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 ALKU  S AN AT  

Alkusanat 

Landentien ideakilpailussa  ja sen  jälkeisessä  jatkosuunnittelussa  esille 
tulleita ajatuksia  on  kehitetty edelleen. Uudenmaan  ja  Hämeen  tiepiirien  
sekä Landen kaupungin toimeksiannosta  on  laadittu selvitys  Landentien 
informaatiokokeilusta  elo-syyskuun  1 995  aikana. 

Työn tavoitteena  on  ollut kehittää  ideakilpailussa  esitettyjen ajatusten 
pohjalta uusia  opastustauluja  matkan  kokonaishallinnan  sekä tieltä  polk-
keamisinformaation  parantamiseksi. Työssä  on  laadittu tauluista  yleissuun-
nitelmatasoiset  piirustukset.  Kohdekuntina  ovat olleet  Lahti  sekä Mäntsälä. 

Suunnittelua  on  ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: 

Eino Kallinen 
Kristiina Virolainen 

 Unto  Räty 
Antero  Miikkulainen  
Ilpo  Muurinen  
Seppo Helenius 
Juha  Sammallahti 
Teuvo  Kela  
Harri Hirvonen 

Landen kaupunki 
Landen kaupunki 
Landen kaupunki 
Landen kaupunki 
Uudenmaan  tiepiiri  
Uudenmaan  tiepiiri  
Hämeen  tiepliri 
Tielaitos/Liikenteen  palvelukeskus 
Mäntsälän kunta 

Käytännön työstä  on  vastannut  LTT-Group  Oy, jossa työhön ovat osallis-
tuneet  Dl  Reijo Lehtinen,  Dl  Tapio  Syrjänen  sekä arkkitehti  Anna-Maria 

 Niilo-Rämä. 



pi 
I 	 Landentien informaatiokokeilu 

TIIVISTELMÄ  

I  
Tiivistelmä  

I 
I 
I  

Landentien informaatiokokeilu  on  jatkoa syksyllä  1 993  alkaneelle  valtatien 
 4  välin  Järvenpää -Lahti  kehittämiselle. Tämän selvityksen tavoitteena  on 

 parantaa  matkan  kokonaishalliritaa  Landen kaupunkia ohitettaessa sekä 
Helsingin seutua lähestyttäessä. Toisena tavoitteena  on  kehittää tienvar-
ren paikkakuntien poikkeamisopastusta. Kohdekuntina ovat  Lahti  ja 

 Mäntsälä.  

Matkan  kokonaishallinnan  osalta  on  suunniteltu uudet verkko-opasteet  
(kaukoinformaatio 	sekä lähikaupunki-informaatio) 	sekä 	näihin 	liittyvät I  etäisyys-  ja  matka-alkataulut. Tauluihin 	merkityt kohteet eivät sisälly 
nykyiseen tielaitoksen viitoitukseen.  

I Tienvarren kuntien poikkeamisinformaation parantamiseksi  on  suunniteltu 
asteittain tarkentuva opastus. Ensimmäinen poikkeamiskohteesta kertova  

I  opaste, jossa kuntaa tehdään tunnetuksi, sijoitetaan ennen kuntakeskusta 
edeltävää levähdysaluetta. Levähdysalueelle  ja  ennen kääntymisliittymää 
sijoitettava opastus kertoo kunnan tulevista tapahtumista sekä polk- 
keamisreitistä  keskustaan. Poikkeamisreitti päätieltä erkanemisen jälkeen 

I  merkitään opastetauluista 	tutuksi tulleella logotarralla. 	Reitti 	ohjataan 
keskustassa 	sijaitsevaan 	kunnan 	infopisteeseen. 	Paluureitti 	takaisin  
päätielle merkitään vastaavilla tarroilla. 

I  Uutta informaatiota  on  tarkoitus kokeilla Landentiellä ensi kesänä. Jotta 
kokeilu voitaisiin ajoittaa kesän  -96  lomakauteen,  päätös kokeilusta tulisi 
saada kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Tässä työssä laadittujen yleissuunnitelmatasoisten piirustusten pohjalta  

I  laaditaan merkkien rakennekuvat  ja  liikennemerkkipiirustukset  talven  -96  
aikana. Opasteet pystytetään Landentielle toukokuun  -96  loppuun mennes- 
sä. Kokeilu kestää kesäkuusta syyskuuhun vilkkaimman lomakauden ajan. 

Heinäkuun lopussa  ja  elokuun alussa kokeilusta tehdään seurantatutkimus, 
jolla saadaan käyttäjien kokemuksia uudesta infarmaatiosta. Seurannasta 
laaditaan raportti sekä esitys jatkotoimenpiteistä. 
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1.  Johdanto 

Valtatien  4  osuuden Järvenpää -Lahti  kehittämistyö  alkoi syksyllä  1 993.  Keväällä 
 1 994  järjestetty suunnittelukilpailu tuotti runsaasti ideoita tieosuuden parantami-

seksi  ja  elävöittämiseksi. Kilpailun jälkeisessä jatkosuunnittelussa uusia ajatuksia 
 on  muokattu edelleen toteuttamiskelpoisemmiksi. 

Tienkäyttäjälle  annettavan informaation lisääminen  ja  parantaminen  on  ollut yksi 
keskeisiä ajatuksia Landentien kehittämisessä. Nykyistä tielaitoksen virallista 
viitoitusta  ja  opastusta täydentämällä saadaan tienvarren  kunnat  paremmin esille. 
Myös  matkan  kokonaishallinta  autoilijan näkökulmasta helpottuu tieverkko- 
opastusta kehittämällä. Uudet opasteet vähentävät kirjavien tienvarsimainosten 
tarvetta. 

Tässä työssä  on  käsitelty Landentien ideakilpailun jatkosuunnitelmassa esitettyä 
poikkeamisinformaatiota sekä  matkan  kokonaishallinnan  parantamista. Uusista 
tauluista  on  laadittu yleissuunnitelmatasoiset piirustukset, joiden pohjalta voidaan 
jatkossa tehdä taulujen rakennekuvat sekä liikennemerkkipiirustukset. Lisäksi 
työssä  on  esitykset uusien taulujen hallinnoinnista  ja  ylläpidosta, taulujen kokei-
luohjelmasta sekä kokeilun seurannasta. 
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2.  Tavoitteet  

Landentien informaatiokokeilun  tavoitteena  on  kehittää keväällä  1 994  järjestetys-
sä ideakilpailussa sekä  sen  jälkeen laadituissa jatkosuunnitelmissa esille tulleita 
ajatuksia autoilijalle annettavan  inf  ormaation  ja matkan  kokonaishallinnan  paranta-
miseksi. 

Kunnilla  ja  elinkeinoelämällä  on  tarve päästä paremmin esille tien varrella. Samalla 
tielaitoksen toimintaperiaatteisiin kuuluu kandella kaikkia samalla yleisesti hyväk-
syttävällä periaatteella.  

I 	 Sekä  tie-  että katuverkossa yhtenäisesti toteutettavaa poikkeamisopastusta 
varten kehitetään uusia taulumalleja täydentämään nykyistä viitoitusta. Kokeilu- 
kohteina ovat Landen kaupunki sekä Mäntsälän kunta. Poikkeamisopastuksen  

I yhteydessä tavoitteena  on  kokeilla myös tapahtumainformaation antamista 
tienkäyttäjille  jo  päätien varrella  ja  levähdysalueilla.  

Keskivertosuomalainen ei  tunne  hyvin teiden  ja  paikkakuntien sijaintia eikä ole 
käynyt monessa kaupungissa. Autoilijalla ei yleensä ole karttaa mukanaan. 
Tielaitoksen nykyinen opastus  ja  viitoitus  antaa tiedon  vain  seuraavasta ratkaisus-
ta.  

Matkan  kokonaishallintaa  on  tarkoitus parantaa ohitettaessa Landen kaupunkia 
sekä lähestyttäessä Helsingin seutua. Nykyisten etäisyystaulujen antaman 
informaation täydentämiseksi suunnitellaan ns. verkko-opastus, joka antaa 
kokonaiskuvan kohteista tien jatko-osuuksilla sekä liittyvillä teillä. 

Tämän työn yhteydessä määritellään uusien taulujen hallinnointi sekä vastuut 
kunnossapidosta. Lisäksi laaditaan kokeilukohteiden toteutusohjelma  ja  aikataulu 
sekä kokeilun seurantaohjelma. 

I 
I 
I  
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3.  Poikkeamisinformaatjo  

3.1  Periaatteet  

Poikkeamisinformaatjon  tarkoituksena  on  kiinnittää  tienkäyttäjän  huomio  opastet- 
tavaan  kohteeseen  jo  mandollisimman ajoissa  ajoreitin  varrella. Asteittain  tarken - 
tuva  informaatio lisää autoilijan kiinnostusta  ja  madaltaa  kynnystä poiketa  
päätieltä  sivussa olevaan kohteeseen.  

Päätieltä  eroava keskustaan johtava  poikkeamisreitti  valitaan mandollisimman 
joustavaksi  ja  yksinkertaiseksi. Reitti merkitään molempiin suuntiin.  Poikkeamis-
reitti johtaa  kuntainfo -pisteeseen, johon  on  koottu kaikki kuntaa koskeva infor-
maatio.  

Poikkeamisinformaatiotaulujen  sijoituksen pääperiaatteet ovat seuraavat:  

1. Ennakkoinformaatjo  ennen  kääntymisliittymää  edeltävää  levähdysaluetta 
(kuntalogo  tunnetuksi).  

2. Levähdysalueelle  sijoitettava informaatio (kartta, tapahtumat, mainokset).  

3. Tapahtumainformaatio levähdysalueen  jälkeen  (2  seuraavaa  yleishyödyllistä  
tapahtumaa).  

4. Poikkeamisreittitjeto  ennen  kääntymisliittymää.  

5. Kunnan keskustan kartta  poikkeamisreitjn  alussa.  

6. Poikkeamisreitjr, reittimerkiritä.  

Kaavio  poikkeamisinformaation  sijoituksesta  on  kuvassa  3.1.  

Poikkeamisinformaatio-opasteet  sijoitetaan molempiin  lähestymissuuntiin.  Uusi 
opastus  ja  reittimerkintä  täydentää nykyistä käytäntöä.  

3.2  Landen  poikkeamisjnformaatjo 

 3.2.1  Poikkeamisreitti 

Poikkeamisrejtti vt:ltä  4 (E75)  Landen keskustaan kulkee etelästä tultaessa  
Renkomäen eritasoliittymän  kautta Uudenmaankadulle  ja  edelleen  Vesijärvenkadul- 
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I 
le.  Landen infopiste sijoitetaan Vesijärvenkadun  ja  Aleksanterinkadun  kulmassa  

I sijaitsevan pysäköintitalon yhteyteen. Paluureitti kulkee Vesijärvenkatua,  Manner - 
heiminkatua  ja  vt:tä  1 2  pitkin Joutjärven eritasoliittymään  ja  edelleen vt:lle  4  
(kuva  3.2).  Pohjoisesta lähestyttäessä keskustaan ajetaan Joutjärven eritasoliitty -I män  kautta  ja  palataan takaisin valtatielle Renkomäen liittymästä.  

I 	 Valittua poikkeamisreittiä voidaan myöhemmin laajentaa yhteydellä Kymijärven 
liittymään sekä Vääksyn suuntaan. Myös vt:ltä  1 2  voidaan helposti opastaa  

I
poikkeamaan Landen keskustassa. 

Työn yhteydessä Landen infopisteen sijoituspaikaksi ehdotettiin myös nykyistä  

I  paikkaa Torikadun varrella, Vesijärvenkadun  ja  Mannerheiminkadun kulmausta 
 (rampin  sisään jäävä Salpaus  Hotellin  alue) sekä rautatieaseman edustaa. Näistä 

torialue  ja  rautatieaseman edusta todettiin liikennejärjestelyiltään ahtaiksi. Salpaus  

I Hotellin  alue ei ole kaupungin käytössä  ja  se on  hieman sivussa ydinkeskustasta 
kuten rautatieasemakin. 

[  

3.2.2  Uudet  poikkeamisopasteet  

3.2.2.1  Ennakkoinformaatio  

I Ennen kääntymisliittymää edeltävää levähdysaluetta sijoitetaan ennakkoinformaa- 
tiotaulu  (kuva  3.3),  jossa Landen tunnus  on  esillä ensimmäisen kerran. Taulussa  

I 	 päätunnuksena  on  levähdysaluetunnus  sekä  sen alla  teksti OPASTUS -  INFORMA- 
TION.  Uusi taulu korvaa nykyisen levähdysalueen ennakkotaulun, joka  on 500  
metriä ennen kohdetta. Ennakkoinformaatiotaulu sijoitetaan etelässä ennen  

I Perälän levähdysaluetta sekä pohjoisessa Heinolan suunnasta ajettaessa ennen 
Hiekkanummen levähdysaluetta.  

I 
3.2.2.2  Levähdysalueen  informaatio 

Perälän  ja  Hiekkanummen levähdysalueille pystytetään siellä nykyisin olevien 
Landen opaskarttojen viereen uusi taulu, jossa  on  tilaa esitellä kaupungin tulevia  I tapahtumia  (kuva  3.4).  Taulun toisessa osassa  on  Landen alueen yrittäjillä 
mandollisuus esitellä toimintaansa. Sekä tapahtuma- että mainososa koostuu 
lamelleista, joita voidaan vaihtaa. 

Nykyisessä opastaulussa olevaan karttaan merkitään poikkeamisreitti sekä reitin  

I merkintätapa.  

I  
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3.2.2.3  Tapahtumainformaatio 

Tapahtumainformaatiotaulussa  esitetään kaksi ajallisesti seuraavaa yleishyödyllis
-ta  tapahtumaa Landen alueella  (kuva  3.5).  Taulun keskiosan lamellit, joihin 

tapahtumat  ja  niiden ajat  on  merkitty voidaan vaihtaa. Taulu sijoitetaan etelästä 
tultaessa Perälän levähdysalueen jälkeen, ennen Renkomäen liittymän suunnistus- 
taulua. Pohjoissuunnan taulu sijoitetaan Kymijärven  ja  Joutjärven liittymien  välille, 
ennen Joutjärven suunnistustaulua.  

3.2.2.4  Poikkeamisreittitieto 

Poikkeamisreitti  Landen keskustaan opastetaan taulussa, joka sijoitetaan ennen 
kääntymisliittymää. Tauluun  on  merkitty poikkeaminen päätieltä, reitti katuverkos

-sa  sekä kaupungin infopisteen paikka. Myös poikkeamisliittymien nimet ovat 
näkyvissä. Etelästä tultaessa taulun sijaintipaikka  on  Renkomäen suunnistustaulun 

 ja  erkanemisviitan  välissä sekä pohjoisessa Joutjärven suunnistustaulun  ja 
 erkanemisviitan  välissä  (kuvat  3.6  ja  3.7).  

Landen poikkeamisreittitauluista  on  esitetty tämän raportin liitteissa  1  ja  2  kaksi 
vaihtoehtoa, joiden väritys  on  erilainen. Työryhmä piti kuitenkin parempana 
sinipohjaista mallia, jossa kunnan logotarra  on  keltainen.  

3.2.2.5  Keskusta-alueen kartta 

Poikkeamisreitin  alkuun esitetään taulua, jossa  on  keskusta-alueen kartta.  Kart- 

I taan  on  merkitty poikkeamisreitti, infopisteen paikka sekä reitin merkintätapa. 
Taulu sijoitetaan kohtaan, jossa autoilija voi pysäyttää autonsa taulun viereen.  

I 

	

	

Paras  sijoituspaikka olisi saarekkeella kadun reunasta erotettu  osa,  johon mahtuu 
kerrallaan  2-3  henkilöautoa  (kuva  3.8). 

I Keskusta-alueen kartta sijoitetaan Uudenmaankadulle Orimattilantien liittymän 
läheisyyteen sekä vt:llä  1 2  Askon  kohdalle.  

I 
3.2.2.6  Reittimerkintä 

Poikkeamisreitti  merkitään kadunvarren molemmille puolille valaisinpylväisiin 
kiinnitettävillä tarroilla. Ajettaessa kohti keskustaa autoilijan nähtävissä  on I merkintä, jossa  on  LAHTI Iähelläsi -tunnus  (osa  kaikissa uusissa tauluissa esiinty-
vää Landen logoa). Merkin yhteydessä  on  suuntanuoli  (kuva  3.9/1). 

I  
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Paluusuunta  keskustasta takaisin vt:lle  4  merkitään tarratunnuksella, jossa  on 
 sama  logo  (ilman tekstejä) kuin tulosuunnassa sekä opastusmerkki takaisin 

päätielle (opastusmerkki numeron tarkoittamalle tielle n:o  667).  Tarraan  liittyy 
myös suuntanuoli  (kuva  3.9/2).  

Reittimerkintätarrat  kiinnitetään valaisinpylvään ympäri. Tarra suunnitellaan 
jatkossa pylvään kokoon sopivaksi.  

3.3  Mäntsalän poikkeamisinformaatio  

3.3.1  Poikkeamisreitti 

Poikkeamisreitti  Mäntsälän keskustaan kulkee etelästä tultaessa Mäntsälä  E  - 
eritasoliittymän  kautta vanhalle Landentielle (mt  1 40),  joka menee keskustan läpi. 
Mäntsälän kuntainfo -piste  sijaitsee linja-autoasemalla. Paluu valtatielle tapahtuu 
Mäntsälä  P  -eritasoliittymän  kautta  (kuva  3.10). 

3.3.2  Uudet poikkeamisopasteet 

 3.3.2.1  Ennakkoinformaatio  

Mäntsälän tunnus esitetään ensimmäisen kerran ennakkoinformaatiotaulussa. 
Taulun päätunnuksena  on  levähdysaluetunnus  sekä  sen alla  teksti OPASTUS - 

 INFORMATION.  Ennakkoinformaatiotaulu  sijoitetaan etelässä  250  metriä ennen 
Tuuliruusun palvelualueen erkanemisviittaa. Pohjoisessa uusi taulu korvaa nykyi-
sen Kaukalammen levähdysalueen ennakkotaulun, joka  on 500  metriä ennen 
kohdetta  (kuva  3.11). 

I 
3.3.2.2  Levähdysalueen  informaatio  

	

I 	 Tuuliruusun palvelualueelle  sekä Kaukalammen levähdysalueelle sijoitetaan 
Mäntsälän opaskartan viereen tapahtuma-  ja  mainostaulu. Tapahtumatilassa 

 esitellään Mäntsälän seuraavia yleishyödyllisiä tapahtumia  ja  mainostilassa alueen 
yrittäjät voivat esitellä toimintaansa. Opastustaulun karttaan merkitään poik-
keamisreitti  ja  siinä selostetaan reitin merkintätapa  (kuva  3.12). 

I  
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3.3.2.3  Tapahtumainformaatio  

Tapahtumainformaatiotaulussa  esitetään kaksi ajallisesti seuraavaa tapahtumaa 
Mäntsälän kunnassa. Taulu sijoitetaan etelästä tultaess Mäntsälä  E  -eritasoliitty

-män  valmistavan suunnistustaulun jälkeen. Vastaavasti pohjoisesta tultaessa taulu 
sijoitetaan Mäntsälä  P  -eritasoliittymän  valmistavan suunnistustaulun jälkeen 

 (kuva  3.13). 

3.3.2.4  Poikkeamisreittitieto  

I 	 Poikkeamisreitti  Mäntsälän keskustaan opastetaan taulussa, joka sijoitetaan ennen 
kääntymisliittymää.  Tauluun  on  merkitty poikkeaminen päätieltä, ajoreitti, kunta-
infon paikka  ja poikkeamisliittymien  nimet. 

Mäntsälän poikkeamisreittiä kuvaava taulu sijoitetaan etelästä tultaessa Mäntsälä 
 E  -eritasoliittymän suunnistustaulun  ja erkanemisviitan  väliin  (kuva  3.14)  sekä 

pohjoisessa Mäntsälä  P  -eritasoliittymän suunnistustaulun  ja erkanemisviitan  väliin 
 (kuva  3.15). 

3.3.2.5  Reittimerkintä  

Koska Mäntsälän keskusta sijaitsee lähellä eritasoliittymää  ja ajoreitti  keskustaan 
 on  selväpiirteinen, keskusta-alueen karttaa ei tarvitse sijoittaa poikkeamisreitin 

alkupäähän. Valaisinpylväsiiin kiinnitettävillä reittitunnuksilla autoilijat opastetaan 
suoraan kunnan infopisteeseen, joka sijaitsee linja-autoasemalla. 

Menosuunta  Mäntsälän keskustaan merkitään tienvarren molemmille puolille 
valaisinpylväisiin kiinnitettävällä tarralla, jossa  on  Mäntsälän alueen uusissa 
tauluissa tutuksi  tullut MÄNTSÄLA matkallasi  -tunnus sekä tarvittava suuntanuoli 

 (kuva  3.16/1).  

Paluusuunta  keskustasta takaisin vt:lle  4  merkitään tarratunnuksella, jossa  on 
 Mäntsälän vaakuna sekä opastusmerkki takaisin päätielle (n:o  667)  (kuva  3.1 6/2).  
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4.  Matkan  kokonaishallinta  

4.1  Periaatteet 

Valtateiden viitoituskohteina  käytetään nykyisin kauko-, väli-  ja  lähikohteita. 
 Osuudella Järvenpää-Lahti  kaukokohteena  on  pohjoiseen ajettaessa  Lahti  sekä 

välikohteena Mäntsälä. Vastaavasti etelän suuntaan kaukokohteena  on Helsinki 

 ja  välikohteina  Mäntsälä, Järvenpää  ja  Kerava. Etäisyystietoa muihin kohteisiin ei 
tiellä ole.  

Matkan  kokonaishallinnan  parantamiseksi esitetään kahta uutta taulutyyppiä: 
kaukoinfo sekä lähikaupunki -info.  Tauluihin  liittyy vastaavat etäisyys-  ja  ajoaika

-taulut. Uudet taulut auttavat kaukokohteiden hahmottamisesa sekä tieverkon 
kokonaiskuvan muodostamisessa. 

Tieosalle  sijoitetaan pohjoissuuntaan yksi kaukoinformaatiotaulu  ja  yksi lähikau-
punki -info.  Etelään ajettaessa ehdotetaan nykyisen viitoituksen lisäksi yhtä 
lähikaupunki-infotaulua. 

Uusien taulujen pohjavärinä  on  sininen. Vaihtoehtona  on  työn aikana ollut esillä 
vihreän pohjan käyttö. Uusien taulujen katsottiin erottuvan paremmin sinipohjaisi-
na moottoriväylällä.  

4.2  Kaukoinformaatio  

Uudessa kaukoinfotaulussa esitetään  koko  Suomen päätieverkko Landen jälkeen 
sekä tärkeimpien kohdekaupunkien (Lappeenranta, Kuopio,  Vaasa, Oulu  ja 
Rovaniemi)  sijoittuminen kartalle. Välittömästi tämän jälkeen sijoitetaan vastaava 

etäisyys- 

 ja  ajoaikataulu,  jossa kohteina ovat kolme kartassa esitettyä kaupunkia. 
Ajoajan määrittämisessä  on  huomioitu nopeusrajoitukset sekä levähdystauot 
pitkillä osuuksilla  (kuvat  4.1  ja  4.2).  

Kaukoinfotaulu  sekä vastaava etäisyys-  ja  ajoaikataulu  sijoitetaan pohjoiseen 
ajettaessa Mäntsälä  P  -eritasoliittymän  virallisen liittymisopastuksen jälkeen.  

4.3  Lähikaupunki -informaatio 

Pohjoissuunnan lähikaupunki-infotaulussa  esitetään Landen naapurikaupunkien 
sijainti tieverkolla. Välittömästi tämän jälkeen sijoitetaan vastaava etäisyys-  ja 

 ajoaikataulu,  jossa kohteina ovat neljä kartassa esitettyä kaupunkia: Kouvola,  

I  
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Mikkeli,  Tampere  ja  Jyväskylä  (kuvat  4.3  ja  4.4).  Nämä taulut pystytetään 

Viljaniemen (Orimattila  P)  eritasoliittymän  virallisen liittymisopastuksen jälkeen. 

Ajettaessa  Landesta etelään lähikaupunki-infotaulu sijoitetaan Levannon (Orimatti-

la  E)  eritasoliittymän  virallisen liittymisopastuksen jälkeen. Taulun tehtävänä  on 
 riittävän ajoissa ennen kantateiden  53  ja  55  liittymää antaa kokonaiskuva lähikau-

punkien sijainnista. Taulussa  on  esitetty tien päätepisteen Helsingin lisäksi 

Mäntsälä, Porvoo, Hyvinkää sekä Hanko  (kuva  4.5).  

Tämän työn yhteydessä  on  ollut esillä lähikaupunki-infotaulu, jossa esitetään 

Helsingin Kehätiet sekä muut Helsingistä lähtevät valtatiet. Taulu voidaan sijoittaa 

Helsinkiä lähestyttäessä joko Järvenpään  tai  Keravan liittymän jälkeen  tai se 
 voidaan pystyttää lähimmälle levähdysalueelle ennen Kehä lIl:sta. Taulumalli  on 
 esitetty tämän raportin liitteessä  3.  
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 Taulujen  hallinnointi  ja  ylläpito 

Uudet taulut sijoittuvat tielaitoksen hallinnoimalle tiealueelle, pääosa nykyisen 

moottoriliikennetien varteen. Jotta viittojen yhtenäisyys  ja  sijoittelun  turvallisuus 
voidaan varmistaa, vastuu uuden informaation järjestämisestä  on tielaitoksella.  

Taulujen hankinta  ja  asennus  tehdään yhteistyössä tielaitoksen  ja  kuntien  (Lahti, 
 Mäntsälä) kanssa. Pysyvien taulujen kunnossapidosta vastaa tielaitos. Muuttuvien 

taulujen osalta tienpitäjä antaa hoitoluvan, jossa määritellään ehdot  ja  vastuut. 
 Palvelun sisällöstä tehdään sopimus, joka voisi sisältää tapahtumainformaatiotau-

lujen  lamellien  vaihdon määräajoin. Hoitoluvassa voidaan myös sopia, että kuntien 
kunnossapitäjät vaihtaisivat taulujen lamellit. Tämä edellyttää, että kuntien 
kunnossapitokalusto  on  varustettu asianmukaisin varoituslaittein, jolloin taulujen 

- 	 lamellien  vaihdot voidaan tehdä mandollisimman turvallisesti.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
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6.  Toteuttamisohjelma  ja  aikataulu 

Työryhmä katsoo, että uudet informaatiotaulut ovat nykyisten opasteiden  

I  sovellutuksia. Jotta uusien taulujen kokeilu voidaan järjestää ensi kesän lomakau-
deksi, päätös kokeilun toteuttamisesta tulisi saada tämän vuoden loppuun 
mennessä. 

Kokeiltavien opasteiden liikennemerkkipiirustukset  ja  rakennekuvat  laaditaan 
 talven  -96  aikana. Tietaitoksen liikenteen palvelukeskus viimeistelee piirustukset. 

Työn tilaajina ovat Uudenmaan  ja  Hämeen tiepiirit, joiden alueella kokeilu tullaan 
suorittamaan. 

Taulut rakennetaan huhti-toukokuussa  1 996  ja  ne pystytetään sijoituspaikkoihinsa 
toukokuun loppuun mennessä. Samaan aikaan valmistuu myös kuntien polk-
keamisreittimerkintä. Myös kuntien infopisteet sijoitetaan tämän raportin mukai-
sesti  ja ko. kunnat  tarkistavat  niiden varustuksen sekä liikennejärjestelyt. 

Taulujen kokeilu järjestetään kesän  -96  aikana kesäkuusta syyskuuhun. Uusi 
informaatio  on  esillä  koko  vilkkaimman  lomakauden ajan. 

Heinäkuun lopussa  ja  elokuun alussa tehdään tienkäyttäjien, yritysten, tapahtu-
mien järjestäjien  ja  muiden tahojen haastattelut  ja  kyselyt. Tutkimuksella kerätään 
kokemukset  ja  mielipiteet uusista taulumalleista. Tulokset analysoidaan elo- 
syyskuun aikana. Kokeilusta laaditaan raportti sekä ehdotukset jatkotoimenpiteis

-tä  syyskuun  -96  loppuun mennessä. 

Kokeilun toteuttamisaikataulu  on  esitetty kuvassa  6.1  
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 KOKEILUN  SEURANTAOHJELMA  

7.  Kokeilun  seurantaohjelma  

Kokeilun seurannan tavoitteena  on  saada selville uusien opasteiden tarpeellisuus. 
Seurannalla tutkitaan myös taulujen havaittavuus  ja  luettavuus sekä saadaan 
niihin parannusehdotuksia. 

Seurantaohjelma  sisältää haastatteluja  ja  kyselyjä,jotka  kohdistetaan tienkäyttäjil
-le,  alueen yrittäjille, tapahtumien järjestäjille, kohdekunnille sekä eri viranomaisille. 

Tienkäyttäjien haastattelut suoritetaan tieosan huoltoasemilla, palvelu-  ja  leväh-
dysalueilla  sekä kuntien infopisteissä. Kyselyyn vastaajille voidaan esim. huolto- 
asemien kanssa sopia jaettavaksi arvontapalkintoja, joilla voidaan lisätä vastaa-
mishalukkuutta. 

Haastattelut  ja  kyselyt tehdään kokeilujakson aikana heinä-elokuun vaihteessa 
 1 996.  Tulokset analysoidaan tämän jälkeen  ja  kokeilusta laaditaan raportti sekä 

esitykset jatkotoimenpiteiksi syyskuun loppuun  1 996  mennessä. 
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