOITUKSET 

Pääväylien  nopeuksia ohjataan seuraavan  1 0-vuotiskauden  kuluessa 
yhä enemmän muuttuvilla nopeusrajoituksilla. Normaalitilanteessa 
nopeusrajoituksia ohjataan automaattisesti liikenne- sekä tiesää-  ja 
keliolosuhteiden  mukaan. Tarvittaessa merkit otetaan käsinohj  auk- 
seen  liikennekeskuksesta. Rajoitusarvoina  käytetään tiekohtaista 
nopeusrajoitusarvoa  tai  siitä alennettua arvoa. Pääväylillä näytettäviä 
nopeusrajoituksia voivat olla  50/60/70/80/100.  

MUUTTUVAT  VAROITUSMERKIT  

Muuttuvien varoitusmerkkien määrä lisääntyy. Niitä käytetään erityi-
sissä ongelmakohteissa varoittamaan liikennettä edessä olevista vaa-
roista. Varoituksia voidaan antaa  mm.  ruuhkista, tietöistä, paikalli-
sista häiriöstä, liukkaudesta tms. normaalista poikkeavasta tilantees- 

Ruuhkavaroitusj ärjestelmässä liikennevirtaa  seurataan tiheällä  il-
maisinjärjestelmällä.  Tavoitteena  on  selvittää jonon pään sijainti 
mandollisimman tarkasti, jotta jonovaroitus voidaan antaa sopivalla 
etäisyydellä ennen jonoon saapumista. Ruuhkautumisen kannalta 
ongelmallisimpia kohteita ovat säteittäisten pääväylien Helsingin 
puoleiset päät  ja  Kehä  1:n  länsiosa. 

MUUTTUVAT  KAISTARAJOITUKSET  

Helsingin ydinkeskustan liikennerajoitusten takia  raskas  liikenne  on 
 siirtynyt entistä enemmän käyttämään Kehä I:tä. Kehä  1:n  valo-

ohjatussa länsipäässä liikenteen sujuvuutta turvaamaan voidaan har-
kita raskaan liikenteen kaistarajoitusten käyttöönottoa. Käytännössä 
tämä toteutettaisiin kieltämällä raskaalta liikenteeltä ajoradan  va-
semmanpuoleisimman  kaistan käyttö ruuhkatilanteessa. 

MUUTTUVA OPASTUS 

Muuttuva opastus saattaa  tulla  kysymykseen poikkeustilanteissa 
esim. lentoaseman viitoituksen osalta. Varsinaiseen reittiohj aukseen 
ei lähitulevaisuudessa ole sellaista tarvetta, joka edellyttäisi tienvar-
silaitteita. 

KIMPPAKYYTILIIKENNE  

Sallimalla kimppakyytiliikenne Kehä  1:n  joukkoliikennekaistoilla 
 voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta  ja  tehostaa joukkoliikenne-

kaistojen käyttöä. Järjestelyn  on  arveltu hyödyttävän myös Kehä  1:n 
 linj  a-autoliikennettä. 

ta. 
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HANKKEET  

Vihdintie:  Liikennevalojen saneeraus, 
 2  mmk,  1999  -  2000  

Vt3:  Muuttuva nopeusrajoitus—  jo 
ruuhkovaroitusjärjestelmö  vaihe  2:  
Koivokseio —Ruskeasua,  2  mmk, 

 2004  -  2005  

Kehä  I  / vt3:n  ja  Tuusulantien 
Ilittymt Informootiotaulut,  
6  mmk.  2001  -  2005  

Tuusulantie: Muuttuva nopeusrajoius—  ja 
ruuhkavoroitusjärjestelmä  vaihe  2:  
Kehd  I  -  Kehä  III, 4  mmk,  2006  -  2007  

Kehi  I:  Muuttuva 
nopeusrajoitusjiirjestelmä: Kanneirniiki - 
Landenviiyki,  6  mmk,  2000  -  2002  

lo  

Kehä  I:  Muuttuva nopeusrajoitus  ja 
ruuhkavaroitusjirjesteImd: Mäkkyld - 
Kannelmäki,  5  mmk.  2000  -  2001  

Vtl: Muuttu 
nopeusrcijoijOI 
Tuomorila -  Kehä  I,  

seuranta, ohjaus  jo 
informootiojärjestelmä: 
Matinsolmu - Turuntie, 

 8  mmk,  1998  -  2000  

r 	I'  
Kehä  I  / Vihdintien liittymii: 
Informoatiotaulut,  2  mmk, 
flIY - ')flflA 

Vtl:  Muuttuva nopeusrajaitus—  ja 
ruuhkavaroitusjärjeatelmä: Tuoniorila - 

 Huopalahti,  2,5  mmk,  2004  -  2005  

Kehä  I:  Muuttuvat nopeusrajoitukset: 
Länsivdyld - Mäkkylä,  6  mmk, 

 2005  -  2007  

Kehä  I:  Muuttuva  
I  nopeusrajoitusjärjestelrnö: 
LandenväyId - Itävdyld,  2.5  mmk, 

 L2005  -  2006  

Vt4:  Muuttuva nopeusrajoitus—\,,, 
ruuhkavaroitusjärjesteimä: 
Koskela - Kehä  III, 5 mm 1998  -  2000  

Tuusulantie: Muuttuva nopeusrajoitus—  jo 
ruuhkovaroitusjärjestelmä  vaihe  1:  
Köpyld - Kehö  I, 5  mmk,  2001  -  2004  

Vt3:  Muuttuva nopeusrojoitus—  ja 
ruuhkavaroitusjärjesteirnö  vaihe  1:  
Kaivaksela  —Ruskeasuo,  3  mmk, 

 2004  -  2005 

Ldnsivdylä: Liikenteenseuranta  jo 
ruuhkovaroitusjärjestelmä: Katojaharju - 
Matinsolmu,  5  mmk,  1998  -  1999  
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