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TUVISTELMÄ 

Tielaitoksessa  käynnistettiin joulukuun  1995  alusta  E18-tien  suunnitteluperi -
aatteita koskeva selvitys. Selvityksessä  rajaudutaan  tarkastelemaan liikenteen 
ohjauksen,  tienvarsipalvelujen  ja  tiemiljöön suunnitteluperiaatteita.  Selvitystyön 
tavoitteena  on  antaa käytännön  suunnittelutyölle  suuntaviivat, joita noudattaen 
päästään  E18-tiellä entistä  yhtenäisempään  ja  perempaan laatutasoon  sekä 
Suomessa että kansainvälisesti. Selvityksessä käsitellään  E18-tien  suunnitte-
luperiaatteita,  jotka ovat pääosin sovellettavissa myös muulle  Eurooppatiever-
kolle.  Tässä raportissa käsitellään liikenteen ohjauksen  suunnitteluperiaatteita.  

Liikenteen hallinta  on  uusi  tienpidon  alue, jonka avulla tehostetaan tieverkon 
hyödyntämistä  ja  tarjotaan  tienkäyttäjille  parempaa palvelua. Liikenteen 
hallintaan liittyvien toimintojen kehittämistä  on  vauhdittanut  telematiikan  
voimakas kehittyminen. Useimpien toimintojen toteuttamiseen löytyy vaihtoeh-
toisia tekniikoita  ja  teknisiä valintoja ohjaa  mm.  valittava  sovellusyhdistelmä. 

Erillissovelluksista  vaiheittain syntyvä  kokonaisjärjestelmä  edellyttää paljon 
itse  toteutusprosessilta,  jotta vältytään  yhteensopimattomuusongelmilta  sekä 
suurilta hukka-  ja  päivityskustannuksilta.  Osatoimintoja tulisi kehittää noudatta-
en  Tielaitoksen määrittämää telematiikan  avointa  perusarkkitehtuuria,  jossa 
tulee määritellä itsenäiset  osatoiminnot,  näiden väliset  rajapinnat  sekä yleiset 
vaatimukset.  Vain  näin voidaan taata  laajennettavuus  tarpeiden muuttuessa  ja 

 sovellusten kehittyessä  ja  eri laite-  ja  ohjelmistotoimittajia  voidaan  kilpailuttaa  
kehittämisen eri vaiheissa. 

Vuosina  2000...2005  tulisi  E18-tiellä olla käytössä seuraavat uudet  telemaatti
-set  sovellukset: 

* 	Liikenteen  ja  tieolosuhteiden  seurantaa tien  koko  pituudella  (mit- 
tausasemaväli  noin  10 km).  Eritasoliittymissä  ja  vaarallisissa pai-
koissa  on  videokameravalvonta. Tielaitoksen ajoneuvot  ja  eräät 
muut  ajoneuvoryhmät  toimivat  liikkuvina mittausantureina. 

* 	RDS/TMC  toimii tien  koko  pituudelta alueellisena  liikenneinformaa- 
tiokanavana. 

* 	Osa  autolilijoista  käyttää  GSM -pohjaista  liikenne-  ja  matkailijainfor- 
maatiojärjestelmää,  joka mandollistaa myös tiedon  haun  erilaisista 
lähteistä.  

* 	Edellä mainitut palvelut ovat tarjolla  palveluautomaateista levähdys - 
alueilla  halutuilla  kielillä.  

* 	E18  -tien osalta ennen matkaa annettava informaatio tavoittaa  
tienkäyttäjät  kotona, työpaikoilla,  rajanylityspaikoilla  ja  laivoilla.  

* 	Erityisen vaarallisissa  tienkohdissa  annetaan varoituksia muuttuvien  
opasteiden  avulla.  



Ruuhkautuvilla osuuksilla  on  vaihtoehtoisten reittien opastus.  

Tien  koko  pituudella  on  muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, jotka 
säätyvät  tie-  ja liikenneolosuhteiden  mukaan. 

Taajamien läheisyydessä  on liityntäpysäköinti(Park & Ride-)opas-
tusta. 

Viitoituksen  avulla voidaan nopeastikin toteutettavilla toimenpiteillä luoda  El 8 
-tieyhteydelle  yhtenäistä ilmettä. Pikaparannustoimenpiteinä  on  esitetty 
vietäväksi eteenpäin seuraavia:  

1. E18 -virstanpylväät  ja -paalut  
2. Omat etäisyystaulut E18:n kaukana oleville kohteille  
3. Nykyisten etäisyystaulujen uusiminen  
4. El8:n epäjatkuvuuskohtien (vtl  I  Kehä  Ill  ja vt7  I  Kehä  III)  liikenteen 

ohjauksen parantaminen  
5. Kehä  111:n yläpuolisen opastuksen  korjaaminen 

Korkealaatuinen, yhtenäinen viitoitus saadaan E18:lle aikaan pääosin noudat-
tamalla voimassa olevia viitoitusohjeita. Viitoituskohdeluetteloon esitetään 
sellaista muutosta, että Pietari tulisi kaukokohteeksi Haminan sijaan Kotkasta 
lähtien. Pietari esitetään viitoituksessa aina kaksikielisenä (suomi  ja  ruotsi). 
Muita kieliä käytetään levähdysalueilla  ja  muissa kohteissa esitettävässä  ja 
jaettavassa informaatiossa. Rinnakkaisyhteyden viitoituskohteeksi  tulee valita 
sama kaukokohde kuin moottoriväylälläkin. 

Kokeillaan  El 8-tiellä uutta tunnusjärjestystä, jossa eurooppatienumero esite-
tään kuvasymbolitunnusten jälkeen, ennen kansallisia tienumeroita. 

Palvelukohteiden viitoituksella  voidaan tukea palveluverkon kokonaisuutta. 
Tämä voidaan toteuttaa esim. kertomalla opastusmerkeissä etäisyys seuraa-
vaan vastaavaan palveluun. Tätä periaatetta ryhdytään kokeilemaan El8-tiellä 
korkeatasoisten huoltoasemien viitoituksessa. 

Ruskeapohjaisten  merkkien käyttöä kokeillaan  E18-tien yhteydessä nähtä-
vyyskohteiden opastuksessa. 

Suurten omaleimaisten palvelukeskittymien/kaupunkien opastusta voidaan 
kehittää sijoittamalla  E18-tien varteen opastuspisteitä, joissa  on  vähintään 
kyseisen alueen opastuskartta sekä El8-tietä koskeva tienvarsipalveluista 
kertova kartta. 

Radiotaajuusmerkkejä  lisätään siten, että niitä  on  säännöllisesti  koko tieosalla 
 aina kuuluvuusalueiden rajoilla, kuitenkin enintään  20  kilometrin välein. Mer-

keissä esitettävän radioaseman tulee täyttää Tielaitoksen määrittelemät 
kriteerit liikenneinformaation välityskanavana. 

Kokeillaan viitoituksessa moottoritieliittymien juoksevaa numerointia. 

Portaaleissa  ja  suurten suunnistustaulujen  ja  muiden opastusmerkkien pysty-
tyksessä käytetään pääsääntöisesti ristikkorakenteita. 



Guidelines for planning and design for E18-road in Finland 

Keywords: Traffic planning, Traffic Management, Road Signs 

EXECUTIVE SUMMARY 

The Finnish National Road Administration initiated in December 1995 a study 
to prepare design guidelines for traffic management, road service facilities and 
road environment in road E18. 

This report deals with traffic management issues. 

Traffic management is a new task for road authorities, which aims at making 
the utilization of the road network more effective and to supply better service 
for road users. The fast development of  telematics  has also accelerated the 
development of new functions related to traffic management. Most of the 
operations can be implemented using several techniques and technical 
choices depend for example on chosen combination of applications. 

A traffic management system, which consists of separate applications imple-
mented in stages, requires a lot from the implementation process so, that 
incompatibility problems and great updating costs can be avoided. The sub 
functions should be developed following the  Finnra's  open basic architecture 
of  telematics,  in which independent sub-functions, interfaces and common 
requirements for these functions shall be defined. That is the only way to 
guarantee expendability, when needs change and applications develop and at 
the same time keep different device and software suppliers under competition 
during the development work.  

ln  2000.2005 the following  telematic  applications shall be used on E18 (in 
Finland):  

* 	Monitoring of traffic and road conditions (the distance between 
measuring stations is 10 kilometres). Video camera control will be 
used in grade separated junctions and in dangerous places. 

 FinnRA's  vehicles and some other vehicle groups will be used as 
mobile measuring censors.  

* 	RDS/TMS  operates as a regional traffic information channel on the 
whole length of the road E18.  

* 	Some drivers use GSM-based traffic and tourist information system, 
which enables also information retrieval from different sources.  

* 	The above mentioned services will be available in public access 
terminals at rest areas in various languages  

* 	Pre-trip information about the road El 8 catch road users at home, 
at work, at frontier crossings and on board of cruising ships.  

* 	Variable warning signs will be used at especially dangerous loca- 
tions.  

* 	There will be variable route guidance at potentially congested road 
sections.  



* 	On the whole length of the road there will be variable speed limit 
signs, which are adjusted taking into account road and traffic condi-
tions.  

* 	There will be Park  &  Ride guidance near major cities. 

Route signing measures, which can be implemented very fast. help to create 
uniform image for the road E18. The following measures are proposed to be 
implemented as immediate improvements: 

1. E18-milestones 
2. Dedicated distance signs for long-distance destinations on E18 
3. Replacing and improving present distance signs 
4. Developing traffic control at inconsequent points of the road E18 

(Main road 1 I Ring road III and Main road 7 I Ring road Ill) 
5. Improving the overhead signs on Ring road III. 

A harmonic high quality road signing system can be achieved (dominantly) 
following the existing design guidelines. Other languages (than Finnish and 
Swedish) shall be used in service areas and other points of information. 

The route signs on parallel roads shall have the same major destinations as 
on the motorway. 

A new order for symbols in route signs shall be tested, emphasizing the  E- 
route  symbol. 

Route signing can support the network of service facilities for road users. A 
new system shall be tested in route signing of high quality petrol stations. 

Brown signs will be tested for route signing of historic and scenic sights. 

The number of signs showing radio frequencies for traffic information will be 
increased. 

The system of showing numbers of the motorway exits shall be experimented.  
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ALKUSANAT 

Tielaitoksessa  käynnistettiin joulukuun  1995  alusta  El 8-tien  suunnitteluperi
-aatteita koskeva selvitys. Selvityksessä  rajaudutaan  tarkastelemaan liikenteen 

ohjauksen,  tienvarsipalvelujen  ja  tiemiljöön suunnftteluperiaatteita.  Työ valmis-
tui kesäkuussa  1996. 

E18-tie  kulkee Suomessa kolmen läänin  ja  tiepiirin alueella  ja  on  jaettu kah-
teentoista  (12)  erillishankkeeseen,  joiden  toteuttamisaikataulu  vaihtelee 
vuosien  1995-2010  välillä.  El 8-tie on  osa  EU:ssa  määriteltyä  TERN  verkkoa 

 (Trans-European Road Network),  jonka kehittämiselle  on  asetettu yleiset 
 laatutavoitteet. Tielaitoksessa  on  nähty tarpeelliseksi selvittää  E18-tien suun

-nitteluperiaatteita  sekä kansallisista syistä että Euroopan Yhteisön asettamiin 
tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Selvitystyön tavoitteena  on  antaa käytännön  suunnittelutyölle  suuntaviivat, 
joita noudattaen päästään  E18-tiellä yhtenäiseen  laatutasoon  sekä Suomessa 
että kansainvälisesti.  Kansallisina  tavoitteina työssä ovat  mm.  myönteisen 

 Suomi-kuvan luominen, suomalaisen maiseman, arkkitehtuurin, muotoilun  ja 
 kulttuurin esille tuominen sekä modernin  tietotekniikkayhteiskunnan ilmentämi-

nen.  Tavoitteena  on  myös edistää eurooppalaisittain korkeatasoisen palvelu
-alueverkon  syntymistä  E18-tien varteen sekä kehittää tapaa tuoda esiin 

 vaikutusalueen  kuntien palveluja. Työssä  tuotettlin  myös esitykset lyhyen 
aikavälin  toimenpiteiksi.  

Selvityksessä käsitellään  E18-tien  suunnitteluperiaatteita,  jotka ovat kuitenkin 
pääosin sovellettavissa myös muulle  Eurooppatieverkolle.  

Työ  on  jakautunut ohjelman mukaan kolmen  osa-alueen; liikenteen ohjauksen, 
palvelujen  ja  tiemiljöön  selvityksiin. Kustakin  osa-alueesta  on  laadittu erillinen 
raportti. 

Tässä raportissa käsitellään liikenteen ohjauksen  suunnitteluperiaatteita. 
 Liikenteen  hallinnan  kokonaisuutta  ja sen  kehittämisprosesseja  käsitellään 

yleisellä tasolla. Lisäksi käydään läpi erityisesti liikenteen  telematiikan  kehittä-
miseen pyrkiviä eurooppalaisia  ja  kotimaisia prosesseja  E18-tien kannalta. 
Liikenteen  hallinnan  tavoitetilanteesta  E18-tiellä  ja  siihen johtavasta  kehittä-
mispolusta  esitetään näkemys. 

Perinteisen  liikenteenohjauskeinon, viltoituksen  osalta tässä raportissa esite-
tään  pikatoimenpiteitä,  joiden avulla voidaan yhtenäistää  ja  korostaa tieyhtey-
den olevan  osa  eurooppalaista  tieverkkoa.  Lisäksi esitetään  viitoituksen 
suunnitteluperiaatteita  niiltä osin, kun  on  katsottu tarpeelliseksi tehdä tarken-
nuksia  tai  muutoksia  riykyisiin  ohjeisiin.  

Selvitystyötä valvoneen  E18-johtoryhmän kokoonpano  on  ollut: 

Ylijohtaja Eero  Karjaluoto,  puheenjohtaja 	Tielaitos/J  
Johtaja  Jukka  Isotalo 	 Tielaitos/J 
Tiestöpäällikkö  Pekka  Vahala 	 Turun  tiepiiri 
Tiejohtaja  Jorma Hintikka 	 Uudenmaan  tiepiiri 
Tiejohtaja  Ville  Mäkelä 	 Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
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Viestintäjohtaja  Per-Håkan  Appel 	 TielaitosNi 
Tieinsinööri  Ilkka  Komsi 	 Tielaitos/Es  
El 8-projektipäällikkö  Leo  Koivula, sihteeri 	Uudenmaan  tiepiiri  

Työtä  ohjanneeseen  E18  työryhmään ovat kuuluneet:  

El 8-projektipäällikkö  Leo  Koivula, puheenjohtaja 
Suunnittelupäällikkö  Matti  Vehviläinen  
Suunnittelujohtaja  Pekka  Kontiala  
Johtaja Timo Heiskanen 
Johtaja Antti Rinta-Porkkunen  
Tieinsinööri  Ilkka  Komsi  
Dl Ronald  Westermarck 

 Dl  Maarit  Saari  
Arkkitehti Liisa Koskela  
Tekn.lis.  Pekka  Leviäkangas 

 Meteorologi  Yrjö Pilli-Sihvola  
Rkrn Teuvo  Kela  
Tekn.lis.  Kari  Lautso  
Dl Matti  Matinheikki,  sihteeri 

Uudenmaan  tiepiiri  
Turun  tiepiiri  
Uudenmaan  tiepiiri  
Kaakkois-Suornen tiepiiri  
Kaakkois-Suornen tiepiiri 
Tielaitos/Es  
Uudenmaan  tiepiiri  
Uudenmaan  tiepiiri  
Uudenmaan  tiepiiri  
Kaakkois-Suornen tiepiiri  
Kaakkois-Suornen tiepiiri 
Tielaitos/Lpk 

 LT-Konsultit Oy 
Uudenmaan  tiepiiri  

Konsultin  organisaatio  on  koostunut seuraavista henkilöistä: 
 Projektin  johtojakordinoin1i  

DI  Pekka  Kuorikoski,  projektipäällikkö 	 Maa  ja  Vesi Oy  
DI Petri  Numminen, projektisihteeri 	 Maa  ja  Vesi Oy  

Liikenteenahjaus  
DI Kristian Appel 	 Traficon  Oy  
DI  Torni Ristola 	 Traficon  Oy  
Di Petri  Numminen 	 Maa  ja  Vesi Oy 

arpa  
DI  Jukka  Noponen 	 Maa  ja  Vesi Oy 
KTM Kyösti  Pätynen 	 Entrecon  Oy 
MMM  Matti  Narsakka 	 Maa  ja  Vesi Oy  

Tiern iljöö  
Arkkitehti Jari Mäkynen 	 Maa  ja  Vesi Oy 
Maisema-arkkitehti Leena Ihalainen 	 Maa  ja  Vesi Oy  
Prof.  Antti  Nurmesnierni 	 Studio  Nurmesnierni Ky 
Sisarkkitehti  Jorma  Valkarna 	 Studio  Nurmesnierni Ky 
Sis.arkkitehti  Leena Konttinen 	 Studio  Nurmesnierni Ky 

Tiedonhallinta  
DI  Seppo  Lam  ppu 	 Maa  ja  Vesi Oy  
Dl Iris  Vikman 	 Maa  ja  Vesi Oy  
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I  TAVOITTEET  

1.1  Työn tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena  on määritefiä  liikenteen ohjauksen (sisältäen sekä 
kiinteän kaikenlaisen viitoituksen että kaikki telemaattiset ohjaus-  ja  informaa-
tiojärjestelmät) 

tavoitetila  (n. 15 v),  
lähiajan kehittämistavoitteet  (0-5 v)  sekä 
tarvittava(t) kehittämispolku(polut) tavoitetilan  saavuttamisek-
si 

siten, että ohjaus yhdessä tienvarsipalveluiden  ja  tien yleisilmeen kanssa 
(tiemiljöö), muodostaa tien merkitystä vastaavan  harmonisen  kokonaisuuden. 
Kehittämisperiaatteiden tulee ottaa huomioon itse tien kehittyminen nykyisestä 
osittaisesta sekaliikennetiestä lopulliseen korkeatasoiseen moottoritierat-
kaisuun. 

Koska  E18 on  osa  TERN-verkkoa, Suomen Eurooppateiden verkkoa  ja 
valtatieverkkoa,  tämä selvitys palvelee käytännössä osin laajempiakin tarpeita 
eli Eurooppateiden  ja valtatieverkon  vastaavia määritystarpeita - ts. työn 
tuloksia voidaan soveltaa myös muualla.  

1.2  Liikenteen  hallinnan  tavoitteet  ja  lähtökohdat  

E18:n palvelutasoa  kehitettäessä liikenteen hallinnalla  on  oma tärkeä roolinsa. 
Uskotaan, että liikenteen  hallinnan  avulla voidaan parantaa liikenteen suju-
vuutta  ja  turvallisuutta sekä matkailijoiden mukavuutta. Liikenteen hallinta 
muodostuu useasta eri osatoiminnosta, joita toteutetaan erillisten  tai osit-
tain/kokonaan integroitujen  teknisten järjestelmien avulla, jotka usein toteute-
taan liikenteen telematiikkaa hyväksi käyttäen.  

E18 -tie  kulkee kolmen tiepiirin alueella  ja  se on  osa koko  kansainvälistä  E18 
 -tietä  ja  samalla Suomen tärkein  osa  eurooppalaista  TERN-päätieverkkoa. 

 Nämä  asiat  vaikuttavat ratkaisevasti liikenteen  hallinnan  kehittämiseen kysei-
sellä tieosuudella. 

Seuraavissa luvuissa kuvataan  ensin  liikenteen  hallinnan  käsitettä  ja sen 
 tavoitteita yleisellä tasoilla.  Sen  jälkeen todetaan tärkeimmät liikenteen hallin-

taan vaikuttavat muut menossa olevat prosessit. Tämän pohjalta kuvataan 
yleisellä tasolla liikenteen  hallinnan tavoitetilaa  E18-tiellä  ja  määritellään 
kehittämispolku  sen  saavuttamiseksi.  On  huomattava, että merkittävä  osa 

 El 8-tien liikenteen  hallinnan osatoiminnoista  toteutuu muiden erillisprojektien 
puitteissa.  On  siten tärkeää koordinoida nämä hankkeet  ja  pyrkimykset El8-
tien kannalta. 
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2  NYKYTILANTEEN ANALYYSI  JA TARKASTELTAVAT 
 TOIMINNOT  

2.1  Liikenteen  hallinnan  sisä'tö  

Liikenteen hallinta  (traffic management, vägtrafIkledning) on  uusi  tienpidon  
alue, jonka avulla pyritään tehostamaan tieverkon hyödyntämistä  ja  tarjo-
amaan  tienkäyttäjille  parempaa palvelua. Liikenteen hallintaan liittyvien toimin-
tojen kehittämistä  on  vauhdittanut  telematiikan  voimakas kehittyminen. Tar-
kasteltaessa liikenteen hallintaa  ja sen  edellyttämää  telematiikkaa  yleisellä 
tasolla  on  parempi lähestyä asiaa sovellusten  ja  toimintojen kun tekniikan 
kautta. Useimpien toimintojen toteuttamiseen löytyy vaihtoehtoisia tekniikoita 

 ja  teknisiä valintoja ohjaa  mm.  valittava  sovellusyhdistelmä.  Lisäksi  on  niin, 
että tärkeimmät  sovellukset  ovat pitkälti olleet  jo  kauan tunnettuja. Tekniikan 
jatkuva kehittyminen tekee sovellusten toteuttamisen yhä helpommaksi. 
Tekniikkaan kannattaa siten keskittyä vasta  toteutusten  yhteydessä. 

Tieliikenteen  telematiikalla  ymmärretään sekä  infrastruktuuriin  että  ajoneuvoi
-hin  liittyviä toimintoja, joita tuotetaan informaatio-  ja  tietoliikennetekniikan 

 avulla tavoitteena parantaa tieliikennettä turvallisuuden, tehokkuuden, muka-
vuuden  ja  ympäristön kannalta.  
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Liikenteen hallintaan kuuluvia toimintoja voidaan karkeasti ryhmitellä esim. 
seuraavasti:  

1. Liikenteen ohjaus  
2. Liikenne-  ja matkailijainformaatio  
3. Kysynnän hallinta  (mm. maksujärjestelmät) 
4. Tavarakuljetusten  ja kuljetuskalustojen  hallinta  
5. Joukkoliikenteen  hallinta  
6. Kuljettajan apujärjestelmät sekä ajoneuvojärjestelmät  
7. Tienpidon  hallinta 

Liikenteen alueelliseen  ja  paikalliseen ohjaukseen sisältyy  mm.  valo-ohjaus, 
moottoritie-, tunneli-  ja siltaohjaus yläpuolisin kaistaopastein  tai  muuttuvien 
informaatiotaulujen avulla, muuttuvat nopeusrajoitukset, häiriöiden havainnoin-
tia  ja  hallintaa, ramppiohjausta, pysäköinnin ohjausta sekä vaarallisten  ja 
kookkaiden  kuljetusten ohjausta. 

Liikenne-  ja  matkaiI/ainformaatioon  sisältyy  mm. liikennetilannetta  koskeva 
informaatio, Ilikennevaroitukset, tietyötiedot, keli-  ja säätiedot,  eri kuljetusm uo-
toja koskeva informaatio,  matkailijainformaatio, matkustajainformaatio  ja 
reittineuvontaa.  Informaatio voidaan antaa ennen matkaa  tai  matkan  aikana  ja 
esim.  kotona, työpaikoilla, pysäkeillä, terminaaleissa, tienvarressa  tai ajoneu

-voissa. 

Kysynnän hallintaan sisältyy  sovelluksia kuten tienkäyttömaksut (tietullit), 
ruuhkamaksut, liityntäpysäköinti  ja  muut  matkan suoritusajankohtaan, reitinva-
lintaan ja kulkutapaan  vaikuttavat toiminnot. 

Tielilkenteen  hallinnan  kannalta  tavarakuljetusten  ja kuljetuskaluston hallinnal
-la  sekä joukkoliikenteen hallinnalla  on  pienempi merkitys, vaikkakin ne ovat 

yksittäisille  liikenteenharjoittajille erinomaisen tärkeitä tehostamis-  ja  kilpailu- 
keinoja. 

Kuijettajan apujärjestelmät  sekä  ajoneuvojärjestelmät  yleistyvät yksi kerrallaan 
hyvin pitkän ajan kuluessa. Eräät ajoneuvoihin liittyvät turvallisuutta lisäävät 
järjestelmät sekä kuljettajan tilan tarkkailuun liittyvät sovellukset yleistyvät 
ensiksi.  Sen  sijaan esim. täysautomaattiset tiet  tai ajoneuvot  ovat vielä hyvin 
kaukana tulevaisuudessa. 

Eräät  tienpidon  hallintaan  kä  ytettä  vät  järjestelmät ovat tärkeitä myös liikenteen 
hallinnassa, esim. tiesääjärjestelmän tuottamat kelitiedot sekä kunnossapidon 
ohjauksen tuottama statustieto tien kunnossapitotilanteesta. Toinen tärkeä 
sovellus  on ajantasaisten tietyötietojen  siirto liikenteenhallintajärjestelmään, 
niiden käsittely  ja  välittäminen edelleen informaationa tienkäyttäjille.  

2.2 El 8 -tien liikenteen hallintaan vaikuttavat muut prosessit 

Alueellinen  tai korridorikohtainen  liikenteen hallinta  on  kokonaisvaltaista 
toimintaa,  jota  johdetaan liikenteenhallintakeskuksesta  tai  -keskuksista. 
Erillissovelluksista vaiheittain syntyvä kokonaisjärjestelmä edellyttää paljon 
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itse toteutusprosessilta, jotta vältytään yhteensopimattomuusongelmilta  ja 
 suurilta hukka-  tai  päivityskustannuksilta.  Osatoimintoja tulisi kehittää noudat-

taen tielaitoksen määrittämää telematiikan avointa perusarkkitehtuuria, jossa 
tulisi määritellä itsenäiset osatoiminnot, näiden väliset rajapinnat sekä yleiset 
vaatimukset näille.  Vain  näin voidaan taata laajennettavuus tarpeiden muut-
tuessa  ja  sovellusten kehittyessä  ja  samalla kilpailuttaa eri laite-  ja  ohjelmisto- 
toimittajia kehittämisen eri vaiheissa. Tielaitoksessa  on  vuonna  1995  käynnis-
tynyt telematiikan arkkitehtuurin kehittämisprosessi. 

Seuraavassa  on  esitetty lyhyt katsaus meneillään oleviin prosesseihin, jotka 
vaikuttavat E18:n liikenteen  hallinnan  toteuttamiseen. 

CEN  ja EU:  Standardisointi, TERN/TELTEN ym.  

Euroopassa pyritään standardisoimaan telematiikan peruskäsitteitä, avointa 
arkkitehtuuria  ja  teknisiä yksityiskohtia laajojen  ja  kilpailukykyisten yhteismark-
kinoiden  ja  yhteentoimivien  järjestelmien synnyttämiseksi. CEN:  n 1  tekninen 
komitea TC  278,  jolla  on 13  työryhmää, keskittyy telematiikkaan, TC  226 

 tienvarsilaitteisiin  ja  TC  224  älykortteihin. CEN:iin  kuuluvat maat sitoutuvat 
noudattamaan hyväksyttyjä standardeja  ja  mitätöimään  omia kansallisia 
vastaavia standardejaan. EU:n  DG  (pääosasto) XlIl:n käynnistämillä telematii

-kan  kehitysprojekteilla  on  merkittävä rooli standardien synnyttämisessä. 
Standardointityö  on  hidasta  ja  työlästä  ja  luonteeltaan jatkuvaa, mutta  jo 

 ennen virallisen  standardin  syntymistä  on  käytettävissä standardiluonnoksia  ja 
 esistandardi,  jotka usein ovat hyvin lähellä lopullista standardia. 

EU:n  komissio  on  käynnistänyt prosessin  TERN-verkon  (Trans European 
Road Network)  palveluiden määrittämiseksi  ja  kehittämiseksi. Tavoitteena  on 

 saada aikaan tasalaatuiset palvelut  koko  verkolla,  esimerkkinä liikenteen 
informaatiopalvelut. Meneillään olevassa TELTEN (Telematics  implementation 
strategy for the Trans-European Road Network)  -työssä määritellään  mm. 

 tavoitepalvelutasot  erilaisille olosuhteille (liikennemäärät, väylän merkitys jne). 
Nämä koskevat liikenteen  ja  liikenneolosuhteiden  seurantaa, muuttuvien 
opasteiden käyttöperiaatteita  ja  RDS/TMC:n  (Radio Data  System/Traffic 

 Message Channel  -radion  liikennepalvelu) käyttöönottoa.  Lisäksi selvitetään 
kansallisten (alueellisten) liikenteeninformaatiokeskusten  välisen  tiedonvaih

-don  periaatteita (organisointi, tiedon muoto). Suuntaviivoja saadaan tältä osin 
vuoden  1996  aikana. 

Myös monet muut EU:n hankkeet  ja  prosessit koskettavat Suomen  E18 
 osuutta.  Osa  niistä liittyy  tai  sivuaa tielaitoksen  E18  telematiikan kokeilualuet

-ta:  TEN -rahoitus,  Viking, Promise, Force  ja  Adept  Il.  

EU:n  mandollinen  TEN -rahoitus kohdistuu Suomessa Pohjolan kolmioon eli 
 E18  -tielle. Osalla budjetista voidaan rahoittaa myös liikenteen  hallinnan 
 kehittämistä.  

VIKING on  Pohjois-Eurooppalainen projekti, joka keskittyy RDSITMC:n  sovel - 

1 0EN  on  (maailmanlaajuista ISO:a vastaava) eurooppalainen 
standardointijärjestö, Comité Européen  de Normalisation.  



El 8  suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen  
Liikenteenohjaus 

tamiseen  ja sen edellyttämään tiedonvaihtoon  kansallisten liikenteeninformaa-
tiokeskusten välillä.  

PROMISE-projektissa kehitetään kannettavaan  GSM-informaatioterminaaliin 
 perustuvaa tiedonvälityskonseptia.  Nokia  Oy  on  projektin vastuutaho ja kokei-

lualueena  Suomessa  on E18  ja  FIST (Finnish Information System for Trans-
port Telematics)  -yhteistyön puitteissa (katso  alla  kohta  E18 Kokeilualue). 

FORCE-projektissa pyritään  EU-projektin  puitteissa edesauttamaan 
RDS/TMC:n laajaa käyttöönottoa.  

E18  Kokeilualue 

Vt:llä  7 kokeiltujen sääohjattujen  nopeusrajoitusten  ja varoitusten  pohjalta 
ollaan laajentamassa kokeiluja  E18 korridorissa. Tielaitos  (Liikenteen hallinta 
-projekti  S6)  pyrkii keskittämään liikenteen hallintaan liittyvät kokeilut  ja  myös 
toteutukset  E18 korridoriin tai  sen  välittämään läheisyyteen esim, pääkaupun-
kiseudulla.  "E18 sääohjattu tie" -konsepti  sisältyy Eurogardens projektiehdo-
tukseen,  jota  tarjotaan  EU:  n 4. puiteohjelman telematiikkaohjelmaan.  

Liikenneministeriö  ja  Nokia  ovat juuri käynnistyneessä yhteistyössään nimen-
neet oman vastaavan kokeilualueensa FiSTiksi. Tavoitteena  on  löytää  syner-
giaa  PROMISE-  ja  SAMPO -hankkeista. SAMPO -hanke kehittää kutsuohjat-
tua joukkoliikennettä. Tällä hetkellä ei ole selvää, koordinoidaanko  ja  onko 
mandollista koordinoida muut  FIST-aloitteessa  mainitut projektit  (mm. ADEPT 

 Il,  MOVE-it, FORCE, Infopolis) FIST-projektin  suhteen.  E18 -kokeilualue on 
 tavallaan  osa  FIST -kokeilualuetta;  siinä tuotettua tietoa pyritään käyttämään 

hyväksi eri järjestelmissä.  

ADEPT  Il  -projekti liittyy kysynnän hallintaan  (mm. liityntäpysäköinti  ja tienkäyt-
tömaksut)  sekä joukkolilkenteen maksujärjestelmiin.  Projektin  yksi koealue 
sijaitsee Espoon Leppävaarassa  vt  1  :llä. 

MOVE-it  -projekti pyrkii luomaan edellytyksiä yhteentoimivien tienkäyttömak-
sujärjestelmien aikaansaamiseksi Euroopassa.  

I nfopolis  -hanke kehittää joukkoliikenteen informaatiojärjestelmäsovellusten 
käyttäjäliittymiä. 
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Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinta 

Pääkaupunkiseudulle Liikenteen hallinta -projekti  S6 on  tuottanut  perusselvi-
tyksen  liikenteen  hallinnan  kehittämiseksi.  Sen  pohjalta ollaan suunnittelemas-
sa seudulle liikenteen  seurantajärjestelmää  ja  liikenteen tulevan  hallintakes-
kuksen valmistelutyöt  ovat alkamassa. 

Toimiva  hallintajärjestelmä  edellyttää paitsi tietoa liikenteestä  ja  tieolosuhteista 
 myös  hallintakeskusta toimintavalmiuksineen, ohjausmandollisuuksineen  sekä 
 informaatiokanavineen (esim. RDSITMC).  

Vuoden  1995  aikana  on  tiepiirissä  keskitetty  liikenteenohjaus-  ja  vastavien 
 järjestelmien valvonta  ja  kaukokäyttö kelikeskuksen  yhteyteen. Seudulla  on 
 otettu käyttöön  Park  &  Ride  opastus  vt:llä  1  sekä  Länsiväylän ruuhkavaroitus

-järjestelmä  ja  kameravalvonta. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä  Etelä- 
Espooseen  ja  Länsiväylälle  on  toteutumassa  1997.  

Tavoitejärjestelmää hallintakeskuksineen  päästään toteuttamaan aikaisintaan 
 1997  ja  ottamaan  tuotantokäyttöön  arviolta  1998  (edellyttää tyydyttävää 

liikenteen  ja  tieolosuhteiden  seurantaa,  RDSITA  (Traffic Announcement)  - 
 järjestelmää, riittävää  päivystystä  sekä  ohjausjärjestelmien kaukokayttömah-

dollisuutta).  Oleellinen  toiminto  on  häiriöiden havainnointi  ja  hallinta. Hallinta- 
keskus tulee käytännössä valvomaan  koko  Uudenmaan tieverkon toimintaa.  

2.3  Viitoitus 

Viitoituksen  avulla voidaan osaltaan luoda  El  8:lle  yhtenäinen, korkeatasoinen 
ilme. 

Samalla, kun  E18 on  yksi (Suomen merkittävin)  osa  TERN-verkkoa,  se on 
 myös  osa  Suomen  päätieverkkoa.  Omaa  viitoitusjärjestelmää esim,  merkki- 

tyyppien  ja  merkkien värin suhteen sille ei ole tarkoituksenmukaista luoda.  Sen 
 sijaan nykyisen järjestelmän puitteissa  viitoitusratkaisut E18:lla  on  tehtävä 

mandollisimman  korkeatasoisesti  niin kansainvälisen kuin muunkin liikenteen 
tarpeet huomioiden. 

Kotimaisten vaatimusten  ja  määräysten lisäksi  on  otettava huomioon  EU:n 
 piirissä  TERN-verkkoa koskevat  kehittämisajatukset  teiden  numeroinnin, 

viitoituksen  värin jne. osalta. 

Koska kyseessä  on  kansainvälistä liikennettä  välittävä liikennekäytävä,  on 
 rinnakkaisyhteyden liikenteellistä  merkitystä  ja sen  viitoitusratkaisuja  pohditta-

va tältä kannalta. 

Erityistä huomiota  E18:lla  on  kiinnitettävä merkittävien tavara-  ja  henkilöliiken-
neterminaalien viitoitukseen.  Tähän  viitoituksessa  käytettävät, yleisesti tunne-
tut tunnukset antavat hyviä käytännön  toteuttamismandollisuuksia. 
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3  TAVOITETILANNE  JA  YHDENMUKAISTAMISTARPEET  

Seuraavassa luodaan visio liikenteen telematiikan käyttöönotosta E18:lla sekä 
käydään läpi sitä, mihin viitoituksen yhdenmukaistamista  on  syytä kohdentaa.  

3.1  Liikenteen  hallinnan tavoitetilanne  El 8-tien korridorissa 

Lähtökohtana liikenteenhallinnalle  on  liikenteen hallintakeskusten perustami-
nen. Yhteistyö alueellisten keskusten välillä tulee olla saumatonta, mikä 
edellyttää yhteentoimivaa tietojärjestelmää  ja  selkeitä toimintamalleja. Voidaan 
olettaa, että  vain  yksi keskus Suomessa päivystää ympäri vuorokauden täysin 
toimintavalmiuksin.  Sen  tulee tällöin tarvittaessa voida suorittaa tärkeimpiä 
tehtäviä myös muiden keskusten alueilla. Keskuksilla  on  myös yhteys muiden 
liikennemuotojen, esim. joukkoliikenne,  ja  viranomaisten hallintakeskuksiin, 
esim. hälytyskeskukset  ja  poliisi, sekä naapurimaiden liikenteenhallintakeskuk

-sun.  Yksi tärkeimmistä tehtävistä  on  häiriöiden kokonaisvaltainen hallinta 
poikkeustilanteissa, esim. onnettomuuden sattuessa paitsi pelastustöiden 
käynnistymisen varmistaminen myös liikenteellisten seurausvaikutusten 
minimointi, kunnes liikenne palaa jälleen normaaliksi, esim. tiedottamalla 
vaihtoehtoisista reiteistä. 

Vuosina  2000...2005  tulisi  E18-tiellä olla käytössä seuraavat uudet telemaatti
-set sovellukset: 

* 	 Liikenteen  ja tieolosuhteiden  seuranta (mittausasemaväli  10 
km). Eritasoliuttymissä  ja  vaarallisissa paikoissa  videokamera - 
valvonta. Tielaitoksen ajoneuvot  ja  eräät muut ajoneuvoryh

-mät  toimivat liikkuvina mittausantureina. 

* 	 RDS/TMC  toimii tien  koko  pituudelta alueellisena, maksutto - 
mana liikenneinformaatiokanavana. 

* 	 Osa autoililjoista  käyttää kaupallista  GSM-pohjaista  liikenne- 
ja matkailijainformaatiojärjestelmää,  joka mandollistaa myös 
tiedon haun erilaisista lähteistä. Samat palvelut ovat tarjolla 
palveluautomaateista levähdysalueilla halutuilla kielillä. 

* 	 Erityisen vaarallisissa tienkohdissa annetaan varoituksia 
muuttuvien opasteiden avulla. 

* 	 Mandollisesti ruuhkautuvilla osuuksilla  on  vaihtoehtoisten 
reittien opastus. 

* 	 Tien  koko  pituudella  on  muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, jotka 
säätyvät  tie-  ja liikenneolosuhteiden  mukaan. 

* 	 Taajamien läheisyydessä laajamittaisesti liityntäpysäköin- 
ti(Park & Ride)opastusta. 
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Näitä uusia palveluita täydentää edelleen  kehitettyinä  jo  nykyisin käytössä 
olevat palvelut  ja  järjestelmät kuten:  

* 	autoilijoiden  ja  viranomaisten  raportoimlin  havaintoihin perus- 
tuva  tietokanta 

* 	 tielaitoksen palveluautomaatit tienvarressa palvelualueilla, 
rajanylityspaikoilla  jne.  

* 	 tekstitelevision  ja  Internetin  kautta annettava informaatio  

* 	 palvelupuhelin (tienkäyttäjän  linja)  

3.2  Viitoituksen yhdenmukaistaminen 

Viitoituksen kielisuhteiden  osalta suomalainen käytäntö  on  jo  nyt  sangen 
 monipuolinen (suomi, ruotsi  ja  raja -alueiDa  myös muut). Harkinnan mukaan 

muita kieliä voisi lisätä tarkkaan valikoiden joidenkin matkailijoiden  palvelukoh
-teiden  opastuksessa.  Oleellista  kielisuhteissakin  on  jatkuvuus, varsinkin 

 kaukokohteiden viitoituksessa.  Hyvin toteutettuna  palvelualueilla  oleva opastus 
tyydyttää useimmat tienkäyttäjien  informaatiotarpeet  niin  monikielisesti  kuin 
halutaan.  

Viitoituskohteiden  valinnassa  pääteiden  juuri uusittu  viitoituskohdeluettelo 
 antaa hyvän lähtökohdan. Ajateltavissa  on  kansainvälisen liikenteen  kauko-

kohteiden  näkyminen  normaalia enemmän omissa,  erillisissä etäisyystauluis
-sa,  esim.  Pietari  jo  Turusta alkaen.  

Kuva  3  Kaukokohteiden  oma  etäisyystaulu 
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Viitoituksen  kannalta tärkeimpiä solmukohtia  E18:lla ovat järjestelmäliittymät. 
Niiden osalta nykyinen suomalainen viitoituskäytäntö, jossa erkanevat kohteet 
esiintyvät moottoritiellä ennakkoon  vain  yhdessä suunnistustaulussa (eikä 
kandessa, kuten maankäyttöliittymässä) ei ole riittävä etenkään oudolle 
kulkijalle, joka ei  tunne liittymänimiä.  Tältä osin periaateratkaisun tulisi E18:lla 
olla parempi. 

Järjestelmäliittymän havaittavuutta  voi parantaa muilla, tieympäristön antamilla 
viesteillä. Valaistusratkaisu voi niissä olla erilainen, järjestelmäliittymissä voi 
käyttää tiettyjä istutusratkaisuja, tms. 

Eritasoliittymien  tai  erkanemisramppien numeroinnin  käyttö  viitoituksessa 
 on  useissa maissa käytetty menetelmä, jonka avulla voidaan joustavasti 

informoida  mm.  matkailijoiden palvelukohteista. 

Palvelukohteiden viitoitusperiaatteissa  tulee toistuvasti esiin kaksi perusvaati
-musta: opastuksen  joustavuus tienkäyttäjien tarpeiden mukaan  ja opastusrat-

kaisujen tasapuolisuus  eri palveluyrittäjiin nähden. Parhaiten nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa sopimalla opastusperiaatteista alueellisesti  tai esim.  pitkällä 
tiejaksolla, kuten tässä yhteydessä  on  mandollista. 

Parhaimmillaan palvelukohteiden viitoituksen avulla voidaan korostaa palvelu- 
kohteiden muodostavan  palveluverkon,  jossa tienkäyttäjällä  on  mandollisuus 
valita käyttämänsä palvelut tarpeidensa mukaan. Keinoja tähän ovat  mm. 

 seuraavien vastaavien palvelujen opastaminen (esim. huoltoasemat)  ja 
opastuspisteisiin  sijoitettavat ns. tiejakson palvelukohdekartat. Erityistä huo-
miota  on  kiinnitettävä tavaraliikenteen tarvitsemiin palveluihin. 

Palvelukohteiden viitoituksessa  moottoritiellä  ja sen rinnakkaisyhteydellä 
liikkujilla  on  erilaiset tarpeet. Moottoritiellä  liikkujan pääasialliset tarpeet 
liittyvät sujuvaan liikkumiseen paikasta toiseen. Tällöin tärkein palvelukohde-
ryhmä  on  huoltoasemat. Tärkeitä ovat myös kahvila-  ja ravintolapalvelut 

 sekä levähdysalueet. Näiden yhteydessä tulee olla saatavilla lisätietoa muista 
liikennekäytävän varrella olevista  ja  siihen liittyvistä palveluista. 

Rinnakkaistiellä  matkailun merkitys  on  suurempi  ja  siellä onkin tarve 
kertoa tienkäyttäjille monista erilaisista matkailijoiden palvelukohteista, mu-
kaan lukien nähtävyydet. Rinnakkaistielläkin opastuspisteiden merkitys  on 

 suuri, koska niissä voidaan kertoa suuresta joukosta palveluja.  Tien  varteen 
sijoitettavien opasteiden tehtävä  on  tukea karttainformaatiota  ja  auttaa perille 
löytämistä. 

Nähtävyys-merkin käyttö  on  Suomessa vähitellen laajentunut kattamaan 
jäsentymättömän joukon kohteita huvipuistoista hiidenkirnuihin.  Sen  käyttöä 
tulisi selkeyttää. Yksi mandollisuus olisi ottaa monissa maissa käytetty ruskea 
väri käyttöön kulttuuri-  ja luonnonnähtävyyksien opastuksessa. 
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Viitoituksen  ja  erityisesti palvelukohteiden opastuksen avulla voidaan osaltaan 
elävöittää ajokokemusta sekä luoda tienkäyttäjälle kuvaa tienvarren kylistä  ja 

 kaupungeista. 

Suurimpia ongelmakohtia niin palvelukohteiden kuin muussakin viitoituksessa 
ovat suuret taajamat, erityisesti pääkaupunkiseutu,  ja  niiden reuna-alueet. 

Palvelukohteiden opastusperiaatteiden  suunnittelua  on  tehty yhteistyössä 
tienvarsipalveluiden suunnitteluperiaatteiden kehittämistyön kanssa. 
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4  SUUNNITTELUPERIAATTEITA  

4.1  Liikenteen  hallinnan  kehittämispolku  ja  tarvittavat toimenpiteet 

Kun asiaa tarkastellaan E18:n kannalta, todetaan, että väylän liikenteen 
hallinta edellyttää kolmen tiepiirin liikenteenhallintajärjestelmien  ja  -toimintojen 
saumatonta yhteistoimintaa. 

Ei ole tarkoituksenmukaista, että  koko  E18-tie  hallitaan yhdestä paikasta. 
Tämä aiheuttaisi selviä ohjaus-  ja  muita ongelmia etenkin ruuhka-aikoina  ja 
erityistilanteissa  taajama-alueilla  ja  niiden läheisyydessä.  Sen  sijaan  on 

 tunnistettava ne toimet, jotka vaativat yhteistoimintaa  ja  luotava yhteistoimin-
nalle  mallit. 

Tehokas yhteistoiminta  on  mandollista  vain,  jos  järjestelmät pystyvät kom-
munikoimaan ongelmitta. Tämä edellyttää yhteistä järjestelmäarkkitehtuuria, 
yhteisiä rajapintamäärittelyjä, standardisoitua tiedon muotoa sekä yhteistoi-
mintatapojen kehittämistä. 

Yhteensopivat  järjestelmät mandollistavat myös tehtävien siirron tarvittaessa. 
 On  esimerkiksi mandollista, että Turun  ja Kotkan  päässä  on  selvästi suppeam-

pi hallintajärjestelmä, joka  on  miehitetty  vain  tiettyinä aikoina. Muina aikoina 
päivystys voidaan hoitaa Helsingistä. 

Toimivan  ja  TERN-verkolle asetettavien vaatimusten mukaisen liikenteen 
hallintajärjestelmän toteutuminen edellyttää, että tielaitos määrittelee yleisen 

 ja  avoimen arkkitehtuurin, tähän pohjautuvat rajapinnat sekä yhteisen tieto - 
standardin,  joiden pohjalta sekä osajärjestelmät että alueelliset kokonaisjärjes-
telmät toteutetaan. 

Kuten edellä  on  todettu, suuri määrä E18:a koskettavia erilaisia  EU-projekteja 
 ja  -prosesseja  on  käynnissä, mukaan lukien standardointitoiminta.  On  syytä 

arvioida menossa olevien projektien saavutuksia  ja  mandollisia vaikutuksia 
sekä ottaa huomioon EU:n puitteissa kehitettävät yhteiset konseptit. Toimivien 
hallintakeskusten luominen  on  pitkällinen prosessi, joka  on  kaiken koor-
dinoidun  liikenteen  hallinnan  perustana.  

4.2  Viitoituksen suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen 

Tämän raportin aiemmissa kohdissa  on  analysoitu yleisellä tasolla sitä, miten 
viitoituksen avulla voisi osaltaan luoda E18:lle yhtenäistä, korkeatasoista 
ilmettä. 

Tässä kappaleessa esitetään  El 8:n viitoitukselle suunnitteluperiaatteita,  siltä 
osin kuin  se on  tarpeen voimassa olevien ohjeiden täydentämiseksi  ja joiltain 

 osin muuttamiseksikin. 

Pääosin  El 8: Da  noudatetaan voimassa olevia tielaitoksen liikenteenohjausta 
koskevia suunnitteluohjeita, joista tärkeimpiä tässä yhteydessä ovat: 
Viitoitus. TIEL  2130006 
Palvelukohteiden viitoitus.  TI EL 723876 
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Term inaaliviitoituksen  periaatteet TIEL:n selvityksiä  7/1 996  
Huoltoasemat. TVH  741855 

4.2.1  Viitoituskohteet 

Pääteiden viitoituskohteet  on  esitetty Viitoitus -ohjeessa. Valtatien  7  osalta 
tähän esitetään sellaista muutosta, että kaukokohteena olisi Kotkasta lähtien 
Haminan sijaan Pietari. Hamina muuttuisi lähikohteeksi. 

Käytännössä tämä johtaisi siihen, että Pietari tulisi Kotkasta alkaen opastus- 
merkkeihin Haminan lisäksi.  

KORKEAKOSKI  

Kuva  4  Pietari esitetään otettavaksi kaukokohteeksi Kotkasta alkaen  

Kuva  4  esittää E18:n  ja Kotkan  sisääntulotien eritasoliittymän suunnistustau-
lua. Tässä kohdassa valtatie  15,  joka alkaa  Kotkan  keskustasta, yhtyy 
E18:aan. Kouvola  on  valtatie  15:n kaukokohde. 
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Rinnakkaisyhteydellä  tarkoitetaan perusverkon teitä, jotka kulkevat moottori- 
väylän suuntaisesti. Ne tarjoavat vaihtoehtoisen yhteyden niille, jotka eivät voi 

 tai  halua käyttää moottoriväylää. 

E18:n rinnakkaisyhteytenä  ovat  vt  1:n  osalla mt  110,  vt  7:n  osalla mt  170  ja 
 Kehä  111:n  osalla Kehä  I. 

E18:n rinnakkaisyhteydellä  on  oma matkailullinen merkityksensä, mikä asettaa 
vaatimuksia myös viitoitukselle. 

Rinnakkaisyhteyden viitoituksen  tulee olla jatkuva.  Rinnakkaisyhteyden 
viitoituskohteeksi tulee valita sama kaukokohde kuin moottoriväylällä

-kin. 

4.2.2  Kielten käyttö viitoituksessa  ja  muussa opastuksessa 

Paikkakuntien viitoituksessa ei kielisuhteiden osalta ole juurikaan muutostar-
peita. Harkinnan arvoista  on,  tulisiko pääteiden kaukokohteet aina  (tai  lääneis-
sä, joissa kaksikielisten kuntien osuus  on  merkittävä) esittää kaksikielisinä. 

Pietarin esiintyminen nykyistä laajemmin viitoituksessa  on  syytä toteuttaa 
siten, että  se  esitetään aina kaksikielisenä (suomi  ja  ruotsi). Pietarin ruotsin-
kielinen muoto  (St Petersburg) on  niin lähellä eurooppalaisia valtakieliä, että 
tämä palvelee hyvin myös kansainvälistä liikennettä. 

Palvelukohteiden viitoitus  perustuu pääasiassa kansainvälisesti hyvin yh-
tenäisten tunnusten käyttöön, joten siinäkään ei lisäkielten käyttäminen ole 
yleensä tarpeen. 

Muiden kielten (kuin suomi  ja  ruotsi), esim. englanti, saksa, venäjä, käyttö  on 
 sen  sijaan hyvin perusteltua levähdysalueilla  ja  muissa kohteissa esitettävässä 

 ja jaettavassa informaatiossa.  

4.2.3  Tienumerotunnusten  käyttö 

Tienumeroinnin  osalta  on  harkittu, tulisiko Suomessa  mm.  Ruotsin tapaan 
siirtyä sellaiseen tienumerointijärjestelmään, jossa Eurooppateillä ei olisi 
kansallista tienumeroa. Tällainen muutos ei lyhyellä aikajänteellä ole mandol-
lista  ja  tässä työssä tarkasteltiinkin muita tienumerotunnusten käyttöön liittyviä 
periaatteita. 

Olemassa oleva viitoitus tukeutuu päätieverkolla kansallisiin tienumeroihin, 
jotka esiintyvät opastustauluissa ensimmäisenä kuvasymbolitunnusten (lento-
asema, ensiapu jne.) jälkeen. Eurooppatienumero esiintyy opastuksessa 
katkokehyksisen (opastus numeron tarkoittamalle tielle) tienumeron jälkeen. 
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[08 
00  
Kuva  5  Tunnusten nykyinen  merkitsemisjärjestys 

Eurooppateiden korostetumpi  esille tuominen  on  mandollista tunnusten 
järjestyksen muuttamisella. 

Ryhdytään kokeilemaan  El 8-tiellä uutta  tunnusjärjestystä.  Esitetään 
 eurooppatienumero  välittömästi  kuvasymbolitunnusten  jälkeen, ennen kansalli-

sia  tienumeroita.  Tämä järjestys parantaa  E18-tieyhteyden  havaittavuutta  ja 
 tukee  sen  jatkuvuutta, vaikka kansallinen  tienumero  vaihtuu. Tämä järjestys 

otetaan käyttöön  E18:lla.  Uuteen  tunnusjärjestykseen  tulisi siirtyä  koko  maas-
sa mandollisimman nopeasti.  

+ø[IIfl  

Kuva  6  Tunnusten uusi  merkitsemisjärjestys  

4.2.4  Terminaalien viitoitus 

Terminaalien viitoituksessa  noudatetaan uusia  suunnitteluperiaatteita (Tielai
-toksen  selvityksiä  7/1996).  Terminaalit viitoitetaan  ensisijaisesti  paikannimivii-

toituksen  avulla.  
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Erityistä huomiota  on  kiinnitettävä maaliikennekeskusten terminaalialueiden 
opastamiseen siten, että liikenne ohjautuu edullisimmalle reitille.  

4.2.5  Palvelukohteiden viitoitus 

Palvelukohteiden viitoituksella  voidaan tukea palvel uverkon kokonaisuut-
ta. Tämä voidaan toteuttaa esim. kertomalla opastusmerkeissä etäisyys 
seuraavaan vastaavaan palveluun. Ryhdytään kokeilemaan tätä periaatetta 

 El 8-tiellä korkeatasoisten huoltoasemien viitoituksessa. Näillä tarkoitetaan 
varsinaisten palvelualueiden (kuten Rantatuuli) lisäksi tien välittömässä 
yhteydessä olevia korkeatasoisia huoltoasemia, joiden yhteydessä  on mm. 

 hyvä kahvila, ruokailumandollisuus, pöytä-penkki ryhmä, käymälä, lisäinfor-
maatiota tienvarren palveluista  ja  jotka ovat avoinna vuorokauden ympäri. 
Kohteiden palvelutarjontatavoite  on  tarkemmin määritelty Tienvarsipalvelut - 
raportissa (vähintään kanden tähden palvelut). Tällaisia alueita  on Turku  - 
Vaalimaa  -välillä noin  15.20.  

.  

Kuva  7  Esimerkki korkeatasoisen huoltoaseman opastusmerkistä 
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Nämä palvelualueet opastetaan  i-tunnuksella, huoltoasematunnuksella, 
ravintola-  tai kahvilatunnuksella  sekä levähdysaluetunnuksella tarjolla olevien 
palvelujen mukaisesti. Opastusmerkit sijoitetaan noin  2 km  ja  1 km  ennen 
erkanemiskohtaa sekä erkanemisrampin alkuun, ennen erkanemisviittaa. 

Opastusmerkin lisäkilvessä  esitetään huoltoaseman öljy-yhtiön tunnus. AIim-
massa lisäkilvessä  esitetään etäisyys seuraavaan vastaavaan palveluun sekä 
siellä olevan huoltoaseman öljy-yhtiön tunnus. 

Palvelukohteiden selkeäm  pi  viitoitus  esitetään toteutettavaksi vuonna 
 1997.  Tiepiirit  vastaavat toteuttamiskustannuksista  ja  merkkien ylläpidosta. 

Yrittäjät vastaavat siitä, että palvelut vastaavat opastusmerkeissä esitettyjä, 
kohteita kuvaavia tunnuksia.  

4.2.6  Ruskean värin käyttö nähtävyyskohteiden viitoituksessa 

Nähtävyys- tunnuksen käyttö vaatii selkeyttämistä. Ruskeavalkoisia opastus- 
merkkejä  on  esitetty käytettäväksi joidenkin palvelukohteiden opastuksessa 
muiden eurooppalaisten  maiden (mm.  Ranska  ja  Englanti) tapaan. Ruotsissa 
tätä  on  kokeiltu  ja  myönteisten kokemusten pohjalta kokeilua ollaan laajenta

-massa.  

START  (Euroopan  komission  Transport Infrastructure Committee'n Motorway 
Working Group'n  alla  työskennellyt  Standard isation of Typology on the Trans- 
European Road Network)  -työryhmä suosittelee ruskeapohjaisten merkkien 
käyttöä luonnonnähtävyyksien opastamisessa  (scenic information).  

Kokeillaan ruskeapohjaisten merkkien käyttöä  El 8-tien yhteydessä 
nähtävyyskohteiden opastuksessa. Ruskeapohjaisilla merkeillä opastettavat 
kohteet määritellään. Valitaan rajatut koealueet, joille tehdään opastussuunni-
telma  ja  esitetään  se  toteutettavaksi vuonna  1997.  

Kokemusten pohjalta tehdään tarvittavat muutosesitykset säädöksiin. 
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Kuva  8  Esimerkki ruskeapohjaisesta nähtävyyskohteeseen opastavasta 
merkistä  

4.2.7  Maaseutuyritys  -merkki  

Maaseutuyritys  -merkkiä käytetään muilla kuin moottoriväylillä.  

Kuva  9  Maaseutuyritys  -merkki 
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4.2.8 E18 -tien  opastuspisteiden viitoitus 

Tienvarsipalvelut  -raportissa  on  esitetty palveluhierarkia, jonka mukaisten 
kohteiden opastusta  on  jo  käsitelty edellä kohdassa  4.2.5.  

Suurten omaleimaisten  palvelukeskittymien/kaupunkien opastusta voi-
daan kehittää toteuttamalla  E18-tien varteen opastuspisteitä,  joissa  on 

 vähintään kyseisen alueen opastuskartta sekä  E18-tietä koskeva tienvarsipal-
veluista kertova kartta. Näitä opastuspisteitä  on  tarkemmin käsitelty tienvarsi-
palveluja koskevan osan raportissa. 

Opastuspisteet  opastetaan sini-valkoisella merkillä, jossa  on  i-tunnus, sekä 
 E18  -tienumero,  mandollisesti kunnan vaakuna sekä  sen  alueen nimi, josta 

opastuspisteessä annetaan informaatiota.  

Kuva  10  Opastuspisteen ennakkomerkki 
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4.2.9 Radiotaajuusmerkit 

Tielaitoksen  liikenteen palvelukeskus  on  määritellyt  radiotaajuusmerkkien 
 käytöstä  käyttöperiaatteet.  

Merkkejä lisätään siten, että niitä  on  säännöllisesti  koko  tieosalla  aina kuulu
-vuusalueiden  rajoilla, kuitenkin enintään  20  kilometrin välein. Merkeissä 

esitettävän radioaseman tulee täyttää  Tielaitoksen  kriteerit  liikenneinformaati
-on  välityskanavana. 

Radiotaajuusmerkeissä  näytetään toisena  asemana  El 8-tiellä  koko  matkalla 
saman radioaseman taajuutta.  Asemaksi  valitaan sellainen radioasema, joka 
kuuluu  koko  tiejaksolla  ja  joka parhaiten välittää  liikennetiedotuksia.  Tarvittaes-
sa radioaseman  valinnan  tekee Liikenteen palvelukeskus. Toistaiseksi kriteerit 
täyttää  vain Radio Suomi,  jonka nimi voidaan tekstinä liittää  ko.  taajuuden 

 yhteyteen. 

Mandolliset muut radioasemat valitsee  tiepiiri. Tiepiiri  tekee määräaikaisen 
sopimuksen radioaseman kanssa  ja  vastaa  opastusmerkkien  hankinnasta  ja 

 kustannuksista.  

Kuva  11  Radiotaajuusmerkki  

4.2.10 Liittymien numerointi 

Moottoriväylien eritasoliittymien numerointia viitoituksessa  on  useaan ottee-
seen esitetty käyttöön otettavaksi Suomessa  

TERN-verkon  viitoituksen yhtenäistämistä  selvittänyt  START-työryhmä esittää 
 Ilittymien  nimeämistä  tai  numerointia. 
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Kuva  12 	Liittymänumerointi  voidaan toteuttaa nykyistä  viitoitusta  täyden - 
tävänä 

Liittymien numeroinnissa  on  eri maissa käytössä kaksi eri periaatetta.  Mm. 
 Yhdysvalloissa  liittymänumero  ilmaisee  liittymän  etäisyyden (malleja) tien  (tai 

 tieosan)  alusta. Useissa Euroopan maissa  (mm.  Tanska, Englanti, Saksa, 
Belgia, Hollanti) käytetään juoksevaa  numerointia.  Liitteessä  2 on  vertailtu 
näiden kanden  numerointitavan hyötyjä  ja  haittoja.  

Liittymien juokseva numerointi  kokeilu esitetään toteutettavaksi vaftatiel
-lä I  välillä  Helsinki -Lohja  ja  valtatiellä  7  välillä  Helsinki -Loviisa.  

4.2.11  Opastuskartat 

Levähdys-  ja  palvelualueilla  annettavaa informaatiota  on  käsitelty tämän 
 projektin  Tienvarsipalvelut  -raportissa.  Viitoitusjärjestelmän  kannalta yksi 

merkittävimpiä palveluja näillä alueilla ovat  tiekohtaiset palvelukohteiden 
opastuskartat,  jotka tukevat  viitoilla  annettavaa opastusta.  
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4.2.12 Portaalirakenteet 

Portaaleissa  ja  suurten  suunnistustaulujen  ja  muiden  opastusmerkkien  pysty-
tyksessä käytetään pääsääntöisesti  ristikkorakenteita.  

Kuva  13 Ristikkoportaali 
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5 JATKOTOIMENPITEET  

Kohdassa  4 on  esitetty  E18  -tietä koskevia uusia suunnitteluperiaatteita, jotka 
tulee ottaa huomioon eri suunnittelujaksojen suunnittelun  ja  toteuttamisen 
yhteydessä. 

Tässä kappaleessa käydään läpi konkreettiseen toteuttamiseen liittyviä 
toimenpiteitä sekä uusien liikenteenohjaukseen liittyvien kokeilujen järjestämis-
tä.  

5.1  Viitoituksen pikaparannustoimenpiteet 

Viltoituksen  avulla voidaan nopeastikin toteutettavilla toimenpiteiliä luoda  E18 
-tieyhteydelle  yhtenäistä ilmettä. Siksi liikenteenohjauksen osalta tämän 
suunnitteluperiaatteiden kehittämisprojektin alkuvaiheessa pääpaino oli 
sellaisten pikaparannustoimenpiteiden määrittelyssä, jotka olisivat toteutetta-
vissa mandollisimman nopeasti,  jo  kesän  1996  aikana. 

Pikaparannustoimenpiteet  ovat:  

1. E18 -virstanpylväät  ja -paalut (koealue Kotka - 
 Hamina)  

2. Omat etäisyystaulut E18:n kaukana oleville kohteil
-le 

3. Nykyisten etäisyystaulujen uusiminen  
4. E18:n epäjatkuvuuskohtien (vtl /  Kehä  Ill  ja vt7 / 

 Kehä  Ill)  liikenteen ohjauksen parantaminen  
5. Kehä  111:n yläpuolisen opastuksen  korjaaminen 

Nämä pikaparannustoimenpiteet  on  esitetty tarkemmin liitteessä  1. 

5.2  Muut jatkotoimenpiteet 

Tielaitos  on  aloittanut yleisen  ja  avoimen liikenteen telematiikan järjestelmä- 
arkkitehtuurin määrittelytyön, jossa tullaan määrittelemään tähän pohjautuvat, 
järjestelmien väliset rajapinnat sekä yhteinen tietostandardi. Olennaista  on, 

 että sekä tuotanto- että myös kokeilutarkoituksessa tiepiireissä toteutettavat 
järjestelmät noudattavat näitä määrittelyjä  ja  väitetään "räätälöityjä" erillisjär-
jestelmiä. 

Luodaan mallit tiepiirien liikenteenhallinnan yhteistoiminnalle. 

Lisätään Pietari nykyisiin opastusmerkkeihin kaukokohteeksi  Kotkan ja 
 Haminan välillä  (4.2.1).  

Uutta tunnusjärjestystä  (4.2.3)  ryhdytään kokeilemaan  E18  -tiellä kaikissa 
uusittavissa opastusmerkeissä. 

Toteutetaan korkeatasoisten huoltoasemien palvel uverkon opastus 
 (4.2.5)  koko  E18  -tiellä. 
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Liikenteenohjaus  

Perustetaan ruskean värin käyttöä tutkiva kokeiluprojekti  (4.2.6). 

 Lisätään radiotaajuusmerkit  koko  tieosalle  viipymättä  (4.2.9).  

Suunnitellaan  ja  toteutetaan kokeiluprojektina liittymien numerointi 
viitoituksessa  (4.2.10)  



LuTE  I 

E18 SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN  KEHITTÄMINEN  
Liikenteenohjaus 

PIKAPARANNUSTOIMENPIDE  I 

KILOMETRIPYLVAAT  JA -PAALUT ("VIRSTANPYLVAAT")  

Aiemmin yleisesti käytössä olleista kilometripylväistä  on  luovuttu. Joitakin 
kivisiä kilometripylväitä tosin maastossa edelleen löytyy. Kilometripylväiden 

 ja -paalujen  avulla voidaan helpottaa  mm. pelastuspalvelussa  sekä tien-
käyttäjien informaatiossa tarvittavaa paikantamista. Hyvin suunniteltujen  ja 

 toteutettujen kilometripylväiden  ja -paalujen  ensisijainen tavoite  on  kuiten-
kin elävöittää ajokokemusta  ja  luoda tielle yhtenäistä  E18  -ilmettä. 

Kehitetään E18:lle oma  design-virstanpylväs sekä pienempi kilometripaalu. 
Muotoilua  ja  sijoitusta tien poikkileikkaukseen esitellään tarkemmin tiemil-
jöötä käsittelevässä raportissa. 

Mihin kohteisiin etäisyydet esitetään?  

Kotka -  Hamina koejaksolla kilometripylväissä  ja -paaluissa  esitetään 
etäisyydet Helsinkiin  ja  Pietariin. Näin korostetaan tiejakson olevan  osa 

 kansainvälisiä yhteyttä, jossa  Helsinki  ja  Pietari ovat valtakunnan tason 
keskuksina luonnollisia pääkohteita. 

Etäisyys valittaviin kohteisiin määritellään samaksi kuin viitoituksessa 
(esim. Helsingin keskustaan). 

Kuinka tiheästi pylväitä  ja  -paaluja  sijoitetaan? 

Päätavoitteena  on  elävöittää ajokokemusta  ja  antaa eri tieosista koostuval-
le yhteydelle jatkuvuuden  tunnetta.  

Aloitetaan toteutus tänä vuonna sijoittamalla virstanpylväitä (vähintään) 
noin  5  kilometrin välein. Sijoittelussa  on  otettava huomioon paitsi tieympä

-ristö  myös  se,  ettei virstanpylväitä  ja  E18 -etäisyystauluja sijoiteta  liian 
lähelle toisiaan. 

Kilometripaalut  sijoitetaan  500  metrin välein. 

Toteuttaminen 

Koejakson  toteutus tehdään vuoden  1996  aikana. Muun toteuttamisen 
laajuus päätetään myöhemmin 



LUTE I  

Alueellinen laajuus  

Ve  A: 	Sijoitetaan  virstanpylväitä  koko E18:n  osuudelle  Turku - 
Vaalimaa.  

Yhteensä  120 virstanpylvästä.  

Ve  B: 	Sijoitetaan  virstanpylväitä moottoritiejaksoille  (noin  120 km).  

Yhteensä  50 virstanpylvästä.  

Ehdotetaan että tieyhteyden yhtenäisyyden  ja  jatkuvuuden  korostam  seksi 
hankitaan  virstanpylväitä  koko E18:n  Suomen osuudelle  (ye A),  jos koejak

-son  toteutus koetaan onnistuneeksi.  

2 
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LUTE I 

E18  SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN  KEHITTÄMINEN 
Liike  nteenohjaus 

PIKAPARANNUSTOIMENPIDE  2  

OMAT ETÄISYYSTAULUT E18:N KAUKANA OLEVILLE KOHTEIL
-LE  

Korostetaan E18:n jatkuvuutta sijoittamalla sille nykyisten (valtatiekohtais
-ten)  etäisyystaulujen  lisäksi joitakin  El 8  -etäisyystauluja.  

Näissä esitetään  E18  -tienumero  sekä etäisyydet seuraavasti: 

Tiejakso 	 Viitoituskohteet  El 8  -etäisyys- 
taulussa 

Itään  

Turku  -  Kehä  III 	 PIETARI  
HELSINKI  

Kehä  Ill  -  Kotka 	 PIETARI  
KOTKA 

Kotka - Vaalimaa 	 PIETARI 
VAALI MAA 

Länteen 

Vaalimaa -  Kehä  III 	 TURKU  
HELSINKI  

Kehä  Ill  -  Turku 	 TURKU 

Etäisyystaulut  sijoitetaan suurten kaupunkien  tai  pääteiden liittymien 
 jälkeen, noin  50  kilometrin välein, Kehä IlI:lla tiheämmin.  

ni  



LuTE  I 

E18 SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN  KEHITTÄMINEN 
Liike nteenohjaus 

PIKAPARANNUSTOIMENPIDE  3  

NYKYISTEN ETÄISYYSTAULUJEN UUSIMINEN 

Helsingin  ja  Porvoon välisellä osuudella etäisyystaulujen käyttö  on  sään-
nöllistä  ja  nykyisten ohjeiden mukaisesti tienumerot sisältävää. Useilla 
muilla tieosuuksilla tässä  on  runsaasti korjattavaa. Etäisyystauluja  on  liian 
vähän  ja  suuri  osa  nykyisistä etäisyystauluista  on  vanhanmallisia, ilman 
tien  u meroita.  

Lisätään etäisyystauluja  ja  uusitaan vanhat etäisyystaulut uudenmallisiksi. 

Kaakkois-Suomen tiepiirillä  on  tämän kesän ohjelmassa parantaa  vt  7:n 
etäisyystaulut  piirin viitoituksen yleissuunnitelman mukaiselle tasolle. 
Tämän jälkeen suurimmat puutteet jäävät  vt  1:n  Uudenmaan tiepiirin 
osuudelle sekä  vt 7:lle  välillä Koskenkylä - Ahvenkoski. 

Pikaparannustoimenpiteet  1 . . .3  vaativat yhteisen suunnittelua  ja  toteutta-
mista koordinoivan  projektin,  jossa sovitaan  mm.  laitteiden sijoituspaikoista 
sekä etäisyyksistä kohteisiin sekä toimenpiteiden käytännön toteuttamises-
ta. Tähän projektiin osallistuvat kaikkien kolmen tiepiirin viitoitussuunnitte

-lusta  vastaavat.  

5 



LuTE  I 

E18  SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN  KEHITTÄMINEN 
Liike nteenohjaus 	 _________ 

PIKAPARANNUSTOIMENPIDE  4  

E18:N EPÄJATKUVUUSKOHTIEN  (vt  1/Kehä  III  ja  vt7/Kehä  III) 
 LIIKENTEEN OHJAUKSEN PARANTAMINEN  

E18:n  jatkuvuuden kannalta pahimmat  viitoituksen  puutteet ovat  vt  1:n I  
Kehä  111:n  ja Vt  7:n /  Kehä  111:n  liittymissä. Nykyisen  viitoituskäytännön 

 mukaisesti  järjestelmäliittymässä erkanevan  suunnan tien  umerot  esiintyvät 
 vain  yhdessä  opastusmerkissä (suunnistustaulussa).  Valmistavassa 

 suunnistustaulussa  esitetään  vain liittymän  nimi  ja  etäisyys siihen. (Tähän 
periaatteeseen  on  suunnitteilla muutos.) Seuraavassa  on  lueteltu joitakin 
liikenteen ohjauksen keinoja, joilla voidaan pikaisesti parantaa  E18:n 

 jatkuvuuden  tunnetta  näissä liittymissä. 

Käytetään  vt 1:Ilä ja vt 7:IIä valmistavinakin suunnistustauluina  A-tyypin 
 suunnistustauluja,  joissa esitetään  erkanevan  suunnan kohteet  ja tienume

-rot.  

Lisätään  erkanevan  suunnan  viitoituskohteiksi  vt  1 :llä  Pietari  tai  Kotka ja Vt 
7:lIa  Turku.  

Lisätään  E18  -tunnus  tiemerkintänä erkaneville kaistoille  sekä Kehä  Ill:IIe. 
 Oheisissa kuvissa  on  esitetty  tiemerkintöjen  paikat  vt  1:n I  Kehä  111:n 

 liittymässä. Vastaavalla periaatteella tehdään merkinnät  vt  7:n I  Kehä  111:n 
 liittymään.  E18 -tiemerkintää  voisi muutenkin käyttää säännöllisin välein 
 koko tiejaksolla. 

Vt  1:n I  Kehä  111:n  liittymässä  parantamistoimenpiteet  voidaan tehdä käyn-
nissä olevan  liittymän parantamistyön  yhteydessä.  

[;] 



HELSINKI  
HELSINGFORS  

[E18]  KOTKA  
S.  

KEHA  
RING 

4 	1*IC3j  
III  

1.5 km 
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E18 SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN  KEHITTÄMINEN 
Liike nteenohjaus 

PIKAPARANNUSTOIMENPIDE  5 

KEHA  111:N YLAPUOLISEN OPASTUKSEN  KORJAAMINEN  

Opastusmerkit  ovat yleisesti ottaen E18:lla hyvässä kunnossa. Poikkeuk-
sena  on  Kehä  Ill,  jolla yläpuoliset opastusmerkit ovat monin paikoin huono-
kuntoisia  ja  sekavia. Eurooppa-teiden numeromuutokset  on  toteutettu 
peitelevyin vaihtelevilla tavoilla. Muutoinkin tienumeroiden käyttö  on  vaihte-
levaa  ja  epäjatkuvaa.  Ratkaisut  on  selvästi tehty väliaikaisiksi  ja  ne  on 

 syytä parantaa. 

Opastusta joudutaan uusimaan tänä vuonna joka tapauksessa tienumeroi
-den  värimuutosten  takia. Laajennetaan tätä työtä koskemaan myös muilta 

osin opastusmerkkien korjaaminen joko peitelevyin  tai  uusimalla  koko 
 taulut. Ajoittamalla nämä toimenpiteet samanaikaisiksi vältytään siltä, että 

kalliit työnaikaiset liikennejärjestelyt jouduttaisiin tekemään kandesti.  

F;'  



LuTE  2 LIITTYMIEN NUMEROINTITAVAN  VERTAILU  

Liittymänu- 
merointitapa  

Juokseva  Etäisyyden ilmaiseva  

Hyvät puolet Yksinkertainen, helppo Erittäin informatiivinen, 
ymmärtää kertoo liittymien  välisen 

matkan ja  tukee siten hyvin 
Looginen esittää tiekartalla muuta liikenneinformaatiota 

(esim.  tietyö hidastaa 
Yleensä kaksinumeroisuus liikennettä liittymien  25  ja  32  
riittää välissä) 

Käytössä monissa Euroopan Uusien liittymien lisääminen 
maissa ei sotke numerointia  

START  -työryhmän suositus 

Huonot puolet Uusien liittymien lisääminen Numeroinnista  tulee 
vanhojen väliin sotkee kolminumeroinen 
numerointia  (käytettävä 
esim. lisäkirjaimia,  6, 6a, 6b)  Liittymänumerointi  ei kerro, 

kuinka monta liittymää  on  
esim. liittymien  25  ja  32  
välissä. 



LuTE  3 
 Raporteista annetut lausunnot 



Uudenmaan  tiepiiri 
 Dl Leo  Koivula  

PL 70 
00521 HELSINKI  

KYMENLAAKSON  IiflTO 

EUROOPPATIE  18  TURKU -HELSINKI -VAALIMAA 
Suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen 

LAUSUNTO 

Kymenlaakson Liitto esittää  lausuntonaan Eurooppatien  18  suunnitteluperiaatteiden 
 kehittämisestä  tiemiljöön, tienvarsipalvelujen  ja  liikenteenohjauksen  osalta seuraavaa:  

1)  Tiemiljöö  

Kymenlaakson Liitto pitää tärkeänä, että  Eurooppatien  (E18)  ns. väylämiljöön 
ilmeestä  tulee yhtenäinen. Kymenlaaksossa  E18  jakaantuu neljään eri  maisemajaksoon, 

 jotka ovat  

1) Ruotsinpyhtää  -  Kotka,  maisemajakso;  
2) Kotka  -  Vehkalahti,  kaupunkijakso;  
3)Vehkahti - Harnina, kaupunkijakso  ja  
4) Hamina  - Vaalimaa, metsäjakso. 

Eurooppatien  yhtenäinen ilme luodaan  
- tunnusvärillä 
-  yhteisellä muoto-  ja  symboliikkakielellä 
-  uusilla  opasteilla  ja  liikennemerkeillä 
- yhtenäisillä kilometripylväillä ("virstanpylväillä") 
- levähdysaluevarustuksella  ja  
- yhtenäisillä pysäkkikatoksilla. 

Maisemanhoidollisia  toimenpiteitä ohjaava  tienvarsiosayleiskaava  on 
 Kymenlaakson Liiton mukaan kannatettava kokeilu  ja  soveltuu  esim. Ahvenkosken - 

Pyhtään  alueelle  laadittavaksi  (s. 83). 

2)  Tienvarsipalvelut 

Tienvarsipalvelujen  osalta  El 8:n  "palvelujen  kokonaiskonseptina"  pyritään 
hahmottamaan väylän varren palvelujen yleistä järjestämistä. Tarkoitus  on  jaksottaa 

 palvelut  ns. ajovälien  etäisyydelle toisistaan. Esimerkkinä "korkeatasoisesta 
 palvelualueesta"  on  kuvattu  vt  3:n  moottoritieosuuden palvelualue Linnatuuli  Janakkalassa 

 (s. 13). 

Regional  (ouncil  of  Kymenlaakso 
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Kohdassa  '2.2.2  Tulokset' mainitaan E18:n itäjaksosta seuraavaa: "Uuden 
linjauksen vaikutukset palvelutarjontaan  ja potentiaaleihin  ovat vähäisiä." Sivuilla  34-35 

 Kotkan  kaupunki  on  luokiteltu  vain "seudullisesti  merkittäväksi keskukseksi", vaikka 
toisaalta esimerkiksi viitoitussuunnitelma tukee  Kotkan  merkitystä "valtakunnallisesti 
merkittävänä keskuksena". Kymenlaakson Liiton mukaan  Kotka  on  "valtakunnallisesti 
merkittävä keskus", joka tulisi selkeästi  tulla  esiin E18:n suunnitteluperiaatteiden 
kehittämisessä. 

Mikäli sivun  35 kaaviossa (aluekeskukset)  Karhulan esittäminen Kotkasta 
erillisenä keskuksena  on  syynä  Kotkan  kaupungin  em.  "putoamiseen"  vain seudulliseksi 

 keskukseksi, tulisi johdonmukaisuuden vuoksi hallinnollinen Kotkakin esittää yhtenäisenä 
"valtakunnallisesti merkittävänä keskuksena" kuten  koko pääkaupunkiseutukin  on  esitetty 
(Tikkurilaa, Varistoa, Myyrmäkeä  ja Bemböleä  lukuunottamatta).  

3)  Liikenteenohjaus 

Liikenteenohjauksessa  Kymenlaakson Liitto pitää hyvänä sitä, että  KOTKA - 
viitoitus  on  otettu huomioon  koko E18:n  Suomen-puoleisella tieosuudella (esim.  s. 12).  
Tärkeää  on  KOTKA-viltoituksen  mukanaolo kaksikielisten PIETARI /  ST PETERSBURG - 

 nimien ohella  koko tieosuudellaKehä  Ill -  Kotka  lännestä tultaessa  ja  toisaalta  KOTKA-
viitoituksen  mukanaoloa  HELSINKI -nimen ohella idästä tultaessa tieosuudella Vaalimaa

-Kotka.  Niin ikään tulee HAMINA-viitoitus Kymenlaakson Liiton mukaan säilyttää 
välikohteena lännestä tultaessa Kyminhinna-Hamina -osuudella  ja  toisaalta idästä 
tultaessa Vaalimaa-Hamina -osuudella. 

Liitteenä  1 "pikaparannustoimenpiteenä 2"  tulisi johdonmukaisuuden mukaan 
 KOTKA-viitoituskohteen  olla mukana myös itärajalta tultaessa etäisyystauluissa 

tieosuudella Vaalimaa -Kotka  samoin kuin  se lännestäkin  tultaessa  on tieosuudella  
Kehä  Ill -  Kotka. Liikenteenohjauksessa ruskeapohjaisten nähtävyystaulujen  käyttöönotto 
matkailijoiden opastuksessa  on  Kymenlaakson Liiton mukaan kannatettava kokeilu. 
Kansainväliset kokemukset tukevat kokeilua,  jota  olisi mandollista myöhemmin soveltaa 
myös Kymenlaakson nähtävyysopasteissa. Erityisesti matkailua varten tulisi 
Kuninkaantien opasteissa käyttää yhtenäistä viitoitusta  koko  E 18:n tieosuudella.  

Kotkassa  29.7.1996 

 KYMENLAAKSON LIITTO 

(LL((\  
auko  Niiranen 	 J'akko Mikkola 

Maakuntajohtajan  p0. 	 suunnittelupäällikkö 
edunvalvontapäällikkö  
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L.  

Tielaitos 
 Helsinki 

B 18  -TIEN SUUNNITIELUPERIAATFEET 

Viitaten Tielaitoksen kirjeeseen, joka koskee lausunnon antamista  E 18-tien 
suunnitteluperiaatteiden kehittämisestä, Turun kauppakamari esittää kunnioittavasti 
seuraavaa: 

Kauppakamarin käsityksen mukaan  B 18 -tie on  Suomen tärkein tieyhteys, joka 
tulee mandollisimman pian rakentaa  koko  pituudeltaan moottoritieksi. Tieinves-
toinneilla vaikutetaan ratkaisevasti Suomen  gateway-toimintaohjelman  toteutumi-
seen Etelä-Suomessa  ja  samalla  koko  maan asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiin.  

E 18  -tiehen liikenneväylänä samoin kuin tiehen liittyvien alueiden käyttöön 
yritysten sijoittijmiskohteena liittyy suuri määrä eri näkökohtia  ja  voimakkaita 
intressejä. Tästä syystä oikeiden suunnitteluperiaatteiden löytäminen  on  tärkeää. 

 Tien kehittämiskysymyksiä on  kyettävä tarkastelemaan riittävän pitkällä aikavälillä 
 ja  kokonaisuutena kiinnittäen huomiota eri osakysymysten välisiin yhteyksiin  ja 

 yhteistoiminnan tarpeisiin.  On  esimerkiksi löydettävä kullakin paikkakunnalla 
oikea suhde tienvarsipalvelujen  ja  yhdyskuntarakenteiden kehittämistavoitteiden 

 välille. 

Turun kauppakamarin käsityksen mukaan  E 18  -tien tienvarsipalveluja, liiken-
teenohjausta  ja  tiemiljöötä  koskevat raportit  on  laadittu asiantuntevasti, eikä 
kauppakamarilla ole niiden johdosta huomautettavaa. Jatkossa näitä asioita tulee 
kehittää tiiviissä yhteistyössä Tielaitoksen  ja  elinkeinoelämän välillä. 

Turussa elokuun  16.  päivänä  1996 

 TURUN KAUPPAKAMARI  

Sten-Olof  Hapn 
 toimitusjohtaja 

RK/my 
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?lIII 	ITA-UUDENMAAN LIITTO  

ÖSTRA NYLANDS FÖRBUND  

Porvoossa  28.08.1996  
Kirje nro 
Viite: Tielaitoksen  lausuntopyyntö  
Asia:  Lausunto Eurooppatie  18 Turku-Helsinki-Vaalimaa suunnitteluperiaaneiden kehit-
tärnistä  koskevista raporttiluonnoksista; Tienvarsipalvelut, Liikenteen ohjaus, Tiemiljöö. 

Uudenmaan  tiepiiri 
 DI Leo  Koivula 

itä-Uudenmaan liiton kehittämistrategian mukaisesti  El 8  -tien kehittäminen kuuluu liiton 
kärkiharikkeisiin.  El 8 -tie on  Suomen tärkein kansainvälinen  tie,  joten  on  perusteltua kehit

-tä  sita tiemiljöön,  liikenteen ohjauksen seki iienvarsipaIvekjen osalta parhaalle tasolle 
Suomessa. Tässä mielessä tekeillä oleva perusteellinen selvitystyö  on  erittäin merkittävää  ja 

 itä-Uudenmaan liitto  on  valmis omalta osaltaan osallistumaan jatkotyöhön. 

Tienvarsipalvelut 

Tienvarsipalvelujen kehittämiskonsepti  perustuu olemassa olevien kohteiden kehittämiseen 
 ja  se  antaa hyvän pohjan yksityiskohtaisemmaile suunnittelulle. Palvelujen kehittäminen 

sekä matkailu-  ja tieinformaation  parantaminen ovat erittäin ajankohtaisia tehtäviä, joiden 
kehittämiseen myös  kunnat ja  Itä-Uudenmaan liitto ovat valmiita. Esitetyissä kartoissa  on 

 puutteita huoltoasemien osalta (Sköldvikin risteys,  Gammelby,  Loviisa, A.hvcnkoski) sekä 
 Business-keskusten  ja  tuotannollisten keskusten osalta (Porvoo, Loviisa).  Business  keskuk-

sen nimi  on  suhteessa  sen  määritelmään harhaanjohtava. Parempi nimi olisi teknologiakes-
ku,. 

Uuden levähdysalueen rakentaminen sisältyy rakenteilla olevan Koskenkylän  ja  Loviisan 
 välisen moottoriliikennetien rakennussuunnitelmiin,  joka ei näy tienvarsipalvelujen kehit-

tämisen kokonaiskonseptia esittävistä kartoista.  Sen  sijaan konseptissa ehdotetaan uuden 
levähdysalueen rakentamista Pernajarilanden pohjukkaan,  jota  Itä-Uudenmaan liitto ei pidä 
tarkoituksenmukaisena paikkana. Tienvarsipa.lvelut  on  Porvoon  ja  Loviisan välillä tarkoituk-
serimukaista keskittää  Gammelbyn  liittymään. 

Ticmiljöö 

Ehdotetur  tavoitteet  ja  keinot niiden saavuttamiseksi ovat kannatettavia. Osayleiska.avan 
käyttö yhtenä keinona tieympäristän parantamiseksi  on  perusteltua. Erityisesti liittymien 
läheisyyteen sijoittuvien palvelujen järjestämiseksi sekä mainostauluj  en  sijoittumisen hallit

-semi  seksi  se on  luonnollisin suunnitteluväline. 
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Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjauksen selki innyttäminen  on  kannatettavaa. Suurimmat ongelmat Itä- 
Uudellamaalla liittyvät tienvarren kaupunkien  ja  erillisten palvelukohteiden viitoitukseen. 
Raportissa todetaan palvelukohteista. cttä niistä tärkeimmän ryhmän muodostavat huolto-
asemat. Muina tärkeinä kohteina mainitaan kahvila-  ja  ravintolapalvelut  sekä levandysalueet. 
Tähän ryhmään pitäisi lukea myös  maj  oituspalvelut.  Neste  Oy:n tuotantolaitokset sekä  Haj- 
kon  kartano ovat esimerkkejä Ilä-ULLdellamaalla niin runsaasti kaukoliikennettä keskustojen 
ulkopuolella aiheuttavista kohteista, että niiden opastus  on  välttämätöntä säilyttää  El 8  -tien 
viitoituksessa myös tulevaisuudessa.  E18  -tien kauko-opasteissa tulee ottaa tienvarsikau-
pungit nykyistä paremmin huomioon. 

Hallituksen varapuheenjohtaja 
c' 

Patrick  Häggman 

Maakuntaj ohtaj  a 
Esa Halmc 

Tiedoksi: 
-  Itä-Uudenmaan liiton jäsen.kunnat  E 18  -tien varrella  

30.8 .96/PH 
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JUDENMAAN  LIITTO 
	

NYLANDS FÖRBUND  

LAUSUNTO  2L8.1996 	Dnro  A-5/96  

Uudenmaan tiepiiri 
 DI Leo  Koivula 

Lausuntopyyntö, saapunut  25.6.1996  

EUROOPPATIE  18  TURKU  -  HELSINKI - VAALIMAA, SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN  
KEHITTÄMINEN, LUONNOS 

Uudenmaan liitto pitää myönteisenä sitä, että tielaitos  on  kiinnittänyt 
huomiota kansainvälisen  ja  kotimaisen liikenteen kannalta tärkeän  E 18  - 

 tien tiemiljöön, tienvarsipalvelujen  ja  liikenteen ohjauksen laatuun  ja 
 suunnitteluperiaatteiden  kehittämiseen. Näiden tienkäyttäjille suunnattujen 

palveluiden nykytilanne  ja  kehiträmistarpeet  on  selvitetty kattavasti  ja 
 perusteellisesti, eikä niihin juuri ote huomauttamista. 

Selvityksessä esitetyt tavoitteet, joilla pyritään tiettyyn tiemiljöön yhden-
mukaisuuteen, kuitenkin esimerkiksi maiseman omaleimaisuutt.a korostaen, 
ovat perusteltuja. Korkean laadun tulisi olla tien näkyvin ominaisuus. 

Tiemiljöö-raportin  kuvat  54a  ja  54b  antavat hieman huolimattoman vaiku-
telrnan Pääkaupunkiseudulla  on  esitetty  vain  joitakin osia "historiallisesta 
tiestä" (Suuri Rantatie)  ja kartan  merkintöjen  selitys  "E 18  nykyi-
nenlsuunniteltu tielinja"  on  harhaanjohtava. Esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla Kehä  III  tullaan parantamaan nykyisellä paikallaan. 

Tienvarsipalvelujen  markkinointi  ja  tuotekehitys-kohdassa esitetyt esimer-
kit kampanja-aiheista ovat kannatettavia. Kulttuuritapahtumien yhteydessä 
tulisi korostaa pääkaupunkiseudun rnonipuol ista tarjontaa. 

Tienvarsipalvelujen opastukseen  on  esitetty periaatetta, jonka mukaan 
päätielle ei tule "tienvarsikylttejä", vaan opastus hoidetaan keskitetysti 
muutamissa infopisteissä. Kaikki tienkäyttäjät tuskin haluavat poiketa 
niissä, vaan löytää kohteeseen suoraan. Erityisesti tämä koskee huoltatno -
ja  ravintolapalveluja.  Keskitetyn opastuksen periaatetta tulisi soveltaa 
joustavasti. Kulttuuri-  ja  luonnonnähtävyyksien opastukseen  tulisi ottaa 
käyttöön monissa maissa käytetty ruskea väri. 

JksartarinkaIu  48 A 00100  Hel3inki 
AIxaniersQatan  4 A 00100  HelsingfOrs 

PuholinhTQiGfofl  90-4767411  Telefsx  90-47674300  
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Työssä ei ole kaikilta osin päästy konkreeuisiin toteuttamisehdotuksiin, 
mutta selvitykset toimivat hyvänä ohjeena hankekohtaiselle suunnittelulle 

 ja jatkoselvityksille. 

MatkaiJj.mäkiikuIrna 

Tielaitoksen  kolmiosaista selvitystä  E 18  -väylän suunnitteluperiaattekien 
kehittämiseksi voidaan pitää  varsin  positiivisena  ja kattavana koosteena 

 reitin pitkän tähtäimen kehittämiseksi. Uudenmaan liiton matkailun kehittä-
misnäkökulmasta tarkasteltuna haluamme painottaa tiarisitoväylän rinnalla 
kulttuurillista  ja  historiallista näkemystä  ja  tätä kautta  nk. Kuninkaantieri 

 monipuolisen kehittämisen tärkeyttä  E 18  -tien kanssa samanaIkaisesti. 

Kuninkaantien markkinoinnillinen  arvo luo Iisäarvoa myös  E 18  :lle  parhai-
ten silloin, kun  sen  moottoriajoneuvoilla kuljettavuus voidaan erityisesti 
historiallisissa miljäissä taata. Tielaitoksen meille välittämä tämänhetkinen 
näkökulma Kuninkaantien riittävyydestä olla autenttisesti reitilläänja esim. 
kevyen liikenteen väylanä  on  vahingollinen matkailutien kokonaismark-
kinoinnille. Esimerkiksi Piikkiön uusi kevyen liikenteen alikulkusilta  on 

 avattava takaisin vähintään henkjlöautoliikenteelle ensi tilassa. Lisäksi  on 
 taattava olemassa olevien väylien säilyttäminen ajokuntoisena kernaasti 

myös linja-autoliikenteelle sekä estettävä Piikkiön, Paimion sekä Espoon 
kirkon kohdan kaltaiset erehdykset. 

Vuosia jatkuneen yhteispohjoismaisen Kuninkaantien markkinoinnin 
tuloksena  on  saavutettu kiihtyvässä tandissa kasvava kiinnostus Kuninkaan- 
tiehen matkailureitiinä, osittain kiitos Pietarin vetovoiman, myös Suomen 
osalta. Eteläisten maakunnallisten liittojen tukema Kansallinen 
Kuninkaantie-projekti  on  aloittanut toimintansa maaliskuussa  1996. Veto- 
vastuu projektista  on  Uudenmaan liitolla. Uudenmaan liitto toimii myös 
koordinaattorina  nk.  Eteläisen Suomen matkailun suuralueel  le,  jonka 
toimialueena  on  Uudenmaan, Itä-Uudenmaan sekä Kymenlaakson liiton 
alueet. 

Kansallisen Kuninkaantie  -projektin  kautta  on  käynnistymässä  on  useita 
suuria markkinointihankkeita eri puolilla maailmaa Kuninkaantien  mark

-kinoimiseksi.  Lisäksi  projektin  tavoitteena  on  kehittää Kuuinkaantiestä 
laadukas tuotemerkki. 

Edel lämainitut  toimenpiteet edellyttävät peruspalvelujen kehittämistä 
nykyisestään selth erityisesti hyvää, selkeää kansainvälisestikin ymmärrettä-
vää. loogisesti etenevää viitoitusta. Aktiiviricnkaan tuotekehitys ci voi 
saavuttaa tavoitettaan ilman selkeitä reitti-, kohde-  ja yritysopästeita. 

 Nykykäytännön kehittämisessä Uudenmaan liiton matkailutoirnell  a on 
 asiaan parannusehdotuksia. 

Tuemrne  E 18  -reitin kulttuurimiljööt huomioivaa maisemointia pikaisesti 
 ja  toivomme, että niin opasteiden, maisemoinnin, markkinoinnin kuin 

tuotekehityksenkin osalta sekä Uudenmaan liitto, Eteläinen  Suomi  -matkai-
lun suuralue että Kuninkaantie-projekti voivat osallistua jatkossa yhteistyö-
hön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

UUDENMAAN LIITFO 	/7-.  
Maakuntajohtaja 	 Aimo Lempinen 

'Qc&- 
Apulaisjohtaja 	 Raimo Jouhikainen 
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