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TI IVISTELMÄ 
Tiehallinnon uudet liikenteen hallinnan toimintalinjat on koottu tiiviiseen loppura-
porttiin ja tähän yksityiskohtaisempaan taustaraporttiin. Edellisten vuonna 1997 
tehtyjen linjausten uusimisen tekivät tarpeelliseksi mm. liikennepolitiikan uudet 
linjaukset, teknologian ja liikennetelematiikan kehitys, liikenteen hallinnan va-
kiintuminen osaksi tienpitoa ja rahoituksen niukkuus. Edellisiin liikenteen hallin-
nan linjauksiin verrattuna uusissa toimintalinjoissa painotetaan enemmän jouk-
kotiedotusta sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä sekä häiriön hal-
lintaa. Uusissa linjauksissa on myös tarkasteltu rahoituksen jakautumista eri lii-
kenteen hallinnan toiminnoille. Toimintalinjoihin ei sisälly kiinteää liikenteen oh-
jausta vaan siitä laaditaan omat toimintalinjat. 

Tiehallinnon tärkeimmät liikenteen hallinnan toiminnot ovat tiedotus, ohjaus ja 
häiriön hallinta. Toimintoja ohjataan liikennekeskuksissa, joissa seurataan mm. 
tie- ja liikenneoloja enlaisten seurantajärjestelmien sekä useiden yhteistyötaho-
jen havaintojen ja ilmoitusten avulla. Liikenteen ja kelin seurantajärjestelmät 
muodostavat perustan liikenteen hallinnalle. Seurantajärjestelmillä saadaan tie-
toa mm. säästä, kelistä, liikennetilanteesta, tietöistä, kunnossapitotoimista ja 
liikenteen häiriöistä. 

Liikenteen hallinnan päämäärät perustuvat Euroopan Unionin, valtioneuvoston 
sekä liikenne- ja viestintäministeriön linjauksiin. Tiehallinnossa on liikenteen hal-
linnan päätavoitteiksi todettu liikenneturvallisuuden parantaminen sekä matkus-
tamisen ja kuljetusten varmuuden ja sujuvuuden turvaaminen. 

Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat -työn keskeisenä tehtävänä oli 
laatia kuvaus tavoitetilasta vuonna 2015 erikseen toimintaympänstöille, toimin- 
noille sekä yleisille toimintapenaatteille. Strategisissa linjauksissa kuvataan va-
littu etenemispolku tämän tavoitetilan saavuttamiseksi sekä määritellään toi-
menpiteiden rahoitus ja kiireellisyys. Tavoitetilaa ja siihen liittyviä tavoitteita 
määritettäessä luokiteltiin tieverkko erilaisiin liikenteen hallinnan toimintaympä-
ristöihin. Toimintaympänstöt ovat moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteetja - 
osuudet, pääteiden runkoverkko, pääkaupunkiseutu, suuret kaupunkiseudut ja 
muut tiet. 

Liikenteen hallinta painottuu toimintaympänstöihin, joissa sillä on tehokkain vai-
kuttavuus eli pääteiden ongelmakohteisiin, suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- 
ja kehäteille sekä moottoriväylille. Pääteiden runkoverkko varustetaan liikenteen 
hallinnan peruspalveluilla, jotka ovat joukkotiedotus sujuvuudesta, häiriöistä, 
tietäistä, säästä ja kelistä sekä häiriön hallinta. Palvelut ja toiminnot toteutetaan 
suoraan toimintaympäristön vaatimaan laatutasoon. 

Tiehallinnon panostus liikenteen hallinnassa keskittyy ydintoimintoihin eli turval-
lisuuden, sujuvuuden ja kysynnän tehokkaan hoitamisen parhaiten varmistaviin 
toimintoihin. Toteuttamisen painopiste on vuoteen 2010 asti peruspalveluiden ja 
niiden vaatiman ajantasaisen seurannan toteuttamisessa. 

Tiehallinto toimii yleisten teiden liikennejärjestelmän tilan ajantasaisena tuntijana 
ja ohjaajana. Tiehallinto tuottaa itse tai tilaa peruspalvelut sekä liikenteen ohja- 
uspalvelut ja jättää yksilölliset tiedotus- yms. palvelut kaupallisille palveluiden 



tuottajille. Yhteistyöhön viranomaisten, kuntien, liikennöijien ja palveluntuottajien 
kanssa panostetaan. Vastuu liikenteen hallinnan palvelun laadusta on palvelun 
tuottajalla. 

Tiehallinto huolehtii liikenteen hallinnan osaamisen kehittämisestä ja ylläpidosta. 
Henkilöresursseja lisätään. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa keskeisessä 
osassa ovat tutkimukset liikenteen hallinnan eri toimintojen toimivuudesta, vai-
kuttavuudesta ja kannattavuudesta. Tiepiirien ja keskushallinnon verkottumista 
tiivistetään edelleen. 

Tiehallinnon toiminta yleisten teiden ajantasaisena tie- ja liikenneolojen tuntijana 
ja ohjaajana edellyttää rahoituksen panostamista ajantasaisen tiedon keruun ja 
hallinnan kehittämiseen. Näin varmistetaan Tiehallinnon tehtäväksi linjattujen 
peruspalveluiden tuottaminen. Luovuttamalla ajantasaista tietoa mandollisim-
man laajasti ulkopuolisille tahoille edistetään peruspalveluita täydentävien kau-
pallisten palveluiden syntyä. 

Liikenteen hallinnan strategisten linjausten mukaiset toiminnot parantavat liiken-
neturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Häiriötilanteiden tehokas hoitaminen 
vähentää ruuhkautumista ja lyhentää matka-aikoja merkittävästi. Sujuvuus- ja 
häiriötiedottaminen vähentävät liikenteen ruuhkautumista ja lyhentävät matka- 
aikoja sekä lisäävät matkustusmukavuutta. Matka- ja kuljetusaikojen ennustetta-
vuus paranee huomattavasti, mikä tehostaa logistisia prosesseja. 

Raportit on tarkoitettu palvelemaan niin Tiehallinnon omien kuin yhteistyökump-
paneittemme päätöksentekoa liikenteen hallinnan alueella. Toimintalinjat on tar-
koitus päivittää tulevaisuudessa 3 - 4 vuoden välein. Raportissa esitetty liiken-
teen hallinnan toimenpideohjelma antaa kehyksen vuosien 2001 - 2005 toimin-
nalle. Toimenpideohjelma on lähtökohtana tiepiirien alueellisille linjauksille ja 
ohjelmille. 
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ABSTRACT 
Finnra's reviewed traffic management policy is presented in this detailed 
background report and in the compact final report (available also in english). 
New trends in traffic politics, the rapid development of information technology 
and telematics, low funding and the established status of traffic management in 
overail road management made such an update necessary. The focus of traffic 
management has shifted towards establishing better traffic information on 
efficiency, incidents, roadworks, weather, road surface conditions and incident 
management. Such services require effective development of monitoring and 
data handling systems. The reviewed guidelines include funding allocation for 
different traffic management functions. Fixed road traffic signs and road 
markings are not included in the policy and separate guidelines will be prepared 
for these. 

Finnra's most important traffic management functions are traffic information, 
traffic control and incident management. These functions are performed by 
traffic management centres which monitor traffic and road weather conditions, 
mainly with the help of real-time monitoring systems but also from reports 
provided by other actors. Monitoring systems provide information about road 
surface conditions, weather, traffic conditions, roadworks, road maintenance 
measures and incidents. 

The objectives of traffic management are based on the policies of the European 
Union, national government and the Ministry of Transport and Communications. 
The main objectives for traffic management are traffic safety and efficiency and 
reliability of transport. 

The vision of traffic management for the year 2015 has been defined with 
respect to general operation principles, operating environments and traffic 
management functions. The policy describes the chosen path in order to 
achieve the envisioned level and specify the funding and priorfty of measures. 
The road network has been classified into different operating environments for 
traffic management. Operating environments are motorways, specific probiem 
sections on main roads, the trunk road network, the Helsinki metropolitan area, 
large urban areas and other roads. 

The focus of traffic management functions is on operating environments where 
traffic management functions are most effective. These are the main road 
sections with specific traffic safety and/or capacity problems and arteriais and 
ring roads of cities and motorways. The trunk road network is equipped with 
main traffic management services, these being collective traffic information on 
traffic efficiency, incidents, roadworks, weather and road surface conditions, and 
incident management. These services and their operations are set up directly in 
relation to the required quality of service. 

The emphasis of Finnra's traffic management is on core functions that are most 
effective for ensuring traffic safety, efficiency and the effective handling of traffic 
demand. The focus until year 2010 will be on main traffic management services 
and real-time monitoring systems required by these. 



Finnra has a thorough knowledge of the status and operation of the road 
transport system. it provides the main traffic management and controi services 
either through its own personnel or on a commission basis, and ieaves 
individuaiised information and other services to commerciai actors. Emphasis is 
also placed on co-operation with the authorities, municipaiities, transport 
operators and service providers. Service providers are responsible for the 
quality of service. 

Finnra plays an important role in ensuring the existence of sufficient expertise on 
traffic management in Finland. Human resources within traffic management will 
be increased. The main focus in research and development is on studies of new 
systems, their cost-effectiveness and socio-economic feasibility. Finnra's 
regional road districts and central administration wili work together in close co-
operation. 

Finnra's continued role as the owner of real-time transport and road weather 
monitonng systems requires that funding wiil be channelled towards real-time 
data collection and information management systems. This will ensure the 
provision of high-quality traffic management functions. Finnra provides 
information on the road transport system to commercial actors in order to 
promote the deveiopment of these markets. 

The traffic management functions descnbed in the poiicy increase traffic safety 
and efficiency. Effective incident management will reduce congestion and cut 
travel times. Traffic information wili reduce congestion, cut travel times and 
increase travei comfort. Travel time reliability will increase, making logistic 
processes more efficient. 

The purpose of the reports is to assist Finnra in its own decision-making as well 
as that of its co-operation partners in the area of traffic management. The 
guidelines wiii be revised every 3 to 4 years in the future. Pian of action will form 
the basis of locai policies and plans drawn up by the road regions. 



ALKUSANAT 

Uudet liikenteen hallinnan toimintalinjat vuoteen 2015 on hyväksytty Tiehallinnon 
johtoryhmässä marraskuussa 2000. Edellisten vuonna 1997 tehtyjen linjausten 
uusimisen tekivät tarpeelliseksi mm. liikennepolitiikan uudet linjaukset, teknolo-
gian ja liikennetelematiikan kehitys, liikenteen hallinnan vakiintuminen osaksi 
tienpitoa ja rahoituksen niukkuus. 

Tiehallinnon uudet liikenteen hallinnan toimintalinjat on koottu tähän yksityis-
kohtaiseen taustaraporttiin ja tiiviiseen loppuraporttiin. Raportit on tarkoitettu 
palvelemaan niin Tiehallinnon omien toimijoiden kuin yhteistyökumppaneittem-
me päätöksentekoa liikenteen hallinnan alueella. Tämä taustaraportti on suun-
nattu ennen kaikkea liikenteen hallinnan asiantuntijoille. 

Selvitys on tehty Tiehallinnon keskushallinnon Liikenteen palvelut —yksikössä. 
Työn ohjausryhmään kuuluivat: 

Lea Virtanen, Keskushallinto Liikenteen palvelut, puheenjohtaja 
Matti Roine, Liikenne- ja viestintäministeriö 
Pekka Rajala, Uudenmaan tiepiiri 
Reijo Hörkkö, Turun tiepiiri 
Mirja Noukka, Hämeen tiepiiri 
Petteri Portaankorva, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Timo Hulkko, Savo-Karjalan tiepiin 
Hannu Keralampi, Keski-Suomen tiepiiri 
Markku Ketonen, Vaasan tiepiin 
Markku Tervo, Oulun tiepiiri 
Jani Huttula, Oulun tiepiiri 
Erkki Hulkko, Lapin tiepiiri 
Magnus Nygrd, Keskushallinto Liikenteen palvelut 
Sami Luoma, Keskushallinto Liikenteen palvelut 
Eini Hirvenoja, Keskushallinto Liikenteen palvelut 
Keijo Pulkkinen, Keskushallinto Liikenteen palvelut 
Mikko Karhunen, Keskushallinto Liikenteen palvelut 
Timo Karhumäki, Keskushallinto Liikenteen palvelut 

Selvityksen konsultti oli tutkimusprofessori Risto Kulmala VTT:ltä. 
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LHKENTEEN HALUNT 

1 	LIIKENTEEN HALLINTA 

Tiehallinto vastaa kansalaisten ja elinkeinoelämän matkustus- ja kuljetustarpei-
sun tienpidon palveluilla. Tiehallinto kantaa vastuun yleisten teiden tieliikenne-
järjestelmän toimivuudesta osana kaikki kulkumuodot kattavaa liikennejärjestel-
mää. Tiehallinto huolehtii siitä, että liikenne tieliikennejärjestelmässä on kaikissa 
tie-, sää- ja kelioloissa sekä eri liikenneoloissa mandollisimman turvallista, suju-
vaa ja ympäristöystävällistä. Liikenteen hallinta, jolla tarkoitetaan vaikuttamista 
tieliikenteen käyttäytymiseen, on osa tienpitoa ja sillä tuetaan myös näiden ta-
voitteiden saavuttamista. 

Tiehallinnon liikenteen hallinnan keinoja ovat liikenteen tiedotus, ohjaus, kysyn-
nän hallinta sekä häiriön hallinta. Näillä vaikutetaan liikenteen kysyntään, kul-
kumuotojakaumaan, reitin ja matka-ajankohdan valintaan sekä liikkujien käyt-
täytymiseen. Nämä muutokset tieliikenteen käyttäytymisessä turvaavat parem-
man liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden, taloudellisuuden ja ympäristön laa-
dun (kuva 1). 

Tieliikenteen hallinnan vaikutusmekanismi 

Liikenteen 

hallinta 

Liikenteen kysyntä 

- 

Kulkumuotojakauma 

Reitin ja matka- 
ajankohdan valinta 

Lii k k uj ie n 
käyttäytyminen 

Sujuvuus 

Turvallisuus 

Taloudellisuus 

Ympäristön 

laatu 

Kuva 1. Liikenteen hallinnan vaikutusmekanismi 

Tiehallinnon tärkeimmät liikenteen hallinnan toiminnot ovat liikenteen tiedotus, 
ohjaus ja häiriön hallinta. Häiriön hallintaa toteutetaan pääosin tiedotuksen ja 
ohjauksen keinoin. Kuljettajan tuki ja valvonta ovat oleellisia liikenteen hallinnan 
osa-alueita, mutta Tiehallinnon rooli niissä on pieni kuten myös kaluston ja kul-
jetusten hallinnassa. Kuljettajien tukijärjestelmillä tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä 
telemaattisia järjestelmiä, jotka auttavat kuljettajaa ajon aikana. Ajantasainen tie- 
ja liikenneolojen seuranta ja kerättyjen tietojen käsittely ja jalostaminen ovat eh-
doton edellytys kaklle nae tomnnolle 
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LIIKENTEEN HALLINTA 

Liikenteen hallinnan toiminnoilla aikaansaadaan palveluita tienkäyttäjille. Nämä 
palvelut voidaan luokitella neljään luokkaan: 

• viranomaispalvelut 

. julkiset palvelut 

• julkisen ja yksityisen tahon yhteiset lisäarvopalvelut 

• kaupalliset palvelut 

Tiehallinto vastaa viranomaispalveluiden ja julkisten palveluiden tuottamisesta. 
Viranomaispalvelut ovat usein lakisääteisiä, liikenteen turvallisuutta ja liikenne- 
verkon toimivuutta tarkkailevia ja parantavia tehtäviä, joiden avulla taataan tur-
vallinen liikennöitävyys tieverkolla. Julkiset palvelut ovat yhteiskunnallisesti hyö-
dyllisiä palveluita, joiden avulla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja su-
juvuutta sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Lisäarvo- ja 
kaupallisten tiedotuspalveluiden edistämiseksi Tiehallinto luovuttaa ajantasaista 
tietoa tieliikennejärjestelmästä ja sen liikenteestä yksityisten palveluntuottajien 
käyttöön. 

Tarkasteltaessa liikenteen hallintaa Tiehallinnon asiakkuuskentässä korostuu 
yhteistyön tärkeys. Yhteistyökumppaneiden kanssa vaihdetaan tietoja ja toimit-
tajat tuottavat liikenteen hallinnan tarvitsemaa tietoa (kuva 2). Toimeksiantajat 
(LVM, EU) linjaavat toimintaa ja määrittävät tavoitteet, jotka ohjaavat myös lii-
kenteen hallintaa osana tienpitoa. Tiehallinnon asiakkaina tienkäyttäjät saavat 
erilaisia liikenteen hallinnan palveluja ja lisäarvopalveluiden tuottajat tietosisältöä 
omien palveluidensa tekemiseen. 

Liikenteen hallinta tiehallinnon asiakkuuskentässä 

Yhteistyökumppanit 

• Poliisi 

• Hätäkeskukset 

Asiakkaat 

• Tienkäyttäjät 

• Lisäarvopalvelujen 
tuottajat 

oa 
.5 . 

• Kaupungit ja 
kunnat LIIKENTEEN HALLINTA! 

• Naapurimaiden LIIKENNEKESKUS 
liikennekeskukset Tiedonvaihto' Seuranta 	 Tiedot 

• Puolustusvoimat • Tietojärjestelmät 

• Rajavartiolaitos • Toiminnot 

• Tulli 	 - - 

•IL 
. 	. • Muut... 

Toimeksiantajat 

• LVM 

• EU 

Toimittajat 

• Urakoitsijat 

• Sää-ja keliennus- 
teiden tuottajat 

• Konsultit 

Kuva 2. LIIkenteen hallinta Tiehallinnon asiakkuuskentässä 
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LIIKENTEEN HALLINTA 

Tiehallinnon ja muiden toimijoiden valinen yhteistyö on perusta kaikille liikenteen 
hallinnan toiminnoille ja palveluille. Kuvassa 3 on esitetty tätä yhteistyötä ajan- 
tasaisen tie- ja liikennetiedon seurannan, liikennekeskustoiminnan ja liikenteen 
hallinnan toimintojen kannalta. Kuvan vasemmassa reunassa on ne toiminnot, 
joissa Tiehallinnolla itsellään on suurempi rooli ja kuvan oikeassa reunassa ne 
toiminnot, joissa muiden toimijoiden rooli palvelun tuottamisessa korostuu. 

TIEHALLINTO 
	

MUUT TOIMIJAT 

Ajantasainen tie-ja liikenneolojen seuranta 

KELIRIKKO 
YLEISÖ- 
TAPAHTUMAT 

MUUT 

Tiedon varastointi, 
käsittely ja järjestelmien 
ohjaus 

LIIKENNEKESKUKSET 

URAKOIT- 
SIJAT 

KAUPUNGIT JA 
UNNAT 

KUKSET 1 
PI1 

Liikenteen hallinnan toiminnot 

TIEDOTUS 
TIE-JA LIIKENNEOLOT 	 MUU TIEDOTUS 

I4ÄIRIÖIDEN HALLINTA 
°VAIHTOEHTOISET REITIT 

OHJAUS 
PAIKALLISET VAROITUKSET 
OLOSUHTEIDEN MUKAINEN VÄYLÄOHJAUS 

HÄIRIÖIDEN POISTO 

LIITTYMIEN JAVERKKOJEN 
OHJAUS 

1 KYSYNNÄN HALLINTA 

KULJETTAJAN TUKI JA 
VALVONTAJÄRJ ESTELMÄT 

KALUSTON JA KULJETUSTEN HALLINT] 

Kuva 3. Tiehallinnon ja muiden toimijoiden yhteistyö liikenteen hallinnassa 



14 	 Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat - taustaraportti 
LIIKENTEEN HALLINTA 

Ajantasainen tie-ja liikenneolojen seuranta 

Tie- ja liikenneoloja seurataan automaattisten järjestelmien avulla sekä ihmisha-
vaintoihin perustuen. Seurantajärjestelmät muodostavat perustan liikenteen hal-
linnan eri toiminnoille. Seurattavia asioita ovat keli, liikenne, tietyöt, kelirikko, 
sää, kunnossapitotoimet, häiriöt, riskikuljetukset, tapahtumat, ym. liikenteeseen 
vaikuttavat asiat. Oikeat ja ajan tasalla olevat perustiedot tiestöstä ovat edellytys 
myös liikenteen hallinnan toiminnoille. 

Liiken nekesku kset ja tietojärjestelmät 

Liikennekeskukset henkilöstöineen ja tietojärjestelmineen ovat keskeinen toimija 
liikenteen hallinnan eri toiminnoissa. Tietojärjestelmiin kootaan seurannasta 
saatavat tiedot sekä niiden avulla tiedotetaan ja ohjataan liikennettä. Liikenne- 
keskuksissa myös valvotaan seuranta-, ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien teknistä 
toimivuutta. Liikennekeskukset pitävät yllä alueellista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 
poliisin, pelastusviranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa seu-
rannan, tiedotuksen ja ohjauksen toteuttamiseksi. 

Liikenteen tiedotus 

Liikenteen tiedotuksen tehtävänä on tarjota tienkäyttäjille tietoa, jota he voivat 
hyödyntää ennen matkaa tai matkan aikana matkapäätöksiä tehdessään sekä 
matkan ajankohtaa, kulkumuotoa, reittiä ja ajotapaa valitessaan. Liikenteen tie-
dotus voidaan jakaa viranomaispalveluihin, julkisiin palveluihin, julkisen ja yksi-
tyisen tahon yhteisiin palveluihin ja kaupallisiin palveluihin. Tiehallinto vastaa 
viranomaispalveluiden ja julkisten palveluiden toteutumisesta. Liikennetieto toi-
mitetaan tienkäyttäjille Tiehallinnon omana palveluna tai muiden tiedotuspalve-
luiden tarjoajien välityksellä. Tiedotettaviin asioihin kuuluvat tiedot vallitsevista ja 
odotettavissa olevista tie- ja liikenneoloista tai liikkumista haittaavista asioista: 
säästä ja kelistä, tietöistä, liikenteeseen vaikuttavista tapahtumista ja häiriöistä, 
liikennetilanteesta, reiteistä, aikatauluista jne. 

Liikenteen ohjaus 

Liikennettä ohjataan liittymittäin, tieosittain tai koko tiestöllä. Liikenteen ohjaus- 
laitteita ovat tieliikenneasetuksen mukaiset liikennemerkit, tiemerkinnät, liiken-
nevalot sekä sulku- ja varoituslaitteet. Lisäksi liikenteen ohjauksessa voidaan 
käyttää tekstillisiä kilpiä ja Tiehallinnon vahvistamia muita liikenteenohjauslait-
teita. Liikenteen ohjaus voidaan toteuttaa kiinteänä tai muuttuvana tai näiden 
yhdistelmänä. Kiinteä liikenteen ohjaus muodostaa liikenteen ohjauksen perus-
tan, jota täydennetään muuttuvalla ohjauksella tarpeen mukaan. 

Muuttuva liikenteen ohjaus sisältää muuttuvat opasteet, kuten liikenteen tai kelin 
mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset sekä varoitusjärjestelmät (ruuhka, keli, hir-
vieläimet, jne.) ja liikennevalot. Liittymän liikennettä ohjataan lähinnä liikenne-
valojen toimintaa säätämällä. Verkkotason muuttuva liikenteen ohjaus perustuu 
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koko liikenneverkon tilan tarkkailuun ja ohjaustoimenpiteisiin valituilla tieosilla ja 
liittymissä. Kaikkia toimintoja voidaan valvoa ja ohjata liikennekeskuksesta. 

Näissä toimintalinjoissa käsitellään kiinteän liikenteen ohjauksen osalta ajan- 
tasaisen liikenteen hallinnan kannalta olennaisia asioita, kuten varareittien vii-
toitusta. Kiinteää liikenteen ohjausta ei tarkastella muiden liikenteen hallinnan 
toimintojen rinnalla. Kiinteä liikenteen ohjaus on vakiintunut tuote, jonka eri osa- 
alueiden käyttötilanteet on pääsääntöisesti ohjeistettu, ja joka on liikenteen oh-
jauksen perustana tulevaisuudessakin kaikissa toimintaympäristöissä. Erilaiset 
kiinteää liikenteen ohjausta koskevat säädökset ja liikenteen ohjauksesta laadi-
tut ohjeet koskevat myös muuttuvaa liikenteen ohjausta ja niitä tarkistetaan tule-
vina vuosina tarpeen mukaan. Kiinteään liikenteen ohjaukseen liittyviä tarkempia 
toimintalinjoja tarkastellaan myöhemmin tehtävissä eilllisissä selvityksissä. 

Häiriön hallinta 

Häiriön hallinnalla tarkoitetaan odottamattomien, yllättävien (esim. onnetto-
muuksien) tieliikenteen häiriötilanteiden havaitsemista, hoitamista ja poistamista. 
Häiriön havaitseminen voi tapahtua automaattisesti tai ihmishavaintoon perustu-
en. lhmishavaintoihin perustuvat ilmoitukset häiriöistä saadaan poliisi- ja pelas-
tusviranomaisilta, muilta yhteistyökumppaneilta tai suoraan autoilijoilta. Keskei-
set häiriöiden hallinnan keinot ovat tiedotus häiriöistä ja liikenteen ohjaus häinö-
kohdan ohi. Häiriökohdan raivaus eli liikennettä haittaavan häiriön poistaminen 
on osa häinän hoitoa. 

Kysynnän hallinta 

Kysynnän hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä liikenteestä ja yhteis-
kunnan kehityksestä vastaavien viranomaisten toimia, joilla pyritään vaikutta-
maan liikkujien matkapäätöksiin sekä päätöksiin matkan määränpäästä, ajan-
kohdasta, kulkumuodosta tai reitistä. Kysynnän hallinnan keinoilla on vaikutuksia 
liikenteen lisäksi myös laajemmin yhteiskuntaan. Maankäytön suunnittelun tyyp-
piset pitemmän tähtäimen keinot eivät ole liikenteen hallintaa. 

Liikenteen hallintaan kuuluvia kysynnän hallinnan keinoja ovat mm. alueelle 
pääsyn tai pysäköinnin säätely, liityntäpysäköinnin järjestäminen, henkilö-
autojen yhteiskäytön tukeminen, joukko- ja kevytliikenteen suosiminen sekä 
ruuhka- tai aluemaksut. 

Kuljettajan tuki ja valvonta 

Kuljettajien tukijärjestelmillä tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä telemaattisia järjes-
telmiä, jotka auttavat kuljettajaa ajon aikana. Kuljettajan tukijärjestelmiin kuulu-
vat mm. dynaaminen maksiminopeuden säätäminen, turvavälistä opastaminen, 
törmäyksen esto, kaistalla pysymisen tukeminen, navigoi ntijärjestelmät sekä 
hätäpalvelut. Valvontajärjestelmiä ovat mm. automaattinen nopeus- ja risteys- 
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valvonta, vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta ja automaattinen kaistan 
käytän valvonta. 

Kuljettajan tukijärjestelmät ovat julkisen ja yksityisen tahon yhteisiä lisäarvo-
palveluita tai puhtaasti kaupallisia palveluita. Tiehallinto osallistuu kuljettajan 
tuki- ja valvontajärjestelmiin lähinnä järjestelmiä tukevien tietojen tuottajana. 
Vastuu valvonnasta ja puuttuminen rikkomuksiin kuuluvat poliisille. 

Kaluston ja kuljetusten hallinta 

Kaluston hallinta on ajoneuvokaluston sekä kuljettajien liikkeiden ja toiminnan 
suunnittelua, seurantaa ohjausta ja arviointia. Kuljetusten hallinnalla tarkoitetaan 
puolestaan tuottajalta tavaran vastaanottajalle johtavaan kuljetusketjuun kuulu-
vien toimintojen ja tietovirtojen hoitamista. 

Kaluston ja kuljetusten hallintajärjestelmät ovat yleensä liikennäijien tai muiden 
yritysten kaupallisia palveluja. 
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2 	LIIKENTEEN HALLINNAN PÄÄMÄÄRÄT 

Liikenteen hallinnalle asettavien päämäärien selvittämiseksi käytiin läpi Tie- 
hallinnon liikenteen hallinnan toimeksiantajien linjaukset sekä liikenne- järjestel-
män että tietoyhteiskunnan kehittämisen suhteen. Toimeksiantajista tärkeimmät 
ovat valtioneuvosto ja etenkin liikenne- ja viestintäministeriö sekä Euroopan 
Unioni. Yhteenveto näistä linjauksista on esitetty liitteessä 1. 

Toimeksiantajien linjausten perusteella liikenteen hallinnan kannalta tärkeimmät 
Tiehallinnolle asetetut päämäärät ovat: 

• Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Tiehallinto vastaa liikenneturvallisuuden parantamisesta yleisillä teillä lii-
kenne- ja viestintäministeriön asettamien määrällisten tavoitteiden mu-
kaisesti. Erityisesti vähennetään kuolleiden ja vakavasti vammautunei-
den määrää. Toimenpiteitä valittaessa ja toteutettaessa huolehditaan 
erikseen liikenneturvallisuuden varmistamisesta. 

• Matkustamisen ja kuljetusten varmuuden ja sujuvuuden turvaaminen 

Tiehallinto tarjoaa tienkäyttäjille mandollisuuden matkustaa tai kuljettaa 
tavaraa määränpäähänsä riittävän sujuvasti kaikissa sää- ja keli- 
olosuhteissa. Matkustamiseen tai kuljetukseen kuluva aika on ennakoi-
tavissa ja mandollisista viivytysten aiheuttajista, kelistä ja häiriötilan-
teista tieverkolla tiedotetaan tienkäyttäjille mandollisimman nopeasti. 

• Matkustus- ja kuljetuskysynnän hoitaminen mandollisimman tehok-
kaasti 

Matkustus- ja kuljetuskysyntä pyritään hoitamaan mandollisimman vä-
häisellä liikenteellä ja pienin kustannuksin. Tavoitteena on liikenteen ky-
synnän hoitaminen yhteiskunnan kannalta optimaalisesti. Tiehallinto tu-
kee toiminnallaan logistiikan kehittämistä ja logististen kustannusten 
alentamista. 

• lnfrastruktuurin mandollisimman tehokas käyttö 

Liikennejärjestelmään liittyvää infrastruktuuria käytetään mandollisim-
man tehokkaasti mm. kysyntähuippuja tasaamalla ja väylien välitysky-
vyn hyväksikäyttöä edistämällä. Näin voidaan lykätä ja joissakin tapauk-
sissa jopa välttää väylien kehittämishankkeiden toteuttamista. 

• Liikennemuotojen yhteistoiminnan parantaminen 

Tiehallinto tukee osaltaan liikennemuotojen yhteiskäyttöön perustuvan 
liikennejätestelmän kehittämistä. Tienkäyttäjiä rohkaistaan käyttämään 
kulloinkin edullisinta, turvallisinta ja ympäristöä vähiten kuormittavaa 
kulkumuotoa. 
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• Kansalaisten liikkumismandollisuuksien turvaaminen 

Tiehallinto tukee osaltaan toimia, joilla annetaan kaikille väestöryhmille 
mandollisimman tasapuoliset edellytykset hoitaa liikkumis- ja kuljetus- 
tarpeensa maan eri osissa. 

• Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen 

Tiehallinto tukee osaltaan toimia, joilla vähennetään liikenteen energi-
ankulutusta, päästöjä ja melua sekä niille altistumista mm. ohjaamalla 
liikennettä ympäristövaikutusten kannalta edullisimmille reiteille, kulku-
tavoille ja ajankohdille. 

• Tietoyhteiskunnan edistäminen 

Tiehallinto edesauttaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä ja 
yksityisen sektorin liikennetelematiikan palvelutuotannon lisääntymistä 
mm. antamalla yksityisille palveluntarjoajille mandollisimman helpon ja 
edullisen pääsyn Tiehallinnon liikenteen tietojärjestelmien käyttöön. 

Tavoitteiden painoarvot ovat erilaiset sen mukaan, miten paljon ne vaikuttavat 
Tiehallinnon toiminnan suuntaamiseen erityisesti liikenteen hallinnan alueella. 
Tiehallinnossa on todettu liikenneturvallisuuden parantamisen sekä matkustami-
sen ja kuljetusten varmuuden ja sujuvuuden turvaamisen olevan liikenteen hal-
linnan päätavoitteet. 
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3 	TIELIIKENTEEN HALLINNAN TAVOITETILA 2015 

3.1 	Yleiset toimintaperiaatteet 

Tiehallinto vastaa 

• liikenteen hallinnan keinoin siitä, että tieliikenne on kaikissa liikenne-, sää- ja 
kelioloissa mandollisimman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällistä 

• liikenteen hallintaan liittyvien järjestelmien toiminnasta huolehtivista liikenne- 
keskuksista ja ajantasaisesta tiedonvaihdosta koti- ja ulkomaisten yhteistyö- 
kumppanien kanssa 

• liikenteen hallinnan vaatimista tiedon keruu- ja tietojäqestelmistä yleisten 
teiden osalta tarvittaessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

Tiehallinnon liikenteen hallinnan järjestelmät 

• liittyvät vaivattomasti tieliikenteestä vastaavien muiden tahojen ja muiden 
liikennemuotojen telemaattisiin järjestelmiin edistäen eri liikennemuotojen 
yhteistoimintaa koko liikennejärjestelmässä 

• perustuvat avoimeen yhtenäiseen järjestelmäarkkitehtuuriin, minkä ansiosta 
osajärjestelmät ovat yhteentoimivia 

Liikenteen hallinnan palvelut voidaan luokitella neljään luokkaan: 

• Viranomaispalvelut 

• Julkiset palvelut 

• Julkisen ja yksityisen tahon yhteiset, lisäarvopalvelut 

• Kaupalliset palvelut 

Tiehallinto vastaa viranomaispalveluiden ja julkisten palveluiden toteuttamisesta. 
Viranomaispalvelut ovat usein lakisääteisiä, liikenteen turvallisuutta ja liikenne- 
verkon toimivuutta tarkkailevia ja parantavia tehtäviä, joiden avulla taataan tur-
vallinen liikennäitävyys tieverkolla. Julkiset palvelut ovat yhteiskunnallisesti hyö-
dyllisiä palveluita, joiden avulla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja su-
juvuutta sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia ympänstöhaittoja. 

Julkisen ja yksityisen tahon yhteiset palvelut ovat esimerkiksi tiedotusta, jossa 
julkisissa palveluissa mainittu tieto tarjotaan joko käyttäjälle yksilöidymmässä tai 
jalostetummassa muodossa tai käyttäjän haluamaan tiedonjakeluvälineeseen. 
Nämä lisäarvopalvelut yleensä parantavat käyttäjän matkustusmukavuutta ja 
voivat välillisesti vaikuttaa myös turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Palveluiden yk- 
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silöllisyyden vuoksi Tiehallinto ei tuota itse näitä palveluita, mutta voi edesauttaa 
palveluiden syntymistä. 

Kaupalliset palvelut ovat yksityisten toimijoiden palveluita, jotka perustuvat 
käyttäjien maksuhalukkuuteen usein yksilöllisestä palvelusta. Kaupallisten tie-
dotuspalvelujen edistämiseksi Tiehallinto luovuttaa ajantasaista tietoa tie-
liikennejäestelmästä ja sen liikenteestä yksityisten palveluntuottajien käyttöön. 

Tiehallinnon palvelut ovat luotettavia ja laadukkaita ja niiden valikoima vaihtelee 
tieyhteyden liikenteellisen merkittävyyden ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti. 

Tiehallinnon vastuulla oleva tiedotus on joukkotiedotusta. Yleensä tiedot välite-
tään tienkäyttäjän vastaanottimeen tai laitteeseen. Entyistapauksissa käytetään 
muuttuvia opasteita tienvarressa. 

Liikenteen ajantasaisia ohjausjärestelmiä sekä kysynnän hallinnan järjestelmiä 
toteutetaan yhteiskuntataloudellisin perustein hyväksyttävissä käyttökohteissa 
vaihtoehtona ja täydentäjänä muille tienpidon toimille. Järjestelmät eivät saa li-
sätä liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä tai ympäristöhaittoja. Käyttäjien 
kannalta järjestelmät toimivat koko tieliikennejärjestelmässä yhdenmukaisella ja 
ymmärrettävällä tavalla. 

3.2 	Liikenteen hallinta eri toimintaympäristöissä 

Liikenteen hallinnan toiminnot vaihtelevat tieyhteyden liikenteellisen merkittä-
vyyden ja käyttäjien tarpeiden mukaan. Liikenteen hallinnan tavoitetilaa ja siihen 
liittyviä laatutasotavoitteita määntettäessä tieverkko on luokiteltu erilaisiin liiken-
teen hallinnan toimintaympäristäihin. Toimintaympäristöjä määriteltäessä käytet-
tiin lähtökohtina Tielaitoksen Tienpidot linjaukset 2015 -työn luokitusta (Tielaitos 
2000) sekä E18 tieliikenteen telematiikan kokeilualueen luokitusta (Lähesmaa 
yms. 1998). 

Liikenteen hallinnan toimintaympäristöt ovat: 

. Moottoriväylät 

• Päätieverkon ongelmakohteet ja -osuudet 

• Pääteiden runkoverkko 

• Pääkaupunkiseutu 

• Suuret kaupunkiseudut 

• Muut tiet 

Kuvan 4 karttaesityksessä on havainnollistettu tiestön jakautumista eri toimin-
taympäristäihin. 
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LIIKENTEEN HALLINNAN 
r0IMINTAYMPÄRISTÖT 

Moottoriväylät 	 vajemi 

Pääteiden runkoverkko 
Pääkaupunkiseutu 

• 	Suuret kaupunkiseudut 	Oulu - 

Tausta/fa runkoverkkoon 
kuu/umatfomat päätiet 

Vaasa 

Kuopio 	 s u 
Jyv"ä 

Ta ere 	 Mikkeli 
Pori - 	 ( 

h 
eenlj a 	 oIvoI 	appeenranta 

II 
Turku 	' 	/ 	 Kotka 

Helsinki 

Kuva 4. Liikenteen hallinnan toiminta ympäristöt 

Liitteessä 1 esitetään tiestön jakautuminen eri toimintaympäristöihin sekä toi-
mintaympäristöjen tarkemmat määrittelyt. Taulukoissa la ja ib tarkastellaan 
nykyisiä liikenteellisiä ongelmia ja Tiehallinnon päämäärien painottumista eri 
toimintaympäristöissä. 
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Taulukko la. Nykyiset liikenteelliset ongelmat eri liikenteen hallinnan toimin-
taympäristöissä. 

Moottori- Päätiet, Päätiet, Pääkau- Suuret Muut tiet 
väylät ongelma runko- punki- kaupun- 

osuudet verkko seutu kiseudut 

LIIKENTEELLISET ONGELMAT 

Sujuvuusongelmia ajoittain 

säännöllisesti ________ 

päivittäin _______ _______ _______ _______ _______ 

Keliongelmia ajoittain _______ _______ _______ _______ 

usein 1_. 

Ympäristöongelmia ajoittain _______ _______ _______ 

Turvallisuusongelmia ______ ______ ______ ______ 

Saavutettavuusongelmia _______ 

Taulukko ib. Tiehallinnon päämäärien painottuminen eri liikenteen hallinnan 
toiminta ympäristöissä 

Moottori- Päätiet, Päätiet, Pääkau- Suuret Muut tiet 

LIIKENTEEN HALLINNAN vaylat ongelma- runko- punki- kaupun- 
osuudet verkko seutu kiseudut 

PAAMAARAT 

Turvallisuus 

Varmuus ja sujuvuus - 

Kysynnän tehokas hoitaminen 

lnfrastruktuurin tehokas käyttö _______ _______ ________ ________ ________ ________ 

Liikennemuotojen yhteistoiminta _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Kansalaisten liikkumismandollisuus 

Ympäristö _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Tietoyhteiskunta _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Sujuvuusongelmat ovat pahimpia pääkaupunkiseudulla ja suurimpien kaupunki- 
seutujen sisääntulo- ja kehäteillä. Keliongelmia esiintyy koko tieverkolla ja pa-
himmillaan ne ovat erityisissä ongelmakohteissa sekä niillä osuuksilla, jotka ei-
vät kuulu korkeimpiin kunnossapitoluokkiin. Ympäristöongelmia esiintyy ajoittain 
lähinnä suurilla kaupunkiseuduilla, joilla ilmanlaatu huononee osittain liikenteen 
päästöjen vuoksi epäsuotuisissa ilmasto-oloissa. Turvallisuusongelmia on kor-
keiden onnettomuusasteiden muodossa pääteiden ongelmaosuuksilla ja suurten 
kaupunkiseutujen teillä. Toisaalta onnettomuustiheys on korkein ja onnetto-
muuksien liikenteelliset vaikutukset liikennevirran häiriötekijöinä korostuvat 
moottoriväylillä, pääteiden runkoverkolla ja suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- 
ja kehäteillä. Saavutettavuusongelmat kohdistuvat pääosin haja-asutusalueen 
seutu- ja yhdysteille, etenkin talvikaudella. 
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Ongelmien jakautuminen eri toimintaympäristöihin näkyy myös Tiehallinnon lii-
kenteen hallinnan päämäärien painottumisessa. Moottoriväylillä ja pääteiden 
runkoverkolla liikenteen hallinta painottuu matkustamisen ja kuljettamisen turval-
lisuuden, varmuuden ja sujuvuuden varmentamiseen sekä ongelmaosuuksilla 
myös infrastruktuurin tehokkaaseen käyttöön, jotta voitaisiin välttyä mittavilta 
infrastruktuunn kehittämishankkeilta. Muilla haja-asutusalueiden teillä tuetaan 
kansalaisten liikkumismandollisuuksia. Kaupunkiseuduilla painottuvat kysynnän 
tehokas hoitaminen, liikennemuotojen yhteistoiminta ja ympäristöhaittojen vä-
hentäminen. Kaupunkiseutujen tärkeimmillä sisääntulo- ja kehäteillä painotetaan 
lisäksi turvallisuus- ja sujuvuuspäämääriä. Tietoyhteiskuntapäämäärä liittyy koko 
maahan ja kaikkiin toimintaympänstöihin. 

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin eri toimintaympänstöjä ja nii-
den liikenteen hallinnan toimintoja. 

3.2.1 Moottoriväylät 

Etelän vilkkaat päätieyhteydet suurten aluekeskusten (Helsinki, Turku, Lahti, 
Tampere) välillä ovat jo nyt pääosin moottoriteitä. Onnettomuusaste yhteyksillä 
on melko alhainen, mutta suurien liikennemäärien vuoksi onnettomuudet voivat 
aiheuttaa merkittäviä häiriöitä sujuvuudelle. Muuten sujuvuusongelmia voi 
esiintyä lähinnä viikonloppujen meno- ja paluuliikenteessä. Sujuvuus- ja turvalli-
suusongelmat korostuvat moottoriteiden "jatkeiden" sekä moottoriteiden välisillä 
kaksikaistaisilla tieosuuksilla. Tienkäyttäjien odotukset turvallisuuden ja suju-
vuuden suhteen ovat korkeammat kuin muilla teillä. 

Liikenteen hallinnalla pyritään aluekeskusten välisillä moottoriväylillä erityisesti 
varmentamaan liikenneturvallisuus sekä matkustamisen ja kuljettamisen var-
muus ja sujuvuus. Tämän vuoksi pyritään olosuhteisiin sopivan matkanopeuden 
käyttämiseen ja minimoimaan poikkeuksellisten häinötilanteiden vaikutuksia. 
Tämä tapahtuu mm. tiedottamalla ennen matkaa tai matkan aikana pitkäkestoi-
sista tai ennustettavissa olevista liikennettä haittaavista tilanteista, niiden syistä 
ja kestosta, sekä säästä ja kelistä, jotta tienkäyttäjät voivat muuttaa matkan 
ajoitusta ja reittiä tai muuten varautua tilanteeseen. Tiedotuksessa hyödynne-
tään eritasoliittymien numerointia, joka on merkitty sekä karttoihin että tien var-
teen. Lisäksi käytetään tarvittaessa olosuhteiden mukaan ajantasaisesti muuttu-
via nopeusrajoituksia ja tarvittaessa kaistaohjausjärjestelmiä niihin liittyvine vaI-
vontajärjestelmineen sekä reittiohjausta. Liikenteen häiriätilanteet havaitaan ja 
hoidetaan nopeasti. Varareittiviitoitus on asennettu kiinteästi paikalleen ja saa-
daan nopeasti käyttöön. Vuoteen 2015 mennessä voidaan kokeilla kaistalla py-
symisen tukijärjestelmiä. 

Moottoriväylillä tarvitaan yhteyksien liikenteellisen tärkeyden vuoksi liikenteen ja 
kelin laadukasta ajantasaista seurantaa. 
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3.2.2 Päätieverkon ongelmakohteet ja -osuudet 

Pääteillä on useita turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta ongelmallisia tien- 
kohtia ja tieosuuksia. Nämä voivat olla esim. siltoja, tunneleita, hirvien tienylitys-
paikkoja, liittymiä ja leveydeltään tai geometrialtaan liikenteen tarpeisiin nähden 
puutteellisia osuuksia. Ongelmia ei kuitenkaan pystytä poistamaan perinteisen 
tienpidon keinoin käytettävissä olevilla rahoituskehyksillä. Liikenteen hallinnalla 
pyritään hoitamaan turvallisuus- ja sujuvuusongelmat sekä varmistamaan ole-
massa olevan liikenneinfrastruktuurin käyttäminen mandollisimman tehokkaasti. 
Liikenteen hallinnalla pyritään ehkäisemään mm. kohtaamis- ja suistumisonnet-
tomuuksia sekä parantamaan matka-aikojen ennustettavuutta mm. harmonisoi-
maila ajonopeuksia, lisäämällä välityskyvyn käyttösuhdetta, tasaamalla liiken-
teen kysyntähuippuja ja minimoimalla poikkeuksellisten häiriötilanteiden vaiku-
tuksia. Entyiskohteissa lisätään kuljettajien tarkkaavaisuutta ja lisätään heidän 
reagointivalmiuttaan ongelmatilanteiden sattuessa. 

Käytettäviä liikenteen hallinnan keinoja ovat tiedotus ennen matkaa ja matkan 
aikana sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä, häiriönhallinta ja eri-
laiset liikenteen ohjauksen keinot. Varareittiviitoitus on suunniteltu valmiiksi ja 
saadaan nopeasti käyttöön muun tieverkon perusviitoituksen ja lisäopasteiden 
avulla. Liikenteen ohjauksen muista keinoista ongelmakohteissa voidaan käyttää 
olosuhteiden mukaan ajantasaisesti muuttuvia nopeusrajoituksia, paikallista va-
roittamista esim. liukkaudesta tai hirvieläimistä muuttuvin opastein, kaistaohja-
usta siihen liittyvine valvontajärjestelmineen, vaihtoehtoisille reiteille opastamista 
sekä liikennevaloja erilaisine etuustoimintoineen yksittäisissä liittymissä. Liiken-
teellisesti tärkeiden tunnelien ja siltojen ohjausjärjestelmillä huolehditaan kohtei-
den toimivuudesta ja turvallisuudesta kaikissa oloissa. Suistumis- ja kohtaa-
misonnettomuuksien vähentämiseksi voidaan kokeilla kaistalla pysymisen tuki- 
järjestelmiä. 

3.2.3 Pääteiden runkoverkko 

Pääteiden runkoverkolla sujuvuusongelmia esiintyy ajoittain, lähinnä kesävii-
konloppujen ja juhlapyhien meno- ja paluuliikenteessä sekä odottamattomien 
häinötilanteiden vuoksi. Elinkeinoelämän kuljetuksien varmuuden ja ennustetta-
vuuden kannalta pääteiden turvallisuus ja sujuvuus on varmennettava myös lii-
kenteen hallinnan keinoin. 

Käytettäviä liikenteen hallinnan keinoja ovat tiedotus ennen matkaa ja matkan 
aikana sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä, häiriön hallinta ja eri-
laiset liikenteen ohjauksen keinot. Varareittiviitoitus on suunniteltu valmiiksi ja 
saadaan nopeasti käyttöön muun tieverkon perusviitoituksen ja lisäopasteiden 
avulla. Pääteiden runkoverkoila liikenteen hallinta on ajantasaista ja vaatii siksi 
liikenteen ja kelin ajantasaista, riittävän laadukasta seurantaa. 
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3.2.4 Pääkaupunkiseutu 

Pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja kehätiet ovat maan vilkkaimmin liikennöityjä 
teitä, joilla koetaan päivittäin häiriöitä sekä sujuvuus- että meluongelmia, minkä 
lisäksi liikenteen päästöt aiheuttavat ajoittaisia ilmanlaatuongelmia pääkaupunki-
seudulla. Liikenteen hallinnalla vähennetään näitä ongelmia mm. harmonisoi-
maIla ajonopeuksia, minimoimalla poikkeuksellisten häiriötilanteiden vaikutuksia, 
tasaamalla liikenteen kysyntähuippuja sekä ohjaamalla liikenteen kysynnän 
suuntautumista. Liikennemuotojen yhteistoiminta ja liikenteen kysynnän tehokas 
hoitaminen koko pääkaupunkiseudulla vaatii eri toimijoiden yhteistyötä liikenteen 
hallinnassa. 

Käytettäviä liikenteen hallinnan keinoja ovat ajantasainen liikenteen tiedotus lii-
kenteen sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä, häiriötilanteiden hal-
linta sekä erilaiset liikenteen ohjauksen keinot. Varareittiviitoitus on suunniteltu 
valmiiksi ja saadaan nopeasti käyttöön muun tieverkon perusviitoituksen ja lisä-
opasteiden avulla. Liikenteen ohjauksessa pyritään verkolliseen ohjaukseen, 
jossa liiken nevirtoja ohjataan koko verkon kannalta optimaalisesti yhteistyössä 
kaupunkien katujen ohjauksesta vastaavien tahojen kanssa. Sisääntulo- ja ke-
häteillä käytetään tarvittaessa olosuhteiden mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia 
ja kaistaohjausta siihen liittyvine valvontajärjestelmineen sekä reittiohjausta. Lii-
kennevaloja ei pääkaupunkiseudun sisääntulo-ja kehäteillä ole vuonna 2015. 

Liikenteen hallinnan toiminnot näillä sisääntulo- ja kehäteillä tarvitsevat liiken-
teen ja kelin ajantasaista laadukasta seurantaa sekä muiden toimijoiden taholta 
melutason ja ilmanlaadun ajantasaista seurantaa. 

Pääkaupunkiseudulla liikenteen ongelmat kohdistuvat myös muille yleisille teille 
ja kaduille kuin sisääntulo- ja kehäteille. Liikenteen hallinnan päämäärät ja toi-
mintatavat ovat muilla teillä siksi samat kuin sisääntulo- ja kehäteilläkin. 

Liikenteen hallinnan keinovalikoima pääkaupunkiseudun muilla teillä poikkeaa 
sisääntulo- ja kehäteistä siten, että liikenteen valo-ohjaus on tässä toimintaym-
päristössä tärkein liikenteen ohjauksen keino. Turvallisuuden kannalta ongel-
matlisissa kohteissa käytetään paikallisia varoituksia muuttuvin opastein. Ajan- 
tasainen seuranta on tarpeen lähinnä liikenteen ja ympäristön osalta. 

3.2.5 Suuret kaupunkiseudut 

Suurien kaupunkiseutujen tärkeimmillä sisääntulo- ja kehäteillä koetaan päivit-
täin häiriöitä ja sujuvuusongelmia sekä meluongelmia, minkä lisäksi liikenteen 
päästöt aiheuttavat ajoittaisia ilmanlaatuongelmia kaupunkiseuduilla. Kaupunki-
en pääväylillä pyritään liikenteen hallinnalla poistamaan näitä ongelmia mm. 
harmonisoimalla ajonopeuksia, minimoimalla poikkeuksellisten häiriötilanteiden 
vaikutuksia, tasaamalla liikenteen kysyntähuippuja sekä tarvittaessa ohjaamaan 
matkustajien liikennemuodon, ajankohdan ja reitin valintaa. Liikennemuotojen 
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yhteistoiminta ja liikenteen kysynnän tehokas hoitaminen koko kaupunkiseudulla 
vaatii eri toimijoiden yhteistyötä liikenteen hallinnassa. 

Käytettäviä liikenteen hallinnan keinoja ovat ajantasainen liikenteen tiedotus lii-
kenteen sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä, häiriötilanteiden hal-
linta sekä erilaiset liikenteen ohjauksen keinot. Varareittiviitoitus on suunniteltu 
valmiiksi ja saadaan nopeasti käyttöön muun tieverkon perusviitoituksen ja lisä-
opasteiden avulla. Liikenteen ohjauksessa käytetään valo-ohjauksen keinoja 
sekä reittiohjausta yhteistyössä kaupunkien katujen ohjauksesta vastaavien ta-
hojen kanssa. Sisääntulo- ja kehäteillä voidaan tarvittaessa käyttää olosuhteiden 
mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia ja kaistaohjausta siihen liittyvine valvonta-
järjestelmineen. 

Liikenteen hallinnan toiminnot kaupunkiseutujen tärkeimmillä sisääntulo- ja ke-
häteillä edellyttävät liikenteen ja kelin ajantasaista laadukasta seurantaa sekä 
mandollisesti myös kaupunkien taholta ilmanlaadun ajantasaista seurantaa. 

Kaupunkiseutujen muilla teillä koetaan säännöllisesti turvallisuus- ja suju-
vuusongelmia sekä ajoittain melu- ja ilmanlaatuongelmia. Tiehallinnon liikenteen 
hallinta painottuu näillä teillä yhteistyöhön muiden toimijoiden, lähinnä kaupunki-
en kanssa päämääränä liikennemuotojen yhteistoiminta ja liikenteen kysynnän 
tehokas hoitaminen kaupunkiseudulla. 

Tiehallinnon omat liikenteen hallinnan keinot rajoittuvat näillä teillä pääosin lii-
kenteen valo-ohjaukseen etuustoimintoineen. 

3.2.6 Muut tiet 

Muilla teillä haja-asutusalueella liikenteelliset ongelmat voivat olla yksittäisille 
käyttäjille hyvinkin merkittäviä (mm. yhteyksien liikennöitävyys lumisateisina päi-
vinä), mutta koko liikennejärjestelmän kannalta ongelmat ovat melko vähäisiä. 
Elinkeinoelämän kuljetusten tarpeisiin tiedotetaan kelirikkotilanteesta, tietöistä ja 
liikenteellisistä häiriöistä. Liikenteen tiedotuksessa annetaan alueellista tietoa 
sää-, keli- ja liikenneolojen kehittymisestä. Ajantasaista liikenteen seurantaa ei 
toteuteta tässä toimintaympäristössä. Ajantasaista kelinseu rantaa voidaan 
käyttää perustelluissa kohteissa. Lisäksi muilla teillä käytetään tarvittaessa liit-
tymissä liikennevalo-ohjausta. 

3.3 	Liikenteen hallinnan toiminnot 

Taulukossa 2 tarkastellaan Tiehallinnon tarjoamia liikenteen hallinnan toimintoja 
eri toimintaympäristöissä vuonna 2015. 
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Taulukko 2. Liikenteen hallinta eri toimintaympäristöissä vuonna 2015. Punai-
sella ja sinisellä värillä merkityt osoittavat Tiehallinnon viranomais- ja julkisia 
palveluita. Punainen väri kuvaa toimintaa, joka perustuu ajantasaiseen seuran-
taan. Vihreä väri osoittaa lisäarvo- tai kaupallisia toimintoja, joiden toteuttami -
sesta pää vastuu on muilla toimijoilla. 

Liikenteen hallinnan/ 
telematiikan toiminto 

Moottori- 
väylät 

Päätiet, 
)ngelma- 
osuudet 

Päätiet, 
runko- 
verkko 

Pääkau- 
punki- 
seutu 

Suuret 
kaupun- 
kiseudut 

Muut tiet 

= ajantasaiseen seurantaan perustuva Tiehallinnon 

Tvranomais ja julkinen palvelu 

= Tiehallinnon viranomais- ja julkinen palvelu ilman 

jantasaista seurantaa 

= lisaarvo- tai kaupallinen toiminto, päavastuu 

r,uilla toirnijoilla 

TIEDON KERUU- JA HALL. JÄRJ. 

Liikenteen seuranta ______ ______ _______ _____- _______ _______ 

Sään ja kelin seuranta 

Ympäristöolosuhteiden seuranta ______ ______ ______ - - ______ ______ 

Liikenteen ohjaus-ja tiedotuskeskukset 

Keskusten operaattorien tukijärj. _______ _______ _______ 

TIEDOTUS 

Tiedotus vaihtoeht kulkumand. 

Tiedotus sujuvuus, häiriöt ja tietyöt ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Tiedotus sää ja keli 

Tiedotus reitit, palvelut, matkailupalv. - 

Tiedotus pysäköintipaikkojen tarj. ______ ______ ______ _____ ______ ______ 

Tiedotus joukkoliikennematkustajille _______ _______ _______ ______- -______ _______ 

LIIKENTEEN OHJAUS 

Liittymien ja väylien ohj. liikennevaloin 

Verkon ohjaaminen liikennevaloin 

Liikennevalojen etuustoiminnot 

Paikallinen varoitt. muuttuvin opastein 

Olosuhteiden muk. muutt. nopeusraj. 

Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Kaistankäytön ohjaaminen ______ ______ ______ ______- ______ ______ 

HÄIRIÖN HALLINTA 

Yksilöliikenteen häiriötil. havaitsem. - - _______ _______ 

Yksiköliikenteen häiriötil. hoitaminen _______ _______ _______ ______- _______ ______ 

Joukkoliikenteen häiriötil. havaitsem. 

Joukkoliikenteen häiriötil. hoitaminen 
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Taulukko 2 - jatkuu edelliseltä sivulta. Liikenteen hal/innan toiminnot eri toimin-
taympäristöissä vuonna 2015. 

Liikenteen hallinnan! Moottori- Päätiet, Päätiet, Pääkau- Suuret Muut tiet 
telematiikan toiminto väylät ongel- 

maosuu- 
runko- 
verkko 

punki- 
seutu 

kaupun- 
kiseudut 

= ajantasaiseen seurantaan perustuva Tiehal- det 
linrion viranomais- ja julkinen palvelu 

= Tiehallinnon viranomais- ja julkinen palvelu 

ilman ajantasaista seurantaa 

= lisäarvo- tai kaupallinen toiminto, päävastuu 

muilla toimijoilla 

1 KYSYNNÄN HALLINTA 

Liityntäpysäköinn in järjestäminen _______ ______ ______ 	_______ 

Kutsujoukkoliikenteen järjest. _______ ______ ______ ______ --______ _______ 

Matkojen yhdistäminen ______ ______ ______ _______ _______ 

Henkilöautojen yhteiskäyttö ______ ______ ______ 	_______ ______ 

Yleiset tienkäyttömaksut ______ ______ 

Ruuhka- tai muut aluemaksut 

Pääsyn säätely ______ ______ 

Joukkoliik. maksujärjestelmät ______ ______ 

Usean palvelun (integr.) maksujärj. 

KUU. TUKIJÄRJESTELMÄT 

Vakionopeuden pitäminen ______ ______ 

Dynaaminen maksiminopeuden säätö 

Turvavälistä opastaminen 

Riittävän ajoet. autom. ylläpito ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Törmäyksien esto 

Kaistalla pysymisen tukem. 

Näkemisen parantaminen 

Kuljettajan tilan tarkkail. 

Suunnistus- ja reitinopastus 

Hätäpalvelut ______ 	______ 	______ ______ ______ 
VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

Automaattinen nopeusvalvonta 
1 

Autom. risteysvalvonta (pun.päin ajo) ______ ______ ______ ______ 

Vaarallisten aineiden kulj. valvonta 

Kuljetusten painon valvonta (WIM) ______ ______ ______ ______ 

Automaattinen kaistan käytön valvonta - 

KALUSTON JA KUU. HALLINTA 

Joukkoliikennekaluston hallinta 

Kuljetuskaluston hallinta 

Riskikuljetusten hallinta 

Tavarakuljetusten hallinta 

Kunnossapitokaluston ja toim. hallinta 
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Liitteen 4 taulukoissa tarkastellaan erikseen liikenteen hallinnan toimintoja toi-
minnon sisällön, vaikutusten ja Tiehallinnon roolin kannalta. Toimintojen laatu- 
tasoja tarkastellaan niiden toimintojen osalta, joista Tiehallinto kantaa toteutus- 
vastuun. 
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4 	LIIKENTEEN HALLINNAN STRATEGISET 
LINJAUKSET 

4.1 	Toimintaympäristöt 

Liikenteen hallinta painottuu toimintaympäristöihin, joissa sillä on tehokkain vai-
kuttavuus eli pääteiden ongelmakohteisiin, suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- 
ja kehäteille sekä moottoriväylille. Pääteiden runkoverkko varustetaan tieliiken-
teen hallinnan peruspalveluilla. Palvelut ja toiminnot toteutetaan suoraan toi-
mintaympäristön vaatimaan laatutasoon. 

Liikenteen hallinnan toteuttamisen kannalta tärkeimmät toimintaympäristöistä 
ovat ne, joissa liikenteen hallinnalla saavutetaan tehokkaimmin vaikuttavuutta. 
Tämän vuoksi liikenteen hallinnan toteuttaminen painottuu päätieverkon ongel-
maosuuksille, isojen kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehäteille sekä moottori-
väylille. Pääteiden runkoverkko varustetaan liikenteen hallinnan peruspalveluilla 
eli ajantasaisilla joukkotiedotuspalveluilla sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, 
säästä ja kelistä sekä häiriötilanteiden hallinnalla. 

Liikenteen hallinnan toimenpiteissä edetään siten, että toteutusten laatu pysyy 
korkeana ja että toimintojen ja palveluiden kattavuudessa ei tule lyhyitä, tar-
peettomia maantieteellisiä katkoskohtia. Ei myöskään toteuteta rahoituksellisista 
syistä vähälaatuisempia palveluja, joita on tarkoitus täydentää myöhemmin. 

Ongelmaosuuksilla liikenteen hallinta keskittyy kunkin osuuden erityisongelmien 
hoitamiseen. Suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehäteillä painotetaan 
päivittäisten kysyntähuippujen tasaamista ja mandollisimman tehokasta hoita-
mista sekä häiriötilanteiden hoitamista yhdessä muiden viranomaisten ja seudun 
kuntien kanssa. Pääteiden runkoverkolla painotetaan puolestaan liikenteen tur-
vallisuuden ja sujuvuuden jatkuvaa varmistamista sekä häiriötilanteiden hoita-
mista. Muulla tieverkolla painotetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta. 

4.2 	Toiminnot 

Tiehallinnon panostus liikenteen hallinnassa keskittyy ydintoimintoihin eli turvalli-
suuden, sujuvuuden ja kysynnän tehokkaan hoitamisen parhaiten varmistaviin 
toimintoihin. Liikenteen hallinnan peruspalveluita ovat joukkotiedotus sujuvuu-
desta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä sekä häiriön hallinta. 
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Liikenteen hallinnan peruspalvelut vaikuttavat myönteisesti sekä turvallisuuteen, 
sujuvuuteen että kysynnän tehokkaaseen hoitamiseen. Liikenteen hallinnan to-
teuttamisen painopiste on vuoteen 2010 asti peruspalveluiden ja niiden vaati-
man ajantasaisen seurannan toteuttamisessa. Ajantasainen seuranta ja siihen 
liittyvät tietojärjestelmät ovat tärkeitä myös erilaisten kaupallisten ja lisäarvopal-
veluiden tuottajille. 

Turvallisuuden kannalta keskeisiä toimintoja tiedotuksen ja häiriöiden hallinnan 
ohella ovat nopeuksien säätely muuttuvien nopeusrajoitusten ja mandollisten 
ajoneuvojärjestelmien avulla, sekä nopeusrajoitusten, liikennevalojen ja kaistan-
käyttörajoitusten noudattamisen automaattivalvonta. Erityiskohteissa kuten vilk-
kaissa tunneleissa voidaan käyttää kaistaohjausjärjestelmiä. 

Liikenteen valo-ohjaus on sekä turvallisuuden että sujuvuuden kannalta tärkeä 
toiminto yleisillä teillä ja etenkin kuntien tie- ja katuverkolla. 

Kysynnän tehokkaan hoitamisen kannalta keskeisiä ovat erilaiset kysynnän hal-
linnan toiminnot, mm. liityntäpysäköinnin järjestäminen, pääsyn säätely ja mah-
dollisesti aluemaksut. 

Palveluiden laatu pidetään hyvänä. Kullekin toiminnolle on asetettu omat laatu-
vaatimukset toimintoympäristöittäin. Palveluita ei oteta yleiseen käyttöön ennen 
niiden toimivuuden ja laadun riittävää varmistamista. 

4.3 	Palveluiden toteuttaminen 

Tiehallinto toimii yleisten teiden liikennejärjestelmän tilan ajantasaisena tuntija-
na ja ohjaajana. Tiehallinto tuottaa itse tai tilaa peruspalvelut sekä liikenteen 
ohjauspalvelut ja jättää yksilölliset tiedotus- yms. palvelut kaupallisille palvelui-
den tuottajille. Yhteistyöhön viranomaisten, kuntien, liikennöijien ja palvelun- 
tuottajien kanssa panostetaan. Vastuu liikenteen hallinnan palvelun laadusta 
on palvelun tuottajalla. 

Tiehallinto vastaa itse oleellisten joukkotiedotuspalveluiden ja häiriön hallinnan 
sekä ajantasaisen seurannan toteuttamisesta yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa. Tiehallinto vastaa liikenteen ohjauksen toteuttamisesta yleisillä teillä ja 
tarvittaessa myös muilla teillä sopimusten mukaan. Tiehallinnon palveluiden si-
sällön ja laatuvaatimusten vakiintuessa niistä osa hankitaan palvelutoimittajilta. 

Liikennetelematiikan kaupallisten ja lisäarvopalveluiden tuottajat huolehtivat eri-
laisten yksilöllisten liikenteen ja matkailun tiedotuspalveluiden toteuttamisesta. 
Tiehallinto antaa palveluiden tuottajille mandollisuuden hakea ajantasaista tietoa 
tietojärjestelmistään ja mandollisuuden kerätä itse ajantasaista seurantatietoa 
omilla laitteillaan yleisiltä teiltä silloin, kun siitä ei ole haittaa liikenteelle. Yksilöl-
listen palveluiden jättäminen kaupallisten palveluiden tuottajiUe merkitsee sitä, 
että mm. Tienkäyttäjän linja muuttuu sisällöltään teiden liikennöitävyyteen liitty-
vien häiriöiden ilmoituskanavaksi. Kaupalliset tiedotuspalvelut kattavat ehkä vain 
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osan maasta, jolloin Tiehallinto voi edesauttaa kaupallisten palveluiden leviä-
mistä myös muualle. 

Palveluiden toteuttamisessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden välillä. Häiriön 
hallinnassa poliisilla, hätäkeskuksilla ja muilla viranomaisilla on tärkeä rooli. Au-
tomaattivalvonnassa poliisilla on päävastuu toimintojen toteuttamisesta. Tiehal-
unto vastaa järjestelmän vaatimien tienvarsilaitteistojen asentamisesta yleisille 
teille. Kaupunkiseuduilla alueen kunnilla ja liikennöitsijöillä on liikenteen ja ky-
synnän hallinnassa keskeinen asema. Yhteistyön toimintamallit pitääkin kehittää 
mandollisimman ripeästi mm. pelisääntöjen, vastuukysymysten sekä yksityisen 
ja julkisen sektorin liittymäpintojen osalta. 

Vastuu palvelun laadusta on kunkin palvelun tuottajalla. Tiehallinto ei kanna 
vastuuta esim. yksityisen palveluntarjoajan Tiehallinnolta saamien tietojen vir-
heellisestä käytöstä. 

4.4 	Osaaminen ja organisointi 

Tiehallinto huolehtii liikenteen haltinnan osaamisen kehittämisestä ja ylläpi-
dosta. Henkilöresursseja lisätään. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa keskei-
sessä osassa ovat tutkimukset liikenteen hallinnan eri toimintojen toimivuu-
desta, vaikuttavuudesta ja kannattavuudesta. Tiepiirien ja keskushallinnon ver-
kottumista tiivistetään edelleen. 

Riittävä osaaminen on perusedellytys liikenteen hallinnan kehittämiselle ja to-
teuttamiselle sekä Tiehallinnossa että yhteistyötahoilla. Liikenteen hallinnan toi-
mintalinjojen mukaisten palveluiden ja toimintojen toteuttaminen lähivuosina 
vaatii henkilöstön lisäämistä selvästi nykyisestä. Alan osaajien vähäinen määrä 
on vaikea ongelma, johon korkeakoulujen opintosuunnat ja —jaksot tarjoavat 
helpotusta jonkin ajan kuluttua. 

Liikenteen hallinta on vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa. Alan tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan on panostettava ainakin lähivuosina voimakkaasti. Liiken-
teen hallinnan kehittämispanostusta tukee myös Euroopan Komissio ainakin 
vuoteen 2006 asti TEN-T-ohjelmansa avulla. Tiehallinnon oma T&K-toiminta 
tukee liikenteen hallinnan toimintalinjojen toteuttamista. Painopiste on sovelta-
vassa tutkimuksessa. Keskeisessä osassa ovat tutkimukset liikenteen hallinnan 
eri toimintojen toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja kannattavuudesta, sillä ne 
ovat perustana päätöksille eri järjestelmien laajamittaisesta toteutuksesta. Alan 
perustutkimuksesta vastaavat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. 

Osallistuminen alan kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin on hyödyllis-
tä. Kansainvälisissä ohjelmissa on erityisen hyödyllistä osallistua yhteistyöhön, 
jossa tiedon ja kokemusten vaihdon lisäksi hyödytään toiminnan saamasta ta-
loudellisesta tuesta. Kotimaassa osallistutaan aktiivisesti liikenne- ja viestintämi- 
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nisteriön liikenteen telematiikan ohjelmiin. Lisäksi osallistutaan alan kansainväli-
seen standardointityöhön. 

Liikenteen hallinnan palveluiden toteuttaminen, käyttö ja ylläpito tapahtuu pää-
osin tiepiireissä, kun taas pääosa alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta pai-
nottuu keskushallintoon. Tiepiirien ja keskushallinnon tiivis yhteistyö ja alan hen-
kilöiden tehokas verkottuminen ovat avainasemassa liikenteen hallinnan kehit-
tämisen kannalta. Kehittäminen vaatii riittäviä henkilöresursseja ja laajaa kes-
kusteluareenaa. Tehtävien organisatorinen keskittäminen tukee osaamisen ke-
hittymistä. Liikenteen palvelut -yksikkö tarjoaa tällä hetkellä luontevan kotipesän 
liikenteen hallinnalle Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisen yhteistyön kannalta 
on hyvä pitää yllä ja perustaa tiepiirien ja keskushallinnon yhteisiä työryhmiä, 
jotka voivat olla määräaikaisia tiettyyn palveluun tai aiheeseen keskittyviä tai 
myös toistaiseksi toimivia. 

4.5 	Rahoitus 

Tiehallinnon toiminta yleisten teiden ajantasaisena tie- ja liikenneolojen tuntijana 
ja ohjaajana edellyttää rahoituksen panostamista ajantasaisen tiedon keruun ja 
hallinnan kehittämiseen. Näin varmistetaan Tiehallinnon tehtäväksi linjattujen 
peruspalveluiden tuottaminen. Luovuttamalla ajantasaista tietoa mandollisim-
man laajasti ulkopuolisille tahoille edistetään peruspalveluita täydentävien kau-
pallisten palveluiden syntyä. 

Tienpidon linjaukset 2015- työssä liikenteen hallinnan tuotteelle on suunniteltu 
50 Mmk keskimääräistä vuosirahoitusta. Lisäksi liikenteen hallintaa toteutetaan 
muiden tienpidon tuotteiden rahoituksella esimerkiksi laajennus- ja uusinves-
tointien yhteydessä. Toimintalinjoissa kuvatun tavoitetilan saavuttaminen edel-
lyttää kuitenkin vielä huomattavasti suurempaa kokonaispanostusta eli lähivuo-
sina keskimäärin 125 Mmklv. Esimerkiksi pääteiden runkoverkon varustaminen 
peruspalveluiden edellyttämään seurannan laatutasoon vaatii vähintään 300 

Mmk kokonaisrahoitusta, josta yli 90 % kohdistuu liikenteen ja kelin ajantasaisen 
seurannan toteuttamiseen. 

Toimintalinjojen tavoitetilan saavuttamisen vaatima rahoitus kohdistetaan lähi-
vuosina erityisesti ajantasaiseen kelin ja liikenteen seurantaan, siten että yli 
puolet panostuksesta käytetään ajantasaisten seurantajärjestelmien toteuttami-
seen. Seurantajärjestelmien riittävän tason saavuttamisen jälkeen toteuttamisen 
painopistettä suunnataan enemmän liikenteen tiedotukseen, liikenteen ohjauk-
seen ja häiriön hallintaan. Lisäksi panostetaan valvontajärjestelmien toteuttami-
seen. Taulukossa 3 esitetään rahoituksen jakautuminen toiminnoittain ja toi-
mintaympäristöittäin. 
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Taulukko 3. LIIkenteen hallinnan toteutusten ja yllä pidon rahoituksen suuntau-
tuminen toiminnoittain ja toiminta ympäristöittäin toimintalinjojen tavoitetilan saa-
vuttamisen vaatimalla rahoitustasolla vuosina 200 1-2005 yhteensä. 

Toiminnot Moot- pää- pää- pää- Suuret Muut tiet Yhteensä 
tori- 

väylät 
teiden 
ongel- 

ma- 

teiden 
runko- 
verkko 

kaupun- 
kiseutu 

kaupun- 
kiseudut 2001-2005 

(Mmk) 

I'It11( 

kohdat 
1 

IflhIEi.li'flrTTI ___________ 

Seurantajärjestelmiä toteutetaan erityisesti pääteiden runkoverkolla ja pääteiden 
ongelmakohteissa, moottoriväylillä sekä suurilla kaupunkiseuduilla. Liikenteen 
ohjaushankkeiden toteuttaminen kohdistuu pääteiden ongelmakohteisiin ja 
moottoriväylille. Lisäksi liikenteen ohjaushankkeita toteutetaan erityisesti koh-
teissa, joissa on suuria liikennemääriä, kuten pääkaupunkiseudulla ja suurten 
kaupunkiseutujen läheisyydessä. Muilla teillä voidaan käyttää paikallista liiken-
teen ohjausta perustelluissa kohteissa. 

Liikenteen hallinnan toimintalinjojen mukaisten palveluiden ja toimintojen ylläpi-
toon vaaditaan myös merkittävästi resursseja. Vuotuiset ylläpitokustannukset 
voivat vaihdella jopa 3.20 %:iin rakentamiskustannuksista (Tiehallinto 2001). 
Tässä yhteydessä tehdyissä laskelmissa vuotuisten ylläpitokustannuksien arvi-
oitiin olevan keskimäärin 10 % toteutuskustannuksista. Tämä merkitsisi ylläpito- 
kustannusten kasvua siten, että ne vuonna 2005 olisivat noin 40 Mmk/v suu-
remmat kuin tällä hetkellä (23 Mmk). Ylläpitokustannuksiin sisältyvät mm. jär -
jestelmien tiedonsiirrosta, sähkön käytöstä ja normaalista huoltotoiminnasta ai-
heutuvat kustannukset. Yleisen, avoimen arkkitehtuurin lisääntyvä käyttö ja 
standardoitujen ratkaisujen yleistyminen pienentävät ylläpitokustannuksien 
osuutta tulevaisuudessa. 

Nykyisten suunnitelmien mukainen rahoitustaso ei mandollista tavoitetilan saa-
vuttamista toimintalinjan mukaisella aikataululla vuoteen 2015 mennessä. Ra-
hoituksen niukkuudesta johtuen aikataulut venyvät ja alkuvuosina panostetaan 
pääasiassa liikenteen ja kelin seurantajärjestelmien toteuttamiseen. Pääteiden 
runkoverkon varustaminen peruspalveluiden edellyttämään seurannan laatu- 
tasoon ei ole mandollista seuraavalla viisivuotisjaksolla ilman erillisrahoitusta. 
Nykyisten suunnitelmien mukaisella rahoituksella taso on saavutettavissa aikai-
sintaan vuonna 2009 ja tämä edellyttää liikenteen muuttuviin ohjausjärjestelmiin 
suunnattavien investointien vähentämistä lähes olemattomiin. 
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Liikenteen hallinnan kasvunäkymät vaativat myös riittävää panostusta T&K-
toimintaan. Lähivuosina pelkästään seurantajärjestelmien ja häiriönhallinnan 
kehittämiseen liittyvän T&K-toiminnan rahoitustarve on yhteensä noin 2 Mmk/v, 
minkä lisäksi vaikutustutkimuksiin tulisi panostaa 1-2 Mmk/v. Liikenteen tiedo-
tuksen, ohjauksen ja muiden palveluiden kehittämisen vaatima tutkimustoiminta 
ja alan perustutkimuksen rahoitukseen osallistuminen vaativat myös rahoitusta. 
Kaikkiaan T&K-panostuksen tarve on lähivuosina noin 6 Mmk/v. On syytä myös 
todeta, että ainakin vuoteen 2006 asti alan suunnitelmallisesti läpiviedyille tutki-
muksille ja selvityksille saataneen EU:lta TEN-T-tukena takaisin 50 % alueelle 
kohdistetusta panostuksesta. 

Kiinteän liikenteen ohjauksen rahoitustarve, arviolta noin 170 Mmk/v, ei sisälly 
edellä esitettyihin lukuihin. Rahoitustarpeen arvioidaan jakautuvan puoleksi tie-
merkintöjen ja liikennemerkkien kesken. Rahoitustarpeen kasvuun nykyisestä 
arviolta noin 130 Mmk/v ovat syynä mm. laatutason parantaminen, kalliimpien 
materiaalien käyttö ja lakisääteiset muutokset. Esimerkiksi liikennemerkkien 
laatutason nostamisella tarkoitetaan sekä huonokuntoisten liikennemerkkien 
vaihdon nopeuttamista että kokonaan puuttuvien liikennemerkkien pystyttämistä. 
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5 	LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMENPIDEOHJELMA 
2001-2005 

5.1 	Liikenteen hallinnan arvioidut kustannukset nykyisin 

Liikenteen hallinta on ollut omana tienpidon tuotteena vuodesta 2000 alkaen. 
Muut tienpidon tuotteet vuonna 2000 olivat hoito, ylläpito ja korvausinvestoinnit, 
laajennus- ja uusinvestoinnit, suunnittelu, maanhankinta sekä Järvenpää-Lahti 
jälkirahoitushanke. Viimeisimmät liikenteen hallinnan kustannusseurantatiedot 
ovat pääosin vuodelta 1999, joten kustannustietoja ei ollut suoraan tuotejaolla 
käytettävissä. 

Liikenteen hallinta —tuotteen kustannukset vuonna 1999 olivat noin 30 Mmk, 
josta suurin osa (23 Mmk) oli ylläpitokustannuksia. Liikenteen telematiikan jär-
jestelmille ovat ominaisia niiden lyhyet kuoletusajat ja järjestelmien jatkuva päi-
vitystarve. Nykyisten liikenteen hallinnan toimintojen ylläpitokustannukset ovat 
vuositasolla noin 23 Mmk ja jakaantuvat seuraavasti (Karhumäki 2000): 

• 	tie-ja liikenneolojen seuranta 15 Mmk/v • 	liikenteen tiedotus 1 Mmklv • 	liikenteen ohjaus 5 Mmklv • 	liikennekeskukset 2 Mmk/v 

Ylläpitokustannukset eivät sisällä liikennekeskusten palkka- yms. kustannuksia, 
jotka ovat tällä hetkellä noin 12 Mmk/v. Tie- ja liikenneolojen seurannan kustan-
nuksista noin kolme neljäsosaa aiheutuu kelin seurannasta mukaan lukien sää-
ennustepalveluiden ja tutkakuvien oston. Vastaavasti muuttuvan liikenteen ohja-
uksen kustannuksista kolme neljäsosaa muodostuu liikennevalo-
ohjausjärjestelmien ylläpidosta. Liitteessä 5 on esitetty yksityiskohtaisempia tie-
toja liikenteen hallinnan järjestelmien ylläpitokustannuksista. 

Liikenteen hallinta —tuotteeseen vuonna 1999 sisältyneiden investointien kus-
tannukset olivat noin 7 Mmk. Liikenteen hallinnan toimenpiteitä toteutetaan 
myös muiden tienpidon tuotteiden esimerkiksi laajennus- ja uusinvestointien 
osana. Investointien osana tehtävät järjestelmien toteuttamiskustannukset vaih-
televat runsaasti vuosittain, esimerkiksi vuonna 2000 investointien laajuus oli 
arviolta 20 Mmk. Näin ollen liikenteen hallintaan panostettiin yli puolitoistakertai-
sesti liikenteen hallinta —tuotteeseen verrattuna (30 - 50 Mmk). 

Liikenteen hallinnan T&K-toimintaan käytettiin vuonna 2000 arviolta yhteensä 
noin 6 Mmk, josta noin kolme neljäsosaa kohdistui varsinaiseen T&K-toimintaan. 
Loppuosan arvioitiin muodostuneen tiepiirien tekemän T&K-toimintaa vastaavan, 
muihin tuotteisiin kohdistetun työn kustannuksista. T&K-toiminnan kustannuk-
sista noin 40 % kohdistui liikennekeskusten toimintamallien, tietojärjestelmien ja 
tiedonvaihdon sekä liikenteen tiedotuspalvelujen kehittämiseen. Loput kustan- 
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nuksista jakautuivat tasan tie- ja liikenneolojen seu rannan ja liikenteen ohjaus- 
järjestelmien kesken. 

Kiinteän liikenteen ohjauksen ylläpitokustannukset ja investoinnit olivat vuonna 
1999 arviolta yhteensä 130 Mmk. Kustannukset jakautuivat tiemerkintöjen ja 
liikennemerkkien kesken lähes tasan. Pääosa kustannuksista kohdistuu ylläpi-
toon. 

5.2 	Toimintalinjan mukainen toimenpideohjelma sovitettuna 
TTS 2002-2005:n mukaiseen rahoituskehykseen 

Liikenteen hallinnan palvelujen toteuttaminen rahoitetaan sekä liikenteen hallin-
nan tuotteelle osoitetusta rahoituksesta että yksittäisinä kehittämishankkeina. 
Tiehallinnon TTS -rahoituskehysten mukaisesti rahoitus kasvaa hitaasti lähivuo-
sina. Liikenteen hallinnan tuotteelle osoitettaneen 35 - 45 Mmklv, minkä lisäksi 
arvioidaan kehittämishankkeina toteutettavien liikenteen hallinnan palveluiden ja 
järjestelmien toteuttamiseen kohdistettavan 20 - 30 Mmklv. Edellä mainitut luvut 
eivät sisällä liikennekeskusten palkka- yms. kustannuksia, joiden arvioidaan 
kasvavan jonkin verran nykyisestä 12 Mmklv. 

Mmk/v 

130 Tavoltetilan saavuttamisen vaatima rahoitustaso (keskim. 125 Mmk/v) 
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Kuva 5. Liikenteen halllnnan rahoituksen suuntautuminen toiminnoittain vuosina 
200 1-2005 Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2002-2005 perustu-
valla rahoitustasolla. 
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TTS:n rahoituskehys on edellä esitettyjen toimintalinjojen mukaisten toteutta-
missuunnitelmien vaatimaan rahoitukseen verrattuna riittämätön Tämän vuoksi 
joudutaan liikenteen hallinnan toteutuksissa keskittämään rahoitus peruspalve-
lujen ja niiden vaatiman ajantasaisen seurannan toteuttamiseen. Tämä merkit-
see monien muuttuvan ohjauksen hankkeiden lykkäämistä. Taulukossa 4 tar -
kastellaan liikenteen hallinnan toteutusten ja ylläpidon rahoituksen jakautumista 
liikenteen hallinnan päätoimintoluokkiin vuosina 2001-2005. 

Taulukko 4. Liikenteen hallinnan toteutusten ja ylläpidon rahoituksen suunta u-
tuminen toiminnoittain vuosina 200 1-2005 Tiehallinnon toiminta- ja taloussuun-
nitelman 2002-2005 mukaisella rahoitustasolla. 

Seuranta 25 25 27 28 29 
liii 
134 

Peruspalvelut 1 1 1 2 2 7 
Ohjaus 4 4 4 4 4 20 
Muut 
(valvonta, kysynnän hallinta jne.) ________ 
Ylläpito 25 28 31 34 37 155 
Yhteensä 55 58 63 68 72 316 

Peruspalveluiden osalta keskitytään joukkotiedotuspalvelujen toteuttamiseen 
sekä häiriönhallinnan toimintamallien ja viranomaisten välisen yhteistyön kehit-
tämiseen. Liikenteen hallinnan peruspalveluiden ja niiden vaatiman ajantasaisen 
seurannan lisäksi toteutetaan vain joitakin liikenteen muuttuvan ohjauksen 
hankkeita. Ylläpitokustannukset kasvavat seurantajärjestelmien toteuttamisen 
myötä siten, että liikenteen hallinnan rahoituksen hidas kasvu vuosina 2001-
2005 kuluu lähes kokonaan lisääntyvien ylläpitokustannusten kattamiseen. 
Taulukossa 5 tarkastellaan rahoituksen suuntautumista toimintaympäristöittäin. 
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Taulukko 5. Liikenteen hallinnan toteutusten ja yllä pidon rahoituksen suunta u-
tuminen toiminnoittain ja toimintaympäristöittäin Tieha/linnon toiminta- ja talous- 
suunnitelman 2002-2005 mukaisella rahoitustasolla vuosina 200 1-2005 yhteen-
sä. 

Toiminnot Moot- Pää- Pää- Pää- Suuret Muut tiet Yhteensä 
tori- 

väylät 
teiden 
ongel- 

ma- 

teiden 
runko- 
verkko 

kaupun- 
kiseutu 

kaupun- 
kiseudut 2001-2005 

(Mmk) 
kohdat 

L!.W " - _________ 

I(s 

On huomattava, että moottoriväylät, pääteiden ongelmakohdat ja merkittävim-
mät pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkiseutujen väylät kuuluvat lähes ko-
konaan pääteiden runkoverkkoon. Tämän vuoksi seurantajärjestelmien toteut-
taminen kohdistuu lähes kokonaisuudessaan pääteiden runkoverkolle. Liiken-
teen muuttuvaa ohjausta toteutetaan lähinnä kaupunkiseuduilla, moottoriväylillä 
ja yksittäisissä ongelmakohdissa. 

5.3 	Toimenpideohjelman kehittäminen ja seuranta 

Toimintalinjojen toteutumisen seurantaa varten tarvitaan toimenpideohjelma, 
jonka avulla voidaan suunnitella ja seurata toimenpiteitä, linjata niitä muuttu-
neissa tilanteissa sekä raportoida niistä LVM:lle esimerkiksi mandollisen liiken-
teen hallinnan tulostavoitteen osalta. 

Toimenpideohjelma toimii keskushallinnon ja tiepiirien yhteisenä työkaluna, jon-
ka avulla voidaan suunnitella ja seurata toimenpiteiden 

• painottumista toiminnoittain ja toimintaympäristöittäin 
• kustannuksia 
• aikatauluja 
• vaikutuksia liikenteen hallinnan päämääriin ja vaikutuksen suuruutta (esim. 

tukee, tukee selvästi, tukee merkittävästi) 

Työkalu on viiden seuraavan vuoden suunnitelma tiepiirien ja keskushallinnon 
liikenteen hallinnan suunnitelluista toimenpiteistä. Se vastaa ensimmäisen vuo-
den osalta hyväksyttyjä toimintasuunnitelmia ja seuraavien vuosien osalta alus-
tavia arvioita sovittujen TTS -kauden linjausten mukaisesti. Toimenpideohjelma 
tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa useamminkin. Toimenpideohjelmaa ylläpi-
detään tarvittaessa keskitetysti tai kukin taho pitää tietoja yllä ajantasaisesti. 
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• Toimintalinjojen toteutumisen 
seuranta 

• Liikenteen hallinnan tulostavoitteen 
seuranta 

Liikenteen 
TOIMENPIDE- hallinnan 	 Toteutus 
OHJELMA toimintalinjat 

Hanke Toimin- Pää- 	Kustannukset 
not 	määrät 

220032OO4 6 

Kuva 6. Toimenpideohjelma toimii keskushallinnon ja tie piirien yhteisenä työka-
luna 

Tavoitteena on suunnitella yksityiskohtaisesti työkalu ja sen ylläpito siten, että se 
olisi jo käytössä vuonna 2002. 
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6 	VAIKUTUKSET 

Liikenteen telematiikan eri toimintojen vaikutuksista on saatavissa hyvin erilaa-
tuista tietoa. Joidenkin toimintojen osalta vaikutuksia on selvitetty laajojen to-
teutusten perusteella, joidenkin osalta kenttä- ja laboratoriotutkimuksissa ja joi-
denkin osalta vaikutusarviot perustuvat asiantuntijoiden käsityksiin. Niidenkin 
toimintojen osalta, joiden vaikutusarviot perustuvat laajoihin toteutuksiin ja 
kenttäkokeisiin, tuloksia ei voi varauksetta soveltaa sellaisenaan Suomen oloi-
hin. Suomen olot poikkeavat paljon Keski-Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltojen 
ruuhkaisista oloista, joista monet arvioista ovat peräisin. 

Eri toimintojen kohdalla on ilmoitettu myös hyötykustannussuhdetietoja silloin, 
kun sellaisia on ollut saatavilla. Ulkomaisten hyötykustannussuhteiden soveltu-
vuutta Suomeen koskevat samat varaukset kuin yleensäkin ulkomaisiin vaiku-
tusarvioihin. 

Alla esitetään arvioita eri toimintojen vaikutuksista yleensä olettaen, että ne ol-
laan toteutettu täysimääräisesti. Rahoitustason säilyessä nykyisellään vain har -
va liikennetelematiikan toiminnoista on otettu laajalti käyttöön Suomessa vuo-
teen 2015 mennessä. 

6.1 	Liikenteen tiedotus 

Taulukossa 6 tarkastellaan tiedotuksen eri toimintojen vaikutusta Tiehallinnon 
liikenteen hallinnan päämäärien saavuttamiseen. 

Taulukko 6. Liikenteen tiedotuksen toimintojen vaikutukset Tiehallinnon pää-
määrien tavoittamiseen (+ tukee, ++ tukee selvästi ja +++ tukee merkittävästi) 

Liikenteen hallinnan! 
telematiikan toiminto 

Turval- 
lisuus 

Var- 
muus& 
suju- 
VUUS 

Kys. 
teho- 
kas 

hoito 

Infran 
teho- 
kas 

käyttö 

Liik. 
muot. 

yht. 
 toim 

Kans. 
liikk. 
mand 

Ympä- 
ristö 

Tieto- 
yht.- 
kunta 

TIEDOTUS 

Tiedotus vaihtoeht. kulkumand. + + + +++ + + ++ 

Tiedotus sujuvuus, häiriöt ja tietyöt + ++ + ++ + 

Tiedotus sää ja keli ++ ++ + + + 

Tiedotus reitit, palvelut, matkailupalv. + + 

Tiedotus pysäköintipaikkojen tarj. + + ++ + + 

Tiedotus joukkoliikenne-matkustajille + + + 

Tiedotuksen vaihtoehtoisista kulkumuodoista on todettu vaikuttavan kulku- 
muodon valintaan sekä lisäävän kuljettajien mukavuutta ja tietoutta liikkumis-
mandollisuuksista. Välillisesti tiedotuksella vaikutetaan liikenteen sujuvuuteen ja 
kysynnän tehokkaaseen hoitamiseen sekä ympäristöön. Vaikutukset ovat kui- 
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tenkin melko vähäiset, ruuhkaisissa suurkaupungeissakin on todettu vaikutuksia 
vain joka sadanteen autoilijaan (FHWA 1999). 

Tiedotuksen sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä on havaittu vähentävän autoili-
joiden matka-aikoja ja niihin liittyvää epävarmuutta sekä tehostavan liikennever-
kon käyttöä. Englannin oloissa matka-aikavähennykseksi on arvioitu 1,5 % (Per -
rett & Stevens 1996). Turvallisuusvaikutuksien arvellaan olevan myönteisten, 
mutta turvallisuuden kannalta verkon tehostunut käyttö on arveluttavaa liiken-
teen siirtyessä pois onnettomuusasteeltaan alhaiselta päätieverkolta. 

Säästä ja kelistä annettavan tiedotuksen arvioidaan vaikuttavan erityisesti mat-
kustamisen ja kuljettamisen varmuuteen sekä liikenneturvallisuuteen matka- ja 
liikennekäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten vuoksi. Turvallisuus- 
vaikutukset ovat myönteisemmät kuin sujuvuustiedottamisessa, sillä liikenteen 
siirtymistä alemmalle tieverkolle ei tapandu. Ympänstövaikutuksia arvellaan 
syntyvän sen vuoksi, että tiedotuksen turvin voidaan vähentää liukkaudentor-
juntaa. 

Tiedotuksen reiteistä sekä matkailu- ja muista palveluista on todettu lisäävän 
käyttäjien mukavuutta, mutta merkittävimpiä lienevät taloudelliset vaikutukset 
kyseisten palveluiden tuottajille (FHWA 1999). 

Tiedotuksen pysäköintipaikkojen tarjonnasta ja sen taustalla olevien pysäköinti-
laitosten hallintajärjestelmien on todettu vähentävän matka-aikoja, liikenteen 
kysyntää ruuhka-aikoina (2 % Englannin suurkaupungeissa) ja siten liikennesuo-
ritetta sekä välillisesti ympäristöhaittoja. Järjestelmien hyötykustannussuhteeksi 
on Englannin oloissa arvioitu 1,7 (CEC 2000b, Perrett & Stevens 1996). 

Joukkoliikennematkustajille annettavan tiedotuksen on todettu lisäävän joukko- 
liikenteen käyttäjien mukavuutta ja siten joukkoliikenteen houkuttelevuutta (CEC 
2000b, Lehtonen et al 2001, Perrett & Stevens 1996). 

6.2 	Liikenteen ohjaus 

Taulukossa 7 tarkastellaan muuttuvan liikenteen ohjauksen eri toimintojen vai-
kutusta Tiehallinnon liikenteen hallinnan päämäärien saavuttamiseen. 
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Taulukko 7. Liikenteen ohjauksen toimintojen vaikutukset Tiehallinnon paämää-
rien tavoittamiseen (+ tukee, +^ tukee selvästi ja +++ tukee merkittävästi) 

Liikenteen hallinnan/ 
telematiikan toiminto 

rurval- 
lisuus 

Var- 
muus& 
SUJU- 

Kys. 	Infran 	Liik. 
teho- 	teho- 	muot. 
kas 	kas 

hoito 	käyttö 	toim 

Kans. 

1kk 

 mand 

Ympä- 
ristö 

Tieto- 
yht.- 
kunta 

LIIKENTEEN OHJAUS 
Liittymien ja väylien ohj. liikennevaloin +++ ++ ++ + 

Verkon ohjaaminen liikennevaloin +++ +++ + 	++ + 

Liikennevalojen etuustoiminnot + ++ + 	++ + 

Paikallinen varoitt. muuttuvin opastein ++ 

Olosuhteiden muk. muutt. nopeusraj. ++ ++ ++ + 

Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen ++ +++ + 

Kaistankäytön ohjaaminen + ++ +++ 

Liittymien ja väylien ohjaamisen liikennevaloin on todettu vähentävän matka- 
aikoja ja liikenneonnettomuuksia. Samalla infrastruktuuri käytetään tehokkaam-
min hyväksi ja ympäristövaikutukset vähenevät. Valo-ohjauksen aiheuttama 
henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on kolmihaaraliittymissä keskimää-
rin 15 % ja nelihaaraliittymissä 30 % (Elvik et al 1997). Alueellisen ja verkollisen 
valo-ohjauksen vaikutukset ovat saman suuntaiset, joskin alueellisesti opti-
moidut valojärjestelmät painottavat sujuvuutta ja kysynnän tehokasta hoitamista 
yksittäisiä valoliittymiä enemmän (CEC 2000b). Valo-ohjauksen hyötykustan-
nussuhteiksi on Englannin oloissa arvioitu yksittäisissä liittymissä jopa 34 ja alu-
eellisena 7.6 (Perrett & Stevens 1996). 

Liikennevalojen etuustoimintojen on havaittu vähentävän joukkoliikennemat-
kustajien matka-aikoja, lisäävän infrastruktuurin tehokasta käyttöä sekä vähen-
tävän joukkoliikenteen päästöjä. Hälytysajoneuvojen etuustoimintojen on arvioitu 
lieventävän onnettomuuksista aiheutuneiden vammojen vakavuutta (Perrett & 
Stevens 1996). Etuustoimintojen vaikutukset ja kannattavuus riippuvat suuresti 
siitä, miten toiminnot vaikuttavat muun liikenteen matka-aikoihin. Helsingissä 
raitiovaunulinjalla 4 ja linja-autolinjalla 23 tehdyn joukkoliikenne-etuus- ja mat-
kustajainformaatiokokeilun, jossa joukkoliikenne-etuudet eivät juurikaan lisän-
neet muun liikenteen matka-aikoja, hyötykustannussuhteen arvioitiin olevan yli 
3. (Lehtonen et al 2001). 

Paikallisen varoittamisen (liukkaus, sumu, hirvieläimet, koulu, jne.) muuttuvien 
opasteiden avulla on todettu vähentävän autoilijoiden keskinopeuksia 1 - 3 km/h 
ja vaikuttavan kuljettajien tarkkaavaisuuteen (ETSC 1999, Rämä et al 1996, 
Luoma et al 1997). Käyttäytymisvaikutusten voidaan arvioida merkitsevän hen-
kilövahinko-onneftomuusriskin alenemista 3 - 8 %:lla varoitusten aikana. 
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Olosuhteiden mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten on todettu Suomessa vä-
hentävän keskinopeuksia 3-5 km/h ongelmallisissa oloissa ja tasaavan liikenne- 
virtaa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu saman suuntaisia tuloksia ja to-
dettu järjestelmien lisäävän liikenteen sujuvuutta ja tien välityskyvyn käytön te-
hokkuutta (FHWA 1999, Perrett & Stevens 1999). Henkilövahinko-
onnettomuuksien riskien vähenemäksi on arvioitu 5 - 30 % niinä aikoina, kun 
järjestelmillä on alennettu liikenteen nopeuksia (ETSC 1999, Rämä 1997, Rämä 
etal 1999). 

Vaihtoehtoisille reiteille ohjaamisen on todettu parantavan liikenteen sujuvuutta 
ja liikenneverkon tehokasta käyttöä ruuhkaisina aikoina. Turvallisuusvaikutukset 
riippuvat paljolti siitä, kuinka paljon järjestelmä siirtää liikennettä pois onnetto-
muusasteeltaan alhaiselta moottori- ja päätieverkolta muulle tieverkolle (ETSC 
1999). 

Kaistankäytön ohjaamisen on Englannissa todettu lisäävän moottoritieliikenteen 
sujuvuutta ja välityskyvyn hyväksikäyttöä (ruuhkat vähenivät 3 %) sekä vähentä-
vän onnettomuuksia 2 % (Perrett & Stevens 1996). Kallansiltojen kaistaohjaus-
järjestelmästä on saatu samansuuntaisia tuloksia (Liikenneministeriö 1999). 

63 	Häiriön hallinta 

Taulukossa 8 tarkastellaan häiriön hallinnan eri toimintojen vaikutusta Tie- 
hallinnon liikenteen hallinnan päämäärien saavuttamiseen. 

Taulukko 8. Häiriön hallinnan toimintojen vaikutukset Tiehallinnon päämäärien 
tavoittamiseen (+ tukee, ++ tukee selvästi ja +++ tukee merkittävästi) 

Liikenteen hallinnan/ 	 Turval- 	Var- 	Kys. 	Infran 	Liik. 	Kans. Ympä- Tieto- 

telematiikan toiminto 	 lisuus muus& teho- 	teho- 	muot. 	1kk.  ristö yht.- 
suju- 	kas 	kas 	yht. kunta 

mand vuus 	hoito 	käyttö 	toim 

HÄIRIÖN HALLINTA 

Yksilöliikenteen häiriötil. hoitaminen ++ +++ + ++ + + + + 

Joukkoliikenteen häiriötil. hoitaminen +++ + ++ ++ + + + 

Häiriötilanteiden tehokkaan havaitsemisen ja hoitamisen on todettu vähentävän 
häiriöiden aiheuttamia viivytyksiä ja ruuhkia, niistä aiheutuvia onnettomuuksia ja 
tehostavan näin infrastruktuurin käyttöä ja kysynnän hoitamista. Samalla päästöt 
vähenevät. Järjestelmien onnettomuusvaikutusarviot vaihtelevat +9  %:sta —35 
%:iin (ETSC 1999). Järjestelmien hyötykustannussuhteeksi on arvioitu yli 5 
ruuhkautuvilla, häiriöalttiilla verkoilla Yhdysvalloissa (FHWA 1999). 
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6.4 	Kysynnän hallinta 

Taulukossa 9 tarkastellaan kysynnän hallinnan eri toimintojen vaikutusta Tiehal-
linnon liikenteen hallinnan päämäärien saavuttamiseen. 

Taulukko 9. Kysynnän hallinnan toimintojen vaikutukset Tiehallinnon päämääri-
en tavoittamiseen (+ tukee, ++ tukee selvästi ja +++ tukee merkittävästi,) 

Liikenteen hallinnan/ 
telematiikan toiminto 

Turval- 
lisuus 

Var- 
muus& 
suju- 

Kys 	Infran 	Liik 
teho- 	teho- 	muot. 
kas 	kas 

" 
hoito 	käyttö 	toim. 

Kans. 
1kk. 

 mand 

Ympä- 
ristö 

Tieto- 
yht.- 
kunta 

KYSYNNÄN HALLINTA 
Liityntäpysäköinnin järjestäminen + ++ 	++ 	+++ + + + 

Kutsujoukkoliikenteen järjest. + +++ +++ + 

Matkojen yhdistäminen ++ 	+++ ++ + + 

Henkilöautojen yhteiskäyttö ++ 	+ 	+ + + + 

Yleiset tienkäyttömaksut ++ 	+ 

Ruuhka- tai muut aluemaksut + ++ +++ 	++ 	+ +++ + 

Pääsyn säätely + 	++ 	+ ++ 

Joukkoliikenteen maksujärjestelmät + + + 

Usean palvelun (integr.) maksujärj. ++ 	++ + ++ 

Liityntäpysäköinnin on todettu siirtävän jonkin verran liikennettä henkilöautoista 
joukkoliikenteeseen keskusta-alueilla (YTV 1996), mikä tehostaa infrastruktuurin 
käyttöä ja kysynnän tehokasta hoitamista sekä vähentää hieman ympäristöhait-
toja keskustoissa. 

Kutsujoukkoliikenteen on todettu lisäävän matkustajien mukavuutta ja liikkumis-
mandollisuuksia sekä vähentävän selvästi liikennepalvelujen kustannuksia (CEC 
2000b, FHWA 1999). 

Joukkoliikennematkojen yhdistämisen ja henkilöautojen yhteiskäytön on todettu 
tehostavan liikenteen kysynnän hoitamista ja välillisesti vähentävän ympäristö-
haittoja. Liikenteelliset vaikutukset jäänevät Suomen oloissa vähäisiksi, koska 
vaikutukset Euroopan suurkaupungeissakin ovat olleet alle prosentin luokkaa 
(CEC 2000b). 

Tienkäyttömaksujen arvioidaan vaikuttavan ennen muuta liikenteen kysyntään. 
Tehokkaimpia maksujärjestelmät ovat alueellisina ja esimerkiksi ruuhkaisuuden 
tai ilmanlaadun mukaan vaihtelevina. Dynaamisten maksujärjestelmien on to-
dettu vähentävän ruuhka-aikojen liikennettä vähintään 5-10 % ja siirtävän hen-
kilöautoliikennettä muihin aikoihin ja muille kulkutavoille. Tämä puolestaan vä-
hentää ympäristöhaittoja ja jonkin verran myös onnettomuuksia (CEC 2000b, 
ETSC 1999). 
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Pääsyn säätelyn on arvioitu vaikuttavan infrastruktuuri n tehokkaaseen käyttöön 
sekä ympäristöön antamalla mandollisuuden säädellä pääsyä ympäristöhaittojen 
kannalta kriittisille alueille. 

Joukkoliikenteen maksujärjestelmät lähinnä tehostavat maksutapahtumia ja lii-
kennöijien tiedonkeruuta. Usean palvelun (esim. pysäköinti ja joukkoliikenne) 
yhdistetyt maksujärjestelmät lisäävät liikennemuotojen yhteistoimintaa ja tehos-
tavat kysynnän hoitamista. (FHWA 1999) 

6.5 	Kuljettajan tukijärjestelmät 

Taulukossa 10 tarkastellaan kuljettajan tukijärjestelmien vaikutuksia. 

Taulukko 10. Kuljettajien tukyärjestelmien toimintojen vaikutukset Tiehallinnon 
päamäärien tavoittamiseen (+ tukee, ++ tukee selvästi ja +++ tukee merkittä-
västi) 

Liikenteen hallinnan/ 
telematiikan toiminto 

rurval- 
lisuus 

Var- 
muus& 
suju- 
VUUS 

.-. ... 
Kys. 	lnfran 	Liik. 
teho- 	teho- 	muot. 
kas 	kas 

yutt. 

hoito 	käyttö 	toim. 

Kans. 

liikk. 

 mand 

Ympä- 
ristö 

Tieto- 
yht.- 
kunta 

KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELM. 

Vakionopeuden pitäminen + 

Dynaaminen maksiminopeuden säätö +++ ++ ++ 

Turvavälistä opastaminen ++ 

Riittävän ajoetäisyyden autom. ylläpito + 

Törmäyksien esto +++ + ++ 

Kaistalla pysymisen tukeminen +++ + 

Näkemisen parantaminen ++ + 

Kuljettajan tilan tarkkailu ++ 

Navigointi ++ ++ + + ++ 

Hätäpalvelut ++ ++ 

Vakionopeuden ylläpitämisen on todettu lisäävän ajomukavuutta, mutta sillä ei 
ole todettu sujuvuus- tai turvallisuusvaikutuksia (Perrett & Stevens 1996). Kiih-
dytysten ja hidastuvuuksien mandollisesti vähentyessä päästöt pienenevät. 

Dynaamisen maksiminopeuden säädön on arvioitu olevan lähiaikoina käyttöön 
otettavista kuljettajien tukijärjestelmistä tehokkain turvallisuuden parantamisen 
kannalta. Vapaaehtoisuuteen perustuva nopeuden säätely tai suositellun no-
peuden ylittämisestä varoittavien versioiden arvioidaan vähentävän henkilöva-
hinko-onnettomuuksia 10 % kun taas nopeusrajoituksien noudattamiseen pa-
kottavan järjestelmän arvioidaan vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksia 20 
%. Sään, kelin, valoisuuden ja liikennetilanteen lisäksi huomioon ottavan pakot-
tavan järjestelmän arvioidaan vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksia 36 % 
ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia jopa 59 %. Lisäksi järjestelmän arvioi- 
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daan simulointien perusteella tasaavan liikennevirtaa ja parantavan välityskyvyn 
hyväksikäyttöä. Järjestelmän eri versioiden hyötykustannussuhteen on arvioitu 
vaihtelevan välillä 3-7, silloin kun nopeusrajoitustieto perustuu ajoneuvossa ole-
vaan digitaaliseen karttaan ja satelliittipaikannukseen (Carsten & Fowkes 2000, 
ETSC 1999). 

Turvavälistä opastavien muuttuvien opasteiden on todettu vähentävän lyhyiden 
aikavälien määrää ja alentavan ajonopeutta hieman, minkä on arvioitu vähentä-
vän onnettomuusriskiä 6 % paikallisesti (Elvik et al 1997, Rämä et al 1996). 
Riittävän seuraamisetäisyyden automaattisesti ylläpitävien järjestelmien on si-
mulaattorikokeissa todettu alentavan nopeuksia ja pidentävän aikavälejä, mutta 
aiheuttavan mandollisesti ongelmia yllättävissä liittymä- yms. tilanteissa. Järjes-
telmien kuitenkin arvioidaan vähentävän onnettomuuksia hieman. (ETSC 1999) 

Useissa asiantuntija-arvioissa on esitetty törmäyksien esto- ja kaistalla pysy -
misjärjestelmien vaikuttavan turvallisuuteen huomattavasti. Törmäyksien esto-
järjestelmien arvioidaan vähentävän liikennekuolemien määrää 20 % ja mootto-
riteillä lievien peräänajojen määrää vielä enemmän. Yleistyessään törmäyksien 
estojärjestelmät lyhentänevät aikavälejä ja lisäävät näin tieverkon välityskykyä 
(FHWA 1999, Perrett & Stevens 1996). 

Ajoneuvojen kaistalla pysymisen tukijärjestelmät vaikuttavat lähinnä seurauksil-
taan yleensä vakaviin suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksiin sekä kaistan-
vaihto-onnettomuuksiin. Asiantuntijat ovat arvioineet vaikutuksen näihin onnet-
tomuuksiin olevan —27.. —50 % (FHWA 1999, ETSC 1999). Englantilaisten arvi-
oiden mukaan järjestelmä vähentäisi kaikkia paikallisten moottoriteiden onnet-
tomuuksia noin 1 % (Perrett & Stevens 1996). 

Näkemisen parantamisen on simulaattorikokeiden perusteella arvioitu paranta-
van ajomukavuutta ja lisäävän ajonopeuksia hämärässä, pimeässä ja sumussa. 
Järjestelmän arvellaan myös helpottavan liikkumista ja sen vuoksi lisäävän lii-
kennettä huonon näkyvyyden oloissa. Nopeuksien ja liikenteen kasvun vuoksi 
järjestelmien arvellaan jopa lisäävän liikenneonnettomuuksien määrää huonon 
näkyvyyden vallitessa. (ETSC 1999). 

Kuljettajan (väsymys, sairaus, alkoholin/huumeiden vaikutus) tai ajoneuvon tilaa 
tarkkailevat ajoneuvojärjestelmät vaihtelevat taltioivista "mustista laatikoista" 
ajoneuvon automaattisesti tien reunaan pysäyttäviin järjestelmiin. Asiantuntija- 
arviot näiden vaikutuksesta onnettomuuksiin vaihtelevat välillä —4 %. . . -20 % 
(ETSC 1999, Perrett & Stevens 1996). 

Navigointijärjestelmien on todettu lisäävän ajomukavuutta, helpottavan määrä- 
paikkaan löytämistä (vähentää matkan pituutta keskimäärin 2 %) ja lisäävän lii-
kenneverkon eri osien hyödyntämistä, mutta lisäävän henkilöautolla ajamisen 
määrää vastaavasti jonkin verran (ETSC 1999, Perrett & Stevens 1996). Navi-
gointijärjestelmiin voidaan helposti liittää muita tietoyhteiskunnan sisältöpalvelu-
ja. 
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Hätäpalvelut nopeuttavat avun saantia onnettomuustapauksissa, mikä vähentää 
onnettomuuksista aiheutuvien vammojen vakavuutta. (ETSC 1999) 

6.6 	Valvontajärjestelmät 

Taulukossa 11 tarkasteUaan valvontajärjestelmien eri toimintojen vaikutusta Tie- 
hallinnon liikenteen hallinnan päämäärien saavuttamiseen 

Taulukko 11. Valvontajärjestelmien toimintojen vaikutukset Tiehallinnon pää-
määrien tavoittamiseen (+ tukee, i-+  tukee selvästi ja +++ tukee merkittävästi) 

Liikenteen hallinnan/ 
elematiikan toiminto 

Turval- 
lisuus 

Var- 
muus& 
suju- 
VUUS 

Kys. 
teho- 
kas 

hoito 

Infran 
teho- 
kas 

käyttö 

Liik. 
muot. 
yht. 
toim 

Kans. 
ukk. 

mand 

Ympä- 
ristö 

Tieto- 
yht.- 
kunta 

(ALVONTAJÄRJ ESTELMÄT 
utomaattinen nopeusvalvonta +++ + 

utom. risteysvalvonta (pun. päin ajo) ++ 
(aarallisten aineiden kulj. valvonta +++ + ++ 

Kuljetusten painon valvonta (WIM) + + + 

utomaattinen kaistan käytön valvonta + + ++ 

Valvontajärjestelmät ovat erityisen tärkeitä turval lisuustavoitteiden saavuttam 
sen kannalta, joskin kuljetusten painon ja kaistan käytön valvonnalla vaikutukset 
painottuvat sujuvuuden ja infrastruktuuri n tehokkaaseen käyttöön. Automaatti-
sen nopeusvalvonnan on todettu vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksia 
keskimäärin 17 % ja automaattisen risteysvalvonnan 12 % (Elvik et al 1997). 
Nopeusvalvonnan hyötykustannussuhteeksi on arvioitu noin 4 (Perrett & 
Stevens 1996). 

Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonnan on arvioitu vähentävän näiden kul-
jetusten onnettomuusriskiä selvästi ja samalla niiden seurauksia ympäristölle. 
Kuljetusten painon automaattisen valvonnan arvellaan vähentävän ylikuormat-
tujen kuorma-autojen onnettomuuksia ja niiden aiheuttamia vaurioita verkolle 
sekä parantavan kuljetusten varmuutta. Automaattisen kaistan käytön valvonnan 
arvellaan parantavan joukkoliikennekaistojen ja kaistaohjausjärjestelmien tehok-
kuutta. 

6.7 	Kaluston ja kuljetusten hallinta 

Taulukossa 12 tarkastellaan kaluston ja kuljetusten hallinnan eri toimintojen vai-
kutusta Tiehallinnon liikenteen haltinnan päämäärien saavuttamiseen. 
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Taulukko 12. Kaluston ja kuljetusten hallinnan toimintojen vaikutukset Tiehallin-
non päämäärien tavoittamiseen (+ tukee, ++ tukee selvästi ja +i-+  tukee merkit-
tävästi) 

Liikenteen hallinnanl 

elematiikan toiminto 
Turval- 
lisuus 

Var- 
muus& 
suju- 
VUUS 

Kys. 	Infran 	Liik. 
teho- 	teho- 	muot. 
kas 	kas 	yht. 

hoito 	käyttö 	toim 

Kans. 
liikk. 

mand 

Ympä- 
ristö 

Tieto- 
yht.- 
kunta 

KALUSTON JA KUU. HALLINTA 

Joukkoliikennekaluston hallinta ++ + + ++ 

Kuljetuskaluston hallinta + ^+ ++ 

Riskikuljetusten hallinta + + + 	++ ++ + 

ravarakuljetusten hallinta + ++ + 	++ ++ 

Kunnossapitokaluston ja toim. hal- 
linta 

+ + + + 

Kaluston ja kuljetusten hallinnan toimet vaikuttavat eniten kuljetusyritysten ja 
liikennöijien toimintojen tehostumiseen ja yleensä tietoyhteiskunnan syvenemi-
seen. 

Joukkoliikennekuljetusten hallinta vaikuttaa lisäksi matkustamisen täsmällisyy-
den ja ennustettavuuden parantamiseen ja välillisesti liikkumismandollisuuksiin. 
Kuljetuskaluston hallinta vaikuttaa vastaavasti kuljetusten varmuuteen. Lisäksi 
kaluston tehokkaampi hallinta vähentää ajosuontetta jonkin verran (2-3 %), mikä 
vähentänee vastaavasti liikenneonnettomuuksien määrää. (ETSC 1999, FHWA 
1999, Perrett & Stevens 1996). 

Riskikuljetusten hallinnalla parannetaan liikennemuotojen yhteistoimintaa ky-
seisten kuljetusten osalta ja lievennetään ympäristövahinkoja onnettomuuksien 
sattuessa, minkä lisäksi järjestelmien käyttöönotto myös jonkin verran vähentä-
nee onnettomuusriskejä (ETSC 1999, FHWA 1999). Tavarakuljetusten hallin-
nalla on vastaavat vaikutukset ympäristöä lukuun ottamatta. Kunnossapitoka-
luston ja toimintojen hallinnan vaikutukset aiheutuvat kunnossapidon tehostumi-
sesta. 

6.8 	Toimintalinjojen toteuttamisen vaikutukset 

Liikenteen hallinnan peruspalvelut eli joukkotiedotus ja häiriön hallinta vaikutta-
vat tällä hetkellä päätieverkolla lähinnä vain tiesään osalta, jonka seuranta on 
tyydyttävässä kunnossa. Liikenteen hallinnan peruspalveluiden ja niiden vaati-
man ajantasaisen liikenteen seurannan toteuttamisella pääteiden runkoverkolla 
näiden toimintalinjojen mukaisella laatutasolla on seuraavat vaikutukset: 

• Sujuvuus- ja häiriötiedottaminen vähentävät liikenteen ruuhkautumista ja 
lyhentävät matka-aikoja, sekä lisäävät matkustusmu kavuutta. 
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• Häiriötilanteiden tehokas hoitaminen vähentää ruuhkautumista ja lyhentää 
matka-aikoja merkittävästi. 

• Matka- ja kuljetusaikojen ennustettavuus paranee huomattavasti, mikä te-
hostaa logistisia prosesseja. 

• Peruspalvelut vaikuttavat myös liikenneturvaUisuuteen. 

Nopeuksien säätelyyn liittyvä liikenteen ohjaus ja ajoneuvojärjestelmät, liiken-
teen valo-ohjaus ja automaattivalvonta vähentävät henkilövahinko-
onnettomuuksia ongelmaosuuksilla ja -liittymissä arviolta noin viidenneksellä. 

Kysynnän hallinnan järjestelmien toteuttaminen suurilla kaupunkiseuduilla lisää 
julkisen liikenteen käyttöä sekä vähentää liikenteen haittoja ja uusien väylä- 
hankkeiden kiireellisyyttä. 
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LIITE 1.1: EU:N TAVOITTEET 

Liikenne 

Euroopan Unionin liikennepoliittiset linjaukset on kirjattu yhteiseen liikenne- 
politiikkaan, Common Transport Policy. EU:n liikennepolitiikka painottaa liikennejär-
jestelmän tehokkuuden merkitystä Euroopan kilpailukyvylle sekä taloudelliselle kas-
vulla ja työllisyydelle. Liikennepalveluiden tulee olla helposti, turvallisesti ja kohtuulli-
sin kustannuksin saavutettavissa ja käytettävissä myös syrjäisillä ja vähemmän ke-
hittyneillä alueilla. EU:n linjausten mukaan liikennejärjestelmän eri osat pitää pystyä 
yhdistämään mandollisimman vaivattomiksi ovelta-ovelle-palveluiksi. Yhdistettyjen ja 
tehokkaiden liikenne-järjestelmien nähdään puolestaan antavan mandollisuuden 
saavuttaa ympäristövaikutuksille asetetut tavoitteet. (CEC 1998) 

Yhdistettyjen liikenne- ja kuljetusjärjestelmien sekä —palveluiden tärkeänä välineenä 
nähdään liikennetelematiikka. Liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan osalta ta-
voitteet keskittyvät tietyille prioriteettialueilla. EU:n vuonna 1997 kirjatun tieliikenteen 
telematiikkastrategian mukaisesti tärkeimmät painopistealueet olivat RDS-TMC - 
liikennetietopalvelun toteuttaminen, elektroniset maksujärjestelmät, 
liikennekeskusten välinen tiedonvaihto ja tietojärjestelmät, inhimillinen käyttöliittymä 
ja liikennetelematiikan järjestelmäarkkitehtuuri (CEC 1997). 

EU:n tavoitteena on toteuttaa riittävän korkeatasoinen liikenteen hallinta etenkin Eu-
roopan kattavalla TEN-tieverkolla. TEN-tieverkon liikenteen hallinnan kehittämisen 
painopisteiksi 2000-luvun alkuvuosina on ehdotettu (CEC 2000): 

• Liikenteen ohjaus; pääyhteydet ja suurten kaupunkien ohikulut, tavaraliikenne, 
tienpitäjien välinen yhteistyö 

• 	Liikenteen tiedotus; Eri kulkutapoja kattavat tiedotus- ja navigointipalvelut, satel- 
liittipaikannusta ja —viestintää hyödyntävät palvelut, julkisen ja yksityisen sekto-
rin yhteistyöm uodot, vaihtoehtoisista kulkutavoista tiedottaminen, ajoneuvojär-
jestelmien inhimillisen käyttöliittymän turvallisuus, monikielisyys 

• 	Kuljetusten ja kuljetuskaluston hallinta; kuljetusten seuranta ja valvonta, tyh- 
jänäajon minimointi 

• 	Hätätilanteet; EU:n kattava 112-järjestelmä, julkisten ja yksityisten toimijoiden 
välinen yhteistyö häiriötilanteiden hallinnassa ja tiedonvaihdossa 

• Sähköinen maksunperintä; EU:n kattava yhteistyösopimus mukaan lukien kan-
salliset sääntely- ja verotuskysymykset, EU:n sisällä yhteiskäyttöisyys, lyhyen 
kantaman tiedonsiirron yhteenkytkentä satelliittiperustaisiin järjestelmiin 

• Seurantajärjestelmät; palveluiden jatkuvuuden takaavat seurantajärjestelmät 
liikenteelle, matka-ajoille, tiesäälle, turvallisuudelle ja ilmanlaadulle, julkisten 
tietovarastojen saatavuus yksityisille palveluntuottajille, eri toimijoiden järjestel-
mien yhteiskäyttö 

• Liikennekeskukset; alueelliset ja kansalliset keskukset sekä niiden välinen yh-
teistyö, tiedonvälitys ja yhteiset käyttöliittymät muiden liikennemuotojen ope-
raattorien kanssa 

• Yleinen liikennetelematiikan kehittäminen 

• järjestelmäarkkitehtuuri 
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• 	vaikutusten arviointi 

• valvonta 

• lainsäädännölliset ja organisatoriset kysymykset 

• yhteensopivuuden lisääminen ja yhteiskäyttöisyys 

• 	inhimillinen käyttäliittymä 

• 	koordinointi 

Tietoyhteiskunt 

EU pyrkii tietoisesti 
jaus tietoyhteiskunnan kehittämiseksi on ns. eEurope-aloite (CEC 1999). Yksi kym 
menestä aloitteen painopistealueesta on älykkäät liikennejärjestelmät. Niiden osalta 
asetetaan tavoitteeksi vuoden 2001 loppuun mennessä, että kaikilla Euroopassa 
liikkuvilla tulisi olla 112-hätäpuhelinnumeron kautta käytettävissään täydet hätäpal-
velut usealla kielellä ja niin, että hätäpuhelu voidaan paikantaa. 

Vuoden 2002 loppuun mennessä kaikissa Euroopassa myydyissä autoissa tulisi olla 
tehokkaammat aktiiviset turvajärjestelmät. Lisäksi liikennetietojärjestelmien ja mat-
kansuunnittelua tukevien tietojärjestelmien kehitystä tulisi tukea niin, että ne kattavat 
puolet Euroopan keskikokoisista ja suurista kaupungeista. Kaikkien tärkeimpien 
yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen käytössä tulisi olla vuoden 2002 loppuun 
mennessä järjestelmä, jolla tiedotetaan liikenneonnettomuuksista ja ruuhkista sekä 
helpotetaan poikkeustilanteiden hallintaa (CEC 1999). 

Lisäksi todetaan tavoitteeksi, että kansalaisilla ja yksityisen sektorin toimijoilla olisi 
mandollisimman vapaa pääsy julkisen sektorin tietovarastoihin, mikä mandollistaisi 
erityisesti erilaisten lisäarvopalveluiden synnyn (CEC 1999). 
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LIITE 1.2: KANSALLISET TAVOITTEET 

Liikenne 

Hallitusohjelma 

Hallitusohjelmassa (Valtioneuvosto 1999) painotetaan sekä tieto- että fyysisen lii-
kenteen sujuvuutta ja tehokkuutta, minkä avulla vaikutetaan positiivisesti työllisyy -
den ja talouden kasvuun, alueellisesti tasapainoiseen kehitykseen sekä ympäristön 
tilaan. EU:n rahoitusta liikenneväylähankkeisiin pyritään lisäämään. Liikennepolitii-
kan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaate. Liikennepolitiikalla tuetaan kan-
santalouden kasvua, parannetaan ympäristön tilaa ja luodaan edellytyksiä logistisen 
kilpailukyvyn paranemiselle. Maan eri osiin tarjotaan alue- ja yhdyskuntarakenteen 
kehittämistä tukevat yhteydet ja liikennepalvelut. 

Liikenneturvallisuutta edistetään päämääränä vakavien liikenneonnettomuuksien 
määrän aleneminen liikenteen kasvusta huolimatta. Joukkoliikenteen houkuttele-
vuutta ja soveltuvuutta eri käyttäjäryhmille lisätään kehittämällä matkakeskuksia, 
informaatiota ja uusia palvelumuotoja sekä vaikuttamalla lippujen hintoihin. Ikäänty-
vän väestön ja vammaisten liikkumistarpeet otetaan huomioon. (Valtioneuvosto 
1999) 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Liikennepolitiikka Suomessa noudattaa yleisen eurooppalaisen liikennepolitiikan 
suuntaviivoja. Liikenne - ja viestintäministeriö on päivittänyt uuden pitkän tähtäimen 
kehityssuunnitelman lähtökohtana liikennejärjestelmän tahtotila vuonna 2025. Pitkän 
tähtäimen suunnitelmassaan "Kohti kestävää ja älykästä liikennejärjestelmää 2025" 
liikenne- ja viestintäministeriö (2000) asettaa liikennepoliittiseksi päämääräksi älyk-
kään liikennejärjestelmän, joka on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kult-
tuurillisesti kestävä. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liikennepoliittiset ta-
voitealueet ovat: 

1. Liikennejärjestelmän palvelutaso 

2. Liikennejärjestelmän kustannukset 

3. Luontoon kohdistuvat haitat 

4. Sopeutuminen rakennettuun ympäristöön 

5. Turvallisuus ja terveys 

6. Tasa-arvo 

Liikenneministeriö selvitti 1997 laajasti liikennetelematiikan nykytilaa ja sen tulevai-
suuden visioita työssä "Liikennetelematiikan kehittäminen vuoteen 2005" (Liikenne-
ministeriö 1997b). Alan kehityksen todettiin olevan melko hajanaista ja järjestelmien 
toteutuksen hidasta. Kehityksen suurimmaksi esteeksi tunnistettiin tietoinfrastruktuu-
rin puute, vaikka maamme teleinfrastruktuuri onkin maailman huippua. Eri liikenne- 
muodot saumattomasti toisiinsa liittävän liikennejärjestelmän luominen samoin kuin 
kansalaisia ja elinkeinoelämää hyvin palvelevien telemaattisten järjestelmien ja pal-
veluiden tuottaminen vaatii koko liikennejärjestelmää koskevan tietoinfrastruktuurin 
toteuttamista (Liikenneministeriö 1997b). 
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Julkisen sektorin roolina liikennetelematiikan kehittämisessä on luoda telemaattisten 
tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kehittämiselle optimaaliset mandollisuudet 
samalla edistäen sitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käyttöön tulevat laitteet 
ovat yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä. Julkisen sektorin tulee erityisesti huolehtia 
järjestelmien vaikutuksesta turvallisuuteen, ympäristöön ja tasa-arvoon, sillä yksityi-
nen sektori huolehtii markkinakysynnän kannalta tärkeistä tekijöistä liikenteessä ku-
ten sujuvuus, tehokkuus ja palvelutaso. "Liikennetelematiikan kehittäminen vuoteen 
2005" tunnisti joukon kehitystoimenpiteitä ja -hankkeita, joiden avulla tulevaisuuden 
tavoitetila voidaan saavuttaa vuoteen 2005 mennessä sekä henkilö- että tavaralii-
kenteessä. 

Näitä liikennesektorin telematiikkapalveluiden kehittymistä edistäviä lähiajan toi-
menpiteitä varten Liikenneministeriö katsoi tarpeelliseksi käynnistää liikennetelema-
tiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelman TETRA vuoden 1998 alussa (Lii-
kenneministeriö 1997b). Kolmivuotisen TETRA-ohjelman tavoitteena oli kehittää eri 
liikennemuodot kattavia ja yhteiskäyttöisiä järjestelmiä tuottamalla niiden vaatimia 
telematiikan rakenteita ja perustietojärjestelmiä. Ohjelman avulla tuotettavan tietoin-
frastruktuurin perustalle yritykset voivat kehittää yhteistyössä julkisen sektorin kans-
sa uusia telemaattisia palveluja. 

Tiehal 1 into 

Länsi-Euroopan tielaitosten johtajien yhteiselin WERD (Western European Road 
Directors) asetti vuonna 1998 työryhmän yhdessä tie- ja liikenneturvallisuusalan tut-
kimuslaitosten yhteistyöelinten FEHRL ja FERSI kanssa pohtimaan, minkälaisiin 
toimenpiteisiin tielaitosten tulisi ryhtyä liikennetelematiikan etenemisen suhteen. 
Työryhmä totesi liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan selvästi kasvavan roolin 
tienpidossa ja yksityisen sektorin tärkeän roolin liikennetelematiikan edistämisessä. 
Ryhmä esitti seuraavat suositukset (WFF 1999): 

1. Tielaitosten tulisi ylläpitää riittävän korkea asiantuntemus liikennetelematiikan 
alueella, mandollisesti erillisen yksikön muodossa. Eri maiden tielaitosten asiantun-
tijoiden tulisi verkottua tehokkaasti keskenään. 

2. Perinteisten tie- ja liikenneinsinöörien tulisi omaksua tiensuunnittelun, rakentami-
sen, kunnossapidon ja liikenteen hallinnan kokonaisjärjestelmä ja järjestelmäajatte-
lu. 

3. Tielaitosten tulee seurata liikennetelematiikan standardointitoimintaa ja tehdä tar-
vittaessa tiivistä yhteistyötä. 

4. Tielaitosten strategioiden liikenteen hallinnan ja telematiikan toteuttamiseksi tulee 
perustua liikennepoliittisiin linjauksiin ja liikenteellisten ongelmien hoitamiseen eikä 
teknologian kehitykseen. Tielaitosten tulisi seurata ja arvioida käyttäjien tarpeita 
niukkojen investointien suuntaamisessa. 

5. Yhteistyöhön yksityisen sektorin kanssa tulee kehittää yhteiset toimintamallit niillä 
alueilla, joilla yhteistyö hyödyntää molempia osapuolia. 

6. Lainsäädännöllisten kysymysten (public-private partnership, va-t..L 
tiedon oikeellisuus) selvittämiseksi tulee perustaa erillinen työryhm. 

7. Tulee kehittää laatumittarit liikennetelematiikan palveluille ohjaamaan yhtesto - 
mintaa yksityisen sektorin kanssa sekä joidenkin palveluiden ulkoistamista. 
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8. Tielaitosten tulisi tunnistaa tavoitteittensa perusteella oman toimintansa kannalta 
tärkeimmät liikennetelematiikan toiminnot ja palvelut sekä huolehtia etenkin näiden 
toteuttamisesta. 

9. Tielaitosten tulee vaihtaa tietoa liikennetelematiikan eri toiminnoista ja ratkaisuis-
ta, niiden vaikutuksista sekä arviointimenetelmistä. Mandollisuuksien mukaan tulisi 
pyrkiä yhteiseen arviointikehikkoon, mikä mandollistaa eri tielaitosten saamien tu-
losten vertailun ja yhdistelyn. 

10. Tielaitosten tulisi kohdistaa enemmän huomiota liikenneturvallisuutta parantaviin 
liikennetelematiikan toimintoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen, koska yksityisen 
sektorin t&k-toiminta kohdistuu muille alueille. 

11. Tutkimustietoa tarvitaan erityisesti liikennetelematiikan vaikutuksista kuljettajien 
kuormittumiseen ja kevyen 	liikenteen huomioon ottamisesta 	liikenne- 
telematiikkajärjesteim issä. 

12. Tielaitosten tulisi tukea liikennetelematiikan perustutkimuksen ylläpitämistä kan-
sallisesti ja EU-tasolla etenkin tiikennepoliittisten tavoitteitten tärkeiksi osoittamilla 
alueilla. 

13. WERDin tulisi selvittää mandollisuuksia yhteistyöhön autoteollisuuden kanssa 
liikennetelematiikan kehityksen koordinointiin, mikä on luultavasti tielaitosten kan-
nalta parempi kuin reagoida teollisuusvetoiseen kehitykseen jälkikäteen. 

Tiehallinnon pitkän aikavälin strategisessa suunnitelmassa Tienpidon linjaukset 
2015 (Tielaitos 2000) esitetään valtakunnantason linjat tienpidolle koko maassa. 
Suunnitelmassa esitetään tienpidon painotukset ja sisältö kokonaisuutena sekä eri 
tienpidon tuotteiden keskeisiä ominaisuuksia ajanjaksolla 2001-1 01 5. 

Tienpidon linjaukset on tehty 4,4 miljardin markan vuosirahoitustasoon. Liikenteen 
hallinnan rahoitusosuus on pieni muihin tienpitotuotteisiin verrattuna, mutta odotuk-
set liikenteen toimivuuden turvaamisessa huomattavan suuria. Keskeiset tienpidon 
linjaukset ovat: 

1. Tienpidon arvoperustana on yhteiskunnallinen vastuu ja asiakaslähtöisyys sekä 
osaaminen ja yhteistyö. 

2. Tavoitteena on koko liikennejärjestelmän kannalta taloudellinen ja tehokas tien- 
pito. 

3. Liikenneturvallisuuden painoarvo kasvaa. 

4. Vastuu ympäristöstä lisääntyy. 

5. Hoidon taso säilytetään nykyisellään. 

6. Tieverkon kunnon heikkeneminen pysäytetään. 

7. Tienpidon lisääntyvä huomio siirtyy liikenteellisten tarpeiden muuttumisen myötä 
nykyistä enemmän kaupunkiseuduille ja taajamiin. 

8. Kaupunkiseuduilla parannetaan ongelmallisimmat pullonkaulat ja toteutetaan ny-
kyistä enemmän jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia hankkeita. 

9. Päätieverkon parantamisessa keskitytään tärkeimpien pääteiden muodostamaan 
runkoverkkoon. Painopiste siirt 	moottoriteiden rakentamisesta kaksikaistaisten 
päätiejaksojen parantamiseen, 	3ka pääosa tarpeiden edellyttämistä moottori- 
tieyhteyksistä on jo olemassa tai rakenteilla. 
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10. Yhteysvälejä parannetaan myös vaiheittain niin, että keskitytään ensin vaikutuk-
siltaan tehokkaimpien kohteiden parantamiseen. 

11. Alemmalla verkolla rahoitus mandollistaa vain välttämättömät parannustoimet. 

Liikenteen hallinta —tuote on omana tienpidon tuoteryhmänään otettu Tiehallinnossa 
käyttöön vuoden 2000 alusta. Tuotteen määrittely on suppeampi kuin liikenteen hal-
linta käsitteen määritelmä eli se ei sisällä mm. kiinteää liikenteen ohjausta. Pitkän 
aikavälin suunnitelmaan on kirjattu tuotteen keskimääräiseksi vuosittaiseksi rahoi-
tustasoksi 50 milj, mk, josta suuren osan muodostaa järjestelmien käyttö- ja ylläpito- 
kustannukset. Kaavatn investontivara inkenteen haHEnnan tornun on käytännössä 
hyvin pieni. 

Alueelliset liikenteen hallinnan strategiat on kirjattu Uudenmaan tiepiirissä (1999) 
sekä Hämeessä (1998). Telematiikkaselvitykset on tehty Kaakkois-Suomen (1998) 
Keski-Suomen (1998), Turun (1999) Oulun (1999) ja Vaasan tiepiireissä (2000) 
Alueellisissa selvityksissä keskeisenä perusteena on ollut liikenteen hallinnan tele-
maattisten keinojen arviointi paikallisten ongelmakohtien ratkaisuvaihtoehtoina ja 
yleensäkin alueellisten erityispiirteiden tarkempi huomioiminen liikenteen hallinnan 
toimintojen suunnittelun lähtökohtana. 

Tietoyhteiskunta 

Hallitusohjelma 

Hallitusohjelma sisältää linjauksia viestinnän ja tietoyhteiskunnan osalta. Viestinnän 
osalta hallitus haluaa edistää toimivan tietoyhteiskunnan, verkkoliiketoiminnan ja 
viestintäpalveluiden kehittymistä luomalla niille suotuisan säädösympäristön. Vies-
tintälainsäädäntöä kehitetään kilpailua lisäävästi sekä ottaen huomioon televiestin-
nän, joukkoviestinnän ja tietojenkäsittelyn lähentym isestä johtuvat m uutostarpeet. 
Lainsäädännössä pyritään siihen, että viestintäpalveluiden tarjonnan sääntely ei pe-
rusteettomasti riipu siitä, millaista tekniikkaa käyttäen niitä tarjotaan. (Valtioneu-
vosto 1999) 

Kehityksen painopisteen hallitus katsoo olevan siirtymässä sisällöllisten sovellusten 
ja palveluiden kehittämiseen ja tuotantoon. Sisältötuotanto on kansainvälisesti yhä 
keskeisem pi kilpailutekijä tietoteknologian sovellusten ja verkkokaupan kehittämi-
sessä. Hallitus käynnistää laajapohjaisen ja poikkihallinnollisen tietoyhteiskunnan 
sisältöjä kehittävän hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Suomen 
nousemiseksi tietoliikenneteknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi. 
(Valtioneuvosto 1999) 

Suomalaisen tietoyhteiskunnan strategisessa kehittämisessä korostuu yhteistyö se-
kä eri sektorien ja hallinnonalojen välillä että kansainvälisesti. Eri politiikan lohkoilla 
varm istetaan yhteiskunnassa tiedon saatavuus, osaam isen kehittyminen, i nnovaa-
tiojärjestelmän toimivuus, yritystoiminnan edellytykset ja kilpailu, alueellinen tasa-
paino, ihmisten perusoikeuksien toteutuminen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo, luot-
tamus sekä turvallisuus. (Valtioneuvosto 1999) 

Julkisen sektorin toimintaprosesseja, sähköistä asiointia ja päätöksenteon avoi-
muutta on hallitusohjelman mukaan kehitettävä tieto- ja viestintätekniikan tarjoa-
mista mandollisuuksista käsin. Sähköisellä asioinnilla parannetaan julkisen hallinnon 
palvelukykyä ja tehokkuutta. (Valtioneuvosto 1999) 
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Tietoyhteisku ntastrateg ja 

Hallitusohjelma toteaa Suomen vuonna 1998 hyväksytyn tietoyhteiskuntastrategian 
mukaisesti, että Suomi haluaa olla edelläkävijä ihmisystävällisen ja kestävän tieto-
yhteiskunnan toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisten palveluiden 
sekä kulttuuri- ja tietosisältöjen kehittämistä helppokäyttöisiksi ja turvallisiksi kaikkien 
ihmisten käyttöön yhtälailla mikrotietokoneen, digitaalisen television ja matkaviesti-
men avulla. (Valtioneuvosto 1999, SITRA 1998) 

Tietoyhteiskuntastrategian mukaisesti julkinen sektori kehittää tietoyhteiskunnan 
toimintapuitteita ja edistää palvelukykyisen teknologian ja infrastruktuurin rakenta-
mista. Tieto- ja viestintäteknologiaa on kehitettävä ja sovellettava innovatiivisesti ja 
arvioitava sen vaikutuksia yhteiskunnassa. Uuden sukupolven laajakaistainen mat-
kapuhelinverkko tulisi ottaa käyttöön ensimmäisenä maailmassa. Tietoyhteiskunta- 
strategia esittää tietoyhteiskunnan rakentamista yhteisten kärkihankkeiden avulla, 
joista liikenteeseen lähinnä liittyy henkilökohtaisen navigoinnin kärkihanke (SITRA 
1998). 
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LIITE 2: LIIKENTEEN HALLIN NAN 
TOIMI NTAYM PÄRISTÖT 

Moottoriväylät 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet. Nykyisten ja rakenteilla olevien moottoriteiden 
yhteispituus on 637 km. Nykyisten moottoriliikenneteiden pituus on 169 km. Suun-
niteltu koko moottoriväyläverkoston pituus on noin 1000 km. 

Moottoriväylien rinnakkaisreitit (varareitit) kuuluvat tähän. 

Pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet 

Yksittäiset ongelmakohteet, esimerkiksi sillat ja tunnelit, kelin tai liikenteen kannalta 
poikkeukselliset tienkohdat, hirvien tienylityspaikat ja vilkkaat tai vaaralliset liittymät. 

Tieosuudet, joilla on muuhun tieverkkoon nähden merkittävästi suurempia sujuvuus- 
tai turvallisuusongelmia. 2-kaistaisia tieosuuksia, joilla on kehittämistarve tulevai-
suudessa. 

Pääteiden runkoverkko 

Pääteiden runkoverkko on määritelty liikenteellisen merkittävyyden, valtakunnallisen 
yhdistävyyden, ja kansainvälisten yhteyksien perusteella. Kyse ei ole uudesta tie-
luokituksesta vaan Tiehallinnon tienpidon suunnittelun apuvälineestä, joka ohjaa 
keskeisen päätieverkon kehittämistä. Nykyisen runkoverkon pituus on noin 6430 
kilometriä. 

Muut tiet 

Kaikki muut yleiset tiet (loput valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet) 

Kaupunkiseudut, tärkeimmät sisääntulo- ja kehätiet 

Suurimpien kaupunkiseutujen tärkeimmät sisääntulo- ja kehätiet, joilla merkittäviä 
liikenteellisiä ongelmia (KVL yli 9000) 

Kaupunkiseudut, muut tiet 

Muut yleiset tiet (KVL alle 9000) 

Pääkaupunkiseutu, tärkeimmät sisääntulo- ja kehätiet 

Pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo ja Vantaa. 

• Kt 51 Ruoholahti-Tapiola - Kivenlahti 

• Vt 1 Huopalahti - Kehä III 

• Vt 3 Ruskeasuo - Kehä III 

• Kt45Käpylä—Kehä III 

• Vt 4 Koskelantie - Kehä III 

• Vt 7 Tattariharju - Kehä III 
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• 	Kehätiet 1, Ilja III 

Pääkaupunkiseutu, muut tiet 

• Mt 110 Leppävaara - Kehä III 

• Mt 120 Pitäjänmäki - Kehä III 

• Mt 140 Hakunila - Kerava 

Mt 17(1) takesk'js -. Kehä 
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LIITE 3: LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMINNOT JA 
NIIDEN MÄÄRITELMIÄ 

1. 	LIIKENTEEN TIEDOTUS 

Ti Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumandolli- Tiedot vaihtoehtoisista kulkumuodoista, niiden reiteistä, aikatauluista ja 
suuksista tariifeista 

T2 Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiri- Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallitsevasta ja ennustetusta sujuvuu- 
öistä ja tietöistä desta, häiriöistä ja tietöistä 

T3 Tiedotus säästä ja kelistä Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallitsevasta ja ennustetusta säästä ja 
kelistä 

T4 Tiedotus reiteistä, matkailu- ja oheispal- Tiedot nähtävyyksistä ja muista reitin matkustajaa kiinnostavista koh- 
veluista teista, majoittumismandollisuuksista sekä muista matkailupalveluista ja 

—kohteista. Matkan suunnittelua sekä varauksia tukevat tiedot 

T5 Tiedotus pysäköintitar)onnasta Tiedottaminen vallitsevasta ja ennustetusta pysäköintitilanteesta 

T6 Tiedotus joukkoliikennematkustajille Tiedot joukkoliikenteen käyttäjille pysäkeillä, terminaaleissa ja ajoneu- 
voissa 

2. 	
] KYSYNNÄN HALLINTA 

KYS1 Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköinti ja toimenpiteet, jolla se tehdään helppokäyttöisem- 
mäksi, esim. ajantasainen tiedotus, paikanvaraus ja integroitu mak- 

_________ ________________________________________ sunpenntä 

KYS2 Kutsujoukkoliikenne Joukkoliikennepalveluiden tuottaminen matkustajien yksilöllisiä tarpeita 
(lähtö- ja määräpaikka, aika jne.) vastaavasti tilauskeskuksen avulla 

KYS3 Matkojen yhdistäminen Joukkoliikenteen kuljetusten ammattimainen suunnittelu siten, että 
ihmisjoukkojen (esim. opiskelijoiden tai terveydenhoidon asiakkaiden) 

________ ____________________________________ matkoja voidaan yhdistellä 

KYS4 Henkilöautojen yhteiskäyttö Yhden auton yhteiskäyttö eri talouksissa asuvien, samanlaisen lähtö- 
ja määräpaikkayhdistelmän omaavien henkilöiden kesken 

KYS5 Tienkäyttömaksut Erilaisia keinoja periä poliittisiin päätöksiin perustuva maksu tien käy - 
töstä (esim. verotus, ruuhka- ja aluemaksut, tie-, silta- ja tunnelitullit 

________ ____________________________________ jne.) 

KYS6 Ruuhka- tai muiden aluemaksujen käyt- Liikenteeltä perittävien ajallisesti tai paikallisesti määriteltyjen maksu- 
töönotto jen käyttöönotto, jolla vaikutetaan liikkumistarpeeseen sekä liikenteen 

alueelliseen ja/tai ajalliseen jakautumiseen ja kulkumuodon valintaan 

KYS7 Pääsyn säätely Henkilöiden tai ajoneuvojen tietylle alueelle tai tiettyihin paikkoihin 
pääsyn säätely automaattisen tunnistuksen ja pääsyoikeuksien tarkis- 
tuksen avulla 

KYS8 Joukkoliikenteen maksunperintä Maksuvälineen käyttäminen joukkoliikennepalvelun käytön yhteydessä 

KYS9 Usean palvelun maksunperintä Saman maksuvälineen käyttäminen usean liikenne- ja muunkin palve- 
lun käytön yhteydessä 
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3 	LIIKENTEEN OHJAUS 

01 Liittymien ja väylien ohjaus liikennevaloin Liikenteen ohjaaminen liittymässä ja väyläosuudella liikennevaloilla 

02 Verkon ohjaaminen liikennevaloin Tieverkon linkeillä ja liittymissä koordinoidusti toteutettu liikenteen valo- 
________ ____________________________________ ohjaus, jolla pyritään optimoimaan koko verkon toiminta 

03 Liikennevaloetuudet Tietyille tienkäyttäjäryhmille annettu etuus valo-ohjauksisissa liittymis- 
sä, tiejaksolla tai —verkolla 

04 Paikallinen varoittaminen muuttuvin Kuljettajien paikallinen varoittaminen muuttuvilla tienvarsiopasteilla 
opastein havaitusta tai ennustetusta vaarasta tietyllä tiestön osalla 

05 Olosuhteiden mukaan muuttuva nopeus- Muuttuva nopeusrajoitus, jota ohjataan sää- ja keliolojen ja/tai liikenne- 
rajoitus tilanteen mukaan. 

06 Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen Vaihtoehtoisten reittien viitoittaminen ja/tai reittiohjeiden antaminen 
muuttuvin opastein muuttuvilla opasteilla 

07 Kaistaohjaus Ohjaustoimien toteuttaminen nopeuksien ohjaamiseksi, kaistojen sul- 
kemiseksi ja/tai niiden ajosuunnan muuttamiseksi 

[4. 	] KALUSTON JA KULJETUSTEN HALLINTA 

KAL1 Joukkoliikennekaluston hallinta Joukkoliikennekaluston seuranta, häiriötilanteiden havaitseminen, kul- 
jetusten suunnittelu ja kaluston ohjaus 

KAL2 Kuljetuskaluston hallinta Kuljetuskaluston sekä kuljettajien liikkeiden ja toiminnan suunnittelu, 
seuranta, ohjaus ja arviointi 

KAL3 Riskikuljetusten hallinta Viranomaisten toimet riskiaineiden ja -tavaroiden kuljetusten ohjaami- 
seksi ja valvomiseksi 

KAL4 Tavarakuljetusten hallinta Kuljetettavien tavaroiden ja kuljetuskaluston liikkeiden ja toiminnan 
suunnittelu, seuranta, ohjaus ja arviointi 

KAL5 Kunnossapitokaluston Teiden ja katujen kunnossapitotarpeen havaitseminen ja ennakointi 
ja -toimintojen hallinta sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen, toimenpiteiden seuranta ja 

ohjaaminen 

KAL6 Hälytysajoneuvojen hallinta Toimet hälytysajoneuvojen ohjaamiseksi ja valvomiseksi 

5. 	
] HÄIRIÖN HALLINTA 

HÄH1 Liikenteen häiriötilanteiden havaitseminen Epätavallisen liikennetilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, mu- 
kaan lukien onnettomuus 

HÄH2 Liikenteen häiriätilanteiden hoitaminen Liikennehäiriön havaitseminen ja tunnistaminen, tarvittaviin toimenpi- 
teisiin ryhtyminen ja liikenteen ohjaaminen normaalien liikenneolojen 
palautumiseen saakka 

HÄH3 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden havait- Joukkoliikennepalvelun häiriätilanteen havaitseminen ja tunnistaminen 
seminen 

HÄH4 Joukkoliikenteen häiriätilanteiden hoitami- Joukkoliikennepalvelun häiriätilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, 
nen tarvittavien toimenpiteiden toteutus (esim. tiedotus, kaluston ohjaus 

________ __________________________________ jne.) 
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6. KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄT 

KULJ1 Vakionopeuden pitäminen Kuljettajan määrittelemän nopeustason automaattinen pitäminen. 

KULJ2 Dynaaminen ajonopeuden säätäminen Muuttuva ajonopeuden säätä, joka perustuu tiestä ja ajo-olosuhteista 
saataviin tietoihin. 

KULJ3 Turvavälistä opastaminen Opastaminen sopivan etäisyyden pitämiseksi edellä ajavaan ajoneu- 
voon. 

KULJ4 Riittävän ajoetäisyyden automaattinen Muuttuva ajonopeuden säätä, joka pitää määritellyn etäisyyden edellä 
________ ylläpito ajavaan ajoneuvoon. (Adaptive Cruise Control) 

KULJ5 Törmäyksien esto Ajoneuvon ennustettuun liikerataan nähden potentiaalisten esteiden 
havaitseminen ja ajoneuvon liikkeiden hallinta. 

KULJ6 Kaistalla pysymisen tukeminen Ajoneuvon sivusuuntaisen liikkeen ohjaaminen tiemerkintäjen ja tien- 
reunan avulla. 

KULJ7 Näkemisen parantaminen Ajonäkemisen parantaminen itsenäisin keinoin normaalia huonommis- 
sa näkyvyysoloissa esittämällä kuljettajalle välitäntä näkyvaä tietoa. 

KULJ8 Kuljettajan tilan tarkkaileminen Kuljettajan tilan ja ajotavan tarkkailu ja tulkinta ajoneuvossa ajon aika- 
na. 

KULJ9 Suunnistus- ja reitinopastus Tiedot valittujen kriteenen mukaisesta reitistä määräpaikkaan 

KULJ1O Hätäpalvelut Hätätilanteen (onnettomuus, ajoneuvon rikkoontuminen jne.) havait- 
seminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen avun saamiseksi pai- 
kalle 

7. VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

Vi Automaattinen nopeusvalvonta Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, 
joilla pyritään varmistamaan nopeusrajoituksen noudattaminen 

V2 Automaattinen nsteysvalvonta (punaista Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, 
________ päin ajo) joilla pyritään varmistamaan ettei ajeta päin punaista valoa 

V3 Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta Valvontaviranomaisten asettamien laitteiden avulla tapahtuva toiminta, 
joilla pyritään varmistamaan, että vaaralliset kuljetukset noudattavat 

_________ _____________________________________ annettuja kuljetusehtoja kuten sallittuja reittejä ja kuljetusajankohtaa 

V4 Automaattinen kuljetusten painon valvonta Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, 
joilla pyritään varmistamaan että (raskaat) ajoneuvot eivät yhtä suurim- 

_________ ____________________________________ pia salhittuja akseli- ja kokonaispainoja 

V5 Automaattinen kaistan käytön valvonta Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, 
joilla pyritään varmistamaan ettei tietyille ajoneuvoille varattua kaistaa 

_________ ____________________________________ käytä muut ajoneuvot 

V6 Automaattinen nopeusrajoituksen pakot- Ajoneuvon automaattinen maksiminopeuden pakottava säätä valhitse- 
tammen van nopeusrajoituksen mukaan 
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LIITE 4: LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMINNOT - SISÄLTÖ JA 
TIEHALLINNON ROOLI 

Luvuissa 4.1 - 4.8 tarkastellaan liikenteen hallinnan toimintojen sisältöä ja Tiehallinnon roolia 
toiminnoissa. Toimintojen alakohtien taulukoissa on kuvattu mm. toiminnon sisältö, Tiehallinnon 
ja muiden toimijoiden roolit sekä toiminnon vaatimat laatutasot, jotka on jaettu kahteen luokkaan 
(korkea/matala). Korkea laatutaso kuvaa tavoitteellista toimintojen sekä seurannan laatutasoa 
niissä toimintaympäristöissä, joissa sitä vaaditaan. Matala laatutaso puolestaan määrittelee vä-
himmäislaatutason, jolla Tiehallinto tarjoaa kyseisiä palveluita. Osa toiminnoista on sellaisia, 
että ne tulee aina toteuttaa korkeaan laatutasoon, jolloin matalaa laatutasoa ei ole määritetty 
lainkaan. Laatutasokohdassa on määritelty yleisellä tasolla myös toiminnon asettamat vaati-
mukset seurantajärjestelmien osalta. Taulukoiden viimeisellä rivillä on esitetty kuvitteellinen 
esimerkki palvelun mandollisesta sisällöstä. 

4.1 Tiedotus 

Tiehallinnon vastuulla on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta oleellisten viran-
omais- ja julkisten tiedotuspalveluiden toteuttaminen. Tämä tarkoittaa tiedottamista liikenteen 
sujuvuudesta, ennustamattomista häiriöistä kuten onnettomuuksista, ennustettavissa olevista 
häiriöistä kuten suurista yleisötapahtumista ja tietöistä, sekä säästä ja kelistä. Liikenteen hallin-
nan peruspalveluita ovat joukkotiedotus sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä ja kelistä sekä 
häiriön hallinta. 

Seuraavassa tarkastellaan erikseen Tiehallinnon ja muiden toimijoiden vastuulla olevia toimin-
toja. Tiedotus sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä tarkastellaan erikseen kunkin alakohdan 
osalta. 

Tiedotus suiuvuudesta 
Kuvaus sisällöstä Tieto tieliikennejärjestelmän liikenteen nykyisestä ja lähitulevaisuudessa 

odotetusta sujuvuudesta 

Tiedon muoto Vänkoodattu kartta, liikennetilannetiedote, matka-aikatiedote 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Matkaviestin, kulkuneuvopääte, PC (Internet jne), radio, teksti-TV 
mä 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelusta vastaava 

Muut toimijat Lisäarvo- ja tiedotuspalveluiden tuottajat 

Korkea laatutaso Matka-aikaennusteet +10% pääliittymäväleittäin, ruuhkatieto 10 min 
viipeellä, ajantasainen (3-5 minuuttia) liikennetilannetieto pääliittymä- 
väleittäin 

- seuranta - ajantasainen matka-ajan mittaus pääliittymäväleittäin ja lyhyen ajan 
ennustemalli (rekisteritunnusten tunnistus ja/tai liikkuvat anturit) 

- toimintaympänstö - moottoriväylät, suurien kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehätiet 

Matala laatutaso Matka-aikaennusteet +20% yhteysväleittäin, ruuhkatieto 30 min vii- 
peellä, tuore (15-25 minuuttia) liikennetilannetieto yhteysväleittäin 

- seuranta - ajantasainen matka-ajan mittaus yhteysväleittäin 

- toimintaympäristö - pääteiden ongelmaosuudet, pääteiden runkoverkko 

Huomautuksia Sujuvuustietoa ei tarjota haja-asutusalueen eikä kaupunkiseutujen 
muilla teillä. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Tie 140, Tuusulantie, KEHÄ 1— KEHÄ III. Ruuhkautunut, matka-aika 12 
tiedote ajoneuvopaättee min 

seen 
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Tiedotus häiriöistä 
Kuvaus sisällöstä Tieto tieliikennejärjestelmässä olevista odottamattomista ja muista häl- 

riöistä. Häiriöitä ovat mm. onnettomuudet, tien tai kaistan käyttöä hait- 
taavat esteet, suuret yleisötapahtumat, jne. 

Tiedon muoto Symbolit karttapohjalla, häiriötiedote 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Matkaviestin, kulkuneuvopääte, PC (internet jne), radio, teksti-TV 
mä 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelusta vastaava 

Muut toimijat Lisäarvo- ja tiedotuspalveluiden tuottajat 

Korkea laatutaso Ajantasainen tieto yli 15 min kestävien häinöiden sijainnista, vaikutus- 
alueesta, haitasta, rajoituksista, kestosta, kiertotiestä. Tietoon 10 min 
kuluessa tapahtumisesta (30 min klo 19-6 välisenä aikana) 

- seuranta - ajantasainen tiedonvaihto poliisin ja hälytyskeskusten sekä Tiehallin- 
non välillä, matkapuhelinilmoitukset/-seuranta 

- toimintaympäristö - moottonväylät, suurien kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehätiet, pää- 
kaupunkiseudun muut tiet 

Matala laatutaso Ajantasainen tieto yli 30 min kestävien häiriöiden sijainnista, vaikutus- 
alueesta, haitasta, rajoituksista, kestosta, kiertotiestä. Tietoon 20 min 
kuluessa tapahtumisesta (40 min klo 19-6 välisenä aikana) 

- seuranta - ajantasainen tiedonvaihto poliisin ja hälytyskeskusten sekä Tiehallin- 
non välillä, matkapuhelinilmoitukset/-seuranta 

- toimintaympäristö - pääteiden runkoverkko 

Huomautuksia Laatutasoa ei määritellä muille teille. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Vt 4, JYVÄSKYLÄ-OULU. Temmes. Liittymät 103-105. 
- tiedote ajoneuvopäättee- Liikenneonnettomuus 6 km Temmeksestä pohjoiseen. Vain toinen 
seen kaista käytössä. Poliisi ohjaa liikennettä. Seisahteleva jono välillä Tem- 

mes Tyrnavan liittyma 	Matka aika pitenee noin 25 minuuttia Haino 
poistettu klo 19 rnennessa 

Tiedotus tietöistä 
Kuvaus sisällöstä Tieto tien rakennus-, parannus-, hoito- ja päällystystöistä yms. (liiken- 

nettä haittaavat) 

Tiedon muoto Symbolit karttapohjalla, tietyötiedote 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Matkaviestin, kulkuneuvopääte, PC (internet jne), radio, teksti-TV, siir- 
mä rettävät muuttuvat opasteet 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelusta vastaava 

Muut toimijat Lisäarvo- ja tiedotuspalveluiden tuottajat; Urakoitsijat tuottavat Tiehal- 
linnolje ajantasaiset (15 min) tiedot liikennettä haittaavien tietöiden si- 

__________________________ jainnista ja haitasta 

Korkea laatutaso Ajantasainen tieto tietyön sijainnista, vaikutusalueesta, haitasta, rajoi- 
tuksista, kestosta ja kiertotiestä. 

- seuranta - tietyötietokannan ajantasainen ja osin automaattinen päivittäminen 

- toimintaympäristö - moottoriväylät, pääteiden runkoverkko, suurien kaupunkiseutujen si- 
sääntulo- ja kehätiet, pääkaupunkiseudun muut tiet 

Matala laatutaso Viikoittainen tieto tietyön sijainnista, vaikutusalueesta, haitasta, rajoituk- 
sista, kestosta ja kiertotiestä. 

- seuranta - tietyötietokannan viikoittainen päivittäminen 

- toimintaympäristö - haja-asutusalueiden ja kaupunkiseutujen muut tiet. 

Huomautuksia - 

Esimerkki palvelun sisällöstä Vt 1, HELSINKI - SALO. Suomusjärvi. Liittymät2l-22. 
- tiedote ajoneuvopäättee- Päällystystyö 5 km. Vain toinen kaista käytössä Salon suuntaan. No- 
seen peusrajoitus 60 km/h. Matka-aika pitenee noin 10 minuuttia. 

Leveysrajoitus 4 m. Varareitti tie 110 Iiittymästä 21 liittyniään 22. Pituus 
6 km. 
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Tiedotus säästä ja kelistä 
Kuvaus sisällöstä Tieto tieliikennejäijestelmässä vallitsevista ja lähiajan liikennesää- ja 

kelioloista. 

Tiedon muoto Vänkoodattu kartta, yhteyskohtainen kelitaulukko, liikennesäätiedote 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Matkaviestin, kulkuneuvopääte, PC (internet jne), radio, teksti-TV 
mä 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelusta vastaava 

Muut toimijat Lisäarvo- ja tiedotuspalveluiden tuottajat; Urakoitsijat tuottavat ajan- 
tasaiset tiedot kunnossapidon etenemisestä; Sää- ja keliennusteiden 

__________________________ tuottajat 

Korkea laatutaso Ajantasainen keliennuste (virheitä alle 5% ongelma-oloissa), tieto kelin 
muutoksista 10 minuutin kuluessa 

- seuranta - tiesääasemat kaikissa mikroilmastoissa (luotettava tienpinnan tila- 
anturi), liikkuvat kitka-antunt; ajantasainen tieto kunnossapitotoimista ja 
niiden etenemisennusteista; luotettava keliennustemalli 

- toimintaympäristö - moottoriväylät, pääteiden runkoverkko, suurien kaupunkiseutujen si- 
sääntulo- ja kehätiet 

Matala laatutaso Alueellinen keliennuste vähintään 3 kertaa vuorokaudessa (virheitä alle 
10% ongelmaoloissa), tieto kelin muutoksista 30 minuutin kuluessa 

- seuranta - tiesääasemaverkosto 
- toimintaympäristö - haja-asutusalueiden muut tiet ja kaupunkiseutujen muut tiet 

Huomautuksia - 

Esimerkki palvelun sisällostä Tie 7 HELSINKI VAALIMAA Hamina Liittymat 35 37 
- tiedote ajoneuvopaattee Vaikeat ajo olot Paikallinen voimakas raekuuro 
seen 

Nopeusrajoitus 60 km/h. 
Normaalit ajo-olot klo 10 mennessä 

Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumandollisuuksista antaa tietoa eri kulkumuodoista ja niiden käy-
tettävyydestä, reiteistä, aikatauluista sekä maksuista ja hinnoista. Tiedotus reiteistä, matkailu- ja 
oheispalveluista tarjoaa tietoa nähtävyyksistä ja muista reitin matkustajaa kiinnostavista koh-
teista, majoittumismandollisuuksista, muista matkailupalveluista ja -kohteista sekä matkan 
suunnittelua ja varauksia tukevaa tietoa. Edellä mainittuja palveluja voidaan toteuttaa tietoverk-
kojen kautta internetpalveluna tai esimerkiksi puhelinpalveluna. Toiminnot tukevat Tiehallinnon 
päämääriä, mutta palvelut kuuluvat lisäarvo- tai kaupallisten palveluiden luokkaan. 

Tiedottaminen pysäköintitarjonnasta vähentää turhaa pysäköintipaikkojen hakemista. Tieto voi-
daan toimittaa käyttäjille muuttuvien opastetaulujen avulla tai matkaviestimeen. Tämäkin toi-
minto tukee Tiehallinnon päämääriä, mutta palvelu kuuluu kaupallisten tai lisäarvopalveluiden 
luokkaan (pysäköintilaitokset, kunnat). 

Tiedotus joukkoliikennematkustajille antaa tietoa joukkoliikenteen tilasta, joukkoliikenne-
välineiden sijainnista ja aikatauluista, reiteistä, maksuista ja vaihtomandollisuuksista pysäkeillä, 
terminaaleissa ja joukkoliikennevälineissä. Tieto voidaan toimittaa kiinteisiin tai kulkuneuvossa 
oleviin tai kannettaviin päätelaitteisiin ja matkaviestimiin tietoverkkojen välityksellä. Kuten edelli-
set, palvelu kuuluu kaupallisten tai lisäarvopalveluiden luokkaan (liikennöitsijät, kunnat). 

Tiehallinto luovuttaa ajantasaista tietoa tieliikennejärjestelmän tilasta kaupallisten tai lisäarvo-
palvelun tuottajien käyttöön. 

4.2 Liikenteen ohjaus 

Tiehallinnolla on vastuu liikenteen ohjauksen toteuttamisesta yleisillä teillä. Liikenteen ohjaus 
toteutetaan kiinteänä ohjauksena, jota voidaan täydentää muuttuvalla ohjauksella. Muuttuvalla 
ohjauksella ohjataan liittymiä, väyliä tai tieverkkoa liikennevaloin. Muuttuvia opasteita voidaan 
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käyttää varoittamalla paikallisesti havaitusta vaarasta, käyttämällä olosuhteiden mukaan muut-
tuvia nopeusrajoituksia, opastamalla vaihtoehtoisille reiteille tai käyttämällä vaihtuvasuuntaista 
kaistanohjausta. 

Seuraavassa tarkastellaan erikseen Tiehallinnon ja muiden toimijoiden vastuulla olevia toimin-
toja liikenteen ohjauksessa. 

Liittymien ja väylien ohjaus liikennevaloin 
Kuvaus sisällöstä Liikenteen ohjaaminen liittymässä ja väyläosuudella liikennevaloilla 

Ohjauksen muoto Liikennevalot 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Valo-opastimet 
mä 

Tiehallinnon rooli Vastuussa yleisten teiden liikennevalo-ohjauksesta. Tiehallinto voi 
teettää palvelun tuottamisen. 

Muut toimijat Kunnat, muu palveluntuottaja 

Korkea laatutaso 100 % kaukovalvottuja ja liikenteen mukaan ohjautuvia 

- seuranta - 
- toimintaympäristö - Pääteiden ongelmakohteet ja -osuudet, kaupunkien sisääntulo- ja ke- 

hätiet sekä muut tiet, pääkaupunkiseudun muut tiet 

Matala laatutaso Kaikki liittymät kaukovalvottuja 

- seuranta - 
-toimintaympäristö - Pääteiden runkoverkko ja muut tiet 

Huomautuksia Moottoriväylillä, pääteiden runkoverkolla ja pääkaupunkiseudun si- 
________________________ sääntulo-ja kehäteillä ei käytetä liikennevalo-ohjausta. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Valo-opastimin ohjattu liittymä 	 - - 

\erkjn ojarirftn 

Kuvaus sisällöstä Tieverkon liittymissä koordinoidusti toteutettu liikenteen valo-ohjaus, 
_________________________ jolla pyritään optimoimaan koko verkon toiminta. 

Ohjauksen muoto Liikennevalot 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Valo-opastimet 
mä 

Tiehallinnon rooli Vastuussa yleisten teiden liikennevalo-ohjauksesta yhteistyössä kuntien 
kanssa. 

Muut toimijat Kunnat, muu palveluntuottaja 

Korkea laatutaso 100 % kaukovalvottuja, verkollinen optimointi yhteistyössä kuntien 
kanssa, liikennetieto-ohjattuja 100 % 

- seuranta - adaptiivinen alueellinen liikennevalojen ohjausjäqestelmä 

- toimintaympäristö - sisääntulo- ja kehätiet sekä muut tiet, pääkaupunkiseudun muut tiet - 
Matala laatutaso EI MÄÄRITELLÄ. 

Huomautuksia Järjestelmä soveltuu parhaiten liikenteellisesti kuormitettujen keskusta- 
alueiden liikenteen ohjaukseen. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Liikennetilanteen mukaan optimoitu liikennevalo-ohjäus verkolla. 
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Liikennevalojen etuustoiminnot 
Kuvaus sisällöstä Tietyille tienkäyttäjäryhmille annettu etuus valo-ohjauksisissa liittymissä 

__________________________ tiejaksolla tai —verkolla. 

Ohjauksen muoto Liikennevalot 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Valo-opastimet 
mä 

Tiehallinnon rooli Yleisten teiden liikennevalo-ohjauksen etuuksien järjestäminen. Yhteis- 
__________________________ työ kuntien ja joukkoliikennetoimijoiden kanssa. 

Muut toimijat Kunnat, muu palveluntuottaja, joukkoliikenne 

Korkea laatutaso Liikennevaloetuuksien ohjaaminen liikennetilanteen mukaan 

- seuranta - Joukkoliikenneajoneuvojen yms. tunnistaminen, joukkoliikenteen au- 
tomaattinen paikannus ja tiedonsiirto ohjauskojeeseen 

- toimintaympäristö - Joukkoliikenteen käyttämät väylät sisääntulo- ja kehäteillä sekä muulla 
katuverkolla 

Matala laatutaso Vihreän ajan osuuden lisääminen joukkoliikenteen käyttämillä reiteillä 

- seuranta - 
- toimintaympäristö - Joukkoliikenteen käyttämät väylät sisääntulo- ja kehäteillä sekä muilla 

teillä ja pääkaupunkiseudun muilla teillä 

Huomautuksia Muutkin entyisryhmät mandollisia, mm. hälytysajoneuvot, raskas liiken- 
ne yms. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Joukkoliikenteen etuudet liikennevaloliittymissä 

Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein 
Kuvaus sisällöstä Kuljettajien varoittaminen muuttuvilla opasteilla vaarasta. 

Tiedon muoto Varoituksen syy ja sisältö 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Muuttuva opaste 
mä 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelun toteuttaja. 

Muut toimijat Muu viranomainen, urakoitsijat 

Korkea laatutaso Turhia varoituksia <2 %. Ei varoitusta vaikka olisi pitänyt < 1 %. Poissa 
käytöstä < 1 % ajasta. 

- seuranta - Automaattinen ajantasainen seuranta, varmistukset: lisäanturit, kame- 
rat 

- toimintaympäristö - Pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, kaupunkien sisääntulo- ja 
kehätiet sekä muut tiet, pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja kehätiet sekä 
muut tiet 

Matala laatutaso EI MÄÄRITELLÄ. 

Huomautuksia Paikallista varoittamista tehdään tiedotuksena muiden medioiden kaut- 
ta. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Muuttuva varoitusmerkki ja tekstiviesti "LIUKAS AJORATA". 
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Olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset 
Kuvaus sisällöstä Muuttuvilla nopeusrajoituksilla liikenteen ohjaaminen liikenne- ja keli- 

olosuhteiden mukaan 

Tiedon muoto Rajoitus 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Muuttuva nopeusrajoitusmerkki, ajoneuvopääte (dynaaminen nopeuden 
mä säätö) 

Tiehallinnon rooli Palvelun toteuttaja, tiedon tuottaja 

Muut toimijat - 
Korkea laatutaso Automaattinen ajantasainen ohjaus liikenteen ja kelin mukaan, rajoitus 

oikea > 99 % ajasta 

- seuranta - tiheä liikenteen ja tiesään mittausverkosto, ennuste- ja ohjausmallit 

- toimintaympäristö - Moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, pääkaupunki- 
seudun sisääntulo- ja kehätiet, kaupunkien sisääntulo- ja kehätiet 

Matala laatutaso EI MAARITELLÄ. 

Huomautuksia - 
Esimerkki palvelun sisällöstä Liikenne- tai kelitilanteen mukaan automaattisesti muuttuvat nopeusra- 

______________________________ joitukset. 

Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen 
Kuvaus sisällöstä Vaihtoehtoisten reittien viitoittaminen ja/tai reittiohjeiden antaminen 

muuttuvilla opasteilla tai ajoneuvoon tuotetulla tiedolla 

Tiedon muoto Opastus 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Muuttuvat opasteet, kiinteät merkit, ajoneuvopääte. 
mä 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelun toteuttaja 

Muut toimijat Muut tiedon tuottajat 

Korkea laatutaso Oikeaan osunut tieto 99 % ohjauspäätöksistä 

- seuranta - Liikennetilanteen seuranta pää- ja vaihtoehtoisilla reiteillä 

- toimintaympänstö - Moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, pääteiden run- 
koverkko, kaupunkien sisääntulo- ja kehätiet, pääkaupunkiseudun si- 
sääntulo- ja kehätiet 

Matala laatutaso Kiinteät opasteet ja tiedotus joukkoviestimien kautta 

- seuranta - Manuaalinen seuranta 

- toimintaympänstö - Moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, pääteiden run- 
koverkko, kaupunkien sisääntulo- ja kehätiet, pääkaupunkiseudun si- 
sääntulo- ja kehätiet 

Huomautuksia Varareittijärjestelyt valmiina. Tietoa voidaan tuottaa myös ajoneuvo- 
__________________________ päätteeseen/radioihin. 

Esimerkki palvelun sisällöstä "Vt 4 ruuhkautunut Landen ja Heinolan välillä, käytä maantietä 140." 
- tiedote muuttuvassa 
opasteessa 
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Kaistan käytön ohjaaminen 
Kuvaus sisällöstä Ajokaistojen ajosuunnan muuttaminen tai kaistojen sulkemineri. 

Ohjauksen muoto Muuttuvat opasteet 
Loppukäyttäjän käyttöliitty- 
mä 

Muuttuvat opasteet 

Tiehallinnon rooli Palvelun tuottaja 
Muut toimijat Kunnat 
Korkea laatutaso 
- seuranta 
- toimintaympäristö 

Oikea ohjaus 100 % tilanteista. 
- Ajantasainen, tiheä ja luotettava seurantajärjestelmä 
- Moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, pääkaupunki-
seudun sisääntulo- ja kehätiet, kaupunkien sisääntulo- ja kehätiet, 

Matala laatutaso EI MAARITELLÄ. 
Huomautuksia Erityisesti silloilla ja tunneleissa. Kaistaohjauksen 100 % toimivuus eri-

tyisen tärkeää ajosuunnan muuttuessa. 
Esimerkki palvelun sisällöstä - Vaihtuvasuuntainen kaistaohjaus aamuruuhkassa. 

4.3 Häiriön hallinta 

Tiehallinnolla on tärkeä rooli yksilöliikenteen häiriöiden hoitamisessa. Häiriötilanteen hallintaan 
liittyy häiriöiden havaitseminen, niiden vaikutusten minimoiminen ja häiriöiden poistaminen. Eri-
tyisen kriittisiä ovat ennustamattomat, yllätykselliset häiriöt kuten liikenneonnettomuudet ja kul-
kuneuvojen rikkoutumiset. Häiriötilanteessa on useita eri osapuolia hoitamassa tilannetta (polii-
si, pelastustoimi, Tiehallinto). Keskeiset häiriöiden hallinnan keinot ovat tiedotus häiriöistä ja 
liikenteen ohjaus häiriökohdan ohi. 

Seuraavassa tarkastellaan erikseen Tiehallinnon ja muiden toimijoiden vastuulla olevia toimin-
toja häiriötilanteiden hoitamisessa. 
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Yksilöliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen 
Kuvaus sisällöstä Epätavallisen liikennetilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, ml. On- 

nettomuus. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen ja liikenteen ohjaami- 
nen normaalien liikenneolojen palautumiseen saakka. 

Tiedon muoto Tiedotus joukkoviestimillä tai ajoneuvopäätteeseen 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Kiinteä tai muuttuva opaste, radio, ajoneuvopääte 
mä 

Tiehallinnon rooli Tiedon tuottaja, palvelun tuottaja 

Muut toimijat Poliisi, hälytyskeskukset, muut palvelun tuottajat, tunnistetut havainnoi- 
__________________________ jat 

Korkea laatutaso > 15 min kestävistä häiriöistä tieto < 10 min viipeellä (klo 19-6 < 30 
min). Varareittijärjestelyt. Ohjaus- ja raivaus < 20 min tietoon tulosta. 
Varareittisuunnitelma, liittymänumerot, viitoitus. 

- seuranta - Automaattinen tiedonkulku liikennekeskukseen hätäkeskuksil- 
ta/poliisilta. 

- toimintaympäristö - Moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, pääteiden 
runkoverkko, pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja kehätiet, kaupunkien 
sisääntulo- ja kehätiet 

Matala laatutaso > 30 min kestävistä häiriöistä tieto <20 min viipeellä (klo 19-6 <40 
min). Varareittijärestelyt. Ohjaus- ja raivaus < 20 min tietoon tulosta. 
Varareittisuunnitelma, liittymänunierot, viitoitus. 

- seuranta - Automaattinen tiedonkulku liikennekeskukseen hätäkeskuksil- 
ta/poliisilta. 

- toimintaympäristö - Haja-asutusalueet muut tiet, kaupunkiseutujen muut tiet, pääkaupun- 
kiseudun muut tiet 

Huomautuksia - 

Esimerkki palvelun sisällöstä Tie 4, Jyväskylä-Oulu. Temmes, Liittyrnät 103-105. 
- tiedote ajoneuvopäättee- Liikenneonnettomuus 6 km Temmeksestä pohjoiseen. Vain toinen 
seen kaista käytössä. Poliisi ohjaa liikennettä. Seisahteleva jono välillä Tem- 

mes - Tyrnavan liittyma Matka aika pitenee noin 25 minuuttia Hairio 
poistettu klo 19 rnennessa 

Etaisyys 95 km 

Kiertotie ehdotus Pulkkila-Vihanti Oulu 

Vaikutus: matkan pituus + 19 km, aikasäästö 10 min 

_________________________ Etäisyys kiertotien alkuun 49 km. 

Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hoitamisella tarkoitetaan joukkoliikennepalvelun häiriötilan-

teen havaitsemista ja tunnistamista sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista esimerkiksi 
tiedottamisen tai kaluston ohjauksen avulla. Tiehallinnolla ei ole aktiivista roolia erityisesti jouk-

koliikenteen häiriötilanteiden hoitamisessa vaan se vastaa tiedotuksesta ja ohjauksesta yleisten 
teiden osalta kuten yksilöliikenteen osalta. 

4.4 Kysynnän hallinta 

Liityntäpysäköinnissä helpotetaan liikennemuodon vaihtoa yksityisautosta joukkoliikenteeseen 

tai päinvastoin pysäköintiratkaisujen ja tiedotuksen avulla. Liityntäpysäköinnin käyttö ei laajene 
olennaisesti pääkaupunkiseudun kehä- ja sisääntuloteiden koepaikkojen ulkopuolelle ennen 

muiden, tehokkaampien kysynnän hallinnan keinojen käyttöönottoa. Vuonna 2015 liityntä-

pysäköintiä käytetään laajalti pääkaupunkiseudulla. Muina kysynnän hallinnan keinoina otetta-

neen paikallisesti laajalti pääkaupunkiseudulla käyttöön pysäköinti- ja pääsynsäätelyjärjestel-

miä, joilla rajoitetaan henkilöautojen käyttöä keskustojen aroilla alueilla. Järjestelmiin liittyy tie-

dotus pysäköintipaikkojen saatavuudesta ja maksuista sekä paikkojen varauspalvelut. Tiehal-
linto osallistuu järjestelmien vaatimien liikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmien toteuttamiseen 

yleisiDe teille ja antaa järjestelmien käyttöön keräämäänsä ajantasaista keli- ja liikennetietoa. 
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Muuten vastuu järjestelmien toteuttamisesta, käytöstä ja valvonnasta on kaupungeilla, liiken-
nöitsijöillä, yksityisillä toimijoilla ja Tiehallinnon ulkopuolisilla viranomaisilla. 

Kutsujoukkoliikenteessä joukkoliikennepalvelut tuotetaan matkustajien yksilöllisiä tarpeita (lähtö- 
ja määräpaikka, aika, jne.) vastaavasti tilauskeskuksen avulla. Kutsujoukkoliikenne on joko lii-
kennöitsijöiden kaupallinen palvelu tai yhteistyössä julkisen sektorin kanssa toteutettu palvelu. 
Tiehallinto antaa järjestelmistään ajantasaista keli- ja liikennetietoa palveluiden käyttöön ja osal-
listuu digitaalisten kartta-aineistojen ylläpitoon. 

Henkilöautojen yhteiskäyttö eli kimppakyyti on yhden auton yhteiskäyttöä eri talouksissa asuvi-
en, samanlaisen lähtö- ja määräpaikkayhdistelmän omaavien henkilöiden kesken. Tiehallinto 
tukee henkilöautojen yhteiskäyttöä valo-ohjausetuuksien ja kaistaohjauksen avulla. Vuoteen 
2015 mennessä otetaan rajallisesti käyttöön muuttuvien opasteiden avulla kimppakaistoiksi 
ruuhkahuippuina osoitettuja kaistoja. 

Julkisen liikenteen ja etenkin usean eri palvelun kattavat maksujärjestelmät hyödyttävät myös 
Tiehallinnon tavoitteiden saavuttamista, mutta vastuu järjestelmien toteuttamisesta ja ylläpi-
dosta kuuluu liikennöijille, kunnille ja muille viranomaisille. Tiehallinto antaa omista järjestelmis-
tään tarvittaessa ajantasaista keli- ja liikennetietoa maksujärjestelmien käyttöön. 

4.5 Kuljettajan tukijärjestelmät 

Kuljettajan tukijärjestelmillä tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä telemaattisia järjestelmiä, jotka aut-
tavat kuljettajaa ajotehtävän suorittam isessa. Järjestelmä voi olla kuljettajaa informoiva, tukeva 
tai pakottava. Informoivassa järjestelmässä nopeusrajoitustieto ja sen muutokset välitetään suo-
raan ajoneuvopäätteeseen, mutta kuljettaja voi vapaasti valita ajonopeutensa. Tukevassa jär-
jestelmässä kuljettajalla on itse mandollisuus valita käyttääkö automaattista nopeudenrajoitta-
mista vai ei. Pakottavassa järjestelmässä ajoneuvon suurin nopeus on koko ajan rajoitettu no-
peusrajoitusten mukaiseksi. 

Kuljettajien tukijärjestelmien kehittäminen perustuu suurelta osalta ajoneuvoteollisuuden aloit-
teisiin ja kehittämistyöhön. Tiehallinto on kuitenkin mukana tukemassa kehitystä ja palveluita 
tärkeiksi katsotuilla neljällä eri alueella: dynaaminen maksiminopeuden säätö, kaistalla pysymi-
sen tukeminen, suunnistus- ja reitinopastus sekä hätäpalvelut. Tiehallinto osallistuu kuljettajien 
tukijärjestelmien kehittämiseen erityisesti tuottamalla ja ylläpitämällä järjestelmien vaatimia pe-
rustietoja (esimerkiksi digitaalinen kartta-aineisto ja sen ylläpito). 
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Dynaaminen maksiminopeuden säätä 
Kuvaus sisällöstä Muuttuva ajonopeuden säätö, joka perustuu tiestä ja ajo-olosuhteista 

saataviin tietoihin. 

Tiedon muoto Ajoneuvon määrätty korkein ajonopeus. 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Ajoneuvon sisäinen järjestelmä, jolla säädellään nopeutta. 
mä 

Tiehallinnon rooli Perustiedon tuottaminen järjestelmien tukemiseksi: nopeusrajoitustieto, 
sää ja keli sekä liikennetilanne. 

Muut toimijat Ajoneuvoteollisuus, säämallien ja ennusteiden toimittajat. 

Korkea laatutaso Koeosuudet, joilla kehitetään dynaamista ajonopeuden säätöä. 

- seuranta - Ajantasainen olosuhde- ja nopeusrajoitustieto (kiinteät & muuttuvat) 
tietojärjestelmissä. 

- toimintaympäristö - Moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet ja —osuudet, pääkaupunki- 
seudun ja kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehätiet. 

Matala laatutaso EI MAARITELLÄ. 

Huomautuksia Tiedonsiirto ajoneuvoon. 

Esimerkki palvelun sisällöstä Pakottavassa järjestelmässä ajoneuvon suurin nopeus on koko ajan 
rajoitettu nopeusrajoitusten mukaiseksi. 

Kaistalla pysymisen tukeminen 
Kuvaus sisällöstä 
__________________________ 

Ajoneuvon automaattinen sivusuuntaisen liikkeen ohjaaminen tiemer-
kintöjen ja tien reunan sijainnin avulla. 

Palvelun muoto - 

Loppukäyttäjän käyttäliitty- 
mä 

Ajoneuvojärjestelmä, joka säätelee ajoneuvon sivusuuntaista sijaintia. 

Tiehallinnon rooli Toimintoa tukevan tiedon tuottaminen. 

Muut toimijat Ajoneuvoteollisuus. 

Korkea laatutaso 

- seuranta 

-toimintaympäristä 

Mandollisesti koeosuuksia vuonna 2015 

- 

- 

Matala laatutaso EI MÄÄRITELLÄ. 

Huomautuksia - 	- 

Esimerkki palvelun sisällöstä Ajoneuvon stvusijainnin automaattinen ohjaaminen moottoritiella 
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Navigointijärjestelmät 
Kuvaus sisällöstä Tiedot valittujen knteenen mukaisesta reitistä määräpaikkaan. 

Tiedon muoto Karttamuotoinen tai puhuttu opastus. 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Ajoneuvopääte 
mä 

Tiehallinnon rooli Digitaalisen kartta-aineiston tuottamien. Dynaamisen liikennetiedon 
tuottaminen (ruuhkat, onnettomuus, kiertotie jne.) 

Muut toimijat Palveluiden tuottajat: ajoneuvoteollisuus, laitteistotuottajat, karttatiedon 
__________________________ tuottajat 

Korkea laatutaso Kaikkien yleisten teiden ja katujen tiedot ml. kaistat ja nopeusrajoitukset 
sisältyvät digitaaliseen kartta-aineistoon. 

- seuranta - Ajantasainen liikenteen seuranta, kuten tiedotuksessa ja häinönhallin- 
nassa. 

- toimintaympänstö - Kaikki yleiset tiet ja kadut. 

Matala laatutaso EI MAARITELLÄ. 

Huomautuksia - 

Esimerkki palvelun sisällöstä"Vt 4 ruuhkautunut Landen ja Heinolan välillä. Käänny 1000 metrin 
- tieto ajoneuvon navigoin- päästä liittymästä maantielle 140.' 
tijärjestelmään _________________________________________________________________ 

Hätäpalvelut 
Kuvaus sisällöstä Hätätilanteen (onnettomuus, ajoneuvon rikkoontuminen jne.) havaitse- 

minen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen avun saamiseksi paikal- 
le. 

Tiedon muoto Hätäsanoma 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Ajoneuvopääte, matkaviestin, musta laatikko 
mä 

Tiehallinnon rooli Digitaalisen kartta-aineiston tuottaminen (sijaintitiedot), Tiehallinnon 
tulee saada tieto liikennettä häiritsevistä onnettomuuksista automaatti- 
sesti liikenteen tiedottamista ja ohjausta varten. 

Muut toimijat Hätäkeskus, poliisi, ajoneuvoteollisuus, teleoperaattorit. 

Korkea laatutaso Automaattinen hätätilanteen havaitseminen ja apupyynnön lähettämi- 
nen 

- seuranta - Automaattinen tiedonvaihto toimijoiden välillä 

- toimintaympäristö - Kaikki yleiset tiet 

Matala laatutaso EI MAARITELLÄ. 

Huomautuksia - 

Esimerkki palvelun sisällöstä Auton turvatyyny lauennut kello 16:19 tieosoitteessa 9 310 3200. 
- hätäsanoma 

4.6 Valvontajärjestelmät 

Valvontajärjestelmät ovat erityisen tärkeitä turvall isuustavoitteiden saavuttamisen kannalta, jos-
kin kuljetusten painon ja kaistan käytän valvonnalla vaikutukset painottuvat sujuvuuden ja infra-
struktuurin tehokkaaseen käyttöön. 

Automaattisessa nopeus- ja risteysvalvonnassa taltioidaan nykyään kuva ajoneuvosta kuljettaji-
neen valokuvalle. Prosessi on työläs ja automaattivalvonnan tehostamiseksi on haluttu siirtyä 
kuljettajavastuusta haltijavastuuseen mm. ylinopeusrikkom uksissa. Tällöin valvontajärjestel-
mälle riittäisi ajoneuvon tunnistaminen esimerkiksi rekisteritunnuksen avulla. Järjestelmien 
käyttäalue lienee vuonna 2015 huomattavasti nykyistä laajempi. Tiehallinto vastaa järjestelmän 
vaatimien tienvarsilaitteistojen asentamisesta yleisille teille, mutta muuten vastuu järjestelmistä 
ja niiden käytöstä on poliisilla. 
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Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta tarkoittaa riskikuljetusten ajantasaista seurantaa ja 
kuljetuksiin puuttumista ongelmatilanteissa. Kuljetusten seurannasta ja ongelmatilanteisiin 
puuttumisesta vastaavat muut viranomaiset. Tiehallinto luovuttaa omista järjestelmistään ajan- 
tasaista sää-, keli-, liikenne- ja häiriötietoa järjestelmien käyttöön. 

Kuljetusten painon valvonnassa seurataan kuljetusten painoja tiehen sijoitettujen automaattisten 
punnitusasemien avulla ja puututaan havaittuihin ylipainoihin. Tiehallinto vastaa tiedon keruus-
ta, mutta ylipainoihin puuttuminen kuuluu poliisin vastuulle. 

Alla tarkastellaan erikseen Tiehallinnon vastuulla olevaa kaistankäytön valvontaa. Vastaavaa 
kaistankäytön valvontaa tehdään myös aluemaksujärjestelmiin liittyvillä maksuasemilla, jossa 
taltioidaan video- tai valokuvalle automaattimaksukaistaa väärin käyttävät kuljettajat ja ajoneu-
vot. Näihin palveluihin Tiehallinto osallistuu osana koko aluemaksujärjestelmän toteuttamiseen 
osallistumista. Valvontajärjestelmän käytöstä vastaavat kunnat ja muut viranomaiset (poliisi). 

Automaattinen kaistan käytön valvonta 
Kuvaus sisällöstä Kaistaohjausjärjestelmien suljetuksi merkitsemien kaistojen käyttäjien 

havaitseminen ja ohjaaminen oikeille kaistoille varoitusten avulla. 

Tiedon muoto Kuva- ja/tai tekstimuotoinen opastus. 

Loppukäyttäjän käyttöliitty- Muuttuva opastetaulu kaistan päällä tai vieressä. 
mä 

Tiehallinnon rooli Toiminnon toteuttaja 

Muut toimijat Poliisi (jos liitetään opasteita tottelemattomien taltioiminen ja nkkomuk- 
sun puuttuminen osaksi järjestelmää) 

Korkea laatutaso Automaattinen havaitseminen 99,99 % tapauksista, opastetaulut käy- 
tössä 99 % ajasta. 

- seuranta Ajantasainen kaistan käytön seuranta video-, silmukka- tai muiden il- 
maisimien avulla 500 m välein. Varmennus videokameroiden avulla. 

- toimintaympäristö Ne kaistaohjatut osuudet moottonväylillä, pääteiden ongelmaosuuksilla 
ja kaupunkien sisääntulo- ja kehäteillä, joilla on ongelmia opasteiden 
noudattamisen suhteen. 

Matala laatutaso EI MAARITELLÄ MATALAA LAATUTASOA. 

-seuranta - 
- toimintaympäristö - 
Huomautuksia Toiminnolla ei muuta laatutasoa kuin korkein. 

Esimerkki palvelun sisällöstä AUTO ABC-123 
- muuttuvan opasteen teksti KAISTA SULJETTU 

SIIRTYKAAOIKEALLE KAISTALLE 

4.7 Kaluston ja kuljetusten hallinta 

Kaluston ja kuljetusten hallinnan toiminnot ovat yleensä kaupallisia tai kunnan tai läänien yh-
dessä liikennöijien kanssa toteuttamia. Tiehallinnon kannalta merkittävin toiminto on riskikulje-
tusten hallinta, jonka avulla ohjataan riskiaineiden ja -tavaroiden kuljetuksia. Tiehallinto myöntää 
erikoiskuljetusluvatja osoittaa kuljetuksille sopivat reitit yleisillä teillä. Liikenne- ja viestintä-, ym-
päristö- ja sisäasianministeriö puolestaan huolehtivat toimintoon liittyvästä lainsäädännöstä. 
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4.8 Tiedon keruu- ja hallintajärjestelmät 

Liikennekeskukset 

Liikenteen hallinnan toimintojen aikaansaamiseksi on ylläpidettävä tietojärjestelmiä sekä liiken-
nekeskuksia, joissa operaattorit huolehtivat liikenteen hallinnan eri toimintojen käytöstä ja toi-
minnasta sekä yhteyksistä yhteistyötahoihin. Tietojärjestelmät sisältävät tiedon keruun, hallin-
nan ja välittämisen sekä tietoliikenneyhteydet. 

Liikennekeskusten operaattorit käyttävät ja valvovat eri liikenteen hallinnan toimintoja sekä niitä 
tuottavia järjestelmiä. Liikennekeskukset kantavat käytännön viranomaisvastuun tieliikennejär-
jestelmän jatkuvasta toim ivuudesta. 

Liikennekeskusten operaattorit käyttävät liikenteen hallinnan järjestelmiä erilaisten ohjauspäät-
teiden välityksellä. Liikenteen hallinnan yhteinen käyttöliittymä kattaa Tiehallinnon yleisimmät 
liikenteen hallinnan järjestelmät ja yhdistää ne yhdelle pääteasemalle. Operaattorit valvovat 
automaattisesti toimivia järjestelmiä ja puuttuvat tarvittaessa niiden toimintaan sekä huolehtivat 
järjestelmiin tulevien vikojen korjauksien tilauksesta ja organisoinnista toimintaohjeiden mukai-
sesti. Operaattorit pitävät yllä käyttöpäiväkirjaa, josta käyvät ilmi mm. liikennekeskuksiin tulevat 
ja sieltä lähtevät viestit ja tiedotteet sekä siellä tehdyt toimenpiteet. Käyttöpäiväkirjaa pidetään 
pääosin automaattisesti sähköisessä muodossa. 

Liikennekeskusten toiminnassa korostuu yhteistyö eri tahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja 
ovat mm. muut liikennekeskukset, kansainväliset liikenteen tiedotus- ja hallintakeskukset, poliisi, 
hätäkeskukset, tulli, rajavartiolaitos, urakoitsijat, kaupunkien liikennevalokeskukset, liikennelai-
tokset ja matkakeskukset. Liikennekeskukset vaihtavat tietoa näiden tahojen kanssa ja toimitta-
vat niille tarvittaessa hälytyksiä. 

Liikennekeskuksiin voi myös sijoittua muiden organisaatioiden liikenteen hallintaan liittyviä toi-
mintoja kuten kaupunkialueiden liikenteen hallinta, liikennevalojen kaukovalvonta, kutsujoukko-
liikenne, muut julkisen liikenteen palvelut ja kuntien liikenteen hallinnan palvelut. 

Liikennekeskusten merkitys korostuu poikkeustilanteissa, jolloin esim. kiinteä tai automaattisesti 
muuttuva liikenteen ohjaus eivät riitä tilanteen purkamiseen riittävällä nopeudella. Tämän vuoksi 
Ii ikennekeskuksissa on oltava päivystys vuorokauden ympäri. 

Seurantajärjestelmät 

Liikenteen hallinnan kaikki palvelut perustuvat siihen, että niiden käytössä on ajantasainen tieto 
sekä pysyvistä että hitaasti ja nopeasti muuttuvista seikoista tieliikennejärjestelmässä. Liiken-
teen hallinnan kannalta erityisen tärkeitä ovat ajantasaiset tiedot liikenteestä (liikennetilanne, 
matka-ajat) ja häiriötilanteista kuten onnettomuuksista ja tietöistä, säästä, kelistä ja kunnossapi-
don tilanteesta. 

Kiinteitä seuranta-asemia ovat mm. liikenteen automaattiset mittausasemat, tiesääasemat ja 
keli- ja liikennekamerat. Kiinteät seuranta-asemat ovat suhteellisen hintavia ja ne vaativat erilli-
set sähkö- ja tietoliikenneyhteydet. Tavoitteena on kehittää avoimeen arkkitehtuuriin perustuva 
havaintoasema, jossa yhteiseen sähkö- ja tietoliikenneyhteyteen perustuvaan asemaan voidaan 
liittää yhtenäisen liityntäpinnan välityksellä useita eri antureita, mm. liikenteen mittaus-, tiesää-
ja keli- sekä ympäristön tilaa kartoittavat anturit. Tällainen ratkaisu ilmeisesti myös alentaa ase-
mien kustannuksia lisäämällä kilpailua antamalla mandollisuuden liittää asemiin eri valmistajien 
antureita. 

Kiinteiden asemien tuottaman tiedon yleistäminen ympäröivälle tieverkolle on ongelmallista. 
Tiesään ja kelin osalta tietojen yleistettävyyttä voidaan parantaa lämpökartoituksen avulla, kun 
taas liikennetietojen yleistettävyyttä parannetaan erilaisilla malleilla. 
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Suomessa liikennemäärät ovat yleensä niin pieniä, ettei kiinteitä asemia tulevaisuudessakaan 
kannata liikenteen hallinnan tarpeisiin toteuttaa laajamittaisesti muualla kuin moottoriväylillä, 
pääteiden runkoverkon liikennöidyimmillä osuuksilla sekä suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- 
ja kehäteillä tai paikallisesti muuttuvan liikenteen ohjauksen niin vaatiessa. Tiesään, kelin ja lii-
kenteen ennustamiseen kiinteät asemat ovat edelleen välttämättömiä, jotta laadukkaita liiken-
teen hallinnan peruspalveluita voidaan toteuttaa. 

Tiedon keruun painopiste tulevaisuudessa siirtyy enemmän liikkuvien anturien käyttöön eli tie-
don keruuseen erilaisilla antureilla varustetuista ajoneuvoista, joiden sijaintia ja anturien tietoja 
seurataan ajantasaisesti. Keliä ja tienpinnan tilaa seuraavat ajoneuvot ovat aluksi Tiehallinnon 
ja sen urakoitsijoiden omia autoja, tai linjaliikennettä ajavia linja-autoja ja kuorma-autoja. Seu-
rantalaitteisto antureineen on Tiehallinnon omaisuutta. Myöhemmin anturien yleistyessä ja 
muuttuessa tavallistenkin autojen yleisiksi varusteiksi, liikkuvina antureina tulevat kyseeseen 
myös yksityiset autot. Anturiajoneuvoilla kerätään ajantasaista tietoa kelistä (kitka), matkanope-
uksista, liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä ja yleensä liikennetilanteesta. Tiedot ovat sekä nu-
meeris- että videokuvamuotoista. Anturiajoneuvoja käytetään etenkin pääteiden runkoverkon 
yhteysväleillä ja suurten kaupunkiseutujen sisääntulo- ja kehäteillä. Anturiajoneuvojen tuotta-
maa tietoa käytetään liikenteen hallinnan toimintojen ohjaamisen lisäksi tilastollisen tiedon ke-
ruuseen liikenteen hallinnan toiminnan laadun ja tuloksellisuuden arviointiin. 

Matka-aikojen mittaamiseen käytetään rekisteritunnusten tunnistamista kuvankäsittelyn keinoin 
tai muiden autossa olevien tunnistimien havainnointia eri tien poikkileikkauksissa joko kiinteiden 
asemien tai ajoneuvoissa olevien anturien avulla. Mm. matkapuhelimien paikantaminen saattaa 
tarjota uusia mandollisuuksia liikenteen seurannan toteuttamiseen lähivuosina. 

Häiriötilanteiden havaitseminen vaatii myös erityisiä tiedonkeruumenetelmiä. Automaattinen 
häiriötilanteiden havaitseminen anturiajoneuvojen, silmukkailmaisimien, videokuvankäsittelyn ja 
muiden tienvarsilaitteistojen avulla tulee kyseeseen vain erityisen vilkkailla väylillä suurten kau-
punkien lähistöllä ja vilkkailla korkealuokkaisilla väylillä. Muilla teillä häiriötilanteet saadaan tie-
toon joko poliisin tai aluehälytyskeskusten kautta tietojärjestelmäyhteyksien välityksellä tai tien- 
käyttäjiltä matkapuhelimien välityksellä. Viimeksi mainitun järjestelmän käyttöä helpottaa mat-
kapuhelimien paikantamismandollisuus ainakin hätäpuhelujen osalta, joka otetaan käyttöön 
vuonna 2001. Tietoja häiriötilanteista saadaan liikennekeskuksiin myös radioasemien kautta. 
Tienkäyttäjistä luotettavimman ryhmän muodostavat Tiehallinnon omien työntekijöiden lisäksi 
ammattiautoilijat, mutta tienkäyttäjien ilmoitukset pyritään aina varmentamaan ennen toimenpi-
teiden laajamittaista käynnistämistä (mm. rekisteröidyt tienkäyttäjät). 

Tietöiden aiheuttamista häiriöistä saadaan ajantasaista sijainti- ja vaikutustietoa jokaiselta pää- 
teiden työmaalta, joissa tietyömaiden liikenteenohjauslaitteisiin on liitetty jatkuvatoiminen lähetin 
paikantimineen. Muilla teillä tieto on lähes ajantasaista ja päivitetään vähintään kerran vuoro-
kaudessa. 

Lisäksi tietoa kerätään liikennepalveluiden saatavuuden seurantaa varten lähinnä lossi- ja laut-
tayhteyksien kulloisestakin tilanteesta (lautan/lossin sijainti) ja julkisen liikenteen ajoneuvojen 
sijainnista. Viimeksi mainittu tieto saadaan lisätietona silloin, kun linja-autoja käytetään anturi-
ajoneuvoina. 

Seurannan toteutustavan ja kustannukset suurelta osin määräävä seurannan laatutasotavoite 
määritetään kullekin tieosuudelle osuuden toimintaympäristön ja tarjottavien liikenteen hallinnan 
palvelujen perusteella. 
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Tietojärjestelmät 

Digitaalinen tie- ja katuverkko 

Liikenteen hallinnan tietojärjestelmien ja -palveluiden perustana on kansallinen tie- ja katuver-
kon tietojärjestelmä DIGIROAD, joka sisältää digitaalisessa muodossa Suomen tie- ja katuver-
kon sekä verkon tärkeimmät ominaisuustiedot. Lisäksi tietojärjestelmässä on välineet tietojen 
välittämiseen, hallintaan ja ylläpitoon. Tavoitteena on, että DIGIROAD-järjestelmä olisi valmis 
vuoden 2003 loppuun mennessä. Tiehallinto vastaa järjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta. 
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2001). 

DIGIROAD-järjestelmän ydin on tietokanta, jota tulevat hyödyntämään useimmat liikenteen ja 
kuljetusten telemaattiset palvelut. Tietokanta sisältää teiden ja katujen kolmiulotteisen geomet-
rian sekä liikenteen, kuljetusten ja väylänpidon palveluissa tarvittavia tärkeimpiä ominaisuustie-
toja, kuten leveys, yksisuuntaisuudet, osoitteet ja kulkurajoitukset. Vuoden 2003 järjestelmän 
tietosisältö on suunniteltu siten, että se palvelee erityisesti liikenteen ja kuljetusten (liikennete-
lematiikan) palveluiden toteuttamista. (Liikenne-ja viestintäministeriö 2001). 

DIGIROAD tulee olemaan luonteeltaan julkinen perusrekisteri, jonka ei ole tarkoitus tuottaa 
voittoa ja jossa tietojen luovutuksesta saatavilla korvauksilla katetaan ainoastaan tietopalvelun 
ylläpidon aiheuttamat kustannukset. DIGIROAD-järjestelmän tuottamaa aineistoa voidaan hyö-
dyntää erilaisissa tuotteissa ja palveluissa. Yritykset, viranomaiset ja kunnat tekevät DIGIROAD-
aineiston pohjalta järjestelmiä ja palveluja liike-elämän, julkisen sektorin ja kuluttajien käyttöön. 
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2001). 

Ajantasainen tieto tie-ja liikenneoloista 

Liikennekeskukset hyödyntävät tiedon keruussa ja ylläpidossa laitostasoisia perusjärjestelmiä: 
tiesää, keli- ja liikennekamerakuvat, sekä liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä (LAM) ja 
tierekisteri (tiestön ominaisuustiedot). Lisäksi Tiehallinto ostaa tutka- ja satelliittikuvia sekä sää- 
ennusteita sääpalvelujen tuottajilta ja kartta-aineistoa kartta-aineiston tuottajilta sekä toimenpi-
detietoja ja keliennusteita urakoitsijoiltaan. 

Liikennekeskusten omat tiedon keruun ja hallinnan nykyiset järjestelmät ovat: 

• 	LK-tieto - liikennekeskusten tietojärjestelmä liikennehäiriötietojen hallintaan ja tiedottami- 
seen 

• TITY - tietyörekisteri, johon kirjataan suunnitellut ja käynnissä olevat tietyöt ja tiedotetaan 
niistä 

• 	Kelisyöttöohjelma, jolla kelikeskukseti urakoitsijat raportoivat liikennekeskukselle kelien- 
nusteet ja jolla liikennekeskus edelleen tiedottaa viestimille ja päivittää internet-palvelua 

• Crusader - RDS-TMC tiedotteiden hallintaan ja lähettämiseen 

• 	Paikalliset liikenteen ohjausjärjestelmät 

Liikennekeskusten tietojärjestelmään LK —tietoon tallennetaan liikenteen häiriötiedot kuten on-
nettomuudet, yleisötapahtumat, erikoiskuljetukset ja lyhytkestoiset tietyöt sekä viranomaisilta tai 
tienkäyttäjiltä saadut tiedot yleisten teiden varusteiden, laitteiden tai hoidon puutteista. Sijainti- 
tiedon esittämisessä LK-tieto hyödyntää tierekisterin osoitejärjestelmää, paikkatietokannan ni-
mistöä sekä vektori- ja rasterikartta-aineistoja. LK-tieto integroidaan Lilli-järjestelmään, jolla hal-
litaan viranomaisilta ja tienkäyttäjiltä saatuja palautteita ja välitetään niitä ko. asiasta tai alueesta 
vastaavalle urakoitsijalle. Tulevaisuudessa LK-tiedolla hallitaan myös kelirikkotietoja sekä pit-
käkestoisia tietöitä. Erityisen tiedonvaihtopalvelun avulla toteutetaan tiedonvaihto Tiehallinnon 
eri järjestelmien välillä sekä koti- ja ulkomaisille liikennekeskuksille, muille viranomaisille, liiken- 
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netelematiikan palveluiden tuottajille, kuljetusyrityksille jne. Kotimaisissa yhteyksissä noudate-
taan Stara- mallia, kansainvälinen tiedonvaihto perustuu DATEX-standardeihin. 

Tiedon keruussa ja välittämisessä käytetään hyväksi olemassa olevaa tietoliikenneinfrastruktuu-
ria. Omien tietoliikenneyhteyksien ja -verkkojen rakentaminen tulee kyseeseen vain erityisen 
painavista syistä. 



Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjat - taustaraportti 	 LIITE 5 

LIITE 5: LIIKENTEEN HALLINNAN JÄRJESTELMÄT 
VUODEN 2000 ALUSSA 

Toiminto Sisältä Määrä Uushankinta-arvo ja 
ylläpitokustannukset 

Tie- ja liikenneolojen Liikenteen seuranta 
seuranta • LAM-asema 1  244 28 Mmk 

• Liikennekamera 2  40 
• Matka-ajan seuranta (Kehä 1) 1 4,1 Mmklv 

Kelin seuranta 40 Mmk 
• Tiesääasema 3  260 
• Kelikamera2  85 11 Mmk/v4  

Liikenteen tiedotus Verkkotiedotus 
• 	Internet 
• RDS-TMC 
• Teksti-TV 3 Mmk 
• Radio 
• Infopisteet 1,1 Mmk/v 
• Viranomaislinja 
• Tienkäyttäjän linja 
• Tietyökartta __________ ____________ 

Tienvarsitiedotus 
• Nopeusnäyttö 37 
• Lämpötilanäyttä 6 5 Mmk 
• Turvaväliopaste 1 
• 	Liityntäpysäkäinti 3 0,1 Mmk/v 
• Lautta-aikataulu 1 

Liikenteen ohjaus Muuttuva liikenteen ohjaus 
• Avattavan sillan ennakkovaroitusjärjestelmä 3 
• Hirvivaroitusjarjestelma 2 
• Kaistaohjausjärjestelmä 1 38 Mmk 
• Muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä 6 
• Muuttuva nopeusrajoitus yksittäisessä tienkoh- 11 1,2 Mmk/v 

dassa 
• Muuttuva kelivaroitus yksittaisessa tienkohdassa 4 
• Ruuhkavaroitusjarjestelma 1 
• Saaohjattu silta 1 
• Saaohjattu tie 1 
• L kenneva oa este maf5  300 350 iro Mmk 

4 Mmkfv 

1)Lisäksi seitsemän LAM -asemaa kuuluu yhtenä osana muuttuvan lIIkenteen ohjauk- 274 Mmk 
sen järjestelmiin. 
2)Useita kameroita käytetään sekä kelin että lIIkenteen seurantaan. 21 5 Mmk/v 
3)Lisäksi kymmenen tiesääasemaa kuuluu yhtenä osana muuttuvan lIIkenteen ohjauk- 
sen järjestelmlln. 
4)Sisältää sääennustepalveluiden oston. 
5)Laskentatapa vaihtelee, koska liikennevalojen omistus ja käyttö on usein yhteistä 
kunnan tai kaupungin kanssa. 

Lähde: Karhumäki 2000. 
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LIITE 6: SUOMESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT 
MUUTTUVAN LIIKENTEEN OHJAUKSEN 
JÄRJESTELMÄT VUODEN 2000 ALUSSA 

Lähde: Karhumäki 2000. 

Yksittäiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit 

Tarkka sjainti Laajuus Vuosi Tyyppi Merkkien Investointi- Käyttö- 

_______________________ (km) 1 ___________________ lukumäärä kustannukset kustannukset 

Kt 66 Lapua, tierek. os 
1989 

-- 
Sähkömekaaninen 

-______ 
1 

_____________ 
25000 

___________ 
1 000 

66/41/350, Vaasan tiepiiri _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 

Vt 22 Muhos, tierek. os. 
1999 Kuituoptinen 2 73 000 

22/9/750, Oulun tiepiin _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 

Vt 22 Muhos, tierek.os. 
1990 Sähkömekaaninen 2 40 000 

22/9/1930, Oulun tiepiin _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 

Vt 20 Kiiminki, tierek.os. 
1993 Kuituoptinen 2 85000 5 000 

20/7/5000, Oulun tiepiin _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 

Vt 5 Kajaani, tierek.os. 

5/232/0, Oulun tiepiin (Maj- 1993 Sähkömekaaninen 2 55 000 3 000 

nuan koulun kohdalla) _________ _______ _________________________ ___________ _______________ ____________ 

Vt 8:n ja seututie 192:n 

liittymä, Raisio, Turun tiepii- 1995 Sähkömekaaninen 1 18 000 1 000 

ri __________________ _________________________ _____________________ 

Kt 88 Raahe, tierek.os. 
1995 Kuituoptinen 2 80 000 5 000 

88/1/900, Oulun tiepiin _________ _______ _________________________ __________ _______________ _____________ 

Vt 7 Pemaja, tierek.os. 
1988 Kuituoptinen 2 200000 15000 

7/14/?, Uudenmaan tiepiiri _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 

Vt 2 Humppila, tierek.os. 
1998 Sähkömekaaninen 2 100 000 20 000 

2/27/1 900, Hämeen tiepiiri ________ _______ _______________________ _________ _____________ ___________ 

Vt 24 Padasjoki, tierek.os. 
1999 Sähkömekaanien 2 80000 10000 

24/11/5000, Hämeen tiepiin _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 

Vt 27 Nivala, tierek.os. 
1997 Kuituoptinen 2 100 000 

27/9/530, Oulun tiepiin 

Yksittäiset muuttuvat kelivaroitusmerklt 

Tarkka s/ainti Laajuus Vuosi Tyyppi Merkkien Investointi- Käyttö- 
_____________________ (km) _______ _______________________ lukumäärä kustannukset kustannukset 

Vt 1 Tupuri, tierek.os. 
1993 Kuituoptinen 1 70 000 5 000 

1/23/1 790, Turun tiepun ________ ______ _______________________ __________ _____________ ___________ 

Vt 8 Eurajoki, tierek.os. 

8/121/1642, Turun tiepiin 1993 Kuituoptinen 1 70 000 5000 

(siirretty 1999) ________ ______ _______________________ __________ _____________ ___________ 

Vt 10 Koski, tie- 

rek.os.10/10/2350, Turun 1993 Kuituoptinen 1 70000 5000 

tiepiiri (siirretty 1999) ________ ______ _______________________ __________ _____________ ___________ 

Vt 1 Nummi-Pusula, tie- 

rek.os. 1/1 1/?, Turun tiepiiri 1994 Kuituoptinen 2 300 000 15 000 

(Koikkalan mutka) _________ _______ ________________________ __________ ______________ ____________ 
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Vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmät 

Tarkka sijainti Laajuus Vuosi Tyyppi Merkkien Investointi- Käyttö- 
________________________ (km) lukumaara kustannukset kustannukset 
Vt 9 välilla Jyvaskyla-Hanka- 

40 1995 Sähkömekaaninen 16 400 000 70000 
salmi, Keski-Suomen tiepiiri ________ _______ __________________________ ___________ _______________ ________________ 

Vt 4 välillä Jyväskylä-Ääne- 
30 1996 Sähkömekaaninen 12 300 000 50000 

koski, Keski -Suomen tiepiin ________ _______ __________________________ ___________ _______________ ________________ 
Vt 4 välillä Petäjäkoski- 

7 1997 Sähkömekaaninen 2 80 000 2 000 
Muurola, Lapin tiepiiri ________ _______ ________________________ __________ ______________ ________________ 

Vt 1 välillä Salo-Suomusjärvi, 
35 1999 Kuituoptinen 22 2 100 000 50 000 

Turuntiepiiri ________ _______ __________________________ ___________ _______________ ________________ 

Vt 1 välillä Lohjanharju- 
Suomusjärvi, Uudenmaan 7 1997 Kuituoptinen 11 3 400 000 50 000 

tiepiin _________ ________ _____________________________ ____________ _________________ ___________________ 

Vt 9 välillä Tampere-Onvesi, 
32 2000 Sähkömekaaninen 26 1 300 000 130 000 

Hämeentiepiiri ________ _______ ________________________ __________ ______________ ________________ 

Hiriivaroitusjärjestelmät 

Tarkka sijainti 

________________________ 
Laajuus 

(km) 

Vuosi 

_______ 
Hirvivaroitusmerkit 

________________________ 
Ilmaisimet 

____________ 
Investointi- 

kustannukset 
Käyttö- 

kustannukset 

Vt 7 Sipoo, tieosa 6, Uu- Mikroaalto 10 
0,6 1996 Kuituoptinen 4 kpl 520 000 20 000 

denmaan tiepiin ________ _______ _______________________ kpl _____________ ________________ 

lnfrapuna 6 5 000 (kameroiden 
Vt 5 Mäntyharju, tieosa 120, 

0,4 1998 Kuituoptinen 2 kpl kpl, mikroaalto 600 000 kustannukset eivät 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
______________________ ________ _______ 10 kpl _____________ mukana) 

Avattavan sillan ennakkovaroitusjärjestelmä 

Tarkka s/ainti Laajuus Vuosi Muuttuvat nopeusra- Muuttuvat "Avoin silta" - Investointi- Käyttö- 
__________________________ (km) _______ jaitusmerkit varoitusmerkit kustannukset kustannukset 

Jännevirran silta vt 17:IIä, tie- 

- 

1996 Kuituoptinen 3 kpl Kuituoptinen 2 kpl 100 000 1 500 
osa 3, Savo-Karjalan tiepiin ________ _______ __________________ _____________________ ____________ __________ 

Nerkoon silta maantie 
16213:lla, tieosa 2, Savo- Kuituoptinen 2 kpl 70000 1 000 

Karjalan tiepiin _________ _______ ___________________ _______________________ _____________ ___________ 

Peltosalmen silta maantie 
563:lla, tienosa 7, Savo- 1996 Kuituoptinen 2 kpl 70000 1 000 

Karjalan tiepiiri _________ _______ ___________________ _______________________ _____________ ___________ 

Sääohjattu tie 

Laajuus Investointi Käyttö 
Tarkka sijainti Vuosi Ohjaus ja vero itusosat Ilmaisimet 
_______________________ (km) _______ ____________________________ _______________ kustannukset kustannukset 

Vt 7 välillä Pyhtää-Hamina 25 1994/19 66 kpl muuttuvia nopeus- Viisi tiesääase- 14 100 000 450 000 
(tierek.os. 7/26/140 - 97 rajoitusmerkkejä, 13 kpl muuttuvia maa, seitsemän 
7/33/1242), Kaakkois-Suo- kuituoptisia varoitusmerkkejä va- LAM-pistettä 
men tiepiin _______ _______ rustettuna LED-tekstinäytöllä _______________ ____________ __________ 

1. Osa Hamina-Kotka: 14 1994 36 kpl muuttuvia nopeus- Kaksi tiesääase- 8200000 120 000 
moottontieympänstö, pit. 14 rajoitusmerkkejä, 5 kpl muuttuvia maa, kolme LAM- 
km varoitusmerkkejä LED- pistettä 

_______________________ _______ _______ tekstinäytöllä_varustettuna _______________ ____________ __________ 

2. Osa Kotka-Pyhtää, mo pit. 3+3+5 1997 30 kpl muuttuvia nopeusrajoitus- Kolme tiesääase- 5900000 120 000 
3 km, mol pit. 3 km, sekal.t. merkkejä, 8 kpl muuttuvia varoi- maa, neljä LAM- 
pit. 5km _______ _______ tusmerkkejä pistettä ____________ __________ 
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Ruuhka varo itusjärjestelmä 

Laajuus Investointi- Käyttö- 
Tarkka sijainti Vuosi Ohjaus-ja varoitusosat Ilmaisimet 
______________________ (km) ________ ____________________________ _____________ kustannukset kustannukset 

Kt 51 välillä Helsinki - Es- 6 1996/1999 22 kpl muuttuvia kaksiosaisia rio- 99 induktiosil- 8000000 200 000 

p00 (tieosat 1-2), Uuden- peusrajoitus-ja varoitusmerkkejä, mukkapana, 2 

maan tiepiin 4 kpl muuttuvia nopeus- tiesää-asemaa 

rajoitusmerkkeja, 1 kpl yksittäinen 

varoitusmerkki 

1. Osa: Porkkalankatu- 3 1996 10 kpl muuttuvia kuituoptisia kak- 50 induktiosil- 4000000 100 000 

Katajahar]u siosaisia nopeusrajoitus- ja varoi- mukkapana 

tusmerkkejä, 4 kpl kuituoptisia 
muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ______________ _____________ _____________ 

2. Osa: Katajaharju-Haka- 3 1999 12 kpl muuttuvia kuituoptisia kak- 49 induktiosil- 4000 000 100 000 

lehto siosaisia nopeusrajoitus- ja varoi- mukkapana, 2 

tusmerkkejä, 1 	kpl yksittäinen tiesää-asemaa 

varoitusmerkki 

Kaistaohjausjärjestelmä 

Laajuus Investointi- Käyttö- 
Tarkka sijainti Vuosi Ohjaus-ja varoitusosat Ilmaisimet 
______________________ (km) kustannukset kustannukset 

Vt 5 Kuopio (Kallansillat), 7 1995 70 kuituoptista liikennemerkkiä, 5 000 000 80 000 

Savo-Karjalan tiepiin nostosiltojen yhteydessä puomit ja 

liikennevalot _____________ _____________ 

Sääohjattu silta 

Laajuus lnvesto;nti- Käyttö- 
Tarkka sijainti Vuosi Ohjaus- ja varoitusosat ilmaisimet 
______________________ (km) ________ ____________________________ ______________ kustannukset kustannukset 

Raippaluodon silta maan- Sillan 1998 2 kuituoptista liikennemerkkiä. 2 Tiesääasema ja 970 000 45 000 

tiellä 724, Vaasan tiepiiri pituus 	1 pun.Ikelt. liikennevalo, 2 tuulen anturit 

km nopeus infotaulua 
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