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ALKUSANAT 

Tässä suunnitteluohjeessa on tietoa tiesuunnitteluprosessille 

- 	liikenteen hallinnan keinoista sekä niiden käyttötarkoituksista ja vai- 
kutu ksista 

- 	liikenteen hallinnan vaikutusten arvioinnin työkaluista ja niiden käytet- 
tävyydestä 

- arkkitehtuureista ja niiden käyttötarkoituksista. 

Lisäksi se kuvaa miten liikenteen hallinta huomioidaan eri suunnitteluvai-
heissa. Liikenteen hallintaa käsitellään liikennejärjestelmä-, yleissuunnitel-
ma- ja tiesuunnitelmatasoilla. Rakennussuunnittelua käsitellään ohjeessa 
suunnittelutehtävän määrittämisen näkökulmasta. 

Ohje on laadittu liikenteellisten tavoitteiden näkökulmasta. Ohjeessa määri-
tetään tavoitteiden asettelun tarve ja luokittelu. Asetettaviksi tavoitteiksi täs-
sä ohjeessa on määritelty toimivuus, turvallisuus ja ympäristövaikutusten 
hallinta. 

Ohje on apuna arvioitaessa liikenteen hallinnan keinoja vaihtoehtoina ja Ii-
säarvoina tieinvestoinnille. 

Työn yhteydessä on laadittu luettelo aihe-alueeseen liittyvästä kirjallisuudes-
ta Tiehallinnon internet-sivuille eri suunnitteluvaiheiden tueksi. 

Työtä ohjanneen ryhmän puheenjohtajana toimi Yrjö Pilli-Sihvola Tiehallin-
nosta, jäseninä Liikenne- ja viestintäministeriöstä Armi Vilkman sekä Tiehal-
linnosta Lea Virtanen, Sami Luoma, Esko Hyytiäinen, Matti K. Hämäläinen, 
Timo Karhumäki ja Eini Hirvenoja. Konsultteina ovat toimineet Ari Tuomai-
nen ja Ralf Granlund Ramboll Finland Oy:stä. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Tieliikennejärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden tulee olla tehokkaita ja 
pitkäjänteisesti kestäviä. Tieinvestoinnin lopputuotteen toimivuudelle asete-
taan laatuvaatimukset. Vastaavasti asetetaan nykyiselle tieverkolle liiken-
teelliset tavoitteet toimivuudelle, turvallisuudelle ja ympäristövaikutusten hal-
linnalle. 

Liikenteellisten tavoitteiden asettaminen siten, että niiden mittaaminen ja ar-
vioiminen on mandollisimman helppoa, auttaa liikennejärjestelmää koskevi-
en toimenpideratkaisujen tekemisessä. Liikenteellisten tavoitteiden tulee olla 
niin selkeitä, että sidosryhmät ja tienkäyttäjät ymmärtävät ne. Yhteiskuntata-
loudellisesti kannattavia ratkaisuja tulee tavoitella. 

Tämän suunnitteluohjeen laatimisessa on huomioitu ehdotus uudeksi maan-
tielaiksi /1/. Lisäksi on huomioitu Euroopan tiejohtajien yhteistyöfoorumin 
CEDR:n raportti The Move of European Road Administrations towards Net-
work Operations, "Big Shift" /2/ ja Tiehallinnon liikenteen ja väyläpalveluiden 
tarkastelun kehikko /3/ sekä Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalin-
jat/4/. 

CEDR:n "Big Shift" - raportti kuvaa miten nykyisen tieverkon käyttöä voidaan 
tehostaa ja tienpitäjän roolia laajentaa liikenneverkon operoinnissa. Lähtö-
kohtina raportin laatimiselle ovat olleet jatkuva liikenteenkasvu, investointira-
hoituksen riittämättömyys ja kiristyvät ympäristön suojelun vaatimukset. 

Kuvassa 1 on muutos liikennejärjestelmän nykytilasta tulevaisuuteen, jossa 
perinteinen väylänpito muuttuu liikenneverkkojen operoinniksi. Toimivuusta-
voitteiden asettaminen jo liikennejärjestelmätasolla on oleellisin muutos ny-
kytilaan. 
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Kuva 1. Kohti liikenneverkkojen operointia. The "Big Shift" 
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JOHDANTO 

1.1 Nykytilan kuvaus 

Nykytila kuvataan tavoitteiden mukaisilla mittareilla. Nykytilan kuvaus toimii 
myös päätöksenteon apuvälineenä. 

Liikenteen toimivuuden nykytilaa voidaan selvittää käyttämällä monia mitta-
usmenetelmiä, kuten ajoneuvojen laskenta ja ajoneuvovälien mittaus, liiken-
teen sujuvuus kelluvan auton menetelmällä, videotulkinta ja määräpaikkatut-
kimukset. Olosuhteiden vaikutus liikenteen toimivuuteen saadaan selville lii-
kenteen hallinnan peruspalveluiden tuottamiseen tarvittavan ympäristö-, keli- 
ja liikennetiedon avulla. 

Tierekisterin, onnettomuustietojen ja liikenteen seurannan avulla määrite-
tään toimivuuden, turvallisuuden ja ympäristöhaittojen nykytila. 

1.2 Seuranta 

Matka- ja kuljetusketjujen ennustettavuuden ja luotettavuuden edellytyksenä 
on riittävän kattava kelin ja liikenteen seuranta. Tieliikenteen ajantasaisella 
ja riittävän kattavalla seurantajärjestelmällä sekä toimijoiden välisen tiedon- 
vaihdon avulla voidaan nopeasti havaita syntyvät häiriöt sekä niiden aiheut-
tajat. Kun häiriön luonne tunnetaan, voidaan häiriöiden tehokas hoito suunni-
tella entistä paremmin ja siten ylläpitää tieliikennejärjestelmän toimivuutta 
myös häiriötilanteissa. 

Talvihoidon laatuvaatimuksilla tuetaan myös tieliikennejärjestelmälle asetet-
tuja liikenteellisiä tavoitteita. Talvihoidon kustannusten optimointi saattaa 
joissakin sää- ja keliolosuhteissa alentaa tieliikennejärjestelmän kykyä hoitaa 
liikenteen kysyntää tavoitteita vastaavalla tasolla. Huono talvihoito sekä 
saamatta jäänyt tai myöhässä saapunut häiriötieto kasvattaa matka-aikoja ja 
siten heikentää tieliikennejärjestelmän toimivuutta. 

1.3 Suunnitteluvaiheet 

Suunnitteluvaiheet voidaan esittää kuvan 1 (The Big Shift) mukaisilla tasoilla 
seuraavasti: 

Strateginen taso 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa otetaan huomioon koko liikennejärjestel-
män mandollisuudet vastata liikkumis- ja kuljetuskysyntään. Liikennejärjes-
telmäsuunnittelussa korostuu esisuunnittelun ja tiikennejärjestelmään koh-
distuvien päätösten vuorovaikutus. 

Strategisen tason liikenteen hallinnan suunnittelua käsitellään luvussa 3 Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelu. 

Taktinen taso 

Esiselvitysvaiheessa selvitetään 4-vaiheisen tarkastelun avulla toimenpitei-
den vaihtoehdot ja yhdistelmät, joilla väylästöön kohdistuva liikkumis- ja kul-
jetuskysyntä voidaan hoitaa liikenteellisten tavoitteiden mukaisesti. 
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Taktisen tason liikenteen hallinnan suunnittelua käsitellään luvussa 4 Esisel-
vitykset. 

Toim innallinen taso 

Toiminnallinen taso käsittää kaiken hankekohtaisen suunnittelun ja toteutuk-
sen: 

• Yleissuunnitteluvaiheessa muodostetaan ratkaisuvaihtoehdot, arvioi- 
daan niiden toteuttamiskelpoisuus ja valitaan jatkosuunnitteluun rat- 
kaisu, jossa määritetään liikenteen hallinnan keinojen käytän laajuus 

• Tiesuunnitelmaan sisältyvässä liikenteen hallinnan yleissuunnitel- 
massa esitetään toiminnalliset laatuvaatimukset 

• Rakennussuunnitteluvaiheessa määritetään toiminnalliset ja tekniset 
laatuvaatimukset 

• Rakentaminen ja käyttöönotto 

Toiminnallisen tason liikenteen hallinnan suunnittelua käsitellään luvuissa 5 
Yleissuunnittelu, 6 Tiesuunnitelma ja 7 Rakennussuunnitelma. 

Lohkokaaviossa (kuva 2) on esitetty liikenteen hallinnan pääkohdat tienpi-
dossa. 
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JOHDANTO 

Liikenteen 
nykytilan kuvaus 	 Tavoitteiden 

tavoitteita vastaavat 	saavuttamisen 

nykytilan mittarit 	j 1 	arviointi 

Lilkenteellisten 
tavoitteiden asettelu 	Tavoitteiden 
v" toimivuus 	 toteutumisen 
" turvallisuus 	 seuranta 
v" ympäristövaikutusten 

hallinta 

Käyttö ja ylläpito 

v' käyttö 
V' käytön aikainen 

kehittäminen 

" hoito 
V' ylläpito 

Käyttäjien 
koulutus 

1. 2. 3. 4. 

Toimenpiteet, Toimenpiteet, Toimenpiteet, Isot laajen- 
jotka vaikut- joilla tehoste- joilla paran- nus- ja uusin- 
tavat liiken- taan olemas- netaan ole- tainvestoinnit 
netarpee- sa olevan massa ole- 
seen ja väylästön vaa väyläs- 
kulkutavan käyttää töä 
valintaan 

Liikennetekninen 
käyttöönotto 

Rakentaminen 

Tiesuunnitelma 	Rakennussuunnitelma 
Yleissuunnitelma 	1 	ja/tai 	 ja/tai 

liikenteen hallinnan 	liikenteen hallinnan 
Tolmenpidesuunnitetma 	yleissuunnitelma 	rakennussuunnitelma 

Kuva 2. Liikenteen hallinta tienpidossa 
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2 TI ELlI KEN N EJÄRJ ESTE LMÄLLE ASETETTAVAT TA-
VOITTEET 

Tavoitteet määritetään liikenteen toimivuudelle, turvallisuudelle ja ympäristö- 
vaikutusten hallinnalle. Tavoitteissa otetaan huomioon ajo-olosuhteiden vai-
kutus. Tavoitteiden määritys yhteysväli-, väylä- ja väyläosakohtaisiksi antaa 
hankesuunnitteluprosessille selkeän päämäärän. 

Toimivuustavoitteet 

Toimivuustavoitteet määritetään eri liikennetilanteille. On kohtuuton vaati-
mus, että liikenteen pitäisi sujua yhtä hyvin kaikkina aikoina ja olosuhteista 
riippumatta. Tieliikennejärjestelmässä matka- ja kuljetusketjujen ennustetta-
vuus ja luotettavuus ovat tärkeimmät ominaisuudet koko liikennejärjestelmän 
toimivuuden ja logistiikan kannalta. 

Toimivuustavoitteiden asettaminen kuten sujuvuus, viivytykset ja matka-aika 
on erittäin tärkeää, jotta saavutetaan toteutettavien toimenpiteiden yleinen 
hyväksyttävyys. 

Liikennekäytävälle asetetaan toimivuustavoitteet. Pääteiden runkoverkolla 
varareittien suunnittelu ja valmius ottaa varareitti käyttöön häiriötilanteissa 
määritetään liikennekäytävälle asetettavissa toimivuusvaatimuksissa. Vara- 
reitin toimivuusvaatimukset voivat olla erilaiset henkilö- ja tavaraliikenteelle 
kelirikon tai kantavuuden rajoittaessa liikennöintiolosuhteita. Varareittien 
toimivuustavoitteet asetetaan turvallisuus- ja ympäristävaikutusten hallinnan 
tavoitteiden pohjalta. 

Turvallisuustavoitteet 

Turvallisuustavoitteet määritetään konkreettisina lukuarvoina, jotta toimenpi-
teiden vaikutus ja tavoitteisiin pääsy voidaan arvioida. Nykyiset määrälliset 
henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän tavoitteet pohjautuvat valta- 
kunnallisiin liikenneturvallisuustavoitteisiin, jotka hyväksytään valtioneuvos-
tossa. 

Riski joutua onnettomuuteen kasvaa varareitillä, koska liikennetilanne sillä 
muuttuu normaalista. Arvioidaan varareitin käytettävyys ja käytön riskit eri 
vuorokauden aikoina. Liikenteen hallinnan keinoin voidaan lisätä liikennetur-
vallisuutta erityisesti talviaikana ja huonoissa sääolosuhteissa. Tästä tulee 
asettaa omat tavoitteet. 
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Ympäristövaikutusten hallinnan tavoitteet 

Ympäristövaikutusten hallinnan tavoitteet koskevat ensisijaisesti melu- ja 
päästöhaittoja. Uuden teknologian, kuten moottoritekniikan ja informaatio- 
palveluiden, voidaan myös katsoa vaikuttavan myönteisesti tavoitteiden saa-
vuttamiseen. 

Liikennekäytävän varareittisuunnittelu on myös ympäristövaikutusten hallin-
taa. Vaarallisten aineiden kuljetusten ohjaaminen varareitille taajamissa on 
arvioitava huolellisesti ja riski on aina määritettävä. 

Yhteysväli- ja väyläkohtaisesti asetettavat tavoitteet: 

1. toimivuustavoitteet 

2. turvallisuustavoitteet 

3. ympäristövaikutusten hallinnan tavoitteet 
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3 LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 

3.1 Yleistä 
Liikennejärjestelmäsuunnittelulla tarkoitetaan liikenteen suunnittelua, jossa 
tietyn alueen liikkumista ja kuljetuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Liiken-
nejärjestelmäsuunnittelussa otetaan huomioon kaikki liikennemuodot kuten 
autoliikenne, joukkoliikenne, kevyt liikenne, kuljetukset, niihin liittyvät matka- 
ja kuljetusketjut sekä liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus. 

Kuvassa 3 on esitetty tiensuunnitteluprosessin ja liikennejärjestelmäsuunnit-
telun vuorovaikutus. Usein liikennejärjestelmäsuunnittelua varten joudutaan 
tekemään esiselvityksiä sekä yleis- ja toimenpidesuunnitelmia, jotta päätök-
siä voidaan tehdä hankkeiden toteuttamisesta. 

Kuva 3. Tiensuunnitteluprosessi (Yleissuunnitteluohjeen luonnos, Tiehallinto 2005) 

Liikenteen hallinnan toimintaympäristön määrittäminen auttaa keskittymään 
toimenpiteiden olennaisiin vaikutuksiin. Liikenteen hallinnan toiminnot vaihte-
levat suuresti toimintaympäristäittäin, joita ovat kaupunkiseudut, pitkämat-
kaista liikennettä palvelevat runkotiet sekä muu tieverkko. Suuret kaupunki- 
seudut, joissa kysynnän ohjauksen toimenpiteet tulevat kyseeseen, ovat 
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vaativimmat toimintaympäristät. Toimintaympäristöt määritetään Tiehallinnon 
liikenteen hallinnan toimintalinjoissa. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa informaatiopalvelut tulee arvioida aina, 
koska niillä voidaan tukea lähes kaikkien liikenteen hallinnan keinojen käyt-
töä. 

Liikennekeskuksella on keskeinen rooli liikenteen hallinnan operatiivisena 
toimijana. Liikennekeskuksen toiminnan edellytyksenä on ajantasainen, riit-
tävä ja luotettava tieto liikennetilanteesta ja liikenneolosuhteista. 

Tiepiirien roolina on huolehtia suunnittelusta ja liikennekeskustoiminnan 
edellytyksistä alueellaan. Sopimalta vastuunjako toimijoiden kesken voidaan 
toimia tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Liikenteen hallinnan kannalta liikennejärjestelmätyö jakaantuu kahteen pää- 
tehtävään: 

• liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 
• liikenteen hallinnan toimintojen ja palveluiden ylläpito 

3.2 Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Lähtökohdat 

Liikenne- ja viestintäministeriön telematiikkastrategian /5/ mukaan suunnitte-
lun tulee perustua siihen, että arvioidaan kaikkien liikennemuotojen kyky hoi-
taa kuljetus- ja liikkumistarve. Suurten kaupunkiseutujen henkilöautoliiken-
teen rajoittaminen vaatii poliittista ohjausta sekä tuekseen rakenteellisia 
muutoksia kuten liityntäpysäköinnin järjestämistä, jopa uusia raideliikenneyh-
teyksiä tai linja-autoterminaaleja sekä hyviä matkaketjupalveluita. 

Liikenteen hallinnan toimintalinjat tukevat tienpidon valtakunnallisten sekä 
alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimista. Liikenteen hallinnan 
toimintalinjoissa peruspalveluiden tavoitteiksi on määritelty: 

• ihmisten jokapäiväisen liikkumisen turvallisuuden, sujuvuuden ja en-
nustettavuuden lisääminen 

• elinkeinoelämän kuljetusten turvallisuuden, sujuvuuden ja ennustet-
tavuuden lisääminen 

• talviajan liikenneturvallisuuden lisääminen 
• huonojen ajo-olojen ja muiden liikenteen vaara- ja häiriötilanteiden 

liikkumiselle ja kuljetuksille aiheuttamien viipeiden ja muiden haittojen 
minimointi 

• tienkäyttäjien ajokäyttäytymiseen sekä kulkumuodon, matka- 
ajankohdan ja reitin valintaan vaikuttaminen sekä 

• olemassa olevan tieverkon käytön tehostaminen 

Peruspalvelut kohdistetaan sinne, missä tarve ja hyödyt ovat suurimmat. Ar-
vioperusteina käytetään liikennemäärää, häiriölle herkkien kuljetusten mää-
rää sekä liikenteellisten ongelmakohtien määrää. Palvelut kohdistuvatkin en-
sisijaisesti suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehäteille, vilkasliikentel-
sille runkoteille sekä pääteiden ongelmajaksoille. 
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Tavoitteet 

Liikenteen hallintaa koskevien visioiden laatimisessa on pitäydyttävä toimin-
nallisella tasolla ja vältettävä tiettyyn teknologiaratkaisuun sitoutumista. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa liikenneinfrastruktuurista vastuullisten or-
ganisaatioiden on muodostettava yhteinen näkemys "liikennevisio" liikenne- 
järjestelmässä toimivien tahojen kanssa tieliikennejärjestelmälle asetettavis-
ta liikenteellisistä tavoitteista. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa keskeiset liikenteelliset tavoitteet koskevat 
liikenneinfrastruktuurin toimivuutta. Tämän lisäksi on tarkasteltava liikkumi-
sen tarvetta palveluiden ja matkaketjujen näkökulmasta. Liikkumisen tavoit-
teet voidaan esittää esimerkiksi ohjeellisina matka-aikoina vyöhykkeittäin. 
Näin voidaan muodostaa "liikkujavisio" matkaketjuista ja niitä tukevien palve-
luiden tarpeesta. 

Liikenteen ja väyläpalveluiden tarkastelun kehikkoa (kuva 4) voidaan käyttää 
yhteisen näkemyksen muodostamiseen. 

Kuva 4. Sovellus Tiehallinnon liikenteen ja väyläpalvelujen tarkastelun kehikosta 
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Organisointi 

Liikenteen hallinnan keinojen tehokas käyttö edellyttää organisaatioiden ak-
tiivista osallistumista liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja sitoutumista tavoit-
teisiin. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tulee olla jatkuvaa ja organisoitunut-
ta, koska liikenteen hallinnan keinot ja teknologia kehittyvät nopeasti. Tämän 
vuoksi liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee päivittää riittävän usein. 

Liikenteen hallinnan keinot 

Liikenteen hallinta on keino saavuttaa tieliikennejärjestelmälle asetetut liiken-
teelliset tavoitteet. Liikenteen hallinnalla voidaan varmistaa liikennejärjestel-
män toimintakykyä ja liikkumisen turvallisuutta kaikissa olosuhteissa. Liiken-
teen hallinnan keinoin voidaan edistää liikennejärjestelmän käytön tehok-
kuutta, kuten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, yhteiskuntataloudellisuut-
ta ja ympäristöystävällisyyttä. Liikenteen hallinnan keinoja ja toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi pysäköintipaikkojen sijoittelu ja määrä sekä niihin ohjaus, 
joukkoliikenneinformaatio, reittineuvonta ja -opastus, muuttuvat liikennemer-
kit, radiossa luettavat tiedotteet, poliisin suorittama nopeusvalvonta, liiken-
neonnettomuuksien tehokas hoito ja varareitille opastus häiriötilanteessa. 

Liikennejärjestelmän toimijoiden yhteisesti sopimia liikenteen hallinnan kei-
noja ovat esimerkiksi Tiehallinnon viranomaisyhteistyön toimintatavat, eri-
koiskuljetusten lupaehdot ja avattavien siltojen vesiliikenteen kulkurajoituk-
set. Näiden sopimuksien tarkoituksena on liikenteelle aiheutuvien häiriöiden 
minimointi. 

Varareitit sekä vaarallisten aineiden että ylikorkeiden kuljetusten reitit ovat 
liikenteen hallinnan keinoja, joilla hallitaan ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia 
riskejä sekä vaikutetaan odottamattomien häiriöiden määrään ja paikkaan. 

Liikenteen hallinnan tietojärjestelmät 

Liikennejärjestelmän tehokas käyttö edellyttää organisaatioilta varsinaisten 
infrastruktuurien lisäksi tehokkaita, luotettavia sekä ajantasaisia tieto- ja tie-
donvälitysjärjestelmiä, joiden avulla matka- ja kuljetusketjujen sekä infor-
maatiopalveluiden toimivuus voidaan taata. Liikennealalla on ryhdytty käyt-
tämään yhteistä liikennetietokirjastoa (www.kalkati.net ) telematiikkapalvelui-
den tiedonvälityksessä organisaatioiden välillä, jotta tiedonvaihto ja palvelui-
den kehittäminen olisi helppoa ja kaikkien organisaatioiden käytettävissä. 

Liikennejärjestelmässä toimivia tahoja tulee liikennejärjestelmäsuunnittelus-
sa kannustaa matka- ja kuljetusketjuissa syntyvän tiedon luovuttamiseen lii-
kennejärjestelmän tehokkaan käytön hyväksi sekä parempien palveluiden 
aikaansaamiseksi. 

Liikenteen hallinnan tietojärjestelmien tehokas käyttö ja operatiivinen toimin-
ta edellyttävät organisaatioiden vastuiden kuvausta riittävän yksityiskohtai-
sesti toiminnoittain ja palveluittain liikenteen hallinnan arkkitehtuurin mukai-
sesti /6/. Liikenteen hallinnan arkkitehtuurin keskeiset osat suunnittelussa 
ovat: 

• toiminnallinen arkkitehtuuri, jossa kuvataan toimintoketjuina liiken- 
teen hallinnan keinojen toiminnotja toimintojen väliset yhteydet 
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tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri, jossa kuvataan liikenteen hal-
linnan tietojärjestelmien tavoitteellinen rakenne, rakenne ja yhteydet 
sekä keskeiset yhteensopivuusratkaisut 
käyttö- ja ylläpitosuunnitelma, jossa määritellään arkkitehtuurien käyt-
tö liikenteen hallinnan toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja 
käytössä. 

Liikenteen hallinnan keskeiset tulokset liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa: 

1. liikenteen- ja liikkumisenhallinnan visiot ja tavoitteet vuosille +5 
ja +10 kohdistettuina alueellisesti tai tieverkon osalle 

2. nykytilan kuvaus tavoitteiden mukaisilla mittareilla sekä pullon-
kaulat, puutteet ja ongelmat tavoitetilaan pääsyssä 

3. esiselvityskohteet (hankekori, teemapaketti) 

3.3 Liikenteen hallinnan toimintojen ja palveluiden ylläpito 

Liikenteen hallinnan tienpitoa tukevat suunnitelmat kuten strategiat, toiminta- 
linjat, valtakunnalliset suunnitelmat ja toimijoiden keskinäiset sopimukset 
luovat pohjan liikenteen hallinnan toimintojen ylläpidolle ja käytönaikaiselle 
kehittämiselle. 

Liikenteen hallinnan toiminnallisen arkkitehtuurin mukaan määritetään toimi- 
joiden jatkuva yhteistyö ja häiriöiden hoitoon liittyvä tiedonkulku. Tällä voi-
daan vaikuttaa häiriöiden kestoon ja laajuuteen merkittävästi. Liikennejärjes-
telmän toimintoja ja palveluita ylläpitävä organisaatio tulee nimetä ja sen 
vastuu määritellä, jotta toimintojen ja palveluiden laatu säilyy elinkaaren 
ajan. 

Liikenteen hallinnan vastuunjako korostuu erityiskohteissa kuten satamien, 
merkittävien kuljetusterminaalien ja rajanylityspaikkojen liikenteen hallinnas-
sa. Näissä kohteissa liikennettä ohjaavia toimijoita on useita sekä raskaan 
liikenteen määrä on poikkeuksellisen suuri. Häiriöt satamien logistisessa 
toiminnassa ja muutokset rajamuodollisuuksissa heijastuvat nopeasti yleisel-
le tieverkolle. Häiriöihin nopealla reagoinnilla ja tiedotuksella saadaan häiriöt 
yleisellä tieverkolla minimoitua. 

Toteutettujen liikenteen hallinnan järjestelmien ja palveluiden käyttö sekä 
käytön aikainen kehittäminen ovat osa liikenneverkon käyttöä, joka vaatii or-
ganisaatioilta resursseja liikenteellisen ja teknisen toimivuuden seurantaan. 
Järjestelmien toimintaa on jatkuvasti arvioitava ja tarvittaessa kehitettävä 
niin, että liikennetilanteiden muuttuessa järjestelmien toiminnalla voidaan 
edelleen vaikuttaa myönteisesti. Simulointimallien käyttämistä tulee suosia 
liikenteellisten tavoitteiden saavuttamisen seurannassa ja käytönaikaisen 
kehittämisen työkaluna. Samalla edistetään mallien kehittämistä. 

Useimpien liikenteen hallinnan keinojen käyttäminen edellyttää tieto- ja tieto- 
liikennejärjestelmää sekä niiden ylläpitoa. Arkkitehtuurien mukainen järjes- 
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telmällinen suunnittelu, toteutus ja ylläpito ovat kiinteä osa liikennejärjestel-
män toimintojen ja palveluiden ylläpitoa. 1 nformaatiopalveluiden käyttäminen 
koko liikennejärjestelmää hyödyttävänä liikenteen hallinnan keinona edellyt-
tää tietojen välityksen ja tietosisällön osalta kaikkia toimijoita sitovia sopi-
muksia. Kaikille toimijoille yhteisen arkkitehtuurin varaan voidaan rakentaa 
niin viranomaisten välinen tiedonvaihto, kansainvälinen tiedonvaihto kuin 
kaupallisetkin palvelut. Teknistä ratkaisua saattavat rajoittaa tiedonvaihto- ja 
hankintatapaan liittyvät sopimukset. 

Tietoliikenneverkon järjestelmällinen rakentaminen sekä viranomaisten väli-
nen tietoliikennekapasiteettien vaihto ja vuokraus luovat edellytykset tie- ja 
liikenneolojen seurannalle ja siten liikenteen hallinnan keinojen laajamittai-
selle käytölle. Tietoliikenneyhteydet muodostavat merkittävän osuuden lii-
kenteenhallinnan hankekohtaisista kustannuksista. Tämän vuoksi on tar-
peen tehdä erityisesti suurten kaupunkiseutujen liikenteen hallinnan järjes-
telmien tarvitsema tietoliikenteen runkoverkkosuunnitelma. Suurilla kaupun-
kiseuduilla on yleensä saatavilla tietoliikenneyhteyksiä yleisen tieverkon liit-
tymien ja liikennekeskuksen välille, jolloin vältytään kalliiden kaapeliyhteyk-
sien rakentamiselta. 

Liikenteen hallinnan arkkitehtuureja hyödynnetään toimintojen ja palveluiden 
muutoksien suunnittelusta alkaen, jolloin voidaan arvioida toimintojen ja pal-
veluiden muutosten vaikutukset koko liikennejärjestelmän toimivuuteen. 

Liikennejärjestelmän liikenteen hallinnan toimintojen ja palvelui-
den ylläpito: 

1. ylläpitävän organisaation ja tehtävien määritys 

2. liikenteen- ja liikkumisenhallinnan toteutuman seuranta 

3. tiedotus- ja toimintasuunnitelma häiriätilanteissa käytettäväksi 

4. käytönaikaisen kehittämisen suunnitelmat 

5. toiminnallisen arkkitehtuurin ylläpito 

6. järjestelmäarkkitehtuurin ylläpito 
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4 ESISELVITYKSET 
Esiselvityksiin katsotaan kuuluvan kaikki selvitykset, jotka tehdään ennen 
hankekohtaista yleissuunnitelman tai toimenpidesuunnitelman laatimista. 

Esiselvitysvaihe: 

1. ennakkoluuloton toimenpiteiden nelivaiheinen arviointi 

2. liikenteen hallinnan toiminnallisen arkkitehtuurin käyttö 

3. kansalaisten tasapuolinen kohtelu palveluita suunniteltaessa 

4. kustannusennuste 

4.1 Nelivaiheinen tarkastelu 

Nelivaiheinen tarkastelu /7/ kuvaa yleistä suunnittelufilosofiaa kokonaista-
loudellisuuden saavuttamiseksi. Nelivaiheisen tarkastelun tavoitteena on 
analysoida erilaisia toimenpiteitä tieverkon tai sen osan tila- ja ongelmakar -
toituksen pohjalta. Tällaisia toimenpiteitä ovat myös liikenteen hallinnan kei-
not tai sovellukset. 

• 1 	1 kL i:i 	1 l 	1 f 	1 :g...-i 1 

1. 2. 3. 4. 

Toimenpiteet, Toimenpiteet, Toimenpiteet, Isot laajen- 
joilla vaikute- joilla tehoste- joilla paranne- nus- ja uusin- 
taan liikenne- taan nykyisen taan olemas- vestoinnit 
tarpeeseen ja tieverkon sa olevaa 
kulkutavan käyttöä väylästöä 
valintaan 

1 
Vaihtoehtojen arviointi tavoittei- i: 	Yleissuunnitelma den saavuttamiseksi ____________________ 

Toimenpiteiden yhdistelmät i 	
Toimenpideselvitys 

Kuva 5. Esiselvityksen vaiheet ja ehdotus suunnittelun jatkamisesta 

Merkittävimpien yhteysvälien ja pääväylien liikennekäytävät tarkastellaan 
häiriöiden hallinnan kannalta. Tällöin varareitit suunnitellaan. 
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Liikenteen hallinnan keinojen käyttömandollisuus liikenteen hallinnan perus-
palveluiden lisäksi eri vaiheissa voidaan esittää taulukon 1 mukaisesti. Lii-
kenteen hallinnan peruspalveluiden huomioon ottaminen suunnittelussa ole-
tetaan olevan toimintalinjojen mukaista. 

Taulukko 1. Liikenteen hallinnan keinojen käyttö nelivaiheisessa tarkastelussa. Lii-
kenteen hallinnan peruspalvelut on esitetty vinovllvoituksella. 

Liikenteen hallinnan 
keino 

VAIHE 1 	Lii- 
kennetarve ja 
kulkutapa 

VAIHE 2 
Tehostetaan 
väylästön 
käyttöä 

VAIHE 3 
Parannetaan 
väylästöä 

VAIHE 4 
Isot laajennus-
ja uusinves-
toinnit 

Kysynnän ohjaus 

Joukkoliikenteen 	suosimi- 
nen 

Häiriönhallinta 

Liikenteenohjaus .rdA fAJ 
Tiedotus 
___ IA: - - 

Valvonta 

Kuljettajan tuki 

Vaihe 1. Liikennetarpeeseen ja kulkutapaan vaikuttaminen, kysynnän ohjaus 
käyttömaksuilla ja joukkoliikenteen suosiminen yhteiskunnan tukimaksuilla 
vaativat liikennejärjestelmän toimijoiden yhteistyön lisäksi poliittisen päätök-
sen. 

Vaihe 2. Liikenteen hallinnan keinoja ovat mm. joukkoliikennekaistojen li-
sääminen ja niihin liittyvät liityntäpysäköintipalvelut, kaistan käytön muutta-
minen liikennetilanteen mukaan, tiedotus, informaatiopalvelut sekä reittioh-
jaus. Arvioidaan turvallisuuteen vaikuttavien keinojen vaikutukset, kuten lii-
kennevirran nopeuden optimointi muuttuvin nopeusrajoituksin keti- ja liiken-
netilanteen mukaan, liikennevalojen toiminnan parantaminen, ramppiohjaus 
ja automaattinen nopeus- ja kaistankäytönvalvonta. 

Vaihe 3. Tien parantamistoimenpiteitä tehostavia keinoja ovat mm. liikenteen 
ohjaus liikennevaloin ja liikennevirran nopeuden optimointi muuttuvin nope-
usrajoituksin keli- ja liikennetilanteen mukaan. 

Vaihe 4. Isoja laajennus- ja uusinvestointitoimenpiteitä tehostavina keinoina 
tarkastellaan joukkoliikenteen eriyttäminen päätiestä sekä erityiskohteiden, 
kuten tunneleiden, satamien, merkittävien kuljetusterminaalien ja rajanylitys-
paikkojen häiriönhallintaan liittyvä liikenteen- ja reittiohjaus. 

4.2 Liikenteen hatiinnan toiminnallisen arkkitehtuurin käyttö 

Arkkitehtuurin avulla arvioidaan liikenteen hallinnan keinojen toteuttamiskel- 
poisuus ja eri toimijoiden vastuulla olevien liikenteen hallinnan keinojen käy- 
tön yhteensovittaminen. Organisaatioiden sitouttaminen on tarpeen joissakin 
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tapauksissa jo esiselvitysvaiheessa liikenteen hallinnan keinojen toiminta- 
malleja suunniteltaessa. 

4.3 Perus- ja lisäarvopalvelut 

Tulevaisuudessakin liikennettä koskevien peruspalveluiden kuten määräys-
ten, kieltojen ja rajoitusten esittäminen tiestöllä on välttämätöntä. Julkisia 
palveluita suunniteltaessa tienkäyttäjien turvallisuutta ei saa asettaa eri 
asemaan tuottamalla tietoa vain lisäarvopalveluna, vaan tieto on tuotettava 
aina myös julkisesti. 1 nformaatiopalveluiden suunnittelussa maksullisten Ii-
säarvopalveluiden tulee perustua vähintään saman laatuiseen tietoon kuin 
viranomaisten tuottama palvelu. 

4.4 Esiselvityksen sisältö 

Nelivaiheisella tarkastelulla tuotetaan tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtoeh-
toisia ratkaisuja. Ne arvioidaan siinä laajuudessa, että päätös suunnittelun 
jatkamisesta tai keskeyttämisestä voidaan tehdä. Suunnittelua voidaan jat-
kaa yleissuunnitelman, toimenpidesuunnitelman, tiesuunnitelman tai liiken-
teen hallinnan yleissuunnitelman laatimisena. 

Eri vaihtoehdoille laaditaan kustannusennusteet käyttäen kokemusten mu-
kaisia toteutuskustannuksia. Tietojärjestelmien kustannusosuus on usein 
merkitsevä. Myös vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset arvioidaan. 

Tapauksissa, joissa ei ole tarvetta laatia tielain mukaista yleissuunnitelmaa 
voidaan suunnittelua jatkaa toimenpidesuunnitelman, tiesuunnitelman tai lii-
kenteen hallinnan yleissuunnitelman laatimisena. 

Esiselvitysvaiheen keskeiset tulokset: 

1. hankkeen määritys 

2. tavoitteet ja toimivuusvaatimukset 

3. kustannusennuste 

4. vaiheittain toteutettavuus 

5. liikenteelliset vaikutukset 

6. ehdotus jatkosuunnittelusta 
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5 YLEISSUUNNITTELU 
Työn alussa suunnitellaan eri vaihtoehtoja siinä laajuudessa, että vaihtoehto 
voidaan valita liikenteellisten, taloudellisten ja ympäristövaikutuksien perus-
teella. 

Kuva 6. Yleissuunnittelun vaiheet 

5.1 Liikenteen hallinnan sisältyminen yleissuunnitelmaan 

Yleissuunnittelussa selvitetään tien likimääräinen sijainti, tien kytkennät ny -
kyiseen sekä tulevaan tiestöön ja maankäyttöön, tekniset ja liikenteelliset 
perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Suunnittelu- 
tarkkuus sovitetaan siten, että suunnitelman tekninen, taloudellinen ja ympä-
ristöllinen toteuttamiskelpoisuus tulee varmistetuksi. Lain mukainen ympäris-
tövaikutusten arviointi (YyA) tehdään yleensä alustavan yleissuunnittelun 
aikana. Liikenteen hallinnan toimenpiteet mainitaan YVA:ssa, jos toimenpi-
teillä vaikutetaan mitoittavaan melutasoon tai päästöihin alentavasti. 

Esiselvitysvaiheessa tehty päätös muodostaa pohjan liikenteen hallinnan 
keinojen käytölle. Liikenteen hallinnan keinojen vaikutuksia on usein tarkas-
teltava laajemmalla kuin varsinaisen yleissuunnitelmaan sisältyvällä tiever -
kolla. 



Liikenteen hallinta osana tienpitoa 	 27 
YLEISSUUNNITTELU 

Yleissuunnittelussa tehdään yleensä palvelutaso- ja liittymien toimivuustar-
kastelut ennusteliikennemäärillä. 

Yleissuunnittelussa määritetään nopeusrajoitus suunnittelukohteissa sekä 
arvioidaan muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö eri olosuhteissa, kuten ajo-
kelien ja liikennemäärän vaihdellessa. 

Häiriönhallinnan ja varareittien viitoituksen tarve arvioidaan tietyypille omi-
naisten onnettomuuksien määrän ja niiden aiheuttamien viivytysten mukaan. 
Viivytykset voidaan arvioida verrokkitien onnettomuuksien häiriöiden hoitoai-
kojen perusteella. Viivytykset voidaan selvittää hätäkeskuksien ja liikenne-
keskuksien tietokannoista. 

Tietunnelien häiriönhallinnasta ja liikenteenohjauksesta on omat määräyk-
sensä tietunneleiden suunnitteluohjeessa. 

Lähtökohdat 

Esisuunnittelun tulokset arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan. 

Vaihtoehtojen muodostaminen ja arviointi 

Vaiheittain rakentamisen kannattavuus arvioidaan maankäytön kehityksen 
lisäksi myös liikennemääräennusteen perusteella. Jos liikenteen hallinnan 
keinoin liikenteelliset tavoitteet saavutetaan, siirretään tieinvestointia. 

Liikennekäytävän toimivuus arvioidaan kaikkia vaihtoehtoja muodostettaes-
sa. Tarvittaessa tarkastellaan liikennekäytävän toimivuutta yleissuunnitel-
man rajausta laajemmalla tieverkolla. 

Valitaan vaihtoehdoista parhaiten tavoitteisiin soveltuvat keinot sekä arvioi-
daan liikenteellisten tavoitteiden saavuttaminen. Selvitetään valittujen liiken-
teen hallinnan keinojen käyttö, alueellinen laajuus ja laatutaso. Laaditaan 
vaihtoehtojen vertailukustannukset. 

Vaihtoehdon valinta 

Esitetään valitusta vaihtoehdosta periaateratkaisut sekä reunaehdot. 

Esitetään perustelut vaihtoehdon valinnasta. Niiden keinojen käyttö perustel-
laan sanaltisesti, joiden vaikutusarviointiin ei ole menetelmää. Liikenteen hal-
linnan keinojen vaikutukset ovat osa koko hankkeen yhteiskuntataloudellista 
arviointia. 

Liikenteen hallinnan toimintalinjojen mukaisesti liikenteen- ja kelinseuranta 
suunnitellaan liikenteen hallinnan peruspalveluiden tuottamiseksi. 

Laaditaan valitusta vaihtoehdosta alustava kustannusarvio. Arvioidaan vuo-
tuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. 
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5.2 Liikenteen hallinnan sisältyminen toimenpidesuunnitel-
maan 

Toimenpidesuunnitelmaan kuuluvat samat suunnittelutehtävät kuin tielain 
mukaiseen yleissuunnitelmaan, mutta sitä ei käsitellä tielain mukaisena 
suunnitelmana. 

Liikenteen hallinnan toimenpiteiden kohdistuessa nykyiseen tieverkkoon, 
tarkistetaan suunnittelujakson nopeusrajoituksien käyttö voimassa olevien 
suunnittelukriteerien mukaisesti, jotta lähtökohta vaihtoehtojen muodostami-
selle on oikea. 

Toimenpidesuunnittelusta edettäessä suoraan tienrakennussuunnitteluun 
määritetään liikenteen hallinnan ratkaisut ja toimijoiden vastuut erillisessä 
liikenteen hallinnan yleissuunnitelmassa. 

5.3 Liikenteen hallinnan periaateratkaisu ja alustava kustan-
n usarvio 

Liikenteen hallinnan periaateratkaisussa esitetään valittujen liikenteen hal-
linnan keinojen käytön laajuus ja vaikutukset. Ehdotettujen keinojen toimin-
nalliset ominaisuudet sekä tavoitteet kuvataan, jotta niiden vaikutukset voi-
daan arvioida ennen toteutusvaiheen suunnittelua. 

Yleissuunnittelun liikenteen hallinnan tulokset: 

1. Liikenteen hallinnan periaateratkaisu ja laajuus 

2. Liikenteen hallinnan toimijatja vastuunjako 

3. Vaikutusarvioinnit 

4. Vaiheittain rakentaminen 

5. Alustava kustannusarvio ja hyötykustannuslaskelma 

Ohjeet jatkosuunnittelulle annetaan suunnitelman hyväksymispäätöksen yh-
teydessä. 

5.4 Jatkosuunnittelu 

Liikenteen hallinnan suunnittelu yleissuunnittelun jälkeen jatkuu liikenteen 
hallinnan yleissuunnitelman laatimisena osaksi tiesuunnitelmaa. 

Tiehen kohdistuvat vähäiset parannustoimet, jotka voidaan tehdä ilman tie- 
lain mukaista käsittelyä, suunnitellaan osana liikenteen hallinnan yteissuun-
nittelua. Yleensä vähäiset tienrakennustoimenpiteet voidaan ilmaista toimin-
nallisina laatuvaatimuksina eikä varsinaista rakennussuunnitelmaa tarvitse 
laatia. 
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Kuvassa 7 on esitetty suunnittelun jatkuminen yleissuunnittelusta rakennus- 
suunnitteluun. 

Kuva 7. Suunnittelun jatkaminen yleissuunnitteluvaiheen jälkeen 
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6 TIESUUNNITELMA 
Tiensuunnitteluvaiheessa määritetään tien tarkka sijainti, tietä varten tarvit-
tavat alueet, yleisten ja yksityisten teiden liittymät sekä muut tiejärjestelyt, 
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt sekä muut yksityiskohtaiset 
ratkaisut kuten mm. liikenteen haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Tiesuunnittelussa ratkaistaan maanomistajiin ja muihin asianosaisiin välittö-
mästi vaikuttavat tekijät, joten vuorovaikutus painottuu heidän kanssaan so-
vittaviin asioihin. 

Liikenteen hallinnan yleissuunnitelma laaditaan aina. Yleissuunnitelmien laa-
timisessa on huomioitava liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyö ja näin 
varmistettava muiden liikennejärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vai-
kutukset suunnittelukohteen ratkaisuihin. 

Liikenteen haltinnan yleissuunnitelmassa määritetään liikenteen hallinnan 
keinojen laajuus ja toiminnalliset laatuvaatimukset. Toiminnot kuvataan lii-
kenteen hallinnan toiminnallisen arkkitehtuurin mukaisella tavalla. Sovitetaan 
tiesuunnittelun liikennetekniset periaateratkaisut ja liikenteen hallinnan kei-
not liikenteellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Liikenteen hallinnan yleissuunnittelun keskeisimmät tehtävät ovat liikenteen 
hallinnan keinojen soveltaminen ja niiden toiminnalliset laatuvaatimukset, 
yhteensovitus muiden osasuunnitelmien kanssa sekä suunnitelman periaa-
teratkaisut ja kustannusarvio. 

Kuva 8. Liikenteen hallinnan yleissuunnittelun vaiheet 

Liikenteen hallinnan periaateratkaisut esitetään tiesuunnitelmassa. Muu yksi-
tyiskohtaisempi aineisto liitetään tiesuunnitelman oheisaineistoon. 
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6.1 Liikenteen hallinnan yleissuunnitelma 

Tiesuunnitelmaan tehtävässä liikenteen hallinnan yleissuunnitelmassa selvi-
tetään tiejakson liittyminen nykyisiin liikenteen hatiinnan telematiikkasovel-
luksiin ja varauksiin. Liikenteen hallinnan eriytetyn tietoliikenneverkon raken-
ne ja mandollisuus operaattoreiden kanssa yhteisrakenteeseen selvitetään. 
Liikenteen hallinnan yleissuunnitelma sisällytetään suunnitelman Liiken-
teenohjaus-osaan. 

Liikenteen hallinnan peruspalvelut 

Liikenteen hallinnan toimintalinjojen mukaisia peruspalveluita ovat kelitiedo-
tus, häiriön hallinta ja häiriötiedotus, ajantasainen liikennetilannetiedotus se-
kä muuttuva liikenteen ohjaus. Yleissuunnittelussa määritellään peruspalve-
luiden edellyttämä kelin ja liikenteen seuranta. 

Liikenteen hallinnan toiminnalliset periaateratkaisut 

Edellisen suunnitteluvaiheen ja peruspalveluiden pohjalta selvitetään 

- käyttö- ja ohjausperiaatteet (toiminnallisen arkkitehtuurin mukaan) 
- toimijoiden sitoutuminen järjestelmien ja palveluiden käyttöön (toi-

minnallisen arkkitehtuurin mukaan) 
- viranomaisten yhteistyönä toteutettavien häiriönhallinnan ja liikenteen 

automaattivalvonnan vaikutus suunnitelmaan 
- pelastusviranomaisten vaatimuksien vaikutus järjestelmän toimintaan 

ja käyttöön 
- opasteissa käytettävät kielet (kaksikieliset kunnat, rajanylityspaikat, 

satamat) 
- uudentyyppisten muuttuvien opasteiden käyttö 
- liikennekeskuksen henkilöresurssien ja tilan tarve 
- mandollinen vaikutustutkimusten tarve 

Liikenteen hallinnan tekniset periaateratkaisut 

Tekniset periaateratkaisut suunnitellaan toiminnallisten periaatteiden 
pohjalta: 

- järjestelmän laajuus ja tietoliikenneverkon rakennevaatimukset 
- tietojärjestelmiin liitettävyys (järjestelmäarkkitehtuurin mukaan) 
- tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisut 
- hallinta- ja valvontapalveluiden vaatimukset suunniteltavalle järjes-

telmälle 
- järjestelmien periaatekaaviot (sähkö-, tietoliikenne-, tieto- ja hallinta- 

järjestelmät) 
- 	rakenteisiin tulevat kaapeliputki- ja kiinnitysvaraukset mm. silloissa 

sekä varaukset tulevia tarpeita varten 
- rakennussuunnittelun määrittely 
- liikenteen järjestelyt käyttöönotossa 
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Liikenteen hallinnan kustannukset 

Laaditaan kustannusarvio, tehdään hyötykustannuslaskelma, ellei aikai-
semmassa vaiheessa ole tehty sekä arvioidaan toteuttamiseen tarvittava 
aika. 

Liikenteen hallinnan yleissuunnitelman tulokset: 

1. Peruspalvelut 

2. Toiminnalliset periaatteet 

3. Tekniset periaateratkaisut 

4. Kustannusarvio 

6.2 Tietyömaiden liikenteen hallinta 

Tiehankkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat ratkaisevasti liiken-
teen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Työmaan tehokas liikennejärjestely vä-
hentää liikenteen siirtymistä ei toivotuille reiteille. Vilkasliikenteisten teiden 
työaikaisten liikennejärjestelyiden toimivuusvaatimuksien asettaminen on 
välttämätöntä. Liikennettä haittaavien töiden ja liikennejärjestelyiden muu-
tosajankohtien ajoittamisella voidaan minimoida liikenteelle aiheutettavat 
häiriöt. 

Tilaajan asettamat työnaikaiset liikenteen toimivuusvaatimukset esitetään 
urakka-asiakirjoissa. Toimivuusvaatimukset ja velvoitteet koskevat liikenne-
järjestelyiden vaikutuksia, suunnitelmien hyväksyttämistä, toimivuuden mit-
taamista, raportointia, tiedottamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa ku-
ten liikennekeskus, joukkoliikenneoperaattorit, pelastustoimi, poliisi ja media. 

Tiedotussuunnitelma laaditaan liikenteen hallinnan toiminnallisen arkkiteh-
tuurin kuvaustapaa käyttäen. Arkkitehtuurin määrämuotoisuudella varmiste-
taan tiedottamisen vastuunjako sekä viestien ymmärrettävyys. Tiehankkeen 
koosta riippuen tiedottamisesta voi vastata pienissä hankkeissa työmaapääl-
likkö tai suurissa hankkeissa jopa pelkästään tiedottamisesta vastaava hen-
kilö. Erityisesti joukkoliikenteen aikatauluihin, pysäkkijärjestelyihin, reitteihin 
ja pysäkeille pääsyyn vaikuttavista asioista on informoitava hyvissä ajoin 
joukkoliikenneoperaattoreita ja matkustajia. 

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävässä selvityksessä" Liiken-
teen hallinta kaupunkiseutujen isoilla tietyömailla", joka valmistuu 2005, tar-
kastellaan tiedotusta rakennusvaiheen liikenteen hallinnan keinona. 
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Tietyömaiden liikenteen suunnittelun tulokset: 

1. Toimivuusvaatimuksien toteutuminen 

2. Työnaikaisen liikenteenhoidon periaateratkaisut 

3. Sidosryhmäyhteistyö ja vastuun määrittely 

4. Tiedotussuunnitelma ja sen toteuttaminen 
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7 RAKENNUSSUUNNITELMA 

Liikenteen hallinnan rakennussuunnitelma 

Liikenteen hallinnan rakennussuunnitelma laaditaan osana liikenteenohjaus-
suunnitelmaa. Se sisältää osasuunnitelmat ja dokumentit toteutusta, käyttää 
sekä hoitoa varten. Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman aikavälin ol-
lessa useita vuosia on tarpeen tarkistaa liikenteen hallinnan yleissuunnitel-
ma. 

Kuva 8. Liikenteen hallinnan rakennussuunnittelu 

Liikenteen hallinnan rakennussuunnitelma sisältää liikenteenohjaussuunni-
telman lisäksi eri tekniikoihin liittyviä osasuunnitelmia. Suunnitelmat ja niiden 
pääkohdat ovat: 

Liikenteenohjaussuunnitelma 
- järjestelmien, palveluiden ja laitteiden toiminnalliset laatuvaatimukset 
- 	laitteiden määrä ja sijoitus 
- toimintojen käyttätapa ja ajoitus 
- 	tietovirrat eri järjestelmien välillä 
- käyttöliittymien toiminnalliset vaatimukset 
- järjestelmien toiminta vikatapauksissa 
- laitteiden tunnukset (nimeämisohje) 
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Tietoliikennesuunnitelma 
- 	verkon aktiivilaitteet 
- mediamuuntimet 
- 	laitteiden liitännät 
- 	tietoliikenneliittymät 
- 	kaapelireitit 
- ylijännitesuojaus 

Automaatiosuunnitelma 
- rakenne ja komponentit 
- osajärjestelmien autonomisuus 
- reduntanttisuus 
- varusohjelmistot 
- sovellusohjelmat 
- tiedonsiirtoprotokollat 
- tiedonsiirtorajapinnat 

Tietojärjestelmäsuunnitelma 
- verkon osoiteavaruus 
- tietoturvaratkaisu 
- tietokoneiden autentikointi 
- 	tiedonsiirto taustajarjestelmiin 
- 	hallinta- ja valvontapalvelujen liittäminen 
- 	tietosisällöt 

Turvajärjestelmäsuunnitelma 
- 	henkilöturvallisuus 
- omaisuuden suojaus 
- 	turvallisuuspalvelut 

Sähkösuunnitelma 
- 	keskuksetja laitetilat 
- varavoima ja keskeytymätän tehon syöttö (UPS) 
- sähköliittymät 
- 	kaapelireitit 
- 	ylivirta-, oikosu!ku- ja ylijännitesuojaus 

Käyttöönottosuunnitelma 
- käyttöönoton menettelyt 
- 	liikennejärjestelyt 
- tiedottaminen 
- käyttöönoton raportointi 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
- käyttöohjeet 
- huolto-ohjeet 
- toimintaohjeet vika- ja poikkeustilanteissa 
- liikenneteknisen toimivuuden seuranta ja raportointi 
- huoltotilanteiden liikenteenohjaussuunnitelmat 
- koulutus 
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Rakennussuunnittelun tulokset 

1 Liikenteenohjaussuunniteima 

2 Tietoliikennesuunnitelma 

3. Automaatiosuunnitelma 

4. Tietojärjestetmäsuunnitelma 

5. Turvajärjestelmäsuunnitelma 

6. Sähkäsuunnitema 

7. Käyttöönottosuunnitelma 

8 Kaytto- ja hoitosuunnitelma 
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8 VAIKUTUSARVIOINNIT JA TUTKIMUKSIEN TARVE 
Keinojen vaikutukset arvioidaan YHTALI- menetelmällä FITS- julkaisun 
3/2002 "Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet" soveltamisohjeiden 
mukaisesti Soveltamisohjeiden avuksi on laadittu palveluarviointikehikko 
AINO- ohjelmassa (helmikuu 2005). 
(http://www.aino.info/hankkeet/5  palvelup/palveluarviointikehikko.htm) 

Tiehankkeissa liikenteenhallinnan vaikutukset arvioidaan osana tiehanketta. 
Tiehankkeiden arviointiohjetta /8/ noudatetaan kaikkien liikenne- ja viestin-
täministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmiin, investointiohjelmiin tai talous- 
arvioihin ehdolla olevien tiehankkeiden arvioinnissa. Arviointiohjetta suositel-
laan käytettäväksi myös niissä laajennus- ja uusinvestoinneissa, joissa tarvi-
taan vähintään tiesuunnitelma. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten käytön vaikutukset tarkastellaan niin, että hy-
vissä keliolosuhteissa vähäisen liikenteen aikana voidaan käyttää suurem-
paa nopeusrajoitusta. Vastaavasti huonojen keliolosuhteiden vallitessa vä-
häisenkin liikenteen aikana voidaan käyttää normaalia aIempaa nopeusrajoi-
tusta. Näin ajo- ja onnettomuuskustannukset voidaan optimoida. 

Uusia ratkaisuja suunniteltaessa on syytä miettiä jo valmiiksi, miten vaiku-
tukset arvioidaan. Joissakin tapauksissa tutkimus vaatii seurantalaitteistoja. 
Toteutuksen aikataulussa on huomioitava tutkimukseen tarvittava tiedonke-
ruuaika. Joidenkin hankkeiden toteutusaika voi olla vain muutamia.kuukau-
sia, joten reagointi tutkimustarpeeseen on vaikutusten arvioinnin kannalta 
erittäin tärkeää. 

Tutkimuksien tarve on selvitettävä hankintamuodosta ja suunnitteluproses-
sista riippumatta viimeistään liikenteen hallinnan yleissuunnitelmavaiheessa. 
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9 LIIKENTEEN HALLINNAN ARKKITEHTUURI 
Arkkitehtuurin merkitys liikenteen hallinnan toimenpiteiden toteuttamisessa 
telematiikan keinoin on erityisen suuri, koska toteutuksessa ja käytössä on 
otettava huomioon sidosryhmien yhteistyö. 

Kuva 9. Tiesuunnittelun, liikenteen hallinnan ja arkkitehtuurien vuorovaikutus suun-
nittelun vaiheissa 

Tiehallinnon Liikenteen hallinnan arkkitehtuurissa esitetään toimijoiden ja 
toimintojen välisten suhteiden kuvaustapa. Kuvaustapa pohjautuu Liikenteen 
hallinnan kansalliseen arkkitehtuuriin (TelemArk) ja Euroopan ITS puitearkki-
tehtuuriin (KAREN). 
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Tiehallinnon liikenteen hallinnan arkkitehtuuri koostuu kuvan 10 mukaisista 
osista. 

r -  kuvaa toimintoketjuina liikenteen hallinnan toiminnot ja toiminta-
ien väliset yhteydet 

jrrrn 
- kuvaa liikenteen hallinnan toimintojen toteuttamisessa käytettä-

vät tieto järjestelmäpalvelut ja yhteydet 

Iiun ii 
[1_- listaa sopimukset ia ohjeet. joita toiminnassa tarvitaan 

II - kuvaa käsiteltävat tiedot ia kasitteet 

- kuvaa vhteenvetona toiminnan kehitystarpeet eri näkökulmista 	1 1 

Kuva 10. Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri (Tiehallinto 2005) 

Keskeisimmät arkkitehtuurin osat suunnitteluvaiheessa ovat toiminnallinen 
arkkitehtuuri, tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri sekä käyttö- ja ylläpito- 
suunnitelma. 

9.1 Toiminnallinen arkkitehtuuri 

Suunnittelussa ja liikennejärjestelmän käytössä toiminnallinen arkkitehtuuri 
on työväline, jonka avulla liikenteen hallinnan keinojen käytettävyys varmis-
tetaan. 

Arkkitehtuurin avulla määritetään toimijoiden välisen yhteistyö, luodaan pe-
rusteet sopimuksille ja operatiiviselle toiminnalle. Arkkitehtuuri mandollistaa 
uusien toimintojen hallitun käyttöönoton. 

Toiminnallisen arkkitehtuurin avulla toimijoiden välinen yhteistyö ja menette-
lytavat määritetään niin tarkasti, että kunkin toimijan vastuu on määritetty yk-
siselitteisesti. Näin menetellen voidaan varmistaa liikenteen hallinnan toi-
menpiteiden oikea-aikaisuus ja laajuus. 
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9.2 Tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri 

Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liikenteen palveluiden näkökulmasta tietojär-
jestelmien toiminnan ja yhteydet sekä keskeiset ratkaisut ja tavoitteellisen 
rakenteen, joilla järjestelmien yhteensopivuus taataan. 

Liikenteen hallinnan toiminnalliseen arkkitehtuuriin perustuva järjestelmäark-
kitehtuuri mandollistaa liikennekeskuksien operatiivisen toiminnan ja telema-
tiikan rakenteiden tarkoituksenmukaisen suunnittelun sekä mandollistaa uu-
sien telematiikkasovellusten nopean ja hallitun käyttöänoton. 

Järjestelmäarkkitehtuuri mandollistaa tarvittavien telematiikan rakenteiden 
määrittämisen ja siten kustannusten arvioinnin riittävällä tarkkuudella. 

9.3 Käyttö-ja ylläpitosuunnitelma 

Käyttö- ja ylläpitosuunnitelmassa määritellään arkkitehtuurien käyttö liiken-
teen hallinnan toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä. Käyttö- 
ja ylläpitosuunnitelmassa on määritelty arkkitehtuuriryhmä ja sen vuorovai-
kutus projektien kanssa. 



Liikenteen hallinta osana tienpitoa 	 41 
LÄHTEET 

10 LÄHTEET 

/1/ehdotus uudeksi maantielaiksi 31.1.2003 

/2/ Euroopan tiejohtajien yhteistyöfoorumin CEDR:n Big Shift -raportin "The 
Move of European Road Administrations towards Network Operations, No-
vember 2004" 

/3/ Tiehallinto: Tienpito/Lähtökohdat/Tie- ja liikenneolojen suunnittelun lähtö-
kohdat/kuutiomalli (http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/3028 . PDF) 

/4/ Tiehallinto: Liikenteen hallinnan toimintalinjat (luonnos 14.1.2005) 

/5/ Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikenteen telematiikkastrategia. Liikenne- 
ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita 2/2004 
(http:/Iwww. mintc.fi/oliver/up1906-OS%202_2004 . pdf) 

/6/ Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri, Tiehallinto 2005 

/7/ Vägverket: Publication 2002:72. Analysis of Measures in Accordance with 
the Four-Stage Principle - a general approach to analyses of measures for 
the road transport system. 
(http://www.w.se/filer/publikationer/2002_72_eng.pdf)  

/8/ Tiehankkeiden arviointiohje (TIEH 2100026-04) 
(http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/21  00026-v-
O4tiehankkeiden_arviointiohje.pdf) 

/9) Highway Capacity Manual (www.trb.org ) 



42 
	

Liikenteen hallinta osana tienpitoa 
LIITTEET 

11 LIITTEET 

LIITE 1: LIIKENTEEN HALLINNAN KEINOT 
Liikenteen hallinnan peruspalveluilla, joita ovat kelitiedotus, häiriön hallinta ja 
häiriötiedotus, ajantasainen liikennetilannetiedotus sekä muuttuva liikenteen 
ohjaus tuetaan ensisijaisesti ihmisten jokapäiväisen liikkumisen ja elinkei-
noelämän kuljetusten turvallisuutta, sujuvuutta ja ennustettavuutta. 

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on lisätä talviajan liikenneturvallisuutta. Tie-
dotuksella, ohjauksella ja tehokkaalla häiriön poistolla minimoidaan huono-
jen ajo-olojen ja muiden liikenteen vaara- ja häiriötilanteiden liikkumiselle ja 
kuljetuksille aiheuttamia viipeitä ja muita haittoja. Lisäksi keli- ja häiriötiedo-
tuksella ja olosuhteiden mukaisella ohjauksella vaikutetaan tienkäyttäjien 
ajokäyttäytymiseen sekä kulkumuodon, matka-ajankohdan ja reitin valintaan, 
millä paitsi lisätään liikenneturvallisuutta, myös osaltaan tehostetaan ole-
massa olevan tieverkon käyttöä. 

Liikenteen hallinnan peruspalvelut kohdistetaan sinne, missä tarve ja hyödyt 
ovat suurimmat eli ne kohdistetaan ensisijaisesti pääteiden ongelmakohtiin, 
suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehäteille sekä runkoteille. 

Tiehallinto vastaa tarvelähtöisistä liikenteen hallinnan peruspalveluista osa-
na tienpidon palveluita, mutta palveluiden toteutuksessa Tiehallinnon rooli 
vaihtelee tekijästä teettäjään, osallistujaan ja edellytysten luojaan. Peruspal-
veluilla pyritään tavoittamaan mandollisimman laajat asiakaskunnat ja tar -
joamaan palveluita tasapuolisesti. 

Kysynnän ohjaus 

Toimenpiteet, joilla vaikutetaan liikkumistarpeeseen sekä liikenteen alueelli-
seen ja/tai ajalliseen jakautumiseen ja kulkumuodon valintaan. 

Ruuhkamaksut 

Kysynnän huippujen tasaaminen maksuilla. 

Aluemaksu =alueellinen maksu järjestelmä 

Maksaminen tien käyttämisestä tietyn alueen sisällä. 

Pysäköinnin kysynnän säätely 

Pysäköintimandollisuuksien rajoittaminen määrä- ja/tai maksuperusteisesti. 

Liityntäpysäköinti 

Järjestelmä, jossa ajoneuvo pysäköidään keskusta-alueen ulkopuolelle ja 
matkaa keskustaan jatketaan joukkoliikennevälineellä. 
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Joukkoliikennemaksu 

Maksu, joka maksetaan käytettäessä joukkoliikennettä. 

Joukkoliikenteen suosiminen 

Joukkoliikenteen suosimisessa olennaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
joukkoliikenneinformaation kehittäminen, joukkoliikenteen suosiminen 
maankäytön suunnittelussa, joukkoliikenteen etuudet liikennevaloissa, jouk-
koliikenteen palvelutason parantaminen ja tukirahoitus. 
Joukkoliikenteen suosiminen edistää liikkumisen alueellisen ja sosiaalisen 
tasa-arvon toteutumista, vähentää sidonnaisuutta yksityisautoiluun, parantaa 
liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. 

Liikennevaloetuudet 

Tietyille käyttäjäryhmille kuten joukkoliikenteelle, raskaalle liikenteelle, pelas-
tustoimen ajoneuvoille hälytysajoreiteillä annettu etuus valo-ohjatuissa liitty -
missä, tiejaksolla tai -verkolla. 

Häiriönhallinta 

Toimenpiteet, joilla häiriäkohdan vaikutukset liikenteelle minimoidaan. Häi-
riötieto saadaan liikenteenseurantalaitteiden avulla tai viranomaisten ilmoi-
tuksina. 

Matka-aikainformaatio 

Mittaustiedon perusteella tehdään päätökset tiedottamisesta ja liikenteenoh-
jauksesta. Reaaliaikainen matka-ajan mittaustieto kerätään matkalinkkivä-
leittäin. Käytetään liikenteen sujuvuudesta tiedottamiseen ja reittiopastuk-
seen. Perustuu ajoneuvojen, mobiilipäätelaitteiden tai matkustajien identifi-
ointiin. 

Häiriöiden hoito 

Mittaustiedon tai ilmoituksen perusteella tehdään päätökset tiedottamisesta 
ja liikenteenohjauksesta. Perustuu viranomaisten tai valtuutettujen toimijoi-
den ilmoituksiin, häiriön havaitsemisjärjestelmiin tai -laitteistoihin, joiden 
avulla voidaan tunnistaa liikenteen häiriöitä kuten liikennevirran nopeustason 
alenema, väärään suuntaan ajaminen, ajoneuvon pysähtyminen, onnetto-
muus. 

Liikenteenohjaus 

Liikennevirtojen ohjaus tiemerkinnöillä, liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja 
muilla lakisääteisillä toimenpiteillä. 

Muuttuva liikenteenohjaus 

Liikenneva lot 

Ohjataan liikennettä ennalta määriteltyjen ohjelmien mukaisesti. Liikenneva- 
lot toimivat erillisohjattuna, yhteenkytkettynä, linkitettynä tai keskusohjattuna. 
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Muuttuvat oDasteet (VMS = Variable Messacie Siin 

Opaste, joka näyttää ennalta määrättyjä tai vapaasti ohjelmoitavia liikenne- 
merkkejä tai viestejä. 

Rampiohjaus 

Valo-ohjauksen toteuttaminen rampilla saapuvan liikenteen säätelemiseksi 
ja päätien liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Tarvittaessa lisänä voi-
daan käyttää liikenteen puskurointia rampilla. 

Reitinopastus 

Ajantasainen liikenteenohjaustoimenpide liikennetilanteen mukaisesti infor-
maatio-opasteiden avulla. 

Vaihtuvasuuntaiset kaistat 

Käytetään yleensä tunneleissa ja teiden erikoiskohteissa. Käyttäminen edel-
lyttää luotettavuuden lisäksi myös jatkuvaa valvontaa ja mandollisuutta pois-
taa vaihtuvasuuntainen kaista nopeasti ja turvallisesti käytöstä. 

Muuttuva kaistankäyttä 

Käytetään liikenteen hallintaan raja-asemilla, satama- ja terminaalien liiken-
neyhteyksissä siten, että tietyt kuljetukset ohjataan tietyille kaistoille vilkkaan 
liikenteen aikana ja vastaavasti kaistoja voidaan ottaa pois käytöstä hiljaisen 
liikenteen aikana, jolloin valvonta- ja tarkastustoimintaan tarvitaan vähem-
män henkilöstä. Soveltuu joukkoliikennekaistoille ja raskaan liikenteen kais-
toille, kun kaistojen varaaminen vain näiden liikennettä varten ei ole tarpeen. 

Liikenteen puskurointi (Buiferointi) 

Käytetään ruuhkatilanteissa raja-asemilla, satamissa ja terminaaleilla ehkäi-
semään jonojen muodostumista ei-toivotuille kohdille sekä ramppiohjauksen 
lisänä. 

Ruuhka kaista 

Käytetään ruuhkatilanteissa käyttämällä koko ajorata hyödyksi osoittamalla 
käytössä olevien kaistojen lukumäärä kaistaopastein. 

Kiinteä liikenteenohjaus 

Ajoratamerkinnät 

Ajoradan päällysteen maali- tai massamerkinnät ja itsevalaisevat tiemerkin-
nät. 

Liikennemerkit 

Tieliikenneasetuksen mukaiset liikennemerkit. 
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Liikenteen tiedotus 

Ajantasainen tieto tienkäyttäjille vallitsevasta liikennetilanteesta, häiriöistä, 
tietöistä, tiesäästä ja kelistä. 

Joukkoliikenneinformaatio 

Tiedot joukkoliikenteen käyttäjille pysäkeillä, terminaaleissa tai ajoneuvoissa 
informaatio-opasteiden avulla. 

Reittisuunnittelun palvelu 

Matkan suunnittelussa tiedot valittujen kriteerien mukaisesta reitistä määrä- 
paikkaan internetin, matkapuhelimien, infokioskien, jne avulla. 

Reitinopastus 

Ajantasainen liikenteenohjaustoimenpide liikennetilanteen mukaisesti infor-
maatio-opasteiden, radion ja RDS-TMC- radiolähetyksien avulla. 

Liikennetiedotteet ja häiriötiedotteet 

Tieto vallitsevasta liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, tiesäästä ja 
kelistä informaatio-opasteiden, radion, RDS-TMC- radiolähetyksien, teksti- 
TV:n, internetin ja sanomalehtien avulla. 

Liikennevalvonta 

Poliisin suorittama liikenne- tai automaattivalvonta. Automaattivalvonnalla 
tarkoitetaan ylinopeuden ja punaista päin ajamisen kameravalvontaa. 

Kuljettajan tuki 

Ajoneuvoissa olevat kuljettajan tekniset tukijärjestelmät, kuten automaattinen 
nopeuden säätely, kaistalla pysyminen, kuljettajan vireyden seuranta, ajo-
neuvovälin pito. 

Lisäarvopalvelut 

Puhelinpalvelut 

Tienkäyttäjän neuvonta palvelunumeroissa televerkon käyttö- tai palvelu- 
maksu il la. 

Mobiilipalvelut 

Viranomaisen tai palvelutuottajan tietopalvelu mobiilipäätelaitteille palvelun 
tai televerkon käyttömaksulla. 

Navigointipalvelut 

Viranomaisen tai palvelutuottajan tietopalvelu navigointipäätelaitteille palve-
lu- tai televerkon käyttömaksulla. 
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Muut liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavat keinot 

Tievalaistus 

Tievalaistuksella vähennetään pimeän ajan onnettomuuksia ja hirvieläinten 
liikkumista tiealueella pimeän aikana. Tievalaistus toimii myös optisena oh-
jauksena ja auttaa kuljettajaa liikennetilan hahmottamisessa. 



Liikenteen hallinta osana tienpitoa 	 47 
LIITTEET 

LIITE 2: TIE- JA LIIKENNEOLOSUHTEIDEN SEURANTA 
Liikenteen mittauspiste 

Mittauslaite, joka tuottaa liikennetieto-ohjauksessa tarvittavan tiedon. 

LAM -piste (liikenteen automaattinen mittauspiste) 

Mittaa kaistakohtaisesti yksittäisten ajoneuvojen nopeuden, pituuden ja ajo-
neuvovälin sekä tunnistaa ajoneuvoluokan ja kulkusuunnan. Tiedot välite-
tään Tiehallinnon järjestelmiin joko reaaliaikaisesti ohjaus- ja tiedotusjärjes-
telmiin tai määräajoin tilastojärjestelmiin. 

Tiesääasema 

Mittaa keli- ja sääolosuhteita. Keliolosuhteet mitataan tiehen asennetuilla an-
tureilla. Mitattavia suureita ovat tienpinnan ja tierungon lämpötila sekä tien- 
pinnan peitteen olomuoto, kuten kuura, jää, vesi, suolapitoisuus ja mustajää. 
Säätilan mittaussuureita ovat tuulen nopeus, tuulen suunta, ilman kosteus, 
ilman lämpötila, ilman paine, näkyvyys ja sateen intensiteetti sekä sateen 
olomuoto kuten vesi-, lumi- ja räntäsade. 

Ym päristömittaus 

Mittaa ympäristöolosuhteita kuten melua, päästäjä ja valoisuutta. Ympäris-
tömittaukset voivat olla myös osa tiesääaseman mittauksia. 

Kelikamera 

Ensisijaisesti kelin havainnointiin käytetty kamera. Kameran kuvasta voidaan 
tulkita tienpinnan lumipeitteen määrä sekä ajourien puhtaus. 

Liikennekamera 

Ensisijaisesti liikenteen seurantaan käytetty kamera. Voi toimia myös keli-
kamerana. 

Liikkuva havaintolaitteisto 

Esimerkiksi aikataulun mukaisessa liikenteessä olevaan ajoneuvoon sijoitet-
tu kitkamittaus- ja kameralaitteisto, joka lähettää tiedot sijainnista ja keliha-
vainnoista. 

Häiriön havaitsemisiäriestelmä 

Järjestelmät, jotka havaitsevat ominaisuudet kuten liikennevirran nopeuden 
muutokset, pysähtyneet ajoneuvot, väärään suuntaan ajavat ajoneuvot, hi-
taat ajoneuvot, raskailla ajoneuvoilta ohittaminen, jalankulkijat, savu, sumu. 

Ajoneuvovaaka 

Ajoneuvovaaoilla mitataan ajoneuvojen kokonaispaino, palkkivaa'alla pysäh-
tyneestä ja akselivaa'alla liikkuvasta ajoneuvosta. 
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Säteilyvalvontalaite 

Säteilyvalvontalaitteilla mitataan ajoneuvojen radioaktiivinen säteily ajoneu-
vosta yleensä vain rajanylityspaikoilla ja satamissa. 

Hätäilmoitus (eCalI) 

Automaattinen tai manuaalinen hätäilmoitus, johon sisältyy sijaintitieto. 

Liikennetieto-ohlaus 

Ohjaukseen käytetty liikennetieto kuten liikennevirran nopeus aikayksikössä 
(esim. 5 minuutin keskinopeus, 5 minuutin liikennemäärä), painotettu keski-
nopeus, raskaan liikenteen osuus, jne. 

Sää- ia keliohjaus 

Ohjaukseen käytetty sää- ja kelitieto kuten sivutuulen nopeus, tienpinnan 
peitteen olomuoto, näkyvyys, jne. 
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LIITE 3: LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOIMIJOITA 
Viranomaiset 

Tiehaflinto 

Tienpitäjänä Tiehallinto vastaa liikenteen hallinnan toteutuksesta tieliikenne-
järjestelmässä ja tiepiirit vastaavat alueensa operatiivisista järjestelmistä. 

Kaupungit ja kunnat 

Tienpitäjinä vastaavat alueensa liikenteen hallinnan toteutuksesta liikenne- 
järjestelmässä ja operatiivisista järjestelmistä. 

Tiehallinnon liikennekeskus 

Valvoo ja ohjaa liikenteen hallinnan operatiivisia järjestelmiä sekä huolehtii 
liikenteen tiedotuksesta, liikenteenohjauksesta, häiriön hallinnasta, tienpidon 
tukipalveluista sekä operatiivisesta viranomaisyhteistyöstä. 

Kaupunkien liikenteen tiedotuskeskukset 

Huolehtivat liikenteen tiedotuksesta sekä operatiivisesta viranomaisyhteis-
työstä. 

Hätäkeskus 

Valtion ylläpitämän hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituk-
sia, välittämiä poliisin toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja muita ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä 
edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Lisäksi hätäkeskus toimii 
pelastus, poliisi sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja 
avustaa näiden viranomaisten tehtäviä hoitavia yksiköitä sekä hoitaa sille 
muussa laissa säädetyt tehtävät. 

Poliisi 

Poliisin tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, liikenteen 
ohjaaminen onnettomuus-, erikois- ja häiriätilanteissa sekä liikenteen valvon-
ta. 

Palo- ja pelastustoimi 

Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön 
suojaaminen ja pelastaminen, vahinkojen rajoittaminen ja seurausten lieven-
täminen onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa. 
Tulli 

Tullin tehtävänä on mm. maahan saapuvan Liikenteen ohjaaminen raja-
vyähykkeellä sijaitsevilla rajanylityspaikoilta sekä satamien tullialueilla. 

Rajavartiolaitos 
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Rajavartiolaitoksen tehtäväna on mm. maasta lähtevän liikenteen ohjaami-
nen rajavyähykkeellä sijaitsevilla rajanylityspaikoilla sekä satamissa. 

Kaupalliset toimijat 

Joukkoliikenneoperaattori 

Tuottavat aikataulu-, tilaus- ja kutsuohjausperustaisia joukkoliikennepalvelui-
ta. 

Huolintaliikkeet 

Tuottavat huolintapalveluita ja kuljetusten logistiikkapalveluita. 

Kulletusliikkeet 

Tuottavat kuljetuspalveluita. 

Taksi 

Tuottavat kutsu- ja tilausperusteisia henkilö- ja tavarakuljetuspalveluita. 

Lisäarvopalveluiden tuottaiat 

Tuottavat maksullisia tietopalveluita. 
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LIITE 4: TEIDEN ERIKOISKÄYTTÖ 
Erikoiskuljetus 

Tiekuljetus, jonka paino, korkeus tai leveys ylittää ajoneuvoasetuksessa 
määritetyt rajat. 

Vaarallisten aineiden kuljetus 

(VAK, ADR = The European Agreement concerning the International Car-
riage of Dangerous Goods by Road) 

Tiekuljetus, jonka kuorma räjähdys-, palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkylli-
syytensä, syövyttävyytensä taikka muun ominaisuutensa vuoksi saattaa ai-
heuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. 

Sotilaskuljetus 

Puolustusvoimien tiekuljetus, joka voi olla saattue tai erikoiskaluston kulje-
tus. 
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LIITE 5: ESIMERKKEJÄ AIKAAN JA OLOSUHTEISIIN 
SIDOTUISTA TOIMIVUUSVAATIMUKSISTA: 

Päätieverkon yksiajoratainen tiejakso: 

• liikennesuoritteesta 70 % kulkee hyvän palvelutason olosuhteissa, 26 
% tyydyttävän palvelutason olosuhteissa ja 4 % ruuhkautuvissa olo-
suhteissa. 

• onnettomuuksien riski <6 heva/lOO milj. ajokm. 
• nopeusrajoitus 100 hyvissä ja normaaleissa keleissä 
• nopeusrajoitus 80 huonoissa keleissä 
• nopeusrajoitus 60 huonoissa keleissä, kun valoisuus <10 lx 
• nopeusrajoitus 60 erittäin huonoissa keleissä 

Päätieverkon yksiajoratainen tiejakso taajaman kohdalla: 

• HCM - palvelutaso C /9/ 
• onnettomuuksien riski <19 heva/lOO km. 
• nopeusrajoitus 80 hyvissä ja normaaleissa keleissä 
e nopeusrajoitus 60 huonoissa ja erittäin huonoissa keleissä 
• nopeusrajoitus 60 ruuhkautuvissa olosuhteissa 
• nopeusrajoitus 60 huonoissa keleissä, kun valoisuus <10 lx 

Kaupunkiseudun kaksiajoratainen tiejakso: 

klo 19 -06 nopeustaso normaali hyvissä olosuhteissa, liikenne suju-
vaa, joukkoliikenteellä ei viivytystä 

o huonoissa ja erittäin huonoissa olosuhteissa nopeustaso 
alentunut, rajoitusta alennettu, liikenne sujuvaa alentuneella 
nopeustasolla 

o onnettomuustilanteissa yksi kaista käytössä => ei ohjausta 
varareitille, tiedottaminen radioille 5 min kuluessa viranomal-
silmoituksesta tai omasta havainnosta 

o onnettomuustilanteissa tie poikki => ohjaus varareitille 10 min 
kuluessa, tiedottaminen radioille 5 min kuluessa viranomai-
silmoituksesta tai omasta havainnosta 

o melutaso ei yhtä raja-arvoa, nopeusrajoitusta alentamalla me-
lutaso pidetään raja-arvojen alapuolella 

o turvallisuutta parannetaan tiejakson ajantasaisella informaati-
olla 
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klo 06 -10 liikenne hidastelevaa, nopeustaso alentunut hyvissä olo-
suhteissa, viivytys jaksolla enintään 5 min., joukkoliikenteen viivytys 
enintään 2 min. 
o huonoissa ja erittäin huonoissa olosuhteissa nopeustaso 

edelleen alentunut, rajoitusta alennettu, liikenne ruuhkautuvaa 
alentuneella nopeustasolla, viivytys jaksolla enintään 15 min. 

o onnettomuustilanteissa yksi kaista käytössä => ei ohjausta 
varareitille, tiedottaminen radioille tilanteesta ja vaihtoehtoi-
sesta reitistä 5 min kuluessa viranomaisilmoituksesta tai 
omasta havainnosta 

o onnettomuustilanteissa tie poikki => ohjaus varareitille 10 min 
kuluessa, tiedottaminen radioille 5 min kuluessa viranomai-
silmoituksesta tai omasta havainnosta 

o melutaso ei yhtä raja-arvoa, nopeusrajoitusta alentamalla me-
lutaso pidetään raja-arvojen alapuolella 

o päästöjen määrä pidetään mandollisimman alhaisella tasolla 
harmonisoimalla hiikennevirran nopeutta pidemmällä matkalla 

o turvallisuutta parannetaan suosimalla joukkoliikennettä ja tie- 
jakson ajantasaisella informaatiolla sekä liikennevirran nope-
ulla harmonisoimalla 

o erikoiskuljetuslupia ei myönnetä 

klo 10 -15 nopeustaso normaali hyvissä olosuhteissa, liikenne suju-
vaa, joukkoliikenteellä ei viivytystä 

o huonoissa ja erittäin huonoissa olosuhteissa nopeustaso 
alentunut, rajoitusta alennettu, liikenne sujuvaa alentuneehla 
nopeustasolla. 

o onnettomuustilanteissa yksi kaista käytössä => ei ohjausta 
varareitille, tiedottaminen radioihle tilanteesta ja vaihtoehtoi-
sesta reitistä 5 min kuluessa viranomaisilmoituksesta tai 
omasta havainnosta 

o onnettomuustilanteissa tie poikki => ohjaus varareitille 10 min 
kuluessa, tiedottaminen radioille 5 min kuluessa viranomai-
silmoituksesta tai omasta havainnosta 

o melutaso ei yhtä raja-arvoa, nopeusrajoitusta alentamalla me-
lutaso pidetään raja-arvojen alapuolella 

o turvallisuutta parannetaan tiejakson ajantasaisella informaati-
olla 
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klo 15 -19 liikenne hidastelevaa, nopeustaso alentunut hyvissä olo-
suhteissa, viivytys jaksolla enintään 5 min., joukkoliikenteen viivytys 
enintään 2 min. 

o huonoissa ja erittäin huonoissa olosuhteissa nopeustaso 
edelleen alentunut, rajoitusta alennettu, liikenne ruuhkautuvaa 
alentuneella nopeustasolla, viivytys jaksolla enintään 15 min. 

o onnettomuustilanteissa yksi kaista käytössä => ei ohjausta 
varareitille, tiedottaminen radioille tilanteesta ja vaihtoehtoi-
sesta reitistä 5 min kuluessa viranomaisilmoituksesta tai 
omasta havainnosta 

o onnettomuustilanteissa tie poikki => ohjaus varareitille 10 min 
kuluessa, tiedottaminen radioille 5 min kuluessa viranomai-
silmoituksesta tai omasta havainnosta 

o melutaso ei yhtä raja-arvoa, nopeusrajoitusta alentamalla me-
lutaso pidetään raja-arvojen alapuolella 

o päästöjen määrä pidetään mandollisimman alhaisella tasolla 
harmonisoimalla liikennevirran nopeutta pidemmällä matkalla 

o turvallisuutta parannetaan suosimahla joukkohiikennettä ja tie- 
jakson ajantasaisella informaatiolla sekä liikennevirran nope-
utta harmonisoimalla 

o erikoiskuljetuslupia ei myönnetä 
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Aurinkoista kesää Teille kaikille ja tervetuloa mukaan!! 

Työterveysaseman tiimi 
Soile, Linnea, Leila, Laila ja Ritva 



MEDJVIRE0  
Hyvinvointia työhön, hyvinvointia elämään 

IKÄVIRE 

TAVOITE 
- ikääntyvien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen 
- ikääntyvien arvostuksen lisääminen 
- iän tuomiin mandollisuuksiin liittyvän tiedon kartuttaminen 
- työn sovittaminen iän mukaiseksi 

KOHDERYHMÄ 	50 vuotta täyttäneet 

VALINTA 	työpaikkakohtaisesti toimintasuunnitelman mukaisesti 

RYHMÄKOKO 	8-10 henkilöä 

OHJAAJA 	työterveystiimi: työterveyspsykologi, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja 
ja työfysioterapeutti 

KESTO 	 kuusi ryhmätapaamista, 6 x 2 h = 12 h viiden kuukauden aikana 

OHJELMA 	 1. tapaaminen: "Tutustuminen" 

- tutustuminen ryhmään ja ohjaajiin 
- osallistujien kokemukset ikääntymisestä ja työstä 
- tavoitteet ja odotukset 
(ohjaajana työterveyspsykologi) 

2. tapaaminen: "Ikääntyvä arvoonsa" 

- psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky 
- ikääntyminen ja henkinen kasvu: viisauden kriteerit 
- ikääntyvän minäkäsitys, itsetunto, itsearvostus 
- pystyvyyden tunne, muutokset ja elämänhallinta 
- ikä, ammattitaito ja osaaminen 
(ohjaajana työterveyspsykologi) 

3. tapaaminen: "Ikääntymisen fysiologiset muutokset" 

- hormonitasapaino 
- stressi, väsymys, uni 
(ohjaajina työterveyspsykologi ja työterveyslääkäri) 

4. tapaaminen: "Hyvinvoinnin avaimet" 

- 	liikunta 
- rentoutuminen 
- 	terveellinen ravinto 



- 	painonhallinta 
(ohjaajina työterveyspsykologi, työterveyshoitaja ja 
työfysioterapeutti) 

5. tapaaminen: "Työ joustaa tekijänsä mukaan" 

- ikäjohtaminen 
= vaatimusten kasvu ja pätevyyden vahvistaminen 
- 	ikä, muisti, oppiminen 
- työn joustaminen 
- psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn ylläpito 
- työuupumuksen ehkäiseminen 
(ohjaajana tyäterveyspsykologi) 

6. tapaaminen (kaksi tuntia): "Yhteenveto ja kokemukset ryhmästä" 
(ohjaajana työterveyspsykologi) 

ARVIOINTI 	 seurantakäynti ryhmänä työterveyspsykologilla kuuden kuukauden 
kuluttua (laskutus erikseen) 
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