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Asiasanat  liikenteen ohjaus,  reittiohjaus,  muuttuvat  opastusmerkit 

Tiivistelmä  

Raportissa selvitettiin alustavasti muuttuvilla opastusmerkeillä toteutetun 
reittiohjausjärjestelmän soveltuvuutta  Helsinki-Lahti moottori/moottorililke-
nnetien  ja  rinnakkaistien liikennekäytävä  än. 

Reittiohjaus  on  kanden  tai  useamman reitin yleensä tosiaikaista liikenteen 
ohjausta, jossa  osa  liikenteestä ohjataan ruuhkatilanteessa käyttämään 
rinnakkaistietä. Reittiohjauksen tarkoituksena  on  ruuhkien vähentäminen 
tasaamalla tieverkon eri osien kuormitusta. Käytössä olevissajä rjestelmissä 
liikenteen ohjauskriteereinä  on  ollut yleensä matka-ajan  ja  muiden ajokus-
tannusten minimointi. Reittiohjausjärjestelmään kuuluvat havaintojärjestel

-mä, tiedonsiirtojärjestelmä, ohjauskeskus  ja  opastusjärjestelmä.  Mik-
roprosessoritekniikan kehittyminen  on  mandollistanut ohjauskeskuksen 
toimintojen siirtämisen itsenäisesti toimivilie ohjauskojeille tien varteen. 
Reittiohjausjä rjestelmistä saaduista hyödyistä matka-ajan  ja  polttoaineen 
kulutuksen väheneminen  on  katsottu tärkeimmiksi. Vaikutuksia onnetto-
muuskustannuksiin  ja  ympäristävaikutuksiin  on  ollut vaikea arvioida. 

Euroopan maissa reittiohjausjärjestelmiä  on  eniten käytössä Saksan 
moottoritieverkolla. Norjassa  ja  Ranskassa reittiohjausta  on  käytetty 
perusverkolla. Järjestelmistä saatujen kokemusten perustella reittiohjauk-
sella saatavat hyödyt ovat olleet suuremmat kuin järjestelmien vuosittaiset 
kustannukset.  

Helsinki-Lahti liikennekäytävässä  ruuhkia  on  ollut moottoriliikennetiellä 
satunnaisesti kesäajan viikonloppujen  ja  juhlapyhien liikenteessä. Moottori-
liikennetien huippuliikennemäärä  on  ollut yhteen suuntaan noin  1 550 
ajon/h.  Vuonna  1991 tuntiliikennemäärät  kasvoivat vuoteen  1990  verrat-
tuna, mutta ruuhkien määrä väheni. Ruuhkia ei ole esiintynyt, kun tuntilii-
kenne  on  ollut  alle  1 200 ajon/h.  Yhdestä ruuhkasta tehdyn viivytyslas

-kelman  mukaan ruuhkasta aiheutui  18 000  mk aikakustannus. 

Landentien reittiohjausjärjestelmä  suunnitellaan alkuvaiheessa Järvenpä  än 
 ja  Mäntsälän välille. Suunnassa  Helsinki-Lahti  liikenne ohjataan rinnakkais-

tielle Järvenpään liittymässä. Suunnassa  Lahti-Helsinki  liikenne ohjataan 
rinnakkaistielle Mäntsälä  E  -liittymässä. Järjestelmän laitteistokustannus

-ten on  arvioitu olevan  1 . . .3  milj.  mk . Järjestelmällä ei katsota olevan 
vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Reittiohjauksella saatavat arvioidut aika- 
ja  ajokustannussäästät  ovat nykyisillä liikennemäärillä pienemmät kuin 
järjestelmän kustannukset. Reittiohjausjä rjestelmän kokeilua puoltaa 
kuitenkin liikenteen kasvu tulevaisuudessa  ja  tarve tutkia  ja  kehittää 
Suomen oloihin sopivaa tekniikkaa. 



Alkusanat  

Helsingin  ja  Landen välillä  on  kaksi korkealuokkaista yhdensuuntaista tietä: 
valtatie  4  ja sen  rinnakkaistie  maantie  140.  Kesäisin  viikonloppuliiken

-teessä  valtatien  4  moottoriliikennetje ruuhkautuu  satunnaisesti, samanai-
kaisesti  rinnakkaistiellä  on  käyttämätäntä  kapasiteettia. 

Tässä raportissa  on  selvitetty  reittiohjauksen  kä  yttömandollisuutta Lah-
dentien liikennekäytävän  tieverkon kuormituksen  tasaajana. Reittioh-
jauksessa  osa  valtatien liikenteestä  ohjattaisiin  ruuhka-aikoina  muuttuvilla 
opastusmerkeillä rinnakkaistielle.  

Selvitys  on  tehty  tiehallituksen kehittä miskeskuksen  toimeksiannosta. 
Selvitykseen liittyvät  kenttätutkimukset  on  tehnyt Teknillisen Korkeakou-
lun  liikennelaboratorio.  Raportin  on  laatinut  tekn.yo  Mikko Karhunen 
apulaisprofessori  Matti  Pursulan  ohjauksessa. Työn  ohjausryhmään  on 

 osallistunut myös  Dl  Esko Hyytiä  men  tiehallituksen kehittämiskeskuksesta.  

Helsingissä syyskuussa  1 992  

Tiehallitus 
Kehittä miskeskus 
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Reittiohjaus Landentiellä, esiselvitys 

 JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Tämän raportin tarkoitus  on  selvittää alustavasti  reittiohjausjärjestelmän  
soveltuvuutta  Helsinki-Lahti  moottoritie-/moottorjijikennetjen  ja  rinnak-

kaistien liikennekäytävään. Moottoriliikennetien liikennemäärä  kasvaa 
suureksi  kesäajan viikonloppuliikenteessä,  mutta  rinnakkaistien  liikenne- 
määrä ei paljonkaan poikkea tavanomaisen arkipäivän liikenteestä. Suuri  
liikennemäärä  aiheuttaa paikoin ruuhkautumista, johon voitaisiin vaikuttaa 
ohjaamalla  osa  liikenteestä  rinnakkaistielle,  jossa  välityskykyongelmia  ei 
ole.  

Raporttiin  kuuluu  kirjallisuusselvitys reittiohjauksen  periaatteista,  laitteis -
toista  ja  vaikutuksista. Tietoja Euroopassa käytössä olevista  järjestelmistä 

 ja  niistä  saaduista  kokemuksia pyydettiin pohjoismaiden, Iso-Britannian, 
Saksan, Hollannin, Itävallan,  ja  Sveitsin  tielaitoksilta. Landentien  liikenne- 
käytävän  Iiikennetilannetta  selvitettiin  tielaitoksen  LAM-pisteiden tietojen,  
liikenneanalysaattorinmittausten  ja  rekisteritunnustutkimusten  perusteella.  
Tutkimuskohteeseen  sopivasta  reittiohjausjärjestelmästä  tehtiin periaate- 
ehdotus  ja  arvioitiin alustavasti ohjauksesta saatavia  hyötyjä  ja  järjestel-
män  liiketaloudellista  kannattavuutta.  
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2  REITTIOHJAUKSEN  PERIAATTEET,  LAITTEISTOT  JA 
 VAIKUTUKSET  

2.1  Yleistä 

Perinteisesti liikenteen ohjauksessa  on  tienkäyttäjälle  annettu tarpeellinen 

informaatio pysyvillä liikennemerkeillä  ja  tiemerkinnöillä.  Liikenteen  ja 
 ruuhkien lisääntyessä  on  otettu käyttöön muuttuvia liikennemerkkejä,joilla 

voidaan välittää tosiaikaista liikennetilanteeseen sopivaa tietoa. 

Tosiaikaisella  liikenteen ohjauksella voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta 

 ja  liikenneturvallisuutta tasaamalla tieverkon eri osien kuormitusta. Reit-

tiohjaus  on  tosiaikaisen  liikenteen ohjauksen keino, jolla vaikutetaan 
liikenteen jakautumiseen tieverkon eri osille liikennekäytävässä. Liikennet-

tä ohjataan vaihtoehtoisille reiteille kertomalla tienkäyttäjille, että tietyllä 

reitillä  on  vähemmän ongelmia tiettynä hetkenä kuin muilla käytävän 

reiteillä  tai  reittien osilla. Tieto vaihtoehtoisista reiteistä voidaan välittää 

joko muuttuvilla liikennemerkeillä  tai  auton sisälle radioitse  tai  näyttöpäät-

teellä.  Tässä raportissa tarkastellaan muuttuvilla opastusmerkeillä to-

teutettua reittiohjausta. 

Muita liikennekäytävän eli korridoorin tosiaikaisen liikenteen ohjauksen 

keinoja ovat ramppiohjaus, kaistaohjaus, varoitusjärjestemät  ja  nopeuden 

säätely. Ramppiohjauksella säädellään liikennekäytävään muusta tiever

-kosta  tulevan liikenteen määrää. Kaistaohjauksella, varoitusjärjestelmillä 

 ja  nopeuden säätelyllä pyritään estämään onnettomuuksia. 

Ukene.n 	 Rahjau5 - 	 Rampin  suN errwnen 
+ ehdutettu r,ttiohjous 	 + pokclNfl.n rettottjous 

jokamien  
er  r&teNlc 
enr*i flker.rekaytøvo 

rnuuttu'at voroitusmer$,t 	muuttuva 	 ojoautjaus 	vølityduyyn 
(sOoIoi.  ruuhka) 	 nop,usrOjoltus nern,fle, 

\ ___ __  

N, k}-  - - - - 

/ 	
V  

ehdotettu  roittiohjaus 	 muutiuv 	 ,miv.Jvo1Ii- 
muuttuvolio opastusmartillO 	 pokollioeo 	 suuder,  muutos  

ajosuuntomerkki 	muuttuvaa merkika 

IiikennekOytvn pauus  

Kuva  1.  Korridooriohjausjärjeste/män  osat.  (OECD 1975)  
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2.2  Reittiohjauksen  menetelmät 

Tienkäyttäjät  ohjataan määränpäähänsä vaihtoehtoista reittiä kun 

-  tien välityskyky ei väliaikaisesti riitä poikkeuksellisen suurelle liikenteelle 
- tien välityskyky  on  väliaikaisesti pienentynyt olosuhteiden  tai  häiriöiden 
takia, vaikka liikennemäärä ei ole kasvanut. 

Ohjattaessa  liikennettä vaihtoehtoiselle reitille  on  tärkeää, että reitin 
välityskyky ei ylity. Tienkäyttäjien motivaatio reittiohjauksen noudat-
tamiseen heikkenee,  jos  heidät ohjataan ruuhkaiselle vaihtoehtoiselle 
reitille.  (Solberg 1 988)  

Tienkäyttäjä  voidaan ohjata vaihtoehtoiselle reitille joko suosittelemalla 
heille tiettyä reittejä  tai  pakottamalla  heidät käyttämään vaihtoehtoisia 
reittejä. Ehdotettu reittiohjaus toteutetaan muuttuvalla viitoituksella, jossa 
liikenne ohjataan sopivimmalle reitille muuttuvilla opastusmerkeille. Pakolli-
nen ohjaus voidaan toteuttaa esim. muuttuvilla kääntymiskieltomerkeillä. 

 (Dudek 1 979) 

2.3  Reittiohjauksen  tavoitteet 

Tienkäyttäjä  haluaa yleensä minimoida matkansa kokonaismatka-ajan 
lähtöpisteestä määränpäähän. Koettu ajomukavuus  on  myös tärkeää; 
ruuhkaisessa liikenteessä ajaminen  on  stressaavaa.  Myös polttoaineen ku-
lutus  ja  muut ajokustannukset saattavat vaikuttaa käyttäytymiseen. 

Yhteiskunnalla tavoitteena voi olla olemassa olevan tieverkon tehokkaampi 
käyttö, jolloin liikenteen sujuvuutta voidaan parantaa ilman teiden lisära-
kentamista  (Keller 1979).  Liikenteen parempi sujuvuus vähentää myös 
polttoaineen kulutusta  ja  liikenteen ympäristövaikutuksia. 

Toteutetuissa reittiohjausjä rjestelmissä  liikenteen matka-ajan minimointi  on 
 ollut yleisin tavoite, mutta myös polttoaineen kulutuksen  ja  ympäristö- 

vaikutusten vähentämiseen  on  pyritty. Onnettomuuksien vähentäminen ei 
ole reittiohjauksen päätavoitteita vaan siihen voidaan vaikuttaa muilla 

korridooriohjauksen keinoilla (Rijkswaterstaat  1991). 

2.4  Ohjausalgoritmit 

Reittiohjauksen ohjausalgoritmit  voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: 
 (Strobel 1982)  
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1. Liikenne ohjataan kerättyjen liikennetietojen perusteella tiettynä vuoro-
kauden aikoina, esim. aamu-  ja  iltaruuhkissa,  tiettyä reittiä.  

2. Liikenne ohjataan liikenneilmaisimien ajantasaisten mittaustietojen 

perusteella tietylle reitille.  

3. Liikenne ohjataan ennustetun liikennetilanteen perusteella. Mittausten 
perusteella tehdään ennuste liikennetilanteen kehittymisestä. Liikenteen 
ohjaamisella ajoissa vaihtoehtoiselle reitille voidaan estää ruuhkan synty-

minen. 

Ohjausalgoritmeja  varten tosiaikaisia mittauksia voidaan tehdä esim. 

liikennemäärästä, nopeuksista, liikennetiheydestä  ja  jonopituuksista.  

2.4.1  Nopeus  ja  matka-aika 

Nopeus voidaan määrittää eri tavoilla: 

- Hetkellinen  nopeus  on  ajoneuvon nopeus tietyllä ajan hetkellä mittauspis

-teessä.  Tietyn aikajakson keskinopeus (tuntinopeus,  15  minuutin nopeus) 
saadaan laskemalla keskiarvo aikajakson hetkellisistä nopeuksista. 

- Matkanopeus  on  ajoneuvon keskimääräinen nopeus tietyllä tieosuudella. 

Lyhyen tiejakson matkanopeus/matka-aika voidaan määrittää mittauspis

-teen  aikajakson keskinopeuden  perusteella. Pitkän tiejakson matkanopeus 

voidaan määrittää esimerkiksi rekisteritunnustutkimuksella. 

Keskinopeuden  perusteella voidaan havaita tien häiriöitä  ja  ruuhkautumis-

ta. Norjassa keskinopeutta  ja  liikennemäärää  on  käytetty reittiohjaus-

järjestelmässä ohjauskriteereinä (Blakstad  1 989).  Järjestelmä  on  esitelty 

kappaleessa  3.3.  

Matkanopeutta  ja  matka-aikaa  on  yleisesti käytetty reittiohjausalgoritmeis

-sä.  Eri tieosille määritetyistä liikennemäärä-matka-aika-  tai  liikennetiheys

-matka-aikakuvaajista,  kuva  2,  voidaan määrittää,  millä  päätien liikenne- 

määrällä  tai  liikennetiheydellä  vaihtoehtoisen reitin matka-aika  on  pienem-

pi kuin päätiellä. 
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f 
km/h  minh  

30 	2. 

40 —1 

60 —1 

120 	0 

m  

Kuva  2. L ikenne tihe ys-ma tka -aika/ma tkanopeuskuvaaja. Ku vaajassa Vr 

 on matkanopeusja tr  matka-aika.  (Kayser & Krause 1986) 

2.4.1 Liikennetiheys 

Mittauspaikan liikennetiheys  voidaan laskea  liikennevirran perusyhtälöstä,  
kun  mittauspaikanhiikennemäärä  ja  nopeus tiettynä  aikajaksona  tiedetään.  

d = qlv  

jossa  

d =  tiheys  (ajon/km)  
v 	nopeus  (km/h) 
q = liikennemäärä (ajon/h) 

Mittausaikajaksona  käytetään yleensä  1  minuutin,  1 5  minuutin  tai 1  tunnin 
 jaksoja. 

Kullekin tielle ominaiset  hiikennetiheys-liikennemääräkuvaajat  voidaan 
määrittää mittausten perusteella. Kuvaajan muoto  on  riippuvainen käyte-
tystä  aikajaksosta.  Kuvassa  3 on erityyppisten  teiden tiheys -hiikennemää

-rä  kuvaajia. 

Kuvaajan luotettava muodostamisen edellyttää riittävästi  häiriytyneen 
(ruuhkautuneen)  liikenteen havaintoja.  Kuvaajasta  voidaan määrittää 
tiheys, jolla liikenne  on ruuhkautunut tai  todennäköisyys ruuhkautumiseen 
kasvaa. Ohjaus vaihtoehtoiselle  reitihle  aloitetaan kun tiheys ylittää  määri-
tetyn kynnysarvon. 
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3C  
Ajon  

-- 
I  

Ei  

1 1500 	
: : -----------  Ii  

;  

V i 	 H 	-----  J 
20 	40 	50 	80 	100  

tiheys  k 	 Ajon/kr  

40 	50 	1111 	mu 	juu  

tiheys  k 	 Ajon/km  

3500 

2000____Øj 

Kuva  3.  Eri tyyppisten teiden liikennetiheys-liikennemääräkuvaajia. 
(Lapierre & Steferwald  1987) 

Chicagossa  moottoritien ramppiohjauksessa ohjausalgoritmissa muo-

dostarses.sa  on  kaytetty liikennetiheyttä,  kuva  4. 

2500  

/vakio  

7C 
-Iv 	I 	 -I 	5 
0 	 20 	 40 	 50  Ktz/km  

tiheys  k  

Kuva  4. Chicagossa Eisenhower-Express-Way  moottoritien ramppfoh-

jauksessa käytetty liikenne tihe ys-lllkennemäärä-nopeuskuvaaja. 

(Lapierre & Steierwald  1987) 

Kuvaajassa  alueella  1  liikennevirta  kulkee vakionopeudella, liikenne  on 

 vapaata. Ohjausta ei tarvita. 
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Alueella  2  liikennetiheys  kasvaa edelleen  ja  liikennevirran  nopeus alkaa 
pienentyä. Liikennemäärä pysyy vielä vakiona maksimissaan. Liikennettä 

voidaan säädellä valitun periaatteen mukaisesti siten, että tiheys pidetään 
alueella  2,  jolloin läpi menevä liikennemäärä pysyy maksimissaan  ja  virran 
nopeus laskee. Tiheys voidaan pitää myös alueen  1  ylärajalla,  jolloin 
liikennevirran nopeus  ja  liikennemäärä  on  suurimmillaan. Tällöin myös 
liikenteen tehokkuutta kuvaava liikennesuorite aikayksikössä  on  suurimmil-
laan. 

Alueella  3  tiheys kasvaa edelleen, jolloin nopeus  ja  liikennemäärä  pienene-
vät. Tässä vaiheessa liikenne ruuhkautuu  ja  liikennevirtaan  liittyvien 
ajoneuvojen määrää rajoitetaan. 

Alueella  4  liikenne  on  ruuhkautunut.  Ruuhkan purkautumista voidaan 
nopeuttaa estämällä ajoneuvojen pääsy liikennevirtaan.  

2.4.3  Jonon pituus  

Dallas Freeway Corridor  -projektissa  (OECD 1975)  liikenteen ohjauskri-
teerinä  on  kriittinen jononpituus. Moottoritien matka-aikana käytetä  än  
normaalimatka-aikaa,johon  lisätään jonotusaika moottoritien pullonkaulas

-sa,  jossa välityskyky  on  alhaisempi. Jonotusaika saadaan kaavasta 

tq  = nq/Cq  

jossa 	tq  = jonotusaika  (5)  
fl q  =  ajoneuvojen lukumäärä jonossa 
Cq  = pullonkaulan välityskyky (ajon/s) 

Kriittinen jononpituus  on  lyhin jonopituus, jolla liikennettä ohjataan vaih-
toehtoiselle reitille. Reittiä suositellaan,  jos  moottoritien normaali matka- 
aika lisättynä ruuhkasta aiheutuneella matka-ajalla  on  vähintään  50  %  suu-
rempi kuin vaihtoehtoisen reitin matka-aika: 

kriittinen matka-aika =  1 .5  t 4t +  dt  

jossa 	tv  =  vaihtoehtoisen reitin matka-aika 

=  moottoritien normaali matka-aika 
 dt  =  ruuhkan aiheuttama lisämatka-aika 
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Jos  oletetaan, että  dt ja  tq  ovat yhtä suuria, voidaan laskea kriittisen jonon 

ajoneuvOmäärä: 

n q  = tq  x c q  = (1 .5 t - t) x C q  

Jos liikennetiheys  jonossa  on k ajon/km  ja  käytössä  on n  kaistaa, kriitti-

sen jonon pituus  on 

= 1 q/O1 i  x k)  

jossa 	tq = jononpituus  (km)  
n i  = kaistojen  lukumäärä 

 k = liikennetiheys  

Liikenne ohjataan vaihtoehtoiselle reitille, kun todellinen jononpituus ylittää 

tienkohdalle lasketun kriittisen jonopituuden. 

Jono voidaan havaita keskinopeuden  tai ilmaisimen varausasteen  perus-

teella.  

2.5  Reittiohjauksen laitteistot 

Reittiohjausjärjestelmään  kuuluvat seuraavat  osat:  (OECD 1975) 

- 	havaintojärjestelmä,  joka kerää tietoa liikenteestä 

- 	tiedonsiirtojärjestelmä,  joka välittää tiedot havaintojärjestelmästä 

ohjauskeskukseen  ja  ohjauskeskuksesta muuttuviin opastusmerkkeihin 

- 	ohjauskeskus,  jossa analysoidaan havaintotiedot  ja  tehdään päätök- 

set ohjaustoimista 
- 	opastusjärjestelmä,joka  kertoo ohjauskeskuksen päätökset tienkäyt- 

täjälle muuttuvilla opastusmerkeillä.  

Järjestelmä voi olla hajautettu  tai  keskitetty. Keskitetyssä järjestelmäs-

sä kaikki havaintotietojen käsittely  ja  ohjauspäätökset  tehdään ohjaus- 

keskuksessa. Hajautetussa järjestelmässä ohjauskeskuksen tehtävät  tai 

 osa  niistä  on  jaettu tien varrella oleville ohjauskojeille, jotka tekevät 

itsenäisesti päätökset ohjaustoimista.  

2.5.1  Havaintojärjestelmä  

Havainnot liikenteestä tehdään yleensä tiellä olevien Umaisimien avulla. 
Liikenneilmaisimilla mitataan liikennevirran ominaisuuksia, kuten liikenne- 

määrää, nopeuksia  ja  liikennetiheyttä  sekä ajoneuvotyyppejä. 
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Induktilvisilmukka  

Yleisimmin käytetty ilmaisintyyppi  on  tien päällysteeseen upotettu  induk
-tiivisilmukka,  joka kOostuu johdinsilmukasta  ja  detektorista.  Kuvassa  5 on 

 ):Jden  mittauksessa käytettävä kanden induktiivisilmukan  hr  

Ajoneuvo 

Ajoneuvon pituus 
Ajoneuvon nopeus  

S2  Induktilvisilmukka 
Silmukan  pituus 

SilmukkaetälSYyS  
'1 1, 2  Detektori  

Nopeuden mittausyksukkö 

FAU 	Ajoneuvotyypin tunnistus/s!kkÖ  

Kuva  5.  Nopeuden mittaus  ja  ajoneuvotyypin määritys kandelki Indukt'! 
visi/mukalla. (Lapierre & Steierwa/d  1987)  

Kun silmukkaan johdetaan virtaa, muodostuu silmukan ympärille magneet-
tikenttä. Silmukan magneettikentässä oleva ajoneuvo pienentää silmukan 
induktanssia. Detektori mittaa induktanssin muutosta, jonka perusteella 
käsittely-yksikkö (analysaattori) määrittää ajan, jona silmukan kohdalla  on 

 ajoneuvo. Peräkkäisten silmukoiden havaintojen perusteella voidaan laskea 
ajoneuvon nopeus. Ajoneuvotyyppi voidaan määrittää laskemalla ajoneu-
von pituus. 

Ajoneuvon nopeutta voidaan mitata myös yhdellä induktiivisilmukalla. 
Tällöin nopeus arvioidaan induktanssin muutosnopeuden perusteella kuvan 

 6  mukaisesti. lmpulssin käyrän muodosta voidaan tunnistaa ajoneuvotyyp
-pi. (Kayser  &  Krause 1986)  
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•r',tanssin  muutos 	
Nopeus  v  .{uL) 

 max  

Kuva  6.  Yhden  induk tiivisilmukan ilmaisimen  toimin taperiaate. 

 (Kayser  &  Krause 1986)  

Silmukkailmaisimien  heikkoutena  on  hankala kunnossapito.  Päällysteen  
kuluminen  ja  urautuminen  rikkovat  ilmaisimia  ja  aiheuttavat päällystys- 
töiden yhteydessä  jyrsintätarvetta,  jolloin  ilmaisimien  rikkoutuminen  on 

 todennäköistä. Lisäksi  induktiivisilmukoiden  tekeminen  on  työtekniikaltaan 

 raskasta  ja  vaatii korkeata ammattitaitoa. (Liikennevalojen...  1992)  

Infrapunailmaisin, tutkailmaisin, videokuvaus 

Infrapunailmaisin  havaitsee ajoneuvon lähettämää  lämpösäteilyä. llmaisin  
voi havaita  jo  2 C  lämpötilaeron.  Heikkoutena  on  ilmaisintyypin  herkkyys  
säähäiriöille;  lumi  ja lika  voivat estää  ilmaisimen  toiminnan  (Långström 

 1992).  Ajoneuvojen laskentaan  infrapunailmaisin  ei ole yhtä luotettava 
kuin  silmukkailmaisin  (Liikennevalojen  ...  1 992).  

Mikroaaltotutkailmaisin  lähettää  mikroaaltoa,  joka  osuessaan ajoneuvoon  
heijastuu takaisin.  Heijastuneen  aallon  taajuuden  muutoksesta voidaan 
määrittää ajoneuvon suunta  ja  nopeus.  (Långström  1992)  

Videokuvauksella  voidaan  kuvankäsittelyohjelmistoja  käyttäen havaita  
ajoneuvot  ja  niiden nopeudet automaattisesti.  Häiriötilanteiden  havaitse-

minen ei vielä ole ollut luotettavaa.  (CEMT  1 985).  Kuvankäsittelytekniikka 

 kehittyy kuitenkin nopeasti  ja  menetelmän arvioidaan tulevaisuudessa 

yleistyvän.  

2.5.2  Tiedonsiirto 

Mittauspaikalta  tiedot voidaan siirtää  ohjauskeskukseen  joko suoraan  



flettiohjaus Landentiellã, esiselvitys 	 1 9 
REITTIOHJAUKSEN  PERIAATTEET, LAITTEISTOT  JA  VAIKUTUKSET 

havaintoimpuisseina  tai  käsiteltynä tietona, jossa impulssit  on  muutettu 
halutuiksi suureiksi. Impulssien suoraan siirrossa hyvänä puolena  on,  että 
mittauspaikalla tällöin  on  mandollisimman vähän teknistä laitteistoa  ja 

 kaikki eri mittauspaikoilta tuleva tieto voidaan keskitetysti käsitellä. 
lmpulssien suora Siirto asettaa siirtotavalle  ja sen  kapasiteetille  suuria 
vaatimuksia varsinkin laajoissa ohjausjärjestelmissä. Tästä syystä havain-
not siirretään yleensä käsiteltynä. (Lapierre & Steierwald  1987)  

Yleisimmin tiedot siirretään kaapelin välityksellä. Kapasiteettivaatimukset 
määräävät millaista kaapelointia käytetään; voidaanko hyödyntää 
olemassaolevia kaapeleita vai täytyykö rakentaa oma kaapeli. Tiedonsiir-
toon  on  mandollista käyttää myös kuituoptista kaapelointia, jossa  laserin 

 tai valodiodin  lähettämät valosykäykset siirretä  än lasikuitukaapelia  pitkin. 
Kuituoptiikan kustannukset ovat olleet korkeat, mutta niiden odotetaan 
laskevan kuituoptiikkatekniikan kehittymisen mukana (Ristola  1 983). 

2.5.3  Ohjauskeskus 

Ohjauskeskuksen  tehtävänä  on  käsitellä ilmaisimien mittaamia havain-
totietoja  ja  tehdä päätöksiä toteutettavista ohjaustoimista. Ohjauskes-
kuksessa myös valvotaan järjestelmän toimintaa yleensä seinätaulujen  tai 
monitorien  avulla, joissa kunkin hetkinen liikennetilanne  ja  muuttuvien 
opastusmerkkien viestit ovat näkyvissä. 

Ohjausjärjestelmä  voi olla myös hajautettu, jolloin tien varrella olevat 
ohjauskojeet keräävät perustietoa ilmaisimilta, laskevat niiden perusteella 
liikennevirran ominaisuuksia sekä toteuttavat tarvittaessa itsenäisesti  oh-
jaustoimia.  

Järjestelmä voi olla myös yhdistetty järjestelmä, jossa itsenäiset ohjaus-
kojeet toimivat keskustietokoneen alaisuudessa. Keskuskoneen tehtävänä 

 on  tällöin varmistaa ohjaustoimien yhteensopivuus  (Strobel 1 982). 

Ohjaustoimet  voidaan toteuttaa automaattisesti tietokoneella, puoliau-
tomaattisesti tietokoneen ehdotuksen perusteella  tai  valvoja voi tehdä ne 
manuaalisesti.  

2.5.4  Muuttuvat opastusmerkit 

Ohjaustoimet  välitetään tienkäyttäjille muuttuvien opastusmerkkien 
välityksellä. Muuttuvat opastusmerkit voidaan jakaa toimintaperiaatteensa 
mukaan seuraavasti: (Muuttuvien...1989) 
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- 	mekaaniset merkit 
- 	sähkömekaaniset  merkit 
- 	valaistusperiaatteella  toimivat merkit 
- 	magnetismiin  perustuvat merkit 
- 	nestekidemerkit. 

Reittiohjauksessa  yleisimmin käytetyt merkkityypit ovat sähkömekaani

-set  ja  valaistusperiaatteella  toimivat merkit. 

Sähkömekaaniset  merkit  

Sähkömekaanisia  merkkejä  on  käytössä useita tyyppejä. Sähkömekaanis

-ten  merkkien hyvinä puolina ovat kohtuulliset hankintakustannukset, 
huonona puolena tiettyjen merkkityyppien herkkyys säähäiriöille. Sähkö- 
mekaanisten liikennemerkkien ulkonäkö vastaa kiinteiden merkkien ui-

konököä. 

Reittiohjauksessa  yleisesti käytetty sähkömekaaninen merkkityyppi  on 

 pyörivillä prismoilla  toimiva merkki, jonka toimintaperiaate  on  esitetty 

kuvassa  7. 

'Al 

_I  

nheim  j  

FrankfurfTfj 

[SaarbrückerJ  

500 m  

Kuva  7.  Pyörivän prismamerkin toimin taperiaate  ja  suunnistustaulu. 

(TVH  1989)  (Lapierre & Steierwald  1987)  

Haluttu viesti saadaan kääntämällä kukin  prisma  oikeaan asentoon. Tyhjä 
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viesti saadaan aikaan jättämällä  prisman  yksi sivu tyhjäksi. Pyörivillä 
prismoilla toteutetun merkin hyviä puolia ovat yksinkertainen toimintata-
pa sekä vähäinen virran kulutus. 

Pyörivistä lamelleista  tehdyt merkit koostuvat ohuista levyistä, joilla  on 
 oma viestinsä. Haluttu viesti saadaan selaamalla näkyviin. Merkkityyppi  on 
 herkkä säähäiriöille. 

Valaistusperiaatteella  toimivat merkit 

Valaistusperiaatteella  toimivista merkeistä käyttökelpoisia ovat kuvan  9 
 rn aiset kuituoptiset  merkit. (TVH  1989)  

Kuva  8.  Kuituoptisen  merkin toim intaperiaate. Kuvassa  1  =  /ii  mppu, 
 2=  kuitukimppu,  3  = merkkipinta. (TVH  1989)  

Merkissä  valo johdetaan lampusta kuitukimppua pitkin merkkipintaan, 
jossa  se  muodostaa halutun kuvion. Hyvinä puolina ovat hyvä havaitta-
vuus huonoissa sääoloissa sekä toimintavarmuus vaikeissa olosuhteissa. 
Huonoja puolia ovat merkin luettavuus  vain  kapeassa havaintokulmassa  ja 

 merkin jatkuva virran kulutus, kun jotain viestiä näytetään. Lisäksi merk-
kityypillä ei voida esittää kiinteän merkin värejä; merkin pohjaväri  on  aina 

 musta.  

Korvaavat opastusmerkit  ja  lisä opastusmerkit 

Reittiohjauksessa  käytettävät muuttuvat opastusmerkit voidaan jakaa 
myös  sen  perusteella, korvaavatko merkit olemassa olevat kiinteät opas- 

tusmerkit vai käytetä änkö lisämerkkejä olemassaolevien merkkien rinnalla. 
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Korvaavat opastusmerkit  (saks.  additive Wechselwegweisung),  kuva  9, 

 ovat ulkonäöltään  ja  väreiltään kiinteiden merkkien näköisiä. Merkissä 
esitettävät viitoituskohteet voidaan muuttaa. Kun reittiohjaus  on  käytöss-
ä, tienkäyttäjälle ei kerrota normaalitilanteen mukaisia kohteita. 

(Bo'te  et al 1 983) (Lapierre & Steierwald 1 987)  

Kuva  9.  Korvaa  va ajokaistan y/ápuollnen opastusmerkkija  siinä esitettä- 

vät viitoituskohteet. (Bo/te  et al 1983) 

Korvaavilla  merkeillä reittiohjaus  on  yleensä tehokkaampaa, koska normaa-
litilanteen mukaista opastusta ei ole näkyvissä tienkäyttäjälle. Korvaavia 
merkkejä käytetään yleensä monikaistaisilla teillä kaistakohtaisessa 

opastuksessa. 

Lisäopastusmerkit  (saks.  substitutive Wechselwegweisung),  kuva  10, 

 poikkeavat yleensä ulkonäöltään  ja  väreiltään kiinteistä opastusmerkeis

-tä. Reittiohjauksen  ollessa käytössä tienkäyttäjä saa tiedon sekä kiinteis-
tä opastusmerkeistä että muuttuvista lisäopastusmerkeistä. Tällöin tien- 
käyttäjälle voidaan tarjota tieto samaan kohteeseen molempia reittejä 

pitkin. (Bolte  et al 1983). Lisäsuunnistustauluissa  käytetään usein tietyn 

väristä nuolisymbolia,  jota  seuraamalla tienkäyttäjä pysyy vaihtoehtoiselta 

reitillä. 
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vor  
LA  hrwe  i ler  

Ruhrgebiet 
[Dii sseldorf 

oIn  

700 m  

Kuva  10.  Lisäsuunnistustaulu. (Lapierre & Steierwa/d  1987) 

2.6  Kustannukset  ja  hyödyt  

2.6.1  Yleistä 

Tehtävän Ilikenneinvestoinnin vaikutuksia  ja sen  kannattavuutta arvioidaan 
yleensä kustannushyötyselvityksillä. Reittiohjausjärjestelmästä aiheutuvia 
kustannuksia ovat laitteiston rakentamis-  ja  käyttökustannukset. Reittioh-
jauksella saataviksi hyödyiksi  on  yleisimmin arvioitu säästöt liikenteen 
aikakustannuksissa  ja  ajoneuvokustannuksissa.  Vaikutukset onnettomuus- 
kustannuksiin  ja  ympäristövaikutuksiin  on  katsottu vähäiseksi. Lisäksi 
reittiohjauksella voidaan vaikuttaa ajomukavuuteen,  jota  ei ole yleensä 
arvioitu rahallisesti. 

Kuvassa  11 on  esitetty investoinnin rahassa arvioitujen vaikutusten tark-
kuus tiehankkeen edullisuuslaskelmissa. 

SUURI 	RAKENNUSKUSTANNUKSET  
I 	MATKA-AJAN MUUTOS 

MERKITYS 	I  
TIEHANKKEEN 
SUUNN  I  TTELUSSA  

LI IKENNEONNETTOMUUDET  
I 	AJONEUVOKUSTANNUKSET  
I 	 MELU 

PAASTÖT  
PIENI 

HYVÄ 	TARKKUUS RAHASSA ARVOTETTUNA 	FUONO  

Kuva  11.  Rahassa  arvotettujen  vaikutusten merkitys  ja  tarkku 	iehank- 
keiden suunnittelussa.  (Tielaitos  1990)  
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2.6.2  Arvottamismenetelmät  

Vaikutusten arvottamismenetelmiä ovat 

kustannushyötyanalyysi 
monikriteerianalyysi 
vaikutusanalyysi. 

Kustannushyötyanalyysissä vertailutekijät  pyritä  än  arvioimaan rahassa  ja 
sen  jälkeen laskemaan investoinnin tuotto (Himanen  1984).  Menetelmää 

 on  käytetty yleisesti liikenneinvestointien arvioinnissa. 

Monikriteerianalyysissä  kaikkia tekijöitä ei pyritä muuttamaan rahaksi, vaan 
vaikutusten mittayksiköt voivat vaihdella. Vertailu saadaan mielekkä  ä  ksi 

 siten, että tavoitteita käytetään arviointiperusteina. Edelleen eri osateki-
jöitä voidaan painottaa eri lailla  ja  tältä perusteelta voidaan lopuksi määrit

-tä ä  kullekin vaihtoehdolle  sen  hyvyyttä kuvaava pisteluku (Himanen  1984). 
 Saksalaisessa korridooriohjausjärjestelmässä kullekin reitille muodostettiin 

painotetuista osatavoitteista tavoitefunktio, joka pyritään optimoimaan 
 (Keller 1979).  Funktio voi olla esim. muotoa 

Z(t) = K . f[T(t)] + K 9 f[S(t)1]  

jossa 	f[T(t)1  on  kokonaismatka -aika 
f[S(t)1  on  turvallisuus  

K  ja  K  ovat kokonaismatka-ajan  ja  turvallisuuden painoarvot. 

Liikennettä ohjataan reitille, jonka tavoitefunktion arvo  on  pienin. 

Vaikutusanalyysi  on  menetelmä, jossa seurausvaikutukset kuvaillaan eri 
osapuolten kannalta ilman, että niitä lasketaan yhteen. Menetelmä ei pyri 
antamaan yksiselitteistä vastausta kysymykseen "mikä vaihtoehto  on 

 paras",  vaan tavoitteena  on  tuottaa aineisto, jonka perusteella päätökset 

tehdään. (Himanen  1984)  

Kustannushyötyanalyysia  on  kritikoitu  siitä, että analyysissä monimuo-
toinen todellisuus kutistetaan rahaksi arvottamalla yhdeksi numeroksi 
(Himanen  1984).  Tällöin päätöksenteon kannalta monia asioita  jää  näky-

mättömiin  ja  päätökseen ratkaisevasti vaikuttavat valinnat  ja  arvostukset 
tehdään ilman päätöksentekijöiden  ja  hankkeen kohteena olevien henkilöi-
den myötävaikutusta. Toisaalta kustannushyötyanalyysin käyttöä  on  suosi-

teltu  mm.  hankkeissa, joissa hyödyt  ja  haitat voidaan arvottaa yksiselit- 

teisesti. 
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Kustannushyötyanalyysissä  voidaan muita kuin rahassa mitattavia vaiku-
tuksia arvioida sanallisesti  tai  niiden vaikutus voidaan ottaa huomioon 
jossain rahallisesti arvioitavassa hyödyssä  tai  kustannuksessa.  Saksassa 
ajomukavuus  on  otettu huomioon matka-ajan arvon määrittämisessä 

 (Kayser  &  Krause 1 986).  Kustannushyötyanalyysissä  investoinnin arvioin-
tiperusteena  on  yleensä hyötyjen  ja  haittojen suhde. Analyysissä las-
ketaan hyödyt yhteen  ja  haitat yhteen, jonka jälkeen vähennetään hyö-
dyistä haitat  ja  näin saatu tuotto jaetaan rakentamiskustannuksilla. 
Investointi  on  kannattava kun suhde >  1. 

2.6.3  Matka-aika  

Reittiohjaushankkeiden hyötyjen  arvioinnissa matka-aikojen muutos  on 
 merkittävin tekijä. 

Liikenteessä kuluva aika voidaan jakaa henkilöaikaan  ja  ajoneuvokalus-
tosta  ja  kuljetettavasta  tavarasta riippuvaan aikatekijä  än.  Ajoneuvoka

-luston  ajasta riippuvat kustannukset lasketaan tavallisesti kuuluviksi 
ajoneuvokustannuksiin. Käytännössä henkilöaika  on  ainoa aikatekijä, joka 
otetaan mukaan edullisuusvertailuihin. (Tielaitos  1 991 b)  

Henkilöaika  voidaan jakaa kahteen pääryhmään: työaikaan  ja  vapaa- 
aikaan. Suomessa henkilöautojen suoritteesta  89  %  on  muita kuin työajan 

 matkoja  (Tielaitos  1991 b).  Tällöin vapaa-ajan arvottamisella  on  ratkaiseva 
merkitys edullisuusvertailuissa. Viikontoppuliikenteen matkat ovat pääosin 
vapaa-ajan  tai  loma -ajan  matkoja.  Taulukossa  1 on  esitetty kevyiden 
autolajien aikakustannusten perusarvot  1991  Suomessa. 

Taulukko  1.  Kevyiden  autolajien aikakustannusten perusrvot  1991. 
 (Tie/altos  199  ib)  

Autolaji  Matkan  tarkoitus Kuormitus Kustannus Kustannus 
(suoriteosuus %) henkilöa/ mk/tunti mk/tunti  

auto /herikilö  /auto  

Henkilöauto Työajan matka  (11) 1,3 111,90 14550  
Työ-  tai asiointimatka (40) 1,6 18,90 30,20  
Vapaa-  tai  loma -ajan matka(49)  2,2 10,80 23,70 
Keskimâärin  1,9 39,70  

Pakettiauto  1,0 77,90 77,90  

Kevyt  auto  Työajan matka 	(20) 1,15 111,50  
Työ-  tai asiointimatka 	(36) 1,6 30,20  
Vapaa-  tai  loma -ajan matka(44)  2,2 23,70 
Keskimäarin  1,8 43,50  

Työajan yksikköarvona  on  pidetty keskimääräistä bruttotuntipalkkaa 

henkilösivukustannuksilla lisättynä. Suomessa henkilöautojen kohdalla 
työajan arvona  on  käytetty  1 ,3  kertaa teollisuustyöntekijöiden keskimää- 
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räistä bruttotuntipalkkaa sosiaalikuluilla  lisättynä. Tämän  on  katsottu ku-
vaavan työajan menetyksen arvoa työnantajalle. (Tielaitos  1991a)  

Vapaa-ajan yksikköarvona  on  pidetty tiettyä osuutta työajan yksikköar-
vosta. Tällöin työmatkojen sekä asiointi- yms. matkoille  on  käytetty 

suurempaa osuutta kuin vapaa-ajan  matkojen  kohdalla. Suomessa työ-  ja 

 asiontimatkojen  arvona  on  käytetty  35  % bruttopalkasta  sekä muiden 

vapaa-ajan  matkojen  osalta  20  % bruttopalkasta.  YK:n kehittyneitä maita 
koskeva suositus vapaa-ajan matkoihin kuluvan ajan arvottamiseksi  on 

 kotiperäisillä työmatkoilla  80  %  ja  kotiperäisillä asiointi -ja  ostosmatkoilla 

 50  %  palkasta. Virkistysmatkojen ajalle ei YK:n suosituksessa anneta 
mitään arvoa. Rajanveto eri matkatyyppien välillä saattaa olla hyvin tul-

kinnanvaraista. (Tielaitos  1991a) 

2.6.4  Ajoneuvokustannukset (Tielaitos  1991b)  

Ajoneuvokustannukset  muodostuvat taulukossa  1  esitetyistä  kä  yttökus-

tannuksista  ja  pääomakustannuksista.  

Taulukko  1.  Kevyiden  auto/alien ajoneuvokustannusten  muodostuminen 

keskimäärin  1991.  (Tie/a itos  1991 b)  

Osakustannukset  Henkilö- 
auto 	(p/kin) 

Paketti- 
auto 	(p/kin) 

Kevyt  auto 
(p/kin)  

Polttoaine  19,7 24,9 20,2  
Korjaus, 	huolto  ja  
voitelu  18,5 22,6 18,9  
Renkaat  2,7 3,7 2,8 
Yllapito  0,8 8,1 1,6  
Hallinto  0,7 10,2 1.7 
Päoman  poisto  14,5 49,0 18,0 
Pããornan  korko  9,0 24,3 10,5 

Thtoenaä (Ank)  1 	65,9 142,7 73,5 

Yksityistaloudelliset kustannuslisät 	(p/kin) 

Polttoainevero  12,9 13,7 13,0 
Moottoriajoneuvovero  0,8 2,5 0,9  
Autovero  21,2 0,0 19,1  

Liikenteen erityis - 
verot  yhteensä  34,8 16,3 33,0  

Osa  kiinteistä 
kustannuksista  31,1 0,0 28,0 

Yksityistaloudellinen  
3<.... stannus 131,8 159,0 134,5 
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Reittiohjauksen  vaikutus ajoneuvokustannuksiin voidaan rajata polttoai-
neenkulutuksen muutokseen. 

Ajonopeus  ja sen  vaihtelut vaikuttavat polttoaineen kulutukseen. Ruuh- 
kassa liikenteen rytmi muuttuu nykiväksi, mikä lisää kulutusta. Taulu- 
kossa  2 on  esitetty käytetyn nopeuden  ja  polttoaineen kulutuksen yhteys. 

Taulukko  2.  Kevyen auton suhteellinen polttoaineen kulutus verrattuna 
keskimääräiseen kulutukseen.  (Tielaitos  1991b)  

Kevyen  aulon suhleeUu,en poltloar1eenkuIutus (dP)  

Matka- Vapaa  maxkanopeus  (V) krnJll  
nopeus  
(v)krnTh  50 55 59 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

20 1.349 1.359 1,417 1.431 1,433 1.433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 
25 1,220 1,262 1,293 1,313 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 
30 1,110 1.151 1,184 1.209 1,223 1227 1.227 1.227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 
35 1,018 1,057 1,091 1,117 1,136 1,145 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1.147 1,147 1,147 1.147 
40 0,944 0,979 1.012 1,039 1,060 1,074 1,081 1,081 1,076 1,069 1,061 1.056 1,059 1,074 1.107 
45 0,889 0,918 0,9.47 0.974 0,996 1,013 1.024 1,029 1.030 1,028 1,026 1,027 1,034 1,052 1,087 
50 0,852 0.874 0,898 0,922 0,944 0,962 0.976 0,985 0.991 0,994 0,996 1,002 1.013 1,034 1,070 
55 0.846 0.863 0.884 0,904 0.922 0.937 0,949 0.958 0,965 0.972 0,981 0.995 1,019 1.056 
60 0,844 0,858 0,875 0,892 0,907 0,921 0,932 0,942 0,952 0,965 0,952 1,007 1,045 
65 0.846 0,858 0,872 0,886 0,900 0,913 0,925 0,938 0.953 0.972 0,999 1,037 
70 0,852 0,862 0.874 0,888 0,901 0,914 0.929 0,945 0,968 0,994 1,033 
75 0,863 0,872 0,883 0.896 0,909 0,925 0.942 0,964 0,992 1,031 
80 0.878 0,886 0,897 0,910 0,925 0,943 0.966 0,994 1,032 
85 0,897 0.905 0.917 0.931 0,949 0,971 0,999 1,036 
90 0,920 0,929 0,942 0,959 0,980 1.008 1,043 
95 0,948 0,958 0.974 0,994 1.019 1,053 

100 0.980 0,992 1.010 1.035 1,066 
105 1,015 1,031 1,053 1,082 
110 1,056 1,075 1,101 
115 1.100 1,124 
120 1,149 

2.6.5  Onnettomuuskustannukset  

Liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kustannukset  on  luokiteltu kahteen 
osaan: onnettomuuden aiheuttamiin reaalita!oudellisiin menetyksiin  ja  ns. 

 hyvinvoinnin menetyksiin. Eri maissa varsinkin hyvinvoinnin menetyksen 
arvottamisessa  on  eroja. Taulukossa  3 on  esitetty Suomessa käytettävät 
erilaisten onnettomuuksien yksikkökustannukset. 

Taulukko  3.  Onnettomuuskustannusten  perusarvot  1991. 
 (Tie/aitos  1991 b)  

Onnettomuuden seuraus! Kustannus 
onnettomuustyyppi  (mk) 

Kuollut  7 465 000  
Pysyvastj  vammautunut  4 705 000  
Tilapäisesti vasumautunut  50 000  
Vasomautunut  keskimäärin  140 000  

Kuolemaan johtanut onnettomuus  8 750 000  
Vajomautumiseen  johtanut onnettomuus  209 000  
Henkilövahjnko -onnettomuus  934 000  
Omaisuusvahjnko-onnettomuus  40 000  

Tieliikenneonnettornuus  keskimäärin  305 000  
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Taloudellisissa laskelmissa henkilävahinko-onnettomuuksien merkitys  on 
 suuri verrattuna omaisuusvahinkoihin johtaviin onnettomuuksiin. 

Suomessa eri tieluokille  on mä ä  ritetty keskimä äräiset henkilöonnetto-

muusasteet,  jonka perusteella voidaan karkeasti määrittää liikennesuorit

-teen  perusteella onnettomuuskustannukset. Keskimääräisissä onnetto-
muusasteissa ei oteta huomioon liikennemäärän kasvun  ja  ajonopeuksien 

 vaikutusta,  jos  tieolosuhteet  pysyvät muuttumattomina. (Tielaitos  1991 b)  

Arvioitaessa reittiohjauksen vaikutusta onnettomuuskustannuksiin  on 
 selvitettävä seuraavat  asiat:  

- 	ruuhkien vähenemisen vaikutus päätien onnettomuuksiin 

- 	vaihtoehtoisen reitin liikenteen lisääntymisen vaikutus vaihtoehtoisen 

reitin onnettomuuksiin. 

Ruuhkien vähentämisen vaikutusta onnettomuuksiin ei voida keskimää-

räisten onnettomuusasteiden perusteella arvioida, koska satunnaisen 

ruuhkan poiston vaikutus liikennesuoritteeseen  on  vähäinen. Parhaillaan 

tiehallituksessa tutkitaan tuntiliikennemä ärien  ja  sattuneiden onnettomuuk-

sien yhteyttä, mutta tässä vaiheessa ei vielä tuloksia ole käytössä (Peltola 

 1992).  

Ruuhkienvähentäminen reittiohjauksen  avulla saattaa vähentää peräänajo

-ja.  Vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin ei välttämättä ole positiivi-
nen, koska ruuhkassa ajonopeudet ovat alhaiset  ja  onnettomuudet lieviä. 

Kokonaisuutena reittiohjauksen vaikutusta onnettomuuskustannuksiin  on 
 vaikea arvioida, minkä vuoksi onnettomuuskustannuksia ei ole yleensä 

otettu mukaan eri maissa tehdyissä reittiohjausjärjestelmien hyöty -kustan
-nusselvityksissä.  

2.6.6  Ympäristövaikutukset  

Tieliikenteen haitallisista ympä ristövaikutuksista pakokaasupä ästöt  ja  melu 

ovat tärkeimmät. 

Euroopan yhteisön maissa tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi  on 

 pakollista. Viime vuosina  on  erityisesti kiinnitetty huomiota tieliikenteen 

päästöihinja meluun. Suunnitteluohjeissa  on  eri  maiden  välillä suuria eroja, 

kuten taulukko  4  osoittaa. 
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Taulukko  4.  Melun  ja  päästöjen arvo  ttaminen  eri maissa. 

 (Tie/altos  1990)  

MAA MELU PAASTOT  

Englanti Ilmoitetaan niiden kiinteistöjen tyyppi 	ja  Ilmoitetaan niiden asuinhuoneistojen 
lukiinaãra, 	joiden nielutaso Im.Juttuu. Melu- rriäàra, 	joiden hiilimonoksidipitoisuu- 
tason najutosta ei 	arvoteta rahassa Idessa  (laskettuna kandeksan tuntiin aika- 

Iiaksona 	tapahtuu nsiutoksia. 	Tapahtu- 
neita muutoksia ei 	arvoteta rahassa, 

Saksan Melun im.jutos arvotetaan  rahassa. Paikallisen 	ilman Laadun ns.iutos 
liittotasa- arvotetaan  rahassa. 
valta 

Ranska Melu mainitaan, 	ei 	arvoteta. Paastät  mainitaan, 	ei 	arvoteta. 

Belgia Asukkaille koituva háiriö kasittaa  lina. 	irietun ja paästot.  Lasketaan asukkaiden luku- 
niaara  100  metrin etaisy-ydella tien moleimnin puolin. Monikriteerianalyysia varten 
annetaan hairiolte pisteità, 	jotka riippuvat  vain  asukastiheydesta.  

Ruotsi Arvotetaan Arvotetaan  

Tanska Arvotetaan Arvotetaan __________________________  j  

Melun  ja  pakokaasupäästöjen  vaikutukset ovat  ominaisuuksiltaan  hyvin 
erilaisia. Melu  on  paikallinen ongelma, mutta päästöt vaikuttavat kaikilla 
tasoilla, paikallisesta globaaliseen. 

Eri maissa käytetyt  arviointimenetelmät  keskittyvät yleensä paikallisiin  
terveysvaikutuksiin.  Tällöin tarkastellaan  pakokaasujen yleisimpien aineosi

-en,  hiilimonoksidin  (CO),  typen  oksidien (NOX)  ja  hiilivedyn  (HC)  vaikutus-
ta. Päästöjä  on  arvotettu  sen  perusteella, paljonko ollaan valmiita mak-
samaan, jotta väitetään  sairastumisriskiltä  tai on  arvioitu päästöjen aiheut-
tamia kustannuksia, menetettyä työpanosta,  sairaanhoitokuluja  jne.  
(Tielaitos  1 990)  

Meluhaittojen  arviointi perustuu yleensä melusta  häiriintyvien  ihmisten 
määrään.  Arvotusperusteina  on  käytetty  melun  torjunnan kustannuksia  ja 

 kiinteistöjen arvon muutoksia  (Tielaitos  1 990).  

Reittiohjauksen  aiheuttamia  ympäristövaikutusten  muutoksia  on  vaikea 
arvioida, koska vaikutusten  arviointimalleissa muuttujana  käytetä  än 

 yleensä keskimääräistä  vuorokausiliikennettä (KVL)  ja  reittiohjauksen 
 vaikutus  KVL:ään  on  vähäinen.  Reittiohjauksella  voidaan vähentää päätien 

ruuhkia, jolloin hiilimonoksidi-  ja  hiilivetypäästöjä  vähenevät, mutta  typen 
 oksidien  päästöt lisääntyvät.  Meluhaitat  voivat lisääntyä,  jos  liikennettä 

ohjataan  päätieltä  taajaman läpi.  
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3  EUROOPPALAISIA  REITTIOHJAUSJÄRJESTELMIÄ  

3.1  Yleistä  

Kirjallisuushaun  lisäksi pyydettiin Euroopan  maiden  tielaitoksilta  tietoja  ja 
 kokemuksia mandollisesti käytössä olevista reittiohjausjärjestelmistä. 

Vastaukset saatiin Ruotsin, Tanskan, Saksan, Hollannin, Iso-Britannian, 

Sveitsin  ja  Itävallan tielaitoksilta. 

Eniten reittiohjausjä rjestelmiä  on  käytössä Saksan moottoritieverkolla. 

Myös Sveitsissä  on  kokeiltu reittiohjausta moottoritiellä. Norjassa  ja 
 Ranskassa reittiohjausta  on  käytetty perusverkolla. Hollannissa  on  mootto-

riteille  kehitteillä systeemi, johon tulevaisuudessa liitetään myös reit-

tiohjaus. Iso-Britanniassa tutkitaan korridooriohjauksen käyttömandolli-

suutta kandessa kohteessa. Ruotsissa  ja  Tanskassa  on  käytössä  tai 
 kehitteillä muuttuvilla opastusmerkeillä toteutettu tunneliohjausjä rjestel

-mä.  ltävallassa reittiohjausjärjestelmiä  ei ote käytössä eikä suunnitteilla. 

Landentietä  vastaavissa oloissa reittiohjausjärjestelmiä ei ole Euroopassa 

käytössä. Lähimpänä olosuhteittaan  on  luvussa  3.3  esitelty norjalainen 

järjestelmä, jossa päätien standardi  on  tosin alempi  ja  vaihtoehtoinen reitti 

päätiehen verrattuna  on  selvästi pitempi kuin Landentiellä. Kohdassa  3.2 
 kuvattua saksalaista järjestelmää  on  käytetty pullonkaulatilanteessa, jossa 

kaistojen lukumäärä vähenee. Vastaavanlainen tilanne Landentiellä  on 
 moottoritien kaventuma moottoriliikennetieksi Järvenpäässä.  

3.2  Reittiohjaus Koblenzin  ja  Kölnin välillä Saksassa 

Saksassa  on  käytössä useita reittiohjaussysteemejä moottoriteillä eri 
puolella maata. Esimerkki kanden yhdensuuntaisen moottoritien reittioh-

jausjärjestelmästä  on Rhein-Main  alueelta Koblenzin  ja  Kölnin väliltä. 

(Joeppen & Reichelt 1980),(Kayser &  Krause 1986) 

3.2.1  Järjestelmän kuvaus 

Kuvassa  12 on  moottoriteiden  A3  ja  A61  muodostama liikennekäytävä. 

Moottoritie  A3  oli vuoteen  1983  nelikaistainen  13 km  matkalla, muuten 

kuusikaistainen. Rinnakkainen rnoottoritie  A61 on  nelikaistainen.  Viikonlop-

puisin A3:lla nelikaistainen pullonkaula aiheutti ruuhkia suunnassa  Koblenz 

 -  Köln.  Ruuhkien helpottamiseksi liikennettä ohjattiin A3:lta  A61  :lle.  Pullon- 

kaulan poistamisen jälkeen reittiohjausta  on  jatkettu. 
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Kuva  12.  Moottoriteiden A3ja  A61  liikennekäytävä. 
(Joeppen & Reichelt  1980) 

Tietoja liikenteestä mitataan  20  poikkileikkauksesta.  Tietoja saadaan 
kaistoittain nopeudesta, raskaan liikenteen osuudesta  ja  kokonaisliikenne

-mä  ärästä.  Lisä ksi poliisin liikenneilmoitusten perusteella voidaan vaikuttaa 
ohjaukseen.  

3.2.2  Opastusmerkit  

Liikenteen 	ohjaamiseen käytetään kiinteiden opastusmerkkien lisäksi 
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kuvan  13  mukaisia valkomustia Iisopastusmerkkej,jotka ovat toiminnas-

sa  vain  reittiohjauksen  aikana.  

Kuva  13.  Lisäsuunnistustaulu  moottoritiellä  A61.  (Bo/te  et al 1983) 

3.2.3  Ohjausperiaate 

Ohjauskriteerina  on  kaikkien A3:lla  ja  A61  :lla  matkaavien autojen matka- 

aika kiertoreitin alku-  ja  loppupisteen väliDa. Kokonaismatka -ajan optimoin-

ti vähentää myOs polttoaineen kulutusta. 

Kuva  14.  MatA.  aika-tiheys kuvaajat eri tieosilla. 

(Joeppen & Reichelt  1980)  

Liikenne ohjataan vaihtoehtoiselle reitille paikassa, jossa  on 30-40  minuutin 
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ajomatka pullonkaulaan.  Tämän vuoksi tarvitaan ennuste liikennetilantees
-ta  ainakin seuraavalle  40  minuutille,  jotta liikenne voidaan ohjata ajoissa 

 A61  :lle  ennen pullonkaulan tukkeutumista. Ennusteen perustana ovat 
kullekin tiejaksolle mittausten perusteella määritetyt kuvan  14  mukaiset 
matka-aika-liikennetiheys kuvaajat.  

3.2.4  Tuloksia 

Muuttuvan opastuksen ollessa päällä liikennemäärä vaihtoehtoiselle reitille 
kaksinkertaistui. Erkanevan liikenteen lisäys oli  600  ajon/h. Kokonaisliiken-
nevirrasta  ohjautui yleensä  10... 1 5  %  vaihtoehtoiselle reitille.  Kustan

-nushyötyanalyysissä hyötyinä  arvioitiin matka-ajan  ja  polttoaineenkulutuk
-sen  muutosta. Hyödyt eri vuosina olivat  120 000...1 300 000  Dmk. 

 Vuosittaiset hyödyt olivat suuremmat kuin järjestelmät vuosrkustannuk
-set. 

3.3 Drammen-Larvik  Norjassa  (Blakstad  1989, Lunde 1989) 

3.3.1  Järjestelmän kuvaus  

Kuva  15. Drammenin  ja Larvikin  väliset reitit.  (Lunde 1989)  

Norjassa  on  käytetty reittiohjausta  E18  tiellä Vestfoldissa Drammenin  ja  
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Larvikin  välillä,  kuva  1 5.  Järjestelmä otettiin käyttöön kesällä  1 989. E18 
on  kaksikaistainen  lukuunottamatta  nelikaistaista moottoritieosuutta  Oslo  - 

 Drammen.  Kaksikaistaisen  E18  ongelmakohta  on  tien  Drammenin  puolei-

nen osuus, jossa  KVL  on 1 6 400  ja  liikenne kasvaa  5-6  %  vuosittain. 

Ruuhkat ovat kasvaneet vuosittain  ja  niitä esiintyy myös juhlapyhien ulko-

puolella suunnassa  Larvik-Drammen.  Kesällä  1 989  liikennettä  on  ohjattu 

ruuhka-aikoina  valtatielle  8  Bommestadissa  ja  valtatielle  35  Semissä.  Tei-

den  KVL  vaihtelee välillä  1 600.. .3 900  ajon/vrk.  

3.3.2  Laitteisto  

Larvik  -  Sande  välillä  on  neljä  mittausasemaa, Ekely,  Bogen,  Gunnestad  ja 
 Rölleshaugen,  jotka rekisteröivät  E 1 8  liikennemäärää, ajoneuvotyyppejä 

 ja  nopeutta.  Mittausaseman  yhteys muuhun järjestelmään  on  esitetty 

kuvassa  16.  
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Kuva  16. Opastusmerkkien ohjausjärjeste/mä Drammon-Larvik 

reittiohjauksessa. (Blaks tad 1989)  

Jokaisella asemalla  on  neljä  induktiivisilmukkaa  ja  laskun.  Laskurit  ovat yh-

teydessä  kenttätietokoneeseen  ja  modeemilla  suoraan  keskustietoko-

neeseen,  joka käsittelee tiedot  5  minuutin välein.  Keskustietokone  on 

 yhteydessä graafiseen  pä  ätteeseen  valvonta-asemalla. Valvonta-asemalla  
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liikennetilanne  esitetään graafisesti kuvaruudulla  ja  systeemin käyttäjät 
voivat seurata tilannetta. Kun ruuhkia uhkaa muodostua, muuttuvilla opas-
tusmerkeillä kerrotaan tienkäyttäjille tietoa tilanteesta  ja  suositeltavista 
kiertoreiteistä.  Muuttuvia opastusmerkkejä ohjataan yleensä manuaali-
sesti, mutta myös aUtomaattiselle ohjaukselle  on  laadittu ohjausalgoritmi. 

Muuttuvat opastusmerkit 

Muuttuvat opastusmerkit sijaitsevat kandessa liittymässä, Bommestadissa 
 ja  Semissä. Bommestadin  liittymässä sijaitsevat opastusmerkit  on  esitetty 

kuvassa  17.  
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Kuva  1 7.  Opastusmerkit Bommestadin  liittymässä. (Blakstad  1989)  
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Järjestelmään kuuluu:  

1. Tiedotustaulu,  jossa  on kiertoreitin  ollessa käytössä teksti "Trafikk  info 

1 km".  Merkki  on kuituoptinen. 

2. Tiedotustaulu,  jonka ylälamellissa  on  musta  teksti oranssilla pohjalla 

 "Fare for  kö ved  Sande", "Store försinkelser  ved  Sande " tai "Ulykke". 

Alalamellissa on  teksti  "Alternativ  rute  Oslo - Drammen langs 8".  Normaa-

lioloissa merkki  on  harmaa.  

3. Suunnistustaulu,  jossa  on  kiinteästi tienumero  (8)  ja  viitoituskohde 

Kongsberg  sekä muuttuva oranssi lamelli mustalla tekstillä  "Alt. rute Oslo- 

Drammen".  Normaalioloissa lamelli  on  sininen.  

4. Portaalissa  kiinteän erkanemisviitan  alla  on  muuttuva oranssi  er-

kanemisviitta,  jossa  on  musta  teksti  "Alt rute Oslo-Drammen".  Normaa-

lioloissa merkki  on  harmaa. 

Ensimmäinen tiedotustaulu  on kuituoptinen.  Teksti  on  keltainen  ja  pohja- 

väri  musta.  Muut merkit ovat sähkömekaanisia prismamerkkejä.  

3.3.3  Ohjausperiaate  

Paikoista, joissa muuttuvat opastusmerkit sijaitsevat,  on  noin puolen  tun-

nin  (Sem) -  tunnin  (Bommestad) ajomatka tieosalle,  jossa useimmiten 

ilmenee ruuhkia. Valitussa ohjausperiaatteessa ei kuitenkaan ennusteta 

tulevia ruuhkia  ja  ohjata liikennettä vaihtoehtoiselle reitille ennen ruuhkan 

muodostumista, koska ennusteen perusteella ohjattavien muuttuvien 
opastusmerkkien virheinformaation mandollisuus katsottiin liian suureksi. 

Liikenne siis ohjataan vaihtoehtoiselle reitille vasta kun ongelmapaikassa, 
yleensä tieosan Drammenin päässä, esiintyy varmasti ruuhkaa. Tätä 
pidetään pienempänä haittana kuin tienkäyttäjän varoittamista ruuhkasta, 

 jota  ei olekaan hänen saapuessaan paikalle. 

Automaattista ohjausta varten kehitettiin ohjausalgoritmi, joka muodos-

tettiin seuraavassa esitetyllä tavalla. Tosin kesällä  1989  merkkejä ohjattiin 

manuaalisesti. 

Mitatunliikennemä äränja  nopeuden perusteella liikenne arvioidaan neljässä 

mittauspisteessä stabiiliksi  tai epästabiiliksi. 
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Algoritmissa epästabiili  liikenne määritetään tilanteeksi, jolloin nopeus 
kolmena peräkkäisenä viiden minuutin jaksona  on  pienempi kuin  60  % 
stabiilin  liikenteen nopeudesta (kriittinen nopeus)  ja  liikennemäärä  sekä 
nopeus vaihtelevat samansuuntaisesti (nopeus kasvaa, liikennemäärä kas-
vaa  tai  nopeus pienenee, liikennemäärä pienenee). Käytännössä kriittinen 
nopeus  on 50 km/h.  

Vastaavasti liikenne  on  stabiilia,  kun nopeus  on  yli  50 km/h  ja  liikenne- 
määrä  ja  nopeus eri aikajaksoina vaihtelevat päinvastoin (nopeus kasvaa 
kun liikennemäärä pienenee  tai  nopeus pienenee kun liikennemäärä kas-
vaa). 

Automaattinen Bommestadin  ja Semin  muuttuvien opastusmerkkien  oh
-jausalgoritmi  toimii mittauspisteen liikenneolojen perusteella kuvan  1 8 

 mukaisesti. 

Bommestad:  
Ei viesj 

[ästabiili  liikenne 	Stabiili liikenne 
Ekelyssö  tai  Gunnestadissa, 	Ekelyssä  ja Gunnestadissa  
tai  epästabiili  liikenne 
kauemmin kuin  15 min  
RölleshaugiSSa  tai  Bogenissa  

Fare  för 
kö" 

Epästabilli  liikenne 
Ekelyssö  ja Gunnestadissa 

 kauemmin kuin  15 min. 
tai  
Gunnestadissa, Rolles-
haugenissa  ja Bogenissa 

 kauemmin kuin  15 min.  

Stabifli  liikenne 
Gunnes  tad is  sa  
tai  
Ekelyssä  ja Bogenissa  
tai  
Ekelyssä  ja Rolleshaugenimma  

"Store  
rsinke1ser'  

SEN:  

p viestiä l 

Epästabiili  liikenne 	Stabiili liikenne 
Gunnestadissa 	Gonnestadissa  
tai  
epästabiili  liikenne 
kauemmin kuin  15 min 

 Rolleshaugeflissa  tai  Bogenissa  

"Fare  för 

Kuva  18.  Opastusmerkkien  viestin valintakriteerit. (Blakstad  1989)  
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Manuaalisessa ohjauksessa viesti  "Fare  för kö"  annetaan kun havaitaan 
kolme peräkkäistä viiden minuutin jaksoa, jolloin liikennemäärä oli lähes 
kapasiteettirajalla  ja  nopeus  alle  50 km/h. "Store  försinkelser..."  viesti 
annetaan, kun Gunnestadissa havaitaan kolme peräkkäistä viiden minuutin 
alhaisen nopeuden jaksoa.  

3.3.4  Tuloksia  

Haastattelututkimusten  perusteella vaihtoehtoisen reitin valinneista noin 
puolet valitsi reittinsä opastusmerkkien informaation perusteella. Liikenne-
laskentojen perusteella  5  % E18:n  liikenteestä siirtyi kiertotielle kun opas-
tusmerkkien viesti oli  "Fare  för kö..." ja  10...15  %  kun viesti oli  "Store 

 försinkelser...".  

Matka-aikatutkimusten perusteella viivytykset kesällä  1 989 vä  henivät 

 verrattuna aikaisempiin kesiin huolimatta liikenteen kasvusta. 

Kesän  1989  kokemusten mukaan sekä manuaalisen että automaattisen 

ohjauksen algoritmeissa oli puutteita. Laskentapisteiden tiedoista voitiin 

päätellä ajankohta, jolloin ruuhkat muodostuivat, mutta niiden purkautumi-
sen ajankohdan määritys oli vaikeaa. Tiedoista voitiin päätellä ruuhkan 
olemassaolo, mutta ei  sen  suuruutta. 

Muutuvilla opastusmerkeillä  annettiin tiekäyttäjille muutaman kerran ruuh-

kavaroitus  "Store  försinkelser...",  vaikka ruuhkaa ei esiintynyt. Toisaalta 

kun ruuhkia esiintyi, varoitus annettiin  ja  poistettiin liian myöhään. 

Kustannukset  ja  hyödyt  

Järjestelmän suunnittelu  ja  toteuttaminen maksoi vuosina  1988  ja  1989 
 noin  3  milj  NOK. 

Järjestelmästä saadut aikasäästöt kesällä  1 989  olivat  1 ...2  miljoonaa 

kruunua, kun ajan arvoksi laskettiin  38  kruunua/ajoneuvo.  

Järjestelmän vaikutusta muihin ajokustannuksiin (polttoaine-, onnetto-

muus-, ympäristökustannukset) ei arvioitu.  

3.3.5  Muutokset vuodelle  1990  

Vuodeksi  1 990  ohjausalgoritmia  muutettiin. Stabiili  ja  epästabiili  liikenne 

määritettiin nopeuden perusteella: 
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Liikenne  on  epästabiili,  kun nopeus kolmena perättäisenä viiden minuutin 
jaksona  on  alle  40 km/h.  Liikenne palautuu epästabiilista stabiiliksi, kun 
nopeus  on  ollut kolmena perättäisenä jaksona yli  50 km/h.  Lisäksi epästa-
biilissa liikenteessä liikennemäärän  on  oltava yli  600  ajon/h.  

Muuttuvien merkkien ohjausta muutettiin siten, että viesti  "Fare  för kö..." 
 annetaan kun liikenne  on  epästabiili  kandessa mittauspisteessä,  tai  kun 

liikenne  on  ollut epästabiili yli  1 5  minuuttia jossain mittauspisteessä. 
Viesti poistetaan, kun kaikissa mittauspisteissä liikenne  on  stabiili. Viesti 

 "Store  försinkelser..."  annetaan kun liikenne  on  ollut epästabiili kandessa 
mittauspisteessä yli  1 5  minuuttia.  "Store  forsinkelser..... -viestistä pala-
taan suoraan normaalitilaan.  

3.4  Ranska  (Seminar... 1982, Strobel 1982)  

Ranskassa käytetään reittiohjausta useilla tieosilla helpottamaan varsinkin 
 loma-aikoina esiintyviä ruuhkia. Esimerkkinä pohjois-eteläsuuntainen valta-

tie  RN 10,  joka välittää liikennettä  Atlantin  rannikon  ja  Espanjan rajan 
välillä.  

3.4.1  Järjestelmãn  kuvaus 

Kuvassa  19  esitetyllä  valtatiellä RN1O  on 550 km  matkalla kanden tyyppi-
siä vaihtoehtoisia reittejä: ns.  bis-reittejä  ja ruuhkanpurkureittejä (dele

-stage).  

Bis-reitillä annetaan ajajalle tieto alempiluokkaisesta tiestä, jolla pääsee 
perille varmasti ilman ruuhkia.  Bis-reitti ei välttämättä ole päätietä  no

-peatnpi  reitti.  Bis-tiet ovat yleensä pitkiä, joskus satojen kilometrien reitte-
jä, joille ohjaus toimii osittain tosiajassa. Liikenne ohjataan  Bis-reitille, kun 
päätie alkaa ruuhkautua  ja Bis-reitin välityskyky riittää. Voidaan kertoa 
esim. usean päivän ruuhkista, joiden aikana suositellaan  Bis-tien käyttöä. 

Ruuhkanpurkureiteillä  liikenne ohjataan  pä  ätien ruuhkaisen  osuuden ohi, 
kun kiertotien matka-aika  on  pienempi kuin päätiellä. 
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Kuva  19.  Va/tat/en  RN 10  ja  vaihtoehtoiset reitit: 
 ruuhkanpurkureitti ---  bis-reitti.  (Strobe! 1982) 

3.4.2  Laitteisto  

Liikennetiedot  kerätään mittauspisteissä, joissa voidaan olettaa esiinty-
vän ruuhkaa. Tieosuudella  on  neljä ohjauskeskusta: kolme alueellista 
keskusta  ja  koordinoiva keskus. 

Aluekeskuksen  toiminnat ovat 

-  tiedon keräys mittauspisteiltä 
-  tapahtumien kirjaaminen 
- mittaustietojen muunto tiedoiksi liikennetiheydestä  ja  jonoista 
- ohjauspäätöksen  tekeminen kuuden minuutin välein 
-  muuttuvien opastusmerkkien ohjaaminen 
-  tiedon siirto koordinoivaan keskukseen kuuden minuuutin välein. 

Koordinoivassa  keskuksessa  on seinätauluissa  näkyvissä kunkin hetkinen 

liikennetilanne  ja  suositeltavat  reitit. 
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Vuonna  1976  valtatiellä  RN 10  oli käytössä viisi  bis-reittiä  ja  seitsemän 

 ruuhkanpoistoreittiä. Mittauspisteitä  oli  60,  joissa mitattiin  induktiivisilmu

-koilla  tai  tutkalla liikennemääriä  tai  ilmaisimien varausastetta.  Järjestelmä 
ei ole täysin automaattinen. Ihmisen osuus valvonnan lisäksi  on  

-  Bis-reittien avaus  tai  sulkeminen järjestelmän antamien tietojen perus-

teella  

- ruuhkanpurkureittien ohjausalgoritmin  mandollinen muokkaus  
-  automaattisen järjestelmän ulkopuolisen tiedon  keräys  ja  välitys. 

Erityisen vilkkaan liikenteen aikana  ilmavalvonnalla täydennetään  auto-
maattista systeemiä.  limavalvonnan  lentokoneet ovat yhteydessä alueelli-
seen  ohjauskeskukseen.  

Muuttuvat opastusmerkit 

Tieto reitistä annetaan  päätiellä  ennen  erkanemiskohtaa  kuvan  20  mukai-
silla neljällä  muuttuvalla opastusmerkillä,  jotka ovat yleensä  prismamerk-

kejä.  Kun  ruuhkanpurkureittiä  suositellaan, merkeissä kerrotaan ruuhkan 
sijainti  ja  reitin kohteet.  Bisreitin  merkeissä kerrotaan  vain  reitin kohteet. 
Reitit  on  viitoitettu  kiinteillä keltaisilla  (ruuhkanpurkureitti)  tai  vihreillä  (Bis - 

reitti)  nuolilla  normaalin  viitoituksen  yhteydessä.  

Ohjaus  ruuhkanpurkureitille  

Aux 

• . 
____________ 	r'  BAYONN1 

ESPAGJ 

ri.  r  
ITINEaAIRE  BIS  I  

BAYONNE  I  
ESPAGNE  I  

	

FlècheS sertee 	I 	______________  
c  iiii  r1  

.-A2km 
UTINERAIRE  SIS 

BAYONNE 
 ES PA G NE  

Cl  

r 
AU U  

DELS  S TAG S 
400m 

BO  UC  HON  

RUFFEC  

Kuva  20.  Muuttuvat  opastusmerkit  bis-reitilä  (vas.)  ja ruuhkanpurkureitil-
lä (oik.). (Strobel 1982) 
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3.4.3  Tuloksia 

Ruuhkat vähenivät vuoden  1976  heinä-elokuussa noin  30  %  verrattuna 
edelliseen vuoteen, vaikka liikennemäärät olivat kesä- heinäkuun vaihtees-

sa  9  %  ja  elokuun lopussa  1 7  %  suuremmat.  

Bis-reitille ohjaavia merkkejä noudatti  10-30  %  autoilijoista  ja  ruuhkan-
poistoreitille ohjaavia merkkejä  40-80  %  Ero selittyy ruuhkanpoistoreitin 
ensimmäisen merkin shokkivaikutuksella: 'RUUHKAA ...". 

Kustannukset  ja  hyödyt  

Vuonna  1976  ruuhkien vähenemisestä aiheutuneet aikasäästöt heinä-  ja 
 elokuussa olivat  7,2  miljoonaa frangia, mihin ei ole laskettu poltto-

ainesäästöjä. Järjestelmän investointikustannukset olivat yhteensä  5,5 
 milj.  frangia, josta tiedotuskampanjan osuus  1 ,5  miljoonaa.  

3.5  Muita maita  

3.5.1  Hollanti  (Rijkswaterstaat  1991)  

Hollannissa  on  kehitteillä useita toslaikaisia reitti-informaatiojärjestelmiä, 

joiden päätarkoitus  on  olemassa olevan tiestön tehokkaampi käyttö. Lii-

kenneturvallisuuden parantaminen  on  toissijainen tavoite. 

Järjestelmässä välitetään tietoa edessä olevasta Ilikennetilanteesta tien- 
käyttäjille tienvarsitauluilla. Tiedot saadaan  jo  käytössä olevasta MCSS + 

-moottoritien ohjausjärjestelmästä. Tietojen perusteella voidaan laskea 

esim. jonon pituuksia  tai  viivytyksiä.  

Ensimmäinen järjestelmä otetaan koekäyttöön vuoden  1991  loppupuolella 

moottoriteillä  A8  Amsterdamin pohjoispuolella. Viiden vuoden kuluessa 

käytössä  on  noin  30  tiedotustaulua  Amsterdamin kehätiellä  ja  muilla 

pääteillä. Järjestelmää kehitetään siten, että useita tauluja voidaan ohjata 

yhdessä.  

3.5.2  Sveitsi  (Seminar...1982) 

Sveitsissä  on  käytössä muuttuvilla opastusmerkeillä toteutettu kierto-

tiejärjestelmä  mm.  moottoritiellä  N 3  välillä Wollishofen -  Zurich  paikassa, 

jossa  2  +  2  kaistainen  moottoritie liittyy katuverkkoon. 
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Järjestelmään kuuluu  6  jonoilmaisinta  ja  4  muuta ilmaisinta, joiden  anta-
mien  tietojen perusteella ohjauspäätökset tehdään. Jonoilmaisimet ovat 
moottoritien loppumiskohdassa  ja kiertotiellä.  

Muuttuvat opasteet ovat kiertotien erkanemiskohdassa portaalissa. Merkit 
voivat olla tyhjiä  tai  viestinä voi olla kiertosuositus  ja  pakollinen kierto. 
Merkkejä noudatettiin alussa paremmin kuin neljän käyttövuoden jälkeen.  

3.5.3  Iso-Britannia  (Taylor 1991)  

Iso-Britanniassa tutkitaan korridooriohjauksen mandollisuutta kandessa 
kohteessa. Käytännön kokemuksia järjestelmistä ei ole.  

3.5.4  Tanska (Jörgensen  1991)  

Tanskassa ei ole tällä hetkellä käytössä muuttuvilla opastusmerkeillä 
toteutettuja reittiohjausjärjestelmiä. Suunnittelun alkuvaiheessa  on  kuiten-
kin järjestelmä, jossa  tunnelin  kapasiteetin täyttyessä liikennettä ohjataan 

 tunnelin  ohi vaihtoehtoista reittiä. Tarkempia tietoja ei vielä ole saatavis-
sa.  

3.5.5  Ruotsi  (Burén  1990)  

Ruotsissa ei ole käytössä muuttuvilla opastusmerkeillä toteutettuja reit-
tiohjausjärjestelmiä. Tukholmassa käytetä  än  jonovaroitusjärjestelmä  ä,  joka 
varoittaa jonon muodostumisesta tunnelissa, jossa  on  lyhyet näkemät. 

 Tunnelin hikennemäärä  on  noin  16 000  ajoneuvoa arkivuorokaudessa  ja 
 nopeusrajoitus  40 km/h. Pä  ätarkoituksena  on  liikenneturvallisuuden paran-

taminen estämällä peräänajot paikallaan seisovaan jonoon. 

Laitteisto  ja  ohjausperiaate 

Jonovaroitusjärjestelmä  än  kuuluu kaksi varoitustaulua  ja jonoilmaisimet. 
Varoitustaulut  ovat  tunnelin suuaukossa ja tunnelin  katossa ennen kaarreo-
suutta. Jonot havaitaan kandella jonoilmaisimella, jotka  on  sijoitettu 
välittömästi  tunnelin  kaarteen jälkeen. Kun jonoilmaisimet havaitsevat 

 tunnelin kaarteeseen  ulottuvan jonon, tauluihin syttyy teksti  "KÖ  I  TUN-
NELN".  laulujen molemmilla puolilla  on  lisäksi keltainen vilkkuva valo. 
Ohjausjärjestelmä sytyttä  ä  varoitustaulut,  kun ainakin toinen jonoil-
maisimista  on  havainnut jonon vähintään  10  sekunnin ajan. Varoitustaulu 
sammutetaan, kun ilmaisin ei enää havaitse jonoa. Järjestelmä  on  maksa-
nut  1 50 000  kruunua. 
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Jarjestelmän käyttöaikana  onnettomuuksia  ja  vaaratilanteita  on  ollut ar-

violta neljäsosa odotettua vähemmän eli  varoitusjärjestelmä  on  estänyt 

 0,9  -  1 ,4  onnettomuutta vuodessa.  
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4 HELSINKI-LAHTI LIIKENNEKÄYTÄVÄ 

 4.1  Liikennekäytävän  kuvaus 

Helsingin  ja  Landen välillä moottoritie/moottoriliikennetie (vt4)  ja sen  rin-

nalla kulkevan vanha landentie (mtl4O) muodostavat liikennekäytävän, 
jossa autoilijan käytettävissä  on  noin sadan kilometrin matkalla kaksi 
samansuuntaista toisiaan lähellä olevaa korkealuokkaista yleistä tietä.  
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Kuva  21. Helsinki-Lahti  liikennekäytävä.  

Valtatie  4 on  välillä  Helsinki-  Järvenpää nelikaistainen moottoritie, Jär-
venpään liittymän jälkeen  tie  kapenee kaksikaistaiseksi moottoriliikenne-
tieksi. Kesällä  1991  aloitettiin moottoriliikennetiellä välillä Järvenpää - 

Mäntsälä ohituskaistakokeilu. Ohituskaistatiellä  on  molempiin suuntiin 
yksi jatkuva kaista, joiden välissä  on  ohituskaista. Ohituskaista  on  vuoro-
tellen osoitettu kummallekin ajosuunnalle. Tiellä  on  tielaitoksen  kiinteät 
liikenteen automaattiset mittauspisteet  (LAM)  Jakomä  essä,  Mäntsälän 
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eteläpuolella sekä Uudenmaan  ja  Hämeen läänin rajalla Landessa. Nopeus-

rajoitus moottoritiellä  on 120 km/h  ja  moottoriliikennetiellä  100 km/h.  

Maantie  140 on  kaksikaistainen  maantie, joka ennen moottori -ja  moot
-toriliikenneteiden  valmistumista toimi valtatienä  4.  Tielaitoksen  kiinteä 

 LAM-piste  sijaitsee Järvenpään  ja  Mäntsälän välillä. Järvenpään  ja  Mäntsä-

län välillä tiellä  on 100 km/h, 80 km/h  ja  60 km/h  nopeusrajoitukset.  

4.2  Tehdyt kenttätutkimukset 

Kesällä  1 991  tehtiin moottori -ja  moottoriliikennetiellä kaventuman  molem-

min puolin liikenneanalysaattorimittauksia, joiden tarkoituksena oli tutkia 
kaventumassa esiintyvän ruuhkan ominaisuuksia. Ruuhkaa ei kuitenkaan 
havaittu mittauspäivinä. Analysaattorimittausten perusteella TKK:n liiken-

nelaboratoriossa tehtiin simulointi, jolla tutkittiin pullonkaulan vaikutusta 

ruuhkatilanteessa. Ruuhkan muodostumista  ja  purkautumista  moot
-toriliikennetiellä  tutkittiin rekisteritunnustutkimuksen  ja  siirrettävillä  lam

-laskureilla  tehtyjen mittausten perusteella. Rinnakkaistiellä tehtiin rekisteri-

tunnustutkimus, joiden avulla voidaan määrittää matka-aikoja. Lisäksi 

aiemmilta vuosilta  on  käytettävissä aineistoa etenkin moottoriliikennetien 

ominaisuuksista. Tehtyjä mittauksia voidaan käyttää hyvä ksi reittioh-

jausalgoritmien muodostamisessa  ja  vertailuaineistona  mandollisissa 

seurantatutkimuksissa.  

4.3  Liikennemäärät  ja  ruuhkaherkkyys  

Valtatien  4  ja  maantien  140  vuoden  1990  keskivuorokausiliikennemäärät 

(KVL)  on  esitetty kuvassa  22.  Järvenpään  ja  Mäntsälä  E:n  välillä liiken-

nemäärä  on 12 100  autoa/vrk,  Mäntsälä  E:n ja  Levannon  välillä  11 800 
 autoa/vrk  sekä Levannon  ja  Landen välillä  10 300  autoa/vrk.  Maantien 

 140  KVL  Järvenpään  ja  Landen välillä  on 4 000...5 600  autoa/vrk.  

Kesäisin viikonloppuliikenteessä moottoriliikennetien liikennemä  ärä on 
 suurimmillaan yli  20 000  ajon/vrk. Liikennemäärä  on  perjantaisin suurem-

pi kuin sunnuntaisin. Rinnakkaistiellä liikennemäärät eivät sanottavasti 

kasva viikonloppuliikenteessä. 

Vuosien  1987-1 988 mä  äräpaikkatutkimusaineiston  mukaan moottoritien 

kesän keskivuorokausiliikenteestä (KKVL)  7.5  %  kulkee  pää  kaupunkiseu

-dun  ja  Mäntsälän väliä  ja  9%  pääkaupunkiseudun  ja  Landen väliä. Rinnak-

kaistiellä osuudet ovat vastaavasti  14  %  ja  0  %. Haastattelupisteenä  oli 

pääkaupunkiseudun  raja.  
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Vuosina  1 990  ja  1 991  tehtyjen  moottoriliikennetien rekisteritunnustutki
-musten  mukaan perjantain menoliikenteessä  läpimenevän  liikenteen osuus 

Järvenpään  ja  Mäntsälä  E:n  välillä oli  80...85  %.  Vastaavasti sunnuntain  
paluuliikenteessä  osuus oli  77...78  %. Mittauspäivät  olivat toukokuussa  ja 

 kesäkuussa.  (Tielaitos  1992) 
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Kuva  22. Keskivuorokausiliikennemäärät Helsinki-Lahti liikennekäytävässä.  

Mäntsälän  LAM-pisteen vuoden  1991  ja  1990  KVL:t  kuukausittain  on 
 esitetty kuvassa  23.  Heinä kuussa  1 991  moottoriliikennetiellä  tehtiin  

ohituskaistatiekokeiluun  liittyviä päällystys-  ja  tiemerkintätöitä.  Vuoden 
 1991  liikennemääriin  ja  niiden jakautumiseen  liikennekäytävässä  on 
 vaikuttanut lisäksi moottoritien  ja  Kehä  111:n  liittymän  rakennustyöt, jolloin 

liikenne Kehä  uI:lta  Lahteen ohjattiin osan aikaa  rinnakkaistien  kautta.  
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Kuva  23.  Keskivuorokausiliikenne  kuukausittain moottoriliikennetiellä 
Mäntsälän  LA M-pisteessä vuosina  1990  ja  1991  

Moottoriliikennetien liikennem  ä ä rä  -tiheys kuvaaja  on  esitetty kuvassa  24. 
 Kuvaan  on  koottu Mäntsälän  LAM-pisteen vuoden  1990  ja  1991  kesäajan 

 viikonloppujen ruuhkasuunnan tuntiliikennehavainnot.  
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Kuva  24.  Moottoriliikennetien liikennemäärä-tiheyskuvaaja. 

Kuvaajasta  voidaan nähdä, että liikennemäärä ruuhkasuunnassa kasvaa 
hyvissä oloissa noin  1 550  ajon/h:iin  lähes suoraviivaisesti,  ja  nopeudet 
pysyvät lähes vakiona. Suurilla liikennemäärillä liikenne  on  herkkää häi-
näille, jotka saattavat romanduttaa tien välityskyvyn. Kuvaajassa oikealla 
oleva pistejoukko  on  häiriähavaintoja,  jolloin liikenne  on  ollut hidastunutta.  
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Vuoden  1 990 LAM-tietojen perusteella liikenne hidastui Mäntsälän pis-
teessä kuutena päivänä. Liikenne  on  katsottu  hidastuneeksi,  kun  tuntilii-
kenteen  keskinopeus  on  alle  75 km/h.  Kahtena päivänä ruuhkan kesto oli 
neljä tuntia, yhtenä päivänä kolme tuntia  ja  kahtena päivänä yhden  tun-
nin.  Hidastumat  tapahtuivat toukokuun  ja  syyskuun välisenä aikana 
perjantain menoliikenteessä.  Hidastuneet  päivät  on  merkitty kuvaan  25  
nuolella. 
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Kuva  25.  Huipputuntiliikennemäärät  Mäntsälän  LAM-pisteessä vuosina  
1990  ja  1991.  

Suurin  tuntiliikennemäärä  vuonna  1 990  oli  1 582  ajon/h.  Yli  1 500  ajon/h 

 tunteja oli neljä. Sunnuntaisin  tuntiliikennemäärä  ei ylittänyt  1 500  ajon/h. 

 Kun  liikennemäärä  oli  alle  1 200  ajon/h, liikennevirrassa  ei ollut  hidastunei

-ta  tunteja.  



1600 

1400 

1200 
cI  

1000 

800 

g 600 
E 

-1 400 

200 

0 
O 	 -, 	 N) 	L() 	N— 	O) 

N 	C 	C4 	(-4 	) 	 N) 	N) 	V 	 -  

viikko  

_-- 	 'J•  ..........- 

--U 	perjantai  -91 

—o---  perjantai  -90  

50 	 Beittiohjaus LanderitieliL esiselvitys 

HELSINKt -LAHTI  LIIKENNEKÄYTÄVÄ  

Vuonna  1991  ruuhkia oli vähemmän kuin vuonna  1990,  vaikka liikenne- 

määrät kasvoivat.  Hidastuneita  tunteja oli kahtena päivänä, kun päällys -

tystytyön  aikaista liikennettä ei oteta huomioon. Yli  1 500  ajoneuvon  

huipputuntien  määrä kasvoi. 

Landen  LAM-pisteessä  huipputuntien liikennemäärät  ovat perjantaisin 

jonkin verran pienemmät kuin Mäntsälässä. Sunnuntain  huipputuntiliiken-

nemäärissä  ei juuri ole eroja. Suurin  tuntiliikennemäärä  oli  1 552  ajon/h. 

 Vuonna  1 990  hidastuneita  tunteja oli kahtena sunnuntaina  ja  vuonna  1 991 
 kahtena perjantaina. Yli  1 500  ajoneuvon  tuntiliikennemääriä  oli kolme 

kertaa, joista kerran Helsingin suuntaan.  

Kuva  26.  Huipputuntiliikennemäärät  Landen  LA M-pisteessä vuosina  1990 

 ja  1991. 
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Kuvaan  27 on  koottu  rinnakkaistien  viikonlopun  huipputunnit.  Kuvasta 
voidaan nähdä, että heinä-elokuun vaihteessa viikosta  31  alkaen huippu- 
tuntien  liikennemäärät  kasvoivat selvästi. Tähän saattavat olla syynä 
heinäkuussa tehdyt  ohituskaistatien  päällystys-  ja  tiemerkintätyöt,  joiden 
aikana  tienkäyttäjät tottuivat  käyttämään rinnakkaistietä.  Perjantailii-

kenteessä  suurin  tuntiliikennemäärä  oli  1 21 6  ajon/h,  joka oli vuoden ainoa 
hidastunut tunti. Yli  800  ajon/h tuntiliikennemääriä  oli kuutena päivänä.  
Sunnuntailiikenteessä  Helsingin suuntaan  huipputuntiliikennemäärä  oli  1 
049  ajon/h.  Kaikkina muina tunteina  liikennemäärä  oli  alle  800  ajon/h.  
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Kuva  27. Huipputunti/iikennemäärätrinnakkaistien LA M -pisteessä vuonna 
 1991. 

LAM-tietojen perusteella pahin ruuhka vuonna  1991  sattui  1.9.  sunnun-

tain  paluuliikenteessä.  Samana päivänä tehtiin  kolmikaistatietutkimukseen  
liittyen mittauksia kiinteiden  LAM -pisteiden lisäksi  mm.  siirrettävillä  LAM - 
laitteilla  ja  videoitiin rekisteritunnustutkimus. Mittaustuloksia  on  käytetty 
hyväksi kohdassa  4.5.1  esitetyssä  viivytyslaskelmassa,  jossa  on  koetettu 
selvittää  ruuh  kan  aiheuttamat  keskimä äräiset  ja  kokonaisviivytykset shok-
kiaaltoteorian  perusteella. Kaikkiaan mittauksia tehtiin  n. 30 km  matkalla 

 10  eri pisteessä.  

4.4  Matkanopeudet  

Kuvissa  28  ja  29 on  esitetty  matkanopeuden  riippuvaisuus  liikennemää-

rästä moottoriliikennetiellä  ja  rinnakkaistiellä. 
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Kuva  28. Matkanopeuden  ja  liikennemäärän  riippuvaisuus  moo ttoriliiken
-ne tiellä.  (Moottorillikennetien ...  1991), (Summala 1987) 

Kuvaajaan  on  yhdistetty tulokset kandesta eri tutkimuksesta.  Matkanopeus 

moottoriliikennetiellä  laskee  alle  90 km/h  kun  liikennemäärä ajosuunnassa 

 on  yli  1 200... 1 300  ajon/h.  
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Kuva  29. Ma tkanopeus/liikennemä ärä -riippuvaisuus  rinnakkais  tiellä. 

(Valtatie  4 ... 1980) 

Rinnakkaistiellä matkanopeus  laskee  alle  80 km/h,  kun  liikennemäärä  on 
 yli  800... 1 000  ajon/h.  Kuvaan  29 on  yhdistetty  1 5 min  aikajakson  mit-

taukset  rekisteritunnustutkimuksesta  kesä Itä  1 991  ja  ruuhkatutkimuksesta 

 vuodelta  1 980  (Valtatie  4... 1 980).  Ruuhkatutkimuksen  aikaan  rinnakkaistie  
toimi vielä  valtatienä  4,  jolloin  liikennemäärät  olivat suuremmat kuin 
nykyisin. Kaikki yli  500  ajon/h  havainnot  ja  ruuhkahavainnot  ovat vuodelta 

 1980.  Havainnot ovat Järvenpään  ja  Mäntsälän väliltä pohjoiseen suun -

tautuvasta  liikenteestä.  
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4.5  Ruuhkan teoriaa  

Landentien liikennekäytävässä  on  rakenteellinen pullonkaula Järvenpääs-
sä, jossa nelikaistainen moottoritie kapenee kaksikaistaiseksi moottoritiek

-si.  Tällöin huippuliikenteessä kavennukseen saattaa muodostua jonoa 
moottoritien suuntaan,  jos  moottoritien syöttämä liikennemäärä ylittää 

pitkäaikaisesti moottoritien liikenteen välityskyvyn. Ruuhkaa esiintyy 
kavennuksessa kuitenkin harvoin. Yleensä ruuhkaa  on  ollut eri paikoissa 
moottoriliikennetiejaksolla, kun liikennemäärät ovat olleet lähellä tien 
välityskykyä, jolloin liikenne  on  herkkää häiriöille. Häiriö saattaa romah-
duttaa tilapäisesti tien välityskyvyn,  ja  seurauksena  on  ruuhka. 

Paikallisen puflonkaulan aiheuttamaa ruuhkautumista voidaan tarkastella 
yleisen liikennemä  ärä -liikennetiheys  kuvaajan avulla.(Pursula  1 990) 
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Kuva  30.  Puionkaula  tilan  te/si/fl  liittyvien  shokkiaaltojen  nopeudet 

 (Pursula  1990)  

Landentiehen sovelletttuna  kuvaajan ylempi käyrä kuvaa moottoritietä  ja 
 alempi käyrä moorttoriliikennetietä. Ennen pullonkaulaa tiellä  on  kuvaajan 
 1  mukainen liikennetilanne  ja  pullonkaulassa  kuvaajan  2  mukainen tilanne. 

Kun liikennemäärä ylittää pullonkaulan välityskyvyn, tilanne muuttuu 
pullonkaulaa edeltävällä tieosalla tilasta  A  tilaan  B,  jossa liikennemäärä  on 

 pullonkaulan välityskyvyn  suuruinen. Tällöin tiellä syntyy taaksepäin 
etenevä shokkiaalto. Kun ylikysyntä loppuu, liikennevirta muuttuu tilasta  
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B  tilaan  C,  jolloin  shokkiaalto  etenee liikenteen suuntaan  ja  jono purkautuu.  

Shokkiaallon  nopeus voidaan laskea  liikennemäärä-  ja  tiheyseroista:  

kasvava ruuhka 	c1  = 	- 	- k 1 )  <  0 

purkautuva  ruuhka  c2  = 	- Q)/(k1 - k) > 0  

jossa 	 C 1,2  

oc 
 Q  

k r 

 k1  

k  

aallon nopeus  (km/h) 
liikennemäärä  ylikysynnän aikana  (ajon/h) 

pullonkaulan välityskyky (ajon/h) 
liikennemä  ärä  ylikysynnän jälkeen  (ajon/h)  
ylikysynnän  liikennemäärä  a  vastaava  liikenneti-

heys  normaalioloissa  (ajon/km) 

puflonkauan välityskykyä  vastaava liikenne- 
tiheys ruuhkassa  (ajon/km) 
liikennetiheys  ylikysynnän jälkeen. 

Käytännössä  liikennemäärä-tiheyskuvaaja  ei ole kuvan  30  mukainen ylös- 

alainen  paraabeti,  vaan  kuvaajassa  on epäjatkuvuuskohta,  kuten kuvan  24 

 (sivu  48) pistejoukosta  voidaan havaita. Tällöin  häiriöttömissä  oloissa tien  

liikennemäärä  kasvaa lähes suoraviivaisesti, kunnes häiriö romanduttaa 
tien  välityskyvyn. Shokkiaaltomenetelmää  voidaan soveltaa myös  epäjat -

kuvaan  käyrään,  tosin  käyrän sovittaminen epäjatkuvuuskohdan  ympäris-
töön  on  hankalaa.  

Shokkiaaltoteorian  mukaisesti voidaan laskea ruuhkan aiheuttama keski-
määräinen  viivytys,  kun ylikysynnän kesto tiedetään. Kuvassa  31  tilan-
netta  on havainnollistettu  matka -aikakoordinaatistossa,  jossa ruuhkan 
pituus tiellä eri  ajankohtina  on  luettavissa.  Viivytyslaskelman  vaiheet ovat  

Määritetään liikennemäärä-liikennetiheyskuvaajasta shokkiaaltojen 

 nopeudet  c 1  ja  c 2 ,  ajoneuvon nopeus ruuhkassa  v,  ylikysynnän 
aikana ruuhkaan saapuvan ajoneuvon nopeus  Vr,  ja  ylikysynnän 
jälkeen ruuhkaan saapuvan ajoneuvon nopeus  v. 

Määritetään ruuhkautuneen tieosan  pituus  I  ja  ruuhkan  joutuvien  

ajoneuvojen lukumäärä  Vi  ja  V2  ylikysynnän keston  tja  shokkiaal-

tojen nopeuksien  perusteella:  
= c 1 t 

trt = lic 2  = (c 1 /c 2 )  t 
V 1  =  kasvavan ruuhkan  ajoneuvomäärä = tQ r  
V2  =  purkautuvan ruuhkan  ajoneuvomäärä = (trt)Q 
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Keskimääräinen viivytys  on  kuvan  31  tapauksessa  

d  =  [0,5 V 1 	((1 /v8 )-(1  /v r)) +  0,5 V2 	((1 Iv) -(l Iv))] I (V 1  +  V 2 ) 
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Kuva  31. Ruuhkatilanteen  tarkastelu matka -aika  koordinaatistossa.  

Menetelmää voidaan soveltaa ruuhkiin myös tielinjalle, jossa ei ole raken-

teellista pullonkaulaa. Tällöin oletetaan, että tiellä tapahtuva häiriö pudot-
taa välityskykyä hetkellisesti, jolloin muodostuu tilapäinen paikallinen 

pullonkaula. Ongelmana  on  pullonkaulan  sijainnin  ja  välityskyvyn  määrit-

täminen. Menetelmää  on  sovellettu kohdassa  4.6.1.  esitetyssä viivytys-

laskelmassa 

Sivulla  48  esitetystä moottoriliikennetien liikennemä  ä rä -tiheys kuvaajasta 

voidaan nähdä, että hyvissä oloissa  tie  välittää yli  1 500  ajon/h,  mutta 

häiriön  ja  ruuhkan todennäköisyys kasvaa, kun liikennemäärä  on  yli  1 
300  ajon/h.  Tällöin muodostuvien tilapäisten pullonkaulojen välityskyky  on 

 ollut  900... 1 000  ajon/h.  

4.5.1  Simulointi  Järvenpään liittymän pullonkaulassa 

(Pursula.&  Holma  1992)  

TKK:n liikennelaboratorion DYMA-simulointimallilla simuloitiin  moottoritien 
pohjoispään kaventuman ruuhkaa  ja sen  aiheuttamia viivytyksiä. Simu - 



56 
	

Reittiohjaus LandentieliL esiselvitys  

HELSINKI -LAHTI  LIIKENNEKÄYTÄVA 

lointia  varten tehtiin liikenneanalysaattorilla mittauksia kesällä  1991  kahte-

na eri ajankohtana  14.6.  ja  juhannuksen menoliikenteessä  20.6.  Kummal-

lakaan kerralla ei kavennuksessa tapahtunut ruuhkautumista, joten kaven
-tuman välityskykyä  ei saatu selville. Tarkempi simulointirnalli  on  mandolli-

nen  vain  riittävien kenttätutkimusten pohjalta, jolloin mittaustuloksia  on 
 myös kaventuman ruuhkista. 

Simuloinnin alustavana  tuloksena saatiin, että pullonkaulan ruuhkautumi-

nen  on  hyvin herkkää ylikysynnän suuruudelle. Syöttöliikenteen pieni 
nostaminen aiheuttaa liikenteen täydellisen pysähtymisen pullonkaulassa 
joksikin aikaa. Viivytykset tien kapenemakohdassa voivat olla  varsin 

 suuret,  jos  kysyntä ylittää moottoriliikennetien välityskyvyn.  

4.6  Ruuhka  1.9.1991  

Sunnuntain paluuliikenteessä  1 .9.1 991  tehtiin ohituskaistatiekokeiluun 

liittyviä mittauksia moottoriliikennetiellä Järvenpään  ja  Mäntsälä  P:n 

 välillä kuvaan  32  merkityissä  paikoissa. 

.JARVE  
PA 4  

Kuva  32.  Rekisteritunnustutkimus-  ja  LAM-pisteiden  sijiinti  

Samana päivänä  tie  ruuhkautui  paikoitellen noin kolmen  tunnin  ajaksi, 
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kuten kuvasta  33  voidaan nähdä. Kuvassa  33 on  esitetty ruuhkapäivän 

liikennemäärät  ja  nopeudet  tunnin  mittausjaksoissa  Mäntsälän  LAM - 

pisteessä  110.  Liitteeseen  on  koottu eri mittauspisteiden liikennemäärä

-ja  nopeustietoja ruuhkapäivältä.  
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Kuva  33.  Liikennemäärät  ja  nopeudet Mäntsälän  LAM-pisteessä  110 
L9. 1991  

Moottoriliikennetie alkoi ruuhkautua rekisteritunnustutkimuksen pisteen  1 5 
 lähistöllä noin  klo  1 8.20,  jolloin liikenteessä tapahtui jonkinlainen häiriö. 

 1 5  minuutin mittausjakson tuntiliikennemäärät ennen häiriötä olivat  1 
300... 1 500  ajon/h.  Häiriön takia tien välityskyky  ja  nopeudet laskivat,  ja 

 todennäköisesti videoinnissa käytettävä  kamera  edelleen laski tien välitys- 

kykyä noin 900:aan ajon/h. Jono kasvoi siten, että  se  saavutti  LAM- 
pisteen  8  klo  18.30,  pisteen  10  klo  18.40  ja  pisteen  110  klo  19.00. 

 Jonon loppuosan paikkaa ei voida mittausaineiston perusteella tarkoin 

määritellä. Jonosta tehtyjen havaintojen perusteella  se  ulottui kuitenkin 

Mäntsälä  E:n  pohjoispuolelle, jolloin  osa  tienkäyttäjistä  siirtyi rinnakkais - 
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tielle Mäntsälä E:ssä  tai  P:ssä.  Tätä tukee kuvan  34  rinnakkaistien  LAM- 
pisteen liikennemäärätiedot, joiden mukaan tuntiliikenne  klo  20-21  oli 

 1 060  ajon/h,  mikä  on  noin  300  ajoneuvoa suurempi kuin normaalin viikon-
lopun huipputuntiliikenne.  
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Kuva  34.  Liikennemäärät rinnakkaistien  LA M-pisteessä  1.9. 1991  ja  11.8. 
1991.  

Jono alkoi purkautua, kun videokuvaukset lopetettiin, jolloin tien välitys- 

kyky kasvoi. Jono purkautui edestä päin, kun ruuhkainen tieosa syötti 

vähemmän liikennettä kuin tien kohonnut välityskyky. Pisteessä  8  liikenne 

alkoi sujua  klo  20.15,  mutta pisteessä  110  ruuhkautuminen jatkui  klo 
 21.40  saakka. 

Kuvassa  35 on  esitetty  LAM-pisteen nro  8  liikennemäärä -tiheyskuvaaja 
 ruuhkan aikana.  
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Kuva  35. LAM-pisteen  8  liikennemäärä  ja  tiheys eri  keionaikoina  ruuh- 

kassa  1.9. 1991.  Havaintojen  aikajaksona  on 15 min. 
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4.6.1  Viivytyslaskelma  

Ruuhkan  viivytyslaskelman  perustana ovat  rekisteritunnustutkimuksen  ja 
 LAM-pisteiden  mittaustulokset. Shokkiaaltomenetelmän  mukainen  viivytys

-laskelma  on  tehty  rekisteritunnustutkimuksen  ja  LAM -pisteen  nro  8 1 5 
 minuutin  aikajakson liikennemä  ärä -liikennetiheys  havaintojen perusteella. 

Viivytykset  on  laskettu  graafisesti  kuvasta  36.  

Kuvaan  on  merkitty  pisteillä ajankohdat,  jolloin liikenne  ruuhkautui  ja  alkoi 
jälleen sujua  LAM -mittausten mukaan pisteissä  8, 10  ja  110.  

JR yEN PAA  

>0  
LAHT> 	 AIKA  

Kiva  36.  Ruuhkan kehitys matka-aika akselilla. 

Laskelmassa  on  käytetty seuraavia  yksinkertaistettuja  lä  htöarvoja: 

Kellonaika 	Välityskyky 	ruuhkassa  Liikennemä  ärä  kasvavan ruuhkan 
takana  ja  purkautuvan ruuhkan 
edellä  

	

18.35-19.35 	900  ajon/h 	 1 200  ajon/h  (kasvava)  

	

19.35-21.40 	900  ajon/h 	 1 100  ajon/h (purkautuva) 

Shokkiaallon  nopeus  c 1  on 10,4 km/h.  Klo  19.35  jonon  pää  saavuttaa 
Mäntsälä  E:n,  jolloin  osa  ylikysynnästä  siirtyy vanhalle tielle  ja  laskelmas - 

2  
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sa  on  oletettu, että jonon pituus ei enää kasva. Jonon matkanopeus  v on 
1 8 km/h  ja  jonoon saa puvan auton nopeus  Vr  on 85,7 km/h.  Purkautuvas

-sa  ruuhkan aallon nopeus  c 2  on  keskimäärin  4 km/h.  Jonon matkanopeus 
oletettiin samaksi kuin kasvavassa ruuhkassa  ja  purkautuvasta  jonosta 
eteenpäin karkaavan auton nopeus samaksi kuin jonoon saapuvan auton 
nopeus. 

Laskelmassa  on  laskettu keskimä äräiset viivytykset aikajaksoille  

(1) 18.20-19.23 
(2) 19.23  -  19.35 
(3) 19.35  -  21.40.  

jolloin aikajaksona  

(1) Jono kasvaa taaksepäin suoraviivaisesti.  
(2) Jakson alussa jonoon saapuvan ajoneuvon ajettua ruuhkan läpi 

jono alkaa purkautua edestä, jolloin jonon pituus  on I =8,4 km. 
 Jono kasvaa edelleen taaksepäin suoraviivaisesti. Jonon pituus 

kasvaa  vain  vähän, koska jono purkautuu lähes samalla no-
peudella kuin  se  kasvaa.  

(3) Jakson alussa jono  on  pisimmillään, jolloin  sen  pituus  on 12=9 
km.  Jonon  pää on  saavuttanut Mäntsälä  E:n ja  jää  sen  tasalle. 
Jono purkautuu edelleen edestä. 

Ajoneuvon keskimä äräiseksi viivytykseksi saadaan  

(1): d 1 	0,5 •l  ((1  /v) - (1  /Vr)) =  11,0  minuuttia  

(2): d 2  = 

	

	hetken  t=19.23  ja  19.35  viivytysten keskiarvo, joka  on 
 käytännössä sama kuin hetken  t=19.35  viivytys 

= I 2 ((1/Vg)(lIv r)) =  23,3  minuuttia  

(3): d 3  = 	0,5 ((1 /v) - (1  ty r ))  (12  +  1 3 )  =  17,4  minuuttia 

Ruuhka katsottiin päättyneeksi kun liikenne pisteessä  110  alkoi sujua. 

Ruuhkan kokonaisviivytys saadaan kertomalla aikajaksojen keskimääräiset 
viivytykset aikajaksojen liikennemäärillä:  

(1 260  ajond 1 )+(340  ajon  d 2 )+(1 350  ajond3 )=  
(1 26011)+(34023,3)+(1 35017,4)= 45271 min  =  754  tuntia. 
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4.6.2  Ruuhkan kustannukset 

Käyttämällä vapaa-  tai  loma -ajan  matkan  aikakustannnuksen perusarvoa 
 23,70  mk  (Tielaitos  1991b)  saadaan ruuhkan  aiheuttamaksi aikakustan-

nukseksi  noin  1 8 000  mk.  Polnoaineenkututuksen  kasvaa voidaan arvioida 
sivun  27  taulukosta  2.  Lisäkustannukseksi  saadaan  0.227 1 9,7  p/km  10 

 km2  800  ajon.  =  1 200  mk.  

4.7  Yleistetyt viivytyskäyrãt 

Ruuhkapäivän liikennemäärä-liikennetiheyskuvaajan  perusteella laaditut  
viivytyskäyrät  eri ylikysynnän  kestoilla  ja  häiriäpaikan välityskyvyillä  on 

 esitetty kuvissa  37  ja  38.  Käyrät  on  laadittu  LAM -pisteen  nro  8 1 5  minuu-
tin  aikajaksojen  havaintojen perusteella.  Yleistetyillä viivytyskäyrillä  voi-
daan arvioida ruuhkan aiheuttamia  kokonaisviivytyksiä,  kun  häiriöpaikan 
välityskyky,  ylikysynnän suuruus  ja  ylikysynnä  n  kesto tunnetaan. 

Käyrät  on  tehty  häiriöpaikan välityskyvyille  900  ajon/h  ja  1 000  ajon/h, 
 koska  mittausaineiston  perusteella  moottoriliikennetien häiriöpaikanvälitys -

kyky asettuu yleisimmin tälle tasolle.  Käyrien laadinnassa lähtöolettamuk
-set  olivat 

ylikysynnän suuruus pysyy vakiona  sen koko  keston ajan, jonka 
jälkeen  häiriäpaikkaan  tulevan liikenteen määrä laskee  100  ajon/h 
välityskykyä  pienemmäksi  
häiriöpaikan välityskyky  pysyy  koko  ruuhkan ajan vakiona. 

Pitkillä ylikysynnän  kestoilla  todelliset viivytykset ovat pienemmät kuin  
käyrien  antamat viivytykset, koska  osa  ylikysynnästä  yleensä siirtyy  
rinnakkaistielle  ruuhkan ulottuessa seuraavan  rinnakkaistielle  johtavan  
liittymän  tasalle. Siirtyvä liikenne voidaan ottaa huomioon  määrittämällä  
ylikysynnän suuruus todellista pienemmäksi. Käytännössä ruuhkan loppu-
vaiheessa myös  häiriöpaikan välityskyky  yleensä kasvaa, mitä  käyrissä  ei 
ole otettu huomioon. 

Laskelman pohjana olevalla  liikennemäärä-liikennetiheyskuvaajalla  on  suuri 
merkitys  viivytyskäyrien muodolle  varsinkin suurilla  liikennemäärillä.  
Käytettävissä olevan  mittausaineiston  perusteella  liikennemäärä-tiheysku-
vaajaa  ei ole voitu määrittää  luotettavasti,  minkä vuoksi  aikasäästöjä  
voidaan  viivytyskäyrien  avulla arvioida  vain  karkeasti.  
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Kuva  37..  YIei.stetyt viivytyskäyrät  eri ylikysynnän  kestoil/a,kun häfriöpai

-kan  välityskyky  on 900  ja  1 000  ajon/h.  

Esimerkki kuvan  37  soveltamisesta. 

Lähtöarvot: 
- 	häiriöpaikan välityskyky  on 1 000  ajon/h 
- 	häiriöpaikkaan  tuleva liikenne (ylikysyntä)  on 1 400  ajon/h  60  minuu- 

tin ajan 

Kokonaisviivytykseksi  saadaan noin  800  tuntia. 



Reittiohjaus Landentiellã, esiselvitys 	 63  
REITTIOHJAUS  HELSINKI -LAHDEN  LIIKENNEKÄYTÄ  VASSA  

5  REITTIOHJAUS  HELSINKI -LAHTI LIIKENNE- 

KÄYTÄ  VASSA  

5.1  Vaihtoehtoiset reitit  

Reittiohjausta  suunnitellaan kokeiltavaksi ensi vaiheessa Järvenpä  än  ja 
 Mäntsälän välillä, jossa  on  ollut suurimmat huipputuntien liikennemäärät 

 ja  liikenteen viivytykset. 

Kuvassa  38 on  esitetty liittymät, josta liikenne ohjataan rinnakkaistielle. 
Suunnassa  Helsinki-Lahti  liikennettä ohjataan rinnakkaistielle Järvenpään 
liittymässä. Tällöin rinnakkaistielle käännyttäessä  on  vasemmalle käänty-

minen, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia liittymän välityskyvyssä, koska 
perjantain menoliikenteen ruuhkat ajoittuvat samaan ajankohtaan rinnak-
kaistien työmatkaliikenteen kanssa. Liittymässä  on  harkittava myös valo- 
ohjauksen käyttöä. Takaisin moottoriliikennetielle liikennettä ei ohjata 
muuttuvilla opastusmerkeillä, vaan tienkäyttäjä valitsee itse reittinsä 

pysyvien opastusmerkkien perusteella. Rinnakkaistiellä voidaan kertoa 
muuttuvilla tiedotustauluilla moottoriliikennetien liikennetilanteesta.  Tien- 
käyttäjä voi jatkaa Lahteen saakka rinnakkaistiellä  tai  liittyä takaisin 
moottoriliikennetielle Mäntsälä E:ssä, P:ssä, Levannossa  tai Renkomäessä. 

 Ongelmana  on  lisääntyvä liikenne Mäntsälän taajaman läpi. 

Suunnassa  Lahti-Helsinki huipputuntien liikennemäärät  ovat pienemmät. 
Viivytyksiä  on  kuitenkin esiintynyt paikoin sekä Landen  ja  Mäntsälän välillä 

että Mäntsälän  ja  Järvenpään välillä. Luonnollisin paikka liikenteen ohjaa-

miselle rinnakkaistielle olisi  jo  Landen pohjoispuolella, jossa valtatiet  4  ja  5 
 yhtyvät. Liikennettä ei kuitenkaan haluta ohjata Landen keskustan läpi. 

Seuraava luonnollinen ohjauspaikka olisi Mäntsälä P:ssä, jossa moottori-
liikennetie  ja  rinnakkaistie risteävät.  Liikennettä ohjataan kuitenkin vasta 

Mäntsälä E:ssä rinnakkaistielle, jolloin liikennettä ei tarvitse ohjata myös-
kään Mäntsälän keskustan läpi. Takaisin moottori-  tai moottoriliiken-
netielle  liikennettä ei ohjata muuttuvilla opastusmerkeillä.  

5.2  Ohjausalgoritmi  

Liikennettä ohjataan rinnakkaistielle kaksitasoisella ohjauksella: varoitetaan 
mandollisesta viivytyksestä  ja jo  havaitusta ruuhkasta.  

Ohjausta varten voidaan määrittää tien liikennemäärä-tiheyskuvaajien  ja 
 liikennemäärä-matka-aika kuvaajien perusteella esimerkiksi  raja-arvot, 

jolloin  koko  liikenteen matka-aika moottoriliikennetiellä Järvenpään  ja  
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Kuva  38.  Liikenteen ohjaaminen  rinnakkaistie/le  ja Ii/tt ymissä  käytettävät 

muuttuvat  opastusmerkit. 
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Mäntsälän välillä kasvaa suuremmaksi kuin rinnakkaistiellä. Moottorilil-
kennetien liikennemäärä pidetään  raja -arvon alapuolella ohjaamalla liiken-

nettä rinnakkaistielle. Tällöinrinnakkaistielle kääntyvillä matka-aikasaattaa 

kasvaa, mutta  koko  liikenteen matka-aika  on  pienempi kuin ilman ohjausta. 

 Raja-arvot määritetään myöhemmin mandollisen kokeilun yhteydessä. 

Liikennettä ohjattaessa rinnakkaistielle  on  varottava, ettei  sen  välityskyky 

ylity.  Tilanteessa, jossa molemmat tiet uhkaavat ruuhkautua, liikennettä ei 
ohjata rinnakkaistielle. Rinnakkaistielle kääntyvien osuutta  koko  liikentees-

tä  on  vaikea arvioida; eri  maiden  järjestelmissä kääntyvien osuus vaihteli 
 1O...80  %  välillä. Landentien liikennekäytävässä rinnakkaistielle ei voida 

ohjata  kovin  suurta osaa liikenteestä, koska rinnakkaistielle käännytään 
tasoliittymien kautta, joiden välityskyky ei kestä suurta liikenteen lisäys-

tä. Tämän vuoksi  on  varauduttava valo-ohjauksen käyttöön liittymissä 
reittiohjauksen aikana.  

5.3  Laitteisto 

Järjestelmästä esitetään kaksi eri laajuista vaihtoehtoa, joiden ero  on 
 lähinnä muuttuvien opastusmerkkien määrässä eli opastuksen tehokkuu-

dessa. 

Ilmaisimet 

Molemmissa vaihtoehdoissa hyödynnetä  än  olemassa olevia kiinteitä  LAM- 
pisteitä  ja  induktiivisilmukoita. Lisäilmaisin  tarvitaan ainakin moottoritielle 

Järvenpä  än  liittymän  eteläpuolelle. Rampilta rinnakkaistielle johtavalle 

tieosalle tarvitaan jonoilmaisin.  

0  pastusmerkit  

Laajemmassa vaihtoehdossa muuttuvia opastusmerkkejä käytetä  än  Järven-

pään  ja  Mäntsälä  E:n  liittymissä, jossa liikenne ohjataan vaihtoehtoiselle 

reitille. Muualla reitin varrella ei tarvitse uusia nykyisiä kiinteitä opastus- 

merkkejä. Rinnakkaistiellä tienkäyttäjälle voidaan kertoa muuttuvalla 
tiedotustaululla moottoriliikennetien liikennetilanteesta. 

Liittymässä käytettävät muuttuvat opastusmerkit ovat  

1. kuituoptinen tiedotustaulu,  jossa  on  tekstinä esim. "Liikennetiedotus 

 1000 m'.  Normaalioloissa merkissä ei ole tekstiä  
2. keltamusta prismatiedotustaulu, jossa  on  mandollisuus ainakin kanden 
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tekstin ilmoittamiseen esim. "Ruuhkaa  Mol -tiellä...", "Jonoja  Mot- 

tiellä...". Normaalioloissa merkissä ei ole tekstiä  

3. A-tyypin suunnistustaulu, jossa erkanevaan suuntaan  on  muuttuva 
prismalamelli. Reittiohjauksen aikana keltamustassa lamellissa esite-

tään tienumero  ja  viitoituskohde, esim  "LAHTI". Normaalioloissa 

tyhjän  lamellin  väri  on  sininen  

4. keltamusta yläpuolinen prismaerkanemisviitta, jossa  on tienumero  ja 
 viitoituskohde, esim.  "LAHTI". Normaalioloissa tyhjä erkanemisviitta 

 on  sininen. 

Rinnakkaistien  mandolliset tiedotustaulut ovat kuituoptisia. 

Muuttuvassa opastuksessa käytetään keltamustaa väriä,  jota  tulevaisuu-
dessa ollaan ottamassa kiertotien väriksi nykyisen mustakeltaisen tilalle. 

Järvenpä  än  liittymässä nykyisin olevat  B-tyypin suunnistustaulut vaihde-

taan  A-tyypin tauluiksi, jotta  Lahti  näkyisi viitoituskohteena aina myös suo-

raan jatkuvassa suunnassa. Liittymän erkanemisviitat korvataan portaalilla 

samasta syystä. Rampilta rinnakkaistielle liikenne ohjataan uudella kiinteäl-
lä sinivalkoisella  Lahti-tienviitalla.  Järvenpään liittymä nimetään Järven-

pää E:ksi, jolloin voidaan käyttää valmistavaa suunnistustaulua.  Jos 

 liittymä  ä  ei nimetä, tarvitaan kaksi  A-tyypin suunnistustaulua. 

Mäntsälä E:ssä suunnistustaulun tyyppinä säilyy  A-tyypin taulu. Erkane-

misviitat korvataan portaalilla. Rampilta rinnakkaistielle liikenne ohjataan 

uudella kiinteällä sinivalkoisella  Helsinki-tienviitalla. 

Suppeammassa  vaihtoehdossa tarvitaan ennen liittymää  vain kuituoptinen 

tiedotustaulu  ja  prismatiedotustaulu. Suunnistustauluina  ja  tienviittoina 

 käytetään nykyisiä opastusmerkkejä. Uusina merkkeinä tarvitaan kaksi 
kiinteää tienviittaa. Rinnakkaistiellä ei tarvita muutoksia nykyisiin opas-

tusmerkkeihin. 

Merkkien ohjaus  ja  tiedonsiirto  

Molemmissa vaihtoehdoissa Ilittymän opastusmerkkiryhmä  ä  ohjaa laadit-

tavan algoritmin perusteella liittymäalueella oleva ohjauskoje. Mandollisuu-

det  LAM-järjestelmän hyödyntämiseen selvitetään. Ohjauskoje  on  yh-

teydessä tarvittaviin mitauspisteisiin  ja  muuttuviin opastusmerkkeihin 

 kaapelin välityksellä. Lisä ksi tarvitaan mandollisuus merkkien ohjaamiseen 

myös manuaalisesti valvontakeskuksessa. 
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Yhteenveto laitteistosta 

Seuraavassa  on  koottu eri vaihtoehdoissa alustavasti tarvittava laitteisto. 

Vaihtoehto  1 	 Vaihtoehto  2  
Lukumäärä 	 Lukumäärä 

Ilmaisimet 	 olemassaolevien lisäksi  

2  uutta 	 2  uutta 
Muuttuvat 
opastusmerkit 
-  prisma 	 6 	 2  
- kuituoptinen 	 2...4 	 2  

Ohjauskojeet 
- merkkiryhmän  yhteydessä 	2 	 2  
- valvontakeskus 	 1 	 1  

Kaapelointi 	 tarve  ja  laajuus selvitetään myöhemmin 

Muut järjestelyt 

Molemmissa vaihtoehdoissa nopeusrajoitus lasketaan kiinteästi ainakin  80 
 km/h:iin rinnakkaistiellä  Järvenpään liittymän kohdalla. Liittymän valo- 

ohjaukseen  on  myös varauduttava.  

5.4  Hyödyt 

Reittiohjauksella  voidaan saada aikasäästöjä estä mällä ruuhkien syntyä  ja 
 nopeuttamalla  niiden purkautumista. Hyötyjen ennalta arviointi  on  hanka-

laa, koska ruuhkia  on  esiintynyt satunnaisesti  ja  niiden yhteys huipputun-

tien liikennemääriin ei ole selvä. 

Kohdan  4.6.1  perusteella voidaan arvioida, että estämällä yhden ruuhkan 
syntyminen voidaan saada noin  18 000  mk:n säästö aika-  ja  ajokustan-
nuksissa.  

Kohdan  4.7  yleistettyjen viivytyskäyrien  avulla voidaan arvioida ruuhkan 

purkautumisen nopeutumisesta saatavia säästöjä. Nopeuttamalla ruuhkan 
purkautumista ohjaamalla kanden  tunnin  ajan  200  autoa tunnissa rinnak-

kaistielle, saadaan säästänä  500.. .1 400  tuntia, kun  koko  ylikysynnän 

ajan liikennemääräksi oletetaan  1 300  ajon/h. 
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Käyttämällä ajan arvona  23,70  mk/h/auto (Tielaitos  1991b),  saadaan  
säästöksi  

500 h23,70  mk  =  12000  mk  tai 
1 400 h23,70  mk  = 33000mk. 

Saadustaaikasäästöstä onvähennettävä rinnakkaistielleohjattujenautojen 
 matka-ajan lisääntyminen verrattuna  moottoriliikennetien normaaliolojen  

matka-aikaan.  Jos  matka-ajan lisäys  on  keskimäärin  6  minuuttia,  aikasääs -

töistä vähennetään  

2200ajon23,70mk0,1  h  = 1000mk. 

Polttoainesä ästäiksi  arvioidaan kohdan  4.6.2  viivytyslaskelman  perusteella 

noin  1 000  mk. 

Vaikutukset  onnettomuuskustannuksiin  ja  ympäristövaikutuksiin  ovat 

vähäiset, ks. kohta  2.6.5.  Vaikutuksia ei ole arvioitu rahassa.  

5.5  Järjestelmän kustannukset  ja  kannattavuusarvio  

Järjestelmän tarkkoja kustannuksia ei ole vielä arvioitu.  Kaapeloinnin  osuus  
rakennuskustannuksista  on  merkittävä;  kaapelointi kaivuutöineen  maksaa 

 50... 1 50  mk/m.  Toinen suuri  kustannustekijä  on  muuttuvat  opastusmerkit. 
Prismamerkit  maksavat  100 000...200 000  mk/kpl  ja  kuituoptiset  merkit 

noin  50 000  mk/kpl.  Alustavasti järjestelmän  rakennuskustannuksiksi  
arvioidaan  1  .  ..3  milj,  mk eri vaihtoehdoilla. 

Tutkimusaineiston perusteella nykyisillä  liikennemä ärillä,  jolloin vuodessa 

 on  esiintynyt noin  5  ruuhkaa,  Landentien reittiohjausjä rjestelmällä  saata-

vat  aika-  ja  polttoainesäästöt ovat vähäiset järjestelmän kustannuksiin 

verrattuna; pääoman (rakennuskustannukset)  tuottoprosentiksi  saadaan 

 alle  5  %.  Tulevina vuosina liikenteen  ja  ruuhkien ennustetaan kasvavan, 

jolloin saatavat säästöt lisääntyvät.  

Jos  reittiohjauksen  avulla  moottoriliikennetien  toimivuus paranee siten, 

että  sen  rakentamista  moottoritieksi  voidaan lykätä,  säästäiksi  voidaan 

lukea investoinnin  korkokustannukset lykkäysajalta.  Järvenpää-Mäntsälä

-välin  rakentamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  250  milj.mk  (Hämäläinen 

 1992).  
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6  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tausta  ja  tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittä  a  alustavasti reittiohjausjärjestelmän 

soveltuvuutta Helsingin-Landen moottori-/moottoriliikennetien  ja  rinnak-

kaistien liikennekäytävään. Reittiohjaus  on  kanden  tai  useamman reitin 
ainakin osittain tosiaikaista liikenteen ohjausta. Reittiohjauksella  osa  liiken-
teestä ohjataan ruuhkatilanteessa käyttämään rinnakkaistietä. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin reittiohjauksen periaatteita, eri maissa käy-
tössä olevia järjestelmiä  ja  niistä saatuja kokemuksia. Liikennekäytävän 
liikennetilannetta seivitettiin tielaitoksen  LAM-pisteiden tietojen, liiken-
neananalysaattorinmittausten  ja  rekisteritunnustutkimusten  perusteella. 
Työ sisältää myös periaate-ehdotuksen reittiohjausjärjestelmästä  ja  alus-
tan  arvion ohjauksesta saatavista hyödyistä  ja  kustannuksista. 

Kirjallisuustutkimus 

Tosiaikaisella  liikenteen ohjauksella  on  voitu parantaa liikenteen sujuvuut-
ta  ja  liikenneturvallisuutta. Tieverkon eri osien käyttöaste vaihtelee eri 
aikoina, jolloin tietyissä osissa verkkoa saattaa kysyntä ylittää välitysky

-vyn ja  samanaikaisesti muussa osassa  on  käyttämätöntä kapasiteettia. 
Tällöin tosiaikaisella liikenteen ohjauksella  on  mandollista tasata verkon eri 
osien kuormitusta. 

Reittiohjauksen  tarkoituksena  on  yleensä matka-ajan  ja  muiden ajokus-
tannusten minimointi  ja  ajomukavuuden  ylläpito. Muita tavoitteita ovat 
liikenteen  jakaminen  optimaalisesti  verkolle  ja  ympäristövaikutusten  mini-
mointi. 

Reittiohjaus  voidaan toteuttaa kolmella eri ohjausperiaatteella  

1. Kerättyjen liikennetietojen perusteella. Liikenne ohjataan säännöllisesti 
esim. aamu-  ja  iltaruuhkissa  tiettyä reittiä  

2. Kunkin hetken liikennetilanteen perusteella. Liikenne ohjataan tiettyä 

reittiä ajantasaisten mittaustietojen perusteella.  

3. Ennustetun liikennetilanteen  perusteella. Mittausten perusteella tehdään 
ennuste liikennetilanteen kehittymisestä. Liikenteen ohjaamisella ajoissa 
vaihtoehtoiselle reitille voidaan estää ruuhkan syntyminen. 



70 
	

Reittiohjaus Latidentiellä  

YHTEEN  VETO JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Yleisimmät ohjausalgoritmeissa  kä  ytettävät liikennetilannetta  kuvaavat 
suureet ovat liikennemäärä, nopeus  ja  liikennetiheys. 

Reittiohjausjärjestelmä  sisältää 

- 	havaintojärjestelrnän,  joka kerää tietoa liikenteestä 

- 	tiedonsiirtojärjestelmän,  joka välittää kerätyt tiedot havain- 

tojä rjestelmästä ohjauskeskukseen  ja  ohjauskeskuksesta muuttuviin 
opastusmerkkeihin 

- 	ohjauskeskuksen,  jossa analysoidaan havaintotiedot  ja  tehdään 

päätökset ohjaustoimista 
opastusjärjestelmän,  joka kertoo ohjauskeskuksen päätökset tien- 
käyttäjälle muuttuvilla opastusmerkeillä. 

Järjestelmä voi olla hajautettu  tai  keskitetty. Keskitetyssä järjestelmässä 

kaikki havaintotietojen käsittely  ja  ohjauspäätökset  tehdään ohjauskeskuk

-sessa.  Hajautetussa  järjestelmässä ohjauskeskuksen tehtävät onjaettutien 
varrella oleville ohjauskojeille, jotka tekevät itsenäisesti päätökset ohjaus- 

toimista. 

Reittiohjausjärjelmien  suunnittelussa  on  suurimpana hyötytekijänä pidetty 

matka-ajan vähenemistä. Muina hyötyinä  on  otettu huomioon ajoneuvo- 

kustannusten, lähinnä polttoaineen kulutuksen, väheneminen. Reittioh-

jauksen vaikutusta onnettomuuskustannuksiin  ja  ympäristövaikutuksiin  on 
 vaikea arvioida. 

Eurooppalaisia reittiohjausjä rjestelmiä 

Reittiohjausjärjestelmiä  on  Euroopassa eniten käytössä Saksan mootto-

ritieverkolla. Myös Sveitsissä  on  kokeiltu reittiohjausta moottoritiellä. 

Norjassa  ja  Ranskassa reittiohjausta  on  käytetty perusverkolla. Hollannissa 

 on  moottoriteille  kehitteillä järjestelmä, johon tulevaisuudessa liitetä  än 
 myös reittiohjaus. Iso-Britanniassa tutkitaan korridooriohjauksen käyttö-

mandollisuutta kandessa kohteessa. Ruotsissa  ja  Tanskassa  on  käytössä 

 tai  kehitteillä muuttuvilla opastusmerkeillä toteutettu tunneliohjaus. 

Saksan moottoritieverkolla reittiohjausta  on  käytetty  mm.  Koblenzin  ja Köl-
nm  välillä kanden moottoritien liikennekäytävässä, jossa toisella tiellä  on 

 ollut kaistojen määrän vähenemisen takia rakenteellinen pullonkaula. 

Myöhemmin pullonkaulaosuus  on  poistettu, mutta ohjausjärjestelmä onjä-

tetty toimintaan. Reittiohjauskriteerinä  on  koko  liikenteen matka-aika. Tule-

vasta liikennetilanteesta tehdään ennuste, jonka avulla ruuhkautumista 
pullonkaulassa koetetaan estää. Ennusteen perustana ovat kullekin tiejak-

solle mittausten perusteella  mä ä  ritetyt  matka-aika-liikennetiheys kuvaajat. 
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Reittiohjauksen  aikana liikennemäärä vaihtoehtoisella reitillä kaksinker-
taistui. Kokonaisliikennevirrasta ohjautui yleensä  10... 1 5  %  vaihtoehtoi-

selle reitille. Kustannushyötyanalyysissä hyötyinä arvioitiin matka-ajan  ja 
 polttoaineenkulutuksen  muutosta. Hyödyt eri vuosina olivat  

1 20 000...1 300 000  DEM.  Vuosittaiset hyödyt olivat suuremmat kuin 
järjestelmän vuosittaiset kustannukset. 

Norjassa reittiohjausta  on  kokeiltu kaksikaistaisella  E18  tiellä Larvikin  ja 
 Drammenin  välillä, jossa viikonloppuruuhkissa  osa  liikenteestä ohjataan 

valtatien  8  kautta. Ohjausperusteena  on  liikennemäärä  ja  nopeus. Järjes-
telmässä liikenne ohjataan vaihtoehtoiselle reitille vasta, kun ruuhka  on 

 havaittu. Reittiohjauksen aikana vaihtoehtoisen reitin valinneista puolet 
valitsi reittinsä opastusmerkkien informaation perusteella. Liikennevirrasta 
siirtyi  5.. .1 5  %  vaihtoehtoiselle reitille. Järjestelmän suunnittelu  ja  raken-
nuskustannukset olivat noin  3  milj.  NOK. Reittiohjauksesta koituneet 
aikasäästöt kesällä  1989  olivat  1 ...2  milj.  kruunua. Muita hyötyjä  ja  hait-
toja ei ole arvioitu. 

Ranskassa  on  käytetty reittiohjausta  mm.  loma -ajan ruuhkissa. Valtatien 
 RN 10  vaihtoehtoina  on  käytössä kanden tasoisia reittejä:  Bis-reitit  ja 

 ruuhkanpurkureitit.  Bis-reitillä annetaan ajajalle tieto alempiluokkaisesta tie-

stä, jolla pääsee perille varmasti ilman ruuhkia.  Bis-reitti ei välttämättä ole 
päätietä nopeampi.  Bis-tiet ovat yleensä pitkiä, joskus satojen kilometrien 
reittejä, joille ohjataan osittain tosiajassa. Liikenne ohjataan  Bis-reitille, kun 
päätie alkaa ruuhkautua  ja Bis-reitin välityskyky riittää. Ruuhkanpurkurei-

teillä (Delestage) liikenne ohjataan päätien ruuhkaisen osuuden ohi. Reitille 

ohjataan silloin, kun kiertotien matka-aika  on  pienempi kuin päätiellä. 
Ensimmäisenä käyttövuonna  (1976)  Bis-reitille ohjaavia merkkejä noudatti 

 10...30  %  autoilijoista  ja  ruuhkanpoistoreitille  ohjaavia merkkejä  40...80 
 %. Aikasäästöt  olivat  7,2  milj.  frangia. Järjestelmän investointikustannuk-

set olivat  5,5  milj.  frangia, josta tiedotuskampanjan osuus  1 ,5  miljoonaa.  

Helsinki-Lahti  liikennekäytävä  

Helsingin  ja  Landen  välisen  liikennekäytävän kesäajan viikonloppuliiken

-teessä  moottoriliikennetien  suuri liikennemäärä aiheuttaa paikoin ruuh-

kautumista, johon voitaisiin vaikuttaa ohjaamalla  osa  liikenteestä rinnak-
kaistielle. Ilman ulkoista häiriötekijää moottoriliikennetien suurin liikenne- 

määrä yhteen suuntaan  on  ollut noin  1 550  ajon/h.  Tuntia lyhyemmän 
jakson laskennallinen liikennemäärä  on  tätä suurempi. Liikennemäärän 
ollessa  alle  1 200  ajon/h  ei liikennevirrassa ole havaittu hidastumista. 
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Vuoden  1 990 LAM -tietojen perusteella (Mäntsälän  piste)  liikenne hidastui 

kuutena päivänä. Liikenne katsottiin hidastuneeksi, kun tuntiliikenteen 

keskinopeus oli  alle  75 km/h.  Kahtena päivänä ruuhkan kesto oli neljä tun-

tia, yhtenä päivänä kolme tuntia  ja  kahtena päivänä yhden  tunnin.  Hidas - 
tumat  tapahtuivat toukokuun  ja  syyskuun välisenä aikana pohjoiseen 

suuntautuvassa perjantain liikenteessä. 

Vuonna  1991  ruuhkia oli vähemmän, vaikka tuntiliikennemäärät olivat 

suuremmat kuin vuonna  1 990.  Kenttätutkimuksissa  koetettiin tutkia moo-

ttoritien  ja  moottoriliikennetien kavennuksessa  esiintyvän ruuhkan ominai-

suuksia. Ruuhkaa ei tutkimuspäivinä havaittu, koska moottoritien syöt-
tämä liikennemäärä ei pitkäaikaisesti ylittänyt moottoriliikennetien välitys- 

kykyä. 

Yksi kesän  1991  ruuhkista oli  LAM-tietojen perusteella  1.9.  sunnuntain 

paluuliikenteessä. Ruuhkasta tehdyn viivytyslaskelman mukaan kokonais-

viivytys oli  750  tuntia  ja  aikakustannus  noin  18 000  mk. Polttoaineen 

kulutuksen kasvusta aiheutuva lisäkustannus oli noin  1 000  mk.  

LAM -pisteiden mittausaineiston perusteella  on  laadittu yleistetyt viivytys-

käyrät eri liikennemäärillä. Käyrien perusteella voidaan karkeasti arvioida 

reittiohjauksen vaikutusta ruuhkien viivytyksiin. 

Reittiohjausjärjestelmä Landentien liikennekäytävässä  

Alustavan ehdotuksen mukaan suunnassa  Helsinki-Lahti  liikennettä ohja-

taan rinnakkaistielle Järvenpä änliittymässä. Takaisin moottoriliikennetielle 

liikennettä ei ohjata. Suunnassa  Lahti-Helsinki  liikennettä ohjataan rin-

nakkaistielle Mäntsälä E:ssä. Takaisin moottori-  tai  moottoriliikennetielle 

 liikennettä ei ohjata. 

Ohjausalgoritmia  ei tässä tutkimuksessa määritelty. Lopullinen määrittely 

tehdään myöhemmässä vaiheessa. Algoritmia varten voidaan määrittää 

tien liikennemä  ärä -tiheyskuvaajien  perusteella  raja -arvot, jolloin  koko 
 liikenteen matka-aika Järvenpäänja Mäntsälän välillä moottoriliikennetiel

-lä  kasvaa suuremmaksi kuin rinnakkaistiellä. Moottoriliikennetien liikenne- 

määrä pidetään  raja -arvon alapuolella ohjaamalla liikennettä rinnakkaistiel

-le.  

Helsingin-Landen reittiohjauksessa voidaan saada aikasäästöjä estämällä 

ruuhkien syntyä  ja  nopeuttamalla  niiden purkautumista. Hyötyjen ennalta 

arviointi  on  hankalaa, koska ruuhkia  on  esiintynyt satunnaisesti  ja  niiden 

yhteys huipputuntien liikennemääriin ei ole selvä. Estämällä yksi ruuhka 
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vuodessa  säätelemällä huipputuntien liikennemäärää  voidaan saada noin 
 750  tunnin  säästä, eli noin  18 000  mk.  Nopeuttamalla  jo  esiintyvän 

ruuhkan purkautumista ohjaamalla ylikysynnän aikana liikennettä  rinnak-
kaistielle  voidaan saada  aikasäästöinä  500... 1 400  tuntia, eli  
1 2 000.. .33 000  mk.  Ajokustannussäästöinä  saadaan noin  2 000  mk. 
Vaikutuksia  onnettomuuskustannuksiin  on  vaikea arvioida. Ruuhkien 
vähentäminen  moottoriliikennetiellä  saattaa vähentää  peräänajoja,  mutta 
vaikutus henkilövahinkoihin voi olla päinvastainen. Järjestelmällä ei katsota 
olevan vaikutusta  liikenneturvallisuuteen. 

Reittiohjausjärjestelmän laitteistokustannuksiksi  arvioidaan järjestelmän 
laajuudesta riippuen  1 ...3  milj.  mk .  

Johtopãätöksiä  

Nykyisillä  liikennemäärillä  Helsinki-Lahti  liikennekäytävän reittiohjaus
-järjestelmän arvioidut  säästät  aika-  ja  ajoneuvokustannuksissa  ovat pienet 

suhteessa järjestelmän kustannuksiin. Tulevina vuosina  reittiohjauksella 
 saatavat  hyödyt  lisääntyvät, kun  liikennemäärä  kasvaa.  Landentien  liiken-

nettä lisää myös Heinolan ohikulkutien valmistuminen.  Reittiohjauksesta 
saataviin  säästöihin voidaan lukea myös  Landentien liikennekäytävän 

 verkon käytän tehostaminen, jolloin Järvenpään  ja  Landen  välin  rakenta-
mista  moottoritieksi  on  mandollista siirtää. Tällöin  säästöiksi  voidaan 
laskea siirtyvän investoinnin  korkokulut.  Investoinnin  rakennuskustannuk

-siksi  on  arvioitu  250  milj.  mk .  Reittiohjausjärjestelmän  kokeilua puoltaa 
myös tarve tutkia  ja  kehittää Suomen oloihin sopivaa  teknikkaa.  Lisäksi 

 moottoriliikennetien kolmikaistakokeilusta  saatujen alustavien tulosten 
mukaan  huipputuntien  liikenteen  sääteleminen  parantaisi tien toimivuutta.  
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LIITTEET  

8  LIITTEET  

Lute 1. 	5  minuutin  aikajakson  nopeudet  ja  liikennemäärät  1.9.1991 
LAM-pisteissä  4, 5, 8  ja  110. 

Lute 2. 	Matkanopeudet 	1 .9.1991 	rekisteritunnustutkimuspisteiden  
välillä.  
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