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TIIVISTELMÄ 

Ramppiohjaus on pääväylien liikenteen hallintakeino, jolla säädellään ram-
pilta päävirtaan liittyvien ajoneuvojen määrää sekä aikavälejä rampin liiken-
nettä ohjaavin liikennevaloin. Ramppiohjauksen tarkoituksena on vähentää 
liikennevirran ylikysyntätilanteita pääväylällä, mikä parantaa turvallisuus- 
tilannetta sekä parantaa pääväylän liikenteen sujuvuutta. 

Tämä yleissuunnitelma on osa ramppiohjausprojektia, joka koostuu kolmes-
ta osavaiheesta: esiselvitys-, yleissuunnitelma- ja toteuttamissuunnitelma-
vaiheesta. Yleissuunnitelmassa on esitetty ramppiohjauksen toiminnallisen 
ja fyysisen toteutuksen periaatteet sekä jatkotoimenpide-ehdotukset esisel-
vitysvaiheessa valituissa kolmessa kohteessa: VT 3 Klaukkalan liittymän 
ramppi Helsinkiin, VT 1 Tuomarilan liittymän ramppi Helsinkiin, Länsiväylän 
Karhusaaren liittymän Karhusaarentien (Kehä 1:n) ramppi Helsinkiin. 

Ramppiohjauksen toimivuutta eri kohteissa on tarkasteltu simuloinnein. Tar-
kastellut ramppiohjausalgoritmit ovat olleet ALINEA ja RWSCOR. Simuloin-
tien perusteella ramppiohjauksella voidaan parantaa päävirran sujuvuutta ja 
turvallisuutta Tuomarilan ja Karhusaaren liittymissä. Toisaalta ohjausalgo-
ritmit vaativat vielä paljon säätötyötä. Klaukkalan liittymään ramppiohjaus ei 
sovellu, koska kapasiteetti rampilla loppuu joka tapauksessa kesken. 

Karhusaaren liikennetilanne suosisi ramppiohjausta, koska suuriliikenteinen 
ja ruuhkautuva päävirta saisi suuren hyödyn ramppiliikenteen rajoittamises-
ta. Liittymä on kuitenkin erittäin haastava ensimmäiseksi kokeilukohteeksi ja 
liittymän bussikaistat aiheuttavat häiriöitä ramppiliikenteelle ohjauksesta 
huolimatta. Tuomarilan liittymässä suurin haitta ramppiohjaukselle on ram-
pin jonotustilan sijoittuminen ylämäkeen sekä muita kohteita laajemmat ra-
kennustoimenpiteet. 

Ramppiohjauksen kustannukset vaihtelevat kohteittain sen mukaan, kuinka 
paljon kaistajärjestelyjä joudutaan parantamaan. Ohjauslaitteisto maksaa 
jokaisessa kohteessa noin 60 000 euroa. Tuomarilan liittymässä on arvioitu 
tarvittavan tien parantamisinvestointeja noin 160 000 euron edestä. Muissa 
kohteissa tienrakennuskustannukset olisivat arvioilta 80 000 euroa. Laite- 
kustannusten ja tienrakentamisen lisäksi lisäkustannuksia tulevat aiheutta-
maan tarvittavat muut opastus- ja varoituslaitteet, toteutusvaiheessa pakolli-
set tutkimus- ja säätötyöt sekä tienkäyttäjille suunnattava tiedotus. 

Yleissuunnitelmassa tarkastelluista kolmesta kohteesta Tuomarilan liittymä 
on soveltuvin jatkosuunnittelun kohteeksi. Pilottikohteen toteuttamisessa on 
kuitenkin kiinnitettävä tarkasti huomioita saavutettaviin etuihin päävirran 
sujuvuudessa ja turvallisuudessa suhteessa Tuomarilan alueen autoilijoille 
aiheutuviin matka-aikahaittoihin ja epämukavuuteen. Työn etenemisen yh-
teydessä on suositeltavaa neuvotella etenemistavoista ja -periaatteista 
kaikkien tarvittavien sidosryhmien kanssa. 
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ABSTRACT 

Ramp metering is a traffic management method of heavily operated high-
ways. Ramp metering is based on the traffic signals installed on ramp. 
Ramp metering controls the traffic flow and time gaps of merging traffic on 
ramp. The main objective of the system is to maintain the highway's traffic 
flow within its capacity providing smoother and safer traffic fiow. 

This general pian is one part of the Ramp Metering project, which consists 
of there phases: the preliminary study, the general pian and the impiemen-
tation pian. This general pian introduces the technical and functionai re-
quirements for ramp metering in three junctions that were evaluated suitable 
for metering in preliminary study. The selected junctions Tuomarila, Kar-
husaari and Klaukkala are iocated in Helsinki metropolitan area. 

A simulation study was conducted for examining the feasibility of ramp me-
tering. The study was conducted with two metering algorithms: ALINEA and 
RWSCOR. The study resuits show that ramp metering can improve traffic 
safety and the smoothness of the traffic flow in Tuomarila and Karhusaari 
junctions. The metering aigorithms, however, stiil require some deveiopment 
work. Ramp metering is not suitable for Klaukkaia junction because of the 
remarkably high traffic flow on ramp. 

Ramp metering would have highest potential in decreasing main fiow distur-
bances in Karhusaari. However, that Karhusaari is one of the most satu-
rated junctions in Helsinki metropolitan area and the bus lane arrangements 
are not favorable for ramp metering. For these reasons Karhusaari would be 
a challenging test site. In Tuomarila junction the biggest problem is the up-
hill ramp. in addition, Tuomarila junction requires more road construction 
work than other studied junctions. 

The impiementation costs of a new ramp metering system vary depending 
on how much current lane arrangements have to be modified. The actuaI 
ramp metering equipment for each studied junction costs approximately 
60 000 euros. In Tuomarila road improvement work would cost approxi-
mateiy 160 000 euros and in Karhusaari and Klaukkala approximateIy 
80 000 euros. These estimates don't include the pre-signaIing and warning 
systems. Additional research, tuning of the aigorithm and the information 
campaign addressed for the road users will raise the impiementation costs. 

Among the studied junctions Tuomarlia was found most suitable for ramp 
metering and it was selected for the final phase of the project (the imple-
mentation pian). However, if the pilot project will be carried out it is impor-
tant to compare the gained benefits from smoother traffic flow and increased 
traffic safety on the highway to the possibIe disadvantages for the drivers 
who are using the controlled ramp. In addition, during the impiementation ali 
interested parties should participate in process. 



ESIPUHE 

Tämä ramppiohjauksen yleissuunnitelma on jatkoa Ajantasaisen liikennein-
formaation tutkimus ja kehittämisohjelman, AINO:n puitteissa tehdylle esi-
selvitykselle ramppiohjauksesta. Esiselvityksessä selvitettiin ramppiohjauk-
sen mandollisuuksia Suomessa, ja esitettiin mandollisia kohteita toteutuk-
selle pääkaupunkiseudulta. Tässä yleissuunnitelmassa on tarkasteltu ramp-
piohjauksen toteuttamista kolmessa mandolliseksi arvioidussa kohteessa. 
Yleissuunnitelman tavoitteena oli tarjota riittävästi materiaalia pilottikohteen 
toteuttamispäätöksen tekemiselle. Mandollista toteuttamispäätöstä silmällä-
pitäen projektin suunnitelma-asiakirjat on laadittu sillä tarkkuudella, että jär-
jestelmän toteuttaminen voidaan tehdä mandollisimman nopeasti. 

Työn ovat tilanneet Tiehallinnon keskushallinto ja liikenne- ja viestintäminis-
teriö AINO-ohjelman kautta. 

Työtä ohjausryhmään kuuluivat tilaajina Magnus Nygrd, Tiehallinto, kes-
kushallinto, Ilpo Muurinen Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri ja Armi Vilkman, 
liikenne- ja viestintäministeriö. Asiantuntijajäseninä työhön osallistuivat li-
säksi Kari Sane, Helsingin kaupunki ja Juhani Vuola, Espoon kaupunki. 
Työn ovat tehneet Rauno Laitinen, Jukka-Pekka Pitkänen ja Riku Nevala, 
Ramboll Finland Oy. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Ramppiohjaus on pääväylien liikenteen hallintakeino, jolla säädellään rampil-
ta päävirtaan liittyvien ajoneuvojen määrää sekä aikavälejä rampin liikennet-
tä ohjaavin liikennevaloin. Ramppiohjauksessa rampilta päästetään lähte-
mään yksi ajoneuvo kerrallaan. Ramppiohjauksen tarkoituksena on vähen-
tää liikennevirran ylikysyntätilanteita pääväylällä, mikä parantaa turvallisuus- 
tilannetta sekä tehostaa kapasiteetin käyttöä ja pääväylän liikenteen suju-
vuutta. 

Tämä yleissuunnitelma on osa ramppiohjausprojektia, joka koostuu kolmesta 
osavaiheesta: esiselvitys-, yleissuunnitelma- ja toteuttamissuunnitelmavai-
heesta. Yleissuunnitelma on jatkoa esiselvitykselle, jossa kartoitettiin kan-
sainvälisiä kokemuksia ramppiohjauksesta, selvitettiin ramppiohjauksen 
suunnitteluperiaatteita ja soveltuvuutta Suomeen sekä kartoitettiin mandolli-
sia sovelluskohteita pääkaupunkiseudulla. Esiselvitys on julkaistu AINO- 
ohjelman julkaisusarjassa. 

Kuvassa 1 on esitetty projektin kulku ja kunkin osavaiheen keskeisin sisältö. 

ESISELVITYS 

19 rnIIa kaytössä olevat arsrmt 
ja ohjausteknikat 

2. O2jauksen soveltuvuus Sucmeen 
2. P1ottikohteiden kartoitus 

TOTEUTTAr1ISSUUNN1TELMA 

1. Työselostus 
2 Tarkonnetut ohjausperiaatteet 
Tarkennetut suunnitelmapiirustukset 
1. Märä}uetteIo ja kustarinusarvio 

Kuva 1. Ramppiohjausprojektin osa vaiheet. 
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JOHDANTO 

Yleissuunnitelmassa on esitetty ramppiohjauksen toiminnallisen ja fyysisen 
toteutuksen periaatteet esiselvitysvaiheessa valituissa kolmessa kohteessa. 
Kohteet valittiin projektin ohjausryhmän toimesta liikennetutkimusten perus-
teella. Tarkasteltuja kohteita ovat: 

1. VT 3 Klaukkalan liittymä, ramppi Helsinkiin 
2. VT 1 Tuomarilan liittymä, ramppi Helsinkiin 
3. Länsiväylä, Karhusaaren liittymä, Karhusaarentien (Kehä 1:n) ramppi 

Helsinkiin 

Yleissuunnitelmassa on esitetty ramppiohjauksen vaikutus- ja soveltu-
vuusarviot eri kohteissa sekä suositukset jatkosuunnitteluun valittavasta koh-
teesta. Kohteiden suunnittelu on toteutettu yleissuunnitelmatasolla sekä toi-
minnalliselta että laitetekniseltä osalta. Alustavissa kustannusarvioissa on 
laskettu laitetekniikan osuus sekä arvioitu karkealla tasolla liittymien vaatimi-
en rakennustoimenpiteiden kustannuksia. Yleissuunnitelman pohjalta on 
mandollista käynnistää kohteiden toteutussuunnittelun edellyttämä jatko- 
suunnittelu sekä näitä täydentävien hankinta-asiakirjojen laadinta. Lisäksi 
yleissuunnitelmassa on alustavasti suunniteltu jatkotoimenpiteitä kuten to-
teutussuunnitelma, ennen-jälkeen-tutkimuksen ohjelmointi ja tiedotussuunni-
telma. 

Toiminnallisten vaikutusten tutkimiseen on pantu erityistä painoa. Simuloin-
nilla on pyritty selvittämään ramppiohjauksen vaikutuksia pääsuunnan suju-
vuuteen sekä rampin jonoutumiseen. Tarkastelut on suoritettu vertaamalla 
nykytilanteen toimivuutta kandella eri ramppiohjausperiaatteella toteutetun 
järjestelmän toimintaan. 

Kohteissa tarkastellut ramppiohjausalgoritmit ovat RWSCOR ja ALINEA. 
Liikennevalojärjestelyt ja ohjaustapa poikkeavat olemassa olevista määräyk-
sistä ja ohjeista, joten niille on haettava liikenne- ja viestintäministeriön poik-
keuslupa. 

Kaikissa kohteissa on ramppien suurista liikennemääristä johtuen esitetty 
kaksikaistaista ohjausstrategiaa. Ramppien voimakas jonoutuminen aiheut-
taa muutoksia syöttävän verkon kuormitukseen sekä muuttaa reitinvalintape-
rusteita. Tämän työn yhteydessä ei ole ollut mandollisuutta selvittää tar-
kemmin liikenneverkon kuormitusmuutoksia eikä niiden seurannaisvaikutuk-
sia. Liikenneturvallisuuden suhteen tapahtuvia määrällisiä muutoksia ei ole 
myöskään lähdetty arvioimaan. Ulkomaisten tutkimusten mukaan ramppioh-
jauksella on ollut liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. 
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2 KOHTEIDEN YLEISET TARKASTELU- JA SUUNNIT-
TELUPERUSTEET 

2.1 Ramppiohjauksen toiminta 

Ramppiohjauksessa ajoneuvot päästetään yksi kerrallaan rampille ja edel-
leen sekoittumisalueelle. Ohjaus tapahtuu liikennevaloilla, jotka näyttävät 
lyhyen ajan vihreää valoa. Kiertoaikaa säädetään laskenta-algoritmilla, jonka 
toiminta perustuu liittymän liikennetilanteeseen. 

Työssä on tarkasteltu kahta ramppiohjausalgoritmia, Keski-Euroopassa ylei-
sesti käytettyä varausasteeseen perustuvaa Alinea-algoritmia ja mm. Ruot-
sissa käytettyä pääväylän kapasiteettiin ja liikennemääriin perustuvaa 
RWSCOR-algoritmia. 

Kiertoaikaa säädetään molempien algoritmien osalta minuutin välein. Vihre-
än kesto on 1 sekunti ja keltaisen 2 sekuntia. Kaikissa kohteissa on kaksi-
kaistainen ohjausjärjestelmä, jossa ajoneuvot päästetään kaistoilta vuorotel-
len yksi kerrallaan rampille. Ajoneuvojen minimiväliksi on asetettu 3 sekuntia 
(kaistan 1 vihreän alusta kaistan 2 vihreän alkuun). Näin ollen minikierto-
ajaksi kaistalla määräytyy 6 sekuntia. Maksimikiertoajaksi on asetettu 15 
sekuntia. 

Alinea-algoritmi säätää ramppiohjauksen kiertoaikaa seuraavan kaavan mu-
kaisesti. 

3600 
1= 	 ,jossa 

+ kr  (b,,,, - h) 

t = kiertoaika 
qzunuss rampin liikennemäärä 
b0  = pääväylän alavirran (ilmaisimien) optimaalinen varausaste 
b = alavirran ilmaisimien nykyinen varausaste 
Kr = vakio 

RWSCOR-algoritmi laskee kiertoajan seuraavan kaavan mukaisesti. 

3600 = 
(c - (QkI + A(Qk - Qk 

))) jossa 

tk = kiertoaika 
C = pääväylän kapasiteetti (ajon/h) 
Qk = pääväylän liikennemäärä nykyisellä ajanjaksolla (ajon/h) 
Qk-1 = pääväylän liikennemäärä edellisen ajanjakson aikana (ajon/h) 
A=vakio(0...1) 

Alinea-algoritmin parametrien säädöstä on olemassa useita tutkimustuloksia. 
Yleissuunnitemassa käytetyt parametrit on määritetty soveltuvin osin opti-
mointitutkimuksen 'Optimization of the Alinea ramp-metering control Using 
genetic algorithm with micro-simulation' (Chu & Yang, TRB 2003 Annual 
meeting CD-ROM) mukaisesti. RWSCOR-algoritmin kapasiteettiparametrit 
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on valittu HCM-manuaalin mukaan. Kaistakohtaista kapasiteettiarvoa on 
kuitenkin hieman pienennetty vastaamaan suomalaisia olosuhteita. 

Taulukossa 1 on esitetty yleissuunnitelmassa käytetyt ohjausparametrit. 

Taulukko 1. Yleissuunnitelmassa käytetyt ohjausparametrit. 

ALINEA-PARAMETRIT 

Arvo Simuloinneissa Parametri tutkimuksen käytetty arvo HUOM! 
__________ mukaan _________________ 

Arvoa pienennetty havaintojen 

b0 0,18-0,21 0,15 perusteella: 0,18 varausaste syntyy 
vasta hyvin ruuhkautuneessa 
tilanteessa 

Kr 4000-15000 14000 Arvo valittu simulointihavaintojen 
perusteella 

RWSCOR-PARAMETRIT 

Parametri Arvo HCM:n Simuloinneissa HUOM! mukaan käytetty arvo 

Max. kapasiteetti 
ajon/h/kaista HCM-kapasiteettiarvot vastaavat E- 

2 000 (80 km/h) 2 000 ajon/h/kaista palvelutason raja-arvoja. 
_________ 2 200 (100 kmlh) _________________ _____________________________ 

0-1, arvo 
A määritetaän 0,5 Arvo valittu vaihteluvälin puolivälistä 

___________ tilannekohtaisesti _____________________ ___________________________________ 

Molemmissa algoritmeissa tarvittavat liikennemäärä- ja varausastemuuttujat 
lasketaan alavirran ilmaisimilta. Alinea-ohjauksessa rampin liikennemäärää 
mittaava ramppi-ilmaisin sijaitsee rampilla pysäytysviivan ja sekoittumisalu-
een välissä. 

Alavirran ilmaisimet on sijoitettu 140 metrin päähän sekoittumisalueen lopus-
ta em. Alinea-tutkimuksen tulosten mukaisesti. Myös muissa tutkimuksissa 
tämä etäisyys on todettu sopivaksi mittaamaan liikennetilannetta sekoittu-
misalueen jälkeen. 

Simulointitarkastelussa käytettyjen ilmaisimien pituus ajosuunnassa on 2 
metriä. Todellisuudessa tullaan käyttämään erilaista ilmaisintyyppiä. Ilmaisi-
men pituus vaikuttaa varausasteeseen ja samalla Alinea-ohjauksen ohjaus- 
päätöksiin. 

Parametreja on säädetty alustavasti simulointitarkastelun mukaan ohjauksen 
toimivuuden parantamiseksi. Työssä käytetyt parametrit eivät välttämättä 
vastaa optimiarvoja, koska parametrit on joka tapauksessa säädettävä liitty-
mäkohtaisesti. 

Työssä ei ole suunniteltu lopullista toteutukseen tulevaa ohjausalgoritmia, 
algoritmin valintaa, algoritmin parametreja tai muita reunaehtoja. Valo- 
ohjauksen suunnittelu toteutuksen vaatimalla tarkkuudella on jätetty tehtä-
väksi myöhemmin, koska toteuttamissuunnitelmassa on huomioitava valitta-
va laitetoimittaja, ohjauskojetyyppi ja kojeen ominaisuudet. 
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Lisäksi yleissuunnitelmatasolla ei ole suunniteltu muita ramppiohjauksen 
vaatimia ohjaustoimintoja, kuten ohjauksen päälle- ja poiskytkemistä liiken-
netilanteen mukaan ja rampin pysäytysviivan taakse kertyvän jonon purka-
mistoimintoa jonotustilan täyttyessä. Toimintojen perusperiaatteet on esitetty 
esiselvityksessä. Toimintojen toteuttamiseen on varauduttu fyysisissä suun-
nitelmissa riittävin ilmaisin-ja laitevarauksin. 

2.2 Käytettävät rakenteet ja laitteet 

Liikenteen seuranta- ja mittauslaitteet on esitetty sijoitettavaksi RWSCOR- ja 
ALINEA- ohjausmenetelmien vaatimusten mukaisesti. llmaisimina on esitetty 
käytettäväksi induktioilmaisimia. llmaisinsilmukat liitetään keskuskojeelle 
normaaleja yhdyskaapeleita käyttäen. Toteutussuunnitteluvaiheessa on kes-
kusteltava valittavan laitetoimittajan kanssa mandollisista vaihtoehtoisista 
ilmaisintyyppiratkaisuista. 

Ohjauskojeena voidaan käyttää normaalia liikennevalokojetta tai tarkoitusta 
varten ohjelmoituja logiikoita. Oleellista on, että laitteistolla pystytään ohjaa-
maan ja säätelemään toimintojen edellyttämiä algoritmeja sekä tallentamaan 
ja käsittelemään tavoitteiden mukaista tietoaineistoa. Ohjauskoje on oltava 
liitettävissä kauko-ohjaukseen ja valvontaan. Ennen-jälkeen-tutkimusta ja 
toiminnanseurantaa varten järjestelmään tulee olla liitettävissä tarvittava 
määrä tutkimustarkoituksiin osoitettavia ilmaisimia tai muita havaintoanturei-
ta. Edellisten lisäksi seuranta edellyttää kamerajärjestelmää (2-3 kameraa), 
jotka tulee olla liitettävissä reaaliaikayhteydellä valvomoon. 

Autoilijoille annettava ohjaus tullaan toteuttamaan normaaleilla kolmiaukkoi-
sula liikennevaloilla. Opastimien yhteyteen lisätään ajokäyttäytymistä sel-
keyttävä lisäkilpi. 

Täydentävät tierakenteen levitykset, korokkeet ja kaistapidennykset (liittymi-
en päätiehen) on esitetty mitoitettavaksi ramppiohjausselvityksessä esitetty-
jen diagrammien perusteella. 

Laitteiden kohdekohtaiset sijoitusperiaatteet on esitetty liiteaineistossa (Liite 
B). 

2.3 Liikennemäärät tarkastelukohteissa 

Esiselvitysvaiheen yhteydessä selvitettiin ramppiohjauksen mandollisia to-
teutuskohteita, joiden liikennemäärät laskettiin huipputuntien aikaan. Video- 
kuvauksen perusteella laskettiin liikennemäärät viiden minuutin jaksoissa 
kaistoittain pääväylältä ennen ramppia ja rampilla. 

Tarkastelussa käytetyt liikennemäärät rampeilla, päävirrassa ennen ramppe-
ja sekä alavirrassa (kokonaisliikennemäärä) on esitetty seuraavissa kuvissa. 
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Kuva 2. Tarkastelulllttymien liikennemäärät. 
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Yleissuunnitelmaan valittujen kohteiden simulointitarkastelussa viiden mi-
nuutin jaksoista lasketut liikennemäärät muutettiin kymmenen minuutin lii-
kennemääräjaksoiksi. Kunkin kymmenen minuutin Jakson liikennemäärä 
(mitattuna tuntiliikenteenä eli vallitseva tuntiliikennetaso) laskettiin keskiar-
vona kanden peräkkäisen viiden minuutin Jakson aikana vallinneesta tuntilii-
kennetasosta (12*viiden  minuutin Jakson liikenne). 

Huipputunti valittiin kussakin kohteessa maastomittauksen mittausajan lii-
kennemäärien jakauman mukaisesti. Toisin sanoen tarkastelutuntina ei toi-
minut mikään tasatunti, vaan tunnin ajanjakso, jonka aikana liikennemäärä 
kohteessa oli huipussaan. Tarkastelussa käytetyt huipputunnit eri kohteissa 
ovat: 

- VT 3 Klaukkalan liittymä: klo 7.05-8.05 
- VT 1 Tuomarilan liittymä: klo 7.10-8.10 
- Länsiväylä, Karhusaaren liittymä: klo 7.40-8.40 

2.4 Simulointi 

Ramppiohjauksen 	simulointitarkastelu 	on 	tehty 	Paramics- 
simulointiohjelmistolla. Ramppiohjauksen ohjaustoiminnot eivät sisälly val-
miina nykyisiin simulointiohjelmistoihin, joten Paramics-ohjelmistoon on ah-
jelmoitu työtä varten sekä Alinea-. että RWSCOR-algoritmien toimintaperiaat-
teet (lukuun ottamatta rampille pysäytysviivan taakse kertyvän jonon purku-
toimintoa ja päälle-pois -kytkennän automatisointia). 

Tarkastelukohteiden simulointimallit on laadittu geometrialtaan nykytilan kaI-
taisiksi. Ramppiohjausmalleissa rampin yläpää on kuitenkin mallinnettu kak-
sikaistaiseksi ohjauksen pysähtymisviivan ja rampin katuliittymän välillä. 
Tämä johtuu tarkastelukohteiden suurista ramppiliikennemääristä: yksikais-
taisen rampin kapasiteetti ei riitä liikennemäärille. Kapasiteettiongelmista 
johtuen yksikaistaista ohjausta ei myöskään ole tarkasteltu erikseen, koska 
on ennalta selvää, että yksikaistainen järjestelmä ei kohteissa toimi. 

Muita ramppiohjauksen vaatimia fyysisiä parannustoimenpiteitä, kuten kiih-
dytyskaistojen jatkamista, ei tässä tarkasteluvaiheessa ole huomioitu, jotta 
nykytilamallien ja ramppiohjausmallien simulointitulokset olisivat mandolli-
simman vertailukelpoisia ja kuvaisivat nimenomaan ramppiohjauksen vaiku-
tuksia liikenteen toimivuuteen. Tämä on hieman heikentänyt ramppiohjaus-
simulointien tuloksia. 

Simuloinnit on tehty tunnin mittaisina aamuhuipputunnin liikennemäärin. 
Kustakin kohteesta on tehty nykytilamalli sekä mallit molemmille ohjausalgo-
ritmeille. Ohjausalgoritmien tuloksia on verrattu nykytilamallin tuloksiin. 

Simuloinneissa on tarkasteltu päävirran, ramppien ja koko mallinnusalueen 
toimivuutta. Päävirran toimivuutta huipputunnin aikana on seurattu kaistoit-
tain sekoittumisalueella alueen alku- ja loppupään läheisyyteen sijoitetuilla 
ilmaisimilla, jotka mittaavat nopeutta. Nopeustilanne ajan funktiona on kerät-
ty myös ennen ramppia noin 500 metriä ylävirtaan ja noin 140 metriä alavir-
taan. Ajonopeuden lisäksi on laskettu nopeuksien keskihajonta, joka kuvaa 
häiriötilanteiden yleisyyttä sekoittumisalueella: mitä suurempi vaihtelu nope-
ushavainnoissa on, sen todennäköisemmin sekoittumisalueella tapahtuu 
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vaarantavia häiriöitä. 
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Rampin nopeutta on mitattu liittymisalueen alussa sijaitsevalla ilmaisimella. 
Päämittarina ramppien sujuvuuden osalta toimii kuitenkin rampilta tulevan 
liikenteen keskimääräinen matka-aika. Matka-aika on mitattu myös päävirral-
le. 

Koko järjestelyn toimivuutta kuvaa viivytysten kehittyminen simuloinnin aika-
na. Simulointijärjestelyjä ja mittauspisteitä on havainnollistettu Tuomarilan 
liittymän simulointimallikuvassa (kuva 3). Tarkasteluperiaatteet ovat samat 
myös muissa kohteissa. Kuvassa 4 on havainnollistettu simulointia. 
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nopeuden mittauspiste YV 

- 	
- 

	

-i'. 	 - .. 	 -- 	Tul 	- 	. 	,=' 

,k ekoitti4mIsalueen Ncu ':. 
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,/ 
- - ysätsvijv8 	 . 	- 

• ---. - 	-. 	'. 	.- 	 . 	5ekoittunisalueen loppu 

— 	 npin ndpeuden 	 nopeuden mittauspiste MAV 

.) 	 :.. 	--. mIafIsteMR. 

«--:. 	 • . 	-.- --. 	-. 	,AAV1RMN ILMAISIMET 
1 i 	 1 K.erfajansaatoja 

•\ 	

nopeudmittauspisteAV 

Kuva 3. Simulointitarkastelujen mittauspisteet (esimerkkinä Tuomarilan 
liittymän malli). 

Kuva 4. Esimerkkikuva ramppiohjaussimuloinnista (esimerkkinä Karhu- 
saaren liittymä, näkymä Länsiväylälle HelsinkIIn päin). 
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3 KOHTEIDEN EDELLYTTÄMÄT RAKENTAMISTOI-
MENPITEET JA ALUSTAVAT TOTEUTTAMISKUS-
TANNUKSET 

Kaikissa kohteissa on edellytetty rampin 2-kaistaistamista ennen ramppioh-
jausvaloja. Vain Karhusaaren liittymässä rakennustoimenpiteet rajoittuvat 
ainoastaan liikennevalojen sijoituskohtaan. Kummassakin muussa kohtees-
sa ehdotetaan tarkistuksia myös pääväylään liittyvän sekoittumiskaistan pi-
tuuteen. Kohteissa on tievalaistus, joten valaistuskeskuksesta saataneen 
ohjausjärjestelmän edellyttämä sähköliittymä. Liittymää kaukovalvontaan ei 
ole selvitetty. Kaikissa kohteissa toteuttaminen edellyttää varautumista mer-
kittäviin työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. 

Taulukoissa 2-4 on esitetty ramppiohjausjärjestelmien alustavat toteuttamis-
kustannukset. 

Taulukko 2. Ramppiohjauksen alustava kustannusarvio Klaukkalan 
liittymässä. 

Ohjauskoje ja ohjelmisto 16 600 € 
Liikennevalopylväät 368 € 
Opastimet kiinnityslaitteineen (LEO) 3 814 € 
limaisimet 3 135 € 
Kaapelit 9146€ 
Kaapelikaivannotja täyttö 19 500€ 
Tienrakentaminen 80 000 € 
Yhteiskustannukset 12 437€ 
Yhteensä 145000€ 

Taulukko 3. Ramppiohjauksen alustava kustannusarvio Tuomarilan 
liittymässä. 

Ohjauskoje ja ohjelmisto 16 600 € 
Liikennevalopylväät 368 € 
Opastimet kiinnityslaitteineen (LED) 3 814 € 
Ilmaisimet 3 800 € 
Kaapelit 7616€ 
Kaapelikaivannotja täyttö 19 500 € 
Tienrakentaminen 160 000€ 
Yhteiskustannukset 18 302€ 
Yhteensä 230 000 € 

Taulukko 4. Ramppiohjauksen alustava kustannusa,-vio Karhusaaren 
liittymässä. 

Ohjauskoje ja ohjelmisto 16 600 € 
Liikennevalopylväät 368 € 
Opastimet kiinnityslaitteineen (LED) 3 814 € 
Ilmaisimet 3 800 € 
Kaapelit 8118€ 
Kaapelikaivannotja täyttö 15600€ 
Tienrakentaminen 80 000 € 
Yhteiskustannukset 11 700 € 
Yhteensä 140 000 € 
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TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET 

Kustannusarvioissa laite- ja tarvikekustannusten osuus n. 60 000 €. Arviois-
sa ei ole otettu huomioon liityntää valvomoon. 

Ensimmäisessä kohteessa tulee selvittää ramppiohjauksen vaikutukset en-
nen-jälkeen-tutkimuksella. Lisäksi alussa tulee varautua kuljettajille ja alueen 
asukkaille suunnattavaan ramppiohjaustiedotukseen. Kustannusarvioita on 
tarkennettava toteuttamissuunnittelun yhteydessä erityisesti tienrakentami-
sen osalta. 

Järjestelmien tarkemmat laite- ja tarvikemääräluettelot sekä kustannuseritte-
lyt ovat liitteessä A. Suunnitelmapiirustukset on esitetty liitteessä B. 
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4 KOHTEIDEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 

4.1 Klaukkalan ramppiliittymä Hämeenhinnanväylälle 

4.1.1 Liikenteen toimivuus 

Seuraavassa on esitetty arviot Klaukkalan Helsingin suunnan rampin ja pää- 
väylän toimivuudesta nykytilassa sekä ALINEA- ja RWSCOR-ramppiohjauk-
sella. Ajonopeudet vertailupoikkileikkauksissa eri tilanteissa on esitetty ku-
vissa 5 ja 6. 

Klaukkala: nykvtila 
Päävirran sujuvuus on pääosin hyvä. Välillä sekoittumisalueelle syntyy tilan-
teita, joissa ajoneuvo ei löydä sopivaa aikaväliä päävirrasta ja joutuu pysäh-
tymään rampille. Rampin suuresta liikennemäärästä johtuen yksikin pysäh-
tyvä ajoneuvo aiheuttaa välittömästi jonoa rampille sekä vaaratilanteita se-
koittumisalueelle. 

Tämä näkyy sekoittumisalueen voimakkaina nopeuden heilahteluina erityi-
sesti päävirran oikealla kaistalla: nopeus vaihtelee välillä 40-1 00 km/h. Kau-
empana ylävirrassa häiriöitä ei ole. Alavirrassa sekoittumisalueen ongelmat 
heijastuvat jonkin verran 140 metrin tarkastelupoikkileikkaukseen. 

Ongelmana nykytila- ja muissa simuloinneissa on sekoittumisalueen lyhyys: 
sekoittumisalue on vain 100 metriä pitkä, joten riittävän liittymisaikavälin löy-
tyminen on epävarmaa. Rampin ajoittainen jonoutuminen huonontaa liiken-
teen sujumista rampilla, ja liian pienten päävirran aikavälien käyttö myös itse 
moottoritiellä sekoittumisalueen kohdalla. Tämä on lisäksi turvallisuusriski 
sekä rampilla että pääväylällä: äkillinen jonoutuminen rampilla ja vauhtiaan 
hidastaneiden ajoneuvojen liittyminen väkisin päävirtaan aiheuttaa pe-
räänajoriskin. 

Klaukkala: ALINEA-ohiaus 
Huolimatta kaksikaistaisesta järjestelystä ohjauksen kapasiteetti Klaukkalan 
Helsingin suunnan rampilla ei riitä. Ramppiohjauksen teoreettinen kapasi-
teetti kandella kaistalla ja 6 sekunnin kierrolla on 1 200 ajon/h, kun laskettu 
liikennemäärä vaihtelee tarkastellusta kymmenen minuutin jaksosta riippuen 
1 000-1 400 ajo/h välillä. Ramppi jonoutuu pysäytysviivasta taaksepäin aina 
katuverkolle saakka. Ylikysynnän suuruus on noin 100-1 50 ajon/h, joka tulisi 
todennäköisesti siirtymään muille reiteille. 

Sekoittumisalueen nopeuden heilahtelut pienenevät verrattuna nykytilantee-
seen. Oikealla kaistalla päävirrassa nopeus vaihtelee välillä 60-1 00 km/h ja 
häiriöt ovat lyhytkestoisempia. Myös kauempana alavirrassa nopeuden vaih-
telu ja alenema on pienempi. Ohjaus ei kuitenkaan kokonaan kykene pois-
tamaan sekoittumisalueen häiriöitä. 

Alinea-ohjauksen soveltuvuus kohteeseen on kyseenalainen (käytetyillä pa-
rametreilla), koska ohjaus pyörii käytännössä koko ajan minimikierrolla. Tä-
mä johtuu siitä, että pääväylän ja rampin yhteenlaskettu liikennemäärä on 
kohtuullisen pieni ja nopeus on suuri varausastetta mittaavien alavirran ii-
maisimien kohdalla, mikä johtaa pieniin varausasteisiin suhteessa asetet-
tuun optimivarausasteeseen (0,15) ja minimikiertoon. 
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Toinen tarkastelukohteen soveltuvuutta heikentävä seikka on se, että ajo- 
matka pysäytysviivalta sekoittumisalueelle on pitkä. Pitkän ajomatkan vuoksi 
ohjauksen avulla aikaansaadut ajoneuvovälit lyhenevät ja rampilta saapuu 
autoja silloin tällöin ryhmissä sekoittumisalueelle. Erityisesti näin käy raskai-
den ja hitaampien ajoneuvojen ja henkilöautojen lähtiessä peräkkäin liikkeel-
le. Myös minimikiertoajan lyhyys ja vihreiden vaiheiden välinen lyhyehkö aika 
(3 sekuntia) vaikuttaa asiaan. 

Rampilta saapuvan liikennemäärän pieneneminen ja rampilta saapuvien 
ajoneuvojen pidentyneet ajoneuvoaikavälit sekoittumisalueella vähentävät 
kuitenkin tilanteita, joissa rampilta saapuvat ajoneuvot joutuvat selkeästi hi-
dastamaan ennen päävirtaan liittymistä. Tämä vähentää vaaratilanteita, jois-
sa liikenne jonoutuu rampille ja rampilta kiilataan hitaasta vauhdista pieneen 
aikaväliin. 

Klaukkala: RWSCOR-ohiaus 
Liittymän toimivuus on käytännössä vastaava kuin Alinea-ohjauksella. Ram-
pin jonoutuminen pysäytysviivan taakse on voimakasta. Poikkeuksena on 
se, että RWSCOR-ohjauksella kiertoajan muutoskriteerit ylittyvät vilkkaimpi-
na hetkinä, ja kiertoaika vaihtelee 6-11 sekunnin välillä. Käytännössä ohjaus 
kuitenkin palauttaa kiertoajan lähes välittömästi minimiin pidemmän kierron 
jälkeen. Ylikysynnän suuruus rampilla hieman Alinea-ohjausta suurempi. 
Alinea-ohjauksen tavoin RWSCOR-ohjaus vähentää jonkin verran vaarati-
lanteita sekoittumisalueella, mutta ei ratkaise liittymän toimivuusongelmia. 
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Klaukkala: Nopeus poikkileikkauksissa 
sekoittumisalueella nykytilassa (minuuttikeskiarvo) 
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Kuva 5. Nopeus sekoittumisalueen poikkileikkauksissa kaistoittain: vasen 
kaista katkoviivoin, oikea yhtenäisellä viivalla. (MYV1 = ylä virta en-
nen sekoittumisaluetta, oikea kaista, MYV2 = ylä virta ennen sekoit-
tumisaluetta, vasen kaista, MA Vi = ala virta sekoittumisalueen jäl-
keen, oikea kaista, MA V2 = ala virta sekoittumisalueen jälkeen, va-
sen kaista, MR = ramppi sekoittumisalueen alussa). 
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Klaukkala: Nopeus ylävirran (500m) ja alavirran (140m) 
poikkileikkauksissa nykytilassa (minuuttikeskiarvo) 
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Klaukkala: Nopeus ylävirran (500m) ja alavirran (140m) 
poikkileikkauksissa, RWSCOR-ohjaus (minuuttikeskiarvo) 
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Kuva 6. Nopeus poikkileikkauksissa ylä- ja ala virrassa kaistoittain: vasen 
kaista katko viivoin, oikea yhtenäisellä viivalla. (YV1 = ylä virta 500 
m, oikea kaista, YV2 = ylä virta 500 m, vasen kaista, A Vi = ala virta 
140 m, vasen kaista, A V2 = alavirta 140 m, oikea kaista). 
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4.1.2 Ramppiohjauksen soveltuvuus Klaukkalan liittymään 

Seuraavassa kuvassa on esitetty nykytilan ja eri ramppiohjausmenetelmien 
tunnuslukuja. Nopeustunnusluvut kuvaavat pääosin ohjauksen hyötyjä, ja 
matka-aikatunnusluvut haittoja. 

Keskimääräinen nopeus ja nopeuden keskihajonta pääväylän 
oikealla kaistalla 
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Kuva 7. Klaukkalan tarkastelu: tunnuslukuja huipputunnin osalta. 

Ohjauksen suurin etu on sekoittumisalueen nopeuden tasoittumien ja hajon-
nan pieneneminen. Tämä viittaa sujuvuushäiriöiden yleisyyden ja vakavuu-
den sekä erityisesti vaaratilanteiden vähenemiseen. Myös keskinopeudet 
häiriöalueella kasvavat lievästi. Ohjauksen aiheuttamat haitat rampilla ja 
ympäröivässä verkossa ovat kuitenkin suuret: liittyvän liikennevirran matka-
ajat tarkastelualueella 3-4-kertaistuvat, koko alueen viivytykset kasvavat 50 
% huolimatta päävirran lievästä sujuvoitumisesta, ja jonot yltävät läheiseen 
katuverkkoon. 
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Ohjaustavoissa ei ole käytännössä eroja: RWSCOR toimii hieman pidem-
mällä keskimääräisellä kiertoajalla, mikä heikentää matka-aikatunnuslukuja 
rampilla. Kokonaisuutena ramppiohjaus ei sovellu Klaukkalan tarkastelukoh-
teeseen. Tähän ovat syynä 

Rampin liian suuri liikennemäärä: kaksikaistainenkaan ohjausjärjestelmä 
ei kykene vastaamaan koko kysyntään, ja rampin jonot ja viivytykset 
kasvavat kohtuuttomiksi. 
Päävirran liian pieni liikennemäärä (suhteessa ramppiin): erityisesti Ali-
nea-ohjauksessa (käytetyillä parametreilla) ohjaus ei aktivoidu, koska 
kokonaisliikennemäärät eivät vastaa ohjauksen käyttötarkoitusta. 
Toisin sanoen tarkastelukohteessa ole varsinaisia päävirran kapasiteet-
tiongelmia, joiden ratkaisussa ramppiohjaus on parhaimmillaan. Koko-
naisliikennemäärä alavirrassa on noin 3 000-3 600 ajon/h, joten väylän 
kapasiteetti riittää kohtuullisesti ja sekoittumisalueen häiriöt jäävät pai-
kallisiksi. Ohjausta parempi parantamistoimenpide olisi rampin sekoit-
tumisalueen jatkaminen. 

4.2 Tuomarilan ramppiliiftymä Turunväylälle 

4.2.1 Liikenteen toimivuus 

Seuraavassa on esitetty arviot Tuomarilan Helsingin suunnan rampin ja 
pääväylän toimivuudesta nykytilassa sekä ALINEA- ja RWSCOR- ramppioh-
jauksella. Ajonopeudet vertailupoikkileikkauksissa eri tilanteissa on esitetty 
kuvissa 8 ja 9. 

Tuomarila: nykytila 
Tuomarilassa päävirran sujuvuus vaihtelee voimakkaasti ja äkiUisesti. Sekoit-
tumisalueella rampilla ja pääväylän oikealla kaistalla on vilkkaimman 15-30 
minuutin aikana useita häiriötilanteita, joissa rampilta tulevat ajoneuvot eivät 
löydä sopivaa aikaväliä päävirrasta. Ajoneuvot joutuvat hidastamaan voi-
makkaasti rampilla ja jopa pysähtymään rampille. Hitaasta vauhdista päävir-
taan liittyvät ajoneuvot aiheuttavat päävirran häiriöitä, jotka näkyvät myös 
päävirran vasemmalla kaistalla. Häiriöiden äkillisyys aiheuttaa useita 'paniik-
kijarrutuksia' eli mallissa ajoneuvot sekä rampilla että päävirrassa joutuvat 
hidastamaan maksimihidastuvuudella sekoittumisaluetta lähestyessään. 

Mallissa häiriöt näyttävät purkautuvan nopeasti Helsingin suuntaan jatketta-
essa. Malli ei kuitenkaan ulotu seuraavaan liittymään saakka, eikä tuloksissa 
siten näy seuraavista liittymistä heijastuvat häiriöt. Samasta syystä sekoittu-
misalueen ongelmat heijastuvat mallissa todellisuutta voimakkaammin ram-
pille, koska nopeustaso päävirrassa on tositilannetta suurempi. Todellisuu-
dessa häiriöt jakautuisivat tasaisemmin rampin ja päävirran suhteen, mikä 
heikentäisi päävirran toimivuutta mallin tuloksiin nähden. 

Sekoittumisalueella nopeus heilahtelee voimakkaasti. Klaukkalan tarkaste-
lusta poiketen heilahtelu näkyy myös vasemmalla kaistalla sekä heijastuu 
alavirtaan ja ylävirtaan sekoittumisalueen lähietäisyydelle. Sekoittumisalueel-
la oikealla kaistalla nopeus vaihtelee välillä 40-90 km/h ja vasemmalla kais-
talla välillä 60-1 20 km/h. Kauempana ylävirrassa häiriöitä ei ole, mutta ala- 
virtaan sekoittumisalueen ongelmat sekä hetkellisesti kapasiteetin ylittävät 
liikennemäärät heijastuvat: 140 metrin tarkastelupoikkileikkauksessa oikean 
kaistan nopeus on noin 60-1 00 km/h ja vasemman 60-1 20 km/h. 
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Tuomarila: ALINEA-ohjaus 
Ennen vilkkainta ajanjaksoa Alinea-ohjaus toimii minimikierrolla eikä reagoi 
kovin herkästi liikenteeseen. Välillä ohjaus muuttaa hetkellisesti kiertoajan 7 
sekuntiin. Vilkkaimpina hetkinä kuormitusaste saavuttaa noin 0,14-0,15 ar-
voja. 

Pääosin ohjauksen tuottamat aikavälit vähentävät rampilla tapahtuvia jonou-
tumis- ja vaaratilanteita, joskin ongelmia esiintyy edelleen. Ongelmien syn-
tymiseen tosin vaikuttaa se, että pysäytysviiva on jouduttu sijoittamaan liian 
lähelle sekoittumisaluetta ja ajoneuvoilla ei ole aikaa kiihdyttää tavoitenopeu-
teen. Liian lyhyt kiihdytysmatka näkyy myös sekoittumisalueella rampin ja 
päävirran oikean kaistan hitaana nopeutena. 

Noin puolen tunnin kohdalla sekoittumisalueelle syntyy ohjauksesta huoli-
matta paha ruuhkatilanne. Tilanteen seurauksena nopeudet alenevat välit-
tömästi, mikä nostaa alavirran ilmaisimien kuormitusastetta. Alinea-ohjaus 
reagoi ongelmaan ja pidentää välittömästi kiertoaikaa maksimiin, mikä no-
peuttaa tilanteen selviytymistä. Kun nopeudet ovat palanneet normaaleiksi, 
palauttaa ohjaus minimikierron. Tämä kestää noin 3 minuuttia. Ohjaus ei siis 
simuloinnin mukaan kyennyt estämään ongelmaa, mutta auttoi ongelman 
korjaamisessa. 

Lukuun ottamatta edellä mainittua suurempaa häiriötä sekoittumisalueen 
nopeuden heilahtelut pienenevät verrattuna nykytilanteeseen. Oikealla kais-
talla nopeus vaihtelee välillä 50-100 km/h ja häiriöt ovat lyhytkestoisempia. 
Vasemmalla kaistalla ja kauempana alavirrassa vaihtelu jää huomattavasti 
pienemmäksi kuin ilman ohjausta. 

Toisin kuin Klaukkalassa, ramppiohjauksen kapasiteetti kandella kaistalla 
riittää (ainakin tarkastelussa toteutuneella pääosin minimikierrolla). Häiriön 
aiheuttaman pidemmän kierron aikanakin jonot mahtuivat juuri ja juuri ram-
pille, eikä katuverkko tukkeutunut. 

Alinea-ohjauksen reagointikyky suurempiin ongelmiin näyttää toimivan, mut-
ta käytetyillä parametreilla ja liian lyhyen kiihdytysmatkan vuoksi ohjaus ei 
kuitenkaan onnistu estämään kaikkia häiriöitä. Lisäksi kanden peräkkäisen 
rampilta lähtevän ajoneuvon välinen aika olisi syytä olla suurempi kuin nyt 
käytetty 3 sekuntia, vaikka tämä voisi johtaa rampin jonoutumiseen. 

Tuomarila: RWSCOR-ohiaus 
RWSCOR-ohjaus reagoi huomattavasti herkemmin liikennemäärien muutok-
seen kuin Alinea. Heti alusta lähtien kiertoaika vaihtelee koko 6-15 sekunnin 
vaihteluvälissä. Huipputunnin puolivälissä liikenteen ollessa vilkkaimmillaan 
ohjaus pyörii käytännössä koko ajan maksimikierrolla. Tämä aiheuttaa jonot, 
jotka yltävät pitkälle katuverkolle. Jonot eivät purkaudu huipputunnin aikana, 
ja toteutumatonta kysyntää eli ylikysyntää jää noin 300 ajoneuvoa huippu- 
tunnin päätyttyä. 
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Toisaalta RWSCOR-ohjaus poistaa vakavammat häiriöt sekoittumisalueelta 
kokonaan ja vähentää huomattavasti pienempiäkin häiriöitä. Tämä näkyy 
päävirran sujuvuutena ja vaaratilateiden lieventymisenä ja vähenemisenä. 
Sekoittumisalueen nopeuden heilahtelut pienenevät verrattuna nykytilantee-
seen ja Alinea-ohjaukseen. Oikealla kaistalla nopeus vaihtelee välillä 50-
100 km/h ja vasemmalla välillä 90-1 20 km/h. Kauempana alavirrassa nope-
ustaso säilyy tasaisena lukuun ottamatta kaikkein vilkkainta hetkeä huippu- 
tunnin puolivälissä. 

RWSCOR-ohjauksen ongelmana on liian voimakas reagointi kiertoajan 
muuttamisessa erityisesti ylöspäin: kiertoaika vaihtelee minimin ja maksimin 
välillä nopeissa sykleissä. Osittain tämä johtuu liikenteen jakaumasta. Ram-
pilta tuleva virta on suuri suhteessa kokonaisliikennemäärään, joten sitä ra-
joitettaessa pääväylän liikenne pienenee ja kiertoaika lyhenee. Lyhyt kierto- 
aika puolestaan johtaa liikennevirran nopeaan kasvuun ja maksimikiertoon. 
Ongelmaa olisi mandollista parantaa parametreja säätämällä ja todennäköi-
sesti myös asettamalla lyhyempi maksimikierto. Luonnollisesti ohjauksen 
päälle- ja poiskytkeminen jonoutumisen vuoksi parantaisi toimivuutta. 
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Tuomarila: Nopeus poikkileikkauksissa 
sekoittumisalueella nykytilassa (minuuttikeskiarvo) 
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Tuomarila: Nopeus poikkileikkauksissa 
sekoittumisalueella, ALINEA-ohjaus (minuuttikeskiarvo) 
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Tuomarila: Nopeus poikkileikkauksissa 
sekoittumisalueella, RWSCOR-ohjaus (minuuttikeskiarvo) 
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Kuva 8. Nopeus sekoittumisalueen poikkileikkauksissa kaistoittain: vasen 
kaista katkoviivoin, oikea yhtenäisellä viivalla. (MYV1 ylä virta en-
nen sekoittumisaluetta, oikea kaista, MYV2 = ylävirta ennen sekoit-
tumisaluetta, vasen kaista, MA VI = ala virta sekoittumisalueen jäl -
keen, oikea kaista, MA V2 = ala virta sekoittumisalueen jälkeen, va-
sen kaista, MR = ramppi sekoittumisalueen alussa). 
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Tuomarila: Nopeus ylävirran (500m) ja alavirran (14Dm) 
poikkileikkauksissa nykytilassa 

(minuuttikeskiarvo) 
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Tuomarila: Nopeus ylävirran (500m) ja alavirran (140m) 
poikkileikkauksissa, ALIN EA-ohjaus 
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Kuva 9. Nopeus poikkileikkauksissa ylä- ja ala virrassa kaistoittain: vasen 
kaista katkovllvoin, oikea yhtenäisellä viivalla. (YVI = ylä virta 500 
m, oikea kaista, YV2 = ylävirta 500 m, vasen kaista, AV1 = alavirta 
140 m, vasen kaista, AV2 = alavirta 140 m, oikea kaista). 
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4.2.2 Ramppiohjauksen soveltuvuus Tuomarilan liittymään 

Seuraavassa kuvassa on esitetty nykytilan ja eri ramppiohjausmenetelmien 
tunnuslukuja. Nopeuskeskiarvoja tarkasteltaessa on huomattava, että ramp-
piohjauksen pysäytysviiva oli sijoitettava liian lähelle sekoittumisaluetta. Riit-
tävällä kiihdytysmatkalla kaikki sekoittumisalueen keski nopeudet ja erityisesti 
juuri ennen ramppia mitatut nopeudet olisivat ohjaussimuloinneissa suu-
remmat. Alinean nopeuksien keskihajonnassa heijastuu voimakas häiriöti-
Tanne vilkkaimpaan aikaan. 
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Kuva 10. Tuomarilan tarkastelu: tunnuslukuja huipputunnin osalta. 

Molempien ramppiohjausmenetelmien suurin etu on sekoittumisalueen no-
peuden tasoittumien ja hajonnan pieneneminen. Sekä hajontatunnuslukujen 
että visuaalisten havaintojen perusteella häiriötilanteiden määrä ja vaka- 
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vuusaste vähenivät ramppiohjauksen avulla. Keskinopeudet häiriöalueella 
kasvavat suhteessa jonkin verran enemmän kuin Klaukkalan liittymässä. 

Tuomarilan osalta korostuu erityisesti RWSCOR-ohjauksen päävirran hyvä 
suoritus, joka toisaalta tapahtuu liian pitkillä kiertoajoilla, jotka johtavat katu- 
verkolle asti ulottuviin jonoihin ja kohtuuttomiin viivytyksiin. 

Alinea-ohjaus kykenee sujuvoittamaan päävirtaa ilman kohtuuttomia jonoja 
ja viivytyksiä rampilla. Kokonaisviivytykset pysyvät päävirran sujuvoitumisen 
ansiosta lähes nykytilan tasolla, vaikka rampin liikennemäärä on suuri. 

Kokonaisuutena ramppiohjaus voisi sopia Tuomarilan liittymään. Turun-
väylän liikennemäärä on vilkkaimpina hetkinä kapasiteetin rajoilla, jolloin 
rampeilta tulevan virran sääntelyllä voidaan varmistaa pääväylän toimivuus. 
Toisaalta suuri ramppiliikenteen osuus rajoittaa ramppiohjauksella saavutet-
tavia hyötyjä ja sen säätömandollisuuksia, koska esimerkiksi maksimikierrot 
on asetettava alhaisiksi. 

Toisaalta Tuomarilassa tiegeometria ja -ympäristö ei ole vertailun soveltuvin 
ramppiohjauksen toteuttamiseen. Toteutus vaatisi kaksikaistaisen jonotusti-
lan lisäksi riittävän kiihdytysmatkan varaamista pysäytysviivalta lähteville 
autoille eli käytännössä kiihdytyskaistan pidentämistä. Vaikeammin korjatta-
via mandollisia ongelmakohteita ovat: 

Jonotustila ylämäessä. Raskaiden ajoneuvojen jonotus ylämäessä voi 
aiheuttaa häiriöitä erityisesti talviaikaan, mikäli ramppi on liukas. Autojen 
liikuttaminen nykivässä jonossa ylämäkeen on autoilijoille vaivalloista ja 
epämiellyttävää. Toisaalta on huomattava, että 

o pääkaupunkiseudulta löytyy myös muita ruuhkaisia kohteita, 
joissa liikutaan jonossa ylämäkeen. 

o aamuruuhkassa ramppiliikenteessä raskaiden ajoneuvojen 
osuus on vain noin 1 %. 

Liittymän sijainti pystygeometrialtaan hankalassa notkossa. Erityisesti 
raskaiden ajoneuvojen osalta ki ihdytys riittävään ajonopeuteen ennen 
ylämäkeä voi olla hankalaa pidemmästä kiihdytyskaistasta huolimatta. 
Auringon häikäisyvaikutus. Aamuaurinko paistaa autoilijoiden silmiin, 
mikä voi vaikeuttaa erikoisohjaukseen tottumista ja sekoittumisalueen 
toimintaa. Toisaalta häikäisyvaikutus vaikeuttaa liittymistoimintoja nykyti-
lassakin. 

Lisäksi ohjaus vaatii tarkempaa säätöä parametriensa osalta. Sekä Alinea-
että RWSCOR-ohjaukset ovat säädettävissä huomattavasti paremmin toimi-
viksi. Alinea-ohjauksen etuna on vähäisempi huojunta kiertoaikapäätöksissä, 
mutta toisaalta sen säätötyö on vaikeampaa. 

4.3 Karhusaarentien ramppiliittymä Länsiväylälle 

4.3.1 Liikenteen toimivuus 

Seuraavassa on esitetty arviot Karhusaaren Helsingin suunnan rampin ja 
pääväylän toimivuudesta nykytilassa sekä ALINEA- ja RWSCOR- ramppioh-
jauksella. Ajonopeudet Karhusaaren Helsingin suunnan rampin vertailupoik-
kileikkauksissa eri tilanteissa on esitetty kuvissa ilja 12. 
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Karhusaari: Nopeus poikkileikkauksissa 
sekoittumisalueella nykytilassa (minuuttikeskiarvo) 
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Kuva 11. Nopeus sekoittumisalueen poikkileikkauksissa kaistoittain: vasen 
kaista katko viivoin, oikea yhtenäisellä viivalla. (MYV1 = ylä virta 
ennen sekoittumisaluetta, oikea kaista, MYV2 = ylä virta ennen se-
koittumisaluetta, vasen kaista, MAV1 = alavirta sekoittumisalueen 
jälkeen, oikea kaista, MA V2 = ala virta sekoittumisalueen jälkeen, 
vasen kaista, MR ramppi sekoittumisalueen alussa). 
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Karhusaari: Nopeus ylävirran (500m) ja alavirran (140m) 
poikkileikkauksissa nykytilassa 
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Kuva 12. Nopeus poikkileikkauksissa ylä- ja alavirrassa kaistoittain: vasen 
kaista katko viivoin, oikea yhtenäisellä viivalla. (YVI = ylä virta 
500 m, oikea kaista, YV2 ylä virta 500 m, vasen kaista, A Vi = 
alavirta 140 m, vasen kaista, AV2 = alavirta 140 m, oikea kaista). 
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Karhusaari: Nykytila 
Päävirran sujuvuus on heikko heti ensimmäisen hieman vähäliikenteisem-
män kymmenminuuttisen jälkeen. Muista tarkasteluista poikkeava sekoittu-
misalue aiheuttaa suurimmat ongelmat ylävirtaan, joka ruuhkautuu voimak-
kaasti. Oikean kaistan lisäksi pääväylän vasen kaista jonoutuu. Kapasiteet-
tiongelmat ja sujuvuuden heikkeneminen ovat jatkuvia, mutta toisaalta mui-
den kohteiden kaltaisia äkillisiä, suurista nopeuksista tehtyjä vaarallisia jarru-
tustilanteita ei synny kovin usein. Huipputunnin loppuessa hitaasti liikkuva 
jono pääväylällä yltää edelleen ylävirtaan koko mallinnusalueella. 

Rampin liikenne sen sijaan sujuu tyydyttävästi. Ajoneuvot joutuvat hidasta-
maan ainoastaan sekoittumisalueella kaistaa vaihtaessaan. Sekoittuminen 
bussiliikenteen kanssa ennen varsinaista pääväylää aiheuttaa konflikteja 
silloin tällöin. 

Sekoittumisalueen jälkeen tilanne purkautuu ja ajonopeudet kasvavat melko 
nopeasti Hanasaaren sillan paikkeilla. 

Ajonopeudet sekoittumisalueen jälkeen ovat kohtuullisen normaalit ja vaihte-
levat 70-90 km/h:n välillä. Rampilla sekoittumisalueen alussa nopeus vaihte-
lee pääosin 50-80 km/h välissä lukuun ottamatta ramppiliikenteen vilkkainta 
viimeistä kymmenen minuutin periodia, jolloin nopeus laskee 20-60 km/h:n 
välille. Pääväylällä ylävirrassa nopeudet ovat aihaisia ja vaihtelevat molem-
milla kaistoilla pääosin välillä 15-60 km/h. 

Karhusaari: ALINEA-ohjaus 
Alinea-ohjaus toimii pääsääntöisesti minimikierrolla lukuun ottamatta muu-
tamaa ruuhkahuippua, jolloin kiertoaika käy väliaikaisesti 10-15 sekunnissa. 
Kuormitusaste ohjausta kontrolloivilla ilmaisimilla on noin 0,12-0,18. Her-
kemmän reagoinnin saavuttamiseksi ilmaisimet voisi olla syytä sijoittaa hie-
man lähemmäs varsinaista sekoittumisaluetta, jossa nopeudet laskevat sel-
västi ja kuormitusaste on suurempi. 

Myös Alinea-ohjauksessa länsiväylän ylävirta jonoutuu pahasti ja nopeudet 
putoavat. Lyhyen kiertoajan ansiosta ajoneuvot pääsevät lähtemään lähek-
käin toisiaan, ja kun sekoittumisalueella nopeudet laskevat huomattavasti, 
ajoneuvot saavuttavat toisensa ja rampin puoleisille kaistoille syntyy auto- 
ryhmiä ohjauksesta huolimatta. Toisaalta kaksikaistaisen järjestelyn ja lyhy-
en kierron ansiosta rampille ei kerry mainittavaa jonoa, eikä Karhusaarentien 
sujuvuus vaarannu. 

Päävirran sujuvuusongelmat eivät siis ratkea Alinea-ohjauksella. Ohjauksen 
reagointikykyä, ja todennäköisesti samalla myös tehokkuutta, voitaisiin kui-
tenkin huomattavasti parantaa lähentämällä alavirran ilmaisimia tai säätä-
mällä ohjausparametreja. 

Ajonopeudet sekoittumisalueen jälkeen ovat kohtuullisen normaalit ja vaihte-
levat 60-80 km/h:n välillä. Rampilla sekoittumisalueen alussa nopeus vaihte-
lee pääosin 50-70 km/h välissä. Nopeustason vaihtelu pienenee nykytilaan 
verrattuna. Pääväylällä ylävirrassa nopeudet ovat kuitenkin edelleen yhtä 
alhaisia kuin nykytilassa ja vaihtelevat molemmilla kaistoilla pääosin välillä 
15-60 km/h. 
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Tulokset ovat nykytilaan verrattuna hieman ennakko-odotuksista poikkeavia: 
Alinea-ohjaus ei näytä onnistuvan päävirran sujuvoittamisessa, vaan päävir-
ran keskinopeudet jopa alenevat ramppiohjauksessa. 

Karhusaari: RWSCOR-ohiaus 
RWSCOR-ohjauksen kiertoaika vaihtelee koko 6-15 sekunnin vaihteluvälis-
sä ollen pääosin noin 10-15 sekuntia. Rampin suurista liikennemääristä joh-
tuen kapasiteetti rampilla ei riitä näin pitkällä kiertoajalla, ja rampille syntyy 
jonoa. Huipputunnin puolivälissä jono yltää Keilaniementien liittymään. 45 
minuutin kohdalla jono yltää Kehä 1:n ja Karhusaarentien liittymään, ja alkaa 
siten vaikeuttaa liikennettä laajemmin katu- ja tieverkolla. Huipputunnin päät-
teeksi jonot yltänevät Kehällä yli Tapiolantien ja Karhusaarentiellä yli Ota-
niementien liittymän, 

RWSCOR-ohjaus vähentää huomattavasti häiriöitä sekoittumisalueella ja 
parantaa päävirran sujuvuutta selkeästi. Päävirta ei käytännössä enää jo-
noudu lainkaan ylävirran suuntaan ja liikennetilanne pääväylällä on lähes 
sujuva lukuun ottamatta lyhyttä osuutta ylävirtaan ennen sekoittumisaluetta. 
Sekoittumisalueen nopeustaso alenee nopeusrajoitukseen nähden, koska 
päävirran liikennemäärä on suuri eikä virta kestä pieniäkään häiriötekijöitä 
ilman nopeuden alenemista. 

Sekoittumisalueen nopeudet kasvavat verrattuna nykytilanteeseen ja Alinea-
ohjaukseen. Oikealla kaistalla nopeus vaihtelee välillä 40-80 km/h ja va-
semmalla välillä 70-90 km/h. Kauempana alavirrassa nopeustaso säilyy 
tasaisena lukuun ottamatta kaikkein vilkkainta hetkeä huipputunnin puolivä-
lissä. 

RWSCOR-ohjauksen ongelmana on jo Tuomarilan tarkastelun yhteydessä 
havaittu voimakas reagointi kiertoajan muuttamisessa, tosin Karhusaaressa 
ohjaus toimii paremmin. Tämä johtuu siitä, että rampilla on riittävä kiihdytys-
matka, liittymä on tasaisemmin kuormittunut eikä suuria liikennemäärävaih-
teluita ole. Ohjauksen toimivuutta voisi todennäköisesti parantaa paljonkin 
sopivalla maksimikiertoajan säädöllä, jonoutumistilanteiden tunnistamisella 
ja sopivan pääväylän kapasiteettiarvon käyttämisellä. 

4.3.2 Ramppiohjauksen soveltuvuus Karhusaaren liittymään 

Muista tarkastelluista kohteista poiketen Alinea-ohjaus ei kyennyt paranta-
maan liikennetilanteen tunnuslukuja päävirran osalta. Eräs syy ohjauksen 
heikkoon toimintaan on se, että varsinainen ruuhka syntyy ylävirtaan, ja ala- 
virran ilmaisimien kuormitukset (ja nopeudet) ovat lähellä normaalitasoa ei-
vätkä kerro ongelmista. 

RWSCOR-ohjaus toimii hyvin tuloksin päävirran osalta, mutta tekee sen 
rampin toiminnan kustannuksella. Suuri etu päävirran matka-ajassa kuitenkin 
osoittaa, että ramppiohjauksella on saavutettavissa Karhusaaressa selkeitä 
hyötyjä, kun ohjaus saadaan säädettyä kunnolla. Yllättäen RWSCOR-ohjaus 
kasvatti nopeustason vaihtelua ongelmallisemmassa kohdassa sekoittumis-
alueelta ylävirtaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että RWSCOR-
ohjauksella saavutettiin huomattavasti parempi keskinopeus, jolloin pienet 
häiriöt aiheuttavat suurempia nopeusmuutoksia. Nykytilan ja Alinean osalta 
nopeuden vaihtelua vähensi jatkuva hidas ruuhka eikä vaihtoehtojen parem-
pi toimivuus. 
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Karhusaaressa saavutetaan suuremmat hyödyt kuin muissa tarkastelukoh-
teissa, koska päävirta on voimakas ja sekoittumisalueen luonne ehkä ramp-
piliikennettä suosivampi kuin muissa kohteissa. Karhusaaressa on myös 
melko hyvin jonotustilaa ja kaksi kaistaa valmiina rampilla. Kumpikin ohja-
usmenetelmä olisi todennäköisesti säädettävissä siten, että päävirran toimin-
taa saataisiin parannettua ilman muuta katuverkkoa haittaavia jonoja Kar-
h usaa rentiellä. 

Toisaalta vilkas bussiliikenne sekä Karhusaarentieltä että Länsiväylän ram-
pula heikentävät toteutuskelpoisuutta. Liittymä on myös tie- ja katuverkon 
kannalta erittäin kriittinen, joten se ei soveltune pilottikohteeksi. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty nykytilan ja eri ramppiohjausmenetelmien 
tunnuslukuja. 

Keskimääräinen nopeus ja nopeuden keskihajonta pääväylän 
oikealla kaistalla 
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5 JATKOSUUNNITTELUKOHTEEN VALINTA 

Taulukkoon 5 on koottu ramppiohjauksen etuja ja haittoja sekä toteuttami-
seen liittyviä seikkoja eri tarkastelukohteissa. 

Taulukko 5. Ramppiohjauksen soveltuvuus eri tarkastelukohteisiin. 

___________ Ramppiohjauksen soveltuvuus kohteeseen eri näkökulmista 
Fyysinen ym- Tarkaste- .. Liikenne paristo, kus- Muut huo- 

. Soveltuvuus 
lukohde miot 
___________ ________________ tannukset ____________ ____________ 

+ Sekoittumisalueella 
turvallisuus paranee 
jonkin verran Ramppiohjaus ei 

sovellu eikä ole 
- Rampin kapasiteetti - Liittymän rakenne järkevä ratkaisu 

Klaukkala ei riitä, jonot katu- huono (pitkä py- liikennetilantees- 
verkolla säytysviiva— ta johtuen 

- Pääväylällä 'liian sekoittumisalue - 
pieni' liikennemäärä väli) 

- Liian lyhyt sekoit- 
tumisalue, bussi- 

_______________ ________________________ kaistat __________________ __________________ 

+ Sekoittumisalueella + Liittymän rakenne + Sekoittumis- 
nopeusvaihtelu pie- 'normaali' alueen piden- 
nenee ja turvalli- täminen palve- Ramppiohjaus 
suus paranee lee Tuomarila— soveltuu tietyin 

+ Säädettynä ramp- Kehä II -välin rajoituksin liitty- 
piohjaus kykenee 3-kaistais- mään. Toteutus 
sujuvoittamaan - Jonotustila ylämä- tatamista tule- vaatii huolellista 

Tuomarila päävirtaa ilman koh- essä, ajomuka- vaisuudessa fyysisen toteu- 
tuuttomia viivytyksiä vuus ja raskaan tuksen suunnit- 
rampilla liikenteen ongel- - Häikäisy telua ja ohjauk- 

mat aamuisin, pää- sen säätöä 
- Suuri ramppiliikenne - Sekoittumisaluetta väylän pysty- 

rajoittaa saavutetta- jatkettava, jono- geometria 
via hyötyjä ja ohja- tustila rakennetta- 
uksen säätömandol- va 2-kaistaiseksi 

_______________ lisuuksia ______________________ __________________ __________________ 

+ Saavutettavissa + Pitkä jonotustila, 
huomattavat hyödyt valmiina 2-kaistaa 
päävirrassa suju- Liikenteellisesti 
vuuden kannalta houkutteleva, 

+ Ohjauksen säädöllä mutta soveltuu 
Karhusaa- pystytään välttä- haastavuutensa 
ri mään liian pitkät jo- vuoksi heikosti 

not rampeilla - Liittymän rakenne - Kohde erittäin ensimmäiseksi 
melko huono (2- kriittinen koko toteutuskoh- 

- Erittäin vilkas risteä- osainen sekoittu- verkon kannal- teeksi 
vä bussiliikenne se- minen bussikaisto- ta 
koittumisalueella jen vuoksi) 

Ramppiohjaus on parhaimmiflaan tilanteessa, jossa liittymässä on voimak-
kaasti dominoiva päävirta, kohtuullisen pieni ramppiliikenne ja kokonaislii-
kennemäärä alavirrassa kapasiteetin rajoilla. Tarkastel ukohteiden liikenteen 
jakauma ei välttämättä ole paras mandollinen ramppiohjaukseen, mutta tar -
kastelujen perusteella Tuomarilassa ja Karhusaaressa ohjauksella voidaan 
parantaa päävirran sujuvuutta ja vähentää vaaratilanteita. 
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Sujuvuushyödyt korostuvat lähinnä Länsiväylällä, mutta jonkin verran myös 
Tuomarilassa. Tuomarilassa hyödyt painottuvat nopeustason vaihtelun ta-
soittumiseen ja sekoittumisalueen turvallisuuden paranemiseen. Klaukkalan 
liittymään ohjaus ei sovellu. 

Ramppiohjauksen toteutuskohteen valinta ei ole täysin ongelmatonta. Vas-
takkain ovat ramppiohjauksen parantama pääväylän sujuvuus ja turvalli-
suustilanne sekä sen aiheuttamat viivytykset ja muut haitat ramppia käyttä-
ville autoilijoille ja mandolliset ongelmat ympäröivälle katuverkolle. Ramp-
piohjauksen hyödyt ja haitat jakautuvat usein myös eri osapuolille: eniten 
haittavaikutuksia kertyy liittymän lähialueen asukkaille ja suurin hyöty päävir-
ran kuljettajille. Myös vastuut liikenteen sujumisesta ympäröivällä verkolla ja 
pääväylällä ovat usein eri tahoilla, joten toteuttamispäätös voi olla vaikea 
erityisesti kunnalle, jonka asukkaita liittymä palvelee. 

Myös tarkastelussa olleiden kohteiden osalta jatkosuunnitteluun valittavan 
kohteen valinta ei ole täysin yksiselitteinen. Tarkastelluista kolmesta vaihto-
ehdosta suositeltavin valinta jatkosuunnitteluun ja pilottikohteeksi on Tuoma-
rilan liittymä, koska Karhusaaren liittymä yhtenä pääkaupunkiseudun merkit-
tävimmistä solmukohdista ei ole paras vaihtoehto ramppiohjauksen ensim-
mäiseksi testaus- ja säätökohteeksi. Kohteessa on kuitenkin omat ramppioh-
jausta vaikeuttavat tekijät, kuten rampin nouseminen ylämäkeen sekä sen 
suuri vaikutus Tuomarilan alueen asukkaiden kulkumandollisuuksiin. Tämän 
vuoksi on myös esitetty perusteltuja epäilyksiä kohteen sopivuudesta ramp-
piohjauksen toteutukseen. 

Ramppiohjausprojektissa jatkosuunnitteluun on kuitenkin valittu Tuomarilan 
liittymä. Itse kokeilun toteuttamista harkittaessa on vertailtava ohjauksen 
sujuvuus- ja turvallisuusvaikutuksia. Tuomarilan liittymän ympäristössä on 
tapahtunut useita henkilö- ja omaisuusvahinkoja, ja se todettu yhdeksi Es-
poon vaarallisimmista liittymistä. Vuosina 1999-2001 liittymässä on tapahtu-
nut 5 henkilövahinko-onnettomuutta ja vuosina 2002-2003 useita omaisuus- 
vahinkoja (Espoon kaupungin www-sivut, Liikenneturvallisuus). Toisaalta on 
myös selvittävä tarkemmin katuverkolle ja ramppia käyttäville kuljettajille 
aiheutuvat haitat. Päätösprosessissa eri osapuolten välinen keskustelu on 
erityisen tärkeää. 
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6 JATKOTOIMENPITEET 

6.1 Toteuftamissuunnittelu 

Tätä yleissuunnitelmaa on tarkennettava toteuttamissuunnitelman tarkku us-
tasolle Tuomarilan liittymän osalta. Tarvittavat keskustelut ja neuvottelut tuli-
si aloittaa mandollisimman varhaisessa vaiheessa eri osapuolten kesken 
toteutusmandollisuuksien ja rahoitusvastuiden selvittämiseksi. 

Tuomarilan liittymän ramppiohjauksen toteuttamien ei vaadi kaavallisia muu-
toksia. Tuomarilantielle on laadittava katusuunnitelman muutos oikealle 
kääntymiskaistan varaamiseksi. Ramppia levitetään pohjoiseen siten, että 
sille voidaan merkitä kaksi kaistaa liikennevaloihin asti (ramppiohjausvalot). 
Rampin kiihdytyskaistaa pidennetään mandollisuuksien mukaan noin 300 
m:llä. Muuttuvat liikennejärjestelyt edellyttävät täydennyksiä ja tarkistuksia 
nykyisiin liikennemerkkeihin. 

Toteuttamissuunnittelu jakautuu teknisten järjestelmien sijoitussuunnitteluun 
ja toiminnallisten määritysten laatimiseen sekä varsinaisen tieteknisen muu-
tossuunnitelman laatimiseen. Valitun järjestelmätoimittajan kanssa tulee va-
rautua tarkentavaan suunnittelun ohjausmenetelmän, ilmaisinjärjestelyjen, 
algoritmien ja koekäyttöjen osalta. Varsinaisen toteutussuunnittelun ja koe-
käyttöjen jälkeen edellytetään toiminnan seurantaa ja muutossuunnittelua. 
Varsinainen testaus- ja ylösajovaihe voi kestää puolesta vuodesta vuoteen. 
Testauksista ja ylösajosta on laadittava erillinen toimintaohjelma. 

Liikennejärjestelysuunnitelmat laaditaan sillä tarkkuudella, että tieteknisen 
suunnittelun edellyttämät maastotyöt ja lisätutkimustarpeet ovat määriteltä-
vissä. 

6.2 Tiedotussuunnitelma 

Ramppiohjausjärjestelmän käyttöönotto edellyttää hyvissä ajoin aloitettua 
tiedotusta lähistön asukkaille ja muille tienkäyttäjille. Tiedotuksen tavoitta-
vuuden varmistamiseksi tiedotuskampanjan tulee olla laajamittainen ja kat-
taa eri tiedonvälityskanavat. 

Suhtautuminen ramppiohjaukseen 

Ramppiohjaus on uusi asia, joka voi sotkea tienkäyttäjien tutut päivittäiset 
toimintatavat. Se voi herättää ihmisessä epävarmuutta ja kenties pelkoakin 
siitä, osaako toimia uudessa tilanteessa. Epävarmuutta voidaan lievittää 
luomalla selkeä mielikuva siitä, miten ramppiohjaus toimii ja miten autoilijoi-
den tulee käyttäytyä. Kun uuteen asiaan tutustuu ensin mielikuvatasolla, se 
ei tunnu ihan niin erikoiselta ensimmäiselläkään kerralla. 

Ramppiohjauksen toimivuutta ja hyödyllisyyttä aprikoidaan jo ennen kuin 
asiasta saadaan omakohtaisia kokemuksia. Jollei tämän arvioinnin pohjaksi 
tarjota luotettavaa tietoa, tehdään sitä pelkkien arvailujen, ennakkoluulojen, 
huhupuheiden ja tutun tuttujen ulkomaankokemusten perusteella. 
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Muutosvastarinta on yleensä sitä suurempaa, mitä enemmän uutuudesta 
arvellaan olevan haittaa ja/tai mitä vähemmän siitä ajatellaan saatavan hyö-
tyä. Tiedotuksessa ei kuitenkaan saa jättää kertomatta haitoista, sillä tällöin 
vastarinta vain yltyy. Jos tienkäyttäjien omat kokemukset ovat ristiriidassa 
saadun tiedon kanssa, syntyy herkästi tunne, että tiedotus on ollutkin vaI-
heellista huijausta. Tällöin ei enää vastusteta pelkästään ramppiohjausjärjes-
telmää, vaan myös niiden tahojen toimintatapoja, jotka yrittävät asioita salail-
len markkinoida haitallista hyödyllisenä. 

Tiedottamisen tavoitteet 

Tiedottamisella pyritään helpottamaan uuteen käytäntöön sopeutumista ja 
vähentämään muutosvastarintaa: 
- 	tekemällä uutta asiaa tutuksi etukäteen 
- 	antamalla tienkäyttäjille toimintaohjeet 
- 	antamalla luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa ramppiohjauksen tavoit- 

teista ja vaikutuksista. 

Tiedotussisältö 

Tiedotuksessa kerrotaan ramppiohjauksen 
- 	toimintaperiaate (yksi auto kerrallaan, liikennemäärä huomioon, ym.) 
- 	toimintaohjeet (kandelta kaistalta vuorotellen yksi auto kerrallaan, kiih- 

dytys muun liikenteen nopeuteen) 
- 	paikka (kartta kohteen ja liikennevalojen sijainnista) 
- 	tarve (miksi tarvitaan, nykyiset ongelmat?) 
- 	tavoite (lisätä liikenneturvallisuutta ja pääsuunnan sujuvuutta ruuhka- 

aikoina) 
- 	vaikutukset: 

o hyödyt; liikenneturvallisuuden paraneminen, liikenneverkon 
tehokkaampi hyödyntäminen, pääsuunnan tasaisempi nopeus 
ja sujuvuus sekä täten päästöjen väheneminen 

o haitat; pitkämatkaiset hyötyvät lähiliikenteen kärsiessä, jonou-
tuminen ja viivytykset rampilla, liikenne siirtyy pienemmille 
väylille, odottelu lisää päästöjä rampilla 

Tiedotustavat 

Tiedotuksessa esitetään käytettäväksi monia eri medioita, jotta tavoitetaan 
kohderyhmä eli kohdealueen tienkäyttäjät. 

Lähistön asukkaille tieto välittyy parhaiten joka kotiin jaettavan tiedotteen 
avulla. Tiedote lähetään postin mukana ja varustetaan viranomaisten logoil-
la, jottei se sekaantuisi mainospostin joukkoon. Tiedotteessa kerrotaan 
ramppiohjauksen keskeiset asiat lyhyesti, selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta 
se jaksetaan lukea. Kiinnostavuutta lisätään väreillä, taitolla ja havainneku-
villa. Tiedotteessa kerrotaan www-osoite ja puhelinnumero, mistä asiasta 
saa lisätietoja ja voi antaa palautetta. 
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Muille tienkäyttäjille ramppiohjauksesta kerrotaan joukkotiedotusvälineissä. 
Kampanjasta tulee tehokkaampi, kun samasta tietoiskusta tehdään eri me-
dioihin soveltuva versio. Paikallisradioissa esitettävää lyhyttä tietoiskua voi-
daan syventää sanomalehtien ilmoituksissa. 

Ramppiohjaus suunnitellaan vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden, 
tienkäyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Tällöin järjestetään yleisötilaisuuksia, 
joissa ramppiohjausta voidaan selvittää keskustellen. Ramppiohjaushank-
keelle perustetaan omat www-sivut, joilta löytyy tiedotusmateriaali, yhteys- 
tiedot ja palautemandollisuus. Lehdistötiedotteilla pyritään saamaan toimitta-
jia kirjoittamaan aiheesta artikkeleita, jotka huomataan yleensä paremmin 
kuin pelkät ilmoitukset. 

Tiedotuksen vaiheet 

Tiedotus on osa vuorovaikutteista suunnittelua, joten se aloitetaan heti 
suunnittelun alkaessa. Vuoropuheluun liittyvä tiedotus kohdistuu erityisesti 
suunnittelualueen lähiympäristöön. Laaja-alaisempi tiedotuskampanja akti-
voituu kandessa vaiheessa; suunnitelmien valmistuessa ja vähän ennen 
ramppiohjauksen käyttöönottoa. 

63 Ennen-jälkeen -tutkimuksen ohjelmointi 

Toteutuskohteessa suositellaan suoritettavaksi ennen—jälkeen-tutkimus 
ramppiohjauksen toimivuuden ja hyötyjen selvittämiseksi sekä ohjauspara-
metrien säätämisen tueksi. Tutkimuksessa tulisi mitata ajoneuvojen nopeuk-
sia, ajoneuvomäärää sekä kuvataan mandollisuuksien mukaan jononmuo-
dostusta. 

Mittaukset suoritetaan pääväylälle ja rampille sijoitettavilla ilmaisimilla sekä 
videokuvauksena. llmaisimilla mitataan nopeudet ja liikennemäärät ja video-
kuvauksella seurataan liikenteen yleistä sujuvuutta. Alustava mittausjärjeste-
ly on esitetty seuraavassa kuvassa. Kamerapisteiden lopullinen sijainti, ku-
vakulmat ja määrä on tarkennettava maastossa ennen mittausten suoritta-
m ista. 



Ramppiohjaus, yleissuunnitelma 
	

41 
JATKOTOIMENPITEET 

kampin 	ttauspisteet 2-3 	 Kamerapiste 1 

: 	
ao vtGJe 

iitkeen-t'tanteea 	 varrnlstamineh 

7 __ --- 	___________ 

N VIävir 	n niittatispiste 
(iIrn2Is 	et C13O-1 ja C130-2) 
Nopeud t ja mrt kaistoittain 
Va,ausate 

nipin liuuauspiste 1 

eu1etjm 	ra 

Kainerapiste 
kampin J000uturli 	.f 
Kujettatoiminnot 	 Kainerapiste 3 \\ 

tysavtysvii.aIIa 	 kampin 	ujivuu 
(j5lkeen tariiss) 	 Sekorttumisalum-- 

5i 	LUUt 

a 

Marran mittauspie 
(ilmaisimet C450-1 ja C450-2) 
Nopeudet )a maärat kaistaittain 
Varausaste 

Kuva 14. Ennen-jälkeen-tutkimuksen alusta vat mittauspisteet. 

Ilmaisimilta mitataan: 
- 	Päävirrassa nopeudet, liikennemäärät ja varausasteet kaistoittain (ai- 

kavälit tarvittaessa). 
- 	Rampilla nopeudet, liikennemäärät ja aikavälit sekä lisäksi jälkeen- 

tilanteessa varausasteet jonotusalueelta jonoutumisen havaitsemisek-
si. 

Tulokset kootaan viiden minuutin jaksoihin. Määrien perusteella arvioidaan 
ennen- ja jälkeenmittausten liikennetilanteiden vertailukelpoisuutta. Nopeuk-
sien perusteella vertaillaan sujuvuutta tarkastelupoikkileikkauksissa. Nopeu-
den vaihtelun perusteella vertaillaan liikennevirran tasaisuutta, joka kuvaa 
välillisesti myös liikenneturvallisuutta ja -sujuvuutta. Varausaste kuvaa lii-
kennevirran tiheyttä. Aikavälit kuvaavat liittymismandollisuuksia, rampin osal-
ta ohjauksen vaikutusta sekoittumisalueelle yhtä aikaa saapuvien liittyvien 
ajoneuvojen määrään sekä liikenneturvallisuutta. 

Videokuvauksen avulla analysoidaan: 
- 	Päävirrassa ylävirran sujuvuus ja jonoutuminen 
- 	Rampilla pysäytysviivan jälkeiset häiriöt, ajoneuvojen saapuminen se- 

koittumisalueelle (esimerkiksi rampilla sekoittumisalueella samaan ai- 
kaan olevien ajoneuvojen määrät) sekä sekoittumisalueen toiminta. 

- Rampilla jälkeen-tilanteessa kuljettajien toiminta pysäytysviivalla (vih-
reän vaiheen aikana lähtevien ajoneuvojen määrä, kuljettajien reagoin-
ti lyhyeen vihreään vaiheeseen) sekä jonoutuminen pysäytysviivan 
taakse. 
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Ennen- ja jälkeen-tilanteiden videokuvauksia verrataan asiantuntija-arvion 
perusteella. Erityisesti kiinnitetään huomiota sekoittumisalueen toimintaan 
sekä kuljettajien toimintaan pysäytysviivalla. Kuvista voidaan analysoida 
mandolliset häiriö- ja vaaratilanteet. 

Muita maastomittauksen yhteydessä kirjattavia seikkoja ovat: 
- 	Ramppiohjauksen toiminta (päälläoloaika, kiertoajat mittauksen aika- 

na, ohjausparametrit) 
- 	Sää- ja keliolosuhteet (auringonpaiste, häikäisy, sade, tienpinnan kos- 

teus). 
- 	Mandolliset häiriötilanteet (onnettomuudet tarkasteluliittymässä tai lä- 

hiverkolla) 
- 	Muut mittausten vertailukelpoisuuteen vaikuttavat seikat (häiriöt mitta- 

usvälineistössä, mittauksen aloitus- ja lopetusajat sekä mandolliset vii-
vytykset mittauksen aloittamisessa, häiriöt rampin valo-
ohjauslaitteistossa). 

Ennen-mittaukset suoritetaan ramppiohjausjärjestelmän fyysisen laitteiston 
valmistuttua, jotta tarvittavat ilmaisimet ovat käytettävissä. 

Jälkeen-mittaukset suoritetaan noin kuukauden kuluttua ohjauksen säännöl-
lisen käyttöönoton jälkeen, jotta kuljettajilla on ollut jonkin verran aikaa tottua 
ohjaukseen eivätkä ensi päivien tottumattomuusongelmat heijastu jälkeen- 
tuloksissa. Mittaustilanteiden välinen aika ei kuitenkaan saa näkyä keliolo-
suhteissa, eli mittauksia ei voida sijoittaa myöhäissyksyyn tai varhaiskevää-
seen. Ajoituksessa on huomioitava myös lomakaudet ja yksitäiset juhlapy-
hät. Jälkeen-mittaukset suositellaan toistettavaksi esimerkiksi noin vuoden 
kuluttua käyttöönotosta. 

Mittaukset suoritetaan aamuruuhkan aikana klo 7.00-9.00. Mittauksia video-
kuvauksineen tehdään 2-3 aamuna ennen- ja jälkeen-tilanteissa (esimerkik-
si tiistai-, keskiviikko- ja torstaiaamut). 

Lisäksi ilmaisinlaskentoja ilman videokuvauksia suositeliaan tehtäväksi use-
ampana aamuna ennen- ja jälkeen-tilanteessa (esimerkiksi vastaavat arki-
aamut videomittausta seuraavana tai edeltävänä viikkona). Ylimääräisellä 
ilmaisinlaskennalla voidaan 
- 	havaita varsinaisten mittauspäivien aikana toteutuvan liikennemäärän 

ja -tilanteen mandolliset poikkeamat normaaliti lanteesta, 
- 	havaita kamerakuvauksen mandolliset vaikutukset kuljettajien käyttäy- 

tymiseen ja nopeustasoon (kuljettajat ajavat varovaisemmin havaites-
saan kameratja tutkimushenkilökunnan), 

- 	lisätä saatujen tulosten tilastollista luotettavuutta. 

Ramppiohjauksen toimintaa tulee seurata myös varsinaisen ennen-jälkeen-
tutkimuksen jälkeen. Seurattavia vaikutuksia ovat esimerkiksi yli kuormitusti-
lanteet rampilla (jonojen liiallinen kasvu ja ohjauksen poiskytkeytymisen ylei-
syys), liikennemäärien muutokset rampilla (eli liikenteen mandolliset siirtymät 
muualle katuverkkoon), nopeustason kehitys päävirrassa, liukkausongelmat 
talvisin (raskaan liikenteen jonotus ylämäessä) sekä pidemmällä aikavälillä 
turvallisuusvaikutukset. 
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Tuomarilan liittymän laite- ja varustemääräluettelo ja kustannuserittely 
ilman tienrakennustöitä (arviolta noin 160 000 euroa) 

LIITTYMÄ Tuomanla / Turunvä1ä 

KUSTANNUSARVIO 

KOHDE TYÖSELITE YKS. MAARÄ YKSIKKÖ- SUMMA 
HINTA€ € 

ALV 0% 

7340 	UIKENNEVALOT 
7341 	OHJAUSKOJEET ______ ______ 

10 Ohjauskojeet 
ii Paaohjauskoje kpl 0 
12 Kojeno. kpl 1 14000 14000 

20 Ohjausjärjestelmän laitteet 
22 Liitänlä vikavalvomoon kpl 1 2000 2000 

- 29 Käyttö- ja huoltokurssil - 1 600 600 
Yhteensa 	16600 

7342 	.IIKENNEVALOPYLVÄÄT ______ 
10 Liikennevalopylväät 
12 Pylväs, pituus 4000 mm kpl 2 125 250 

20 Pylväskalusteet 
21 Pylväshattu kpl 2 17 34 
22 Kytkentäkalusteel kpl 2 42 84 

- ______________ - 0 
Yhteensa 	368 

7343 	OPASTIMET _____ 
10 Opastimet matalajännite 

20 LED-opastimet 
21 3x200 kpl 2 840 1680 

50 Opastimien kiinnityslaitteet 
51 Nom,aatikiinnitys kpl 2 59 118 

60 Opastimen taustalevyt 
- 61 3x200 2 109 218 

Yhteensä 	2016 
7344 	ILMAISIMET ______ 

IT 	I 	Ilmaisinsilmukat, uran syy. 100 mm 19 	5320 
lYhteensä 	5320 

7345 	KAAPELIT _______ ______ 
10 Silmukkakaapetit 
11 Nokia UIC 2,5/RK 105 rn 850 1 850 

20 Hmaisimien yhd. kaapelit 
26 VMOHBU 3x2x1,0 m 1100 2 2200 

40 Rengaskaapelit 
42 MCMO 12x1,5 m 50 5 250 

80 Kaapelointitarvikkeet 
81 Muovikouru XYS 1090 m 1500 1 1500 
86 Kaapelikaivo RST-kannella kpl 6 84 504 
88 Levykoleto ja hartsi kpl 6 42 252 

__________________________________________________ 0 
Yhteensä 	5556 

7346 	MUUT TARVIKKEET ______ 
- ii Maadoituskoysi NK 16/7 2 200 

13 Pylväsjalusla 114 h=l3Ocm kpl 2 118 236 
15 Sähkönsyöltä m 1000 2 2000 
16 - 0 

Yhteensä 	2436 
7347 	KAAPEUKAIVANNON TEKO JA TÄYTTä ______ 

1 11Maahan/louheeseen 	 1 	m 	1500 13[ 	19500 
Yhteensä 	19500 

Hankintahinta yhteensä (ALV 0 O,)  517% 
ALV 	 22% 11395 
Yteiskustannukset 	 noin 12% 7104 

7340 	YHTEENSÄ (A1v 0%) 58900 
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Klaukkalan liittymän laite- ja varustemääräluettelo ja kustannuserittely 
ilman tienrakennustöitä (arviolta noin 80 000 euroa) 

LIITTYMA Klaukkala / Vt 3 Hämeenlinnanväylä 

KUSTANNUSARVIO 

KOHDE TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKO- SUMMA 
H1NTA€ € 

ALV 0 % 

7340 	LIIKENNEVALOT 
7341 	OHJAUSKOJEET 

10 Ohjauskojeet 
11 Pääohjauskoje kpl 0 
12 Kojeno kpl 1 14000 14000 

20 Ohjausjärjestelmän laitteet 
- 22 Liitantä vikavalvomoon 1 2000 2000 

Yhteensä 	16000 
7342 	LIIKENNEVALOPYLVÄÄT ______ 

10 Liikennevalopylväät 
12 Pylväs. pituus 4000 mm kpl 2 125 250 

20 Pylväskalusteet 
21 Pylväshattu kpl 2 17 34 
22 Kytkentäkalusteet kpl 2 42 84 
23 ________________________________________ - 0 

Yhteensä 	368 
7343 	OPASTIMET ______ 

20 LED-opastimet 
21 3x200 kpl 4 840 3360 

50 Opastimien kiinnityslaitteet 
51 Normaalikiinnitys kpl 2 59 118 
52 Kiinnitys pytvään kylkeen kpl 2 59 118 

60 Opastimen taustalevyt 
61 30200 kpl 2 109 218 

- 70 Muut pylvästarvikkeet - _______ 
Yhteensä 	3814 

7344 	ILMAJSIMET 
14 Ilmaisinsilmukat, uran syo. 100 mm 	 m 	165] 19 	3135 

]Yhteensä 3135 
7345 	KAAPELIT _______ 

10 Silmukkakaapelit 
11 Nokia UIC 2,5/RK 105 m 600 1 600 

20 Ilmaisimien yhd. kaapelit 
26 VMOHBU 3x2x1,0 m 1300 2 2600 

40 Rengaskaapelit 
42 MCMO 12x1,5 m 150 5 750 

80 Kaapelointitarvikkeet 
81 Muovikouni XYS 1090 m 1500 1 1500 
83 SuojaputkiMll0 m 30 7 210 
85 Kaapelikaivo valurautakanneila kpl 5 168 840 
88 Levykotelo ja hartsi - 5 42 210 

Yhteensä 	6710 
7346 	MUUT TARVIKKEET 

T Maadoitusköysi HK 16/7 •• T5ö 2 200 
13 Pytväsjalusta 114 hrl30cm kpl 2 118 236 
15 Sähkönsyöttö m 1000 2 2000 

- _______________ - ___ 0 
Yhteensä 	2436 

7347 	KAAPELIKAI VAN NON TEKO JA TÄYTTÖ ______ 
Iii IMaahan/louheeseen 	 1 	m 	1500 13 	19500 

Yhteensä 	19500 

Hankintahinta yhteensä (ALV 0%) 51963 
ALV 	 22% 11432 
Yleiskustannukset 	 noin 12% 7037 

7340 	YHTEENSA (Alv= 0%) 59000 
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Karhusaaren liittymän laite- ja varustemääräluettelo ja kustannuseritte-
ly ilman tienrakennustöitä (arviolta noin 80 000 euroa) 

LIITTYMÄ Karhusaari / Länsiväylä 

KUSTANNUSARVIO 

KOHDE TYÖSELITE YKS. MAÄRÄ YKSIKKÖ- SUMMA 
HINTA€ € 

ALV 0 % 

7340 	LIIKENNEVALOT 
7341 	OHJAUSKOJEET _______ _______ 

10 Ohjauskojeet 
11 Pääohjauskoje kpl 0 
12 Kojeno. kpl 1 14000 14000 

20 Ohjausjärjestelmän laitteet 
22 Liiläntä vikavalvomoon kpl 1 2000 2000 

- 29 Käyttö- ja huoltokurssil 1 600 600 
Yhteensa 	16600 

7342 	LIIKENNEVALOPYLVÄÄT _______ 
- 10 Liikennevalopylväät 

12 Pylväs. pituus 4000 mm kpl 2 125 250 

20 Pylväskalusteet 
21 Pylväshattu kpl 2 17 34 

- 22 Kytkeritäkalusteet 2 42 84 
Yhteensä 	368 

7343 	OPASTIMET _______ _______ 
20 LED-opastimet 
21 3x200 kpl 4 840 3360 

50 Opastimien kiinnityslaitteet 
51 Normaalikiinnitys kpl 2 59 118 
52 Kiinnitys pylvään kylkeen kpl 2 59 118 

60 Opastimen taustalevyt 
61 3x200 kpl 2 109 218 

Yhteensä 	3814 
7344 	ILMAISIMET _______ _______ 

Jilmaisinsilmukat. uran syy. 100 mm 	 ] 	ö[ 19 	3800 
lYhteensä 	3800 

7345 	KAAPELIT _______ _______ 
10 Silmukkakaapelit 
11 Nokia UIC 2,5/RK 105 m 700 1 700 

20 Ilmaisimien yhd. kaapelit 
26 VMOHBU 3x2x1,0 m 1800 2 3600 

40 Rengaskaapeht 
42 MCMO 12x1.5 m 50 5 250 

80 Kaapelointitarvikkeet 
81 Muovikouru XYS 1090 m 1500 1 1500 
83 SuojaputkiMll0 m 50 7 350 
86 Kaapelikaivo RST-kannetla kpl 7 84 588 
88 Levykolelo ja hartsi kpl 7 42 294 

___________________________________________________ 0 
Yhteensä 	7282 

7346 	MUUT TARVIKKEET 	 ______ 
- 11 Maadoitusköysi MK 16/7 2 200 

13 Pylväsjalusta 114 h=l3Ocm kpl 2 118 236 
15 Sähkönsyöttö m 200 2 400 
16 - 0 

- Yhteensä 	836 
7347 	KAAPELIKAIVANNON TEKO JA TÄYTTÖ ______ 

11 jMaahan/louheeseen 	 m 	1200 13 	15600 
Yhteensä 	15600 

Hankintahinta yhteensä (ALV 0 %) 48300 
ALV 	 22% 10626 
Yteiskustannukset 	 noin 12% 6600 

7340 	YHTEENSA (A1v 0%) 54900 
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SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 

KUVA B-1 Tuomarilan liittymän yleissuunnitelmapiirustus 

KUVA B-2 Klaukkalan liittymän yleissuunnitelmapiirustus 

KUVA B-3 Karhusaaren liittymän yleissuunnitelmapiirustus 
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