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Ti ivistelmä 

Muuttuva opaste on yleisnimitys kaikille tienvarressa käytettävälle lait- 
teelle, jonka viestiä voidaan tarpeen mukaan näyttää, olla näyttämättä 
tai muuttaa. Liikennevaloja ei kuitenkaan lueta muuttuviksi opasteiksi. 

Tiedon kulkua parantamaan perustetaan tietopankki, johon kootaan 
muuttuviin opasteisiin liittyvää tietoa. Tavoitteena on, että tietopankis-
sa on ajantasainen tieto käytössä ja suunnitteilla olevista muuttuvien 
opasteiden sovelluksista. Kaikki uudet kokeilut raportoidaan tieto- 
pankkiin, jotta kokemukset saadaan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön 
tielaitoksessa. 

Muuttuvien opasteiden käyttöönotolle on oltava perusteltu syy. Lähtö-
kohtana on ongelma tai idea, jonka ratkaisuvaihtoehtoina voivat olla 
esim. rakenteellinen ratkaisu, kiinteä liikennemerkki tai muuttuva 
opaste. Muuttuvien opasteiden osalta selvitetään, onko vastaavaa so-
vellusta suunnitteilla tai onko käyttökokemuksia ja voidaanko sovelluk-
sesta saada sen toteutus- ja käyttökustannuksia vastaavat hyödyt. 
Muuttuvien opasteiden sovellukset jaetaan vakioratkaisuihin, kokeilus-
sa oleviin ratkaisuihin ja uusiin ratkaisuihin. Näiden käytössä toimitaan 
yhteisten periaatteiden mukaisesti. 

Muuttuvien liikennemerkkien käyttöä ja sijoitusta koskevat samat tielii-
kennesäädökset kuin kiinteällä merkillä. Kaikki poikkeavuudet käyttö-
periaatteissa tai ulkonäössä sovitaan yhteistyössä liikenneministeriön 
kanssa. Kokeiluluvat haetaan liikenneministeriöltä keskitetysti keskus-
hallinnossa. Tarpeen mukaan lupa haetaan koko tielaitokselle tai yhtä 
kokeilukohdetta varten. 

Muuttuvien opasteiden käytöstä ja kunnossapidosta huolehditaan 
myös työajan ulkopuolella. Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan 
muuttuville opasteille määrittää erilaiset kunnossapidon kiireellisyys-
luokat. Muuttuvat liikennemerkit edellyttävät tehokkaampaa 
kunnossapitoa kuin muut muuttuvat opasteet 

Sovelluksen toteutuksessa varmistetaan, että sen osajärjestelmät 
ovat tielaitoksen liikenteen hallintajärjestelmän tietoliikenne- ja tekni-
sen arkkitehtuurin mukaiset. 



Alkusanat 

Liikenteen hallinta -projekti käynnisti tammikuussa 1995 muuttuvien 
opasteiden kokeilun ja käytön toimintalinjojen laatimisen. Aloite työ-
hön tuli tielaitoksen yleisjohdon neuvottelupäiviltä 14.-15.9.1994. 

Toimintalinjojen avulla pyritään laitosyhtenäisyyteen ja resurssien te-
hokaaseen käyttöön muuttuvien opasteiden kokeilussa ja käytössä. 
Lähtökohtana on, että tienkäyttäjälle muuttuvalla opasteella annettu 
viesti on merkitykseltään sama koko maassa. 

Toimintalinjat laatineessa työryhmässä ovat olleet: 

Yrjö Pilli-Sihvola pj. 	Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Taisto Halttunen Keski-Suomen tiepiiri 
Reijo Hörkkö Turun tiepiiri 
Ilpo Muurinen Uudenmaan tiepiiri 
Esko Hyytiäinen tielaitoksen kehittämiskeskus 
Kari Karessuo liikenteen hallinta -projekti 
Per-Olof Linsn tielaitoksen liikenteen palvelukeskus 
Mikko Karhunen siht. tielaitoksen liikenteen palvelukeskus 

Tiepiirit antoivat lausuntonsa toimintalinjaehdotuksesta elokuussa 
1995. 

Tielaitoksen johtoryhmä hyväksyi 6.5.1996 toimintalinjat periaatteiksi, 
joihin muuttuvia opasteita hyödyntävien järjestelmien kokeilu ja käyt-
töönotto tielaitoksessa tulevaisuudessa perustuvat. 
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YHTEEN VETO 

YHTEEN VETO 
Muuttuvien opasteiden tekninen kehitys on viime vuosina ollut no-
peaa. Tiepiirit ovat olleet kehityksessä mukana ja uusien sovellusten 
käyttö on lisääntynyt nopeasti. 

Laitosyhtenäisyyden vuoksi ja resurssien käytön tehostamiseksi on 
tarpeen luoda menettelytavat, joiden mukaan tielaitoksessa toimitaan 
muuttuvien opasteiden kokeilussa ja käytössä. Lähtökohtana on, että 
tienkäyttäjälle muuttuvalla opasteella annettu viesti on merkitykseltään 
sama koko maassa. 

Seuraavassa on esitetty menettelytavat, joiden avulla parannetaan 
laitosyhtenäisyyttä muuttuvien opasteiden käytössä ja kokeilussa. 

Raportoimme kokeiluista, perustamme tietopankin 

Tiedon kulkua parantamaan perustetaan sähköpostia hyödyntävä tie-
topankki. Tavoitteena on, että pankissa on ajantasainen tieto käytös-
sä ja suunnitteilla olevista muuttuvien opasteiden sovelluksista. Tieto-
pankkia ylläpitää tielaitoksen muuttuvien opasteiden käyttö- ja tekni-
nen yhteyshenkilö(t). Yhteyshenkilön apuna toimii tukiryhmä. 

Kaikki uudet kokeilut raportoidaan tietopankkiin, jotta kokemukset 
saadaan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön tielaitoksessa. 

Toimimme yhteisten periaatteiden mukaisesti 

Muuttuvien opasteiden käyttöönotolle on oltava perusteltu syy. Lähtö-
kohtana on ongelma tai idea, jonka ratkaisuvaihtoehtoina voivat olla 
esim, rakenteellinen ratkaisu, kiinteä liikennemerkki tai muuttuva 
opaste. Muuttuvien opasteiden osalta selvitetään tietopankista, onko 
vastaavaa sovellusta suunnitteilla tai onko käyttökokemuksia ja voi-
daanko sovelluksesta saada sen toteutus- ja käyttökustannuksia vas-
taavat hyödyt. Tietojen perusteella voidaan päätyä vakioratkaisuun, 
kokeilussa olevaan ratkaisuun tai uuteen ratkaisuun. 

Vakioratkaisu on sovellus, jonka viestit ja ulkonäkö on määritelty ja 
joka saatujen kokemusten mukaan on toimiva tietyissä tilanteissa. Va-
kioratkaisu voidaan ottaa käyttöön ilman esiselvitystä ja vaikutusselvi-
tystä vastaavanlaisessa tilanteessa. Tekniikan kehittyessä käyttöön 
tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja, jonka edellyttävät teknisiä selvityksiä 
vaikka sovellus muuten olisi vakioratkaisu. 

Kokeilussa oleva ratkaisu on sovellus, jota kokeillaan muualla vas-
taavanlaisessa tilanteessa, mutta jonka vaikutukset eivät kokonaisuu-
dessa ole vielä selvillä. Yleensä kokeilussa olevia sovelluksia 
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kannattaa ottaa käyttöön muualla vasta, kun vaikutusselvitysten tulos-
ten perusteella sovellus on muuttunut vakioratkaisuksi. 

Uusi ratkaisu on sovellus, josta ei ole aikaisempia kokemuksia. 
Suunnittelussa selvitetään mandolliset hyödyt ja kustannukset, jonka 
perusteella tehdään päätös kannattaako sovellusta kokeilla. Jos pää-
dytään kokeiluun, suunnitellaan sovelluksen vaikutuselvitykset. Vaiku-
tusselvityksestä saatujen tulosten perusteella uusi sovellus saattaa 
jatkossa tulla vakioratkaisuksi. 

Tieliikennesäädöksistä poikkeavat muuttuvat liikennemerkit 
suunnittelemme yhteistyössä liikenneministeriön kanssa 

Muuttuvien liikennemerkkien käyttöä ja sijoitusta koskevat samat tielii-
kennesäädökset kuin kiinteällä merkillä. Myös merkin muoto ja sym-
bolit (piktogrammit) on määritelty. Kaikki poikkeavuudet käyttöperiaat-
teissa tai ulkonäössä sovitaan yhteistyössä liikenneministeriön kans-
sa. Kokeiluluvat haetaan liikenneministeriöltä keskitetysti keskushal-
linnossa. Tarpeen mukaan lupa haetaan koko tielaitokselle tai yhtä 
kokeilukohdetta varten. 

Huolehdimme muuttuvien opasteiden käytöstä ja kunnossapi-
dosta myös työajan ulkopuolella 

Muuttuvissa opasteissa käytetään tekniikkaa, joka toimiakseen edel-
lyttää huoltoa ja kunnossapitoa. Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan 
muuttuville opasteille määrittää erilaiset kun nossapidon kiireellisyys-
luokat. Muuttuvat liikennemerkit edellyttävät tehokkaampaa kunnossa-
pitoa kuin muut muuttuvat opasteet. Vikatilanteissa ne tulisi saada no-
peasti kuntoon myös lomakausina, eräissä tapauksissa myös normaa-
lin työajan ulkopuolella. 

Toteutamme sovellukset yhtenäisen teknisen määrittelyn mukai-
sesti 

Sovelluksen toteutuksessa varmistetaan, että sen osajärjestelmät 
ovat tielaitoksen liikenteen hallintajärjestelmän tietoliikenne- ja tekni-
sen arkkitehtuurin mukaiset. 
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JOI-IDANTO 

Muuttuva opaste on yleisnimitys kaikille tienvarressa käytettävälle lait- 
teelle, jonka viestiä voidaan tarpeen mukaan näyttää, olla näyttämättä 
tai muuttaa. Liikennevaloja ei kuitenkaan lueta muuttuviksi opasteiksi. 

Muuttuvat opasteet voidaan jakaa mu uttuviin liikennemerkkeihin ja 
muihin opasteisiin. Muuttuvien liikennemerkkien käyttöä ja merkkien 
sijoitusta koskevat samat tieliikennesäädökset kuin kiinteillä liikenne- 
merkeillä. Muiden opasteiden käyttöä ei ole säädelty yhtä tarkkaan. 

Tielaitoksessa ei ole ohjeisteftu muuttuvien opasteiden käyttöperiaat-
teita, koska sovellukset ovat olleet yleensä kokeiluluonteisia yksittäis-
ratkaisuja. Myöskään muissa Euroopan maissa käyttöperiaatteita ei 
ole ohjeistettu. Opasteiden ulkonäkö ja niillä annettavat viestit on 
suunniteltu tapauskohtaisesti. Tekniset laatuvaatimukset kehittyvät 
jatkuvasti, minkä vuoksi ei ole ollut järkevää pitäytyä tiettyihin 
tekniikoihin. 

Laitosyhtenäisyyden vuoksi ja resurssien käytön tehostamiseksi on 
tarpeen luoda menettelytavat, joiden mukaan tielaitoksessa toimitaan 
muuttuvien opasteiden kokeilussa ja käytössä. Lähtökohtana on, että 
tienkäyttäjälle muuttuvalla opasteella annettu viesti on merkitykseltään 
sama koko maassa. 

2 MUUTTUVIEN OPASTEIDEN KOKEILU 

2.1 Tiedon kulun varmistaminen 

Tiedon kulkua parantamaan perustetaan sähköpostia hyödyntävä tie-
topankki, johon kootaan muuttuviin opasteisiin liittyvää tietoa. Tavoit-
teena on, että tietopankissa on ajantasainen tieto käytössä ja suunnit-
teilla olevista muuttuvien opasteiden sovelluksista. Tielaitoksen kes-
kushallinto vastaa tietopankin ylläpidon organisoinnista. 

Kaikki uudet kokeilut raportoidaan tietopankkiin, jotta kokemuk-
set saadaan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön tielaitoksessa. 

2.2 Toimintaperiaatteiden kuvaus 

Kaikkien sovellusten lähtökohtana on ongelma tai idea, jonka ratkai-
suvaihtoehtoina voivat olla esim, rakenteellinen ratkaisu, kiinteä liiken-
nemerkki tai muuttuva opaste. Muuttuvien opasteiden osalta selvite-
tään mm. tietopankista, onko vastaavaa sovellusta suunnitteilla, tai 
onko käyttökokemuksia ja voidaanko sovelluksesta saada sen toteu-
tus- ja käyttökustannuksia vastaavat hyödyt. Hyöty voi olla esimerkiksi 
- liikenneturvallisuuden paraneminen 
- liikenteen sujuvuuden parantaminen 
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MUUTTUVIEN OPASTEIDEN KOKEILU 

— tienkäyttäjän palveleminen 

Selvityksen perusteella voidaan päätyä vakioratkaisuun, jo kokeilussa 
olevaan ratkaisuun tai uuteen ratkaisuun. 

ONGELMA. TAVOITE 
	

TIETOPANKKI 
KUINKA RATKAISTAAN? 	 -sähköposti, ilmoitustaulu 

-laitoksen yhteysorganisaatiot 

MUUTTUVA OPASTE RAKENTEELLINEN RATKAISU 
-yksittärnen merkki KIINTEÄ LIIKENNEMERKKI 
-jrjestelm 	- ________________________________ 

VAKIORATKAISU isu UUSI RATKAISU 

ESISELVITYS 
-alustava hyötylkust. 

MTÖS 	EI 
KOKEI- 
LUSTA 

K'LLÄ 

VAIKUTUS- 
L____ SELVITYSTEN 

SUUNNITTELU 

KOKEMUKSET 
ASIAKASPALAUTE EI HYVÄ 

USOKSET 

Kuva 1. Toimintakaavio muuttuvien opasteiden kokeilussa ja 
käytössä. 
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2.2.1 Vakioratkaisu 

Vakioratkaisu on sovellus, jonka viestit ja ulkonäkö on määritelty ja jo-
ka saatujen kokemusten mukaan on toimiva tietyissä tilanteissa. Tun-
nusomaista vakioratkaisulle on, että se koostuu tunnetuista laitteista 
ja ohjausrutiineista. Vakioratkaisu voidaan ottaa käyttöön ilman esisel-
vitystä ja vaikutusselvitystä vastaavan laisessa tilanteessa. 

Sovelluksen ratkaisutyyppiin vaikuttaa myös käytetty tekniikka. Uusi 
tekninen ratkaisu edellyttää aina yksityiskohtien selvityksiä, vaikka so-
vellus muuten olisi vakioratkaisu. 

Esimerkkejä: 
- Lämpötilanäytöt 
- Nopeusnäytöt 
- Pistekohtaiset nopeusrajoitusmerkit esim. koulujen kohdalla 

2.2.2 Kokeilussa oleva ratkaisu 

Kokeilussa oleva ratkaisu on sovellus, jota kokeillaan muualla vastaa-
vanlaisessa tilanteessa, mutta jonka vaikutusselvitykset ja tekniset 
selvitykset ovat vielä kesken. Kokeilussa olevia sovelluksia kannattaa 
yleensä ottaa käyttöön muualla vasta, kun selvitysten perusteella so-
vellus on otettu vakioratkaisuksi. 

Esimerkkejä: 
- Kelivaroituskokeilu Turun tiepiirissä 

Laajat sovellukset eivät yleensä ole vakioratkaisuja. 

Esimerkkejä: 

- Järvenpää - Mäntsälä reittiopastusjärjeste/mä 
- Sääohjattu tie Otsola - Summa 
- Päivä rannan läppäsillan liikenteen ohjaus Kuopiossa. 

2.2.3 Uusi ratkaisu 

Jos aikaisempia kokemuksia sovelluksesta ei ole, selvitetään mandol-
liset hyödyt ja kustannukset, minkä perusteella tehdään päätös kan-
nattako sovellusta kokeiluilla. Jos päädytään kokeiluun, suunnitellaan 
tarvittavat vaikutuselvitykset. Vaikutusselvityksestä saatujen tulosten 
perusteella hyväksi havaittu suppea (vain muutamia merkkejä) sovel-
lus otetaan vakioratkaisuksi. Laajat sovellukset edellyttävät aina lisä-
selvityksiä ennen käyttöön ottoa muualla. 

Esimerkkejä (laaja sovellus): 
- Länsiväylän ruuhka varoitusjärjestelmä 
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3 MUUTTUVIEN OPASTEIDEN KÄYTTÖ 

3.1 Käyttö ja kunnossapito 

Varsinkin muuttuvien liikennemerkkien käytössä on tärkeää, että mer-
kin ohjaaja saa palautetiedon merkin viestin vaihtumisesta. Tienkäyt-
täjän oikeusturvan kannalta on tärkeää, että liikennemerkin viesti eri 
ajankohtina voidaan jälkeenpäin todentaa. Mandollisuus viestin jäl-
keenpäin todentamiseen on usein tarpeellista myös muilla muuttuvilla 
opasteilla. 

Muuttuvissa opasteissa käytetään tekniikkaa, joka edellyttää toimiak-
seen huoltoa ja ku nnossapitoa. Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan 
muuttuville opasteille määrittää erilaiset kun nossapidon kiireellisyys-
luokat. Kunnossapidon tulee toimia myös lomakausina. Muuttuvat lii-
kennemerkit edellyttävät tehokkaampaa kunnossapitoa kuin muut 
muuttuvat opasteet. Vikatilanteissa ne tulisi saada nopeasti kuntoon 
myös lomakausina, eräissä tapauksissa myös normaalin työajan 
ulkopuolella. 

3.2 Muuttuvat liikennemerkit 

Muuttuvien liikennemerkkien käyttöä ja sijoitusta koskevat samat tielii-
kennesäädökset kuin kiinteällä merkillä. Myös merkin muoto ja sym-
bolit on määritelty. Muuttuvan liikennemerkin värit voivat kuitenkin poi-
keta kiinteiden liikennemerkkien väreistä. Merkki voi olla ns. "negatiivi-
merkki", jolloin merkin pohjaväri on musta, symboli valkoinen ja reuna 
punainen. 

Kaikki poikkeavuudet käyttöperiaatteissa tai ulkonäössä sovitaan yh-
teistyössä liikenneministeriön kanssa. Näin on menetelty myös koh-
dassa 2.2.2 mainituissa laajoissa sovelluksissa. Kokeiluluvat haetaan 
liikenneministeriöltä keskitetysti keskushallinnossa. Keskushallinto voi 
tarpeen mukaan määritellä, haetaanko lupa koko tielaitokselle vai yh-
tä kokeilukohdetta varten. 

Muuftuvien liikennemerkkien ulkonäön vaikutusta merkkien havaitta-
vuuteen ei ole laajasti tutkittu. Valaisuperiaatteilla toimivan opasteen 
havaitsi tutkimuksessa yli 85 % autoilijoista. Sähkömekaanisten merk-
kien osalta vastaava luku ei ole tiedossa. Ilmeistä on, että poikkeavan 
näköinen merkki huomataan paremmin. Kiinteiden merkkien tehon 
mandollista huononemista ei ole selvitetty. 

Liikennemerkkien uskottavuuden kannalta on tärkeää, että merkkejä 
käytetään aina kun on tarve, mutta ei turhaan. Viestin luotettavuuden 
merkitys korostuu varsinkin muuttuvilla liikennemerkeillä. 
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4 LIITTEET 

Liite 1 	Esimerkki uuden ratkaisun (kohta 2.3.3) toimintaketjusta 

Liite 2 	Esimerkkejä muuttuvista opasteista 
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LIITE 1 

ESIMERKKI UUDEN RATKAISUN (KOHTA 2.3.3) 
TOIMINTAKETJUSTA 

Ongelma tai tarve 
- Liikenteen sujuvuus- tai turvallisuusongelma 
- Halu parantaa palvelua 

Ratkaisu 
- Rakenteellinen tai telematiikkaa hyväksi käyttävä ratkaisu 

Esiselvitys 
- Selvitys olemassa olevista järjestelmistä mm. tietopankin avulla 
- Alustava ehdotus järjestelmästä 
- Arviot hyödyistä ja kustannuksista 

Päätös jatkosta 
- Toimenpiteet esiselvityksen perusteella 
- Määritetään projektin vastuuhenkilö 
- Tieto tietopankkiin 

Vaikutusselvityksen tutkimussuunnitelman laadinta 
- Millaisia vaikutuksia tullaan selvittämään 
- Tutkimusmenetelmät 

Yleissuunnitelma 
- Järjestelmävaihtoehdot 
- Tarkennettu kustannusarvio 

Ennen -tutkimuksen toteutus 
- Tutkitaan esim. liikennemäärien ja nopeuden suhde 
- Tuloksia voidaan hyödyntää esim. laitteiston ohjausalgoritmien 

suunnittelussa 

Päätös jatkosta 
- Tieto tietopankkiin 

Rakennussuunnitelma 
- Laitetasoinen suunnitelma 
- Tarjouspyyntöjen valmistelu 

Tarjouspyynnöt laitevalmistajille 

Tarjousten vertailu 

Toimittajan valinta 
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LIITE 1 

Toteutus 
- Tieto tietopankkiin 

Tiedotus 
- Määritetään tiedotuksen vastu uhenkilö 
- Tiedotetaan sovelluksen käyttöperiaatteista viranomaisille, tiedotus-

välineille ja tielaitoksen sisällä 

Käyttö 
- Määritetään käytön vastuuhenkilö 
- Käyttäjien nimeäminen ja koulutus 
- Käyttäjien toimivallan määrittäminen 
- Käyttöönoton jälkeinen hienosäätö 
- Yhteistyö kunnossapidon kanssa 
- Yhteistyö viranomaisten kesken 

Jälkeen-tutkimus 
- Selvitetään saatiinko haluttuja vaikutuksia 
- Tieto tietopankkiin 

Kunnossapito 
- Määritetään kunnossapidon vastuuhenkilö 
- Määritetään sovelluksen kunnossapidon kiireellisyysluokka 
- Koulutus 
- Viikonloppupäivystys 
- Yhteistyö käyttöhenkilökunnan kanssa 
- Yhteistyö viranomaisten kanssa 

Kokemukset projektista 

Kokemukset tietopankkiin 
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ESIMERKKEJÄ MUUTTUVISTA OPASTEISTA 30.5.1996 

1 Liikennemerkit 

1.1 Varoitusmerkit 

Muuttuvien varoitusmerkkien käyttö soveltuu parhaiten tilanteisiin, 
joissa on konkreettinen paikkaan sidottu vaara, esimerkiksi avattava 
silta, tietyö jne. 

Muuttuvia varoitusmerkkejä on käytetty myös mm. tienpinnan liukkau-
desta varoittamiseen. Tienpinnan liukkauden mittaamisessa on ongel-
mana, että anturi kertoo vain yhden pisteen liukkauden. 

Tienpinnan liukkaudesta varoittavia muuttuvia varoitusmerkkejä voi-
daan käyttää harkitusti erityisesti sellaisissa tienkohdissa, joissa esiin-
tyy yllättävästi liukkautta. 

1. 2 Nopeusrajoitusmerkit 

Muuttuvia (vaihtuvia) nopeusrajoituksia on käytetty yksittäisinä merk-
keinä ja osana laajempia järjestelmiä. Alennetun rajoituksen perustee-
na ovat etupäässä säännöllisesti toistuvat paikalliset tekijät, kuten 
koulu- ja työmatkat. Perusteena voi olla myös ajoittain vaikuttava teki-
jä kuten huono sää ja keli tai liikennetilanne. 

Yksittäiset esim. koulun kohdalla olevat nopeusrajoitusmerkit ovat va-
kioratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön ilman vaikutusselvityksiä. 

Sään mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöä ollaan lisäämäs-
sä harkitusti. 

2 Muut muuttuvat opasteet 

2.1 Nopeusnäytöt 

Nopeusnäyttö vaikuttaa hetkellisesti näytön kohdalla liikennevirran no-
peuteen. Jonoutunut liikennevirta saattaa häiriintyä, koska kuljettajat 
pidentävät välejään ja säätävät nopeuttaan lähestyessään merkkiä. 
Tästä seuraa hetkellinen jonon nopeuden lasku. 

Nopeusnäyttöjen käytössä tulee ottaa seuraavat seikat huomioon 
- käytetään suoralla tienosalle hyvin näkyvässä paikassa, jonka lähis-

töllä ei ole liittymiä 
- annetaan ennakkotieto näytöstä hyvissä ajoin 
- ei käytetä teillä, jossa esiintyy säännöllisesti ruuhkia 

Ylinopeuden näyttötapaa ollaan yhtenäistämässä. 

Nopeusnäyttö on vakioratkaisu. 
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2.2 Lämpötilanäytöt 

Lämpötilanäytöissä voidaan ilmoittaa tien ja ilman lämpötilat. Tienpin-
nan lämpötilan ilmoittamisessa on sama ongelma kuin liukkauden va-
roittamisessa: mittari kertoo vain yhden pisteen lämpötilan. Muutaman 
sadan metrin päässä lämpötila saattaa olla toinen. Mittauspiste tulee 
olla paikassa, joka kokemusten mukaan jäätyy ensimmäisenä. 

Lämpötilanäyttö on vakioratkaisu. 

2.3 Turvavälinäytöt 

Turvavälinäyttöjen avulla tienkäyttäjien halutaan pidentävän ajoneu-
vojen aikavälejä. Muuttuvissa turvavälinäytöissä viestin pitää olla 
mandollisimman yksinkertainen ja ymmärrettävä, jotta tienkäyttäjä 
pystyy toimimaan viestin perusteella. Vilkkaassa liikenteessä ajoneu-
vovälien kasvattaminen saattaa aiheuttaa ruuhkautumista. Turvaväli-
näyttöjen käyttöä on vältettävä teillä, jossa esiintyy säännöllisesti 
ruuhkia. 

Muuttuva turvavälinäyttä ei ole vakioratkaisu. Erilaisista turvälinäytöis-
tä tullaan tekemään selvitys. 
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