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Liikenteen hallinnan haasteet 
- Tienkäyttäjien odotukset 
- Tietoyhteiskunnan kehitys 
- Tienpidon rahoitus 
- Tekniikan kehitys 
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LAFflÖKOHOAT 

PÄÄMÄÄRÄT 

LIIKENTEEN HALLINTA 
TOIMENPIDEOHJRLMA 

osa tienpitoa 

- 

- Keli 
- Liikenne 
- Tietyöt 
- Tapahtumat 
- Odottamattomat häiriöt 

U udet liikenteen hallinnan 
toimintalinjat vuoteen 2015 
on hyväksytty Tiehallinnon 

johtoryhmässä 	marraskuussa 
2000. Edellisten vuonna 1997 teh-
tyjen linjausten jälkeen liikennepo-
litiikan uudet linjaukset, teknolo-
gian ja liikennetelematiikan kehi-
tys, liikenteen hallinnan aseman 
vakiintuminen osaksi tienpitoa, 
rahoituksen niukkuus, yms. muu-
tokset ovat tehneet tarpeelliseksi 
linjausten uusimisen. 

Tiehallinnon uudet liikenteen hal-
linnan toimintalinjat on koottu tä-
hän raporttiin sekä tätä täydentä-
vään yksityiskohtaiseen taustara-
porttiin. Raportit on tarkoitettu pal-
velemaan niin Tiehallinnon omien 
toimijoiden kuin yhteistyökumppa-
neittemme päätöksentekoa liiken-
teen hallinnon alueella. Toiminta-
linjoihin ei sisälly kiinteä liikenteen 
ohjaus, vaan siitä laaditaan omat 
toimintalinjat. Edellisiin liikenteen 
hallinnan linjauksiin verrattuna 
uusissa toimintalinjoissa painote-
taan enemmän joukkotiedotusta 
sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, 
säästä ja kelistä sekä häiriön hal-
lintaa, Nämä toiminnot edellyttä-
vät ajantasaisen liikennetiedon 
keruun ja hallinnan merkittävää 
kehittämistä. Uusissa linjauksis-
sa on myös tarkasteltu rahoituk-
sen jakautumista eri liikenteen 
hallinnan toiminnoille. Toimintalin-
jat on tarkoitus päivittää tulevai-
suudessa 3 - 4 vuoden välein. 

LÄHTÖKOHDAT 

Tiehallinto vastaa yleisten tei-
den tienpidosta ja siitä, että liiken-
ne tieverkolla on kaikissa tie-, 
sää- ja kelioloissa sekä eri liiken-
neoloissa mandollisimman turval-
lista, sujuvaa ja ympäristöystäväl-
listä. Liikenteen hallinta on osa 
tienpitoa ja sillä tuetaan tienpidon 
tavoitteiden saavuttamista. 

Tiehallinnon tärkeimmät liikenteen 
hallinnon toiminnot ovat tiedo-
tus, ohjaus ja häiriön hallin-
ta. Liikenteen hallinnon toiminto-
ja ohjataan liikennekeskuksissa, 

joissa seurataan mm. tie- ja liiken-
neoloja erilaisten seurantajärjestel-
mien sekä useiden yhteistyötaho-
jen havaintojen ja ilmoitusten avul-
la. Ajantasainen tie- ja liikenneolo-
jen seuranta on perusta liikenteen 
hallinnalle. Seurantajärjestelmillä 
saadaan tietoa mm. säästä, kelis-
tä, liikennetilanteesta, tietöistä, 
kunnossapitotoimista ja liikenteen 
häiriöistä. Telematiikkaa eli tieto-
jenkäsittely- ja tietoliikennetekniik-
koo hyödynnetään liikenteen hal-
linnassa. 
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AJANTASAI-
NEN TIE- JA 
LIIKENNE-
OLOJEN 
SEU RANTA 

,ikennekZe 

Tiedon varastointi. käsittely ja 
\järjestelmien ohjaus 

JJL)  
- Liikenteen tiedotus 
- Liikenteen ohjaus 
- Häiriän hallinta 
- Kysynnän hallnta 
- Tuki- ja valvontajärjestelmät 

LÄI-4T01<0HDAT 

PÄÄ MAARAT 

PÄÄ MÄÄRÄT 

Liikenteen tiedotus 
Liikenteen tiedotuksel la tarjotaan 
ajantasaista tietoa tienkäyttäjille sekä 
ennen matkaa että matkan aikana. 
Tiedotettavia asioita ovat mm. sää- 
ja kehtiedot, tietyöt. liikenteen häiriöt 
sekä liikenetilanne. 

Liikenteen ohjaus 
Liikennettä ohjataan liittymittäin, tie- 
osittain tai koko tiestöllä. Liikenteen 
ohjaus jaetaan kiinteään ja muuttu-
vaan liikenteen ohjaukseen. Kiinteä 
liikenteen ohjaus käsittää mm. liiken-
nemerkit ja tiemerkinnät. Muuttuva lii-
kenteen ohjaus sisältää muuttuvat 
opasteet, kuten liikenteen tai kelin 
mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset 
sekä varoitusjärjestelmät ja liikenne-
valot. 

Häiriön hallinta 
Häiriön hallinta on liikenteen häiriöti-
anteiden (esim. onnettomuLlksien) 
havaitsemista, hoitamista ja poista-
mista eri viranomaisten välisenä yh 
teistyönä. 

TAVOiTETILA v 2015 

1'OIMINTA LINJAT 
TOIMENPIDEOHJEL MA 

LIIKENTEEN HALLINNAN 
TOIMINNOT 
PÄHKINÄNKUORESSA 

Liikenteen hallinnan päämää-
rät perustuvat Euroopan Unionin, 
valtioneuvoston sekä liikenne- ja 
viestintäministeriön linjauksHn. 
Tärkeimmät Tiehallinnolle asetetut 
liikenteen hallinnan päämäärät 
ovat. 
• Liikenneturvallisuuden paranta-

minen 
• Matkustamisen ja kuljetusten 

varmuuden ja sujuvuuden tur-
vaaminen 

• Matkustus- ja kuljetuskysynnän 
tehokas hoitaminen 

• lnfrastruktuurin tehokas käyttö 
• Liikennemuotojen yhteistoimin-

nan parantaminen 
• Kansalaisten lHkkumismandol-

lisuuksien turvaaminen 
• Liikenteen ympäristöhaittojen 

vähentäminen 
• Tietoyhteiskunnan edistäminen 

Kysynnän hallinta 
Kysynnän hallinnalla vaikutetaan pää-
töksiin matkan määränpäästä, ajan-
kohdasta, kulkutavasta tai reitistä. 
Keinoja ovat mm pääsyn tai pysä-
köinnin säätely, liityntäpysäköinnin jär-
jestäminen, henkilöautojen yhteiskäy -
tön tukeminen, joukko- ja kevytliiken 
teen suosiminen sekä ruuhka- tai 
aluemaksut. 

Muita toimintoja 
Valvontajärjestelmiä ovat mm. auto-
maattinen nopeus- ja risteysvalvonta, 
vaarallisten aineiden kuljetusteri val-
vonta ja automaattinen kaistan käytön 
valvonta. Kuljettajan tukijärjestelmät 
ovat kuljettajaa auttavia telemaattisia 
järjestelmiä esim. törmäyksen esto, 
kaistalla pysymisen tukeminen ja na-
vigointijäriestelmät. Kaluston hallinta 
on ajoneuvokaluston sekä kuljettajien 
liikkeiden ja toiminnan suunnittelua, 
seurantaa, ohjausta ja arviointia. 
Kuljetusten hallinta on kuljetusketjun 
toimintojen ja tietovirtojen hoitamista. 

LÄHTÖKOHDAT 

EU-tavoitteet 	Kansalliset tavoitteet 
EU WERD 

	

	hallitusohielma  LVM Tiehallinto 

PÄÄMÄÄRÄT 

liikenne- 	, SUiUVUUS 	kysynnän turvallisuus 	ja varmuus 	hoitaminen 
infrastruktuurin 

kansalaisten kik- 	 tjetoyhtejskunta 

tehokas käytto 	Ikkennemuotojen 
yhteistoiminta 

kumismandollisuudet 
ympäristöhaittojen 

vahentaminen 

TAVOITETILA v. 2015 
toiminta- 	yleiset 	toiminnoille 

ymparistoille 	toimintaperiaatteet 	- 

1r 

TOIMINTALINJAT 

aja- 	toiminnot 	palveluiden 	osaaminen ia  rahoitus 
ristot 	 toteuttaminen 	orpanisointi 

-, TOIMENPIDEOHJELMA 



LÄHTÖKOHDAT 

PAAMAARAT 

LIIKENTEEN HALLINNAN TAVOITETILA 2015 
TOIMINTAUNJAT 

TOIM EN P10 LOHJEL MA 

Tiehallinto: 
Laadukkaat peruspalvelut edellyttävät 
panostamista ajantasaiseri tiedon- 
keruun ja -hallinnan kehittämiseen. 

Tienkäyttäjä: 
Turvallinen, sujuva 
matkanteko 

     

** 

Liikenteen haflinnan tavoitetila 
vuonna 2015 on määritelty yleisik 
le toimintaperiaatteille, toimin-
taympäristöille ja toiminnoille. Ta-
voitetila kuvaa niitä oloja, jotka 
strategisten linjausten mukaisen 
toiminnan tuloksena vallitsevat 
vuonna 2015. Seuraavassa on ku-
vattu tavoitetila yleisten toiminta- 
periaatteiden ja toimintaympäris-
töjen osalta. Toimintojen tavoiteti-
la on kuvattu taustaraportissa. 

YLEISET 
TOIM INTAPERIAATTEET 

Tiehallinto vastaa 
• liikenteen hallinnan keinoin sii-

tä, että tieliikenne on kaikissa lii-
kenne-, sää- ja kelioloissa mah-
dollisimman turvallista, sujuvaa 
ja ympäristöystävällistä. 

• liikenteen hallinnan järjestelmi-
en toiminnasta huolehtivista lii- - 
kennekeskuksista ja ajantasai-
sesta tiedonvaihdosta koti- ja 
ulkomaisten yhteistyökumppa-
nien kanssa. 

• liikenteen hallinnan vaatimista 
tiedon keruu- ja tietojärjestel-
mistä yleisten teiden osalta tar-
vittaessa yhteistyössä muiden 
tahojen kanssa. 

Tiehallinnon liikenteen hallin-
nan järjestelmät 
• liittyvät vaivattomasti tieliiken-

teestä vastaavien muiden taho-
jen ja muiden liikennemuotojen 
telemaattisiin järjestelmiin edis-
täen eri liikennemuotojen yh-
teistoimintaa koko liikennejär-
jestelmässä, 

• perustuvat avoimeen yhtenäi-
seen järjestelmäarkkitehtuuriin, 
minkä ansiosta osajärjestelmät 
ovat yhteentoimivia. 

Liikenteen hallinnan palvelut 
voidaan luokitella neljään luok-
kaan: 
• Viranomaispalvelut 
• Julkiset palvelut 
• Julkisen ja yksityisen tahon yh-

teiset lisäarvopalvelut 
• Kaupalliset palvelut 



L4HTÖKOHDAT 

PAÄM4.ÄRÄT 

Liikenteen hallinnan perus- 
palveluita ovat: 
- Joukkotiedotus 

• sujuvuudesta 
• häiriöistä 
• tietöistä 
• säästä 
• kelistä 

- Häiriön hallinta 

TAVOITETILA 2015 

TOIMINTALINJAT 
TOIMENPIDEOIIJELMA 

-- -- 

Tiehal into vastaa viranomaispal-
veluiden ja julkisten palveluiden 
toteuttamisesta. Viranomaispal-
velut ovat usein lakisääteisiä, lii-
kenteen turvallisuutta ja IHkenne-
verkon toimivuutta tarkkailevia ja 
parantavia tehtäviä, joiden avulla 
taataan turvallinen liikennäitävyys 
tieverkolla. 

Julkiset palvelut ovat yhteis-
kunnallisesti hyödyllisiä palveluita, 
joiden avulla voidaan parantaa lii-
kenteen turvallisuutta ja sujuvuut-
ta sekä vähentää liikenteestä ai-
heutuvia ympäristöhaittoja. 

Julkisen ja yksityisen tahon 
yhteiset palvelut ovat esimer-
kiksi tiedotusta, jossa julkisissa 
palveluissa mainittu tieto tarjotaan 
joko käyttäjälle yksilöidymmässä 
tai jalostetummassa muodossa 
tai käyttäjän haluamaan tiedonja-
kelLivälineeseen. Nämä lisäarvo- 

palvelut yleensä parantavat käyt-
täjän matkustusmukavuutta ja voi-
vat välillisesti vaikuttaa myös tur-
vallisuuteen ja sujuvuuteen. Palve-
luiden yksilöllisyyden vuoksi Tie- 
hallinto ei tuota itse näitä palvelui-
ta, mutta voi edesauttaa palvelui-
den syntymistä. 

Kaupalliset palvelut ovat yksi-
tyisten toimijoiden palvelu ita, jotka 
perustuvat käyttäjien maksuhaluk-
kuuteen usein yksilöllisestä palve-
lusta. Kaupallisten tiedotuspalve-
lujen edistämiseksi Tiehallinto luo-
vuttaa ajantasaista tietoa tieliiken-
nejärjestelmästä ja sen liikentees-
tä yksityisten palveluntuottajien 
käyttöön. 

Tiehallinnon palvelut ovat luo-
tettavia ja laadukkaita ja niiden 
valikoima vaihtelee tieyhteyden IH-
kenteellisen merkittävyyden ja 
käyttäjien tarpeiden mukaisesti. 

Tiehallinnon vastuulla oleva 
tiedotus on joukkotiedotusta. 
Yleensä tiedot välitetään tienkäyt-
täjän vastaanottimeen tai laittee-
seen. Erityistapauksissa käyte-
tään muuttuvia opasteita tienvar-
ressa. 

Liikenteen ajantasaisia ohjausjär-
jestelmiä sekä kysynnän hallinnan 
järjestelmiä toteutetaan yhteiskun-
tataloudellisin perustein hyväksyt-
tävissä käyttökohteissa vaihtoeh-
tona ja täydentäjänä muille tienpi-
don toimille. Järjestelmät eivät saa 
lisätä liikenneonnettomuuteen jou-
tumisen riskiä tai ympäristöhait-
toja. Käyttäjien kannalta järjestel-
mät toimivat koko tieliikennejärjes-
telmässä yhdenmukaisella ja ym-
märrettävällä tavalla. 
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LÄHTÖKOHDAT 

PÄAMAÄRÄT 

TAVOITETILA 2015 

TOIMINTALINJAT 
-. TOIMENPIDEOHJELMA 

(7) 
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L 
TOIM INTAYM PÄRISTÖT 

Moottoriväylillä, pääteiden 
runkoverkolla, pääkaupunki-
seudulla ja suurilla kaupun-
kiseuduilla tiedotetaan ajanta-
saisesti ennen matkaa ja matkan 
aikana sujuvuudesta, häiriäistä, 
tietöistä, säästä la kelistä. Liiken-
teen häiriötilanteet havaitaan ja 
hoidetaan nopeasti. Näissä toi-
mintaympäristöissä on varareitti-
viitoitus suunniteltu valmiiksi ja 
saatavissa nopeasti käyttöön 
muun tieverkon perusviitoituksen 
ja lisäopasteiden avulla. 

Moottoriväylillä sujuvuusongel-
mia voi esiintyä lähinnä viikonlop-
pujen meno- ja paluuliikenteessä. 
Suurien liikennemäärien vuoksi 
onnettomuudet voivat aiheuttaa 
merkittäviä häiriöitä sujuvuudel le, 
Tienkäyttäjien odotukset turvalli-
suuden ja sujuvuuden suhteen 
ovat korkeammat kuin muilla teil-
lä. Tiedotuksessa hyödynnetään 
moottoriväylien eritasoliittymien 
numerointia, joka on merkitty 
sekä karttoihin että tien varteen. 
Liikenteen häiriötilanteet havai-
taan ja hoidetaan nopeasti. Tarvit-
taessa käytetään olosuhteiden 
mukaan muuttuvia nopeusrajoi-
tuksia ja kaistaohjausjärjestelmiä 
niihin liittyvine valvontajärjestelmi-
neen sekä reittiohjausta. Vuoteen 
2015 mennessä voidaan kokeilla 
kaistalla pysymisen tukijärjestel-
miä. Moottoriväylillä tarvitaan yh- 

teyksien liikenteellisen tärkeyden 
vuoksi kattavaa liikenteen ja kelin 
ajantasaista seurantaa. 

Pääteillä on useita turvallisuuden 
ja sujuvuuden kannalta ongelmal-
lisia tienkohtia ja tieosuuksia 
(esim. siltoja, tunneleita ja geomet-
rialtaan puutteellisia osuuksia). 
Ongelmakohteissa voidaan käyt-
tää olosuhteiden mukaan muuttu-
via nopeusrajoituksia, paikallista 
varoittamista esim. liukkaudesta tai 
hirvieläimistä muuttuvin opastein, 
kaistaohjausta siihen liittyvine vaI-
vontajärjestelmineen, vaihtoehtoi-
sille reiteille opastamista sekä IH-
kennevaloja erilaisine etuustoimin-
toineen yksittäisissä liittymissä. Lii-
kenteellisesti tärkeiden tunneleiden 
ja siltojen ohjausjärjestelmillä huo-
lehditaan kohteiden toimivuudesta 
ja turvallisuudesta kaikissa oloissa. 
Suistumis- ja kohtaamisonnetto-
muuksien vähentämiseksi voidaan 
kokeilla kaistalla pysymisen tukijär-
jestelmiä. 

Pääteiden runkoverkolla suju-
vuusongelmia esiintyy lähinnä ke-
sävHkonloppujen ja juhlapyhien 
meno- ja paluuliikenteessä sekä 
odottamattomien häiriötilanteiden 
vuoksi. Runkoverkolla liikenteen 
hallinta on ajantasaista ja vaatii 
siksi myös liikenteen ja kelin ajan- 
tasaista seurantaa. 

Pääkaupunkiseudun sisääntw 
lo- ja kehätiet ovat maan vilkkaim-
min liikennöityjä teitä, joilla on päi-
vittäin häiriöitä sekä sujuvuus- ja 
meluongelmia. Lisäksi liikenteen 
päästöt aiheuttavat ajoittaisia 1-
manlaatuongelmia. Liikenteen oh-
jauksessa pyritään verkolliseen 
ohjaukseen, jossa liikennevirtoja 
ohjataan koko verkon kannalta 
optimaalisesti yhteistyössä kau-
punkien katujen ohjauksesta vas-
taavien tahojen kanssa. Sisääntu-
lo- ja kehäteillä käytetään tarvitta-
essa olosuhteiden mukaan muut-
tuvia nopeusrajoituksia ja kaista- 
ohjausta siihen liittyvine valvonta-
järjestelmineen sekä reittiohjausta. 
Liikennevaloja ei pääkaupunki. 
seudun sisääntulo- ja kehäteillä 
ole vuonna 2015. Liikenteen hal-
linnan toiminnot näillä sisääntulo- 
ja kehäteillä edellyttävät liikenteen 
ja kelin ajantasaista seurantaa 
sekä muilta toimijoilta melutason 
ja ilmanlaadun ajantasaista seu-
rantaa. 

Suurten kaupunkiseutujen tär-
keimmillä sisääntulo- ja kehäteil-
lä on päivittäin häiriöitä sekä su-
juvuus- ja meluongelmia. Lisäksi 
liikenteen päästöt aiheuttavat 
ajoittaisia ilmanlaatuongelmia. Lii-
kenteen ohjauksessa käytetään 
valo-ohjauksen keinoja sekä reit-
tiohjausta yhteistyössä kaupunki- 



LÄHTÖKOHDAT 

PÄÄMÄÄRÄT 

TAVOITETILA . 2015 

TOIMIKTALINJAT 
TOIMENPIDEOHJELMA 

Liikenteen hailinnan toimintaympäristöt ovat: 
- Moottoriväylät 
- Päätieverkon ongelmakohteet ja -osuudet 
- Pääteiden runkoverkko 
- Pääkaupunkiseutu 
- Suuret kaupunkiseudut 
- Muut tiet 

en katujen ohjauksesta vastaavi-
en tahojen kanssa. Sisääntulo- ja 
kehäteillä voidaan tarvittaessa 
käyttää olosuhteiden mukaan 
muuttuvia nopeusrajoituksia ja 
kaistaohjausta siihen liittyvine vai-
vontajärjestelmineen. Liikenteen 
hallinnan toiminnot kaupunkiseu-
tujen tärkeimmillä sisääntulo- ja 
kehäteillä edellyttävät liikenteen ja 
kelin ajantasaista seurantaa sekä 
mandollisesti myös kaupungeilta 
ilmanlaadun ajantasaista seuran-
taa. Muilla teillä liikenteen hallinta 
painottuu yhteistyöhön muiden 
toimijoiden, lähinnä kaupunkien 
kanssa päämääränä liikennemuo-
tojen yhteistoiminta ja liikenteen 
kysynnän tehokas hoitaminen 
kaupunkiseudulla. 

Muilla teillä haja-asutusalueella 
liikenteelliset ongelmat voivat olla 
yksittäisille tienkäyttäjille hyvinkin 
merkittäviä, mutta koko liikennejär-
jestelmän kannalta ongelmat ovat 
melko vähäisiä. Liikenteen tiedo-
tuksessa annetaan alueellista tie-
toa sää-, keli- ja liikenneolojen ke-
hittymisestä. Ajantasaista liiken-
teen seurantaa ei toteuteta tässä 
toimintaympäristössä. Ajantasais-
ta kelin seurantaa voidaan käyttää 
perustelluissa kohteissa, Elinkei-
noelämän kuljetusten tarpeisiin 
tiedotetaan kelirikkotilanteesta, 
tietöistä ja liikenteellisistä häiriöis-
tä. Tarvittaessa käytetään liittymis-
sä liikennevalo-ohjausta. 

- 	Moottori 
VALMIS TAI 

RAKENTEILLA SUUNNITELTU 
VUONNA 2000 

Pääteide 
Pääkaup 
Suuria k 

Tausta/Jo 
kuuluma 

Vaa 

Pc 
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LÄhTÖKOHDAT 

PÄAMÄÄRÄT 

1AVOITETILA, Z015 

LIIKENTEEN HALLI NNAN STRATEGISET 
TOIMENPIDE OHJ ELMA 

LINJAUKSET 

Palveluiden 

PAINOPISTE 
PÄÄTIE VERKON 
ONGELMAKOHTEISSA JA 
KAU P U NK! SE U D UI LLA 

Liikenteen hallinta painottuu toi-
mintaympäristäihin, joissa sillä on 
tehokkain vaikuttavuus eli päätei-
den ongelmakohteisiin, suurten 
kaupunkiseutujen sisääntulo- ja 
kehäteille sekä moottoriväylille. 
Pääteiden runkoverkko varuste-
taan liikenteen hallinnan peruspal-
veluilla. Palvelut ja toiminnot toteu-
tetaan suoraan toimintaympäris-
tän vaatimaan laatutasoon. 

Ongelmaosuuksilla liikenteen 
hallinta keskittyy kunkin osuuden 
erityisongelmien hoitamiseen. 
Suurten kaupunkiseutujen si-
sääntulo- ja kehäteillä painotetaan 
päivittäisten kysyntähuippujen ta- 
saamista ja mandollisimman te-
hokasta hoitamista sekä häiriöti-
lanteiden hoitamista muiden taho-
jen kanssa. Moottoriväylillä 
painotetaan turvallisuuden ja su-
juvuuden jatkuvaa varmistamista 

sekä häiriötilanteiden hoitamista. 
Pääteiden runkoverkko varus-
tetaan liikenteen hallinnan perus-
palveluilla. Muulla tieverkolla pai-
notetaan elinkeinoelämän kulje-
tusten sujuvuutta. 

Liikenteen hallinnan laatu pi-
detään korkeana sekä toimintojen 
ja palveluiden kattavuus yhtenäi-
senä. 

OLE ELLIS EEN 
KESKITTYEN, 
LAADUKKAASTI 

Tiehallinnon panostus liikenteen 
hallinnassa keskittyy ydintoimin-
toihin eli turvallisuuden, sujuvuu-
den ja kysynnän tehokkaan hoita-
misen parhaiten varmistaviin toi-
mintoihin. Liikenteen hallinnan 
peruspalveluita ovat joukkotiedo-
tus sujuvuudesta, häiriöistä, tie- 
töistä, säästä ja kelistä sekä häi-
riön hallinta. 

Toteuttamisen painopiste on 
vuoteen 2010 asti peruspalvelui- 

den ja niiden vaatiman ajantasai-
sen seurannan toteuttamisessa. 
Ajantasainen seuranta ja siihen liit-
tyvät tietojärjestelmät ovat tärkeita 
myös erilaisten kaupallisten ja lisä-
arvopalvelujen tuottajille. 

Turvallisuuden kannalta keskei-
siä toimintoja tiedotuksen ja häiri-
ön hallinnan ohella ovat nopeuksi-
en säätely muuttuvien nopeusra-
joitusten ja mandollisten ajoneuvo- 
järjestelmien avulla sekä nopeus-
rajoitusten, liikennevalojen ja kais-
tankäyttörajoitusten noudattami-
sen automaattivalvonta. Erityiskoh-
teissa voidaan käyttää kaistaohja-
usjärjestelmiä. 

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

Palveluiden laatu pidetään hy-
vänä, Kullekin toiminnolle on ase-
tettu omat toimintaympäristöittäi-
set laatuvaatimukset. Palveluita ei 
oteta yleiseen käyttöön ennen nii-
den toimivuuden ja laadun varmis-
tam i sta. 
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1 nformaatioteknolog ja 
tulee yhä enemmän 
osaksi liikennettä. 

PALVELU IDEN 
TOTEUTTAMINEN 

Tiehallinto toimii yleisten teiden lii-
kennejärjestelmän tilan ajantasal-
sena tuntijana ja ohjaajana. Tie- 
hallinto tuottaa itse tai tilaa perus-
palvelut sekä liikenteen ohjauspal-
velut ja jättää yksilölliset tiedotus-
yms. palvelut kaupallisille palvelui-
den tuottajille. Yhteistyöhön viran-
omaisten, kuntien, liikennöijien ja 
palveluntuottajien kanssa panos-
tetaan. Vastuu liikenteen hallinnan 
palvelun laadusta on palvelun 
tuottajalla. 

Tiehallinto vastaa itse oleellis-
ten joukkotiedotuspalveluiden ja 
häiriön hallinnan sekä ajantasai-
sen seurannan toteuttamisesta 
yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa. Tiehallinto vastaa liiken-
teen ohjauksen toteuttamisesta 
yleisillä teillä ja tarvittaessa muil-
la teillä sopimusten mukaan. 

WA 

Tiehallinnon palveluiden sisällön 
ja laatuvaatimusten vakiintuessa 
niistä osa hankitaan palvelutoimit-
taj ilta. 

Liikennetelematiikan kaupal-
listen ja lisäarvopalveluiden 
tuottajat huolehtivat erilaisten yk-
silöllisten liikenteen ja matkailun 
tiedotuspalveluiden toteuttamises-
ta. Tiehallinto antaa palveluiden 
tuottajille mandollisuuden hakea 
ajantasaista tietoa tietojärjestel-
mistään ja mandollisuuden kerä-
tä itse ajantasaista seurantatietoa 
omilla laitteillaan yleisiltä teiltä sil-
loin, kun siitä ei ole haittaa liiken-
teelle. Yksilöllisten palveluiden jät-
täminen kaupallisten palveluiden 
tuottajille merkitsee sitä, että mm. 
Tienkäyttäjän linja muuttuu sisäl-
löltään teiden IHkennöitävyyteen 
liittyvien häiriöiden ilmoituskana-
vaksi. Kaupalliset tiedotuspalvelut 
kattavat ehkä vain osan maasta, 
jolloin Tiehallinto voi edesauttaa 

kaupallisten palveluiden leviämis-
tä myös muualle. 

Palveluiden toteuttamisessa 
korostuu yhteistyö eri toimijoi-
den välillä. Häiriän hallinnassa po-
liisilla, hätäkeskuksilla ja muilla vi-
ranomaisilla on tärkeä rooli. Kau-
punkiseuduilla alueen kunnilla ja 
liikennöitsijöillä on liikenteen ja ky-
synnän hallinnassa keskeinen 
asema. Yhteistyön toimintamallit 
pitääkin kehittää mandollisimman 
ripeästi mm. pelisääntöjen, vas-
tuukysymysten sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin liittymäpintojen 
osalta. 

Vastuu palvelun laadusta on 
kunkin palvelun tuottajalla. Tiehal-
linto ei kanna vastuuta esim. yk-
sityisen palveluntarjoajan Tiehal-
linnolta saamien tietojen virheelli-
sestä käytöstä. 
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OSAAMINEN JA 
ORGANISOINTI - 
YHTEISTYÖ 
AVAINASEMASSA 

Tiehatinto huolehtii liikenteen hal-
linnan osaarnisen kehittämisestä 
ja ylläpidosta. Henkilöresursseja 
lisätään. Tutkimus- ja kehittämis-
toiminnassa keskeisessä osassa 
ovat tutkimukset liikenteen hallin-
nan eri toimintojen toimivuudesta, 
vaikuttavuudesta ja kannattavuu-
desta. TiepHrien ja keskushallin-
non verkottumista tiivistetään 
edelleen. 

Riittävä osaaminen on perus-
edellytys liikenteen hallin nan ke-
hittämiselle ja toteuttamiselle sekä 
Tiehallinnossa että yhteistyöta-
hoilla. Liikenteen hallinnan toimin-
talinjojen mukaisten palveluiden ja 
toimintojen toteuttaminen lähivuo-
sina vaatii henkilöstön lisäämistä 

selvästi nykyisestä. Alan osaajien 
vähäinen määrä on vaikea ongel-
ma, johon korkeakoulujen opinto- 
suunnat ja —jaksot tarjoavat helpo-
tusta jonkin ajan kuluttua. 

Liikenteen hallinta on vielä 
voimakkaassa kehitysvai-
heessa. Alan tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan on panostettava. 
Liikenteen hallinnan kehittämispa-
nostusta tukee myös Euroopan 
Komissio ainakin vuoteen 2006 
asti TEN-T-ohjelmansa avulla. Tie- 
hallinnon oma T&K-toiminta tukee 
liikenteen hallinnan toimintalinjo-
jen toteuttamista. Painopiste on 
soveltavassa tutkimuksessa. Kes-
keisessä osassa ovat tutkimukset 
liikenteen hallinnan toimivuudesta, 
vaikuttavuudesta ja kannattavuu-
desta, sillä ne ovat perustana 
päätöksille toteutuksesta. Alan 
perustutki mu ksesta vastaavat kor-
keakoulut ja tutkimuslaitokset. 

Osallistuminen alan kotimai-
sun ja kansainvälisiin yhteis-
hankkeisiin on hyödyllistä. 
Kansainvälisissä ohjelmissa on 
erityisen hyödyllistä osallistua yh-
teistyöhön, jossa tiedon ja koke-
musten vaihdon lisäksi hyödytään 
toiminnan saamasta taloudellises-
ta tuesta. Kotimaassa osallistu-
taan aktiivisesti liikenne- ja viestin-
täministeriön liikenteen telematii-
kan ohjelmiin. Lisäksi osallistu-
taan alan kansainväliseen stan-
dardointityöhön. 

Palveluiden toteuttaminen, käyttö 
ja ylläpito tapahtuu pääosin tiepii-
reissä ja alan tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta painottuu keskushal-
lintoon. Tiivis yhteistyö ja alan 
henkilöiden tehokas verkottu-
minen ovat tärkeitä. Kehittämi-
nen vaatii riittäviä henkilöresursse-
ja ja laajaa keskusteluareenaa. 
Tehtävien organisatorinen keskit-
täminen tukee osaamisen kehitty-
mistä. 
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RAHOITUKSESSA 
PANOSTETAAN 
LIIKENTEEN JA KELIN 
SEU RANNAN 
KEHITTÄMISEEN 

Tiehallinnon toiminta yleisten tei-
den ajantasaisena tie- ja liikenne-
olojen tuntijana ja ohjaajana edel-
lyttää rahoituksen panostamista 
ajantasaisen tiedon keruun ja hal-
linnan kehittämiseen. Näin var-
mistetaan Tiehallinnon tehtäväksi 
linjattujen peruspalveluiden tuotta-
minen. Luovuttamalla ajantasais-
ta tietoa mandollisimman laajasti 
ulkopuolisille tahoille edistetään 
peruspalveluita täydentävien kau-
pallisten palveluiden syntyä. 

Tienpidon linjaukset 2015 -työssä 
liikenteen hallinnan tuotteelle on 
suunniteltu 50 Mmk keskimääräis-
tä vuosirahoitusta. Lisäksi liiken-
teen hallintaa toteutetaan muiden 
tienpidon tuotteiden rahoituksella 
esimerkiksi laajennus- ja uusin-
vestointien yhteydessä. Toiminta-
linjoissa kuvatun tavoitetilan saa-
vuttaminen edellyttää huomatta-
vasti suurempaa panostusta. Esi-
merkiksi pääteiden runkoverkon 
varustaminen peruspalveluiden 
edellyttämään seurannan laatuta-
soon vaatii vähintään 300 Mmk 

kokonaisrahoitusta. 	Nykyisten 
suunnitelmien mukainen rahoitus- 
taso ei mandollista tämän saavut-
tamista vielä seuraavalla viisivuo-
tisjaksolla ilman erillisrahoitusta. 
Laatutasotavoite on saavutettavis-
sa aikaisintaan vuonna 2009 ja 
tämä edellyttää liikenteen muuttu-
ylin ohjausjärjestelmiin suunnatta-
vien investointien vähentämistä lä-
hes olemattomiin. Lisäksi järjestel-
mien lisääntyessä ylläpitokustan-
nukset ovat kasvava menoerä, 
jonka rahoituksen riittävyys on var-
mistettava. 

Mmk 
90 

.., 

70 

60 	Ohjaus 

50 	
Peruspalvelut / 

40 -. 	Seuranta 

30 

20 - 	Ylläpito 

10- 

0 - 
2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 

Liikenteen hallinnan rahoituksen suuntautuminen toimin-
noittain vuosina 200 1-2005 Tiehallinnon toiminta- ja talous- 
suunnitelmaan 2002-2005 perustuvalla rahoitustasolla. Liiken-
teen hallinnan rahoitus tarve kasvaa, ja aluksi panostetaan liikenteen ja 
kelin seurantajärjestelmien toteuttamiseen. Tämän jälkeen liikenteen hal-
linnassa keskitytään palveluiden tuottamiseen ja liikenteen ohjaukseen. 
Liikenteen hallinnan järjestelmien ylläpitokustannukset kasvavat uusien 
järjestelmien käyttöönoton myötä. 
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VAI KUTU KS EI 

Liikenteen hallinnan peruspalvelut eli joukkotiedotus ja häiriön hallinta 
vaikuttavat tällä hetkellä päätieverkolla lähinnä vain tiesään osalta, jonka 
seuranta on tyydyttävässä kunnossa. Liikenteen hallinnan peruspalve-
luiden ja niiden vaatiman ajantasaisen liikenteen seurannan toteutta-
misella pääteiden runkoverkolla näiden toimintalinjojen mukaisella laa-
tutasolla on seuraavat vaikutukset: 

• Sujuvuus- ja häiriötiedottaminen vähentävät liikenteen ruuhkautumista 
ja lyhentävät matka-aikoja, sekä lisäävät matkustusmukavuutta. 

• Häiriötilanteiden tehokas hoitaminen vähentää ruuhkautumista ja ly -
hentää matka-aikoja merkittävästi. 

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

Peruspalvelut vaikuttavat myös liikenneturval lisuuteen 

Nopeuksien säätelyyn liittyvä liikenteen ohjaus ja ajoneuvojärjestelmät, 
liikenteen valo-ohjaus ja automaattivalvonta vähentävät henkilövahin-
ko-onnettomuuksia ongelmaosuuksilla ja -liittymissä arviolta noin vii-
denneksel lä. 

Kysynnän hallinnan järjestelmien toteuttaminen suurilla kaupunkiseu-
duilla lisää julkisen liikenteen käyttöä sekä vähentää liikenteen haittoja 
ja uusien väylähankkeiden kiireellisyyttä. 

- 
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