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TIIVISTELMÄ  

Työssä selvitettiin mandollisuuksia käyttää telematiikkaa liikenteen  hallinnan ja 
liikenneinformaation apuvälineenä  Kaakkois-Suomen tiepiirissä. 

Selvityksessä koottlin liikenneturvallisuuden, sujuvuuden  ja  muiden tekijöiden 
kannalta Kaakkois-Suomen tiepiirin ongelmalliset kohteet  ja  tarkasteltiin mandol-
lisia telemaattisia keinoja, joita niissä voitaisiin käyttää. Lisäksi selvitettiin  tele-
maattisten  keinojen kustannuksia  ja  vaikutuksia. 

Liikenteen telematiikan hyödyntämisen arvioimiseksi eri kohteissa käytettiin lii-
kennetaloudellisia laskentamenetelmiä  ja  hankkeiden vertailemiseksi päätök-
senteon tukijärjestelmiä. Esimerkkikohteiden, -järjestelmien  ja  niiden vaikutusten 
perusteella arvioitiin liikennetelematiikan hyödyntämismandollisuuksia  koko 

 Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella. Selvitys toteutettiin viidessä eri vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin kohteita, yksittäisiä paikkoja  tai  tieosuuksia, 
 joissa  on  esimerkiksi turvallisuus-, sujuvuus-  tai  ympäristöongelmia,  ja  joissa lii-

kennetelemathkkaa voitaisiin hyödyntää. 

Toisessa vaiheessa esitettiin useita telematiikan hyödyntämiskeinoja valittuihin 
 14  esimerkkikohteeseen. Telematiikan hyödyntämiskeinoja  olivat muuttuvat  no

-peusrajoitukset  ja  -suositukset, tiedotustaul  ut, liikennetiedotus informaatiopisteis
-sä  ja ajoneuvolaitteisiin,  muuttuva reittiopastus, muuttuva väistämisvelvollisuus 

risteyksessä/pakollinen pysähtyminen -merkki sekä automaattivalvonta.  Ko htee
-seen  esitetystä hyödyntämiskeinosta valittiin ku hunkin kohteeseen yksi telemaat-

tinen keino, jonka tavoitteet  ja  toimintaperiaatteet kuvattiin, sekä investointi-  ja 
ylläpitokustannukset  arvioitiin alustavalla tarkkuudella. 

Kolmannessa vaiheessa selvitettiin esitettyjen telematiikan hyödyntämiskeinojen 
vaikutuksia. Suunniteltujen telemaattisten järjestelmien vaikutukset esimerkki- 
kohteissa arvioitiin aiemmista tutkimuksista saadun tiedon  ja  asiantuntijoiden 
lausuntojen perusteella. Käytettäessä muuttuvia nopeusrajoituksia tieosuuksilla 
hyödyt riippuvat rajoitusten vaihtelutarpeesta  ja  ongelmien esiintymisestä eri olo-
suhteissa. Liikennettä voidaan harmonisoida  ja  liittymistä helpottaa liikennetilan

-teen  mukaan ohjattavilla nopeusrajoituksilla. Liikenneturvallisuuden kannalta no-
peusrajoitusten ohjaus liikennetilanteen mukaan  on  kuitenkin ongelmallista,  sillä 

 hiljaisen liikenteen aikana onnettomuusriski  on  usein korkea. Käytettäessä  sää- 
ohjausta nopeusrajoitusten alentaminen voidaan kohdistaa ajankohtiin, jolloin 
onnettomuusriski  on  korkea,  ja täten  parantaa turvallisuutta. Tienvarsitiedotuksen 
eri muodoista arvioitiin kelitiedotuksella  ja enriakoivalla tiedotuksella  edessä ole-
vista yhtenäisistä jonoista olevan parhaat vaikutukset. Tiedotus lisää kuljettajien 
mukavuutta, mutta  sen  vaikutus liikenteeseen arvioitiin muuttuvia nopeusrajoi-
tuksia pienemmäksi. 



Neljännessä vaiheessa  selvitethin  menetelmiä, joilla tieliikenteen  telemathkan  
taloudellisuutta  ja  hyödyntämisen  perusteltavuutta  voidaan arvioida  ja  päätök-
sentekoa tukea. Järjestelmien hyödyntämisen arvioimiseksi esitettiin  kohteittain,  
miten hyöty-kustannusanalyysit  suoritetaan tässä tutkimuksessa. Lisäksi käsitel-
tiin, miten  liikennetelematiikassa  voidaan käyttää analyyttinen  hierarkiaprosessi 
(AHP)  -menetelmää kohteiden vertailuun  ja  päätöksenteon tukena. 

Viidennessä vaiheessa  selvitettii  n  valituissa Kaakkois-Suomen  tieplinn  kohteissa 
mandollisesti käytettävien järjestelmien  liikennetaloudellisuutta.  Tiepiirin päättäji-
en haastattelujen  ja AHP-menetelmän avulla arvioitiin  telematilkan  hyödyntämi-
sen järkevyyttä eri kohteissa. Tuloksia tarkastelemalla tehtiin suosituksia  tarkas-
teltujen  ratkaisujen toteuttamisesta  ja liikennetelematiikan  hyödyntämisestä 
Kaakkois-Suomen  tiepiirissä.  

Kaikkien  investointilaskelmissa tarkasteltujen  kohteiden  ja telematiikkaratkaisu-
jen  hyöty-kustannussuhde  jäi  alle tuottavuusrajan  eli  alle  yhden. Tämä johtui ai-
ka-  ja ajoneuvokustannusten  suuresta merkityksestä  Tielaitoksen ajokustannus

-ten laskentaperiaatteissa. Telematiikkaratkaisut pidensivät ajoaikoja  liittymissä 
keskimäärin  1-2  sekuntia  ja  pitkillä  tieosuuksilla  suurimmillaan minuutin. Pienet  
ajanmenetykset  kasvattivat kuitenkin aika-  ja ajoneuvokustannuksia  yleensä 
enemmän kuin  onnettomuuskustannuksissa  saatiin säästöjä.  lnvestointilaskelmat  
antavat kuitenkin kuvan hankkeiden keskinäisestä  paremmuusjärjestyksestä.  
Hankkeiden  paremmuusjärjestys  muuttuu,  jos  verrataan ainoastaan  onnetto-
muuskustannusten vähenemää  investointi-  ja käyttökustannuksiin.  

Rakenteellisten haastattelujen avulla laitettiin yhdeksän  telematiikkahanketta  pa-
remmuusjärjestykseen. Vertailussa päätöksentekijöiden tärkeimmät kriteerit oli-
vat  telematiikan  tarjoama palvelu  tienkäyttäjille  ja  kohteen tärkeys. Nämä koros-
tuivat verrattuna riskien  ja tunnuslukujen  arvostukseen erityisesti, koska kysees-
sä ovat kokeelliset ratkaisut.  

Selkäharju-Tapavainola -liittymäalueella,  valtatiellä  6  Lappeenrannan  länsipuo-
leIla,  muuttuvat  nopeusrajoitukset  ja tienvarsitiedotus  arvioitiin sekä vaikutuksil-
taan että resurssien käytöltään uutta  tasoliittymää  paremmaksi vaihtoehdoksi. 
Vaikka  telematiikkaan  liittyy enemmän riskejä, sitä pidettiin tässä vertailussa ko-
konaisuudessaan parempana vaihtoehtona. Valtatiellä  6  välillä Mälkiä-Vesivalo  
(Lappeenranta  -  Imatra) muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmä  ja leveäkaista

-tie  ovat  investointeina  aivan eri  suuruusluokassa.  Muuttuvien nopeusrajoitusten 
vaikutukset jäävät  riittämättömiksi,  ja  järjestelmän toimintaan liittyy riskejä. Kui-
tenkin muuttuvien nopeusrajoitusten vaatimat resurssit ovat niin merkittävästi 
pienemmät kuin  leveäkaistatien,  että tässä vertailussa  telematiikkaratkaisu  tuli 
paremmaksi vaihtoehdoksi. 

Selvityksessä suositeltiin kandeksan  esimerkkikohteen jatkokehittämistä.  Kuu-
dessa kohteessa  esimerkkiratkaisuja  ei pidetty sellaisenaan  toimivina.  Suosituk-
set ovat perusteltuja kannanottoja, jotka voivat toimia keskustelun lähtökohtina 
tiepiirin  päättäessä jatkotoimenpiteistä. Esimerkkikohteiden  käsittelystä muo-
dostuneen kuvan perusteella pohdittiin  liikennetelematiikan  hyödyntämistä kai-
kissa selvityksessä  käsitellyissä  kohteissa.  
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ABSTRACT 

The aim of the study was to ascertain the possibilities of using transport 
telematics in the South-eastern region of Finnish National Road Administration. 

Problems with traffic safety and fluency were identified and specific small scale 
telematics solutions developed to solve them. Implementation and annual 
maintenance costs of the solutions were estimated. 

The impacts of these solutions were estimated. Methods to compare the profit-
ability of transport telematics and support decision making were developed and 
used in the decision making process to select appropriate solutions. The study 
was carried out in fife phases. 

ln  the first phase all road sections or junctions on the main road network of the 
South-eastern region which face various traffic problems were identified, char-
acterised and classified. The nature of traffic or safety problems at each site was 
described. 

ln  the second phase telematics solutions were developed for the fourteen loca-
tions that were selected for a closer review. Solutions include the principles of 
traffic management and preliminary design. Solutions like variable speed limits, 
other variable road signs and information boards, in-vehicle information and in-
formation points as well as enforcement were considered. At first several solu-
tions were developed for each location, but only one was selected in order to 
estimate its impacts. 

The results of the third phase are general estimates of the impacts that transport 
telematics would bring, and impact analyses of each of the 14 locations. The es-
timations are based on experience from previous studies and estimations done 
by a group of experts. The benefits of using traffic flow controlled variable speed 
limits depend on the frequency and severity of the traffic problems. Variable 
speed limits improve the fluency of traffic and ease access to the highway at in-
tersections. However controlling speed limits based on traffic congestion alone 
could lead to dangerous situations. The accident risk is usually higher during low 
traffic volumes when higher speed limits could be used otherwise. Lowing speed 
limits during poor road conditions has a better effect on accidents as many acci-
dents occur in poor weather. Information on traffic fluency problems ahead and 
road weather at roadside information boards has effects on drivers behaviour. 
Drivers feel more comfortable, but in general traffic information has less impact 
on traffic than variable speed limits. 

ln  the fourth phase methods to compare the profitability of transport telematics 
and support decision making were developed. A method to estimate profitability 
of transport telematics by comparing investment and maintenance costs with 
changes in socio-economic costs of accidents, time and vehicles brought about 
by the telematics systems was considered. ln addition Analytical Hierarchy Pro- 



cess  (AHP)  method was presented to include subjective (or non-quantitative) 
knowledge and preferences of decision makers in the comparison. 

ln  the fifth phase financial parameters of the earlier designed solutions were cal-
culated. Five decision makers of South-eastern region were interviewed. Finan-
cial parameters and results from the interviews were used in the AHP hierarchy 
to assign priorities to the alternative solutions. Two case comparisons of  tele -
matics  investment with road building investment were performed. Sensitivity 
analyses were carried out by following how a change in a given value affects 
outcome. 

The cost-benefit ratio of all the solutions was lower than one, which means that 
the solutions are not profitable. This is because of the big significance of time 
and vehicle costs in the socio-economic calculation methods of Finnish National 
Road Administration. On average the journey times increased 1-2 seconds in 
intersections and no more than one minute in road sections because of the use 
of the telematics solutions. These small changes in journey times increased time 
and vehicle costs usually more than accident costs were decreased. However 
the solutions could be ranked based on the investment calculations. The ranking 
order is different if only accident savings are compared with investment and 
maintenance costs. 

Based on AHP-method and interviews nine telematics solutions were ranked not 
only by financial parameters but also by other non-quantitative factors. ln this 
comparison the most important criteria were the service that telematics provides 
to the road user and the importance of the location. 

ln AHP  case study it was considered that the use of variable speed limits and 
roadside information boards has better impacts on traffic and is cheaper invest-
ment than building of a new intersection. Although there are more risks involved 
with the telematics than with building a intersection, telematics was considered 
as a better alternative in general. ln an other case study use of variable speed 
limits was compared with a widening the current road alignment. If variable 
speed limits will be used there will remain some traffic fluency problems and 
there are many risk involved with the use of telematics. However in this compari-
son the decision makers preferred low costs and the use of the variable speed 
limits was considered a better alternative. 

Further development of eight example solutions out of fourteen was recom-
mended. Recommendations are reasoned arguments that can be used as a 
starting point when decisions on the implementation are made. Based on the 
experience gained from the 14 example solutions the possibilities to use trans-
port telematics in the South-eastern region of Finland were considered. 

The project has been granted European Community financial support in the field 
of Trans-European Networks - Transport. 



ALKUSANAT  

Tieliikenteen telematiikka  on  nähty eräänä uutena mandollisuutena kehittää lii-
kenneympäristöä turvallisemmaksi  ja  liikennettä sujuvammaksi. Tämän uuden 
tietoliikennettä  ja  automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntävän tekniikan käyttö 

 on  vasta alussa. Tekniikka luo uudenlaisia mandollisuuksia liikenteen ohjauk-
seen  ja  liikennetiedottamiseen tosiaikaisen tiedonsiirron  ja  tietojenkäsittelyn 
avulla. Automaattisella havainnoinnilla  ja  liikenteenohjauksella  voidaan saada 
nopeasti liikenteen  ja  olosuhteiden mukaan muuttuvia  ja  mukautuvia ohjausjär-
jestelmiä  entisiä kiinteitä järjestelmiä täydentämään. 

Tieliikenteen telematiikalla pyritään saamaan samoja vaikutuksia liikenteeseen 
kuin perinteiselläkin tienpidolla. Kustannuksiltaan telematiikka  on  perinteistä tien 
rakentamista kertaluokkia edullisempaa, mutta vaikutustutkimukset ovat vasta 
alussa  ja  tekniikan tarkkaan hyödyllisyyden arviointiin päästään, kun kokeiluista 
saadaan lisää tietoja. 

Tässä selvityksessä kartoitettiin eri mandollisuuksia käyttää telematiikkaa lii-
kenteen  hallinnan ja  liikenneinformaation apuvälineenä  Kaakkois-Suomen tiepii-
rissä. Tutkimuksessa koottlin liikenneturvallisuuden  ja  sujuvuuden kannalta  on

-gelmallisimmat  kohteet  ja  kartoitettiin mandollisia telemaattisia keinoja, joita 
niissä voitaisiin käyttää. Lisäksi selvitettiin telemaattisten keinojen kustannuksia 

 ja  vaikutuksia. Selvityksessä kehitettiin arviointimenetelmä eri investointien ver-
tailemiseksi keskenään  ja  arvioitiin valitut kohteet. 

Selvitys koostuu viidestä eri alueita käsittelevästä osaraportista  ja  tästä loppura-
portista. Päävastuu tutkimuksesta  ja  raportoinnista  on  ollut tutkija  Jukka  Lähes- 
maalla VTT:ssa. Tutkimuksen eri vaiheisiin  on  osallistunut useita eri henkilöitä 
VTT:ssa, Tielaitoksen konsultoinnin Kouvolan yksikössä, Kymen Viatek Oy:ssä 

 ja  Kaakkois-Suamen tiepiirissä. Selvitystä ohjasivat Kaakkois-Suomen tiepiirissä 
kehittämispäällikkö Pekka Leviäkangas (toukokuuhun  1998  saakka)  ja  kehittä-
mispäällikkö  Petteri Portaankorva (toukokuusta  1998  lähtien) sekä liikenteen 
palvelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola. Kiitän kaikkia työhön osallistuneita. 

Selvityksen tekemiseen  on  saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen 
kehittämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks  -  Transport)  - 

 rahoitusta. 

Kouvolassa  28.9.1998  

Yrjö Pilli-Sihvola 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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TAVOITTEET  JA  TOTEUTUS  

I 	TAVOITTEET  JA  TOTEUTUS 

Työn tavoitteena oli selvittää telematiikan käyttömandollisuudet liikenteen  hallin-
nan  ja  liikennetiedotuksen apuvälineenä  Kaakkois-Suomen tiepiirissä sekä sel-
vittää telematiikan hyödyntämiskeinojen kustannuksia  ja  vaikutuksia. 

Selvitys toteutettiin kuvan  1  osoittamalla tavalla viidessä eri vaiheessa. Ensim-
mäisessä kohteet-vaiheessa kuvattiin tiepiirin tieosuuksien  ja  liittymien  ongelmia 

 ja  niiden seurauksia. Kohteet-vaiheen laajasta aineistosta valittiin  14  esimerkki- 
kohdetta, jotka edustivat tiepiirissä tyypillisiä erilaisia ongelmatilanteita. 

Keinot-vaiheessa esimerkkikohteisiin esitettiin telematiikan hyödyntämiskeinoja. 
Kuhunkin kohteeseen esitetyistä useista hyödyntämiskeinoista valittiin yksi, jonka 
tavoitteet  ja  toimintaperiaatteet kuvattiin sekä investointi-  ja  ylläpitokustannukset 

 arvioitiin. 

Vaikutukset vaiheessa arvioitiin, miten esitetyt hyödyntämiskeinot vaikuttaisivat 
esimerkkikohteiden liikenteeseen. Aikaisempien tutkimustulosten  ja  asiantuntijoi-
den lausuntojen perusteella arvioitiin vaikutukset erityisesti nopeuksiin  ja  turvalli-
suuteen sekä tapauskohtaisesti myös muuhun ajokäyttäytymiseen  ja  tienkäyttäji-
en mukavuuteen. 

Menetelmät-vaiheessa selvitettiin  ja  vertailtiin  menetelmiä, joilla tieliikenteen  te-
lematiikan  taloudellisuutta  ja  hyödyntämisen järkevyyttä voidaan arvioida  ja  tu-
kea. Vaiheessa valittuja menetelmiä käytettiin arviointi-vaiheessa hyöty- 
kustannus-  ja  herkkyysanalyysien  tekemiseen  ja  rakenteellisten haastattelujen 
apuna. Haastatteluilla selvitettiin tiepiirin asiantuntijoiden käsityksiä liikennetele-
matiikan hyödyntämismandollisuuksista  ja  käytön tärkeydestä. Eri osaselvitysten 
tavoitteet  ja  toteutus  on  kuvattu tarkemmin kappaleissa  2.1, 3.1, 4.1, 5.1  ja  6.1.  

Tämä loppuraportti  on  yhteenveto kaikista Kaakkois-Suomen telematiikkaselvi-
tyksen vaiheista. Jokaisesta vaiheesta  on  tehty myös oma yksityiskohtaisempi 
raporttinsa.  

Kuva  1.  Tutkimuksen rakenne  
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Selvityksen toteuttamiseen osallistui eri vaiheissa useita eri henkilöitä. Selvitystä 
ohjasivat Kaakkois-Suomen tiepiirissä kehittämispäällikkö Pekka Leviäkangas 
(toukokuuhun  1998  saakka)  ja kehittämispäällikkö  Petteri Fortaankorva (touko-
kuusta  1998  lähtien) sekä liikenteen palvelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola. Tiepiirissä 
järjestettiin myös laajan ohjausryhmän kokous, jossa valittiin esimerkkikohteet 
tarkempaan käsittelyyn  (lute 1).  

Selvityksen kohteet-vaiheen toteuttivat tutkijat  Jukka Lähesmaa ja  Merja Pentti-
nen sekä tutkimusapulainen Virpi Harjula VTT Yhdyskuntatekniikasta. Keinot- 
vaiheen toteutuksesta vastasi dipiomi-insinööri Petteri Portaankorva Tielaitoksen 
Kouvolan konsultointiyksiköstä  ja  diplomi-insinööri Erkki Kauste Kymen Viatek 
Oy:stä. Vaikutukset-, menetelmät-  ja  arviointi-vaiheet sekä loppuraportoinnin te-
kivät VTT:n tutkijat  Jukka Lähesmaa ja  Anna  Schirokoff.  

Kohteet-vaiheessa haastateltiin tiepiirin henkilökuntaa sekä muita Kaakkois- 
Suomen liikenteen asiantuntijoita. Keinot-vaiheen raportti lähetettiin kommentoi- 
tavaksi tiepiirin johdolle  ja  joukolle liikennetelematiikan ammattilaisia. Vaikutusten 
arviointiin osallistui VTT:n asiantuntijoista koottu ryhmä. Arviointi-vaiheessa 
haastateltiin viittä tieplirin asiantuntijaa. Toteutukseen osallistuneet henkilöt  on 

 esitelty liitteessä  1.  
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2  KOHTEET  

2.1 	Tavoitteet  ja  toteutus 

Kohteet-vaihe oli ensimmäinen Kaakkois-Suomen liikenteen telematiikkaselvi-
tyksen osaselvityksistä. Vaiheen tavoitteena oli etsiä  ja  selvittää Kaakkois- 
Suomen tiepiirin kohteita, jotka ovat liikenteen kannalta ongelmallisia. Kohteilla 
tarkoitettiin yksittäisiä paikkoja  tai  tiejaksoja,  joilla oli esimerkiksi liikenneturvalli-
suus-, sujuvuus-  tai  ympäristöongelmia. 

Kohteet-vaihe toteutettiin haastattelemalla tiepiirin henkilökuntaa piirikonttorilla 
Kouvolassa, Mikkelin toimistossa sekä tiemestaripiireissä. Lisäksi haastateltiin 
muita alueen liikenteen kanssa tekemisissä olevia ryhmiä kuten poliisia, aluehä-
lytyskeskusta  ja  tullia. Haastatteluissa selvitettiin  kartan ja  aikaisemmin haasta-
tetluille lähetetyn keskustelurungon avulla haastateltavan tunteman alueen olen-
naisimmat ongelmakohteet. Kohteista kuvattiin sijainti sekä ongelman syyt, seu-
raukset  ja  yleisyys. Lisäksi kerättiin taustatietoja, kuten nopeus-, liikennemäärä

-ja  nopeusrajoitustietoja.  

Kohteet luokiteltiin kohteen tyypin  ja  ongelmien syiden perusteella, minkä jäl-
keen muodostettiin kokonaiskuva liikenteen tilasta tiepiirissä. Luokittelun yhtey-
dessä tehtiin yleistyksiä myös ongelmien seurauksista. Useissa kohteissa  on 

 monia eri ongelmia,  ja  ne kuuluvat useisiin luokkiin. Haastatteluissa esille tulleet 
kohteet  on  esitetty luokkiin ryhmiteltyinä liitteessä  2.  

Vaiheen lopussa laaja asiantuntijaryhmä valitsi  14  kohdetta, joihin mietittiin kei-
not-vaiheessa telematiikan mandollisia hyödyntämiskeinoja. Kohteet valittiin si-
ten, että ne edustivat tiepiinssä merkittävimpiä ongelmatyyppejä  ja  erityyppisiä 
ongelmatapauksia. Kappaleissa  2.2.1  Tiejaksot  ja  2.2.2  Liittymät  on  mainittu 
esimerkkikohteet, jotka valittiin tarkemman selvityksen kohteiksi. Lukuun  8 on 

 kerätty kustakin esimerkkikohteesta tehdyt kohdekortit, joissa  on  esitetty koh-
detta koskevat selvityksen kunkin vaiheen tärkeimmät tulokset.  

2.2  Tyypilliset ongelmat  ja  esimerkkikohteet 

 2.2.1  Kokonaisuus 

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella suurimmat liikennemäärät  ja  merkittävimmät 
ongelmapaikat keskittyvät piirin eteläosaan eli Kymenlaaksoon  ja  Etelä- 
Karjalaan. Alempiasteisella tieverkolla  on  lukuisia lähinnä turvallisuuden kan-
nalta ongelmallisia kohteita. Telematiikkaselvityksessä esiin tulleet ongelma- 
kohteet  on  esitetty kuvassa  2.  
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Kotka 

Kuva  2.  Selvityksessä esiin tulleet  ongelmakohteet.  

Suurin  osa  tiepiirin tärkeimmistä teistä  on yksiajorataisia valtateitä.  Osalla näistä 
teistä liikennemäärät nousevat ajoittain niin suuriksi, ettei tien välityskyky riitä. 
Tiepilrin alueella  on  tyypillistä, että runsas kansainvälinen  ja raskas  liikenne vai-
kuttaa liikennekäyttäytymiseen. Tärkeimpien pääteiden lisäksi oman ongelma- 
luokkansa muodostavat liikennemäärältään vähäisemmät tiet, joiden geometrias

-sa  on  puutteita. Näillä teillä erityisesti suuri raskaan liikenteen osuus  ja  olosuh-
teet huonon  kelin  aikana vaikeuttavat liikennöitävyyttä. 

Useat tiepiirin vilkkaimmista liittymistä nähtiin ongelmakohteina. Sekä taso- että 
eritasoliittymissä vilkkaan liikenteen aika voi vaikeuttaa liittymistä päätielle. 
Muutamat tasoliittymät olivat erityisiä onnettomuuksien kasaumakohtia.  

2.2.2  Tiejaksot  

1)  Kapasiteettiin  nähden suuren liikennemäärän vuoksi oncielmalliset 

Ongelmien syynä  on  usein tien välityskyvyn riittämättömyys tiettyinä ajankohtina, 
kuten työmatka-  tai lomaliikenteen  aikana. Ongelmien syntyyn liittyy usein hitai-
den ajoneuvojen liikkuminen tiellä, ohittamisen vaikeus sekä runsas sivuteiltä 
liittyvän liikenteen määrä. Seurauksena  on  liikenteen jonoutumista  ja  ajoneuvojen 
nopeuksien hetkellisiä muutoksia, mikä  on  havaittavissa myös liikenteen keski- 
nopeuden laskuna. Vaikka onnettomuusriski ei ole tavanomaista suurempi, vaa-
ratilanteita  ja  onnettomuuksia tapahtuu paljon suuren liikennemäärän vaikutuk-
sesta. 
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Tarkempaan käsittelyyn valittiin kolme esimerkkikohdetta: 
•  Valtatien  6  väli Uudenmaan piirin  raja-Keltti  (Uudenmaan piirin  raja  -  Kouvola), 

jossa erityisesti lomalilkenne aiheuttaa jonoja  ja  ruuhkaa. 
•  Valtatien  6  väli Mälkiä-Vesivalo (Lappeenranta-Imatra), jossa sujuvuusongel

-mat  toistuvat päivittäisen työmatkaliikenteen vuoksi. 
•  Valtatien  7 (E18)  väli Siltakylä-Kyminlinna (Pyhtää -  Kotka),  jossa  on  runsaasti 

työmatkaliikennettä, kansainvälistä liikennettä  ja  raskaan liikenteen osuus suu-
ri. 

Välityskykyongelmat ohituskaistateillä  ovat oma erityisongelmansa. Näistä esi-
merkkinä toimi valtatien  5  väli Kuortti-Tikkala. Kohde sijaitsee Heinolan  ja  Mikke-
lin välillä,  ja sillä  on on  ohituskaista  kumpaankin suuntaan.  

2) Geometrian  kannalta ongelmalliset jaksot 

Liikennemäärät  eivät ole näillä teillä merkittäviä, mutta tien pysty-  ja vaakageo-
metriat  ovat erityisen ongelmallisia. Sopivan tilannenopeuden valitseminen  on 

 vaikeaa keliolosuhteiden vaihdellessa. Erityisesti raskaalla liikenteellä  on  vaike-
uksia säilyttää tasainen ajonopeus mäissä  ja  kaarteissa. Yksittäiset nopeasti liik-
kuvat ajoneuvot joutuvat hidastamaan raskaiden ajoneuvojen vuoksi. Onnetto-
muusriski  on  tämän tyyppisillä teillä tyypillisesti korkea, mutta vähäisestä liiken-
nemäärästä johtuen onnettomuuksien määrä ei ole  kovin  suuri. 

Esimerkkikohteeksi geometnan  ja kelien  kannalta ongelmallisista tiejaksoista va-
littiin valtatie  26  Hamina-Taavetti. Tiejakso  on  kapea, mäkinen  ja  mutkainen. Ke-
liolosuhteet vaihtelevat paikallisesti  ja  raskaan liikenteen osuus  on  suuri.  

3) Runsaan raskaan  tai  kansainvälisen liikenteen vuoksi ongelmalliset jaksot 

Raskaan liikenteen aiheuttamat ongelmat liittyvät usein muihin tien ongelmiin. 
Raskaat ajoneuvot kulkevat yleensä muuta liikennettä hitaammin,  ja  niillä voi olla 
vaikeuksia päästä mäkiä ylös etenkin liukkaalla kelillä. Siten  raskas  liikenne ai-
heuttaa häiriötä  ja ohitustarvetta  muulle Ilikenteelle. 

Runsaan kansainvälisen liikenteen  on  havaittu vaikuttavan liikenteeseen erilais-
ten liikennekulttuurien vuoksi. Ulkomaisten ajoneuvojen nopeudet ovat usein sal-
littua suurempia,  ja  kuljettajat tekevät muuta liikennettä vaarantavia liikkeitä, ku-
ten riskiohituksia. Useat ulkomaiset kuljettajat eivät ole tottuneet ajamaan liuk-
kaalla kelillä.  Osa  idästä tulevista erityisesti raskaista ajoneuvoista  on  huonossa 
kunnossa  ja  liikkuu huomattavasti muuta liikennettä hitaammin. Ajoneuvoja  on 

 myös rikkoontunut muuta liikennettä vaarantaviin paikkoihin.  

Jo  edellä mainituista esimerkkikohteista erityisen runsaasti raskasta liikennettä 
 on  valtatiellä  26  Hamina-Taavetti  ja  valtatiellä  7 (E18)  välillä Siltakylä-

Kyminlinna. Siltakylä-Kyminlinna -välillä  on  myös runsaasti kansainvälistä liiken-
nettä. 

Uutena esimerkkikohteena sekä kansainväliseen että raskaaseen liikenteeseen 
liittyvistä ongelmista valittiin valtatien  7 (E18)  väli Hamina-Vaalimaa. Tällä tiellä 
geometna  on  hyvä  ja liikennemäärät  suhteellisen pieniä. Nopeuksien hajonta  ja 

 vaarallinen ajokäyttäytyminen aiheuttavat kuitenkin paljon nskitilanteita  ja  onnet-
tomuuksia. 
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4)  Päätiet  taajamissa 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä  on  taajamia, joiden läpi  tai  sen  välittömässä lähei-
syydessä kulkee valtatie. Taajaman kohdalla valtatie kapenee  ja sillä  on  run-
saasti vilkkaasti liikennöityjä tasoliittymiä. Nopeusrajoitus taajaman kohdalla  on 

 alennettu, mutta sitä ei välttämättä aina noudateta. Valtatietä kulkeville taajama- 
alue  on  pidempää tiejaksoa  hitaammin liikennöitävä kohta. Varsinaista ruuh-
kautumista kohteissa ei yleensä ole, mutta riski joutua onnettomuuteen  on  suuri. 
Usein merkittävän suuren kevyen liikenteen määrän vuoksi myös henkilövahin-
koihin johtavien onnettomuuksien riski kasvaa. 

Esimerkkikohteeksi  valittiin Kausalan taajaman kohta valtatiellä  12.  Taajaman 
kohdalla  on  useita tasoliittymiä  ja  pitkämatkainen  liikenne sekoittuu paikallislii-
kenteeseen. Liittymissä  on  tapahtunut onnettomuuksia erityisesti huonolla kelillä.  

2.2.3  Liittymät  

1)  Eritasoliittymät  

Haastatteluissa esille tulleissa eritasoliittymissä oli yleensä yksi  tai  kaksi ongel-
masuuntaa. Ongelmallisia ovat yleensä vilkkaan liikenteen ajat, jolloin päätielle 
liittyminen  on  hankalaa. Pääväylälle liittyminen  ja  siltä poistuminen häiritsee 
muuta liikennevirtaa. Puutteet eritasoliittymän rakenteessa voivat myös aiheut-
taa ongelmia. Onnettomuuksia eritasoliittymissä  on  kuitenkin tapahtunut vähän 
suhteessa liikennemäärään. 

Esimerkeiksi  valittiin valtatien  6  ja  valtatien  12  eritasoliittymä Keltissä  Kouvolan 
länsipuolella, jossa ajoittain sekä sivu- että päätien liikenne  on  erittäin vilkasta. 
Toiseksi esimerkiksi valittiin valtatien  7 (E18)  ja  valtatien  15  liittymä Kyminlinnas

-sa,  jossa tarkasteltiin erityisesti  Kotka-Hamina  ja  Kyminlinna-Hamina -ramppien 
liittymäkohtaa. Päätien liikenne  on  ajoittain erittäin vilkasta  ja  liittymä jäsenty

-mätön.  Kolmanneksi esimerkiksi valittiin valtatien  6  ja  valtatien  15  liittymä Käy-
rälammella Kouvolan itäpuolella. Käyrälammen liittymässä Kouvolan suunnasta 
rampilta vasemmalle Mikkeliin  ja  Heinolaan kääntyvä liikenne joutuu ylittämään 
vilkkaan päätien. 

Nousevat erkanemisrampit muodostavat eritasoliittymissä oman ongelmansa. 
Osassa rampeista kaarresäteet ovat lisäksi pienet. Rampeissa ei aina ole erik-
seen nopeusrajoitusmerkkejä,  ja  erityisesti henkilöautojen nopeudet rampeissa 
ovat usein suuria. Talvella ramppien liukkaus, joka usein myös poikkeaa muusta 
tieosuudesta, lisää erityisesti raskaan liikenteen ongelmia. Seurauksena  on  lui-
sumista  päin kaiteita  ja  ulosajoja.  Raskaalla liikenteellä  on  talvella vaikeuksia 
päästä ramppeja ylös, koska rampit ovat usein jyrkkiä  ja  toisaalta ajonopeus  on 

 pidettävä aihaisena kaarresäteen pienuuden takia. 

Käyrälammen eritasoliittymässä  ongelmat liittyvät myös  rampin ja  liittymän  ra-
kenteeseen. Liukkaalla kelillä erityisesti raskailla ajoneuvoilla  on  vaikeuksia 
päästä liittymästä liikkeelle, koska liikkeelle lähtö tapahtuu ylämäkeen  ja  liittymä 

 on  suurille ajoneuvoille andas. 
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2)  Tasoliittymät  

Yhteistä selvityksessä esille tulleille ongelmallisille tasoliittymille  on  liittyminen 
yleensä suhteellisen vilkkaalta sivutieltä vilkkaasti liikennöidylle päätielle. on-
gelmasta seuraa odottelua sivutiellä  ja  turvallisuusriski tietä ylitettäessä  tai 

 käännyttäessa  päätielle. Tämä  on  kuitenkin  vain  yleistys. Kaikki kohteet ovat 
erilaisia. 

Useiden liittymien ongelmien syinä mainittiin lisäksi puutteelliset näkemät, jokin 
Ilittymän rakenteellinen seikka (esimerkiksi Ilikenteenjakajan paikka)  tai  puute 
(esimerkiksi kääntymiskaistan puuttuminen)  tai  paikallisliikenteen sekoittuminen 
pääväylän pitkän  matkan  liikenteen kanssa. 

Esimerkkikohteeksi  valittiin Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue Lappeenrannan 
länsipuolella valtatiellä  6,  jossa hieman  alle  kilometrin etäisyydellä  on  kaksi vil-
kasta liittymää: valtatien  6  ja  valtatien  13  liittymä sekä valtatien  6  ja  maantien 

 3821,  Helsirigintien,  liittymä. Vilkkaan liikenteen aikana liittyminen valtatielle  6 
 aiheuttaa odottelua. Kummassakin liittymässä  on  tapahtunut runsaasti onnetto-

muuksia. Toinen esimerkkikohde, jossa liittyminen  on  vaikeaa vilkkaana aikana 
 ja  onnettomuuksia  on  tapahtunut paljon,  on  Pyhtään motellin  liittymä valtatiellä  7 

(E18).  Esimerkkinä toisen tyyppisistä ongelmista oli paikallistien  14840,  Pulpin, 
 liittymä valtatiellä  6.  Tässä liittymässä rautatie kulkee aivan päätien vieressä  ja  

raideliikenne  estää ajoittain kääntymisen sivutielle. Kääntyvien ajoneuvojen täy-
tyy odottaa päätiellä kunnes juna  on  ohittanut liittymän. 

Tasoliittymien  joukosta voidaan omaksi ryhmäkseen koota liikennevalo-ohjatut 
liittymät. Näiden ongelmana ovat yleensä päätien suunnassa tapahtuva toistuva 
punaista valoa vasten ajaminen, minkä seurauksena tapahtuu peräänajoja  ja 

 onnettomuuksia risteävissä ajosuunnissa. Haastatteluissa esille tulleista koh-
teista valittiin esimerkiksi Paimenportin liittymä valtatiellä  15  Kotkassa,  jossa on-
gelmana  on  myös toistuva ylinopeuksien ajaminen.  

2.2.4  Erityiskohteet  

Haastatteluissa esille tulleet ns. erityiskohteet muodostuivat useista samantyyp-
pisiä ongelmia sisältävistä kohteista. Erityiskohteita käsiteltiin lukuisten kohtei-
den muodostamina ongelmakokonaisuuksina, joita käsiteltiin  vain  esimerkin- 
omaisesti. Erityiskohteiden käsittely rajattiin kohteet-vaiheen jälkeen työn ulko-
puolelle. 

Selvityksessä käsiteltyjä erityiskohteita olivat  mm.  reitit kaupunkeihin  ja  ter
-minaaleihin,  onnettomuuksien jälkitilanteet, suurtapahtumat, työmaat  ja  tienpitä -

jan  toimenpiteet, melu  ja  päästöt, hirvien liikkuminen tiellä, kelien vaihtelu, poh-
javesialueet, vaarallisten aineiden kuljetukset, erikoiskuljetukset,  raja-asemien 
liikenne, liikenne koulujen läheisyydessä  ja  lossiliikenne.  

2.3  Yhteenveto 

Kuvassa  3 on  esitetty valittujen esimerkkikohteiden sijainnit. Kohdekortit ovat 
raportin lopussa. 
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sr  Mälkiä—Vesivalo  (vt  6) 

Ahvenlampi (vt6) 

Tola 	1 	Sekäharju—Tapavainola (vt6) 
Lapenranta  

Hamina—Taavetti (vt26) 

Hamina—Vaalimaa (vt7) 

Kyminlinna (vt7  ja vtl5) 

Kuortti—Tikkala  (vt5) 

Käyrä1anpi 
(vt6ja vtl5) 

Kauia (vU  

Keitti (vt6javtl2) 

Pyhtään motelli (vt7) 

Siltakylä—Kyminlmna (vt7)  
Paimenportti (vtl5)  

Kuva  3.  Selvityksen esimerkkikohteet 

Kohteet  on  numeroitu  seuraavasti:  

•  Kohde  I  -  Kuortti-Tikkala  (VT5) 
•  Kohde  2  -  Uudenmaan piirin  raja-Keitti  (VT6) 
•  Kohde  3  - Keltin eritasoliittymä (VT6-VTI2) 
•  Kohde  4  - Käyrälammen eritasoliittymä (VT6-VT15) 
•  Kohde  5  - Setkäharju-Tapavainota -liittymäalue (VT6) 
•  Kohde  6  -  Mälkiä-Vesivalo  ('[16)  
•  Kohde  7  - Ahvenlampi, Pulpin  liittymä  (VT6) 
•  Kohde  8  - Siltakylä-Kyminlinna  (\T7)  
•  Kohde  9  - Pyhtään motellin  liittymä  (VT7) 
•  Kohde  10  - Kyminlinnan eritasoliittymä (VT7-VT15) 
•  Kohde  11  -  Hamina-Vaalimaa (VT7) 
•  Kohde  12  - Kausalan  taajama  (VTI2) 
•  Kohde  13  - Paimenportin  liittymä  (VTI5) 
•  Kohde  14  -  Hamina-Taavetti  (VT26) 
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3  KEINOT  

	

3.1 	Tavoitteet  ja  toteutus 

Keinot-vaiheen tavoitteena oli tutkia telematiikan käyttömandollisuuksia liikenteen 
 hallinnan ja lilkennetiedotuksen apuvälineenä.  Tavoitteena oli lisäksi esittää  ja 
 kehittää telematlikan hyödyntämiskeinoja esimerkkikohteisiin. 

Vaihe toteutettiin keräämällä tiedot kohteiden nykytilasta, ongelmista  ja kehittä-
mistarpeista.  Tämän jälkeen kuhunkin kohteeseen mietittiin useita mandollisia 
telematiikan hyödyntämiskeinoja. Kaikki esimerkkikohteisiin esitetyt keinot  ja  nii-
den käytön tavoitteet  on  esitetty liitteessä  3.  Tarkemmin käsiteltäviä hyödyntä-
miskeinoja valittaessa penaatteena oli, että kussakin kohteessa sovelletaan  vain 

 yhtä telemaattista keinoa, jotta vaikutusten arviointi olisi helpompaa  ja  selvityk-
sessä opittaislin tuntemaan kunkin keinon erilliset vaikutukset. 

Kullekin telemaattiselle keinolle määriteltiin tavoitteet  ja  toimintaperiaatteet, sekä 
arvioitiin alustavat investointi-  ja  käyttökustannukset. Hyödyntämiskeinoja valitta-
essa pyiithin mandollisimman monipuoliseen telematiikan keinojen esimerkki- 
joukkoon. Lisäksi keinojen valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon mandollisuus 
käyttää samoja keinoja muissa samankaltaisissa kohteissa. 

Telemaattisten  järjestelmien investointikustannukset laskettiin kussakin kohtees-
sa tarvittavien laitteiden yksikköhinta-arvioiden perusteella. Lisäksi arvioitiin muut 
toteutukseen liittyvät kustannukset, jotka sisältävät  mm.  merkkien  ja  laitteiden 

 välisen kaapeloinnin,  järjestelmän sähkönsyötön, tiedonsiirto-, logiikka-  ja valvo-
molaitteet ja ohjelmistot  sekä suunnittelu-, koekäyttö-  ja rakennuttamiskustan-
nukset.  Vuotuiset käyttökustannukset arvioitiin prosenttiosuutena investointikus-
tannuksista.  

	

3.2 	Keinot  kohteittain  

3.2.1  Muuttuvat  nopeusrajoitukset tiejaksoilla 

Muuttuvilla nopeusrajoituksilla  pyritään tiejaksoilla harmonisoimaan liikennettä, 
vähentämään ohitustarvetta  tai  helpottamaan ohituksia sekä parantamaan liiken-
neturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta  ja ajomukavuutta. 

Valtatielle  6  välille Mälkiä-Vesivalo (kohde  6)  ja valtatielle  7 (E18)  välille Siltaky-
lä-Kyminlinna  (kohde  8)  esitettiin tosiaikaista tiedonkeruuta tien liikennetilan-
teesta. Siltakylän  ja Kyminlinnan  välillä ovat  jo  käytössä sään  ja kelin  mukaan 
muuttuvat nopeusrajoitukset  100, 80  ja  60 km/h.  Esityksen mukaan muuttuvia 
nopeusrajoitusmerkkejä ohjattaisiin myös liikennevirran ominaisuuksien mukaan. 
Mälkiä-Vesivalo -välille esitettiin nopeusrajoitusarvojen  100, 90, 80,  7Oja  60 km/h 

 käyttöä, eli nopeusrajoituksia myös nostettaisiin osalla tiejaksoa nykyisestä  80 
km/h  -rajoituksesta olosuhteiden salliessa. 
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3.2.2  Muuttuvat  nopeusrajoitukset  liittymissä 

Muuttuvia nopeusrajoituksia esitettiin helpottamaan liittymistä  ja  parantamaan 
liikenneturvallisuutta  ja  mukavuutta valtatiellä  6  Keltin eritasoliittymässä  (kohde 

 3)  ja  Käyrälammen eritasoliittymässä  (kohde  4)  sekä Selkäharju-Tapavainola - 
liittymäalueella (kohde  5).  Liittymissä nopeusrajoitus alennettaisiln vilkkaan lii-
kenteen aikana  80  kmlh:stä  60  km/h:iin. Keltin  ja  Käyrälammen eritasoliittymissä 
pääsuunnan nopeusrajoituksen  alentaminen tapahtuisi sivusuunnan liikenne- 
olosuhteiden mukaan. Selkäharju-Tapavainola -liittymäalueella ohjaus tapahtuisi 
sekä pääsuunnan että sivusuunnan liikennetilanteen perusteella. 

Valtatien  7 (E18)  Pyhtään motellin  liittymään (kohde  9)  esitettiin liittyvien suunti-
en liikenteen kameraseurantaa. Tilanteessa, jossa ei olisi liittyviä ajoneuvoja  tai 

 ainakaan liittyviä raskaita ajoneuvoja, nopeusrajoitus nostettaisiin  60  km/h:stä  80  
km/h:iin.  

3.2.3  Liikennetiedotus 

Liikennetiedottamisella  pyritään vaikuttamaan ajokäyttäytymiseen sekä ajomu-
kavuuteen  ja  siten parantamaan liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen sujuvuutta. 

Tietoa liikennetilanteesta  ja  tiesäästä  sekä edessä olevalla tiejaksolla olevista 
jonoista esitettiin annettavan tienvarressa olevilla muuttuvilla tiedotustauluilla 
valtatiellä  6  välillä Uudenmaan tiepilrin  raja-Keitti (kohde  2).  Tiedotustaulut,  jois-
sa kerrottaisiin liittymän liikennetilanteesta, kuuluvat muuttuvien nopeusrajoitus-
ten lisäksi valtatiellä  6  Keltin  (kohde  3)  ja  Käyrälammen  (kohde  4)  liittymiin  esi-
tettyihin telematiikan hyödyntämiskeinoihin. 

Valtatiellä  26  Haminan  ja  Taavetin  välille (kohde  14)  esitettiin tiesääasemien  ja 
 kelikameran  avulla tapahtuvaa tiedonkeruuta vallitsevista  sää-  ja  keliolosuhteis

-ta.  Tietoa jaettaisiin tiejakson kumpaankin päähän huoltoasemille sijoitettavissa 
tiedotuspisteissä. 

Tiejaksoille  Uudenmaan piirin  raja-Keitti  ja  Hamina-Taavetti esitettiin järjestettä-
vän myös ajoneuvolaitteisiin ajallisesti  ja  maantieteellisesti tarkkaa tiedotusta. 
Uudenmaan piirin  raja-Keltti  -välillä tiedotettaisiin liikennetilanteesta  ja  tiesäästä. 

 Hamina-Taavetti -välillä tiedotettaislin erityisesti tiesäästä  ja  kunnossapidon  ete-
nemisestä. Käytettäviä tekniikoita olisivat RDS-TMC (eurooppalainen  radion  lii-
kennetiedotuskanava)  ja  GSM (GSM -verkko  ja  -matkaviestimet lilkennetiedotuk

-sessa).  

Valtatielle  6  Pulpin  liittymään (kohde  7)  esitettiin muuttuvaa reittiopastusta. Ti-
lanteessa, jossa ohi kulkeva juna estää sivutielle kääntymisen, liikenne ohjattai

-sun  kulkemaan kilometrin päässä olevan Joutsenon eritasoliittymän kautta. Jär-
jestelmään kuuluisivat myös muuttuvat nopeusrajoitukset, joilla alennettaisiin 
valtatien liikennevirran nopeutta, kun liittymäalueella  on  jonoja. 

Valtatien  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäalueen  (kohde  5)  muuttuvien nope-
usrajoitusten järjestelmään kuuluisivat myös tiedotustaulut.  Jos  kuijettajat  lä -
hestyisivät liittymiä ylinopeudella,  siitä kerrottaisiin heille ennen liittymiä sijoitet-
tavilla tauluilla. 
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3.2.4 Automaattivalvonta  

Nopeusrajoitusten noudattamista esitettiin valvottavan automaattisilla kameroilla 
valtatiellä  7 (E18)  Haminan  ja  Vaalimaan välillä (kohde  11),  valtatiellä  12 Kau - 
salan kohdalla (kohde 12)ja valtatiellä  15  Paimenportin  liittymässä (kohde  13). 

 Hamina-Vaalimaa -välille ehdotettiin kokeiltavaksi kuvan tosialkaista välittämistä 
Vaalimaan  raja-asemalle. Paimenportin liittymään mietittiin järjestelmää, joka 
valvoisi sekä ylinopeuksia että päin punaista ajamista. Automaathvalvonnalla 
pyritään parantamaan ajokäyttäytymistä  ja  vähentämään liikennerikkomuksia, 
jotta liikenne hamionisoituisi  ja  liikenneturvaliisuus  paranisi.  

3.2.5  Muut ratkaisut 

Valtatien  5  Kuortti-Tikkala -ohituskaistaosuudelle (kohde  1)  esitettiin kaistakoh-
taisia nopeussuosituksia. Järjestelmä keräisi tietoa liikennetilanteesta ennen 
ohituskaistan alkua. Liikenteen jonoutuessa käytettäisiin reunakaistalla nopeus- 
suositusta 80km/h  ja  ohituskaistalla nopeussuositusta  100 km/h.  

Valtatielle  5  Kuortti-Tikkala -välille (kohde  1)  esitettiin lisäksi kaistakohtainen ras-
kaan liikenteen käyttörajoitus: raskaiden ajoneuvojen pääsy ohituskaistalle kiel-
lettäisiin niiden jonouttaessa muuta liikennettä. 

Valtatien  5  Kuortti-Tikkala  ja  valtatien  26  Hamina-Taavetti (kohde  14)  -osuuksille 
 esitettiin kunnossapidon parantamistoimenpiteitä. Edellä mainitussa kohteessa 

pyritään tasaamaan reuna-  ja  ohituskaistojen  välisiä kelieroja. Jälkimmäisessä 
mietittiin kehitettävän talvikunnossapitotoimenpiteiden ajoittamista  ja  mitoitta -
mista  keräämällä tiesäätietoja tehostetusti. 

Kyminlinnan liittymän  (kohde  10)  kohtaan, jossa Kyminlinna-Hamina -ramppi 
liittyy  Kotka-Hamina -ramppiin, esitettiin muuttuvan väistämisvelvollisuus liitty-
mässä-pakollinen pysähtyminen -merkin käyttöä. Pakollinen pysähtyminen - 
merkkiä käytettäisiin pääsuunnan liikenteen ollessa niin vilkasta, että liittyminen 
vaikeutuu.  

3.3  Yhteenveto keinosta  ja  kustannukset 

Taulukossa  1 on  esitetty yhteenveto esimerkkikohteisiin valituista keinoista  ja 
 arviot kunkin kohteen hyödyntämiskeinon investointi-ja  käyttökustannuksista. 
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Taulukko  1.  Esitettyjen telemaattisten keinojen kustannukset. 

investointi käyttö 
_____________________________________  (mk) (mk/vuosi)  

1  Kuortti-Tikkala  (VT5) 
• 	muuttuvat  kaistakohtaiset nopeussuositukset  1 740 000 75 000  
• 	kaistakohtaiset  raskaan liikenteen rajoitukset  
• 	kunnossapidon  kehittäminen  _____________ _____________  

2  Uudenmaan tiepiirin  raja -Keitti  (VT6) 
• 	informaatiotaulut  3 930 000 150 000  
• 	tiedotus  ajoneuvoon _____________ _____________  

3  Keltti (VT6, VTI2) 
• 	muuttuvat  nopeusrajoitukset  1 270 000 50 000  
• 	informaatiotaulut ______________  

4  Käyrälampi (VT6, VTI5) 
• 	muuttuvat  nopeusrajoitukset  1 065 000 50 000  
• 	informaatiotaulut _____________  

5  Selkäharju-Tapavainola (VT6) 
• 	muuttuvat  nopeusrajoitukset  1 260 000 60 000  
• 	tiedotus ylinopeudesta  informaatiotauluilla _____________ _____________  

6  Mälkiä-Vesivafo (VT6) 
• 	muuttuvat  nopeusrajoitukset  5 000 000 150 000 

7  Ahvenlampi (VT6) 
• 	muuttuva  reitinopastus  1 240 000 50 000  
• 	muuttuvat  nopeusrajoitukset _____________ _____________  

8  Siltakylä-Kyminhinna (VT7) 
• 	nykyisten muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  1 300 000 0  

informaatiotaulujen_liikennetilanneohjaus _____________ _____________  

9  Pyhtään motelhi (VT7) 
• 	nykyisten muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  350 000 20 000  

informaatiotaulujen liikennetilanneohjaus _____________ _____________  
10  Kyminhinna (VT7, VTI5) 

• 	muuttuva  väistämisvelvollisuus  liittymässä  I 290 000 1 0 000  
pakollinen pysähtyminen -merkki  _____________ _____________  

11  Hamina-Vaahimaa (VT7) 
• 	nopeuden  kameravalvonta  970 000  ei huomioitu  

12  Kausala (VTI2) 
• 	nopeuden  kameravalvonta  610 000  ei huomioitu  

13  Paimenportti (VTI5) 
• 	nopeuden  kameravalvonta  420 000  ei huomioitu  
• 	liikennevalojen noudattamisen  kameraval- 

vonta _____________ _____________  

14  Hamina-Taavetti  (VT26) 
• 	informaatiopisteet  590 000 30 000  
• 	tiedotus  ajoneuvolaitteisiin 
• 	kunnossapidon  kehittäminen  _____________ _____________ 
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4  VAIKUTUKSET  

4.1 	Tavoitteet  ja  toteutus 

Vaikutukset-vaiheen tavoitteena oli 

arvioida telemaattisten esimerkkiratkaisujen vaikutuksia kohteittain 

•  tuottaa tietoa ratkaisujen taloudellisuuden arvioimiseksi  ja  tukemaan päätök-
sentekoa arvioitaessa kohteiden paremmuusjärjestystä. 

Yksittäisistä esimerkkikohteista tehtyjen vaikutusarvioiden perusteella pyrittiin 
luomaan yleiskuva, millaisissa kohteissa sekä millaisten ongelmien ratkaisemi-
seen telematiikkaa kannattaisi hyödyntää,  ja  millaiset ratkaisut ovat käyttökelpoi-
simpia sekä vaikutuksiltaan parhaita. 

Vaikutusten arvioinniri lähtötietoina olivat keinot-vaiheessa tuotetut tiedot esi-
merkkikohteista, niiden lilkennetilanteesta  ja  niissä tapahtuneista onnettomuuk-
sista. Näitä lähtötietoja, kuten myös telemaattisten ratkaisujen toimintaperiaat-
teita, täydennettiin vaikutusarvioita tehtäessä. Tietojen täydentämisessä käytet-
tiin KEHAR  2.1 -ohjelmistoa (Tielaitos  1991),  josta saatiin liikennemäärä-, palve-
lutaso-  ja  nopeustietoja, TARVA98-ohjelmistoa  1  (Peltola ym.  1997),  josta saatiin 
tietoa onnettomuusasteista, poliisin liikenneonnettomuusrapor -tteja, Kaakkois- 
Suomen tiepiirin onnettomuusrekisteriä sekä tietoja liikenteen automaattisilta 
mittauspisteiltä että yksittäisistä nopeusmittauksista. 

Vaihe aloitettiin tarkastelemalla telematiikalla saatavia vaikutuksia käytettävissä 
olevien selvitysten perusteella. Kohteittaiset vaikutusarvioinnit tehtiin näitä selvi-
tyksiä  ja  asiantuntija-arvioita apuna käyttäen. Koska useita selvityksessä käsi-
teltyjä ratkaisuja ei oltu aiemmin kokeiltu, niiden vaikutuksista ei ole tutkittua tie-
toa. Tällaisten ratkaisujen vaikutusarviot perustuvat täysin asiantuntijoiden  au

-suntoihin.  Vaikutusten arviointia tuki myös VTT Yhdyskuntatekniikassa keväällä 
 1998  tehty selvitys muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöönotosta Suomen  pää- 

teillä (Lähesmaa  ja  Schirokoff  1998).  

Kohteittain  arvioitiin, miten  ja  millaisissa tilanteissa esitettyä ratkaisua tulisi käyt-
taä. Liikennetelematiikkaratkaisujen vaikutusarvioita tehtäessä tulisi tuntea lähtö- 
tilanne teillä, joilla  on  suunniteltu käytettävän liikenteen  hallinnan  keinoja. Lähtö- 
tilanteen tiedoilla tarkoitetaan  mm.  liikennesuoritetta  ja  onnettomuusriskiä  aikana, 
jolloin eri toimenpiteitä käytetään. Pääosin toimenpiteiden käyttötilanteet  ja  -ajat 
arvioitiin tapauskohtaisesti kustakin kohteesta kerätyn liikenne-  ja  onnettomuus- 
aineiston perusteella. 

Kussakin kohteessa arvioitiin, miten keinot vaikuttaisivat keskinopeuksiin  ja  lii-
kenneturvallisuuteen  sekä tapauskohtaisesti myös ajokäyttäytymiseen  ja  tien-
käyttäjien mukavuuteen. Koska keinoja, kuten muuttuvia nopeusrajoituksia, käy -
tetään eri tavoin eri tilanteissa, arvioitiin vaikutukset tilanteittain. Lopuksi tehtiin 
vaikutusten kokonaisarviot. 

Turvallisuusvaikutukset  arvioitiin keskinopeuksissa tapahtuvan muutoksen pe- 
rusteella. Voidaan esittää kysymys, voisivatko muiden tekijöiden, kuten hajonnan 

 tai  ajokäyttäytymisen  muutokset, olla liikenteen telematiikkaa käytettäessä niin 
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paljon merkittävämpiä kuin tilastollisessa aineistossa keskimäärin, että turvalli-
suusvaikutus olisi erilainen. Asiantuntijat eivät kuitenkaan löytäneet tarkempien 
tutkimustulosten puuttuessa riittäviä perusteita, minkä vuoksi keskinopeuden 
muutoksen  ja  onnettomuusmäärissä  tapahtuneen muutoksen välinen yhteys ei 
pätisi myös liikennetelematiikan yhteydessä. 

Lopuksi tarkasteltiin tuloksia  ja  sekä pyrittiin arvioimaan laajemmin telematiikan 
vaikutuksia eri tyyppisissä kohteissa. Vaikutukset-vaiheen päätulokset eli kohde-
kohtaiset vaikutusarviot  on  esitetty kohdekorteissa. Yhteenveto vaiheen tulok-
sista  on  luvussa  4.3. 

42  Aikaisemmat tutkimukset 

Sään  ja kelin  mukaan muuttuvissa nopeusrajoitusmerkeissä käytettävien eri  no
-peusrajoitusarvojen käyttöaikojen  osuuksia voidaan arvioida tiesääasemilta saa-

tavien tietojen perusteella. Saastamoinen  (1994) on  arviolnut  erilaisten talvikelien 
osuudet  talven  1992-93  aikana Suomessa. Estlander  (1995) on  puolestaan arvi-
oinut liikennesuoritetta eri keleillä. Muuttuvissa merkeissä käytettävien eri nope-
usrajoitusarvojen käyttöaikoja voidaan arvioida sekä näiden tutkimusten että 
kanden muuttuvista nopeusrajoituksista tehdyn tutkimuksen (Tielaitos  1995, Rä- 
mä 1997)  perusteella. 

Tuntiliikenteen  vaikutusta liikenneturvallisuuteen eri tyyppisillä teillä eri valoi-
suusolosuhteissa  ja  palvelutasoilla  on  selvitetty Tielaitoksen  LAM-asemilta  vuo-
sina  1991-93  kerätyistä tiedoista (Pajunen  ja  Kulmala  1995).  Lisäksi  on  selvitetty 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusasteita eri keleillä 
(Malmivuoja Peltola  1997). 

M  uuttuvien  nopeusrajoitusten vaikutusta ajo nopeuksiin  on  tutkittu valtateiden  1 
(E18)  (Viatek  Oy  1997)  ja  valtatien  9  (Tielaitos  1995)  yksiajorataisilla osuuksilla 

 ja  Tuusulantiellä  liittymässä (Kulmalaja Pajunen  1986).  Valtatiellä  7 (E18)  Kotka - 
Hamina -moottoritiellä olevan sääohjatun järjestelmän  on  todettu vaikuttavan 
myönteisesti alentaen keskinopeutta  ja  pienentäen nopeuksien  hajontaa (Rämä 

 1997).  Kuituoptisen  muuttuvan nopeusrajoitusmerkin  on  todettu alentavan nope-
uksia enemmän kuin sähkömekaanisen merkin (Luoma  1996).  

Suomessa ei ole tehty varsinaisia tutkimuksia muuttuvien nopeusrajoitusten  tur-
vallisuusvaikutuksista. Liikenneturvallisuusmuutoksia  voidaan arvioida käyttä-
mällä Rannan  ja  Kallbergin  (1996)  laajaan kansainväliseen tilastoaineistoon pe-
rustuvaa tutkimusta keskinopeuden muutoksen  ja  henkilövahinko-onnettomuuk-
sien muutoksen välisestä yhteydestä. 

Penttinen  (1996) on  tutkinut autoilijoiden informaatiotarvetta. Varsinaisia tutki-
muksia Ilikenneinformaation käytön vaikutuksista esimerkiksi reitinvalintaan, 
matka-aikoihin  tai  turvallisuuteen ei ole Suomessa tehty. 

Anila  ja  Mäkinen  (1998)  ovat tutkineet automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuk-
sia kuljettajien liikennekäyttäytymiseen  70 km/h, 60 km/h  ja  50 km/h  —nopeusra-
joitusalueilla  sijaitsevassa liittymässä. Mäkinen  (1993) on  tutkinut automaattisen 
nopeusvalvonnan vaikutuksia noin  50  kilometrin mittaisella osuudella valtatiellä  1 
(El 8).  
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4.3 	Vaikutusarviot  

4.3.1  Muuttuvat nopeusrajoitukset tiejaksoilla 

Muuttuvilla nopeusrajoituksilla  kohteessa saavutettavissa olevat hyödyt riippuvat 
rajoitusten vaihtelutarpeesta  ja  ongelmien esiintymisestä eri olosuhteissa. Saa-
vutettavat kokonaisvaikutukset ovat suuret paljon liikennettä sisältävissä koh-
teissa, joissa  on  tapahtunut onnettomuuksia. Kapasiteettiongelmallisilla teillä 
ohjaus tulisi järjestää myös  sää-,  keli-  ja  valoisuustilanteen  perusteella, jotta 
muuttuvalle rajoitukselle saadaan enemmän käyttöä  ja  liikenneturvallisuusnäkö

-kulma ohjauksessa tulisi riittävästi huomioitua. 

Alentamalla nopeusrajoitusta ongelmatilanteissa, kuten sään  tai  kelin  ollessa 
huono  tai  tien välityskyvyn ylittyessä, liikenneturvallisuus parantuu. Huonolla 
säällä onnettomuusriski  on  normaalia suurempi. Vilkkaan liikenteen aikana  on

-nettomuusaste  on  taas yleensä normaalia pienempi, joten nopeuden alentami-
nen vilkaan liikenteen aikana kohdistuu liikenneturvallisuuden kannalta väärään 
ajankohtaan. Muut hyödyt saattavatkin olla liikennetilanteen mukaan tapahtu-
vassa ohjauksessa liikenneturvallisuuden paranemista merkittävämpiä. 

Alentamalla nopeusrajoitusta vilkkaan liikenteen aikana voidaan välttää kiintei-
den alhaisempien nopeusrajoitusten käyttäminen hetkellisten liikenteen huippu- 
tuntien ongelmien vuoksi. Alennetulla nopeusrajoituksella  on  myönteisiä vaiku-
tuksia liikennevirtaan. Liikenne harmonisoituu eli nopeuksien hajonta pienenee 

 ja  nopeat kiihdytykset  ja  jarrutukset  vähenevät. Liittyminen sivuteiltä helpottuu. 
 Tien  välityskyky  kasvaa,  ja  yksittäisissä tapauksissa keskinopeus voi alennetun 

nopeusrajoituksen vaikutuksesta säilyä korkeampana, kuin  se  olisi ennen- 
tilanteessa. Käytettäessä nopeusrajoitusarvoja  10 km/h  -porrastuksella  nopeus-
rajoitus voidaan alentaa riittävän ajoissa  ja  tarkasti. Lisäksi erityisesti kynnys 
alentaa nopeusrajoitus  80  km/h:stä  60  km/h:iin  voi olla usein suuri. 

Jotta nopeusrajoituksia  on  mielekästä ohjata liikennemäärän perusteella, tuntilli-
kennemäärien tulee olla korkeita  ja  kapasiteettiongelmien  toistuvia. Valtatien  6 

 Mälkiä-Vesivalo -välillä (kohde  6)  nopeusrajoitusten vaihtelutarve vaikutti suu-
relta,  ja  myös rajoituksen  60 km/h  käyttö liikennevirran ominaisuuksien perus-
teella saattaisi olla järkevää. Valtatien  7  Siltakylä-Kyminlinna  -välillä (kohde  8) 

 sen  sijaan saattaisi liikennetilanteen perusteella olla riittävää käyttää  vain  rajoi-
tuksia  100  ja  80km/h. 

Nopeusrajoituksen  alentamisen  20 km/h  arvioitiin laskevan keskinopeutta noin 
 2-4 km/h  olosuhteiden vaikutuksen lisäksi. Keskinopeuden muutoksen perus-

teella oletetaan, että onnettomuuksien määrä alennettujen rajoitusten aikana 
vähenee  6-12  %.  

Hyvissä  sää-  ja  liikenneolosuhteissa  tapahtuvan nopeusrajoituksen nostamisen 
vaikutusta arvioitiin valtatien  6  välillä Mälkiä-Vesivalo. Nopeusrajoitusta  nostet

-taessa  matka-ajat lyhenisivät, mutta liikenneturvallisuus heikkenisi. Nopeusra-
joituksen nostamisen  20 km/h  arvioitiin kasvattavan keskinopeutta  3-5 km/h  ja 

 lisäävän onnettomuuksien määrää korkean nopeusrajoituksen käytön aikana  10-
17  %.  Mikäli tiellä sekä nostettaisiin että alennettaisiin rajoituksia muuttuvilla 
merkeillä, jäisi kokonaisvaikutus liikenneturvallisuuteen pieneksi. 
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Ohjattaessa  muuttuvia nopeusrajoituksia sekä liikennetilanteen että sääolosuh-
teiden perusteella voitaisiin esimerkkikohteissa nopeusrajoitusta  100 km/h  käyt-
tää aikana, jona osuus liikennesuoritteesta olisi noin  15-30  %, rajoitusta  80 km/h 

 aikana, jona osuus liikennesuoritteesta olisi noin  60  % suoritteesta,  ja  rajoituksia 
 70 km/h tai 60 km/h  aikana, jona osuus iikennesuoritteesta olisi noin  10-25  % 

liikennesuoritteesta.  

4.3.2  Muuttuvat nopeusrajoitukset liittymissä 

Muuttuvilla nopeusrajoituksilla  uskottiin voitavan alentaa nopeustasoa  ja  paran-
taa liikenneturvallisuutta liittymissä, vaikka todellisia vaikutuksia ei tunneta. Asi-
antuntijat arvioivat, että valtatiellä  6  Selkäharju-Tapavainola  -alueen (kohde  5) 

 liittymien  ja  Käyrälammen liittymän  (kohde  4)  välityskyky  paranisi hieman, kun 
aikavälit päätiellä kasvaisivat alennettujen nopeusrajoitusten aikana. Tällöin 
päätielle liittyvien ajoneuvojen  on  helpompi kiihdyttää päätien nopeustasoon.  

On  vaikea määritellä aika, jolloin nopeusrajoituksia liittymissä tulisi alentaa, mi-
käli Ilittymäri liikenneturvallisuutta haluttaisiin parantaa muuttuvien nopeusrajoi-
tusten avulla. Onnettomuusriski liittymässä  on  yleensä korkeampi liikenteen ol-
lessa hiljaista kuin vilkasta. Toisaalta vilkkaan liikenteen aikana nopeusrajoituk

-sen  alentaminen vaikuttaa suureen liikennemäärään. 

Selkäharju-Tapavainola -liittymäalueella  arvioitiin liikennetilanteen perusteella 
asetetun nopeusrajoituksen  60 km/h  kohdistuvan noin  35  %:iin liikennesuorit-
teesta.  Vastaavan osuuden arvioitiin Käyrälammen liittymässä olevan  15  %.  Li-
säksi sään perusteella alennetun rajoituksen arvioitiin kohdistuvan  15  %:iin lii-
kennesuoritteesta. 

Nopeusrajoituksen  alentamisella  (-20 km/h)  liittymässä uskotaan olevan suu-
rempi  (4-7 km/h)  keskinopeutta alentava  vaikutus kuin nopeusrajoituksen alen-
tamisella pitkällä tieosuudella. Onnettomuuksien määrä vähenee alennetun  ra -
joituksen  aikana noin  12-19  %.  

Valtatiellä  7 (E18)  Pyhtään motellin  liittymässä (kohde  9)  nopeusrajoitus suun-
niteltiin nostettavan  60  km/h:stä  80  km/h:iin  silloin, kun sivusuunnista ei ole liitty-
vää liikennettä. Toimenpide ei vähentäisi liittymässä tapahtuvia risteämisonnet-
tomuuksia. Valtaosa liittymässä tapahtuneista onnettomuuksista  on  ollut sellai-
sia, joiden aikana oltaisiin voitu käyttää kumpaa tahansa nopeusrajoitusarvoa, 

 jos  suunniteltu järjestelmä olisi ollut käytössä. Järjestelmän käyttöönotto saattaisi 
lisätä tällaisia onnettomuuksia,  ja  onnettomuuksien seuraukset vakavoituisivat. 
Arvioitiin, että nopeusrajoituksen nostaminen  20 km/h  kasvattaisi rajoituksen ai-
kaista keskinopeutta liittymässä noin  5-8 km/h.  Nopeuden muutoksen mukaisesti 
onnettomuuksien  ja  vaaratilanteiden  määrä lisääntyisi  17-27  %.  

Valtatiellä  6  Keltin  liittymässä (kohde  3)  esitetyn järjestelmän avulla olisi vaikea 
parantaa liikenneturvallisuutta  tai  vähentää aikakustannuksia: liittymässä  on  ta-
pahtunut vähän onnettomuuksia eikä  rampilla  ei jouduta odottelemaan liittymistä 
pääteille. Suunnitellun ratkaisun arvioitiin kuitenkin toimivan hyvin  ja  saavan 
tienkäyttäjien hyväksynnän sekä vähentävän jarrutusten  ja  kiihdytysten  määrää. 
Lisäksi tienkäyttäjät saattaisivat kokea liittymisen entistä helpompana. Ratkai-
susta voisi olla enemmän hyötyä toisissa vastaavan tyyppisissä liittymissä, jois- 
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sa  liittymän välityskyky  ja  liikenneturvallisuusongelmat  ovat suuremmat kuin  Kel
-tissä.  

4.3.3  Liikennetiedotus  

Tienvarren tiedotustaulut  lisäävät kuijettajien mukavuutta, mutta niiden vaiku-
tus liikenteeseen lienee pieni. Parhaat vaikutukset arvioitiin olevan kelitiedotuk-
sella  ja  ennakoivalla tiedotuksella  edessä olevista yhtenäisistä jonoista. Tiedo-
tustaulujen vaikutus nopeuksiin  on  kuitenkin pieni verrattuna muuttuviin nopeus- 
rajoituksiin. Tiedotustauluilla  on  vaikea tiedottaa esimerkiksi maatalouskoneista 

 ja  hälytysajoneuvoista,  koska tiedotus olisi pystyttävä ajoittamaan  ja  paikanta-
maan tarkemmin kuin tiedotustauluilla  on  mandollista. Monissa muissa liikenteen 
poikkeuksellisissa häiriötilanteissa tiedotustauluilla voidaan välittää tienkäyttäjille 
olennaista tietoa esimerkiksi onnettomuuksista. Ongelmana  on  kuitenkin ajan- 
tasainen tiedonsaariti häiriötilanteista. Mikäli tiedotusta ei saada ajoitettua oikein, 
tienkäyttäjät saattavat kokea tienvarren viestit jonoutuneessa liikennetilanteesta 
turhina, koska tilanne  on  muutenkin selvä. 

Valtatiellä  6  Pulpin  liittymään Ahvenlammella (kohde  7)  esitettiin esimerkki 
muuttuvasta reittiopastuksesta,  vaikka liittymään rakennetaankin eritasoliitty

-mä.  Muuttuva reittiopastus voi joissakin kohteissa olla erittäin toimiva  ja  käyttö-
kelpoinen ratkaisu. Tienkäyttäjät noudattavat yleensä hyvin reittiopastusta  ja 

 ovat tyytyväisiä siitä saatavaan tietoon. Myös Pulpin liittymän järjestelmällä 
saataisiin kääntyvät ajoneuvot ohjattua toisen liittymän kautta junan estäessä 
kääntymisen  ja  siten vältettäisiin turha muuta liikennettä häintsevät kääntyvien 
ajoneuvojen jonot valtatiellä. Liikenneturvallisuushyöty Pulpin liittymässä olisi 
kuitenkin teoreettinen,  sillä  kääntymistä odottavista ajoneuvoista johtuvia on-
nettomuuksia ei ole tapahtunut. 

Ajantasainen  tiedotus liikenteestä  tai  keliolosuhteista tiedotuspisteissä  huolto- 
asemilla yms. paikoissa tavoittaa lähinnä raskaan liikenteen kuljettajia. Henkilö-
autojen kuljettajat käyttävät tiedotuspisteitä  vain  satunnaisesti. Valtatien  26  Ha-
mina-Taavetti (kohde  14)  raskasta liikennettä palvelevista tiedotuspisteistä saa-
tavan tiedon perusteella kuljettajat voisivat varautua  välin  keliongelmiin  tai  jäädä 
odottamaan kunnossapidon etenemistä. Tiedotettaessa kun nossapidon etene-
misestä minimoitaisiin kohteessa  turhat  odotusajat.  

Tiedottamalla  tienkäyttäjän omiin ajoneuvolaitteisiin  voitaneen vaikuttaa tien-
käyttäjien ajotapaan  ja  matkamukavuuteen. Ajotavan  muuttuessa myös liiken-
neturvallisuus parantuu. Tällä hetkellä RDS-TMC-  ja  GSM-laitteiden, joilla tiedo-
tus voidaan kohdistaa tietylle alueelle, käyttö  on  vielä vähäistä  ja  tiedotus ta-
voittaa  vain  pienen osan autoilijoista. Tiedon saavista kuljettajista noin puolet 
muuttaa ajotapojaan. Kokonaisvaikutus liikenteeseen  jää  kuitenkin tällä hetkellä 
pieneksi. 
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4.3.4  Automaattivalvonta 

Automaattivalvontaa  käytettäessä keskinopeus alenee  ja  erityisesti suuret ylino-
peudet vähenevät,  jos  ylinopeudet  ovat ennen-tilanteessa olleet ongelmana 
kohteessa. Liikennevalorikkomusten määrän arveltiin vähentyvän liittymissä, 
joissa valvotaan punaisia päin ajamista kameroin,  ja  joissa siitä tiedottaminen 
voidaan toteuttaa selkeästi siten, että kaikki tienkäyttäjät havaitsevat valvonnan. 

Automaattisen valvonnan arvioitiin keskimäärin alentavan keskinopeuksia liitty-
missä  3-5 km/h  ja  tiejaksoilla  1-2 km/h,  minkä seurauksena arvioitiin onnetto-
muuksien määrän liittymissä alenevan  12-17  %  ja  tiejaksoilla  3-6  %.  

4.3.5  Muut ratkaisut 

Valtatien  5  Kuortti-Tikkala  -välin  (kohde  1)  ohituskaistoille  esitettyjen kaistakoh-
taisien nopeussuositusten  ja  raskaan liikenteen ohituskaistan käyttökiellon hyö-
tyjen arvioitiin olevat vähäiset. Onnistuneet ohitukset ohituskaistajaksolla  Ii

-sääntyisivät  vain  vähän ennen-tilanteeseen verrattuna. Ohittajat voivat ohitus- 
kaistan jälkeen käyttää korkeampaa nopeutta kuin ennen tilanteessa. Vaikutuk-
set kohdistuvat kuitenkin pieneen määrään ajoneuvoja. Toisaalta järjestelmällä 
olisi haittoja. Eri nopeussuositusten käyttäminen reuna-  ja  ohituskaistalla lisäisi 
nopeuseroja, kiihdytyksiä  ja  jarrutuksia  ainakin lyhyillä ohituskaistajaksoilla. 
Tielle syntyy raskaiden ajoneuvojen jonoja, joita  on  entistä vaikeampi ohittaa. 
Raskaan liikenteen ajoneuvot joutuvat hidastamaan kulkua  tai  ohittamaan kaksi-
kaistaisella tiejaksolla, missä ohittaminen  on  vaarallisempaa  kuin ohituskaistalla. 
Ohituskaistatiellä muuttuvia nopeusrajoituksia  tai  -suosituksia ei tulisi käyttää 
pelkästään ohituskaistan kohdalla, vaan pitkillä osuuksilla kuten muillakin  kapa

-siteettiongelmallisilla tiejaksoilla. 

Ohituskaistojen talvikunnossapidon  kehittämisellä  on  ainoastaan myönteisiä vai-
kutuksia liikenteeseen. Liikenneturvallisuus parantuu  ja  tienkäyttäjien kokema 
mukavuus lisääntyy. Kunnossapidon kehittäminen vaikuttaa Tielaitoksen talvi-
ku nnossapitokustannuksiin. Talvikunnossapitokustan nukset laskevat, koska 
kunnossapitotoimenpiteet osataan ajoittaa  ja  mitoittaa  paremmin kuin ilman tie-
toa. Toisaalta kunnossapitokustannukset kasvavat,  jos  kunnossapitotoimenpi

-teitä joudutaan tarkemman tiedon vuoksi tekemään useammin. 

Muuttuvan väistämisvelvollisuus liittymässä-pakollinen pysähtyminen —merkki-
yhdistelmän käytön vaikutukset Kyminlinnan liittymän  Kotka-Hamina  ja  Kymin-
linna-Hamina -ramppien liittymässä (kohde  10)  arvioitiin pieniksi. Arvioitiin, että 

 STOP-merkin vaikutuksesta  turhat  kiihdytykset  ja  jarrutukset  rampilla  lisääntyisi-
vät  ja  liittyminen hankaloituisi. Pakollinen pysähtyminen merkin käyttöaikana ei 
liikenteessä odoteta tapahtuvan muutoksia. 
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5  MENETELMÄT  

5.1 	Tavoitteet  ja  toteutus 

Menetelmät-vaiheen tavoitteena oli selvittää  ja  vertailla menetelmiä, joilla tielii-
kenteen telematiikan taloudellisuutta  ja  muita päätökseen vaikuttavia tekijöitä 
voidaan arvioida. Lopputuloksena kuvattiin menetelmät, joilla selvityksen inves-
tointilaskelmat  ja  vaihtoehtojen vertailu toteutettiin arviointi-vaiheessa. 

Menetelmät-vaiheen alussa käsiteltiin telematiikkainvestointien arviointimenette-
lyn teoreettinen viitekehys: miten arviointi tulee suorittaa  ja  mitä tekijöitä siinä tu-
lee huomioida. Viitekehyksen pohjalta määriteltiin, miten investointilaskelmat 
Kaakkois-Suomen telematiikkaselvityksessä tehdään käytännössä. Lisäksi käsi-
teltiin analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) -monikriteerianalyysimeneteln -iäa 
päatöksenteon apuvälineenä vertailtaessa telematiikkainvestointeja keskenään 
sekä erikseen telematiikka-  ja tienrakennusinvestointia.  

5.2 	Yleistä  

I  nvestointilaskelmien  käyttö  on  perusteltua telematiikkahankkeissa, joiden  pää- 
vaikutuksille  on  perinteisesti hyväksytyt raha-arvot  ja  joissa keskitytään tehok-
kuuden  tai  turvallisuuden parantamiseen. Osaa telematiikkaselvityksen esimerk-
kihankkeiden tavoitteista  ja  vaikutuksista  on  mandollista hyödyntää investointi-
laskel  missa. 

Telematiikkahankkeilla  on  kuitenkin myös tärkeitä vaikutuksia, joiden ottaminen 
huomioon investointilaskelmissa  on  mandotonta. Eräs tällainen tekijä  on  telema-
tiikalla tienkäyttäjille  tuotettava palvelu. Lisäksi pelkkä taloudellisten tunnusluku-
jen tunteminen ei riitä tehtäessä päätöksiä toteutettavista hankkeista.  On  harkit-
tava myös esimerkiksi kohteen tärkeyttä  ja  muita mandollisia vaihtoehtoisia  pa

-rannustoimenpiteita  tai  telematiikkainvestointeihin  liittyviä riskejä. 

Monikriteerianalyysit  tukevat päätöksentekijää, kun päätökseen liittyy useita eri 
yksiköissa mitattavia  tai  vaikeasti arvotettavia kriteerejä. Monikriteerianalyysit 
ovat investointilaskelmia joustavampi menetelmä missä tahansa muodossa mi-
tattavissa olevien tavoitteiden  ja  päättäjien kokemuksen sekä mielipiteiden sisäl-
lyttämiseen päätöksentekoon.  

5.3 	Investointilaskelmat  

Selvityksessä esimerkkihankkeiden investointilaskelmat tehtiin soveltamalla hie-
man yksinkertaistaen Tielaitoksen tieliikenteen ajokustannusten laskentaperi-
aatteita (Tielaitos  1996).  

Telematiikkainvestointi  aiheuttaa kuvan  4  periaatteen mukaisen kassavirran. Ku-
vassa näkyvät investointilaskelmissa huomioitavat kustannuserät. 
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Kuva  4.  Telematlikkain vestoinnin  periaatteellinen  kassa  virta.  

Investointilaskelmissa käytetyt kustannustekijät olivat seuraavat: 

-  Investointikustannukset, jotka syntyvät hankkeen alussa laitteista  ja 
 työstä. Telematiikkajärjestelmän laitteiden käyttöikä  on  erilainen. Selvi-

tyksessä käytettiin tilanteen yksinkertaistamiseksi kaikille telematiikkain-
vestoinneille  10  vuoden keskimääräistä pitoaikaa  ja  keinot-vaiheessa ar-
vioitua investointikustannusta. 

-  Käyttökustannukset, jotka aiheutuvat järjestelmän toiminnasta, valvon-
nasta  ja  huollosta. Käytännössä ylläpitokustannukset vaihtelevat vuosit-
tain. Laskelmissa käytettiin keinot-vaiheessa arvioituja vuotuisia käyttö - 
kustan  nu  ks  ja.  

-  Muut toimintakustannukset. Telematiikan käytöllä voi olla vaikutuksia 
muihin Tielaitoksen toimintakustannuksiin, kuten tienpidon kustannuk

-sun.  Telematiikalla  voidaan parantaa esimerkiksi talvikunnossapidon 
ajoitusta  ja  siten saada säästöjä (Pilli-Sihvola  1993).  Niissä tapauksissa, 
joissa telematiikkainvestoinnin arvioitiin vaikuttavan toimintakustannuk

-sun,  otettiin nämä huomioon laskelmissa. Toimintakustannukset voivat 
joko laskea  tai  nousta. 

- Ajokustannukset. Tielaitoksen investointilaskelmissa  käyttämät ajokus-
tannukset muodostuvat onnettomuus-, aika-, ajoneuvo-, päästö-  ja  me

-lukustannuksista.  Kustannukset kasvavat yleensä vuosittain liikenne- 
määrän lisääntyessä. Yksinkertaistuksena laskelmissa käytettiin pitoai

-kana  keskimääräistä vuotuista ajokustannusten muutosta. Onnetto-
muus-  ja  aikakustannusten  muutos laskettiin telematiikkajärjestelmän ai-
kaansaamien onnettomuus-  ja  nopeusmuutosten  perusteella. Ajokus-
tannusten kokonaishyöty saatiin laskemalla yhteen yksittäisten tekijöiden 
kustannusvaikutukset. 

Kustannustekijöiden  perusteella laskettiin investoinnin tuottavuuden tunnusluku 
hyöty-kustannussuhde  ja  hankkeen kannattavuuden tunnusluku sijoitetun pää-
oman tuottoaste.  
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-  Hyöty-kustannussuhde. Hankkeen keskimääräiseltä pitoajalta vuotuiset 
ajoneuvokustannusten säästöt, käyttökustannukset  ja  Tielaitoksen  mui-
den toimintakustannusten lisäys  tai  säästö diskontattiin tarkastelujakson 
alkuun. Kaikkia kustannuksia  ja  hyötyjä  verrattiin bruttoperiaatetta riou-
dattaen. (Kaava  1)  
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-  Sijoitetun pääoman tuottoaste. Ajo- käyttö-  ja  toimintakustannusten  ero-
tuksena saadaan telematiikkainvestoinnin vuotuinen voitto,  jota  verrataan 
investointikustannukseen. (Kaava  2)  

Tunnuslukuja  voidaan käyttää lähinnä samantyyppisten investointien vertailuun. 
Hyöty-kustannussuhteen ollessa suurempi kuin yksi investoinnista saatavat tuo-
tot  ovat kustannuksia suuremmat. Tätä ei voida kuitenkaan pitää suoraan inves-
toinnin hyväksymiskriteerinä Huomioon tulee ottaa myös budjettirajoitteet  ja 

 muiden hankkeiden tuottavuus. Kannattavuusvaatimus eri tyyppisillä investoiri-
neilla  on  erilainen.  

5.4 	Päätöksenteon  tukijärjestelmä 

Liikennetelematiikan hyödyntämismandollisuuksia  arvioitaessa tulisi investointi- 
laskelmien tulosten lisäksi ottaa huomioon monia tekijöitä, joille ei voida määrit-
tää rahallista arvoa. Selvityksessä käytettäväksi päätöksenteon tukimenetelmäksi 
valittiin analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) -menetelmä.  Se on  menetelmä, jon-
ka avulla voidaan ratkaista monikriteerisiä päätöksenteko-  ja  valintaongelmia. 
AHP-menetelmä mandollistaa monimutkaisen päätöksen rakentamisen  hierarki- 
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an  muotoon  (kuva  5). Se  perustuu kolmeen periaatteeseen, jotka ovat  mallin  ra- 
kentaminen, suhteelliset parivertailutja painoarvojen yhdistäminen. (Saaty  1985.)  

Ensimmäinen vaihe AHP-menetelmässä  on  koko  päätöksenteko-ongelman  mal
-lintaminen hierarkiaksi.  Malli muodostuu tavoitteesta, valintakriteereistä  ja  mah-

dollisista alikriteereistä sekä olemassa olevista vaihtoehdoista. 

Kyky rakentaa monimutkainen päätöksentekomalli  ja  kohdistaa huomio yksittäi
-sun  osatekijöihin  vahvistaa päätöksentekomandollisuuksia. AHP-menetelmä me-

nee tavanomaisia päätöksentekotekniikoita pidemmälle, koska  se  ei vaadi nu-
meerisia arvailuja. Jokaista vaihtoehtoa  ja  kriteeriä voidaan tarkastella suhteessa 
muihin tekijöihin. Subjektiiviset arviot ongelman osatekijöistä, joihin ei ole ole-
massa mitään miifakaavaa, ovat helposti tehtävissä. Arvioiden perusteella mää-
ritellään suhteelliset painoarvot päätöksentekokriteereille  ja  vaihtoehdoille.  

TAVOITE 

kriteerit 	kriteerit 	kriteerit 	kriteerit  

alakriteerit 	I  alakriteerit  

I_vat0e0t] 	LtoiJ 	Lvat0e 0t  

Kuva  5.  Periaatekuva päätöksentekohierarkiasta. 

Kriteerien  ja  vaihtoehtojen vertailun tuloksena saadaan vaihtoehtojen suhteelli-
nen paremmuusjärjestys tavoitteeseen nähden. Lopputulos syntyy laskemalla 
yhteen vaihtoehdon kunkin kriteerin suhteen saamat painoarvot. Hierarkiassa 
voidaan esittää välituloksina vaihtoehtojen paremmuusjärjestys minkä tahansa 
kriteerin suhteen. 

AHP-menetelmä  on  väline, joka auttaa tekemään haastatteluista rakenteellisen  ja 
 joka suuntaa päätöksentekijät ajattelemaan erilaisia päätökseen vaikuttavia teki-

jöitä. Menetelmä auttaa havainnollistamaan, miten päätökset ovat syntyneet  ja 
millä  tavalla päättäjät ovat arvioineet  ja  arvostaneet  eri asioita. Vaikka menetel-
mä tuottaa hyvinkin yksityiskohtaisia tuloksia vaihtoehtojen keskinäisestä  pa

-remmuusjärjestyksestä,  ei tuloksia tule tulkita liian kirjaimellisesti. Menetelmä 
auttaa suuntaamaan  ja  tukemaan ajattelua, mutta lopputulos antaa silti  vain  mää-
rätyt hierarkiassa käsiteltävät näkökannat huomiolvan lopputuloksen. 

Menetelmät-vaiheessa suunnitellut AHP-hierarkiat telematiikkahankkeiden kes-
kinäiseen vertailuun sekä telematiikka-  ja  tienrakennushankkeen  vertailuun ku-
vataan luvussa  6  Arviointi. 
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6 	ARVIOINTI  

6.1 	Tavoitteet  ja  toteutus 

Arviointi-vaiheen tavoitteena oli 

• 	selvittää liikennetelematiikan hyödyntämisen liikennetaloudellisuutta valituis- 
sa kohteissa 

• 	pohtia taloudellisuuden lisäksi muita valituissa kohteissa liikennetelematiikari 
käyftöönottoon  vaikuttavia tekijöitä  ja  niiden merkitystä investointipäätöksiin 

• 	saada Kaakkois-Suomen tiepiirin arviointi-vaiheeseen osallistuvat henkilöt 
pohtimaan telematiikan hyödyntämismandollisuuksia  ja  siten saada arviointi- 
vaiheen tulokset vastaamaan tiepiirin ajatuksia  ja  pohjustamaan  tiepiirin lii-
kennetelematiikan hyödyntämisstrategian syntymistä 

•  muodostaa yleinen näkemys liikennetelematiikan hyödyntämismandollisuuk
-sista ja  käytön järkevyydestä Kaakkois-Suomen tiepiirissä. 

Selvitys aloitettiin tekemällä vaikutusarvioiden perusteella yksinkertaistetut lähtö- 
oletukset telematiikkaratkaisujen vaikutuksista nopeuksiin  ja  liikenneturvallisuu

-teen  niissä valituissa kohteissa, joissa hyöty-kustannusanalyysit oli tarkoituk-
senmukaista tehdä. Hyöty-kustannusanalyysi tehtiin  9  kohteelle.  Viidessä koh-
teessa hyöty-kustannusanalyysin tekemistä ei vaikutusarvioiden jälkeen pidetty 
tarpeellisina, koska ratkaisujen positiiviset vaikutukset olivat joko vähäisiä  tai 

 niitä ei osattu arvioida riittävän tarkasti taloudellisuuslaskelmien tekemiseksi. 
Kohteittain tehtyjen investointilaskelmien päätulokset  on  esitetty kohdekorteissa. 
Tekstissä  on  käsitelty yhteenveto investointilaskelmien tuloksista. 

Liikennetelematiikan hyödyntämismandollisuuksia  ja  investointipäätöksiin  vai-
kuttavien tekijöiden merkitystä arvioitiin haastattelemalla viittä Kaakkois -S  uomen 

 tiepiirin asiantuntijaa. Haastatteluissa keskusteltiin telematiikan hyödyntämisestä 
seitsemässä esimerkkikohteessa  ja  telematiikka-  ja  tienrakennusinvestointivaih-
toehtojen vertailusta  valtatiellä  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäatueella  (kohde 
5)ja Mälkiä-Vesivalo tiejaksolla (kohde  6).  Haastatteluissa käytettiin apuna AHP -
menetelmää. 

Haastattelujen tulosten perusteella selvitettiin kohteiden sekä niihin suunniteltu-
jen telemaattisten ratkaisujen paremmuusjärjestystä eri kriteerien, kuten kohteen 
tarkeyden  tai  syntyvien hyötyjen  suhteen. Lisäksi tarkasteltiin, miksi päätöksen-
tekijät olivat pitäneet määrättyjä ratkaisuja muita tärkeimpinä  ja  millaisia mielipi-
de-eroja oli haastateltavilla. 

Vaikutustarkastelujen,  hyöty-kustannusanalyysien  ja  haastattelujen tulosten pe-
rusteella tehtiin suositus jatkosuunnitelusta  ja  mandollisista toteutettavista koh-
teista. Lopuksi pohdittiin selvityksessä saatujen tulosten yleistettävyyttä Kaak-
kois-Suomen tiepiirin tieverkolle  ja  liikennetelematiikan  käyttömandollisuuksia 
tiepiirissä. Nämä johtopäätökset  on  käsitelty luvussa  7  Tulosten tarkastelu. 
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6.2 	Investointilaskelmat  

Kaikkien investointilaskelmissa tarkasteltujen kohteiden  ja  telematiikkaratkaisu-
jen  hyöty-kustannussuhde jäi  alle  tuottavuusrajan  eli  alle  yhden. Tämä johtui ai-
ka-  ja  ajoneuvokustannusten  suuresta merkityksestä Tielaitoksen ajokustann  us- 
ten  laskentaperiaatteissa. Telematiikkaratkaisut pidensivät ajoaikaoja  liittymissä 
keskimäärin  1-2  sekuntia  ja  tiejaksoilla  suurimmillaan minuutin. Käytännössä 
pienet alkamenetykset kasvattivat yleensä kuitenkin aika-  ja  ajoneuvokustannuk

-sia  liikenneturvallisuuden parantuessa saatavia säästöjä enemmän. 

Vaikka kaikkien telematiikkahankkeiden hyöty-kustannussuhde jäi  alle tuotta
-vuusrajan  antavat investointilaskelmat kuvan hankkeiden keskinäisestä parem-

muusjärjestyksestä ottaen huomioon onnettomuus-, aika-  ja  ajoneuvokustan
-nusten  vaikutuksen. Muiden ajokustannusten vaikutukset olivat pieniä. Kuvassa  6 

on  esitetty telematiikkahankkeiden hyöty-kustannussuhteiden suhteellinen  pa
-remmuusjä rjestys.  

Kohde  6.  lkiä-Veswab  

Kohde  8.  Siftakylä- 

Kyrrinlinna *  

Kohde  4.  Käyrälarrrren 

liittyma  

Kohde  5.  Selkäharju 

 Tap  av  ainola  

Kohde  9.  Fyhtäan rrDteflin 

hittyrriä  

Kohde  14.  Hamna- 

Taav etti  

Kohde  11.  Hamna- 
V  aahmaa  

Kohde  12.  Kausalan  kohta 

Kohde  13.  Pairrenportin 

liityrre  

Suhteellinen hyöty -kustannussuhde 

* Ihkennettanneohjauksen  vaikutus  nykytanteeseen  

Kuva  6.  Hyöty-kustannussuhteiden  suhteellinen  paremmuusjärjestys. 

Telematiikkahankkeiden paremmuusjärjestys  muuttuu,  jos  verrataan ainoastaan 
onnettomuuskustannusten vähenemää investointi-  ja  käyttökustannuksiin.  Kuva  7 

 esittää kunkin vaihtoehdon tunnusluvun, jossa ajoneuvokustannusten säästö  10 
 vuodessa  on  jaettu investointikustannuksillaja  10  vuoden käyttökustannuksilla. 
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Kohde  6.  MIkiä-Vesrvab  

Kohde  8.  Siltakylä- 

Kyninhnna  

Kohde  4.  Käyrälarrrren 

hiftyrr  

Kohde  5.  Selkäharju- 

Tapav ainola  

Kohde  9.  Pyhtään rrotellin 
Iiittyrr  

Kohde  14.  Hamna - 
Taaveth  

Kohde  11.  Hamna - 
V  aaIcn- a  

Kohde  12.  Kausatan  kohta 

Kohde  13.  PairTenportin 

ätyrre  

.. 1  

__  

-1 	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 
Onnettomuuskustannusten saästö  /investointi -jakäyttökustannukset 

* Iiikennetanneohjauksen  vaikutus  nykytilanteeseerr  

Kuva  7.  Telematiikkahankkeiden  tunn us/u vut  verrattaessa  onnettomuuskus-
tanriusten  säästöä investointi-ja käyttökustannuksiin. 

Vertailemalla telematiikkahankkeita  nähtiin, miten tärkeää olisi pystyä kohdista-
maan liikennetelematiikan toimenpiteet ongelmatilanteisiin.  Paras  tuottavuus  ja 

 kannattavuus saavutettiin valtatiellä  6  Käyrälammen  liittymässä (kohde  4),  jossa 
onnettomuusriskin tiedettiin olevan erityisen korkea vilkkaan liikenteen  ja  huonon 
saan aikana. Käyrälammen liittymässä onnettomuuskustannusten vähenemä oli 
yli kaksi kertaa suurempi kuin aika-ja  ajoneuvokustannusten  kasvu.  

M  uuttuvien  nopeusrajoitusten käyttö osoittautui esimerkkiliittymissä tuottavam-
maksi kuin pitkillä tieosuuksilla. Tämä johtuu siitä, että liittymissä oli tapahtunut 
suhteellisesti enemmän onnettomuuksia kuin pitkillä osuuksilla, jolloin toimenpi-
teen ansioista onnettomuuskustannukset vähenevät enemmän kuin aika-  ja  ajo-
neuvokustannukset kasvavat. 

Valtatiellä  7 (E18)  Pyhtään motellin  liittymässä (kohde  9),  jossa nopeusrajoitusta 
suunniteltiin nostettavan  60  km/h:stä  80  kmlh:iin,  oli hyöty-kustannussuhde hyvä 
muihin hankkeisiin verrattuna. Tämä johtui lähinnä ajonopeuksien kasvusta  hit

-tymäalueelia.  Käytännössä korotetun rajoituksen aikana yhden ajoneuvon matka- 
aika lyhenisi kuitenkin keskimäärin  vain 2  sekuntia. Pyhtään motellin liittymä  on 

 esimerkeistä ainoa hanke, jossa onnettomuuskustannukset kasvoivat. 

Tarkastehemalla  muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöä valtatien  6  välillä Mälkiä-
Vesivalo (kohde 6)ja valtatien  7 (E18)  välillä Siltakylä-Kyminlinna (kohde  8)  voi-
tiin vertaitla erilaisten toimintaperiaatteiden vaikutusta taloudellisuuteen.  Jos  no-
peusrajoituksia sekä nostetaan että lasketaan sekä  sää-,  keli-  ja  valoisuus- 
olosuhteiden että liikennetilanteen mukaan, hyöty-kustannussuhde  on  parempi 
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kuin tilanteessa, jossa nopeusrajoituksia ainoastaan alennetaan liikennetilanteen 
mukaan. Paremman tuottavuuden selittää pääosin nopeuksien kumpaankin 
suuntaan joustamisesta johtuva aika-  ja ajoneuvokustannusten  pieni kasvu. Kun 
nopeusrajoitusta  vain  lasketaan, ratkaisevat suuret aika-  ja ajoneuvokustannuk

-set  muutokset  koko  hankkeen tuottavuuden.  

Jos  nopeusrajoitusta  ainoastaan lasketaan vähenevät onnettomuuskustannukset 
enemmän, kuin  jos rajoitusta  sekä nostetaan että lasketaan. Mälkiä-Vesivalo - 
välillä onnettomuuskustannukset alenevat  10  vuodessa noin  80 000  mk/km,  mikä 
ei riitä riitä investointi-  ja käyttökustannusten  kattamiseen.  Sen  sijaan Siltakylä-
Kyminhinna -välillä, jossa liikennetilanneohjaus lisätään käytössä olevaan  sää-  ja 
keliohjattuun  järjestelmään, nopeusrajoituksia ainoastaan lasketaan nykyiseen 
tilanteeseen verrattuna, onnettomuuskustannukset alenevat  10  vuodessa noin 

 200 000  mk/km,  mikä  on  samaa suuruusluokkaa investointi-  ja käyttökustannus
-ten  kanssa. 

Liikenneinformaation  vaikutukset ajokustannuksiin ovat pienemmät kuin esimer-
kiksi muuttuvien nopeusrajoitusten  tai  automaattisen valvonnan. Toisaalta tiedo-
tuksen kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin muuttuvien nopeusra-
joitusten käytön  ja valtatiehlä  26  Hamina-Taavetti (kohde  14)  hankkeen hyöty-
kustannussuhde oli esimerkkihankkeiden parhaita. Nykyisin RDS-TMC-,  GSM- 
tai  informaatiopistetiedotuksella  tavoitetaan liian pieni joukko kuljettajia, jotta lii-
kenneturvalhisuus paranisi merkittävästi  ja sen  mukaisesti onnettomuuskustan

-n  ukset  vähenisivät.  Jos  tulevaisuudessa tiedotuksehla pystytään tavoittamaan 
suurempi joukko kuljettajia, niin tiedotuksella Hamina-Taavetti -tieosuudella voi-
taisiin parantaa liikenneturvallisuutta suhteessa ratkaisun kustannuksiin yhtä 
paljon kuin muuttuvilla nopeusrajoituksilla. Tiedotuksen kokonaisvaikutukset lii-
kenneturvahhisuuteen olisivat edelleen muuttuvia nopeusrajoituksia pienemmät, 
mutta niin ovat tiedotuksen investointi  ja yhläpitokustannuksetkin.  Tiedotuksen 
todellisista vaikutuksista liikennekäyttäytymiseen  ja turvahhisuuteen  on  kuitenkin 
toistaiseksi hyvin vähän tietoa. 

Automaattivalvonnalla  pystytään tarkastelluista telemaattisista ratkaisuista par-
haiten alentamaan onnettomuuskustannuksia. Toisin kuin tiedotusta  tai  muuttuvia 
nopeusrajoituksia käytettäessä automaattivalvo nta alentaa keskinopeutta  ja  pa-
rantaa turvallisuutta kaikkina  kellon- ja  vuodenaikoina, mikäli tiellä ennen- 
tilanteessa ajetaan yhinopeutta. Tiedotuksen  ja  muuttuvien nopeusrajoitusten 
pääasialliset vaikutukset kohdistuvat ongelmatilanteisiin. Automaattivalvonta-
esimerkeissä aika-  ja ajoneuvokustannukset  kasvavat selvästi enemmän kuin 
onnettomuuskustannukset,  ja  investointien tuottavuus  ja  kannattavuus verrattuna 
muihin kohteisiin jäävät alhaisiksi.  

6.3 	Telematiikkahankkeiden  vertailu  

6.3.1  Vertailuasetelmaja  -malli 

Lilkennetelematlikan hyödyntämismandollisuuksia  ja investointipäätöksiin  vai- 
kuttavien tekijöiden merkitystä arvioitiin haastatteluissa. Haastatteluissa käytettiin 
apuna analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) -menetelmää, jonka avulla seitse- 
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män  esimerkkikohteen  paremmuutta arvioitiin parivertailuissa eri kriteerien suh-
teen. Päätasolla huomioitavat tekijät olivat  1)  tienkäyttäjien kokema telematiikka-
hankkeen tarjoama palvelu,  2)  investointilaskelmissa tasketut  taloudelliset tun-
nusluvut, joiden kautta tulevat huomioon otetuiksi vaikutukset  mm.  turvallisuuteen 

 ja  matka-aikoihin sekä investointi  ja  käyttökustannukset,  3)  telematiikan  hyödyn-
tämisen tärkeys  ja  kiireellisyys  kohteessa sekä  4)  hankkeeseen liittyvät riskit.  
Osa  päätason  kriteereistä oli jaettu edelleen alakriteereihin kuvan  8  osoiftamalla 

 tavalla. 

TAVOITE 

palvelu 	tunnusluvut 
	kohteen 	 riski 

tienkäyttäjille 
	

tärkeys 

hy-ku 
turval- 	tavoite- suhde 
lisuus 	nopeus 

SIPO 	 toiminta 

vaihtoehdot 	I  vaihtoehdot  I 	vaihtoehdot  

Kuva  8.  Telematiikkahankkeiden  vertailussa käytetty AHP-hierarkia. 

Vertailtaviksi telematiikkahankkeiksi  valittiin edellisten vaiheiden tulosten eli vai-
kutusarvioiden  ja  investointilaskelmien  perusteella seitsemän upaavimmalta 
tuntuvaa vaihtoehtoa. Valintaa tehtäessä kiinnitettiin huomioita myös siihen, että 
vertailtavana olisi eri tyyppisiä kohteita  ja  telematiikkaratkaisuja.  

Vertailuun valitut hankkeet olivat: 
•  Kohde  2  -  Uudenmaan piirin  raja-Keltti  (\'T6)  
•  Kohde  4  - Käyrälammen eritasoliittymä (VT6-VT15) 
•  Kohde  5  - Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue (VT6) 
•  Kohde  6  -  Mälkiä-Vesivalo (VT6) 
• 	Kohde  8  - Siltakylä-Kyminlinna (VT7) (liikennetieto-ohjauksen lisääminen) 
•  Kohde  13  - Paimenportin  liittymä (VT15) 
•  Kohde  14  -  Hamina-Taavetti (VT26) 

Haastattelujen tulosten tulkinnassa selvitettiin kohteiden, tieosuuksien  ja  liittymi
-en,  sekä niihin suunniteltujen telemaattisten ratkaisujen paremmuusjärjestystä eri 

kriteerien kuten kohteen tärkeyden  tai  syntyvien hyötyjen  suhteen. Lisäksi tar-
kasteltiin, miksi päätöksentekijät olivat pitäneet määrättyjä ratkaisuja muita tärke-
ämpinä  ja  millaisia mielipide-eroja haastateltavilla oli. 
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6.3.2  Palvelu  tienkäyttäjille  

Palvelu tienkäyttäjille -kriteerin suhteen telematiikkahankkeiden paremmuusjär -
jestys tuli kuvan  9  mukaiseksi. Kuvaan  on  myös merkitty vaihtoehtojen painoar-
vojen hajonta, joka kuvaa vastausten yksimielisyyttä. Palvelu tienkäyttäjille - 
kriteeri oli jaettu kahteen alakriteeriin:  1)  turvallisuuden tunteeseen  ja  2)  tavoite- 
nopeuden koettuun saavuttamiseen. 

Kohde  2.  Upiri-KeItt 

 Kohde  4.  Käyrälarrpi  

Kohde  5.  Selkäharju- 

Tapavaola  

Kohde  6.  Mälkjä-Veswalo  

Kohde  8.  Siltakylä- 

Kyrrinlinna  

Kohde  13.  Pairrenportti  

Kohde  14.  Hamna - 
Taavetti  

 

0Keskiar 	0Hajonta 

Kuva  9.  Telematiikkahankkeiden  suhteellinen paremmuusjärjestys kriteerin 
palvelu tienkäyttäjälle suhteen. 

Liikennetelematiikan  koettiin yleensä tarjoavan tienkäyttäjille parempaa palvelua 
pitkillä tiejaksoilla kuin liittymissä. Erityisesti pitkillä jaksoilla katsottiin voitavan 
vaikuttaa siihen, miten autoilijat kokevat tavoitenopeuden saavuttamisen. Valta-
tiellä  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäalueella  ja  valtatiellä  15  Paimenportin  lilt

-tymässä,  jotka paikalliset autoilijat tietävät erityisen vaarallisiksi, uskottiin lilken-
netelematiikan hyödyntämisellä olevan enemmän vaikutusta autoilijoiden turvalli-
suuden tunteeseen kuin esimerkiksi valtatiellä  6  Käyrälammen  liittymässä,  jota  ei 
koeta yhtä vaaralliseksi paikaksi. Kohteen tärkeyttä lisäsivät myös tieosuuden 
liikennemäärä, säännöllisen, päivittäin kohteessa liikkuvan liikenteen osuus  ja 

 tienkäyttäjien  tai  muiden intressiryhmien tiepiirille kohteesta antama palaute. Lii-
kennetelematiikan käytöllä voidaan vaikuttaa tavoitenopeuden kokemiseen 
enemmän kohteissa, joissa liikennettä ohjataan myös liikennetilanteen mukaan 
kuin kohteissa, joissa liikenteen  hallinnan  perusteena ovat ainoastaan  sää  ja  keli. 

Telemaattisella  ratkaisulla  on  merkitystä tienkäyttäjän palvelun kannalta. Muuttu-
via nopeusrajoituksia pidettiin parempana palveluna kuin liikennetiedotusta, kos-
ka muuttuvien nopeusrajoitusten sanoma  on  selvä  ja  tienkäyttäjien  on  helppo 
noudattaa sitä. Tienkäyttäjien palvelua uskotaan voitavan parantaa enemmän 
käyttämällä  10 km/h  -välejä rajoitusarvoissa kuin käyttämällä  20 km/h  välein  por

-rastettuja  rajoituksia. Toisaalta eri rajoitusten suuri määrä voi rasittaa kuljettajaa. 
Muuttuvien nopeusrajoitusten haittana  on,  että kuljettaja ei voi ennalta tietää  tie- 
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jakson nopeusrajoitusta. Tämä  on  ongelmaflista  erityisesti kohteissa, joissa  on 
 paljon työmatkaliikenneftä. 

Tiedotus  on  luonteeltaan puhtaampaa palvelua kuin viranomaisten asettamat ra-
joitukset. Liikennetiedotus vaikuttaa kuljettajien käsitykseen tavoitenopeudesta, 
mutta ei rajoita tavoitenopeuden ylläpitämistä. Muuttuvia nopeusrajoituksia  on 

 vaikeaa asettaa niin, että ne vastaisivat kaikkien kuljettajien käsitystä tavoiteno-
peudesta,  ja  siten  osa  kuljettajia kokee alennetun rajoituksen häiritsevänä. Myös 
tieto siitä, ettei tiellä ole ongelmia lisää kuljettajan mukavuutta  ja  tuo varmuuden 

 tunnetta.  Toisaalta tiedotus voi myös ärsyttää tienkäyttäjiä. Tämä nähtiin vaarana 
erityisesti valtatiellä  6  välillä Uudenmaan piirin  raja  - Keltti,  jossa tienvarsitiedotus 
liikennetilanteesta  on  vaikeaa kohdistaa  ja  ajoittaa oikein. Esimerkiksi tiedotus 
muutenkin kaikkien huomaamista jonoista  tai  ruuhkista muuttuvilla saattaa är-
syttää tienkäyttäjiä. Tiedotuspisteiden  ja  ajoneuvolaitteiden  kautta tarjottavan tie-
dotuksen kattavuus  on  heikko, joten myös tienkäyttäjien kokema palvelu  jää  vä-
häisemmäksi kuin esimerkiksi käyteifäessä tienvarren tiedotustauluja. 

Heikoimpana  tienkäyttäjien palvelumuotona pidettiin automaattista valvontaa, jo-
hon liittyy helposti voimakkaita kielteisiä tunteita. Kuitenkin kohteissa, jotka autoi-
lijat tietävät erityisen vaarallisiksi, kuten Paimenportin liittymässä, automaattisella 
valvonnalla olisi positiivinen vaikutus turvallisuuden tunteeseen. 

Kohdetta  8  valtatiellä  7 (E18)  Siltakylä-Kyminlinna  tarkasteltaessa mielipiteet 
erosivat voimakkaasti toisistaan. Toisaalta väliä pidettiin erityisen tärkeänä osana 

 E18-väyläa,  sillä  se on  jatkuvana valituksen kohteena  ja sillä  on  liikenteellisiä 
 ongelmia. Toisaalta ajateltiin, että liikennevirran ominaisuuksien mukaan tapah-

tuva muuftuvien nopeusrajoitusten ohjaus ei enää toisi  kovin  paljon lisäarvoa 
palveluun tienkäyttäjille, kun tieosuudella  on  jo  käytössä sään  ja kelin  mukaan 
muuttuvat nopeusrajoitukset.  

6.3.3  Tunnusluvut  

Telematiikkahankkeet  asetettiin tunnuslukujen suhteen paremmuusjärjestykseen 
käyttämälla hyöty-kustannussuhteen  ja  sijoitetun pääoman lukuarvoja. Kuvassa 
lOon esitetty hankkeiden suhteellinen paremmuusjärjestys tunnusluvut-kriteerin 
suhteen. Hyöty-kustannussuhdetta  ja  sijoitetun pääoman tuottoastetta  on  pidetty 
saman arvoisina tunnuslukuina. 



40 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen  telematiikkaselvitys 

ARVIOINTi  

Kohde  2. Upon-KeIth  

Kohde  4. KäyrälarrçDl  

Kohde  5. Selkäharju- 
Tapav anola  

Kohde  6. FthIkiä-Vesivak  

Kohde  8. Siltakylä- 
Kyrrinbnna  

Kohde  13. Pairrenportti  

Kohde  14.  Hamna - 
Taavetti 

 

Suhteellinen  paremmusjärjestys tunnuslukujen  perusteella  

Kuva  10.  Telematiikka  vaihtoehtojen suhteellinen paremmuusjärjestys tunnuslu-
kujen perusteella. 

Tunnuslukuja  vertailtaessa otetaan huomioon sekä ajokustannusten muutokset 
että investointi-  ja  ylläpitokustannukset. Kohteelle  2  Uudenmaan piirin  raja  -  Keitti 
ei tehty hyöty-kustannusanalyysiä, koska liikenneinformaation vaikutusten oletet-
tiin kohdistuvan yksittäisiin tapauksiin  ja  olevan vaikeasti arvioitavissa. Siten 
kohde  2  sai kaikkein alhaisimman painoarvon tunnusluvut-kriteerin suhteen.  

6.3.4  Kohteen tärkeys 

Kohteen tärkeys -kriteerin suhteen telematiikkahankkeiden paremmuusjärjestys 
tuli kuvan  11  mukaiseksi. 

Kohde  2. Upiiri-Keltti 

 Kohde  4. Käyräiarrpi  

Kohde  5. Selkäharju- 
Tapav anoIa  

Kohde  6. FVtalkiä-Vesivalo  

Kohde  8. StakyIa- 
KymnFinna  

Kohde  13. Painenporfti  

Kohde  14.  Hamna - 
Taav etti  

 

GKeskiar 	OHajonta 

Kuva  11.  Telematiikkahankkeiden  suhteellinen paremmuusjärjestys kriteerin 
kohteen tärkeys suhteen 
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Tiejaksoja  vertailtaessa tärkeimmiksi vaihtoehtojen välille eroja  muodostaviksi  
tekijöiksi muodostuivat kohteen  suunnittelutilanne  ja telematiikkahankkeen  luon-
ne. Erityisen tärkeänä pidettiin kohteen  6  valtatiellä  6  Mälkiä-Vesivalo  kehittä-
mistä, koska suuriin  tienparannustoimenpiteislin  ei ole lähitulevaisuudessa ra-
hoitusta. Säännöllisesti toistuva  työmatkaliikenne  lisäsi Mälkiä-Vesivalo  -kohteen 
tärkeyttä.  Muuttuvilla nopeusrajoituksilla  oletettiin voitavan paremmin vaikuttaa 
ongelmiin liikenteessä kuin  liikennetiedotuksella  esimerkiksi kohteessa  2  Uu-
denmaan piirin  raja  - Keltti.  Valtatiellä  7 (E18)  Siltakylä-Kyminlinna  -väliä (kohde 

 8)  pidettiin tärkeänä, mutta  lisäinvestointien  tarvetta vähentävät  jo  käytössä ole-
vat  sään  ja kelin  mukaan muuttuvat  nopeusrajoitukset.  Toisaalta  liikennetieto -
ohjauksen lisääminen nykyiseen järjestelmään nähtiin luonnollisena kehityksenä. 

Valtatiellä  26  Hamina-Taavetti -väliä (kohde  14)  pidettiin yleensä muita pitkiä  tie- 
osuuksia vähemmän tärkeänä johtuen  vähäisemmästä liikennemäärästä.  Välin 

 tärkeyttä kuitenkin nostaa  sen  merkitys raskaan liikenteen  väylänä,  raskaan lii-
kenteen erityiset ongelmat sekä rahoituksen puuttuminen tien rakenteelliselta 
parantamiselta. Lisäksi  liikennetiedotuksella  oletettiin olevan vaikutusta erityisesti 
tässä kohteessa, jossa liikkuu runsaasti  ammattiautoilijoita.  

Valtatiellä  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäalueen  (kohde  5)  tärkeys muihin  hit
-tymiin  verrattuna korostui, koska kyseessä  on  pidempi  tiejakso.  Lisäksi Selkä- 

harjun  ja Tapavainolan liittymiä  pidetään erityisen  ongelmalhisina  verrattuina esi-
merkiksi  Käyrälammen  liittymään valtatiellä  6  (kohde  4).  Toisaalta  Selkäharjun  
liittymään  on  suunnitteilla  eritasoratkaisu,  kun taas  Käyrälammehla  ei tehdä mi-
tään,  jos telematiikkaa  ei  hyödynnetä.  Muut  telemaattiset  ratkaisut koettiin myös 
kohteen tärkeyttä arvioitaessa  automaathvalvontaa  paremmaksi vaihtoehdoiksi, 
koska valvonta koetaan kielteisenä ratkaisuna. Valvontaa tulisi hyödyntää  vain 

 turvallisuusongelmien  olleessa erityisen vakavia.  Paimenportin hiittymää  (kohde 
 13)  pidettiin kuitenkin tärkeänä  kehittämiskohteena,  ja automaattivalvontaa hiitty-

mään  hyvin sopivana ratkaisuna. Muihin  telemaattisiin  ratkaisuihin verrattuna 
pienellä  investoinnilla Paimenportin  liittymässä  kameravalvonnan  uskottiin var-
masti vaikuttavan ajoneuvojen  nopeuksiin  ja hiikenneturvallisuuteen. Paimenport-
tim  on  kaavailtu  eritasoliittymää,  mutta rahoituksen puuttuminen tältä ratkaisulta 
lisää  telematiikan  hyödyntämisen tärkeyttä.  

6.3.5  Riski 

Arvioitaessa, mihin  telematiikkahankkeisiin  liittyy vähiten riskejä, vaihtoehtojen  
paremmuusjäjestyksestä  tuli kuvan  12  mukainen. Riski jaettiin vaikutusten arvi-
ointiin liittyvään epävarmuuteen  ja  järjestelmän toimivuuteen liittyvään epävar-
muuteen.  
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Kohde  2.  Upiin-Keftti  

Kohde  4.  Käyrälarrpi  

Kohde  5.  Sekäharju- 
Tapav atoia  

Kohde  6.  Ikiä-Vesrvab  

Kohde  8.  StakyIä- 
Kyrrinnna  

Kohde  13.  Pairrenportti  

Kohde  14.  Hamna- 
Taavetti  

Keskiar 	0Hajonta  

Kuva  12.  Telematiikkahankkeiden  suhteellinen  paremmuusjärjestys  kriteerin 
riski suhteen. 

Ylivoimaisesti vähiten riskejä uskottiin liittyvän automaattisen valvonnan hyö-
dyntämiseen. Järjestelmä  on  yksinkertainen  ja  teknisesti varmatoiminen.  Ran

-gaistusuhan  vuoksi pidettiin varmana, että valvonnalla voidaan valtatiellä  15 
 Paimenportin  liittymässä alentaa nopeuksia  ja  parantaa turvallisuutta. 

Seuraavaksi tärkein hankkeiden riskeihin vaikuttava tekijä oli tieosuuden pituus. 
Pitkillä tieosuuksilla liikenteen  hallinnan  uskottiin olevan vaikeampaa kuin liitty-
missä. Toisaalta uskottiin, että  on  helpompi arvioida telematiikan vaikutukset 
päätien kuin sivutien liikennevirtaan. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöön uskottiin liittyvän vähemmän riskejä kuin 
liikennetiedotuksen käyttöön. Muuttuvien nopeusrajoitusten toimintaperiaatteiden 
uskotaan olevan toimivammat  ja  niiden uskotaan vaikuttavan vamiemmin  ja 

 enemmän lilkennevirtaan sekä liikenneturvallisuuteen kuin tiedotuksen Toisaalta 
muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien, joita tienkäyttäjien  on  toteltava,  on  toimitta

-vakin  tarkemmin kuin liikennetiedotuksen. Tekniseltä toimivuudelta tiedotuspis-
teitä  ja ajoneuvoon välitettävää  informaatiota pidetään parempana kuin tienvar-
ren muuttuvia nopeusrajoituksia  tai  informaatiotauluja.  Sään  ja kelin  perusteella 
tapahtuvasta liikenteen ohjaamisesta  ja sen  vaikutuksista  on  jo  kokemuksia. Lii-
kennevirran perusteella tapahtuvan ohjauksen  tai  tiedotuksen toimintapenaatteita 
ei vielä tarkasti tiedetä. 

Liikenneinformaation  käyttöön valtatiellä  26  Hamina-Taavetti uskottiin liittyvän 
huomattavasti vähemmän riskejä kuin valtatien  6  Uudenmaan piirin  raja  - Keltti - 

 välin  järjestelmään. Syynä oli osittain  se,  että muuttuvien informaatiotaulujen 
käyttöä pidettiin teknisesti epävarmempana. Tärkeämpi syy oli kuitenkin  se,  että 
tiedotus säästä, kelistä  ja  kunnossapidosta  on  helpompi järjestää kuin oikea- 
aikainen liikennetiedotus valtatiellä  6.  Lisäksi valtatien  26  liikenne  ja  olosuhteet 
ovat sellaisia, että tiedotuksella saadaan muutettua. Ajokäyttäytymistä. Tiedotuk-
sella uskotaan tavoitettavan hyvin raskaan liikenteen kuljettajat. Ammattiautoilijat 
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lienevät myös valmiit muuttamaan  liikennekäyttäytymistään  tiedotuksen perus-
teella. Näistä syistä Hamina-Taavetti  -välin  suhteellinen tärkeys verrattuna  pI-
demmillä tiejaksoilla hyödynnettäviin  muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmiin 
kasvoi.  

6.3.6  Paremmuusjärjestys 

Telematiikkahankkeiden  vertailussa käytettävien  pääkriteerien  keskinäinen  tar
-keysjärjestys  on  kuvan  13  mukainen. 

Palvelu  tienkäyttäjälle 

 Tunnus kivut 

Kohteen tärkeys 

Riski  

Keskiarv 	OHajonta  

Kuva  13. Pääkriteerien  suhteellinen  tärkeysjärjestysja  mielipiteiden hajonta. 

Päätöksentekijöiden tärkeimmät kriteerit olivat palvelu  tienkayttajille  ja  kohteen 
tärkeys. Nämä korostuivat verrattuna riskien  ja tunnuslukujen  (sijoitetun pää-
oman  tuottoaste  ja  hyöty-kustannussuhde)  arvostukseen erityisesti, koska ky-
seessä ovat kokeelliset ratkaisut, joiden varsinaisia vaikutuksia tulee vielä tutkia. 
Tienkäyttäjien palvelun  ja  kohteen tärkeyttä lisäsi myös  se,  että tässä vaiheessa 
haluttiin hahmottaa, miten  liikennetelematiikkaa hyödyntämällä  voitaisiin vaikut-
taa  liikennejärjestelmäan  kokonaisuutena.  Kriteerien painoarvot  kuvaavat tämän 
hetken tilannetta. Kun  liikennetelematiikan  käytöstä saadaan tulevaisuudessa 
enemmän kokemuksia, muuttuvat myös  telematiikan  arvioinnissa käytettävät 
kriteerit  ja  niiden  painoarvot.  

Yhdistämällä  telematiikkahankkeiden  eri  kriteerien  suhteen  saamat painoarvot  ja 
kriteerien  tärkeysjärjestys saatiin kuvan  14  mukainen hankkeiden lopullinen  pa

-remmuusjärjestys. 
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Kohde  2.  Upuri-KeItti  

Kohde  4.  Käyrälanpi  

Kohde  5.  Sekäharju- 

Tapavarola  

Kohde  6.  lkiä-Vesivab  

Kohde  8.  Stakylä- 
Kyrnnhlnna  

Kohde  13.  Pairrenporth  

Kohde  14.  Hamna- 
Taavetti  

Keskiaro 	jHajonta  

Kuva  14.  Telematiikkahankkeiden  suhteellinen  paremmuusjärjestys.  

Kohde  2 -  Uudenmaan piirin  raja - Keith (vt6) 
•  Kohdetta pidettiin tärkeänä,  ja  siinä tulisi varmastikin tulevaisuudessa soveltaa 

jonkinlaista  liikennetelematiikkaa. 
• Liikenneinformaation  vaikutukset kohteessa arvioitiin pieniksi  ja liikenneinfor-

maation  vaikutuksia pidettiin  epävarmoina.  

Kohde  4- Käyrälammen  liittymä  (vt6ja vtl5) 
•  Kohdetta ei pidetty erityisen tärkeänä  tai tienkäyttäjiä palvelevana  muihin  esi-

merkkitapauksiin  verrattuna.  Liikennemäärä  on  vähäisempi  ja  onnettomuuksi-
en määrä pienempi kuin muissa  esimerkkiliittymissä  tai tiejaksoilla. 

•  Hankkeen tunnusluvut olivat vertailun parhaat, koska nopeusrajoitusten alen-
taminen pystytään ajoittamaan  riskiaikaan.  Hankkeeseen liittyvät riskit ovat 
pienet, koska yksittäisessä pisteessä käytetään suhteellisen  varmoiksi  koettuja 
muuttuvia nopeusrajoituksia. Liittymää ei mandollisen  telematiikan  hyödyntä-
misen lisäksi  tulla  muuten parantamaan. 

Kohde  5- Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue (vt6  ja vtl3, Helsingintie) 
 Kohdetta pidettiin erittäin tärkeänä, koska  se on  merkittävä onnettomuuksien  

kasaumapaikka  ja vilkas  Lappeenrantaan johtavan väylän liittymä. Ratkaisun 
koettiin palvelevan hyvin  tienkäyttäjiä  erityisesti parantamalla liittymässä koet-
tua turvallisuuden  tunnetta.  Hankkeeseen liittyvät riskit ovat pienet, koska yk-
sittäisessä pisteessä käytetään suhteellisen  varmoiksi  koettuja muuttuvia no-
peusrajoituksia. Hankkeen tunnusluvut ovat hyvät suhteessa muihin  vaihtoeh-
toihin,  koska lyhyellä  tieosuudella  vähenevät ennen-tilanteen lukuisat onnet-
tomuudet.  
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Kohde  6-  Mälkiä-Vesivalo (vt6)  
Kohdetta pidettiin yksimielisesti erittäin tärkeänä  ja sen tarjoamaa  palvelua  
tienkäyttajille  hyvänä.  Välin liikenteelliset  ongelmat ovat vakavia  ja  toistuvia. 
Uuden tien rakentamista  kaivattaisiin  kipeästi, mutta siihen ei ole näköpiirissä 
rahoitusta.  Suunnitefiulla  ratkaisulla uskottiin voitavan vaikuttaa  Ilikennevirtaan 

 ja  parantaa tienkäyttäjien turvallisuuden  ja tavoitenopeudella  ajamisen  tunnet-
ta.  Tosin koettiin epävarmuutta, miten  liikennetilanteen  mukaan  10 km/h  - 

 välein muuttuvat  nopeusrajoitukset  toimisivat pitkällä  tieosuudella. Muuttuvilla 
nopeusrajoituksilla  sekä nostetaan että lasketaan  nopeustasoa  olosuhteiden 
mukaan, minkä johdosta onnettomuus-  ja aikakustannusten  muutokset kumo-
sivat osittain toisiaan  ja  hankkeen  tunnusluvuista  muodostui hyviä verrattuna 
muihin hankkeisiin. 

Kohde  8  - Siltakyla-Kyminlinna (vt7) 
•  Hanketta arvostettiin pääosin samoin kuin valtatiellä  6  Mälkiä-Vesivalo  -väliä. 

Lopullisessa  paremmuusjärjestyksessä  hankkeen  painoarvoa  kuitenkin  vä
-hensivät  jo  käytössä olevat sään  ja kelin  mukaan muuttuvat  nopeusrajoitukset.  

Koska tiellä  on  jo  tehty jotain, ei sitä yleensä enää pidetty yhtä tärkeänä kuin 
esimerkiksi Mälkiä -Vesivalo  -väliä.  Lilkennevirran  mukaan tapahtuvan ohjauk-
sen lisäarvoa tienkäyttäjien palveluun pidettiin pienempänä kuin kokonaan uu-
sia järjestelmiä. Toisaalta  liikenneohjauksen  liittämistä nykyiseen järjestel-
mään pidettiin luonnollisena kehityksenä. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna, 
jossa käytössä  jo  ovat sään  ja kelin  mukaan muuttuvat  nopeusrajoitukset,  ra-
joitusten  ohjauksella liikennetilanteen  mukaan nopeusrajoituksia ainoastaan 
alennetaan. Tämän vuoksi suuri aika-  ja ajokustannusten  kasvu teki hankkeen  
tunnusluvuista  heikkoja. 

Kohde  13  - Paimenportin  liittymä  (vtl5  ja Kotkantie) 
•  Automaattiseen valvontaan liittyy selvästi vähemmän riskejä kuin muihin  tele-

mathkkaratkaisuihin.  Automaattista valvontaa pidetään kuitenkin huonona  pal
-veluna tienkäyttäjille.  Liittymä tunnetaan kuitenkin yleisesti onnettomuuksien  

kasaumakohtana,  minkä vuoksi valvonnan uskottiin parantavan tienkäyttäjien  
kokemaa  turvallisuuden  tunnetta. Automaattivalvonta  ratkaisuna vähensi myös 
kohteen tärkeyttä, vaikka liittymässä tulisikin  kilreellisesti  tehdä jotain paran-
nuksia.  Jos  automaattivalvontaa  yleensä halutaan käyttää, niin  Paimenportin  
liittymää pidettiin hyvänä kohteena. 

Kohde  14  -  Hamina-Taavetti  (vt26) 
• Liikennetelematiikan  hyödyntämistä Hamina-Taavetti -välillä pidettiin tärkeänä, 

koska suuriin  tienparannustoimenpiteisiin  on  vaikeaa saada rahoitusta.  Liiken-
netiedotuksen  uskottiin soveltuvan hyvin tieosuuden tilanteeseen,  ja  siten 
myös hankkeeseen liittyviä riskejä pidettiin  pienempinä  kuin esimerkiksi toi-
sessa  tiedotushankkeessa  valtatiellä  6  Uudenmaan piirin  raja  -  Keitti. Tunnus- 
lukujen laskemisessa  lähtötietoina  käytetyt tiedotuksen vaikutukset  nopeuteen 

 ja  onnettomuuksiin arvioitiin pienemmiksi kuin esimerkiksi muuttuvien nopeus-
rajoitusten vaikutukset. Toisaalta myös hankkeen investointikustannukset ovat 
alhaiset, joten tunnusluvut suhteessa muihin hankkeisiin ovat hyviä.  
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6.4  Telematiikan  ja  tienrakennuksen  vertailu  

6.4.1  Vertailuasetelma  ja  -malli 

Telematiikkahankkeiden  keskinäisen vertailun lisäksi haastatteluissa käsiteltiin 
telematiikka-  ja tienrakennushankkeiden  vertailua. Esimerkkeinä toimivat valta-
tiellä  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue  (kohde  5)  ja  Mälkiä-Vesivalo - 
tiejakso (kohde  6)  valtatiellä  6.  Apuna käytetyn AHP-hierarkian rakenne  on  esi-
tetty kuvassa  15.  

Telematiikka-  ja tienrakennusinvestointien  vertailussa hyöty-kustannusanalyysi 
toteutettiin kokonaan AHP-menetelmän avulla. Päättäjät arvioivat vaihtoehtojen 
eri vaikutuksia  ja  vaatimia resursseja. Hierarkian ylimmällä tasolla vaihtoehtojen 
painoarvot vaikutusten  ja  resurssien suhteen yhdistettiin. Kolmantena ylimmän 
tason kriteerinä käytettiin vaihtoehtoihin liittyviä riskejä. 

Vaihtoehtojen paremmuutta  sen  perusteella millaisia liikenteellisiä vaikutuksia 
niillä  on  tarkasteltiin alakriteereiden onneifomuusvaikutukset, aikavaikutukset, 
ajoneuvokustannusvaikutukset  ja mukavuusvaikutukset  suhteen. Aikavaikutukset 
käsiteltiin erikseen päätien  ja sivuteiden  kannalta. 

Vastaavasti kuten telematiikkahankkeiden vertailun yhteydessä riskit jaettiin vai-
kutusten arviointiin liittyvään epävarmuuteen  ja  ratkaisun käytännön toimivuuden 
epävarmuuteen. 

Resurssit jaettiin todellisiin kustannuksiln  ja  säästön arvostukseen. Kustannukset 
jaettiin alakriteereihin  1)  investointi, joka käsittää sekä vaihtoehtojen investointi-
kustannukset että pitoajan,  2)  käyttökustannukset, jotka sisältävät hankkeiden 
ylläpidosta  ja  käytöstä Tielaitokselle vuosittain syntyvät kustannukset  ja  3)  mah-
dolliset muut kustannukset, jotka haastateltava katsoo päätöksenteon kannalta 
kyseisessä tapauksessa olennaisiksi. Säästö-kriteeriä käytettiin, mikäli päättäjä 
halusi epälineaarisesti painottaa telematilkalla säästyvää rahaa enemmän. kuin 
mitkä olivat pelkät vaihtoehtojen markkamääräiset erot.  

I  TAVOITE  I  

vaikutukset 	 riski 	 resurssit  

onnettomuudetf  I  aika  I I  ajoneuvo 	mukavuus 	 I 	säasto 	 I  kustannus 

toiminta 	 investointi 	L  käyttö 	muut menot  

	

tierirakennus 	I 	telematjikka  

Kuva  15.  AHP-hierarkia telematiikka-  ja tienrakennushankkeen vertailuuri. 
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6.5 	Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue  

6.5.1  Yleistä 

Valtatiellä  6  Selkähau-Tapavainola -liittymäalueella telematiikkaselvityksessä 
 esitettiin käytettävän lilkennetilanteen mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia  60  ja 

 80 km/h.  Lisäksi ratkaisuun liittyi tiedottaminen ylinopeudesta liittymää lähestyt-
täessä informaatiotauluilla. 

Telematiikkahankkeen  vertailukohteena oli valtatien  13  liittymän  siirtäminen. Uusi 
tasoliittymä rakennettaisiin noin kilometrin verran nykyisestä paikasta länteen. 
Nykyinen liittymä katkaistaisiin  ja  kaikki liikenne kulkisi uuden liittymän kautta. 

Telematiikan  vertailukohteeksi valittiin tasoliittymä, vaikka Selkäharjuun  on  suun-
nitteilla eritasoliittymän rakentaminen. Vertailu haluttiin kuitenkin suorittaa taso- 
liittymään, jotta vertailtavat vaihtoehdot olisivat kokoluokaltaan samaa tasoa.  

6.52  Vaikutukset 

Haastattelujen yhteistuloksena telematiikkaa pidettiin kaikkien vaikutusten kan-
nalta parempana vaihtoehtona kuin uutta liittymää kuvan  16  mukaisesti. Tosin 
mukavuuden  ja  ajoneuvokustannusten  suhteen myös uusi liittymä arvioitiin yh-
dessä vastauksessa paremmaksi. 

,tikavuus 

 Ajoneuvo 

Aika 

Onnettorruus 

liittymä parempi 	 telematiikka parempi 

VertaiIu 	0Hajonta  

Kuva  16.  Telematiikka-  ja  liittymähankkeen  keskinäinen paremmuus eri vaiku-
tusten suhteen. 

Onnettomuuksien suhteen telematiikkaa pidettiin selvimmin uutta liittymää pa-
rempana vaihtoehtona. Nopeusrajoituksen alentaminen vilkkaan liikenteen aika-
na  60  km/h:iin  vähentää onnettomuuksien määrää,  ja  erityisesti onnettomuuksien 
seuraukset lievenevät. Muuttuvien nopeusrajoitusten vuoksi tienkäyttäjien uskot-
tiin myös kiinnittävän enemmän huomiota liittymään  ja  tarkkaavaisuuden lisään-
tyvän erityisesti vilkkaan liikenteen aikana. Myös uusi liittymä parantaa liikenne-
turvallisuutta. Liittymä  on  nykyistä paremmassa paikassa  ja  liittymäjärjestelyt 

 voidaan tehdä toimiviksi. Nopeusrajoitus  on  kuitenkin edelleen  80 km/h  ja  vilk- 
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kaan  liikenteen aikana erityisesti valtatieltä  13  Lappeenrannan suuntaan käänty-
minen säilyy ongelmallisena. 

Muuttuvat nopeusrajoitukset vähentävät sivutieltä liittyvien odotusaikoja. Vilkkaan 
liikenteen aikana nopeusrajoitus  60 km/h  alentaa päätien nopeustasoa  ja  aikavä

-lit  kasvavat. Tällöin sivutieltä liittyminen helpottuu. Uusi tasoliittymä helpottaisi 
 vain  vähän liittymistä. Lisäksi matka Mikkelin suunnasta Lappeenrannan suun-

taan kasvaisi  ja  siten matka-aika pitenisi suurimmalla osalla sivutien käyttäjistä. 

Päätiellä vastakkainasetteluna  oli uuden liittymän  80 km/h  -rajoitus nykyistä pi-
demmällä matkalla  ja  muuttuvilla nopeusrajoituksilla  toteutettava ajoittainen  60 
km/h  -rajoitus. Lopputulos kummassakin vaihtoehdossa  on  matka-aikojen pite-
nemisen suhteen lähes sama. 

Aikavaikutusten  arvioinnissa huomioitiin myös, miten tienkäyttäjät kokevat eri 
ratkaisut. Nopeusrajoitusta  60 km/h  päätiellä  pidettiin tienkäyttäjien kannalta 
huonona asiana. Toisaalta tienkäyttäjien uskottiin ymmärtävän ajoittaisen  alen

-netun rajoituksen  käytön, kun  sen  syy, eli  vilkas  liikenne sekä päätiellä että sivu- 
teiltä,  on  selvästi havaittavissa. Myös nykyistä pidempi  80 km/h  -rajoituksen  alue 
päätiellä voi olla tienkäyttäjille turruttava. Muuttuvia nopeusrajoituksia  ja  infor-
maatiotauluja  käytettäessä jokainen tienkäyttäjä näkee  ja  tuntee toimenpiteet, 
joilla sujuvuutta  ja  turvallisuutta parannetaan. Ongelmalliseksi koetussa liittymäs-
sä tämä  on  myönteinen asia. 

Ajoneuvokustannusten  uskottiin pääosin muuttuvan aikavaikutusten mukaisesti. 
Uusi liittymä pidentäisi hieman matkaa Mikkelin suunnasta Lappeenrannan 
suuntaan, mikä lisää ajoneuvokustannuksia. Odottelun vähentyminen, liittymisen 

 ja  päätien nopeustasoon kiihdyttämisen helpottuminen muuttuvaa nopeus-
rajoitusta  60 km/h  käytettäessä laskisivat ajoneuvokustannuksia. Myös uudella 
liittymällä oli ajoneuvokustannuksia laskevia vaikutuksia.  Se  ei enää olisi laakson 
pohjalla, joten vanhassa liittymässä ylämäkeen kiihdyttämisestä syntyvät ajo-
neuvokustannukset jäisivät uudessa liittymässä syntymättä. 

Liittymisen  sujuvuutta  ja  sivutien  aika-  ja  mukavuusvaikutuksia  pidettiin päätien 
vaikutuksia tärkeämpinä. Liittymässä suuri ongelma  on  liittymisen  vaikeus sivu- 
tieltä päätielle. Tämän ongelman helpottaminen  on  tärkeämpää kuin lyhytaikai-
nen päätien nopeustason lasku. Toisaalta päätien sujuvuutta heikentävät toimen-
piteet kohdistuvat suureen määrään autoilijoita.  

6.5.3  Riskit 

Uuden liittymän rakentamista pidettiin kuvan  17  mukaisesti liikennetelematiikkaa 
riskeiltään vähäisempänä vaihtoehtona. 
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Vaikutus 

Toirnnta 	 _ 	 1  

liittymä parempi 	 telematlikka parempi 

VertaiIu 	0Hajonta  

Kuva  17.  Telematiikka-ja  liittymä hankkeen keskinäinen paremmuus riskien 
suhteen. 

Telematiikan  vaikutusten arvioitiin liittyvän  vain  vähän enemmän riskejä kuin  Hit-
tymän  rakentamiseen, jonka vaikutukset tunnetaan. Kuituoptisten muuttuvien no-
peusrajoitusten käytöstä  on  jo  kokemusta,  ja  vaikutusten arvioimista pidettiin  lilt-
tymässä helpompana  kuin pitkällä tiejaksolla. Muuttuvien nopeusrajoitusten ohja-
uksen käyttöönottoon  ja  uudentyyppisten ohjauspenaatteiden  luomiseen liittyvät 
ongelmat tekevät myös muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusten arvioimisen 
hankalaksi. 

Liittymä osataan suunnitella  ja  rakentaa niin, että  se  palvelee liikennettä suunni-
telluHa tavalla. Telematiikan hyödyntämisen toiminnalliset riskit ovat suuret. Oh-
jauksen toimintaperiaatteista ei vielä ole juuri tietoa. Eri nopeusrajoitusten oikea- 
aikainen käyttö vaatii vielä testausta. Liittymän toimintaperiaatteet  on  kuitenkin 
helpompi määrittää kuin pitkän tieosuuden. Telematlikan käyttöön liittyy myös 
teknisiä ongelmia. Telemaattiset järjestelmät ovat nyt kehitysvaiheessa, mutta 
myös tulevaisuudessa tekniikka voi pettää. Muuttuvien nopeusrajoitusten mu-
kaan ajaminen vaatii myös tienkäyttäjiltä opettelua. Toisaalta telematiikka vastaa 
uutta tasoliittymää paremmin liittymän ongelmiin eli autoilijoiden vaikeuksiin liittyä 
sivuteiltä päätielle.  

6.5.4  Resurssit 

Vertailun tuloksena telematiikkahanke tuli kuvan  18  mukaisesti paremmaksi 
kustannusten  ja  säästöjen  arvostuksen suhteen. 

Kustannukset 

Säästöt  H H'  
liittymä parempi 	 'telematiicka pareinpi 

VertaiIu 	o  Haj onta 

Kuva  18.  Telematiikka-ja liittymähankkeen  keskinäinen paremmuus  kustan-
nustenja säästöjen  suhteen. 

Telematiikkainvestoinnin investointikustannus  on  merkittävästi pienempi kuin  hit-
tyman  rakentamisen. Toisaalta telematlikkainvestoinnin pitoaika  on  lyhyempi kuin 
uuden liittymän, mikä lisää uuden liittymän arvostusta. Toisaalta joidenkin vasta-
usten mukaan uusi tasoliittymä ei tulevaisuudessa ole kuitenkaan riittävä ratkai- 
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su,  joten pitoaikojen erolla ei ole merkitystä. Telematiikan rakentamisella voitai-
siin lykätä eritasoliittymän rakentamista  ja  saada heti aikaan parannuksia. Toi-
saalta vaarana  on,  että  jos  telematiikka  toteutetaan,  se  vaikeuttaa rahoituksen 
saamista eritasoliittymän rakentamiseen. Uusi tasoliittymä voisi toimia ensimmäi-
senä vaiheena eritasoliittymän rakentamisessa. Siten  kallis  eritasoliittymän  ra-
kentaminen saataisiin nopeammin käyntiin. 

Uudesta liittymästä syntyy käyttökustannuksia, koska tiekilometrit valtatiellä  13 
 lisääntyvät  ja  liittymän kunnossapitokustannukset  kasvavat hieman. Uuden liitty

-män  käyttökustannusten  uskottiin kuitenkin olevan telematlikan käyttökustannuk
-sia  pienemmät. Telematilkan arvioituja käyttökustannuksia,  60 000  mklv,  pidettiin 

liIan pieninä. Käyttökustannuksia lisäävät rikkoontumiset  ja  muut huoltotyöt sekä 
järjestelmän valvonta. Käyttökustannukset ovat investointeja pienempi  summa. 

 Muina kustannuksina yksi haastateltava otti huomioon uuden liittymän rakenta-
misen yhteydessä syntyvät kustannukset vanhalla tiejaksolla tapahtuvista muu-
toksista. 

Mandollisuutta säästää valitsemalla telematiikka  ja  siten parantaa myös muita 
kohteita arvostettiin. Esimerkiksi uuden liittymän rakentamisen vaihtoehtona voi-
sikin vertailussa käyttää telematiikan hyödyntämistä  ja  lisäksi muutaman kilomet-
rin kevyen liikenteen väylän rakentamista. Vaihtoehtoiskäytöstä saatavat hyödyt 
parantavat telemati ikan arvostusta. Vertailussa voitaisiin ottaa huomioon esimer-
kiksi kevyen liikenteen väylän rakentamisesta saatavat hyödyt. Telematiikkaa 
hyödyntämällä saadaan kustannussäästöjä, jotka mandollistavat sellaisten koh-
teiden parannukset, jotka jäisivät muuten toteuttamatta. Toisaalta yhdessä vas-
tauksessa säästöä ei nähty ollenkaan tarpeellisena päätöksentekokriteerinä, 
koska säästyvät rahat käytettäisiin kuitenkin saman tieyhteyden parantamiseen. 
Tiepiirin kannalta telematiikkaan käytettävät rahat olisi otettava perustienpidon 
rahoituksesta, kun taas uuden liittymän rakentamiseen voidaan saada erillisiä 
kehitysrahoja, jotka eivät vaikuta varsinaisen tienpidon resursseihin.  

6.5.5  Paremmuusjärjestys  

Kuvassa  19 on  esitetty päätason kriteerien tärkeysjärjestys. 

Vaikutus 

Riski 

Resurssit  

DKeskiarvo 	Hajonta 1  

Kuva  19.  Päätason kriteerien  suhteellinen tärkeysjärjestys. 

Koska hankkeella pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan nykytilanteeseen, vaiku- 
tukset osoittautuivat tärkeimmäksi kriteeriksi Kustannukset ovat näissä vaihtoeh- 
doissa moniin suuriin tienrakennushankkeisiin verrattuna pienet. Riskeillä  on  
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muita kriteerejä pienempi merkitys erityisesti, koska  liikennetelematiikassa  ele-
tään  kokeiluaikaa  ja  tietyt riskit  on  hyväksyttävä. 

Kuvassa  20 on  esitetty vaihtoehtojen keskinäinen  paremmuusjärjestys  eri  pääta
-son  kriteerien  suhteen. 

Vaikutus 

Riski 

Resurssit 

liittymä parempi 	 telematiikka  parempi  

VertaiIu 	0Hajonta  

Kuva  20.  Vaihtoehtojen keskinäinen paremmuusjärjestys eri päätason kriteerien 
suhteen. 

Muuttuvat  nopeusrajoitukset  ja  tiedotus taululla  ylinopeuksista  helpottavat liitty-
mistä, vähentävät onnettomuuksia  ja  lieventävät  niiden seurauksia enemmän 
kuin uusi  tasoliittymä. Investointina telematiikkaa  pidettiin yleensä parempana 
ratkaisuna.  I  nvestointikustannuksiltaan telematiikka  on  merkittävästi halvempi 
mutta  pitoaltaan  lyhyempi.  Telematiikan  käyttökustannukset ovat uutta liittymää 
suuremmat.  Investointikustannusten  kokonaisvaikutus päätöksessä oli käyttö- 
kustannuksia suurempi.  Telematiikalla  saatava  säätö,  joka voidaan käyttää mui-
hin hankkeisiin  ja  saada siten uusia  hyötyjä,  haluttiin yleensä ottaa huomioon 
päätöstä tehtäessä.  

Telematiikkahankkeeseen  liittyviä riskejä pidettiin merkittävästi suurempina kuin  
liittymähankkeeseen  liittyviä.  Telematiikkaratkaisun  tekninen  ja  periaatteellinen 
toimivuus koettiin ongelmina.  Liittymän  uudistamisen vaikutukset tunnetaan tar-
kemmin monien vuosikymmenten kokemuksen perusteella.  

Telematlikka  arvioitiin sekä vaikutuksiltaan että resurssien käytöltään uutta taso- 
liittymää paremmaksi vaihtoehdoksi. Vaikka  telematiikan  käyttöön liittyy enem-
män riskejä, sitä pidettiin tässä vertailussa kokonaisuudessaan hieman parem-
pana vaihtoehtona kuvan  21  mukaisesti.  

liittymän 

rakentamine 
matliRka  

Kuva  21.  Telematiikka-  ja liittymähankkeen  keskinäinen paremmuusjärjestys. 
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6.6 	Mälkiä -Vesivalo -tiejakso  

6.6.1  Yleistä  

Telematiikkaselvityksessä valtatielle  6  Mälkiä-Vesivalo -tieosuudelle esitettiin 
sään,  kelin ja  liikennetilanteen  mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia. Kuituoptisis

-sa  nopeusrajoitusmerkeissä  käytettäisiin viittä rajoitusarvoa  60, 70, 80, 90  ja  100 
km/h.  Telematiikkahankkeen  vertailukohteena oli  välin  muuttaminen leveäkaistai-
seksi sekaliikennetieksi sekä tähän liittyvät liittymäjärjestelyt. Liittymät säilyisivät 
kuitenkin tasoliittyminä. Kummassakin vaihtoehdossa oletettiin, että parhaillaan 
rakenteilla olevat Kaukaan  ja  Ahvenlammen eritasoliittymät  ovat käytössä. 

Vaihtoehdot ovat kokoluokaltaan niin erilaisia, että niiden vertailu  on  vaikeaa. 
Haastattelut  ja  niiden tulosten käsittely toivat kuitenkin esille tekijöitä  ja  näkökul-
mia, joita vertailussa tulisi huomioida.  

6.6.2  Vaikutukset  

Telematilkan  käyttämistä  tai  leveäkaistatien  rakentamista pidettiin kuvan  22  mu-
kaisesti parempana vaihtoehtona eri vaikutusten alakriteenen suhteen. 

Mkav uus 

 Ajoneuvo 

Aika 

 Onnettorruus  

	

liittymä parempi 	 telematiikka  parempi  

VertaiIu 	0Hajonta  

Kuva  22.  Te/ematiikka-ja leveäkaistatiehankkeen  keskinäinen paremmuus eri 
vaikutusten suhteen. 

Eri haastatteluissa sekä leveäkaistatie että muuttuvat nopeusrajoitukset arvioitiin 
onnettomuusvaikutuksiltaan hieman toista paremmaksi. Ero vaihtoehtojen välillä 
ei koskaan ollut suuri.  

Tien  leventämisellä  liikenteestä tehdään sujuvampaa, minkä uskottiin vähentävän 
myös onnettomuuksien määrää. Leveäkaistatie vähentää merkittävästi erityisesti 
kohtaamisonnettomuuksia. Leveäkaistatiellä ongelmia aiheuttavat tasoliittymät, 
joissa päätien  kova  vauhti aiheuttaa sivuteiltä tuleville kuljettajille arviointivaike-
uksia  ja  vaaratilanteita. Leveäkaistatie mandollistaa aggressiivisen ajokäyttäyty-
misen  ja  sekaliikennetiellä  hitaiden ajoneuvojen  ja  kevyen liikenteen ohitukset 
aiheuttavat vaaratilanteita.  No  peudet leveäkaistatiellä  ovat korkeammat kuin 
muuttuvia nopeusrajoituksia käytettäessä, joten onnettomuuksien seuraukset 
ovat vakavampia. 
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Telematiikka  rauhoittaa  lilkennetilannetta  ja  vähentää  ohitustarvetta.  Erityisesti 
sään  ja kelin  mukaan  alennettavat nopeusrajoitukset  voidaan ajoittaa oikein, 
minkä seurauksena  liikenneturvallisuus  paranee. Myös liittyvän liikenteen kan-
nalta muuttuvien  nopeusrajo itusten  käyttö parantaa turvallisuutta. Järjestelmän  
ohjausperiaatteissa  ratkaisevat lopulliset  turvallisuusvaikutukset.  Jos  ohjausperi-
aatteissa  otetaan huomioon esimerkiksi liittyvä liikenne, hitaat  ajoneuvot  tai nä-
kyvyysolosuhteet, liikenneturvallisuusvaikutukset  ovat hyvät. Toisaalta,  jos  alhai-
sia nopeusrajoituksia käytetään usein,  on  rajoitusten noudattaminen epävar-
mempaa. Eräissä vastauksissa ei  muuttuvilla nopeusrajoituksilla  uskottu pystyt-
tävän  riittävässä määrin ratkaisemaan tieosuuden  välityskykyongelmia.  Tämän 
arvioitiin johtavan siihen, että yksin muuttuvia nopeusrajoituksia käytettäessä 
tielle  jää  myös  liikenneturvallisuusongelmia.  

Vaikutuksia matka-aikoihin  päätietä  pidettiin huomattavasti tärkeämpänä kuin  
sivuteillä. Päätie leveäkaistatienä  mandollistaa korkeamman  nopeusrajoituksen  
käytön kuin käytettäessä muuttuvia nopeusrajoituksia nykyisellä tiellä,  ja  matka-
ajat  lyhenevät.  Päätien matka-aikojen merkitystä lisää  välin  tärkeys teollisuuden  
tavarakuljetuksille  ja  runsas  työmatkaliikenteen  osuus.  Telematiikka  helpottaa 
liittymistä  sivuteiltä,  sillä  päätien  liikennevirta  on  tasaisempaa  ja  keskinopeus al-
haisempi kuin  leveäkaistatiellä.  Joissakin haastatteluissa  leveäkaistatien  aggres-
siivisen  ajotyylin  arvioitiin jopa  hankaloittavan  liittymistä.  

Telematiikalla  saatava  ajoneuvokustannusten  säästä arvioitiin yksimielisesti suu-
remmaksi kuin  leveäkaistatien  vaikutus  ajoneuvokustannuksiin.  Muuttuvien no-
peusrajoitusten ansiosta  ohitukset  ja haitariliike jonoissa  vähenevät. Lisäksi  
muuttuvilla nopeusrajoituksilla varustetulla  tiellä keskinopeus  on  alhaisempi kuin  
leveäkaistatiellä  ja  lähellä polttoaineen kulutuksen kannalta optimaalista nopeut-
ta. Toisaalta epäiltiin  käyttäytyvätkö tienkäyttäjät  todella muuttuvien nopeusra-
joitusten mukaan suunnitellulla tavalla. Nykyisen tien  välityskyky  on  äärimmil-
lään, joten liikenteen ohjaus  nopeusrajoituksilla  voi olla vaikeaa.  

Leveäkaistatie  parantaa tienkäyttäjien mukavuutta enemmän kuin  liikennetele-
matiikka,  vaikka  telematiikallakin  on  hyvät puolensa. Tärkeimpänä leveä-
kaistatien  etuna pidettiin mandollisuus käyttää korkeampaa  ajonopeutta,  kuin 
käytettäessä muuttuvia nopeusrajoituksia nykyisellä tiellä.  Leveäkaistatien  ajo- 
nopeudet myös vastaavat paremmin  kuijettajan tavoitenopeutta,  kuin muuttuvien 
nopeusrajoitusten järjestelmän  mandol listamat  nopeudet. Muuttuvat  nopeusra-
joitukset  koetaan usein  tavoitenopeuden  saavuttamista  rajoittavina  tekijöinä. 
Muuttuvien nopeusrajoitusten liikennettä  harmonisoiva  vaikutus parantaa etenkin 
liikenteessä muutenkin hitaammin liikkuvien  ja sivutieltä  liittyvien mukavuutta. 
Nopeusrajoitusten ohjaaminen sään  ja kelin  mukaan lisää mukavuutta.  
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6.6.3  Riskit 

Telematiikan  käyttämistä  tai  leveäkaistatien  rakentamista pidettiin kuvan  23  mu-
kaisesti parempana vaihtoehtona  sen  perusteefla  kumpaan ratkaisuun liittyy vä-
hemmän riskejä. 

Vaikutus 

Toimnta 

luttyma  parempi 	 telematoKica parempi 

VertaiIu 	0Hajonta  

Kuva  23.  Telematiikka -ja liittymähankkeen  keskinäinen paremmuus riskien 
suhteen. 

Vaikutusten arvioimisen kannalta leveäkaistatiehen  ja  liikennetelematiikkaan  liit-
tyy saman verran riskejä. Haastatteluissa kumpaakin vaihtoehtoa pidettiin pa-
rempana  ja  yhdessä vastauksessa riskit arvioitiin yhtä suuriksi. Kummankin rat-
kaisun riskit ovat suhteellisen suuret. 

Sekaliikennetienä  toteutettavan leveäkaistatien vaikutuksia ei tiedetä varmasti. 
 Riskin  vaikutusten arvioinnissa muodostavat hitaat ajoneuvot  ja  kevyt liikenne 

sekä tasoliittymien järjestelyt. Sään  ja kelin  vaikutus  ja  talvikunnossapidon  jär-
jestäminen aiheuttavat leveäkaistatiellä ongelmia. Suomessa  on  kokemuksia  le

-veäkaistatien  toimivuudesta moottoriliikennetienä,  ja  Ruotsista saadaan tietoa 
leveiden sekaliikenneteiden vaikutuksista  ja  liittymäjärjestelyistä. 

Liikennetilanteen  mukaan muuttuvien nopeusrajo itusten vaikutuksista yksiajora-
taisilla valtateillä ei ole kokemuksia. Toisaalta nopeusrajoitusten vaikutukset kes-
kinopeuksiin tunnetaan, sekä sään  ja kelin  mukaan muuttuvista kuituoptisista  no

-peusrajoituksista  on  kokemuksia. Ohjausperiaatteiden asettaminen  ja  käytettävi-
en rajoitusarvojen suuri määrä vaikeuttavat arviointia. 

Leväkaistatietä  pidettiin toiminnaltaan varmana ratkaisuna, vaikka haastatteluis-
sa esitettiin pieni epäily siitä, että myös rakenteellisia virheitä voi syntyä toteu-
tettaessa leveäkaistaista sekaliikennetietä Suomessa ensimmäisiä kertoja.  Te -
lematilkan toimintaperiaatteisiin  ja  tekniikkaan liittyvät riskit nähtiin kuitenkin 
huomattavan suurina. Nopeusrajoituksia ohjaavan algoritmin suunnittelu  on  vielä 
opettelua  ja  vaatii myöhemmin tarkentamista.. Laajassa muuttuvien nopeusrajoi-
tusten järjestelmässä  on  paljon virhemandollisuuksia  ja  laitteita, jotka voivat 
mennä epäkuntoon. Liikennetelematiikkajärjestelmien ylläpito vaatii myös Tielai

-toksen  organisaatioita toimintavarmuutta  ja  laadunvarmistusta,  johon järjestelmiä 
toteutettaessa ei todennäköisesti  tulla  kiinnittämään riittävästi huomiota. 
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6.6.4  Resurssit 

Vertailun tuloksena  telematiikkahanke  tuli kuvan  24  mukaisesti paremmaksi 
kustannusten  ja  säästöjen  arvostuksen suhteen. 

Kustannukset 

Säästöt  

VertaiIu 	DHajonta  

Kuva  24.  Telematiikka-ja  liittymähankkeen keskinainen  paremmuus kustan-
nusten  ja  säästöjen  suhteen.  

lnvestointikustannusten  ero vaihtoehtojen välillä  on  erittäin suuri.  Investointikus-
tannusten  eron rinnalla  pitoalkojen  ero menettää lähes merkityksensä. Toisaalta 

 investointia  käsiteltäessä arvioitiin  ja  otettiin huomioon, että muuttuvat nopeus- 
rajoitukset eivät yksin ole riittävä  parannustoimenpide.  Eräissä vastauksissa 
markkamääriä tärkeämmäksi tekijäksi  nähtiinkin  se,  että  jos  rahaa suuriin inves-
tointeihin ei saada, niin  Ilikennetelematilkan  hyödyntäminen tulee välttämättö-
mäksi.  Tienrakennushankkeeseen  tarvittavia rahoja ei todennäköisesti saada 
seuraavan  10  vuoden aikana, joten  telematiikka  voisi olla tarpeellinen liikennettä 
helpottava vaihtoehto suurempia toimenpiteitä odoteltaessa.  

Käyttökustannuksiltaan telematiikka  arvioitiin yleensä  kaillimmaksi  vaihtoehdoksi, 
vaikka  leveäkaistatiekin  lisää  talvikunnossapito-  ja  uudelleenpäällystys

-kustannuksia.  Telematiikan  käyttökustannukset arvioidaan helposti liian pieniksi. 
Erityisesti epäiltiin, että  Tielaitoksen  organisaatiossa ei haluta riittävästi ottaa 
huomioon järjestelmien valvonnan  ja  laadunvarmistuksen  vaatimia resursseja. 
Käyttökustannukset ovat kuitenkin pieni  kustannuserä  verrattuna  leveäkaistatien 
investointikustannukseen. 

Telematiikalla  saadun säästön arvostusta kasvattivat rahan vaihtoehtoinen käyttö 
muihin kohteisiin,  millä  saadaan  päätöksentekijälle  liikkumavaraa jaettaessa 
määrällistä budjettia. Mandollisuus toteuttaa useita edullisempia hankkeita lisää 
myös alueiden välistä tasa-arvoisuutta. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös 
useiden hankkeiden korvaamisen  tai  lykkäämisen  kokonaisvaikutus. Tämän suu

-ruusluokan  arvioinneissa lähtökohtana tulisi olla valtakunnallinen  kokonaistalou-
dellisuus. Lykkäämällä  Kaakkois-Suomen  rakennushanketta liikennetelematii

-kalla  rahat voidaan käyttää muualla  tuottavampaan  hankkeeseen, mikäli sellaisia 
 on.  

Toisaalta syntyvä säästö  on  kuvitteellista rahaa,  jota  ei kuitenkaan saada muu-
hun käyttöön.  Tienrakennushanke  toteutettaisiin  erillisrahoitteisena  hankkeena, 
joka ei vaadi varsinaista tiepiirin rahoitusta. Sitä vastoin  telematiikkainvestointi 

 jouduttaisiin todennäköisesti rahoittamaan pääosin  tienpidon perusrahoituksesta. 
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6.6.5 Paremmuusjärjestys  

Kuvassa  25 on  esitetty päätason kriteerien tärkeysjärjestys. 

Vaikutus 

Riski 

Resurssit 

Keskiarvo 	Hajonta  

Kuva  25. Pää  tason kriteerien suhteellinen tärkeysjärjestys. 

Tehtäessä päätöksiä suurista investoinneista resurssien merkitys korostuu. Ris-
killä  on  muita kriteerejä pienempi merkitys erityisesti, koska kyseessä  on liiken-
netelematiikan kokeiluaika.  

Kuvassa  26 on  esitetty vaihtoehtojen keskinäinen paremmuusjärjestys eri pääta
-son kriteerien  suhteen. 

Vaikutus 

Riski 

Resurssit 

liittymä parempi 	 telematiikka  parempi 

Vertailu 	Hajonta  

Kuva  26.  Vaihtoehtojen keskinäinen paremmuusjärjestys eri  pää  tason kriteerien 
suhteen 

Leveäkaistatie  lyhentää matka-aikoja  ja  parantaa tienkäyttäjien  mu kavuutta 
 enemmän kuin muuttuvat nopeusrajoitukset. Onnettomuusvaikutusten suhteen 

haastateltavat olivat erimielisiä siitä, kumpi ratkaisu olisi parempi. Suuria eroja 
vaihtoehtojen välillä ei turvallisuuden suhteen kuitenkaan ollut. Telematiikka vä-
hentää ajoneuvokustannuksia, mutta niiden merkitys muihin vaikutuksiin verrat-
tuna  on  pieni. 

Telematiikkavaihtoehdon ohjausperiaatteisiin  ja  tekniikkaan liittyvät riskit ovat 
huomattavasti suuremmat kuin leveäkaistatien toimivuuteen liittyvä riski. Vaiku-
tusten arviointi kummassakin ratkaisussa  on  yhtä epävarmaa. 
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M  uuttuvien  nopeusrajoitusten järjestelmä  ja  leveäkaistatie  ovat investointeina 
aivan eri suuruusluokassa. Tieosuudelle  jää  sujuvuusongelma,  vaikka muuttuvat 
nopeusrajoitukset otettaisiin käyttöön. Toisaalta, mikäli rahaa tienrakennukseen 
ei saada,  on  parannus tehtävä telematiikalla. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutukset jäävät riittämättömiksi  ja  järjestelmän 
toimintaan liittyy riskejä. Kuitenkin muuttuvien nopeusrajoitusten vaatimat resurs-
sit ovat niin merkittävästi pienemmät kuin leveäkaistatien, että tässä vertailussa 
telematlikkaratkaisu tuli paremmaksi vaihtoehdoksi kuvan  27  mukaisesti. 

Kuva  27.  Telematiikka-  ja  liittymä hankkeen keskinäinen paremmuusjärjestys. 
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7  TULOSTEN TARKASTELU  

7.1 	Tarkasteltujen  kohteiden toteutus 

Tulosten tarkastelussa käsitellään kaikkia  14  telematlikkaselvityksen  esimerkki- 
kohdetta. Suositukset niistä kohteista, joita ei arviointi-vaiheessa käsitelty, anne-
taan lähinnä vaikutukset-vaiheen tulosten perusteella. Suositukset esimerkkirat-
kaisujen toteutuksesta perustuvat VTT:n tutkijoille työn aikana muodostuneeseen 
käsitykseen. Suositukset ovat perusteltuja kannanottoja, jotka voivat toimia kes-
kustelun lähtökohtina tiepiinn päättäessä jatkotoimenpiteistä. 

Kohde  I  -  Kuortti-Tikkala (vt5) 

Telematiikkaselvityksessä  käsiteltyjä yksittäisen ohituskaistajakson nopeussuo-
situksia  tai  raskaan liikenteen ohituskaistan käyttökieltoa ei suositella toteutetta-
vaksi. Ratkaisun myönteiset vaikutukset välityskykyyn  ja keskinopeuksiin  koh-
distuvat pieneen määrään ajoneuvoja. Toisaalta kaistojen eri nopeussuosituksilla 

 (80  ja  100 km/h)  ja ohituskaistan  raskaan liikenteen käyttökiellolla  on  kielteisiä 
vaikutuksia: haitariliikenne  ja nopeuserot ohituskaistaosuudella  lisääntyvät nykyi-
seen tilanteeseen verrattuna  ja vaaratilanteet  lisääntyvät. 

Pidemmällä matkalla  ja  myös tavallisella yksiajorataisella tiejaksolla käytettynä 
muuttuvat nopeussuositukset olisivat valtatiellä  5  käyttökelpoinen ratkaisu. Ohi-
tuskaistajärjestelmässä myös kaistakohtaiset nopeussuositukset  tai  raskaan lii-
kenteen käyttökiellot voisivat toimia. Tiepiirin alueella  on  kuitenkin teitä, joilla 
muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö olisi tärkeämpää  ja odotettavat  vaikutukset 
suuremmat. 

Kesäaikana tiellä säännöllisesti syntyvät ruuhkat  ja  jonot ovat pääosin pitkämat-
kaisen liikenteen aiheuttamia. Tästä syystä liikennetiedotus  ja  -ennusteet ennen 
matkaa voisivat palvella tienkäyttäjiä. Liikenne-ennusteista tiedottamiseen liittyisi 
luontevasti tiedottaminen säästä  ja kelistä.  Samalla valtatie  5  välillä Heinola-
Mikkeli-Juva voisi kuulua niiden teiden joukkoon tiepiirissä, joilla tiedotus järjes-
tettäisiin  matkan  aikana ajoneuvolaitteisiin. 

Kohde  2  -  Uudenmaan piirin  raja  - Keltti (vt6) 

Ennakoiva Ilikennetilannetiedottaminen  ja  sää-  ja kelioloista  tiedottaminen tien-
varren tiedotustauluilla vaikuttaa myönteisesti ajokäyttäytymiseen. Vaikutusten 
uskotaan kuitenkin jäävän vähäisiksi  ja informaatiotauluilla  ei täysin pystytä vas-
taamaan kohteen välityskykyongelmiin. Tienvarsitiedotus liikennetilanteesta 
koetaan vaikeaksi toteuttaa  ja  voi myös ärsyttää tienkäyttäjiä, minkä vuoksi pelk-
kien informaatiotaulujen käyttöä ei suositella. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö olisi käyttökelpoinen ratkaisu. Muuttuvien 
nopeusrajoitusten käyttöä täydentäisi merkittävästi esitetyn kaltainen tienvarsitie-
dotuksen käyttö. Tienvarren telemaattisten ohjauslaitteiden tarpeen määrittely 
voitaisiin kytkeä osaksi tielle suunniteltavia rakenteellisia parannustoimenpiteitä.  

Matkan  aikaisen liikennetilannetiedotuksen  ja  siihen liitettävän  sää-  ja kelitiedo- 
tuksen  toteuttamista suositellaan, kun maantieteellisesti tarkan tiedottamisen 
mandollistavat järjestelmät  ja ajoneuvolaitteet  yleistyvät. Tiedotus liikennetilan- 
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teesta  ja  säästä  ja  kelistä  vaikuttaa myönteisesti  ajokäyttäytymiseen  ja  parantaa 
tienkäyttäjien mukavuutta.  Suomi on  sitoutunut toteuttamaan  RDS-TMC  liikenne- 
tiedotuksen  päätieverkolla  vuoteen  2000  mennessä  ja  palvelu aloitetaan tiellä 
vuonna  1999.  Tähän  tiedotukseen  tulee panostaa myös Uudenmaan tiepiirin  raja 
- Keltti  -välillä. 

Kuten valtatiellä  5  myös valtatiellä  6  kesäisin säännöllisesti syntyvät ruuhkat  ja 
 jonot ovat pääosin  pitkämatkaisen  liikenteen aiheuttamia. Tästä syystä  liiken-

neinformaatio  ja  -ennusteet ennen matkaa voisivat palvella  tienkäyftäjiä.  

Kohde  3- Keltti (vt6ja vtl2)  

Muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  informaatiotaulun  käyttöä ei suositella tässä 
kohteessa,  sillä  tiepiirissä  on  kohteita, joiden ongelmat ovat vakavampia  ja  rat-
kaisu tärkeämpää toteuttaa. Käytettäessä  alennettua nopeusrajoitusta  60 km/h 
Keltin  liittymässä epävarmat kuljettajat saattavat kokea päätielle  liittymisen  ole-
van helpompaa, kun ajoneuvojen nopeudet  päätiellä alenevat.Koska liittymäalu-
eella  ei ole tapahtunut  risteämisonnettomuuksia liittymisrampin pidentämisen  jäl-
keen, ei liikenneturvallisuuden  oleteta  parantuvan muuttuvia nopeusrajoituksia 
käytettäessä. 

Kohde  4- Käyrälampi (vt6ja vtl5)  

Sään  ja kelin  sekä  liikennetilanteen  mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten jär-
jestelmän toteutusta  suositeflaan.  Toimiva ratkaisu kohdistuu hyvin ongelma- 
aikoihin.  Alennetuilla nopeusrajoituksilla  voidaan vähentää tämän  liittymän  tyypil-
lisiä onnettomuuksia. Liittymä ei kuulu  tiepilrin  tärkeimpiin  kehittämiskohteisiin, 

 mutta voisi olla sopiva  pilottikohde.  Mikäli  pilotissa  olisi alkuvaiheessa toiminta- 
häiriötä, ne eivät aiheuttaisi yhtä suuria ongelmia kuin monissa  vilkkaammissa 

 liittymissä. Liittymää ei mandollisen  telematiikan  hyödyntämisen lisäksi  tulla 
 muuten parantamaan. 

Tienvarren  informaatiotaulun  toteuttamista ei suositella,  sillä  odotettavat  vaiku-
tukset  rampin  ruuhkautuvasta liikennetilanteesta tiedotettaessa muuttuvalla  tie-
dotustaululla  ovat vähäisiä. 

Kohde  5 - Selkäharju-Taoavainola (vt6  

Sään  ja kelin  sekä  lilkennetilanteen  mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten jär-
jestelmän  ja  ylinopeudesta  tiedottavien informaatiotaul ujen  toteutusta suositel-
laan, mikäli  eritasoliittymän  rakentamiseen ei saada rahoitusta.  Telematiikan 

 hyödyntäminen helpottaa liittymistä vilkkaaseen aikaan. Onnettomuuksien määrä 
vähenee  ja  onnettomuuksista tulee  lievempiä. Tienkäyttäjät hyväksynevät  pää-
tien  Ilikenteelle nopeusrajoituksen  60 km/h  aiheuttaman väliaikaisen  haitan,  kos-
ka  nopeusrajoituksen  alentamisen syyt ovat  selvät.  Muuttuvien nopeusrajoitusten 
käyttö  pääsuunnalla  ei yksin kuitenkaan liene riittävä toimenpide  liittymäalueen 

 ongelmien poistamiseen. Liittymissä tapahtuu edelleen onnettomuuksia erityisesti 
hiljaisen liikenteen aikana, jolloin nopeusrajoitus  on  korkeampi.  Jos ylinopeuk

-sista  tiedoftavan  taulun käyttö ei alenna  ajonopeuksia,  voidaan harkita valvonta- 
kameran  käyttöä liittymässä.  
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Kohde  6.  Mälkiä-Vesivalo (vt6 

Sään  ja kelin  sekä liikennetilanteen mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten jär-
jestelmän toteutusta suositellaan.  Välin sujuvuusongelmat  ovat tiepiirin vakavim

-pia,  ja välin  rakenteellinen parantaminen  on  vielä kaukana tulevaisuudessa. 
Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö harmonisoi liikennettä  ja  helpottaa sivuteiltä 
liittymistä. Liikenneturvallisuus paranee hieman, mutta ei merkittävästi, koska 
nopeusrajoituksia suunnitellaan myös nostettavan. Muuttuvien nopeusrajoitusten 
käyttöä täydentäisi tienvarsitiedotuksen käyttö. Sujuvuusongelmat tieosuudella 
ovat kuitenkin niin merkittäviä, ettei niitä uskota pystyttävän ratkaisemaan koko-
naan muuttuvilla nopeusrajoituksilla. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  erityisesti  10 km/h  välein ohjattavien nopeusra-
joitusten käyttäminen yksiajorataisilla välityskykyongelmallisilla tiejaksoilla  on 

 valtakunnallisesti tärkeä kokeilu. 

Ennen matkaa tietoa liikennetilanteesta sekä säästä  ja kelistä  voitaisiin tarjota 
esimerkiksi alue-  tai  paikallisradioiden kautta. Tieosuudella suuri  osa  suju-
vuusongelmista johtuu päivittäisestä työmatkaliikenteestä. Muualla, erityisesti 
kaupunkialuellla,  on  saatu hyviä kokemuksia huipputuntien liikenteen levittämi-
sestä pidemmälle ajalle tiedottamisella. Väli kuuluu niiden tiepiirin teiden jouk-
koon, joilla tiedotus  matkan  aikana ajoneuvolaitteisiin järjestetään. 

Kohde  7  - Ahvenlampi (vt6)  

M  uuttuvien  nopeusrajoitusten  ja reitinopastuksen  toteuttamiseen Ahvenlammen 
liittymässä ei enää ole tarvetta,  sillä  kohteeseen  on  rakenteilla eritasoliittymä. 

Kohde  8  - Siltakylä-Kyminlinna (vt7) 

Liikennetilanteen  mukaan tapahtuva ohjaus suositellaan liitettävän nykyiseen 
 sää-  ja keliohjaukseen ja tienvarsitiedottamiseen.  Nopeusrajoitusten alentami-

seen  80  kmlh:iin liikennetilanteen  perusteella  on  tarvetta. Rajoituksen alenta-
misen uskotaan harmonisoivan liikennettä  ja  parantavan turvallisuutta. Liikenne- 
ohjauksen liittäminen nykyiseen järjestelmään olisi luonnollinen kehitysaskel,  ja 

 siitä saataisiin arvokasta tietoa sekä muita suomalaisia toteutuksia ajatellen että 
Mälkiä-Vesivalo  -välin  mandollista toteutusta varten. Osana  El 8-tietä väli kuuluu 

 jo  nyt RDS-TMC -kokeilun piiriin. 

Kohde  9-  Pyhtään motelli (vt7)  

Nykyisten muuttuvien nopeusrajoitusten käyttämistä niin, että nopeusrajoitus 
nostettaisiin  80  km/h:iin liikennetilanteen  salliessa ei suositella. Nopeusra-
joituksen nostaminen ei lisää risteämisonnettomuuksien määrää. Valtaosa liitty-
mässä tapahtuneista onnettomuuksista  on  ollut kuitenkin sellaisia, että nopeus-
rajoituksen nostaminen lisää niiden yleisyyttä  ja  vakavuutta. Siten toimenpide 
lisäisi ennestäänkin vaarallisen liittymän onnettomuuksien määrää. 

Muitakaan erityisen toimivalta tuntuvia telemaattisia ratkaisuja Pyhtään motellin 
liittymään ei  tullut  ilmi. Automaattivalvonnalla liittymän toistuvat ylinopeudet saa-
taisiin vähenemään, mutta kameravalvonta yksittäisessä päätien liittymässä, jon-
ka kautta kulkee runsaasti pitkämatkaista liikennettä, olisi huonoa palvelua tien- 
käyttäjille. 
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Kohde  10 - Kyminlinna (vt7 a vtl5  

Muuttuvan  väistämisvelvollisuus risteyksessä/pakoHinen  pysähtyminen -liikenne- 
merkin käyttöä ei suositella.  Muuttuvalla väistämisvelvollisuus  risteyksessä  - 

 merkillä ei juuri  oleteta  olevan vaikutuksia verrattuna ennen-tilanteeseen.  STOP- 
merkin käytön aikana  turhat jarruttelut rampissa  saattavat lisääntyä  ja Ilittymän 
välityskyky ja ajomukavuus heikkenevät.  

Muita  telemaattisia  ratkaisuja  Kyminlinnan  liittymään voidaan harkita, mutta eri-
tyisen hyviltä tuntuvia ratkaisuja ei selvityksen aikana  tullut  ilmi.  Koko liittymän 

 liikennettä voitaisiin pyrkiä ohjaamaan  muuttuvilla nopeusrajoituksilla  ja  siten 
helpottaa myös liittymistä.  Liikennetiedotuksella  voitaisiin yrittää  tasata  ruuhka- 
huippuja  ja  varoittaa  liukkaasta kelistä.  

Kohde  11 -  Hamina-Vaalimaa (vt7) 

Tosiaikaisen automaaftivalvonnan  toteutusta suositellaan, koska muita vaikutta-
via toimenpiteitä ei ole.  Automaattivalvonnalla  pystytään rauhoittamaan  välin  vaa-
rallista  liikennekäyttäytymistä.  Muuttuvat  nopeusrajoitukset  ovat  kallis  ratkaisu, 
eikä muuttuvien nopeusrajoitusten  tai  muiden  liikennetelematiikan  toimenpiteiden 
juuri uskota vaikuttavan  ylinopeuksiin  tai  vaarallisiin  ohituksiin  tällä  tieosuudella. 

 Muita mandollisia keinoja olisivat pitkäaikainen  liikennetiedotus  tai  valistus ylino-
peuden  ja  huonon  kelin  vaarallisuudesta ulkomaalaisille kuljettajille.  El 8-
kokeilualueena  väli kuuluu  RDS-TMC-tiedotuksen piiriin. 

Kohde soveltuu hyvin jonkin uuden ratkaisun, kuten  tosiaikaisen tiedonsiirron  tai 
siirrettävien valvontapisteiden,  kokeiluun. Myös sisäasiainministeriön poliisi- 
osaston uskotaan olevan kiinnostunut tästä kohteesta  ja tosialkaisen  valvonnan 
kokeilusta. Myös liikenneministeriö saattaisi osallistua toteutukseen, mikäli  ko-
keiltaisiin  uusia ratkaisuja. 

Kohde  12 - Kausalan  kohta  (vtl2) 

Automaattivalvonnan  toteutusta ei suositella.  Automaattivalvonta alentaisi  hie-
man  keskinopeuksia  ja  vähentäisi onnettomuuksia. Säännölliset  ja räikeät ylino-
peudet  tai  niistä johtuvat onnettomuudet eivät  Kausalan  taajaman kohdalla ole 
kuitenkaan niin suuri ongelma, että  kameravalvonnan  käyttö olisi ehdottoman 
välttämätöntä,  Tienkäyttäjät kokisivat  automaattisen valvonnan todennäköisesti 
huonona  palveluna.  

Huonojen  sääolosuhteiden  todettiin olevan osasyynä suureen osaan kohteen on-
nettomuuksista, joten vaihtoehtoisena  liikennetelematiikan  keinona voitaisiin tut-
kia  keliolosuhteista varoittamista  tienvarren  opasteissa.  Tämä vaikuttaa kuitenkin 

 vain  osaan ongelmista. Muuttuvat  nopeusrajoitukset  ovat tuskin käyttökelpoinen 
ratkaisu, koska rajoitusten suuret muutokset eivät ole mandollisia. 

Kohde  13 - Paimenportin  liittymä  (vtl5)  

Jos automaattivalvontaa  halutaan käyttää,  Paimenportin  liittymä  on  suositeltava 
kohde.  Automaattivalvonnalia  voidaan lopettaa säännöllinen ylinopeuksien käyttö 
liittymässä  ja  vähentää punaisia päin ajamista. Onnettomuuksien määrä vähe-
nee. Tienkäyttäjien mukavuus kärsii, mutta liittymä koetaan tällä hetkellä niin 
vaaralliseksi, että suuri  osa  autoilijoista hyväksyy  automaathvalvonnan. 
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Muita yhtä vaikuttavia  ja  edullisia liikennetelematiikan keinoja Paimenportin  hit
-tymään  ei  tullut  ilmi. Vaihtoehtona olisi Hyväntuulentien varustaminen muuttuvilla 

nopeusrajoituksilla. Vaihtoehtoa voisi tutkia tarkemmin  tai  odottaa Hämeen tiepil
-im  ratkaisuja muuttuvien nopeusrajoitusten  ko  keilemisesta  Landessa  tai  Tampe-

reella hiikennevalo-ohjatuilla väylillä. 

Kohde  14  -  Hamina-Taavetti (vt26) 

Tiedotuksen toteuttamista sääolosuhteista  ja  kunnossapidon  etenemisestä suo-
sitellaan. Hamina-Taavetti -välillä säähän  ja  keliin liittyvät ongelmat ovat vakavia. 
Muita parannustoimenpiteitä ei ole odotettavissa. Ammattiautoihijoiden joukko, 
joille tiedotus  on  erityisen tärkeää,  on  yksityisautoilijoita  helpommin tavoitettavis-
sa  ja  tiedotuksen uskotaan myös vaikuttavan heidän matkansa ajoitukseen  ja 

 ajokäyttäytymiseen.  Siten tiedotuksen uskotaan parantavan myös tien turvalli-
suutta. Muita käyttökelpoisia liikennetelematiikan ratkaisuja ei juuri ole. Muuttuvi-
en nopeusrajoitusten käyttö  on  ainakin toistaiseksi kallista tien liikennemäärän 
nähden. 

Ratkaisua edelleen kehitettäessä tulisi erityisesti pohtia, voitaislinko tiedotuksen 
kattavuutta parantaa. Vaihtoehtoja voisivat olla tiedon välittäminen tavara-
liikenteen terminaaleihin  Kotkassa,  Haminassa  ja  Lappeenrannassa, tienvarren 
muuttuvat keliopasteet  tai  tiedotus  ULA-radion  kautta. Myös  radio, TV  ja  Internet 

 voisivat olla käyttökelpoisia tiedotuskanavia. 

Valtatie  26  Hamina-Taaveth vaikuttaa otolhiselta tiedotuksen kokeilukohteelta. 
Tieosuudella olisi mandollista toteuttaa rajattu koejärjestely vaikutusten tutkimi-
seksi. Tuloksilla olisi arvoa mietittäessä valtakunnallisen RDS-TMC -ja  muiden 
tiedotuspalveluiden vaikutuksia. RDS-TMC-palvelu alkaa tiellä vuonna  1999. 

7.2 	Liikennetelematiikan hyödyntämismandollisuudet  

7.2.1  Yleistä 

Selvityksen ensimmäisessä kohteet-vaiheessa käsiteltiin laajaa joukkoa Kaak-
kois-Suomen tiepiirin tiejaksoja, liittymiä  ja  yksittäisiä paikkoja tiellä. Esimerkki- 
kohteiden käsittelystä muodostuneen kuvan perusteella pohdittiin liikennetelema-
tiikan hyödyntämistä kaikissa kohteet-vaiheessa huetelluissa kohteissa. Suuntaan 
antava taulukko kohteista  ja  niihin mandollisista liikennetelematiikan keinoista  on 

 liitteenä  2.  Liitteessä  on  esitetty myös telematiikkaselvityksen keinot-vaiheessa 
esimerkkikohteisiin esitettyjä tarkemman tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä ratkai-
suja. Taulukon avulla  on  pyritty muodostamaan yleiskäsitystä eri tyyppisissä on-
gelmissa  ja  kohteissa järkevistä ratkaisuista.  

7.2.2  Tiejaksot  

Muuttuvat nopeusrajoitukset 

Yksiajorataisilla pitkihlä tiejaksoilla  suurimmat vaikutukset tienpitäjällä tällä het-
kellä käytettävistä olevista hiikennetelematiikan keinoista saadaan aikaan muuttu

-villa  nopeusrajoituksilla.  Muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmän toteuttaminen 
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on  kuitenkin suhteellisen suuri  ja kallis  toimenpide moniin muihin liikennetelema-
tiikan keinoihin verrattuna. Jotta muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö olisi mah-
dollisimman tehokasta, tulisi kohteessa olla tarve ohjata rajoituksia sekä Iliken-
netilanteen että sään  ja kelin  perusteella. Tällaisia kohteita Kaakkois-Suomen 
tiepiirissä ovat etenkin valtatie  6  välillä Lappeenranta-Imatra  ja  valtatie  7 (E18) 

 välillä Uudenmaan piirin  raja  - Kyminlinna.  Muita kohteita, joilla lilkennetilanteen 
mukaan tapahtuvaan ohjaukseen  on  hieman vähemmän tarvetta kuin edellisessä 
kohteessa ovat esimerkiksi valtatie  5  välillä Hämeen piirin  raja  -  Mikkeli, valtatie 

 6  välillä Uudenmaan piirin  raja  -  Kouvola, valtatie  14  välillä Savonlinna- 
Punkaharju  ja  valtatie  15  välillä  Kotka-Kouvola. Muuttuvia nopeusrajoituksia olisi 
periaatteessa mandollista käyttää myös taajamien välittömässä läheisyydessä. 
Näissä kohteissa ongelmana  on,  että rajoitusarvoja ei voida muuttaa  kovin  suu-
rella vaihteluvälillä. Valtakunnallisesti olisi tärkeää kokeilla muuttuvien nopeus-
rajoitusten käyttöä yksiajorataisilla välityskykyongelmallisilla tiejaksoilla. 

Toisen luokan, jossa muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö voisi olla perusteltua, 
muodostavat runsasliikenteiset kaksiajorataiset tiet. Vaikka onnettomuusriski 
kaksiajorataisillä teillä  on  usein pieni  ja  korkean kapasiteetin vuoksi tarvetta lii-
kennevirran perusteella tapahtuvaan ohjaukseen ei ole, niin muuttuvien nopeus-
rajoituksien käytöllä saavutettavat kokonaisvaikutukset turvallisuuteen  ja  tien-
käyttäjien palveluun ovat merkittäviä suuresta Iiikennemäärästä johtuen (Lähes- 
maa  ja  Schirokoff  1998).  Telematiikkaselvityksessä  ei erikseen tarkasteltu tällai-
sia esimerkkiteitä, koska esimerkkinä  jo  toimii  Kotka-Hamina sääohjattu  tie. 

 Mandollisina kohteina voidaan kuitenkin esittää valtatieltä  15  Hyväntuulentietä, 
 valtatieltä  6  Lappeenrannan  ja  Imatran ohitusteitä sekä valtatieltä  5  Mikkelin 

kohtaa. 

Muuttuvia nopeusrajoituksia saattaisi olla perusteltua käyttää myös niillä korkea-
luokkaisilla liikennemäärältään suurilla yksiajorataisilla teillä, vaikkei niillä olisi 
varsinaisia välityskykyongelmia. Onnettomuusaste näillä teillä  on  keskimääräistä 
korkeampi  ja  nopeusrajoitusta  voidaan keliolosuhteiden perusteella alentaa riittä-
vän usein  ja  paljon. Lisäksi vaikutukset turvallisuuteen ovat hyvät johtuen sekä 
suuresta liikennemäärästä että lähtötilanteen korkeasta riskistä. Moottoriliikenne-
tiet ovat tyypillinen esimerkki tällaisista teitä. Liikenneministeriö  on  esittänyt 
alustavan ajatuksen moottoriliikenneteiden huonon liikenneturvallisuuden paran-
tamisesta muuttuviila nopeusrajoituksilla. Toisena vaihtoehtona  on  esitetty 
moottoriliikenneteiden ottamista talvinopeusrajoitusten piiriin. 

Teillä, joilla liikennemäärät ovat pienet  ja  ongelmat liittyvät esimerkiksi  geometri- 
aan, suureen hitaiden ajoneuvojen määrään  tai  säähän  ja  keliin, ovat muuttuvat 
nopeusrajoitukset ainakin toistaiseksi käytössä varmoiksi todetuilla ratkaisuilla 
liian  kallis  vaihtoehto. Tekniikan kehittyminen  ja  yksinkertaisemmat  järjestelmät 
voivat tulevaisuudessa tehdä muuttuvien nopeusrajoitusten käytön järkeväksi 
myös tällaisilla teillä. 

Tiedotus 

Tiedottamista liikennetilanteesta tienvarren muuttuvilla informaatiotaululla ei  pi- 
deify  kovin  tehokkaana ratkaisuna välityskykyongelmiin. Tiedotus  on  vaikeaa 
kohdistaa eri tilanteisiin  ja  vaikutukset jäävät pieniksi. Yhdistettynä muuttuvien 
nopeusrajoitusten käyttöön muuttuvien informaatiotaulujen käyttö  on  kuitenkin 
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tienkäyttäjien mukavuutta parantava ratkaisu. Käytössä oleva rajoitus voidaan 
perustella  informaatiotaululla.  

Tiedottaminen säästä  ja kelistä muuttuvilla informaatiotauluilla  tai  muilla  muuttu
-villa  merkeillä  on  helpompi toteuttaa kuin tiedotus  liikennetilanteesta.  Lisäksi  ke-

liopasteilla  tiedetään tutkitusti olevan vaikutusta  ajokäyttäytymiseen.  Toteutus- 
kustannuksiltaan hieman  haivempana  vaihtoehtona kuin muuttuvat  nopeusrajoi-
tukset  muuttuvat  keliopasteet  sopivat  geometrian  ja kelin yhteisvaikutuksen  kan-
nalta  vaikeille tiejaksoille  tai  yksittäisiin paikkoihin, joissa  liikennemääräkin  voi 
olla suhteellisen pieni. Tällaisia  tieosuuksia  olla esimerkiksi valtatie  26  Hamina- 
Taavetti  tai  valtatie  13  Lappeenranta-Mikkeli. Välille Savonlinna-Punkaharju val-
tatiellä  14  voisi ajatella yhdistettyä  tienvarsitiedottamista liikennetilanteesta  sekä 
säästä  ja kelistä, jos  muuttuvat  nopeusrajoitukset  koetaan liian raskaaksi ratkai-
suksi. Kesällä tiellä  on  merkittäviäkin kapasiteettiongelmia  ja  talvella vesistöjen 
läheisyydestä johtuen erityistä  liukkautta. 

Tiedotuspisteiden  käyttö määrätyn tieosuuden ongelmien  ratkomiseen  on  yleen-
sä erittäin hankalaa.  Tiedotuspisteillä  tavoitetaan yleensä  vain  pieni  osa  kuljetta-
jista  ja informaatiotarjonta  ei mitenkään kohdistu ongelma-aikaan. Valtatiellä  26 

 Hamina-Taavetti  tiedotuspisteet  pystytään kohdistamaan palvelemaan raskasta 
liikennettä sijoittamalla  tiedotuspisteet ammattiautoilijoiden suosimille taukopai-
koille. Ammattlautoilijoiden  myös uskotaan muuttavan sekä  matkan  ajoitusta että 

 ajokäyttäytymistä  tiedotuksen perusteella. Muuten  tiedotuspisteet  sopivat hyvin 
antamaan  yleisinformaatiota  ja  mm.  tietoa  reiteistä,  palveluista  ja tiesäästä.  Sopi-
via sijoituskohteita olisivat esimerkiksi  rajanylityspaikat  tai  suurempien kaupunki-
en  sisääntuloväylät.  Tällöin tarjottavalla  reittitiedolla  voitaisiin vaikuttaa osittain 
myös siihen ongelmaan, että  tavaraliikenteellä  on  toisinaan vaikeuksia löytää oi-
keita reittejä  terminaaleihin  ja  autoilijat eivät aina löydä reittejä  ja  palveluja suu-
remmista kaupungeista.  Tiedotuspisteiden  toteutuksessa  on  tärkeää yhteistyö 

 Tielaitoksen,  kaupungin  ja  alueen yrittäjien välillä. 

Ennen matkaa  tarjottavissa  palveluissa korostuvat tiedotus liikenteen ennuste
-tusta  sujuvuudesta  ja  muista ennalta  ti  edettävistä poikkeustilanteista.  Valtakun-

nallisesti tärkeitä Kaakkois -S  uomen tieplirin valtateitä,  joista  sujuvuusenn usteita 
 tarvitaan ovat  valtatiet  5, 6  ja  7 (E18).  Ennen matkaa  tarjottavan  informaation 

käyttöä voitaisiin harkita kuitenkin myös piirin omalla alueella. Kohteita, jossa lii-
kenteen  huipputunteja  voitaisiin todennäköisesti hieman tasoittaa  kattavalla 
yleistiedotuksella  ovat valtatien  6  Lappeenranta-Imatra väli,  Hyväntuulentie  val-
tatiellä  15,  valtatien  15  Kotka-Kouvola väli  ja  Kouvola-Valkeala väli maantiellä 

 370  ja  valtatiellä  15.  Samalla tulisi tiedottaa myös säästä  ja kelistä.  Ennen mat-
kaa tiedottamisessa tulee ottaa huomioon myös tietojen kerääminen  ja  välittämi-
nen suurista liikenteeseen vaikuttavista tapahtumista, kuten  urheilukilpailuista  tai  
messuista.  

Matkan  aikainen tiedotus  on  tällä hetkellä liian  epätarkkaa  tai  sitä saa liian  harva 
 autoilija, jotta  sillä  olisi konkreettisia vaikutuksia yksittäisen  ongelmakohteen  ti-

lanteeseen.  Ajoneuvolaitteiden  yleistyminen antaa kuitenkin erittäin lupaavia kei-
noja liikenteen hallintaan. Tiedotus  ajoneuvolaitteisiin  vaikuttaa lupaavalta myös 
alueilla, joilla  liikennemäärät  eivät ole riittäviä  kattavien tienvarsijärjestelmien  to-
teuttamiseen. Mikäli tulevaisuudessa tiedotus saadaan toteutettua maantieteelli-
sesti tarkasti  ja  oikea-aikaisesti  suureen osaan  ajoneuvoista, tienkäyttäjät  ovat  
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valmiita muuttamaan ajokäyttäytymistään tiedon perusteella. Siten liikennetiedo-
tuksella pystytään vaikuttamaan yksittäisen tiejakson liikenteeseen. 

Ajoneuvoihin välitettävän  tiedotuksen vaikutus ajonopeuksiin  tai  liikenneturvalli-
suuteen  ei ole yhtä suuri kuin muuttuvien nopeusrajoitusten, mutta tiedotuksen 
tuottaminen  on  huomattavasti halvempaa. Tienvarressa tarvitaan havaintolaitteet 
informaation tuottamiseen, mutta ei laitteita liikenteen hallintaan. 

Ajoneuvolaitteisiin  voitaisiin ajatella tuotettavan tietoja eri tyyppisiltä teiltä seu-
raavin periaattein. Vilkkailta pääteiltä, joilla käytetään muuttuvia nopeusrajoituk-
sia, tiedon keräämiseen tarvittavat tienvarren laitteet  ja tiedonsiirto  on  järjestetty 
rajoitusten ohjaamista varten. Kerättyä tietoa voidaan myös hyödyntää tiedotta-
maIla tiellä vielä hieman kauempana edessä olevista olosuhteista. RDS-TMC - 
palvelu pääteillä järjestetään lähitulevaisuudessa,  sillä  Suomi on  yhdessä  11 

 muun Euroopan maan kanssa allekirjoittanut aiesopimuksen, jonka mukaan 
vuoteen  2000  mennessä RDS-TMC -palvelut kattavat  koko päätieverkon.  

Tiedotus ajoneuvolaitteisiin tarjoaa kuitenkin myös mandollisuuden vaikuttaa nii-
den tieosuuksien ongelmiin, joilla liikennemäärät ovat liian pieniä muuttuvan  no-
peusrajoitusjärjestelmän  toteuttamiseen mutta tienkäyttäjillä  on  erityisiä vaikeuk-
sia valita olosuhteisiin sopivia ajonopeuksia. Esimerkkejä tällaisista kohteista 
ovat  mm.  valtatien  13  tiejaksot  Mikkeli-Lappeenranta  ja  Lappeenranta-Nuijamaa, 
valtatie  26  Hamina-Taavetti  tai  jopa kantatie  62  Ruokolahti-Mikkeli  ja kantatie  72 

 Mikkeli -  Savo-Karjalan tiepiirin  raja.  

Automaattivalvonta 

Nopeuksien kameravalvonta  on  tehokas keino vaikuttaa ylinopeuksiin.  Auto-
maattivalvontaa  tulisi käyttää kuitenkin ainoastaan sellaisissa kohteissa, joissa 
ylinopeudet  ja  huonot ajotavat ovat merkittävä ongelma. Ainoana selvänä koh-
teena, jossa kameravalvontaa voitaisiin pidemmällä tiejaksolla hyödyntää, nousi 
esiin valtatien  7  Hamina-Vaalimaa -väli. Tällöin automaathvalvonnan piiriin tulisi 
saada myös ulkomaalaiset kuijettajat, mikä edellyttäisi lakimuutoksia  ja tosiai

-kaista tiedonsiirtoa valvontalaitteiden  ja  raja-aseman välillä.  

7.2.3  Liittymät 

Eritasoliittymät 

Eritasoliittymissä sivuteiltä  liittymistä voidaan helpottaa muuttuvilla nopeusrajoi-
tuksilla. Näistä kohteista tärkeimmissä  on  tapahtunut onnettomuuksia vilkkaan 
liikenteen aikana  tai  vilkas  liikenne aiheuttaa haitariliikennettä  tai  jonoutumista  ja 

 suoranaista ruuhkaa pääsuunnalla  tai  liittyvällä  rampilla.  Tarkemmin tarkastel-
luista kohteista Käyrälammen liittymä vaikutti lupaavalta muuttuvien nopeusra-
joitusten käyttöönottokohteelta. Keltin liittymässä muuttuvien nopeusrajoitusten 
järjestelmä toimii periaatteessa toivotulla tavalla, mutta liittymässä ei ole sellaisia 
liikenneturvallisuus-  tai  sujuvuusongelmia,  että niiden ratkaisemisesta saataisiin 
konkreettista hyötyä. Muista keinot-vaiheessa tarkastelluista eritasoliittymistä 
muuttuvilla nopeusrajoituksilla voitaisiin saada hyötyä valtatien  6  ja  maantien  390 

 Lappeenrannan eritasoliittymässä  ja valtateiden  6  ja  13  Mälkiän eritasoliittymäs -
sä.  Myös valtateiden  7  ja  15  Kyminlinnan eritasoliittymässä  muuttuvien nopeus- 
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rajoitusten kokonaisvaltaisella järjestelmällä voitaisiin parantaa liittymän heikkoa 
liikennöitävyyttä vilkkaan liikenteen aikana. Muutt' wien nopeusrajoitusten käyttöä 
tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin, jotta käytön mielekkyyttä voitaisiin arvioida. 

Muita tehokkaita liikennetelematiikan keinoja selvityksessä ei eritasoliittymien 
ongelmiin löydetty. Liittymisen säännöstelyyn ei Kaakkois-Suomen tiepiirin eri-
tasoliittymissä nähdä tarvetta. Liikennetilanteesta  ja  samalla myös säästä  ja  ke-
lista tiedottamisella tienvarren muuttuvilla merkeillä parannettaisiin lähinnä tien-
käyttäjien mukavuutta. Varsinaisia liikenteellisiä vaikutuksia tienvarsitiedotuksella 
liittymissä ei juuri uskota olevan. Erityistapauksena ennen matkaa tiedotuksella 
mandollisesti pystyttäisiin hieman tasoittamaan vilkkaan liikenteen huippuja eri-
tyisesti Kyminlinnan eritasoliittymässä  ja  myös Keltin  ja Käyrälammen eritasoliit-
tymissä. Matkan  aikana tiedottaminen liittymän  tai  yksittäisen tienkohdan tark-
kuudella mandollistuu tulevaisuudessa. 

Omana ongelmana tulivat esille muutamien eritasoliittymien rampit, joissa  kuljet-
tajilla  on  ollut vaikeuksia sopeuttaa ajonopeuksia olosuhteiden mukaisiksi. On-
gelmat ovat  sen  verran yksittäisiä, että  kovin raskaisiln  toimenpiteisiin niiden 
korjaamiseksi ei ehkä ole syytä ryhtyä. Keinoina voisivat olla muuttuvat ke-
liopasteet ongelmapaikoissa  tai  yleistiedotus ramppien liukkaudesta  ajoneuvo- 
laitteisiin  tai  ennen matkaa. 

Tasoliittymät  

Myös tasoliittymissä tehokkaimpana liittymistä helpottavana liikenneturvallisuutta 
parantavana keinona pidetään muuttuvia nopeusrajoituksia. Keino  on  kuitenkin 
haasteellinen  ja kallis,  että sitä  on  perusteltua käyttää ainoastaan vilkkaimmissa 

 ja ongelmallisimmissa  liittymissä. Selvityksen mukaan tällainen kohde voisi olla 
valtatiellä  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue.  Muina keinoina voidaan mainita 
muuttuvan väistämisvelvollisuus tiittymässä/pakollinen pysähtyminen -merkin  tai  
tiedotusmerkkien  käyttö lisäämässä liittymän huomioarvoa vilkkaan liikenteen 
aikana. 

Ennen matkaa  ja matkan  aikana tiedotuksella voitaisiin hieman tasoittaa ruuhka- 
huippuja taajamien lähellä sijaitsevissa tasoliittymissä. Samalla voitaisiin varoit-
taa poikkeukseltisesta säästä  ja ketistä.  Mandollisia kohteita olisivat  mm.  valta-
tiellä  6  Selkäharju-Tapavainola -liittymäalue,  valtatiellä  7 (E18)  Haminan kau-
pungin kohdan tasoliittymätja Kausalan taajaman kohdan tasoliittymät. 

Valo-ohjatuissa tasoliittymissä, joissa liikennevalojen noudattamatta jättäminen  ja 
ylinopeudet  ovat ongelmia, tehokas ratkaisu  on  seurata ylinopeuksia  ja  punaisia 
päin ajamisia automaattisella kameravalvonnalla. Vähemmän rajoittavana keino-
na voitaisiin käyttää muuttuvia nopeusrajoituksia vato-ohjatulla jaksolla nopeuk-
sien alentamiseen. Ongelmallisia valo-ohjattuja liittymiä Kaakkois-Suomen tiepii-
rissä ovat valtatiellä  13  Mikkelissä Karikon liittymä, valtatiellä  14  Savonlinnassa 
Mertalan liittymä  ja  valtatiellä  15  Kotkassa Paimenportinja Metsolan liittymät. 
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8  KOHDEKORTIT 
•  Kohde  1 -  Kuortti-Tikkala  (VT5) 
•  Kohde  2 -  Uudenmaan piirin  raja-Keitti  (VT6) 
•  Kohde  3 - Keltin eritasoliittymä (VT6) 
•  Kohde  4 - Käyrälammen eritasohittymä (VT6-VT15) 
•  Kohde  5 - Selkäharju-Tapavainola -hittymäalue (VT6) 
•  Kohde  6 -  Mälkiä -Vesivalo (VT6) 
•  Kohde  7 - Ahvenlampi, Pulpin  liittymä  (VT6) 
•  Kohde  8 - Siltakylä-Kyminlinna (VT7) 
•  Kohde  9 - Pyhtään motetlin tasoliittymä (VT7) 
•  Kohde  10 -Kyminhinnan eritasohiittymä (VT7-VT15) 
•  Kohde  11 -  Hamina-Vaahimaa (VT7) 
•  Kohde  12- Kausalan  taajama  (VT12) 
•  Kohde  13 - Paimenportin hiittymä (VT15) 
•  Kohde  14 -  Hamina-Taavetti  (VT26) 
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KOHDE  I  -  KUORTTI-TIKKALA  (VT5)  
Pertunmaa, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkelin  mik  

Pituus:  6 km,  jossa kaksi  1 km  mit-
taista ohituskaistajaksoa 

- 	KVL:  4 800  ajon./vrk  (raskaat  10  %) 
ibkkli 

Onnettomuuclet  1993-97:  

. 	 26  onnettomuutta 
Lii/ 	 .  8  henkilövahinko -onnettomuutta  

1 	
: 	i ssa 

Kesnop:us: 
 95.  raskaat  88 km/h  

•  talvi: kevyet  93,  raskaat  85 km/h  
Nopeusrajoitus:  100 km/h 

ON G  ELMAT  
•  runsaan viikonloppu-  ja  lomaliikenteen  aikana suuntajakauma toispuoleinen 
• ohituskaistajaksot —* haitariliikennettä 
• ohituskaistojen talvikunnossapito 
• tiejakson  puutteellinen geometria  ja  poikkileikkaus 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 

Ennen ohituskaistan alkua sekä ohituskaistan alku-  ja  loppuosaan sijoitettavilla 
 liikenteen automaattisilla mittauspisteillä kerätään tieto liikennetilanteesta, erityi-

sesti raskaasta liikenteestä. Lilkennevirran ollessa jonoutunut käytetään kaista-
kohtaisia nopeussuosituksia. Toisella ohituskaistaosuudella käytetään raskaan 
liikenteen kaistakohtaisia käyttö rajoituksia raskaan liikenteen jono uttaessa muuta 
liikennettä. Ohituskaistaosuuden keliolosuhteista kerätään tietoa tiesääasemalla 

 ja  kandella kelikameralla. Tietojen perusteella päätetään ohituskaistajaksolla tar-
vittavista kunnossapitotöistä. 

Tavoitteena  on  helpottaa ohituksia  ja  siten parantaa liikenteen turvallisuutta, su-
juvuutta  ja  ajomukavuutta.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NOPEUSRAJOITUS  100 KM/H  
• tuntililkenne  alle  600  ajon./h 
•  osuus liikennesuoritteesta  77  %,  ajasta  88  % 

=  keskinopeus  -0.. -1 km/h  (kuituoptisten  merkkien vaikutus) 
= henkilövahinko-onnettomuudet  -1  . .  -3  % 

NOPEUSSUOSITUS REUNAKAISTALLA  80 KM/H,  OHITUSKAISTALLA  100 KM/H  
•  yksittäisiä jonoja  tai  ruuhkaa 
•  osuus liikennesuoritteesta  23  %,  ajasta  12  % 

=  keskinopeus reunakaistalla  -2.  .  -4 km/h  
=  hitaiden ajoneuvojen ohittaminen helpottuu 
= ohitukset ohituskaistojen jälkeen vähentyy 
= haitarillike ohituskaistan lopussa lisääntyy 
= turvallisuustilanne ennallaan 
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RASKAAN LIIKENTEEN  KAISTAKOHTAINEN KAYTTÖRAJOITUS 
• yksatäisiä  raskaiden ajoneuvojen  vetämiä  jonoja  tai  ruuhkaa 

 •  osuus  liikennesuoritteesta  18 %,  ajasta  10 %  
raskaiden ajoneuvojen  ohitukset kaksikaistaisella  osuudella 
raskaat  ajoneuvot  ajavat peräkkäin 
yksittäiset jonot purkautuvat  

OHITUSKAISTOJEN TALVIKUNNOSSAPIDON  KEHITTÄMINEN 
 • ohituskaista  huonommassa kunnossa kuin  reunakaista 

•  ero selvä  2-3  kertaa  talvikuukaudessa 
=  ohittaminen turvallisempaa 

kustannukset laskevat  -  toimenpiteiden tarkempi ajoitus  ja  mitoitus 
 kustannukset kasvavat  -  toimenpiteiden tekeminen erikseen 

KOKONAISVAIKUTUS 
parhaimmat vaikutukset yksittäisten  jonojen  aikana 
ruuhkassa  haitariliikenne  ja  vaaratilanteet  lisääntyvät 
toimenpide olisi tehokkaampi pidemmällä  tieosuudella 

INVESTOINTILASKELMAT  
I nvestointilaskelmien  tekemistä ei pidetty tarpeellisena, koska vaikutukset ajo- 
kustannuksiin jäävät vähäisiksi.  

KOKONAISARVIO 

Kaistakohtaisten nopeussuositusten  ja  raskaan liikenteen  käyttörajoitusten 
 myönteiset vaikutukset  välityskykyyn  ja  keskinopeuksiin  syntyvät lähinnä  ohjatta-

essa  toimenpiteitä yksittäisten  jonojen  perusteella. Tällöin aikaisempaa suurempi 
määrä ajoneuvoja ehtii tehdä ohituksen  ja  voi  ohituskaistan  jälkeen käyttää kor-
keampaa nopeutta. Myös  ohitustarpeesta  johtuvat  vaaratilanteet ohituskaista

-osuuden jälkeen vähenevät. Vaikutukset kohdistuvat kuitenkin pieneen määrään 
ajoneuvoja. Vaikutukset kohdistuvat niihin  ajoneuvoihin,  jotka eivät ennen- 
tilanteessa päässeet jonon ohi ohituskaistalla, koska  reunakaistan  keskinopeus 
oli  2-4 km/h  korkeampi kuin muuttuvia  nopeussuosituksia  käytettäessä  tai  ras-
kaat  ajoneuvot ohittivat  toisiaan. Tilanteessa, jossa liikenne  on  kokonaan  jonou-
tunut,  jäävät  ohituskaistan  kohdan toimenpiteiden vaikutukset  lyhytaikaisiksi,  kun 
ohittamaan päässeet  ajoneuvot  jäävät seuraavaan jonoon. 
Toisaalta  kaistojen  eri  nopeussuosituksilla  (80  ja  100 km/h)  ja  ohituskaistan  ras-
kaan liikenteen  käyttökiellolla  on  kielteisiä vaikutuksia:  haitariliikenne  ja  nopeus- 
erot  ohituskaistaosuudella  lisääntyvät nykyiseen tilanteeseen verrattuna  ja  vaa-
ratilanteet  lisääntyvät.  
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KOHDE  2  -  UUDENMAAN PIIRIN  RAJA-KELTTI (VT6) 
Elimäki,  Kuusankoski 

Helsinki  

E1imki  

Kuusankoski 

Pituus:  25 km  
KVL:  5 900  ajon/vrk  (raskaat  11  %)  
Onnettomuudet  1993-97: 
153  onnettomuutta 

•  31  henkilövahinko-onnettomuutta 
•  2  kuolemaan johtanutta  (4  kuolI.)  

Keskinopeus:  
•  kesä: kevyet  98,  raskaat  84 km/h  
•  talvi: kevyet  92,  raskaat  84 km/h  

Nopeusrajoitus:  100 km/h 
 liittymissä  80 km/h  

ONGELMAT  
•  hitaita ajoneuvoja (maatalousliikennettä) 
•  kapeus, pitkät suorat  ja  puufteet näkemissä 
•  ei kääntymiskaistoja 
• lomalilkenteen  aikana jonoja, ohittaminen vaikeaa 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET  
Tiejaksolle  sijoitetaan liikenteen automaattisia mittauspisteitä, joilla kerätään tie-
toa tiejakson liikenneolosuhteista. Lisäksi tiejaksolla  on  ennestään tiesääasema. 
Kolmella tiedotustaululla suuntaansa annetaan tienkäyttäjille tietoa ruuhkista  ja 

 yksittäisistä jonoista. Tauluilla tiedotetaan myös tiejaksolla liikkuvista hälytysajo-
neuvoista, erikoiskuljetuksista sekä keväällä  ja  syksyllä vilkkaasta maatalouslii-
kenteestä. Tiedottamisessa käytetään lisäksi RDS-TMC -järjestelmää. 

Järjestelmillä  pyritään vähentämään ohitustarvetta, hyödyntämään paremmin 
väyläkapasiteettia  ja  valmistamaan tienkäyttäjiä poikkeavaan liikennetilantee

-seen.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

TI  EDOTUSTAULUT 
•  yksittäisiä jonoja 
•  osuus Iiikennesuoritteesta  40  %,  ajasta  30  % 

. turhien ohitusten  lukumäärä saattaa vähentyä 
•  liikenne vilkasta  ja  jonoutunutta,  ohittaminen vaikeaa 
•  osuus liikennesuoritteesta  5  %,  ajasta  2  % 

' ohitusten  määrä vähentynee, mikäli jonojen tiedetään olevan pitkiä 
tiedotusta saatetaan pitää kuljettajien aliarviointina 

• hälytysajoneuvo, erikoiskuljetus  tai  maatalouskoneita tiellä 
•  tilanne yksittäinen  ja  lyhytkestoinen 

=  uskottavuus kärsii,  jos  ajoitus epäonnistuu 
• säätila -  tieto aina olosuhteesta 

kutjettajien matkustusmukavuus  parantuu 
huonolla kelillä (ajasta  15  %)  keskinopeus  -1.. .-2 km/h  
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RDS-TMC 
•  poikkeuksellinen häiriö  tai  huonot  sää-  ja  keliolosuhteet ym. 

 matka-ajat eivät lyhene (ei rinnakkaisreittejä) 
kuljettajat voivat varautua tuleviin tapahtumiin 

INVESTOINTILASKELMAT 
• Investointilaskelmien  tekemistä ei pidetty tarpeellisena, koska vaikutukset oli-

vat pieniä  ja  vaikeasti arvioitavissa. 

KOKONAISARVIO  
Tiedottaminen ennakoivasti edessä olevista jonoista  ja  ruuhkista saattaa vähen-
tää onnettomuuksien määrää  ja  alentaa hieman ajonopeuksia. Tällöin myös lii-
kenneturvallisuus parantuu.  Jos  ajonopeudet  alenevat, edellä olevat jonot eivät 
enää pitene  ja  saattavat myös purkautua entistä nopeammin. Vaikutukset synty-
vät tilanteissa, joissa ajoneuvo lähestyy pitkän yhtenäisen jonon päätä, joten vai-
kutukset kohdistuvat suhteellisen pieneen lilkennesuoritteeseen. 

Tiedotustaulujen  käyttöä pidetään ongelmallisena. Tiedotustaulujen käyttö varoi-
tustarkoituksiin  jää  lyhytaikaiseksi  ja  hyödyt  vähäisiksi. Tiedotuksen järjestämi-
nen esimerkiksi hälytysajoneuvoista  ja  maatalousliikenteestä  oikea-aikaisesti  ja 

 tarkasti oikeassa paikassa  on  vaikeaa.  Jos  tiedotus ei toimi,  sen  luotettavuus 
kärsii nopeasti. 

RDS-TMC:n  avulla kuljettajat voivat mandollisesti muuttaa ajotapaansa kuultu-
aan liikennetilanteesta  tai  häiriöistä tieosuudella. Tieosuudella  on  kuitenkin lii-
kennetilanteesta aiheutuvia pahoja häiriöitä melko vähän  ja  yksittäisiä häiriöti-
lanteista  sen  verran vähän, että kokonaisvaikutukset jäänevät pieniksi. Todellisia 
vaikutuksia  ja  vaikutusten suuruusluokkaa ei osata arvioida. 

Vaikka tienvarsitiedottamista ei pidetty haastatteluissa erityisen hyvänä ratkaisu-
na, niin Uudenmaan piirin  raja-Keltti  väliä pidettiin tärkeänä liikennetelematiikan 
soveltamiskohteena. 
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KOHDE  3  - KELTIN ERITASOLIITTYMA (VT6, VTI2) 
 Ku  usan  koski  

<w.  /  
vt  6 Helsinki  

I  

vt6 vtl2 

—  

Kouvola  

Pituus:  1 km,  liittymäalue 
KVL: 
vt6ja vtl2:  9900  ajon/vrk  (rask.  15%) 

 vt6:  6 600  ajon/vrk  (raskaat  11  %) 
vtl2:  5 200  ajon./h  (raskaat  6  %)  
Onnettomuudet  1993-97: 
9  onnettomuutta 
•  1  henkilövahinko -onnettomuus 
•  1  kuolemaan johtanut 

Keskinopeus: ei tiedossa 

Nopeusrajoitus: 
vt6:  80 km/h,  liittymissä  60 km/h  
vtl2:  100 km/h,  liittymissä  80 km/h  

ONGELMAT 
• valtateiden  liikenne vilkasta  
•  liittyminen Helsingin suunnasta Kouvolan suuntaan  ongelmaHista 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 

Liikenteen automaattisilla  mittauspisteillä  lasketaan liikennettä  pääsuunnalla 
 Lahti-Kouvola sekä  rampilla  Helsinki-Kouvola. Muuttuvia  kuituoptisia nopeusra-

joitusmerkkejä  (80/60)  ohjataan  sivusuunnan liikenneolosuhteiden  mukaan. Li-
säksi Landen suunnasta saapuvalle liikenteelle tiedotetaan  pääsuunnalle  liitty-
västä  liikennevirrasta tiedotustaulun  avulla.  Nopeusrajoituksen  on  suunniteltu 
olevan kumpaankin suuntaan sama.  
Järjestelyillä  pyritään alentamaan  ajonopeuksia  ja  pidentämäänajoneuvojen  vä-
lisiä etäisyyksiä, jotta liittyminen  sivusuunnasta moottoriliikennetielle helpottuisi.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NORMAALI TILANNE  -  NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H  
•  Helsinki-Kouvola  -rampin  tuntiliikennemäärä  <200  ajon./h 
•  osuus  Iiikennesuoritteesta  90-95  %,  ajasta  95  % 

=  keskinopeus  -0.. .-1 km/h  (kuituoptisten  merkkien vaikutus) 
 =' henkilövahinko-onnettomuudet  -1  ..  -3  %  

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  + TIEDOTUSTAULU 
•  liittyminen päätielle  hankaloitunut 
•  Helsinki-Kouvola  -rampin  tuntiliikennemäärä  >200  ajon./h 
• tuntiliikennemäärä  valtatiellä  12  Kouvolaan  >500  ajon./h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  5-10  %,  ajasta  5  % 
•  lähinnä  vain  viikonloppu-  tai  Iomaliikenteen  aika 

keskinopeus  -4.. .-6 km/h  
ei vaikutusta  välityskykyyn -  ei  pysähtyneitä  jonoja ennen-tilanteessa 

 kuijettajat ymmärtänevät  järjestelmän tarkoituksen  
=  epävarmojen kuljettajien liittyminen  valtatielle  6  helpottuu  
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KOKONAISTILANNE  

=  epävarmat kuljettajat kokevat liittymisen hieman helpottuvan 
vaikutukset onnettomuuksiin vähäisiä, koska turvallisuustilanne nyt hyvä 

= autoilijat ymmärtänevät tiedotuksen tarkoituksen 

INVESTOINTILASKELMAT 
Investointilaskelmien  tekemistä ei pidetty tarpeellisena, koska vaikutukset ajo- 
kustannuksiin jäävät vähäisiksi. 

KOKONAISARVIO  

Koska liittymäalueella ei ole tapahtunut risteämisonnettomuuksia liittymisrampin 
pidentämisen jälkeen, ei liikenneturvallisuuden oleteta parantuvan muuttuvia no-
peusrajoituksia käytettäessä. Parantamistoimenpiteen jälkeinen ajanjakso  on 

 kuitenkin liian lyhyt  (alle  2  vuotta), jotta turvallisuustilanteen voitaisiin sanoa var-
masti parantuneen. Lisäksi rajoituksen  60 km/h käyttöaika  jäänee vähäiseksi, 
joten  sen  aikaisilla noin  4-6 km/h aihaisemmilla ajonopeuksilla on  tuskin merki-
tystä muihin valtatiellä tapahtuviin onnettomuuksiin. 

Epävarmat kuljettajat saattavat kokea päätielle liittymisen olevan helpompaa, kun 
ajoneuvojen nopeudet päätiellä alenevat.Autoilijat ymmärtänevät järjestelmän 
tarkoituksen. 

Järjestelmän soveltaminen vilkkaammassa eritasoliittymässä, jossa esiintyy 
vastaavia ongelmia, voisi olla mandollista. 
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KOHDE  4-  KAYRALAMMEN ERITASOLIITTYMA (VT6, 
VTI5)  
Kouvola  

= 
O/8O)  

/ta  

O Kotka\\  

Pituus:  1 km,  liittymäalue 
KVL:  3 800  ajon/vrk  (raskaat  13%)  

Onnettomuudet  1993-97: 
22  onnettomuutta 

•  4  henkilövahinko-onnettomuutta 
• ei kuolemaan johtaneita 
•  raskas  osallisena seitsemässä 

Keskinopeus: ei tiedossa 

Nopeusrajoitus:  80  kmlh  

ONGELMAT 
•  vasemmalle kääntyminen Helsingin suunnasta valtatien  6  erkariemisrampilta 

 Heinolan  ja  Mikkelin suuntaan vaikeaa - liittymä andas  ja  ylämäessä, ongelmia 
erityisesti raskailla ajoneuvoilla 

•  Kotkan  suunnasta liittymää lähestyvien ajoneuvojen havaitseminen sekä suo-
raan ajavien erottaminen kääntyvistä hieman vaikeaa 

• rampille  vahingossa ajaneet ajoneuvot -> valtatien  15  ylittäminen 

TELEMATIJKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 

Nopeusrajoitus valtatiellä  15  alennetaan  80  km/h:stä  60  km/h:iin,  jos  liikenne  jo
-noutuu  valtatien  6  Helsingin suunnasta tulevalla erkanemisrampilla ennen liitty-

mää. Samalla Helsingin suunnasta valtatietä  6  pitkin saapuville ajoneuvoille tie-
dotetaan liittymän lUkennetilanteesta ennen erkanemisramppia olevalla tiedotus- 
taulu  I la.  

Muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  informaatiotaulun  avulla pyritään vaikuttamaan 
ajokäyttäytymiseen  ja  ajoneuvojen välisiin etäisyyksiin, helpottamaan liittymistä 
sekä harmonisoimaan liikennevirtaa 

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H  
• erkanemisrampilla eijonoa 
•  osuus liikennesuoritteesta  70  %,  ajasta  80  %  

keskinopeus  -0.. -1 km/h  (kuituoptisten  merkkien vaikutus) 
= henkilövahinko-onnettomuudet  -1  . .  -3  %  

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H JA  TIEDOTUSTAULU 
•  rampilla  jono 
•  vilkas  viikonloppu-  tai  lomaliikenne 
•  osuus liikennesuoritteesta  15  %,  ajasta  5  % 

=  keskinopeus  -5.. -8 km/h  
=>  päätielle liittyminen helpottuu 

henkilövahinko-onnettomuudet -14...-21  % 
tiedotustaululla  ei juurikaan vaikutusta 



Kaakkois-Suomen  tieplirin  liikenteen  telematiikkaselvitys 	 75  

KOHDEKORTIT  

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  huonot  sää-  ja keliolosuhteet 
•  osuus  liikennesuoritteesta  15  %,  ajasta  15  %  

keskinopeus  -2.. .-4 km/h  (lisäksi  liikennetilanteen  ja kelin  vaikutus)  
henkilövahinko-onnettomuudet  -6. ..-12  % 

INVESTOINTILASKELMAT  

TUNNUSLUVUT  
•  Hyöty-kustannussuhde  0,3  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  I  
TULOSTEN TARKASTELU 

Suuri  osa  onnettomuuksista  on  tapahtunut liikenteen ollessa vilkasta  tai  kelin 
 huono.  Onnettomuuskustannukset  liittymässä vähenevät  10  vuodessa toimenpi-

teiden ansiosta noin  700 000  mk. Aika-  ja ajoneuvokustannusten  kasvu jäisi pie-
neksi  (n. 300 000  mk  /10 v)  verrattuna  onnettomuuskustannusten  vähenemään.  
Ajokustannussäästöjen  avulla pystytään kattamaan järjestelmän käyttökustan-
nukset  ja  kolmasosa  investointikustannuksista.  Mikäli aika-  ja ajoneuvokustan-
nusten  kasvu jätettäisiin  huomloimatta  saataisiin investoinnin hyöty-
kustannussuhteeksi  0,51.  

KOKONAISARVIO  
Jos  muuttuvia nopeusrajoituksia ohjataan sekä päätien  ja rampin liikennetilan

-teen  että  sääolosuhteiden  mukaan, pystytään alennettu nopeusrajoitus kohdis-
tamaan melko hyvin  liittymän ongelmatilanteisiin.  Liittymässä yli puolet onnetto-
muuksista  on  tapahtunut vilkkaaksi arvioidun liikenteen aikana.  

Alennetulla nopeusrajo ituksella  uskotaan voitavan parantaa  liittymän välitysky-
kyä,  mutta parannuksen suuruusluokkaa ei osata arvioida.  Kuituoptisten  merkki-
en  vaikutuksesta keskinopeus laskee  80 km/h  -rajoituksen  aikana, minkä joh-
dosta  liikenneturvallisuus  paranee myös tänä aikana.  

Erkanemisrampille  ei muodostu jonoja toistuvasti vaan ainoastaan esimerkiksi 
 loma- ja viikonloppuliikenteen  aikaan. Siten  alennettuja  nopeusrajoituksia olete-

taan  käytettävan  varsin  harvoin  ja kokonaisvaikutukset  jäävät vähäisiksi.  Koko 
 vuoden keskinopeus valtatiellä  15  alenee noin  0,8-1,2 km/h  ja henkilövahinko

-onnettomuudet liittymässä vähenevät  2-3  %. 

Nopeusrajoituksen  60 km/h  käyttö huonoissa  sää-  ja keliolosuhteissa  alentaa  ko-
ko  vuoden  keskinopeutta  0,3-0,6 km/h,  mikä  on  vähemmän kuin käytettäessä  60 
km/h  -rajoitusta liikennetilanteen  mukaan. Selityksenä  on  itse huonon sään no-
peuksia  alentava  vaikutus. Onnettomuuksista useat tapahtuvat kuitenkin huo-
noissa  keliolosuhteissa.  Arviolta  koko  vuoden  henkilövahinko -onnettomuudet vä-
henevät  2-4  %.  

Kaikkien toimenpiteiden yhteisenä  vaikutuksena  koko  vuoden keskinopeus valta-
tiellä  15  alenee  1,4-2,6 km/h  ja henkilövahinko -onnettomuuksien määrä liittymäs-
sä vähenee  4-7  %.  Laskennallisesti tämä merkitsisi, että liittymässä voitaisiin 
välttää  0,2  henkilövahinko-onnettomuutta viidessä vuodessa. Muita onnetto-
muuksia vältettäisiin yksi  tai  kaksi viidessä vuodessa.  Turvallisuusvaikutuksesta  
noin  20  %  syntyy  kuituoptisen  merkin  keskinopeutta alentavasta erillisvaikutuk-
sesta  tilanteessa, joissa nopeusrajoitus  on 80 km/h.  
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Tiedotettaessa  rampin  ruuhkautuvasta liikennetilanteesta muuttuvalla  tiedotus- 
taululla vaikutukset ovat vähäisiä. 

Haastatteluissa kohdetta ei pidetty erityisen tärkeänä  tai  tienkäyttäjiä palvelevana 
 muihin  esimerkkitapauksiin  verrattuna.  Liikennemäärä  on  vähäisempi  ja  onnet-

tomuuksien määrä pienempi kuin muissa  esimerkkiliittymissä  tai  pidemmillä  tie- 
ja  ks  o  illa  

Hankkeen tunnusluvut olivat vertailun parhaat, koska nopeusrajoitusten alenta-
minen pystytään ajoittamaan  riskiaikaan.  Hankkeeseen liittyvät riskit ovat pienet, 
koska siinä käytetään suhteellisen  varmoiksi  koettuja muuttuvia nopeusrajoituk-
sia yksittäisessä pisteessä. Liittymää ei mandollisen  telematiikan  hyödyntämisen 
lisäksi  tulla  muuten parantamaan.  
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KOHDE  5-  SELKÄHARJU-TAPAVAINOLA (VT6) 
 Lappeenranta 

Lappeenrannan 
keskusta 

Kouvola 

Pituus:  2 km,  liittymäalue 
KVL: 

Vt13:  4 700  ajon./vrk  (rask.  9%)  
Mt390:  3 100  ajonivrk  (rask.  9%)  
Liittymäalue:  10 700  ajon./vrk  
13%)  

Onnettomuudet  1993-97: 
26  onnettomuutta  

•  10  henkilövahinko -onnettomuutta 
 •  2  kuolemaan johtanutta 

Keskinopeus: ei tiedossa  

Nope  u  sraj  a  itus: 
Vt6:  100 km/h,  liittymäalue  80 km/h  
Vt13:  80 km/h,  liittymä  60 km/h  
Mt390:  60 km/h  

ONGELMAT  
• ylinopeudetja  liikenne vilkkaus  liittymäalueella 
• valtateiden 6ja  13  liittymän  sijainti  notkossa  
• liittymien  välisen ja  pitkämatkaisen  liikenteen  sekoittuminen 
•  kääntyminen Mikkelin suunnasta vasemmalle  
•  maantien  390  risteäminen  valtatien  6  kanssa jyrkässä  kulmassa  

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET  

Pääsuunnan liikenneolosuhteista  kerätään tietoa liikenteen automaattisilla mitta
-uspisteillä  sekä ennen  liittymäalueita  että niiden välillä.  Liittymäalueiden  sivu

-suunnille  sijoitetaan  jonoilmaisimet. Pääsuunnan nopeusrajoitusta  muutetaan 
 (80/60)  liittymäalueen liikenneolosuhteen  mukaan.  Pääsuunnalla,  ennen  liittymiä 

sijaitsevilla tiedotustauluilla  tiedotetaan mandollisista  ylinopeuksista.  

Toimenpiteillä pyritään helpottamaan liittymistä  sivusuunnasta päävirran liiken-
nevirtaan  sekä  pääsuunnan  ylittämistä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan ajoneu-
vojen välisiin  etäisyyksiin,  alentamaan  ajonopeuksia  sekä  harmonisoimaan lii-
kennevirtaa.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H  
• sivusuunnan  teillä ei ole jonoja  
•  osuus  liikennesuoritteesta  65  %,  ajasta  85  % 

=  keskinopeus  -0.. -1 km/h  (kuituoptisten  merkkien vaikutus) 

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  päätien  tuntillikenne  yli  500  ajon./h  tai  yhdellä  sivusuunnalla  jono 

 •  työmatka-ja  lomaliikenteen  aika  
•  osuus  liikennesuoritteesta  35%,  ajasta  15  % 

=>  keskinopeus  -3.. -5 km/h  
=  liittyminen päätielle helpottuu  ja  odotusaika pienenee 

 =. henkilövahinko-onnettomuudet  -9.. -14  % 
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TIEDOTTAMINEN YLINOPEUDESTA 
•  liittymää lähestyvä ajoneuvo  on  ylittänyt nopeusrajoituksen 
• taulun huomioarvo suuri 

= ylinopeudet  vähenevät 

INVESTOINTILASKELMAT  
TUNNUSLUVUT 
•  Hyöty-kustannussuhde  -0,42  
•  Sijoitetun pääoman tuottoprosentti  -12  

TULOSTEN TARKASTELU 

Muuttuvia nopeusrajoituksia käytettäessä vähenevät onnettomuuskustannukset 
jäestelmän pitoaikana  (10 v)  noin  I  milj.  mk. Lyhyellä liittymäalueella alennettu 
nopeusrajoituksen pidentää yksittäisen ajoneuvon matka-aika aikaa vähän (kes-
kimäärän  2  sekuntia). Kuitenkin kaikkien ajoneuvojen yhteinen aikakustannusten 
kasvu  on  suurempi kuin onnettomuuskustannusten lasku. Huomiolmalla ajokus-
tannuksista ainoastaan onnettomuussäästöt investoinnin hyöty-kustannus-
suhteeksi saadaan  0,7.  

KOKONAISARVIO  
Muuttuvia nopeusrajoituksia käytettäessä keskinopeus liittymässä alenee vilk-
kaan liikenteen aikana. Kuituoptisen merkin vaikutuksesta keskinopeus alenee 
hieman myös aikana, jona kuituoptisen merkin nopeusrajoitus  on  sama kuin en-
nen-tilanteessa perinteisen näköisellä merkiliä esitetty nopeusrajoitus. Alennettu 
nopeusrajoitus kohdistunee varsiin suureen osaan lilkennesuoritteesta, joten  ko-
ko  vuoden keskinopeus alenee  1-2 km/h.  Alennetun nopeusrajoituksen  aikana 
liittyminen sivusuunnasta päätielle helpottuu jaodotusajat lyhenevät. Näiden vai-
kutusten suuruusluokkaa ei kuitenkaan osata arvioida. Ylinopeuksista kertova 
tiedotustaulu vähentänee ylinopeuksia sekä rajoituksen  80 km/h  että rajoituksen 

 60 km/h  aikana. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö pääsuunnalla ei yksin liene riittävä toimen-
pide liittymäalueen ongelmien vähentämiseen. Liittymissä tapahtuu edelleen on-
nettomuuksia erityisesti hiljaisen liikenteen aikana, jolloin nopeusrajoitus  on  kor-
kea. Muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutus  koko  vuoden henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrään  on -4.  .  .-7  %,  mikä tarkoittaisi  5  vuodessa 0,5henkilövahinko-
onnettomuutta vähemmän. Tästä vaikutuksesta  25  %  johtuu kuituoptisten merk

-klen nopeustasoa alentavasta  vaikutuksesta  80  krn/h-rajoituksen  aikana. Mikäli 
myös muiden onnettomuuksien määrä vähenee samassa suhteessa, väitetään 

 0,8  onnettomuutta  5  vuodessa. Liittymien liikenneonnettomuudet eivät ole kes-
kittyneet erityisesti vilkkaan liikenteen aikaan, mikä vähentää muuttuvien nopeus-
rajoitusten käytöllä aikaan saatavaa turvallisuuden paranemista. 

Sivutieltä  päätielle liittyvät autoilijat kokevat muuttuvat nopeusrajoitukset hyvänä 
palveluna. Voidaan arvioida, että päätiellä nopeusrajoituksen alentaminen  60  
km/h:iin  ärsyttää osaa tienkäyttäjiä. Pääosin alennetun nopeusrajoituksen yhteys 
vilkkaaseen liikenteeseen kuitenkin ymmärretään  ja  hyväksytään. 

Kohdetta pidettiin haastatteluissa erittäin tärkeänä, koska  se on  merkittävä on-
nettomuuksien kasaumapaikka  ja vilkas  Lappeenrantaan johtavan väylän liitty-
mä. Ratkaisun koettiin palvelevan hyvin tienkäyttäjiä erityisesti parantamaila  hit-
tymässä  koettua turvallisuuden  tunnetta.  Hankkeeseen liittyvät riskit ovat pienet, 
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koska siinä käytetään suhteellisen varmoiksi koettuja muuttuvia nopeusrajoituk-
sia yksittäisessä pisteessä. Hankkeen tunnusluvut ovat hyvät suhteessa muihin 
vaihtoehtoihin, koska esitetyn ratkaisun toteuttaminen lyhyellä tieosuudella vä-
hentää ennen-tilanteessa suurta onnettomuuksien määrää. Suunnitteilla oleva 
eritasoliittymän toteutus  ja  rahoitusmandollisuudet  vaikuttavat liikennetelematii

-kan  hyödyntämiseen  kohteessa. 
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KOHDE  6-  MALKIA-VESIVALO (VT6) 
 Lappeenranta, Joutseno, Imatra  

(60/70/80/90/100 

_<-1  

Joutseno 	
Imatra 

Lappeenranta 

Pituus:  20 km  
KVL:  9200  ajon./vrk  (raskaat  9%)  

Onnettomuudet  1993-97: 
120  onnettomuutta  
•  28  henkilövahinko-onnettomuutta  
•  6  kuolemaan johtanutta  
•  raskas  osaUisena  21  cnn.  

Keskinopeus: 
•  kesä: kevyet  98,  raskaat  86 km/h  
•  talvi: kevyet  85,  raskaat  84 km/h  

Nopeusrajoitus:  
15 km 80 km/h, 5 km 100 km/h  

ONGELMAT 
•  liikenne vilkasta, paljon  työmatkaliikennettä 
•  tien  välityskyky  ajoittain riittämätön  
•  paljon  vilkasliikenteisiä tasoliittymiä,  joista liittyminen päätielle hankalaa  
•  paljon raskaita  ja  jonkin verran ulkomaisia ajoneuvoja  
•  vähän  ohituspaikkoja 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 
Tiejakson  liikennettä mitataan  tosiaikaisesti  liikenteen automaattisilla  mittauspis-
teiHä. Nopeusrajoitusmerkkejä  ohjataan  liikennevirran  ominaisuuksista kerättyjen 
tietojen mukaan. Käytettävät  rajoitusarvot  ovat  100/90/80170/60 km/h.  Merkkejä 
ohjataan  tieosuudella  useissa jaksoissa, jolloin eri  jaksoilla  voi olla eri rajoitus.  
Muuttuvilla rajoituksilla  pyritään vaikuttamaan ajoneuvojen välisiin  etäisyyksiin,  
vähentämään  ohitustarvetta,  helpottamaan liittymistä  sivusuunnalta  ja  hyödyntä-
mään paremmin  väyläkapasiteettia.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NOPEUSRAJOITUS  100 KM/H 
• Ilikennevirta  etenee vapaasti,  on  valoisaa  ja  sää-  ja  keliolosuhteet  hyvät  
• tuntiliikenne  120  ajon./h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  5  %,  ajasta  20  % 

ohitusten  määrä kasvaa 
keskinopeus  +2.. .+4 km/h  
(nykyinen  80 km/h  -alue  +3.. .+5 km/h, 100 km/h  -alue  -0.. .-1 km/h)  

= henkilövahinko-onnettomuudet  +6.. .+1 1  %  

NOPEUSRAJOITUS  90 KM/H 
• lyhyehköjä  jonoja  
• tuntiliikenne  350  ajo  n/h 
•  osuus  lilkennesuoritteesta  10  %,  ajasta  20  % 

= ohitusten  määrä vähenee 
keskinopeus  +0.. +2 km/h (+1  . .  .+3 km/h, -1  . .  .-3 km/h)  
henkilövahinko-onnettomuudet  +2.. .+5  % 
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NOPEUSRAJOITUS  80  KMJH 
•  jonoja  ja  keskinopeus alentunut  tai sää-  ja keliolosuhteet heikohkot 
• tuntiliikenne  700  ajon./h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  59  %,  ajasta  49  % 

= ohituksien  määrä saattaa vähentyä 
keskinopeus  -0.. .-2 km/h (-0.. .-1 km/h, -3.. .-5 km/h)  
henkilövahinko-onnettomuudet  -3.. .-6  %  

NOPEUSRAJOITUS  70 KM/H  
•  useita yhtenäisiä jonoja  ja koko  liikenteen keskinopeus huomattavasti alentu-

nut  tai sää-  ja keliolosuhteet  heikot  
•  liittyminen  sivuteiltä  vaikeaa,  odotusajat  pitkät  
• tuntiliikenne  1 000  ajon./h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  18  %,  ajasta  8  % 

=  liittyminen päätielle helpottuu  
=  keskinopeus  -2.. .-4 km/h (-1  . .  .-3 km/h, -4.. .-6 km/h)  

henkilövahinko-onnettomuudet  -6...-12  %  
NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  useita yhtenäisiä jonoja, ei  ohitusmandollisuuksia  ja sivuteiltä  liittyminen vai-

keaa  tai sää-  ja keliolosuhteet  erittäin huonot  
• tuntillikenne  1 200  ajon./h 
•  osuus  lilkennesuoritteesta  8  %,  ajasta  3  % 

=>  liittyminen päätielle helpottuu 
keskinopeus  -3.. .-5 km/h (-2.. .-4 km/h, -4.. .-6 km/h)  
henkilövahinko-onnettomuudet -7...-13  %  

KOKONAISVAIKUTUS 
liikenne  harmonisoituu  
nopeusrajoituksia noudatetaan hyvin 
keskinopeus  -1  . .  .-2 km/h  
henkilövahinko-onnettomuudet  -2.. .-6  %  (1,2  heva /  5v)  

INVESTOINTILASKELMAT  

TUNN  US  LU VUT 
•  Hyöty-kustannussuhde  -0,8  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  -17  

TULOSTEN TARKASTELU  

I  nvestoinnista  seuraavia  ajokustannusten  muutoksia tarkasteltaessa havaitaan 
aika-ja ajoneuvokustannusten  muutoksen  (n. 7  milj,  mk  /  10 v)  olevan noin  80  %  
muutoksista. Muuttuvia nopeusrajoituksia käytettäessä  onnettomuuskustannuk

-set  alenevat  10  vuodessa  vain  noin  1 ,5  milj,  mk, mistä johtuu  tunnuslukujen  ne-
gatiivisuus.  Investoinnin kannattavuutta voitaisiin parantaa käyttämällä nopeus-
rajoituksia  90  ja  100 km/h  useammin.  Sillä  olisi kuitenkin liikenneturvallisuutta 
heikentävä vaikutus,  sillä korkeampien  rajoitusten käyttöä  on  vaikeaa kohdistaa 
aikaan, jolloin onnettomuusriski  on  pieni. Mikäli aika-  ja ajoneuvokustannuksia  ei  
huomioitaisi taskelmissa,  saataisiin vähenisivät  ajokustannukset  onnettomuus- 
kustannusten  pienenemisen  vuoksi noin  1,5  miljoonaa markkaa  10  vuodessa. 
Tällöin hyöty-kustannussuhteeksi  tulisi  0,32.  
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KOKONAISARVIO 
Nopeusrajoitusluokittain  tehtyjen asiantuntija-arvioiden perusteella  koko  vuoden 
keskinopeus  tieosuudella  laskee  0,6-1 ,9 km/h.  Tästä noin  25  %  selittyy  kuituopti

-sen  merkin erikseen nopeuksia  alentavalla vaikutuksella  verrattuna vastaavaan 
mekaaniseen  merkkiin.  Nopeusrajoitusten  100  ja  90 km/h  käyttäminen nostaa 

 koko  vuoden  keskinopeutta  0,2-0,3 km/h  ja  rajoitusten  70  ja  60 km/h  laskee sitä 
 0,6-1,1 km/h.  

Nopeusrajoitusluokissa  70  ja  60 km/h  voi olla yksittäisiä tilanteita, joissa keskino-
peus  on  korkeampi, kuin mitä  se  olisi kiinteitä rajoituksia käytettäessä, kun yk-
sittäiset  häiriötilanteet väItetään.  Yksittäiset  häiriötilanteet  vaikuttavat  ruuhkautu

-vassa  tilanteessa nopeasti  välityskykyyn.  Alentamalla  nopeusrajoitusta enna-
koivasti  ja portaittaisesti  voitaneen estää yksittäisten häiriöiden syntymistä. 

Liikenteen  harmonisoituminen  helpottaa jonkin verran päätielle liittymistä,  ja  ohi-
tukset,  nopeat  jarrutukset  ja kiihdytykset  vähenevät. Liikenteen  harmonisoitumi

-sen  vuoksi polttoaineen kulutuksen  ja  päästöjen uskotaan vähenevän hieman 
enemmän kuin pelkästään  keskinopeuden  alenemisen perusteella tapahtuisi. 

Muuttuvat  no  peusrajo itukset  heikentävät liikenneturvallisuutta nopeusrajoituksia  
nostettaessa  ja  parantavat, kun  rajoitusta  lasketaan. Vuotuinen  henkilövahi nko -
onnettomuuksien määrä  tieosuudella  vähenee  3,5-5,8  %,  mikä tarkoittaa yhtä  tai 

 kahta onnettomuutta  5  vuodessa. Lisäksi onnettomuuksien seuraukset  lieventy
-vät ja vältettäneen  3-6  aineellislin vahinkoihin  johtavaa onnettomuutta. Nopeus-

rajoitusten  100  ja  90 km/h  käyttäminen nostaa  koko  vuoden  onnettomuusriskiä 
 0,3-0,7  %ja  rajoitusten  7Oja  60 km/h  laskee sitä  1,8-3,5  %.  

Kohde vaikuttaa sellaiselta, että muuttuvia nopeusrajoituksia voidaan vaihdella 
laajasti  (100-60 km/h).  Liikenneympäristö  antaa periaatteessa mandollisuuden 
käyttää korkeampia  (100  ja  90 km/h)  rajoituksia olosuhteiden ollessa hyvät. Tä-
mä kuitenkin nostaa  onnettomuusriskiä. Liikennemäärä  ja  siitä johtuvat ongelmat 
ovat tämän  tyyppiselle  tielle  sen  verran merkittäviä, että  nopeusrajoituksien  
alentamiselle  (70  ja  60 km/h)  näyttäisi olevan käyttöä. 

Kuljettajat pitävät nopeusrajoitusten nostamista hyvissä olosuhteissa hyvänä 
asiana. Nopeusrajoitusten alentaminen ei herätä vastustusta  ja alennettuja  rajoi-
tuksia noudatetaan, kun kuljettajat kokevat  liikennetilanteen  tai  kelin  vastaavan 
aiempaa  rajoitusta.  Nopeusrajoitusten pitäminen alhaisena hämärän  ja  pimeän 
aikaan saattaa herättää vastustusta. 

Kohdetta pidettiin haastatteluissa yksimielisesti erittäin tärkeänä  ja sen tarjoamaa 
 palvelua  tienkäyttäjille  hyvänä.  Välin liikenteelliset  ongelmat ovat vakavia  ja  tois-

tuvia. Uuden tien rakentamista  kaivattaisiin  kipeästi, mutta siihen ei ole näköpii-
rissä rahoitusta. Suunniteltua ratkaisulla uskottiin voitavan vaikuttaa  Ilikennevir-
taan  ja  parantaa tienkäyttäjien turvallisuuden  ja tavoitenopeuden  ajamisen  tun-
netta.  Tosin koettiin epävarmuutta, miten  liikennetilanteen  mukaan  10 km/h  vä-
lein muuttuvat  nopeusrajoitukset  toimisivat pidemmällä  tieosuudella. 
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KOHDE  7 - AHVENLAMPI (PULP) (VT6) 
 Joutseno  

mt3922  
I. 	

7t 

RA  

..  
Lappeenranta 

Pituus:  1 km.  liittymäalue 
KVL: 
vt6:  10 500  ajon./vrk 
pt14840:  1 300  ajon./vrk  

Onnettomuudet  1993-97: 
lo  onnettomuutta 

•  4  henkilövahinko-onnettomuutta 
• ei kuolemaan johtaneita 

Keskinopeus: ei tiedossa 
Nopeusrajoitus:  
vt6:  100 km/h,  liittymäalue  80 km/h  
pt14840:  50 km/h  

ONGELMAT  
•  valtatien  6  ja  rautatien läheisyys (paikallistielle niiden väliin mahtuu odotta-

maan ainoastaan yksi ajoneuvoyhdistelmä,  ja  ajoneuvot  joutuvat ajoittain 
odottamaan rautatien ylitystä valtatiellä) 

•  valtatiellä jonottavista raskaista ajoneuvoista aiheutuvat näkemäongelmat 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 

Tiedot puolipuomilaitteiden käytöstä toimitetaan paikallistien  14840  ja  maantien 
 3922  liittymien muuttuviin suunnistustauluihin  ja  yläpuoliseen  opasteeseen sekä 

muuttuvaan tienviittaan. Alemmalla tieverkolla opasteet toteutetaan kiinteinä. 
Valtatien  6  ja  paikallistien  14840  liittymäalueelle  sijoitetaan jonoilmaisemet rauta-
tien  ja  valtatien välille sekä kääntymiskaistoille. Jononpituuden ylittäessä asetet-
tavat  raja-arvot  on  valtatien nopeusrajoituksena liittymässä  60 km/h.  

Järjestelyillä  pyritään alentamaan ajonopeuksia, harmonisoimaan liikennevirtaa 
 ja  vähentämään jonoja liittymäalueella sekä ohjaamaan kääntyvä liikenne vaihto-

ehtoiseHe reitille, kun rautatien tasoristeyksen puomit ovat alhaalla. 

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H 
 normaalit olosuhteet 

ei vaikutuksia 

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  raskas  ajoneuvo odottaa kääntymistä paikallistielle 

keskinopeus  -4.. .-6 km/h  
=  turvallisuus paranee 

MUUTTUVA REITINOPASTUS 
juna ylittää tasoliittymän 

reitinopastusta  noudatetaan 
= turvallisuus paranee 
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KOKONAISVAIKUTUS  
ongelmatilanteet  harvinaisia 

vaikutukset vähäisiä  

INVESTOINTILASKELMAT 
Investointilaskelmien  tekemistä ei pidetty tarpeellisena, koska vaikutukset ajo- 
kustannuksiin jäävät vähäisiksi  ja  eritasoliittymä  on  rakenteilla  

KOKONAISARVIO  
Muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  reitinohjauksen  käytöllä ei arvioitu voitavan juu-
rikaan vähentää onnettomuuksia, koska liittymässä ei ole tapahtunut onnetto-
muuksia, joihin järjestelmällä olisi suoranaisesti voitu vaikuttaa. 

Muuttuva  reitinopastus  voi joissakin kohteissa olla erittäin toimiva  ja  käyttökel-
poinen ratkaisu.  Tienkäyttäjät  noudattavat yleensä hyvin  reitinopastusta  ja  ovat 
tyytyväisiä siitä  saatavaan  tietoon. Myös  Pulpin liittymän  järjestelmällä saataisiin 
kääntyvät  ajoneuvot  ohjattua toisen  liittymän  kautta junan  estäessä  kääntymisen 

 ja  vältettäisiin siten turha muuta liikennettä häiritsevä  kääntyvien  ajoneuvojen 
odottelu.  Reitinopastuksen  vaikutukset  aikakustannuksiin  muodostuvat yksittäi-
sistä tapauksista. 

Kohteeseen rakennetaan  eritasoliittymä,  joten  reitinopastukseen  ei enää tulevai-
suudessa ole tässä kohteessa tarvetta.  
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KOHDEKORTIT  

KOHDE  8  - SILTAKYLA-KYMINLINNA (VT7) 
 Pyhtää,  Kotka  

0/80/10 	 Kotka 

He1sthki '  

Pituus:  9 km  
KVL:  9 900  ajon./vrk  (raskaat  15%) 

 Onnettomuudet  1993-97: 
63  onnettomuutta 

•  18  henkilövahinko-onnettomuutta 
• ei kuolemaan johtaneita 
•  raskas  osallisena  12  onn.  

Keskinopeus: 
•  kesä: kevyet  87,  raskaat  83 km/h  
•  talvi: kevyet  83,  raskaat  80 km/h  

Nopeusrajoitus: muuttuva  100/80/60  
• Mokran  liittymä: muuttuva  80/60  
• Pyhtään motellin  liittymä:  60 km/h  

ONGELMAT  
•  liikenne vilkasta, paljon raskasta liikennettä  ja  ulkomaisia ajoneuvoja 
• hitaita ajoneuvoja 
•  vähän ohituspaikkoja, paljon liittymiä 
•  poikkeavat keliolosuhteet meren läheisyydestä johtuen 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET  

Tiejakson  liikennettä mitataan tosiaikaisesti liikenteen automaattisilla mittauspis-
teillä. Kuituoptisia nopeusrajoitusmerkkejä ohjataan  sää-  ja  kelitietojen  sekä lii-
kennevirran ominaisuuksista kerättyjen tietojen mukaan käyttäen rajoituksia 
100/80/60km/h.  Sää-ja  kefiohjaus  on  ollut käytössä joulukuusta  1997  lähtien. 
Toimenpiteilla  pyritään vähentämään ohitustarvetta, hyödyntämään paremmin 
väytäkapasiteettia, harmonisoimaan ajoneuvovirtaa sekä vaikuttamaan ajoneu-
vojen välisiin etäisyyksiin. 

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  I 

(sää-,  keli-  ja  liikennetilanneohjaus  verrattuna tilanteeseen, jossa nopeusrajoitus 
 on  kiinteä  80 km/h)  

NOPEUSRAJOITUS  100 KM/H  
• tuntiliikenne  200  ajon./h 
•  osuus liikennesuoritteesta  30 %,  ajasta  50  % 

=>  keskinopeus  +3.. .+5 km/h  
= henkilövahinko-onnettomuudet+10... ^ 17 %  

NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H  
• ohitukset  ja  liittyminen sivuteiltä aiheuttavat haitariliikettä  ja  yksittäisiä häiriöti-

lanteita 
• tuntiliikenne  500  ajon./h 
•  osuus liikennesuoritteesta  60 %,  ajasta  43  %  

keskinopeus  -  1/2.. .-1 km/h  
henkilövahinko-onnettomuudet  11/2..  .3  % 
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NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  useita yhtenäisiä jonoja,  koko  liikenteen keskinopeus huomattavasti alentunut  
•  liittyminen  sivuteiltä  vaikeaa,  odotusajat  pitkät  
• tuntililkenne  800  ajo  n/h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  10  %,  ajasta  7  % 

=>  keskinopeus  -3.. .-5 km/h  
=> henkilövahinko -onnettomuudet  -9. ..-15  % 
=>  liittyminen päätielle helpottuu hieman  
= haitariliike jonoissa vähentyy  hieman 

KOKONAISVAIKUTUS  
=  koko  vuoden keskinopeus  +0,3... +0,4 km/h  
= henkilövahinko-onnettomuudet  0.. .-0,2  % 
='  päätielle liittyminen helpottuu hieman liikenteen  harmonisoituessa  

vähemmän ohituksia, nopeita  jarrutuksia  ja kiihdytyksiä 

INVESTOINTILASKELMAT  
TUNNUSLUVUT  
•  Hyöty-kustannussuhde  0,0  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  -1  

TULOSTEN TARKASTELU  

Keskinopeuden  kasvu  0,2 km/h  merkitsee, että keskimäärin ajoneuvoilla kuluu 
tieosuuden ajamiseen sekunti vähemmän aikaa.  Onnettomuuskustannusten  
säästä kymmenessä vuodessa  on  merkityksettömän  pieni,  25 000  mk.  

KOKONAISARVIO  
Näyttäisi siltä, että tien  nopeusrajoitusta  olisi tarve  tai  rajoitusta  voitaisiin alentaa 

 100  km/:stä  80  km/h:iin liikennemäärien  perusteella suhteellisen  usein.Alemman  
kuin  80 km/h  -rajoituksen  käytölle olisi tarvetta erityisesti talvella, jolloin  työmat-
kalilkenne  on  runsasta.  Talvellakaan keskinopeudet  eivät  tuntiliikennekäyrien  
mukaan laskeneet  alle  70  km/h:n,  joten  nopeusrajoitusta  60 km/h on  tarvetta 
käyttää  liikennetilanteen  mukaan lähinnä poikkeustapauksissa. 

Asiantuntijoiden  tilannekohtaisten  arvioiden perusteella  koko  vuoden keskinope-
us  tieosuudella  kasvaa  alle  0,5 km/h  kun käytetään sekä  sää-  ja  keli- että  liiken-
netilanneohjausta.  Liikenteen  harmonisoituminen  vilkkaan liikenteen helpottaa 
jonkin verran päätielle liittymistä,  ja ohitukset,  nopeat  jarrutukset  ja kiihdytykset 

 vähenevät. 

Liikenneturvallisuuden kannalta tilanne muuttuvia nopeusrajoituksia käytettäessä 
pysyy samana, kuin kiinteällä  80 km/h  nopeusrajoituksella. Nopeusrajoituksen 

 nostaminen  100  km/h:iin  heikentää liikenneturvallisuutta, mutta  80 km/h  - 
nopeusrajoitusluokassa kuituoptisen  merkin käytöstä saatava onnettomuuksia 
vähentävä  erillisvaikutus  ja  60 km/h  -nopeusrajoitusluokassa  tapahtuva onnetto-
muuksien määrän väheneminen kumoavat tämän vaikutuksen.  On  kuitenkin 
huomioitava, että  40  %  liikenneturvallisuutta  parantavasta  vaikutuksesta syntyy 
pelkästään  kuituoptisen  merkin käytän vuoksi.  
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OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  2 

(liikennetilanneohjaus  verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa käytössä ovat 
sään  ja kelin  mukaan muuttuvat  nopeusrajoitukset)  

NOPEUSRAJOITUS  100 KM/H  
• tuntiliikenne  200  ajon./h 
•  osuus  liikennesuontteesta  60  %,  ajasta  75  % 

=  ei muutoksia 

NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H  
• ohitukset  ja  liittyminen  sivuteiltä  aiheuttavat  haitariliikettä  ja  yksittäisiä  häiriöti-

lanteita 
• tuntililkenne  500  ajon./h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  35  %,  ajasta  23  %  

keskinopeus  -3.. .-5 km/h  
= henkilövahinko-onnettomuudet -9...-14  % 
= ohittamishalukkuus vähentynee  

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  useita yhtenäisiä jonoja,  koko  liikenteen keskinopeus huomattavasti alentunut  
•  liittyminen  sivuteiltä  vaikeaa,  odotusajat  pitkät  
• tuntiliikenne  800  ajon./h 
•  osuus  liikennesuoritteesta  5  %,  ajasta  2  % 

 keskinopeus  -4.. .-6 km/h  
=> henkilövahinko-onnettomuudet -12...-17  % 

 liittyminen päätielle helpottuu hieman  
' haitariliike jonoissa vähentyy  hieman 

KOKONAISVAIKUTUS  
koko  vuoden keskinopeus  -1 ,3.. -2,1 km/h  

=» henkilövahinko-onnettomuudet  -4.. -6  %  (1  heva /  Sv)  
päätielle liittyminen helpottuu hieman liikenteen  harmonisoituessa  
vähemmän ohituksia, nopeita  jarrutuksia  ja kiihdytyksiä 

INVESTOINTILASKELMAT  

TUNNUSLUVUT  
•  Hyöty-kustannussuhde  -1 ,6  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  -22  

TULOSTEN TARKASTELU  

Keskinopeuksien  lasku  alennettujen  nopeusrajoitusten aikana kasvattaa aika-  ja 
ajoneuvokustannuksia tieosuudella  niin, että investoinnin hyöty-kustannussuhde 

 ja  sijoitetun pääoman tuotto jäävät  negatiivisiksi.  Aika-  ja ajoneuvokustarinusten 
 kasvu verrattuna  onnettomuuskustannusten  säästöön  on  yli kolminkertainen. 

Muiden  kustannustekijöiden  muutosten vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen  on  
aikakustannuksiin  verrattuna merkityksetön. Mikäli  ajokustannuksina huomioital

-sun  pelkästään  onnettomuuskustannusten vähenemä,  hyöty-kustannussuhde  oli-
si noin  1.  
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KOKONAISARVIO 
Tilannekohtaisten  arvioiden perusteella  koko  vuoden keskinopeus tieosuudella 
laskee  1,3-2,1 km/h. Nopeusrajoitusta  alennetaan aikana, joka kohdistuu arviolta 

 40  prosenttiin liikennesuoritteesta. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät  ko-
ko  vuonna nopeusvaikutuksen mukaisesti  4-6 %,  mikä tarkoittaa  1 henkilövahin

-ko-onnettomuutta  5  vuodessa. Lisäksi vältettäneen  3-4 omaisuusvahinkoihin 
 jo  htanutta  onnettomuutta. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat pelkästään 

myönteisiä, koska nopeusrajoitusta ei koskaan nosteta. 

Hanketta arvostettiin haastatteluissa pääosin samoin kuin valtatiellä  6  Mälkiä-
Vesivalo -väliä. Lopullisessa paremmuusjärjestyksessä hankkeen painoarvoa 
kuitenkin vähensi  jo  käytössä olevat sään  ja kelin  mukaan muuttuvat nopeusra-
joitukset. Koska tiellä  on  jo  tehty jotain, ei sitä yleensä enää pidetty yhtä tärkeänä 
kuin esimerkiksi Mälkiä-Vesivalo väliä. Lilkennevirran mukaan tapahtuvan ohja-
uksen lisäarvoa tienkäyttäjien palveluun pidettiin pienempänä kuin kokonaan uu-
sia järjestelmiä. Toisaalta liikenneohjauksen liittämistä nykyiseen järjestelmään 
pidettiin luonnollisena kehityksenä. Nopeusrajoituksia ainoastaan alennettaessa 
suuri aika-  ja  ajokustannusten  kasvu teki hankkeen tunnusluvuista heikkoja. 
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KOHDE  KORT  IT  

KOHDE  9  - PYHTÄÄN MOTELLIN  LIITTYMÄ (VT7) 
Pyhtää 

6O/8O 

helsinki  

Pituus:  1 km,  liittymäalue 
KVL: 
vt7:  6 900  ajon./vrk  (raskaat  16%)  
risteävä:  2 000  ajon./vrk  

Onnettomuudet  1993-97: 

13  onnettomuutta  
•  5  henkilövahinko -onnettomuutta  
•  ei kuolemaan  johtanefta  

Keskinopeus:  65 km/h  
Nopeusrajoitus:  60 km/h  

ONGELMAT  
•  paljon raskaita  ja  ulkomaisia ajoneuvoja  
• näkemäongelmia 
•  paljon  risteävää,  kääntyvää sekä liittyvää liikennettä 

 • maankäyttöä  valtatien molemmin puolin  
• ylinopeudet 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 

Sekä liittyvää liikennettä että tilannetta liittymässä seurataan  reaaliaikaisesti ka-
merajärjestelmällä.  Muuttuvia  nopeusrajoitusmerkkejä  ohjataan  liittymän  liiken-
teen sekä  sää-  ja  keliolosuhteiden  mukaan.  Pääväylällä  käytetään  nopeusrajoi-
tusta  80 km/h,  kun olosuhteet ovat hyvät eikä  sivusuunnalta  ole liittyvää liiken-
nettä. Muulloin  nopeusrajoitusarvo  on 60 km/h.  

Tavoitteena  on  lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuutta sekä parantaa  ajomu-
kavuutta hyödyntämällä pääväylän  muuttuvan  80/60 km/h  -nopeusrajoituksen 
käyttömandollisuus.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

NOPEUSRAJOITUS  60 KM/H  
•  ajoneuvo liittymässä  sivutieltä  päätielle  tai sää-  ja  keliolosuhteet  heikot 

 •  osuus liikenteestä  80  %,  ajasta  70  % 
=  ei muutoksia 

NOPEUSRAJOITUS  80 KM/H  
•  ei päätielle liittyvää ajoneuvoa  ja  sää-  ja  keliolosuhteet  hyvät  
•  osuus liikenteestä  20  %,  ajasta  30  % 

=  keskinopeus  +5.. .+8 km/h  
=  muut kuin  risteämistilanteissa  tapahtuvat  henkilövahinko -onnettomuudet 

 +17+27%  

KOKONAISVAIKUTUS  
henkilövahinko -onnettomuudet  +1  .  .+2  %  (lisäys  0,2  heva  /5v)  
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INVESTOINTILASKELMAT  

TUNNUSLUVUT  
•  Hyöty-kustannussuhde  0,1  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  -3  

TULOSTEN TARKASTELU 

Aika-  ja  ajoneuvokustannusten  lasku  ja  onnettomuuskustannusten  kasvu ovat 
lähes samaa luokkaa, joten hankeen hyöty -kustannussuhde  on  lähellä nollaa. 
Mikäli  nopeusrajoituksen  nostamisella ei  aiheutettaisi  yhtään uutta onnettomuutta 
tulisi hyöty-kustannussuhteeksi  0,5.  Liittymän ohittavan  ajoneuvon matka-aika 
lyhenee keskimäärin hieman  alle  sekunnin.  Onnettomuuskustannusten  voidaan 
laskennallisesti arvioida kasvavan noin  270 000  markkaa  10  vuodessa.  

KOKONAISARVIO  

Aikana, jona käytetään  nopeusrajoitusta  80 km/h,  keskinopeus valtatiellä  7  kas-
vaa  5-8 km/h.  Tällöin  sivuteiltä  ei ole liittyvää liikennettä, joten  nopeusrajoituksen 

 nostaminen  80  kmlh:iin  ei lisää  risteämisonnettomuuksien  (kääntyminen  ja  ajo 
suoraan liittymässä) määrää. Valtaosa liittymässä tapahtuneista onnettomuuk-
sista  on  ollut kuitenkin sellaisia, että  nopeusrajoituksen  nostaminen lisää niiden 
yleisyyttä  ja  vakavuutta.  

Nopeusrajoituksen  80 km/h  osa-aikainen käyttäminen lisäisi  henkilövahinko
-onnettomuuksien määrää  1-2  %,  mikä tarkoittaisi  0,2  henkilövahinko

-onnettomuutta  5  vuodessa.  
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KOHOEKORTIT  

KOHDE  lo  - KYMINLINNAN ERITASOLIITTYMÄ (VT7, 
VTI5)  
Kotka  

Xymialjana 

1 kK 1  

Pituus:  eritasollittymä, Kyminlinna
-Karhula  -ramppi  liittyy  Kotka-Karhula  - 

ramppiin 
KVL:  ei tiedossa 

Onnettomuudet  1993-97: 
1  onnettomuus  
•  ei  henkilövahinko -onnettomuuksia  
•  ei kuolemaan johtaneita 

Keskinopeus: ei tiedossa 

Nopeusrajoitus:  50 km!h  

ONGELMAT 
• standardiratkaisuista  poikkeavat  ramppijärjestelyt 
•  Haminan suunnan  ramppien  yhtyminen  
•  paljon sekä raskaita että ulkomaisia ajoneuvoja  
• ramppien  liittymässä liian suuret  tilannenopeudet  pohjoisesta  ajettaessa 
•  etelästä tulevien ajoneuvojen huono  havaittavuus 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 

Etelästä itään suuntautuvaa liikennettä lasketaan  reaaliaikaisesti.  Liikenteen ol-
lessa vilkasta näytetään  ramppiin liittyvällä  pohjoisesta itään suuntautuvan lii-
kenteen  rampilla ennakkomerkkia•  "pakollinen pysähtyminen"  ja ramppien  liitty-
mässä vastaavaa  liikennemerkkiä.  Muulloin käytetään ennakko-  ja liikennemerk-
kejä"väistämisvelvollisuus  risteyksessä". 

Vaarallisesta  tasoliittymästä varoittamalla  pyritään lisäämään turvallisuutta  ja 
 sujuvuutta sekä parantamaan ajo mukavuutta, vaikuttamaan  ajokäyttäytymiseen, 

 alentamaan  ajonopeuksia  sekä valmistamaan  tienkäyttäjiä  kohtaamaan  pää- 
suunnan  vilkas  liikenne. 

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

MUUTTUVA  VÄISTÄMISVELVOLLISUUS  RISTEYKSESSÄ -MERKKI 
 •  Kotkan  suunnasta tuleva liikenne ei ole  jonoutunut 

•  osuus liikenteestä  85 %,  ajasta  95 % 
= muuttuvuus  saattaa lisätä  huomioarvoa  

MUUTTUVA PAKOLLINEN PYSÄHTYMINEN -MERKKI 
 • työmatkaliikenteen  aika  aamuin  ja Ibm 

•  osuus liikenteestä  15 %,  ajasta  5 % 
=  liittyminen vaikeutuu  
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INVESTOINTILASKELMAT 
Investointilaskelmien  tekoa ei pidetty tarpeellisena, koska vaikutukset  ajokus-
tannuksiin  ovat vähäisiä.  

KOKONAISARVIO  
M  uuttuvalla väistämisvelvollisuus  risteyksessä -merkillä ei  oleteta  olevan vaiku-
tuksia verrattuna ennen-tilanteeseen.  STOP-merkin käytön aikana  turhat  jarrut- 
telut rampissa  saattavat lisääntyä  ja liittymän välityskyky ja ajomukavuus heik-
kenevät.  
Esitettyä ratkaisua parempana ratkaisuna asiantuntijat pitävät pysyvän  väistä-
misvelvollisuus  risteyksessä -merkin säilyttämistä  ramppien liittymäkohdassa 

 pohjoisesta  suuntautuvalla  rampilla ja  sille suunnitellun  ennakkovaroitusmerkin 
 lisäämistä  ramppiin. Ennakkomerkin  tulee sijaita  rampin  kaarteessa siten, että 

käytetyt  ajonopeudet  ovat vielä melko alhaisia merkin  havaitsemispisteessä.  

Koska  ramppien  välinen kulma  on  melko pieni  ja  varsinkin  pakettlautoista  näkee 
oikealle huonosti, saattaisi  STOP-merkin käyttö hiljaisen liikenteen aikana pa-
rantaa  liittymisturvallisuutta. 
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KOHDEKORTIT  

KOHDE  11 -  HAMINA-VAALIMAA (VT7) 
Hamina, Vehkalahti, Virolahti 

:utomaattiva1vo  

Vaali maa  

H  amma  

Pituus:  37 km  
KVL:  3 400  ajon./vrk  (raskaat  21%)  

Onnettomuudet  1993-97: 
162  onnettomuutta 

•  26  henkilövahinko-onnettomuutta 
•  5  kuolemaan johtanutta 

Keskinopeus:  
•  kesä: kevyet  98,  raskaat  83 km/h 

 •  talvi: kevyet  73,  raskaat  63 km/h  
Nopeusrajoitus:  100/80 km/h  

•  80  ja  60 km/h  pistekohtaisesti  

ONGELMAT  
•  huomattavia ylinopeuksia  ja  riskiohituksia 
•  raskaiden  ja  ulkomaisten ajoneuvojen osuus suuri 
•  puutteet ulkomaisessa ajoneuvokalustossa 
•  ulkomaalaisten kuijettajien suomalaisesta liikennekulttuurista poikkeava lii-

kennekäyttäytyminen 
•  vaihtelevat keliolosuhteet meren läheisyydestä johtuen 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET  
Tiejaksolle  sijoitetaan kameravalvontapisteitä, joissa kierrätetään nopeusval-
vontakameraa. Nopeusvalvonnasta tiedotetaan tiedotustauluilla. Digitaaliselta 
valvontakameralta  väl  itetään  tieto ylinopeuksista  raja-asemalle. Tavoitteena  on 

 lisätä turvallisuutta  ja  sujuvuutta sekä parantaa ajomukavuutta, vaikuttaa ajo- 
käyttäytymiseen, alentaa ajonopeuksia  ja  harmonisoida lUkennevirtaa.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

KAMERAVALVONTA  24H  
keskinopeus  -1. ..-2 km/h  
henkilövahinko-onnettomuudet  -3.. .-6  %  (1  heva /  5v)  

INVESTOINTILASKELMAT  

TUNN  USLU VUT 
•  Hyöty-kustannussuhde  -6,8  
•  Sijoitetun pääoman tuottoprosentti  -92  

TULOSTEN TARKASTELU 

Keskinopeuden  lasku  1,5 km/h  lisää ajoneuvon matka-aikaa keskimäärin puoli 
minuuttia. Tästä syntyvät aika-  ja  ajoneuvokustannustappiot  ovat kymmenessä 
vuodessa noin  9  miljoonaa markkaa, mikä  on  lähes  4  kertaa enemmän kuin  on

-nettomuuskustannukset  laskevat. Mikäli hyöty-kustannussuhteessa huomioi-
daan ainoastaan onnettomuuskustannukset, olisi investointi erittäin tuottava 
hyöty-kustannussuhteen ollessa  2,4.  
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KOHDEKORTIT 

KOKONAISARVIO  
Tietä pidettiin haastatteluissa hyvänä kohteena automaattiselle nopeusvalvon

-nalle  johtuen tiejakson erityisongelmista, jotka liittyvät ylinopeuksiin, riskiohituk
-sun  ja  muuten liikennettä vaarantavaan käyttäytymiseen. Tosiaikaisella valvon

-nalla ja  siitä tiedottamisella uskotaan pystyttävän vaikuttamaan ulkomaalaisten 
ajokäyttäytymiseen. 

Nopeusvalvonnalla  ja  siihen liittyvällä tiedotuksella uskotaan pystyttävän vähen-
tämään ylinopeuksia  ja  erityisesti suuria ylinopeuksia. Koska valvontajakso  on 

 pitkä, valvontapisteiden välimatkat tulevat melko pitkiksi. Kun  osa tielläliikkujista 
 oppii valvontapisteiden paikat, nopeudet valvontapisteiden välillä saattavat hie-

man kohota. Tämän ilmiön  on  tutkimuksissa havaittu olevan kuitenkin melko vä-
häistä. 

Automaattisen nopeusvalvonnan arvioidaan alentavan keskinopeutta tieosuu-
della  1-2 km/h  ja harmonisoivan  liikennettä vähentämällä suurten ylinopeuksien 
määrää. Talvella vaikutukset ovat vähäisemmät. Nopeusvaikutuksen mukaisesti 
henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät  3-6 %,  mikä tarkoittaa  I henkilövahin

-ko-onnettomuutta  5  vuodessa. Lisäksi vältettäneen  4-8 omaisuusvahinko
-onnettomuutta. Vaikutus liikenneturvallisuuteen saattaa kuitenkin olla jopa hie-

man nopeuden muutoksen perusteella arvioitua suurempi liikenteen harmonisoi-
tumisesta johtuen. 

Kohde soveltuisi hyvin esitetyn uuden ratkaisun, kuten toslaikaisen tiedonsiirron 
 tai siirrettävien valvontapisteiden  kokeiluun. Myös sisäasiainministeriön polii-

siosan uskotaan olevan kiinnostunut tästä kohteesta  ja toslaikaisen  valvonnan 
kokeilusta. Myös liikenneministeriö saattaisi osallistua toteutukseen, mikäli  ko-
keiltaisiin  uusia ratkaisuja. 
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KOHDEKORTIT  

KOHDE  12  - KAUSALAN  TAAJAMA (VTI2) 
litti 

:tomaattiva1von  

Lahti  

Pituus:  4 km,  taajama 
KVL:  6 400  ajon./vrk  (raskaat  15 

 %)  

Onnettomuudet  1993-97: 
27  onnettomuutta 

•  9  henkilövahinko-onnettomuutta 
•  1  kuolemaan johtanut 

Keskinopeus: ei tiedossa 
Nopeusrajoitus:  60  kin/h  

ONGELMAT 
•  valtatien liikenne vilkasta, useita vilkasliikenteisiä tasoliittymiä 
• geometria  ja  poikkileikkaus  puutteellisia 
•  kevyen liikenteen alikulkuja ei käytetä 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 
Tiejaksolle  sijoitetaan kameravalvontapisteitä, joissa kierrätetään nopeusval-
vontakameraa. Nopeusvalvonnasta tiedotetaan tiedotustauluilla. Valvonnalla py-
ritään alentamaan ajonopeuksia  ja  harmonisoimaan liikennevirtaa  ja  helpotta-
maan liittymistä sivusuunnaita. 

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

KAMERAVALVONTA  24H  
keskinopeus  -1  ..  -3 km/h  
henkilövahinko-onriettomuudet  -3.. -9  %  (0,5  heva /  5v)  

INVESTOINTILASKELMAT  

TUN N US  LU VUT 
•  Hyöty-kustannussuhde  -4,8  
•  Sijoitetun pääoman tuottoprosentti  -65  

TULOSTEN TARKASTELU 

Kausalan  kohdalla automaattivalvonta pidentäisi ajoneuvon matka-aikaa noin  4 
 sekuntia. Aika-  ja  ajoneuvokustannukset  kasvavat tämän vuoksi  4  miljoonaa 

markkaa kymmenessä vuodessa. Onneifomuuskustannukset alenevat vastaava-
na aikana  0,9  miljoonaa markkaa. Onnettomuussäästöjen suhde investointi-  ja 

 ylläpitokustannuksiin  on 1,4.  

KOKONAISARVIO 

Nopeusvalvonnalla  ja  siihen liittyvällä tiedotuksella uskotaan pystyttävän alenta-
maan keskinopeutta  ja  vähentämään ylinopeuksia. Kausalan kohdassa lyhyellä 

 60 km/h  -nopeusrajoitusalueella  ajetaan usein ylinopeutta. Automaattisen nope-
usvalvonnan arvioidaan alentavan  koko  tieosuuden keskinopeutta  2  ±  1 km/h. 

 Myös keskihajonta alenee. 
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KOHDEKORTIT 

Kameravalvonnalla  aikaan saatava nopeustason lasku  ja  hajonnan pienenemi-
nen  vähentävän  sen  tyyppisiä onnettomuuksia, joita tieosuudella  on  tapahtunut. 
Arvioidaan, että henkilövahinko-onnettomuuksien määrä alenee  3-9  %,  mikä tar-
koittaa  0,5  onnettomuutta  5  vuodessa. Mikäli muiden onnettomuuksien määrä 
vähenee vastaavasti, väItetään  5  vuodessa lisäksi  2  omaisuusvahinkoihin  johta-
vaa onnettomuutta. 

Säännölliset  ja  räikeät ylinopeudet  tai  niistä johtuvat onnettomuudet eivät  Kau- 
salan taajaman kohdalla ole kuitenkaan suuri ongelma, mikä vähentää automaat-
tivalvonnan tehokkuutta. Tienkäyttäjät kokevat automaattivalvonnan huonona 
palveluna. 
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KOHDE KORTIT  

KOHDE  13 - PAIMENPORTIN  LIITTYMÄ (VTI5,  KOTKAN- 
TIE)  
Kotka 

Kyminlinna 	- - - 	-- 

J I  / utomaattiva1vonta 
vtl5 	-- - - 

kantie  

Kotka  

Pituus:  1 km,  tasoIittymä 
KVL: 
vtl5:  20 000  ajon./vrk  (raskaat  16  %)  
Onnettomuudet  1993-97: 
27  onnettomuutta  

•  7  henkilövahinko-onnettomuutta 
 •  ei kuolemaan johtaneita 

Keskinopeus:  61 km/h  

Nopeusrajoitus:  50 km/h  
•  vt  15  liittymän  ulkopuolella  70 km/h  

ONGELMAT  
•  vilkas  liikenne kaikilla  tulosuunnilla 
• ylinopeudet  valtatiellä  
•  liikennevalojen noudattamatta jättäminen kaikilla suunnilla 

 •  puutteellinen  geometria -> kääntymiskielto  oikealle  

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET  
Lilkennevalojen  noudattamista  pääsuunnalla  valvotaan  kameran  avulla. Kame-
raa  kierrätetään  eri pisteissä. Lisäksi valvotaan  nopeusrajoituksen  noudattamis-
ta. Valo-ohjauksisen liittymän  automaattisesta valvonnasta kerrotaan tiedotus- 
taululla. 

Keinojen avulla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta  ja  ajomukavuutta 
 vaikuttamalla  mm  ajoneuvojen välisiin  etäisyyksiin  ja  ajokäyttäytymiseen  sekä 

 ajonopeuksien  alenemiseen. 

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
KAMERAVALVONTA  24H  

liikennevalojen noudattaminen paranee 
keskinopeus  -3.. -5 km/h  

= henkilövahinko-onnettomuudet  -9.. -16  %  (1  heva /  5v)  

INVESTOINTILASKELMAT  

TUNN  US  LU VUT 
•  Hyöty-kustannussuhde  -4,2  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  -57  

TULOSTEN TARKASTELU  

Kameravalvontaa  käytettäessä vähenisivät  onnettomuuskustannukset  lähes  2 
 milj.  mk  kymmenessä vuodessa. Vaikka  liittymäalue,  jolla  ajonopeudet  laskevat, 

 on  lyhyt, aika-  ja  ajoneuvokustannukset  kasvavat yhteensä yli  3  milj,  mk. On-
nettomuuksien määrän tulisi vähentyä yli  32  %,  jotta hyöty-kustannussuhde yht-
täisi  yhden. Mikäli  tarkasteltaisHn ajokustannusten  sijasta ainoastaan  onnetto-
muuskustannusvähenemää,  investointi olisi erittäin tuottava (hyöty-kustannus-
suhde  3,9).  
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KOHDEKORTIT 

KOKONAISARVIO 

Nopeusvalvonnalla  ja  siihen liittyvällä tiedotuksella uskotaan pystyttävän alen-
tamaan keskinopeutta  ja  vähentämään ylinopeuksia. Koska keskinopeus Ilitty-
mässä  on  ollut korkea  ja  ylinopeudet  suuria, valvonnan vaikutuksen arvioidaan 
olevan suuri. Automaattisen nopeusvalvonnan arvioidaan alentavan  koko  tie-
osuuden keskinopeutta  4  ±  1 km/h.  

Vaikka automaattisen liittymävalvonnan vaikutukset -tutkimuksessa liittymäval-
vonnan ei osoitettu vähentävän punaisia päin ajamista, arvioitiin tällä järjestel-
mällä olevan sellainen yhteisvaikutus. Liittymä  on  varsin  selkeä kohde valvon

-nalle, ja  näkymät liittymässä ovat hyvät. Osittain vaikutuksen arvellaan syntyvän 
nopeustason alenemisesta, jolloin kuljettajille  jää  enemmän aikaa reagoida 
vaihtuvaan valoon. Myös punaisia päin ajavien autoilijoiden automaattisen val-
vonnan  ja  rangaistuksen pelon arvioitiin parannettavan liikennevalojen noudat-
tamista. 

Nopeusvaikutuksen  mukaisesti henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät  12-17 
 %,  mikä merkitsee yhtä onnettomuutta  5  vuodessa. Mikäli oletetaan, että omal-

suusvahinko-onnettomuuksien määrä laskee samassa suhteessa,  se  merkitsisi 
 2-3  omaisuusvahinko-onnettomuuden vähenemää. Onnettomuuksista tulee li-

säksi lievempiä. Nopeustason ollessa alhaisempi pysähtymis-  ja  reagointi matkat 
lyhenevät, minkä takia erityisesti peräänajo-onnettomuudet sekä päin punaisia 
ajamiset voivat vähentyä. 

Liittymän liikenneympäristö  ei juuri poikkea muusta vtl5:sta,  ja  näin kuljettajat 
eivät myöskään luontaisesti alenna nopeutta liittymään tultaessa. Automaattisen 
nopeusvalvonnan asettaminen erityisesti tällaiseen kohteeseen voi aiheuttaa 
kuljettajien vastustusta. 

Haastatteluissa todettiin, että automaattiseen valvontaan liittyy ylivoimaisesti vä-
hemmän riskejä kuin muihin telematiikkaratkaisuihin. Automaattista valvontaa 
pidetään kuitenkin huonona palveluna tienkäyttäjille. Toisaalta liittymä tiedetään 
yleisesti onnettomuuksien kasaumakohdaksi, minkä vuoksi valvonnan uskottiin 
parantavan tienkäyttäjien kokemaan turvallisuutta. Automaattivalvonta ratkaisu-
na vähensi myös kohteen tärkeyttä, vaikka liittymässä tulisikin kilreellisesti tehdä 
jotain parannuksia.  Jos  automaattivalvontaa  halutaan käyttää, Paimenportin  lilt

-tymä  on  hyvä kohde. 
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KOHDEKORTIT  

KOHDE  14-  HAMINA-TAAVETTI  (VT26) 
 Vehkalahti, Anjalankoski, Luumäki  

TaavTZ/j 

RDS-TMC 
 GSM  

.i  6  

Pituus:  47 km  
KVL:  1 900  ajon./vrk  (raskaat  26  %)  

Onnettomuudet  1993-97: 
97  onnettomuutta 

•  20  henkilövahinko-onnettomuutta 
•  3  kuolemaan johtanutta 

Keskinopeus: ei tiedossa 

Nopeusrajoitus:  80 km/h  
•  60 km/h  pisteittäisesti  

ONGELMAT  
•  paljon raskasta liikennettä 
•  pysty-  ja  vaakageometrian  sekä poikkileikkauksen puutteellisuus, ohituspaik

-kojen  vähäisyys, huonot näkemät liittymissä 
• keliolosuhteiden  paikallinen vaihtelu, tiejakson eteläosassa ilmastoraja 
• liukkaalla kelillä erityisesti mäet raskaalle liikenteelle hankalia 
•  olosuhteisiin nähden liian korkeat tilannenopeudet 

TELEMATIIKAN  KEINOJEN TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TAVOITTEET 
Tieto tiejaksolla vallitsevista olosuhteista kerätään tiesääasemilla  ja  kelikameral

-la.  Tiedottaminen keliolosuhteista autoilijoiden omiin laitteisiin tapahtuu RDS-
TMC  ja  GSM-palveluina. Valtateiden  26  ja  7  liittymän  länsipuolella  ja  valtateiden 

 26  ja  6  liittymän  itäpuolella esimerkiksi huoltoasemilla olevissa tiedotuspisteissä 
tiedotetaan keliolosuhteista. Kunnossapitoa kehitetään suorittamalla talvikunnos-
sapitotyöt oikea-aikaisesti tehostetun keliseurantatiedon perusteella. 

Keinojen avulla pyritään parantamaan liikenneturvallisuuttaja ajomukavuutta vai-
kuttamalla  mm.  tilannenopeuksiin,  matkan  ajoitukseen  ja  ajoreitteihin.  

OLOSUHTEIDEN  JA  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
HYVÄT  SÄÄ- JA  KELIOLOSUHTEET 
•  50  %  kaikista  ja  yli  30  %  raskaan liikenteen onnettomuuksista 
• osuus liikenteestä  70  %,  ajasta  85  % 
•  ei tarvetta varoituksiin 

kuljettajien turvallisuuden  ja  mukavuuden  tunne  kasvaa 
HUONOT  SM-  JA  KELIOLOSUHTEET 
•  osuus liikenteestä  30  %,  ajasta  15  % 
•  50  %  onnettomuuksista 
•  erittäin huono keli ->  osa  raskaista ajoneuvoista odottaa kunnossapitoa 
• kelitiedotus  autoilijoiden omiin laitteislin 

tiedon saa  25  %  kuljettajista - näistä  50  %  muuttaa ajotapaansa 
tiedon saaneiden keskinopeus  -1  . .  .-3 km/h  

• kelitiedotus tiedotuspisteessä  
tavoittaa lähinnä ammattiautoilijoita, satunnaisesti yksitylsautoilijoita 

=  tiedon saaneiden keskinopeus  -1  . .  .-3 km/h  
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•  tehostettu  keliseuranta 
= liukkaudentorjunta ennakoivasti 

talvikunnossapitokustannukset  kasvavat  
= liikenneturvallisuus  paranee 

KOKONAISVAIKUTUS  
=  tieto huonosta  kelistä  60  %:lle ammattiautoilijoita 

keliolosuhteet  entistä paremmin tiedossa 
huonojen  kelien  aikaiset  henkilövahinko-onnettomuucJet  -1  . .  .-2% (-0,2 

 heva  I 5v)  

INVESTOINTILASKELMAT  

TUNN  USLUVUT 
•  Hyöty-kustannussuhde  -0,5  
•  Sijoitetun pääoman  tuottoprosentti  -15  

TULOSTEN TARKASTELU  

Lähtöoletusten  mukaisessa tilanteessa, jossa  25  %  henkilöauton kuljettajista  ja 
 60  %  raskaan liikenteen kuljettajista saa tiedon huonoista  keliolosuhteista,  vai-

kutukset  ajokustannuksiin  ovat pieniä. Kymmenessä vuodessa onnettomuus- 
kustannukset vähenevät noin  250 000  mk  ja  aika-ja  ajoneuvokustannukset  kas-
vavat noin  550 000  mk. Niiden ajoneuvojen, jotka alentavat tiedotuksen perus-
teella nopeutta oletetun  2 km/h,  matka-aika  tieosuudella  kasvaa noin minuutin. 
Vertaamalla ainoastaan  onnettomuuskustannusten  säästöä investointi-  ja  käyt-
tökustannuksiln  saadaan hankkeen hyöty -kustannussuhteeksi  0,32.  
Mikäli  tiedotuksella tavoitettaisiin  noin  60  %  kaikista  kuijettajista,  onnettomuus- 
kustannukset  alenisivat  yli  400 000  mk  10  vuodessa, mikä ei kuitenkaan kattaisi  
tiedotuksesta  aiheutuvia investointi-  ja  käyttökustannuksia. 

KOKONAISARVIO 

Tienkäyttäjät  tietävät  keliolosuhteet  entistä paremmin  ja  osaavat varautua tilan-
teeseen. Mikäli kuljettajat toimivat tiedotuksen perusteella odotusten mukaisesti, 
myös  liikenneturvallisuus  paranee. 

Valtatie  26  Hamina-Taavetti vaikuttaa otolliselta tiedotuksen  kokeilukohteelta. 
Tieosuus  vaikuttaa myös sellaiselta, että siellä olisi mandollista toteuttaa rajattu  
koejärjestely  vaikutusten tutkimiseksi. Tuloksilla olisi arvoa  mietittäessä  valta-
kunnallisen  RDS-TMC-  ja  muiden  tiedotuspalveluiden  vaikutuksia.  

Liikennetelematiikan  hyödyntämistä Hamina-Taavetti -välillä pidettiin haastatte-
luissa tärkeänä, koska suuriin  tienparannustoimenpiteisiin  on  vaikeaa saada ra-
hoitusta.  Liikennetiedotuksen  uskottiin soveltuvan hyvin tieosuuden tilanteeseen 

 ja  siten myös hankkeeseen liittyviä riskejä pidettiin  pienempinä  kuin esimerkiksi 
toisessa  tarkastellussa tiedotushankkeessa  Uudenmaan piirin  raja  - Keltti.  Tun

-nuslukujen  laskemisessa  lähtötietoina  käytetyt tiedotuksen vaikutukset  nopeuk
-sun  ja  onnettomuuksiin arvioitiin pienemmiksi kuin esimerkiksi muuttuvien nope-

usrajoitusten vaikutukset. Toisaalta myös hankkeen investointikustannukset ovat  
aihaiset,  joten tunnusluvut suhteessa muihin hankkeisiin tulivat hyviksi.  
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