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ALKIJLAUSE 

Liikenneministeriö asetti 12.3.1980 johtoryhmän ja sitä avus-

tavan työryhmän selvittämään tiesääpalvelun kehittämistä ja 

järjestämistä maassamme. 

Tiesääpalvelun kehittämistyö maassamme on välitön jatko Euroo-

pan maiden teknologiayhteistyön eli COST-toiminnan yhteydessä 

tehdylle työlle. COST:n puitteissa toteutettiin v. 1970-1980 

projekti COST 30 "Tieliikenteen elektroniset apuvälineet". 

Sen alaprojektin "Huonojen sääolojen varoitusjärjestelmän ke-

hittäminen" vastuumaana on ollut Suomi. 

Toimeksiannon mukaan johtoryhmän tuli virkatyönään 

1) selvittää tähänastisten tutkimustulosten ja kokemuksen 

pohjalta tiesääpalvelun kehittämisen tarve maassamme 

ottaen erityisesti huomioon liikenneturvallisuuden pa-

rantaminen ja teiden kunnossapidon avustaminen 

2) suunnitella ja tehdä tarvittavat käytännön kokeilut 

alueellisen tiesääpalvelun järjestämisestä tarkoitukseen 

sopivalla alueella maassamme 

3) selvittää kokeilujen tulosten perusteella, miten tiesää-

palvelun järjestäminen maassamme olisi tarkoituksenmukais-

ta toteuttaa (mm. toimintaperiaatteet, tehtävien organi-

sointi sekä yhteistoimintaosapuolet ja niiden tehtävät) 

4) arvioida tiesääpalvelun järjestämisen ja sen mandollis-

ten vaihtoehtojen aiheuttamat hyödyt ja kustannukset 

5) laatia selvitystensä perusteella tarvittavat toimenpide- 

ehdotukset aikatauluineen tiesääpalvelun kehittämiseksi 

maassamme, tehdä resurssi- ja kustannusarvio sekä ehdo-

tus resurssien (ml. henkilöt) järjestämisestä ja niiden 

rahoituksesta eri osapuolten kesken. 
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Liikenneministerjö määräsi j ohtoryhrnän puheenjohtajaksi 

tutkija Jussi Sauna-ahon ja jäseneksi ylitarkastaja 011i 

Hintikan liikenneministerjöstä sekä kutsui jäseniksi 

yli-ins. Kiriil Härkäsen ja tekn.tohtori Asko Saarelan 

tie- ja vesirakennushallituksesta, osastopäällikkö Jor-

ma Riissasen Ilmatieteen laitoksesta, ohjelmatoiminnan 

suunnittelupäällikkö Jarmo Virmavirran Yleisradiosta, 

apulaispäällikkö Markku Väinölän Liikkuvasta poliisista 

ja tiedotusosaston johtaja Esko Salovaaran Liikennetur-

vasta. Esko Salovaaran tilalla toimi tiedotuspäällikkö 

Asko Heilala Liikenneturvasta. 

Johtoryhmän sihteeriksi kutsuttiin yli-insinööri Pentti 

Hautala tie- ja vesirakennushallituksesta ja tutkija 

Martti Mäkelä Ilmatieteen laitoksesta. 

Johtoryhmän apuna oli liikenneministeriön nimeämä työ-

ryhmä, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin yli-insinööri 

Pentti Hautala tie- ja vesirakennushallituksesta ja 

jäseniksi toimistoinsinööri Mikko Ojajärvi tie- ja ve-

sirakennushallituksesta, tutkija Martti Mäkelä Ilmatie-

teen laitoksesta, suunnittelupäällikkö Heikki Peltonen 

Yleisradiosta ja apulaispäällikkö Markku Väinölä Liik-

kuvasta poliisista. 

Työn määräaika oli 30.4.1982, mitä liikenneministeriö 

johtoryhmän pyynnöstä jatkoi 31.8.1982 saakka. 

Johtoryhmä on tiesääpalvelun kehittämistä koskevista 

ehdotuksistaan yksimielinen. 

Työstä syntyneet raportit ovat loppuraportti ja neljä 

erillistä työryhmän laatimaa tai laadituttamaa liite- 

raporttia. 
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Saatuaan työnsä valmiiksi johtoryhmä luovuttaa työtään kos-

kevan raportin liitteineen liikenneministeriölle. 

Helsinki 31.8.1982 

-471 
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1. 	YHTEENVETO 

Euroopan maiden teknologiayhteiStyöhön sisältyneen selvityksen 

11
Huonon sään automaattinen havaitseminen" tulokset ja johtopää-

tökset osoittivat sää- ja kelitietojen sekä näitä koskevien 

lyhyen ajan ennusteiden olevan tärkeitä ja hyödyllisiä tien kun-

nossapidossa. Tämän perusteella on tutkimustyötä laajennettu ko-

timaassa selvittämällä tiesääpalvelun kehittämistä ja järjes- 

tämistä. 

AutoilijOiden tarvitsema tiesääpalvelU kartoitettiin haastat-

teluilla ja postikyselyllä. Edelleen pyydettiin lausunnot lii-

kenne- ja kuljetusYhteiSöi1tä sekä muutamilta kaupungeilta. 

Autoilijat arvostavat lyhyen aikavälin tarkkoja ennusteita ja 

pitävät tärkeimpänä kelitietOja. 

Erilaisten palvelurfluotOiefl ja niiden toteuttamisedellYtYsterl 

selvittämiseksi suoritettiin käytännön kokeiluja. pääkaupunki -

seudun kokeilu 1980-1981 oli kokemusten keräystä ja lähtökohtien 

määrittelyä. Seuraavana talvena 1981-1982 laajennetuSsa kokeilus-

sa kehitettiin tienpitäjän tarkoitukseen sopiva reaaliaikainefl 

sää- ja kelitietojen sekä ennusteiden t o imitusjärjeste]mä. Turun 

kokeilussa 1980-1981 selvitettiin erillisen tiesääpalveluykSiköfl 

toimintaedellytykset ja tarkennetun sääpalvelun vaikutuksia tien 

kunnossapitoOn, keliolosuhteiSiin ja liikenteeseen. Koko maan 

osalta kokeiltiin talvella 1981-1982 tie- ja vesirakennuSlaitok' 

sen erikoisennusteiden tekemistä lentosääkeskukSiSta ja puhelin 

vastaajien avulla. 

Kokeilut osoittivat tienpitäjän saavan hyötyä seuraavasti: 

- resurssien käytön suunnitelmallisUus paranee 

- työpaineita voidaan tasata 

- tie- ja vesirakennuSlaitOksen oman säätarkkailun tarve vähenee 

- teiden talvihoito tehostuu 
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Näiden kokeilujen peruseeila optimaalisesti hoidetun tie-

sääpalvelun arvioidaan vähentävän tienpitäjän kunnossapito- 

kustannuksia koko maassa noin 7 Mmk/v. 

Tehostuneen ja oikea-aikaisen talvikunnossapidon kautta 

liikenteen turvallisuus paranee. Onnettomuuskustannus-

säästöjä on voitu arvioida vain pääkaupunkiseudulla, mis-

sä ne voisivat olla vaikutusasteesta riippuen 195 000 - 

980 000 mk/v. 

Tiesääpalvelun toteuttamisen ja ylläpidon vuosikustannusten 

arvioidaan olevan koko maan osalta noin 3 Mmk. 

Tehtyjen selvitysten perusteella tiesääpalvelun kehittä-

minen on liike- ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. 

Näillä perusteilla ehdotetaan, että maahan järjestetään 

aluksi ensisijaisesti tien kunnossapitoa palveleva järjes-

telmä, joka vastaa nykyisiä talvihoidon vaatimuksia alu-

eittain. Tiedon siirto- ja käsittelytekniikan sekä opas-

tuslaitteiden ja -menetelmien kehittymisen ja taloudelli-

suuden myötä tiesääpalvelua kehitetään myös autoilijoiden 

tarpeita varten. 

Tiesääpalvelu ehdotetaan hoidettavaksi ilmatieteen laitok-

sen aluesääpalvelun osana jakamalla maa järjestelmän ja sen 

tason mukaan kolmeen osaan. Järjestelmä ehdotetaan toteu-

tettavaksi vuosina 1982-1989. 

Kehittämisvastuu on tässä vaiheessa ilmatieteen laitoksella 

ja tie- ja vesirakennuslaitoksella. 

Tiesääpalvelun käynnistäminen edellyttää tiedottamista ja 

koulutusta. 



- 11 

	

2. 	L 	II T ö K 0 II D A T 

	

2.1 	TIESMPALVELU JA SEN TARKOITUS 

Tässä raportissa tarkoitetaan tiesääpalvelulla kaikkea sää- ja 

keli-informaatiota, joka auttaa tienpitäjää teiden talvikunnos-

sapidossa. Tähän on mandollista sisällyttää myös tienkäyttäjäl-

le kohdistettuja sää- ja kelitietoja. 

Varsinaisel1atjesääa1ve1u11a tarkoitetaan tieliikenteen eri 

osapuolille annettavaa aluekohtaista sääpalvelua, joka sisäl-

tää sää- ja kelitietoja ja niiden ennustuksia. 

Tiemestaripiireille kohdistettua alueellista sääpalvelua kutsu-

taan 

Tiesääpalvelun tarkoituksena on: 

- Ensisijaisesti avustaa teiden kunnossapitäjiä antamalla heil-

le mandollisimman tarkkoja sekä oikea-aikaisia säätietoja ja 

-ennusteita. 

- Toissijaisesti (ainakin toistaiseksi) avustaa tienkäyttäjiä 

antamalla heille paitsi säätietoja ja -ennusteita myös keli- 

tietoja ja -ennusteita. 

Ottaen huomioon tieliikenteen sääpalvelun vaikutukset ja niiden 

kohteet, voidaan tieliikenteen sääpalvelun tavoitteeksi asettaa 

pääasiassa teiden kunnossapidon tehostaminen ja siihen kuuluvi-

en voimavarojen (työ- ja materiaalimenekkj) säästäminen ja tie-

liikenteen turvallisuuden parantaminen. 

Järjestelmän kehittymisen myötä on tavoitteena myös yleisölle 

kohdennetun palvelun lisääminen lähinnä paikallisrad.ion kautta. 

	

2.2 	COST 30 JA SEN VAIKUTUKSET 

Liikennemjnjsteriö asetti 1974 työryhmän ohjaamaan ja valvomaan 

Euroopan maiden teknologiayhteistyöhön eli COST -toimintaan 

sisältyvän COST 30 projektin "Tieliikenteen elektroniset apu- 

välineet" Suomelle kuuluvien tehtävien suorittamista ja huoleh-

timaan projektiin liittyvistä hallinnollisista asioista /1/. 
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Suomesta tuli alaryhmä 8:n (Huonon sään automaattinen ha-

vaitseminen) koordinoija ja tämän tehtävän myötä tiesään 

tutkimus- ja palvelukokemus kehittyi maassamme johtavaksi 

koko Eurooppaakin ajatellen. COST 30/8:n asettamat tehtävät 

olivat kuitenkin niin yleiseurooppalaisia, että saatujen 

tulosten suora soveltaminen Suomen olosuhteisiin ei ollut 

mandollista. Toisaalta tulokset osoittivat, että oikeilla 

toimenpiteillä voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, 

liikenteen palvelutasoon ja liikennekustannuksiin. 

Tämä aiheutti tutkimuksen ja palvelun suuntautumisen jo 

COST 30/8:n toiminta-aikana Suomen olosuhteisiin soveltu- 

vaksi alkuperäistä kansainvälistä yhteistyösopimusta laajem-

pana. COST 30/8 toimi siis välttämättömänä, mutta ei riittä-

vänä perustana järjestelmän kehittämiselle maassamme. COST 

30 -projektin päättyminen aiheutti sen, että jatkoselvitte-

lyt katsottiin tarpeellisiksi. 

Tämän perusteella johtoryhmä COST 30 teki liikenneministeri-

ölle esityksen erityisen työryhmän perustamisesta käsittele-

mään tiesääpalvelun toteuttamista maassamme/2/. 

2.3 	TOIMEKSIANTO 

Liikenneministeriö asetti kirjeellään 12.3.1980 johtoryhmän 

ja sitä avustavan työryhmän selvittämään tiesääpalvelun ke-

hittämistä ja järjestämistä maassamme/3/. 

Johtoryhmän tuli virkatyönään: 

1) selvittää tähänastisten tutkimustulosten ja kokemuksen 

pohjalta tiesääpalvelun kehittämisen tarve maassamme 

ottaen erityisesti huomioon liikenneturvallisuuden pa-

rantaminen ja teiden kunnossapidon avustaminen, 

2) suunnitella ja tehdä tarvittavat käytännön kokeilut alu-

eellisen tiesääpalvelun järjestämisestä tarkoitukseen 

sopivalla alueella maassamme, 
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3) selvittää kokeilujen tulosten perusteella, miten tiesääpalve-

lun järjestäminen maassamme olisi tarkoituksenmukaista to-

teuttaa (mm. toimintaperiaatteet, tehtävien organisointi 

sekä yhteistoimintaosapuolet ja niiden tehtävät), 

4) arvioida tiesääpalvelun järjestämisen ja sen mandollisten 

vaihtoehtojen aiheuttamat hyödyt ja kustannukset, 

5) laatia selvitystensä perusteella tarvittavat toimenpide- 

ehdotukset aikatauluineen tiesääpalvelun kehittämiseksi 

maassamme, tehdä resurssi- ja kustannusarvio sekä ehdotus 

resurssien (ml. henkilöt) järjestämisestä ja niiden rahoi-

tuksesta eri osapuolten kesken. 

Näiden viiden kohdan tehtäviin vastaavat tämän loppuraportin 

kohdat 3-8, toimeksiantoa jonkin verran soveltaen. 

Johtoryhmän apuna oli työryhmä, jonka tehtävät johtoryhmä mää-

ritteli ja joka oli vastuussa työstään johtoryhmälle. 

Johtoryhmän työryhmälle määräämät tehtävät aikatauluineen on 

esitetty liitteessä 1. 
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3. 	TARVEKARTOITUS 

3.1 	AIKAISEMMIN KARTOITETUT TARPEET 

Tiesääpalvelun kartoitetut tarpeet rajoittuvat vähiin, sillä 

kansainvälisestä kirjallisuudesta löytyi vain muutamia COST 

30 -työn yhteydessä julkaistuja mainintoja. Alaprojekti COST 

30/5 käsitteli kylläkin kaikkea liikennettä koskevaa informaa-

tiota, mutta tässäkin sään osuus oli erittäin vähäinen/4/. 

Kotimainen aineisto rajoittui tie- ja vesirakennushallituksen 

ja ilmatieteen laitoksen yhteistyössä julkaisemiin muutamiin 

artikkeleihin, Yleisradion paikallisradiota käsitteleviin kah-

teen julkaisuun ja lentokenttien kunnossapitoon liittyvään työ-

ryhmäraporttiin. 

3 .2 	TYÖRYHMÄN KARTOITTAMAT TARPEET 

Tiesääpalvelukokeilun tarvekartoitusraportti laadittiin Liiken-

neturvan toimesta ja sitä koskeva raportti on liitteenä 2 

(Matti Heinonen: Tiesääpalvelun tarvekartoitus, Helsinki 1982). 

Suoritus- Autoilijoiden mielipiteitä sään vaikutuksista liikennöintiin 

tapa 	ja kokemuksia talven 81-82 tiesääpalvelukokeilusta Helsingin 

seudulla kartoitettiin neljällä tavalla. Ensiksi marraskuussa 

-81 suoritettiin ennen tiesääkokeilua haastattelu Helsingin 

seudun autoilijoiden keskuudessa. Toiseksi tehtiin postikysely 

1500:n autoilijan otokselle koko maan autonhaltijoista. Kolman-

neksi eräille liikenne- ja kuntayhteisöille tehtiin lausunto- 

tyyppinen kysely. Neljänneksi huhtikuussa -82 otosjoukoksi vali-

tuille Helsingin seudun autoilijoille suoritettiin kampanjan 

jälkeinen kysely. 

Tulokset Koko maata koskeneessa kyselyssä lähes 90% vastaajista kuunteli 

säätiedotuksen päivittäin. Tiedotusvälineenä säätiedotuksien 

kuuntelemisessa oli radio ja TV ylivoimainen. Erityisesti autoi-

lijat toivoivat lyhyen aikavälin, alle yhden vuorokauden pitui-

sia tarkkoja sääennustuksia. Säätietoja toivottiin saatavan 

aamulla klo 6.00-8.00 välillä. Autoilijoiden kommenteissa toi-

vottiin mm. alueellisia säätiedotuksia. Erityisesti ammattiau-

toilijat kokivat yleensä säätä ja liikennettä koskevat tiedot 

tärkeiksi. 
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Tieolosuhtejsta tärkeimmjksj nousivat keliä koskevat tiedot. 

Erityisen tärkeiksi koettiin tien jäisyyttä koskevat tiedot. 

Vastaajista 64% piti tietoa poikkeuksellisen liukkaista tien 

kohdista erittäin tarpeellisena. Tietoa jäisyydestä tiellä 

yleisesti piti erittäin tarpeellisena 60%. Samoin tarpeelli-

seksi katsottiin tietää lumisateen ajankohta ja määrä. Tar-

peellista oli myös tietää ruuhkautuneista tieosuuksista ja 
tietyön alaisista teistä. 

Runsas kaksi kolmasosaa pääkaupunkiseudun auton haltijoista 

oli kuullut tiesääkokeilusta. Niistä, jotka olivat kuulleet 

kokeilusta, arvioi hieman alle puolet kampanjan hyödyllisek- 
si. 

Liikenneyhteisöt pyrkivät hoitamaan kuljetukset säästä riip-

pumatta, mutta näkivät tarkemmasta palvelusta saatavan hyö-

tyjä. Tarkernmalla sääpalvelulla olisi mandollista päästä 

realistisempaan aikataulusuunnjtteluun ja kuljetusten ratio- 

nalisointjin. 

Kunnat pyrkivät käyttämään säätietoja hyväksi teiden ja 

katujen kunnossapidon suunnittelussa. Tarkemman tiesääpalve-

lun hyötyinä nähtiin liukkaudentorjunta- ja talvikunnossapito-

kaluston oikea-aikainen käyttö ja tehokkuus, kustannusten 

säästö sekä, että se saattaisi vaikuttaa suolan ja hiekan 

käyttöön ja aurauksiin varautumisiin. 

Selvityksistä käy ilmi, että suuren yleisön kohdalla tie- 	Päätelmät 
sääpalvelu on lähinnä informaatiota antavaa - ei käytännön 

toimenpiteitä aiheuttavaa. Tämä ilmenee mm. vaihtoehtois-

ta kulkutapaa koskevasta kysymyksestä. Siksi tiesääpalvelu-

toiminnan merkittävää laajentamista yleisökanavilia on 

harkittava hyvin tarkasti, erityisesti jos se aiheuttaa 

lisäkustannuksja. Tämä ratkeaa itsestään aluesääpalvelun 

kehittymisen myötä, mutta näyttää siltä, että paikallis-

radiokanava on ainoa kehittämisen arvoinen mandollisesti 

puhelinsääpalvelun ohella. 
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Edelliseen verrattuna on kunnossapitoon (min, teiden, katujen, 

kiinteistöjen ja lentokenttien) ja ammattiliikenteelle suunnattu 

palvelu huomattavasti merkittävämpää. Näiltä sektoreilta on löy-

dettävissä myös mandollista rahoitusta toimintaa laajennettaessa. 

Tarkemmalla ja tehokkaanimalla tiedottamisella saataneen myös 
kunnat nykyistä aktiivisemmiksi sääpalveluasiassa. 

Tarvekartoituksen perusteella johtoryhmä toteaa seuraavaa: 

1) Tiesääpalvelu tulee kohdistaa ennen kaikkea teiden kunnossa- 

pidon tehostamiseen. 

2) Kunnat tulisi saada kiinnostuneeksi asiasta. 

3) Anunattiliikenne tarvinnee oman palvelukanavansa (esim. pakko- 

syöttö radiopuhelimen kautta) mm. reitin valintaa varten. 

4) Yleisöpalvelua tulee tehostaa paikallisradion kehittymisen 

myötä. 

5) Erityisen yleisölle kohdistetun tiesääpuhelimen järjestäminen 

tulee kyseeseen vain pääkaupunkiseudulla. 

Tiedonsiirron kehittyminen (Videotex, Telset, muuttuvat opas- 

teet jne.) saattaa vaikuttaa nopeasti tarpeita kasvattavasti. 

Tarkempi paikkakuntakohtainen aluesääpalvelusuunnittelu saattaa 

täsmentää tehdyn selvityksen perusteella muotoutuneita johtopää-

töksiä. 



• 	Kunnossapidon säöpalvelun 
aluekeskus 

- Automotisoitu 
tiesääpalveluolue 

Keski-Uudenmaan 
tiesääpalvelualue 

Turun 
tiesääpalvelualue 

Kunnossapidon 
sääpolvelualueen raja 
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4. 	KOKEILUT 

Tiesääpalvelun kehittämiseen liittyvien kokeilujen tarkoituksena 

oli käytännössä selvittää erilaiset palvelumuodot ja niiden to-

teuttamisedellytykset. Tätä tarkoitusta varten Suomi jaettiin 

kuvan 1 mukaisiin alueisiin, joiden toimintarnallit esitetään 

seuraavissa kappaleissa. 

Kuva 1. Tieliikenteen sääpalvelujärjestelmät kokeiluissa 
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4. 1 	PKAUPUNKISEUDUN TIESPALVELUKOKEILu, 

HKI 1, 1980-1981 

Hki 1-kokeilu suunniteltiin seuraaavan talven (Hki II) 

laajennetun järjestelmän harjoitukseksi. Kokeilun pää-

tarkoitukseksj määriteltiin niin ollen kokemuksien ra-

portointi Hki 11-suunnittelun avuksi /5/. 

Kokeilun aikana toimitettiin arkisin (ma-pe) YLE:n ai-

kaiselle kelihavaintoja Espoon ja Vantaan tiemestari- 

piirien alueelta sekä aamuliikennettä koskevia tiesää-

ennusteita seuraavan tiedotuskaavion ja aikataulun mu-

kaan (kuva 2). Tiedonvälitys tapahtui etupäässä puhe-

limitse. 

P0 LII S 1 T 

klo 3.00-4.30 

ESPOON 
i TIEMESTARIPIIRI 

L______ 

VANTAAN 
TIEMESTARI PIIRI 

klo 4.30-4.45 

METEOROLOG 1 

klo 4.45-5.30 

YLEN AIKAINEN 1 	YLEISÖ 

Kuva 2. 	Hki 1, tiedotuskaavio ja aikataulu 
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Yleisesti ottaen kokeilu toimi hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. 

Kokemuksia ja parannusehdotuksia Hki II varten kertyi useita, 

joista tärkeiinpinä mainittakoon seuraavat: 

1) Osapuolet esittivät tarvitsevansa koulutusta keliin, tiesää-

hän ja havainnontekoon liittyvissä asioissa. 

2) Tiesääennusteiden osuvuus paranee, jos resursseja on ennustus- 

työhön riittävästi, ja aluelliseen tiesäähän ja keliin voi-

daan keskittyä. 

3) Yleisölle annettavien kelivaroitusten informaatiosisältöä 

ja iskevyyttä on parannettava. 

4) Tiedonvälityksen ongelmana ollut hajanaisuus, lyhytaikaisuus 

ja kellonaikoihin sidottu riippuvuus puhelinsoitoista on 

poistettava. 

4.2 	LAAJENNETTU TIESY-ÄPALVELUKOKEILU PiKAUPUNKI- 

SEUDULLA, HKI II, 1981-1982 

Hki II oli tarkoitus alunperin toteuttaa nyt esitettyä laajem-

pana liikenneohjauskeskuksineen ja muuttuvine opasteineen. Ai-

kataululliset ja taloudelliset edellytykset muodostuivat kuiten-

kin rajoittaviksi tekijöiksi ja siksi Hki II toteutettiin re-

aaliaikaisena sääpalvelujärjestelmänä, joka sellaisenaankin lie-

nee ainutlaatuinen maailmassa. 

Laajennetun kokeilun tavoitteena oli kehittää tienpitäjän ja 

tienkäyttäjien tarkoituksiin sopiva reaaliaikaiseen tiedonsiir-

toon perustuva sää- ja kelitietojen sekä ennusteiden toimitus- 

järjestelmä. Palvelutoiminnasta vastasi ilmatieteen laitos. 
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Järjestelmän pääpiirteinen toimintakaavio on esitetty 

kuvassa 3. Laitoksen tiesääkeskus on yhteydessä kolmeen 

eri moottoritejllä olevaan automaattiseen tiesääasemaan, 

säätutkaan, Espoon ja Vantaan tiemestaripiireihin, liik-

kuvaan poliisin ja pääkaupunkiseudun paikallisradioon 

(YLE:n aikainen). Koko havaintotoimjnta tutkakuvia lu-

kuunottamatta on reaaliaikaista ja jatkuvasti jokaisel-

ta päätteeltä luettavissa. 

TIESÄAASEMAT 	- 
	

'1 

LAPINLAHTI TSA 3 	HUOPALAHrI TSA 2 	TAITARIHARJU TSA 1 

HELSINKI - VANTAA 
SAATUTKAOPERAAT1 

KESKI-UUDENMAAN 
T1EMESTARIPTIRtT 

KIRKKONUMMI 
VIHTI 
HYVINKÄÄ 
TUUSULA 
SIPOO 
PORVOO 

UToMAAT-/\ 
OPERAATTORI 	TINEN 

PUHELIN- LL 
- 	 VASTAAJA \ 

ILMATIETEEN 
LAITOKSEN 
TIESÄÄPAL-
VELUKESKUS 

/ 	 TINEN 
PUHELIN- 	_.. 
VASTA AJA 

1 	1 	YLEISO 	1 
1 	- 	1 	P171819 1 

LIIKKUVA 	 ESPOON 	 VANTAAN 	 YLEN 	 IIELIIKENNE 
POLIISI 	 TIEMESTARIPIIRI 	 AIKAINEN 

Kuva 3. 	Tiesääpalvelujärjestelmän tolmintakaavio 



- 23 - 

Järjestelmän kuvaus on liitteenä 3 olevassa raportissa (Auli 

Keskinen (toim.): Laajennettu pääkaupunkiseudun tiesääpalvelu-

kokeilu, Hki II 1981-1982, Helsinki 1982). 

Puoliautomaattisena järjestelmänä hoidettiin pääkaupunkiseudulla 

Keski-Uudenmaan muut tiemestaripiirit ja annettiin automaattisen 

puhelinvastaajan välityksellä tiedotuksia yleisölle. 

Järjestelmä toimi alkukankeuksien jälkeen tyydyttävästi. Pahim-

pina teknisinä vikoina olivat tietokoneen toimintakatkokset ja 

ennenkaikkea päätteiden hipaisunäppäimien epäkelpo toiminta. 

Kuitenkin ne tekijät, jotka eniten häiritsivät Hki 1:n toimintaa 

(ks. kohta 4.1) saatiin poistetuiksi. Järjestelmässä pystyttiin 

tuottamaan huomattavasti aikaisempaa runsaammin käyttökelpoista 

tietoa ja lisäksi helposti ymmärrettävässä muodossa (korkealaa-

tuinen graafinen esitys). 

Kustannus-hyötyarvioisSa on esitetty Hki 11:n mukaisen järjestel-

män vertailu yksinkertaisempiin ratkaisuihin (luku 5). Arviot 

osoittavat, että reaaliaikainen järjestelmä on kannattava vain 

vilkasliikenteisillä seuduilla, jolloin järjestelmää voidaan 

tarvittaessa laajentaa liikenteenohjauksella (muuttuvat opasteet) 

Ilmatieteen laitoksen aluepalvelusuunnittelussa esiintulevat 

tiedonsiirtomallit saattavat kuitenkin helpottaa reaaliaikaisen 

järjestelmän rakentamista, jolloin laajentaminen suurimpien asu-

tuskeskusten ulkopuolelle tai vähäliikenteisille seuduille näyt-

täisi mandolliselta. 

4.3 	TURUN TIESÄPALVELUKOKEILU 1980-1981 

Turun tie- ja vesirakennuspiirin eteläosan alueella järjestet-

tiin 1.10.1980-31.3.1981 välisenä aikana tiesääpalvelukokeilu, 

jonka tarkoituksena oli selvittää erillisen tiesääpalveluyksikön 

toimintaedellytykset ja tarkennetun sääpalvelun vaikutukset tei-

den kunnossapitoon, keliolosuhteisiin ja liikenteeseen /6/. 
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Tehostettuna tiesääpalvelua annettiin kokeiluaikana tiis-

taista perjantaihin. Ennusteet laati ja palvelua hoiti 

Turun lentoasemalla työskennellyt meteorologi. Kokeilun 

periaatteellinen toimintakaavio on esitetty kuvassa 4. 

IlinaIctccn 	iditos 	Mcteo Ticiarni 

Meteorologi 

L L 
rsäärnateriaaii 
------ ----------- 

riähialueiden säähavainnotl 

LnaH T }__ -_Ticeruu j a 
-Tiedonjako alueittairi 

[LE Tiemestari7] 	Poliisi 

uijL____ ___ 

Kuva 4. Turun tiesääpalvelukokeilun toimintakaavio. 

Tiernestareilla ja poliisilla oli käytettävissään ennuste- 

palvelua seuraavasti: 

- Säännöllisiä 9 tunnin ennusteita laadittiin kolmesti 

päivässä: klo 7.00, 13.00 ja 21.00. Tämän jälkeen en-

nusteet olivat tiemestareiden ja poliisien saatavissa 

automaattisista puhelinvastaajista. 

Kokeilualue oli jaettu neljään osa-alueeseen, joille 

kullekin tehtiin oma ennuste. 
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- Kriittisissä tilanteissa ennusteita uusittiin useammin. 

- Tiemestareilla oli suora puhelinyhteys neuvotteluihin meteo-

rologin kanssa. 

Tiesääennusteita annettiin myös yleisölle ja lentokentän kun-

nossapidolle. 

- Yleisö sai viikonlopun tiesääennusteita perjantaisin Varsinais- 

Suomen alueuutisten 17.20 yhteydessä ja muina päivinä varoi-

tuksia kriittisissä tilanteissa (23 viikonloppuennustusta, 

10 varoitusta) 

- Lentokentän kunnossapito käytti tehtyjä tiesääennusteita sekä 

neuvottelumandollisuutta meteorologin kanssa. 

Turun tiesääpalvelukokeilu toimi yksinkertaisen teknisen väli-

neistön ja niukahkon meteorologisen perusmateriaalin turvin. 

Laadullisesti Turun ennustuspalvelu oli huomattavasti yleistä 

sääpalvelutasoa korkeampi. Yleisellä sääpalvelutasolla tarkoite-

taan tässä yhteydessä julkisten tiedotusvälineiden kautta tälle 

alueelle tehtyjen ennustusten osuvuutta. Palvelutason nousu pe-

rustui meteorologin mandollisuuteen keskittyä yhteen ainoaan 

sääpalvelumuotoon ja vakioasiakkaisiin. Turun tiesääkokeilua 

voidaan pitää erittäin onnistuneena. 

Turun kokeilun onnistumisen perusteena on pidettävä edellisen 

lisäksi seuraavia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon jatko- 

toimenpiteitä suunniteltaessa: 

1) Ennusteiden seuranta ja tarvittava korjaaminen oli jatkuvaa. 

2) Alueelliset erityispiirteet pyrittiin ottamaan huomioon. 

3) Yhteistyö tiedon tuottajan ja asiakaskunnan välillä oli 

kitkatonta. 
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4.4 	KOKO MAAN SYPALVELUKOKEILU 

Talvella 1981-1982 kokeiltiin tie- ja vesirakennuslaitoksen 

erikoisennustusten tekemistä ja jakelua uudella menetelmällä. 

Ennusteet laadittiin kaksi kertaa vuorokaudessa lentosää-

keskuksista (Rovaniemi, Kuopio, Tampere) sekä sääosastolta 

kuvan 1 esittämien vastuualueiden mukaisesti. 

Viikonloppuisin ennusteet annettiin ainoastaan sääosastolta. 

Viestitys tapahtui kauko-ohjattavilla puhelinvastaajilla, 

joiden toiminta varsinkin alussa osoittautui epätyydyttä-

väksi. Ennusteen muoto muutettiin koodikielisestä selvä-

kieliseksi. 

Järjestelmän tavoitteena oli selvittää alueellisen palve-

lujärjestelmän paremmuutta valtakunnalliseen palveluun toi-

saalta testaamalla ennustusten osuvuutta toisaalta haastat-

telemalla käyttäjiä. Verrattaessa tiepiiriennusteiden osu-

vuutta ennustepaikkakunnittain vastaaviin valtakunnallisiin 

ennustuksiin, voitiin todeta paikan päällä tehtyjen ennus-

teiden selvä parernmuus ja ennen kaikkea tarkkuus (ks. liite 
4, Yrjö Pilli-Sihvola: Teiden kunnossapidon sääpalvelu vuo- 

sina 1979-1982 kohta 3.2). 

Pohjoisen Suomen 11 tiemestarin haastattelussa tuli ilmi 

seuraavia seikkoja: 

1) Kaikki olivat sitä mieltä, että ennusteet ovat parantu-

neet huomattavasti. 

2) Viikonloppupalvelu todettiin puutteelliseksi. 

3) Tuuliennusteiden tärkeyttä teiden kunnossapidolle ei-

vät meteorologit tiedosta (kinostuminen). 

4) Sademääräennustuksiin liitetty todennäköisyys ei kai-

kille tiemestareille ole selvä käsite. 
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5) Ennusteet oli luettu usein liian nopeasti tai epäselvästi. 

6) Aluejako voidaan harkita uudelleen. 

7) Aamupäivällä tehty ennuste oli vain varoitus seuraavan yön 

osalta. 

Tarkempi analyysi saattaa tuoda mukaan uusia piirteitä, mutta 

tämän järjestelmän jatkaminen epäkohdat korjattuina on väliai-

kaisratkaisuna perusteltu ja harvaanasutussa osassa maata se 

näyttää jopa lopulliselta ratkaisulta. 

Talvella 1981-1982 Turun tiemestaripiirit saivat kauko-ohjattua 

sääpalvelua arkisin kolmesti vuorokaudessa. Ennusteet teki il-

matieteen laitoksella tiesääpalveluun keskittynyt meteorologi. 

Tästä kauko-ohjatusta järjestelmästä todettiin olleen suurta 

hyötyä, mutta se ei kuitenkaan ollut niin tehokasta tienpidon 

kannalta kuin talvella 1980-1981 Turusta annettu tiemestareiden 

sääpalvelu (liite 4, Yrjö Pilli-Sihvola: Teiden kunnossapidon 

sääpalvelu vuosina 1979-1982 kohta 7). 

ToimintasuunnitelmasSa (liite 1) esitettyjen tiesääpalvelun 

kehittämiseen liittyvien kokeilujen lisäksi toteutettiin ilma-

tieteen laitoksen ja tie- ja vesirakennushallitukSen yhteistoi-

minnassa koko maan kattava tiemestareille kohdistettu sääpalve-

lukokeilu talvella 1981-1982, joka on syytä tuoda esille yhtenä 

kehittämisvaihtoehtona. 
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5. TIES 

LiISTi 

Tiesääpalvelun parantaraisessa ja hyötytarkastelussa rajoitutaan 

Hki Il:a lukuunottamatta tienpitäjän tarpeisiin ja vaikuttaviin 

osa-alueisiin. Tienpitäjän kannalta saadaan hyötyä seuraavissa 

toimenpiteissä: 

- resurssien käytön suunniteirnaliisuus paranee 

- resurssien työpaineita voidaan tasata 

- tie- ja vesirakennuslaitoksen omakohtaisen säätarkkailun tarve 

vähenee 

- teiden talvihoito tehostuu 

Hyötyjä koskevan arvion mukaan em. toimenpiteiden optimaalinen 

hoito tiesääpalvelun avulla vähentäisi tienpitäjän kustannuksia 

koko maassa seuraavasti/7/: 

- säätarkkailijoiden vähentäminen 	2,5 Mmk/v 

- hälytystöiden oikea ennakointi 	0,5 	" 

- resurssien ja materiaalien oikea 

käyttö 	 3,9 - 4,4 

yhteensä 	6,9 - 7,4 Mmk/v 

Edellä esitetyt arviot koskevat vertailua normaalisti ennakoi-

dun tilanteen ja paremman sää- ja keliennusteen johdosta täs-

mentyneen tilanteen välillä. Saavutettavat säästöt ovat käytet-

tävissä talvikunnossapitotoiminnassa sellaisina kriittisinä 

ajankohtina, jolloin ei muuten ole riittävästi resursseja. 

Säätarkkailujärjestelmän muutokset voivat heijastua eräiden mui-

den kunnossapitotoimintojen kustannuksiin. 

Lisäksi on osoitettu, että tehostetulla lentokenttien talvikun-

nossapidolla voidaan päästä n. 0,5 Mmk:n säästöihin vuositasol-

la/8/. 

Tiesääpalvelun järjestämisestä aiheutuvat vuotuismenot ja niiden 

pohjalla arvioidut vuotuiskustannukset esitetään kohdassa 7.5 

sivuilla 45-48. 
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5 . 2 	KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SUORITETTUJEN KOKEILUJEN 

POHJALTA 

Olettaen, että kunnossapito-organisaatio saisi Turun tiepii- 	TURKU 

rin eteläosaan vastaavaa palvelua kuin talvena 1980-81 ym-

päri viikon, kunnossapidolle koituisi hyötyä seuraavin pe-

rustein: 

- tiesääpalvelu korvaa tiemestaripiirin oman säätarkkailijan 

käytön lähes kokonaan, 

- ennakkosuolauksen oikealla ajoituksella säästetään käytet-

tyjä suolamääriä. 

Markkamääräisesti laskettu hyöty Turun kokeilualueella on 

arvioitu tiemestarin ilmoitusten perusteella 0,85 Mmk:ksi 

talvikautta kohden. Järjestelmän vuosittaiset kustannukset 

olisivat noin 0,3 Mmk, jolloin voimavaroja voitaisiin lisäk-

si kesäkaudella käyttää muihin sääpalvelutehtäviin. On kui-

tenkin huomattava, että henkilöstöresurssit olivat niin 

minimissään, ettei mitään muuta rutiiniluontoista palvelu- 

toimintaa voitu ajatella. 

Helsinki II -kokeilusta tehtiin laaja kustannushöytytarkas- 	HELSINKI 

telu (Pentti Polvinen: Pääkaupunkiseudun tiesääpalveluko- 

keilu 1981-1982, Liikenneturvallisuus- ja kunnossapito- 

tutkimus, Helsinki 1982, liite 5) 

Helsinki 11:n talvikauden 1981-1982 laajuisen palvelun 

vuosikustannukset ovat 375 000 mk, josta pääomamenot ovat 

180 000 mk (sis. kuoletukset ja korot) ja käyttömenot 

195 000 mk. 

Kunnossapidolle koituvat hyödyt on arvioitu Espoon tiemes-

taripiirissä tehtyjen havaintojen perusteella. Aikavälillä 

22.1. - 8.4.1982 Espoon tiemestaripiirissä kirjattiin yhdek-

sän tapausta, joissa kokeilusta saatiin selvästi hyötyä. 

Näistä tapauksista neljässä on voitu arvioida rahassa 

kunnossapidon käyttömenojen säästö, viidessä tapauksessa 

merkitystä ei ole voitu ilmaista rahassa. Kun Espoon tie-

mestaripiirissä saadut tulokset laajennetaan koskemaan myös 
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Vantaan tiemestaripiiriä, saadaan kokeilutalvena suoraan rahaks 

arvioiduiksi hyödyiksi 180.000 mk, minkä lisäksi tulevat ne 

hyödyt, joita ei ole voitu suoraan arvioida rahassa (stressin 

väheneminen päätöksenteossa työajan, henkilöstön sekä kaluston 

tehokkaampi suunnittelu ja käyttö, esim. ylityökynnvsten siiv 

ninen a k1inn kn rantn 	k 	joittaminen 

Lpoon LL 	 1 	i 	 :J111E1r1a t. 

na saadun palvelun merkitystä rahassa. On huomattava, että Es-

poon tiemestaria on palveltu suunnilleen samalla tavoin jo 

kolme vuotta. Kun nämä Espoon arviot laajennetaan koskemaan 

myös Vantaata, saadaan seuraavat kuukausitasolla vertailukel-

poiset luvut: 

	

talvi 1979-1980 	60 000 rnk/kk 

	

talvi 1980-1981 	85 000 mk/kk 

	

talvi 1981-1982 	30 000 mk/kk 

Lopputalvi, jolloin arviota tehtiin vuonna 1982, oli sääoloil-

taan erittäin helppo. 

Tältä piteminältä jaksolta laskettuna olivat hyödyt vähintään 

30 000 mk/kk ja enintään 85 000 mk/kk eli 1:3. Tämä koskee siis 

välittömiä rahassa arvioituja kunnossapitokustannuksia. Voidaan 

päätellä, että ne hyödyt kunnossapitotoimelle, joita ei ole 

voitu arvioida välittömästi rahassa, nostavat em. suurinta 

arvoa n. 100 000-120 000 markkaan asti/kk/2 tiemestaripiiriä. 

Tällöin rnaksimihyödyksi tulisi n. nelinkertainen määrä minimi-

hyötyyn verrattuna. 

Liikenneturvallisuuden paranemisen kautta tulevia hyötyjä arvi-

oitiin seuraavasti: 

1) Pääkaupunkiseudun liikenneonnettomuuksien vuorokausikustan-

nukset olivat yleisillä teillä talvella 1980-81 peitteisen 

kelin päivinä 42 200 markkaa suuremmat kuin paljaan kelin 

päivinä. Yhteiskunnalle liikenneonnettomuuksista aiheutuvat 

kustannusvaikutukset huomioon otettuna erotus kasvaa 1,6-

kertaiseksi eli 67 500 markaksi. 
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2) Peitteisen kelin päivistä kevättalvella 1982 oli 17% 

sellaisia, jolloin tiesääpalvelukokeilun ansiosta saa-

duilla tiedoilla oli merkittävä vaikutus peitteisen 

kelin poistamiseen kunnossapitotoimenpiteillä (Espoon 

tiemestaripiirin arvio) . Soveltamalla kevättalven 1982 

havaintotuloksia talvikauteen 1980-81 ja käyttämällä 

em. 67 500 mk kustannuseroa päädytään maksimaaliseen 

980 000 mk vuosisäästöön onnettomuuskustannuksissa 

olettaen, että kunnossapidon vaikutus peitteisen ja 

paljaan kelin onnettomuuksien erotukseen on 100%. 

Otaksumalla em. päivinä suoritettujen kunnossapitotoi-

mien vähentävän liikenneonnettomuuksia vaikuttamalla 

peitteisen kelin ja paljaan kelin onnettomuuslukujen 

erotukseen ainakin 30% saadaan tulokseksi, että onnetto-

muuskustannukset vakuutusyhtiöiden korvausperusteilla 

arvioituna vähenevät ainakin 195 000 markkaa vuodessa. 

Jos otetaan huomioon liikenneonnettomuuksista yhteis-

kunnalle aiheutuvat kustannukset, saavutetaan sama 

vuosisäästö vähintään 20% vaikutusasteella. Havaituissa 

tapauksissa kunnossapidon vaikutus on kohdistunut pää-

asiallisesti ruuhka-aikoihin. Tällä perusteella voidaan 

päätellä, että 20-30% vaikutusaste on meikoisella var-

muudella saavutettavissa. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan esittää seuraava 

asetelma: 

Rahassa arvioituna 

Hyöty 	vähintään 	enintään 

mk 	mk 

Kunnossapidossa 
	

180 000 	1 	720 000 

Onnettomuuskustannuksissa 	195 000 	980 000 

Yht. 1 	375 000 	1 1.700 000 



na todeta, että kustannusten 
1.1 	 -r 1 .A E 

Hyötyjä ja kustannuksia vertailuaess tulee otitae Kuitenkin 

huomioon seuraavat näkökohdat: 

- Hyötyarvioinnit perustuvat osaksi suhteellisen lyhyenä ajan-

jaksona (23.l.-8.4.1982) tehtyihin havairitoihin yhdessä 

tiemestaripiirissä, 

- Jos tällaista palvelua tulevaisuudessa annettaisiin osana 

ilmatieteen laitoksen aluepalvelua, kustannukset kokonai-

suudessaan ja erityisesti kustannukset tiemestaripiiriä 

kohti olisivat pienemmät, 

- Liikenteelle koituvia hyötyjä matkan sujuvuuden lisääritymi-

sen ja matkaan käytetyn ajan vähentymisen muodossa ei ole 

laskettu mukaan (esim. jos 100 000 autoa myöhästyisi 1/2 

tuntia töistä huonojen kelien takia, olisi välitön lasken-

nallinen vaikutus noin 3,25 Mmk) 

- Palvelun käyttäjien toimesta hoidettiin kokeilutilanteessa 

vain pääkaupunkiseudun päätiet. Alueen kaupunkien katujen 

kunnossapito sekä kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapitä-

jät voitaisiin helposti sisällyttää palvelujärjestelmään. 

Samoin lähes samalla kustannussijoituksella olisi voitu 

palvella 4-5 tiemestaripiiriä. 
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6. 	TIESY-PALVELUN JRJESTMIS- - 

VAIHTOEHDOT 

	

6 .1 	TIESPALVELUJRJESTELMYiN YLEISKUVAUS 

Kun tiesääpalvelu on osana liikenteenohjausjärjestelmää, noudat-

taa tiedonkulku kuvaa 5. 

Kuva 5. LiikenteenohjausjärjteImä 

OHJAU1PI KUS 

Iti TOKUNE 

IIEDONSIIRTOVERKKO 

____ 1 	 11 ___ 

	

/ 	VASTAAN VAAAN 

ENNE 	
UNSSAO 

HAVAINTOJÄRJESTELMA 

VASTAAN- LIIKENNE, HAVAITSIJA 
OlIN TIE-JASAÄ- 

ILMAISIMET VÄLI- TV 
ION 

TIE DOTUS VAL 1 NE ET 

MUUTTUVAT LÄHETIN LÄHETIN 
OPASTEET KUULTAVAT NÄHIÄVÄT 

TIEDOTUKSE IIEDOTUKSET 

Kuvassa on sekä yleisö(liikenne) että kunnossapitäjä esitetty 

samalla palvelutasolla, mitä voidaankin pitää tulevaisuuden 

järjestelmänä. 

Kuvasta voidaan todeta seuraavat osa-alueet: 

1. Tiellä tapahtuva havainnointi, 

2. Tiedonsiirtä tieltä keskusyksikköön ja edelleen käyttäjälle, 

3. Tiedon käsittely keskusyksikössä ja 

4. Tiedon vastaanottojärjestelmät. 
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Kohdat 2 ja 4 liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että 

ne käsitellään seuraavassa saman otsikon alla. 

	

6.2 	HAVAINTOTOIMINTA 

Tiesääpalvelu perustuu suurelta osin käytettävissä ole-

vaan säähavaintoverkostoon ja sen välittämiin tietoihin. 

Tämän lisäksi edellytetään havaintoja teiltä kriittisim-

miksi tunnetuista kohdista. Nämä havainnot ovat pääasiassa 

automaattisia, mutta varmistukseksi tarvitaan myös jonkin 

verran ihmisvoimin tehtyjä sää- ja kelihavaintoja, joita 

voivat tehdä sekä tiemestarit että poliisi. 

Automaattisten tiesääasemien tuottama tieto on edellytykse-

nä keliennusteiden tekemiselle. Tämän tiedon tulee olla 

kerättävissä automaattisesti, joten keräilyjärjestelmä 

tietokoneineen on toiminnan edellytyksenä. Muun tyyppinen 

keräilyjärjestelmä (manuaalinen tiedonkysely) olisi kokonais-

ratkaisuna kohtuuttomasti henkilöresursseja vaativa. 

	

6.3 	TIEDON KÄSITTELY 

Aluepalvelukeskukseen tulevaa tietoa käsitellään ja käyte-

tään hyväksi kolmella tavalla: 

- perustiedon välityksenä (tiesääasemahavainnot, tutkakuva) 

asiakkaalle 

- tilastollisten mallien käyttönä 

- sääennustusten tekona subjektiivisesti. 

Näistä kaksi ensiksimainittua edellyttää automaatiota ja 

vain viimeinen voidaan toteuttaa nykyisen tehoisen välineis-

tön turvin. 

	

6.4 	TIEDON VÄLITYS 

Oleellisen osan tiesääpalvelujärjestelmästä muodostaa mene-

telmä, jolla tuotettu tieto toimitetaan käyttäjälle. Yksin-

kertainen tekninen ratkaisu edellyttää suurempia henkilöstö- 
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Lis tel 

LTideotex 

uhelin- 

Fv astaaj a 

IKontakti 

resursseja samanlaisen palvelutason saavuttamiseksi ja päinvas-

toin. Kokeilujen avulla pyrittiin etsimään Suomen olosuhteisiin 

sopiva ratkaisu. Nykyisen tietämyksen valossa voidaan tiedon 

välittämisessä käyttää vähintään neljää tapaa. 

1. Reaaliaikaiflen, jatkuvasti saatavilla oleva kuvallinen esi-

tys, johon voidaan myös toimittaa eli syöttää sisään erikseen 

valmisteltavaa aineistoa (Helsinki II, Telset/Mistel -järjes-

telmä). Tämä järjestelmä mandollistaa runsaan havaintomateri-

aalin automaattisen sisäänsyötön ja paikalliset ennusteet. 

Palvelutaso Ofl korkein vertailtavista neljästä. Yleisöpalvelu 

on mandollista. 

2. Lähes reaaliaikainen puhelinlinjaan kytketty kuvallinen esi-

tys, johon myös voidaan toimittaa aineistoa (toimituspääte) 

tai jolla voidaan katsella aineistoa ja lähettää viestejä 

(katselupääte) . Ominaista järjestelmälle on, ettei se ole 

jatkuvasti "päällä". HavaintoaineistO on toimitettava erikseen, 

syötettävä sisään manuaalisesti ja siksi se on huomattavasti 

niukempaa kuin edellisessä. Ennusteet ovat joko paikallisia 

tai alueellisia. Palvelutaso on suhteellisen korkea. Yleisö- 

palvelu on mandollista. 

3. Säännöllisesti tai hälytysluontoiseSti toimitettava automaat-

tinen puhelinvastaaja. HavaintOaifleiStO on rajoitettu (jos 

ollenkaan) ja ennusteet ovat pääasiassa alueellisia. Tulee 

lähinnä kyseeseen harvaanasutuilla alueilla. Yleisöpalvelu 

ei tämän saman kanavan kautta ole mandollista. 

4. Epäsäännöllisesti (vain tarvittaessa) hoidettava suora yhtey-

denotto käyttäjän ja meteorologin välillä. Tällöin on kysees-

sä puhelin. Palvelutaso on matala ja epävarma. Tulee kysee-

seen ainoana toimintatapana vain poikkeustapauksissa, mutta 

täydentävänä järjestelmänä erittäin suositeltava. 

Järjestelmän ominaisuuksia ja kustannuksia tarkastellaan taulu-

kossa 1. 
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Taulukko 1. TiecIonsiirtojärjest€rnit 

Järj este imä 

1. Koko maa puhelinvastaajien 

pohjalla 

2. Osa maata puhelinvastaajien 

pohjalla, osa Videotexiin 

perustuen 

3. Koko maassa Videotex ja 

Helsingissä Mistel 

4. Osa maata puhelinvastaajien 

pohjalla, osa Videotexiin 

perustuen, Helsingissä 

Mis tel  

Kustannus tekijät 

Puhelinvastaajien vuokrat. 

Puhe linkulut. Meteorologi- 

ja operaattoriresurssit. 

Suunnilleen samat kuin koh-

dassa 1 ja lisäksi 5 000 

mk/Tv-oääte ja tietokone-

tilavuokra. 

Tiemestaripiirien lukumäärä 

x 5 000 mk. Mistel-pääte on 

16 000 mk/käyttäjä. Vaatii 

noin 25% enemmän meteorologi- 

ja operaattoriresursseja 

kuin 2. Mistel-järjestelmä 

(-600 000 mk) on olemassa. 

Operaattori- ja meteorologi- 

resurssit kuten 3:ssa. Pu-

helinvastaajien vuokrat ja 

TV-päätteiden lukumäärä rat-

kaisevat kustannukset. Muuta-

ma automaattiasema 	120 000 

mk, Mistel on olemassa. 

5. Osa maata puhelinvastaajien 

pohjalla, osa Videotexiin 

perustuen. Helsingissä, 

Turussa ja Tampereella 

Mis te 1. 

Kuten 4 ja lisäksi kaksi 

Mistel järjestelmää 

600 000 mk. 
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On huomattava, että nämä pääpiirteiset ratkaisut sisältävät 

lukuisia muunnoksia, joista esimerkkinä mainittakoon Turun ko-

keilu ja seuraavan talven kauko-ohjattu Turun alueen palvelu. 

Molemmat perustuivat puhelinvastaajaperiaatteeseen, mutta ko-

kemukset olivat poikkeavia (Yrjö Pilli-Sihvola: Teiden kunnossa- 

pidon sääpalvelu vuosina 1979-1982, liite 4). 

Lisäksi on otettava huomioon muiden käyttäjien (paikallisradio, 

ammattiliikenne, kunnat ja liikenneyhteisöt, VR ja IH) tarpeet, 

jotka eivät tule tyydytetyiksi puhelinvastaajaperiaatteella il-

man henkilöstöresurssien lisäystä, kun taas osittain Videotex 

ja Mistel sellaisenaan tyydyttävät nämä tarpeet ilman merkittä-

viä henkilöstölisäyksiä. 

6.5 	VAIHTOEHTOISTEN JYRJESTELMIEN ODOTETTAVISSA OLEVAT 

HYÖDYT JA KUSTANNUKSET 

Taulukossa 1 esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta voidaan laskea 

kunkin järjestelmän aiheuttamat laitteistokustannukset, mutta 

henkilöresurssit riippuvat ratkaisevasti halutusta palvelutasos-

ta (reaaliaikaisuus, ympärivuorokautinen jne.) . Tiesääpalvelua 

kehitettäessä noudatetaan ilmatieteen laitoksen aluepalvelusuun-

nitelmaa perustamatta uusia yksiköitä, jolloin päästään talou-

dellisimmin tehokkaisiin vaihtoehtoihin 4 tai 5. Nämä järjestel-

mät vastaavat kehittyvän automaation mukanaan tuomiin mandolli-

suuksiin ja niiden laajentamis- sekä muuntamismandollisuudet 

ovat hyvät. Tie- ja vesirakennuslaitoksen piirissä tapahtuva 

automaatiokehitys antaa myös aiheen olettaa, että esim. Videotex-

järjestelmä on suhteellisen pian jokaisen tiemestarin ulottuvil-

la. Siksi kehitettävän tiesääpalvelujärjestelmän täytyy olla hel-

posti sopeutettavissa sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen että 

ilmatieteen laitoksen muihin kehitysprojekteihin. Samoin on va-

rustauduttava yleisöpalvelun lisäämiseen kotivideoiden (Telset, 

Teksti-TV, Videotex) yleistymisen myötä. 

Puhelinvastaajajärjestelmä ei vastaa näihin haasteisiin tiheästi 

asutuill.a seuduilla. Sen sijaan se voidaan toteuttaa nopeasti 

suuressa osassa maata väliaikaisena ja osassa pitkälti lopulli-

senakin ratkaisuna. 
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Suoritetut kokeilut eivät ontaneet riittävää selvitystä 

eri palvelumuotojen hyötyjen eroista. Tämän selvittäminen 

olisi vaatinut huomattavasti pitemmän ajanjakson vertailu- 

aineiston hankinnan. 

Helsinki II oli pisimmälle automatisoitu järjestelmä, mitä 

suunnitteluvajheessa voitiin reaalisesti kuvitella toteu-

tettavan. Nykyisen hintatason vallitessa ei vastaavaa jär-

jestelmää kannata ottaa käyttöön kuin vilkasliikenteisillä 

alueilla. 

Helsinki Il:a on tarkoituksenmukaista ylläpitää ja täyden-

tää välittömästi muutamalla päätteellä, jolloin siitä saa-

tava hyöty lisääntyy ja kohdistuu tähänastista laajempaan 

käyttäjäkuntaan. 
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7. TIENPITÄJÄN SÄÄPALVELU 

NYKYISIN JA SEN KEHITTÄMI- - 
N EN 

7.1 	TIESÄPALVELUN KEHITTÄMISTOIMINNAN RAJAUS 

Tiesääpalvelun kehittämisen johtoryhmä katsoo, että palvelu 

tulee suunnata lähitulevaisuudessa ensisijaisesti kunnossapi-

don sääpalvelun kehittämiseen, jolloin kokonaisjärjestelmästä 

toteuttamiskelpoisin olisi kuvassa 6 rasteroitu alue. 

Kuva 6. Kunnossapidnn saäpalvelu 

IiienteenohjausjärjesteImän osana 

T t T 

s'n- 1 VALVONTA- JA OIUPYA tiJLO $J 
LI1TATÄ 	 LIITJMTÄ 

__J___ _± 

T1_i 	\ 	/ 	/ 
RADIO- 	 \ 	/ 	 VASTAAN 	VASTAIi- 

\ / / 
7 	/ \ -.--- 

/ LIIKENNE 	

( 

(\\ 	\\ 	,' 

kunnossopidon soapolveLu 

ui 
ui 

0, 

t0 
ui 

Lii 
ui 

4 

4 > 
ii 

0 

'4 

Lii 

Yksityiskohtaisissa suunnitelmissa varaudutaan kuitenkin jär -

jestelmän toteuttamiseen esitettyä laajempana (yleisöpalvelu). 
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7.2 	TIENPITÄJN NYKYINEN S- JA KELITARKKAIL[J- 

JXRJESTELM 

Teiden talvihoitoon liittyvä sää- ja kelitarkkailu suo-

ritetaan tulevana talvena (1982-1983) seuraavasti: 

A. Perustaso 

Jokaisessa tiemestaripiirissä on vuoroviikoittain 1-2 

säätarkkailijaa, jotka varmistavat tilanteen tarvitta-

essa käymällä tiellä tarpeen mukaan (yleensä 1-2 ker -

taa/yö). 

B. Tehostettu taso 

Perustasoa varmennetaan vilkkaasti liikennöidyissä 

tiemestaripiireissä (keskivuorokausiliikenne = KVL > 

1000 ajon/vrk) seuraavilla keinoilla: 

1. Jos KVL > 2000 ajon/vrk, käytetään yöpäivystäjää, 

joka koko yön tiellä partioimalla seuraa sää- ja 

kelitilannetta sekä ryhtyy tarvittaviin kunnossa-

pito- tai hälytystoimenpiteisiin. 

2. Jos KVL > 1000 ajon/vrk ja tiemestaripiirin halki 

kulkee joku tärkeä päätie, määrätään joku auton- 

kuljettajista tekemään yöllä tarvittavat tien lii-

kennekelpoisuutta varmentavat toimenpiteet. 

3. Jos KVL > 1000 ajon/vrk ja jonkin asutustaajaman 

aamuliikenteen sujuvuus edellyttää kelin varmen-

tamista, määrätään aamulla 1-2 kuljettajaa klo 

5.00 töihin tekemään tarvittavat hoitotyöt. 

Kaikista säässä ja kelissä tapahtuvista oleellisista 

muutoksista päivystäjän tulee ilmoittaa naapuritie-

mestaripiireihin jatkuvuuden ja yhtenäisyyden turvaa-

miseksi pääteillä, 
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7.3 	TIESiPALVELULTA EDELLYTETTV TASO ALUEITTAIN 

Nykyisen sää- ja kelitarkkailujärjestelmän aikaansaamaa tasoa 

ei sään eikä kelitarkkailun osalta voida alentaa, mikäli tai-

vihoidon valmiutta ei heikennetä ja kelitietoudesta tingitä. 

Näin ollen uuden järjestelmän taso tulisi olla vähintään seu-

raava: 

Taso/alue 	1 	Reaaliaikainen tai vähintään neljä kertaa 

vuorokaudessa uusittava sää- ja kelihavain-

to- sekä ennustusjärjestelmä, johon sisäl-

tyy ennusteiden valvonta ja korjaus. 

Pääkaupunkiseudulla tiedonsiirto hoidetaan 

reaaliaikaisena. 

Taso/alue II 	Noin neljä kertaa vuorokaudessa annettava 

säähavainto- ja ennustusjärjestelmä, jo-

hon sisältyy ennusteiden valvonta. Tärkein 

aika palvelusta on iltayö. Valtatiet 4 ja 

8 sekä asutuskeskusten ympäristöt (Jyväs-

kylä, Kuopiö, Oulu) edellytetään hoidetta-

van kuin 1. 

Taso/alue III 	Perustuu ilmatieteen laitoksen rutiinitoi- 

mintaan. Sisältää säähavainnot ja ennus-

teet. Uusinta 2-3 kertaa vuorokaudessa ja 

valvonta. 
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Kuva 7. Tiesääpalvelualueet 

Lisäksi kelitiedot tulee varmentaa kussakin tiepiirissä kes-

kitetysti (1 tarkkailija/piiri) erillisten ohjeiden raukaises-

ti. 

7.4 	TOTEUTTAMIS EDELLYTYKSET 

Esitetty palvelutaso edellyttää seuraavia toimenpiteitä: 

Alue 1 	1. Järjestettävä lähes ympärivuorokautinen meteo- 

rologitasoinen päivystys (aluepalvelukeskus) 

Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle sekä Kaakkois- 

Suomeen myöhemmin valittavalle paikkakunnalle. 

2. Sijoitettava pääteille automaattisia tiesääase-

mia 10-15 kappaletta. 

3. Hankittava automaattisia havaintojen keräily-, 

käsittely- ja tiedonjakelujärjestelmiä (Mistel) 

Edellyttäen, että ilmatieteen laitoksen ylei-

seen aluepalvelujärjestelmään tullaan liittä-

mään automaattinen havaintojen keräilyjärjes-

telmä, voidaan em. järjestelmä korvata määräai-

kaisella jakelujärjestelmällä (Videotex tai 

puhelin). 
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4. Ylläpidettävä olemassaolevaa sää- ja kelitarkkai-

lujärjestelmää supistettuna (kohta 7.3) automaat-

tisten kelihavaintojen varrnistamiseksi. 

Alue II : 1. Järjestettävä lähes ympärivuorokautinen meteorolo-

gitasoinen päivystys (aluepalvelukeskus) (Kuopioon 

ja Pohjanmaalle myöhemmin määriteltävälle paikka-

kunnalle) 

2. Sijoitettava 5-7 tiesääasemaa valtateille 4 ja 8. 

3. Järjestettävä yleiseen aluepalvelujärjestelmään 

liittyvä automaattinen havaintojen keräilyjärjes-

telmä valtateille 4 ja 8 sekä määräaikainen tiedon-

jakelujärjesteirnä (Videotex tai puhelin). 

4. Kelihavaintoja valtateiltä 4 ja 8 kuten alueella 1 

kohta 4. 

Alue III 	1. Järjestettävä n. 16 tunnin meteorologitasoinen päi- 

vystys Rovaniemen aluepalvelukeskuksen yhteyteen. 

2. Hankittava määräaikainen säähavaintojen ja -ennus-

teiden jakelujärjestelmä (Videotex tai puhelin) 

7.5 	TOTEUTUKSEN KUSTANNUKSET JA AIKATAULU 

Edellisestä ilmenee, ettei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa 

tiesääpalvelujärjestelmää saman tasoisena koko maassa. 

Järjestelmän tehokkuuden ja resurssien säästön kannalta on jäi-

kevintä toteuttaa tiesääpalvelu yhteen sovitettuna ilmatieteen 

laitoksen aluepalvelukeskusten kehittämisen ja vahvistamisen 

aikataulussa. 

Tiesäähavaintojen on oltava reaaliaikaisia ja niiden on oltava 

saatavana jatkuvasti, määräajoin tai sään muuttuessa. Havainto-

jen on oltava myös koska hyvänsä kyseltävissä. Jatkuva reaaliai-

kainen järjestelmä aiheuttaa kiinteiden linjojen vuokrina kustan-

nuksia, jotka eivät liene perusteltavissa pääkaupunkiseudun ulko-

puolella. 
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Ilmatieteen laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman mukai-

sesti voidaan tiesääpalvelulta edellytetty taso tyydyttää 

pääkaupunkiseudulla, suurelta osin alueella II ja kokonaan 

alueella III henkilöresurssien osalta. Alueella 1 sallii 

nykyinen suunnitelma meteorologitasoisen päivystyksen klo 

6.00-22.00 välisen ajan. 

Avustavan henkilökunnan kohdalla ratkaisu on riippuvainen 

aluepalvelukeskuksen sijoituspaikasta (lentoasema/joku muu) 

koska ilmailuhallituksen henkilöstön käyttö mandollistaisi 

ympärivuorokautisen päivystyksen. Tämä edellyttää kuitenkin 

ilmatieteen laitoksen valvontaa ilmailuhallituksen henkilös-

tön tehtävien osalta. Henkilöstön määrä ja käyttö on riippu-

vainen aluepalvelukeskusten luonteesta, koska lentosääpal-

velujen määrän suhde muuhun aluepalveluun määrää lopulli-

sesti sijoituspaikan. 

Ilmatieteen laitos on toiminta- ja taloussuunnitelmassaan 

1983-1986 esittänyt aluepalvelutoiminnan aloittamista seu-

raavassa järjestyksessä ja aikataulussa: 

Etelä-Suomi 	1983 

Tampere 	1984 alusta 

Turku 	1985 

Kuopio 	1985 

Rovaniemi 	1986 

Suunnittelukauden jälkeen perustetaan lisäksi keskukset 

Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen. Lausunnossaan em. toi-

minta- ja taloussuunnitelmasta valtionvarainininisteriä 

on edellyttänyt em. aikataulun jonkinasteista hidastamis-

ta, mutta hyväksynyt esityksen muuten. Kun lisäksi on 

ilmennyt, että Tampereen aluekeskuksen uudelleensijoit-

tammen (jos se sijoitetaan Tampere-Pirkkalan lentoase-

malle) on mandollista vasta 1984-85, on mielekästä tote-

uttaa Turku ennen Tamperetta. Hidastaminen merkitsee sitä, 

että keskuksia toteutetaan yksi vuodessa. 
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Uusi aikatauluehdotus 

Paikkakunta 	Suunnittelu Käyttöön Tiesääpalvelu 

alkaa 

Etelä-Suomi 1982 1983 1982 syksy 

Turku 1983 1984 mand. 	1983 syksy 

(lisäbudjetti) 

Tampere 1984 1985 1985 

Kuopio 1985 1986 1986 

Rovaniemi 1986 1987 1987 

Pohjanmaa (paik- 1987 1988 

kakunta valitaan 

myöhemmin) 

Kaakkois-Suomi 1988 1989 

(paikkakunta 

valitaan myöhemmin) 

On huomattava, että oheisen suunnitelman toteuttaminen pitää 

sisällään jonkin verran jatkuvaa kehitystä talven 1981-82 ti-

lanteeseen verrattuna. Toisin sanoen talvea 1981-82 voidaan 

pitää tiesääpalvelun lähtö- ja minimitasona. 

Mikäli tiesääpalvelun toteuttamisessa noudatetaan ilmatieteen 

laitoksen esittämää toteutusaikataulua, tulevat tiesääpalvelun 

tarvitsemat henkilöresurssit sisällytetyksi ilmatieteenlaitok-

sen aluepalveluhenkilöstöön.Tällöifl lisäkustannuksia aiheuttai-

sivat vain järjestelmiin kuuluvat tekniset välineet sekä linja- 

vuokrat, huoltomaksut ja puhelinkulut. 

Tiesääpalvelun järjestämisen vuotuismenot vuoden 1983 hintata-

sc)ssa ovat jaksolta 1983-1988 (1989) taulukon 2 mukaiset. Menot 

on arvioitu kappaleen 7.3 palvelutason perusteella. Henkilöstö- 

menot on määritelty koko vuoden osalta, mutta koska tiesääpal-

velua tarvitaan pääosin talvikaudella, voidaan 2/3 näistä me-

noista laskea tiesääpalveluun kuuluviksi. 



Taulukko 2. Tiesääpalvelun menot 1983-1988 (1000 mk) 

'1. InVeslo 	r)fl I Ku1utrisrn.r! 

.i3 t1t-,mVnOt. Tie;)1l)n 
oq.j'jH 

1183 7 510 340 150 260 

1)44 14 020 640 844 270 

loMS 7 1269 640 780 270 

1941 ,'O 1300 1000 180 310 I1 

1987 24 800 1200 180 330 111 

1988 31 2110 1540 300 350 

1880 100 370 (1989 38  1 	2820 

Summista puuttuvat Videotex -televisiot 	5000,-, koska 

niiden lukumäärä joudutaan ratkaisemaan kussakin tapauk-

sessa erikseen. Niiden käyttö riippuu myös jossain mää-

rin tie- ja vesirakennuslaitoksen omista tiedonsiirtorat-

kaisuista. 

Loppuun toteutetun järjestelmän kustannukset ilman kulu-

tusmenoja olisivat vuositasolla 2,6 - 2,8 Mmk, josta pää-

omakustannusten osuus (ml. korot ja poistot) on 0 7 — 

0,9 Mmk ja tiesääpalvelun henkilöstömenojen osuus n. 1,9 Mmk. 

Kustannusarviota laadittaessa on käytetty tiesääasemilla 

10 vuoden ja ATK -laitteille 15 vuoden poistoaikaa sekä 

6,5 %:n korkokantaa. Kulutusmenoja on erittäin hankala 

arvioida, koska mm. tiesääasemien paikkoja ei ole mää-

ritelty ja tällä on erittäin suuri vaikutus linjavuokriin. 

Verrattaessa em. summaa (2,6 — 2,8 Mmk/v) luvussa 5.1 mai-

nittuihin kunnossapitosäästäihin (6,9 - 7,4 Mmk/v) on to-

dettavissa, että tiesääpalvelu on huomattavan kannattavaa 

ja että kustannusten ja hyötyjen suhde noudattaa kokeilu-

jen osoittamia suuntaviivoja (1:3) 
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7.6 	 KUSTANNUSJAKO 

Kustannusten osalta järjestelmästä vastaavat pääosin tie- ja 

vesirakennushallitus ja ilmatieteen laitos. Mikäli järjestel-

mään liittyy muita maksajia voidaan vastaavasti em. osuuksia 

laskea. Kustannusten jaossa on käytettävissä ainakin kuusi eri-

laista ratkaisumallia: 

1) Ilmatieteen laitos maksaa kaikki järjestelmän luomiseen tar-

vittavat resurssit (henkilö- ja muut kulutusmenot) ja laite- 

investoinnit sekä veloittaa tie- ja vesirakennushallitusta 

alkuvaiheessa vaihtoehdon a)X  mukaisesti sekä myöhemmin vain 

osasta henkilöresursseja (vaihtoehto b)'. 

2) Ilmatieteen laitos hankkii resurssit (henkilöt, automaatti- 

asemat jne.) ja tie- ja vesirakennushallitus hankkii ja yl-

läpitää viestityskanavat. 

3) Ilmatieteen laitos hankkii resurssit (henkilöt, automaatti- 

asemat jne.) , jotka tie- ja vesirakennushallitus korvaa, 

tie- ja vesirakennushallitus hankkii ja ylläpitää viestika-

navat. 

4) Edellinen vaihtoehto siten modifioituna, että tie- ja vesi-

rakennushallitus hankkii myös automaattiasemat, hoitaa niiden 

ylläpidon ja ilmatieteen laitos veloittaa vain palvelusta ja 

juoksevista menoista. 

5) Kuten tähän asti kokeilujen yhteydessä: tie- ja vesirakennus-

hallitus hankkii laitteet ja ilmatieteen laitos ei veloita 

mitään. 

X 
a) Tiesääpalvelu maksaa itse itsensä läpi vuoden, mikä 

tarkoittaa lähinnä sitä, että tiesääpalvelun budje- 

toinnilla maksetaan henkilöstön palkat myös kesällä. 

b) Tiesääpalvelu on osa aluepalvelua, jolloin osa tal-

viajasta ja lähes koko kesäaika hoidetaan aluepal-

velurahoituksella. 



50 - 

6) ilmatieteen laitos bu( 

tienpitäjän hankkimia ja ylläpitämiä rakenteita, sääpa 

velu kuuluu ilmatieteen laitoksen toimialaan ja maksup 

rustelain mukaan viranomaisen tulee veloittaa antamist 

paJveluita 

L 

4 täyttää parhaiten edellä esitetyt vaatimukset. 
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8. 	TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Tehtyjen selvitysten perusteella tiesääpalvelun kehittämisen 

johtoryhmä toteaa, että tiesääpalvelun kehittäminen maassamme 

on sekä liiketaloudellisesti että yhteiskuntataloudellisesti 

kannattavaa. 

Johtoryhmä ehdottaa seuraavaa: 

	

8.1 	TIESÄXPALVELUJZRJESTELMX 

1. Maahamme tulee järjestää jäljempänä tarkemmin määritelty tie-

sääpalvelu 

2. Tiesääpalvelu tulee järjestää sellaiseksi, että sen taso alu-

eittain vastaa hyväksyttyjä teiden talvihoidon nykyisiä vaa-

timuksia, ks. 7.3 ja luku 6. 

Samalla tulee varautua siihen, että tulevat vaatimukset voi-

daan joustavasti ottaa huomioon. 

3. Tiesääpalvelu tulee maassamme.kehittää aluksi ensisijaisesti 

teiden kunnossapidon sääpalveluna. 

4. Ottaen huomioon mm. tiedon käsittelyn ja siirtotekniikan sekä 

opastuslaitteiden ja -menetelmien kehittyminen ja taloudel- 

lisuus, tiesääpalvelua tulee kehittää myös tien käyttäjien 

tarpeita varten, erityisesti vilkasliikenteisillä alueilla. 

5. Tiesääpalvelu tulee järjestää siten, että sen puitteissa voi-

daan tulevaisuudessa hoitaa myös lentoasemien ja rautateiden 

talvikunnossapidon sääpalvelu. 

Yhteistoimintajärjestelyistä tulee tarvittaessa tehdä erillis-

selvitys. 

keskukset 

6. Tiesääpalvelu tulee hoitaa maassamme osana ilmatieteen laitok-

sen aluesääpalvelua. 



7. Tiesääp 

tämisen ja palvelutasovaatimusten e 

raaviin osa-alueisiin (k. 

- Etelä- ja Lounais-Suou 

- "Väli-Suomi" 

- IH- 	Pnhn s 

... 	 .. 	 . 	
: J.___t 

ta ilmatieteen laitos hoitaa aluesääpalvelun, perustaa 

kappaletta ja sijoittaa ne alueittain seuraavasti: 

- Etelä- ja Lounais-Suomi; Helsinki, Tampere ja Turku 

- "Väli-Suomi"; 	Kuopio sekä myöhemmin valitta- 

vat kaksi paikkakuntaa; toinen 

Pohjanmaa 	. 

Suomessa 

- Itä- ja Pohjois-Suomi; 	Rovaniem 

8,2 	ZTKATAU1 

sti,oi. :c 	L 	 .Ky .Lkek iliunt±eteen ra.i 

toksen aluesääpalvelun kehi ttämisaikatauluun. 

Mainittua aikataulua tulisi tarkistaa eräiltk osin (ks. 
kappale 7.5). 

Lisäksi 	. 	- 

u 	iLi1n 	Lc Luen la Loksen aluepaive 

lukeskuksista ja näiden käynnistäminen tulisi ajoittaa 

seuraavasti: 

Helsinki: 	käynityy :yksy1 12 1982 

Turku: 

Tampere: 	1985 

Kuopio: 	1986 

Rovaniemi: 	1987 

Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen sijoitetaan keskuk- 
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8.3 	ORGANISOINTI JA YHTEISTOIMINTA ERI OSAPUOLTEN KESKEN 

11. Tiesääpalvelun kehittämisvastuu - ottaen huomioon, että pal-

velu aluksi koskee ensisijaisesti teiden kunnossapitoa - 

tulee antaa ilmatieteen laitokselle palvelujen antajana ja 

tie- ja vesirakennuslaitokselle palvelujen käyttäjänä. 

12. Tiesääpalvelun joustavaksi käyntiin saamiseksi ja hoitamisek-

si tulee ilmatieteen laitoksen ja tie- ja vesirakennushalli-

tuksen järjestää sopiva kiinteä yhteistyömuoto sekä piiri- 

että laitostasolla. 

13. Tiesääpalvelun käyttäjätahojen lisääntyessä tulee erikseen 

sopia riittävän yhteistoiminnan järjestämisestä palvelun 

käyttäjä-, antaja- ja välittäjätahojen (Posti- ja telelaitos, 

Oy Yleisradio, jne.) kesken. 

	

8.4 	KOULUTUS JA TIEDOTUS 

14. Ilmatieteen laitoksen ja tie- ja vesirakennuslaitoksen tulee 

järjestää tiesääpalvelujen käyttäjille ja antajille asiaa 

koskeva riittävä koulutus. Näin varmistetaan tiesääpalvelun 

täystehoinen hyödyntäminen ja palvelun sisällön käyttökelpoi-

suus. 

15. Koulutusta tulee antaa 

- teiden kunnossapitäjille (työnjohto, säätarkkailijat) sää- 

ja kelitietojen ja -ennusteiden tulkinnasta ja hyväksi-

käytöstä 

- meteorologeille teiden kunnossapidolle tärkeistä sääteki-

jöistä ja niiden merkityksestä 

- muille osallistujatahoille (mm. liikkuva poliisi, yleisra-

dio, yleisö) tiesääpalvelun toiminnasta tai ao. tahojen 

toiminnassa merkittäviksi osoittautuvien säätietojen hy-

väksikäytöstä 

16. Tiesääpalvelun käyttöönotosta ja sen vaikutuksesta nykyiseen 

sää- ja kelitarkkailukäytäntöön tulee informoida työntekijöi-

den edustajia (järjestöt, yhteistyöelimet) 



1)L[iJ.LJ 

liikenteenohjaukseen yleisölle ja autoilijoille tu.L 

järjestää infor 	- iitn 	rr-c1nn 	- 

*nc.j-- 

JJ±L1 	 U jSJ Jurjt5L 

ilmatieteen laitoksen ja tie- ja vesirakennuslaitoks, 

tulo- ia rnPrnarin 	 rinhlr11 	t]! 

hankkia, asentaa ja ylläpitää automaattiset tiesääas 

mat sekä rahoittaa tästä aiheutuvat menot. Samoin ti 

ja vesirakennuslaitoksen tulee hankkia tiOinplirp]i 

. 

tiesääpalvelusta aiheutuvat henkilöstö-, laite- 

muut menot ja tulouttaa ne tie- ja vesirakennuslait 

selta valtion maksuperustelain ja sitä koskevien ase-

tusten mukaisesti. 

21. Ilmatieteen laitoksen ja tie- ja vesirakennushalljtuksen 

tulee yksityiskohtaisesti selvittää ja sopia tiesääpal-

velun maksuperusteet (sääpalvelun henkilöstö, laitteet 

ja muut resurssit sekä niiden käyttö tiesääpalveluun). 

22. Tiesääpalvelun käyttäjätahojen määrän lisääntyessä 

tulee näin syntyvien menojen rahoituksesta ja niiden 

kattamisesta sopia erikseen ao. osapuolten toimesta. 
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TIESXPALVELUN KEHITTÄMINEN 

TOIMINTAS UUNN ITELMA 

1 Käsiteltävät osa-alueet ja niille asetetut tavoitteet 

Johtoryhmälle asetetut tehtävät rajattiin seuraavasti: 

1) Tarvekartoitus 

- yhteenveto kartoitetuista tarpeista 

- selvitys sekä yksityiselle liikenteelle että yhteisöille 

odotettavissa olevista hyödyistä 

Tavoitteena oli selvittää kaikki ne liikenteen ja tienpidon 

osa-alueet, joihin tiesääpalvelulla voidaan vaikuttaa. 

2) Kokeilut 

Päätettiin kanden varsinaisen kokeilun (Turku ja Helsinki 

II) ja yhden esikokeilun (Helsinki 1) suorittamisesta. 

Kokeilujen tavoitteena oli selvittää vain tiemestaripii-

reille kohdistetun yksinkertaisella tiedonsiirrolla varus-

tetun järjestelmän toimivuutta ja suorittaa vertailu myös 

yleisölle kohdistettuun pitkälle automatisoituun järjes-

telmään. Lisäksi järjestettiin tie- ja vesirakennushalli-

tuksen j i'matieteen laitoksen välisenä yhteistyönä koko 

maan kattava kunnossapidon sääpalvelu talvella 1981-1982. 

3) Toimeksiantojen kohtiin 3-5 ei suunnitteluvaiheessa pys-

tytty ottamaan kantaa, vaan kiinnitettiin erityistä huo-

miota siihen, että kaikki kokeilusta saadut kokemukset 

kirjataan ja analysoidaan perusteellisesti. Tämän eva-

luoinnin tulisi antaa vastaus kustannushyötykysymykseen 

ja käytännön kokemukset taas organisaatioon ja toimenpi-

teisiin liittyviin kysymyksiin. 

2 Aikataulu 

Työryhmä laati itselleen koko toimeksiannon ajaksi työohjel-

man, jonka osatehtävät ovat seuraavassa ja aikataulu jana-

diagrainmina. 
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o YLEISSUUNNITTELU 
0.1 Työohjelma vuodeksj 1980 

9 	- 	t 	- 	 U 	-' S 	 inu 1 	U 

1 TARVESELVITY. 

1.1 Aikaisemmin kartoitetut tarpeet 

1.2 Työryhmän kartoittamat tarpeet 

2 KOKEILUT 

2.1 Turku 

2.1.1 Suunnitt:eIu 

2.1.2 Käyttö 

2.2 Helsinki 1 

2.2.1 SuunnittnL 

2.2.2 Käyttö 

2.3 Helsinki II 

2.3.1 Suunnittelu 

2.3.2 Tekninen tntnutus 

2 ) 

- 

3.1 Turku 

3.1.1 Suunnitteli 

3.1.2 Kust 

3.2 Helsinki II 

3.2.1 Suun- 	-. 

3.2.2 Kustannus-- 

3.2 Helsinki II 

3.3.1 Suunnittelu 

tL L U L\1 

4.1 Raportin kirjoittaminen 

4.2 Johtoryhmän päätös ja luovutus ministeriöille 
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--- -- 

0.2 	 F- - 	-1 

1.1 

.2 

2.1.1 

2.L2 

2.2.1 
	 1, 

1 2.2.2 

2.3.1 

-- pii - - 

2.3.) 
	 1-  --- 

1./ 

.2.1 

-H 

1--- 
1 4 1 	 - - 

4.2 

l.7 	89 	10 	1 	4 	1 	2 	345 	t 	79910 	11 	12 	1 	2 	345678 	1.9 

Kuva 1. Tiesääpalvelun kehittämisprojektin aikataulu 

Aikataulu toteutui kuvion mukaisena syksyyn 1981 asti, jolloin 

ilmeni, ettei tarvekartoitus ole riittävä ilman Helsinki Il:sta 

saatavia lisäkokemuksia ja ettei Helsinki 11:n evaluaatio voi 

mitenkään valmistua suunnitelmien mukaisena, koska järjestelmän 

tekninen toteutus viivästyi. Suunnitelmat on merkitty yhtenäi-

sellä viivalla ja muutokset katkoviivalla. 

3 Töiden käytännön suorittaminen 

Johto- ja työryhmälle asetettujen tehtävien suorittamista var-

ten oli päätoimista henkilöstöä em. ryhmien jäsenten lisäksi 

aluksi ainoastaan 3 henkeä ilmatieteen laitoksella, kunnes 

talvella 1981-1982 oli ilmatieteen laitoksessa tiesääpalvelu-

tehtävissä 13 h.enkeä, Liikenneturvassa yksi ja lisäksi ulko-

puoliset konsultit laatimassa Helsinki 11:n ohjelmistoa ja 

Helsinki 11:n evaluaatiota. Sekä havainnonteon että muiden 

töiden käytännön suorittamisessa oli Espoon ja Vantaan tie-

mestaripiirien panos Helsinki Il:ssa merkittävä. Lisäksi näi-

den piirien antamat tiedot työsuorituksista olivat evaluaation 

kannalta välttämättömiä. 
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Ede1iisestkin ilmenee, että pääosa työstä tehtiin ilma-

tieteen laitoksella, joskin tarveselvitys oli Liikenne-

turvan vastuulla lähes kokonaan. Erityisesti evaluaatioi-

den laadinnassa myös tie- ja vesirakennushallituksen 

panos oli merkittävä. 
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