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Tiivistelmä  
Tavoitteet 

Tienvarsipalvelujen suunnitteluperiaatteiden  muodostamisen tavoitteena 
 on: 

-  tuottaa tietoa yrittäjille tien varteen  tai  lähialueelle sjoittumisen 
 suunnittelua varten, 

-  muodostaa palvelujen kokonaiskonsepti osoittamalla palvelujen edulliset 
sijoittumisalueet, 

-  määritellä tarvittavat palvelujen toteuttamisen hallinta -ja hallinnointi
-järjestelmät sekä toimintamallit sekä 

-  esittää  El 8-  väylän tuotekonseptin markkinointiperiaatteet. 

Lähtökohdat  

E18-väylä  on  "instituutio", jonka suunnitteluun  ja  ylläpitoon  on  sidottu hallin-
toa sekä taloudellisia resursseja  ja  investointeja. Toiseksi väylä muodostaa 
siihen liittyvien rinnakkaisteiden  ja  liittymien  kanssa järjestelmän, joka täy-
dentää tarjonnallaan väylän vaikutuspiirissä toimivia palveluja.  E18-väylä  on 
talousvyöhyke,  jolla  on  oma talousalue-hierarkia. Väylä  on  myös  tiera kenne 

 ja struktuurinen  elementti. 

Tienvarsipalvelujen  kehittäminen perustuu kysynnän  ja  tarjonnan analy-
sointiin. Kysynnän analyysissä selvitetään asiakkaiden määrät, sosioeko-
nominen rakenne sekä palvelujen sijainti. Palvelujen käyttäjät  on  jaoteltu 
matkaryhmiin, jotta erilaiset palvelutarpeet saadaan tehokkaasti kartoitet-
tua. Tarjonnan analyysin tavoitteena  on  osoittaa  selvät  palvelupuutteet 

 (markkina-aukot) sekä tietyille palveluille hyväksytyn laatustandardin sel-
västi alittavat palvelut. Tarjonnan  on  oltava liiketaloudellisesti kannattavaa. 
Nykyiset tienvarsipalvelut  on  analysoitu Mapinfo-paikkatietojärjestelmän 
avulla. 

Tulokset 

Uusi palveluhierarkia  

E18-väylän palvelut  on  luokiteltu hierarkiseen järjestelmään. Luokittelun ta-
voitteena  on  laajentaa nykyisin käytössä olevia käsitteitä. Palvelutaso  on 

 kuvattu tässä yhteydessä (*) -  symbolilla.  

1. Levähdysalue (*)  
2. Huoltoasema (**)  
3. Palvelualue (***)  
4. Aluekeskus (****) 
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Tasoluokituksen  tarkoituksena  on  toimia suunnittelun ohjausvälineenä tien 
kehittäjille  ja  suunnittelijoille. Hierarkialuokitus  ei välttämättä näy  tienkäyttä-
jälle. 

Palvelujen opastusperiaatteet 

Opastuksen  sisällön kehittämisessä  on  huomioitu eri tienkäyttäjien palvelu- 
tarpeiden erilaisuus. Perustien käyttäjän näkökulmasta tarkasteltuna erityi-
sen tärkeitä opastettavia kohteita ovat huoltamo-, majoitus-  ja  ravitsemus- 
palvelut. Taajaman/aluekeskuksen palveluja  on  tarpeellista opastaa riittä-
vän ajoissa alueen ulkopuolella väylän varteen sijoitettavalla informaatiotar-
jonnalla.  

El 8-opastusi nformaatiota  tarjotaan keskitetysti korkeatasoisen opastuspis
-teen  kautta, joka  on  Tielaitoksen  ylläpitämä. Pisteen kautta opastetaan  nfl-

nakkaisteiden palvelutarjo ntaa. 

Kokonaiskonsepti  ohjaa palvelujen suunnittelua 

Kokonaiskonseptin  avulla pyritään hahmottamaan palvelujen yleistä järjes-
tämistä väylän varrella. Tarkastelunäkökulma  on  sekä seudullinen että pai-
kallinen. Eräänä konseptin tavoitteena  on  myös ennakoida tulevaisuudessa 
esiintulevat muutokset nykyisen palvelutarjonnan  ja  kohteiden sijaintitekijöi

-den  osalta. Tielaitoksen tulisi jatkossa tarjota  ja  kehittää tätä kokonaisnä-
kemystä sekä tietopalvelua tienvarren yrittäjille. 

Konseptin  keskeisenä lähtökohtana  on,  että uudet korkeatasoiset palvelu- 
alueet kytketään olemassaolevaan yhdyskuntarakenteeseen. Palvel ukeskit-
tymät tulisi jaksottaa siten, että väylän varrelle syntyy ns. "ajovälejä", joihin 
tienvarsipalveluja ei välttämättä muodosteta. Uudet levähdysalueet pyritään 
sijoittamaan joko maisemallisesti  tai  muulla tavoin mielenkiintoisen kohteen 
yhteyteen,  sillä  edellytyksellä että etäisyys seuraavaan levähdysalueeseen 

 on  noin  20 km. 

El 8-  väylän länsijaksolla uusi linjaus saattaa vaikuttaa heikentävästi  mm. 
 Nummen ja  Suomusjärven  alueen sekä Halikon palvelukeskittymiin. Palve-

luiden siirtyminen uuden linjauksen varteen  on  edellämainituissa  kohteissa 
todennäköistä palveluiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Itäjaksolla vastaa-
vaa heikentymistä saattaa esiintyä Pernajan sekä Virolanden alueilla. Pää-
kaupunkiseudun palvelutarjontaan väylällä ei ole negatiivisia taloudellisia 
vaikutuksia.  

E18-väylä synnyttää uusia palvelualue-potentiaaleja tien eri osiin. Länsijak-
solla positiivinen vaikutus kohdistuu  mm.  Turun  ja  Lohjan kaupunkialueille 
sekä Espoon Bembölen palvelukokonaisuuteen.Pääkaupunkiseudun osalta 
korostuvat Kehä lIl:lla sijaitsevat aluekeskukset  ja  niiden taloudelliset  veto

-voimatekijät.  Idässä positiivinen vaikutus kohdistuu pääasiassa suurempiin 
kaupunkikeskittymiin.  Tax-free  tilastojen mukaisesti Venäjältä tuleva osto-
voima kohdistuu voimakkaimpana  Kotkan  kaupunkialueelle. 



Palvelujen haHinnointi 

Palvelujen hallinnointi käsittää ne toimenpiteet, joilla tienpitäjä huolehtii 
tienvarsipalvelujen toteuttamisesta. Nykyistä käytäntöä kehittäen uusia 
toimintamalleja  on  muodostettu kolme,  ja  ne ovat toisistaan eroavia.  Pää-
periaatteina on  esitetty Tielaitoksen  ja  yrittäjän yhteistyöhön, Tielaitos-
vetoiseen sekä yrittäjävetoiseen toim intatapaan perustuvat mallit. Yleisessä 
mielessä jokaiseen malliin  on sisäänrakennettuna yrittäjävetoisempi  toimin-
tatapa nykyiseen käytäntöön verrattuna. 

Markkinointi  ja  tuotekehitys  

E18 on  tuote, jolla  on  monia käyttäjäryhmiä. Asetelmasta johtuen yhtenäi-
nen markkinointisuunnitelma voidaan laatia  vain  hyvin yleisenä. Markki-
nointisuunnitelmat voidaan kohdistaa kahteen pääkäyttäjäryhmään; väylän 
ammatti- sekä vapaa-ajan käyttäjiin. Tarkastelutasoina  on  käytetty yleispiir-
teistä- sekä seudullista  ja  paikallista markkinointinäkökulmaa. 

Markkinoinnin organisoinnissa Tielaitoksen tulisi toimia asiantuntijan roolis-
sa. Laitoksen päätehtävänä  on  tarjota mandollisuudet tarvittavan infrastruk-
tuurin toteuttamiseen. Yleis-  ja  paikallistasolla markkinointivastuu  on  kul-
loinkin edunsaajilla itsellään. 

Kehittämisen jatko-  ja pikatoimenpiteet  1996-1 997  

Palvelujen tietohallintajärjestelmän kehittäminen tielaitokselle suunnittelua 
varten 

Palvelujen tuotekehityksen, suunnittelun  ja  markkinoinnin koulutuspaketti 
suunnittelijoille 

Eu rooppatien  kaupallisia mandollisuuksia hyväksikäyttävien tahojen 
tulisi jatkaa  mm.  seuraavien selvityksien tekoa yhteistyössä Tielaitok

-sen  kanssa: 

Potentiaalisten liikepaikkojen strateginen kehittämissuunnitelma 

 El 8-väyläkokonaisuuden markkinointisuunnitelma 

Mallisuunnitelmien  teko markkinointia  ja  tuotekehitystä varten 
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Guidelines for Planning and Design for £18 Road in Finland, Roadside Services 

Key words: roadside services, product concept, management, marketing  

Ececutive  summary 
Objectives 

Guideline objectives for planning and design in arranging roadside services 
are as follows: 

•  to provide information for entrepreneurs for planning and locating their 
services along the roadside and in nearby areas 

•  to create a comprehenisive service concept through showing the bene-
ficial areas for roadside services 

•  to define the necessary administrative systems and operation models 
for their production of roadside services 

•  to present marketing principles for El 8 product concept 

Background 

European Road E18 is an "institution" , which means that the planning and 
implementation of road requiees inputs from administration and mobilisation 
of economic resources in investments. E18, together with its parallel roads 
and junctions, forms a "system" which complements the existing services 
already in place within its area of influence. European Road E18 is an 
"economic corridor" having its own hierarchy of economic areas. It is also a 
"structural element" with connections to road architecture and environmen-
tal aspects. 

The development of roadside services is based on the analysis of supply 
and demand. The demand analysis aims at analysing the numeber of 
clients, sosio-economic structures, and location of services. The users of 
services have been classified in to diffrent travel groups in order to map ef-
fectively the diffrent service requirements. The supply analysis aims at dis-
covering clear shortcomings in the supply of services and those services 
which are below the defined service quality standards. Supply has to be 
economically sustainable. Geographical Information System (GIS) applica-
tions have been used in the analysis of present roadside services. 

Results 

New Service Hierarchy 

The services of Europeans Road E18 have been classified in a hierarchical 
system. The aim of the classification is to widen the concepts presently in 
use. The service level classification is described by the (*) symbol. 

1. Rest area (*) 
2. Service station (**) 
3. Service area (***) 
4. Regional centre (****) 

The service level classification is to serve as a guidance tool for the develo-
pers and planners of road. The hierarchical classification is not necessarily 
shown to the users of the road. 



Principles of Traffic Guidance to Services 

The different needs for services of the users have been taken into conside-
ration in the development of traffic guidance. From the point of view of the 
the basic user the most important service items are service stations, ac-
commodation and restaurant services. The services of an urban centre or a 
regional service centre have to be presented early enough using special 
sign posting located along the road. 

Centralised guidance will be provided in specific "information centres" run 
by the Road Administration. Information on services of parallel roads are 
given in these information centres. 

General Concept Guides the Planning of Services 

The general arrangement of roadside services will be analysed through the 
general concept. Both regional and local views are taken into consideration. 
One of the objectives of the general concept is to foresee the possible 
changes in the supply and location of services. It is recommended that the 
Road Administration develops this general view in the future. Also it should 
provide information services for the entrepreneurs of the roadside. 

One of the general principles is that the new high quality service areas must 
be connected to the existing community structure. The service centres 
should be developed so that in between them there a!e "drive sequences" 
with no service build-up. New rest areas will be located at spots having eit-
her an interesting landscape or other attractions. The distance to the next 
rest area should be at least 20 kilometres. 

The new position of the road alignment along the western part of E18 might 
cause a decline for services in the present service centres of  Nummi, Suo-
misjävi  and  Halikko.  It is envisaged that services will seek new locations 
along the new road alignment to maintain their market position. Similar de-
velopments might take place in the areas of  Pernaja  and  Virolahti  on the 
eastern section of E18. The location of ElS does not affect the market si-
tuation in the Capital Region. 

European Road E18 will create new potential market areas in different lo-
cations along the road. On the western stretch there will be positive deve-
lopment in the urban areas of Turku and  Lohja  as well as in the service 
area of  Espoo Bemböle.  In the capital region the economic gravity of regio-
nal centres along the Ringroad Ill will be enhanced. In the eastern parts 
positive economic development will be concentrated in the biggest urban 
centres along the road. According to duty-free statistics the purchasing po-
wer of the Russians will be strongest in the urban area of  Kotka.  

Administration of Services 

Administration of services consists of those activities needed for the imple-
mentation of roadside services. There are three new models for administra-
tion of roadside services. The proposed models are: co-operation between 
the Road Administration and entrepreneurs, responsibility by the Road 
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Administration only, and responsibility by the entrepreneurs only. The gene-
ral opinion supports a model having stronger entrepreneur involvement in 
the service administration than at present. 

Marketing and Product Development 

European Road E18 is a product having several user groups. Because of 
this it is only possible to prepare a very general marketing strategy. Marke-
ting plans can be directed to two main user groups: commercial users and 
leisure-time users. The used levels have been general, regional and local 
marketing perspective. 

The Road Administration should serve as an expert in the organisation of 
marketing for E18. It should provide the necessary possibilities for imple-
mentation of the required infrastructure,  ln  the general and local levels the 
responsibility of marketing falls on the beneficiary. The role of the Road 
Administration will change because of its new commercial structure. The 
new model of administration will make it possible to enhance the marketing 
in a completely new manner. To clarify the present situation it is recom-
mended that a marketing post or unit be established in the Road Admi-
nistration. 

Immediate Action 1996-1 997 

The following actions are recommended to be implemented immedia-
tely by Finnra: 

Development of service information systems for the Road Administration 
planning activities 

Training package for services product development, planning and 
marketing 

The other beneficiaries should carry on the following plans and stu-
dies: 

Strategic development plan for potential sites of services 

Marketing plan for European Road E18 

Preparation of model plans for marketing and product development  



Alkusanat 
Tielaitoksessa  käynnistettiin joulukuun  1995  alusta  E18-tien suunnittelupe-
riaatteita koskeva selvitys. Selvityksessä rajaudutaan tarkastelemaan liiken-
teen ohjauksen, tienvarsipalvelujen  ja tiemiljöön suunnitteluperiaatteita.  Työ 
valmistui kesäkuussa  1996. 

E18- tie  kulkee Suomessa kolmen läänin  ja tiepilrin  alueella  ja  on  jaettu 
kahteentoista  (12) erillishankkeeseen,  joiden toteuttamisaikataulu vaihtelee 
vuosien  1997-2010  välillä.  E18-tie on  osa EU:ssa  määriteltyä  TERN  verk-
koa  (Trans European Road Network),  jonka kehittämiselle  on  asetettu ylei-
set laatutavoitteet. Tielaitoksessa  on  nähty tarpeelliseksi selvittää  E18-tien 
suunnitteluperiaatteita sekä kansallisista syistä että Euroopan Yhteisön 
asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. 

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

 myönteisen  Suomi-kuvan luominen, suomalaisen maiseman, arkkitehtuurin, 
muotoilun  ja  kulttuurin esille tuominen sekä modernin tietotekniikkayhteis-
kunnan ilmentäminen. Tavoitteena  on  myös edistää eurooppalaisittain kor-
keatasoisen palvelualueverkon syntymistä  E18-tien varteen sekä kehittää 
tapaa tuoda esiin vaikutusalueen kuntien palveluja. Työssä tuotettiin myös 
esitykset lyhyen aikavälin toimenpiteiksi. 

Selvityksessä käsitellään  E18-tien suunnitteluperiaatteita, jotka  on  kuitenkin 
sovellettavissa myös muulle eurooppatieverkolle. 

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

Tässä raportissa käsitellään tienvarsipalvelujen suu nnittel uperiaatteita. 

Osan tarkoituksena  on  muodostaa suu  nn itteluperiaatteita tienvarsipalvelu-
jen  kehittämiseksi  El 8-väylällä. Tarkastelunäkökulma  on  tarkoituksella valit-
tu sellaiseksi, että työn tuloksia  on  mandollista soveltaa myös muiden Eu-
rooppateiden sekä moottoriteiden kehittämisen  ja  suunnittelun yhteydessä. 

Tienvarsipalvelujen kehittäm isnäkökul  ma  keskittyy palvelujen käyttäjien 
palvelutarpeiden sekä palvelujen sisällön kartoittamiseen.  

E18-suunnitteluperiaatteiden kehittämistyössä  eri  osa-alueet muodostavat 
tasapainoisen kokonaisuuden. 

Levähdysalueiden  design  kysymykset sekä potentiaal isten kohteiden sijain-
tianalyysi attraktioiden yhteyteen  on  tehty  tiemiljöö-osassa. Yleisessä mie-
lessä  miljöö-  sekä arkkitehtooniset seikat ohjaavat  koko tienvarsipalveluko-
konaisuuden  kehittämistä. Tienvarsipalvelut-työryhmä  on  selvittänyt tässä 
yhteydessä levähdysalueiden palvel utarjon nan sisältöä. 

Kytkennät liike  nteenohjaukseen  toteutuvat lähinnä tienvarsipalvelujen 
opastustarpeiden kartoittamisessa. Tässä työssä tienvarsipalvelujen  osa- 
alueen tehtävänä  on  tutkia yleisiä palvelujen käyttäjien sekä tarjoajien 
opastustarpeita sekä tarjottavan opastusi nformaation sisältöä. Liiken- 
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teenohjaus-työryhmän tavoitteena  on  laatia sellaiset opastusratkaisut, jotka 
huomioivat 	myös 	palvelutyöryhmän 	esittämät 	tarpeet. 

Selvitystyötä valvoneessa  El 8 johtoryhmässä  ovat olleet mukana: 

Ylijohtaja Eero Karjaluoto, puheenjohtaja 
Johtaja  Jukka  Isotalo 
Tiestöpäällikkö  Pekka Vahala 
Tiejohtaja  Jorma Hintikka 
Tiejohtaja  Ville  Mäkelä 
Viestintäjohtaja  Pär-Håkan  Appel 
Tieinsinööri  Ilkka Komsi 
El8  projektipäällikkö  Leo  Koivula, sihteeri  

Tie laitos/J 
Tielaitos/J  
Turun tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tielaitos/Vi 
Tielaitos/Es  
Uudenmaan tiepiiri 

Työtä ohjanneeseen  E18  työryhmään ovat kuuluneet:  

E18  projektipäällikkö  Leo  Koivula, puheenjohtaja 
Suunnittelupäällikkö  Matti  Vehviläinen 
Suunnittelujohtaja Pekka Kontiala 
Johtaja Timo Heiskanen 
Johtaja Antti Rinta-Porkkunen 
Tieinsinööri Ilkka Komsi  
DI Ronald Westmark 
DI  Maarit  Saari 
Arkkit.  Liisa Koskela 
Tekn. lis  Pekka Leviäkangas 

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

Uudenmaan tiepiiri 
Turun tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tielaitos/Es 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tielaitos/LPK 

 LT-Konsultit Oy 
Uudenmaan tiepiiri  

Konsultin  organisaatio  on  koostunut seuraavista henkilöistä:  

Projektin  johto  ja  koordinointi  
Dl  Pekka Kuorikoski, projektipäällikkö 	 Maa  ja  Vesi Oy  
Dl Petri  Numminen, projektisihteeri 	 Maa  ja  Vesi Oy 

Liikenteenohjaus  
Dl Kristian Appel 	 Traficon  Oy  
Dl  Torni Ristola 	 Traf  icon  Oy  
Dl Petri  Numminen 	 Maa  ja  Vesi Oy 

Tienvarsipalvelut  
Dl  Jukka  Noponen 	 Maa  ja  Vesi Oy 
KTM Kyösti Pätynen 	 Entrecon Oy 
MMM  Matti Narsakka 	 Maa  ja  Vesi Oy 

Tiemiljöö 
Arkkit.  Jari Mäkynen Maa  ja  Vesi Oy 
Mais. arkkit.  Leena Ihalainen Maa  ja  Vesi Oy  
Prof.  Antti Nurmesniemi  Studio  Nurmesniemi Ky  
Sis. arkkit.  Jorma Valkama  Studio  Nurmesniemi Ky  
Sis. arkkit.  Leena Konttinen  Studio  Nurmesniemi Ky 



Tiedonhallinta  
DI  Seppo Lamppu 	 Maa  ja  Vesi Oy  
DI Iris  Vikman 	 Maa  ja  Vesi Oy 
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1.1  Tavoitteet 

Yleiset tavoitteet 

Tälle työlle  on  asetettu  alla  mainitut yleiset tavoitteet: 

•  Väylä ylittää EU:n  Motorway Working Group:n Start -työryhmän suositte-
lemat palvelutasotavoitteet  ja  täyttää Tielaitoksen palvelualueiden taso-
ja tyyppitavoitteet. 

•  Väylä  on suomalaisesti  omaleimainen, jolla  on  selvästi tunnistettava 
 imago  ja palvelualueilla  korkea laatutaso. 

•  Palvelujen tarjonnalla tyydytetään tien pääkäyttäjäryhmien tarpeet. Tar-
jonta  on  kansainvälistä. 

• Tienvarsi-  ja taajamapalvelut  muodostavat kokonaisuuden, joka tukee 
alueellista palvelujen kehittämistä  ja  tarjontaa. 

• Palveluverkosto  edistää eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä  ja  tukee 
alueen yhdyskuntarakenteen kehittymistä kestävällä tavalla. 

•  Eri osapuolten yhteistyötä kehitetään palvelujen markkinoimiseksi sekä 
yhtenäisen tuotekonseptin muodostamiseksi. 

Kehittämisen  ja  suunnittelun tavoitteet  

Tienvarsipalvelujen suunnitteluperiaatteiden  muodostamiselle  on  asetettu 
neljä keskeistä tehtävää:  

1. Tuottaa tietoa yrittäjille tien varteen  tai lähivaikutusalueelle  sijoittumisen 
suunnittelua varten.  

2. Osoittaa erityyppisten tienvarsipalveluiden edulliset sijoittumisalueet.  

3. Määritellä asianmukaiset toteuttamisen hallintajärjestelmät palvelujen 
aikaansaamiseksi.  

4. Kehittää yhteistyötä palvelujen markkinoimiseksi  ja  yhtenäisen tuote-
konseptin aikaansaamiseksi. 

Palveluja koskevia tavoitteita voidaan käsitellä seuraavilla tasoilla: 

•  Yleiset  koko  hanketta koskevat tavoitteet 
•  Alueelliset  ja  paikalliset tavoitteet 
• Palveluverkostokokonaisuutta  koskevat tavoitteet 

•  verkon rakenne 
•  etäisyydet 
•  kytkennät yhdyskuntaan, ympäristöön  ja  ympäröivään ta-

lousalueeseen 
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• Palvelutasotavoitteet  
laatutaso  ja hierarkiat,  varusteet  ja  arkkitehtuuri 

•  Toteuttamisen ohjauksen tavoitteet 
• Jatkosuunnittelu  ja  rakentaminen  (mm.  sopimusteknhikka,  jolla 

yrittäjä voi saada käyttöönsä alueella olevan asiakaspotentiaalin) 
• Alkajaksotus  

I  

Kuva  1:  Esimerkki korkeatasoisesta pa/velualueesta, Linnatuull,  E12 

1.2  Käsitteet 

Tässä työssä käytetään seuraavia käsitteitä: 

Palvelut 

Palvelut jaetaan kahteen ryhmään: tienvarsipalveluihin sekä muihin palve-
luihin. 

Palvelut  

- Tienvarsipalvelut  (A)  
•  Muut palvelut  (B) 

—J 
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Tienvarsipalvelujen  (A)  määrittely  on Tielaitoksen tasotavoitteiden  mukai-
nen. Kohteet  on  jaoteltu kolmeen eri tasoluokkaan: 

• perustaso, 
•  korkeaan taso sekä 
• palvelualue. 

Palvelualue  on  määritelty moottoriväylien levähdysalueiden tasovaatimuk-
seksi. 

Muut palvelut  (B)  jaetaan yksityisiin  ja  julkisiin palveluihin. Käsitekokonai-
suus voidaan jakaa sisällöllisesti sekä väylän läheisyyteen hakeutuviln pal-
veluihin, ns. lisäarvopalveluihin että suuriin palvelukeskittymiin.  

Tien  läheisyyteen hakeutuvat palvelut  (Bl)  saavat väylältä taloudellista  Ii-
säarvoa. 

Lisäarvopalvelut  (B2)  ovat hakeutuneet  jo  aikaisemmin väylän läheisyyteen 
 tai  väylän talousalueelle. Väylän katsotaan  tuovan  lisäarvoa palvelutoimin-

taan sijaintipaikasta johtuen. 

Suuret palvelukeskittymät  (C) markkinoivat  laajoja palvelukokonaisuuksia. 
Esimerkkeinä voidaan mainita yrityspuistot, kuntakeskukset sekä teollisuus- 
kylät. Taulukossa  1  esitetään  E18- tienvarsipalvelujen palvelutyyppijako  se-
kä tarkastelukehikko:  

A  Bl  B2 C 
1 mansikan suoramyynti,  vähittäiskauppa, yrityspuisto,  

myyjät,  market, 	logisti- market kauppakeskus 
-  kioskit  set  palvelut (talousalue) _________________  

2  jätehuolto, jätehuolto, matkailupalvelu kuntakeskus, 
levähdysalue tienhoito-  (paikkaan 	sidot- teollisuuskylä 

- ______________ varikko  tu attraktio) __________________  

Taulukon selitykset  

1  YksityInen  palvelu  
2  Julkinen palvelu  

A  Tienvarsipalvelut 
 Bl  Tien  läheisyyteen 

hakeutuvat palvelut 
 B2  Lisäarvopalvelut  

C  Palvelukeskittvmät  

Taulukko  1: E18  palvelujen  tarkastelukehikko 
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Palvelujen käyttäjä 

Palvelujen käyttäjä  on  aina asiakas. Asiakkaana voi olla joko yksityinen 
henkilö, yritys  tai  yhteisö. Tässä työssä asiakas määritellään tienkäyttäjäksi, 
joka hyödyntää myös väylään läheisesti liittyvien rinnakkais-  ja  muiden tei-
den sekä taajamien palveluja.  

Tie  

Väylä  on palvelutuote. Väylälle  voidaan määritellä neljä perusulottuvuutta, 
jotka vaikuttavat kukin väylän palvelutarjonnan sisältöön. Väylä  on 

 "instituutio", jonka suunnitteluun  ja  ylläpitoon  on  sidottu hallintoa, taloudelli-
sia resursseja sekä kotimaisia että kansainvälisiä investointeja. Tässä yhte-
ydessä voidaan puhua tien hallinnasta.  

El 8  muodostaa väylän yhteyteen kuuluvien rinnakkaisteiden  ja liittymien 
 kanssa järjestelmän, joka täydentää omalla tarjonnallaan väylän välittömäs-

sä läheisyydessä sijaitsevia palveluja. 

Väylä  on talousvyöhyke,  jolla  on  oma hierarkia.  E18-talousalueella  liikkuva 
väestö muodostaa vyöhykkeen ostovoi mapotentiaalin. 

Väylä  on  myös tierakenne  ja struktuurinen  elementti. Tässä yhteydessä 
voidaan tarkastella myös tiemiljöön arkkitehtuuriin  ja tieympäristöön  liittyviä 
lähtökohtia  ja  ratkaisumalleja.  

El 8  

Instituutio 
Järjestelmä 
Talousvyöhyke  

Tuote 

Tuotteen tavoitteena  on  tyydyttää asiakkaan tarve. Tämän työn eräänä ta-
voitteena  on E18-tuotteen sisällöllinen määrittely. Väylä tuotteena jakautuu 
alatuotteisiin, joilla  on  yhteinen nimittäjä. 

Hanke 

Hanke voidaan määritellä ajallisesti, taloudellisesti  ja  fyysisesti rajatuksi  in-
vestoinniksi. E18  Suomen osuus koostuu useasta eri hankkeesta.  E18 on 

 myös kokonainen hanke. 
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1.3  Palvelujen suunnittelun lähestymistavat  ja  rajaukset 

Palvelujen suunnittelun lähtökohtana  on  varmistaa palvelun kokonaistar-
jonnan monipuolisuus  ja  sopivuus vaikutusalueen kysyntään. 

Palvelujen suunnittelu pohjautuu käsitykseen pitkän aikavälin kehityksestä. 
Tässä selvityksessä suunnitteluhorisontti  on  asetettu vuoteen  2010.  Esi-
merkiksi matkailun kehitys vaikuttaa merkittävästi tienvarsipalvelujen kysyn-
tään. Vaalimaan tullissa sovellettavat määräykset heijastuvat välittömästi 
esim. taxfree-kaupan volyymiin. 

Esisuunnitteluvaiheeseen  kuuluu kysyntä-  ja  tarjonta-analyysi  koko  talous- 
alueella. Tämän lisäksi  on  selvitettävä alueen talousmaantieteellinen ra-
kenne, joka tarkoittaa käytännössä väestö-  ja  työpaikkakeskittymien  osoit-
tamista sekä liikenneverkon nykytilan  ja  mandollisten rakentamissuunni-
telmien arviointia palvelun kannalta. 

Suunnittelua voidaan sisällöllisesti tarkentaa palvelujen tarjonnan, kannat-
tavuus-  ja  ostovoimatekijöiden,  palvelujen sijaintimäärittelyn sekä ympäris-
tö-  ja  turvallisuusnäkökohtien  avulla.  

stavat 

 Dlinen  

Monipuolinen tarjonta  

Patvelutarjonta  monipuolistuu. Yhden palveluyksikön kautta kuluttajalla  on 
 tänä päivänä mandollisuus saada useita haluamiaan tuotteita. 

Valikoimien  kasvu perustuu toisaalta uusien tuotteiden markkinoilletuloon  ja 
 toisaalta kuluttajien vaatimusten kasvuun. Keskitys merkitsee useissa tapa-

uksissa palveluyksikköjen  pinta-alan kasvua. 

Kannattavuus 

Palvelujen kehittämisen lähtökohtana ovat liiketaloudelliset kannattavuus- 
periaatteet, asiakaslähtöisyys sekä kuluttajan ostokäyttäytymisessä tapah-
tuvat muutokset. 
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Ostovolma  

Palveluja koskevien suunnitteluperiaatteiden kehittämisen taustana  on  ny-
kyinen palveluverkosto, jonka tila  ja kehittämismandollisuudet  arvioidaan. 
Kehittämismandollisuudet muuttuvat erittäin voimakkaasti esim. tielinjauk-
sen  tai liittymien  muutosten vuoksi. Tällöin saavutettavuus rinnakkaistiel-
tä/ympäröivältä talousalueelta muuttuu. 

Ostovoimaa voidaan tarkastella  markkina-alueittain. Tiellä liikkuva, taajama- 
ja  muu tien vaikutuspiirissä oleva väestö muodostavat omat markkinansa 
tarjoten palveluille eri alueilla erilaisen ostovoiman. Ostovoiman analysointia 
tarvitaan palvelujen suunnittelussa.  

E18  väylän markkinoiden suuruutta kuvaa hyvin  tax free-myyntilasto  heinä-
kuulta  1995  ja  1996  (kuva  2): 

Tax-free  kaupan thlastoa/heinãkuu  1995  ja  1996 

E 

flHeInIWU  1995 
UHonåkuu 1996 

8 

0 

I  
Tax.he.  Shopping Finland  Oy  

Kuva  2: Tax-free myyntitilasto  heinäkuu  1995/1996  

Kyseessä  on taxfree-myyriti  kaikille kansalaisuuksille, mutta  ko.  paikka-
kunnilla venäläisten osuus  on  lähes  100%.  Venäläinen matkailija käyttää 
matkansa aikana Suomessa rahaa keskimäärin  4000  mk. Venäläisten 
osuus  koko  Suomen taxtree- myynnistä  on  noin  78%, Haminassa 99%  ja 
Kotkassa  95%.  Venäläisten  tax free-ostoksen  keskimääräinen arvo  on 900 

 mk. Yhteenvetona voidaan todeta, että Haminan turistimyynnin kasvu  on 
 tällä hetkellä  105  ja Kotkan  87%. 

Taxfree-kaupan kohteena  on  yleensä vaatetus  ja kestokulutus-hyödykkeet. 
Matkailukysyntään voidaan lisäksi laskea kuuluvaksi elintarvikkeet, majoitus 

 ja  polttoaine. Venäläisten yöpymiset majoitusliikkeissä ovat lisääntyneet 
alueella vuodesta  1993  vuoteen  1995  neljästä tuhannesta  14 000:een, 

 mistä luvusta  Kotkan  osuus  on 13 100  yöpymistä. 

Venäläisten matkailu Suomeen ei ole kausiluontoista, vaan vilkasta vuoden 
kaikkina kuukausina.  Paras  sesonki ajoittuu kuitenkin joulukuulle.  
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Markkinoiden voimakasta kehitystä kuvaa  liikennemäärän  kasvu  Vaalimaal
-la  (kuva  3):  

Vaalimaan rajaliikenteen kehitys  1992-1995 

250000 

200000 1995 

1' 	150000 1994 01994  
i0000'  1993 D1995  

1992 

Kuva  3:  Vaalimaan rajaliikenteen  kehitys  1992-1995  

Yleiset sijoittumiskriteerit 

Palvelujen sijoittamisessa  on  otettava huomioon:  
•  sijainti  asutukseen  ja taajamarakenteeseen  nähden 

 •  työpaikkojen sijainti  
• liikente?lliset  yhteydet  
• pysäkäintitilat 
•  näkyvyys tielle  
• huoltoliikenne 
•  tontin  koko,  muoto  ja korkeussuhteet  

Oikean sijainnin merkitys  on  keskeinen. Yrittäjän tekemä  sijaintipäätös  on 
 pitkän aikavälin ratkaisu, joka perustuu  mm. luotettavaan  tietoon ympäris-

tössä tapahtuvista muutoksista. 

Palvelujen kehittäminen nähdään vaiheittain  toteutuvana  ja  jatkuvasti ky-
synnän mukaan  kehittyvänä  prosessina. Suunnitelmassa tulee hahmottaa 

 E18  tien palvelujen kokonaisuus  -  "kun  tie on  valmis"-  tavoitesuunnitelma.  

E18 tai  sen  uusi linjaus avaavat uusia mandollisuuksia  liiketoimintaan.  Toi-
saalta  tiehanke  saattaa luoda  uhkia  nykyisen liiketoiminnan kannattavuu-
teen. Uusi  tieväylä  muuttaa lähes aina yrittäjän  markkina-aluetta.  
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Usein pelkästään uusi liittymä väylälle  tai  nykyisen poistuminen saattaa rat-
kaisevasti vaikuttaa liiketoiminnan edellytyksiin. Monissa tapauksissa  jo 

 pelkästään näkyvyys tieltä  on  ratkaiseva menestystekijä. Työpaikkojen  ja 
 asuntojen osoittaminen uuden liittymän vaikutuspiiriin merkitsee palveluille 

uutta kysyntäpotentiaalia. 

Ympäristö-  ja turvallisuusnäkökohdat  

Palvelut kytketään nykyisen infrastruktuurin  ja  paikallisen maankäytön kehit-
tämistavoitteisiin alueiden erityispiirteiden mukaisesti. Tässä yhteydessä 
tarkastellaan suunnitelmia myös uusien linjausten osalta; mitkä alueet,  hit-
tymät  ja  jaksot mandolhistavat kannattavan liiketoiminnan edellytykset  ja 

 mille toimialalle edut kohdistuvat. 

Ympäristö-tietoisu  us on  keskeinen  osa palvelukonseptia.  Jätteiden käsitte-
ly, ekopisteet sekä kierrätys muodostavat tärkeän osan tienvarsipalvelujen 
kokonaisuutta. 

Miehlyttävän  ja  kiinnostavan ympäristön  ja miljöön esiintuominen  on  myös 
palvelua. Luonnonympäristön erityispiirteet, omaleimainen maisema  tai  ar-
vokas rakennettu ympäristö voivat antaa palveluille lisäarvoa, jonka hyödyn-
täminen vaatii huolelhista suunnittelua. 

Liikerakennuksen  tulee sopia maisemaan. Toisaalta tulee hyväksyä periaa-
te, että rakennus viestii palvelun kaupallista liikeideaa. Palvelun tulee aina 
olla "palvelun näköinen". 

Turvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna palvelut  on  oltava helppo saa-
vuttaa  ja  löytää. Palvelut  on  oltava helposti tunnistettavissa, jotta palvelujen 
käyttäjä pystyy ajoissa ennakoimaan palvelun sijainnin  ja ajoyhteydet.  Pal-
velujen tarjontaan liittyvät tekniset ratkaisut  on  oltava standardien mukaisia.  

1.4  Suunnittelun tietojärjestelmä  ja  numeeriset aineistot 

Tienvarsipalvelujen  suunnittelussa käytetään hyväksi kartta-  ja rekisteritie
-don  yhdistävää  desktop-paikkatietojärjestelmää (Mapinfo)  sekä yleisiä re-

kisteri-  ja paikkatietoaineistoja.Tiedon  käsittely  on  keskeisessä osassa sekä 
analyysivaiheen että ohjeistu ksen suorittamisen kannalta. 

Tehtävän suorittamiseen tarvittavaa tietoaineistoa hankittiin ensisijaisesti 
Tielaitokselta, joka  on  hankkinut numeerista aineistoa käyttöönsä  mm. Ti-
lastokeskuksesta,  Suomen Ympäristökeskuksesta  ja Karttakeskuksesta. 
Tielaitoksen  ohella tärkeä tietolähde  on  ollut myös A.C.  Nielsen Finland  Oy. 
Näiden lisäksi saatua tietoa  on täydennetty  tarvittaessa muista lähteistä. 

Tilastokeskuksen tietoaineisto koostuu väestöä, työpaikkarakennetta  ja ta-
louksia kuvaavista  tiedoista. Projektia varten käytössä oli lisäksi  Suomi CD, 

 joka sisältää tietoa  mm.  väestöstä, kulutusmenoista, yritystoiminnasta, 
asunto-  ja autokannasta postin  u meroittain. 
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A.C. Nielseniltä  saatu aineisto käsittää myymälä-  ja  huoltamorekisterin. 
A.C.  Nielsenin rekisteristä  on  tehty tarkasteluja  E18-väylän varrella toimivis-
ta vähittäiskaupan yksiköistä. 

Edellä olevan lisäksi tietoa  on  hankittu myös muista tietolähteistä, kuten 
 El 8-hankkeeseen liittyvistä aikaisemmista julkaisuista  ja  selvityksistä.  Tie- 

laitoksen ylläpitämiä liikennemäärä-  ja  ajoneuvojen tyyppitiedostoja  on 
 käytetty tarkastelujen oheisaineistona. 

Käytetty numeerinen aineisto voidaan jakaa kartta-  ja  aluejakoaineistoon 
 sekä varsinaiseen tietoaineistoon. Tietoaineistot (rekisterit) eivät olleet sel-

laisenaan paikkatietoympäristöön sopivassa muodossa, vaan ne oli tarpeen 
paikantaa. Tilastokeskuksen ruutuaineistol  la  oli rekistereissä koordinaattitie

-to,  jonka avulla ruudut generoitiin  1 km x lkm-alueiksi,  joihin ominaisuustie
-to  liittyy.  Suomi-CD:n  tiedot paikannettiin postinumeron perusteella. Nielse-

nm rekisteristä sekä kaupan yksiköt että huoltoasemat sijoitettiin kartalle 
osoitetiedon perusteella. Tässä apuna käytettiin osoitetiedot sisältävää 
Suomen Tiestö-aineistoa. 

Käytännössä paikannus onnistu mikäli Suomen Tiestön  ja  Nielsenin rekis
-term osoitetiedot  olivat  ko.  kaupan yksikön  tai  huoltoaseman kohdalla sa-

mat. Mikäli katuosoitteessa oli eroa vaisuuksia, kyseiset yksiköt sijoittui kar-
talle ainoastaan oikeaan postinumeroalueeseen. Tästä johtuen kartta- 
esityksissä saattaa esiintyä "puutteita" joidenkin huoltoasemien  tai  kaupan 
yksiköiden tarkan sijainnin paikantamisessa. 

Paikkatietotekniikan  avulla  on  analysoitu  El 8-väylällä olevien tienvarsipal-
velujen nykytila. Tarkasteluja  on  tehty  mm. levähdysalueista, tienvarsipalve-
lualueista, kysyntäpotentiaalialueista, ostovoimasta,  yritysten lu kumäärästä, 
myymälöistä, huoltamoista,  business-keskuksista, tuotannollisista keskitty-
mistä sekä väestön määrästä  ja  jakautumisesta. 

Paikkatietojärjestelmän analyysitoimintoja  käyttäen  on mm.  etsitty tiealueel
-le  sijoittuvat huoltoasemat. Palveluja  on  arvioitu niiden väestöpohjan  ja 

 saavutettavuuden perustelia.  

Yhdistelemällä erilaisia aluejakoaineistoja  on paikkatietojärjestelmässä  etsit-
ty tielinjauksen leikkaavat  kunnat ja  postinumeroalueet  ja  tarkasteltu niihin 
liittyviä tilastotietoja. 

Aineistoa  on visualisoitu mm.  erilaisilla teemakartoilla. Tienvarsipalveluiden 
osalta esim. väestön  ja  matkailupalveluiden  määrää  on havainnollistettu 
kunnittain, postinumeroalueittain tai ruuduttain.  Huoltoasemia  on  luokiteltu 

 mm.  myynnin volyymin mukaan sekä ketjuittain. 

Nykyiset palvelut sekä niiden analysointiperiaatteet esitetään kohdassa  
2.2.  
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2  ANALYYSI  JA  TARKASTELTAVAT  TOIMINNOT  

2.1 El 8  palvelujen kehityskäytävänä  

El 8-väylä tarjoaa erinomaiset mandollisuudet korkeatasoisten tienvarsipal-
velujen tarjontaan: kansainvälisyys, ostovoimaiset  ja  väestörikkaat kaupun-
kiseudut,  suomalaisittain suuret liikennemäärät, satamat, runsas  loma- 
asutus sekä korkeatasoiset tuotanto-  ja  liike-elämän keskukset muodosta-
vat tarjonnalle kattavan pohjan.  

E18-  tien kokonaispituus Suomessa  on 350 km,  josta tällä hetkellä  on tavoi-
tetasossa 108 km.  Hankkeen  on  tarkoitus edetä siten, että vuoteen  1999 

 mennessä  on  valmiina  tai  valmistumassa  203 km.  Hankkeen kokonaista-
voitteena  on,  että loput  147 km E18-tieosasta  rakennetaan vuosien  2000-
2010  aikana.  

E18  -tielinjaus leikkaa  35  kunnan alueen.  Kunnat  on  kartoitettu Mapinfo-
paikkatietojärjestelmän kautta.  El 8-väylän leikkaavissa kunnissa asuu yh-
teensä  1 ,4  miljoonaa ihmistä. Eniten väestöä  on  pääkaupunkiseudulla, Tu-
run sekä  Kotkan ja  Haminan kaupunkialueella. Pienemmistä kaupunkikoko-
naisuuksista erottuvat  Salo,  Porvoo, Loviisa sekä tulevaisuudessa Lohja. 

 Haja-asutusalueilla asuu  alle  lO  000  ihmistä. 

Väylän varrella asuvien ihmisten keskimääräiset vuositulot ovat noin  90 000 
 mk. Esimerkiksi liikenteen, matkailun  ja  tietoliikenteen ostovoima  on  noin  21 

Mrd  mk vuodessa. Yrityksiä sijaitsee väylän vaikutuspiirissä noin  11 000. 
 Rekisteröityjen henkilöautojen lukumäärä  on  yli  200 000. Kyseisiin lukuar-

vioihin  ei sisälly Helsingin kaupungin vastaavia lukuja, jotka ovat suuruus-
luokaltaan noin kolmannes väyläjakson kokonaisarviosta. 

Yhteensä väylällä  tai  sen  läheisyydessä sijaitsee yli  220  erilaista palveluko-
konaisuutta.  

2.2  Nykyiset palvelut 

 2.2.1  Analyysiperiaatteet 

Nykytilan analysoinnin  pohjana ovat sekä tienkäyttäjän että palvelujen 
tuottajan tarpeet  ja  tavoitteet. Tarkastelunäkökulmat liittyvät pääasiassa 
väylän palvelukyvyn, puutteiden sekä potentiaalien huomioimiseeri. 

Levähdysalueet 

LevähdysalueiUa  tarkoitetaan tässä yhteydessä perustason levähdysalueita 
sekä pysäköimisalueita. Levähdysalueet tarjoavat tienkäyttäjälle mandolli-
suuden pysähtymiseen, lepäämiseen, ruokailuun sekä tarvittavan informaa-
tion hakemiseen väylän  tai  lähialueen tarjoamista palveluista. 

Analyysissä  on  tarkasteltu levähdysalueiden nykyistä sijaintia sekä palvelu-
jen tasaista jakautumista. 
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Tarkasteluetäisyys: tiessä  kiinni olevat kohteet 

Levähdysalueet  

1. Perustason  
levähdysalueet  

2. Pysäkölmisalueet 

Palvelualueet 

Palvelualueilla  tarkoitetaan sekä perus- että korkeatasoisia huoltoasema- 
palveluja. Analysoinnissa  on  tarkasteltu sitä, kuinka paljon huoltamopalvelut 
ovat joko väylä-  tai taajamaorientoituneita.  Tämän lisäksi  on  tehty johtopää-
töksiä siitä, onko huoltamoiden jakautuminen tien käyttäjän kannalta opti-
maalista. 

Samassa yhteydessä  on  alustavasti tarkasteltu palvelukokonaisuuden  pal-
veluvalikoiman  laajuutta  ja  tasoa. 

Tarkasteluetäisyys:  1 ,0 km  väylän molemmin puolin 

Palvelualue  

1. Perustason 
huoltoasema  

2. Korkeatasoinen 
 h uoltoasema 

Kaupan palvelut  

Tarkastelukriteereinä  ovat olleet palvelutarjonnan monipuolisuus (palvelun 
laatu) sekä palvelujen saavutettavuus  (ml. pysäköinti  ja liittymät).  Tämän 
lisäksi analysoinnissa  on  pyritty huomioimaan kaupan yksikön sijainnin vai-
kutustekijät liikenteeseen  ja liikennemääriin  arvioimalla mandollisen ruuh-
kautumisriskin suuruutta sekä rinnakkaistietarvetta. Tässä suhteessa mer-
kittäviä ovat hypermarketit sekä kaupan keskittymät. 

Tarkastelu  on  keskitetty merkittävimplin kaupan suuryksiköihin. 

Tarkasteluetäisyys:  1,0 km  väylän molemmin puolin 

Kaupan palvelut  

1. Hypermarketit  
2. Kaupan  keskittymät 



E18  suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen 
	 23 

ANALYYSI  JA  TARKASTELTAVAT  TOIMINNOT  

Matkailupalvelut 

Matkailupalveluilla  tarkoitetaan tässä yhteydessä ensisijaisesti väylän var-
rella sijaitsevia majoitus-, virkistys-  ja  kulttuuri- sekä ravitsemuspalvelukoh-
teita. 

Matkailukohteisiin  luetaan kuuluvaksi  mm.  suuret matkailukeskittymät,  golf- 
keskukset, kongressikeskukset, kylpylät sekä merkittävät historialliset näh-
tävyydet  ja  muinaismuistot. 

Matkailupalveluiden analysoinnin  lähtökohtana  on  kyseisten palvelu- 
kohteiden tasainen jakautuminen. 

Tarkasteluetäisyys: palvelukokonaisuuden  merkityksen mukaisesti. 

Matkailupalvelut  

1. Majoituspalvelut  
2. Virkistys/kulttuuri-

palvelut  
2.  Ravitsemuspalvelut  

Tutkimus-, tuotekehitys-,  business-keskukset sekä aluekeskukset 

Kyseisiksi  kohteiksi  on  määritelty keskukset, joilla  on  tyypillisesti 'oma alu-
eellinen identiteetti". Kohteilla  on  keskeinen merkitys kaupalliselle toiminnal-
le. Tyypillisiä aluekeskuksia ovat seudullisesti suuret kauppakeskittymät 
(Myyrmäki, Tikkurila, Petikko jne.). Businesskeskukset palvelevat korkean 

 teknologian  sekä tieteen soveltamiseen perustuvaa yritystoimintaa. Esi-
merkkeinä kohteista voidaan mainita suurten yritysten  tai  korkeakoulujen 
tutkimus-  ja kehitysyksiköt,  kuten esimerkiksi Turun  Bio-City. 

Tarkastelunäkökulma  vaihtelee kohteen sijainnin sekä palvelutarjonnan 
suhteellisen koon  ja  laadun mukaisesti. 

Analyysissä  on identifioitu  kohteen merkitys liiketoiminnan kehittämismah-
dollisuuksien kannalta. Palvelukokonaisuudella  on  yhteys liikenteenohjauk

-seen,  erityisesti opastuksen järjestämiseen. 

Tarkasteluetäisyys:  kohteiden sisällön  ja  yleisen merkityksen mukaisena. 

Busi nesskeskukset 

1.Korkea  teknologia-
2.Tiede  ja  näiden 
soveltamiseen liittyvä 

yritystoiminta 

Aluekeskukset 

Seudullisesti  tärkeä 
kaupan keskittymä  - 
oma "identiteetti" 
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Tuotaritokeskukset  

Tuotannollisia keskuksia ovat esimerkiksi laajat teollisuusaluekokonaisuu
-det, logistiikkakeskukset ja  satamat. Keskusten toiminta perustuu raskaan 

liikenteen käyttöön. 

Tuotannollisten keskusten osalta  on  keskitytty erityisesti kohteiden opastus- 
tarpeen identifiointiin. 

Tarkasteluetäisyys:  kohteen sisällön  ja  yleisen merkityksen mukaisena. 

Tuotantokeskukset  

1. Teolllsuusalueet  
2. Logistiikkakeskukset  
3. Satamat 

2.2.2  Tulokset  

Analyysin tulosten tarkoituksena  on  hahmottaa paitsi nykyisten tienvarsipal-
veluiden nykytila, myös mandollisten potentiaalien sijainti. 

Yleiskuva  E18 tienvarsipalvelutarjonnasta: 

E18-väylän tienvarsipalvelujen jakautuminen  on  melko tasaista. Lohjan 
seudulla sekä Haminassa uusi suunniteltu tielinjaus synnyttää potentlaali

-sia,  kehittyviä palvelukohteita. Vaikutus voi olla myös päinvastainen; nykyis-
ten palveluiden toiminta-  ja  kilpailukyky saattaa ratkaisevasti heikentyä  tie-
tyksi  ajaksi, kunnes palvelut siirtyvät uuden väylän varteen. 

Itäjakson  palvelut keskittyvät suurimpien kaupunkiseutujen läheisyyteen. 
Korkealaatuisia palvelualuelta  on  reitin varrella tällä hetkellä  3-5 kpl,  ja  ne 
sijaitsevat seudullisesti tärkeiden aluekeskusten läheisyydessä. Kotkaa voi-
daan luokitella valtakunnallisesti merkittäväksi keskukseksi. Itäjaksolla si-
jaitsee runsaasti olemassaolevia, maisema-  ja kaupunkikulttuurisesti  mie-
lenkiintoisia kohtia. Esimerkkeinä voidaan mainita Hamina, Ruotsinpyhtään 
ruukiri alue sekä Porvoon kaupunki. Uuden linjauksen vaikutukset palvelu- 
tarjontaan  ja potentiaaleihin  ovat vähäisiä. 

Kehä  Ill  muodostaa monipuolisen palvelukokonaisuuden. Kehä  111:n  varrella 
 on  myös runsaasti kaupatlisesti tärkeitä kunta-  ja aluekeskuksia,  kuten 

Myyrmäki, Tikkurila sekä Petikko. Tienvarsipalveluiden osalta tarjonta  on 
 runsasta, alemmanasteinen levähdysaluetarjonta  on  vähäistä. 

Länsijaksolla  on  vähän korkealaatuisia palvelualueita. Uusi linjaus tuo mu- 
kanaan selviä potentiaalisia kehittymisalueita väylän varrelle, kuten  Salo  ja 

 Lohjan "seutu". Naantali  -Turku- kaupunkiseudun  osalta sisääntuloväylien 
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solmukohdat  tarjoavat potentiaalisia  palvelukohteita.  Kohteiden kehittymistä 
ohjaavat markkinat.  

Levähdysalueet 

Analysoidut  kohteet perustuvat aikaisemmin esitettyyn  levähdysalue-
määritykseen. Vaatimustasona  on  tässä yhteydessä sovellettu  20 km  etäi-
syys-kriteeriä, joka  on  määritelty  EU:n standardissa  palvelujen  minimitasos

-ta.  Kohteet esitetään kuvassa  4,  jonka lisäksi  levähdysalueet  on  esitetty 
myös  1:200 000  kartalla kuvissa  17a-17b.  



I.  Teboil Rajahovi, Vaahmaa  7. 	K-Ankkunwuli.  Loviisa  13.  Kesoil Ranlawuli  Sipoo  19.  Taipale  25.  1laukkal 	Salo 
2.  Haavisio. Viroalahti  8. 	Koskejikylä  14.  Ostersuudom  20.  Lintuniemi  26.  Märv. lialikko  
3.  Vehkalahti.  Summa 9. 	Esso Kuniukaantie. Koskenktiä  IS.  Koskeimiäki.  Espoo  21.  Lahuajärvi  27.  Konenpää.  Halikko  
4. Shell  Amiraali. Kaihula lO. Porvoonkaupwikiseuw  16.  Palojaivi  22.  Kitula  28.  Pitkäporras  
5.  Ruolsinpvhtää  II.  Porvoo  17.  Hiidenniemi  23.  Juvankosk  29.  Kurki. Pairnio  
6.  Tesjoki  12.  &iderkuUa /  Sipoo  18.  Suomemi  24.  Mumla  30.  Makarla. Paimio  

0) 

ITI  

S 
C 
C 

CD 
C 

CD 

CD 
0. 
CD 

CD 

3 
CD  

Kuva  4 	 E18 LEVÄHDYS- JA PALVELUALUEET 
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Yleisanalyysi: 

Vaalimaalta  lähdettäessä itäjakson ensimmäiset levähdys-  ja pysäköimis
-kohteet sijaitsevat Haminan Summassa. Tämän jälkeen kohteet ovat jakau-

tuneet tasaisesti aina Kehä  111:n  liittymään asti. Kohteiden etäisyydet ovat 
 alle  20 km.  

Kehä  111:n  varrella ei ole yhtään tielaitoksen standardien mukaista levähdys
-tai pysäkäimisaluetta. 

Länsijakson  osalta nykyisellä tielirijauksella sijaitsevat kohteet ovat jakautu-
neet tasaisesti  ja  täyttävät etäisyysvaatim uskriteerin. Jaksolle tyypillistä  on 

 uuden suunnitellun tielinjauksen korostunut rooli myös levähdysalueiden 
sijaintitekijöitä ajatellen. 

Potentiaalitja  suunnitellut kohteet: 

Itä: 

Suunnitellut kohteet: ei ole 

Potentiaalit:  

Ylä -Virojoen  alue  (Haavisto),  sijainti maisemallisesti mielen-
kiintoisen kohdan yhteydessä uudella tielinjauksella. 
Koskenkylä,  sijainti maisemallisesti mielenkiintoisen kohdan 
yhteydessä. Etäisyys edelliseen kohteeseen  on  noin  15 km.  

Kehä  III:  

Suunnitellut kohteet: ei olemassa 

Potentiaal  it: 

•  tarve uusien levähdysalueiden perustamiseen vähäinen, 
johtuen muusta palvelutarjonnasta (huoltoasemat ym.) 

Länsi: 

Suunnitellut kohteet: 

• Vtl Veikkola/Palojärvi -alue (nykyinen tielinjaus) 
•  Vt  1 Lahnajärvi-Karnainen  (uusi tielinjaus - yleissuunnitelma) 
• Hauklampi 
• Lintuniemi (Haarjärvi) 
•  Vt  1 Paimio -  Muurla (uusi tielinjaus - tiesuunnitelma) 
• Haukkala  (Salo) 
• Pitkäporras (Paimio) 

Potentiaalit: 

•  Vt  1 Lahnajärvi - Karnairien 
• Talpala 
•  Vt  1  Muurla - Lahnajärvi 
• Juvankoski 
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•  Vt  1 Paimio -  Muurla 
• Märy (Halikko)  

Suunniteltujen sekä potentiaalisten levähdysaluekohteitten väliset yhteydet 
 ja  toteuttamisperiaatteet  käsitellään kohdassa  4, El 8 tienvarsipalvelujen 

kokonaiskonseptin  määrittelyn yhteydessä.  

Kuva  5:  Länsjakson  eräs  levähdysalue 

Palvelualueet 

Palvelualueista  on inventoitu  kaikki Suomessa toimivat huoltamoketjut. 
Lähtökohtana käytetty tieto vastaa vuonna  1996  vallitsevaa tilannetta. 
Huoltamot esitetään ketjuittain kuvassa  6,  jonka lisäksi kohteet  on  esitetty 
myös  1:200 000  kartalla, kuvissa  1 7a-1 7b. 

Yleisanalyysi: 

Itäjaksolla huoltamoiden  jakautuminen  on  tasaista, keskimääräinen  väl  mat-
ka  on n. 25 km. Taajamaorientoituneita  ja  väyläorientoituneita huoltamoja 

 on  suunnilleen yhtä paljon. 

Länsipuolella huoltamoiden jakautuminen  on  epätasaista.  H uoltamoista 
 suurin  osa  on väyläorientoituneita. Taajamaorientoituneita  huoltoasemia  on 

 noin kolmannes kokonaistarjonnasta. 

Kehä  Ill  tarjoaa erittäin kattavan  ja  runsaan huoltamopalvelujen verkon. 
Väylän varteenon sijoittunut keskimäärin puolet inventoiduista huoltoase - 
mista. 	Yli 	puolet 	palveluista 	on 	taajama-orientoituneita. 
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Yleisellä tasolla tarkasteltuna  E18  väylän läheisyydessä sijaitsevat huolto-
asemat ovat taajamaorientoituneita. Kehä  Ill  tarjoaa tarkasteltavista jaksois-
ta kattavimman palveluverkon. 

Polttoaineen jakelun kannalta nykyinen huoltamoverkosto palvelee asiak-
kaitaan hyvin. Varustelu-  ja laatuvaihtelu  ei ole suurta; korkealaatuisia 
huoltamopalvelukeskittymiä  on  kuitenkin vähän. Tämänhetkiset korkeata-
soiset palvetualueet sijaitsevat itäjaksolla Sipoossa, Pernajassa, Kot-
kan/Haminan alueella sekä Vaalimaalla. Länsijaksolla  on vain  yksi korkea-
tasoinen palvelualue, Lahnajärvi.  

Potentiaalitja  suunnitellut kohteet: 

Itä: 

Suunnitellut kohteet: Porvoo, läntinen sisääntulo 

Potentiaalit: kts. suunnitellut kohteet 

Kehä  III:  

Suunnitellut kohteet: ei olemassa 

Potentiaalit:  Vt 1/Kehä  Ill  liittymä (Bemböle) 

Länsi: 

Suunnitellut kohteet: 

•  Vt  1  Muurla - Lahnajärvi (Suomusjärvi, Kitula) 
-  varaus korkeatasoiselle palvelualueelle 

•  Vt  1 Turku - Paimio  moottoritie (Paimio, Tammisilta) 
- korkeatasoinen palvelualuesuunnitelma 

Potentiaalit: 

•  suunnitellut kohteet 
Lohja 
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Kaupan palvelut  

Yleisanalyysi: 

Itäjakson  kaupalliset palvelut sijaitsevat suurissa kunta-  ja aluekeskuksissa, 
 väylän välittämässä läheisyydessä. Kohteet sijaitsevat Pernajassa, Lovii-

san alueella sekä Kotkan/Haminan kaupunki-  ja tienvarsialueella.  Kehä  Ill 
 muodostaa kattavan kaupan palveluiden alueen  ja tarjontavyöhykkeen. 

Länsijaksolla  on  useita potentiaalisia alueita. Olemassaoleva tarjonta  on 
 keskittynyt  Saloon  ja  Turun kaupunkiseudun ympärille. 

Suurin  osa  väylän läheisyydessä sijaitsevista myymäläistä  on taajamaorien-
toituneita  (kuntatason tarkastelu).  1 km  etäisyydellä väylästä sijaitsee run-
saasti kaupan palveluyksiköitä. Kuvassa  7  esitetään  El 8-väylän vaikutus-
piirissä sijaitsevaa myymälätarjontaa, väestömäärään suhteutettuna. Myy-
mälät  on  esitetty myös  1:200 000  kartalla, kuvissa  1 7a-1 7b.  

Suunnitellut kohteet  ja  potentiaalit:  

Itä:  

Suunnittelut /  potentiaaliset kohteet:  

Vt 7/Kt  55  liittymä (Porvoo) 

Kehä  III:  

Suunnitellut  ja  potentiaaliset kohteet: 

• Espoo (Bemböle) 

Länsi: 

Suunnitellut kohteet: 

•  ei varsinaisia kohteita 

Potentiaalit: 

Lohjan seutu,  Salo,  Turun kaupunkiseutu  

El 8  väylä tuo mukanaan lisäarvoa nykyiseen kaupan palvelujen kannatta-
vuuteen. Tulevaisuuden  selvät liikennemäärän kasvualueet  sijaitsevat Loh-
jan  ja  Porvoon sekä  Kotka-Hamina - kaupunkialueiden vaikutuspiirissä. Lii-
ken nemäärät  kasvavat erityisesti itäjaksolla Vaalimaan rajali ikenteen ansi-
osta. Muilla jaksoilla liikennemäärien  on  arvioitu kasvavan  v. 2020  mennes-
sä noin  50% nykytilaan  verrattuna. Kyseiseen arvioon ei ole sisällytetty uu-
sien kansainvälisten toimintojen synnyttämää lisäysvaikutusta. 
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Matkaflupalvelut  

Kuvassa  8  esitetään  E18-tielinjauksen  leikkaavilla postinumeroalueilla  si-
jaitsevat  matkailupalvelut. Matkailupalvelujen  osalta  analyysissä  ei ole 
huomioitu Helsingin kaupungin  matkailupalvelujen  tarjontaa.  Matkailupalve

-lut  on  esitetty myös  1:200 000  kartalla, kuvissa  1 7a-1 7b.  

Yleisanalyysi: 

Matkailupalvelujen  jakautuminen väylällä  on  varsin  tasaista.  Itäjaksolla  pal
-velutarjontaa  on  eniten Porvoon sekä Haminan  ja Kotkan  kaupunkialueella. 

 Loviisassa  tarjonta  on  pienempää kuin  edellämainituilla  alueilla.  

Länsijakson  osalta eniten  matkailupalveluja  tarjoavat  Salo  sekä  Turku  ym-
päröivine kaupunkialueineen.  Salon  ja  Lohjan seudun merkitys tulee  koros-
tumaan  tulevaisuudessa suunnitellun  linjauksen  myötä.  Länsijakson  kult-
tuurimaisemat sekä laajat virkistys-  ja kartanoalueet  tarjoavat potentiaalisia 
mandollisuuksia  matkailupalvelujen  kehittämiselle. 

Kehä  Ill  ja pääkaupun kiseutu  muodostavat monipuolisen  palvelukokonai-
suuden.  

Tutkimus-, tuotekehitys  ja  business-  sekä tuotannolliset keskukset  

Yleisanalyysi:  

E18  väylän varrella sijaitsee kokonaisuudessaan  n. 25  ns.  business- 
keskusta  ja  24  tuotannollista keskusta. Kyseiset yksiköt ovat keskittyneet 
suurimpien  kaupunkialueiden  läheisyyteen. Esitettyjen kohteiden  rajauk

-seen on  vaikuttanut  keskittymän  suuruus  ja  yleinen merkitys paikallisen 
elinkeinoelämän kannalta. Kaikkien kohteiden esittäminen  E18-väylän var-
rella ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista,  sillä  työn tavoitteena  on 

 palvelujen  suunnitteluperiaatteiden  laadinta  -  ei konkreettinen suunnittelu.  

Analysoidut  kohteet esitetään kuvassa  9a,  jonka lisäksi kyseiset kohteet  on 
 esitetty myös  1:200 000  kartalla, kuvissa  1 7a-1 7b.  Kuvassa  9b  esitetään 

esimerkki tuotannollisten  keskittymien tarkennetusta  kohde -analyysistä  Tu-
run  kaupunkiseudun  osalta.  Analyysissä  on  kuvattu kohteiden ominaisuus- 
tietoja tarkemmin, jatkuvasti  päivitettävässä  muodossa. 

Liike-elämää  palvelevista  yksiköistä  ns. teknologiakeskukset  ovat hakeutu-
neet  E18-väylän varteen.  Länsijaksolla kyseisistä  kohteista voidaan mainita 
Turun  kaupunkiympäristö  sekä  Salo.  Kehä  111:n  kohteista erottuu  Helsinki- 
Vantaa lentoaseman toiminnallinen keskus.  Itäjaksolla  kohteita  on  pääasial-
lisesti  Kotkan/Haminan kaupunkikohteessa.  

Tuotannollisista keskittymistä vastaavan sijainnin ovat hakeneet suuret 
teollisuus-, kuljetus-  ja varastoalueet. 

Itäjaksolla  (erityisesti  Kotka/Ham  ma) on  suhteellisesti enemmän tuotannol-
lista toimintaa palvelevia yksiköitä.  
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Aluekeskukset  

E18-väylän varrella sijaitsevat aluekeskukset esitetään kuvassa  lo.  

Yleisanalyysi: 

Itäjaksolla  keskukset sijaitsevat  Kotkan  sekä Haminan kaupunkialueella. 
Kotkaa voidaan pitää valtakunnallisesti merkittävänä keskuksena. 

Kehä ui:lla  on  ollut  ja  tulee jatkossakin olemaan suuri merkitys aluekeskus-
ten kehittymisalueena.  Koko  väylän osalta tarkasteltuna väyläosalla sijait-
see eniten seudullisesti tärkeitä kunta-  ja aluekeskuksia,  kuten Tikkurila, 
Petikko, Veromies  ja  Myyrmäki. 

Länsijakson  osalta olemassaolevia kohteita ovat  Salo  ja  Turun kaupunki- 
ympäristö. 

Suunnitellut  ja potentlaaliset  kohteet: 

Itä:  

Suunnittelut  kohteet:  

Vt  7lKt  55  liittymä (Porvoo) 
- automarket-hanke 

Potentiaalit: 

•  Karhulan kaupunkikeskus 
• Porvoon kaupunkikeskus 

Kehä  III:  

Suunnitellut  ja  potentiaaliset kohteet: 

•  markkinoiden ohjauksessa 

Länsi:  

Suunnittelut  kohteet: ei varsinaisia kohteita 
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Potentiaalit:  

Kehä  Ill/Vt  1  liittymäalue  (Espoo,  Bemböle) 
 Lohjan seutu 

Uudet kehittyvät 
 al  uekesk  u  kset:  

1. Porvoo  
2. Lohjan seutu  

2.3 	Kysyntäpotentiaali 

Kysyntäpotentiaalin  määrittämisen lähtökohtana  on  paikallisen väestön os-
tovoima, jonka päälle" rakennetaan muu taloudellinen toiminta  ja  palvelui-
den käyttö. Turismia voidaan pitää tältä osin "taloudellisena  lisäarvona", 
esim.  venäläinen turisti käyttää rahaa  ostosmatkallaan  keskimäärin  4000 

 mk/matka. 

Kysyntäpotentiaalia  tarkastellaan  El 8-väylän ostovoima-analyysin pohjalta. 
 Analyysissä  on  tarkasteltu  postinumeroalueittain  alueella sijaitsevien yritys-

ten lukumäärää sekä alueen asukkaiden määrää  ja keskitulotasoa. 

Yritystarjonta  on  keskittynyt vahvasti Kehä  111:n  läheisyydessä sijaitsevien 
Vantaan, Espoon sekä Sipoon alueiden läheisyyteen.  Itäjaksolla  yrityksiä 

 on  eniten Porvoon sekä  Kotkan ja  Haminan kaupunkialueilla.  Länsijakson 
 osalta eniten yrityksiä  on  Turussa  ja sen ympäristökunnissa,  Salossa  ja 

 Vihdin alueella. 

Korkean tulotason asuntoalueet sijoittuvat  työpaikkakeskittymien  läheisyy-
teen. Kuvassa  11 on  esitetty  El 8  kysyntäpotentiaalialueet.  

Analyysin tuloksena voidaan todeta, että  E18-väylän  kysyntäpotentiaalit 
 sijaitsevat  väyläjaksokohtaisesti  tarkasteltuna seuraavasti:  

•  Itä: Porvoo,  Kotka/Karhula,  Vehkalahti, Hamina 
 •  Länsi: Naantali-Raisio -Turku, Salo,  Lohjan seutu 

 •  Kehä  Ill:  kokonaan  

E18  kysyntäpotentiaalit 
 Itä: 

-Porvoo,  Kotka/Karhula 
 Vehkalahti, Hamina 

Länsi:  
-Naantali-Raisio-Turku, 
Salo,  Lohjan seutu 
Kehä  Ill:  
-kokonaisuudessaan  



CO  
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2.4 Käyttäjäsegmentointi 

Segmentoinnin  pohjana olevat  peruskysymykset  voidaan esittää seuraa-
vasti:  

•  kuka käyttää  El 8  tietä  ja sillä  olevia palveluja? 
 •  miksi käytetään tiettyjä palveluja?  

Kuva  12:  Palvelualueen asiakaskuntaa  

Käyttäjä voi olla joko henkilö  tai  yritys/yhteisö.  Tämä  on  keskeistä ajatellen 
markkinoinnin suunnittelua; mikä  on  kohderyhmä, kenelle sanoma  ja  tuote 
kohdistetaan?  ________________________  

Palvelujen käyttäjä  

1. Henkilö  
2. Yritys/yhteisö  

Palvelujen suunnittelun lähtökohtana  on  asiakasegmenttejä  kuvaava, pel-
kistetty  peruskaavio  (taulukko  2).  Palveluiden  peruskäyttäjät  on  luokiteltu 
siten, että ne ovat vaihtoehtoisesti toisensa  poissulkevat.  

Vapaa-ajan liikkuminen 	 Työmatkalla  liikkujat  
Kotimaan  tavarankuljetus 	 Kansainvälinen  tavarankuljetus  
Kotimaan matkailijat 	—* 	Ulkomaan matkailijat 
Paikallinen ohikulkija 	*— 	Paikallinen  ostosmatkailija  

Taulukko  2:  El8peruskäyttäjät 
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3 	SUUNNITTELUPERIAATTEET  

3.1  Markkinoiden analyysi 

Markkinat muodostuvat kysynnästä  ja  tarjonnasta. Kysynnän tarkastelu pe-
rustuu  käyttäjäsegmentointiin,  tarjonnan analysointi mandollisten  markkina - 
aukkojen osoittamiseen.  

3.1.1  Kysynnän analyysi 

Systemaattinen  käyttäjäsegmentointi  antaa mandollisuuden selvittää 
 segmentin  todellinen  koko.  Tätä kautta voidaan arvioida myös kyseisen 

palvelun  kysyntäpotentiaalin  määrä.  E18  väylällä sijaitsevaa ostovoimaa  on 
 tarkasteltu kuvissa  13a-13d.  Kyseinen tieto  on  oleellista arvioitaessa  esim. 
 palvelun  liiketaloudellista  kannattavuutta. 

Kysynnän  analyysissä  selvitetään:  

a) asiakasryhmät  sekä asiakkaiden määrät  

b) asiakkaiden  sosioekonominen  rakenne (tulot, tarpeet, ikä)  

c) sijainti (väylällä, taajamassa,  haja -asutusalueella). 

Palvelujen keskeiset käyttäjät  on  määritelty taulukossa  3:  

Palvelu Potentiaalinen käyttäjä 
Matkailu vapaa-ajan liikkuminen 

kotimaan  tavarankuljetus  
kotimaan matkailija  

________________________ ulkomaan_matkailija  
Kauppa vapaa-ajan liikkuminen 

paikallinen ohikulkija  
__________________________  paikallinen  ostosmatkailija 
Levähdysalueet  kotimaan  tavarankuljetus  

kansainvälinen  tavarankuljetus  
kotimaan matkailija  

_________________________ ulkomaan_matkailija 
Palvelualueet  kaikki väylän  peruskäyttäjät  
Business-keskus työmatkalla  liikkujat  

kotimaan  tavarankuljetus 
__________________________  ulkomaan  tavarankuijetus 
Kunta/aluekeskus  kaikki väylän  peruskäyttäjät 
Tuotantokeskus  työmatkalla  liikkujat  

kotimaan  tavarankuljetus 
__________________________  ulkomaan  tavarankuljetus  

Taulukko  3:  Palvelujen potentiaalise  t  käyttäjät 

Voidaan arvioida, että eniten käyttäjiä  on  huoltamo-  sekä aluekeskusten 
 tarjoamilla  palveluilla.  
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E18-väylä tarjoaa palveluja ensisijaisesti tienkäyttäjille, toissijaisesti väylän 
läheisyydessä asuville. Pääasiallinen tienvarsipalvelujen kysyntä  on  riippu-
vainen liikennemääristä. Taulukossa  4  esitetään jaksokohtainen liikenne-
määräarvio sekä henkilö- että raskaan liikenteen osalta. Liikennemäärätie

-dot  (KVL)  perustuvat  v. 2005  arvioon. Luvut  on  ilmoitettu ajoneuvoinalvrk. 

Länsi Kehä  III  Itä 
Henkilöliikenne (ajon/vrk)  12000 30000 13000  
Raskas  liikenne (ajon/vrk)  2000 3000 3000  

Taulukko  4: E18  -väylänjaksokohtaisetliikennemääräarviot  

Palvelujen kysynnän  ja  tarjonnan suunnittelun kannalta  on  tienkäyttäjät 
 syytä jakaa eri matkaryhmiin.  

Matkojen pituusjakaumat  ovat erilaisia  matkan  tarkoituksen mukaan. Uusis-
sa HELVI-malleissa  matkojen suuntautumismallit  on  jaettu kuuteen  matkan 
toteutusryhmään:  
1. työmatkat  
2. työasiamatkat  
3. ostos- ja asiointimatkat  
4. opiskelumatkat  
5. vapaa-ajan matkat  
6. mökkimatkat  

Ainakin tässä jaossa  on  jatkossa mandollisuus saada ennusteista jakauma- 
tietoa valtatieverkon eri osissa. Kyseinen  jako  ei ole ristiriidassa tässä työs-
sä esitetyn käyttäjäsegmentoinnin kanssa. 

Matkaryhmien suuruudet  vaihtelevat tieosittain merkittävästi  ja  ovat juuri 
tästä syystä olennainen tieto tarjonnan tarkemmalle suunnittelulle. Tässä 
työssä ei ole ollut mandollista selvittää kattavasti E18:n tieosittaista liiken-
teen jakautumista erilaisiin matkaryhmiin. 

Alustavaa matkaryhmittäistä  tilastotietoa  on  saatavilla ainoastaan Vaali-
maan rajanylityspaikan henkilö-  ja  tavaraliikenteen osalta. Henkiläliikenteen 
osalta matkat jaoteltiin työmatkoihin sekä muihin matkoihin  (ml.  turismi). 
Työmatkojen osuus oli  61%.  Muut matkat jakaantuivat seuraavasti: turismi 

 42%,  ostosmatkat  40%,  sukulais-  tai  ystävyysvierailut  8%  ja  muut  10%.  

Itäjaksolla  sijaitsevan Vaalimaan rajaliikenne  on  siis kasvanut jatkuvasti. 
Tielaitoksen tilaston mukaan Vaalimaan henkilöliikenne vuonna  1995  oli  1 
357 020  ajoneuvoa. Vuodesta  1992  kevyiden ajoneuvojen lukumäärä  on 

 kasvanut  370 000  ajoneuvolla  vuoteen  1995  mennessä. Raskaiden ajo-
neuvojen kasvukäyrä  on  ollut myös tasainen - lisäystä vuoteen  1992  verrat-
tuna  on  tullut  140 000  ajoneuvon verran. Vuoden  1996  ennusteeksi  on  ar-
vioitu  700 000  ajoneuvoa vuodessa, laskettuna  1,34  kasvukertoimella.  

Vaalimaan kautta kulkee eniten elintarvikkeita  ja  rehuja sekä maataloustuot-
teita. Tavaroiden vienti  on  tuontia huomattavasti suurempaa. 
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3.1.2  Tarjonnan analyysi  

Analyysin tavoitteena  on  osoittaa  selvät  palvelupuutteet  (markkina-aukot) 
sekä tietyille palveluille hyväksytyn laatustandardin selvästi auttavat palve-
lut. Analyysin tulokset ovat pohjana väyläkohtaisille palvelujen kehittämisoh-
jelmien laatimiselle. 

Tienvarsipalveluiden  näkökulmasta tarkasteltuna puutteita  on  melko vähän. 
Huoltamotarjonta  on  länsijaksolla  vähäisempää kuin itäjaksolla. Kehä uI:lla 

 on  erittäin kattava  ja  monipuolinen palvelutarjonta.  

El 8-  väylän varrella sijaitsevien levähdysalueiden osalta kehittyviä palvelu- 
alueita  on  länsijaksolla  neljässä kohteessa. Erittäin korkeatasoisten palve-
lualueiden tarjonta  on  väylällä vähäistä.Tarjontaa  on  tältä osin kehitettävä. 

Laajan palvelukäsitteen mukaiset palvelut (kauppa, matkailu sekä  business- 
ja  tuotannolliset keskukset)  on  analysoitu vastaavasti. 

Kaupan myymälä-  ja  palvelutarjonnan  osalta puutteita esiintyy  Salon,  Loh-
jan sekä Porvoon alueilla. Matkailupalveluiden tarjonta  on  kattavaa  ja 

 puutteita ei esiinny. Eniten matkailupalveluja  on  itäjaksolla  tarjolla Haminan 
 ja  Porvoon kaupunkialueilla. Länsijaksolla erottuvat Vihdin/Lohjan sekä 

Naantalin aluekokonaisuuksien matkailutarjorinan runsaus. 

Business/tuotannollisten  keskusten osalta itäjaksolla  on  suhteellisesti vä-
hemmän liike-elämää palvelevia yksiköitä. Lännessä  on  vastaavasti tuotan-
nollisten keskusten tarjonta vähäisempää kuin idässä. Tarjontaa olisi näiltä 
osin mandollisesti tarvetta kehittää molemmilla väyläjaksoilla. 

Kehä  111:n  alueella  on  runsaasti seudullisesti merkittäviä aluekeskuksia. Itä- 
jaksolla keskukset sijaitsevat KotkalHamina-alueella, länsijaksolla Turun 
kaupunkiympäristössä. Kehä  Ill on  palvelutarjonnaltaan  muita jaksoja sel-
västi parempi. Tästä syystä johtuen varsinaisia puutteita ei ole osoitettavis-
sa pääkaupunkiseudun osalta.  

E18  uusi tielinjaus tulee vaikuttamaan tietyillä osin myös palvelutarjontaa 
vähentävästi. Tarjonnan väheneminen  on  todennäköisesti väliaikaista, kun-
nes uusi palveluyksikkö tulee siirtymään suunnitellun linjauksen potentiaa-
lisille sijoittumispaikoille. Palveluiden siirtymisen ennakoinnin osalta Tielai

-toksen  rooli korostuu.  

3.2 Palveluhierarkian  muodostaminen  

E18-  kokonaispalvelukonseptin  muodostamiseksi palvelut luokitellaan  hie
-rarkiseen  järjestelmään. Luokittelun pääpaino  on  tienvarsipalvelujen syste-

matisoinnissa. Luokittelun  tavoitteena  on  täsmentää  ja  laajentaa nykyisin 
käytössä olevia käsitteitä. Kyseisten palvelukohteiden tarkempaa sisältöä 
käsitellään kohdassa  3.5.  
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Luokitusta  ja sen  mukaista  palvelutarjontaa  on  kuvattu  muodostetun  hie-
rarkian avulla. Hierarkian mukaista tasoa kuvataan tässä yhteydessä  (*) - 

 symbolilla.  Tason tarkoituksena  on  toimia suunnittelun  ohjausvälineenä  tien 
 kehittäjille  ja  suunnittelijoille.  Hierarkialuokitus  ei välttämättä näy  tienkäyttä-

jälle.  

TIEN  VARSIPALVELUHIERARKIA:  

1. Levähdysalue (*) 

•  pysähtyminen, lepo, jätehuolto 
 •  voi olla  palvelualueen  osa  

2. Huoltoasema  (**) 

•  normaali miehitetty asema  
3. Palvelualue (***) 

• monipalveluasema, "hyperasema" 
•  kaupalliset  erillispalvelut,  marketit,  kauppakeskukset 
•  hotellit,  motellit  

4. Aluekeskus  (****) 

• seudullisesti  tärkeät kaupan alueelliset  keskittymät  

Tarkemmat uuden järjestelmän mukaiset  opastusnäkäkohdat  esitetään 
kohdassa  3.4. 

3.3  Sijainnin suunnittelu  

3.3.1  Markkinat sijainnin suunnittelun perusteena  

E18  palvelujen suunnittelun lähtökohtana  on  yrittäjävetoinen palvelukon-
septin  suunnittelu. Yrittäjä vastaa hankkeen taloudellisesta riskistä  ja  toi-
minnan tuloksesta. Hankkeen lopullinen  sijaintianalyysi  tulee tapahtua yrittä-
jän toimesta. Analyysi antaa pohjan hankkeen  kannattavuuslaskelmille.  

E18  palvelustrategialla määritetään  puitteet palvelujen määrästä  ja  laadusta 
 väyläjaksoittain.  Monissa tapauksissa palvelut voidaan määritellä  kohteit

-tam,  esim. liittymäjärjestelyjen, risteysalueiden  ja sisääntuloväylien  osana. 
Tällaisiin paikkoihin hakeutuvat perinteisesti kauppa,  automarketit  ja seu-
dullisesti  merkittävät  kauppakeskukset. 

Palvelustrategian  kehittäminen  ja sen  mukaisten toimenpiteiden toteuttami-
nen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta  Tielaitoksen  sekä elinkeinoelämän 
edustajien kanssa. Yhteinen  edunvalvonta  voidaan toteuttaa erilaisten 
suunnitelmien  ja  ohjelmien välityksellä. Tällaisia  yhteistyösuunnitelmia  ovat 

 mm.  Tielaitoksen valmistelemat väyläkohtaiset tarveselvitykset  sekä laajat 
tieverkon  kehittämissuunnitelmat,  joiden valmistelussa ovat mukana kunkin  
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läänin aluekehitysviranomainen sekä mandollisesti kuntien edustajat. Stra-
tegiaa voidaan kehittää myös kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnit-
telun osana. 

Erityisen tärkeää  on  huomioida joukkoliikenteen  ja palvelukeskittymien  saa-
vutettavuuteen liittyvät erityisvaatimukset. Joukkollikenne  on  järjestettävä 
siten, että niiden avulla  on  mandollista päästä palvelukeskittymään. Jouk-
koliikenteen jatkoyhteydet muihin aluekeskuksiln  ja  kaupunkeihin  on  toteu-
tettava yleisessä tiedossa olevien pysäkkien  ja terminaalien  kautta. Pysäkit 

 ja terminaalit  on  oltava helposti saavutettavissa,  ja  niiden  on  oltava sijoitet-
tuna oikein liikenteellisten solmukohtien yhteydessä  ja palvelukeskittymien 

 välittämässä läheisyydessä. 

Palveluverkoston muotoutu misessa  on  tärkeää yhteistoiminta kuntien  ja 
 yrittäjien kanssa. Tämä koskee erityisesti uusien, kehitettävien levähdys-  ja 

palvelualueiden  toteuttamista.  

3.3.2  Yhdyskuntarakenne,  miljöö ja  arkkitehtoninen  toteutus 
sijainnin suunnittelussa 

Palvelujen mandollista sijaintia selvitettäessä  on  otettava huomioon suunni-
teltavan alueen erityispiirteet yhdyskuntarakenteen sekä  miljöön  osalta. 
Samassa yhteydessä tulisi pohtia myös liikerakennusmassan arkkitehtoo-
nista ulkoilmettä, jolla viestitetään palvelujen kaupallista liikeideaa  ja  sisäl-
töä. Kyse  on  kokonaisvaltaisesta palvelujen/liikeideoiden suunnittelusta, 
joka perustuu mielikuvatavoitteiden huomioimiseen. 

Lähtökohta uusien palvelualueiden järjestämiseen  on  selkeä: uusi tienvar-
sipalvelualue kytketään aina paikalliseen talousalueeseen, yhdysku ntara-
kenteeseen  ja  maankäyttöön. 

Palvelu- sekä miljöönäkökohdat tulisi pyrkiä yhdistämään toisiinsa. Tämä 
voi tapahtua  mm.  erilaisten väylään liittyvien vetovoimaisten kohteiden 
avulla, joita ovat  mm.  väylälle  avautuvat maisemakohteet. Näkökulmien vä-
liset yhteydet tulisi toteuttaa samoilla tarkastelutasoilla. Palvelujen yhtey-
det/riippuvuudet miljöönäkökohtiin esitetään taulukossa  5:  

Miljöö/yhdyskuntarakenne Palvelukokonaisuudet 
Väyläarkkitehtuuri Tienvarsipalvelut 
Väylään  liittyvä  miljöö Tienvarsipalvelut,  muut palvelut 
Maisema Kaikki palvelutyypit 

Taulukko  5:  Palvelujen sekä miljöönäkökoh tien yhteydet/riippuvuudet 
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3.3.3  Liikenneturvallisuus  palvelujen sijainnin suunnittelussa 

Palvelujen sijaintiratkaisuilla  on  vaikutus liikenneturvatlisuusnäkökohtiin. 
Uusi, menestyvä palveluyksikkö aiheuttaa liikennemäärämuutoksia sekä 

 El 8-väylällä että siihen liittyvillä rinnakkaisteillä. 

Palvelujen potentiaaliset asiakkaat  on  ohjattava tehokkaasti  ja  turvallisesti 
palvelujen tarjoajan luo. Tämä tarkoittaa käytännössä palvelujen opastuk

-sen,  sekä mandollisten liittymäjärjestelyjen toteuttamista, liikenneturvalli-
suusnäkökohdat huomioonottaen. 

Uusien palvelualuiden mitoituksessa  on  otettava huomioon liikenne- 
määrien kehitys sekä alueella tapahtuva yhdyskuntarakenteen muutos.  

3.3.4  Muut ohjaavat tekijät 

Palvelujen suunnittelussa  on  erityisesti huomioitava erilaisten käyttäjäryh
-mien  tarpeet. Palvelut tulisi olla saavutettavissa mandollisimman helposti  ja 

 tehokkaasti erilaisten liikennemuotojen avulla. 

Sijaintianalyysillä  otetaan kantaa liiketaloudellisiin, ympäristöllisiin sekä lii-
kenteellisiin näkökohtiin.  

Li iketaloudell isesta  näkökulmasta tarkasteltuna riittävän laaja  ja  eri liiken-
nemuodoilla liikkuva käyttäjäkunta tavoittaa alueen palvelutarjonnan tehok-
kaasti. 

Eri liikennemuotojen välinen yhteistyö palvelujen suunnittelussa  on  myös 
ympäristöpoliittinen sekä liikennepoliittinen kannanotto sijainnin suunnitte-
luun. Kokonaisvaltaisen liikennejärjestelmän mukaisten näkökohtien huo-
mioonottaminen palvelujen suunnittelussa  on  myös kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaista.  

3.4  Palvelujen  läydettävyyden  kehittäminen 

 3.4.1  Opastuksen  periaatteet 

Palvelujen suunnittelulla  on  yhteys liikenteenohjauksen suunnitteluun  ja 
opastukseen.  Tässä yhteydessä tarkastellaan palvelujen käyttäjälle suun-
natun informaation laatu- sekä sisältötekijöitä. 

Palvelujen kannalta  on  keskeistä, että tuotteistaminen  E18-väylällä tuotai
-sun  esille muulla tavalla kuin pelkällä tielinjauksella,  ja  siinä liikkumisen 

opastamisella.  E18-tunnuksen täytyy erottua muista tienumeroista, välittäen 
mielikuvaa laadukkaasta palvelutasosta. 
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Opastuksen  järjestämisessä tulee huom ioida erityisesti opastettavan koh-
teen  ja  opasteen näkyvyys. Päätökset mandollisista sääntö-poikkeamista 
voivat riippua  ko.  opasteen signaalista. Yleisesti ottaen opastuksesta tulisi 
näkyä selkeästi palvelun sisältö,  jota  halutaan tienkäyttäjälle tarjota. 

Tienkäyttäjän  näkökulmasta tarkasteltuna erityisen tärkeitä opastettavia 
kohteita ovat huoltamo-, majoitus-  ja ravitsemuspalvelut.  Taaja-
man/aluekeskuksen palveluja  on  tarpeellista opastaa riittävän ajoissa alu-
een ulkopuolella väylän varteen sijoitettavalla informaatiotarjonnalla. 
Opastuspisteiden sisältöä  ja opastusperiaatteita  käsitellään tarkemmin seu-
raavassa kappaleessa. 

Tielaitoksen palvelustrategiaan  voisi jatkossa sisältyä palvelun 	sisällön 
analyysi  ja sen  mukainen arviointi: 

•  kuka saa mandollisuuden toimia palvelujen tarjoajana? 
•  millä  kriteereillä  ja  kenen toimesta valinta tapahtuu? 
• miten aikaisessa vaiheessa valinta tapahtuu? 
•  kuinka kaukaa palvelut opastetaan?  

3.4.2  Opastuksen  sijainti  ja  palvelut  

Opastuspisteen  tehtävänä  on  jakaa tienkäyttäjälle lähialuetta koskevaa  ja 
 tiellä liikkumiseeri liittyvää informaatiota. Informaatiota jaetaan keskitetysti  ja 

viihtyisässä  ympäristössä (usein palvelukeskuksen sisällä) sekä laadukasta 
tietotekniikkaa hyödyntäen. Opastuspisteen tarjoama tieto suunnataan eri 
käyttäjäryhmille. 

Opastuspiste  on  pääsääntöisesti Tielaitoksen (vaihtoehtoisesti kunnan, 
kuntaryhmän  tai yrittäjäyhdistyksen)  ylläpitämä.  Se  tulisi sijoittaa mandolli-
suuksien mukaan osaksi laajempaa levähdyspaikkayksikköä. Yhteistyö alu-
een kunnan  tai kuntaryhmän  kanssa tuo kohteeseen lisäpalveluja, esim. 
matkailuinformaatiota. 

Opastuksen  liikeidea: 

Jakaa tienkäyttäjälle 
lähialuetta koskevaa 

 ja  tiellä liikkumiseen 
tarvittavaa infoa 

*  keskitetysti 
* v iihtyisässä 

ympäristössä 
* tietotekniikan 

avulla  



E18  suunnitteluperlaatteiden  kehittäminen 
	 53  

SU  UN N ITTELUPER IAATTE ET 

Korkeatasoinen  piste  toimii eräänlaisena  "Welcoming Centerinä".  Periaat-
teena  on,  että kohteiden kautta tuodaan keskitetysti esille  ja  opastetaan 
rinnakkaisteiden palvelutarjontaa. Päätielle ei tästä syystä johtuen sijoiteta 
tienvarsipalvelujen opastuskylttejä. Ri nnakkaisteiden varsilla opastus voi-
daan toteuttaa vapaammin yritysten kylttien  ja opasteiden  avulla kuvan  14 
osoittam  alla  tavalla. 

Korkeatasoisen opastuspisteen eräänä tavoitteena  on  myös kannustaa pai-
kallisia yrityksiä  ja  kuntia entistä näkyvämmin  ja  tehokkaammin markkinoi-
maan omia palvelujaan keskitetyllä tavalla. Samalla pystytään kontrolloi-
maan päätien varteen sijoitettavien opasteiden sisällällistä yhdenmukaisuut

-ta. 

Opastuspiste  voidaan sijoittaa joko korkeatasoisille palvelualueille  tai  tietyil-
le  El 8-väylän levähdysal ueille. Jokaisessa korkeatasoisessa infopisteessä 

 on  oltava kuvattuna  E18-väylän varrella sijaitseva infopisteiden verkko. 
Esimerkki toteutuksesta  on  esitetty kuvassa  14.  

Korkeatasoisten palvelupisteiden tarjoama tieto  on  suunnattu lähinnä  pit-
kämatkaisille  kotimaan- sekä ulkomaan tienkäyttäjille. Tarvittava tieto voi 
sisältää  mm.  tietyö-  ja kelitietoja,  kaupallisia palveluja sekä reitinsuunnitte-
lua pistekohtaisesti joko englanniksi, saksaksi, venäjäksi  tai  ruotsiksi. Tieto 
voidaan tarvittaessa tulostaa erilliselle karttapohjalle. 



()1 

I  nfo  pisteet  
Infopisteiden  verkko  E18-väylällä 

Päätielle ei  'tienvarsikyttteä' 	 ,qmc'i 

	

4aa/w 	 \ 	D 

a: 	äIiss \ 	/ 	Kansan.aL .ys 	 Kisar'i i...S  

	

j 	Rinnakkaistien  varteen vapaammin  kylttejä 

	

/ 	ja  yritysten opasteita 

Esimerkki pääkaupunkiseudun 

	

kohteen  opastuksesta  (Tikkurila) 	 1ukkurUan infopiste 
-  informaation sisältö 	 ______  f j3  OStUS 	 r  

KnsainväIisyys  

C— 

z 

-1 m 

.5 

m 

nrni 

nIO  'P11)011 	
Korkeatasoinen  opastuspiste,  
jossa pääkaupunkiseudun  

inpthlutarjonnan  

Kuva  14  
MAA  JA  VESI OY  

2 
a  
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El 8-levähdysalueilla opastuspiste  voidaan sijoittaa kohteisiin, joissa  on 
 käytössä  mm. kioskipalvelut.  Pisteissä tarjottu tieto sisältää vastaavat palve-

lut kuin korkeatasoisissa opastuspisteissä, painopisteen ollessa kohteen 
lähialueen tarjoamien palveluiden sekä tapahtumien esittelyssä. Korkeata-
soinen opastuspiste voi sijaita seuraavissa kohteissa: 

Itä:  

•  Teboil Rajahovi 
•  Shell  Amiraali 
• Kesoil Rantatuuli  (Pääkaupunkiseudun erityiskohteiden 

opastus, Kehätiet) 
•  potentiaalinen 	paikka 	Porvoon 	läntinen 	ohikulku 

(Porvoo+Hgin  seutu)  

Kuva  15:  Korkeatasoinen palvelualue 

Kehä  III:  

•  Neste  Tikkurila (eräs vaihtoehto) 

Länsi:  

•  potentiaalinen paikka Kehä  I il/Bembäle (Pääkaupunkiseutu, 
 Kehä tiet) 

•  potentiaalinen paikka Paimio, Tammisilta (Turun kaupunki- 
seutu) 

•  potentiaalinen paikka Lohja (Lohjan seutu  ja  Hgin  seutu) 
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Tietyissä  E18-väylän kohteissa  on  tarpeellista korostaa kansainvälisen pal-
velun merkitystä. Tällaisia kohteita ovat  E18-väylän päätekohdat -  Turku  ja 
Vaalimaa  sekä pääkaupunkiseudun molemmilla reuna-alueilla sijaitsevat 
pisteet (Sipoo  ja Bemböle). Opastuksen  kannalta tärkeitä kohteita ovat sa-
tamat sekä  Helsinki -Vantaa lentoasema. 

Esimerkkinä korkeatasoisen opastuspisteen sekä opastettavan kohteen 
viltoituksen järjestämisestä voidaan mainita Tikkurilan aluekeskuksen 
opastusperiaatteet pääkaupunkiseudulle idästä päin saavuttaessa  (kuva 

 14): 

1. Porvoossa jaltai Sipoossa sijaitsevan  ja  erikseen opastettavan korkea-
tasoisen infopisteen avulla tienkäyttäjä saa yleiskuvan pääkaupunki-
seudun palvelutarjonnasta -  ml.  Tikkurilan aluekeskusten palvelut.  

2. Pääkaupunkiseudulle tultaessa ennen Tikkurilan liittymää opastetaan 
tienkäyttäjä aluekeskuksen  omalle  infopisteelle. Aluekeskuksen opas-
tekyltissä voidaan kuvata  E18-tunnus, kaupungin/kunnan vaakuna, 
aluekeskuksen nimi,  info-pisteen merkki sekä etäisyys  ja  ohjaus pisteen 
luo.  

3. Aluekeskuksen  omalla infopisteellä esitellään keskuksen monipuolista 
palvelutarjontaa,  ja  ohjataan käyttäjät palvelujen tarjoajien luo. Infopis

-teessä  on karttaesitys,  joka  on  mandollista myös tulostaa paperille 
omasta automaatista.  

3.5  Palvelujen sisällön suunnittelu  

Tienvarsipalvelujen sisältötarkastelu  liittyy kohdan  3.2  alustavaan tienvarsi-
palveluhierarkiaan. Palvelujen sisällön suunnitteluun liittyvät kehittämiseh-
dotukset  on  esitetty taulukossa  6. 

Tienvarsipalvelu  Palvelun sisältö/varustelu 

Levähdysalue  EI  Minimivarustus 
-  valaistus 
-  eko-piste  (jätteiden lajittelu) 
-  WC  (lämmin vesi,  24 h) 
- naiset/miehet 
-  pääsy liikuntaesteisillle 
- pesuallas  (lämmin vesi) 
-  lämmitys, valaistus 
-  pöytä-penkkiryhmä katoksella/piknik 
-  infotaulu 
Lisäpa lve l u t* 
-  kioski  (tie-  ja palveluinfo)/pysyvä  tai  

tilapäinen 
-  puhelin 
- lasten leikkipaikka 
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Huottoasema - perushuoltoaseman  palvelut  
-  sisältää sekä miehitetyt 

että  kylmät  asemat  
Li säpa lve l u t* 
-  tie-  ja  palveluinfo 
- leikkipaikka 

Palvelualue  ...................... Yleinen luokitus, joka  kasittaa  seuraa- 
vat  palvelukokonaisuudet 
- =  korkeatasoinen "hyperasema" 
- = majoituspalvelut 
- =  marketit, muut suuryksiköt 

I 	I  Aluekeskus  - seudullisesti  merkittävät kaupan  
kes kittymät 

-  monipuolinen  palvelutarjonta 

*  tarjonnassa huomioitava  lähialueella  olemassaolevien palvelujen 
luonne  ja  sisältö sekä yhteydet  maisemallisiin attraktioihin  

Taulukko  6: A  lusta  van  palveluhierarkian  mukaiset tien varsipalvelut 

Levähdysalueluokituksen tasonmäärittelyä  on  tarkistettu, johtuen olemas-
saolevien kohteiden  ylläpitovaikeuksista.  Uuden  standardin  mukaiset  le

-vähdysalueet noudattelevat EU:n standardia.  Kohteet  on  tarkoituksenmu-
kaista perustaa alueille, joissa niiden ylläpito  ja  valvonta  on  järjestettävissä.  

3.5.1  Palvelut pääkäyttäjäryhmittäin 

Konseptoitu  palvelu tarjoaa  tienkäyttäjälle  toisaalta turvallisuutta  -  palvelun 
laatua  ja  sisältöä, johon  on  tottunut muissakin kohteissa. Kansainvälisen 

 tienkäyttäjän  havainto "kansainvälisistä" palveluista antaa mielikuvan  laa
-du  sta.  

Tienvarsipalvelujen kysyntätekijöitä  tarkastellaan taulukossa  7,  jossa analy-
soidaan  käyttäjäryhmittäiset  palvelut sekä oletukset  tarjottavasta palveluin-
formaatiosta. 
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Vapaa-ajalla liikkuva Tyämatkalla  liikkuva 
Käytettävät palvelut:  Käyte ttä  vät  palvelut:  
• 	huoltamo- • 	huoltamo- 
• 	matkailu-  • 	ravitsemis- 
• 	ravitsemus-  • 	levähdys- 
• 	majoitus-  Informaatiotarjonta: 
• 	virkistys-  ja  kulttuuri-  • 	tieinformaatio 
Informaatiotarjonta: • 	majoitus  
• 	paikalliset  attraktiot • 	bisnes-keskus  
• 	matkailu-  ostoskesku kset • 	ravitsemispalvelut  
Kotimainen tavarankuljettaja Kansainvälinen 	tavaran- 
Käytettävät palvelut: kuljettaja  
• 	huoltamo-  Käytettävät palvelut:  
• 	levähdys- • 	huoltamo- 
• 	ravitsemis- • 	levähdys- 
Informaatiotarjonta: • 	majoitus- 
• 	logistiset kesku kset Informaatiotarjonta: 

• 	tieinformaatio 
• 	tuotannolliset keskukset  
• 	bisnes-keskukset 

Kotimaan matkailija Ulkomaan matkailija  
Käytettä  vat  palvelut: Käytettävät palvelut:  
• 	huoltamo- • 	huoltamo- 
• 	levähdysalueetiattraktiot • 	ravitsem  is-,  majoitus- 
• 	ravitsemis-,  majoitus-  Informaatiotarjonta: 
lnformaatiotarjonta: • 	moni kielistä  
• 	paikalliset tapahtumat  • 	tieinformaatio 
• 	ostoskeskukset • 	matkailu-,  attraktiot 
• 	levähdysalueet ostoskeskukset  
Paikallinen ohikulkija Paikallinen  ostos- 
Käytettävät palvelut: matkailija 
• 	huoltamo-  Käytettävät palvelut:  
• 	ravitsemis- • 	huoltamo- 
• 	kahvila-  • 	ostos-,  aluekeskus 

Taulukko  7:  Käyttäryhmittäinen  palvelujen kysyntä  
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4  TIENVARSIPALVELUJEN KOKONAISKONSEPTI 
Tienvarsipalvelujen  suunnittelun seututason kokonaiskonsepti esitetään 
kuvassa  16.  Konseptia tarkennetaan väyläkohtaisilla karttaesityksillä, joiden 
tarkastelunäkäkulma  on  pääasiassa alueellinen/paikallinen. Tarkennettu 
tienvarsipalvelukonsepti esitetään  ja havainnollistetaan  kuvissa  1 7a- 1 7b.  

Lähtökohdat  

1. Uudet, korkeatasoiset palvelualueet (***) kytketään olemassaolevaan 
yhdyskuntarakenteeseen.  

2. Palvelukeskittymät  pyritään jaksottamaan siten, että väylän varrelle 
syntyy ns. "ajovälejä", joihin tienvarsipalveluja ei välttämättä muodoste

-ta.  Uusien levähdysalueitten sijoittaminen jaksoille  on  kuitenkin tarvitta-
essa mandollista (*),  jos esim.  välimatka  tai  erityinen nähtävyys sitä 
edellyttävät.  

3. Uudet, kehitettävät levähdysalueet pyritään sijoittamaan olemassaole-
van  attraktion  yhteyteen - edellyttäen, että etäisyys seuraavaan leväh-
dysalueeseen  on  noin  20 km. 

Kokonaiskonsepti  n  yleiskuvaus  (Itä-Länsi) 

Vaalimaan nykyiset palvelut  on  luokiteltu palvelualueeksi - Teboil Rajahovi 
(* * *). Rajahoviin  on  tarkoituksenmukaista perustaa myös korkeatasoinen 
opastuspiste  (i),  jonka kautta lähialueen palveluja opastetaan  ja  markkinoi-
daan. Opastus  on  kansainvälistä. 

Rajahovissa  tulisi olla infopiste erityisesti venäläisille. Heille voitaisiin jakaa 
 mm.  viranomaisten tiedotteita, matkailu- sekä kaupan esitteitä. Kohteessa 

voisi olla myös kuvaus  koko  El 8- tiejaksosta  (infotaulu  tai  esite). 

Vaalimaa-Hamina väli  on  määritelty ns. ajovälijaksoksi, jossa esiintyy tar-
vetta yhden levähdysal ueen perustamiseen. 

Hamina-Vehkalahti sekä  Kotka-Karhula-seutu tarjoavat monipuolisia 
palveluja luokassa (****). Karhulassa  on  myös olemassaoleva korkeata-
soinen palvelualue - SheD Amiraali (***). Amiraaliin  on tarkoituksemukaista 

 perustaa korkeatasoinen opastuspiste  (i).  Palvelujen markkinoinnissa  on 
 erityisesti huomioitava keskeinen kohderyhmä - venäläiset turistit, liike- 

elämän edustajat sekä  raskas  liikenne.  

Kotkan ja  Loviisan välillä  on  tarvetta kehittää levähdyspaikkoja palveluta-
sossa (*). Alueen kohteista erottuvat Ruotsinpyhtää  ruukin  alue  ja  Mark

-kinamäki,  joiden opastusnäkökohdat korostuvat. Ruukin alue  on  tarpeellis-
ta kytkeä Markkinamäkeen, yhtenäisen palvelukokonaisuuden muodosta-
miseksi. 



Kokonaispalvelukonsepti  

F, 
0 

C) 0 

F, 

Olemassaolevia palveluja 

Potentiaalinen, palveluja kehittymässä 

 •"//' Yhdyskuntarakenne,  aluekeskus  

_____ Ajoväli,  
ei  2*  -  4*  tason palvelujen kehittämistä  

4* 	Palveluluokitus 

\  

I  
\  I  \Y 	

. 	

, -  \&L 	 .. 	 . 	 4 	0  

\  I  ° 	, 	F  ,  F  . , ,  I I 	,/  ,0 9/  ,  
I 	 .. 	c 	 • 	

'. 	 ' 	

. 	 . 	
0 	. • 	. 	4  ' 	 . 	0  

/ 
Naan taIi* 	3*  \ ' 	 \ 	

Vaalimaa 
Pöiiino  

I 	 - 

Vcti ILcic" 	 -" 	 __________  

34W4* 	*14* 3*\  - * 3* 
Salo  

Lahnajärvi  

Lohja 	Espoo  

Palvelustrategia: 
• Palvelukeskittymät olemassaolevissa 

yhdyskuntarakenteissa  ja ostovoimaisilla  alueilla 
•  Tasainen palvelurakenne  koko  jaksolla 
• Keskittymien  välillä ympäristö-, virkistys- 

ja kulttuuriatraktioita  sekä palveluja, joihin 
opastetaan  ja  kytketään levähdysalueita  

Loviisa 	Harnina \/  
P 	 \  Kotka-Karhula  

Helsinki 	 \ 

S I,  
00>  

qO/ q0f \  
'C, 	

I  

- 	 ______  

Kuva  16  
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Loviisan seudulla  on  markkinapotentiaalia. Palvelutarjontaa  on  tarkoituk-
senmukaista kehittää palveluluokassa  (**I***).  Kehittämisessä  on  huo-
mioitava kaupungin sisääntuloliittymän tarjoamat mandollisuudet. 

Loviisan  ja  Porvoon välillä  on  mandollisuuksia levähdysalueen sijoittami-
seen (*).  Porvoon kaupunkialueella  on  vahva kaupunkihistoriallinen 
merkitys. Alueella  on  myös olemassa suuria kaupan potentiaaleja 
(palveluluokka vähintään ***), Vt7:n  ja  Mäntsälän tien liittymäalueella 
(läntinen ohikulkutie). Pääkaupunkiseudun opastus olisi tarpeellista aloittaa 

 jo  Porvoossa korkeatasoisen infopisteen  (i)  kautta. 

Koskenkylän Esso Kuninkaantie  on  luokiteltu korkeatasoiseksi palvelualu-
eeksi. 

Sipoossa sijaitsee Kesoil Rantatuuli, korkeatasoinen palvelualue. Kohtees-
sa  on  jo  toiminnassa korkeatasoinen opastuspiste  (i).  Opastus  on  kansain-
välistä,  ja  siinä  on  erityisesti huomioitava pääkaupunkiseudun palvelukoh-
teiden opastusnäkökohdat. Ennen Kehä lIl:a  on  levähdysalue,  jota  voi 
mandollisesti kehittää palvelutasossa (*).  

Kuva  18:  Kesoil Rantatuul,,  Sipoo 

Kehä  lii  sekä pääkaupunkiseutu muodostavat kokonaisuuden, jossa  on 
 paljon olemassaolevia palveluja. Uutta korkealaatuista palvelupanostusta ei 

välttämättä tarvita. Tarvetta erityiskohteiden opastukseen kuten satamien, 
 Helsinki-Vantaa lentoaseman sekä aluekeskusten opastukseen ilmenee. 

Aluekeskusten palvelutarjontaa sekä alustavaa sijaintia  on  tarpeellista kuva- 
ta ennen pääkaupunkiseutua sijaitsevissa, erikseen opastettavissa korkea- 
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tasoisissa  info-pisteissä  (i).  Itäjaksolla  kohteet voivat sijaita joko Porvoossa 
 tai  vaihtoehtoisesti Sipoossa. Tarkennettu opastus aluekeskuksiin  ja  tar-

kempiin  keskusten infopisteislin hoidetaan Kehä  111:n  kautta. 

Espoon  Bemböle  muodostaa alueellisesti tärkeän  ja  jatkuvasti kehittyvän 
kaupan keskittymän (****). Kohteessa  on  myös korkeatasoista palvelu-
aluepotentiaalia, sekä tarvetta korkeatasoisen  info -pisteen perustamiseen 

 (i)  (***). Liikenteellisesti  edullisinta olisi, että kohde olisi  Vt  1:n  varrella en-
nen Bemböleä. Opastus  ja  palvelu tulisi olla kansainvälistä. 

Palojärven  kohdalla  on  mandollinen levähdysalueen paikka. Kohteen ny-
kyinen  koko  rajoittaa tulevaa palvelutarjontaa. 

Lohjanharjun tienvarsipalvelut (**)  sijaitsevat uuden linjauksen välittömäs-
sä vaikutuspiirissä. Lohjan seutu muodostaa uuden, kaupallisesti merkittä-
vän kohteen. Alue sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa. Kohteen ny-
kyinen  ja  erityisesti tuleva ostovoima  on  merkittävä. Lohja -Suomusjärvi  
välillä sijaitsee tielaitoksen suunnittelemia levähdysaluekohteita kandessa 
paikassa. Kohteet ovat sijoittuneet tasaisesti, mutta eivät sijaitse maisemal-
listen erityiskohteiden läheisyydessä. 

Nummen/Saukkolan  alueen tienvarsipalvelut joutuvat mandollisesti siirty-
mään uudelle linjaukselle tulevaisuudessa. Mandollinen siirtymiskohde olisi 
Lohjan seudun reuna-alueet, olemassaolevien palveluiden sekä yhdyskun-
tarakenteen yhteyteen. 

Lohjan jälkeen seuraava merkittävä palvelukohde  on  Lahnajärvi,  jossa  on 
 olemassaoleva korkeatasoinen palvelualue (* * *). Vastaavat palvelut  on 
 mandollista siirtää tulevaisuudessa uuden tielinjauksen yhteyteen, esim. 

Suomusjärven Kitulaan, johon  on  tehty tielaitoksen suunnitelmissa kor-
keatasoinen palvelualuevaraus. Lah najärvelle  tai  vaihtoehtoisesti Kitulaan 

 on  tarpeellista perustaa korkeatasoinen opastuspiste  (i).  

Suomusjärven  ja Muurlan  välille  on  mandollista kehittää levähdysalue (*) 
(kartta).  Muurlan  ja  Salon  välille  on  tielaitoksen  suunnittelema levähdys-
alue (*), jonka sijainti  on  kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna oikea.  

Salo  muodostaa länsijakson keskeisen kaupallisen keskittymän (****). Ny-
kyisten palveluiden siirtymispaineita uuden linjauksen suuntaan saattaa 
esiintyä. Siirtyvät palvelut  on  sijoitettava yhdyskuntarakenteen yhteyteen. 
Aluekeskuksen opastus uudelta linjaukselta voidaan järjestää myös  info- 
pisteen  (i)  kautta. 

Halikon  alueen palveluilla (**)  on  selviä siirtymispaineita uuden linjauksen 
yhteyteen. Nykyiset palvelut ovat sijoittuneet tien varteen välittämään lähei-
syyteen. Vanhalle linjaukselle jäävät erityiskohteet  on  opastettavissa  info- 
pisteestä  (I).  Viitoitus rinnakkaistieltä. Halikon Märyn  kohdalla uudella linja-
uksella  on  mandollinen levähdysaluekohde. Halikko-Paimio välille Pitkäpor-
taaseen  on  tielaitokseri  toimesta suunniteltu levähdysalue, jonka sijainti  on 

 kohtuullisen hyvä. 

Turun kaupunkiseudulle tultaessa Paimion seudulla  on  uutta palvelupoten- 
tiaalia palveluluokassa (***). Paimion Tammisillan  kohdalle  on  tulossa 
korkeatasoinen palvelualue. Kyseisessä kohteessa esiintyy 	tarvetta 
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avautuvan kaupunkiseudun opastukseen, uuden korkeatasoisen opastus- 
pisteen  (I)  avulla. Palvelu  ja  opastus  on  kansainvälistä.  

Kuva  19:  Tammisilan pa/velualue  vara  us  

Turun kaupunkiseudun sisääntuloväylät solmukohtineen tarjoavat kaupal-
lisia mandollisuuksia. Kohteiden kehittymistä ohjaavat markkinat. 

Raision kaupunki  on  suunnittelemassa omien palvelujensa merkittävää 
kehittämistä. Tulevaisuuden palveluluokitus voisi mandollisesti olla (** * 

Palvelujen 	kokonaiskonsepti 	on 	tiivistetty 	kuvaan 	20. 
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Palvelukohtainen konseptitarkas fe/u:  

Leva hdysalueet 

• levähdysalueet  ovat korkealuokkaisia, täyttävät EU:N stan-
dardit 

• levähdysalueet  on  ryhmitelty yhteen luokkaan aikaisemman 
kanden sijaan. 

•  uudet levähdysalueet sijoitetaan attraktioiden yhteyteen 
• palveluverkosto  on  tasaista (etäisyys noin  20 km) 
• palvelutarjonnassa  huomioidaan käyttäjien tarpeet 
• levähdysalueet  keskitetään mandollisuuksien mukaan valvo-

tuille alueille - valvonta mandollistaa kohteen toimivuuden 
sekä kunnossapidon. 

• palveluverkoston  muotoutumisessa  on  kehitettävä yhteistoi-
mintaa kuntien  ja  yrittäjien kanssa, jotta palvelut voitaisiin pi-
tää toimivina 

• perustoimintojen  lisäksi  on  keskityttävä oheistoimintojen tar-
joamiseen (kuntien  ja  yksityisten matkailutarjonta, pienyri-
tysten palvelut alueella, kuntainformaatio opastuspisteen 
kautta) 

•  toimintojen kehittämisessä  on  huomioitava ekologiset näkö-
kohdat 

• opastuksen  osalta  on  järjestettävä  WC-palveluiden kattava 
viitoitus 

• opastustauluna yhdenmukainen,  E18 palveluviitoitus 

Huolfoasemat 

•  mandollisten uusien kohteiden  on täydennettävä  nykyistä 
tarjontaa 
• 	tarjonnan  ja  kysynnän analyysi 

•  keskeinen palvelun kohderyhmä  on  tiellä liikkuvat autoilijat 
• kohteiden tulisi olla miehitettyjä - palvelun laatu  ja  taso 
• palvelutarjonta  (24 h): 

•  polttoaineen myynti  ja  autotarvikkeet 
• oheistuotteet -  elintarvikkeet jne. 
•  riittävästi auton huoltopisteitä reitin varrella 
•  tie-  ja  palveluinfo,  lasten  leikkipaikka  mandollisia lisäpalve-

luja 
•  sijainti pääsääntöisesti tienvarsialueilla, liikenteellisissä  sol

-mukohdissa 
• toimintakonseptin  periaatteena  on käyttäjälähtöinen  ajattelu 

• palvelut henkilö-  ja  raskaalle liikenteelle 
•  kohteiden riittävä tiheys 
•  turvallisuus, nopeus, heippokäyttöisyys, ympäristökriteerien 

täyttäminen 
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Palvelualueet  

Normaali palvelualue (marketit, muut kaupan keskittymät) 

• palvelustrategiana  on  sijoittaa uudet  palvelualueet  olemas-
saolevan  

•  yhdyskuntarakenteen yhteyteen  
•  sijainti  ostovoimaisilla  alueilla, joissa palvelujen kysyntä ei 

 •  ole riippuvainen ainoastaan  tienkäyttäjistä 
•  sijoittaminen  liikenteellisiin solmukohtiin  ja terminaalien  yhtey-

teen  
•  kansainvälinen  symboliikka 
•  turvallisuus, nopeus,  heippokäyttöisyys  

Korkeatasoiset palvelualueet ("hyperasemat") 

•  uudet  palvelualueet  sijoitetaan olemassaolevan  yhdysku nta
-rakenteen yhteyteen  

•  sijainti  ostovoimaisilla  alueilla, joissa palvelujen kysyntä ei ole 
riippuvainen  ainostaan tienkäyttäjistä 

•  sijoittaminen  liikenteellisiin solmukohtiin  ja terminaalien  yhtey-
teen  

•  turvallisuus, nopeus,  helppokäyttöisyys 
•  monipuolinen  palvelutarjonta  24h  

•  normaali  huoltoasemapalvelu 
• ravitsemispalvelut 
• vähittäiskauppapalvelut 
•  pankkipalvelut  (val uutanvaihto) 
•  mandolliset  tax free-palvelut  

•  kansainvälisyys  
• symboliikka 
•  kieli  (kohdekohtainen  painotus)  
• palvelutarjonta 

• mieh itetty,  korkeatasoinen  opastuspiste 
•  tie-  ja  keli -info  
• matkailuinfo 
•  kaupalliset  palveluinfo 
• aluekokonaisuuksien  palvelu-  ja tapahtumainfo 

Aluekesku  ks  et  

• palvelutarjonta  on  erittäin monipuolista  
•  markkinoitava yhtenä kokonaisuutena  
•  korostaa myös kunnan-  tai  kaupungin markkinointia 

 •  kansainvälinen  symboliikka 
•  selkeät  ja havainnolliset opastusperlaatteet 
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5  PALVELUJEN  HALLINNOINTI  

5.1  Kehittämisen periaatteet  ja  tielaitoksen  rooli  

Hallinnointi  käsittää ne strategiat  ja  toimenpiteet, joilla tienpitäjä huolehtii 
tienvarsipalvelujen toteuttamisesta  ja  niille asetettujen toimi ntaedellytysten 
toteutumisesta. Käsite sisältää kolme toimintalohkoa;  

a) palvelustrategian  muodostamisen,  

b) hanketoteutuksen  sekä  

c) kaupallisen palvelukokonaisuuden yleisen kehittämisen. 

Palvelustrategia  käsittää toimenpideohjelman osatavoitteineen. Sekä yksi-
tyisille että julkisille palveluille hahmotetaan toteutettava hankeohjelma. 

Hanketoteutukseen  sisältyy organisaation kehitys  ja  toteuttamisen hallinta. 

Hankekehitysorganisaation  tarkoituksena  on  selkeyttää työnjakoa yksityisen 
yrittäjän sekä Tielaitoksen välillä. Tässä yhteydessä kehitetään yksittäisen 
kohteen kilpailuttamisprosessia. 

Kaupalliseen palvel usektoriin sisältyy  El 8-tuotekonseptin  ylläpito sekä 
tuotteen markkinointitoimenpiteet. Markkinoinnin osalta muodostetaan 
yleiskuva kustannuksista, markkinoijista sekä yleisestä markkinointistrategi-
asta. 

Nykyinen käytäntö 

Tienpitäjä  suunnittelee  ja  rakentaa kustannuksellaan sopimusalueen pysä-
köimisalueet  ja  niille moottoritien rampeilta johtavat ajoyhteydet liiken-
teenohjaus-  ja valaistuslaitteineen. Tienpitäjän  vastuulla  on  myös yrittäjän 
rakennusalueen ulkopuolisten viheralueiden toteuttaminen. Tienpitäjä huo-
lehtii tieliikenneasetuksen  (3 :32a)  mukaisesti ravintolaa,  h uoltoasemaa  ja 
levähdysaluetta  osoittavat opastusmerkit. Muut kustannukset ovat yrittäjän 
vastuulla, kuten rakennusalueen rakentaminen rakennuksineen  ja laittei-
neen.  

Tulevaisuus 

"To/mintama/li  1"  

Palvelualueen  (korkeatasoinen palvelualue  tai levähdysalue) sijaintitekijät 
 ratkaistaan täysin yrittäjävetoisesti. Yrittäjä ehdottaa tienpitäjälle sopivaa 

palvelualueen paikkaa. Tieviranomainen arvioi paikan  ja  palvelun toteutta-
misen edellytykset  ja  antaa suositukset  ja  reunaehdot toteutukselle. Yrittäjä 
neuvottelee tarvitsemansa maa-alueen haltuunottojärjestelyt alueen maan-
omistajan kanssa. Mikäli alue  on tienpitäjän  omistuksessa, neuvottelut käy-
dään paikallisen tieviranomaisen kanssa, joka osoittaa toiminnalle tarkoite-
tun kohteen paikan. 

Yrittäjä suunnittelee  ja  rakentaa kustannuksellaan rakennusalueen raken- 
nuksineen sekä rakennelmineen  ja laitteineen. Tienpitäjän  osalta tehtävät  ja 

 kustannusten jakautuminen olisivat nykyisen käytännön mukaisia. Tämän 
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lisäksi Tielaitos huolehtisi siitä, että kyseisen palvelun rakenteelliset ratkai-
sut noudattavat sovittuja standardeja, arkkitehtoonista tuotekonseptia sekä 
ympäristövaatimuksia. 

Opastus tulisi toteuttaa uusimpien ratkaisumallien avulla, yrittäjien tarpeet 
huomioonottaen. Pääperiaatteena tulisi olla, että kaupallista kokonaisuutta 
voisi mainostaa ennakointia varten myös tienvarsimainoksin - yhdenmukai-
set visualisointiperiaatteet huomioonottaen. 

"Toimintamalli  2"  

Palvelualueen  sijainti ratkaistaan Tielaitoksen  ja  yrittäjän yhteistyön tulok-
sena. Tielaitos  on  kuitenkin prosessin vastu uorganisaatio. Tielaitoksen 
omistamalle maa-alueelle suunniteltavan palvelualueen  tai  -kohteen  on  ol-
tava tielaitoksen tienvarsipalvelukonseptin mukainen. 

Tielaitos  arvioi konseptin mukaisilla kriteereillään kohteen liiketaloudelliset, 
lii kennetu rval lisuus sekä- ympäristö-  ja arkkitehtoon isen  toteutuksen edel  ly-
tykset.  Mikäli alue täyttää vaatimukset, Tielaitos hakee kohteeseen yrittäjän 
julkisella tarjouskilpailulla. Valitun yrittäjän  on  noudatettava palvelukonsep

-tin  yleisiä periaatteita  ja  käytännön ratkaisumalleja. Yrittäjällä  on  mandolli-
suus myös itse vaikuttaa konseptin sisältöön  ja  mandollisiin konseptin kehit-
tämisnäkemyksiin. 

Kustannusten osalta tienpitäjä suunnittelee  ja  rakentaa kohteen pysäköi-
misalueet  ja  niille moottoritien rampeilta johtavat ajoyhteydet liikenteenoh-
jaus-  ja valaistuslaitteineen.  Muut kustannukset määräytyvät tieliikennease-
tuksen mukaan kuten nykyisessä käytännössä. Yrittäjän vastuu kustannus-
ten jakautumisesta  on  toimintamallin  1  mukainen. 

Tielaitos  voi asettaa lisäehtoja yrittäjälle, mikäli hankkeen toteuttamisriäkö-
kohdat niin vaativat. Tällaisia voivat olla  mm.  hankkeesta aiheutuvien ym-
päristönäkökohtien asettamat vaatimukset  ja  vaikutusten minimointitoi-
menpiteet. Lisäkustan  n ukset  maksaa tällöin yrittäjä. 

Opastuksessa huom ioidaan  yrittäjien tarpeet - kontrol loidusti. Tienvarsimal-
nonta keskitetään infopisteisiin  (i).  Ainoastaan infopisteissä mainostavat 
yrittäjät voivat Tielaitoksen palvelukonseptin mukaisesti mainostaa omia 
palvelujaan väylälle. Infopisteissä toteutettava mainonta  ja  opastus mandol-
listaa  "tu rhien" tienvarsimainosten  rakentamisen. Tällä tavalla varmistetaan 
myös väylän vaikutuspiirin  miljöö-,  ympäristö- sekä taajamakuvalliset näkö-
kohdat. 

"Toimintamalli  3"  

Äärimmäisenä toimintamallina voidaan pitää sitä, että  koko  prosessi  on 
 täysin yrittäjävetoinen, kustannusten jakautumisesta lähtien. Yrittäjä ehdot-

taa sopivaa palvelual ueen paikkaa Tielaitokselle. Tielaitoksen arviointikri-
teerinä palvelun sijaintia arvioitaessa  on  kohteen sijainti suhteessa muihin 
palveluyksiköihin. Kohteen ei välttämättä tarvitse olla tienvarsipalvelukon-
septi  n  mukainen, mikäli kyseinen etäisyyskriteeri täyttyy. 

Yrittäjä huolehtii kaikesta palveluyksikön perustamiseen liittyvästä valmiste-
lutyöstä, kuten kaavoituksesta  ja  liittymistä. 
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Tielaitoksen roolina  on  myöntää liittymäluvat yrittäjälle, mikäli etäisyyskri
-teen  seuraavaan palvelualueeseen täyttyy. 

Yrittäjä rakentaa  kaiken  yritystoimintaan liittyvän omalla kustannuksellaan. 
Tällä menettelytavalla varmistetaan  se,  että Tielaitoksen taloudellinen riski 

 on  mandollisimman vähäinen  koko  prosessin aikana. Menettely suosii suu-
ria yritysketjuja, jotka aikovat panostaa palvelujensa kehittämiseen haluamil-
laan alueilla. Pienyrittäjän mandollisuudet yrittämiseen jäävät taloudellisen 

 riskin  suuruudesta johtuen melko vähäisiksi. 

"Suositeltava toimintamalli" 

Suomen olosuhteisiin parhaiten soveltuvaksi toimintamalliksi ehdotetaan 
"Toimintamallin  2"  käyttöönottoa.  Kyseinen strategia  on  valmis käyttööno-
tettavaksi  ja  realistisin toteuttamismandollisuuksiltaan tarkasteltujen  mallien 

 osalta. 

Tässä yhteydessä  on  erityisesti huomioitava, että toimintamallien  118  3  
käyttöönottokaan  ei ote poissuljettua seuraavin ehdoin: 

-  "Toimintamalli  1"  toteuttaminen vaatii mandollisesti voimassaolevan  tie
-liikenneasetuksen  muutoksen. Mallissa ei toteuteta asetuksen mukaista 

 julkista  tarjouskilpailua palvelualueen  toteuttamiseksi. Yrittäjällä  on  myös 
asetukseen verrattuna vahvempi rooli päättää suoraan palvelualueen pai-
kasta.  Mallin  toteuttamisedellytykset  ovat riippuvaisia  lain  tulkintakysymyk-
sistä. 

-  "Toimintamalli  3"  toteuttaminen vaatii tieliikenneasetuksen muutoksen 
siinä tapauksessa, että palvelualueelta  on  suora liittymä moottoritielle 
(moottoriväylän palvelualue). Mikäli kohde sijoitetaan esim. eritasoliittymän 
yhteyteen, jolloin  sinne  on  yhteys  vain  rinnakkaistieltä,  on  sen  toteuttami-
nen mandollista ilman asetuksen muutosta.  

5.2  Muut yhteistyömandollisuudet 

Tienvarsipalvelujen  kehittämistä voidaan edistää elinkeinoelämän toimesta. 
 Ns.  koordinaatioryhmän vetovastuu  olisi paikallisilla yrittäjillä/kunnilla. Yh-

teistyöryhmään osallistuvat kauppakamarit  ja  sitä kautta keskeiset matkailu- 
majoitus-, ravitsemis- liikenne-  ja  logistlikan  alan yritykset. Keskeisen ryh-
män muodostavat varsinaiset tienvarsipalveluja tarjoavat yritykset 
(huoltamo-, majoitus-, matkailu-, kulttuuri-,  fast food -ravintolat jne.) sekä 
kaupan keskusliikkeet. Kyseisten tahojen lisäksi  on  toivottavaa saada 
edustus Matkailun edistämiskeskuksesta  ja  ulkomaankauppaliitosta. 

Koordinaatioryhmällä  voi olla apuna toimeenpaneva resurssi, joka tarjoaa 
suunnittelupalvelua  ja  ideoivaa  kehittämistyötä. Operatiivinen markkinoin-
timateraali  ja  mainonta ostetaan alan toimistoilta. Hankkeeseen  on  tarpeel-
lista kytkeä myös  E18 -lehti/mainosmateriaali,  joka julkaistaan keväisin en-
nen matkailusesonkia. Kirjallinen materiaali rahoitetaan mainosvaroin, 
Tanskan tielaitoksen  mallin  mukaisesti. 
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6  MARKKINOINTI  JA  TUOTEKEHITYS 

 6.1  Tuote  

E18 on  tuote, jolla  on  monia käyttäjäryhmiä. Käyttäryhmien tarpeiden ero-
avaisuuksista johtuen, yhtenäinen markkinointisuunnitelma voidaan laatia 

 vain  hyvin yleisenä. Tuotenimenä  (trademark)  voidaan käyttää:  E18-
Kuninkaantie /  Kungs vägen  /  Kings Road  / Korjolskaja Dovoga. Tuotenimeä 

 voidaan markkinoida kokonaisuutena  tai  erikseen käyttäjäryhmille suunnat-
tuna, jolloin  se  voidaan liittää lisäarvona muihin markkinoitaviin tuotteisiin. 

Seuraavassa muutamia käytännön esimerkkejä mandollisista kampanja- 
aiheista: 

Esimerkki  1: 

E18 on  turvallinen väylä tavarakuljetukseen lännestä Pietarin alueelle - 
"kuljetusten  ja  logistiikan  väylä ". Markkinoinnin kohderyhmänä monikansalli-
set kuljetusyhtiöt. Tavoite saada kulje tustuloja Suomeen. MarkkinoUa: ui-
komaankauppaliitto, kauppakamarit, Tielaitos,  kunnat,  satamalaitokset.  

Esimerkki  2: 

E18  väylän kulttuuritapahtumat - "yhdistävä kulttuuriväylä" Turun musiikki-
juhlat, Porvoon suvisoitto, Ruotsinpyhtään  Blue Grass  ja  Haminan  tattoo. 

 Tavoite: kulttuunpaketin tarjonta, jossa voidaan korostaa helppoa saavutet-
tavuutta  ja  hyviä palveluja omalla autolla liikkuvalle. Markkinoija: kuntien 
kulttuuritoimi, ao. musiikkijuhlien järjestävät yhteisöt. 

Esimerkki3:  
E18  -  "elinkeinoelämän valtasuoni" Hyvät  ja  toimivat yritysten sijoituspaikat. 
Erinomaiset liikenneyhteydet. Kunnan elinkeinotoimi, kauppakamari. 

Esimerkki  4: 

"E18-  Kuninkaantie"  -historiallinen reitti kuninkaan jalanjäljillä. Kansainvali-
nen matkailureitti, maisemia, museoita, tapahtumia, osallistumista. Markki-
noija: Väylän  kunnat,  keskeiset matkailuyritykset  ja  MEK, maakuntaliitot 

 (Uudenmaan liitto). 

Uudenmaan liitto  on  voimakkaasti markkinoimassa Kunin kaantietä matkai-
lureittinä  ja  kansallisena matkailuprojektina. Liiton tavoitteena  on  kehittää 
aiempaa voimakkaammin matkailua palvelevaa infrastruktuuria  ja tuotteis-
tusta  reitin varrella. Reitin markkinointioperaatiot ovat  jo käynnistyneet.  Liitto 
tekee yhteistyötä eri yritysten  ja  organisaatioiden kanssa. Kuninkaantie tu-
lee olemaan selvästi Suomen matkailun kärkihanke lähivuosina. Reitin kan-
sainvälinen markkinointiarvo  on  huomattava; MEK:n Yhdysvalloissa, Kana-
dassa  ja  Etelä-Amerikassa tapahtuvasta  Suomi -markkinoinnista  on  vahvis-
tunut sidottavaksi Kuninkaantie-konseptiin  80%  voimavaroista. Kauko- Itä  on 

 tulossa mukaan vuoden kuluttua. Saksa  on  myös kiinnostunut yhteistyöstä. 
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Palvelujen tuotekehityksessä  ja  suunnittelussa  on  huomioitava, 	että 
suunnittelu pohjautuu aina alueellisiin hierarkioihin -  "national", "regional" 

 sekä  'local".  Markkinoinnin asiakastarkastelu ulottuu  sen  sijaan myös ylei-
selle tarkastelutasolle -  "international". 

6.2  Yleismarkkinointi  ("national")  

Markkinointitoimenpiteet  kohdistuvat tässä yhteydessä  koko väyläjaksoon. 
 Toiminnan perusta muodostuu kolmen eri  osa-alueen kautta; tuotekehityk-

sen (palvelujen suunnittelu), kilpailevien toimijoiden analyysin sekä tuotteen 
segmentoidun kohdistuksen  ja asiakasmäärittelyn  kautta. 

Yleismarkkinointi  operoi yleissuunnittelun tasolla - Tielaitoksen osalta ky-
seessä  on  tien yleisuunnitelman/tarveselvityksen laadinta. 

Markkinointitoimenpiteet  on kohdistettava pääsegmentteihin  erilaisten, eri 
lähtökohdista lähtevien markkinointisuunnitelmien avulla. Näkemys  on  laa-
ja-alainen.  El 8  väylän osalta pääsegmenttejä ovat  

a) väylän ammattikäyttäjät (tuotanto)  

b) vapaa-ajalla kulkevat  (mm.  matkailu, työmatkat). 

Segmentoitu  tarkastelutapa saattaa johtaa osin vastakkaiseen asetelmaan. 
Tosin myös yhden, yhtenäisen markkinointisuunnitelman laadinta johtaa 
helposti vastaavaan tilanteeseen. 

Markkinointisuunnitelmat 

-  väylän  ammattikäyttäjät 
-  vapaa-ajan käyttäjät  

Makrotason  tarkastelutavan lisäksi markkinointi voidaan kohdentaa erilais-
ten alaohjelmien kautta erityissegmenteih  in.  Tällaisia ovat  mm.  kansainväli-
set matkanjärjestäjät. Alaohjelmien avulla voidaan laatia esim.  koko tiejak-
soa  koskevat teemoitetut markkinointikampanjat valikoiduille segmenteille. 
Toimeenpaneva organisaatio voisi tällöin olla  mm.  matkailuyhdistys.  

6.3  Alueellinen markkinointi  ("regional")  

Alueellinen markkinointi perustuu yleismarkkinoinnin  strategisten  näkemys-
ten konkretisointiin. Perustuotteiden strategioiden kautta edetään alueel  Ii-
selle  tasolle toteutettaviin konkreettisiin toimenpiteisiin. 

Markkinoinnin osana  on analysoitava  ja  eriteltävä alueellisen tason konk-
reettiset toiminnot,  ja  mietittävä operaatioiden toteuttajat. 

Prosessiin kuuluu myös alueellisten palvelupotentiaalien havaitseminen 
tarpeeksi ajoissa  ja  niiden kehittämisen suunnittelu. Tässä yhteydessä  on 
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havaittava paikalliset kytkennät palvelujen tuottajiin, joiden kanssa  on  käy-
tävä kehityskeskustelu. Keskustelun tavoitteena  on  muodostaa käsitys 
niistä toimenpiteistä, joilla alueelliset toiminnot kytketään palvelujen suunnit-
telun  ja  markkinoinnin kehittämiskonseptiin. 

Tarkastelukonaisuutena  on  tavallisesti kaupunkiseutu  tai  kunnat,  joita väylä 
yhdistää. Esimerkkinä voidaan mainita Lohjan kaupunkiseutu  tai esim. Tie- 
laitoksen suunnittelualue. 

Alueellisia markkinoi ntitoimenpiteitä  on  suositeltavaa kohdistaa tällä hetkel-
lä suunniteltaviin kohteisiin, kuten esim.  Salon  sekä Lohjan kaupunkialuei

-sun  sekä Bembäleen.  

6.4  Paikallinen markkinointi  ("local")  

Tässä yhteydessä suunniteltavat palvelut pyritään kytkemään paikka-väylä-
ympäristö tarkastelutasoihin. 

Markkinointitoimenpiteet  voidaan konkreettisesti toteuttaa infokeskuksen, 
marketin, huoltoaseman  tai esim. pikaruoka-kohteen kautta. 

Paikallista markkinointia olisi suositeltavaa soveltaa seuraavissa  El 8- 
väylän varrella sijaitsevissa konkreettisissa kohteissa, kuten esimerkiksi 
Porvoon liittymän mandollisen automarketin  ja Paimion Tammisillan  korkea-
tasoisen palvelualueen perustamisen yhteydessä.  

6.5  Markkinoinnin organisointi 

Yleinen väylämarkkinoinnin vetovastuu  on  väylän edunsaajaryhmillä. Tielai-
tos toimii yleisenä yhteiskunnan tandon ilmaisijana sekä  E18-väylän suun-
nittelusta  ja kehittäm istoimenpiteistä  vastaavana asiantuntijana. Tielaitok

-sen  rooli voidaan tiivistää markkinoinnin osalta seuraavasti: 

•  luoda  ja  edistää palvelujen tuottajien yhteistoimintaa 
•  tuoda 'omaa tuotetta" tehokkaasti esiin toisten toimijoiden 

kautta 
•  kehittää omaa tuotettaan muun palvelutuotannon  runkona 
•  tarjota mandollisuudet infrastruktuurin toteuttamiseen 
•  olla mukana taustalla  makro- ja yleistason  markkinoinnissa 

Tielaitoksen  rooli  ja  asema  on  muuttumassa lii kelaitos-järjestelyjen johdos-
ta. Uusi toimintamalli mandollistaa myös markkinoinnin tehostamisen aivan 
uudella tavalla. Toiminnan selkeyttämiseksi  on  tulevaisuudessa tarpeellista 
perustaa laitokseen markkinointihenkilön toimi. Jokaisessa piirissä voisi 
toimia markkinoinnista vastaava henkilö. 
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Markkinointivastaavan  toimenkuvaan voisi kuulua: 

•  markkinoinnin yleinen kehittäminen, operaatioiden organi-
sointi 

•  PR-toiminnan koordinointi  ja  kytkeminen markkinoinnin 
osaksi 

•  mainostoimisto-yhteistyä, markkinointivälineiden suunnittelu, 
valinta  ja  soveltaminen käytännön markkinointioperaatioihin 

•  tuotekehitys, viralliset lausunnot sekä 
•  suunnittelun ohjaus markkinointitoimenpiteiden suuntaami-

seksi 
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Tässä yhteydessä esitettävät toimenpiteet pyrkivät konkretisoimaan selvi-
tyksessä esitettyjä suu nnitteluperiaatteita palvelujen tarkastelun osalta. 
Kunkin toimenpidekokonaisuuden jälkeen  on  esitetty arvioidut kokonaiskus-
tannukset toteuttamisen osalta. 

Aihepiirin analyyttisestä käsittelytavasta johtuen konkreettiset kehittämisen 
kohteiden  ja  paikkojen nimeäminen  on  tässä vaiheessa jätetty osin teke-
mättä. Kyseiset kohteet konkretisoituvat yleisesti elinkeinoelämässä tapah-
tuvien muutosten kautta. 

Palvelujen tietohal lintajärjestel  män  kehittäminen Tielaitokselle 
suunnittelua varten 

•  tarvittava ajantasatieto  ja  tietokantojen  perustaminen 
• hankittava kohdekohtainen tieto 
• tietohallinta 
• paikkatietojärjestelmä 

Koulutuspaketti  suunnittelijoille 
Palvelujen tuotekehityksen, suunnittelun  ja  markkinoinnin koulutuspaketti 
kohdistetulle su unnittelijaryhmälle. Koulutuspaketin tavoitteena  on  tarjota 
ajankohtaista tietoa seuraavista asiakokonaisuuksista: 

•  keskeinen tietotarve  ja  asiakokonaisuuksien  hallinta palvelu-
jen suunnittelussa 

• palvelualueen sijaintitekijät,  edellytykset, yhteydet 
•  muihin toimintoihin, kohderyhmäajattelu 
•  liikepaikan sijaintitekijät kannattavuuden näkökulmasta 
•  liikenteen, palvelujen  ja  maankäytön vuorovaikutus 
•  palvelujen markkinointikonseptin muodostamisperiaatteet 
• palvelujen  imago-,  visualisointi  ja  tuotteistaminen 
• yrittäjäyhteistyön  ja  verkostoitumisen  hyödyn esilletuominen 
• paikkatiedon hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa 

Eu rooppatien  kaupallisia mandollisuuksia hyväksikäyttävien tahojen 
tulisi jatkaa  mm.  seuraavien selvityksien tekoa yhteistyössä Tielaitok

-sen  kanssa: 

Potentiaalisten liikepaikkojen strateginen kehittämissuunnitelma 
• kehitettävien alueiden valinta (Lohja, Porvoo) 
• liikepaikkastrategian konkretisointi 
•  potentiaalisten kehittämisalueiden liike-ideoiden suunnittelu 

(toimialarakenne  ja  palvelut) 
•  alueelliset ostovoimatarkastelut 
• aluevarausten mitoitus,  kytkentä, ajoitus, toteuttajat 
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El 8-väyläkokonaisuuden markkinointisuunnitelma 
•  suunnitelman kehys  ja  lähestymistapa kohdan  6  mukaisesti 

 • El8toimintaryhmä 

Mallisuunnitelmien  teko markkinointia  ja  tuotekehitystä varten  
•  yleis-  ja paikallistason  (kohdat  6.3  ja  6.4)  suunnitelma-caset 
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KYMENLAAKSON tuhO 

EUROOPPATIE  18  TURKU -HELSINKI -VAALIMAA 
Suunnifteluperiaatteiden  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) Vehkalahti - Harnina, kaupunkijakso  ja  
4) Hamina - Vaatimaa, metsäjakso. 

Eurooppatien  yhtenäinen ilme luodaan 
- tunnusvärillä 
-  yhteisellä muoto-  ja symboliikkakielellä 
-  uusilla opasteilla  ja tiikennemerkeillä 
- 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). 
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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 "seud ullisesti  merkittäväksi keskukseksi", vaikka 
toisaalta esimerkiksi viitoitussuun nitelma 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-viitoituksen  mukanaolo kaksikielisten PIETARI /  ST PETERSBURG - 
 nimien ohella  koko tieosuudella  Kehä  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 Kyminlinna-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 

auko  Niiranen 	 Ja'akko Mikkola 
Maakuntajohtajan  p0. 	 suunnittelupäällikkö 
edunvalvontapäällikkö 



L.  

Tielaitos 
 Helsinki 

E 18  -TIEN  SUUNNITFELUPERIAATTEET  

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

Kauppakamarin käsityksen mukaan  E 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  sijoittumiskohteena  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  

-  
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I1Ih 	ITA-UUDENMAAN LIITTO  

ÖSTRA NYLANDS FÖRBUND  

Porvoossa  28.08.1996  
Ki.rjenro  7.2  
Viite: Tielaitoksen  lausuntopyyntö  
Asia:  Lausunto Eurooppatie  18 Turku-Helsinki -Vaalimaa suunnitteluperiaatteiden kehit-
täinistä  koskevista raporttiluonnoksisia: Tienvarsipalvelut, Liikenteen ohjaus, Tiemiljöö. 

Uudenmaan  tiepiiri 
 DI Leo  Koivula 

itä-Uudenmaan liiton kehittämistrategian  mukaisesti  El S  -tien kehittäminen kuuluu liitön 
kärkihankkeisiin. ElS  -tie on  Suomen tärkein kansainvälinen  tie,  joten  on  perusteltua kehit-
tää sitä tiemiljöön, liikenteen ohjauksen sekä I.ienvarsipaivelten osalta parhaalle tasolle 
SLiomessa. Tässä mielessä tekeillä oleva perusteellinen selvitystyö  on  erittäin merkittävää  ja 

 itä-Uudenmaan liitto  on  valmis omalta osaltaan osallistumaan jatkotyöhön. 

Tienvarsipa ivelut 

Tienvarsipalvelujen kehittämiskorisepti  perustuu olemassa olevien kohteiden kehittämiseen 
 ja  se  antaa hyvän pohjan yksityiskohtaiscmmalle suunn.ittelulle. 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, Ahvenkoski) sekä 
 Business-keskusten  ja  tuotannollisten keskusten osalta (Porvoo, Loviisa).  Business  keskuk-

sen nimi  on  suhteessa  sen  määritelmään harhaanjohtava. Parempi nimi olisi teknologiakes-
kus. 

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

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

Ticmiljöö 

Ehdoterut  tavoitteet  ja  keinot niiden saavuttamiseksi ovat kannatertavia. Osayleiskaavan 
käyttö yhtenä keinona tieympäristön parantamiseksi  on  perusteltua. Erityisesti liittyrnien 
läheisyyteen sij oittuvien palvelujen järjestämiseksi sekä mainostaulujen sijoiltiunisen hallil-
semiseksi  se on  luonnollisin suunnitteluväline. 

Rauhankatu  29, FIN-O61 00  Poriöo 	(915) 524 3288 	TeLefax:  (915) 585 270 	Fredsgatan  29, IN-061  OOBorgå 



Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjauksen selkiinnyttäminen  on  kannatettavaa. Suurimmat ongelmat Itä- 
Uudet lamaalla liittyvät tienvarren kaupunkien  ja  erillisten palvelukohteiden viitoitukseen. 
Raportissa todetaan palvelukohteista, cttä niistä tärkeimmän ryhmän muodostavat huolto- 
asemat. Muina tarkeinä kohteina mainitaan kahvila-  ja  ravintolapaivelut  sekä levähdysalueet. 
Tähän ryhmään pitäisi lukea myös  maj  oituspalvelut.  Neste  Oy:n tuotantolaitokset sekä  Haj- 
kon  kartano ovat esimerkkejä Itä-Uudellamaalla 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 
	 a-e (2,'C 

Patrick  Häggman 

Maakuntaj ohtaj  a 
Esa ,Halmc 

Tiedoksi: 
- Ttä-Uudenrnaan  liiton  j äsenkunnat E 18  -tien varrella 

30.8.96/PH 
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JUDENMAAN LIITTO$NY 
 
LANDS  FÖRBUND  

LAUSUNTO  21.8.1996 	Dnro  A3/96  

Uudenmaan  tiepiiri 
 DI Leo  Koivula 

Lausuntopyyntö, saapunut  25.6.1996  

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

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

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

palveluiden nykytilanne  ja  kehittämistarpeet  on  selvitetty kattavasti  ja 
 perusteellisesti, eikä niihin juuri ole huomauttamista. 

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

Tiemiljöö-raportin  kuvat  54a  ja  54b  antavat hieman huolimattoman vaiku-
telmari Pääkaupunkiseuclul  la on  esitetty  vain  joitakin osia "historiallisesta 
tiestä 9  (Suuri Rantarie)  ja kartan  merkintöjen  selitys  'E 18  nykyi-
nen/suunniteltu tielinja"  on  harhaanjohtava. Esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla Kehå  III  tullaan parantamaan nykyisellä paikallaan. 

Tienvars ipalvelujen  markkinointi  ja  tuotekehitys-kohdassa esitetyt esimer-
kit kampanja-aiheista ovat kannatettavia. Kulttuurit.apahrumien yhteydessä 
tulisi korostaa pääkaupunkiseudun monipuolista tarjonraa. 

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 huoltamo -
ja  ravintolapalveluja.  Keskitetyn opastuksen periaatetta tulisi soveltaa 
joustavasti. Kulttuuri-  ja  luonnonnähtävyyksien opastukseen  tulisi ottaa 
käyttöön monissa maissa käytetty ruskea väri. 

Aloksanlorinkatu  48 A 00100  HeI,inki 
Alcxandersgatzn  46 A 00100  H&singfors 
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Työssä ei ole kaikilta osin päästy konkreetiisiin toteuttamisehdotuksiin, 
mutta selvitykset toimivat hyvänä ohjeena hankekohtaiselle suunnittelulle 

 ja jatkoselvityksille. 

Matkaihwäkkulma 

Tielaitoksen  kolmiosaista selvitystä  E 18  -väylän suunnitteluperiaatteiden 
kehittämiseksi voidaan pitää  varsin  positiivisena  ja kattavaria koosteena 

 reitin pitkän tähtäimen kehittämiseksi. Uudenmaan liiton matkailun kehittä-
misnäkökutrnasta tarkasteltuna haluamme painottaa transitoväylän rinnalla 
kulttuuriilista  ja  historiallista näkemystä  ja  tätä kautta  nk. Kuninkaantien 

 monipuolisen kehittämisen tärkeyttä  E 18  -tien kanssa samanaikaisesti. 

Kuninkaanlien 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 reitiUaän  ja esim. 

 kevyen liikenteen väylänä  on  vahingollinen matkailutien kokonaismark-
kinoinnille. Esimerkiksi Piikkiön uusi kevyen liikenteen alikulkusilta  on 

 avattava takaisin vähintään henkilöauoliikenteelle ensi tilassa. Lisäksi  on 
Laauava  olemassa olevien väylieri säilyttäminen ajokuntoisena kernaasti 
myös linja-autoliikenteelle sekä estettävä Piikkiön, Paimion sekä Espoon 
kirkon kohdan kaltaiset erehdykset. 

Vuosia jatkuneen yhreispohjoismaisen Kunirikaantien markkinoinnin 
tuloksena  on  saavutettu kiihtyvässä tandissa kasvava kiinnostus Kuninkaan- 
tiehen matkailureittinä, 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 Kuninkasutie  -projektin  kautta  on  käynnistymässä  on  useita 
suuria markkinointihankkeita eri puolilla maailmaa Kuninkaantien  mark-
kinoimiseksi.  Lisäksi  projektin  tavoitteena  on  kehittää Kunirikaantiestä 
laadukas tuotemerkki. 

Edellämainitut toimenpiteet edellyttävät peruspalvelujen kehittämistä 
nykyisestään sekä erityisesti hyvää, selkeää kansainvälisestikin ymmärrerta

-vää,  loogisesti etenevää viitoitusta. Aktiivincnkaan tuotckchitys ci voi 
saavuttaa avoitettaan ilman selkeitä reitti-, kohde-  ja yritysopästeita. 

 Nykykäytännön kehittämisessä Uudenmaan liiton matkailutoimella  on 
 asiaan parannusehdotuksia 

Tuemme  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 LIITI'O 	/1  - / 
Maakuntaj ohtaja 	 "Aimo Lempinen  

t 	I 
' .Ct._  

Apulaisjohtaja 	. 	Raimo Jouhikainen 



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

29/1996 	Tien rakennekerrosmateriaalin stabilointi masuunikuonatuotteilla. 
TIEL  3200397 

30/1996 	Strategisen vaikutusarvioinnin  kehittäminen. TIEL  3200398 

31/1996 	Ympäristöohjelma  ja  yhteistoiminta; Yhteistyö Tielaitoksen ympäristön 
toimenpideohjelman  1997-2000  toteutuksessa. TIEL  3200399 

32/1996 	HäirUntymättömien maanäytteiden  otto. TIEL  3200400 

33/1 996 	Ödometrikoe. TIEL 3200401 

34/1 996 	Sitomattomien  materiaalien moduulit; Täydentävien kuormituskokeiden 
tulokset,  Osa  1. TIEL 3200402 

35/1 996 	Havaintoteiden asfalttipäällysteiden moduulit. TIEL 3200403 

36/1 996 	Eriste-  ja kevennysmateriaalien routakestävyys; Palaturve. TIEL  3200404 

37/1 996 	Koerakennekohleiden  materiaalien routakestävyys; Pohjoiset kohteet. 
TIEL  3200405 

38/1 996 	Rakenneratkaisujen  alustava suunnittelu  ja  kehittäminen. TIEL  3200406 

39/1996 	Pilari-  ja massastabiloinnin tuotantotekniikka. TIEL  3200407 

40/1 996 	Suurten liikennehankkeiden vaikutus kaupunkien kehitykseen. TIEL  3200408 

41/1 996 	Yleisten teiden ympäristön tila - maisema. TIEL  3200409 

42/1 996 	Yleisten teiden ympäristön tila; Tiepiirien tilaselvitysten yhteenveto. 
TIEL  3200410 

43/1 996 	Tielaitoksen ympäristöraportti 1995; Vuosiraportti Tielaitoksen  toiminnan 
ympäristönäkökohdista. TIEL  3200411 

44/1996 	Sitomattomien  materiaalien moduulit, Muutosmoduulin arviointi 
karkearakeisillakiviaineksilla.  Osa  2. TI EL 3200412 

45/1996 	Eurooppatie El 8 -hankkeen ympäristöpoliittinen analyysi.  TI EL 3200413 

46/1996 	LD-teräskuona tienrakennusmateriaalina. TI EL 3200414 

47/1 996 	Kaksikaistaiset kiertoliittymät. TIEL 3200415 

48/1 996 	Tien  rakenteellisten hidastimien vaikutus ajokäyttäytymiseen.TIEL  3200416 

49/1996 	Tienpidon ympäristähaasteet  ja Tielaitoksen toimintalinjat; Tielaitoksen 
ympäristövuoden juhlaseminaari.  TI EL 3200417 

50/1 996 	Suomen, Ruotsin  ja  Norjan liikenneturvallisuuden vertailu. TIEL  320011 

51/1 996 	Autoton  kaupunki? Maankäytön  ja  liikenteen selvityksiä. TIEL  3200419 

52/1 996 	Elinkeinoelämän tiekuljetukset Suomessa. TIEL  3200420 

53/1 996 	Erikoiskovabitumistabilointikokeilut. TIEL 3200421 

54/1996 	E18 suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen, Tiemiljöö. TIEL  3200422 

55/1996 	El 8 suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen, Liikenteenohjaus. TIEL  3200423 ISSN 0788-3722 
ISBN 951-726-272-8 
TIEL 3200424 
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