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3.4.2 	Maanantai  31 .7.2000  

Ideaseminaarin  yhteydessä tehtiin myös maastokäynti. Ennen ryhmätyötä 
käytiin selvityskohteessa maastokäynn illä. Maastokäynti suoritettiin noin  klo 

 11 .30  -  12.30.  Huomiota kiinnitettiin erityisesti liittymiin sekä ajoneuvojen 
sijaintiin ajokaistalla. Maastokäynnin aikana liikenne tiellä oli sujuvaa. Liitty

-mät  todettiin vaikeasti havaittaviksi  ja kanavointi  ongelmalliseksi. Kanavoin-
timaalauksia tehtäessä tila kanavoinnille oli otettu kaikissa liittymissä va-
semmalle tehtävän kääntymiskaistan puolelta, jolloin suoraan ajavien ajolin

-jaan  tulee ajonopeuteen nähden jyrkkä mutka. Maastokäynnillä asiaan kiin-
nitettiin huomiota etenkin Hietamiehen paikallistien  14702  liittymässä, joka 

 on  tarkastelujakson  ulkopuolella heti leveäkaistaisen tien päätyttyä Kaitjär-
vellä. Hietamiehen liittymässä seurattiin muutaman Kaitjärven suuntaan suo-
raa ajavan ajoneuvon ajolinjaa,  ja  todettiin, että ajokaistan jyrkän  mutkan 

 vuoksi  osa  autoilijoista "oikaisi"  mutkan  osittain heti liittymän jälkeisen linja-
autopysäkin kautta. Suunnitelmien mukaan reunaviiva ei ole niin jyrkkä, 
joten sitä ei ole maalattu suunnitelmien mukaisesti.  

Kuva  11 	Hietamiehen paikallistien  14702  liittymä lännestä kuvattuna.  
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Kuva  12 	Hietamiehen  paika/listien  14702 liittymän  linja -autopysäkIn  ja 
ajokaistan  välinen reuna viiva.  

Saaramaan  liittymässä todettiin, että Utin suunnasta tulevat, oikealle käänty-
vät käyttävät leveää piennarta (vanha kääntymiskaista) kääntymiskaistana. 
Lisäksi kyseisessä kohdassa oli aikaisemmin ollut nykyisen yhtenäisen reu-
naviivan lisäksi vanhan kääntymiskaistan reunavilva. Vanha viiva oli nyt kui-
tenkin poistettu. Päällysteen leveys keskiviivasta mitattiin  (8 m),  ja  todettiin, 
että kohteeseen pystyisi tekemään kääntymiskaistan oikealle mikäli suoraa 
ajavien ajorataa kavennettaisiin. 

Pysäköintialueelle pysähdyttäessä seurattlin ajoneuvojen sijaintia ajokais-
talla  ja  todettiin, että  raskas  liikenne ajaa tien oikeassa laidassa. Kevyiden 
ajoneuvojen sijainti ajokaistalla  on  sen  sijaan melko vaihtelevaa.  

3.4.3 	Perjantai  11.8.2000  

Viimeinen maastokäynti tehtiin koululaisten kesäloman viimeisenä perjantai-
na  klo  17-19.  Kyseiseksi viikonlopuksi oli ennustettu suuria liikennemääriä 
pääte ilie. 

Tieosuus  ajettiin kaksi kertaa läpi Utista Kaitjärvelle  ja  takaisin. Välillä py-
sähdyttiin seuraamaan liikenteen sujumista. Ajettaessa ensimmäisen kerran 
Utista Kaitjärven suuntaan leveäpientareisella tieosuudeila ennen  Metson 

 liittymää tuli vastaan erittäin pitkä ajoneuvojono. Jono oli muodostunut ras-
kaan ajoneuvon perään  ja  myös jonossa oli useita raskaita ajoneuvoja. 
Suunnassa Utti - Kaitjärvi ei ollut havaittavissa pitkiä jonoja maastokäynnin 
alkuvaiheessa. Leveäkaistaisella tieosuudella tapahtui kuitenkin yhteensä  



Valtatie  6  välillä  Utti - Kaitjärvi 	 33  
SELVITETYT LAHTOTIEDOT  

neljä  ohitusta liittymäalueilla,  joissa  on  ohituskielto. Ohitukset  tehtiin törkeästi 
 sulkuviivan  yli.  

Ajettaessa tieosuutta  takaisin  Kaitjärveltä Utin  suuntaan liikenne sujui edel-
leen hyvin. Vastaan tuli ajoittain noin  5  ajoneuvon jonoja sekä yksi pitkä yh-
tenäinen  rekan  perään muodostunut  25-30  ajoneuvon jono. 

Toisen kerran  tieosuutta ajettaessa  liikenne oli  jo  vilkkaampaa  ja  Utin  suun-
nasta ajoneuvoja tuli usein pitkissä  jonoissa.  Liikenne kokonaisuudessaan 
oli vilkkaampaa  Utista Kaitjärven  suuntaan kuin päinvastoin.  Jonojen  välillä 
liikenne oli kuitenkin rauhallista.  Jonoissa  ohituksia tehtiin paljon  ja  ohitusti-
lanteissa oli usein  3  autoa rinnakkain.  Ohitukset  tapahtuivat  vain  harvoin 
täysin omalla  ajokaistalla.  Jonoja muodostui molempiin suuntiin  ja  jonojen 
kohdatessa vastaantulevien  ajoneuvojen liikkeiden ennakointi oli ajoittain 
vaikeaa.  Ajoneuvot sijaisivat jonoissa  melko mielivaltaisessa paikassa ajo- 
radalla.  Osa  autoilijoista odotti hyvää  ohituspaikkaa  ja  ajaen  keskivlivan 

 tuntumassa.  Osa  taas oli  ohitettavan  asemassa  ja  ajoi  ajoradan  oikeassa 
laidassa. Tämän vuoksi ajoittain syntyi melko sekavan tuntuisia tilanteita. 
Yleisesti liikenne oli  ennustettuihin liikennemääriin  nähden melko rauhallista.  

Kuva  13 	LIIkennettä Ieveäkaistaise!la  tiellä tieosuuden alussa Kaipiaisis- 
sa. 
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3.5 	Ideaseminaari  

3.5.1 	Taustaa  ja  tavoitteet 

Lähtötietojen  selvityksen, asiantuntijakyselyn  ja ki rjallisuusselvityksen  pe-
rusteella havaittuihin ongelmiin haettiin ratkaisuja  nk. ideaseminaarin  avulla. 
Seminaariin kutsuttiin liikenteen ohjauksen  ja telematiikan  asiantuntijoita 
Tielaitoksen konsultoinnista. Seminaarin tavoitteena oli selvittää liikenteen 
ohjauksen  ja telematiikan  keinoja leveäkaistaisella tieosuudella esiintyneisiin 
ongelmiin  ja ongelmatilanteisiin.  

Seminaari aloitettiin tieosuuden esittelyllä, jonka jälkeen osallistujille esitettiin 
lähtötietojen, asiantuntijakyselyn  ja ki rjallisuusselvityksen  perusteella havai-
tut ongelmat. Tämän jälkeen suoritettiin maastokäynti selvityskohteeseen. 
Ratkaisuja ongelmiin pohdittiin ryhmätyön avulla. Osallistujista muodostettiin 
kaksi ryhmää  (3  hlä/ryhmä),  joista toinen selvitti perinteisiä liikenteen ohja-
uksen keinoja  ja  toinen liikenteen telematiikan sovelluksia ongelmien ratkai-
semiseksi. Lopuksi ryhmätyöt purettiin  ja  käytiin yleistä keskustelua.  

3.5.2 	Ryhmätyä  

Yleistä  

Asiantuntijakyselyn, kirjallisuusselvityksen  sekä maastokäynnin perusteella 
havaittuihin ongelmiin pohdittiin ratkaisuja ryhmätyössä. Kumpikin ryhmä 
pohti ongelmia  ja  ratkaisuja seuraavan jaottelun mukaisesti 

• 	Liittymät 
• Ajokäyttäytyminen tielinjalla 
•  Informaatio (tietyypin muuttuminen  ja  muu informaatio) 
• Kevyt liikenne 
•  Kunnossapito 

Ryhmätyön päätyttyä tuloksia esiteltiin  em.  jaottelun mukaisesti. Tulosten 
esittelyn jälkeen keskusteltiin esitetyistä toimenpiteistä  ja  niiden toteuttamis-
kelpoisu udesta sekä vaikutuksista. 

Liittymät  

Perinteisen liikenteen ohjauksen parantamistoimenpiteinä liittymiin esitettiin 
reunaviivamaalausten parantamista, joka voitaisiin tehdä välittömästi. Useis-
sa liittymissä suoraa ajavien jyrkkää mutkaa voidaan oikaista ilman suuria 
toimenpiteitä maalamalla reunaviiva uudestaan. Päällystystyön yhteydessä 
liittymien mitoitus tulisi tarkistaa. Äkkijyrkkien kanavointien "tasoitusta" otta-
malla tilaa enemmän toiselta puolelta tulisi harkita. 

Liittymien  opastusta tulisi lisätä liittymien havaittavuuden parantamiseksi. 
Ensisijaisena vaihtoehtona esitettiin yläpuolista opastusta  ja  mandollisesti 
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valaistusta. Ulokeportaaleja pidettiin hyvänä ehdotuksena. Halvempana 
vaihtoehtona esitettiin ajokaistaopastus —merkkiä ennen liittymää. 

Mikäli tieosuuteen liittyvien yksityisteiden käyttö lisääntyy, voidaan harkita 
sivutien risteys —merkin käyttöä. Saaramaan liittymään ehdotettiin tehtäväksi 
oikealle kääntymiskaista maalauksia korjaamalla. Etäisyys tien keskiviivasta 
päällysteen reunaan  on 8,0  metriä, jolloin ajokaistojen  ja pientareen leveydet 
(ajokaistalkääntymiskaistalpiennar)  voisivat olla esim.  4,5 / 3,25 / 0,25 m.  

Käyttökelpoisia telematiikan sovelluksia ei liittymiin löydetty. Ainoana vaihto-
ehtona pohdittiin muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä liittymäalueelle, mutta 
pistemäinen nopeusrajoituksen muuttaminen talviajaksi voidaan toteuttaa 
perinteisillä nopeusrajoitusmerkeillä. Näin  ollen  muuttuvista nopeusrajoitus- 
merkeistä ei saada mitään lisäarvoa. 

Esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksiksi todettiin liittymien havaitsemisen, 
liikenneturvallisuuden  ja  liikenteen sujuvuuden parantuminen 

Ajokäyttäytyminen tielinjalla 

Ajokäyttäytymiseen  liittyvät esitetyt toimenpiteet liittyvät pääosin myös infor-
maatioon, joten  osa  toimenpiteistä  on  esitetty seuraavassa kohdassa. Lii-
kenteen ohjauksen toimenpiteenä ajokäyttäytymisen parantamiseksi oli tien 
pientareen leventäminen (väh.  1,5 m),  jotta uskallettaisiin ajaa lähempänä 
tien reunaviivaa. Lisäksi ajokäyttäytymisen uskotaan muuttuvan oikeaan 
suuntaan leveäkaistateiden yleistymisen myötä. 

Telematiikka-ryhmässä pohdittiin keinoja reunaviivan saamiseksi paremmin 
näkyviin talviaikana, jotta kuljettajat tietävät missä kohtaa heidän tulisi ajaa. 

 Eten  kin leveäkaistatien  alkaessa, leveäpientareiselta tieltä tultaessa opas- 
taulun lisäksi kuljettajan olisi hyvä nähdä reunaviiva oikean ajopaikan löytä-
miseksi. Toimenpiteinä esitettiin reunaviivan korostamista (leveämpi, hei-
jastavampi) sekä parempaa talvikunnossapitoa. Tanskassa toteutetuista 
valaistuista reunapaaluista lähti liikkeelle myös  idea leveämmän  tien viesti-
misestä kuljettajalle erilaisten (normaalista poikkeavien) reunapaalujen 
avulla. Erilaisuuden lisäksi reunapaalut voisivat olla normaalia kauempana 
tien reunasta, joka viestisi kuljettajalle ajokaistan levenemisestä. Reuna-
paalujen muuttamisen yhteydessä tulisi olla myös informaatiotaulu.  

Tien pientareen leventämisen  ja reunaviivan  korostamisen vaikutukset ajo- 
käyttäytymiseen olisivat positiivisia. Pientareen leventyessä kevyen liiken-
teen olosuhteet paranisivat  ja  oikealla ajaminen helpottuisi. Tosin erittäin 
vahvasti korostettu reunaviiva voisi aiheuttaa myös ajolinjan siirtymisen pois 
oikeasta reunasta. Reunapaalujen siirtäminen kauemmaksi tiestä voisi aihe-
uttaa sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Toisaalta  se  voisi aiheut-
taa ajolinjan siirtymisen enemmän oikealle, mutta myös oikealle suistumiset 
saattaisivat lisääntyä. Lisäksi tien kunnossapito saattaisi vaikeutua mikäli 
reunapaaluja käytetään aurausmerkkeinä. 
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Informaatio 

Liikenteen ohjauksen keinoiksi informaation lisäämiseksi esitettiin opastau-
lujen tekstin koon suurentamista. Opastaulussa tulisi lukea tieto leveäkaista-
tien alkamisesta sekä kehotus ajamaan oikealla. Lisäksi informaatiotauluja 
tulee toistaa tietyin välimatkoin, tieosuuden puolessa välissä  tai  suurimpien 
liittymien jälkeen. Myös alueen erityispiirteet  on  huomioitava, jolloin tekstit 
tulisi kirjoittaa myös venäjäksi (mandollisesti myös muilla kielillä; ruotsi  ja 

 englanti). Havaittavuuden lisäämiseksi taulun kokoa voisi suurentaa reilusti 
(vrt. tietöistä kertovat taulut)  ja  tauluun voisi lisätä esim. piirroksen ajoneu-
vosta tien oikeassa laidassa. Tämän jälkeen esim. pelkkää piirrosta voitaisiin 
toistaa. Näin leveäkaistatielle voisi tulevaisuudessa syntyä oma merkki, jon-
ka avulla tienkäyttäjät oppisivat tunnistamaan tietyypin  jo  pelkästä kuvasta 
(vrt. moottoritie-merkki). 

Lisäksi sulkuviivojen kohdalle voisi harkita ohituskieltomerkkien laittamista, 
mikä hillitsisi ohittamista sulkuviivan kohdalla. 

Telematilkan sovelluksena  esitettiin järjestelmää, joka koostuu tiehen laitet-
tavasta mittalaitteistosta sekä informaatiotaulusta. Tiehen sijoitettu mittalait-
teisto (esim. silmukat) rekisteröi ajoneuvon paikan ajoradalla  ja  mikäli ajo-
neuvo ei aja tien oikeassa laidassa, informaatiotauluun syttyy kehotus aja-
maan oikealla. Havainnointipisteitä voisi asettaa useampia ennen infotaulua, 
jolloin tilapälset tilanteet (esim, ohitukset) eivät aiheuttaisi viestin ilmesty -
mistä taululle. 

Tiedotustauluun  perustuvaa järjestelmää voitaisiin hyödyntää myös  le-
veäkaistatien  loppuessa, poikkileikkauksen kaventuessa syntyvän jonon-
muodostuksen varoitukseen.  Tien  loputtua jonoja muodostuu usein etenkin 
vilkkaan liikenteen aikaan. Järjestelmä vaatisi tiehen jononmuodostusta 
mittaavan havainnointilaitteen, joka aktivoisi tarvittaessa varoituksen taululle. 

Nykyaikaisten viestintäjärjestelmien avulla myös yleistä tiedottamista koetie-
osuuksista voisi lisätä. Esimerkiksi internetissä tietyökarttojen tapaan voitai-
siin kertoa meneillään olevista koetieosuuksista sekä opastaa oikeaan ajo- 
tapaan kyseisillä teillä. Lisäksi joka kesä julkaistavaan tietyökarttaan voisi 
lisätä tietoa koetieosuuksista. Myös  radion  kautta tapahtuvan tiedotuksen 
lisäämisestä keskusteltiin. 

Myös tiedotusta leveäkaistatien alkamisesta tulisi lisätä hyvissä ajoin ennen 
koetien alkua (esim.  "2 km leveäkaistatien  alkuun"). Näin kuljettajat tietävät 
ajoissa leveäkaistatien alkamisesta, mikä todennäköisesti hillitsee ohitta-
mista tieosuudella ennen leveäkaistatien alkua  ja  poistaa epävarmuutta tien 
alkaessa. 

Lisäämällä informaatiota tien oikeasta käyttötavasta saadaan positiivisia 
vaikutuksia liikenteeseen. Ajoneuvojen siirtyessä tien oikeaan laitaan ohituk

-set  helpottuvat  ja  liikenteen sujuvuus paranee. Toistettaessa opasteita tien 
oikeasta käyttötavasta tienkäyttäjät muistavat paremmin  ja  omaksuvat nope- 
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ammin  oikean ajotavan. Lisäksi opasteiden lisääminen vähentää tien käyt-
töön liittyvää epävarmuutta. 

Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen ohjauskeinot todettiin melko vähäisiksi rinnakkaisen väy-
län puuttuessa. Näin  ollen  kevyttä liikennettä ei voi ohjata toiselle tielle. En-
sisijainen päämäärä olisi kevyen liikenteen poistaminen. Mikäli kevyt liikenne 
tiellä kuitenkin sallitaan ainoana keinona kevyen liikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi nähtiin päällystetyn pientareen leventäminen vähintään  1,5 

 metriin. 

Kunnossapito 

Leveäkaistatien  todettiin tarvitsevan tehokkaan talvikun nossapidon, jotta 
tietä pystytään käyttämään tarkoitetulla tavalla myös talvella. Keskikohta  ja 
pientareet  tulisi aurata nykyistä tehokkaammin polanteiden syntymisen es-
tämiseksi  ja reunaviivan  näkyvyyden parantamiseksi. Myös toimenpideajat 

 on  tarkistettava. 

Telematilkan  keinoista kunnossapidon ongelmien ratkaisemiseksi esitettiin 
tiesääaseman  ja tiedotustaulujen  rakentamista. Myös muuttuvaa nopeusra-
joitusjärjestelmää mietittiin yhdistettäväksi järjestelmään, mutta sääohjatun 
tien rakentamiskustannukset ovat korkeat. Näin  ollen  päädyttiin esittämään 
kevyempää ratkaisua, johon kuuluisi havainnointilaite  ja  muutama tiedotus- 
taulu. Tiesääaseman sijasta havainnointilaitteena voitaisiin käyttää myös 
kelikameraa  tai  liikkuvaa tiesäähavainnointiautoa, mikäli  se  osoittautuu tule-
vaisuudessa käyttökelpoiseksi. Tiedotustaulujen ohjaus tapahtuisi liikenne- 
keskuksesta havainnointilaitteesta saatavien tietojen perusteella. Mikäli tielle 

 on esim.  muodostunut polannetta, kerääntynyt sohjoa  tai tie on  liukas, siitä 
varoitettaisiin tiedotustaulussa. Normaaliin aikaan taulussa ilmoitettaisiin 
esim. ilman  ja  tien lämpötila. Tauluja voitaisiin käyttää tarvittaessa myös 
muuhun tiedottamiseen  tai opastukseen. 

Sääolosuhteista  tiedottaminen  ja varoittaminen  parantaa liikenneturvalli-
suutta hillitsemällä ajonopeuksia  ja  ohituksia huonoissa olosuhteissa.  

3.5.3 	Yhteenveto  

Ideaseminaarissa asiantuntijakyselyn, kirjallisuusselvityksen  ja maastokäyn-
nm  perusteella tiittymien suurimmaksi ongelmaksi todettiin jyrkät kanavoinnit 

 ja liittymien  huono havainnointi. Tieosuudella suurimmat ongelmat ovat vää-
rä ajokäyttäytyminen, mikä aiheutuu ainakin osittain informaation puutteesta 
sekä kevyen liikenteen turvallisuus. Lisäksi talvella tiehen muodostuvat po-
lanteet aiheuttavat ongelmia. 

Sekä liittymiin että tieosuudelle esitettiin ryhmätyössä useita eri parantamis- 
toimenpiteitä. Liittymimn ehdotetut toimenpiteet painottuivat perinteisen lii- 
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kenteen  ohjauksen puolelle,  liittymien  havainnoinnin parantamiseen.  Liitty
-mun  soveltuvia  telematiikan sovelluksia  ei löydetty.  Tieosuudelle toimenpitei

-nä  esitettiin informaation lisäämistä sekä  kiintein opastauluin  että erilaisten  
telematiikan  sovellusten keinoin. Myös tien leveän  poikkileikkauksen  koros-
tamiseen esitettiin useita eri toimenpiteitä.  
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4  PARANTAMISTOIMENPIDE -EHDOTUKSET  

4.1 	Yleistä  

Ideaseminaarin  tuloksista valittiin ehdotukset, joista jalostettiin lopulliset esi-
tettävät parannustoimenpiteet. 

Liittymät  koetaan leveäkaistaisella tieosuudella ongelmallisiksi, vaikka niissä 
ei ole tapahtunut onnettomuuksia tien poikkileikkauksen muuttumisen jäl-
keen. Liittymiin esitetään kaksi eri toteuttamisvaihtoehtoa. Molemmat pe-
rustuvat liittymien havainnoinnin parantamiseen opasteita lisäämällä  ja  no-
peusrajoitusta  alentamalla liittymäalueilla. 

Tieosuuksien  ensisijainen ongelma  on  tien käytön opastuksen puute  ja  aina-
kin osittain siitä johtuva vääränlainen ajokäyttäytyminen. Myös kunnossapito 

 ja  kevyen liikenteen turvallisuus koetaan puutteelliseksi. Tieosuuksille esite-
tään neljä erilaista parantamistoimenpidevaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoeh-
doissa leveäkaistaisen tien alkuun  ja  loppuun esitetään uusia opastauluja. 
Itse tieosuuden toimenpide-ehdotuksista ensimmäinen  on  perinteisiin opas-
tauluihin perustuva. Toisessa vaihtoehdossa esitetään telematiikan  sovel-
luksia  ohjaamaan oikeaan ajotapaan leveäkaistaisella tiellä. Kolmannessa 
vaihtoehdossa esitetään toteutettavaksi säähän  ja  keliin perustuvat muuttu-
vat varoitusmerkit / infotaulut, joiden avulla varoitetaan autoilijoita huonoista 
sääolosuhteista. Lisäksi varoitustauluja esitetään käytettäväksi oikean ajota

-van informoimiseen  ja  muuhun tiedottamiseen tiellä. Neljännessä vaihtoeh-
dossa tarkastellaan valaistujen reunapaalujen toteuttamista leveäkaistaiselle 
tieosuudelle. Viimeisenä vaihtoehtona esitetään yleisen informaation lisää-
mistä leveäkaistaisesta tiestä  mm. infopisteiden  avulla. 

Kunkin tieosuudelle esitetyn vaihtoehdon yhteydessä voidaan toteuttaa toi-
nen liittymien vaihtoehdoista, joten liittymien  ja tieosuuksien  vaihtoehdot ei-
vät ole toisistaan riippuvia.  

4.2 	Liittymät  

4.2.1 	Vaihtoehto  1:  Ajokaistaopastusmerkit  

Kevyeksi liittymien parantamisvaihtoehdoksi esitetään kiinteitä ajokaista-
opastusmerkkejä ennen liittymiä,  80 km/h nopeusrajoitusta  talviaikaan  ja 

 Hietamiehen liittymän linja-autopysäkin  ja ajokaistan välisen reunaviivan 
 oikaisemista. 

Talviajan nopeusrajoitu kset  lisätään liittymäalueelle ennen  oh ituskielto
-merkkejä noin  200 m  ennen liittymää. Ajokaistaopastus toteutetaan merkillä 

 621  (kuva  14),  jossa nuolikuvio tässä tapauksessa poikkeaa yleisimmin 
käytetyistä. Ennen merkin toteuttamista asiasta tulee keskustella liikenne-  ja 
viestintäministeriön  kanssa. 
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Kuva  14 	Merkki  621 Ajokaistaopastus. 

4.2.2 	Vaihtoehto  2:  Yläpuoliset opasteet 

Kattavammaksi liittymien parantamistoimenpiteiksi  esitetään liittymän ylä-
puolisia opasteita, talviajaksi  80 km/h nopeusrajoitusta  sekä Hietamiehen 
liittymän linja-autopysäkin  ja ajokaistan välisen reunaviivan  oikaisemista. 

Opastus ehdotetaan toteutettavaksi yläpuolisena opastuksena  A-tyypin 
opastauluin  ja kehäportaalein. Portaaleissa  esitetään samat tiedot, kuin niitä 
edeltävissä suunnistustauluissa. Lisäksi  tie  kuuluu erikoiskuijetusten verk-
koon, joten portaaleissa tulee toteuttaa  7,0  metrin alikulkukorkeus. 

Liitteessä  8 on  esitetty esimerkkinä paikallistien  14694  liittymään suunnitellut 
yläpuoliset opasteet. Tekstikoko  on 300 mm. 
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4.3 	Tieosuudet  

4.3.1 	Vaihtoehto  1:  Opastaulut 

Edullisimpana  toimenpiteenä tieosuudelle esitetään perinteisten, kiinteiden 
opastaulujen lisäämistä. Opastusta esitetään lisättäväksi  jo  ennen  le

-veäkaistaisen  tien alkua sekä itse tieosuudelle. 

Vaihtoehdossa  1  ennen leveäkaistaisen tien alkua  on  opastaulut 
"Leveäkaistaisen  tien alkuun  2 km" (tai  vaihtoehtoisesti  3 km),  jolloin tien- 
käyttäjä saa tiedon hyvissä ajoin ennen tien alkamista. Merkin sopiva sijoi-
tuspaikka ratkaisee kuinka monta kilometriä ennen tieosuuden alkamista 
tulevasta leveäkaistaisesta tiestä informoidaan. Tieosuuden alkaessa esite-
tään opastauluja jossa informoidaan leveäkaistaisen tien alkamisesta, tiejak

-son  pituudesta sekä kehotetaan ajamaan oikealla. Lisäksi taulussa  on  kuva 
ajoneuvosta  tien oikeassa laidassa lisäämässä merkin havainnollisuutta. 
Tieosuuden keskivaiheille, Pajarin suoralle esitetään toistotauluja 
"Leveäkaistainen  tie  Aja oikealla"  tai  vaihtoehtoisesti oikealla ajavan ajoneu-
von kuvan toistoa. Lisäksi tieosuuden lopussa informoidaan leveäkaistaisen 
tien loppumisesta kandella taululla. Kaikki opastaulut kuvallisia tauluja lu-
kuun ottamatta sijoitetaan molemmille puolille tietä  (2  kpl/suunta). Opastau-
lujen  alustavat sijainnit leveäkaistaisella tiellä  on  esitetty kuvassa  15.  Mikäli 
kuvallisia opastauluja päätetään toteuttaa  on  asiasta keskusteltava  ensin 

 liikenne-  ja viestintäministeriön  kanssa. 

Suunnitellut opastaulut  on  esitetty liitteissä  2-8.  Opastaulujen tekstikooksi  on 
 määritetty  200 mm,  mikä  on  sama kuin nykyisissä tiellä olevissa opastau-

luissa. Asiantuntijakyselyn perusteella tekstikoko todettiin liian pieneksi. 
Tekstikokoa ei kuitenkaan suurenneta, vaan taulujen havairinollisuutta pyri-
tään parantamaan kiinnittämällä huomiota taulujen sijoituspaikkaan  ja  suu-
rentamalla mandollisesti taulun kokoa. 



Toistotaulut: 
'Leveäkaistainen  tie 

 Aja oikealla"  tai  kuva 

• Leveäkaistaisen 
 alku-  ja loppupis 

$  Kouvola 

Opastaulu: 
"Leveäkaistainen  tie 10 km 

 Aja oikealla'  +  kuva 

Opastaulut: 
"Leveäkaistaisen  tien 
alkuun  2 km"  

Lappeenranta 

/ Opastaulut: 
/ "Leveäkaistainen  
I 	tie  päättyy"  

Opastaulut: 
'Leveäkaistainen  tie 
oäättvv  500 rn'  
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Opastaulut: 
'Leveäkaistainen  tie 

 päättyy  500 rn' 
Opastaulut: 
'Leveäkaistainen  
tie  päättyy'  

Opastaulu: 
"Leveäkaistairien  tie I  
Aja oikealla'  +  kuva 

Toistotaulut: 
'Leveäkaistainen  tie 

 Aja oikealla'  tai kuv 

Opastaulut: 
"Leveäkaistaisen  tien 
alkuun  2 km"  

Kuva  15 	Vaihtoehto  1:  Opastaulut 

Mikäli opastaulujen lisääminen ei vaikuta autoilijoiden ajopaikkaan ajoradal
-la,  voidaan leveäkaistaisen tien alkuun keskiviivan tuntumaan toteuttaa tulp

-pa,  joka ohjaa ajoneuvot tien oikeaan laitaan. Tulppa voidaan toteuttaa esi-
merkiksi tärinäraidoin. Leveäkaistaisen tien loppuessa  tulpan  voisi mandolli-
sesti toteuffaa pientareen puolelle ohjaamaan ajoneuvot normaatille ajopai

-kalle leveäpientareisen  tien alkaessa. Tärinäraidat tulisi maalata kulutusta 
kestävällä maalilla.  Tien kestomerkinnän  yksikköhinta  on  Kaakkois-Suomen 
tiepiirin tienrakentamisen yksikköhinnaston mukaan  130 mklm2 .  /20/ 

Mikäli leveäkaistaista tietä laajennetaan välille Utti - Kaipiainen, lisätään 
tiejaksolle yksi  pari toistotauluja "Leveäkaistainen  tie  Aja oikealla" molempiin 
suuntiin. Lisäksi kevyestä liikenteestä voidaan varoittaa varoitusmerkillä. 
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4.3.2 	Vaihtoehto  2: Nopeusnäyttö  I  Aja oikealla -infotaulu 

Toinen toimenpidevaihtoehto sisältää kiinteät opastaulut ennen tieosuuden 
alkua, tieosuuden alussa  ja  lopussa sekä telematiikan sovelluksen tiejakson 
puolivälissä. Kiinteät opastaulut ennen tieosuuden alkua sekä tien alussa  ja 

 lopussa ovat samat kuin vaihtoehdossa  1. Tiejakson  puoliväliin ehdotetaan 
nopeusnäyttötau luu  n  toteutettavaa "AJA OIKEALLA" —kehotusta joko yhdis-
tettynä nopeusnäyttöön  tai  ilman nopeusnäyttöä  (kuva  16).  

Vaihtoehtoisesti teksti 
"AJA OIKEALLA"  

Kuva  16 	Esimerkkejä vaihtoehdon  2 nopeusnayttö linfotauluista.  

Kuvan  1 6  mukaista taulua käytettäessä täytyy nykyisen taulun tekniikkaan 
tehdä muutoksia. Lisäksi taulun käyttöön tulee saada lupa Tielaitoksen Kes-
kushallinnolta. Taulua edeltävä ennakkomerkintä tulee harkita erikseen, ku-
ten myös "AJA OIKEALLA-tekstin väri. Kiinteiden opastaulujen  ja  nopeus- 
näyttö  I  aja oikealla -taulun alustavat sijaintipaikat leveäkaistaisella tiellä  on 

 esitetty kuvassa  1 7. 
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LI  
Opastaulut: 
"Leveäkaistainen  tie 

 päättyy  500 m"  
Opastaulut: 
"Leveäkaistainen  
tie  päättyy" 

Kouvola  

Opastaulu: 
"Leveäkaistainen  tie 10 

 Aja oikealla" +  kuva  

Opastaulut: 
"Leveäkaistaisen  tien 
alkuun  2 km"  

Opastaulu: 
"Leveäkaistainen  tie I  
4ia  oikealla' +  kuva  

Nopeusnäyttö / 
 AJA OIKEALLA- 

infotaulu 

Opastaulut: 
"Leveäkaistaisen tiei 

 alkuun  2 km"  

Lappeenranta.  

/ 	 / Opastaulut: 
Nopeusnäyttö / 	 "Leveäkaistainen  

tie  päättyy" AJA OIKEALLA - 	Opastaulut: 
infotaulu 	"Leveäkaistainen  tie  

päättyy  500 m"  

• Leveäkaistaisen  tien 
alku-  ja  loppupiste  

Kuva  17  Vaihtoehto  2: Nopeusnäyttö /  aja oikealla -infotaulu 

Teknisesti  telematiikan  sovellus voidaan toteuttaa siten, että nopeutta mittaa-
va  silmukkapari  asennetaan  1,5 x I  metrin kokoisena  ajoradan  oikeasta val-
koisesta  reunaviivasta  0,25  metrin etäisyydelle. Samaan  poikkileikkaukseen 

 asennetaan vasemmassa reunassa ajavien  havainnointiin kulkuilmaisinsil-
mukkapari  1 x 0,5  metrin kokoisena  0,5  metrin etäisyydelle  keskiviivasta 

 kuvan  18  osoittamalla tavalla.  Kulkuilmaisinsilmukoita  täytyy olla kaksi jotta 
 suuntatieto  saadaan selville. Tällöin "YLINOPEUS"  ja  "AJA OIKEALLA"- 

viestit toimisivat seuraavan periaatteen mukaisesti:  

•  Mikäli ajoneuvo ajaa (ajoneuvon  oikeanpuoleisten  renkaiden etäisyys) 
 alle  1,75  metriä  ajoradan  oikeasta reunasta, näytetään hänelle aina  vain 

 nopeus, sekä tarvittaessa "YLINOPEUS"-teksti  (jos  ylinopeutta  on).  Mikäli 
samalla hetkellä ajoneuvo ohitetaan  tai 2  sekunnin kuluessa toinen ajo-
neuvo ajaa  vain  kulkuilmainsilmukoiden  päältä, ei  ohittavalle näytetä  aja 
oikealla -tekstiä.  

•  Mikäli ajoneuvo ajaa (ajoneuvon  oikeanpuoleisten  renkaiden etäisyys) 
 alle  1,75  metriä  ajoradan  oikeasta reunasta, näytetään "AJA OIKEALLA"- 

teksti.  

•  Näin  ollen  mikäli ajoneuvo ajaa sekä  nopeusmittaus-  että  kulkuilmaisin
-silmukoiden päältä (eli  alle  1,75  metriä  ajoradan  oikeasta laidasta), näy-

tetään hänelle edellä mainitun mukaisesti nopeus  ja  tarvittaessa 
"YLI NOPEUS"-teksti.  Ylinopeuteen  perustuva viesti  on  siten ensisijainen.  
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•  Mikäli autot tulevat "ryppäässä" silmukoiden päältä mandollisesti eri koh-
dissa poikkileikkausta, ei "AJA OIKEALLA" viestiä näytetä ensimmäisen 
auton perässä  alle  2  sekunnin aikana tuleville lainkaan. Tällöin taulu 
näyttää ainoastaan niiden ajoneuvojen nopeudet, jotka ajavat nopeu-
denmittaussilmukoiden päältä. 

Kuvassa  18 on  esitetty periaate nopeusnäyttö / aja oikealla —infotaulun  kul-
kuilmaisin- ja nopeudenmittaussilmukoiden  järjestelyistä ajoradan poikkileik-
kauksessa.  

Kul kullm aisim et  

Ajoneuvo  

1 

Valkoinen  reunavliva  

5,25 

Nopeudenm ittaussilmukat  

110 m 

Nopeusnäyttä  

Kuva  18 	Penaatekuva tieosuusvaihtoehdori 2 ku/ku//ma/sin-  ja nopeudenmittaus- 
silmukoiden järjestelyistä. 

Mikäli leveäkaistaista tietä laajennetaan välille Utti - Kaipiainen, voidaan 
tiejaksolle lisätä yksi  pari nopeusnäyttö /  aja oikealla —infotauluja  tai  vaihto-
ehtoisesti yksi kiinteä opastaulupari: "Leveäkaistainen  tie  Aja oikealla"  tai 

 pelkkä  kuva (liitteet  4  ja  5).  Mandollisen laajennuksen yhteydessä opastau-
lujen paikat tulee määrittää uudelleen  ja laajennettavalla tieosuudella  voi-
daan varoittaa varoitusmerkillä.  

4.3.3 	Vaihtoehto  3:  Muuttuvat  varoitusmerkit  I  infotaulut  

Kolmantena parantamisvaihtoehtona esitetään  sää-  ja kelitietoon  perustuvaa 
varoitusmerkki / informaatiotaulu -järjestelmää. Järjestelmä ehdotettiin  alun 

 perin toteutettavaksi tienpinta-antu reiden  ja kelikamerasta  saatavien tietojen 
perusteella. Mutta koska tauluja toteutetaan kaksi  ja  mandollisesti useam-
piakin leveäkaistaista tietä laajen nettaessa, kannattaa rakentaa tiesääase

-ma,  josta saadaan tarkempaa tietoa. Näin  ollen  järjestelmä koostuisi  tie- 
osuudelle asennettavasta tiesääasemasta, kelikamerasta sekä kandesta 
muuttuva varoitusmerkki / informaatiotauluyhdistelmästä. 
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Muuttuvissa varoitusmerkeissä  ehdotetaan esitettäväksi useita eri varoitus- 
merkkejä  ja  —viestejä. Tarkoituksena  on,  että informaatiotaulua voidaan 
käyttää myös muuhun tiedotukseen, kuten esimerkiksi onnettomuuksista 
tiedottamiseen. Lisäksi tauluun voidaan yhdistää myös aja oikealla —viesti 

 (kuva  19).  Tämä edellyttää myös kulkuitmaisinsilmukan asentamista tiehen  
ja kytkemistä  järjestelmään. 

Vai htoehtoisesti 
Muita varoitusmerkkejä 

Vaihtoehtoisesti muita 
varoitustekstejä  tai 

 tarvittaessa 
"AJA OIKEALLA"  - 

teksti  

Kuva  19  Muuttuva varoitusmerkki  /  infotaulu, 

Järjestelmä ehdotetaan toteutettavaksi automaattisesti ohjattuna. Järjestel-
mää valvotaan liikennekesku ksesta. Sääasemalta saatavien tietojen pe-
rusteella varoitusmerkit aktivoituvat määritetyissä olosuhteissa automaatti-
sesti. Varoitusmerkkien ollessa pimeänä voidaan informaatiotaululla esittää 
tietoa ilman  ja  tien lämpötilasta sekä tarvittaessa aja oikealla —viestiä. 

Teknisesti infotaulu  on  mandollista toteuttaa siten, etta•"AJA OIKEALLA"- 
teksti generoidaan infotauluun kulkuilmaisinsilmukan toimintaan perustuen. 
Kulkuilmaisinsilmukka asennetaan ajoradan vasempaan reunaan samalla 
periaatteella kuin vaihtoehdossa  2  (kuva  18) on  esitetty. Tässä tapauksessa 
kuitenkin asennetaan  vain  kulkuilmaisinsilmukat  (ei nopeusmittaussilmukoi

-ta.  Taulussa näytetään sääasematietoihin perustuvana tien  ja  ilman lämpö-
tilat sekä sääohjatun tien proseduurien mukaisesti tiesäälaskentaohjelmis

-tossa generoitavat varoitusmerkit ja  tekstit. Tämä voidaan toteuttaa joko 
kiinteän datasiirron  tai  esimerkiksi soittoyhteyden avulla sääasemalta  tie

-sääjärjestelmään  ja  edelleen infotauluille. Tiedonsiirtotapa riippuu yhteystar-
peen  tiheydestä  ja  pituudesta. lnfotau  lut  voidaan rakentaa suoraan  TCP/IP  - 
liitännällä.  Lisäksi aina kun ajoneuvo ajaa kulkuilmaisimen päältä, näytetään 
"AJA OIKEALLA" -viestiä kolmen sekunnin ajan. 
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Mikäli kelikamera voidaan sijoittaa joko sääaseman  tai  infotaulun  läheisyy-
teen  (0.. .500 m)  ja  saatavilla  on  ADSL- dataliittymä,  voidaan myös kuvan 
siirto kuvatuoteohjelmistoon hoitaa reaaliajassa (liikkuva  kuva).  ADSL-
liittymän  saatavuus riippuu digitaalisen keskuksen etäisyydestä  ja  se  voi-
daan määrittää, kun järjestelmän tarkka paikka  on  selvillä. Yleensä saata-
vuus ei aiheuta ongelmia. Kiinteiden opastaulujen  ja  varoitusrnerkki /  info-
taulu-yhdistelmien alustavat sijainnit leveäkaistaisella tiellä  on  esitetty ku-
vassa  20. 

p 

A 	 Sään  ja kelin  mukaan 
muuttuva varoitusmerkki  / 

 infotaulu. Hyvissä 
olosuhteissa tarvittaessa  

Opastaulut:  AJA OIKEALLA -teksti  
"Leveäkaistainen  tie 

 päättyy  500  rn' 

Opastaulut: 	/ 
"Leveäkaistainen/  
tie  räättw" 	/ 

•  Kouvola 

\ Opastaulut:  
k  "Leveäkaistaisen  tien  

Opastaulu: 	\alkuuri  2 km'  
"Leveäkaistainen  tie 10  ^m  
Aja oikealla"  +  kuva  ( 

Lappeenranta. 

Opastaulu: 
'Leveäkaistainen  tie 10 k  
Aja oikealla"  +  kuva  

SäakeliLkaan 
Opastaulut:  
'Leveäkaistaisen  tien  
alkuun  2 km'  muuttuva varoi 	smerkki /  

infotaulu. Hyvissä 
olosuhteissa tarvittaessa  

• 	Leveäkaistaisen  tien AJA OIKEALLA  tek  

alku-  ja  loppupiste  

Opastaulut: 
"Leveäkaistainen  
tie  päättyy" 

Opastaulut: 
'Leveäkaistainen  tie  
päättyy  500  rn'  

Kuva  20 Vaihtoehto  3:  Sään  ja kelin  mukaan muuttuvat varoitusmerkit / infotaulut. 

Mikäli leveäkaistaista tietä laajennetaan välille Utti -  Kaipiainen, voidaan 
tiejaksolle lisätä yksi  pari  muuttuva varoitusmerkki / infotauluja  tai  vaihtoeh-
toisesti yksi kiinteä opastaulupari: "Leveäkaistainen  tie  Aja oikealla"  tai  pelk-
kä  kuva  (liitteet  4  ja  5).  Mandollisen laajennuksen yhteydessä opastaulujen 
paikat tulee määrittää uudelleen  ja  laajennettavalla tieosuudella  voidaan 
varoittaa kevyestä liikenteestä varoitusmerkillä.  

4.3.4 	Vaihtoehto  4:  Valaistut reunapaalut 

Neljäntenä vaihtoehtona  on  tutkittu leveäkaistaisen tieosuuden korostamista 
valaistuilla reunapaaluilla. Reunapaaluilla pyritään herättämään kuljettajan 
huomio sekä viestittämään kuijettajalle tien normaalista poikkeavasta poik-
kileikkauksesta. Reunapaaluja voitaisiin käyttää  koko  tieosuudella  tai  esi-
merkiksi liittymissä niiden havainnoimisen parantamiseen. Liittymissä reuna-
paalut voisivat syttyä, kun lähestyvä ajoneuvo havaitaan.  Koko  tieosuudella 
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sen  sijaan reunapaalut olisivat valaistuna aina pimeään aikaan. Valaistuja 
reunapaaluja  on  käytetty Tanskassa ruuhkaisilla teillä jonomuodostuksesta 
varoittamiseen. Tässä yhteydessä käyttötarkoitus olisi siten melko erilainen. 
Myös Suomessa valaistuja reunapaaluja  on  kokeiltu valtatiellä  4  keskikai

-teen  yhteydessä. 

Periaatteessa valaistujen reunapaalujen toteuttaminen  on  teknisesti mandol-
lista. Oletetaan, että reunapaalujen keskinäinen etäisyys  on 70 m.  Tällöin 
teknisenä ratkaisuna voidaan toteuttaa esimerkiksi asennus, jossa käyttö- 
jännite  on 400 V,  jakelupisteitä  350  metrin välein  ja turvallisuussyistä  LED- 
lamppujen syöttöjännite suojajännitteellä  24 V  viidelle reunapaalulle.  LED- 
lamput, joista valokuidulla valo viedään reunapaaluun, tulisi koteloida reuna- 
paalun kohdalla kauemmaksi ajoradasta. 

Alustavien arvioiden mukaan reunapaalujen toteuttaminen  on  kuitenkin kal-
lista  ja  hankalaa. Reunapaalujen toimintaan lumisissa olosuhteissa liittyy 
epävarmuustekijöitä. Toisaalta paalun tulisi olla riittävän jäykkä, jotta kuitu-
asennuskaapelit eivät vaurioidu aurauskuormasta. Toisaalta taas paalujen 
tulee olla riittävän joustavia onnettomuustilanteissa, ettei ajoneuvovaurioita 

 ja henkilävahinkoja  synny. Lähestyvän ajoneuvon tunnistus todettiin huo-
noksi ratkaisuksi, koska tunnistamisen käyttöönotto edellyttäisi logiikkapoh-
jaista ratkaisua sekä suuren määrän valoantureita.  

4.3.5 	Vaihtoehto  5:  Yleisen informaation kehittäminen 

Muista toimenpiteistä erillisenä vaihtoehtona esitetään leveäkaistaiseen  tie-
hen  liittyvän yleisen informaation lisäämistä. Informaatiota esitetään lisättä-
väksi tarkasteltavan tieosuuden läheisyydessä sijaitsevilla huoltoasemilla 
sekä joka kesä julkaistavan Kesän tietyöt -kartassa.  

H  uoltoasemille  esitetään toteutettavaksi tiedotuspisteet, joissa esitetään in-
formaatiota leveäkaistaisesta tiestä. Tarkastettavan tieosuuden  ja  läheisyy-
dessä sijaitsevat huoltoasemat  on  esitetty kuvassa  21.  Tiedotuspisteet  eh-
dotetaan toteutettavaksi Tielaitoksen Liikenteen tiedotuspistekonseptin  mu

-kaisina infopisteinä. Tiedotuspisteen  palvelun perustan muodostaa palvelu- 
automaatti, joka  on  internet-selaimella  varustettu mikrotietokone. Konseptin 
mukainen tiedotuspiste tarjoaa ajantasaista tietoa  tie-  ja liikenneoloista,  lii-
kenneturvallisuudesta  ja Tielaitoksen  toiminnasta. Tässä yhteydessä pis-
teessä ehdotetaan esitettäväksi tietoa  ja  ajo-ohjeita leveäkaistaiseen tiehen 
liittyen. Mikäli kuntia saadaan mukaan pisteiden toteuttamiseen, voidaan 
niissä mandollisesti esittää tietoja myös esimerkiksi kunnan matkailukoh-
teista.  /4/  

Teknisesti infopisteet toimivat siten, että tieto luetaan suoraan internetistä, 
jolloin infopisteessä näytettävät sivut toteutetaan  ensin internetiin.  Tieto 
haetaan internetistä erillisellä infopisteohjelmisto-sovelluksella, jolloin käyt-
täjä näkee internetistä ainoastaan määritetyt sivut. Näin  ollen infopisteissä 

 ei voi "surffailla" internetissä. 
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Infopisteessä näytettävät  sivut tulee siis perustaa  ensin  internetiin,  jonka 
kautta  suvut  näytetään  infopisteessä.  Tällä hetkellä  Internetiin Tielaitoksen 

 sivuille  on  toteutettu linkki "Tunnetko  leveäkaistatien?",  jossa kerrotaan val-
tatiellä  9  kesällä  2000 toteutetusta leveäkaistatiekokeilusta.  Lisäksi sivulla 

 on  lueteltu muut Suomessa toteutetut  leveäkaistaiset tieosuudet.  Tarkem-
paa tietoa muista  tieosuuksista  ei sivulla ole.  Sen  sijaan sivulla  on  esitetty 

 leveäkaistaisen  tien yleisiä ajo-ohjeita kuvan  22  mukaisesti.  

/ 
- 	.-' ,- 

/ 
\ 	' 

/ 

- 

/  

o  
•  huoltoasema, avoinna  24 h  

leveäkaistainen  tie 

4  leveäpientareinen  tie  

- ,-. 	 --' 	 - 	r 	' 	"--,  
T . 	 © Karftakeekus  Oy  2000  

Kuva  21 	Tarkasteluosuudella  ja sen  läheisyydessä sijaitsevat huoltoasemat 

Yleistä informaatiota  leveäkaistaisista  teistä esitetään lisättäväksi  internetin 
 ja  infopisteiden  lisäksi myös joka kesä julkaistavaan Kesän tietyöt —karttaan. 

 Leveäkaistaiset tieosuudet  voisi merkitä karttaan omalla  symbolilla ja  ohjeet 
oikeasta  ajotavasta  voisi esittää  kartan  kääntöpuolella. Kesän tietyöt —kartta 
tavoittaa suuren osan Suomen autoilijoista, jolloin  se  toimisi hyvänä  tiedo-
tuskanavana  myös  leveäkaistaisesta  tiestä.  
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' 	Nain  ajat  
avekalstaIseIia  

	

I. 	UeIIã 

Nouilato  normaaleja 
liikennesäntÖjä 

Aja niin lähellä aokaistan oik 
reunaa kuin turvallisesti  on in 

 dollista.  

Hitaasti ajava  
• Päastä nopearrimin  ajavat 
ohitsesi 

• Pysyttele  mandollisimman 
oikealla  

-  Älä  Iiaä nopeuttasi  

Ohittaja:  

	

I 	Ennen ohitutta anna suunta- 
merkki 

- Varmistu,  että takaa ei ole  tu-
lcta  muita ohiltajia 

	

- 	Jatä riitiävasti  tilaa sekä  oh!tel- 
tavaan  että vataantulevaart 
atorleuvoon 

- Ohitlaminon  on  ki&lettyva5taarl 

	

' 	tulevan liikenteen kaistaa  käyt- 

	

_____________ 	täeri,  jollei  se  ole riittävän  pil- 
kälti  vapaa  ja eteotôn turvallj - 

	

I 	soon  ohitukeen 

	

______ 	-  Ohittaminen ei ole suositefta- 
vaa omallakaan kaistatla.  jos 

	

______ 	vastaarflulija  on  jo ohillaiutassa 

	

______ 	-  Ota ohitu päätöstä tehdessäsi 
huomioon myöskin olosuhteet. 
kuten  saatila, keti  ja  päällys - 
teen  kunlo  

Kuva  22 Internetissä  oleva ohje oikeasta ajo- 
käyttäytymisestä leveäkaistaisella tiellâ. 
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4.4  Kustannukset  

4.4.1  Liittymät 

 Vaihtoehto  1:  Ajokaistaopastus  merkit  

Parantamisvaihtoehdossa  1  liittymäalueille  esitetään nopeusrajoituksen 
alentamista  80 km/h,  ajokaistaopastus  —tauluja sekä Hietamiehen liittymän 
reunaviivan poisto  ja uudelleenmaalaus.  Nopeusrajoitus  ja ajokaistaopastus 

 —tauluja esitetään myös Hietamiehen liittymään, koska  se  sijaitsee välittö-
mästi leveäkaistaisen tien päättyessä Kaitjärvellä. 

Kustannukset  on  määritetty tienrakennuksen yksikköhintoja  soveltaen. 
Vaihtoehdon kokonaiskustannukset ovat noin  60 000  mk. Toimenpiteiden 
arvioldut kustannukset  on  esitetty taulukossa  7. /20/  

Th,iI,ikkö  7 I  iittvmien  vaihtoehdon  I  kustannusarvio. 
Toimenpide Kustannus  
Nopeusrajoitusmerkit  4 x 4  kpl  (a 1000  mk)  16 000  mk  
Ajokaistaopastus  -taulut  4 x 2  kpl  (a 5000  mk)  40 000  mk 
Hietamiehen liittymän reunaviivan poisto  ja 
uudelleenmaalaus 	 __________  
FYHTEENSÄ 	-- 

4 000  mk 
60000mk 

Liittymien parantamisvaihtoehtojen  aiheuttamat ylläpitokustannukset  on 
 määritetty  samaan tapaan kuin kiinteiden opastaulujen aiheuttamat ylläpito- 

kustannukset (kappale  4.4.2).  Laajennettaessa leveäkaistaista  tietä välille 
Utti - Kaipiainen tulee liittymien parantamistoimenpiteet suunnitella erikseen. 

Vaihtoehto  2:  Yläpuoliset opasteet 

Liittymien parantamisvaihtoehdossa  2  ajokaistaopastus -tau  lujen  sijasta esi-
tetään yläpuolisia opasteita. Opasteet toteutetaan  A -tyypin opastauluin  ja 
kehäportaalein.  

Kustannuksiltaan tämä vaihtoehto  on  edellistä vaihtoehtoa kalliimpi, koko-
naiskustannukset  on 420 000  mk. Kustannukset  on  määritetty tienrakennuk

-sen yksikköhintoja  soveltaen. Kustannusarvio  on  esitetty taulukossa  8. /20/  

Taulukko  8 Liittvmien  vaihtoehdon  2  kustannusarvio. 
Toimenpide 	 - 	 Kustannus  
Nopeusrajoitusmerkit  4 x 4  kpl  (a 1000  mk)  16 000  mk 
Kehäportaalit  4 x 2  kpl  (a 50 000  mk)  400 000  mk 
Hietamiehen liittymän reunaviivan poisto  ja 
uudelleenmaalaus  4 000  mk 
YHTEENSÄ  420 000  mk  
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4.4.2 	Tieosuudet  

Vaihtoehto  1:  Opastaulut  

Parantamisvaihtoehdossa  1  opastaulujen  hintana  on  käytetty  1500  mk/m 2  
Kaakkois-Suomen  tienrakentamisen yksikköhintaluettelon  mukaisesti. Kus-
tannusarvio  on  esitetty taulukossa  9. /20/  

Taulukko  9  Vaihtoehdon  1  kustannusarvio. 
Toimenpide 
Opastaulut  ennen tien alkua  4  kpl  
(á3500mk) -_______ 

Kustannus (mk]  
14000  

___________________  
Suuret  opastaulut  tien alussa  2  kpl  
(a 12 000  mk)  

24 000 
_______________________ 

Toistotaulu  4  kpl (tekstitaulu  a 3500  mk)  14 000  
Opastaulut  tien lopussa  8  kpl  (a 3500  mk  28 000  
YHTEENSA  80000 	 - 

Opastaulujen  lisääminen aiheuttaa lisää  kunnossapitokustannuksia.  Hoito- 
sopimuksen mukaan Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella liikenteen ohjauk-
sen vuotuiset  kunnossapitokustannukset  ovat noin  2,5  Mmk  /  10 000 km. 

 Näin  ollen  yksikkökustannuksiksi  saadaan  250  mklkm. Opasteiden  lisäämi-
sen aiheuttamaa  kunnossapitokustannusten  lisäystä  on  vaikea arvioida, 
mutta voidaan olettaa että  se on em.  yksikköhintaa  alhaisempi, noin  1  -  3% 

 kokonaiskustannuksista.  Eri liittymä  / tieosuus  -vaihtoehtojen taloudellisuus
-tarkasteluissa  kiinteiden  opasteiden  ja  liittymien  toimenpiteiden  kunnossapi-

tokustannuksia  on  käytetty  2%  investointikustannuksista. Tieosuusvaihtoeh
-don 1  vuotuiset  ylläpitokustannukset  ovat siten noin  1500  mk. 

Mikäli  toistotauluna  käytetään kuvallista taulua  (lute 5), on  kokonaishinta 
noin  4 000  mk suurempi.  Jos  leveäkaistatiekokeilua  laajennetaan myös vä-
lille  Utti -  Kaipiainen, lisätään  tiejaksolle  yksi  pari  toistotauluja.  Tällöin kus-
tannuksia tulee lisää noin  22 000  mk. 

Vaihtoehto  2:  Nopeusnäyttö  I  aja oikealla —infotaulu 

Vaihtoehdon  2  kiinteiden  opastaulujen  hintana  on  käytetty  1500  mk/m 2 .  No
-peusnäyttö /  Aja oikealla  —infotaulun  kustannus  on  noin  7 500  mk perinteistä 

 nopeusnäyttötaulua  korkeampi. Perinteisen  nopeusnäyftötaulun  hinnan  ol-
lessa noin  100 000  mk,  on  kyseisen  sovelluksen  hinnaksi  määritetty  110 000 

 mk. Vaihtoehdon  2  kokonaiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  286 000  mk. 
Kustannusarvio  on  esitetty taulukossa  10. /20/  
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Taulukko  10  Vaihtoehdon  2  kustannusarvio. 
Toimenpide Kustannus (mk]  
Opastaulut  ennen tien alkua  4  kpl  
(a 3 500  mk)  

14 000 
________________________  

Suuret  opastaulut  tien alussa  2  kpl  
(a  12000mk) 

24 000 
______________________ 

Opastaulut  tien lopussa  8  kpl  (a 3 500  mk)  28 000  
Nopeusnäyttö +  Ylinopeus  /  aja oikealla  -  
näyttö  2  kpl(ä  110 000  mk) 	_______  
YHTEENSA 	 - 	______  

220 000  
286 000  

Telematiikkainvestoinnissa ylläpitokustannukset  ovat merkittävä tekijä las-
kettaessa hankkeen kannattavuutta, kun taas  tienrakennusinvestoinneissa 
ylläpitokustannuksilla  ei ole juurikaan merkitystä. Kaakkois-suomen tiepiirin 

 telematiikkaselvityksessä  järjestelmien  vuotuisina käyttökustannuksina  on 
 käytetty  3  -  5%  toteutuskustannuksista.  Näihin kustannuksiin ei sisälly kui-

tenkaan  liikennekeskukselle  aiheutuvia lisäkustannuksia. Vuonna  1998  teh-
dyssä selvityksessä  rnuuttuvien  nopeusrajoitusten käyttöönotosta  on  arvioitu 
muuttuvien  nopeusrajoitusjärjestelmien  aiheuttamia kustannuksia liikenne- 
keskukselle. Selvityksessä  liikennekeskukselle  aiheutuvat kustannukset  on 

 jaettu  investointikustannuksiin  (laite-  ja  ohjelmistohankinnat)  ja  muuttuviin 
 kustannuksiin  (valvojien  palkkakustannukset  yleiskuluineen  ja  keskuksen 

 käyttökulut).  Investointikustannukset riippuvat siitä,  päivystääkö liikennekes-
kus ympärivuorokautisesti  Selvityksen  esimerkkilaskelmassa  investointi-
kustannukset vaihtelevat välillä  650 000  -  1 200 000  mk  ja  muuttuvat kus-
tannukset  480 000  mk  -  2 200 000  mk/vuosi.  Näin  ollen  valvontaa  vaativissa 

 suuremmissa  telematiikan  järjestelmissä  ylläpitokustannusten  osuus  inves-
tointikustannuksista  lienee suurempi kuin  5%.  Turun tiepiirin  telematiikkasel-
vityksessä esimerkkihankkeen vuotuisina ylläpitokustannuksissa  on  käytetty 

 7%  investointikustannuksista.  Edellä esitettyjen esimerkkien perusteella voi-
daankin todeta, että  telematiikan  sovellusten  ylläpitokustannuksista  on  hyvin 
monenlaisia arvioita  ja  kustannukset riippuvat hyvin pitkälle  toteutettavasta 

 järjestelmästä sekä  sen  toimivuudesta. Joskus esimerkiksi ukkoset voivat 
aiheuttaa järjestelmään niin paljon häiriöitä, että vuotuiset  ylläpitokustannuk

-set  nousevat jopa  10  -  20  % investointikustannuksista.  Nykyisin asiantunti-
joiden arvioiden perusteella  telematiikan  sovellusten  ylläpitokustannuksina 

 suositellaan käytettäväksi  8%  investointikustannuksista. Ylläpitokustannus
-ten  vaihteluväli  on  kuitenkin hyvinkin laaja. Tässä selvityksessä  telematiikan 

 sovellusten  ylläpitokustannukset  on  arvioitu Kaakkois-Suomen tiepiirin  lii-
kennekeskuksesta  saatujen arvioiden perusteella.  /6/, /8/, /9/  

Vaihtoehdossa  2  esitetty  nopeusnäyttö /  aja oikealla —infotaulu ei aiheuta 
 liikennekeskukselle lisätyötä,  joten  sen  ylläpitokustannukset  koostuvat  huol-

tokustannuksista.  Yhden taulun  vuosittaisiksi ylläpitokustannuksiksi  on  arvi-
oitu noin  5000  mk aikaisemmin toteutettujen  nopeusnäyttötaulujen  ylläpito- 
kustannusten perusteella. Näin  ollen  kanden taulun vuotuiset  ylläpitokustan-
nukset  ovat noin  10 000  mk, mikä  on  noin  5%  sovellusten  kokonaiskustan-
nuksista.  Arvioinnissa  on  oletettu, että tauluja joudutaan korjaamaan kerran 
vuodessa.  Lisättäessä ylläpitokustannuksiin  myös kiinteistä  opastuksista 
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aiheutuvat kustannukset, saadaan  tieosuus  2  vuotuisiksi  vaihtoehdon yllä
-pitokustannuksiksi  noin  11 000  mk.  

Laajennettaessa leveäkaistaista  tietä välille  Utti -  Kaipiainen, voidaan  nope-
usnäyttö /  aja oikealla —taulu toteuttaa myös  Utti -  Kaipiainen välille. Tällöin 
investointikustannukset ovat noin kaksinkertaiset. Vaihtoehtona voidaan li-
sätä yksi kiinteä  opastaulupari,  kuten edellisessä vaihtoehdossa esitettiin. 

Vaihtoehto  3:  Muuttuvat  varoitusmerkit / infotaulut  

Vaihtoehto  3  käsittää sään  ja kelin  mukaan muuttuvat  varoitusmerkit /  info - 
taulut, johon  on  yhdistetty myös ajoneuvon  havainnointilaitteisto  ja  "AJA 
OIKEALLA" —viesti. Vaihtoehdon  kokonaiskustannuksiksi  on  arvioitu  616 000 

 mk. Kustannusarvio  on  esitetty taulukossa  11. /20/  

Taulukko  11  Vaihtoehdon  3  kustannusarvio. 
Toimenpide  ____________  Kustannus [mk]  
Opastaulut  ennen tien alkua  4  kpl  
(a 3 500  mk)  

14 000 
_______________________  

Suuret  opastaulut  tien alussa  2  kpl  
(a 12 000  mk)  

24 000 
______________________ 

Opastaulut  tien lopussa  8  kpl  (a 3 500  mk)  28 000  
Muuttuvat  varotusmerkki /  infotaulu —yhdis-
telmä  (2  kpl,  a 200 000  mk)  400 000 
Sääasema  100 000 
Kelikamera  50 000  
YHTEENSÄ  616000 

Sääaseman  tietoihin perustuva  kelivaroitusjärjestelmän  käyttö-  ja  ylläpito- 
kustannukset koostuvat korjaus-  ja  huoltotöistä  sekä järjestelmän  vaIvan-
nasta  ja  mandollisesta ohjauksesta aiheutuvista töistä.  Sääasemasta,  keli- 
kamerasta  ja  kandesta  muuttuvasta  varoitusmerkki /infotaulu  —yhdistelmästä 

 koostuvan järjestelmän  vuotuisiksi  käyttö-  ja  ylläpitokustannuksiksi  on  aikai-
sempien sovellusten perusteella arvioitu noin  20 000  mk. Kun kustannuksiin 
lisätään vielä kiinteiden  opastaulujen ylläpitokustannukset,  saadaan  tie

-osuusvaihtoehdon  3  vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi  noin  21 000  mk 

Mikäli  leveäkaistaista  tietä laajennetaan, voidaan  Utti -  Kaipiainen —välille 
toteuttaa toinen muuttuva varoitusmerkki  I  infotaulupari,  joka nostaa inves-
tointikustannukset kaksinkertaiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan lisätä yksi 
kiinteä  opastaulupari. 
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Vaihtoehto  4:  Valaistut reunapaalut 

Valaistujen reunapaalujen  toteuttaminen  on  erittäin kallista. Kohdassa  4.3,4 
 esitetyllä  teknisellä ratkaisulla kustannus  on  noin  100 000  mk/km/suunta. 

 Mikäli järjestelmään lisätään ajoneuvon tunnistuslaitteisto,  on  hinta noin kak-
sinkertainen. Taulukossa  12 on  esitetty valaistujen reunapaalujen kustan-
nusarvio sekä  koko tieosuudelle  että liittymäalueille. Liittymäalue-
vaihtoehdossa hintaan  on  lisätty ajoneuvon havainnointilaitteistosta aiheutu-
vat kustannukset  (1 00 000  km/km/suunta)  ja paalut  on  oletettu toteutetta-
vaksi  500  metrin  matkalle  jokaisessa liittymässä. 

Taulukko  12  Vaihtoehdon  4  kustannusarvio. 
Toimenpide - 	Kustannus [Mmk] 
Valaistut reunapaalut  (koko tieosuus,  ei ajo- 
neuvon tunnistusta)  2,1  
Valaistut 	reunapaalut 	liittymiin 	(ajoneuvon 
tunnistus) 	 -- 	 - 	 _____  0,6  

Vaihtoehto  5:  Yleisen informaation kehittäminen 

Yleisen informaation kehittämisvaihtoehdon suurin kustannuserä ovat huol-
toasemille esitettyjen infopisteiden toteuttaminen. Tässä selvityksessä  info- 
pisteitä esitetään toteutettavaksi kaksi, tieosuuden molempiin päihin. Yhden 
infopisteen kustannukset ovat noin  60 000  -  70 000  mk riippuen tiedonsiir-
totavasta. 

Kesän tietyöt —karttaan lisättävän informaation kustannuksia  on  vaikea arvi-
oida, mutta koska kartta toteutetaan joka tapauksessa vuosittain, ei uuden 
tiedon lisääminen aiheuta todennäköisesti juurikaan lisäkustannuksia. Vaih-
toehdon  5  kustannusarvio  on  esitetty taulukossa  13.  

Taulukko  13  Vaihtoehdon  4  kustannusatvio.  
Toimenpide Kustannus [mk] 
Infopisteet  2  kpl,  a 65 000  mk  130 000  
Kesän  tietyät -kartta -  

Lisäksi yhden infopisteen ylläpidosta  ja  huollosta aiheutuu kustannuksia noin 
 1200  mk kuukaudessa, jolloin kanden pisteen vuotuisiksi ylläpitokustannuk-

siksi saadaan noin  30 000  mk. Infopisteiden toteuttaminen edellyttää lisäksi 
pisteissä näytettävien uusien internet-sivujen suunnittelun  ja  toteuttamisen. 

Leveäkaistaisen  tien mandollinen laajentaminen ei tuo muutoksia yleisen 
informaation kehittämisvaihtoehtoon. 
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5  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

	

5.1 	Liikenneministeri•n  arviointiohjeet  

Liikenneministeri€  on  julkaissut liikennetelematiikkahankkeiden arviointioh-
jeet vuonna  1 998. Arviointiohjeissa on  esitetty arviointikehikko, jonka tarkoi-
tuksena  on  ohjata vaikutusarviointia siten, ett• kaikki keskeisimm•t vaikutuk-
set tulee huomioitua. Arviointikehikko  on  esitetty kuvassa  23. Kehikko on 

 tarkoitettu ensisijaisesti suurten uus-  ja  t•ydennysinvestointien  arviointiin, 
mutta  sen  periaatteet  on  sovellettavissa my€s muiden liikennetelematiikka-
hankkeiden arviointiin. T•m•n selvityksen yhteydess• sovellettavaksi arvi-
ointikehikko vaikuttaa raskaalta, koska selvityksess• esitetyt toimenpiteet 
ovat pieni•  ja  vaikutukset useisiin arviointikehikossa esitettyihin  osa -alueisiin 
ovat hyvin pieni•. Lis•ksi vaikutusten arviointi liikennepoliittisten tavoitteiden 
n•k€kulmasta sek• Toteutettavuuden arviointi -osa  vaikuttavat t•ss• selvi-
tyksess• esitettyihin toimenpiteisiin n•hden melko laajalta analysoinnilta. 

 Sen  sijaan kehikko  on  sovellettavissa osittain Vaikutusselvitykset-osan  ja 
 Yhteiskuntataloudelliset analyysit-osan kannattavuuslaskelman osalta.  /5/  

Hankekuvaus 

	

‚ 	hankkeen kuvaus, osahankkeettoteutusvalmius 

	

‚ 	l€ht•kohdat, ennusteet  ja  ratkaistava ongelma 

	

‚ 	yhteydet laajemplin ohjelmiin  ja  tavoitteisiin 

	

‚ 	kustannusarvio 

Vaikutusselvitykset 

	

‚ 	Infrastruktuurin m€€r€  ja sen  kustannukset 

	

‚ 	Kalustotarve  ja  -kustannukset 

	

‚ 	saavutettavuus 

	

‚ 	matka-aika  ja  t€sm€llisyys 

	

‚ 	liikenneturvallisuus 

	

‚ 	melu, p€€st•t, energiankulutus 

	

‚ 	k€ytt•mukavuus  arvostukset,  imago 

	

‚ 	vaikutusten kohdentuminen 

Yhteiskuntataloudefliset  analyysit  

Kannattavuuslaskelma 

- hy•dyt  ja  kustannukset 
sek€ niiden kohdentuminen 

-  H/K-suhde 

- herkkyystarkastelut  

Vaikutusten analysointi 

-  vaikutusten arviointi liiken- 
nepoliittisten tavoitteiden 

n€k•kulmasta 

-  vaikutusten tulkinta 

Toteutettavuuden  arviointi 

- rahoitustarkastelut 
- hyv€ksytt€vyysarviot 

-  tekniset  ja  taloudelliset 

riskit 

-  lait  ja organisatoriset 

 tekij€t 

Yhteenveto  
‚ 	 johtop€€t•kset 
‚ 	kooste  

Kuva  23 	 Liikenneministeri€n telematiikkahankkeiden arviointiohjeiden 
mukainen arviointikehikko.  /5/  
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T€ss€ selvityksess€ vaikutusselvitykset tehtiin matka-ajan, lii kennetu rvalli-
suuden  ja  ymp€rist•asioiden  ja k€ytt•mukavuuden  osalta joko rahallisena  tai 
sanallisena  arviona. Yhteiskuntataloudellisista analyyseist€ j€tettiin pois 
herkkyystarkastelut sek€ toteutettavuuden arviointi. 

Arviointiohjeissa  on  esitetty my•s liikennetelematiikan toimintojen vaikutus- 
mekanismit, jossa liikenteen telematiikan toiminnoille  on m€€ritetty  toimin-
nallinen kohde, p€€vaikutukset sek€ liikennepoliittinen tavoitealue. T€ss€ 
selvityksess€ esitettyjen toimintojen p€€vaikutuskohteita m€€ritett€ess€  so-
vellettiln  ko.  taulukkoa.  /5/ 

5.2 	Arviointimenetelm€t  

5.2.1 	Yleist€ 

Telematiikkahankkeille  on  tyypillist€, ett€ kaikkia vaikutuksia ei voida mitata 
rahassa  ja  niin  ollen  ottaa huomioon investointilaskelmissa. Liikennetelema-
tiikkahankkeiden arviointiohjeiden mukaan s€€st€  ja ketist€  tiedottamisen 
p€€vaikutukset kohdistuvat onnettomuuksiin sek€ aikaan  ja  t€sm€llisyyteen. 
Liikenteen sujuvuudesta, h€iri•ist€  ja tiet•ist€  tiedottamisen p€€vaikutukset 
kohdistuvat ohjeiden mukaan palvelun saavutettavuuteen sek€ aikaan  ja 

 t€sm€llisyyteen. Nopeudenn€ytt• / aja oikealla -infotaulun p€€vaikutusten 
kohdentumista ei ohjeissa ole m€€ritetty, mutta  sen  voidaan olettaa vaikut-
tavan ainakin onnettomuuksiin  ja  aikaan  ja  t€sm€llisyyteen, kuten my•s pe-
rinteisten, kiinteiden opastaulujen. T€ss€ selvityksess€ parantamistoimen-
piteille  on  laskettu hy•ty-kustannussuhde arvioiden toimenpiteiden vaikutuk-
sia nopeuksiin  ja onnettomuusm€€riin. Pitoaikana  laskelmissa  on  k€ytetty  10 

 vuotta  ja j€€nn•sarvona  5% investointikustannuksista.  Kustannuksia  dis-
kontattaessa korkokantana  k€ytettiin  6%. /1/, /5/, /11/  

Hy•ty-kustannussuhde  on  laskettu nettoperiaatteella seuraavan kaavan mu-
kaisesti 

HK=(AK+TK+J‚YK)/IK,  

Jossa  
AK = ajokustannusten  s€€st•t tarkastelujakson alkuun diskontattu na 
TK = Tielaitoksen muiden toimintakustannusten muutokset tarkasteluja  son 

 alkuun diskontattuna  
J = 	j€€nn•sarvo  
YK = k€ytt•kustannukset tarkastelujakson alkuun diskontattuna 

 1K = 	 investointikustannus 

Tarkasteltavalla tieosuudella  on  tehty Teknillisen korkeakoulun liikennelabo-
ratoriossa matkanopeusmittauksia  ja  tulosten analysointi  on  k€ynniss€. 
Alustavia tuloksia voidaan kuitenkin hy•dynt€€ vaikutusten arvioinnissa kes-
kinopeuden m€€ritt€misess€. Matkanopeusmittaukset suoritettiin perjantaina 
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9.6.2000  klo  11 .30 	20.30. S€€  oli mittaushetkell€ puolipilvinen, ajoittain 
l€hes aurinkoinen  ja  ilman l€mp•tila oli noin  +2000.  Nopeusrajoitus oli  100 
km/h. Liikennem€€r€t ruuhkasuuntaan  vaihtelivat v€lill€  200-650  ajon/h  (15 
min aikajaksot).  Toiseen suuntaan vaihteluv€li oli noin  100-350  ajon/h.  Kaik-
kien ajoneuvojen keskim€€r€iset matkanopeudet p€iv€liikenteess€  ja  ilta- 
ruuhkassa sek€ Kouvolan ett€ Lappeenrannan suuntaan  on  esitetty taulu-
kossa  13.  T€ss€ selvityksess€ vaikutusarvioinneissa keskinopeutena  on 

 k€ytetty taulukossa  14  esitettyjen mittaustulosten keskiarvoa  97,6 km/h. /21/  

Taulukko  14  TKK:n  laboratorion nopeuden  mittaustuloksia tieosuudelta.  
/22/ 	 ________  

Lappeenrantaan  [km/h] 	 Kouvolaan  [km/h] 
Aamuliikenne 	iltaruuhka Aamuliikenne 	Iltaruuhka  

Kaikki 
uvot 	97,8 	 97,2 	 98,1 	 97,4  

H/K  ‚suhteen laskennan lis€ksi vaikutuksia  on  arvioitu sanallisesti. Vaiku-
tusten arviointi  on  tehty yhdist€m€ll€ eri liittym€-  ja tieosuusvaihtoehtoja, 

 jolloin eri vaihtoehtoja voidaan vertailla kesken€€n.  

5.2.2 	Aikakustannukset 

Aikakustannuksissa  tapahtuvat muutokset laskettiin toimenpiteen aiheutta-
man keskinopeuden muutoksen perusteella. Toimenpiteiden vaikutukset 
keskinopeuteen  on  arvioitu aikaisempien selvitysten perusteella. 

Yleisesti opasteiden lis€€misen  on  voidaan todeta parantavan liikenteen 
sujuvuutta  ja pienent€v€n nopeuksien  hajontaa. Liittymiin ehdotettujen yl€-
puolisten opasteiden  ja ajokaistaopastuksen  on  arvioitu nostavan keskino-
peutta  (0,5 - 1,0 km/h)  sujuvuuden parantuessa Iiittym€alueUla. Kiinteiden 
opastaulujen (tieosuusvaihtoehto  1) on  arvioitu nostavan keskinopeutta  tie-
osuuksilla tavoitetilanteessa  (kun ajok€ytt€ytyminen  on  muuttunut)  0,5 km/h.  

Kiinteiden talvirajoitusten  (100 km  ->  80 km/h) on  todettu VTT:n vuonna  
1991  tehdyn selvityksen mukaan alentavan  koko  liikenteen keskinopeutta 
kaksikaistaisilla teill€  3,8 km/h.  Muuttuvien talviajan  (100 km  ->  80 km/h) 

 nopeusrajoitusten vaikutuksia  on  tutkittu Kaakkois-Suomen tiepiirin telema-
tiikkaselvityksen vaikutukset -osassa sek€  Kotka -  Hamina moottoritien vai-
kutusselvityksess€. Valtatiell€  7  muuttuvaa nopeusrajoitusta (100 km/h  ->  80 
km/h) on  tutkittu kes€ajalla. Nopeusrajoitusten aiheuttamat vaikutukset ajo-
neuvojen keskinopeuteen  on  esitetty taulukossa  15.  Taulukon  15  tietojen 
perusteella t€ss€ selvityksess€ ehdotettavien talviajan kiinteiden nopeusra-
joitusten  (100 km/h  ->  80 km/h)  arvioidaan alentavan keskinopeutta  5 km/h 
liittym€alueilla  talviaikaan. Talvella keskinopeuden  on  oletettu olevan  1 km/h 

 alempi kuin kes€aikaan.  /8/, /13/, /14/ 



Valtatie  6  v€lill€ Utti - Kaitj€rvi 
	

59  
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Taulukko  15  Talviajan  (Valtatien  7  tulokset  kes€ajalta)  muuttuvien nopeus-
rajoitusten  (100 km/h  ->  80 km/h)  vaikutuksia ajoneuvojen  

keskinopeuteen  aikaisempien selvitysten  mukaan./8/,  /13/, 
/14/  

L€hde  
. 
 Keskinopeus 

Autojen nopeudet vuodenajan mukaan  vaihdettavien  nopeus- 
rajoitusten kokeilussa (kiinte€ nopeusrajoitus) - 3,8 km/h  
Kotka  -  Hamina moottoritie (muuttuva nopeusrajoitus, no- 
peuden  alenema tieosuudella) -  2,5 km/h  
Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematlikkaselvitys,  vaikutukset  - 
vaihe (muuttuva nopeusrajoitus liittym€ss€)  -  4  -  7 km/h  
R€m€  P,  ym.  S€€-  ja  kelitietoon  perustuvan  liikenteenoh- 

jausj€rjestelm€n  vaikutukset yksiajorataisella osuudella valta- -  3 km/h  
tiell€  7.  (muuttuva nopeusrajoitus kes€ll€) ____________ 

Nopeusn€ytt• /  aja oikealla  -infotaulusta  ei ole aikaisempia kokemuksia, jo-
ten  sen  vaikutuksia  keskinopeuteen  arvioidaan  nopeusn€ytt•taulujen  aikai-
sempien  vaikutusselvitysten  perusteella.  Nopeudenn€ytt•taulujen  vaikutuk-
sia  keskinopeuksiin  on  esitetty taulukossa  16,  josta n€hd€€n, ett€ nopeus

-n€ytt€taulut  alentavat  keskinopeutta  mittausten mukaan  1,5  -  4,5 km/h.  Vai-
kutuksen  on  todettu olevan lyhytaikainen. Landen  moottoriliikennetiell€  teh-
dyss€  vaikutusselvityksess€ nopeudenn€ytt•taulusta  1,9 km  et€isyydell€ 
olevassa  mittauspisteess€  ei havaittu en€€  keskinopeuden alenemaa.  T€ss€ 
selvityksess€  vaikutustarkasteluissa nopeudenn€ytt• /  aja oikealla  ‚infotau-

lun aiheuttamaksi  nopeuden  alenemaksi  on  arvioitu  3 km/h  ja  merkin  vaiku-

tusalueeksi  0,5 km. /8/, /14/  

Taulukko  16  Nopeudenn€ytt•taulujen  vaikutuksia  keskinopeukslln  aika!
-smnin salvitvsten  mukaan.  /4/  

L€hde Keskinopeus 
Liikenteen  hallinnan  toimintokortisto -  1,5  -  4,5 km/h  

Muuttuvien  varoitusmerkkien  vaikutuksia  ajonopeuksiin  on  tutkittu useissa eri 
selvityksiss€. Tuloksia  on  esitetty taulukossa  17.  Keliin  ja  s€€h€n  perustuvat 

 varoitusmerkit  alentavat  keskinopeutta  huonolla s€€ll€ selvitysten mukaan  1 
 -4km/h.  /13/, /14/, /15/  

Taulukko  17  Muuttuvien  va ro  itusmerkkien  vaikutuksia  keskinopeuksiin ai- 
kaisemnien  selvitysten mukaan.  /13t /14/. /15/  

L€hde 	 - Keskinopeus  
R€m€  P,  ym.  Muuttuvien kelivaroitusmerkkien vaikutuk- 
set  liikennek€ytt€ytymiseen  Turun  tiepiiriss€  talvella  -  2-4 km/h 
1993- 1994.  ______________ 
R€m€  P,  ym.  S€€-  ja  kelitietoon  perustuvan  liiken- 
teenohjausj€rjestelm€n  vaikutukset yksiajorataisella -  2,5 km/h  
osuudella valtatiell€  7.  _______________ 

R€m€,  P  ym.  Muuttuvien kelivaroitusmerkkien vaikutus 
ajonopeuksiin, aikav€leihin  ja  kuljettajien k€sityksiin.  -  1-2 km/h  
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Valtatiell€  7  tehdyst€ vaikutusselvityksen mukaan liukas ajorata-merkki oli 
p€€ll€ sekaliikennetiell€ ensimm€isen€ talvena noin  2%  ajasta  ja  toisena 
talvena noin  9%  ajasta. Lis€ksi muusta vaarasta varoitettiin erilaisin lis€kilvin 
molempina talvina noin  2%  ajasta.  Kotka -  Hamina •tiell€ liukas ajorata-
merkki oli p€€ll€  Kotkan  suuntaan noin  21  %  ajasta  ja  Haminan suuntaan 
noin  10%  ajasta. Kaakkois-Suomen telematiikkaselvityksen Vaikutukset - 
osassa  on  selvitetty eri s€€olosuhteiden osuuksia ajosuoritteesta. 
Selvityksen mukaan Estlanderin  (1995)  kandeltatoista mittauspisteelt€ 
ker€€m€n  aineiston perusteella talviaikana  2%  liikennesuoritteesta  tapahtuu 
lumisateessa  ja  5%  muun  sateen  aikana.  /8/, /13/, /14/  

Kotka -  Hamina •moottoritiell€ tehdyn vaikutusselvityksess€ tehdyiss€ mit-
tauksissa havaittiin, ett€ talvella nopeusrajoituksen alentaminen  ja  liukas 
ajorata -merkki alensi ajoneuvojen keskinopeutta jopa  20  kilometrin p€€ss€ 
merkist€ (valtatiell€  15).  T€st€ voidaan p€€tell€, ett€ s€€n  ja kelin  mukaan 
muuttuvan varoitusmerkin vaikutusalue  on  melko pitk€. T€ss€ selvityksess€ 
s€€n  ja kelin  mukaan muuttuvien varoitusmerkkien (vaihtoehto  3)  aiheutta-
maksi  nopeuden alenemaksi arvioitiin  •2,5  mk/h  ja vaikutusalueeksi  arvioitiin 
tiejakso muuttuvasta varoitusmerkist€ Ieve€kaistaisen tien loppuun  (5 km). 

 Huonon  kelin  osuudeksi liikennesuoritteesta arvioitiin  10%. /131,114/  

Nopeusn€ytt‚ /  aja oikealla •infotaulun sek€ s€€n  ja kelin  mukaan muuttu-
van varoitusmerkki / tiedotustaulu •yhdistelm€n vaikutuksia aikakustannuk

-sun on  arvioitu  vain  nopeusn€yt‚n  ja  varoitusmerkin osalta. Todellisuudessa 
my‚s "AJA OIKEALLA" viestill€  on  vaikutuksia ajoneuvojen keskinopeuteen. 
Voidaan olettaa, ett€ ajoneuvot siirtyv€t viestin vaikutuksesta enemm€n ajo- 
radan  oikeaan laitaan, jolloin ohitukset helpottuvat  ja nopeuksien keskiha-
jonta  pienenee. N€in  ollen  ajoneuvojen keskinopeudet nousevat.  Eli  viestin 
vaikutukset ovat ristikk€isi€ nopeusn€yt‚n sek€ s€€n  ja kelin  mukaan 
muuttuvien varoitusmerkkien kanssa, jotka puolestaan alentavan keskinope-
uksia. Merkkien yhteisvaikutusta  on  siten vaikea arvioida.  

5.2.3 	Onnettomuuskustannukset 

Onnettomuuskustannuksien  muutoksia laskettiin sek€  TARVA-ohjelmalla 
ett€ aikaisempien selvitysten perusteella arvioiduilla onnettomuusm€€rien 
v€henemien avulla.  TARVA-ohjelmalla laskettaessa ohjelma k€ytt€€ lasken-
nassa perustana tien onnettomuushistoriaa vuosilta  1994  -  1998,  jolloin tar-
kasteltava tieosuus ei ollut viel€ leve€kaistainen  tie.  Onnettomuuksien seu-
rantajakso  on  kuitenkin viel€ niin lyhyt, ettei laskelmia voida  sen  perusteella 
tehd€. Seurantatietoa ei ole olemassa my‚sk€€n muilta vastaavanlaisilta 
tieosuuksilta. T€st€ syyst€ laskentaperusteina  on  k€ytetty tien nykyist€  on

-nettomuushistoriaa. 

Liittymien portaalien, kaistaopastus-merkkien  ja talvinopeusrajoitusten  aihe-
uttamat henkil‚vahinko-onnettomuuksien v€henem€t laskettiin  TARVA- 
ohjelmalla, jonka perusteella liittym€toimenpidevaihtoehtojen  1  ja  2  vaiku-
tukset onnettomuuksiin oli samansuuruiset. 
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Tieosuuksille esitett€vien  kiinteiden opastaulujen aiheuttamat onnettomuus-
v€henem€t m€€ritettiin toimenpiteiden aiheuttamien, kappaleessa  5.2.2 
m€€ritettyjen, keskinopeuksien alenemien  avulla. Keskinopeuden nousu 
lis€€ onnettomuuksien m€€r€€  ja  p€invastoin. Rannan  ja Kailbergin  laajaan 
tilastoaineistoon perustuvassa tutkimuksessa  (1996) on keskinopeuden 

 muutoksen  ja henkil€vahinko-onnettomuuksien muutoksen v€lill€  on  tietyn 
kuvaajan mukainen yhteys. Esimerkiksi  1 km/h keskinopeuden  nousu aihe-
uttaa noin  3-4 %  nousun henkil•vahinko-onnettomuuksiin  ja  vastaavasti  1 
km/h keskinopeuden  lasku vastaavan aleneman. Sek€ kiinteiden opastau-
lujen ett€ telematiikan sovellusten vaikutukset henkil•vahinko-
onnettomuuksiin  on m€€ritetty  kyseisen tutkimuksen tuloksia hy€dynt€en. 
Nopeusn€ytt•taulun / aja oikealla ‚viestin todettiin alentavan keskinopeutta 
nopeusn€ytt•taulun johdosta  3 km/h  noin  0,5  kilometrin matkalla, jolloin 
henkil•vahinko-onnettomuusv€henem€  (n. 8%) on  laskettu my•s  0,5  kilo-
metrin  matkalle  k€ytt€en l€ht•tietona vuotuista keskim€€r€ist€ henkil•vahin

-ko-onnettomuuksien m€€r€€ kilometri€ kohden. Kelivaroitusmerkkien /  tie-
dotustaulujen  aiheuttama henkil•vahinko-onnettomuusv€henem€  (n. 7%) 

 laskettiin samalla periaatteella. Kelivaroitusmerkkien vaikutusalueena k€y-
tettiin  5 km  ja  huonon  kelin  osuudeksi suoritteesta arvioitiin  10%. /8/  

Aikakustannusten m€€rityksen  yhteydess€ todettiin, ett€ "AJA OIKEALLA" - 
viestin n€ytt€minen oletettavasti pienent€€ nopeuksien keskihajontaa  ja 

 nostaa keskinopeutta, mik€ edelleen lis€€ onnettomuuksia. My•s muut esi-
tetyt toimenpiteet vaikuttavat oletettavasti nopeu ksien keskihajontaan. Kes-
kihajonnan muutoksen vaikutuksia henkil•vahinko-onnettomuuksiin  on  kui-
tenkin vaikea m€€ritt€€, mink€ vuoksi sit€ ei ole t€ss€ selvityksess€ otettu 
huomioon laskelmissa.  /16/ 

5.2.4 	Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannuksissa  saadaan s€€st•j€, mik€li tarkasteltava tieosuus 
lyhenee  tai  liikenteen sujuvuus paranee. Sujuvuuden paraneminen v€hent€€ 
pottoaineenkuIutusta sek€ korjaus-, huolto-  ja voiteluainekustannuksia.  T€s-

s€ tapauksessa tieosuus ei lyhene  ja  liikenteen sujuvuuteen toimenpiteill€  on 
 sek€ positiivisia ett€ negatiivisia vaikutuksia, joiden vaikutus edelleen poltto-

aineenkulutukseen  ja  ajoneuvojen korjaustarpeeseen  on  vaikea m€€ritt€€. 
Lis€ksi ajoneuvokustannuss€€st•jen osuus verrattuna onnettomuus-  ja ai-
kakustannuss€€st•ihin  on  pieni. T€m€n vuoksi toimenpiteiden vaikutukset 
ajoneuvokustannuksiin j€tet€€n t€ss€ tarkastelussa huomiotta.  

5.2.5 	Ymp€rist€kustannukset 

Ymp€rist•kustannukset  koostuvat p€€st€-  ja melukustannuksista.  P€€st€- 
kustannusten m€€ritt€minen  on  eritt€in vaikeaa, mink€ vuoksi niit€ ei huomi-
oida laskelmassa. Melun arvottaminen perustuu siihen, kuinka monta tien 
l€heisyydess€ asuvaa ihmist€ kokee melun haitalliseksi. T€ss€ tapauksessa 
tielle suunniteltavat toimenpiteet eiv€t aiheuta muutoksia tiest€ aiheutuvasta 
melusta  ja  tien l€heisyydess€ ei ole juurikaan asutusta. Ymp€rist•kustan- 
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nusten  vaikutukset ovat lis€ksi usein pieni€ verrattuna muihin rahassa mi-
tattaviin vaikutuksiin.  

5.3 	Vaikutustarkastelut  

5.3.1 	Liittym€t: ajokaistaopastusmerkit  (VE  1)!  
Tieosuus: opastaulut  (VE  1)  

Ensimm€isen€ vaihtoehtona  on  tarkasteltu  liittym€vaihtoehtoa  1  (ajokaista-
opastusmerkit)  sek€  tieosuusvaihtoehtoa  1  (kiinte€t  opastaulut),  jossa esitet-
tiin  opastuksen  lis€€mist€  kiintein opastein.  T€m€ liittym€  / tieosuus  •yhdis-
telm€  on  edullisin  ja  "kevyin"  kaikista  parantamistoimenpidevaihtoehdoista.  

Hy‚ty  - kustannussuhteen  laskennassa  on  k€ytetty  pitoaikana  10  vuotta  ja 
 m€€ritetyt kustannuss€€st‚t  on  laskettu k€ytt€en seuraavia olettamuksia:  

Aikakustannu kset: 

ƒ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  liittymiin: keskinopeuden alenema  5 
km/h  liittym€alueilla 

ƒ Ajokaistaopastus: keskinopeuden  nousu liittymiss€  0,5 km/h  (sujuvuuden 
paraneminen)  

ƒ  Kiinteiden  opastaulujen  lis€€minen:  keskinopeuden  nousu  0,5 km/h  koko 
 tieosu  u  ksi  I la  

Onnettomuuskustannukset: 

ƒ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  ja  ajokaistaohjaus -merkit  liittymiin: 
henkil‚vahinko -onnettomuuksien  v€henem€  0,036  onnettomuutta  /  vuosi 

 (TARVA)  

ƒ  Kiinteiden  opastaulujen  lis€€minen:  keskinopeuden  nousun aiheuttama 
onnettomuuksien lis€€ntyminen  0,02  henkil‚vahinko -onnettomuutta  / 

 vuosi  (1,5%)  

Taulukko  18  Liittym€t  VE  1  / Tieosuus  VE  1  •yhdistelm€n hy‚dyt  ja  kus
-fann  ukset. 

________________________________  mk  
Aikakustannuss€€st• -  20 000  
Onneifomuuskustannuss€€st•  110 000  
Investointikustannukset  130 000  
Yll€pitokustannukset  20 000  
J€€nn•sarvo  6000  
H/K 	 - 	 ___ 	 _______  0,58  

Aikakustannuksista  saatavat s€€st‚t ovat negatiivisia johtuen  talviajan  no-
peusrajoitusten aiheuttamasta  keskinopeuden alenemasta,  jolla  on  suurim-
mat yksitt€iset vaikutukset  laskelmaan. Onnettomuuskustannuksista  saata-
vat  s€€st‚t ovat  pienehk€t  johtuen siit€, ett€  tarkasteltavalla tieosuudella  ei  
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vuosina  1994-1998  liittymiss€ ei ole havaittavissa onnettomuuksien kasau-
tumapisteit€. N€in  ollen  toimenpiteiden alenemat onnettomuusm€€riss€ ovat 
my•s pieni€. 

Tieosuudelle esitett€vill€  kiinteill€ opastuksilla  on  vaikutuksia my•s ymp€-
rist•-  ja ajoneuvokustannuksiin. Opasteiden  lis€€misen ansiosta voidaan 
olettaa, ett€ liikenteen sujuvuus paranee, nopeuksien hajonta pienenee  ja 

 keskinopeus nousee. Nopeuksien hajonnan pieneneminen  ja  sujuvuuden 
paraneminen v€hent€€ polttoaineenkulutusta  ja  ymp€rist•-  ja  polttoaine-
kustannukset alenevat. My•s korjaus-, huolto-  ja voiteluainekustannukset 

 alenevat sujuvuuden parantuessa. Toisaalta kuitenkin keskinopeuden nousu 
lis€€  em. kustannuseri€.  N€in  ollen  vaikutukset ovat ristikk€isi€. Kokonai-
suudessaan investoinnista saadaan laskelman perusteella  10  vuoden aikana 
s€€st•j€, vaikka hanke ei hy•ty-kustannussuhteen perusteella olekaan ta-
loudellisesti kannattava.  

5.3.2 	 Liittym€t: ajokaistaopastusmerkit  (VE  1)!  
Tieosuus: nopeusn€ytt•  I  aja oikealla‚infotaulu  (VE  2)  

Toisena vaihtoehtona  on  tarkasteltu liittym€vaihtoehdon  1 (ajokaistaopas-
tusmerkit)  ja tieosuusvaihtoehdon  2 (nopeusn€ytt• /  aja oikealla ‚infotaulu) 
vaikutuksia. Pitoaikana  on telematiikan sovelluksesta  johtuen k€ytetty  10 

 vuotta. Hy•ty - kustannussuhteen laskennassa m€€ritetyt kustannuss€€st•t 
 on  laskettu k€ytt€en seuraavia olettamuksia: 

Aikakustannukset: 

ƒ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h liittymiin: keskinopeuden alenema 5 
km/h liittym€alueilla 

ƒ Ajokaistaopastus: keskinopeuden  nousu liittymiss€  0,5 km/h  (sujuvuuden 
paraneminen) 

ƒ Nopeusn€ytt•: keskinopeuden  lasku  3 km/h 0,5  km:n matkalla (merkin 
l€heisyydess€) 

Onnettomuuskustannukset: 

ƒ Talviajan 	nopeusrajoitus 	80 	km/h 	liittymiin: 	henkil•vahinko - 
onnettomuuksien v€henem€  0,036  onnettomuutta / vuosi  (TARVA) 

ƒ Nopeusn€ytt•: henkil•vahinko -onnettomuuksien v€henem€  0,0017  on-
nettomuutta / vuosi 
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Taulukko  19  Liittym€t  VE  1  / Tieosuus  VE  2 -yhdistelm€n hy•dyt  ja  kustan-
nukset 

- 	P 	 mk 
Aikakustannuss€€st• 
Onnettomuuskustannuss€€st• 

 Investointikustannukset 
Yll€pitokustannukset 
J€€nn•sarvo  
H/K  

-690000 	 -- 
280 000 
346 000 
90000 	 -- 
16000  
Neg.  

My•s t€ss€ vaihtoehdossa aikakustannuksista saatavat s€€st•t ovat negatii-
visia johtuen talvirajoitusten vaikutuksista liittymiss€ sek€ nopeudenn€ytt•-
taulusta. Nopeudenn€ytt•taulun vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat v€-
h€iset (henkil•vahinko-onnettomuusv€henem€  0,0017  onnettomuutta / vuo-
si). Aikaisemmissa selvityksiss€  on  todettu, ett€ nopeusn€ytt• saattaa aihe-
uttaa jonoutuneen liikennevi rran h€i riintymist€, koska ku Ijettajat pident€v€t 
v€lej€€n  ja s€€t€v€t nopeuttaan  l€hestyess€€n merkki€, joten  sill€  voi olla 
onnettomuuksia lis€€vi€kin vaikutuksia. Nopeusn€ytt• / aja oikealla  ‚info-
tauluyhdistelm€st€  ei ole aikaisempia kokemuksia, joten  sen  kaikkia vaiku-
tuksia ei pystyt€ m€€ritt€m€€n. 

Liittymien ajokaistaopastusmerkit  lis€€v€t ku Ijettajien ajomu kavu  utta  poista-
maIla yll€tt€vi€ tilanteita  ja  ep€varmuutta. Sama vaikutus  on  my•s  le-
ve€kaistaista  tiet€ edelt€vill€ opastauluilla "Leve€kaistaisen tien alkuun  2 
km",  jotka hillitsev€t varmasti my•s ohituksia leve€kaistaista tiet€ edelt€v€ll€ 
tieosuudella. Kokonaisuudessaan laskelman perusteella investoinnista saa-
tavat s€€st•t ovat negatiivisia, jolloin hy•ty-kustannussuhde  on  my•s nega-
tiivinen.  

5.3.3 	Liittym€t: ajokaistaopastusmerkit  (VE  1)!  
Tieosuus:  muuttuva varoitusmerkki  I  infotaulu  (VE  3)  

Kolmannessa vaihtoehdossa  on  tarkasteltu liittym€vaihtoehtoa  1 (ajokaista-
opastusmerkit)  ja tieosuusvaihtoehtoa  3  (muuttuva varoitusmerkki / tiedo-
tustaulu). Pitoaikana  on  k€ytetty edelleen  10  vuotta. Hy•ty - kustannus- 
suhteen laskennassa m€€ritetyt kustannuss€€st•t  on  laskettu k€ytt€en seu-
raavia olettamuksia: 

Aikakustannukset 

ƒ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h liittymiin: keskinopeuden alenema 5 
km/h liittym€alueilla 

ƒ Ajokaistaopastus: keskinopeuden  nousu liittymiss€  0,5 km/h  (sujuvuuden 
paraneminen) 

ƒ  S€€n  ja kelin  mukaan muuttuva varoitusmerkki / infotaulu: Keskinopeu
-den alenema 2,5 km/h  huonolla kelill€  5 km  matkalla 
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Onnettomuuskustannukset 

• Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  ja  ajokaistaohjaus-merkit  hittymiin: 
henkil‚vahinko -onnettomuuksien  v€henem€  0,036  onnettomuutta  /  vuosi 

 (TARVA)  
•  S€€n  ja kelin  mukaan muuttuva varoitusmerkki:  henku‚vahinko-

onnettomuusv€henem€  0,0015  onnettomuutta  /  vuosi 

Taulukko  20 Liittym€t  VE  1 / Tieosuus  VE  3 •yhdistelm€n hy‚dytja  kustan-
nukset  

________________________________  mk  
Aikakustannuss€€st• -  660 000  
Onnettomuuskustannuss€€st•  270 000  
Investointikustannukset  676 000  
Yll€pitokustannukset  164 000  
J€€nn•sarvo _________  33 000  
H/K 	 - __  Neg.  

Aja oikealla ƒviestin vaikutuksia ei ole otettu huomioon laskelmissa.  Sen 
 voidaan kuitenkin olettaa parantavan liikenteen sujuvuutta ajoneuvojen siir-

tyess€ enemm€n tien oikeaan laitaan. S€€n  ja kelin  mukaan muuttuvien va-
roitusmerkin  / tiedotustaulun  vaikutus  onnettomuuskustannuksiin  on  laskel-
mien mukaan melko pieni, koska  tieosuudella  ei ole tapahtunut erityisen 
paljon  henkil‚vahinko -onnettomuuksia. Varoitusmerkki  /  infotaulu ƒyhdistel-
m€ parantaa my‚s liikenteen hallintaa  h€iri‚tilanteissa. Informaatiotaululla 

 voidaan antaa kuljettajille tietoa poikkeuksellisista  liikennetilanteista,  esimer-
kiksi  tiet‚ist€  tai  onnettomuuksista, jolloin kuljettajat osaavat varautua h€iri‚- 
tilanteeseen.  Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden  mukaan pai-
kallinen  varoittaminen muuttuvin opastein  vaikuttaa my‚s kuljettajien arvos-
tukseen  ja  mukavuuteen. 

Kokonaisuudessaan my‚s t€m€n vaihtoehdon s€€st‚t  ja  edelleen hy‚ty -
kustannussuhde  ovat negatiivisia.  

5.3.4 	 Liittym€t: yl€puoliset opasteet  (VE  2) I  

Tieosuus:  kiinte€t opastaulut  (VE  1)  

Kappaleissa  5.4.4  -  5.4.6 on  tarkasteltu  liittym€vaihtoehdon  2  (yl€puoliset 
opasteet)  sek€ eri  tieosuusvaihtoehtojen  vaikutuksia. Koska kaikkien  tie

-osuusvaihtoehtojen  vaikutuksia  on  arvioitu sanallisesti  jo  edellisiss€  tarkas-
tejuissa  on  seuraavissa  tarkasteluissa  on  esitetty laskennassa k€ytetyt olet-
tamukset sek€ laskettu ainoastaan hy‚ty  - kustannussuhde. 

Liittym€vaihtoehdon  2  (yl€puoliset opasteet)  ja  tieosuusvaihtoehdon  1  (kim
-te€t opastaulut)  laskennassa  on  k€ytetty  pitoaikana  10  vuotta  ja  l€ht‚tietoina 

 seuraavia olettamuksia:  
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Aikakustannukset:  

€ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  liittymiin: keskinopeuden alenema  5 
km/h  liittym•alueilla 

€ Yl•puoliset opasteet: keskinopeuden  nousu liittymiss•  1,0 km/h  (suju-
vuuden paraneminen) 

€  Kiinteiden opastaulujen lis••minen: keskinopeuden nousu  0,5 km/h  koko 
 tieosuuksilla 

Onnettomuuskustannukset: 

€ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  ja  ajokaistaohjaus -merkit liittymiin: 
henkil‚vahinko-onnettomuuksien v•henem•  0,036  onnettomuutta  /  vuosi 

 (TA  RVA) 
€  Kiinteiden opastaulujen lis••minen: keskinopeuden nousun aiheuttama 

onnettomuuksien lis••ntyminen  0,02  henkil‚vahinko-onneifomuutta /  

vuosi  (1,5%)  

Taulukko  21  Liittym€t  VE  2  / Tieosuus  VE  1  •yhdistelm€n hy‚dyt  ja  kus-
tannukset  

________________________  Mk  _____ 
Aikakustannuss€€st•  100 000  
Onnettomuuskustannuss€€st•  110 000  
Investointikustannukset  493 000  
Yll€pitokustannukset  73 000  
J€€nn•sarvo  24000  
H/K 	 ______  0,33 

5.3.5 	Liittym€t: yl€puoliset opasteet  (VE  2) I  
Tieosuus: nopeusn€ytt€  I  aja oikealla-infotaulu  (VE  2)  

Tarkasteltaessa liittym•vaihtoehtoa  2  (yl•puoliset opasteet)  ja  tieosuusvaih-
toehtoa  2  (nopeusn•ytt‚ /  aja oikealla ƒinfotaulu) pitoaikana  on  k•ytetty  10 

 vuotta. Hy‚ty - kustannussuhteen laskennassa m••ritetyt kustannuss••st•t 
 on  laskettu k•ytt•en seuraavia olettamuksia: 

Aikakustannukset 

€ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  liittymiin: keskinopeuden alenema  5 
km/h  liittym•alueilla 

€ Yl•puoliset opasteet: keskinopeuden  nousu liittymiss•  1,0 km/h  (suju-
vuuden paraneminen) 

€ Nopeusn•ytt‚: keskinopeuden  lasku  3 km/h 0,5  km:n matkalla (merkin 
l•heisyydess•) 
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Onnettomuuskustannukset: 

€ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  ja ajokaistaohjaus -merkit  liittymiin: 
henkil•vahinko -onnettomuuksien  v‚henem‚  0,036  onnettomuutta  /  vuosi 

 (TARVA) 
€ Nopeusn‚ytt• /  aja oikealla -viesti:  henkil•vahinko -onnettomuuksien  v‚-

henem‚ 0,0017  onnettomuutta  /  vuosi 

Taulukko  22 Liittym€t  VE  2 / Tieosuus  VE  2 •yhdistelm€n hy‚dyt  ja  kus-
tannukset  

________________________________ mk  ________  
Aikakustannuss€€st• -  570 000  
Onnettomuuskustannuss€€st€  280 000  
Investointikustannukset  706 000  
Yll€pitokustannukset  150 000  
J€€nn•sarvo  34000  
HIK - 	Neg.  

5.3.6 	Liittym€t: yl€puoliset opasteet  (VE  2) I  
Tieosuus:  muuttuva varoitusmerkki  I  infotaulu  (VE  3)  

Liittym‚vaihtoehdon  2 (yl‚puoliset opasteet)  ja tieosuusvaihtoehdon  3 
 (muuttuva varoitusmerkki  / tiedotustaulu) yhdistelm‚ss‚ pitoaikana  on  k•y-

tetty  10  vuotta  ja  Hy€ty  - kustannussuhteen  laskennassa  m‚‚ritetyt  kustan-

nuss‚‚st•t  on  laskettu k•ytt•en seuraavia olettamuksia:  

Aikakustannukset: 

€ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h liittymiin: keskinopeuden alenema 5 
km/h liittym‚alueilla 

€ Yl‚puoliset opasteet: keskinopeuden  nousu liittymiss•  1,0 km/h  (suju-

vuuden paraneminen)  
€  S••n  ja kelin  mukaan muuttuva varoitusmerkki  /  infotaulu:  Keskinopeu

-den alenema 2,5 km/h  huonolla kelill•  5 km  matkalla  

Onnettomuuskustannukset: 

€ Talviajan  nopeusrajoitus  80 km/h  ja ajokaistaohjaus -merkit  liittymiin: 
henkil•vahinko -onnettomuuksien  v‚henem‚  0,036  onnettomuutta  /  vuosi 

 (TARVA) 
€  S••n  ja kelin  mukaan muuttuva varoitusmerkki:  henkil•vahinko-

onnettomuusv‚henem‚  0,0015  onnettomuutta  /  vuosi  
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Taulukko  23  Liittym€t  VE  2  / Tieosuus  VE  3  •yhdistelm€n hy‚dyt  ja  kus-
tannukset. 

_______________________  Mk  
Aikakustannuss€€st• -  580 000  
Onnettomuuskustannuss€€st•  270 000  _____  
Investointikustannukset  1 036 000  
Yll€pitokustannukset  220 000  
J€€nn•sarvo  50000  

- 	Neg. 	 --____  H/K 	 -- - 

5.3.7 	Tieosuus  VE  5:  Yleisen informaation kehitt€minen 

Yleisen informaation kehitt€misen kustannukset  on  esitetty taulukossa  24. 
 Yleisen informaation lis€€misen vaikutuksia ei arvioitu markkam€€r€isesti. 

Liikenneministeri•n  liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeen  mukaan 
informaation lis€€misen toiminnallisia kohteita ovat kysynn€n m€€r€  ja 

 suuntautuminen,  ajotapa  ja  reitin valinta.  P€€vaikutukset  kohdistuvat pal-
velun  saavutettavuuteen,  aikaan  ja  t€sm€llisyyteen sek€ onnettomuuksiin. 
Informaation lis€€misell€  on  lis€ksi vaikutuksia kuljettajien mukavuuteen  ja 

 arvostukseen. N€in  ollen  vaikutukset ovat eritt€in moninaisia,  ja osa  vaiku-
tuksista  on  varmasti my•s v€lillisi€. Esimerkiksi kuljettajan  ajotavan  muutok-
set  ja  mukavuuden lis€€ntyminen vaikuttavat varmasti my•s onnettomuus- 
kustannuksiin niit€  v€hent€v€sti.  T€llaisten v€lillisten vaikutusten osoittami-
nen  on  kuitenkin eritt€in vaikeaa.  /5/  

Taulukko  24  Tieosuus  vaihtoehdon  5  hv‚dvt  la  kustannukset. 
__________________________  mk  
Aikakustannuss€€st•  Ei arvioitu  
Onnettomuuskustannuss€€st•  Ei arvioitu 
Investointikustannukset  -  130000  

30000  Yll€pitokustannukset  
J€€nn•sarvo 	 - 	 -  

H I K 	 --  
Ei arvioitu  
Ei laskettu  

E 18-tien varressa sijaitsevassa  Shell  Amiraalissa  on  Tielaitoksen  tiedotus- 
piste,  johon autoilijoita ohjataan  moottoritielt€ "Ties€€palvelu" -kyltein.  Elo-
kuussa  1 999  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  teki liikenteen  tiedotuspisteen kehit-

t€misselvityksen,  jonka yhteydess€ suoritettiin  asiakaskysely  Shell  Amiraa-
lissa. Tutkimusajankohtana tiedotuspisteell€  esitettiin tietoja Kaakkois- 
Suomen  rajanylityspaikkojen liikennetilanteesta  sek€  s€€-  ja  kelitietoja 

 Kaakkois-Suomen  valtateilt€.  /23/  

Lomakkeita palautettiin  140.  L€hes kaikki vastanneet olivat huomanneet 
 Shell  Amiraalissa  sijaitsevan  tiedotuspisteen  ja  yli puolet oli katsonut siin€ 

 esitett€vi€  tietoja. Vaihtuvan informaation esitt€mist€ pidettiin hyv€n€ ratkai-
suna. L€hes kaikki autoilijat pitiv€t s€€st€  ja  kelist€  tiedottamista tarpeellise-
na talviaikaan  ja  noin kaksi kolmasosaa piti tiedottamista  rajaliikenteest€ 

 tarpeellisena. Seitsem€n  autoilijaa  kymmenest€ voisi muuttaa  matkasuun-

nitelmaansa tiedotuspisteest€  saatavan informaation perusteella. Muutos- 
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vaihtoehtoina vastaajat esittiv€t aikataulun v€ljent€mist€, ajonopeuden hi-
dastamista  ja  vaihtoehtoista rajanylityspaikkaa  tai matkareitti€.  Lis€ksi  tie-

dostuspisteest€  haluttaisiin tietoa etenkin ajon sujuvuuteen vaikuttavista asi-
oista, kuten tiet•ist€  ja  muista h€iri•ist€.  /23/  

Tutkimuksen tuloksia ei voida sellaisenaan yleist€€ koskemaan kaikkia suo-
malaisia autonkuljettajia. Tulokset kuitenkin tukevat k€sityst€ siit€, ett€ lii-
kenteen tiedotuspisteill€ voidaan vaikuttaa ainakin joidenkin autoilijoiden 
ajomukavuuteen  ja  arvostukseen sek€ mandollisesti my•s ajotapaan  ja  reitin 
valintaan.  /23/ 

5.3.8 	Yhteenveto  

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeissa  on  esitetty arviointikehikko 
 (kuva  23,  sivu  58),  jonka avulla telematiikkahankkeiden vaikutusten arviointi 

voidaan suorittaa. Kehikon mukainen vaikutusten arviointiprosessi todettiin 
t€m€n selvityksen yhteydess€ kuitenkin raskaaksi, koska selvityksess€ esi-
tetyt toimenpiteet ovat pieni€  ja  vaikutukset useisiin arviointikehikossa esi-
tettyihin  osa-alueisiin ovat hyvin pieni€. T€m€n vuoksi kehikkoa sovellettiin 

 vain "Vaikutusselvitykset"  ja Yhteisku ntataloudelliset  analyysit" ‚kohtien 
osalta. Vaikutuksia  on  arvioitu sek€ sanallisesti ett€ laskemalla eri liittym€  I  
tieosuus ‚vaihtoehdoille  hy•ty-kustannussuhde.  /5/  

Viel€ toteuttamattomien telematiikkahankkeiden vaikutuksia  on  aikaisemmin 
selvitetty melko perusteellisesti  mm.  Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiik-
kaselvityksess€ usean esimerkkihankkeen avulla. Vaikutuksia arvioitiin las-
kemalla hankkeille hy•ty-kustannussuhde sek€ sijoitetun p€€oman tuotto- 
aste. Lis€ksi telematikkahankkeita  on  vertailtu k€ytt€en analyyttinen hierar-
kiaprosessi  (AH  P)  ‚menetelm€€. Osassa kohteista hy•ty-kustannus-
analyysi€ ei kuitenkaan vaikutusarvioiden j€lkeen pidetty tarpeellisina, koska 
ratkaisun positiiviset vaikutukset osoittautuivat v€h€isiksi  tai  vaikutuksia ei 
osattu arvioida riitt€v€n tarkasti taloudellisuuslaskelmien tekemiseksi.  /8/  

Yleens€ hy•ty-kustannussuhteen laskentaa k€ytet€€nkin tienrakennushank-
keissa, joissa liikenteen hallintaan liittyv€t toimenpiteet ovat  osa  hanketta. 
Mik€li hy•ty-kustannussuhde laskettaisiin tienrakennushankkeen eri toimen-
piteille erikseen,  osa  toimenpiteist€ olisi varmastikin kannattamattomia  tai 

 hy•ty-kustannussu hteeltaan negatiivisia. T€ss€ selvityksess€ tarkasteltiin 
ainoastaan liikenteen hallintaan liittyvi€ toimenpiteit€, joista  osa  oli perintei-
si€ liikenteen ohjauksen toimenpiteit€  ja osa  liikenteen telematiikan  sovel-
luksia.  Eri liittym€ / tieosuus ‚vaihtoehtoja oli kaikkiaan kuusi, joista nelj€n 
vaihtoehdon hy•ty-kustannussuhde oli negatiivinen. 

Hy•ty-kustannussuhteen laskennassa otettiin huomioon aika-  ja onnetto-
muuskustannukset. Aikakustannusten  muutokset m€€ritettiin arvioimalla 
toimenpiteiden vaikutuksia ajoneuvojen keskinopeuteen. Onnettomuusm€€-
rien muutokset arvioitiin  TARVA-ohjelman sek€ keskinopeuden muutoksen 
avulla. Toimenpiteiden aiheuttamista vaikutuksista ei voida olla kuitenkaan 
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varmoja  ja  kaikkia vaikutuksia ei pystyt€ ottamaan huomioon laskelmissa. 
Laskentaperusteina k€ytetyt keskinopeuden muutokset perustuvat aikai-
sempien selvitysten perusteella tehtyihin arvioihin (kappale  5.2).  Vaikutukset 
eiv€t kuitenkaan ole kaikissa liikenneymp€rist•iss€ samanlaisia, mink€ 
vuoksi laskelmiin tulee suhtautua varauksella. Lis€ksi  osa  esitetyist€ telema-
tiikan sovelluksista  on  sellaisia, joista ei ole mink€€nlaisia k€ytt•kokemuksia 

 ja  niiden vaikutusten arviointi  on  siten melko ep€varmalla pohjalla. 

Edell€ esitettyjen aikaisempien kokemusten sek€ t€m€n selvityksen hy•ty -
kustannuslaskelmien perusteella voidaan todeta, ett€ hy•ty-kustannussuhde 
vaikutusten arviointimenetelm€n€ ei sovellu hyvin liikenteen  hallinnan  toi-
menpiteiden vaikutusten arvioimiseen. N€in  ollen  t€ss€ selvityksess€  las- 
kettujen hy•ty-kustannussuhteiden perusteella ei tulisi tehd€ toimenpide- 
p€€t•st€.  Sen  sijaan p€€t•st€ tulisi harkita sanallisten vaikutusarvioiden  ja 

 vaihtoehtojen vertailun perusteella.  

5.4 	Vaihtoehtojen vertailua 

Vaihtoehdoista edullisin  ja  nopeasti toteutettavissa oleva  on  liittym€  VE  1 I  
tieosuus  VE  1  ‚yhdistelm€, jossa informaatiota lis€t€€n tieosuuksilla kiintein 
opastauluin  ja  liittymiss€ ajokaistaopastus-merkein. T€m€n vaihtoehdon vai-
kutukset eiv€t my•sk€€n varmasti ole yll€tt€vi€, koska toteutettavia opasteita 

 on  k€ytetty aikaisemmin. Uutena asiana toistotauluna voitaisiin kuitenkin 
kokeilla tekstitaulun sijasta oikeassa laidassa sijaitsevan ajoneuvon kuvan 
toistoa  (lute 5). Tieosuusvaihtoehto 1  (kiinte€t opastaulut) sopisi hyvin to-
teutettavaksi my•s liittym€vaihtoehdon  2 (yl€puoliset opasteet)  kanssa, jos-
sa ajokaistaopastusmerkkien sijasta esitet€€n yl€puolisia opasteita. T€m€n 
yhdistelm€n vaikutukset eiv€t my•sk€€n ole yll€tt€vi€, koska kaikki toimen-
piteet ovat ns. perinteisi€ liikenteen ohjauksen toimenpiteit€. Yl€puolisilla 
opasteilla voidaan parantaa liuttymien havainnollisuutta selv€sti enemm€n 
ajokaistaopastusmerkkeihin (liittym€  VE  1)  verrattuna. Yl€puoliset opasteet 
ovat kuitenkin huomattavasti kalliimpia toteuttaa kuin ajokaistaopastusmerkit. 

Nopeusn€ytt• /  aja oikealla ‚infotaulu luitettyn€ liittym€vaihtoehtoon  1  (ajo-
kaistaopastusmerkit)  on investointikustannuksiltaan  toiseksi  halvin  yhdistel-
m€, joskin halvinta vaihtoehtoa noin kolme kertaa kalluimpi. Kyseist€ nope-
usn€ytt•  I  aja oikealla ‚taulua ei ole toteutettu aikaisemmin, joten  sen  k€y-
t•st€, toimivuudesta k€yt€nn•ss€ sek€ vaikutuksista ei voida olla t€ysin 
varmoja. Taulu  on  ulkoasultaan  ja nopeusn€yt•n  osalta autoilijoille  jo  entuu-
destaan tuttu, mutta aja oikealla ‚viestin n€ytt€mist€ ei ole aikaisemmin 
kokeiltu. Oikealla ajamisen opastus voidaan kuitenkin toteuttaa my•s kiintein 
opastauluin, jolloin telematiikan k€yt•st€ ei t€ss€ tapauksessa v€ltt€m€tt€ 
saada lis€hy•ty€. Toisaalta telematiikkaan perustuvan opastu ksen tehok-
kuus saattaa olla kiinte€t€ opastaulua parempi. 

Tieosuuksien parantamisvaihtoehdossa  3 esitett€vist€ s€€-  ja kelitietoon 
 perustuvista varoitusmerkki / tiedotustaulu ‚yhdistelmist€  on  jo  aikaisempia 

k€ytt•kokemuksia, mutta infotauluun liitett€v€€ aja oikealla ‚viesti€ ei ole 
aikaisemmin toteutettu. T€m€n vaihtoehdon yhteydess€ liittymiin voidaan 
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toteuttaa joko ajokaistaopastusnierkit (liittym€  VE  1) tai  yl€puoliset opasteet 

 (liittym€  VE  2). S€€-  ja kelitietoon  perustuvan j€rjestelm€n investointikustan-
nukset ovat kaikista vaihtoehdoista korkeimmat. J€rjestelm€st€ saadaan 
kuitenkin my•s paljon lis€hy•ty€ muihin vaihtoehtoihin verrattuna.  Tien  kes-

kiosaan  muodostuva polanne koettiin talvisin ongelmalliseksi,  ja  j€rjestel-
m€st€ saatavan tiedon avulla huonoista keliolosuhteista voidaan varoittaa 
kuljettajia sek€ tehostaa talvikunnossapitoa. Lis€ksi infotaululla voidaan tie-
dottaa autoilijoille mandollisista h€iri•tilanteista, kuten tiet•ist€  ja onnetto

-muu ksista. 

Yleisen informaation kehitt€minen  (VE  5) on  muista erillinen toimenpide- 
vaihtoehto, joten  sen vertaileminen  muihin vaihtoehtoihin ei ole mielek€st€. 

 Se  voidaan toteuttaa erillisen€ toimenpiteen€ riippumatta liittymien  ja  tie - 
osuuksien toimenpiteist€. 



72 	 Valtatie  6  v€lill€ Utti - Kaitj€rvi 
SUOSITUKSET  JA  JATKOTOIMENPITEET  

6  SUOSITUKSET  JA  JATKOTOIMENPITEET  

Suositukset 
T€m€n liikenteen  hallinnan toimenpideselvityksen  perusteella Kaipiainen - 
Kaitj€rvi leve€kaistaisen tien liittymien havainnointia  ja tieosuuksien  opas-
tusta tulee parantaa. Kevyemp€n€ vaihtoehtona leve€kaistaiselle tieosuu-
delle suositellaan seuraavia parantamistoimenpiteit€: 

• Liittymien opastuksen  lis€€minen yl€puolisin opastein  tai ajokaistaopas
-tus  -merkein,  80 km/h  nopeusrajoitus liittym€alueille talviaikaan  paran-

tamistoimenpidevaihtoehdon  1 tai 2  mukaisesti. Lis€ksi esitet€€n Hieta-
miehen liittym€n ajokaistan  ja  linja-autopys€kin  v€lisen reunaviivan  oi-
kaisemista. 

. Opastuksen  lis€€minen tieosuuksilla kiintein opastauluin. 

Perusteluina suositukselle  on asiantuntijakyselyn  perusteella saatu palaute 
oikean ajok€ytt€ytymisen opastuksen puutteesta tieosuuksilla sek€ yleisen 
opastuksen puute liittymiss€. Liittymien toimenpiteen€ ajokaistaopastusmer

-kit  (VE  1) on investointikustannuksiltaan  huomattavasti yl€puolisia opasteita 
 (VE  2)  edullisempi. Yl€puoliset opasteet kuitenkin parantaisivat liittymien 

havainnollisuutta huomattavasti ajokaistaopastusmerkkej€ enemm€n. Liitty
-mien ajokaistaopastusmerkkien  sek€ tieosuuksien kuvallisten opastaulujen 

mandollisesta toteutuksesta tulee keskustella liikenne-  ja viestint€ministeri‚n 
 kanssa, koska ne poikkeavat aikaisemmin k€ytetyist€ merkeist€. 

Telematlikan sovelluksista nopeusn€ytt‚ /  aja oikealla -infotaulua ei t€ss€ 
yhteydess€ suositella toteutettavaksi. Lis€ksi tieosuu ksilla oikean ajok€yt-
t€ytymisen opastamisen lis€€minen voidaan toteuttaa my‚s kiintein opas-
tauluin, jolloin telematiikasta ei v€ltt€m€tt€ saada juurikaan lis€hy‚ty€. 

Raskaampana  vaihtoehtona tieosuuksille suositellaan  s€€-  ja kelitietoon  pe-
rustuvan muuttuva varoitusmerkki / infotaulu ƒyhdistelm€n toteuttamista yh-
distettyn€ aja oikealla ƒviestiin. Liittym€t voidaan parantaa joko ajokaista-
opastusƒmerkein  tai yl€puolisin opastein. S€€-  ja kelitietoon perustuvien 
varoitusmerkkien  avulla autoilijoita voidaan varoittaa huonoista ajo- 
olosuhteista sek€ tielle muodostuvasta polanteesta. My‚s ku nnossapitoa 
voidaan tehostaa s€€asemalta saatavien tietojen avulla. Lis€ksi tiedotus-
tauluilla voidaan varottaa autoilijoita erilaisista liikenteen h€iri‚tilanteista, 
kuten onnettomuuksista  ja tiet‚ist€.  

Lis€ksi suositellaan yleisen informaation lis€€mist€ huoltoasemille toteutet-
tavin infopistein sek€ Kes€n tiety‚t  ƒkartan  yhteydess€. Infopisteiss€ voi-
daan esitt€€ Tielaitoksen Liikenteen tiedotus-sivujen lis€ksi leve€kaistaiseen 
tiehen liittyv€€ tietoa. Kes€n tiety‚t ƒkarttaan ehdotetaan lis€tt€v€ksi Suo-
messa toteutetut leve€kaistaiset tiet sek€ tietoa oikeasta ajok€ytt€ytymisest€ 
leve€kaistaisella tiell€. 
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Jatkotoimenpiteet  
Kaakkois-Suomen tiepilri hy•dynt€€ t€t€ selvityst€ p€€tt€ess€€n valtatien  6 
leve€kaistaisen  tien jatkotoimenpiteist€ sek€ leve€kaistatien mandollisesta 
laajentamisesta. Valtatien  6 tieosa 208 Somerharjulta Taavettiln on  tiepiirin 
p€€llystysohjelmassa kes€ll€  2001,  mink€ vuoksi kyseisen  v€lin  tai  mandolli-
sesti Kaitj€rvi - Taavetti  ‚v€lin  muuttamista leve€kaistaiseksi tieksi selvite-
t€€n parhaillaan. Asiasta tehd€€n p€€t•s my•hemmin. My•s  v€lin Utti - 

 Kaipiainen laajentamista harkitaan  sen  tullessa p€€llystysohjelmaan. T€m€n 
selvityksen tuloksia voidaan hy•dynt€€ my•s suunniteltaessa uusien  le-
ve€kaistaisten  teiden liikenteen ohjausta. 
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7  LEVEAKAISTAISEN  TIEN LAAJENTAMINEN 

 7.1 	Yleist€  

Suunnitteluosuuteen  kuuluu my•s  leve€kaistaista  tiet€ edelt€v€  leve€pienta-
reinen tieosuus Utti -  Kaipiainen, joka  on 9,9 km  pitk€. Tieosuuden tullessa 

 p€€llystysohjelmaan,  yhten€ mandollisuutena  on  muuttaa  tieosuus  le-
ve€kaistaiseksi  tieksi. T€ss€ selvityksess€  on  tarkoitus arvioida, mit€ asioita 
tulee ottaa huomioon suunniteltaessa tieosuuden liikenteen ohjausta.  

Leve€pientareinen tieosuus  ja  nykyinen  leve€kaistainen tieosuus  ovat l€hes 
yht€ pitki€.  Leve€pientareisen  tieosuuden  liikennem€€r€  on  hieman  le-
ve€kaistaista tieosuutta  suurempi  ja  kevytt€ liikennett€  on  my•s enemm€n. 

 Geometrialtaan tieosuus  on leve€kaistaista  tiet€ parempi, joten  geometria  ei 
aseta esteit€  leve€kaistaisen  tien toteuttamiselle. 

Olennaisin ero  leve€kaistaiseen tieosuuteen  verrattuna  on  yleisten teiden 
liittymiss€, jotka ovat  nelihaaraliittymi€.  Lis€ksi liittyvien yleisten teiden  lii-
kennem€€r€t  ovat noin kaksinkertaisia  jo  toteutetun  leve€kaistaisen  liittyvien 
teiden  liikennem€€riin  verrattuna  (kuva  3,  sivu  16).  T€m€ asettaa suurimmat 
vaatimukset  leve€kaistaista  tiet€ suunniteltaessa. 

My•s  onnettomuusm€€r€t  ovat olleet ajalla  1.1.1995 - 9.9.1999 tieosuudella 
Utti - Kaipialnen  suurempia kuin  tieosuudella  Kaipiainen  - Kaitj€rvi.  T€m€ 
johtuu  Metson ja  Kaipiaisten liittymist€, jotka ovat onnettomuuksien  kasau-
tumapisteit€. Utti - Kaipialnen  v€lill€  on  tapahtunut Kaipiainen  - Kaitj€rvi - 

 osuuden  poikkileikkauksen  muuttamisen j€lkeen  vain 3  onnettomuutta, mik€ 
 on  v€h€n aikaisempiin  onnettomuusm€€riin  verrattuna.  Onnettomuustieto-

jen  perusteella ei voida kuitenkaan viel€ tehd€ juurikaan johtop€€t•ksi€, 
koska  seurantajakso  on vain  vajaan vuoden pituinen.  

7.2 	Liikenteen ohjaus  

7.2.1 	Liittym€t 

Harkittaessa  tieosuuden  Utti -  Kaipiainen muuttamista  leve€kaistaiseksi 
 tieksi tulee  liittym€ratkaisut  selvitt€€  ja  suunnitella erikseen.  Liittymien  ha-

vainnointi  ja  opastus todettiin nykyisell€  leve€kaistaisella  tiell€ ongelmalli-
seksi.  Parantamistoimenpiteiksi  suositeltiin  ajokaistaopastusmerkkej€  (VE  1) 
tai yl€puolisia  opasteita  (VE  2)  sek€  80 km/h nopeusrajoitusta liittym€alu-
eelle.  V€lill€  Utti -  Kaipiainen  liittym€t  ovat  vilkkaampia nelihaaraliittymi€  ja 

 lis€ksi onnettomuuksien  kasautumapisteit€.  T€m€n vuoksi erityisesti  liittymi
-en porrastamista  ja  mandollisesti my•s valaistusta tulee harkita.  S12  ‚pro-

jektiin liittyv€ss€ k€ynniss€ olevassa selvityksess€  "P€€teiden liittymien 
 standardit  ja  uudet  liittym€tyypit"  todetaan, ett€  valtatielle  ei tulisi en€€ ra-

kentaa uusia  nelihaaraliittymi€.  Vaihtoehtona  porrastamiselle  voidaan harkita 

 liittymien  parantamista toteuttaa vasemmalle  k€€ntymiset ns.  espanjalaisen  
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liittym€n  kautta  (kuva  24). Liittymien  parantamisen lis€ksi havainnointia tuhsi 
parantaa ajokaistaopastus -me rkein tai yl€puolisin opastein  yhten€isesti ny-
kyisell€ leve€kaistaisella tiell€ teht€vien toimenpiteiden kanssa. 

...  .::;7 
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-  
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Kuva  24  Espanjalainen liittym€. 

Mik€li liittymi€ ei p€€tet€ porrastaa, tulisi liittymien havainnointia parantaa 
yl€puolisin opastein, koska ne parantavat havainnollisuutta huomattavasti 
ajokaistaopastusmerkkej€ enemm€n. Lis€ksi liittym€valaistusta tulisi erityi-
sesti t€ss€ tapauksessa harkita. T€ll•in liittym€t ovat tyypilt€€n nykyisen 
leve€kaistaisen tien liittymist€ poikkeavia (nelihaaraliittymi€), joten mik€li 
nykyiselle tielle p€€tet€€n toteuttaa ajokaistaopastusmerkit, erilainen opas-
tus ei aiheuttane ristiriitoja. Liittymist€ voidaan varoittaa my•s varoitusmer-
kein.  

7.2.2 	 Tieosuudet 

Tieosuuksien  osalta suurin puute nykyisell€ tieosuudella  on v€€r€nlainen 
ajok€ytt€ytyminen,  mik€ johtuu ainakin osittain opastuksen puutteesta. My•s 
kunnossapito  on  koettu ongelmalliseksi. Leve€kaistaista tiet€ laajennettaes

-sa  hyv€€n opastukseen tulee kiinnitt€€ huomiota. Kaikki edell€ esitetyt toi-
menpidevaihtoehdot tieosuuksille voidaan  ja  tulisi toteuttaa my•s laajenne

-tulle leve€kaistaiselle  tielle, jotta tiest€ tulisi liikenteen ohjauksen kannalta 
yhten€inen. 

Kevyempi suositeltu parantamistoimenpide tieosuuksille oli kiinteiden opas- 
taulujen lis€€minen. Mik€li leve€kaistaista tiet€ laajennetaan, lis€t€€n laa-
jennettavalle tiejaksolle yksi opastaulupari (toistotaulu). Toistotaulu voi olla 
joko tekstitaulu  (lute 4) tai  kuvallinen taulu  (lute 5)  riippuen siit€ kuinka opas-
tus  on  toteutettu nykyisell€ tieosuudella. T€ll•in taulujen mandollinen sijoi-
tuspaikka nykyisell€ leve€kaistaisella tiell€ voisi olla edelleen Pajarin suo- 
raha,  ja  v€lill€ Utti - Kaipiainen Tirvan paikallistien  14666 l€nsipuolelle.  Tau-
lujen tarkat sijoituspaikat paikat tulee harkita erikseen. 

Raskaampi suositeltu parantamistoimenpide k€sitt€€  s€€-  ja kehitietoon  pe-
rustuvat muuttuvat varoitusmerkit  ja infotaulut.  Lis€ksi tauluihin ehdotetaan 
his€tt€v€ksi ajoneuvon sijainnin havainnointiin perustuva aja oikealla -viesti 
tarvittaessa. Mik€li leve€kaistaista tiet€ laajennetaan voidaan Utti - Kaipiai- 
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nen  •v€lille lis€t€ yksi  pari  muuttuvia varoitusmerkki  I  infotaulu •yhdistelmi€. 
Taulujen mandollinen sijoituspaikka voisi olla maantien  3772  (Metso - Tuohi-
kotti)  ja  paikallistien  14666  (Tirvan paikallistie) liittymien  v€lisell€ tieosuudel

-la. 

7.2.3 	Kevyt liikenne  

Leve€kaistainen  tie  heikent€€ kevyen liikenteen turvallisuutta verrattuna  le
-ve€pientareiseen  tiehen piennarten kaventuessa. V€lill€ Utti - Kaipialnen 

kevyen liikenteen m€€r€  on  suurempi kuin v€lill€ Kaipiainen - Kaitj€rvi, mis-
s€ kevyen liikenteen turvallisuus koettiin ongelmaksi leve€kaistaisen tien 
toteutuksen j€lkeen. Kevyen liikenteen onnettomuuksia ei tarkastelujaksojen 

 (1.1.1995- 9.9.1999  ja  10.9.1999  -  31 .5.2000)  aikana suunnitteluosuudella 
ole sattunut lankaan. Tieosuudelle Kaipiainen - Kaitj€rvi ei esitetty kevyen 
liikenteen toimenpiteit€, joten Utti - Kaipiainen v€lill€ teht€v€t kevyen liiken-
teen toimenpiteet suunnitellaan erikseen. 

Utti -  Kaipiainen •v€lill€ tien p€€llyste  on  metrin leve€mpi kuin tieosuudella 
Kaipiainen - Kaitj€rvi, joten mik€li  tie  toteutetaan samalla ajokaistaleveydell€ 

 (5,25 m)  j€€v€t pientareet  0,5 m  nykyisen leve€kaistatien pientareita le-
ve€mmiksi. N€in  ollen  kevyen liikenteen olosuhteet olisivat hieman nykyist€ 
leve€kaistaista tiet€ paremmat. T€st€ huolimatta kevyen liikenteen  tu rvalli-
suuteen  tulee kiinnitt€€ erityist€ huomiota harkittaessa leve€kaistaisen tien 
laajentamista. Kevyest€ liikenteest€ voidaan varoittaa varoitustauluin  tai  va-
roitusmerkein. Varoitusmerkki€  k€ytet€€n kuitenkin yleens€ varoittamaan 
kevyest€ liikenteest€  vain  paikallisesti yksitt€isiss€ kohdissa, mink€ vuoksi 
varoitusmerkin k€ytt‚ t€ss€ tapauksessa ei v€ltt€m€tt€ ole  paras  ratkaisu. 
Varoitustaulu tieosuuden alkupuolella voisi olla parempi vaihtoehto. 
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8  YHTEENVETO 

Tavoitteet 
T€m€n selvityksen tavoitteena oli selvitt€€ leve€kaistaisella tieosu udella 
Kaipiainen - Kaitj€rvi vajaan vuoden aikana esiintyneit€ ongelmatilanteita 
sek€ pohtia mandollisia liikenteen ohjauksen  tai  telematlikan  keinoja ongel-
mien poistamiseksi. Lis€ksi tarkasteluosuuteen kuului my•s leve€kaistaista 
tieosuutta edelt€v€ leve€pientareinen tieosuus Utti - Kaipiainen, jonka 
muuttamista leve€kaistaiseksi tieksi harkitaan tien tullessa p€€llystysohjel-
maan. Toisena tavoitteena oli selvitt€€ mit€ liikenteen hallintaan liittyvi€ asi-
oita tulisi ottaa huomioon mik€li leve€kaistaista tiet€ laajennetaan. 

Ongelmatilanteet  ja  alustavat toimenpide-ehdotukset 
Suurimmiksi ongelmiksi leve€kaistaisella tieosuudella  todettiin liittymien jyr-

k€t kanavointimaalaukset  ja  vaikea havainnointi, v€€r€nlainen ajok€ytt€yty
-minen tieosuuksilla,  kevyen liikenteen turvallisuus sek€ tielle muodostuvat 

polanteet talvialkana. Liittymien jyrkkien kanavointien todettiin aiheuttavan 
vaaratilanteita, vaikka liittymiss€ ei ole juurikaan sattunut onnettomuuksia. 
K€€ntymiskaistat vasemmalle ovat liian lyhyet suhteessa liittym€alueen  no

-peusrajoitukseen  (100 km/h).  Liittymiin  toivottiin lis€€ opasteita sek€ valais-

tu  sta. 

Tieosuuksilla  v€€r€nlaisen ajok€ytt€ytymisen todettiin johtuvan ainakin osit-
tain opastuksen puutteesta. Maastok€ynneill€ havaittiin, ett€ l€hesk€€n 
kaikki kuljettajat eiv€t aja tien oikeassa laidassa, vaan paikka ajoradalla 
vaihtelee huomattavasti. Asiantuntijakyselyn  ja maastok€yntien  mukaan li-
s€ksi tiell€ ohitetaan piittaamatta vastaantulevasta liikenteest€  ja ohitusti-
lanteessa  on  usein kolme autoa rinnakkain. Ohitustilanteissa ei pysyt€ 
useinkaan omalla ajokaistalla, mist€ voidaan p€€tell€ ett€ ohitettavat eiv€t 
aja riitt€v€n reu nassa ajokaistalla. 

Hein€kuun lopussa j€rjestetyss€ ideaseminaarissa tehtiin ryhm€ty•, jossa 
ongelmiin l•ydettiin useita eri ratkaisuja.  Osa  ratkaisuista jalostettiin toimen-
pide-ehdotuksiksi. 

Tarkasteltavat  toimenpide-ehdotukset 
Ideaseminaarin  ryhm€ty•n perusteella liittymiin esitettiin kaksi  ja tieosuuk

-sille nelj€ parantamistoimenpidevaihtoehtoa. Liittymiin ehdotettiin opastuk
-sen  lis€€mist€ ajokaistaopastus-merkein  (VE  1) tai  yl€puolisin opastein  (VE 

 2),  nopeusrajoitusta  80 km/h  talviaikaan sek€ Hietamiehen liittym€ss€ linja-
autopys€kin  ja ajoradan v€lisen reunaviivan  oikaisemista. Tieosuuksille esi-
tettiin oikeaan ajok€ytt€ytymiseen ohjaavan opastuksen lis€€mist€ joko 
kiintein opastauluin  (VE  1) tai  telematiikan sovelluksena  yhdistettyn€ nopeu-
denn€ytt•tauluun  (VE  2).  Sovelluksessa nopeudenmittaussilmukan  lis€ksi 
ajorataan asennetaan kulkuilmaisinsilmukka,  ja  tarvittaessa autoilijalle n€y-
tet€€n teksti "AJA OIKEALLA". Kolmantena vaihtoehtona  (VE  3)  tieosuuksille 

 esitettiin keliin  ja s€€h€n  perustuvia varoitusmerkki / tiedotustauluja, joihin 
liitet€€n vaihtoehdossa  2  esitetty aja oikealla -viesti. Yhten€ toteuttamis-
vaihtoehtona  (VE  4)  tutkittiin my•s valaistuja reunapaaluja viestim€€n  kul- 
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jettajalle  leve€st€ poikkileikkauksesta, mutta vaihtoehdon toteuttaminen 
osoittautui kalliiksi  ja  hankalaksi. Lis€ksi erillisen€ vaihtoehtona  (VE  5)  esi-
tettiin leve€kaistaisten teiden yleisen informaation lis€€mist€  ja  kehitt€mist€. 

Vaikutusten arviointi  

Toimenpidevaihtoehtojen  vaikutuksia arvioitiin sanallisesti sek€ laskemalla 
eri liittym€ / tieosuus vaihtoehtoyhdistelmille hy•ty-kustannussuhteet. Hy•ty-
kustannussuhteen laskeminen arviointimenetelm€n€ todettiin kuitenkin huo-
noksi t€ss€ selvityksess€ esitett€ville liikenteen  hallinnan toimenpiteille,  kos-
ka toimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia ei pystyt€ arvioimaan riitt€v€n 
tarkasti. T€m€n vuoksi vaihtoehtoja ei vertailtu hy•ty-kustannuslaskelmien 
perusteella. My•sk€€n toimenpidep€€t•st€ ei tulisi perustaa hy•ty-
kustannuslaskelmiin. 

Molempien liittym€vaihtoehtojen toimenpiteet lis€€v€t liittymien havainnolli-
suutta, turvallisuutta  ja  liikenteen sujuvuutta. Talviajan nopeusrajoitukset 
laskevat ajonopeuksia liittym€alueella, mik€ lis€€ aikakustannuksia. Ajo-
kaistaopastusmerkkien  ja  vaihtoehtoisesti yl€puolisten opasteiden voidaan 
olettaa v€hent€v€n nopeuksien hajontaa  ja  parantavan liikenteen sujuvuutta, 
mik€ puolestaan v€hent€€ aikakustannuksia. Onnettomuuksien voidaan 
olettaa v€henev€n liittym€alueella liittymien havainnollisuuden lis€€ntyess€. 
Lis€ksi liittymien opastuksen lis€€minen poistaa kuljettajien ep€varmuutta  ja 

 parantaa ajomukavuutta. 

Tieosuusvaihtoehdoista  oikeaan ajotapaan opastavien  tau lujen,  sek€ kiintei-
den ett€ telematiikan sovellusten, voidaan olettaa parantavan liikenteen su-
juvuutta ohitusten helpottuessa ajoneuvojen siirtyess€ enemm€n ajokaistan 
oikeaan laitaan. Liikenteen sujuvuuden lis€€ntyess€ eniten s€€st•j€ saa-
daan aikakustannuksissa. Keskinopeuden noustessa onneifomuuskustan-
nukset kuitenkin lis€€ntyv€t. 

Tieosuusvaihtoehdossa  2 esitetyll€ nopeusn€ytt• /  aja oikealla ‚taululla  on 
 edell€ esitettyjen sujuvuutta parantavien vaikutusten lis€ksi my•s ajonope

-utta alentavia  vaikutuksia nopeusn€yt•n vuoksi. Lis€ksi  on  todettu, ett€  no-
peudenn€ytt•taulut  saattavat aiheuttaa liikennevirran h€iriintymist€ autoilijoi-
den s€€t€ess€ nopeuttaan taulua l€hestytt€ess€. Aja oikealla ‚viestin n€yt-
t€mist€ ei ole aikaisemmin kokeiltu, joten  sen  kaikkia vaikutuksia ei pystyt€ 
arvioimaan.  /4/, /18/  

My•s  s€€-  ja kelitietoon  perustuvalla varoitusmerkki / tiedotustaulu-
yhdistelm€ll€  on ajonopeuksia alentava  ja  onnettomuuksia v€hent€v€ vai-
kutus huonolla kelill€. Vaikutukset ovat melko pitk€aikaisia. Lis€ksi tiedotus- 
taululla voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta h€iri•tilanteessa tiedottamalla 
autoilijoille esimerkiksi onnettomuuksista.  /131,1141,115/  

Yleisen informaation lis€€misell€  on  vaikutuksia palvelun saavutettavuuteen, 
aikaan  ja  t€sm€llisyyteen sek€ onnettomuuksiin. Lis€ksi informaation lis€€-
misell€  on  vaikutuksia kuijettajien mukavuuteen  ja  arvostukseen.  Shell  Ami-
raalissa  E 18  tiell€ tehdyn asiakaskyselyn perusteella Tielaitoksen tiedotus- 
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pisteisiin suhtauduttiin positiivisesti  ja  siell€ esitett€v€€ tietoa pidettiin tar-
peellisena.  Osa  autoilijoista oli valmiita jopa muuttamaan matkasuunnitelmi-
aan pisteest€ saatavan tiedon perusteella. Tuloksia ei kuitenkaan voida 
yleist€€ koskemaan  koko  Suomen autoilijoita.  /22/  

Useissa tieosuusvaihtoehdoissa vaikutuksia  mm. keskinopeuksiin on  arvioitu 
aikaisempien selvitysten perusteella. Vaikutukset eiv€t kuitenkaan todenn€-
k•isesti ole kaikissa liikenneymp€rist•iss€ samanlaisia, joten arvioihin tulee 
suhtautua varauksella.  

S u  ositukset  
T€m€n selvityksen perusteella leve€kaistaisen tien liittymien havainnolli-
suutta tulee parantaa  ja tieosuuksien  opastusta lis€t€. Kevyemp€n€  ja edul-
lisempana parantamistoimenpiteen€  esitet€€n liittymien parantamista ajo-
kaistaopastus-merkein  (VE  1) tai yl€puolisin opastein  (VE  2)  sek€ tieosuu-
den opastuksen lis€€mist€ kiintein opastauluin  (VE  1). Ajokaistaopastus

-merkkien sek€ mandollisten kuvallisten opastaulujen k€yt•st€ tulee ennen 
toteuttamista keskustella liikenne-  ja viestint€ministeri•n  kanssa  ja  anoa 
merkeille kokeilulupa,  sill€  esitetyt merkit poikkeavat aikaisemmin k€ytetyist€ 
merkeist€. 

Raskaampana  vaihtoehtona esitet€€n liittymien parantamista ajokaista-
opastus-merkein  (VE  1) tai yl€puolisin opastein  (VE  2)  sek€ tieosuuden pa-

rantamista s€€h€n  ja  keliin perustuvien varoitusmerkki / infotaulu-yhdistelmin 
 (VE  3).  Lis€ksi j€rjestelm€€n sis€ltyy ajoneuvon sijainnin havainnointiin pe-

rustuvan aja oikealla ‚viestin n€ytt€minen infotaululla tarvittaessa.  S€€-  ja 

kelitietoon  perustuvasta varoitusj€rjestelm€st€ yhdistettyn€ oikealla ajamisen 
opastukseen saadaan lis€hy•ty€ kiinteisiin opastauluihin verrattuna, koska 
j€rjestelm€n avulla voidaan varoitusten lis€ksi tiedottaa liikenteen h€iri•ti-
lanteista  ja  tehostaa talvikunnossapitoa. 

Yleist€ informaatiota leve€kaistaisista teist€ ehdotetaan lis€tt€v€ksi huolto-
asemille sijoitettaviin infopistein  ja  Kes€n tiety•t  ‚kartan  yhteydess€. 

Leve€kaista  isen  tien laajentaminen 
Harkittaessa leve€kaistaisen  tien laajentamista v€lille Utti - Kaitj€rvi, eniten 

ep€varmuustekij•it€ tien toimivuuden  ja  turvallisuuden kannalta  on  liittymis-

s€. Liittym€t ovat nelihaaraliittymi€  ja  liittyvien teiden liikennem€€r€t ovat 

noin kaksinkertaisia  jo  toteutetun leve€kaistaisen tien liittyvien teiden liiken-
nem€€riin verrattuna. Lis€ksi liittymiss€  on  tapahtunut paljon onnettomuuk-
sia. T€m€n vuoksi leve€kaistaista tiet€ laajennettaessa esitet€€n liittymien 
porrastamisen  ja liittym€valaistuksen  harkitsemista. My•s liittymien paran-
tamista ns. espanjalaisin liittymin voidaan harkita. T€m€n lis€ksi liittymiin 
esitet€€n ajokaistaopastusmerkkej€  tai yl€puolisia  opasteita siten, ett€ toi-
menpiteet ovat yhten€isi€ nykyisen leve€kaistaisen tien kanssa. 

Tieosuuksien  opastus tulee leve€kaistaista tiet€ laajennettaessa tehd€ 
alusta asti riitt€v€ksi. Opastus tulisi tehd€ nykyisen leve€kaistaisen tien 
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kanssa yhten€iseksi. Suosituksissa esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa 
my•s laajennettaville tieosuudelle. 

Leve€pientareinen tieosu  us  poikkeaa nykyisest€ leve€kaistaisesta tiest€ 
my•s kevyen liikenteen m€€r€n suhteen, mink€ vuoksi autoilijoita voidaan 
varoittaa kevyest€ liikenteest€ esimerkiksi varoitustaululla. 
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LuTE  1 (1/2) 

1. Millaista palautetta olet saanut ulkopuolisilta (esim. tienk€ytt€j€t) leve€kais-
tatien 

Liittymist€? 

Tieosuuksista?  

Kunnossa pidosta? 

Liikenneturvallisuudesta? 

Liikenteen ohjaus  ja  tiedottaminen ?  

2. Mik€  on  oma n€kemyksesi leve€kaistatieosuuden ongelmista  ja  ongelma- 
kohdista 

Liittymiss€? 

Tieosuuksilla? 

Kunnossapidossa?  

Liikenneturvallisuudessa? 

Liikenteen ohjauksessa  ja  tiedottamisessa ? 
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3. Vertailo Ieve€kaistatieosuutta  sit€ edelt€neeseen leve€pientareiseen  tie- 
osuuteen. Kuinka seuraavat  asiat kokemuksiesi  perusteella muuttuvat tien 
poikkileikkauksen muuttuessa: 

Liikenn•it€vyys  (liikenteen suju vuus)? 

Liikennek€ytt€ytyminen? 

Liikenneturvallisuus?  

4. Mit€ muita hyvi€! huonoja asioita tien poikkileikkauksen muuttuminen  on 
 mielest€si tuonut tullessaan? 

Muutoksia hyv€€n suuntaan  on  

Muutoksia huonompaan suuntaan  on 

5. Mik€  on  mielipiteesi t€m€n tyyppisten leve€kaistateiden rakentamisesta 
tulevaisuudessa? Tulisiko niit€ mielest€si rakentaa jatkossa enemm€n / ei 
tulisi rakentaa ollenkaan (perustelut)? 
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