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Tiivistelmä 

TIELAITOKSEN LIIKENTEEN HALLINNAN STRATEGIA 

Tielaitos vastaa siitä, että liikenne tieliikennejärjestelmässä on kaikissa tie-, 
sää- ja kelioloissa mandollisimman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällis-
tä. Yksi Tielaitoksen keinoista on liikenteen hallinta. Liikenteen hallinnan osa- 
alueita ovat liikenteen tiedotus, liikenteen ohjaus ja kysynnän hallinta. Tämä 
strategia käsittää telematiikkaan perustuvat liikenteen hallinnan toiminnot. 

Tielaitos toimittaa omana palvelunaan tienkäyttäjille ajantasaista, turvallisuu-
den ja sujuvuuden kannalta olennaista tietoa vallitsevista liikenneoloista ja nii-
den ennakoidusta kehityksestä. Palveluiden valikoima ja laatu vaihtelevat tie-
yhteyden liikenteellisten ongelmien ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Tiedo-
tus perustuu yleensä tiedonsiirtoon tienkäyttäjän omaan vastaanottimeen tai 
laitteeseen. Erityisesti perustelluissa tapauksissa käytetään muuttuvia opastei-
ta tienvarressa. Yksityisten informaatiopalvelujen edistämiseksi Tielaitos voi 
luovuttaa ajantasaista tietoa tieliikennejärjestelmästä ja sen liikenteestä yksi-
tyisten palveluntuottajien käyttöön. 

Liikenteen muuttuvia ohjausjärjestelmiä sekä kysynnän hallinnan järjestelmiä 
käytetään ja toteutetaan yhteiskuntataloudellisin perustein kannattavissa 
käyttökohteissa. 

Liikenteen hallinnan järjestelmät toteuttavat yhdessä muiden tienpidon keino-
jen kanssa Tielaitokselle asetettuja liikennejärjestelmän sujuvuus-, turvalli-
suus- ja ympäristötavoitteita ja ne pitää lisäksi ottaa käyttöön siten, etteivät 
ne lisää henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksen riskiä tai ympäristöhait-
toja. Käyttäjien kannalta järjestelmät toimivat koko tieliikennejärjestelmässä 
yhdenmukaisella tavalla. Tielaitoksen liikenteen hallinnan järjestelmät liittyvät 
vaivattomasti muiden liikennemuotojen telemaattisiin järjestelmiin edistäen eri 
liikennemuotojen yhteistoimintaa koko liikennejärjestelmässä. 

Tielaitos huolehtii liikenteen hallinnan vaatimista ajantasaisen tiedon keruusta 
ja tietojärjestelmistä yleisten teiden osalta. Liikenteen hallintaan liittyvien jär-
jestelmien käytöstä ja ajantasaisesta tiedonvaihdosta koti- ja ulkomaisten yh-
teistyötahojen kanssa huolehtivat Tielaitoksen liikennekeskukset. 

Liikenteen hallinnan onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä Tielaitoksen, 
kaupunkien, poliisin, pelastusviranomaisten sekä kuljetus- ja muita palveluja 
tuottavien tahojen kanssa. 

Vuoteen 2010 mennessä ehdotetaan erilaisia liikenteen hallinnan toimintoja 
tieliikennejärjestelmän eri osiin. Päätieverkon liikenteen häiriötilanteiden hoi-
toa sekä häiriöihin liittyväa liikenteen tiedotusta ja ohjausta tehostetaan. Ver-
kollisesti oleellisilla päätieosuuksilla käytetään muuttuvia nopeusrajoituksia ja 
kokeillaan tarvittaessa raskaan liikenteen tienkayttömaksuja. Tielaitos antaa 



päätieverkkoa koskevaa ajantasaista tietoa ja ennusteita lautta-aikatauluista, 
tiesäästä, kelistä, sujuvuudesta, häiriötilanteista ja tietöistä tienkäyttäjille sekä 
matkan aikana että ennen matkaa. 

Korkealuokkaisilla väylillä käytetään olosuhteiden mukaan muuttuvia nopeus-
rajoituksia. Lisäksi Tielaitos tukee ajoneuvojen telemaattisten järjestelmien 
toteuttamista osallistumalla dynaamisen enimmäisnopeuden sää.telyn ja kais-
talla pysymisen tukemisen kokeiluihin. 

Erityisiä liikenteen hallintajärjestelmiä toteutetaan tunnelien sekä sää- ja keli-
oloiltaan ongelmallisten siltojen yhteydessä. Muuttuvia opasteita käytetään 
mm. kevyestä liikenteestä., liukkaasta kelistä ja hirvieläimistä varoittamiseen 
erityiskohteissa. Liittymien valo-ohjausta kehitetään edelleen sekä yksittäisinä 
että yhteen kytkettyinä järjestelminä. Sujuvuudeltaan ja turvallisuudeltaan on-
gelmallisilla osuuksilla liikenteen hallintaa käytetään rakenteellisten hankkei-
den sijasta tai myöhentäjänä esimerkiksi ohitusongelmien ratkaisuun, nopeuk-
sien tasaamiseen ja liikenteen ohjaamiseen pois ruuhkautuvilta osuuksilta. 

Suurilla kaupunkiseuduilla Tielaitos on mukana toteuttamassa liikennevalojen 
kaukovalvontaa, liityntäpysäköintiä, aluemaksuja ja muita kysynnän hallinnan 
järjestelmiä. Tielaitos osallistuu myös joukkoliikenteen käyttöä ja henkilöau-
tojen yhteiskäyttöä edistävien järjestelmien, julkisen liikenteen pysäkeillä, ter-
minaaleissa ja matkakeskuksissa annettavien tiedotuspalvelujen sekä keskus-
tan avainkohteisiin tai -kohteista annettavan opastuksen toteuttamiseen. 

Haja-asutusalueilla Tielaitos tiedottaa kunnossapidon tilanteesta ja etenemi-
sestä yleisölle sekä tukee erilaisia kutsuohjauksisia palveluita. Koko maan 
kattaa raskaan liikenteen reittipalvelu ja riskikuljetusten seuranta. Lisäksi Tie- 
laitos tukee kutsuohjauksisen joukkoliikenteen, terminaalien tiedotus- ja ohja-
uspalveluiden, liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelujen, automaattisen lii-
kennevalvonnan sekä erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien toteuttamista. 

Liikenteen hallinnan tutkiminen ja kehittäminen painottuu lähivuosina liiken-
teen ja kelin seurantaan, liikenteen hallinnan tietojärjestelmiin, liikennekeskuk-
sun sekä niiden toimintaan ja yhteistyöhön sekä eri keinojen vaikutusten ja 
kannattavuuden selvittämiseen. Liikenteen tiedotuspalveluista kehitetään 
etenkin radio-, GSM- ja internet-pohjaisia liikennetietopalveluita. RDS-TMC 
-liikennetiedotuspalvelun toteuttamisesta on allekirjoitettu eurooppalainen 
aiesopimus ja kansallinen sopimus Yleisradion kanssa. Lisäksi kehitetään sään 
ja kelin mukaan muuttuvaa liikenteen ohjausta sekä liikenteen häiriötilantei-
den hoitamista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Tiepiirit vastaavat pääosin liikenteen ohjauksen ja kysynnän hallinnan järjes-
telmien toteuttamisesta. Lähivuosina toiminta painottuu kelin ja liikenteen 
seurantaan, liikennekeskuksiin, kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan, olo-
suhteiden mukaan muuttuviin nopeusrajoituksiin, liikenteen valo-ohjaukseen, 
tunneli- ja siltaohjausjärjestelmiin sekä liikenteen tiedotuspisteisiin. 



Liikenteen hallinnassa noudatetaan seuraavia toiminnallisia periaatteita: 

1. Liikenteen hallinta toteuttaa tielaitokselle asetettuja liikennejarjestelmän 
palvelutaso-, turvallisuus-, ymparistö- ja sujuvuustavoitteita sekä. tukee kaikki 
liikennemuodot käsittävän liikennejärjestelmän integroitumista. 

2. Liikenteen hallinnan palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen perustuvat 
käyttäjien (tienpitäjän, liikennöijän, tienkäyttäjän, jne.) tarpeisiin ja 
hyväksyntään. 

3. Liikenteen hallintaa kehitetään hallitusti kokeilujen kautta. Kokeilujen yhte-
ydessä selvitetään järjestelmienlpalveluiden vaikutukset, hyödyt ja kustannuk-
set. Hyviksi todetuista ratkaisuista tehdään tienpidon vakiotuotteita. 

4. Liikenteen hallinnan järjestelmät ja palvelut ovat käyttäjien kannalta yhden-
mukaisia koko maassa sekä tarvittaessa yhteiskäyttöisiä muiden EU-maiden 
järjestelmien kanssa 

5. Tielaitoksen liikenteen hallinnan informaatiojärjestelmistä. voidaan antaa 
tietoja sellaisten muiden tahojen tuottamien palveluiden käyttöön ja kehittämi-
seen, jotka tukevat tielaitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

6. Tielaitos vaikuttaa aktiivisesti liikenteen hallinnan alan kansainväliseen ke-
hitykseen, suosituksiin, sopimuksiin ja säännöksiin EU:ssa ja muissa kansain-
välisissä elimissä. 



Abstract 

FINNRA'S STRATEGY FOR TRAFFIC MANAGEMENT 

The Finnish National Road Administration (Finnra) is responsible for ensuring 
the efficiency and safety of the road transport system while minimising the en-
vironmental impacts. One of Finnra's means is traffic management. In Finnra, 
trafilc management is considered to cover traffic information, trafiic control 
and demand management functions. This strategy deals with transport telema-
tics based traffic management fiinctions. 

Finnra is responsible for the provision of real-time safety relevant information 
of the current and predicted state of the traflic conditions on the road 
transport system. The variety and quality of the information services varies 
according to the transport problems on the road 1mk and user requirements. 
The information services are usually based on telecommunications to the 
users' own receivers and terminais. Variable message signs are used at excep-
tional locations only. Finnra may provide real-time access to its databases also 
to private service providers. 

Trafllc and demand management systems are implemented at locations, where 
their impiementation is clearly economically feasible for the society. 

Transport telematics fuifiis Finnra's objectives related to transport system ef-
ficiency, safety and environmental impacts. The impiementation of the sys-
tems shall not increase the risk of road fatalities and injuries or the environ-
mental burden. Specific systems and applications function for the end users 
in a similar way in the whole road transport system. The objective is to 1mk 
the transport telematics systems of Finnra to the telematics systems of other 
transport modes enabling the function of an intermodal transport system. 

Finnra is responsible for the monitoring of the state of the road transport sys-
tem, and the collection and management of the traffic condition data for its 
road network. Finnra is also responsible for operation of its traffic manage-
ment and information centres and the data exchange with relevant national 
and international actors. 

The success of traffic management depends on good co-operation between 
Finnra, municipalities, the police, resque authorities and various transport ser-
vice providers. 

By the year 20 0, various trafiic management services are to be implemented 
in the different parts of the road transport system. The most effective system 
on the main roads is incident management incorporating information, control 
and efficient incident recovery. Variable speed limits are implemented and pi-
lot studies on road use fee collection from heavy vehicles are undertaken on 
crucial main road sections. Finnra provides real-time on-trip and pre-trip 
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information and forecasts on ferry schedules, road weather, traffic flow, mci-
dents, and road works to road users. 

On high-class roads, variable speed limits are implemented in addition to in-
vehicle telematics systems, of which Finnra supports the intelligent speed 
adaptation and lane-keeping support systems. 

Special traffic management systems are applied in connection to tunneis as 
well as bridges with problematic weather conditions. Variable message signs 
are used at special locations in waming about vulnerable road users, slippery 
road surfaces and elks, etc. Further development of signal control occurs for 
both individual junctions as well as interconnected systems. On road sections 
with efficiency and safety problems, traffic management is used instead of or 
to postpone traditional road projects for the purpose of solving overtaking 
problems, speed harmonisation or diversion of traflic from congesting 
sections. 

In large urban areas, Finnra participates in remote control of signal systems, 
park and ride, area fees, and other demand management systems. Finnra is al-
so involved in the impiementation of systems promoting the use of public 
transport and car-pooling, information services at public transport stops and 
terminais as well as guidance to or from important destinations in urban 
centres. 

In sparsely populated areas, Finnra provides information of the state and 
progress of road maintenance actions to the public, and supports the imple-
mentation of various demand-responsive services. Heavy vehicle route gui-
dance and hazardous goods monitoring services cover the whole country. In 
addition, Finnra supports the impiementation of demand responsive public 
transport, information and guidance services at terminais, travel and traffic in-
formation services, automated trafiic enforcement, and various driver assis-
tance systems. 

In the near fiiture, the research and development activities of traflic manage-
ment concentrate on traffic and road weather monitoring, development of 
traffic management service database and user interface, traffic management 
centres along with their operational and institutional issues, and the impact 
and socio-economic evaluation of the various systems. The development acti-
vities are mainly linked to radio, GSM and internet based trafiic information 
services, weather related traffic management, and incident management. 
RDS-TMC will be implemented. 

The Finnra regions carry the main responsibility of the impiementation oftraf-
fic control and demand management systems. The implementations concem 
traffic and road weather monitoring, traffic management and information 
centres, traffic management in urban surroundings, variable speed limits, 



signal control, tunnel and bridge trafiic management systems and travellers' 
points of information. 

The transport telematics actions should follow the general operational guide-
lines defined below: 

1. Transport telematics fiulfils Finnra's objectives related to transport system 
efficiency, safety and environmental impacts and supports the integration of 
the transport system into a multimodal system. 

2. The impiementation and development of transport telematics services is 
based on the requirements and acceptance of the users (road authorities, 
transport operators, road users, etc.) 

3. The development of transport telematics systems is performed through 
controlled pilot studies and experiments, in which the impacts, benefits and 
costs of the systems are assessed. Systems that have been proven to be bene-
flcial and effective can be introduced as standard Finnra telematics services. 

4. Finnra's transport telematics systems and services are interoperable and 
consistent for the users throughout the country, and interoperable with the 
Pan-European systems and services. 

5. Finnra can provide access to its telematics systems for other actors in order 
to support the development and implementation of services, which support 
the fulfilment of Finnra' s objectives. 

6. Finnra actively contributes to the international development, recommenda-
tions, agreements and regulations in the area of traflic management in the EU 
and other international organisations. 



Liikenteen hallinnan strategia 

Sisältö 

TIIVISTELMÄ 
SISALTO 

1 LIIKENTEEN HALLiNTA 11 

2 LIIKENTEEN HALLINNAN TAVOITTEET 13 
2.1 Parlamentaarinen liikennekomitea 13 
2.2 Liikenneministeriö hallinnonaloineen 14 
2.3 Liikenteen infrastruktuuri 2010 15 
2.4 Tielaitos 16 
2.5 Hallitusohjelma 16 
2.6 Tavoitteiden yhteenveto 17 

3 LIIKENTEEN HALL1TNNAN VISIO 2010 18 
3.1 Yleinen liikenteen hallinnan visio 18 
3.2 Liikenteen hallinnan toiminnot 19 

3.2.1 Paätieverkko 21 
3.2.2 Korkealuokkaiset väylät 23 
3.2.3 Erityiskohteet 24 
3.2.4 Suuret kaupunkiseudut 26 
3.2.5 Haja-asutusalueet 28 
3.2.6 Koko maa 29 

3.3 Tietojärjestelmät 30 
3.3.1 Liikennekeskukset 30 
3.3.2 Tiedon keruu 31 
3.3.3 Tiedon käsittely ja hallinta 34 
3.3.4 Tiedon välittäminen ja tietoliikenne 34 

4 LIIKENTEEN HALLINNAN STRATEGIA 	 35 
4.1 Toiminnalliset periaatteet 	 35 
4.2 Toiminnalliset tavoitteet 	 36 

5 LIIKENTEEN HALLINTA VUOSINA 1997 - 2000 	 37 

6 LÄHDELUETTELO 	 39 



Liikenteen hallinnan strategia 
	 11 

LIIKENTEEN HALLINTA 

1 LIIKENTEEN HALLINTA 

Tielaitos vastaa tienpidolla kansalaisten ja elinkeinoelamän matkustus- ja kul-
jetustarpeisiin kantamalla vastuun yleisten teiden osalta tieliikennejärjestel-
mästä kaikki kulkumuodot kattavassa liikennejärjestelmässä (kuva 1). Tielai-
tos vastaa siitä, että liikenne tieliikennejarjestelma.ssä on kaikissa tie-, sää- ja 
kelioloissa mandollisimman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällistä. 

Tienpito voidaan jakaa kolmeen pääosaan, joista ensimmäinen, tieverkon ke-
hittäminen siihen liittyvine rakentamisineen ja suunnitteluineen, on perinteises-
ti vaatinut eniten tienpidon resursseja. Rakentamalla uusia teitä ja parantamal-
la olemassaolevien teiden ominaisuuksia rakenteellisilla toimilla Tielaitos var -
mistaa yhteydet ja palvelujen saavutettavuuden maan eri osiin sekä liikenteen 
kysynnän määrän kulloinkin vaatiman pysyvän välityskyvyn. Tiestön kunnos-
ta, puhtaudesta ja riittävistä kelioloista Tielaitos vastaa hoidon ja ylläpidon 
keinoin mm. korjaamalla päällysteitä, auraamalla, hiekoittamalla ja suolaamal-
la. Kanden muun tienpidon osan pitäessä huolta tieväylien olemassaolosta ja 
laadusta liikenteen hallinnalla varmistetaan tieliikennejärjestelmän toimivuus 
kulloinkin vallitsevissa tie- ja liikenneoloissa. 

Tarve matkustaa/kuljettaa sujuvasti ja turvallisesti 

4 
Tielaitoksen tarjoamat palvelut 

Saavutet- 	 Liikenteen 
Tien kunto, 	toimivuus tavuus, puhtaus, 	 kulloinkin tieyhteydet, riittävät 

tarvittava 	 vallitsevissa 
keliolot 

välityskyky 	 olosuhteissa 

Kuva 1. Liikenteen hallinnalla varmistetaan liikenteen toimivuus kulloinkin vallit-
sevissa tie-ja liikenneoloissa. 

Liikenteen hallinnalla tarkoitetaan vaikuttamista tieliikenteen käyttäytymiseen 
tiedottamisen, ohjauksen ja kysynnän hallinnan avulla. Tieliikenteen hallinnalla 
pyritään parantamaan liikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, taloudellisuutta ja 
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ympäristöystävällisyyttä vaikuttamalla liikenteen kysyntään, kulkumuotoja-
kaumaan, reitin ja matkan ajankohdan valintaan sekä liikkujien käyttäytymi-
seen (kuva 2). 

Tielaitoksen liikenteen hallinta 

Liikenteen kysyntä 

Kulkumuoto- 
jakauma 

Reitin ja matka- 
ajankohdan valinta 

Liikkuj ien 
käyttäytyminen 

Kuva 2. Tielaitoksen liikenteen hallinnan toiminta-ajatus 

Kysynnän hallinta 

Kysynnän hallinnalla tarkoitetaan tässä niitä liikenteestä vastaavien viran-
omaisten toimia, joilla pyritään vaikuttamaan liikkujien matkapäätöksiin sekä 
päätöksiin matkan määränpäästä, ajankohdasta, kulkumuodosta tai reitistä. 
Maankäytön suunnittelun tyyppiset pitemmän tähtäimen keinot eivät ole lii-
kenteen hallintaa. 

Liikenteen hallintaan kuuluvia kysynnän hallinnan keinoja ovat mm. tienkäy-
tön hinnoittelu ruuhka- tai aluemaksuin, alueelle pääsyn tai siellä pysäköinnin 
rajoittaminen, liityntäpysäköinnin järjestäminen, henkilöautojen yhteiskäytön 
tukeminen sekä joukko- ja kevyenliikenteen suosiminen. 

Liikenteen tiedotus 

Liikenteen tiedotuksen tehtävänä on tarjota tienkäyttäjille tietoa, jota he voi-
vat hyödyntää ennen matkaa tai matkan aikana matkapäätöksiä tehdessään se-
kä kulkumuotoa, matkan ajankohtaa, reittiä ja ajotapaa valitessaan. Tieto toi-
mitetaan tienkäyttäjille Tielaitoksen omana palveluna tai muiden tiedotuspal-
veluiden tuottajien välityksellä. Tiedotettaviin asioihin kuuluvat tiedot vallit-
sevista ja ennustetuista tie- ja liikenneoloista: 
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• säästä ja kelistä 
• tietöistä 

yllättävistä tapahtumista ja häiriöistä 
liikennetilanteesta 
reiteistä 
aikatauluista jne. 

Liikenteen ohjaus 

Liikennettä voidaan ohjata liittymän, tieosan tai verkon tasolla. Liikenteen oh-
jaukseen kuuluvat mm. liikennemerkit, tiemerkinnät, sulku- ja varoituslaitteet, 
viitoitus, nopeusrajoitukset, tietyöjärjestelyt, opasteet ja liikennevalot. Liiken-
teen ohjaus voidaan toteuttaa kiinteänä tai muuttuvana. Tieosan muuttuvia 
ohjaustoimenpiteitä ovat mm. reittiohjaus, nopeuden rajoittaminen, kaistaoh-
jaus, ramppiohjaus sekä vaihtuvasuuntaisten kaistojen ohjaus. Liittymä.n lii-
kennettä ohjataan lähinnä liikennevalojen toimintaa sä.ätämällä. Verkkotason 
muuttuva liikenteen ohjaus perustuu koko liikenneverkon tilan tarkkailuun ja 
ohjaustoimenpiteisiin valituilla tieosilla ja liittymissä. 

Tässä strategiassa käsitellään vain reaaliaikaista liikenteen ohjausta, joka sisäl-
tää liikennekeskuksesta ohjatut tai automaattisesti muuttuvat opasteet, liiken-
teen tai kelin mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset sekä varoitusjärjestelmät 
(ruuhka, keli) ja liikennevalot. Erilaiset liikenteen ohjausta koskevat säädök-
set ja liikenteen ohjauksesta laaditut ohjeet koskevat reaaliaikaistakin liiken-
teen ohjausta. 

2 LIIKENTEEN HALLINNAN TAVOITTEET 

Liikenteen hallinnan tavoitteet voidaan johtaa Tielaitokselle yleisesti annetuis-
ta päämääristä ja tavoitteista. 

2.1 	Parlamentaarinen liikennekomitea 

Toinen parlamentaarinen liikennekomitea esitti mietinnössään "Liikenne 
2000" (Liikenneministeriö 1991) liikennepolitiikalle asetettavat yleiset tavoit-
teet. Päämääriä asetettaessa pohdittiin keinoja liikenteen ongelmien vähentä-
miseksi ja komitea totesi, että on tarve: 

Kehittää maankäyttöä ja liikennejärjestelmiä siten, että tarvittavat kuljetuk-
set voidaan toteuttaa vähäisimmällä mandollisella liikenteellä 
• Kehittää kuljetusjärjestelmiä ja yhdistettyjä kuljetuksia hyödyntämällä tek-
nistä kehitystä ja liikennemuotojen työnjakoa 
• Luoda yhdyskuntarakenne sellaiseksi, että se ei tuota turhia liikkumis-
tarpeita 
• Parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä etenkin sen palvelutasoa 
nostamalla. 
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Komitean mukaan Suomen kansainvälisen liikennepolitiikan tavoitteena tulee 
olla maan taloudellisen kilpailukyvyn turvaaminen kansainvälisessä yhdenty-
miskehityksessä. Asettamansa päämäärän tueksi komitea nimesi tavoitteiksi 
lisäksi: 

• Kestävän kehityksen periaatteen omaksumisen liikenteessä 
• Liikenneturvallisuuden parantamisen 
• Kansalaisten liikkumisoikeuden turvaamisen ja 
• Maan liikenteen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamisen 

Kestävän kehityksen periaatteen omaksuminen merkitsee liikenteen osalta ko-
mitean mukaan energian käytön tehostamista ja suuntaamista enemmän kohti 
uusiutuvia polttoaineita. Liikenneturvallisuuden osalta komitea toteaa, että 
yleinen piittaamattomuus on liikenteessä lisääntynyt ja edellyttää erityisesti 
huomion kiinnittämistä asennekasvatukseen. Kansalaisten liikkumisoikeudet 
on turvattava siten, että on kyettävä liikkumaan riippumatta liikennevälineen 
omistamisesta. Suomalaisille kuljetusyrityksille tulee luoda kilpailijamaita vas-
taavat kilpailuedellytykset. 

2.2 	Liikenneministeriö haHinnonaloineen 

Liikenneministeriö on myöhemmin asettanut oman toimintansa tavoitteet II 
parlamentaarisen liikennekomitean esitysten pohjalta (Liikenneministeriö 
1992). Liikenneministeriön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisissä kysymyksis-
sä kotimaisen kuljetuselinkeinon kansainvälisen kilpailukyvyn ja markkina-
osuuden parantaminen sekä siten kuljetustaseen nykyisen vajeen kääntäminen 
ylijäämäiseksi. Liikenneministeriön mukaan liikennepolitiikan keskeisiin ta-
voitteisiin kuuluu elinkeinoelämän ja kansantalouden kilpailukyvyn turvaami-
nen liikenneinfi-astruktuuria ylläpitämällä ja kehittämällä sekä liikenteen toi-
mintaedellytyksiä parantamalla. 

Liikenteen päästöjä vähennetään kansainvälisten velvoitteiden edellyttämällä 
tavalla. Maankäyttöä, yhdyskuntarakennetta ja liikermejärjestelmää kehittä-
mällä vähennetään liikkumisen tarvetta. Ajoneuvojen melumääräyksiä tiuken-
netaan EU-direktiivien mukaisesti. Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset 
yhtenäistetään. Sovelletaan EU-direktiivien mukaisia liikenteen taloudellisia 
ohjauskeinoja. Tieliikennekuolemien määrä pysyy ensi vaiheessa enintään 
vuoden 1991 tasolla ja pidemmällä aikavälillä laskee puoleen 1989 tasosta. 
Tavoitteena on parantaa turvallisuutta myös rautatie-, vesi- ja 
ilmaliikenteessä. 

Henkilöliikenteessä tavoitteena on joukkoliikenteen markkinaosuuden lisää-
minen ja peruspalveluiden saatavuuden varmistaminen koko maassa. Tavara-
liikenteessä tavoitteena on kuljetuselinkeinon ja koko elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn parantaminen alentamalla kuljetusten yksikkökustannukset EU-mai-
den tasolle. Tuetaan elinkeinoelämän logistiikan kehittämistä ja samalla kau-
pan ja teollisuuden kehitystarpeita. Rautatieverkkoa pyritään kehittämään 
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osana yleiseurooppalaista rataverkkoa. Pääkaupunkiseutua lukuunottamatta 
uutta satamakapasiteettia ei tarvita. 

Liikenneministeriön tavoitteena nopeiden ratojen osalta on, että Turun rata on 
valmis vuonna 1997 ja Tampereen rata vuonna 2000. Liikenneministeriö 
odottaa liikennesektorin tutkimustoiminnan olennaisesti painottuvan tulevai-
suudessa liikennepoliittista päätöksentekoa tukeviin selvityksiin, logistisiin 
tutkimuksiin ja eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin. 

2.3 	Liikenteen infrastruktuun 2010 

Liikenneministeriö asetti vuonna 1994 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvit-
taa liikenneväylien ylläpitoa ja kehittämistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vuo-
teen 2010 saakka. Työryhmän tuloksena syntyi koko liikennejärjestelmän kä-
sittävä selvitys "Liikenteen infrastruktuuri 2010" (Liikenneministeriö 1995), 
jossa esitetään mm. liikenneinfrastruktuurin kehittämisen päämäärät ja tavoit-
teet. Tavoitteina ovat: 

henkilö- ja tavarakuljetusten hoitaminen madollisimnian vähäisellä liiken-
teellä ja koko yhteiskunnan kannalta edullisinta kulkumuotoa tai -ketjua 
käyttäen 
• liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
• liikenteen ympäristö- ja terveyshaittojen ininimointi 
• liikennemuotojen yhteistyön lisääminen 
• liikenneverkkojen kehittäminen riittävän isoina kokonaisuuksina 
• toteutettavien liikenneverkkohankkeiden kannattavuus 
• muihin EU-maihin suuntautuvien kulkuyhteyksen vahvistaminen 
• edellytysten luominen logistiikan kehittamiselle ja logististen kustannusten 
vähentämiselle 
• liikkumismandollisuuksien tasapuolinen turvaaminen alueellisesti ja eri 
käyttäjäryhmille 
• liikenneverkkojen kunnon ja liikennöitävyyden ylläpitäminen 

Tieverkon osalta työryhmä totesi tavoitteiksi seuraavat: 

• tieverkon kunnon ja hoitotason säilyttäminen liikenteen tarpeita vastaavana 
• liikenteen kustannusten alentaminen kansallisen kilpailukyvyn 
parantamiseksi 
• kaupunkien tieverkon kehittäminen osana seudun koko liikennejärjestelmän 
kehittämistä 
• liikenneturvallisuuden parantaminen 
• kuljetusten hoitaminen tehokkaasti ja taloudellisesti mandollisimman vähäi-
sellä liikenteellä 
• tienpidon ja tieliikenteen ympäristö- ja terveyshaittojen minimointi 
• rakentamisen ja kunnossapidon tehokkuuden ja taloudellisuuden 
parantaminen 
Liikenteen telematiikkaa työryhmä toivoi kehitettävän kansallisten lähtökoh-
tien ja liikenneolojen erityispiirteiden pohjalta. Painopistealueita ovat 
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logistiset sovellukset, joukkoliikenteen maksu- ja hallintajärjestelmät, tielii-
kenteen keli- ja säätietojärjestelmät sekä radio- ja solukkoverkkopohjaiset 
informaatiopalvelut. 

2.4 	Tielaitos 

Tielaitos on esittänyt tienpidon tärkeimmiksi tavoitteiksi ja painotuksiksi seu-
raavat (Tielaitos 1994): 
• Tiestön paivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen 
• Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Liikkumisen varmuus, sujuvuus ja hairiöttömyys 
Ympäristön kasvava painoarvo, perustana kestävä kehitys 

Tieverkon toimintavarmuus, ajomukavuus ja liikkumisen taloudellisuus ovat 
tieliikenteen perusedellytyksiä. Kaikkien tienkäyttäjäryhmien liikenneturvalli-
suutta tulisi edelleen parantaa. Tielaitos katsoo, että tieliikenteelle olennaisin-
ta ovat liikkumisen varmuus, sujuvuus ja häiriöttömyys sekä yhtenäinen 
nopeustaso. 

Liikkumisen varmuutta ja sujuvuutta koskevat tavoitteet ovat luonteeltaan 
erilaisia tieverkon eri osissa. Päätiestöllä korostuvat liikenteen sujuvuuden ja 
häiriöttömyyden tavoitteet. Pienemmillä teillä ja taajamissa tavoitteena on eri 
tekijöiden ja ympäristön edellytysten muodostama tasapainoinen kokonaisrat-
kaisu. Kaupunkiseuduilla tavoitteena on kokonaissuunnitteluun nojautuva te-
hokas liikennejärjestelmä. 

Kestävän kehityksen perusajatus kytketaän kaikkeen tienpitoon. Tavoitteena 
ei ole pelkästään ympäristöhaittojen torjuminen, vaan koko liikennejärjestel-
män kehittäminen ympäristönäkökohtien perusteella. 

Tielaitoksen toiminnan ydinalueita ovat liikenteen kysyntä, tienpidon tarpeet, 
tuotantoprosessien hallinta ja liikenteen hallinta. Ydinalueet samalla määrittä-
vät myös tielaitoksen tutkimus- ja kehittämisohjelman painopistealueet. 

2.5 	Hallitusohjelma 

Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ohjelmassa mainitaan seuraavia lii-
kennepoliittisia tavoitteita tieliikenteeseen liittyen (Isotalo 1996): 

kestävä kehitys on liikennejärjestelmän suunnittelun ja hoidon lähtökohta 
• yhdyskuntasuunnittelulla, tietoisuuden lisäämisellä ja taloudellisilla ohjaus- 
keinoilla vähennetään ympäristöhaittoja ja parannetaan liikenneturvallisuutta 
• tarvittavat kuljetukset hoidetaan mandollisimman vähällä liikenteellä ja te-
hokkaalla logistiikalla 
• liikenneverkot pidetään koko maassa liikenteen tarvetta vastaavassa ja elin-
keinoelämän kilpailukykyä tukevassa kunnossa 
• tieverkon kehittymisessä keskitytään olemassa olevan tiestön parantami-
seen erityisesti kuormitetuilla tieosuuksilla ja taajama-alueilla 
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• infrastruktuuri-investoinneissa keskitytään erityisesti laajempiin kansainvä-
lisiin liikenneverkkoihin kuuluviin rautatie- ja tieosuuksiin 
• joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan ja 
lisätään mandollisuuksia eri kulkumuotojen yhteiskäyttöön 

Hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet vastaavat melko lailla etenkin parlamen-
taarisen liikennekomitean esittämiä tavoitteita. Hallitusohjelma painottaa ai-
empia tavoitteenasetteluja selkeämmin taloudellisia ohjauskeinoja, kuormitet-
tuja tieosuuksia ja laajempia kansainvälisiä liikenneverkkoja (TEN - Trans-
European Networks). 

2.6 	Tavoitteiden yhteenveto 

Liikenteen hallinnan kannalta tärkeimmät tielaitokselle asetetut tavoitteet 
ovat: 

Matkustamisen ja kuljetusten varmuuden ja sujuvuuden turvaaminen 
Tielaitos tarjoaa tienkäyttäjille mandollisuuden matkustaa tai 
kuljettaa tavaraa määränpäähänsä riittävän sujuvasti kaikissa 
saä- ja keliolosuhteissa. Matkustamiseen tai kuljetukseen kuulu-
va aika on ennakoitavissa ja mandollisista viivytysten aiheutta-
jista, kelistä ja häiriötilanteista tieverkolla tiedotetaan 
tienkäyttäjille mandollisimman nopeasti. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 
Tielaitos vastaa liikenneturvallisuuden parantamisesta yleisillä 
teillä liikenneministeriön asettamien määrällisten tavoitteiden 
mukaisesti. Erityisesti vähennetäan kuolleiden ja vakavasti vam-
mautuneiden määrää. Toimenpiteitä valittaessa ja toteutettaessa 
huolehditaan erikseen liikenneturvallisuuden varmistamisesta. 

Matkustus- ja kuljetuskysynnän hoitaminen mandollisimman tehokkaasti 
Matkustus- ja kuljetuskysyntä pyritään hoitamaan mandollisim-
man vähäisellä liikenteellä ja pienin kustannuksin. Tavoitteena 
on liikenteen kysynnän hoitaminen yhteiskunnan kannalta opti-
maalisesti. Tielaitos tukee toiminnallaan logistiikan kehittämistä 
ja logististen kustannusten alentamista. 

Infrastruktuurin mandollisimman tehokas kayttö 
Liikennejärjestelmään liittyvää infrastruktuuria käytetään mah-
dollisimman tehokkaasti mm. kysyntähuippuja tasaamalla ja väy-
lien välityskyvyn hyväksikäyttöä edistämällä. Näin voidaan lykä-
tä, ja joissakin tapauksissa jopa valttää väylien kehittämishank-
keiden toteuttamista. 

Liikennemuotojen yhteistoiminnan parantaminen 
Tielaitos tukee osaltaan liikennemuotojen yhteiskäyttöön perus-
tuvan liikennejärjestelmän kehittämistä. Tienkäyttäjiä rohkais-
taan käyttämään kulloinkin edullisinta, turvallisinta ja ympäris-
töä vähiten kuormittavaa kulkumuotoa. 
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• Kansalaisten liikkumismandollisuuksien turvaaminen 
Tielaitos tukee osaltaan toimia, joilla annetaan kaikille väestö-
ryhmille mandollisimman tasapuoliset edellytykset hoitaa liikku-
mis- ja kuljetustarpeensa maan eri osissa. 

Ymparistötavoite sisältyy edellä mainittuihin tavoitteisiin (etenkin kolmas, 
neljäs ja viides tavoite). 

Tavoitteiden painoarvot ovat erilaiset sen mukaan, miten paljon ne vaikutta-
vat Tielaitoksen toiminnan suuntaamiseen erityisesti liikenteen hallinnan alu-
eella. Tielaitoksen liikenteen hallinnan johtoryhmässä hyväksyttiin eri tavoit-
teiden painotuksiksi taulukon 1 mukaiset prosenttiluvut. 

Taulukko 1. Tielaitoksen tavoitteiden painotukset liikenteen hallinnan kannalta. 

Matkustamisen ja kuljetusten varmuuden ja sujuvuuden turvaaminen 30 % 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 30 % 

Matkustus- ja kuljetuskysynnan hoitaminen mandollisimman tehokkaasti 15 % 

Infrastruktuurin tehokas käyttö 15 % 

Liikennemuotojen yhteistoiminnan parantaminen 5 % 

Kansalaisten liikkumismandollisuuksien turvaaminen 5 % 

Yhteensä 100 % 

3 LIIKENTEEN HALLINNAN VISIO 2010 

3.1 	Yleinen liikenteen hallinnan visio 

Tielaitos vastaa siitä, että liikenne tieliikennejärjestelmässä on kaikissa tie-, 
sää- ja kelioloissa mandollisimman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällis-
tä. Yksi Tielaitoksen keinoista on liikenteen hallinta. Tielaitoksen liikenteen 
hallinnan järjestelmät liittyvät vaivattomasti muiden liikennemuotojen tele-
maattisiin järjestelmiin edistäen eri liikennemuotojen yhteistoimintaa koko 
liikennejärjestelmässä. 

Tielaitos toimittaa omana palvelunaan tienkäyttäjille ajantasaista, turvallisuu-
den kannalta olennaista tietoa vallitsevista liikenneoloista ja niiden ennakoi-
dusta kehityksestä. Palveluiden valikoima ja laatu vaihtelevat tieyhteyden lii-
kenteellisten ongelmien ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Tiedotus perustuu 
yleensä tiedonsiirtoon tienkäyttäjän omaan vastaanottimeen tai laitteeseen. 
Erityisesti perustelluissa tapauksissa käytetään muuttuvia opastetauluja tien- 
varressa. Yksityisten informaatiopalvelujen edistämiseksi Tielaitos voi luovut-
taa ajantasaista tietoa tieliikennejärjestelmästä ja sen liikenteestä yksityisten 
palveluntuottajien käyttöön. 



Liikenteen hallinnan strategia 
	 19 

LIIKENTEEN HALLINNAN VISIO 2010 

Liikenteen muuttuvia ohjausjärjestelmiä sekä kysynnän hallinnan järjestelmiä 
käytetään ja toteutetaan yhteiskuntataloudellisin perustein kannattavissa käyt-
tökohteissa. Järjestelmät toteutetaan siten, ettei niiden käyttöönotto lisää hen-
kilövahinkoon johtavien onnettomuuksen riskiä tai ympäristöhaittoja. Käyttä-
jien kannalta järjestelmät toimivat koko tieliikennejärjestelmässä yhdenmukai-
sella tavalla. 

Tielaitos huolehtii liikenteen hallinnan vaatimista ajantasaisen tiedon keruusta 
ja tietojärjestelmistä yleisten teiden osalta. Tielaitos vastaa liikenteen hallin-
taan liittyvien järjestelmien toiminnasta huolehtivista liikennekeskuksista ja 
ajantasaisesta tiedonvaihdosta koti- ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa. 

Liikenteen hallinnan onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä Tielaitoksen, 
kaupunkien, poliisin, pelastusviranomaisten sekä kuljetus- ja muita palveluja 
tuottavien tahojen kanssa. 

Seuraavassa tarkastellaan visiota liikenteen hallinnan toiminnoittain. 

3.2 	Liikenteen hallinnan toiminnot 

Liikenteen hallinnan toimintoja koskevan vision määrittämiseksi kyseltiin suo-
malaisilta liikenteen hallinnan asiantuntij oilta (viranomaisilta, konsulteilta ja 
tutkijoilta) heidän näkemyksiään eri liikenteen hallinnan toimintojen vaikutta-
vuudesta edellä kuvattujen liikenteen hallinnalle asetettavien tavoitteiden saa-
vuttamiseen. Kysely oli välttämätön, sillä eri toimintojen vaikutuksista ja te-
hokkuudesta on vielä kovin vähän tutkittua tietoa. Kyselyssä kukin vastaaja 
arvioi toiminnon vaikutuksen eri tavoitteiden saavuttamiseen seuraavalla 
asteikolla: 

negatiivinen vaikutus (jälkikäsittelyssä pisteluku -1) 
• 	ei vaikutusta tavoitteen toteutumiseen (0) 
+ 	pieni vaikutus tavoitteen toteutumiseen (1) 
++ 	melko suuri vaikutus tavoitteen toteutumiseen (2) 
+++ erittäin suuri vaikutus tavoitteen toteutumiseen (3) 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto kyselyyn saaduista 27 vastauksesta. Tau-
lukon luvut ovat kunkin tavoitteen kohdalla pisteluvun mediaaneja (jakauman 
keskimmäinen arvo) ja yhteensä-sarakkeessa on tavoitteiden painoarvoilla 
painotettu mediaanien keskiarvo. 

Kyselyn jälkeen todettiin vielä eräitten merkittävien toimintojen puuttuneen 
listalta. Ne otettiin kuitenkin huomioon visiota laadittaessa. 

Visiota laadittaessa on lisäksi otettu huomioon Liikenneministeriön koordi-
noima työ, jossa selvitettiin liikennetelematiikan visio vuodelle 2005 koko lii-
kennesektorin osalta (Liikenneministeriö 1997). 
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Taulukko 2. Asiantuntijakyselyn vastausten pistelukujen mediaanit tavoitteittain ja 
niiden tavoitekohtaisten painoarvojen mukaan painoretut mediaanien keskiarvot 
suuruusjärjeslyksessä. 

Liikenteen hallinnan toirninnot Var- Tur- Kys- Jnfran Kulku Liik- Yh- 
muus valii- n8n tcho1 muot. kumis- teen- 
suju- s'.ntt hoito kayttö yhteis- mah- sä 
vuus työ dollis. 

Liikenteen häiriötilanteiden hoito 2 2 0,5 1 0 0 1.425 
Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumuodoista ennen matkaa 1 1 1 1 2 1 1.05 
Liityntäpysäköinninjäijestäminen 1 1 I 1 2 1 1.05 
Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen 1 1 1 2 0 0 1,05 
Tiedotus säästä ja kelistä ennen matkaa 1 2 0.5 0 1 0 1.025 
Tiedotus sujuvuudesta yms. ennen matkaa 1 1 1 1 1 0 0.95 
Tiedotus tiesäästä ja kelistä tienvanesaa 1 2 0 0 0 0 0,9 
Paikalliset varoitukset kelistä 1 2 0 0 0 0 0,9 
Olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset 1 2 0 0 0 0 0 
Ruuhka-jaaluemaksutkokoautoliikenteelle 1 0 1 2 1 0 0.8 
Tiedotus sujmoniudesta omaan laitteeseen 1 1 0 1 0 0 0,75 

Tiedotus sujuvuudesta tienvarressa 1 1 0 1 0 0 0.75 

Kysyntäohjattujoukkoliikenne 1 0 1 1 1 2 0.75 

Liittymien/väylien valo-ohjaus l 1 0 1 0 0 0.75 

Verkkojen ohjaaminen liikennevalom 1 1 0 1 0 0 0,75 
Kaistaohjaus erityiskohteissa 1 1 0 1 0 0 0.75 

Kaistaohjaus tunneleissa 1 1 0 1 0 0 0,75 

Kaistaohjaus moottoritieliä 1 1 0 1 0 0 075 
Tiedotus aikatauluista yms. terminaaleissaja pysäkeilä 1 0 1 1 1 1 0.7 

Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumuodoista omaan laitteeseen 1 0 1 1 1 0 0,65 

AjantasainentiedottaminenP-paikoistatienvarressa 1 0 1 1 1 0 0.65 
Tiedotussäästäjakelistäomaanlaitteeseen 1 1 0 0 0 0 0.6 
Tiedotus säästä ja kelistä infopisteissä 1 1 0 0 0 0 0.6 

Tiedotus reiteistä ja palveluista ennen matkaa 1 0 1 1 0 0 0.6 

Tiedotusreiteistäjapalveluistaomaanlaitteeseen 1 0 1 1 0 0 0.6 

Ajantasainen tiedottaminen P-paikoista omaan laitteeseen 1 0 1 1 0 0 0.6 

Paikalliset varojtukset liikenteen häiriöistä 1 1 0 0 0 0 0.6 

Dynaaminen enimmäisnopeuden säätäminen 0 2 0 0 0 0 0.6 

Riittävän 0 2 0 0 0 0 0.6 
Törmäysten estovaroittamalla 0 2 0 0 0 0 0.6 

Törmäysten esto automatiikalla 0 2 0 0 0 0 0.6 
Kaistalla pysyrnisen tukeminen 0 2 0 0 0 0 0.6 

Näkemisen parantaminen 0 2 0 0 0 0 0.6 

Kuljettajan tilan tarkkailu 0 2 0 0 0 0 0.6 

Automaattinen nopeusvalvonta 0 2 0 0 0 0 06 
Automaattinen risteysvalvonta 0 2 0 0 0 0 0.6 

Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumuodoista tienvalyessa 1 0 0 1 1 0 Oj 
Ajantasainen tiedottaminen P-paikoista ennen matkaa 1 0 0 1 1 0 0.5 

Tiedotus sujuvuudesta yms. liikenteen tiedotuspisteissä 1 0 0 1 0 0 0A5 
Tiedotusreiteistäjapalveluistaliikenteentiedotuspisteissä 1 0 0 0 0 0 0.3 

Ruuhka- ja aluemaksut raskaille autoille 0 0 1 1 0 0 0.3 

Paikalliset varoitukset eläimistä 0 1 0 0 0 0 0.3 
Paikallisetvaroituksetkevyestä liikenteestä 0 1 0 0 0 0 0.3 

Vakionopeuden pien 0 1 0 0 0 0 0.3 
Turvaväliopasteet tienvarressa 0 1 0 0 0 0 03 
Turvaväliopasteet ajoneuvon sisällä 0 1 0 0 0 0 0.3 

Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta 0 1 0 0 0 0 0.3 

Kuljetusten painon valvonta 0 1 0 0 0 0 0.3 

Pääsyvalvonnanjäzjestäminen 0 0 0 1 0 0 0.15 

Tiedotus reiteistä ja paiveluista tienvarressa 0 0 0 0 0 0 0 

Yleiset tienkäyttörnaksut raskaille autoille 0 0 0 0 0 0 0 

Yleiset tienkäyttömaksut k'lie autoille 0 0 0 0 0 0 0 

Kyselyn ja siitä käydyn keskustelun perusteella on päädytty ehdottamaan eri-
laisia liikenteen hallinnan toimintoja tieliikennejärjestelmän eri osiin vuoteen 
2010 mennessä alla kuvatulla tavalla. 
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3.2.1 Päätieverkko 

Liikenteen hallinta päätieverkolla sisältaa alla olevat toiminnot 

Liikenteen hallinnan toiminnat Toteutustaso tavoitevuosina 

2000 2005 2010 Päatieverkko 

Häiriötilanteiden hallinta 

• Tiedotus kaikki kaikki päätiet 
____________________________________ ________________ päatiet ______________ 

• Liikenteen ohjaus koeosuudet koeosuudet liikenteellisest 
i tärkeimmät 

____________________________ päätiet 

• Erityisvarustellut raivausautot koeosuudet tarpeen 
mukaan 

Muuttuvat nopeusrajoitukset ver- koeosuudet koeosuudet liikenteellisest 
koilisesti oleellisilla i tärkeimmät 
päatieosuuksilla _____________ ___________ päätiet 

Tiedotus ennen matkaa radio, TV, digiaalinen digitaalinen 
langattomasti ja tietoverkoissa RDS, teksti-tv, radio/tv radio/tv 

mternet 

Tiedotus matkan aikana langat- radiopohj. digitaalinen digitaalinen 
tomasti RDSJa 

RDS-TMC 
radio, radio, 

matkapuhelin matkapuhelin 

Raskaan liikenteen kokeilut 
tienkävttömaksut 

Liikenteen häiriötilanteiden hallinta osoittautui asiantuntijakyselyssä tärkeim-
mäksi liikenteen hallinnan toiminnoksi. Häiriötilanteiden hallintaan liittyy kol-
me osaa: häiriöiden havaitseminen, niiden vaikutusten minimoiminen ja häiri-
öiden poistaminen, joista ensin mainittua käsitellään erikseen tiedon keruun 
kohdalla. Häiriötilanteiksi katsotaan sellaiset tilanteet, jotka vähentävät pai-
kallisesti ja ajallisesti liikennejärjestelmän välityskykyä. Osa häiriötilanteista 
on ennustettavia kuten tietyöt ja suuret yleisötilaisuudet, mutta kriittisimpiä 
ovat ennustamattomat, yllätykselliset häiriöt kuten liikenneonnettomuudet ja 
ajoneuvojen rikkoutumiset. 

Häiriöiden vaikutuksien minimoidaan parhaiten siten, että niistä tiedotetaan 
häiriön vaikutusalueella olevien väylien nykyisille ja tuleville käyttäjille siten, 
että tienkäyttäjät voivat reittiä, kulkumuotoa tai matkan ajoitusta muuttamalla 
minimoida häiriön vaikutukset omalta kohdaltaan. Vuoteen 2000 mennessä 
tiedotetaan vilkkaimpien pääteiden häiriöistä Tielaitoksen kaikille tienkäyttä-
jille suunnattujen tiedotuspalvelujen (radio, TV, radion RDS-tiedotteet, ra-
dion välittämiin koodattuhin viesteihin perustuva RDS-TMC, internet, jne.) 
välityksellä. Vuoteen 2005 tiedotukset kattavat koko päätieverkon. Katta-
vuus riippuu lähinnä häiriötietojen keruun kattavuudesta. Koska kaikki tien- 
käyttäjät eivät käytä Tielaitoksen liikennetietopalveluita, häiriöaltteimmilla ja 
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verkolliselta asemaltaan tärkeimniilla päätieverkon osilla häiriötilanteista voi-
daan tiedottaa ja liikennettä ohjata häiriötilanteiden edellyttämällä tavalla 
muuttuvien opasteiden avulla. Häiriöiden hallinta muuttuvilla opasteilla toteu-
tetaan vuoteen 2000 mennessä kokeiluina ja toiminto kattaa vuoteen 2010 
mennessä vain tärkeimmät osuudet. 

Hairiöiden aiheuttajien (tiellä olevat esteet, rikkoutuneet ajoneuvot, jne.) 
poistosta huolehtivat pääosin pelastuslaitos, aluehälytyskeskukset ja poliisi 
(huolehtii myös liikennettä ohjaamalla vaikutusten minimoimisesta) sekä hina-
usautoyritykset. Tielaitos tiedottaa mandollisimman nopeasti em. tahoille kai-
kista tietoonsa tulleista häiriötilanteista. Vuoteen 2005 mennessä kokeillaan 
myös yhteistyössä em. viranomaisten ja hinausautoyritysten kanssa erityisva-
rusteltuja raivausautoja, jotka päivystävät häiriöalttiiden tieosuuksien lähei-
syydessä ja huolehtivat tapahtuvien häiriöiden mandollisimman nopeasta pois-
tamisesta ja liikenteen ohjauksesta tilanteiden kestäessä. Jos autot osoittautu-
vat kannattaviksi, ne otetaan vuoteen 2010 mennessä käyttöön häiriöaltteim-
milla päätieosuuksilla. 

Olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset ovat korkealuokkaisten 
väylien järjestelmäratkaisu, jota voidaan soveltaa myös muulla päätieverkolla 
erityistapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat mm. ne, joissa tieosuus sijaitsee 
korkealuokkaisten väylien jatkeena tai välisenä yhteytenä ja joissa osuuden lii-
kennemäärä on niin korkea, että järjestelmä on yhteiskuntataloudellisesti kan-
nattava ratkaisu. Järjestelmän kannattavuus riippuu myös nopeusraj oitusten 
ohjausstrategiasta. Vuoteen 2000 mennessä muuttuvia nopeusrajoituksia on 
korkealuokkaisten väylien ulkopuolisella tieverkolla toteutettu koeosuuksilla 
ja tärkeimmillä edellä mainitut ehdot toteuttavista osuuksista vuoteen 2010 
mennessä. Muuttuvien nopeusrajoitusten toteuttamisesta ja käytöstä laaditaan 
erillinen toimintapolitiikka sitten, kun käytössä on luotettava tieto jäijestel-
män hyödyistä ja kustannuksista erityyppisillä teillä. Ennen toimintalinjojen 
hyväksymistä voidaan toteuttaa muuttuvien nopeusrajoitusten kokeiluja, jois-
ta tehdään ennen-jälkeen -tutkimus. 

Tielaitos (Tiehallinto) pyrkii viranomaisvastuunsa mukaisesti omien liikenne-
tietopalvelujensa avulla välittämään kaikille tienkäyttäjille liikenteen turvalli-
suuteen ja sujuvuuteen liittyvää tietoa. Palvelut antavat ajantasaista tietoa ja 
ennusteita lautta-aikatauluista, tiesäästä, kelistä, sujuvuudesta, häiriötilanteis-
ta ja tietöistä sekä niihin liittyviä varoituksia ja toimenpidesuosituksia tiekoh-
taisesti. Tieto on aluksi paljolti puhe- ja tekstimuotoista, vuoteen 2000 men-
nessä tieto esitetään kuvaa käyttävissä medioissa karttapohjalla ja vuoteen 
2005 mennessä liikkuvan videokuvan välittäminen on yleistä. 

Ennen matkaa annettava tieto palvelee tienkäyttäjien strategista päätöksente-
koa eli päätöksiä matkan tekemisestä, lähtöajasta, matkaan varattavasta ajasta 
ja kulkumuodon sekä reitin valinnasta. Vuoteen 2000 mennessä Tielaitos toi-
mittaa tietoa tienkäyttäjille radion ja TV:n liikennetiedotusten, teksti-TV:n, 
radion RDS-tiedotteiden ja Internetin välityksellä. Vuoteen 2005 mennessä on 
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toteutettu digitaalisen radion ja television välityksellä toimitettavat 
liikennetietopalvelut. 

Matkan aikana annettava tiedotus palvelee tienkäyttäjän taktista ja 
operatiivista pä.ätöksentekoa reitin vaihdoista, tavoitenopeudesta, ajonopeu-
den valinnasta ja riittävästä varautumisesta mandollisiin ongelmatilanteisiin. 
Tiedotus tapahtuu lähes kokonaan langattomia viestimiä hyväksikäyttäen tien-
käyttäjien mukanaan kuljettamiin tai kulkuneuvoon asennettuihin vastaanotti- 
mun ja laitteisiin. Vuoteen 2000 mennessä tällaisia Tielaitoksen palveluja 
ovat matkaa ennen annettavat joukkoviestinpalvelut ja RDS-TMC, joiden li-
säksi vuoteen 2005 mennessä toteutetaan digitaaliseen radioon jaltai televisi-
oon perustuva liikennetietopalvelu. 

Keski-Euroopassa otetaan laajasti käyttöön vuoteen 2005 mennessä raskaan 
liikenteen tienkäyttömaksut, minkä vuoksi kokeillaan tarvittaessa tienkäyttö-
maksujen tekniikkaa. 

3.2.2 Korkealuokkaiset väylät 

Korkealuokkaisten väylien eli moottoriteiden, moottoriliikenneteiden ja lii-
kenteellisesti keskeisimpien kaksiajorataisten väylien liikenteen hallinta sisäl-
tää seuraavat toiminnot: 

Liikenteen hallinnan toiminnot 

Korkealuokkaiset vaylät 
Toteutustaso tavoitevuosina 

2000 2005 2010 

Olosuhteiden mukaan muuttuvat 
nopeusrajoitukset 

koeosuudet vilkkaimniat kaikki 

Dynaaminen enimmaisnopeuden säatö koeosuudet koeosuudet 
Kaistalla pysymisen tukeminen koeosuudet 

Olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset järjestelmään sisältyvine 
informaatiotauluineen ovat ratkaisu, jonka käytössä on otettava huomioon 
koko tiekohtaisten nopeusrajoitusten järjestelmä talvirajoituksineen. Jotta ko-
ko nopeusrajoitusjärjestelmä olisi tienkäyttäjien kannalta uskottava, olosuhtei-
den mukaan muuttuvia nopeusrajoitukset voisivat olla korkealuokkaisten väy-
lien järjestelmäratkaisu. Korkealuokkaisten väylien erityistyyppinen nopeusra-
joitusjärjestelmä haitannee vain vähän kiinteiden rajoitusten tehokkuutta ja 
toisaalta korkealuokkaisten väylien liikennemäärät ovat yleensä muuttuvan 
nopeusraj oitusjärjestelmän yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden kannalta 
riittävän korkeita. Muuttuvien nopeusrajoitusten toteuttamisesta ja käytöstä 
laaditaan erillinen toimintapolitiikka sitten, kun käytössä on luotettava tieto 
järjestelmän hyödyistä ja kustannuksista erityyppisillä teillä. Ennen toiminta- 
linjojen hyväksymistä voidaan toteuttaa muuttuvien nopeusrajoitusten kokei-
luja, joista tehdään ennen-jälkeen -tutkimus. 
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Nopeusrajoitusarvo vaihtelee järjestelmässä lähinnä tiesään ja kelin mukaan, 
mutta liikenne- ja häiriötiedon keruun kehittyessä järjestelmän toiminnassa 
otetaan jo vuoteen 2005 mennessä aiempaa yleisemmin myös vallitseva liiken-
netilanne. Liikennetilanteen huomioon ottava järjestelmä ei pyri vain nopeuk-
sien rajoittamiseen turvalliselle tasolle vaan myös nopeuksien harmonisointiin. 
Nopeuksien tasaaminen parantaa tien välityskykyä tasaamalla liikennevirtaa 
sekä vähentää ohitustarvetta. Muuttuvissa nopeusrajoitusmerkeissä pitäisi no-
peusrajoitusarvoja vaihdella 10 km/h:n välein, jotta järjestelmä olisi mandolli-
simman käyttökelpoinen etenkin nopeuksien harmonisoinnin kannalta. Muut-
tuvat nopeusrajoitukset yleistyvät korkealuokkaisilla väylillä siten, että kaiku- 
la pidemmillä jaksoilla on kyseinen järjestelmä vuonna 2010. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten samoin kuin muiden muuttuvien opasteiden 
kauko-ohjauksen tulee aina olla kaksisuuntainen eli opasteiden kulloinenkin 
näyttö pitää saada tietoon opasteita ohjaavassa liikenriekeskuksessa. Järjestel-
mien uskottavuus ja sitä kautta tehokkuus vaativat myös, että muuttuvia ra-
joituksia ei saa koskaan käyttää pysyvinä rajoituksina ja epäkunnossa olevat 
tai muuten toimimattomat merkit pitää huputtaa. Tämä koskee myös muita 
muuttuvia opasteita. Vastuukysymysten varalta on pidettävä kirjaa siitä, mitä 
kukin muuttuva merkki on näyttänyt eri aikoina. 

Erilaiset ajoneuvoissa olevat telemaattiset järjestelmät yleistyvät huomattavas-
ti lähivuosina. Osa järjestelmistä on itsenäisesti toimivia, mutta osa niistä vaa-
tii toimiakseen tukea myös liikenneinfrastruktuurin puolelta. Lähinnä toteutta-
miskelpoisia viimeksi mainituista järjestelmistä ovat dynaaminen enimmäisno-
peuden säätö ja kaistalla pysymisen tuki. Ensin mainitussa autossa oleva lait-
teisto rajoittaa ajoneuvon nopeuden automaattisesti ympäristön ja/tai olosuh-
teiden mukaiseen enimmäislukemaan. Laitteisto vaatii toimiakseen luonnolli-
sesti tiedot kulloinkin voimassa olevasta nopeusrajoituksesta. Tämä tieto voi-
daan toimittaa joko nopeusrajoitusmerkkeihin kiinnitetyillä tunnistimillallähet-
timillä tai paikkaan sidottuna tietona tietokannassa, jota laitteisto käyttää pai-
kannettuaan auton sijainnin esim. satelliittipaikannusjärjestelmän avulla. Suo-
men olosuhteet painottavat jälkimmäisen vaihtoehdon soveltamista, mutta 
korkealuokkaisilla väylillä ja etenkin muuttuvien nopeusrajoitusten osalta voi-
daan kokeilla myös merkeissä olevia ilmaisimia. Dynaaminen enimmäisnopeu-
den säätö otetaan kokeilukäyttöön aluksi taajamissa, mutta myös korkealuok-
kaisilla väylillä kokeilut alkavat vuoteen 2005 mennessä. Kaistalla pysymisen 
tukijärjestelmässä ajoneuvolaite seuraa jatkuvasti auton sijaintia tien reuna- ja 
keskiviivoihin nähden sekä varoittaa auton lähestyessä viivoja tai ajaessa nii-
den ylitse. Reuna- ja keskiviivojen merkinnät järjestelmän vaatimalla tavalla 
tehdään vuoteen 2010 mennessä koeosuuksilla. 

3.2.3 Erityiskohteet 

Tieverkolla on ongelmakohteita, joissa käytetään erityisesti niihin soveltuvia 
liikenteen hallinnan ratkaisuja: 
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Liikenteen hallinnan toiminnot Toteutustaso tavoitevuosina 

2000 2005 2010 Erityiskohteet 

Tärkeiden vilkkaiden tunnelien hallinta kaikki uudet kaikki uudet kaikki uudet 

Pitkien, sää- ja kelioloiltaan ongelmallisten kaikki uudet kaikki uudet kaikki uudet 
siltojen hallinta 

Kevyen liikenteen havaitsemis-/ koeosuudet tärkeimmät 
aroitus-/ohjausjärjärjestelmät ____________ ___________ __________ 

Liukkaan kelin erityisen on- erityisen on- erityisen on- 
varoitukset muuttuvin opastein gelmalliset gelmalliset gelmalliset 

tienkohdat tienkohdat tienkohdat 

Liittymien kehittynyt valo-ohjaus ongelmalli- kaikki kaikki 
simmat päätie- ongelma- 

____________________________________ liittymät liittymät kohteet 

Ongelmaosuudet 

Tiedotus tai reittiopastus onelmal1i- kaikki kaikki 
simmat ongelma- ongelma- 
osuudet osuudet osuudet 

Nopeuksien harmonisointi, ohitusten esto koeosuudet ongelmallisi 
mmat 

Ohitusongelmien ratkaisut koeosuudet ongelmallisi 
mmat 

Hirvieläimistä varoittaminen koeosuudet ongelmallisi ongelmallisi 
mmat mmat 

muuttuvin opastein 

Hirvieläirnistä varoittavat käytössä 
ajoneuvojärjestelmä koejäijestelm 

ia 

Tunnelit ovat tieliikennejärjestelmän sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta 
ongelmallisimpia paikkoja etenkin jonkun häiriötilanteen tukkiessa kokonaan 
tai osittain tunnelin. Liikennemäärältaän tärkeät tunnelit tuleekin varustaa hai-
riötilanteiden hallintajärjestelmällä, joka sisältää kaistaohjauksen muuttuvien 
opasteiden avulla. Liikenteen hallintajärjestelmä rakennetaan tällöin samanai-
kaisesti tunnelin kanssa ja otetaan käyttöön tunnelin käyttöön ottamisen 
myötä. 

Tunnelien kanssa samassa asemassa ovat pitkät, sää- ja kelioloiltaan ongel-
malliset sillat. Silloilla korostuu sää- ja keliolosuhteiden mukaan muuttuva lii-
kenteen ohjaus. Kovalla tuulella sillalle ei saa päästää suurikokoisia, korkeita 
autoja ja pahimmissa tapauksissa pääsy pitää estää kaikilta autoilta. Liiken-
teen ohjaukseen (varoitukset, pääsyrajoitukset ja opastus vaihtoehtoiselle rei-
tille) käytetään muuttuvien opasteiden lisäksi myös puomeja. 

Kevyen liikenteen mukaan vaihtuvia nopeusrajoituksia on jo nyt koulujen yh-
teydessä, jolloin nopeusrajoitusta muutetaan koulun alkamis- ja päättymisai-
koina kello-ohjauksella tai käsin. Kevyen liikenteen ongelmakohdissa toteute-
taan tulevaisuudessa kevyestä liikenteestä varoittavia tai nopeusrajoitusjärjes-
telmiä, jotka toimivat automaattisesti järjestelmän havaitessa jalankulkijan tai 
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pyöräilijän lähestyvän tien ylityspaikkaa. Järjestelmiä kokeillaan vuoteen 
2005 mennessä ja otetaan käyttöön tärkeimmissä ongelmakohteissa vuoteen 
2010 mennessä, jos kokeilut onnistuvat hyvin. 

Erillisiä muuttuvia tiukkaan kelin varoitusmerkkejä käytetään vain liukkauden 
kannalta erityisen poikkeuksellisissa tienkohdissa. 

Liittymien valo-ohjausta kehitetään edelleen sekä yksittäisinä että yhteen kyt-
kettyinä järjestelminä. Uusittu valo-ohjaus toteutetaan tärkeimmissä kohteissa 
vuoteen 2000, pääteiden valoliittymissä. vuoteen 2005 ja kaikissa ongelmaliit-
tymissä vuoteen 2010 mennessä. 

Tieverkolta löytyy useita sujuvuudeltaan, turvallisuudeltaan tai muuten ongel-
mallisia osuuksia, joissa liikenteen hallintaa voidaan käyttää hyväksi raken-
teellisten hankkeiden sijasta tai niitä myöhentämä.än. Ajoittaisesti ruuhkautu-
villa osuuksilla voidaan tienkäyttäjiä opastaa tiedotuksen keinoin käyttämään 
vaihtoehtoisia reittejä ja ajoittamaan matkansa ruuhkattomaan aikaan. Liiken-
nemäärän ollessa riittävän suuri reittiopastus muuttuvin opastein voi myös ol-
la kannattava toiminto. Em. keinoja sovelletaan tarkeimmillä ongelmaosuuk-
sula vuonna 2000 ja kaikilla ongelmaosuuksilla vuoteen 2005 mennessä. 

Usein ruuhkautuvilla ja onnettomuusaltteilla osuuksilla voi tulla kyseeseen 
muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö nopeuksien harmonisointiin ja ohitustar-
peen vähentämiseen, mikäli osuus on niiden käyttöön verkolliselta asemaltaan 
sopiva. Osuuksille, joissa ongelmat liittyvät juuri huonoihin ohitusmandolli-
suuksiin sekä suureen ohitustarpeeseen (kapea mäkinen tai kaarteinen tie, pal-
jon raskasta liikennettä), voidaan kehittää erityisiä ohitusongelmiin tepsiviä 
ratkaisuja. Esimerkkinä ratkaisuista olisi hitaiden ajoneuvojen ohjaaminen 
tien levennyksille muuttuvin opastein. Näitä liikenteen ohjauksen ratkaisuja 
kokeillaan joillakin osuuksilla vuoteen 2005 mennessä ja onnistuneiksi todetut 
ratkaisut toteutetaan tärkeimmillä ongelmaosuuksilla vuoteen 2010 mennessä. 

Hirvieläinten aiheuttamat turvallisuusongelmat keskittyvät rajallisiin kohtiin 
tieverkolla, usein hirviaidan aukkokohtiin. Tien läheisyydessä olevita hirvieläi-
mistä automaattisesti muuttuvien opasteiden avulla varoittavat järjestelmät 
ovat vuonna 2000 vielä koekäytössä, mutta vuoteen 2005 mennessä niitä käy-
tetään tärkeimmissä ongelmakohteissa, jos järjestelmä on kokeissa osoittautu-
nut toimivaksi. 

3.2.4 Suuret kaupunkiseudut 

Suurilla kaupunkiseuduilla Tielaitos on mukana toteuttamassa seuraavia lii-
kenteen hallinnan toimintoja: 
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Liikenteen hallinnan toiminnot Toteutustaso tavoitevuosina 

Suuret kaupunkiseudut 2000 2005 2010 

Verkollinen valo-ohjaus toteutettu yh- verkollinen op- 
teistyössä kau- timointi 
punkien kanssa toteutettu 

Liikennevalojen kaukovalvonta kaupunki- kaupunki- kaupunki- 
seudut sopi- seudut sopi- seudut sopi- 

muksen muksen muksen 
mukaan mukaan mukaan 

Aluemaksut koealueet pääkaunki- 
seutu 

Liityntäpysäköinti pääkaunki- useiden kau- laaja toteutus 
seudun punkiseutujen pääkaupunki- 

_______________________________ koepaikat koepaikat seudulla 

Muu kysynnän hallinta (pysäköinnin ja paikallisia paikallisia laaja toteutus 
pääsyn rajoittaminen) toteutuksia toteutuksia pääkaunki- 

seudulla 

Joukkoliikenteen tuki koepaikat laaja toteutus laaja toteutus 
Henkilöautojen yhteiskäytön tuki koepaikat ongelmallisim laaja toteutus 

mat alueet pääkaupunki- 
pääkaupunki- seudulla 

seudulla 
Tuki tiedotukselle terminaaleissa koepaikat suurimmat kaikki 

ternunaalit terminaalit 

Ohjaus keskustan avainkohteisiin! koepaikat toteutettu toteutettu 
-kohteista pääkaupunki- pääkaupunki- 

seudulla seudulla 

Tieverkkotason liikennevalo-ohjaus siten, että kaupungin katuverkon ja sitä 
ympäröivän tieverkon liikennevaloja ohjataan yhteistyössä, toteutuu vuoteen 
2005 mennessä maamme suurehkoilla kaupunkiseuduilla. Verkolliseen opti-
mointiin päästään vuoteen 2010 mennessä. Kaupunkiseutujen liikennevalojen 
kaukovalvontaa voidaan hoitaa Tielaitoksen liikennekeskuksista. 

Autoliikenteeltä perittävistä ruuhka- jaltai aluemaksuista ei ole tehty päätök-
siä, mutta ne toteutunevat ensimmäiseksi pääkaupunkiseudulla vuoteen 2010 
mennessä. Maksuja voidaan käyttää ensimmäiseksi silloin, kun ilman laatu on 
tilapäisesti poikkeuksellisen heikko. Kokeilut käynnistynevät vuoteen 2005 
mennessä. Maksujärjestelmään liittyy useita muita alla selostettuja kysynnän 
hallinnan järjestelmiä ja oleellisena osana tiedotus kulloinkin käytettävien 
maksujen suuruudesta. 

Liityntäpysäköinnin käyttö ei laajene olennaisesti pääkaupunkiseudun koe- 
paikkojen ulkopuolelle ennen muiden, tehokkaampien kysynnän hallinnan kei-
nojen käyttöönottoa ennen vuotta 2010. Vuonna 2010 liityntäpysäköintiä 
käytetään laajalti pääkaupunkiseudulla. Muina kysynnän hallinnan keinoina 
otetaan paikallisesti ja vuoteen 2010 mennessä laajalti pääkaupunkiseudulla 
käyttöön pysäköinti- ja pääsyrajoitusjärjestelmiä, joilla rajoitetaan 
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henkilöautojen käyttöä keskustojen aroilla alueilla. Järjestelmiin liittyy tiedo-
tus pysäköintipaikkojen saatavuudesta ja maksuista sekä paikkojen varauspal-
velut. ..Tielaitos osallistuu järjestelmien vaatimien liikenteen ohjausjäijestelmi-
en toteuttamiseen yleisille teille. 

Tielaitos tukee joukkoliikenteen omia tiedotus- ja kulunohjausjärjestelmiä se-
kä henkilöautojen yhteiskäyttöä. valo-ohjausetuuksien ja kaistaohjauksen avul-
la, vuoteen 2000 mennessä koepaikoilla ja muuttuvien opasteiden avulla mo-
nimatkustaja-ajoneuvokaistoiksi ruuhkahuippuina osoitettujen kaistojen rajal-
lisella käyttöönotolla vuoteen 2005 mennessä. Järjestelmät ovat laajalti käy-
tössäja kytkettyinä yhteen aluemaksujen kanssa pääkaupunkiseudulla vuoteen 
2010 mennessä. Tielaitos tukee erilaisia tiedotuspalveluja, jotka palvelevat 
matkustajia julkisen liikenteen pysäkeillä, terminaaleissa ja matkakeskuksissa 
antamalla pääsyn omiin tietojärjestelmiinsä. Tällaisten palvelujen odotetaan 
kattavan vuoteen 2010 mennessä kaikki suuret kaupunkiseudut Suomessa. 

Tärkeinimiltä pääteiltä voidaan toteuttaa muuttuvien opasteiden avulla opas-
tus taajaman keskustaan tai avainkohteisiin kuten satamaan. Opastus vaihtelee 
liikennetilanteen mukaisesti ja sitä täydentää kaupungin vastaava järjestelmä, 
joka ohjaa tienkäyttäjät keskustasta pääteille. Toiminto soveltuu vain kaupun-
kiseuduille, joissa on tarjolla hyviä vaihtoehtoisia reittejä. Ensimmäinen kokei-
lu käynnistyy vuoteen 2000 mennessä ja vuoteen 2005 mennessä järjestelmä 
on toiminnassa pääkaupunkiseudulla. Opastus voidaan toteuttaa myös ajoneu-
volaitteisiin toimitettavana tiedotuspalveluna, jonka sisällön tuottavat yhteis-
työssä Tielaitos ja kaupunki. 

3.2.5 Haja-asutusalueet 

Haja-asutusalueiden liikenteen hallinta sisältää seuraavat toiminnot: 

Liikenteen hallinnan toiminnot 

Haja-asutusalueet 

Toteutustaso tavoitevuosina 

2000 2005 2010 

Tiedotus kunnossapidon tilanteesta 
ja etenemisestä 

koko maa koko maa koko maa 

Tuki kutsuohjatuille palveluille koealueet koko maa 

Haja-asutusalueilla on tärkeä saada tietoa kunnossapidon tilanteesta ja etene-
misestä erityisesti talviaikana. Jo vuoteen 2000 mennessä Tiehallinto kerää 
ajantasaista tietoa kunnossapidon etenemisestä. Kunnossapidon hankinta tar-
vitsee tietoa urakoitsijoiden työn laadun seuraamiseen ja liikenteen hallinta 
kelin ennustamiseeen ja kelistä sekä kunnossapidon tilanteesta tiedottamiseen 
yleisölle. 

Tielaitos tukee osaltaan erilaisia kutsuohjattuja palveluita, jotka yleistyvät ha- 
ja-asutusalueilla. Merkittävin palvelu kutsuohjatun joukkoliikenteen lisäksi 
lienee kutsuohjattu kunnossapito, jossa tienkäyttäjät saavat tilata 
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kunnossapidon haluamalleen tieosuudelle. Tämä koskee sellaisia yleisiä tietä, 
joiden kunnossapitoluokka on alhainen eli kunnossapitoon ryhdytään vasta 
ylempiluokkaisten teiden jälkeen. Liikenteen hallinnan osalta tuki on tietojär-
jestelmien antamista palveluiden käyttöön ja keskustoimintojen majoittamista 
liikennekeskuksiin. 

3.2.6 Koko maa 

Koko maassa toteutetaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat toiminnot: 

Liikenteen hallinnan toiminnot 

Koko maa 

Toteutustaso tavoitevuosina 

2000 2005 2010 

Raskaan liikenteen reittipalvelu kokeilu koko maa koko maa 

Riskikuljetusten seuranta koekuljetukset vaaralliset 
aineet 

kaikki 

Tuki kutsuohjatulle joukkoliikenteelle koealueet koko maa koko maa 

Tuki 	terminaalien 	tiedotus- 	ja 
ohjauspalveluille 

kokeilut 
____________ 

laajempi 
______________ 

laajempi 
____________ 

Tuki lisäarvopalveluille kokeilut laajempi laajempi 

Tuki liikenteen automaattiselle 
valvomialle 

nopeudet ja 
liittymäajo 

monimatkustaja 
-ajoneuvojen 

kaistat 

alue- 
maksut 

Tuki kuljettajan tukijäijestelmille ajoetäis)ys+ 
törmäysriski 

kuljettajan 
tilan tarkk. 

Raskaan liikenteen reittiopastuspalvelu jatkaa erikoiskuljetusten lupatoimintaa 
tietoverkkopohjaisena. Verkkopalvelu käynnistetaän Internet-kokeiluna vuo-
teen 2000 mennessä ja kattaa koko maan vuonna 2005. 

Vaarallisten aineiden ja muita riskikuljetuksia seurataan liikennekeskuksissa 
kuljetuksissa olevien satelliittipaikannuslaitteiden avulla. Kuljetuksien seuran-
ta kattaa koko liikennejärjestelmän eli myös rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen, 
minkä vuoksi Liikenneministeriö koordinoi toimintaa. Kokeilut käynnistetään 
vuoteen 2000 mennessä. Vuoteen 2005 mennessä järjestelmä kattaa vaaralli-
set kuljetukset ja vuoteen 2010 mennessä kaikki riskikuljetukset. Onnetyo-
muustilanteissa toimitaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa, jolla on viran-
omaisvelvollisuus antaa arvio vaarallisten aineiden leviämisestä ja laskeumasta 
ilman välityksellä. 

Tielaitos tukee kutsuohjatun joukkoliikenteen toimintaa koko maassa anta-
malla pääsyn tietojärjestelmiinsä (ajantasainen tieto tieverkon osien kunnosta, 
kelistä ja liikennetilanteesta). Liikennekeskukset voivat myös tarjota mandolli-
suuden toiminnan vaatimien keskustoimintojen majoittumiseen samoihin 
tiloihin. 
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Jo vuoteen 2000 mennessä Suomeen syntyy myös muiden viranomaisten ja 
etenkin yksityisen sektorin yksin tai yhdessä julkisen sektorin kanssa tuolla-
mia tietopalveluja (ns. lisäarvopalveluja, value-added services), joissa välite-
tään myös tieliikennettä koskevia tietoja. Tiedot voivat koskea mm. matka- 
reittejä, aikatauluja, matkailu-, urheilu- ja kulttuuripalveluja. Tielaitos voi an-
taa tietoja suoraan omista tietojärjestelmistaän tällaisten palvelujen käyttöön, 
jos palvelu tukee Tielaitoksen toimintaa tai tavoitteita. Erityisen hyödyllisiä 
olisivat koko liikennejärjestelmää kaikkine kulkumuotoineen kattavat liiken-
netietopalvelut. Nämä palvelut perustuvat paljolti tieto- ja matkapuhelinverk-
koihin. Vuoteen 2000 mennessä toteutettaneen Internetiin ja GSM-verkkoihin 
perustuvia liikennetietopalveluita, joita voidaan käyttää liikenteen tiedotuspis-
teissä tai monipalvelupisteissä olevilta päätteiltä tai mukana pidettävien käsi-
puhelinlpäätteiden avulla. Vuoteen 2005 mennessä uudet tietoverkot, digitaa-
unen radio (DAB) ja televisio sekä GSM ja sitä seuraavat digitaaliset matka-
puhelinverkot luovat perustan uusille tietopalveluille. 

Tielaitos tukee automaattista liikennevalvontaa erikseen sovittujen periaattei-
den mukaisesti. Valvonta parantaa osaltaan liikenteen hallinnan keinojen te-
hokkuutta. Vuoteen 2000 mennessä tuki kohdistuu poliisin nopeusvalvontaan 
ja liittymäkäyttäytymisen valvontaan. Vuoteen 2005 mennessä valvonta sisäl-
tää myös monimatkustaja-ajoneuvokaistojen käytön sekä vuoteen 2010 men-
nessä ruuhka- tai aluemaksujärj estelmien noudattami sen. 

Yleistyvistä ajoneuvojen sisäisistä ja.rjestelmistä, joiden tarkoitus on tukea 
kuljettajaa ajon aikana, toteutunevat vuoteen 2005 mennessä törmäysriskialu-
etta seuraavat ja riskistä varoittavat järjestelmät ja ajoetäisyyden ylläpitojär-
jestelmät. Vuoteen 2010 mennessä toteutunee useita kuljettajan tilaa (väsy-
mystä, päihtymistila, jne.) tarkkailevia järjestelmiä. Tielaitos tukee tarvittaessa 
tapauskohtaisesti kyseisten järjestelmien käyttöönottoa järjestämällä pääsyn 
tietojärjestelmiinsä. 

3.3 	Tietojärjestelmät 

Toimintojen aikaansaamiseksi on ylläpidettävä liikenteen hallinnan tietojärjes-
telmiä sekä liikennekeskuksia, joissa operaattorit huolehtivat liikenteen hallin-
nan eri toimintojen käytöstä ja toiminnasta sekä yhteyksistä yhteistyötahoihin. 
Tietojärjestelmät sisältävät tiedon keruun, hallinnan ja välittämisen sekä 
tietoliikenneyhteydet. 

3.3.1 Liikennekeskukset 

Liikennekeskusten operaattorit käyttävät ja valvovat eri liikenteen hallinnan 
toimintoja sekä niitä tuottavia järjestelmiä. Liikennekeskukset kantavat käy-
tännön viranomaisvastuun tieliikennejärjestelmän jatkuvasta toimivuudesta. 

Liikennekeskusten operaattorit käyttävät liikenteen hallinnan järjestelmiä eri- 
laisten käyttö- ja ohjauspäätteiden välityksellä. Liikenteen hallinnan yhteinen 
käyttöliittymä kattaa Tielaitoksen yleisimmät liikenteen hallinnan järjestelmät 
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ja yhdistaa ne yhdelle pääteasemalle. Operaattorit valvovat automaattisesti 
toimivia jäijestelmiä ja puuttuvat tarvittaessa niiden toimintaan sekä huolehti-
vat jäijestelmiin tulevien vikojen korjauksista. Operaattorit pitävät yllä käyttö- 
päiväkirjaa, 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. Tärkei-
tä yhteystyötahoja ovat mm. muut liikennekeskukset, kansainväliset liikenteen 
tiedotus- ja hallintakeskukset, poliisi, palolaitos, pelastuslaitos, aluehälytys-
keskukset, kunnossapitourakoitsijat, Ilmatieteen laitos, hinausautoyritykset, 
kaupunkien liikennevalokeskukset, liikennelaitokset ja matkakeskukset. Lii-
kennekeskukset vaihtavat tietoa näiden tahojen kanssa ja toimittavat niille tar-
vittaessa hälytyksiä. 

Liikennekeskuksiin voi myös majoittua muiden organisaatioiden liikenteen 
hallintaan liittyviä toimintoja kuten kaupunkialueiden liikenteen hallinta, lii-
kennevalojen kaukovalvonta, kutsuohjattu joukkoliikenne, muut julkisen lii-
kenteen palvelut ja kuntien liikenteen hallinnan palvelut. 

Liikennekeskusten merkitys korostuu poikkeustilanteissa, jolloin esim. kiinteä 
tai automaattisesti muuttuva liikenteen ohjaus eivät riitä tilanteen purkami-
seen riittävällä nopeudella. Tämän vuoksi liikennekeskuksissa on oltava päi-
vystys vuorokauden ympäri. Hiljaisimpina aikoina, jotka Suomessa tarkoitta-
vat lähinnä kesäöitä, liikennekeskusten päivystyksiä voidaan keskittää. 

Tarvittavien liikennekeskusten määrään vaikuttavat keskuksista käytettävien 
ja valvottavien järjestelmien sekä muiden oheistoimintojen määrä sekä paikal-
listuntemuksen tarve. Suuren kaupunkiseudun ja sen ympäristön liikenteen 
hallinta sisältäa yleensä siinä määrin erilaisia ohjausjärjestelmiä sekä niin suu-
ren paikallistuntemusvaatimuksen, että se vaatii oman liikennekeskuksen ym-
pärivuorokautisine päivystyksineen. Ainakin pääkaupunkiseutu sekä Turun ja 
Tampereen seudut vaativat oman liikennekeskuksen. 

3.3.2 Tiedon keruu 

Liikenteen hallinnan kaikki palvelut perustuvat siihen, että niiden käytössä on 
tosiaikainen tieto sekä pysyvistä että hitaasti ja nopeasti muuttuvista seikoista 
tieliikennejärjestelmässä. Liikenteen hallinnan kannalta erityisen tärkeitä ovat 
viimeksimainitut eli tosiaikaiset tiedot liikenteestä, häiriötilainteista kuten on-
nettomuuksistaja tietöistä, säästä, kelistäja kunnossapidon tilanteesta. 

Perinteisesti tietoa on kerätty kiinteiden asemien kuten liikenteen automaattis-
ten mittausasemien, tiesääasemien ja kelikameroiden avulla. Taulukoissa 3 ja 
4 esitetään liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) ja tiesääasemien 
määrä erilaisilla teillä. 
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Taulukko 3. Liikenteen automaattisten mittausasemien lukumäärä ja tiheys erilai-
silla teillä vuoden 1997 alussa. 

Toimintaympänstö Tie/katukm 
_______ 

Lukuinaara 
_______ 

Kattavuus 
(kmväli) 

Kaupunkimo-tiet/kaksiajor., KVL>20000 137 8 17 

Muut kaupunkimo-tietlkaksiajor. 243 7 35 

Maaseutuinoottoritiet, KVL>20000 60 2 30 

Muut maaseutumoottoritiet 190 3 63 

Yksiajorataiset päätiet, KVL>9000 478 28 17 

Muut yksiajorataiset päätiet 11 704 157 75 

Muut yleiset tiet 64 970 4 16 243 

Taulukko 4. Tiesääasemien lukumäärä ja tiheys erilaisilla teillä vuoden 1997 
alussa. 

Toimintaympäristö Tie/katukm Lukumaara 
_______ 

Kattavuus 
(kmväh) 

Kaupunkimo-tietlkaksiajor., KVL>20 000 137 2 69 

Muut kaupunkimo-tiet/kaksiajorataiset 243 5 49 

Maaseutuinoottoritiet, KVL>20 000 4 15 

Muut maaseutunioottoritiet 190 8 24 

Yksiajorataiset päätiet, KVL>9 000 478 18 27 

Muut yksiajorataiset päätiet 11 704 183 64 

Muut yleiset tiet 64 970 9 7 219 

Kiinteät asemat niiden vaatimine erillisine sähkö- ja tietoliikenneyhteyksineen 
ovat kuitenkin kalliita. Tämän vuoksi kehitetään yhdistetty havaintoasema, 
jossa yhteiseen sähkö- ja tietoliikenneyhteyteen perustuvaan asemaan liitetään 
yhtenäisen liityntäpinnan välityksellä useita eri antureita, mm. liikenteen mitta-
us-, tiesää- ja keli- sekä ympäristön tilaa kartoittavat anturit. Tällainen ratkai-
su ilmeisesti myös alentaa asemien kustannuksia antamalla mandollisuuden 
liittää asemiin eri valmistajien antureita ja näin lisäämällä kilpailua. 

On osoittautunut ongelmalliseksi yleistaä kiinteiden asemien tuottamat tiedot 
ympäröivälle tieverkolle. Tiesään ja kelin osalta tietojen yleistettävyyttä voi-
daan parantaa lämpökartoituksen avulla, kun taas liikennetietojen yleistettä-
vyyttä parannetaan erilaisilla malleilla. Vuoteen 2010 mennessä saa- ja keli- 
tietojen yleistettävyyttä voidaan parantaa myös kaukokartoitussatelliittien 
avulla. 
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Suomessa liikennemäärät ovat yleensä niin pieniä, ettei kiinteitä asemia tule-
vaisuudessakaan kannata liikenteen hallinnan tarpeisiin toteuttaa muualla kuin 
vilkkailla pääteillä tai liikenteen ohjauksen niin vaatiessa. Tiesäan, kelin ja lii-
kenteen ennustamiseen kiinteät asemat ovat edelleen välttämättömiä. 

Tiedon keruun painopiste siirtyy enemmän liikkuvien antunen käyttöön eli 
tiedon keruuseen erilaisilla antureilla varustetuista ajoneuvoista, joiden sijain-
tia ja anturien tietoja seurataan tosiaikaisesti. Ajoneuvot ovat aluksi Tielaitok-
sen ja sen urakoitsijoiden omia autoja, tai linjaliikennettä ajavia linja-autoja ja 
kuorma-autoja. Seurantalaitteisto antureineen on Tielaitoksen omaisuutta. 
Myöhemmin anturien yleistyessä ja muuttuessa tavallistenkin autojen yleisiksi 
varusteiksi, liikkuvina antureina voivat tulla kyseeseen myös yksityiset autot. 

Anturiajoneuvoilla kerätään ajantasaista tietoa kelistä (kitka), matkanopeuk-
sista, liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä ja yleensä liikennetilanteesta. Tiedot 
ovat sekä numeerista että videokuvamuotoista. Anturiajoneuvoja käytetään 
vuoteen 2010 mennessä pääteiden tärkeillä yhteysväleillä. Anturiajoneuvojen 
tuottamaa tietoa käytetään liikenteen hallinnan toimintojen ohja.amisen lisäksi 
tilastollisen tiedon keruuseen liikenteen hallinnan toiminnan laadun ja tulok-
sellisuuden arviointiin. 

Häiriötilanteiden havaitseminen vaatii myös erityisiä tiedonkeruumenetelmiä. 
Automaattinen häiriötilanteiden havaitseminen anturiajoneuvojen, silmukkail-
maisimien, videokuvankäsittelyn ja muiden tienvarsilaitteistojen avulla tulee 
kyseeseen vain erityisen vilkkailla väylillä suurten kaupunkien lähistöllä ja 
vilkkailla korkealuokkaisilla väylillä. Muilla teillä häiriötilanteet saadaan tie-
toon joko poliisin tai aluehälytyskeskusten kautta tietojärjestelmäyhteyksien 
välityksellä tai tienkäyttäjiltä käsi- ja autopuhelimien välityksellä. Viimeksi-
mainitun järjestelmän käyttöä helpottaa matkapuhelimien paikantamismandol-
lisuus ainakin hätäpuhelujen osalta, joka saataneen käyttöön paljon ennen 
vuotta 2010. Tietoja häiriötilanteista saadaan liikennekeskuksiin myös radio- 
asemien kautta. Tienkäyttäjistä luotettavimman ryhmän muodostavat tielai-
toksen omien työntekijöiden lisäksi ammattiautoilijat, mutta tienkäyttäjien il-
moitukset pyritään aina varmentamaan ennen toimenpiteiden laajamittaista 
käynnistämistä. 

Tietöiden aiheuttamista häiriöistä saadaan ajantasaista sijainti- ja vaikutustie-
toa jokaiselta pääteiden työmaalta, joissa tietyömaiden liikenteenohjauslaittei-
sun on liitetty jatkuvatoiminen lähetin paikantimineen. Muilla teillä tieto on lä-
hes ajantasaista ja päivitetään vähintään kerran vuorokaudessa. 
Lisäksi tietoa kerätään liikennepalvelujen saatavuuden seurantaa varten lähin-
nä lossi- ja lauttayhteyksien kulloisestakin tilanteesta (lautan/lossin sijainti) ja 
julkisen liikenteen ajoneuvojen sijainnista. Viimeksimainittu tieto saadaan lisä- 
tietona silloin, kun linja-autoja käytetään anturiajoneuvoina. 
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3.3.3 Tiedon käsittely ja hallinta 

Liikenteen hallinnan vaatiman tiedon käsittelyn kokonaisuuden hoitovastuu 
on liikennekeskuksilla. Tietojärjestelmien perustana on ns. tieliikennejärjestel-
mätietokanta, joka sisältää kaikki hitaasti muuttuvat tiedot teistä ja kaduista. 
Liikenneministeriön kokonaisvastuulla toteutettavan tietokannan pohjana ovat 
tie- ja siltarekisteri sekä kuntien katurekisterit. Tavanomaisten väylien ominai-
suus- ja käyttörajoitustietojen lisäksi tietokanta sisältää tiedot liikenteen ohja-
uksesta, joukkoliikennelinjoista terminaaleineen ja pysäkkeineen, pysäköinti-
mandollisuuksista, tavaraliikenteen terminaaleista sekä paljon henkilö- ja tava-
raliikennettä synnyttävistä laitoksista. Tietokannan paikannustietojen avulla 
tiedot on kytketty toiseen perustietojärjestelmään, navigoitavaan digitaaliseen 
karttaan. Edellä mainitut tietojärjestelmät ovat perustana paitsi Tiehallinnon 
omille palveluille myös monille muiden tahojen tuottamille liikennetelematii-
kan palveluille, joiden syntymiselle nämä tietojärjestelmät ovat perusedellytys. 
Viimeksimainittujen palveluiden käyttöön tietojärjestelmistä ajetaan määrävä-
lein, esim. vuosittain, erityiset tallenteet (CD-rom, älykortti, jne.). 

Liikennekeskusten operaattorit käyttävät hyväkseen ja tarvittaessa päivittävät 
pääosin automaattiseen tiedonkeruuseen perustuvia dynaamisia tietokantoja: 

• Tapahtumatietokannat 
• Tietyöt 

Ajantasainen häiriötietokanta 
• Liikenteen tilanne tieliikennej ärjestelmässa 
• Tiesää ja keli 

Ilman laatu 

Tapahtuma- ja häiriötietokantojen ylläpitoon voivat osallistua myös paikallis-
ja alueradiot, joille ajantasaisen tiedon antaminen häiriöistä ja muista tapahtu-
mista on kilpailutekijä. Eri tietojärjestelmät (tiejärjestelmätietokanta, digitaali-
nen kartta ja dynaamiset tietokannat) kytketään yhteen liikenteen hallinnan 
palvelutietokannaksi. Palvelutietokantaa päivitetään tarvittaessa käsin liiken-
teen hallinnan käyttöliittymän välityksellä liikermekeskuksissa. Liikenteen hal-
linnan käyttöliittymän välityksellä operoidaan ja valvotaan liikenteen hallinnan 
eri järjestelmien toimintaa. Palvelutietokannasta toteutetaan liitynnät ("put-
ket") koti- ja ulkomaisille liikennekeskuksille, muille viranomaisille, suurasi-
akkaille, liikennetelematiikan hyödyllisiksi katsottavien palvelujen tuottajille, 
kuljetusyrityksille jne. Kotimaista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa silmälläpitä-
en ainakin dynaamiset tietoj ärjestelmät toteutetaan tiedonvaihtoon mandolli-
simman hyvin sopivassa muodossa (esim. DATEX-muoto). 

3.3.4 Tiedon välittäminen ja tietoliikenne 

Tiedon välittämiseen ja tietoliikenteeseen käytetään mandollisimman paljon 
hyväksi olemassaolevaa tietoliikenneinfrastruktuuria. Yleisiä verkostoja käy-
tetään hyväksi tiedon välittämisessä. Omien tietoliikenneyhteyksien ja -verk-
kojen rakentaminen tulee kyseeseen vain erityisen painavista syistä. 
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4 LIIKENTEEN HALLINNAN STRATEGIA 

Vision perusteella voidaan hahmotellaan se strateginen polku tai polut, joiden 
avulla tavoitetilaan päästaän nykytilasta. Tielaitoksen liikenteen hallinnan stra-
tegia on yhteydessä muihin liikenneministeriön ja tielaitoksen määrittämiin 
strategioihin (mm. liikenneturvallisuus, liikenneinfrastruktuuri). Strateginen 
polku (tai polut) määrittävät puolestaan ne toimenpiteet tai toimenpideohjel-
mat, joista polut koostuvat. Toimenpideohjelmien suorittamiseksi ja niiden 
vaatiman päätöksenteon perustana olevan tietouden tuottamiseksi vaaditaan 
tutkimus- ja kehitystyötä, jotta voidaan valita sopivimmat, vaikutuksiltaan te-
hokkaimmat ja edullisimmat toimenpiteet. Toimenpideohjelmien perustana 
ovat myös tielaitoksen yleiset toimintalinjat ja periaatteet liikenteen hallinnan 
käytöstä. 

4.1 	Toiminnalliset periaatteet 

Seuraavat periaatteet muodostavat liikenteen hallirman strategian kuusi 
pääkohtaa: 

1 Liikenteen hallinta toteuttaa tielaitokselle asetettuja liikennejärjestelmän 
palvelutaso-, turvallisuus-, ympäristö- ja sujuvuustavoitteita sekä tukee kaikki 
liikennemuodot käsittävän liikennejärjestelmä.n integroitumista. 

2. Liikenteen hallinnan palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen perustuvat 
kayttäjien (tienpitäjän, liikennöijän, tienkäyttäjän, jne.) tarpeisiin ja 
hyväksyntään. 

3. Liikenteen hallintaa kehitetään hallitusti kokeilujen kautta. Kokeilujen yhte-
ydessä selvitetään järjestelmienlpalveluiden vaikutukset, hyödyt ja kustannuk-
set. Hyviksi todetuista ratkaisuista tehdään tienpidon vakiotuotteita. 

4. Liikenteen hallinnan järjestelmät ja palvelut ovat käyttäjien kannalta yhden-
mukaisia koko maassa sekä tarvittaessa yhteiskäyttöisiä muiden EU-maiden 
järjestelmien kanssa 

5. Tielaitoksen liikenteen hallinnan informaatiojärjestelmistä voidaan antaa 
tietoja sellaisten muiden tahojen tuottamien palveluiden käyttöön ja kehittämi-
seen, jotka tukevat tielaitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

6. Tielaitos vaikuttaa aktiivisesti liikenteen hallinnan alan kansainväliseen ke-
hitykseen, suosituksiin, sopimuksiin ja säännöksiin EU:ssa, OECD:ssä ja 
muissa kansainvälisissä elimissä. 

Tielaitoksen liikenteen hallinnan strategia on ongelma- ja asiakaslähtöinen. 
Liikenteen hallintaa kehitetään siten, että se ratkaisee mandollisimman tehok-
kaasti liikennejärjestelmän ja järjestelmän käyttäjien ongelmat. Tämän vuoksi 
mm. tienkäyttäjiltä ja tielaitoksen muilta asiakkailta saatava palaute yhdessä 
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tieliikenteen olojen seurantajärjestelmien kanssa ovat tärkeitä liikenteen hallin-
nan kannalta. 

Tärkeimpien toiminta-alueiden osalta hyväksytaän tarvittaessa tarkistettavat 
Tiehallinnon toimintapolitiikat. Vastaavasti avainpalvelujen osalta hyväksy-
tään tarvittaessa tarkistettavat toimintalinjat. Liikenteen hallinnan eri keinojen 
sovellettavuus-, vaikuttavuus- ja kannattavuustiedot kokoavaa kortistoa pide-
tään ajantasaisesti yllä suunnittelun ja käytön tarpeisiin. 

Tiehallinnon omat liikenteen hallinnan palvelut eivät kata kaikkia liikenteen 
hallinnan ja telematiikan palveluja, vaan Tiehallinto toteuttaa vain sellaisia pal-
veluja, jotka parhaiten toteuttavat sen viranomaisvastuuna olevia tehtäviä. Lii-
kenteen hallinnan osalta tämä tarkoittaa sellaisia palveluja, jotka takaavat tie-
liikennejärjestelmän jatkuvan turvallisuuden ja sujuvuuden. Mm. liikenteen 
tiedotuspalvelujen osalta tämä tarkoittaa panostamista säästä ja kelistä, liiken-
teen sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä tiedottamiseen sellaisten tiedonväli-
tyskanavien välityksellä, jotka tavoittavat mandollisimman suuren joukon 
tienkäyttäjistä. Käyttäjäkohtaisesti räätalöidyt, yksilölliset palvelut ja mm. rei-
teistä, matkailu- ja muista palveluista tiedottavat yms. palvelut jätetään mui-
den tahojen tuotettaviksi, joskin Tiehallinto tukee hyviksi katsomiaan palve-
luita antamalla niiden käyttöön tietoja tietojärjestelmistaän. Samalla annetaan 
myös elinkeinoelämälle mandollisuudet liiketoimintaan liikennetelematiikan 
alueella. 

4.2 	Toiminnalliset tavoitteet 

Liikenteen hallinnalle on annettava toiminnallisia tavoitteita, jotta toiminta 
Tiehallinnon eri osissa olisi mandollisimman yhdenmukaista ja koko laitoksel-
le annettuja tavoitteita palvelevia. Tavoitteista tärkeimmät liittyvät tieliikenne-
järjestelmän sujuvuuden ja turvallisuuden sekä liikenteen hallinnan toimintojen 
laadun varmistamiseen. 

Sujuvuustavoite liittyy päätieverkon yhteysvälien matka-aikojen ennustetta-
vuuteen ja luotettavuuteen. 

Liikenteen hallinnan turvallisuustavoitteena on yhdessä muiden tienpidon toi-
mien kanssa täyttää Tielaitokselle asetetut liikenneturvallisuustavoitteet. Ne-
kään liikenteen hallinnan toimenpiteet, jotka eivät tähtää liikenneturvallisuu-
den parantamiseen, eivät saa lisätä liikenneonnettomuuksien riskiä. 

Liikenteen hallinnan toimintojen laatua varmentavat Tielaitoksen sisäiset laa-
tutavoitteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 

• kaikista vähintään 30 minuuttia kestävistä liikenteen häiriöistä päätiever-
kolla saadaan liikennekeskuksiin tieto 15 minuutin kuluessa niiden tapahtumi-
sesta, tai 5 minuutin kuluessa siitä, kun tapahtuma on tullut poliisin tai aluehä-
lytyskeskuksen tietoon. Liikennekeskukset toimittavat häiriöistä tiedon 
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tienkäyttäjille omien palvelujen kautta 5 minuutin kuluessa tiedon saamisesta. 
Onnistumisvaatimus 95 % kaikista tapauksista. 

• tienkäyttäjille on toimitettava tieto tienpintojen liukkaudesta, kun lukkojar-
rutuskitkakerroin on alle 0,25 päätieverkolla. Onnistumisvaatimus 95 % liuk-
kaan kelin ajasta. 

• pitkillä sää- ja kelioloiltaan ongelmallisilla silloilla ja pitkissä tunneleissa on 
toteutettava muuttuva liikenteen ohjaus, joka mandollistaa väylän osittaisen 
tai täydellisen sulkemisen riskitilanteiden aikana. 

• olosuhteiden mukaan muuttuva liikenteen ohjaus on olosuhteiden mukai-
nen. Onnistumisvaatimus on 99 % kokonaisajasta ja 90 % poikkeuksellisten 
olojen ajasta. 

5 LIIKENTEEN HALLINTA VUOSINA 1997 - 2000 

Liikenteen hallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminta vuosiksi 1997 - 2000 pai-
nottuu seuraaville alueille: 

liikenteen seuranta 
kelin seuranta 
liikenteen hallinnan palvelutietokanta ja käyttöliittymä 
liikennekeskukset, niiden toiminta ja yhteistyö 
radio- ja GSM-pohjaiset liikennetietopalvelut (RDS-TMC, PROMISE) 
internet-pohjaiset liikennetietopalvelut 
sään ja kelin mukaan muuttuva liikenteen ohjaus (mm. nopeusrajoitukset) 
liikenteen häiriötilanteiden hoitaminen 
eri keinojen vaikutusten ja kannattavuuden selvittäminen 

Liikenteen hallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminta Tielaitoksen keskushal-
linnossa keskittyy liikenteen hallinnan T&K-teeman alaisuuteen. T&K-teema 
on jatkoa vuoden 1996 lopulla päättyneelle strategiselle projektille S6 "Lii-
kenteen hallinta". T&K-toimintaa tehdään rajoitetusti myös tiepiireissä. Uusi-
en liikenteen hallinnan ratkaisujen kokeilut keskitetään Ei 8 tieliikenteen tele-
matiikan koealueelle. Koealueen T&K-toiminta selvittää tiedon keruun, tie-
don käsittelyn ja tietojärjestelmien sekä tietojen hyväksikäytön ratkaisuja ja 
eri järjestelmien vaikutuksia. EI 8 koealue-projekti päättyy vuoden 1998 lo-
pussa, mutta vastaava koealuetoiminta jatkuu myös tämän jälkeen. Koealue 
on jatkuvasti tarpeellinen uusien ratkaisujen toimivuuden ja vaikutusten selvit-
tämiseksi monimuotoisessa telemaattisessa ympäristössä ennen niiden laaja-
mittaista käyttöönottoa. 

Tiepiirit vastaavat pääosin liikenteen ohjauksen ja kysynnän hallinnan järjes-
telmien toteuttamisesta. Vuosina 1997 - 2000 toteutettavia liikenteen hallin-
nan järjestelmiä ovat mm.: 
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kelin ja liikenteen seuranta 
liikennekeskukset 
kaupunkiseutujen liikenteen hallinta 
olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset 
liikenteen valo-ohjaus 
tunneli- ja siltaohjausjärjestelmät 
liikenteen tiedotuspisteet 

Tielaitoksen keskushallinto vastaa yleensä liikenteen tiedotuksen järjestelmien 
toteuttamisesta. Vuosina 1998 - 2000 Tielaitos toteuttaa yleiseurooppalaisen 
RDS-TMC-liikennetiedotuspalvelun ja internet-pohjaisen liikennetietopalve-
lun. Olemassaolevista tiedotusjärjestelmistä ylläpidetään radio- ja TV-perus-
taisia palveluja. Tiedotuspalveluille välttämättöminä tietojarjestelminä toteute-
taan liikenteen hallinnan palvelutietokanta ja yleinen liikenteen hallinnan 
käyttöliittymä. 

Liikenteen hallinnan hyväksikäytölle Tielaitoksessa on vuosina 1997 - 2000 
selviä uhkakuvia. Uutena alueena liikenteen hallinta tarvitsee runsaasti rahoi-
tusta tilanteessa, jossa koko Tielaitoksen rahoitus on vähentämisuhkien koh-
teena. Kehittäminen ja järjestelmien ylläpito vaatii myös osaavaa henkilökun-
taa, joiden saaminen liikenteen hallinnan piiriin on osoittautunut vaikeaksi 
Tielaitoksen henkilöstön vähentämistavoitteiden ja alan uutuuden vuoksi. Lii-
kenteen hallinnan kehittäminen kärsii jonkin verran myös erilaisten liikenteen 
hallinnan palvelujen liian nopeasta toteuttamisesta. Liikenteen ohjaus- ja tie-
dotuspalveluja pyritään usein ottamaan käyttöön ja julkistamaan silloinkin, 
kun niiden vaatimia tiedon keruu- tai hallintajärjestelmiä ole vielä toteutettu 
eikä niiden ylläpitoon olla varauduttu. Samoja palveluja myös toteutetaan ko-
vin erilaisina ja eri käyttökohteissa maan en osissa. Laitoskohtaisen yhdenmu-
kaisuuden puute ja palvelujen käyttöönottaminen raakileina vievät liikenteen 
hallinnalta ja koko laitokselta uskottavuutta ja haittaavat kehitystä. 

Uhkia lievittää jonkin verran Euroopan Unionin panostus liikenteen hallinnan 
toteuttamiseen jäsenmaissa. Vuosina 1997 - 2000 EU rahoittaa TEN-T 
(Trans-European Networks - Transport)-tuella erilaisia euroalueellisia hank-
keita, joista Suomi on mukana VIKJNG-nimisessä hankkeessa. VIKINGin ta-
voitteena on toteuttaa yhdenmukaisia liikenteen hallinnan palveluja TERN -
verkolla (Trans-European Road Network) Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa ja Saksan viidessä pohjoisessa osavaltiossa. EU tukee \TIKINGi n 

 puitteissa T&K- ja suunnitteluhankkeita noin 50 %:lla ja toteutushankkeita 
noin 10 %:lla todistetusti toteutuneista kustannuksista. VIKINGin lisäksi Tie- 
laitos osallistuu myös useisiin EU:n T&K-puiteohjelmahankkeisiin. 

VIKING muodostuu eri osa-alueista (kelin ja liikenteen seuranta, tietojärjes-
telmät, liikenteen ohjaus, liikenteen tiedotus ja maksujärjestelmät), joista ku-
kin jakaantuu maiden välisiin tai sisäisiin projekteihin. Käytännössä kaikki 
Tielaitoksen piirien ja pääkonttorin liikenteen hallinnan hankkeet voidaan hoi-
taa VIKINGin puitteissa, sen projekteina. Osallistumalla VIKING- projektei-
hin ja niihin liittyvään työryhmätyöskentelyyn tarjoutuu Tielaitoksen 
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henkilöstölle mandollisuus kehittää osaamistaan liikenteen hallinnan alueella. 
VIKINGin puitteissa Tielaitos voi myös saada hyötyä muiden osallistujamai-
den tekemästä kehitystyöstä ja ottaa käyttöönsä niiden kehittäniiä järjestelmiä. 
Koko laitoksen liikenteen hallinnan toimiminen yhteisen VIK1NG-sateenvar-
jon alla edesauttanee myös pyrkimystä liikenteen hallinnan yhdenmukaiseen 
toteuttamiseen koko Tielaitoksessa. 

Riittävien henkilöresurssjen saaminen liikenteen hallinnan kaikille osa-alueille 
(tiedon keruu, tietojärjestelmät ja liikennekeskukset, liikenteen tiedotus, lii-
kenteen ohjaus, kysynnän hallinta) on kohtalonkysymys liikenteen hallinnalle 
Tielaitoksessa lähivuosina. Tämä on otettava huomioon niin Tielaitoksen 
omassa kuin yleensä liikennealan koulutuksessa. Myös monet kansainväliset 
hankkeet sekä jäsenyys ERTICOssa vuoden 1997 alusta lähtien antavat alalle 
tulijoille mandollisuuksia pätevöityä työskentelemällä Euroopan johtavien 
asiantuntijoiden kanssa. 
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