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TIIVISTELMA  

Tämän selvityksen tavoitteena oli laatia aikaisempien selvitysten jatkotyönä 
suunnitelma  raja-asemien liikenne-  ja kelitilanteiden joukkotiedottamisesta. 

 Työssä  on  tarkasteltu rajaliikenteessä esiintyviä ongelmatilanteita sekä 
määritetty ongelmatilanteissa esitettävän joukkotiedotuksen sisältö, ajan-
kohta sekä käytettävät tiedotuskanavat. Toisena osana selvitykseen liittyi 
Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen roolin määriifäminen rajaliikenteen 
tiedotuksessa. 

Rajaliikenteen ongelmatilanteet  ovat usein ennalta arvaamattomia  ja  niihin 
vaikuttavat  mm.  rajaviranomaisten  toiminta  ja  käytössä olevat resurssit, lii-
kennemäärien vaihtelu sekä häiriö-  ja erikoistilanteet. Rajalilkenteen jonou-
tumistilanteessa  ratkaiseva tapahtuma  on  rajan mandollinen sulkeminen 
Suomen puolella. Tällöin Suomen  ja  Venäjän välinen  raja -alue  on  täynnä 
ajoneuvoja,  ja  Suomen puolelta ei enää päästetä ajoneuvoja  raja-aseman 
läpi. Toinen ratkaiseva tapahtuma  on  rajan aukaiseminen. 

Työssä tarkasteltiin matka-ajasta  ja jonopituudesta  tiedottamista. Lisäksi 
arvioitiin eri tiedotusvälineiden käyttökelpoisuutta rajaliikenteen tiedotukses-
sa. Matka-ajan seurantalaitteina tarkasteltiin rekisterikilpien tunnistukseen 
perustuvaa menetelmää  ja jononpituuden seurantalaitteina silmukkail-
maisimia. Toteuttamiskustannuksiltaan  matka-aikaseuranta-järjestelmä  on 

 jonopituuden seurantajärjestelmää  kalliimpi, mutta ylläpitokustannuksiltaan 
edullisempi. 

Rajaliikenteen  tiedotuksessa Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen roolia  on 
 esitetty lisättäväksi, koska Tiehallinnolla  on  parhaat edellytykset  ja  asian-

tuntemus rajaliikenteen tiedotusjärjestelmän hallintaan  ja  tiedottamiseen. 
Yhteistyön  ja  tiedonvälityksen  mm.  rajaviranomaisten,  poliisin  ja hätäkes-
kuksen  kanssa tulee olla kuitenkin tiivistä. Jatkossa voi olla tarvetta liiken-
nekeskuksen päivystysajan pidentämiseen rajaliikenteen ongelmien ajoittu-
essa usein nykyisen päivystysajan ulkopuolelle. 

Rajaliikenteen ajantasaisella tiedotuksella  pyritään parantamaan rajaliiken
-teen  sujuvuutta vaikuttamalla  matkan  ajankohtaan, ajotapaan sekä ajoreit
-ti.  Tiedotuksen toimiessa hyvin saadaan myös liikenneturvallisuutta pa-

rantavia vaikutuksia, kun esimerkiksi odotusaika rajalla voidaan hyödyntää 
lepotaukoihin. Tavaraliikenteen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat 
henkilöliikenteen vaikutuksia suuremmat, minkä vuoksi tiedotuksella pyri-
tään ratkaisemaan ensisijaisesti tavaraliikenteen ongelmia. 

Jatkotoimenpiteinä ensivaiheessa  esitetään matka-aikaseurantajärjestelmän 
toteuttamista Vaalimaalle. Tiedotus esitetään suunnattavaksi aluksi  vain 

 raskaalle liikenteelle  ja  tiedotus kannattaisi aloittaa internetin  ja radion 
 kautta. Toisessa vaiheessa esitetään  mm.  matka-aikaseu rantajärjestelmien 

suunnittelun aloittamista Nuijamaalle  ja  Imatralle. 
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ABSTRACT 

The goal of this study was to draw up a plan for the information about differ-
ent traffic situations on border stations, and thus continue earlier work done 
on the subject. ln the study the problem situations occurring in border traffic 
are looked at. Further, the content, the point of time and the media of the 
traffic information presented in problem situations are determined. Another 
goal of the study was to define the role of the traffic center of Southeast 
Finland in border traffic information. 

The problem situations in border traffic are often unpredictable and influ-
enced by, for example, the actions of border authorities, available re-
sources, variation of traffic flow, and unusual traffic situations. ln case of 
queuing of the border traffic, the decisive step is the possible closing of the 
border on Finland's side. ln this case the border district between Finland 
and Russia is full of vehicles, and no more vehicles are allowed to pass 
through the border station from Finland's side. Another decisive step is the 
opening of the border. 

ln  the study the information about travel time and queue length was exam-
ined. Moreover, the applicability of different media in border traffic informa-
tion was looked at. The licence plate recoqnition system was examined in 
the study as a device for monitoring travel time, and circuit indicators fixed 
on the road surface as queue length monitoring devices. The investment 
costs of the travel time monitoring device are greater than of the queue 
length monitoring device, but the maintenance costs are smaller. 

It has been suggested that the role of the traffic center of Southeast Finland 
in border traffic information should be greater because the Finnish Road 
Administration has the best opportunities and expertise for controlling the 
border traffic information system and for information. However, communica-
tion and close cooperation with, for example, border authorities, the police 
and the emergency exchange is essential. ln the future it may be necessary 
to extend the hours on duty in the traffic center since the problem situations 
tend to occur outside the current hours on duty. 

Real time information about border traffic should improve border traffic flu-
ency by influencing the time of the trip, the way of driving and the driving 
route. Moreover, effective information improves traffic safety when, for ex-
ample, the waiting time on the border can be spent resting. ln freight traffic 
the community economical effects are greater than in passenger traffic, and 
thus information is primarily used to solve freight traffic problems. 

The first step in improving border traffic information is to introduce a travel 
time monitoring system at Vaalimaa border station. It is suggested that the 
information would at first be directed only to heavy traffic, and that the first 
media of information should be the internet and radio. The second step 
would be, among other things, to begin the designing of travel time moni-
toring systems for  Nuijamaa  and  Imatra  border stations. 

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



ALKUSANAT  

Tämä selvitys käsittelee Kaakkois-Suomen  raja -asemien lilkennetilanteiden 
jou kkotiedottamista. Selvityksessä  on  tarkastelu ajantasaisen tiedotuksen 
sisältöä, ajankohtaa sekä käytettäviä tiedotuskanavia. Selvitykseen liittyy 
toisena osana Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen roolin määrittäminen 
rajaliikenteen tiedotuksessa. 

Selvitys  on  tehty Kaakkois-Suomen tiepiirin Liikenteen palvelut -yksikön 
toimeksiannosta Tieliikelaitoksen konsultoinnissa, jossa työstä  on  vastannut 
diplomi-insinööri Noora Airaksinen. Lisäksi työhön  on  osallistunut insinööri 
Vesa Koistinen. 

Työtä  on  ohjannut hankeryhmä, johon kuuluivat  

S Petteri Portaankorva 	 Kaakkois-Suomen tiepiiri (pj) 
Yrjö Pilli-Sihvola 	 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Jaakko Myllylä 	 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Ossi Pilli-Sihvola 	 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Jorma  Helin 	 Tiehallinto,  Liikenteen palvelut 
Juha Söderholm 	 Vaalimaan tulli 

Hanke  on  saanut Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämi-
seen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks  -  Transport)  -rahoitusta. 

Kouvolassa, kesäkuussa  2001  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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I  TAUSTAA  JA  TAVOITTEET 

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella  on  neljä tieliikenteen rajanylityspaikkaa: 
Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran  ja Uukuniemen  raja-asemat. Vaalimaan  ja 
Nuijamaan  raja-asemat ovat kansainvälisiä  ja  avoinna ympärivuorokautises

-ti.  Imatran  ja Uukuniemen  raja-asemat eivät ole tarkoitettu kansainväliselle 
liikenteelle, jolloin rajan ylitys  on  mandollista  vain  Suomen sisäministeriön  ja 

 Venäjän paikallishallinnon myöntämillä luvilla. Imatran  raja-asema avatta-
neen kansainväliselle liikenteelle syksyllä  2001.  Tällä hetkellä Imatran  ja 
Uukuniemen  raja -asemat ovat avoinna päivittäin  vain  osa-aikaisesti.  Imatran 

 raja-asemalla aukioloajat  on  sovitettu Venäjälle suuntautuvaa työmaaliiken-
nettä suosivaksi siten, että  raja on  auki työmaaliikenteelle  klo  7.00  -  19.00  ja 

 muulle Ilikenteelle  klo  9.00— 19.00.  Saapuvalle liikenteelle  raja on  avoinna 
 klo  8.00  -  20.00  (tilanne syyskuussa  1999).  Uukuniemen rajanylityspaikka 

 on  avoinna arkisin  klo  8.00  -  19.00.  

Vaalimaa  on raja -asemista vilkkain  ja  vuonna  2000  rajan ylitti yli miljoona 
ajoneuvoa. Vaalimaan  ja Nuijamaan  raja -asemien liikenne  on  kasvanut 
voimakkaasti viime vuosina; liikennemäärät ovat viisinkertaistuneet vuo-
desta  1993  vuoteen  2000.  Raskaan liikenteen määrä  on  kuitenkin viime 
vuosina laskenut, mutta kevyiden ajoneuvojen määrä  on  kasvanut huomat-
tavasti. Imatran  raja -asemalla liikennemäärät ovat kasvaneet myös voimak-
kaasti  90-luvun alussa, mutta vuonna  2000  liikenne vähentyi edellisvuoteen 
verrattuna. Ajoneuvojen määrä Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran  raja - 
asemilla vuosina  1992-2000 on  esitetty kuvassa  1-1.  

Tielilkenne  Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikoilla  1992-2000  
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Kuva  1-1. 	Tiellikenne  Kaakkois-Suomen rajan ylityspaikoilla  1992-2000. 
(http://www. tiehallinto. fi/kaakkois-suomi/rajaliik .  ht m) 
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Vaalimaan  ja Nuijamaan  raja -asemilla syntyy ajoittain ruuhkia. Ruuhkia ai-
heuttavat  mm.  liikennemäärien  vaihtelu  ja  Venäjän rajaviranomaisten toi-
minta. Venäjän tulli-  ja rajaviranomaistoiminnan  vaikea ennakoitavuus koe-
taan erityisen ongelmalliseksi,  ja  se on  useimmiten syynä raskaan liikenteen 
jonoutumiseen rajalla. 

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen tieliikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen 
kehittämisestä  on  tehty tarveselvitys vuonna  1999. /3/  Lisäksi vuonna  2000 
on  tehty Kaakkois-Suomen rajaliikenteen ajantasaisen seurannan yleis- 
suunnitelma.  /5/  Tarveselvityksessä  on  tarkasteltu Kaakkois-Suomen  raja - 
asemilla esiintyviä ongelmia  ja  mandollisia liikenteen ohjauksen  ja  tiedotta-
misen keinoja niiden ratkaisemiseksi. Yleissuunnitelmassa  on  määritetty 

 keinoja rajaliikenteen sujuvuuden seuraamiseksi sekä tarkasteltu yleisemmin 
 koko  piirin ajantasaisen liikenteen seurannan kehittämistä. Vuonna  2000 on 
 julkaistu myös Tiehallinnon Liikenteen  hallinnan toimintalinjat,  mikä  on  otettu 

huomioon tässä selvityksessä.  /11/  

Tämä suunnitelma  on  edellä esitettyjen selvitysten jatkotyö. Työn tavoitteena 
 on  laatia aikaisempien selvitysten pohjalta suunnitelma  raja -asemien liiken-

netilanteiden joukkotiedottamisesta. Suunnitelmassa selvitetään rajaliiken
-teen  ongelmatilanteissa  esitettävän joukkotiedotuksen sisältö, ajankohta 

sekä käytettävät tiedotuskanavat. Lisäksi määritetään millaisilla liikenteen 
seurantalaitteilla tiedotus  on  mandollista toteuttaa. Selvitykseen liittyy toise-
na osana Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen roolin määrittäminen rajalil-
kenteen tiedotuksessa.  

•1  
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2  AIKAISEMMAT SELVITYKSET  

2.1 	Yleistä 

Kuten edellä todettiin Kaakkois-Suomen tiepiirissä  on  tehty aikaisemmin 
kaksi rajaliikenteen tiedotukseen liittyvää selvitystä. Vuonna  1 999  valmistui 
tarveselvitys Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliiken-
teen tiedotuksen  ja  ohjauksen kehittämisestä. Tarveselvityksessä tutkittiin 
Suomen puolella rajaliikenteessä esiintyviä ongelmia sekä mandollisia kei-
noja niiden vähentämiseksi liikenteen tiedotuksen  ja  ohjauksen keinoin. 
Vuonna  2000  tehtiin Kaakkois-Suomen rajaliikenteen ajantasaisen seuran-
nan yleissuunnitelma, jossa  on  selvitetty millaisia tiedotuspalveluja tienkäyt-
täjille olisi tarpeen tuottaa rajaliikenteen sujuvuusongelmien parantamiseksi 

 ja  kuinka liikenteen seurantajärjestelmää tulisi kehittää  raja -asemille johta
-villa  teillä. Lisäksi vuonna  2000  valmistui Tiehallinnon liikenteen  hallinnan 

toimintalinjat,  jossa painotetaan erityisesti joukkotiedottamista  ja hälriön  hal-
lintaa.  /3/, /5/, /11/  

Tässä selvityksessä rajaliikenteeseen liittyvät ongelmat  ja ongelmatilanteet 
 on  selvitetty edellä esitettyjen selvitysten  ja  suunnitelmien avulla. Lisäksi 

selvityksiä  on  käytetty pohjatietona tiedotuksen lähtökohtien  ja  tarvittavien 
liikenteen seurantalaitteiden määrittämisessä sekä Kaakkois-Suomen liiken-
nekeskuksen roolin selvittämisessä.  

2.2 	Rajaliikenteen  ongelmat 

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen ongelmana  on  tavaraliikenteen satunnainen 
jonoutuminen rajalla. Jonoutumiseen vaikuttavat seuraavat  asiat:  
LI Venäjän viranomaisten toimintatavat 

• 	
tulli-  ja passintarkastuksissa  käytettävissä olevat resurssit  

o  liikennemäärien  vaihtelu 
häiriö-  ja erikoistilanteet  (onnettomuudet, tietyöt, erikoistarkastukset) 
liikennejärjestelyiden toimivuus 
sääjakeli  

Suurimmaksi rajalilkenteen jonoutumisen syyksi koetaan naapurimaan vi-
ranomaisten toimintatavat, joita  on  erittäin vaikea ennakoida. Venäjän  raja- 
asemalla toimii useita eri viranomaista, joiden kanssa asiointi ei Vaalimaan 

 tullin  mukaan ole erityisen ongelmallista, mutta vastauksia kysymyksiin heiltä 
 on  vaikea saada. Lisäksi uudet toimintatavat  tai  muut muutokset Venäjän 

rajalla alkavat usein täysin yllättäen, mikä lisää häiriöiden arvaamattomuutta. 

Tavarallikenteen ruuhkautuessa  Venäjän puolella jonot kasvavat  raja- 
asemien väliselle tiealueelle. Tällaisessa tilanteessa Suomen  raja -aseman 
viranomaiset sulkevat rekkakaistan määräajaksi kokonaan. Kuorma-autot 
ohjataan tällöin ennen  raja -asemaa sijaitsevalle pysäköintialueelle. Rekkajo

-not  kasvavat Suomen puolella rajalle johtavalla tieverkolla ajoittain usean 
kilometrin mittaisiksi,  ja odotusajat  venyvät useisiin tunteihin. Rekkajono ai- 
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heuttaa  myös  Iiikenneturvallisuusriskin  henkilöautojen ohittaessa  rekkajonoa  
vastaantulijoiden kaistaa käyttäen. Tunteja kestäneet  odotusajat  ovat kuiten-
kin  poikkeustapauksia  ja  tilanteet ovat lähes aina syntyneet Venäjän puolella 
olleista ongelmista.  /3/  

Rajaliikenteen kapasiteettiin  vaikuttavat myös  tu  Ill-  ja  passintarkastu ksessa 
 käytettävissä olevat resurssit  ja  poikkeavat tilanteet,  liikennemäärien  suuri 

satunnainen vaihtelu  ja  liikennejärjestelyiden  toimivuus.  Liikennemäärien  
suuri satunnainen vaihtelu vaikeuttaa resurssien  mitoittamista.  Lisäksi asia- 
papereiden tarkastukseen  ja  tullaukseen  kuluva aika voi vaihdella paljon. 
Mikäli  maahantulija  joudutaan esimerkiksi  käännyttämään,  kuluu selvittelyyn 
normaalia enemmän aikaa  ja  henkilästää,  mikä aiheuttaa  viivästymistä. 
Ruuhkatilanteissa  tarkastusten tehokkuudesta ei kuitenkaan tingitä. Ras-
kaan liikenteen  huipputunnit  ajoittuvat  Vaalimaalla  klo  15  -  21  välille  ja  vilk-
kaimmat  päivät ovat perjantai  ja  tiistai.  Henkilöautoliikenne  jakautuu tasai-
semmin eri  viikonpäiville.  /3/ 

2.3  Aikaisempien selvitysten toimenpide-esitykset 

Kaakkois-Suomen  rajanylityspaikoi  Ile  suuntautuvat tieliikenteen tiedo-
tuksen  ja  ohjauksen kehittäminen,  tarveselvitys 

Tarveselvityksessä  on  tehty ehdotus  rajaliikenteen  tiedotus-  ja  ohjausjärjes-
telmäksi.  Tiedotus-  ja  ohjausjärjestelmän tavoitetila  on  esitetty vaiheittain 
toteutettavaksi.  Osa  toimenpiteistä esitetään toteutettavaksi vuosina  2001  -  
2002  ja osa  vuosina  2003-2005,  jolloin  tavoitetila  olisi saavutettu vuonna 

 2005.  Tavoitetila  käsittää erittäin laajan järjestelmän, joka koostuu tiedon 
tuottamisesta, tiedon yhdistämisestä,  rajanylitysaikaennusteen  ja  tarvittaes-
sa  reittisuosituksen  laatimisesta, tiedon välittämisestä sekä tiedon hyödyn-
tämisestä. Tiedon tuottamiseen  osallistuviksi osapuoliksi  selvityksessä  on 

 nimetty  Rajavartiolaitos, Tullilaitos,  Venäjän viranomaiset, kuljetusalan etu-
järjestöt,  tienkäyttäjät  (vapaaehtoisuuteen perustuva), satamat  ja  h  uolitsijat, 
sääennustepalvelujen  tuottajat sekä  Tiehallinto.  Tiedon kerääminen  ja  ana-
lysointi  on  esitetty hoidettavaksi Kaakkois-Suomen  liikennekeskuksessa. 
Liikennekeskuksesta  tieto välitetään keskitetysti eri tiedotusvälineiden kautta  
tienkäyttäjille,  yrityksille  ja  viranomaisille.  /3/  

Taulu  koissa  2-1  ja  2-2 on  esitetty vuosina  2001-2002  sekä  2003-2005  to-
teutettavaksi esitetyt järjestelmän  osahankkeet. 
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Taulukko  2-1  Tarveselvityksessa esitettävät  vuosina  2001-2002  toteutettavat 
 järjestelmän  osahankkeet  sekä maininta hankkeen nykytilasta.  /3/  

Nro  Toimenpide  
1  Vaalimaan rajakameran muuttaminen  käännettäväksi  tai  uusien kameroiden  

____  lisääminen. Uusi  kamera  on  lisätty.  
2 Rajavartiolaitoksen rajaliikennetiedotteen  ja  rajanylitysaikaennusteen toimit- 

tam men  Kaakkois-Suomen  liikennekeskukselle,  alkuvaiheessa  vain  tiedoksi.  
____  Kaakkois-Suomen  Illkennekeskus  on  lisätty  Rajavartiolaitoksen jakelulistalle.  

3 Reaaliaikaisten liikenteenseurantailmaisjmien  ja  niiden vaatimien järjestelmi- 
en suunnittelu  ja  toteutus  raja-asemille  ja  tarvittaessa myös niille johtaville  
väylille  sekä  reaaliai kainen tiedonsi  i  rto  Kaakkois-Suomen  Iii kennekeskuk- 
seen.  
Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen ajantasaisen  seurannan  yleissuunnitelma 

_____  tehty.  
4 Lisäkameroiden  käyttöönotto  raja-asemilla  ja  tarvittaessa niille  johtavilla  väy- 

lillä  mm.  kuvaamaan Venäjältä saapuvaa liikennettä. Samassa yhteydessä 
tulee selvittää  Tullilaitoksen  kanssa mandollisen  hahmontunnistukseen  pe- 
rustuvan  kamerajärjestelmän hyödynnettävyys rajaliikennetilanteen  ja var- 
si  nkin rajanylitysai  kojen  seurannassa.  Hahmontunnistuskameroiden  osalta 
tulee hyödyntää myös Uudenmaan  tiepii  n n kokeilutulokset. 
Hahmontunnistukseen  perustuvan  kamerajärjestelmän hyödynnettävyyttä  on  

_____  selvitetty  yleissuunnitelmassa.  
5  Satamien (ainakin  Kotkan ja  Haminan)  tietojärjestelmien  satamista lähtevien  

liikennemäärätietojen reaaliaikainen tiedonsiirto  Kaakkois-Suomen liikenne- 
keskukseen.  Kotkan  Mussalon tietojärjestelmä  rakennetaan vuonna  1999- 
2000,  joten yhteistyöstä  on  huolehdittava pikaisesti, jotta  Tiehallinnon  tieto- 

_____  tarpeet tulevat  huomioiduksi  sataman  tietojärjestelmää  rakennettaessa.  
6  Sovitaan  rajaviranomaisten  kanssa, mihin  tienkäyttäjiä  neuvotaan ilmoitta- 

maan  rajaliikennettä  koskevista havainnoistaan. Yksi vaihtoehto  on Tiehal- 
_____ linnon Tienkäyttäjän  linja.  

7  Kehitetään yhteistyötä  ja  käytäntöjä rajaliikennetietojen  välittämisessä  RDS- 
_____  ja  RDS-TMC-järjestelmien kautta (lähinnä  erityistilanteista  tiedottaminen).  

8  Suunnitellaan  ja  toteutetaan  Tiehalli nnon internet -sivuille  rajalii kennesivut  
9  Kehitetään yhteistyötä  radioasemien  kanssa  rajaliikenteen  tiedottamisessa 

siten, että kaikki asiasta kiinnostuneet  radiot  saavat tiedot  Tiehallinnon  inter- 
_____ net-sivuilta.  

10  Luodaan yhteistyö venäläisiin julkisen  sektorin  internet-sivujen  ylläpitäjiin  ja  
_____  kehitetään molempien osapuolten  internet-tiedotusta  linkkien  kautta.  

11  Kehitetään yhteistyötä  rajaliikenteestä  kiinnostuneiden suomalaisten  inter- 
_____ net-sivujen  ylläpitäjien  kanssa.  

12  Kehitetään  ja  tarvittaessa lisätään  Tiehallinnon infopisteitä 	rajaliikenteen 
käyttämillä tieosuuksilla,  mandollisesti myös Venäjän puolella.  

____ Infopisteitä  on  kehitetty.  
13  Selvitetään satamien,  huolitsijoiden  ja  kuljetusyritysten kanssa, 	miten  rajalii- 

_____ kennettä  koskeva tieto toimitetaan satamiin  ja  muihin  terminaaleihin.  
14  Suunnitellaan  ja  toteutetaan yhteistyössä  teleoperaattorien  kanssa  rajalii- 

kenteelle  GSM-tekstiviestipalvel u  ja  tarvittaessa  WAP-palvelu.  
_____ Tiehallinto toimII  ainoastaan  tiedonkerääjänä. 
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Taulukko  2-2  Tarveselvityksessä esitettävät  vuosina  2002-2005  toteutetta  van 
 järjestelmän  osahankkee(  sekä maininta hankkeen  nykyti/asta.  

/3/  

Nro  Toimenpide  
15  Tiehallinnon  Kaakkois-Suomen  liikennekeskus  ottaa selkeän roolin  rajalii- 

kenteen tiedottajana  ja  ohjaajana. Tähän liittyen  rajanylitysaikaennusteen  
laati  i lii kennekeskus  yhteistyössä  rajaviranomaisten  kanssa.  
Liikennekeskuksen  roolia selvitetty  tarveselvityksessä  sekä tässä  selvityk- 

_____ sessä.  
16  Otetaan käyttöön  rajaliikenteen  tiedottamisessa uusia  tiedonsiirtotekniikoi - 

ta.  Vuodesta  2002  alkaen  on  hyödynnettävissä  kolmannen  sukupolven  
matkapuhelimet (UMTS)  ja  samaa tekniikka käyttävät muut  matkaviesti- 
met.  

_____ Tiehallinto_toimII_ainoastaan_tiedon_kerääjänä.  
17  Otetaan tarvittaessa käyttöön  muuttuviin opasteisiin  perustuvia  tienvarsi- 

_____  tauluja, jotka palvelevat  rajal likennettä.  
18  Otetaan käyttöön  GPS-paikannustekniikkaa hyädyntävä  liikkuvan ajoneu- 

von  seurantajärjestelmä.  Tehdään asiasta sopimukset tehtävään soveltuvi- 
en tienkäyttäjien kanssa.  Reaaliaikaista  tietoa voidaan  täten  saada myös  

____  Venäjän puolelta.  
19  Lisätään edelleen muuta  reaaliaikaista liikenteenseurantalaitteistoa,  mah- 

dollisesti osana laajempaa  Tiehallinnon reaaliaikaista  I  iikenteenhalli ntajär- 
_____ jestelmää.  

20  Kehitetään kaikkia järjestelmän  osa-alueita tekniikan  ja  osaamisen kehit- 
tymisen myötä. Kehittämistä suunnataan  rajaliikenteen  tieto-  ja  ohjaustar- 

_____ peiden  mukaan. 

Taulukoissa esitetyistä hankkeista  osa  on  jo  joko kokonaan  tai  osittain to-
teutettu. Taulukon  2-1  toimenpide  1 on  toteutettu siten, että Vaalimaan  raja- 
asemalle  on  lisätty raskaan liikenteen  odotustilaa  kuvaava  kamera.  Toimen-
pide  2 on  myöskin toteutunut. Toimenpide  3 on  toteutettu tekemällä Kaak-
kois-Suomen  rajaliikenteen ajantasaisen  seurannan  yleissuunnitelma  vuon-
na  2000.  

Vuosina  2002-2005  toteutettavaksi  esitettävistä  hankkeista  liikennekesku  k- 
sen  roolin laajentaminen  rajaliikenteen tiedottajana  ja  ohjaajana  on  käynnis-
sä siten, että tässä selvityksessä pyritään tarkentamaan  tarveselvityksessä 
määritettyjä liikennekeskuksen  tehtäviä. Konkreettisesti  liikennekeskuksen 

 rooli tiedottamisessa kasvaa sitä mukaa kun liikenteen  seurantaaitteita  to-
teutetaan  ja  rajaliikenteen  tiedotusta laajennetaan. 

Kaakkois-Suomen  rajaliikenteen ajantasaisen  seurannan  yleissuunni
-te  lm a  

Kaakkois-Suomen  rajalilkenteen ajantasaisen  seurannan  yleissuunnitelmas
-sa  on  esitetty, että  loppukäyttäjälle  eri tiedotusvälineiden kautta  tarjottavia 

 tietoja voisivat olla  
u  vallitseva sujuvuus 

vallitseva  jonopituus  
viimeksi  raja-aseman  ohittaneen  ajoneuvon  palveluaika  

U  odotettavissa oleva odotus -/palveluaika  saapuvalle  ajoneuvolle 
 u  reittisuositus.  /5/ 

Ö 

S  
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Tässä selvityksessä  rajalii kenteen ajantasaisen tiedotu ksen  ja sen  vaatiman 
 seurantajärjestelmän  suunnittelussa  on  hyädynnetty yleissuunnitelmassa 

 tutkittuja vaihtoehtoja.  

Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan toimintalinjat 
Tiehallinnon  vuonna  2000  hyväksymissä  liikenteen  hallinnan toimintalinjois-
sa  painotetaan aikaisempaa enemmän joukkotiedotusta sujuvuudesta, häiri-
öistä, tietäistä, säästä  ja kelistä  sekä häiriöiden hallintaa. Toiminnot edellyt-
tävät myös liikenteen seurantatiedon keräämisen  ja hallinnan  kehittämistä. 

 /11/  

Lähtökohtana  on,  että tiehallinto vastaa yleisten teiden tienpidosta sekä siitä, 
että liikennöinti tieverkolla  on  kaikissa olosuhteissa mandollisimman turval-
lista, sujuvaa  ja  ympäristöystävällistä.  Liikenteen  hallinnalla  pyritään tuke-
maan tätä tavoitetta. Liikenteen  hallinnan  tärkeimmiksi toiminnoiksi  on mää-
ritetty  tiedotus, ohjaus  ja  häiriöiden hallinta.  /11/  

Liikenteen  hallinnan  päämäärät perustuvat Euroopan Unionin sekä kansalli-
siin tavoitteisiin. Tärkeimmät päämäärät ovat  
u  Liikenneturvallisuuden parantaminen  
u  Matkustamisen  ja  kuljetusten varmuuden  ja  sujuvuuden turvaaminen 

Matkustus-  ja  kuljetuskysynnän  tehokas hoitaminen 
lnfrastruktuurin  tehokas käyttö  

U  Liikennemuotojen yhteistoiminnan parantaminen  
u  Kansalaisten liikkumismandollisuuden turvaaminen  
o  LIIkenteen ympäristöhaittojen  vähentäminen  
o  Tietoyhteiskunnan edistäminen  /11/  

Liikenteen  hallinnan tavoitetila  2015  kuvaa niitä  Ilikenneoloja,  jotka  strate-
gisten linjausten  tuloksena vallitsevat vuonna  2015. Tavoitetilassa Tiehallinto 

 vastaa liikenteen turvallisuudesta, sujuvuudesta  ja ympäristöystävällisyy-
destä, liikennekeskuksen  toiminnoista  ja ajantasaisesta tiedonvaihdosta  eri 
yhteistyökumppaneiden kanssa sekä liikenteen  hallinnan  vaatimista  tietojär-
jestelmistä. Tavoitetilassa  liikenteen palvelut  on  jaettu neljään luokkaan:  
o  viranomaispalvelut  
o  julkiset palvelut  
o  julkisen  ja  yksityisen tahon yhteiset  lisäarvopalvelut  sekä  
o  kaupalliset palvelut.  

Tiehallinto  vastaa  viranomaispalveluiden  sekä julkisten palveluiden toteut-
tamisesta. Julkisen  ja  yksityisten tahon yhteisiä palveluja  Tiehallinto  ei tuota, 
mutta voi edesauttaa palvelujen syntymistä. Yksityiset  palveluntuottajat 

 tuottavat kaupalliset palvelut.  Tiehallinto  voi kuitenkin luovuttaa tarvittavaa 
tietoa  palveluntuottajien  käyttöön.  Tiehallinnon  vastuulla oleva tiedottaminen 

 on joukkotiedotusta  ja  yleensä tiedot välitetään tienkäyttäjän vastaanotti-
meen  tai  laitteeseen.  /11/  

Liikenteen  hall  innan toim intaympäristöt  ovat moottoriväylät, päätieverkon 
ongelmakohteet  ja  —osuudet, pääteiden runkoverkko, pääkaupunkiseutu, 
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suuret kaupunkiseudut sekä muut tiet. Strategisissa linjauksissa  on määri-
tetty,  että liikenteen hallinta painottuu toimintaympäristäihin, joissa  sillä  on 

 tehokkain vaikutus. Tällaiset ympäristöt ovat pääteiden ongelmakohteet, 
suurten kaupunkiseutujen sisääntulo-  ja kehätiet  sekä moottoriväylät.  Pää- 
teiden runkoverkko varustetaan liikenteen  hallinnan peruspalveluilla ja  pal-
velut toteutetaan suoraan toimintaympäristön vaatimaan laatutasoon. Pa-
nostus liikenteen hallinnassa keskittyy toimintoihin, jotka joiden avulla voi-
daan parhaiten varmistaa liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden  ja  kysynnän 
tehokas hoitaminen. Toteuttamisen painopiste vuoteen  2010  saakka  on pe-
ruspalvelujen  ja  niiden vaatimien seurantalaitteiden toteuttamisessa.  Perus- 
palveluja ovat joukkotiedotus sujuvuudesta, häiriöistä, tietöistä, säästä  ja 
kelistä  sekä häiriön hallinta. Tarjottavien palvelujen laatu pidetään hyvänä. 
Vastuu palvelujen laadusta  on  palvelun tuottajalla.  /11/  

Liikenteen 
 hallinnan toimintalinjoissa  ei oteta kantaa erikseen rajaliikenteen 

hallintaan. Samat linjaukset koskevat kuitenkin myös rajaliikennettä. Rajalii-
kenteen voidaan olettaa kuuluvan liikenteen  hallinnan toimintaympäristäön 
päätieverkon ongelmakohteet,  joka  on  yksi edellä esitetyistä liikenteen  hal-
linnan painopisteistä. Näin  ollen rajaliikenteen ajantasaisen  tiedotuksen ke-
hittäminen  on toimintalinjojen  mukaista. Tiedotuspalveluja suunniteltaessa 
tulee ottaa huomioon toimintalinjoissa määritetyt periaatteet, että Tiehallinto 
vastaa joukkotiedotuspalvelujen toteuttamisesta yhdessä muiden tahojen 
kanssa. Liikennetelematiikan kaupalliset lisäarvopalvelujen tuottajat vastaa-
vat  sen  sijaan erilaisten yksilöllisten palvelujen tuottamisesta. Tiehallinto voi 
kuitenkin luovuttaa tietoja palvelutuottajalle. 
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3  LIIKENTEEN  SEURANTALAITTEET  JA  TIEDOTUK-
SEN NYKYTILA  

3.1 	Liikenteen seuranta 

Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran rajanylityspaikoilla  on Tiehallinnon  liiken-
teen automaattiset mittauspisteet Suomen  ja  Venäjän  raja-asemien välillä. 
Vaalimalla  ja Nuijamaalla mittauspisteet  ovat olleet käytössä vuodesta  1996 

 ja  Imatralla vuodesta  1998.  Myös Tullilaitos  ja Rajavartiolaitos  keräävät tie-
toa liikenteestä asiapapereiden tarkastusten yhteydessä. 

Vaalimaalla  on  kaksi kameraa, joiden kuvaa välitetään internetin kautta. Toi-
nen  kamera  kuvaa  raja-aseman edustaa  ja  toinen raskaan liikenteen pysä-
köintialuetta eli rekkaparkkia. Rekkaparkin  kamera  on  lisätty kesällä  2000. 
Nuijamaalla  ja  Imatralla  on  yksi  kamera.  Lisäksi Kaakkois-Suomen tiever

-kolla  on  useita kelikameroita, sääasemia  ja  liikenteen mittauspisteitä.  Raja- 
asemien läheisyydessä olevat liikenteen seurantalaitteet  on  esitetty kuvassa 

 3-1. 

Sukava 
	 S  

UUKUNIEMI 

Måntytarju 
monniemi 

; 	Savltalpale 	 I  

Taipalsaan  Joutseno  

Land  IMATRA 

Luu  

YIin 	
UIJAMAA 

hkhlkkill 

VAAUMAA  

säasema 

kelikamera  

O  liikenteen  mittauspiste  

S  

Kuva  3-1 	Raja-a semi/Ia  ja  niiden läheisyydessä s/aitsevat nykyiset liiken- 
teen seuranfalaitteet. 
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3.2 	Tiedotus  

Rajaliikennetiedotus  

Tällä hetkellä Tiehallinto tiedottaa rajaliikenteen liikennetilanteesta  interne-
tissä,  jossa näytetään puolen  tunnin - tunnin  välein päivittyvää kuvaa  raja-
asemilta. Kamerakuvien  yhteydessä  on  lisäksi tietoa vallitsevista  sää- 
olosuhteista lähimmiltä sääasemilta; tien  ja  ilman lämpötila sekä kuvaus sa-
teesta  ja kelistä.  Kaakkois-Suomen tiepiirin sivuilla  on  lisäksi tietoa  ja  raja- 
asemien sijainnista  ja liikennemääristä.  

- 
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-  TE  7:VTROtAHTL'QlROJOItI  220220011424  
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Kuva  3-2 	Kelikamera  kuva  Vaalimaan  raja-aseman rekka  parkista.  Sivun 
alaosassa  on  esitetty  sää-ja kelitiedot.  /10/  

Kaakkois-Suomen liikennekeskus toimittaa talvisin Vaalimaan  raja-asemalle 
 ja  Pietarin liikennekeskukseen rajakelitiedotteen faksilla vähintään kaksi 

kertaa vuorokaudessa sekä suomeksi että venäjäksi. Tiedotteessa  (kuva  3-
3) on  esitetty valtateiden  6, 7  ja  13 keliennuste.  Myös Pietarin liikennekes-
kuksesta  on  luvattu toimittaa säännöllisesti  sää-  ja kelitiedote  Kaakkois- 
Suomen liikennekeskukseen. Asiasta  on  sovittu  ja  keskusteltu Pietarin  Iii-
kennekeskuksen  henkilökunnan kanssa,  ja  suhtautuminen tiedonvaihtoon  on 

 ollut myönteinen. Syksyllä  2000 tiedonvaihto  toimi, mutta vuoden  2001  alus-
sa tiedotetta ei enää saatu. Syy ei ole tiedossa. Huhtikuussa  2001  tiedon- 
vaihto lopetettiin molemmin puolin talvikauden loppuessa. Kesäkuussa 
Pietarin liikennekeskukseen tehdyn vierailun yhteydessä todettiin, että  tie-
donvaihto on  tarpeellista  ja  sitä jatketaan tulevana talvikautena. 



22 	 Rajaliikenteen ajantasainen  tiedotus 
LI  IKENTEEN SEU RANTALAITTEET  JA  TIEDOTUKSEN NYKYTILA  

1: 	rirn 	r  

I&'o 	o1.kl 	4a 	s4 

. 	V 

3 
F 	Fsv 	Yc 	F 	Ssso4l 	S 	 F  ISos 	MSV4.O 

D.ol7JJ 	 s - tSrs 

'F  
TIEHALLINTO 	IIll4opMauIIn  0  fl01'0)EHbP YCJIOBH$IX 	a  *oporax 

ICOIb3KO 	 X 	x 	x  

- 

HsIbHuf1 CHOI1&*  IMATRA  I  VETOGORS1 
•PABO3»'XA 	.14 .17 	.12 .16 	-16 -18  - 

-  sy 	Iaay 	

NULIAMAA/-RUSNrFSHOE 

VT7 	VAAUMAA/TORFJ»IOVKA  
L# 	

- 
KO1*A  

VT IT  AsrulrrleyHry MVYJ.E2Ud 

___ 	____- 
-- 

. 

.JOSI 	ISSSJ JL 	SsIencI  

Kuva  3-3 	Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen rajakelitiedote venäjäksi. 

Rajavartiolaitos  laatu päivittäin  raja-asemien liikennetilannetiedotteen, joka 
toimitetaan automaattisesti radioille sekä Kaakkois-Suomen liikennekeskuk

-seen. Liikennetilannetiedote  tehdään viranomaisten havaintojen perusteella. 
Jonojen ollessa pitkiä, viranomaiset kysyvät tietoja odotusajoista  ja jononpi-
tu  u ksista  myös rajalle saapuvilta tienkäyttäjiltä. 

Uutena tiedonlähteenä internetissä  on  Suomen, Viron,  Latvian  ja  Liettuan 
tielaitosten kanssa yhteistyössä tuotetut sivut, joissa  on  tietoa tiesäätilasta 

 Baltian  alueella (www.balticroads.net ). Sivuilla  on  tietoa alueittain lämpöti
-lasta ja  sateesta, tien olosuhteista (tienpinnan lämpötila, kastepiste, tienpin-

nan suhteellinen kosteus) sekä tuulen nopeudesta  ja  suunnasta. Havainnot 
 on  nähtävissä kartalla  tai taulukkona.  Tiedot ovat tällä hetkellä noin puoli 

tuntia vanhoja. Sivut  on  toteutettu viidellä eri kielellä: englanti, suomi, viro, 
latvia  ja  liettua. Sivujen tarkoituksena  on  tuottaa tarkkaa tietoa kuljetusliik-
keille  ja  tavallisille autoilijoille vallitsevista  sää-  ja keliolosuhteista tieverkolla 
ja  edelleen parantaa liikenneturvallisuutta, Lisäksi järjestelmän avulla  on 

 tarkoitus edistää tiesäätietojen käyttöä myös talvikunnossapidossa.  /2/ 
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Kuva  3-4 	Säähavaintoja Viron  tieverkolta (www.balticroads.net).  

Järjestelmä  on  helposti laajennettavissa  Baltian  alueen naapurimaihin kuten 
Ruotsiin, Puolaan  ja  Pietarin alueeseen Venäjällä. Lisäksi internetin avulla 
palvelua voi helposti käyttää huolto-  ja  raja-asemilla sekä välittää keli-, ym. 
tietoa tienkäyttäjille  mm.  radion ja  teksti -TV:n  avulla.  /2/  

Liikenteen palvelupisteissä valtatiellä  7  Kotkassa ja Vaalimaalla  esitetään 
Tiehallinnon tiedotuspistekonseptiin sisältyen  tietoa  mm.  Kymenlaakson alu-
een tiesääasemilta sekä kuvaa Vaalimaan, Nuijamaan  ja  Imatran  raja-
asemilta.  

Muu liikennettä koskeva tiedotus  

Tiehallinnon internet -sivuilla  on  saatavilla tietoa vallitsevista  sää-  ja keliolo
-suhteista kattavasti  koko  maasta  ja  sivut ovat jatkuvasti kehittyneet. Tiesää 

 ja  keli —pääsivulla  on  esitetty Ilmatieteen laitoksen  ja Tiehallinnon liiken-
nesääennuste koko  Suomen pääteille. Lisäksi sivuilla  on  esitetty maakun-
nittain tarkempaa tietoa:  kelin yleiskuvaus, keliennuste, tienpinnan  olosuh-
teet  ja ajokeli tiejaksoittain  tekstinä  ja karttaesityksenä  sekä automaattisesti 
pälvittyvät tiesäähavainnot.  Internet-sivuilla tiedotetaan myös liikennetilan-
teesta  Tampereen ja  pääkaupunkiseudun osalta. Lisäksi sivuilla  on  esitetty 
viikonlopun  ja juhiapyhien  liikenne-ennusteet. Kuvissa  3-5  ja  3-6 on  esitetty 
esimerkkinä Tiehallinnon internet-sivujen keliennuste Itä-Suomen alueelta 

 17.4.2001  sekä  koko  maan automaattisesti päivittyviä tiesäähavaintoja./1  0/ 

I s  

i  



lIeu-ru-I 

Wad 	-;1iJV  Sid  

-  1.-n-lout,  a,4e 
Va/use ahue 

] Lap/u 

.,l1ata4d' 	_,4irtV auukkrV 
	

'ra/au-ert 	n-n-.- 	 sj  44en- 	*,dkrd  'a L.  

Pohjois-Karjala 

Ennssle paisuitettyl  l 	1  -. '  11  

24 	 Rajallikenteen ajantasainen  tiedotus 
LIIKENTEEN  SEURANTALAITTEET  JA  TIEDOTUKSEN NYKYTILA  

Teds_i 	 i5s 	I. 	T,'ds44 Li.e  

	

C 	fl 	 ( 	 3 	fl'  
Edatmen 	 P.. pi. 	Penaa 	kauas 	 Sasdsiiana 	Pasi  

r"c 	$,S!i  I( 	sTalin .11,1 P,,, 	 4)11,1.,  

TIEHALUNTO  

lapsia 	0  d'ou 	Ped'iOIeIa 

Kuva  3-5 	Keliennuste karttaesityksenä  Itä-Suomen alueelta  17.4.2001. 
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Saute  neIl  

Ileplini Wutuimoa. ttLUtlotffl4d)  
Tie 51;  Inkea  2522 .1.5 .13  Pouta  Mandolkuestu  Sukua  
Tie 51; Helsinki.  Lapunlahtt  2535 1.5 01  Puuta  Kuura  
Tie 1,  Vuhti, Mytlylampi  2521 -1.3 -09 Paula  Kostea  
Tie 4,  Kerona, Kytomaa  2537 -02 -I 0  Puuta Koura  

Turen  tieplirl lvamlnalu.Seaml, Satukunlat  
Tie 1, Solo,  Tapaa  2525 0.5 -0.9  Puuta  Kuura  
Tie 40,  Tuduu, Auuranlaakso  2537 1.3 1 4  Puuta <ostaa  

-  Tia  8,  Pyhhranta,  hade  2534 1 6 09  Puuta Mandollisesti  tuukas  
Tie 41;  Huutlunen, Jokusruru  25.25 11 00  Puuta  Marka  
Tue  2, Pun,  Kahkoneri  2521 0.2 0.5  Puuta  Mutulna 

Iltlmeeti tiepilal (Kanta.Hame, Pahlat.Ileme, 	Iianmaa)  
Tie 3,  Ruhimaki  25.31 .0.5 -0.6  Puutu  Ku/ta  

u, Tie 3, 	-Idmeen/unna,  1-lattelreala  2534 -0.8 -13.8  Puuta  Mandotluseutu  tiukan  

jY  .J 	Tia  12; Tampere,  ShrkOnnuemi  (634 .05 -02  Heikko Luminen  
Tie 3,  Parkano,  Lamniiekesk,  2525 00 03  Puutu  Marko  

t5aakkois  Suomen  tiepitri (Içye 	eIppku. EwI 	Karj.pta, kteta5upa) 
Val/tse u/ian . 	ni -i  di Pouts  i,iah,i',i 	', - t, I,  Pu' 	H  

utjlenadnai'aasu -.i  . 	 * 
*Khynatiaeä 	,HPrruaprdsehi  f 	,,j  Un. 	I u --a/her' 	uac.ut'-.,i 	Pun-said 	1 unholhnio 	nuani  .AJ  Renuoiairthutlnlu- , l3Hua,o,i/i ia'Oid 	P.p 	"a 

Kuva  3-6 	Koko  maan automaattisesti päivittyvät tiesäähavainnot tiehallinnon  
intern et-sivuilla. 
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Teksti-TV:stä  on  saatavilla tietoja tiesäästä  ja  tietäistä  sekä muista ajankoh-
taisista asioista. Ilman  ja  tien lämpötilat sekä kelikuvaus päivittyy teksti-TV:lle 
automaattisesti. Lisäksi sivuilla  on  esitetty liikennekeskuksen päivystäjän 
laatima tekstimuotoinen kelikuvaus alueittain. Kelikuvaus  on  sama tiesäätie

-dote,  joka toimitetaan radioille. 

Nykyisin käytetään myös RDS-tiedotteita. Tiedote lähetetään puhuttuna au-
toilijoiden radioihin. Myös tekstimuotoisen tiedotteen lähettäminen  on  mah-
dollista, mutta sitä ei ole toistaiseksi käytetty. Tiedotteet voidaan lähettää 
joko valtakunnallisesti  tai  alueellisesti  vain  tietyllä osalle tieverkkoa. Kaak-
kois-Suomen liikennekeskuksessa tehdään RDS-tiedotteita noin  15  -  20 kpl 

 kuukaudessa. 

Myös RDS-TMC kokeilu  on  käynnistynyt Etelä-Suomessa Tiehallinnon  ja  
'  Yleisradion toimesta vuonna  1998. RDS-TMC -tiedotteiden vastaanottaminen 

vaatii vastaanottimen ajoneuvoon. Viesti esitetään vastaanottimesta riippuen 
joko puhuttuna, tekstinä  tai  symbolina kartalla.  /3/ 
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4  TIEDOTUS 

 4.1 	Yleistä 

Vuonna  2000 Tiehallinto on  määritellyt liikenteen  hallinnan  toimintalinjat. 
Toimintalinjoissa  on  esitetty liikenteen  hallinnan  lähtökohdat, päämäärät, 
tavoitetila vuonna  2015  sekä toimenpideohjelma. Tavoitetilassa  2015 Tiehal

-linnolla  on  joukkotiedotuksen vastuu  ja  yleensä tiedot välitetään tienkäyttäjän 
vastaanottimeen  tai  laitteeseen. Erityisesti rajaliikenteen hallintaan ei toi-
mintalinjoissa ole erikseen otettu kantaa vaan samoja linjauksia noudatetaan 
myös rajaliikenteen tiedotusta suunniteltaessa.  /11/  

Tässä selvityksessä rajaliikenteen ajantasaista tiedotusta suunniteltaessa  on 
 otettu huomioon toimintalinjoissa määritetyt seikat. Rajaliikenteellä  ja  siihen 

liittyvillä ongelmilla  on  omat erityispiirteensä, minkä vuoksi myös rajaliiken-
netiedottaminen poikkeaa jossain määrin muusta liikennetiedottamisesta. 

Rajaliikenteen ajantasaisen  tiedotuksen pääasialliseksi sisällöksi esitetään 
kaksi vaihtoehtoa. Molemmat vaihtoehdot voidaan toteuttaa  ensin  esimer-
kiksi Vaalimaan  raja-asemalle  ja  myöhemmin muille  raja-asemille.  Tiedotus-
välineiden osalta  on  tutkittu useita vaihtoehtoja. Suositus toteutettavan tie-
dotuksen sisällöstä sekä tiedotusvälineistä  on  esitetty vaikutustarkastelujen 
jälkeen kappaleessa  8. Ajantasaista  tiedotusta suunniteltaessa hyödynnettiin 
edellä esitettyjä aikaisempia selvityksiä. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen suunnittelua varten ongelmatilanne  on  jaettu osiin 
tiedotuksen ajankohdan  ja  sisällön perusteella. Rajaliikenteen jonoutumisti-
lanteessa ratkaiseva tapahtuma  on  rajan mandollinen sulkeminen Suomen 
puolella.  Eli  tilanne, jossa Suomen  ja  Venäjän välinen  raja-alue  on  täynnä 
ajoneuvoja,  ja  Suomen puolelta ei enää päästetä ajoneuvoja läpi. Toinen 
ratkaiseva tapahtuma  on  rajan aukaiseminen. Tiedottamisen kannalta  on-
gelmatilanne on  jaettu seuraavaan neljään vaiheeseen:  

1.  Normaali tilanne 
Normaalilla liikennetilanteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että jonot 

 raja-asemalla eivät ulotu tieverkolle saakka. Esimerkkinä tarkastellaan ras-
kaan liikenteen tilannetta Vaalimaalla. Autojen kasautuessa rajalle, ensim-
mäisenä autoja kertyy Suomen  ja  Venäjän  raja-asemien väliselle alueelle, 
jonka jälkeen täyttyy tulliaseman edustalla oleva parkkialue. Parkkialueelle 
mahtuu  10-15  autoa. Tämän jälkeen alkaa täyttyä tavaraliikenteen odotusti

-la, ns. paisuntasäiliö.  Vasta paisuntasäiliön ollessa täynnä autoja, jonot ta-
voittavat tieverkon. Rajaviranomaiset pitävät tilannetta normaalina niin kau-
an, kun jonot eivät ylety tieverkolle. Näin  ollen  normaalitilanteessa  raja- 
aseman alueella voi olla odottamassa  100-150  autoa,  ja  liikenne kuitenkin 
sujuu normaalisti. 

Ajoneuvojen tunnistus tapahtuu  raja-asemalla tavaraliikenteen osalta pai- 
suntasäiliöstä lähdettäessä ennen tuliasemaa  ja sen  pysäköintialuetta.  Hen- 
kilöliikenteen  osalta tunnistus tapahtuu heti tieverkolta rajavyöhykkeelle saa- 
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vuttaessa. Henkilöliikenteen  osalta normaalin  ja jonoutuneen liikennetilan
-teen  osalta rajana voidaan pitää tilannetta, jolloin jonot ulottuvat rekisteritun-

nistuspisteen yli. Tavaraliikenteen osalta  sen  sijaan ajoneuvot tunnistetaan 
myöhemmin  ja  tilannetta ei luokitella vielä jonoutuneeksi, kun ajoneuvojono 
ulottuu tunnistuspisteen yli. Tämän vuoksi tieverkon alkuun tulee asentaa 
erillinen tunnistuspiste jonoutuneen tilanteen havaitsemiseksi. Tunnistus - 
piste  voisi sijaita esimerkiksi paisuntasäillöön johtavalla tavaraliikenteen 
kaistalla yhdessä  tai  useammassa kohdassa.  

2. Liikenne  jonoutunutta  
Tilanne alkaa liikenteen jonoutuessa siten, että jonot ulottuvat tieverkolle 
saakka. Käytännössä tilanne voi aiheutua rajan tilapäisestä sulkemisesta  tai 

 Venäjän rajalla olevista ongelmista, jolloin  se  usein johtaa rajan sulkemiseen 
määräajaksi (tilanne  3).  Toisaalta häiriön ollessa tilapäinen, voi tilanne pur-
kautua myös normaaliksi (tilanne  1). 

3. Suomen puolella  raja  suljetaan määräajaksi 
Suomen  ja  Venäjän  raja-asemien välinen alue,  ja  käytännössä muutkin  raja- 
asemalla olevat odotusalueet, ovat täynnä autoja  ja  Suomen puolen  raja- 
asema suljetaan määräajaksi. Lyhyitä sukemisia ei tässä yhteydessä kui-
tenkaan huomloida, koska niistä ei tiedoteta autoilijoita. Lyhyet sulkemiset 
voivat kuitenkin aiheuttaa liikenteen jonoutumisen (tilanne  2).  Käytännössä 

 raja  voidaan sulkea lyhyeksi ajaksi esimerkiksi tarkastusten, rajamuodolli-
suuksien  tai  harjoitusten yhteydessä,  ja  tällaiset tilanteet eivät yleensä ai-
heuta pitkiä jonoja rajalla. Tämän vuoksi autoilijoita tiedotetaan rajan sulke-
misesta vasta, kun kyseessä  on pidempiaikainen  sulkeminen. Tilanne alkaa, 
kun  raja  suljetaan  ja  päättyy, kun  raja  jälleen aukaistaan liikenteelle.  

4. Raja aukaistaan  
Autoja päästetään jälleen Suomen  raja-aseman läpi. Tilanne alkaa kun  raja 

aukaistaan 
 ja  kestää määrätyn ajan rajan aukaisun jälkeen. Käytännössä 

usein toimitaan niin, että tilanteen parantuessa  raja-alueiden välisellä alu-
eella, autoja päästetään esimerkiksi  30-40  auton erissä  raja-alueiden välille. 
Välillä puomi lasketaan jälleen  alas.  Rajan lopullinen aukaiseminen tapahtuu 
vasta, kun Suomen puolella jonot ovat purkautuneet  ja  autoja voidaan 
päästää rajan läpi jatkuvasti. Tämä vaikeuttaa tiedotuksen suunnittelua, kos-
ka rajan tilapäisestä aukaisemisesta ei ole järkevää tiedottaa. Tiedotus tulisi 
tehdä sitten, kun  raja aukaistaan  lopullisesti. Myös luotettavan ennusteen 
antaminen rajan sulkemisajan pituudesta  on  vaikeaa. 
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4.2 	Tiedotuksen sisältö  

4.2.1 	Matka-aika  ja  liikennetilanteen  kehittyminen 

Vaihtoehtona  1  tarkastellaan matka-ajasta  ja liikennetilanteen  kehittymisestä 
tiedottamista. Matka-aikaseu rantaa  on  käsitelty myös ajantasaisen seuran-
nan yleissuunnitelmassa. Matka-aikoja voidaan mitata rekisteritunnistuslait-
teiston avulla  ja  liikenteen kehittymistä voidaan ennustaa toteutuneiden mat-
ka-aikojen avulla. Järjestelmä vaatii rekisteritunnistuskameran  raja-asemalle 
sekä vastaavan  tunn istuspisteen tieverkolle. Rekisteritu  nn istuslaitteiston 

 lisäksi voidaan toteuttaa pistemiftausasemia tarkentamaan havaintoja liiken-
netilanteen kehittymisestä. Toisena vaihtoehtona  on  lisätä rekisteritunnistus-
pisteitä myös rajalla olevan rekisteritunnistusaseman  ja tieverkolla  olevan 
tunnistuspisteen välille, jolloin matka-aikojen piteneminen havaitaan nope-
ammin.  /5/ 

Tiedotukseen  soveltuvia, rajalilkenteen sujuvuutta kuvaavia termejä  on  vai-
kea määrittää, koska  raja on  aina pullonkaulakohta liikenteessä  ja  siellä jou-
dutaan aina pysähtymään. Tämän vuoksi Tiehallinnon käyttämä  5-portainen 

 asteikko liikenne sujuvaa/jonoutun ut/h idasta/pysähtelee/seisoo ei sovellu 
kuvaamaan rajaliikennetilannetta. Tietojen esittämistapa voisikin olla toteu-
tunut matka-aika sekä ennuste mihin suuntaan liikennetilanne  on  rajalla ke-
hittymässä matka-aikah istorian  ja  mandollisesti pistemittausasemilta saata-
van  tiedon perusteella. Tienkäyttäjien kannalta ennusteen laatiminen olisi 
tärkeintä. Tienkäyttäjät voivat kokea nykyiset matka-ajatkin ennusteena, jol-
loin tilanne rajalle saavuttaessa voi  tulla  yllätyksenä mikäli  se on  muuttunut 
ennen matkaa  tai  matkan  aikana saadusta tiedosta. Ennuste voidaan esittää 
joko näyttämällä aikaisemmin toteutunut matka-aika, jolloin tienkäyttäjä voi 
päätellä mihin suuntaan tilanne  on  kehittymässä,  tai  esittämällä  jo  tehty 
päätelmä tilanteen kehittymisestä. Liikenteen keh ityssuu ntaa kuvaavina  ter-
meinä  voitaisiin käyttää "liikenne ruuhkautuu"  tai  vastaavasti "liikenne suju-
voituu", jotka ovat Keskushallinnon hyväksymiä eurooppalaiseen Datex-
standardiin pohjautuvia.  /5/  

Matka-aikatieto ei anna tienkäyttäjälle kuitenkaan riittävää informaatiota kun 
jonot ovat pitkiä. Lisäksi nykyisestä matka-ajasta tiedottaminen ei anna mi-
tään täysin varmaa tietoa rajaa kohti saapuvalle ajoneuvolle, koska jono  ra-
ja-asemalla  on  voinut purkautua  tai moninkertaistua.  Mitä pidempi mittaus- 
pisteiden välimatka  on,  sitä vanhempaa  on  matka-aikatieto. Lisäksi matka- 
ajan mittaamista vaikeuttaa mittauspisteiden välillä olevat huoltoasemat, 
joille  osa  autoilijoista poikkeaa. Kuten edellä todettiin, tietoa voidaan kuiten-
kin tarkentaa asentamalla tieverkolle useampia rekisteritunnistuspisteitä  tai 
lisämittauspisteitä  pisteiden väliHe. Vaadittavaa seurantalaitteistoa  ja  matka- 
ajan esittämistapaa  on  käsitelty tarkemmin kappaleessa  4.2.4. /5/  

Matka-ajasta tiedottaminen tulee tehdä erikseen henkilö-  ja tavaralilkenteel - 
le.  Tämä  on  välttämätöntä, koska liikennetilanne henkilö-  ja  tavaraliikenteen 
osalta voi olla usein hyvinkin erilainen. Henkilö-  ja tavaraliikenteelle  on raja- 
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asemalla omat kaistat  ja rekisteritunnistusjärjestelmän  avulla voidaan erottaa 
ajoneuvotyypit. 

Tiedotuksen sisältö ongelmatilanteen eri vaiheissa riippuu tiedotusmenetel-
mästä. internetissä, radiossa  ja  teksti-TV:ssä voidaan tiedottaa useammasta 
eri asiasta, kun taas esimerkiksi tienvarressa tapahtuvan tiedotuksen sisältö 
tulee olla hyvin lyhyt  ja  ytimekäs. Seuraavassa  on  esitetty matka-ajan pe-
rusteella tiedotettavia asioita tilanteittain ottamatta kantaa käytettävään  tie-
dotusvälineeseen. Ongelmatilanteiden  määrittely  on  esitetty kappaleessa  4.1 

 ja tiedotettavia  asioita tiedotusvälineittäin  on  käsitelty kappaleessa  4.3.  

Matka-ajasta tiedoitaminen ongelmatilanteittain, tiedotus erikseen hen-
kilö-  ja  tavaraliikenteelle  (esimerkkinä Vaalimaa)  

1. Normaali tilanne  I Tiedotetaan matka-aika välillä Virojoki - Vaalimaa xx - xx  min  sekä ennuste 
liikenne ruuhkautuu/sujuvoituu.  

2. Liikenne jonoutunutta 
Tiedotetaan matka-aika välillä Virojoki - Vaalimaa xx - xx  min  sekä ennuste 
liikenne ruuhkautuu/sujuvoituu.  

3. Suomen puolella  raja  suljetaan määräajaksi 
Tiedotetaan, että  raja on  suljettu määräajaksi, sulkemisen syy sekä tiedossa 
oleva rajan sulkemisaika. Rajan sulkemissyitä  on  tarkasteltu kappaleessa 

 4.2.4.  Matka-ajasta ei tiedoteta.  

4. Raja aukaistaan  
Tiedotetaan rajan aukaisemisesta (kun  raja aukaistaan  lopullisesti) määrätyn 
ajan, esimerkiksi  15-30  minuuttia aukaisun jälkeen sekä matka-aika välillä  

I 

	

	
Virojoki - Vaalimaa xx - xx min.  Lisäksi tiedotetaan ennusteesta liikenne 
ruuhkautuu/sujuvoituu.  

4.2.2 	Jononpituus  

Toisena vaihtoehtona esitetään, että tienkäyttäjiä tiedotetaan jonopituudesta 
 raja-asemalla. Jonopituus voidaan määrittää silmukkailmaisimilla. Toteutta-

maila silmukkailmaisimet siten, että kukin havainto perustuu kahteen noin  10 
 metrin päässä toisistaan sijaitsevaan  sil  mu kkaan,  pystytään  e rottelemaan 

 myös ajoneuvotyypit. Tämä onkin välttämätöntä, koska tiedotus tulee tehdä 
henkilö-  ja tavaraliikenteelle  erikseen. Yhdistämällä silmukkamittaus rekiste-
rikilpien perusteella tapahtuvaan metka-aikaseurantaan, voidaan seurata 
esimerkiksi yksittäisen rekan toteutuvaa rajanylitysaikaa. Yleissuunnitelmas

-sa jonopituudesta  tiedottamista  on  esitetty toteutettavaksi vasta toisessa 
vaiheessa. Jononpituus voidaan kuitenkin haluttaessa mitata melko tarkasti 

 ja  arvioita voidaan vielä tarkentaa eri menetelmiä yhdistämällä. Jonopituus-
tiedon etu  on se,  että odotusajan arviointi  jää loppukäyttäjälle,  jolloin anne-
tun tiedon uskottavuus säilyy hyvin. Tämän vuoksi  se  vastaa Tiehallinnon 
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määrittämiä  liikenteen  hallinnan  toimintalinjoissa määritettyjä  periaatteita 
matka-aikatietoa paremmin.  /5/  

Tiedottaminen ongelmatilanteittain, tiedotus erikseen henkilö-  ja tava-
raliikenteelle  (esimerkkinä Vaalimaa)  

1. Normaali tilanne 
Normaalissa tilanteessa jonot eivät ulotu yli ensimmäisen jononmittauspis

-teen.  Tiedotetaan että rajalla ei ole jonoja  tai  että jonopituus  on  alle  500 m 
 sekä ennuste liikenne ruuhkautuu/sujuvoituu.  

2. Liikenne jonoutunutta 
Tiedotetaan jonopituudesta, Vaalimaalla jonopituus  x-x km  sekä ennuste 
liikenne ruuhkautuu/sujuvoituu.  

3. Suomen puolella  raja suijetaan  määräajaksi 
Tiedotetaan jonopituudesta, Vaalimaalla jonopituus  x-x km.  Lisäksi tiedote-
taan, että  raja on  suljettu määräajaksi, sulkemisen syy sekä tiedossa oleva 
rajan sulkemisaika.  

4. Raja aukaistaan  
Tiedotetaan rajan aukaisusta määrätyn ajan aukaisun jälkeen, esimerkiksi 

 15 - 30  minuuttia sekä jonopituudesta, Vaalimaalla jonopituus  x-x km  sekä 
ennuste liikenne ruuhkautuu/sujuvoituu.  

4.2.3 	Sää  ja  keli  

Sää-  ja  kelitietoja  Suomen puolella  on  saatavissa melko kattavasti, mutta 
kelitietoa Venäjän puolelta ei saada säännöllisesti. Tilanteen parantamiseksi 
tulisi päästä takaisin hetken  jo  toimineeseen käytäntöön, jossa Pietarin lii- 
kennekeskuksesta  toimitetaan liikennetiedote Kaakkois-Suomen liikenne- 	S  
keskukselle. Tällöin myös Venäjän puolella olevista  sää-  ja  keliolosuhteista  
voitaisiin informoida eteenpäin. Tämä edellyttää yhteistyön lisäämistä Pieta-
rin liikennekeskuksen kanssa. 

Nykyinen käytäntö, jossa  sää-  ja  kelitietoa  esitetään internetissä lähimmiltä 
sääasemilta  raja-asemien videokuvan yhteydessä sekä rajakelitiedotteessa 
lienee riittävä kuvaamaan sääoloja Suomen tieverkolla.  Sää-  ja  kelitietojen 

 esittäminen ei riipu liikenteellisistä ongelmatilanteista, minkä vuoksi tiedot-
tamista ongelmatilanteittain ei tarkastella tässä yhteydessä.  

4.2.4 	Liikenteen  seurantalaifteistotja  niiden sijoitus 

Esitettyjen tiedotusvaihtoehtojen vaatimista liikenteen seu rantalaitteistoista 
 on  kerrottu seuraavassa kappaleessa. Lähteenä  on  käytetty Kaakkois- 

Suomen rajaliikenteen ajantasaisen seurannan yleissuunnitelmaa. 
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Matka-aika  

Yleissu unnitelmassa  on  selvitetty matka-aikatiedon selvittämiseen tarvittavia 
seurantalaitteita. Matka-aikatietoa kerätään rekisteritunnistusmenetelmällä, 
mikä vaatii rekisteritunnistuskameran  raja-asemalle sekä vastaavan  tunnis-
tuspisteen tieverkolle (kuva  4-1).  Rekisteritunnistuspisteiden (tieverkolla  ja 

 rajalla) ohi ajaneiden autojen tunnistetiedot  ja ohitusajankohdat  tallennetaan 
 ja  pisteiden tietoja verrataan keskenään. Yhdistämällä saman ajoneuvon 

tiedot saadaan laskettua ajoneuvon matkaan käyttämä aika. Tässä yhtey-
dessä esitetään matka-aikaseurantalaitteiston toteuttamista rajan läheisyy-
teen  ja pistemittausverkon  toteuttamista laajemmalle tieverkolle. Tällöin lii-
kenteen sujuvuutta voidaan seurata molemmilla mittausmenetelmillä. Kaak-
kois-Suomen tieverkolla  on  tällä hetkellä  34  liikenteen mittauspistettä,  jota 
täydentämällä  voidaan saada tyydyttävä taso liikenteen sujuvuudesta  ja lii-
kennetilanteen  kehittymisestä tiedottamiseen.  /5/  

Valtatiellä  4 Lahti  -  Heinola —välillä toteutetussa matka-aikaseuranta-
järjestelmässä linkkikohtaiset mediaaniarvot kuvaavat  sen  hetkistä matka- 
aikaa. Mediaanit lasketaan käyttäen viimeisen kymmenen minuutin matka-
aikahavaintoja  ja mediaanin  laskentaan riittää yksikin havainto. Mediaanin 
ikä saa olla korkeintaan  60  minuuttia vanha, jotta sitä voidaan käyttää mat-
ka-ajan laskentaan. Havainnon ikä muodostuu ajoajasta linkin alkupisteestä 
päätepisteelle sekä tiedonsiirtovälistä. Näin  ollen linkin  pituus  on  suoraan 
verrannollinen tiedon ikään. Taulun näyttämän ala-  ja ylärajoiksi  on  määri-
tetty  havaintojen  25%/75%  pisteet lisättynä ajoaika-  ja  mandollisella käyttä-
jävakiolla. Koska hajonta  Lahti -Heinola-välillä  on  ollut vähäistä,  on  lähes 
aina taululla näytetty alarajana vallitseva matka-aika -  2,5  minuuttia  ja  ylä- 
rajana vallitseva matka-aika +  2,5  minuuttia. Tällöin taulussa näytettävien 
arvojen erotus  on  aina vähintään  5  minuuttia. Pienimmät mandolliset käy-
tettävät ala-  ja  ylärajat  on  määritetty nopeusrajoituksen  mukaan. Rajalii-
kenteen matka-aikaseu rannassa tiedotettava matka-aikaväli voidaan  mää- 

.  rittää  samaan tapaan. Rajaliikenteessä toteutuneet matka-ajat voivat olla 
hyvinkin pitkiä liikenteen jonoutuessa. Mikäli jonotusaika venyy useisiin tun-
teihin, riittää matka-ajasta informoimiseen epätarkempi tieto kuin ns.  nor

-maalitilanteessa  jolloin matka-ajat ovat lyhyempiä. Käytettävät matka-
aikavälit sekä esitettävän matka-ajan laskentatapa määritetään mandollises-
sa jatkosuunnittelussa.  /15/  
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Kuva  4-1 	Matka -aika seura  ntajärjestelmän  liikenteen  seurantalaitteet. 

Tiedonsiirtoväli seurantalaitteista keskusjärjestelmään  vaikuttaa matka-
aikatiedon ikään. Ruuhka-aikaan tulisi käyttää mandollisimman lyhyttä  tie-
donsiirtoväliä  kun taas hiljaisen liikenteen aikaan riittää pidempikin tiedon-
siirtoväli. Yleissuunnitelmassa  on  vertailtu tiedonsiirron kustannuksia eri  tie-
donsiirtoväleillä  (soittava yhteys, ISDN  tai modeemi).  Mikäli tiedonsiirtoväli 
lyhennetään  5-10  minuuttiin päivittäiseen  tai  viikonlopun ruuhka-aikaan,  ja 

 muuna aikana tietoa siirretään  30 —60  minuutin välein, aiheutuu kustannuk-
sia vähemmän verrattuna tilanteeseen jossa tietoa siirretään jatkuvasti  10 

 minuutin välein. Mikäli tiedonsiirtovälinä käytetään  alle  5  minuuttia, nousevat 
kustannukset oleellisesti. Etenkin ruuhka-aikana lyhyt tiedonsiirtoväli  on 

 välttämätön, jotta järjestelmästä saatava tieto  on  mandollisimman tuoretta  ja 
liikennetilanteesta  saadaan mandollisimman hyvä  kuva. Hiljaisempana  aika-
na tiedonsiirtoväli tulee harkita tarkemmassa suunnittelussa  ja  yhtenä vaih-
toehtona tulisi ottaa huomioon myös oman kiinteän tiedonsiirtokaapelin to-
teuttaminen. Kaapelin rakentaminen  on  kallista, mutta  sen  avulla voidaan 
varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Vaalimaa 

Vaalimaalla  on  jo  olemassa rekisteritunnistuskamera, jolloin tarvitaan vas-
taava tunnistuspiste tieverkolle.  Raja -alueella raskaan liikenteen osalta autot 
tunnistetaan odotusalueelta (ns. paisuntasäiliöstä) lähdettäessä tulliasemal

-le. Eli paisuntasäiliössä  vietetty odotusaika sisältyy tavaraliikenteen osalta 
järjestelmästä saatavaan matka-aikaan. Tunnistus tapahtuu samassa pis-
teessä myös vastakkaiseen suuntaan. Rekisteritunnistuspisteen sijainnin 
vuoksi jonoutuneen tilanteen kriteerinä ei voida pitää  sen  tilannetta, jossa 
jonot ylittävät tunnistuspisteen, koska tämän jälkeen autoja mahtuu odotta-
maan vielä paisuntasäiliöön. Tämän vuoksi raskaan liikenteen havainnoimi-
seksi tieverkon alkuun tulisi asentaa ylimääräinen mittauspiste, esimerkiksi 
silmukkailmaisin, jonka avulla voidaan määrittää milloin ollaan liikennetilan - 

SI  
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teessa  2  eli liikenne  on  jonoutunutta. Henkilölilkenteen  osalta tilanne  on  eri-
lainen, koska henkilöliikenteen ajoneuvot tunnistetaan heti rajavyöhykkeelle 
saavuttaessa, ennen odotusaluetta, jolloin mandollinen odotusaika  raja- 
aseman parkkialueella ei sisälly matka-aikaan. Rajamuodollisuuksiin kuluva 
aika ei kuitenkaan sisälly henkilö- eikä tavaraliikenteen osalta järjestelmästä 
saatavaan matka-aikaan. Rajamuodollisu uksiin ku luvaa aikaa voidaan käyt-
tää järjestelmässä muutettavissa olevana säätöparametrina, mikäli halutaan 
tiedottaa rajanylitysajasta.  /5/  

Tunnistuspisteen  paikaksi tieverkolla  on  yleissuunnitelmassa  esitetty noin  25 
 kilometriä  raja-asemalta, paikallistien  14708  liittymän  seutua. Tämän lisäksi 

tässä yhteydessä tarkastellaan sijoituspisteenä myös Virolanden keskustan 
seutua (ennen maantien  384  liittymää) sekä paikallisteiden  14721 tai 14712 

 (Uski)  liittymää. Tarkasteltavien sijoituspaikkojen etäisyydet rajavyöhykkeelle 
 on  esitetty seuraavassa taulukossa. 

Tunnistuspisteen  sijoituspaikka Matka rajavyöhykkeelle  
Pt 14708  Ilittymän  seutu  25 km  
Virojoen  keskusta,  
ennen mt  384  liittymää 

8 km  
________________________  

Pt 14712 tai pt  l472lliittymän  seutu  
(tieosa  38) 	 - 	 ___________  

18-21 km  

Mikäli tunnistuspiste sijoitetaan Virolanden keskustaan,  on  tieto tuoreempaa 
verrattuna tilanteeseen, jossa  piste  sijoitetaan kauemmaksi. Normaali matka- 
aika Virolanden keskustan  ja  Vaalimaan välillä  on  noin  7  -  10  minuuttia, jol-
loin matka-aika tiedon ikä olisi normaalitilanteessa  12  -  15  minuuttia, mikäli 
tiedonsiirtoväli  on  noin  5  minuuttia. Liikenteen jonoutuessa matkaan kuluu 
enemmän aikaa  ja  tieto  on  vanhempaa. Ongelmana tunnistuspisteen sijoit-
tamisessa lähelle  raja -asemaa  on se,  että pahimmassa tapauksessa jonot 
ulottuvat Vaalimaalta tunnistuspisteelle saakka, jolloin järjestelmästä saata-
va matka-aikatieto  on  erittäin vanhaa  ja  järjestelmän avulla ei saada käsi-
tystä tilanteen kehittymisestä. Tällaisessa tilanteessa  raja  Suomen puolella 

 on  kuitenkin suljettu,  ja tienkäyttäjiä informoidaan  rajan sulkemisesta sekä 
mandollisesti sulkemisajan pituudesta. Matka-ajasta ei informoida lainkaan. 

 Raja  aukaistaan  lopullisesti vasta, kun ruuhkat ovat purkautuneet, jolloin 
matka-ajan mittaaminen  on  jälleen mandollista. Virojoen tunnistuspisteen 
kohdalle voidaan pahoja ruuhkatilanteita varten asentaa lisäksi esimerkiksi 
käännettävä  kamera,  josta voidaan tarkkailla tilannetta tunnistuspisteen 
molemmin puolin. Toisena vaihtoehtona  on  asentaa suppea, muutaman 
pisteen jonoseurantalaitteisto tunnistuspisteen jälkeen tieverkolle Haminan 
suuntaan, jolloin voidaan seurata jononpituutta jonon ulottuessa tunnistus- 
pisteen. Lisäkamera  tai  seurantajärjestelmä  lisää kuitenkin kustannuksia. 

Mikäli tunnistuspiste sijoitetaan kauemmaksi,  18-21 tai 25  kilometrin päähän 
Vaalimaasta, ei edellä esitettyä tilannetta pääse syntymään, koska jonot 
eivät käytännössä koskaan ulotu tunnistuspisteelle saakka. Näin  ollen  mat-
ka-aikamittaus  on  teoriassa aina mandollista. Toisaalta siinä vaiheessa kun 
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jonot ovat pitkiä  ja  raja  Suomen puolella  on  suljettu,  on  matka-aikatieto van-
haa. Rajan ollessa suljettu ei matka-aikatiedolla ole kuitenkaan suurta mer-
kitystä, vaan tärkeimmäksi tiedotettavaksi asiaksi nousee rajan aukaisuajan-
kohta  tai  ennuste rajan sulkemisajasta. Sijoitettaessa  piste  kauemmaksi, 
tilannetta voidaan kuitenkin seurata mittaamalla matka-aikoja vaikka niistä ei 
tiedotettaisikaan. Mikäli  piste  sijoitetaan paikallistien  14721  liittymään,  on 

 tiedon ikä normaalitilanteessa  18  -  23  minuuttia (normaali ajoaika  13  -  18  
minuuttia). Vastaavasti  jos  piste  sijoitetaan  25  kilometrin päähän,  on  tiedon 
ikä normaalitilanteessa  25  -  30  minuuttia (normaali ajoaika  20  -  25  minuut-
tia). 

Edellä selvitettyjen seikkojen perusteella voidaan olettaa, että tunnistuspiste 
kannattaisi sijoittaa tieosalle  38, 18-21  kilometrin päähän rajavyöhykkeestä, 
koska pidennettäessä tunnistuspisteiden välimatkaa esimerkiksi  25  kilomet-
run  saakka, ei saada merkittäviä lisähyötyjä, ainoastaan tiedon ikä  on  van-
hempaa. Virojoen keskusta sijoituspaikkana  sen  sijaan lienee liian lähellä 
rajaa, koska jonot saattavat ulottua Virojoelle saakka. Tarkemman sijoitus- 
paikan määrittämisessä tieosuudella  38  tulisi ottaa huomioon  mm.  asutus  ja 

 maaston muodot. Asutuksen läheisyys helpottaa tunnistuspisteen toteutta-
mista, koska sähkö  on  saatavissa läheltä. Paikallistien  14712  luittymässä 
(Uski) on  enemmän asutusta kuin paikallistien  14721  liittymän  tuntumassa. 

Nuijamaa  la  Imatra 

Nuijamaan  raja-asemalle ollaan myös toteuttamassa rekisteritunnistuskame
-ra. Tunnistuspiste  voidaan sijoittaa Lappeenrannan kaupungin länsipuolelle, 

jolloin  se  toimisi myös Imatran  raja-aseman tunnistuspisteenä. Imatralle tu-
lee asentaa rekisteritunnistuskamera  raja-asemalle. Tunnistuspisteidenpai

-kat  on määritetty yleissuunnitelmassa  ja  ne  on  suunniteltu niin, että niiden 
avulla voidaan seurata matka-aikoja rajalle luotettavasti.  /5/  

Rekisteritunnistusasemien  tekniikka 
	 SI  

Vaalimaan  raja-asemalla käytössä oleva rekisteritunnistuskamera  on Visy 
 Oy:n tunnistusyksikkö (LIPRE,  licence plate recognation),  jolla pystytään 

lukemaan erittäin luotettavasti sekä suomalaisia että venäläisiä rekisteritun-
nuksia.  Kameran tunnistusaste  on  yli  90  %.  Tarjolla  on  myös edullisempia 
vaihtoehtoja, joiden tunnistusaste  on  vastaavasti heikompi,  60 -  80%. LIP-
RE-yksikön hinta  on  noin kaksikertainen edullisempiin laitteisiin verrattuna 
(hintataso joulukuu  2000).  Tunnistusyksikön  tekniikkaa valittaessa tuleekin 
harkita, tarvitaanko korkeaa tunnistusastetta, mikä taas riippuu läpiajavan 
venäläisen liikenteen määrästä.  /5/  

Jononpituus 

Jononseurantalaitteiston  toteuttamista  on  selvitetty myös yleissuunnitelmas
-sa. Jononpituus  voidaan määrittää rajan läheisyyteen asennettavilla silmuk-

kailmaisimiin. Vaalimaan  raja-asemalla järjestelmä perustuisi kuuteen mitta-
uspisteeseen (silmukkailmaisinpariin); ensimmäinen  piste  sijaitsee noin  15  
kilometrin päässä rajasta, seuraava noin  8  kilometrin jne. siten, että viimei - 
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nen  piste  sijaitsee noin  500  metrin päässä rajalta  (kuva  4-2). Nuijamaalla 
etäisin mittaispiste sijaitsisi  noin  10  kilometrin päässä  ja  Imatralla  2-3  kilo-
metrin päässä. Nuijamaalla pisteitä olisi yhteensä viisi  ja  Imatralla kolme.  /5/ 

Jononseurantajärjestelmän  avulla voidaan paikantaa jonon  pää  kullakin 
mittausvälillä. Tällöin esimerkiksi Vaalimaalla tiedotettavat jonopituusvälit 
ovat <  0,5 km, 0,5 - 1 km, 1 - 2 km, 2 - 4 km, 4 - 8 km  sekä  8 - 15 km. 

 Järjestelmää voidaan kehittää myös niin, että jonon pään tarkka sijainti voi-
daan mallintaa esimerkiksi puolen kilometrin tarkkuudella. Jononpituudesta 
informoimisen hyötyjä matka-aikaan verrattuna  on mm.  tiedon uskottavuu-
den säilyminen, koska rajanylitysajan arvioiminen  jää tienkäyttäjän pääteltä-
väksi.  Lisäksi jononpituuden mittaaminen onnistuu myös siinä tilanteessa 
kun  raja on  suljettu  ja  jonot ovat pitkiä.  

S Tarkentamalla silmukkailmaisimilla  saatavaa tietoa rekisterikilpien  tunnis-
tuslaitteistolla,  voidaan arvioida myös jonon päähän tulevan rekan sekä 
muun ajoneuvon toteutuvaa matka-aikaa. Tällöin voidaan tiedottaa mandolli-
sesti myös matka-ajasta (vaihtoehdon  1  mukaisesti). Rajan läheisyyteen 
toteutettava matka-ajan seu  ranta  edellyttää rekisteritunnistuslaitteistoa kai-
killa  raja-asemilla sekä tunnistuspisteitä tieverkolla (ks. edellinen kappale). 
Tämä vaihtoehto  on  kuitenkin investointi-  ja ylläpitokustannuksiltaan kallis.  

-. 7-.  

LUmk  
.7  

/ 

Vaalimaan  raja -asema  

[i  silmukkailman  

Kuva  4-2 	Esimerkki Vaalimaa  n raja -aseman jonoseurantalaitteistosta 

Kun tiedotetaan jonopituudesta, tienkäyttäjän arvioitavaksi  jää,  kuinka pitkää 
odotusaikaa tietyn pituinen jono rajalla merkitsee. Satunnaisille matkailijoille 
arvioiminen  on  varmasti vaikeaa, jolloin tieto jonopituudesta ei juurikaan auta 
saamaan käsitystä todellisesta liikennetilanteesta rajalla. Raskaan liikenteen 
osalta kuljettajat ovat usein kokeneita  ja  osaavat varmasti muodostaa käsi-
tyksen odotusajasta jonopituuden perusteella. Tämän vuoksi jonopituudesta  
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tiedottaminen soveltuisi paremmin raskaalle liikenteelle, jonka osalta ongel-
mat rajalla ovatkin suurimmat. 

Tieto rajan sulkemisesta  ja  aukaisemisesta  

Tieto rajan sulkemisesta saadaan rajaviranomaisilta. Tieto viranomaisten  ja 
 liikennekeskuksen  välillä voidaan toimittaa esimerkiksi sähkäpostin  ja  faksin 

 avulla  tai  itse tietojärjestelmän avulla ohjauslaiteympäristässä. Tiedonvälitys 
tulee tapahtua mandollisimman nopeasti  ja  vaivattomasti. Viranomaisten 
päättäessä sulkea  raja  pidemmäksi ajaksi, lähetetään liikennekeskukselle 
viesti, että  raja  suljetaan, mandollisesti sulkemisen syy sekä aika kauanko 

 raja  pidetään suljettuna. Viestin saatuaan lilkennekeskus päättää tiedottami-
sesta. 

Rajan sulkemisen syy kiinnostaa tienkäyttäjiä. Tämän vuoksi sulkemistapa-
uksissa myäs sulkemissyystä tulisi tiedottaa, mikäli  se on  mandollista. Viestit 

 on  kuitenkin oltava ennalta määritettyjä, jolloin sulkemistapauksessa voidaan 
nopeasti valita tiedotettava asia. Useimmiten syynä rajan sulkemiseen  on 

 liikenteen ruuhkautuminen, johon vaikuttavat useat eri tekijät, kuten venäjän 
viranomaisten toimita  ja  liikennemäärien  vaihtelu (juhlapyhät ym.). Muita 
syitä voivat olla erilaiset häiriötilanteet kuten tietyät  ja  onnettomuudet. Myös 
tulli-  ja  passitarkastukseen  liittyvät poikkeavat tilanteet kuten erilaiset harjoi-
tukset  ja  erikoistarkastukset  voivat aiheuttaa viivytyksiä, mutta niistä ei  tie-
doteta  kuin harvoissa tapauksissa. Tälläinkin tiedote tehdään aina tapaus-
kohtaisesti. Näin  ollen  em.  tapauksissa tapauksessa tiedotus tulee hoitaa 
erikseen viranomaisilta saatavan tiedotteen perusteella. Ennalta määritetyis

-sä  viestit tulee olla sellaisia, että niissä eivät paljastu Suomen rajaviran-
omaisten toimet. Mandollisia ennalta määritettyjä käytettäviä viestejä rajan 
sulkemissyistä voisivat olla  
o  Onnettomuus  
o Tietyä 
o Liikenneruuhka  

Rajalla tapahtuu myös lyhytaikaisia rajan  sulkemis- ja  avaamistilanteita.  Kun 
 raja on liikennetilanteen  vuoksi ollut suljettuna, voidaan autoja päästää pie-

nissä erissä  raja-asemien väliselle alueelle  ja  välillä puomi laitetaan jälleen 
kiinni. Sama tilanne voi esiintyä myös rajan sulkemistapauksissa, esimerkiksi 

 tullin  erikoistarkastuksien  yhteydessä. Rajan sulkemista  ja  aukaisua  sekä 
tilannetta rajalla voidaan seurata myös rajapuomiin asennettavan havain-
nointilaitteiston  tai puomia  kuvaavan  kameran  avulla. Tiedotus rajan sulke-
misesta tapahtuu kuitenkin vasta viranomaisilta saatavan tiedon perusteella. 

Keskusjärjestelmä  

Liikenteen seurantajärjestelmään kuuluu keskusjärjestelmä sekä käyttäliitty -
mä. Keskusjärjestelmä  laskee halutut tunnusluvut kerätyn seurantatiedon 
perusteella. Keskusjärjestelmästä tieto siirretään muihin järjestelmiin. Kes-
kusjärjestelmän  ja  seurantalaitteiden  sekä mandollisten tienvarsilaitteiden 
välinen tiedonsiirto voidaan hoftaa kiinteän intemet-yhteyden  tai modeemien 
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avulla.  Käyttöliittymällä  hallitaan, seurataan  ja  mandollisesti ohjataan  seu-
rantajärjestelmää.  

4.3 	Käytettävät tiedotusvälineet  

4.3.1 	Yleistä  

Tarveselvityksen  yhteydessä suoritettiin kirjallinen  kyselytutkimus. Kyselyllä 
 kartoitettiin arvioita  ja  näkemyksiä  rajaliikenteen  nykytilasta, ongelmista sekä 

 tiedotukseen  liittyvistä kysymyksistä. Kyselyssä kerättiin myös ideoita  ja  kä-
sityksiä  kehittämistarpeista  ja  -odotuksista. Kysely suunnattiin eri organisaa-
tioiden, etujärjestöjen  ja  yritysten edustajille. Vastauksia saatiin yhteensä  35  
kpl.  Kyselyssä vastaajia pyydettiin  mm.  arvioimaan nykyisiä  tiedonsaantime-
netelmiä.  Tärkeimmiksi nykyisistä  tiedonsaantimenetelmistä  koettiin  radio, 
raja-asemilta  puhelimitse, toisilta  kuljettajilta  puhelimitse sekä oma  kokemus. 

 Vähiten tärkeimmiksi koettiin teksti-TV,  RDS -radio,  tienkäyttäjän  linja sekä 
 raja-aseman  tiedotustaulu.  

Kyselyssä tiedusteltiin myös  millä  välineillä vastaajien mielestä  rajaliikenne
-tietoa tulisi tarjota tulevaisuudessa. Vastaukset vaihtelivat jonkin verran 

 vastaajajoukosta  riippuen. Kaikkien vastaajien mielestä tärkeiksi  tiedotusvä-
lineiksi  tulevaisuudessa koettiin  radio,  matkapuhelimiin  perustuvat palvelut, 
liikenteen  tiedotuspisteet  sekä  tiedotustaulut. Rajaviranomaisten  mielestä 
myös teksti -TV  ja  internet  ovat tulevaisuuden tärkeitä tiedotusvälineitä.  /3/  

Tässä selvityksessä käytettävistä  tiedotuskanavista  on  tutkittu  internetiä, 
 radiota,  infopisteitä/ruutukehätietoa, tienvarsitiedotusta,  teksti-TV:tä, RDS

-radiota  ja  ajoneuvolaitteita, matkapuhelimiin  perustuvia palveluja sekä tien- 
käyttäjän linjaa.  Radioasemille  ja  infopisteisiin  sekä  ruutukehämonitoreille 

 tieto välittyy  internetin  kautta. Tutkittavat  tiedotusmenetelmät  on  esitetty ku-
vassa  4-3.  
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Internet  
[TikenneJuftZ 

radioasemat  

Tiehallinnon infopis
-teet  / ruutukehä 

Tievarsitiedotus  

Teksti-TV  

RDS -radio  / ajoneuvolaitteet 

Matkapuhelimlin  perustuvat 
palvelut  

Tienkäyttäjän  linja  

Kuva  4-3 	Tutkitta vat  tiedotusvälineet  

4.3.2 	Internet 

Internet on  hyvä  tiedotuskanava  sen  laajuuden  ja  avoimuuden vuoksi.  Inter-
netin  kautta tietoa  on  helppo käydä katsomassa  ja  internetin  kautta tietoa 
voidaan välittää myös muihin tiedotusvälineisiin.  Internetissä  olevaa  rajalii-
kennetietoa  esitetään  laajennettavaksi  ja  uudelleen  jäsennettäväksi.  Interne - 
tim  esitetään perustettavaksi uudet  rajaliikennesivut,  jolloin kaikki  rajalilken-
teeseen  liittyvä tieto olisi saatavissa samasta paikasta.  Rajaliikennesivuille 

 tulisi olla linkki  mm. Tiehallinnon pääsivulta. 

Raja -asemien  liikennetilanteen  osalta  rajaliikennesivuilla  voidaan esittää  
o videokuvaa raja-asemilta, 
o  matka-aika  ja  tieto  liikennetilanteen  kehittymisestä  tai 
o  jonopituus  ja  mandollisesti matka-aika  
o  tieto rajan ollessa suljettu  
o  rajan  avaamisajankohta,  mikäli  se on  tiedossa  

Raja-asemien  videokuvaa  esitetään  päivitettäväksi  nykyistä useammin, jol-
loin  liikennetilannetta  voidaan seurata  ajantasaisemmin. Päivitysväliksi  esi-
tetään  5  -  15  minuuttia nykyisen  30  -  60  minuutin sijaan. Lisäksi sivuilla 
esitetään tietoa vallitsevista  sää-  ja  keliolosuhteista  raja-asemilla esittämällä 

 o  kelikamerakuvaa  
o  ilman  ja  tien lämpötila  
o  kuvaus sateesta  
o  kuvaus  kelistä  
o  talvisin Kaakkois-Suomen tiepiirin  rajakelitiedote  
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Rajaliikennesivut  tulisi toteuttaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi  ja  venäjäksi. 
Internetin kautta tieto  on  myös radioiden käytettävissä. Tulevaisuudessa 
mikäli liikenteen seurantajärjestelmää laajennetaan  ja  voidaan laatia luotet-
tavia reittisuosituksia, esitetään ne myös internetissä. Sivujen perusrakenne 
voisi olla seuraava: 

Pääsivu 

Pääsivulla  on  linkki otsikon kautta usein päivitettävälle sivulle, jossa esite-
tään ajankohtaista asiaa rajaliikenteestä. Tällöin aiheen näkee  jo  heti rajalii-
kennesivuille tullessa, eikä ajankohtaista tietoa tarvitse etsiä alasivuilta. Si-
vulla esitettäviä ajankohtaisia asioita voivat olla esimerkiksi  raja-aseman 
häiriötilanteet  tai  tiedossa olevat sulkemiset. Pääsivulla esitellään myös 
kaikki  raja-asemat sekä siitä  on tinkit raja-asemien omille sivuille. Pääsivulta 

 on linkit raja-asemien liikennemäärätietosivulle  ja rajakelitiedotesivulle,  joissa 
esitettävät tiedot koskevat kaikkia  raja-asemia. Yksittäisiä  raja -asemia kos-
kevat tiedot esitetään  raja-asemien omilla sivuilla. 

Pääsivulla  esitetään:  
raja -asemien sijainnit  ja  nimet karttakuvana  

o  linkki otsikon kautta ajankohtaisten asioiden sivulle  
o linkit raja-asemittain  omille sivuille 

 o  linkki rajakelitiedotteeseen talvisin 
 o  linkki Iiikennerriäärätietosivulle  

o  tulevaisuudessa mandollisesti myös reittisuosituksia 

Rala -asemien omat sivut  

Raja-asemakohtaisilla pääsivuilla linkit 
o Liikennetilannesivulle;  (matka-aika  tai jononpituus,  tieto rajan sulkemi-

sesta  ja  mandollisesta aukaisuajasta), videokamerakuva rajalta  ja puo- 
•  mista. Liikennetilannesivulta  voi olla linkki edelleen matka-aika-  tai  jono-

pituushistoria-sivulle, josta  on  mandollista nähdä aikaisemmin toteutu-
neet matka-ajat  tai jonopituudet 

o Sää-  ja kelitietosivulle;  ilman  ja  tien lämpötila, kuvaus sateesta  ja kelistä 
 (lähimmän sääaseman mukaisesti), videokamerakuva  

o  lisäksi  raja-asemien omilla sivuilla voidaan esittää liikennemäärätietoja, 
jolloin yhteistä liikennemääräsivua ei tarvita.  

Raja -asemien omilta liikennetieto-sivuilta  on  siis linkki matka-aikasivulle. 
Matka-aikasivulla voisi olla kartta, jossa  on  esitetty esimerkiksi tieverkko, 
mandollisesti palvelualueet  ja rekisteritunnistuspisteiden  sijoitus rajalla sekä 
tieverkolla. Nykyinen matka-aika voidaan esittää  kartan  yhteydessä numee-
risena erikseen henkilö-  ja tavaraliikenteelle, esim. ajoneuvotyypeittäin 

 "Tavaraliikenteen matka-aika välillä Virojoki-Vaalimaa  10  -  15  minuuttia", 
jossa matka-aika päivittyy automaattisesti havaintojen mukaan. Tavara-  ja 

 henkilöliikenne voidaan erottaa myös symbolein. Lisäksi esitetään, milloin 
tieto  on  viimeksi päivitetty. Matka-alkahistoria voidaan esittää omalla sivulla, 
jonne  on  linkki nykyiseltä matka-aika-sivulta. Matka-aikahistoria kannattaa 
esittää esimerkiksi graafisena, jolloin matka-ajan kehityssuunta  on nähtävis- 
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sä  helposti. Graaf  isen  esityksen vaaka-akselina esitetään havainnon mitta-
usaika (kellonaika)  ja pystyakselilla  havaittu matka-aika. Yhdessä kuvassa 
havaintoja voidaan esittää esimerkiksi viimeisen kanden  tunnin  ajalta, jolloin 
tiedonsiirtovälin ollessa  5  minuuttia, havaintoja  on  yhteensä  24.  

Ajankohtaiset  asiat  

Pääsivu 

Ri-isimipn rimt sivi  it 

Vaalimaa 	Nuijamaa 	Imatra  

Linkit liikennetilanne-  sekä  sää-  ja  kelitie-
tosivuille  raja-asemittain  

Raja-asemien 
 liikennemäärätiedot 

Rajakelitiedote 

I  

Kuva  4-4 	Rajallikenteen intern et-sivujen mandollinen perusrakenne.  

4.3.3 	Radio  

Radiota pidetään tarveselvityksessä tehdyn kyselyn mukaan yhtenä tär-
keimmistä tiedonsaantimenetelmistä nykyisin  ja  tulevaisuudessa. Myös 
Kaakkois-Suomen tulli-  ja  Raja-asemilla vuonna  1998  tehdyn tienkäyttäjätut-
kimuksen  /14/  mukaan noin  75%  vastanneista piti radiota parhaana  ja  toimi-
vimpana liikenteen tiedotuskanavana. Radiossa välitettävä tieto saadaan 
pääasiassa internetin kautta. Tiedot  on  saatavissa helposti internetistä  raja-
asemakohtaisilta liikennetilanne-  sekä  sää-  ja kelitietosivuilta. Hätäluonteiset 

 viestit, kuten tieto onnettomuudesta, toimitetaan kuitenkin sähköpostin  tai 
faksin  välityksellä radioon, jolloin varmistetaan niiden huomioiminen. 

. 

Rajaliikenteen tiedotuskanavaksi  soveltuva  rad ioasema  on Radio Satellite 
Finland  Oy, josta tässä yhteydessä jatkossa käytetään kuuntelijoille tuttua 
nimeä  Radio Sputnik. Radio Sputnik  sopii rajaliikenteen tiedotuskanavaksi, 
koska  se on venäjänkielinen  ja  suunnattu venäläisille Suomen matkaajille. 
Kanavaa onkin erittäin suosittu venäläisten matkaajien keskuudessa.  Radio 
Sputnikin lähetystoiminta  käynnistyi  20.9.1999  Helsingissä  ja  27.9.200  alka-
en lähetykset ovat kuuluneet myös Porvoossa, Ahvenkoskella, Pyhtäällä, 

 Kotkassa ja  Lappeenrannassa.  Radio Sputnikin  lisäksi tiedotusta voidaan  
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tehdä YLE:n maakuntaradioiden sekä mandollisesti muiden kaupallisten Itä- 
ja  Etelä-Suomen alueen radioiden kautta.  /8/ 

Radio Sputnikin on  tehnyt kuuntelijatutkimuksen kesällä  2000.  Tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää kanavan kuuntelua venäläisten Suomen matkaajien 
keskuudessa. Tutkimuksessa suoritettiin  303  haastattelua Vaalimaan  raja- 
asemalla kesä-heinäkuussa  2000.  Haastatelluista  80%  oli kuunnellut radiota 
matkansa aikana  ja  heistä  90%  oli kuunnellut  Radio Sputnikia.  Haastatel-
luista venäläisistä lähes  90%  vierailee Suomessa usean kerran vuodessa. 
Tutkimustulosten perusteella  Radio Sputnik  olisi hyvä tiedotuskanava rajalii-
kenteestä tiedottamiseen, koska  sillä tavoitettaisiin  suuri  osa  venäläisistä 
kuljettajista.  /8/ 

Radio Sputnikin  nykyistä tiedotusta sekä tietotarpeita selvitettiin haastattelun 
.  perusteella.  /1/  Nykyisin radioon tulee ilmoituksia liikenteeseen liittyvistä asi-

oista ympäri Suomen, joita karsitaan  ja osa  tiedotetaan radiossa. Tiedotetta
-vat  asiat  valitaan  mm.  venäläisten liikkumisalueen mukaan. Lisäksi liikenne- 

tilannetta seurataan internetistä  ja  tarvittaessa tilanteesta tiedotetaan.  Tie-
dotettavat  asiat  käännetään radiossa venäjän kielelle. Yhteydenottoja venä-
läisiltä autoilijoilta ei juurikaan saada. Tiedotusta ollaan halukkaita lisäämään 

 ja  kiinnostavia asioita ovat esimerkiksi rajan sulkemistilanteet sekä muut 
poikkeustilanteet. Myös tieto matka-ajoista, jonopituudesta sekä liikenneti-
lanne-ennusteista kiinnostaa. Hyvänä tiedonvälityskanavana pidetään  inter-
netiä tai sähköpostia,  mutta hätäluontoiset viestit tulee saada sähköpostilla 

 tai faksilla,  koska internetiä ei seurata jatkuvasti. Myös venäläisiltä tienkäyt-
täjiltä ollaan valmiita ottamaan yhteydenottoja, joskin tiedon luotettavu uteen 
liittyy ongelmia  ja  eteenpäin tiedotettavat  asiat  tulee harkita. Venäläiset ovat 
aktiivisia yhteydenottajia, mikäli saadaan luoduksi impuissi yhteydenottoon. 

 Radio Sputnik  ei ole ainakaan tällä hetkellä vielä suunnitellut lähetyksien 
digitoimista.  /1/ 

4.3.4 	Infopisteet  ja ruutukehä 

Internetin rajaliikenne -sivujen tietoa voidaan esittää myös Tiehallinnon  info-
pisteillä tai  erillisenä ruutukehänä tarvittavissa paikoissa. Tällä hetkellä  info- 
pisteitä  on  rajan läheisyydessä valtatiellä  7 Vaalimaalla  (Teboil Rajahovi) 
sekä  Kotkassa  (Shell  Amiraali). Näissä  jo  olemassa oleviin infopisteisiin esi-
tetään lisättäväksi myös uusien rajaliikenne-sivujen sisältö. Lisäksi ainakin 
yksi uusi infopiste voitaisiin toteuttaa Lappeenrannan lähistölle palvelemaan 
Nuijamaan  raja-asemalle suuntaavaa liikennettä. 

Ruutukehänä  esitettävä tieto pyörii erillisissä televisiomonitoreissa. Ruutu-
kehämonitoreja voidaan sijoittaa suurimpiin satamiin, maaliikennekeskuksiin 
sekä muihin terminaaleihin, joista kuljetukset suuntautuvat rajalle. Vuonna 

 1998 on  tehty Kaakkois-Suomen rajaylityspaikkojen tavaraliikenneselvitys, 
jossa  on  tutkittu Suomen  ja  Venäjän rajan ylittävän tavaraliikenteen määrää 

 ja  ominaispiirteitä sekä tavaravirtojen sijoittumista Suomen  ja  Venäjän  tie - 
verkolle. Selvityksen mukaan kuljetukset suuntautuvat Suomessa pääosin 
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Kaakkois-  ja  Etelä-Suomeen. Suurin  osa  viennistä lähtee Suomessa Kot-
kasta, Helsingistä, Turusta, Lappeenrannasta  ja Haminasta,  joiden satamat 

 ja terminaalit  ovat siten tärkeimmät ruutukehämonitorien sijoituspaikat. Li-
säksi muita tärkeistä kohteita ovat Uudellamaalla sijaitsevat terminaalit  ja 
maaliikennekeskukset.  Tuonnista suurin  osa  suuntautuu Itä-suomen puun-
jalostuspaikkakunnille sekä Kotkaan  ja Haminaan.  /12/  

Ruutukehämonitorin  sijoituspaikka tulee valita siten, että mandollisimman 
monella kuljettajalla  on  mandollisuus nähdä esitettävä tieto. Ruutukehänä 
pyörivän tiedon kiertoaika tulee olla melko lyhyt (esim.  1  minuutti), jotta  sen 

 lukeminen ei häiritse  ja viivästytä  muuta toimintaa satamassa  tai  terminaalis-
sa. Näin tavoitettaisiin suuri  osa  rajalle suuntautuvasta raskaasta liikentees-
tä. Terminaalista lähdön jälkeen kuljettajat voivat seurata tilanteen kehitty-
mistä radiosta sekä soittamalla muille kuljettajille  ja  kuljetusten suunnitteli-
joille, mikä  on  nykyisinkin yleinen käytössä oleva tiedonvälityskeino.  

4.3.5 	Tienvarsitiedotus 

Tiedotettaessa tienvarressa  olevien tiedotustau lujen avulla, tulee tiedotetta
-va  asia esittää mandollisimman selkeästi  ja  lyhyesti. Edellä esitettyjen vaih-

toehtojen  mu kaisesti tievarressa tiedotettavia  asioita voisivat olla 
matka-aika 
jononpituus  
tieto rajan ollessa suljettu 

Tiedotustaulu  voisi koostua ns. vakio-osasta sekä muuttuvasta osasta. Seu-
raavissa kuvissa  on  esitetty esimerkki Vaalimaan  raja-asemalle johtavalla 
tiellä olevista tiedotustau lujen mandollisesta  u Ikoasusta.  Kuvissa esitetyt 
viestit ovat luonnoksia, eikä viestien muotoa ei ole hyväksytty liikenne-  ja 
viestintäministeriössä  eikä Keskushallinnossa.  

C  
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Vakio-osa 
 Muuttuva  osa  

Näyt  etään  tarvittaessa 
 esim.  

Liikenne ruuhka  utuu  i 
 suju  voituu  

Matka-aika välillä  Virojoki - Vaalimaa 
 Sama ruotsiksi 

Sama venäjäksi 
Sama englanniksi  

20  -  30 min  

Ei viestiä  

 

Kuva  4-5  Matka-ajasta  tiedottam/nen tienvarsio paste/n  raskaalle liikenteelle.  

I.  

 

Jononpituus Vaalimaalla 
 Sama ruotsiksi 

Sama venäjäksi 
Sama englanniksi  

2  -  4  kilometriä 

Ei viestiä  

Kuva  4-6 
	

Jononpituudesta t/edottaminen tienvarsio paste/n  raska alle li/ken- 
tee/te. 
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O  
Matka-aika välillä Virojoki - Vaalimaa 

Sama ruotsiksi 
Sama venäjäksi 

Sama englanniksi 

-  min 

Raja  suljettu määräajaksi 
Sama ruotsiksi 
Sama venäjäksi 

Sama englanniksi  

Kuva  4-7 	77envarsiopasteen  näkymä rajan ollessa suljettu. 

Kuvissa  4-5 —4-7  esitetyissä tauluissa  on  esitetty tiedotettavaksi nykyisestä 
matka-ajasta  tai  jonopituudesta.  Toisena vaihtoehtona  on  tiedottaa  vain  lii-
kenteen kehityssuunnasta rajalla, esimerkiksi "Liikenne  raja -asemalla ruuh-
kautuu/sujuvoituu". Mikäli tilanne  on  "normaali", voidaan taululla näyttää jo-
tain muuta informaatiota. Toisaalta mikäli kuljettajalle ilmoitetaan että liiken-
ne  on  jonoutumassa,  ei  se  vielä kerro mitään rajalla olevasta tilanteesta, 
kuten esimerkiksi odotettavissa olevasta odotusajasta tms. 

Tarkasteltaessa Vaalimaan  raja-aseman tilanteesta kertovia tienvarsiopas-
teiden, voisi niiden sijoituspaikka olla valtatiellä  7  Kotkan ja  Haminan välillä. 
Tällöin kuijettajilla olisi vielä mandollisuus poiketa palvelualueille mikäli lii-
kennetilanne rajalla  on  huono  tai  valita esimerkiksi Nuijamaan reitin valta-
tien  26  kautta. Lisäksi tienvarsiopasteet voisivat olla valtatiellä  7  Haminan 
jälkeen, jolloin myös Haminasta lähtevät kuijettajat saavat tiedon matka- 
ajasta  tai  jonopituudesta. Haminasta  normaali ajoaika Vaalimaalle  on  noin 

 30-40  minuuttia, jolloin tienvarsiopasteista saatavan tiedon ikä  on 30  -  40 
 minuuttia + minimi tiedonsiirtoväli  (5 min),  mikä tarkoittaa sitä, että tilanne voi 

olla muuttunut ajoneuvon saapuessa rajalle. Tällöin kuljettaja voi  matkan 
 aikana seurata tilannetta radiosta, palvelualueille sijoitetuista infopisteistä  tai 

 saada muilta kuljettajilta tietoa puhelimitse. Liikenteen jonoutuessa tiedon 
ikä kasvaa, koska matkaan kuluu enemmän aikaa. Toisaalta tiedotustaulua 
ei kannata sijoittaa  kovin  lähelle rajaa, koska silloin kuijettajalle ei  jää  aikaa 
ottaa huomioon taulusta saatavaa informaatiota,  ja  esimerkiksi muuttaa ajo- 
reittiä  tai  pysähtyä huoltoasemalle. 

Rajaliikenteen tienvarsitiedotukseen  liittyy ongelmia. Tiedotettava asia pitäisi 
pystyä esittämään mandollisimman lyhyesti  ja  selkeästi, jotta kuljettajat ehti- 



Rajaliikenteen ajantasainen  tiedotus 
	 45  

TIEDOTUS  

vät  lukea  ja sisäistää tiedotettavan  asian. Rajaliikenteen tiedotus pitää lisäksi 
tehdä neljällä eri kielellä sekä erikseen henkilö-  ja tavaraliikenteelle,  jotka 
tulisi erotella esimerkiksi symbolein tienvarsiopasteessa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tauluja olisi tienvarressa vähintään kaksi  ja  molemmissa tiedotetta

-va  asia olisi esitetty suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi  ja  englanniksi. 

Ongelmia aiheuttaa myös  se,  että rajan ylittävän henkilöliikenteen palveluai-
ka vaihtelee  sen  mukaan onko rajan ylittäjä Schengen-valtion kansalainen. 
Ulkorajan, kuten Suomen  ja  Venäjän  välisen  rajan, ylityksen yhteydessä 
jokaisen, myös Schengen-valtion kansalaisen, henkilöllisyys todetaan  mat-
kustusasiakirjasta  (passi  tai  viisumi). Schengeniin kuulumattomien  maiden 

 kansalaisten osalta todetaan lisäksi muut maahantuloedellytykset kuten vii-
sumi sekä toimeentuloon  ja paluumatkaan  tarvittavat  varat.  Lisäksi tarkiste-
taan, onko henkilö maahantulokiellossa  tai aiheutuuko  hänestä uhkaa 

Schengen
-valtioiden turvallisuudelle  ja  yleiselle järjestykselle. Tässä tarkoi- 

tuksessa voidaan tarkastaa ajoneuvo  ja  henkilön hallussa olevia tavaroita. 
Näin  ollen Schengen-valtion kansalaiselle tehdään erilainen tarkastus kuin 
Schengeniin kuulumattoman maan kansalaiselle, mikä tarkoittaa sitä, että 
rajanylitysaika  on  erilainen. Tämän vuoksi Schengen-  ja  ei-Schengen

-maiden henkiläliikenteelle  tulisi tiedottaa erikseen, eli tarkasteltaessa tien-
varsitiedotusta, tulisi tienvarressa olla kaksi tiedotustaulua henkilöliikenteelle 
sekä lisäksi tavaraliikenteelle yksi. 

Käytännössä Schengen-  ja  el-Schengen-autoilijat erotellaan vasta juuri en-
nen  raja-asemaa omille kaistoilleen, jolloin rekisteritunnistuskameran koh-
dalla erottelua ei voida vielä tehdä. Haluttaessa erotella autoilijat, tulisi ajo- 
neuvot ohjata eri kaistoille  jo  aikaisemmin. Tämä vaatisi uusia liikennejär-
jestelyjä  raja-asemalla. Tämän vuoksi ensivaiheessa matka-aikatiedotus 
kannattaisi toteuttaa raskaalle liikenteelle. Henkilöliikenteen matka-aikoja 
tulisi aluksi tarkkailla  ja  selvittää, onko  koko henkiläliikenteen  käsittävä  mat- 

.  ka-aikatieto  sellaista,  jota  voidaan tarjota tienkäyttäjille. Toisin sanoen, tulee 
selvittää, onko matka-aikojen hajonta hyväksyttävissä rajoissa. Mikäli ha-
jonta  on  suurta, harkitaan halutaanko matka-aikatietoa tarjota lainkaan, vai 
yritetäänkö määrittää Schengen-  ja  ei-Schengen -maiden  autoilijoille matka-
ajat erikseen. 

Edellä esitettyjen kysymysten  ja  ongelmien vuoksi tienvarsitiedotus ei ole 
ensimmäisenä toteutettava tiedotuskanava rajaliikenteen tiedotusta suunni-
teltaessa.  

4.3.6 	Teksti -TV  

Tarveselvityksessä  tehdyssä kyselyssä teksti-TV:tä pidettiin yhtenä vähiten 
tärkeimmästä tiedotusvälineestä. Rajaviranomaisista puolet  on  kuitenkin 
kyselyn mukaan sitä mieltä että teksti -TV:n  kautta tulisi tarjota tietoa rajalii-
kennetilanteesta. Viranomaisten mielestä myös  sen  kehittäminen tulevai-
suudessa  on  tärkeämpää kuin käyttäjien  (mm. kuljetusyrittäjät)  mielestä.  /3/ 
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Nykyisen teksti -TV:n  huonona puolena  on  sen  sidonnaisuus paikkaan. Tie-
toa teksti -TV:n  kautta ei ole mandollista saada esimerkiksi  matkan  aikana. 
Tiehallinto käyttää teksti-TV:tä  mm.  kelistä, tiesäästä  sekä tietöistä tiedotta-
miseen sivuilla  410  -  416.  Teksti -TV:n  kautta tiedottaminen yhdessä muiden 
tiedotusvälineiden kanssa  on  kuitenkin varmasti hyödyllistä, koska  sillä  on 

 oma vakiintunut käyttäjäjoukkonsa. Näin  ollen  teksti-TV:een voitaisiin to-
teuttaa omat rajaliikenteen tiedotussivut, joissa esitetään tietoa rajaliikenne-
tilanteesta. Tiedotettavat  asiat  olisivat pääosin samat kuin internetissä  ja 

 ilman  ja  tien lämpötilatiedot voidaan päivittää automaattisesti. Liikennetilan
-teen  osalta esitetään matka-aika sekä ennuste tilanteen kehittymisestä  tai 

 jonopituus.  

Radio  ja  TV  ovat tiedotusvälineinä kehityksen murrosvaiheessa. Lähetyksiä 
ollaan digitoimassa, mikä avaa mandollisuuksia myös uudenlaisille tiedotus- 
kanaville. Radiolähetysten digitoiminen parantaa paitsi äänen laatua sekä 
lisää ohjelmia  ja  kanavia, mandollistaa myös  datan,  tekstin  ja  kuvien välityk

-sen. Radiolähetysten  yhteyteen  on  näin  ollen  mandollista liittää muuta tietoa, 
kuten esimerkiksi uutisotsikoita, säätietoja  ja Iiikennetiedotuksia./1  6/ 

Television  nykyiset YLE:n kanavat kehitetään digitaalisiksi,  ja  niiden ohessa 
 on  saatavilla ainoastaan digitaalisiin vastaanottimiin kehitettyjä ohjelmia  ja 

lisäpalveluita.  Lisäksi toteutetaan uusia kanavia, joissa katsojalla  on  mandol-
lisuus osallistua  mm.  vuorovaikutteisiin  palveluihin. DIgiTV:n aloituspäiväksi 

 on  sovittu  27.8.2001.  Digitaalisten  lähetysten vastanottaminen vaatii sekä 
radioon että televisioon digilähetykset ymmärtävän vastaanottimen.  /16/  

Liikenteen  ja  edelleen myös rajaliikenteen tiedotuksessa  radio-  ja  televisio- 
lähetysten digitointi tarkoittaa uusia mandollisuuksia tiedottamiseen  ja sen 

 kehittämiseen.  On  mandollista, että Digi-TV:ssä  on  tulevaisuudessa esimer-
kiksi liikennekanava, joka lähettää ainoastaan liikenteeseen liittyviä ohjelmia 

 ja tiedotuksia. • 
 

4.3.7 	RDS -radio I  ajoneuvolaitteet 

RDS -radiot  ovat yleistyneet Suomessa  ja  niillä voidaan vastaanottaa tiedot-
teita kesken muun ohjelman kuuntelun. Tiedotteita voidaan vastaanottaa 
joko puhuttuna  tai  tekstinä  radion tekstinäyttöön. Tekstimuotoisia  viestejä ei 
kuitenkaan ole toistaiseksi käytetty. Puhuttuja RDS-tiedotteita  sen  sijaan 
käytetään.  /3/  

RDS-radiota soveltuu parhaiten rajaliikenteen erityistilanteista tiedottami-
seen. Tällaisia erityistilanteita ovat rajan sulkeminen  ja  avaaminen. Kun  raja 

 päätetään sulkea, lähetetään RDS-tiedote autoilijoille. Samaan tapaan tie-
dotetaan rajan aukaisusta. Rajan sulkemistapauksessa sulkemisajasta tie-
dottamista tulee harkita, koska sitä  on  vaikea ennustaa. Vaikka  raja  suijetta-
essa  päätetään, että  raja  pidetään kiinni esimerkiksi kaksi tuntia, joudutaan 

 sen  jälkeen usein päästämään autoja pienissä erissä  raja-alueelle,  ja  lopulli-
nen rajan aukaiseminen tapahtuu vasta myöhemmin ruuhkan purkauduttua. 
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Tämän vuoksi alkuperäinen ennuste ei useinkaan pidä paikkaansa. Mikäli 
rajan sulkemisaikaennusteesta tiedotetaan, tulee sitä tarkistaa uusin tiedot- 
tein  tilanteen kehittyessä. Toisena vaihtoehtona  on  jättää tiedottamatta sul-
kemisajasta. RDS-palvelua ei kuitenkaan enää kehitetä uusien digitaalisten 
radiolähetysten vallatessa alaa. RDS-tiedotteita voitaisiin kuitenkin hyödyn-
tää myös rajaliikennetiedottamisessa niin kauan kuin palvelu  on  olemassa. 

RDS-TMC liikennetiedotuskanava  on tiedotusmenetelmä,  joka vaatii autoon 
oman vastaanottimen. Tiedot voidaan esittää puhuttuna, tekstinä  tai  symbo-
lina kartalla. Viestit voidaan vastaanottaa kuljettajan valitsemalla kielellä. 
RDS-TMC-tiedotuskanavaa käytetään  jo  muualla Euroopassa  ja  Suomessa 
Tiehallinto  ja  Yleisradio ovat aloittaneet kokeilun Etelä-Suomessa vuonna 

 1998. RDS-TMC-tiedotuskanava soveltuisi  hyvin myös rajalilkennetiedotta-
miseen.  Sen  kautta voitaisiin tiedottaa ainakin rajan sulkemisista  ja  au- 

S kaisuista  sekä muista poikkeustilanteista, kuten tietöistä  ja  onnettomuuksis-
ta. Tiedotuksen vaatimat vastaanottimet eivät ole kuitenkaan vielä yleisty-
neet. Myös muita ajoneuvopäätteisiin perustuvia tiedotuspalveluita kehite-
tään  ja  tulevaisuudessa ne varmasti tulevat yleistymään. 

Kuljetusliikkeillä  on  omia kuljetuksenohjausjärjestelmiä, joilla ollaan yhtey-
dessä ajoneuvoihin. Kuljetusliikkeillä lienee kiinnostusta saada rajaliikenne-
tietoakin myös omiin järjestelmiinsä. Tieto voidaan tuottaa Tiehallinnon toi-
mesta esimerkiksi intemetiin, josta kuljetusliikkeet hyödyntävät tiedon par-
haaksi katsomallaan tavalla. Toisena vaihtoehtona  on  tiedon tuottaminen 
jossain muussa Tiehallinnon määrittämässä muodossa,  jota  kuljetusliikkeen 

 voivat hyödyntää. Tarvittaessa välissä voi olla joku muu palveluntuottaja, 
joka toimittaa tiedon Tiehallinnon tarjoamasta muodosta kuljetusliikkeiden 
järjestelmiin.  

4.3.8 	

Matkapuhelimiin  perustuvat palvelut  

Tiehallinto  on  liikenteen  hallinnan  toimintalinjoissa määrittänyt,  että kaupal-
listen  ja  lisäarvopalvelujen  tuottajat huolehtivat yksilöllisten liikenteen tiedo-
tuspalvelujen tuottamisesta, kuten matkapuhelimiin perustuvat palvelut.  Tie- 
hallinto voi kuitenkin toimia tietosisällön tuottajana. Matkapuhelimen välityk-
sellä tarjottavia palveluja voisivat olla tieto matka-ajasta  tai jonopituudesta, 

 joka voidaan lähettää esimerkiksi tekstiviestinä matkapuhelimeen. Käytän-
nössä Tiehallinto keräisi tietoa esimerkiksi jonopituudesta  ja  antaisi  sen  pal-
velutarjoajan  käyttöön, joka mandollisesti jatkojalostaisi tietoa  ja  hoitaisi vä-
littämisen asiakkaan matkapuhelimeen. 

Tulevaisuuden matkapuhelimia ovat WAP  (Wireless Application Protocol)  ja 
 ns.  kolmannen  sukupolven puhelimet. WAP-puhelin  on selaimella  varustettu 

 ja sillä  voi lukea tekstipohjaisia internet-sivuja. WAP-puhelimien myynti  on 
 vasta käynnistynyt, mutta niiden voidaan olettaa yleistyvän tulevaisuudessa. 

 Kolmannen  sukupolven langattomaan äänen  ja datan  siirtoon perustuvilla 
matkapuhelimilla (UMTS)  on  mandollista hyödyntää kaikkea intemetissä 
esitettävää tiedotusta  matkan  aikana. 
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Tulevaisuudessa siis kaikki internetissä oleva tieto  on  tienkäyttäjien käytettä-
vissä. Lisäksi eri palveluntuottajat voivat tarjota muita puhelimiin perustuvia 
palveluja. Näin  ollen matkapuhelimen  asema tiedonvälittäjänä lisääntyy enti-
sestään.  

4.3.9 	Tienkäyttäjän  linja  

Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan toimintalinjoissa  on määritetty,  että yksilölli-
set liikenteen  ja  matkailun tiedotuspalvelut hoidetaan tulevaisuudessa liiken-
netelematiikan kaupallisten  ja lisäarvopalveluiden  tuottajien toimesta. Pal-
velujen tuottajien  on  kuitenkin mandollista saada Tiehallinnon tietojärjestel-
mistä ajantasaista liikenteen seurantatietoa  ja  toisaalta palvelun tuottajilla  on 

 mandollisuus kerätä tietoa omilla laitteillaan yleisiltä teiltä. Tämän vuoksi 
Tienkäyttäjän linja muuttuu tulevaisuudessa sisällöltään teillä esiintyvien 
liikennehäiriöiden ilmoituskanavaksi.  /11/  Ennen kaupallisten palvelujen 
yleistymistä ns. siirtymäaikana Tienkäyttäjän linjaa voitaneen kuitenkin 
käyttää  mm. rajaliikennetilanteesta  tiedottamiseen.  Sen  kehittämiseen  tie-
dotusvälineenä  ei kuitenkaan tulevaisuudessa varmastikaan panosteta. 

Tienkäyttäjän  linja päivystää  24 h  vuorokaudessa. Puhelu ohjautuu lähim-
pään päivystävään liikennekeskukseen. Yöaikaan pälvystävät keskukset 
sijaitsevat Helsingissä  ja  Tampereella. Tienkäyttäjän linjan kautta rajaliiken-
teestä  on  saatavissa ainakin kaikki internetissä näkyvät tiedot. Lisäksi Kaak-
kois-Suomen liikennekeskuksessa kameroiden  ja  liikenteen seurantalaittei

-den  avulla havaittavista asioista sekä esimerkiksi puhelimitse  raja-asemalta 
saatavista tiedoista voidaan kertoa soittajille.  

4.3.10 	Yhteenveto 

Tarkastellut tiedotusvälineet voidaan jakaa  jo  nykyisin käytettävissä oleviin 
sekä tulevaisuuden tiedotusvälineisiin. Nykyisin käytettävistä tiedotusväli-
neistä  osa  on  sellaisia, joiden kautta tiedottaminen voidaan aloittaa melko 
nopeasti. Tulevaisuuden tiedotusvälineet ovat vielä kehitysvaiheessa olevia, 
joiden käyttöönotto  vie  vielä aikaa. Nykyisin käytettävissä olevia tiedotusväli-
neitä ovat internet,  radio, infopisteet, ruutukehä, tienvarsiopasteet, RDS-
tiedotteet,  teksti -TV, GSM-palvelut sekä tienkäyttäjän linja. Näistä internet, 

 radio, RDS-tiedotteet  ja  teksti -TV  sekä tienkäyttäjän linja ovat sellaisia, joi-
den kautta tiedottaminen voitaisiin aloittaa melko nopeasti eikä käyttöönotto 
aiheuta suuria kustannuksia. Tarkastelun perusteella nykyisinkin käytetyistä 
tiedotusvälineistä tienvarsiopasteiden voidaan todeta olevan investointikus-
tannuksiltaan  kallis ja  ongelmia aiheuttaa myös tiedon määrä, koska tiedotus 
tulisi tehdä usealla eri kielellä  tai  vaihtoehtoisesti symboleja käyttämällä. 
Toisaalta tienvarsiopasteiden hyvä puoli  on se,  että  sillä  tavoitetaan kaikki 
opasteiden ohi ajavat autoilijat. Infopisteiden  ja ruutukehämonitorien  käyt-
töönotto vaatii  ensin internet -sivujen toteuttamisen. Tulevaisuuden tiedotus-
välineitä ovat ajoneuvolaitteisiin  ja uudentyyppisiin matkapuhelimiin  perustu-
vat palvelut sekä Digi -TV  ja  —radio.  Niiden kehittäminen  ja  yleistyminen  vie 
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vielä aikaa, mutta voidaan olettaa että tulevaisuudessa ne olla hyvinkin mer-
kittävässä asemassa liikenteen tiedotusvälineinä. 

Riippumatta tiedotusvälineiden kehitysvaiheesta, rajallikenteen tiedotukseen 
sopivimpia tiedotusvälineitä ovat internet,  radio, RDS-tiedotteet, infopisteet 

 ja  ruutukehä  sekä ajoneuvolaitteet  ja  matkapuhelimet. 

I  
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5  LIIKENNEKESKUKSEN  ROOLI 

 5.1 	Tarveselvitys  

Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen roolia rajaliikenteen tiedotuksessa  on 
 pohdittu tarveselvityksessä. Seuraavassa  on  esitetty pääpiirteissään selvi-

tyksessä määritetty liikennekeskuksen rooli tavoitetilanteessa  2005  sekä 
siihen liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Selvityksessä todetaan, että Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen rooli  raja- 
liikenteen tiedottamisessa kasvaa yhteistyössä Rajavartiolaitoksen  ja  Tulli- 
laitoksen kanssa. Tämä  on  perusteltua, koska Tiehallinnolla  on  tarvittavaa 
asiantuntemusta tavoitetilan mukaisen järjestelmän hallintaan  ja  tiedottami-
seen. Tarveselvityksessä  on  esitetty, että tavoitetilanteessa Kaakkois- 
Suomen lilkennekeskuksella olisi vastuu tiedon yhdistämisestä  ja  analysoin-
nista, tiedottamisesta (tiedon välittämisestä) sekä osittain tiedon tuottami-
sesta. Muita tiedon tuottajia ovat Rajavartiolaitos, Tullilaitos, Venäjän viran-
omaiset, kuljetusalan etujärjestöt, tienkäyttäjät, satamat  ja  huolitsijat  sekä 
sääennustepalvelun tuottajat. 

Tiedon tuottam  isen  osalta selvityksessä esitetään, että liiken nekesku ksella 
olisi vastuu seuraavien tietojen tuottamisesta 

reaaliaikaiset mittauslaitteet  raja-asemien läheisyydessä 
liikenteen automaattiset mittauspisteet  (LAM)  
rajakamerat 
yhdistetyt  liikenne-  ja  kelikamerat.  /3/  

Tiedon yhdistäminen  ja  analysointiin  kuuluvat seuraavat osatehtävät 
rajaliikennettä koskevan tiedon yhdistely  ja  analysointi 
rajaylitysaikaennusteen laatiminen  

D  tarvittaessa reittisuosituksen laatiminen,  /3/  

Tieto esitetään välitettäväksi liikennekeskuksesta keskitetysti eteenpäin tien- 
käyttäjille, yrityksille  ja  viranomaisille. Välitettäviä tietoja ovat  

videokameran  pysäytyskuva  (5-15  minuutin välein päivittyvä)  
i  reaaliaikaiset liikennemäärätiedot ajoneuvoluokittain  raja -asemalle saa-

puvasta  ja  poistuvasta  liikenteestä  
i  reaaliaikainen rajanylitysaika  eri ajoneuvoluokille Suomen  ja  Venäjän 

puolella  
sää-  ja  kelitiedot  

i  reittisuositus  tarvittaessa  
i  e  rityistilannetiedotteet  tarvittaessa.  /3/  

Selvityksen esityksen mukaan Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen rooli 
rajaliikenteen tiedottamisessa tulee siis kasvamaan merkittävästi. Tavoiteti-
lanteessa liikennekeskuksella  on  ratkaiseva rooli rajalilkenteen tiedottami-
sessa, mikä vaatii keskuksen edelleen kehittämistä lähivuosina. Toisaalta 
liikennekeskusten tekniset järjestelmät ovat  jo varsin  kehittyneitä  ja  liikenne- 

. 
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keskuksella  on  hyvät edellytykset ottaa päävastuu  rajaliikenteen  seuranta- 
järjestelmän hallinnasta  ja  rajaliikennetiedottamisesta.  

Kuva  5-1 	Kaakkois-Suomen liikennekeskus. 

Rajaliikenteen seurantajärjestelmien  ja  tiedotuksen kehittäminen aiheuttaa 
Kaakkois-Suomen  liikennekesku kselle  I  isätyötä  ja  tarveselvityksessä  onkin 
todettu, että resurssien  mitoitus  on  keskeinen  epävarmu ustekijä  järjestelmän 
toimivuuden kannalta. Konkreettisesti kysymys  on  päivystysajan  laajuudesta. 
Kaakkois-Suomen  liikennekeskus päivystää  talvikautena (lokakuu  - huhti-

kuu) 
 klo  4.00  -  18.00  sekä  kesäkautena  klo  8.00  -  16.00.  Muina aikoina (il-

taisin, öisin  ja  viikonloppuisin)  päivystyksen  hoitaa Hämeen  ja  Uudenmaan 
 liikennekeskukset. Rajaliikenteen  tiedotuksen kannalta Hämeen  liikennekes-

kuksen paikallistuntemus  on  puutteellinen  ja  tulevaisuudessa syntynee tar-
vetta Kaakkois-Suomen keskuksen  päivystysajan  jatkaminen, jotta  tienkäyt-
täjille  tarjottava tieto  rajaliikenteestä  olisi riittävän luotettavaa.  /3/ 

5.2 	Liikennekeskuksen  rooli  rajaliikenteen ajantasaisessa  
tiedottamisessa 

Tässä selvityksessä pyritään tarkentamaan Kaakkois-Suomen  liikennekes-
kuksen  roolia  tarveselvityksen  esityksen pohjalta.  Tarveselvityksessä  on 

 esitetty, että Kaakkois-Suomen  liikennekeskuksen  rooli  rajaliikenteen  tiedo-
tuksessa tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Asiasta  on  käyty keskustelua eri 
osapuolien kanssa  ja  Tullilaitoksen  sekä  Rajavartiolaitoksen  edustajat ovat 
myös hyväksyneet periaatteen.  Tiehallinnolla  on  parhaat valmiudet  rajalii-
kennettä  koskevaan tekniseen  tiedonkeruuseen  tietojen  yhdistelyyn  ja ana

-lysointiin  sekä siihen perustuvaan tiedottamiseen.  /3/  Lisäksi vastuun  siirty- 
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minen tiehallinnolle  vapauttaa Rajavartiolaitoksen  ja Tullilaitoksen  resursseja 
pääasialliseen työhön. Liikennekeskusstrategian uudistamistyö  on  tällä het-
kellä käynnissä  ja  tämän työn tuloksia hyödynnetään siinä yhteydessä. 

Rajaliikenteen ajantasaisessa  tiedottamisessa liikennekeskuksen tehtäviä 
ovat 

liikenteen seurantalaitteista saatavan tiedon keräys  ja  analysointi (pyri-
tään toteuttamaan mandollisimman pitkälle automaattisesti) 
muilta tiedon toimittajilta (Rajavartiolaitos, Tulli, satamat, poliisi, hätäkes-
kus) saatavan tiedon keräys  ja  kokoaminen 
automaattisten laitteiden valvonta 
tiedottaminen 
liikenteen seurantalaitteiden sekä muiden tiedotuslaitteiden (tienvar-
siopasteet, infopisteet, ru utukehämonitorit) korjaus-  ja  huoltotyöt  

u Internet-sivujen uusiminen  ja  ylläpito 

Rajaliikenteen ajantasainen  tiedotus esitetään toteutettavaksi mandollisim-
man pitkälle automaattisesti. Järjestelmien toimivuutta joudutaan kuitenkin 
aina valvomaan liikennekeskuksesta. Lisäksi liikennekameroiden välittämää 
kuvaa seuraamalla saadaan usein paljon tietoa,  jota  automaattisilla seuran-
talaitteilia ei pystytä tuottamaan. Samoin muilta yhteistyötahoilta, kuten esi-
merkiksi poliisi  ja hätäkeskus,  tuleva tieto tulee vastaanottaa  ja  tiedottaa 
eteenpäin manuaalisesti. Näin  ollen  myös manuaalinen valvonta, tiedon ke

-rays  ja  analysointi  ja  edelleen päätös tiedottamisesta muodostavat tärkeän 
osan tiedotuksesta. Tiedon kulkua tiedon tuottajilta tiedon hyödyntäjille sekä 
liikennekeskuksen roolia tiedotuksessa  on  esitetty kuvassa  5-2. 

S  
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TIFflÖN  TI K)  TrA.IAT  

Viranomaiset (poliisi, tulli,  raja-  Tiehallinnon  liikenteen  ja kelin  seuran- 
vartiolaitos),  satamat  ja huolit- talaitteet (esim. jonoseuranta,  matka- 

sijat, sääennustepalvelujen aikaseuranta,  liikenne-  ja rajakamerat,  
tuottajat  ja tienkäyttäjät lilkennemittauspisteet, tiesääasemat  jne.) 

TIETOJEN YHDISTÄMINEN,  ANAL YSOINTI JA 
TIEDO7TAMINEN 

Tiehallinnon  
Kaakkois-Suomen  

liikennekeskus  
Tiedon syättö 

keskitetysti  

S 	INTERNET  
TiehaHinnon 

rajallikennesivut Muu palve- 
luntuottaja  

Teksti- 	RDS  ja  ajo- 	Tienvar- 	Muut  tie- 
TV 	neuvolaitteet 	siopasteet 	donvälitys- 

/ 	 kanwt 

Infopisteet 	Radi  

Satamat, maaliikenne- 
keskukset  ja terrninaa- 
lit;  ruutukehäinfo  kul- 

jettajille 

Kolmannen  su- 
kupolven matka- 

DLJhlimt  

GSM - 
palvelut 

TIENKAYTTÄJAT 	YRITYKSET 	VIRANOMAISET 

TIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN  

Kuva  5-2 	Kaaviokuva rajaliikenteen tiedon kulusta tiedon tuottajilta tiedon 
hyödyntäjille  sekä liikennekeskuksen roolista tiedotusprosessissa. 

Rajaliikenteen ajantasaisen tiedottam  isen  vastuu aiheuttaa Kaakkois- 
Suomen  liikennekeskukselle lisätyötä  nykyiseen tilanteeseen verrattuna. 

 Lisätyän  määrä riippuu  toteutettavasta  liikenteen seuranta-  ja  tiedotusjär-
jestelmästä. Liikennekeskuksen  nykyistä  päivystysaikaa  joudutaan mandolli-
sesti  pidentämään rajaliikenteen  ongelmien  ajoittuessa  usein ilta-aikaan  (klo  
15-21).  Kaakkois-Suomen  liikennekeskus  on  tällä hetkellä avoinna talvikau-
tena (lokakuu  -  huhtikuu)  klo  4.00  -  18.00  ja  kesäkautena  (toukokuu  -  syys-
kuu)  klo  8.00  -  16.00.  Muina aikoina  päivystää  Hämeen  ja  Uudenmaan  lii-
kennekeskukset.  Hämeen  ja  Uudenmaan  liikennekeskusten rajaliikenteen 
paikallistuntemus  saattaa kuitenkin olla  riittämätän  tiedotuksen hoitamiseksi. 

 Rajaliikenteen tiedotusjärjestelmä toteutettaneen  vaiheittain. Tässä selvityk-
sessä  on  tutkittu  tiedotusmenetelmiä,  joiden pohjana  on  matka- 
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 LIIKENNEKESKUKSEN ROOLJ  

tarve kartoittaa. Siitä huolimatta, että rooli rajaliikennetiedottamisesta  on 
 siirtymässä Tiehallinnolle, tulee Tiehallinnon  ja  muiden  raja-asemilla toimivi-

en viranomaisten yhteistyön olla tiivistä, jotta tiedottaminen pystytään hoita-
maan parhaalla mandollisella tavalla. Etenkin häiriötilanteissa yhteistyön 
merkitys kasvaa  ja yhteydenpitokanavat häiriötilanteessa  tulee olla ennak-
koon sovitut. Tämän vuoksi kaikkien yhteistyötahojen tulisi olla mukana 
ajantasaista tiedotusta suunniteltaessa.  

I  



56 
	

Rajaliikenteen ajantasainen  tiedotus 
KUSTANNUKSET 

6  KUSTANNUKSET  

6.1 	Liikenteen seurantalaitteet  

6.1.1 	Matka-aikaseuranta 

Investointikustannu kset 

Matka-aikaseu rantaan tarvittava laitteisto koostuu rekiste ritunn istusasemista 
 raja-asemilla sekä vastaavista  tu nnistuspisteistä tieverkolla.  Lisäksi samassa 

yhteydessä  on  esitetty viiden uuden liikenteen mittauspisteen toteuttamista 
Kaakkois-Suomen eteläiselle tieverkolle. Lisäksi yksi mittauspiste asenne-
taan Vaalimaalle tieverkon alkuun havainnoimaan raskaan liikenteen jonou-
tumistilannetta. Mikäli tunnistuspiste sijoitetaan Virojoelle, tunnistuspisteen 
kohdalle asennettaan käännettävä  videokamera.  Kustannuksia määritettä- 
essä  on  käytetty seuraavia yksikköhintoja: 

Rekisteritunnistusasema  360 000  mk (hyvä luotettavu  us) 
Pistemittausasema 	60 000  mk  
Videokamera 	 60 000  mk 
Tietoliikenneyhteydet, 
sähköliittymä  ja kojekaappi  30 000  mk 

Yksikköhinnat  on määritetty yleissuunnitelmassa  käytettyjen hintojen perus-
teella.  /5/  

Taulukko  6-1 	Matka-alkaseurantalaitteiston arvioidut investointikustannukset.  
/5/ 

Vaalimaa  Nuijamaa Imatra 
Rekisteritunnistuslaitteet  390 000  mk  750 000  mk  360 000  mk 
Pistemittausasemat  6  kpl  480 000  mk  
Videokamera  60 000  mk 

Ylläpitokustannu kset 

Ylläpitokustannukset  muodostuvat laitteiston huolto- sekä tiedonsiirtokus-
tannuksista. Siirrettäessä tietoa rajan seurantapisteiltä keskusjärjestelmään 
päiväsaikaan  5-15  minuutin  ja  yöaikaan  30-60  minuutin välein,  on vuosittai

-siksi tiedonsiirtokustannuksiksi arvioitu yleissuunnitelmassa  19 000 mk/piste. 
Huoltokustannuksiksi on  arvioitu  10 000 mk/piste/vuosi. /5/  

Taulukko  6-2  Matka-aikaseurantalaitteiston arvioidut yllä pitokustannukset.  /5/ 

Ylläpito/vuosi Vaalimaa  Nuijamaa Imatra 
Rekisteritunnistuslaitteet  58 000  mk  58 000  mk  29 000  mk 
Pistemittausasemat  138 000  mk 

. 
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6.1.2 	Jononseuranta  

Investointikustannukset 

Jononseurantalaitteiston  yhden pisteen hankintahintana  on  käytetty  90 000 
 mk yleissuunnitelman mukaisesti. Laskelmassa  on  oletettu, että Vaalimaalla 

 on  kuusi, Nuijamaalla viisi  ja  Imatralla kolme mittauspistettä.  /5/  

Taulukko  6-3  Jonoseurantalaitteiston  arvioidut investointikustannukset,  /5/  

Vaalimaa 	Nuijamaa 	Imatra 
Jonoseurantalaitteet 	540 000  mk 	450 000  mk 	270 000  mk 

YlläDitokustannu kset 

Jononseurantajärjestelmässä  pisteiden tiedonsiirtoväli  on  sitä tiheämpi, mitä 
lähempänä rajaa  piste  sijaitsee. Yleissuunnitelmassa tietoliikenteen vuosi- 
kustannuksiksi  on  arvioitu  7 000 - 9 000 mk/piste,  ja  esimerkiksi Vaalimaan 
järjestelmän ylläpitokustannuksiksi  on  arvioitu  130 000 mk/vuosi. /5/  

Taulukko  6-4  Jononseurantalaitteiston  arvioidut yllä  pitokustannukset.  /5/  

Vaalimaa 
	

Nuijamaa 	Imatra 
Ylläpito/vuosi 
	

130 000  mk 
	

105000mk 	63000mk  

6.2 	Keskusjärjestelmä 

Keskusjärjestelmän  kustannuksista suurin  osa  syntyy käyttäohjelmiston 
suunnittelusta  ja  toteuttamisesta. Suunnittelun aiheuttamia kustannuksia  on 

 vaikea arvioida. Järjestelmän keskuslaitteiston  ja käyttöliittymän  kustannuk-
siksi  on yleissuunnitelmassa  alustavasti arvioitu  400 000  mk.  

6.3 	Tiedotuksesta  aiheutuvat kustannukset 

Liikenteen seurantalaitteistojen hankinnan  ja  ylläpidon lisäksi myös tiedotta-
misesta aiheutuu kustannuksia. Seurantajärjestelmistä saatava tieto kerä-
tään  ja  analysoidaan Kaakkois-Suomen liikennekeskuksessa, josta myös 
tiedottaminen tapahtuu. Liikennekeskukselle aiheutuvaa lisätyötä  on  käsi-
telty kappaleessa  5,  jossa  on  esitetty että tulevaisuudessa rajaliikenteen 
tiedottaminen vaatinee liikennekeskuksen päivystysajan pidentämistä. Ensi 
vaiheessa kuitenkin pyritään toimimaan nykyisillä resursseilla. Tarvittavat 
työpanoksen määrittäminen markkamääräisesti  on  erittäin vaikeaa. 

Tiedotuksesta  aiheutuviin kustannuksiin sisältyy myös käytettävän tiedotus-
välineen aiheuttamat kustannukset. Käytettävistä tiedotusvälineistä halvim-
pia ovat internet,  radio, RDS-tiedotteet  ja  teksti -TV. Internetin  kautta tie-
dottamisessa kustannuksia syntyy sivujen suunnittelusta  ja  toteuttamisesta 
sekä ylläpidosta.  Radion  kautta tiedottaminen voidaan tehdä internet-sivujen 
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Taulukko  6-5  Yhteenveto matka-aikaseuranta-  ja  jononseurantalaitteistojen 
 investointi-ja  yllä pitokustannuksista. 

__________________  

Investointikustannukset  
[mk]  

Ylläpitokustannuk- 
set  [mk] 

Matka -aikaseuranta  2 040 000 283 000  
Jononseuranta  1 260 000 300 000  
Keskuslaitteisto  
___________________ 

400 000  
^käyttöohjelmiston  suunnittelu  

ei arvioitu  
____________________  

Lisäksi tiedon  keruusta, analysoinnista,  järjestelmän valvonnasta sekä tie-
dottamisesta aiheutuu  liikennekeskukselle lisätyötä.  

Taulukossa  6-6 on  esitetty yhteenvetona eri tiedotusvälineiden kautta tie-
dottamisesta aiheutuvia  kustannusarvioita.  Useiden tiedotusvälineiden käyt-
töönotto ei aiheuta merkittäviä kustannuksia. Näin  ollen  tiedotettavan  tiedon  

• 

	

	
tuottamiseen tarvittavien  seurantajärjestelmien  suunnittelu  ja  toteuttaminen 

 ja  ylläpito muodostavat suurimman osan tiedotuksen kustannuksista. 

Taulukko  6-6  Eri tiedotusvälineiden kautta tiedottamisesta aiheutuvia  kustan
-nusatvioita. 

Tiedotusväline  Kustannusarvio Lisätietoja  
Internet  Ei merkittäviä Kustannukset aiheutuvat 

kustannuksia sivujen suunnittelusta  ja  
________________________ ________________________  toteuttamisesta  
Radio  Ei merkittäviä  
________________________  kustannuksia  ________________________ 
Infopisteet  (1  uusi  +  Uusi  infopiste  60 000  mk  +  Vaatii  ensin  internet- 
vanhojen  päivitys)  ylläpito  1000  mk/kk,  van-  sivujen toteuttamisen  

hojen  päivityksestä  ei  
________________________ merkittäviä_kustannuksia ________________________ 
Ruutukehämonitorit  130 000  mk  +  ylläpito noin Vaatii  ensin  internet- 
(esim.  3  kpl)  3000  mk/kk  sivujen toteuttamisen  

Tienvarsiopasteet  320 000  mk  + kaapelointi  
(2  taulua) sekä ylläpito  _______________________  
Teksti-TV  Ei merkittäviä  
________________________  kustannuksia  ________________________ 
RDS-tiedotteet  Ei merkittäviä  
________________________  kustannuksia  ________________________ 
Ajoneuvolaitteet  Laitteiden  ja  tiedotuksen 

kehittämisestä aiheutuvat 
kustannukset. Lisäksi tien- 
käyttäjille aiheutuu kustan- 
nuksia tarvittavien  laittei- 

________________________ den_hankinnasta. ________________________ 
Matkapuhelimiin perus-  Ei merkittäviä  
tuvat  palvelut kustannuksia.  
Tienkäyttäjän  linja Ei merkittäviä  Tienkäyttäjän  linja toimii 

kustannuksia tulevaisuudessa lähinnä 
tienkäyttäjien ilmoitus- 

_______________________  _______________________ kanav  ana.  
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7  VAIKUTUKSET  

7.1 	Yleistä 

Liikenneministeriön telematiikkahankkeiden arviointiohjeiden  /6/  mukaan 
liikennetiedotuksen lisäämisen toiminnallisia kohteita ovat kysynnän määrä 

 ja  suuntautuminen, ajotapa sekä reitin valinta. Päävaikutu kset kohdistuvat 
palvelun saavutettavuuteen, aikaan  ja  täsmällisyyteen sekä onnettomuuk

-sun.  Lisäksi tiedotuksella vaikutetaan ajomukavuuteen  ja  arvostukseen.  Ra-
jaliikenteen  tiedotuksen avulla pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta  ja 

 tasoittamaan ruuhkahuippuja  raja-asemilla. Tienkäyttäjille tarjotaan ajan- 
tasaista informaatiota  matkan  aikana, jonka perusteella kuljettaja voi muut-
taa ajotapaa  tai  —reittiä sekä  matkan  ajankohtaa välttääkseen rajalla olevan 
ongelmatilanteen. Tiedotuksen vaikutusten suuruus riippuu siitä, kuinka  mo-
ni  kuljettajista muuttaa suunnitelmiaan saatavan tiedon perusteella. 

Seuraavissa kappaleissa  on  arvioitu tarkemmin tarkasteltavista seu rantajär-
jestelmistä  ja tiedotusmenetelmistä  aiheutuvia vaikutuksia erikseen raskaalle 
tavaraliikenteelle sekä henkilöliikenteelle. Tavaraliikenteen tarkastelun yh-
teydessä vaikutuksia  on  käyty tarkemmin läpi myös yleisesti  ja henkilölii-
kenteen  vaikutusten tarkastelun yhteydessä  on  keskitytty raskaan liikenteen 

 ja henkilöliikenteen  vaikutusten eroihin  ja  tärkeyteen.  /6/ 

7.2 	Matka-aikaseurantajärjestelmä  

7.2.1 	Tavaraliikenne 

Rekisterikilpien tunnistukseen  perustuvasta matka-ajan seurantajärjestel-
mästä ei ole vielä paljon käyttökokemuksia. Rekisteritunnistusmenetelmällä 
matka-aikoja  on  Suomessa seurattu Kehä l:llä välillä Otaniemi - Pukinmäki 
sekä valtatiellä  4  välillä  Lahti  -  Heinola. Valtatien  4  järjestelmästä  on  val-
mistunut toiminnan arvioinnin raportti vuonna  2000. /15/.  

Matka-aikaseurantajärjestelmällä pyritään siihen, että tienkäyttäjille voidaan 
antaa ajantasaista tietoa tarkasteltavan tieosuuden liikennetilanteesta. Tie-
don perusteella autoilijat voivat halutessaan valita vaihtoehtoisen reitin  tai 

 muuttaa  matkan  ajankohtaa. Lisäksi autoilijat saattavat suhtautua Ilikenneti-
lanteeseen rauhallisemmin tietäessään arvion oletettavissa olevasta matka- 
ajasta.  /15/  

Mikäli matka-aikaseurantajärjestelmä toimii halutulla tavalla, voidaan ruuh-
katilanteissa vaikuttaa raskaan liikenteen  

matkan  ajankohtaan,  
u  ajotapaan  ja  

reitin valintaan. 
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Tieto rajalla olevasta liikennetilanteesta 
parantaa liikenteen sujuvuutta 
tasoittaa ruuhkahuippuja 
vähentää riskiohituksia  ja  ylinopeuksia 
parantaa mandollisuuksia lepotaukojen suunnitteluun  ja hyödyntämiseen 

 o  rauhoittaa kuljettajia  ja  
o  parantaa ajomukavuutta 

Edellä esitetyillä tekijöillä  on  paitsi liikenteen sujuvuutta myös liikenneturval-
lisuutta parantava vaikutus. Etenkin tieto rajan sulkemisajan pituudesta hel-
pottaa tilannetta nykyiseen verrattuna, koska tällöin kuljettajat voivat käyttää 
odotusajan lepotaukoon  ja  jatkaa matkaansa rajalta virkeämpänä. Tämä 
parantaa tilannetta myös  matkan  jatkuessa rajan toisella puolella. Nykyti-
lanteessa ku ljettajat joutuvat päivystämään rajan mandollista  au keam ista, 

• 	 koska tietoa rajan sulkemisajan pituudesta ei ole saatavilla 

Matka-ajasta tiedottamisella  on  vaikutuksia myös kauemmaksi tieverkolle. 
Kuljettajat voivat saada tietoa rajallikennetilanteesta  jo  ennen  matkalle  läh-
temistä esimerkiksi internetistä, teksti-TV:stä  tai  radiosta  tai  matkan  aikana 
ajoneuvolaitteista. Tällöin kuljetusreitit voidaan suunnitella parhaalla mah-
dollisella tavalla. Myös taukopaikat  ja  —ajat voidaan valita rajaliikennetilan-
netta silmällä pitäen. Voidaan olettaa, että kuljetusyritykset ovat kiinnostu-
neita saamaan tietoa rajaliikennetilanteesta myös omiin tietojärjestelmiinsä 

 ja  sitä kautta kuljettajille autoihin sekä kuijetusten suunnitteluun. Tällöin ajo- 
reitit voidaan suunnitella siten, että turhaa odotusta rajalla tulisi mandolli-
simman vähän, mistä koituu säästöjä kuljetusyritykselle. Säästöjä yrityksille 
syntyy myös matka-aikojen ennustettavuuden parantuessa  ja rajanyli-
tysaikojen lyhentyessä.  

Myös rajaviranomaiset voivat hyödyntää matka-aikamittaustietoa. Liikenne- 

virtojen 
 ja ruuhkahuippujen tasoittuessa  sekä ennusteen laatimisen parantu-

essa viranomaisten resurssien mitoitus helpottuu. Lisäksi resursseja vapau-
tuu tiedotusvastuun siirtyessä pääosin liikennekeskukselle. 

Liikenneturvallisuuden parantuessa  ja liikennevirran tasaantuessa  sekä ra-
jalla että rajalle johtavilla teillä vähentää ympäristö-, melu-, ajoneuvo-  ja  on-
nettomuuskustannuksia.  Vaikutusten laajuus riippuu käytettävästä tiedotus-
välineestä  ja  edelleen siitä, kuinka suuri joukko rajalle suuntautuvista autoi-
lijoista tavoitetaan. 

Vaikutukset järjestelmän toimiessa huonosti 

Järjestelmän toimivuudella  on  oleellinen merkitys siitä aiheutuviin vaikutuk
-sun.  Järjestelmän uskottavuus kärsii helposti, mikäli tiedotettava tieto ei pidä 

paikkaansa. Tämän vuoksi nykyisestä matka-ajasta tiedottam iseen liittyy 
riskejä. Kuljettaja voi ymmärtää nykyisen matka-ajan ennusteena, jolloin 
autoilijan lähestyessä rajaa todellinen matka-aika voi  tulla  yllätyksenä mikäli 
tilanne  on  oleellisesti muuttunut. Tämän vuoksi nykyisen matka-ajan lisäksi 
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olisi tärkeää pystyä laatimaan myös luotettava ennuste siitä, mihin suuntaan 
tilanne rajalla  on  kehittymässä  ja  informoida tienkäyttäjiä myös siitä. 

Riskejä liittyy myös järjestelmän tekniseen toimivuuteen.  Lahti -Heinola-välillä 
seurantajärjestelmän ensimmäisenä toimintakesänä havaittiin joitakin  on-
gelmatilanteita.  Muutaman kerran kellojen synkronointi ei toiminut, mikä ai-
heutti matka-aikojen hylkäämisiä.  Vika  kuitenkin paikallistettiin  ja  elokuun 
jälkeen ongelmia ei enää ilmennyt. Ukkosen  tai  alun  perin viallisesta kame-
raohjaimesta johtuen Vierumäen mittaustiedot puuttuivat  parin  kuukauden 
ajalta. Lisäksi muuttuvien opasteiden tietoliikenne oli epäkunnossa yhteensä 
neljä kertaa, joista yhden kerran  vika  aiheutti  sen,  että tauluilla näytetty tieto 
poikkesi mitatuista matka-alkatiedoista. Keskuslaitteisto  on  toiminut hyvin 

 koko  ajan. Kokonaisuudessaan  Lahti -Heinola-välillä olevan järjestelmän 
voidaan todeta toimineen hyvin ensimmäisenä toimintakesänään. Matka- 
ajan ennustamista  on  kuitenkin kehitettävä siten, että  se  osaa itse korjata 
matka-aikanäyttoä ruuhkan todennäköisyyden perusteella ruuhkan alussa  ja 

 lopussa.  /15/  

Rajalle suuntautuva liikenne  on  luonteeltaan  ja  koostumukseltaan erilaista 
ns. tavalliseen valtatieosuuteen verrattuna. Raskasta liikennettä  on  enem-
män  ja  raja on pullonkaulakohta,  jossa joudutaan aina pysähtymään.  Jo-
nonmuodostusta  tapahtuu usein  ja  joskus jonot ovat useiden kilometrien 
mittaisia. Lisäksi raskaan  ja  kevyen ajoneuvoliikenteen tilanne  raja-asemalla 
voi olla hyvinkin erilainen. Samaan aikaan kevyen ajoneuvoliikenteen suju-
essa raskaan liikenteen jonot voivat olla hyvinkin pitkiä. Tämän vuoksi mat-
ka-aikamittauksessakin voidaan olettaa olevan enemmän epävarmuusteki-
jöitä kuin tavallisella valtatieosuudella. Tämän vuoksi aluksi tulisikin  vain 

 kerätä mittaustietoa  ja  analysoida tiedon sekä laadittavien ennusteiden luo-
tettavu  utta.  

Järjestelmän teknisiin ongelmiin osataan  jo  ainakin tietyssä määrin varautua 
 Lahti-Heinola -järjestelmästä saatujen kokemusten perusteella. Kellojen 

synkronointi ei aiheuttane ongelma, koska synkronoinnista  on  saatu koke-
musta tiesääasemien kellojen yhteydessä. Myös matka-ajan ennustamista 
kehitetään  Lahti -  Heinola —järjestelmän yhteydessä, mitä voidaan varmasti 
hyödyntää myös rajaliikenteen järjestelmää suunniteltaessa. Suurempia 
epävarmuustekijöitä liittynee matka-aikatiedon ymmärrettävyyteen tienkäyt-
täjien keskuudessa sekä tienkäyttäjien reaktioihin matka-aikatiedon saades-
saan. Tähän vaikuttaa tiedottamistapa, -ajankohta  ja  tiedotuksen sisältö. 
Tiedottaminen tulisi pyrkiä tekemään mandollisimman selkeästi  ja  ymmär-
rettävästi. Raskaan liikenteen kuljettajat ovat kuitenkin yleensä kokeneita, 
rajaliikenteessä säännöllisesti ajavia, joten  he tottuvat  tiedottamiseen var-
masti nopeasti.  

7.2.2 	Henkilöllikenne  

Vaikutukset henkilöliikenteeseen ovat hyvin samankaltaiset kuin raskaan 
liikenteen osalta  ja  niitä käsiteltiin edellisessä kappaleessa. Tässä yhteydes- 
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sä  käsitellään mandollisia raskaasta liikenteestä poikkeavia vaikutuksia sekä 
arvioidaan vaikutusten tärkeyttä yhteyskuntataloudellisesti. 

Kaakkois-Suomen  raja-asemien  hen kilöliikenneselvityksen 1 998 /13/  mu-
kaan  raja-asemien henkilöliikenteestä pääosa  on ostosliikennettä,  jota  on 

 noin puolet kaikista suomalaisten tekemistä matkoista. Työhön liittyvien  mat-
kojen  osuus  on  alle  kaksi kolmasosaa. Suomalaisen matkaajien tarkoitus  on 

 useimmiten polttoaineen  ostaminen  rajan takaa. Venäläisten matkoista  os-
tos- ja työmatkat  ovat lähes yhtä yleisiä.  Matkojen  tarkoitus  on  edelliseen 
vuonna  1995  tehtyyn tutkimukseen verrattuna muuttunut ostosmatkapainot-
teiseksi. Vuonna  1995  suurin  osa  matkoista oli työhön liittyviä  matkoja. 

Matkojen tarkoitusjakauman  perusteella voidaan todeta, että raskaan liiken- 
teen tilanteen parantaminen  ja informoiminen  on yhteiskuntataloudellisesti 

• kannattavampaa  kuin henkilöfiikenteen informoiminen. Tämän vuoksi  raskas 
 liikenne  on  etusijalla informaatiojärjestelmiä  ja  tiedotusta toteutettaessa. 

Myös ongelmat ovat raskaan liikenteen osalta suurempia; jonoja muodostuu 
useammin  ja ruuhkatilanteet  kestävät kauemmin. 

Epävarmuustekijöistä  järjestelmän teknisen toimivuuden voidaan olettaa 
aiheuttavan yhtä suuren  riskin  sekä henkilöliikenteelle että tavaraliikenteelle. 
Tietosisällön ymmärrettävyys voi  sen  sijaan olla heikompaa henkilöliikenteen 
osalta, koska henkilöliikenteen kuljettajat ovat tavaraliikenteen kuljettajia 
useammin satunnaisia matkailijoita. Tällöin järjestelmästä ei ole kertynyt 
heille kokemuksia  ja  viestien ymmärtäminen lienee ensikertalaiselle vaike-
ampaa. Tämän vuoksi järjestelmään liittyvät epävarmuustekijät saattavat olla 
henkiläliikenteen osalta suurempia. 

Henkilöliikenteen  matka-ajoista informoiminen  on  myös raskasta liikennettä 
hankalampaa Schengen-  ja  ei-Schengen  -maiden  kuljettajien erilaisesta  tar- 

kastuskäytännöstä 
 ja  edelleen rajanylitysajoista johtuen. Ongelmaa käsitel-

tiin tarkemmin luvussa  4.3.5 tienvarsiopasteiden  tarkastelun yhteydessä.  

7.3 	Jononpituuden mittausjärjestelmä  

7.3.1 	Tavaraliikenne 

Jononpituuden mittauksesta  ei ole aikaisempia käyttökokemuksia. Jononpi-
tuuden mittauksen  ja  tiedotuksen tavoitteet ovat samanlaiset kuin matka-
aikaseu rantajärjestelmän. Tienkäyttäjille pyritään tuottamaan ajantasaista 
tietoa rajalla vallitsevasta liikennetilanteesta, jotta tienkäyttäjät voivat halu-
tessaan valita vaihtoehtoisen reitin  tai  ottaa muuten tilanteen huomioon esi-
merkiksi pysähdyksiä suunnitellessa. Näin  ollen  myös vaikutukset ovat hyvin 
samankaltaisia edellä esitettyyn matka-aikaseurantajärjestelmään, minkä 
vuoksi tässä yhteydessä keskitytään käsittelemään matka-aikaseurannasta 
mandollisesti poikkeavia vaikutuksia. 
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Yhtenä erona matka-aikaseurantajärjestelmään  on jonopituudesta  tiedotta-
misessa  on se,  että rajanylitysajan arvioiminen  jää tienkäyttäjälle.  Raskaan 
liikenteen osalta tämä ei kuitenkaan todennäköisesti aiheuta suurempia on-
gelmia, koska raskaan liikenteen kuijettajat ovat usein säännöllisesti rajan 
ylittäviä  ja  heillä  on  kokemusta rajaliikenteen ongelmatilanteista.  He  toden-
näköisesti tietävät kuinka pitkää odotusaikaa tietyn pituinen jono tarkoittaa. 
Tavaraliikenteen osalta erittäin tärkeä tieto niin matka-ajan kuin jonopituu-
desta tiedottamisen lisäksi  on  rajan sulkemisajasta tiedottaminen, jotta odo-
tusaika voidaan käyttää esimerkiksi lepotaukoihin. 

Vaikutukset järjestelmän toimiessa huonosti 

Mikäli järjestelmä ei toimi oikein, menettää  se  helposti uskottavuutensa. Vai-
kutukset järjestelmän toimivuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa ovat jono-
seurantajärjestelmässä hyvin samankaltaisia matka-aikamittausjärjestelmän 
kanssa. Myös jononpituudesta tiedotettaessa tienkäyttäjä voi mieltää tiedo-
tettavan nykyisen jononpituuden ennusteeksi  ja  saavuttaessa rajalle tilanne 
voi olla muuttunut. Tämän vuoksi tiedotettaessa tulisi painottaa milloin  tie-
dotettavat  havainnot  on  tehty. Lisäksi tienkäyttäjille tulisi pystyä antamaan 
luotettava ennuste tilanteen kehittymisestä. 

Järjestelmän teknisestä toimivuudesta ei ole aikaisempia kokemuksia, joten 
mandollisia epävarmuustekijöitä  on  melko vaikea määrittää. Seurantajärjes-
telmän toimintaperiaate ei ole kuitenkaan monimutkainen. Näin  ollen  myös 
tässä yhteydessä voidaan todeta, että teknistä toimivuutta suurimmat epä-
varmuustekijät liittyvät tiedotettavan asian sisältöön  ja sen ymmärrettävyy

-teen.  Tiedon ymmärrettävyydessäkin voidaan olettaa olevan eroja henkilö-  ja 
 tavaraliikenteen osalta, koska kuljettajien  kokemus rajaliikenteestä  on  erilai-

nen. Raskaan liikenteen kuljettajien osalta jonopituustieto varmasti ymmär-
retään  ja  tietoa osataan myös hyödyntää, koska kuljettajilla  on  kokemusta 
rajaliikenteen ongelmatilanteista. Henkilöliikenteen osalta tilanne  on  hieman 
erilainen  ja  sitä  on  käsitelty seuraavassa luvussa. Seurantalaitteiston toimi-
vuutta  ja  siitä saatavan tiedon luotettavuutta tulisi kuitenkin seurata ennen 
tiedottamisen aloittamista, jotta mandolliset ongelmat laitteiston toimivuu-
dessa saataisiin selville.  

7.3.2 	Henkiläliikenne 

Henkilöliikenteen  osalta jonopituudesta tiedottamisella  on  samanlaisia vai-
kutuksia kuin tavaraliikenteesessä. Kuitenkin myös tässä yhteydessä voi-
daan todeta, että tavaraliikenteen vaikutukset ovat ensisijalla järjestelmiä 
toteutettaessa, koska henkilöliikenteestä valtaosa  on ostosliikennettä  ja  ta-
varaliikenteen ongelmat ovat suurempia. 

Henkilöliikenteen  osalta tiedotettavan jonopituuden ymmärtämiseen liittynee 
raskasta liikennettä enemmän ongelmia. Satunnaisen autoilijan todennäköi-
sesti erittäin vaikea arvioida millaista matka-aikaa tietty jonopituus tarkoittaa. 
Tämän vuoksi jononpituus ei välttämättä ole hyvä informaatio tarjottavaksi 
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henkilöliikenteelle. Vääränlainen  arviointi  tai  arvioinnin vaikeus saattaa aihe-
uttaa ärtymystä ku Ijettajien keskuudessa.  

7.4 	Eri tiedotusmenetelmät  

7.4.1 	Tiedotusvälineiden soveltuvuus rajaliikenteen 
tiedotukseen  

Tiedotus tulee tehdä selkeästi  ja  ymmärrettävästi, jotta väärinkäsityksiä ei 
pääse tapahtumaan. Tiedottamiseen tienvarsiopastein liittyy useita ongel-
mia. Tiedotus tulee tehdä neljällä kielellä sekä erikseen vähintään kandelle 
eri ajoneuvoryhmälle; henkilö-  ja tavarallikenteelle.  Tämä lisää tien varressa 
esitettävän tiedon määrän niin suureksi, että autoilijoilla voi olla vaikeuksia 
sisäistää esitetty tieto riittävän hyvin. Tällöin järjestelmän uskottavuus kärsii 

 ja  autoilijat voivat kokea tilanteen  tu rhauttavaksi.  Lisäksi tienvarsiopasteiden 
investointikustannukset ovat suuret. Hyvä puoli tievarsiopasteissa  on  kuiten-
kin tienkäyttäjien hyvä tavoitettavuus, opasteilla tavoitetaan periaatteessa 
kaikki ohi ajavat autoilijat. Mikäli tienvarsiopasteita lähdettäisiin kehittämään 
rajaliikenteen tiedotukseen, tulisi tiedon määrää rajoittaa esimerkiksi tiedot-
tamalla  vain  raskaalle liikenteelle  ja  käyttämällä symboleita tekstin sijaan. 

Hyviä  ja  tekniikaltaan  jo  toteutettavissa olevia tiedotusmenetelmiä ovat  inter- 
net, radio, infopisteet  sekä ruutukehämonitorit, joiden avulla voidaan olettaa 
tavoitettavan melko suuri  osa  rajalle suuntautuvasta liikenteestä. Aikaisem-
missa tutkimuksissa  on  osoitettu, että internetillä, radiolla sekä infopisteillä 

 on  oma käyttäjä-  ja kuuntelijajoukkonsa.  Elokuussa  1999 Shell Amiraalissa 
 tehdyn kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa vastaajista piti tiedottamista 

rajaliikenteestä tarpeellisena  ja  seitsemän autoilijaa kymmenestä voisi 
muuttaa matkasuun nitelmiaan tiedotuspisteestä saatavan tiedon perusteella 
esimerkiksi väljentämällä aikataulua, hidastamalla ajonopeutta  tai  käyttä-
mällä vaihtoehtoista rajanylityspaikkaa  tai matkareittiä. /17/  

Käytännössä heti toteutettavissa olevia tiedotusvälineitä ovat myös  GSM-
puhelimiin  perustuvat palvelut sekä kuljetusliikkeiden omat kuljetustenoh-
jausjärjestelmät. Matkapuhelimiin perustuvissa palveluissa  on  aina joku muu 
palvelutuottaja toteuttamassa palvelun, mutta kuljetusliikkeiden järjestelmis-
sä tieto voidaan tuottaa mandollisesti myös suoraan järjestelmiin  tai  ainakin 
sovittuun rajapintaan. Näiden palvelujen toteuttaminen vaatii yhteistyötä 
kuljetusliikkeiden  ja  muiden palveluntuottajien kanssa. 

Tulevaisuuden tiedotuskanavia, jotka vaativat vielä kehittämistä ovat uusiin 
matkapuhelimiin  ja ajoneuvolaitteisiin  perustuva tiedotus sekä digitaalinen 

 radio  ja  televisio. Niiden vaikutuksista ei vielä ole kokemuksia. Voidaan kui-
tenkin olettaa, että vaikutukset ovat samankaltaisia, kuin  radion  tai internetin 

 kautta tehtävällä tiedotuksella. Ajoneuvolaitteisiin vastaanotettava tiedotus ei 
saisi kuitenkaan kiinnittää kuljettajan huomiota pois ajamisesta  ja  siten aihe-
uttaa liikenneturvallisuusriskejä. 



66 	 Rajaliikenteen ajantasainen  tiedotus 
VAIKUTUKSET  

7.4.2 	Tiedotusvälineillä  tavoitettavat  kohderyhmät 

Eri tiedotusvälineillä tavoitetaan eri tienkäyttäjäryhmiä. Tielaitoksen vuonna 
 1 996  tehdyssä selvityksessä "Autonkuljettajien informaatiotarpeet"  /7/  selvi-

tettiin mitä tiedonhankintavälineitä autoilijat käyttävät  ja  haluaisivat käyttää 
tulevaisuudessa sekä miten tieto vaikuttaa heidän käyttäytymiseen. Nykyti-
lanteessa usein tehtävillä matkoilla eniten käytetyt tiedotusvälineet olivat 
sanomalehti,  radio  ja  televisio. Harvoin tehtävillä matkoilla eniten käytettiin 
muuttuvia nopeusrajoituksia, tiekarttaa, erilaisia muuttuvia opasteita, radiota, 
sanomalehteä, televisiota  ja tietyökarttaa.  Yleisesti harvoin tehtävil  lä  mat-
koilla liikenne-  ja tieolosuhteita  koskevaa tietoa hankittiin kokonaisuudes-
saan enemmän  (79 %  kuljettajista ilmoitti hankkivansa tietoa) kuin usein 
tehtävillä matkoilla  (58%).  

Usein toistuvifla matkoilla tulevaisuuden tiedotusvälineiden käyttöön vaikutti 
eniten ajosuorite, mutta myös vastaajan ikä  ja  sukupuoli. Paljon ajavat, kes-
ki-ikäiset  ja  nuoret sekä miehet sanoivat käyttävänsä tiedotusvälineitä muita 
enemmän. Yli  64-vuotiaat arvelivat käyttävänsä eri tiedonhankintavälineitä 
muita harvemmin. Harvoin toistuvilla matkoilla tulevaisuuden tiedotusväli-
neiden käyttö riippui taustamuuttujista vähemmän.  /7/  

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että paljon ajavat käyttävät eri  tie-
donhankintavälineitä  vähän ajavia enemmän. Myös nuoret  ja  keski-ikäiset 
hankkivat tietoa vanhempia enemmän. 

Internetin käyttäjäjoukko  laajenee jatkuvasti. Taloustutkimuksen  /9/  mukaan 
lähes kaksi miljoonaa suomalaista käyttää internetiä vähintään kerran viikos-
sa, joten internetillä tavoitetaan suuri joukko autoilevista suomalaisista. Arvi-
oitavaksi  jää,  kuinka suuri  osa  autoilijoista käyttää internetiä liikennetiedon 
hankintavälineenä. Käyttäjäjoukosta voidaan kuitenkin todeta, että nuoret 
käyttävät internetiä vanhempia enemmän. Toisaalta nuoret  ja  keski-ikäiset 
myös ajavat  ja  käyttävät tiedonhankintavälineitä yleisestikin eniten.  

Radio on  yksi yleisimmistä käytössä olevista liikenteen tiedotusvälineistä. 
 Radion  käytöstä  ja käyttäjäjoukosta  liikenteen tiedotusvälineenä  on  tehty 

joitakin tutkimuksia. Autonkuljettajien tietotarpeet -selvityksen mukaan lähes 
puolet kuijettajista hankkii liikennetietoa  radion  kautta. Tiehallinnon liikenne-
tilannetiedottamiseen liittyvässä tienkäyttäjätutkimuksessa  /4/ valtateillä 1, 4 

 ja  6  tehdyn kyselyn mukaan  65 - 70%  kuunteli  matkan  aikana autoradiota. 
Näin olen voitaneen olettaa, että radiota kuuntelee enemmän kuin puolet 
autoilijoista  matkan  aikana. Tietoa  on  nykyisin saatavissa paitsi Yleisradion 
kanavilta, myös valtakunnallisilta kaupallisilta kanavilta. Rajaliikenteessä 
esiintyvistä ongelmista johtuen voidaan olettaa, että rajaliikenteessä ajavat 

 eten  kin  tavaraliikenteen ku ljettajat kuuntelevat  rad  iota  keskimääräistä 
enemmän. 

Infopisteitä  käyttävät sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen kuljettajat. 
Rajan läheisyydessä sijaitsevan  Shell Amiraalissa  tehdyn asiakaskyselyn 

 /17/  mukaan lähes  90%  kyselyyn osallistuneista oli huomannut tiedotuspis- 
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teen  ja  68%  oli katsonut päätteen esittämiä rajaliikennekuvia sekä  sää-  ja 
kelitietoja. Ammattiautoilijat ja  työntekijät olivat huomioineet tiedotuspisteen 
hieman muita useammin. Vastaajista  67%  piti rajalta saatavaa tietoa tarpeel-
lisena. Tärkeimpänä tietoa pitivät  alle  30-vuotiaat, eli  50-vuotiaat sekä  am-
mattiautoilijat.  Näitä tuloksia ei voida yleistää  koko  Suomeen mutta ne anta-
van varmasti hyvän kuvan nimenomaan rajan läheisyydessä olevan  Shell 

 Amiraalin tiedotuspisteen käytöstä. 

Matkapuhelimiin perustuvien  palvelujen käyttäjäjoukko  on  oletettavasti 
hyvin samankaltainen internet-käyttäjien kanssa, vaikkakin laajempi. Tutki-
musten mukaan joka  kolmas  suomalainen omistaa matkapuhelimen. Paljon 
autoilevista sekä tavaraliikenteen kuljettajista matkapuhelin  on  oletettavasti 
lähes kaikilla. Autonkuljettajien informaatiotarpeet —selvityksen mukaan 
vastaajista joka  kolmas  olisi valmis maksamaan  GSM-puhelimeen tulevista 
liikennetiedotteista. Selvitys  on  tehty vuonna  1 996  ja  tilanne voi olla joiltakin 
osin muuttunut, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina. 
Maksulliset matkapuhelinpalvelut ovat  jo  yleistyneet  ja  voidaan olettaa, että 
myös maksullisille liikennetiedotteille olisi markkinoita.  GSM-palveluilla  ta- 
voitettava kohderyhmä  jää  kuitenkin varmasti vähäisemmäksi kuin esimer-
kiksi internetillä tavoitettava ryhmä.  

Internet-selaimella  varustettujen matkapuhelimien  (WAP-puhelimet,  kol-
mannen  sukupolven matkapuhelimet) myötä niiden asema liikenteen tiedo-
tusvälineenä vahvistunee tulevaisuudessa. Etenkin raskaan liikenteen kul-
jettajien keskuudessa matkapuhelin  on  tärkeä tiedonsiirtoväline myös  sen 

 perinteisessä käyttötarkoituksessa puhelimena, kun kuljettajat soittelevat 
toisilleen  ja  kysyvät liikennetilannetietoja esimerkiksi rajaliikenteen osalta. 

Ruutukehämonitorit  on  tässä selvityksessä esitetty toteutettavaksi sata - 
mun, terminaaleihin  sekä maaliikennekeskuksiin, joista lähtee paljon rajalle 
suuntautuvia kuljetuksia. Kohderyhmänä  on  tavaraliikenteen kuljettajat. 

Tienvarsiopasteilla  kohderyhmänä  on  kaikki rajalle suuntautuvat kuljettajat. 
Opasteilla tavoitetaankin käytännössä lähes kaikki opastaulujen ohi ajavat 
kuljettajat. 

Teksti -TV:n  käyttöä selvitettiin  Shell  Amiraalin asiakaskyselyssä  /17/.  Vas-
taajista puolet oli katsonut  sää-  ja kelitietoja tekstitelevisiosta ja  he  toivoivat 
tekstitelevisioon tietoa myös rajaliikenteestä. Tarveselvityksen kyselyn pe-
rusteella teksti-TV:tä pidettiin kuitenkin yhtenä vähiten tärkeistä tiedotusme-
netelmistä. Tähän vaikuttaa luultavasti  se,  että teksti-TV:stä ei ole vielä 
mandollista saada tietoa rajaliikenteestä, jolloin  se  ei voi olla rajaliikenteen 
tiedotusvälineenä tärkeä. Tulevaisuudessa kuitenkin etenkin viranomaiset 
toivoivat, että rajaliikennetietoa tarjottaisiin myös teksti -TV:n  kautta. Selvi-
tysten perusteella oletetaan, että teksti-TV:llä tavoitetaan vajaa puolet autoi-
lijoista. 
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RDS-tiedotteita voivat vastaanottaa kaikki autoilijat, joiden autossa  on RDS-
vastaanottimella  varustettu  radio.  Kaakkois-Suomen tulli-  ja  raja -asemien 

 tienkäyttäjätutkimuksen  /14/  mukaan vajaalla viidenneksellä  rajaliikenteen 
kuijettajista  oli  ajoneuvossaan RDS-radio.  Myös vuonna  1996 valtateillä 1, 4 

 ja  6  tehdyn kyselyn  /4/  mukaan varmuudella noin viidenneksellä autoilijoista 
 on radiossaan RDS-toiminto.  Tosin vastaajista  1 5%:lla  ei ollut lainkaan tietoa 

asiasta. Tällä hetkellä voitaneen olettaa, että  20-30%:lla  kuljettajista  on radi-
ossaan RDS-toiminto. RDS -tiedotteen  vastaanottaminen  onnistuu Yleisradi-
on kanavia  kuunneltaessa  sekä kasetti-  ja  CD-soitinta  kuunneltaessa  mikäli 
taustalla radiossa  on  päällä YLE:n kanava.  

Tienkäyttäjän  linjan käyttämistä kysyttiin myös  Shell Amiraalissa  tehdyn 
 asiakaskyselyn  /17/  yhteydessä. Vastaajista  vain 6%  oli soittanut  Tienkäyt-

täjän  linjalle  kysyäkseen rajaliikennetilanteesta  tai sää-  ja  keliolosuhteista. 
Tarveselvityksen  /3/  perusteella  Tienkäyttäjän  linjaa ei nykytilanteessa koettu 
tärkeäksi  tiedotusmenetelmäksi.  Selvitysten perusteella voidaan todeta, että 

 Tienkäyttäjän  linja ei ole  rajaliikenteen tiedotusvälineenä  kovin  yleinen  ja 
 käyttäjäjoukko  on  pieni. 

Muiden  ajoneuvolaitteiden  kautta  tapahtuvalla tiedotuksella tavoitettava  koh-
deryhmä riippuu  ajoneuvolaitteiden  yleistymisestä.  Kuljetusliikkeillä  on  nykyi-
sin  jo  kuljetusten  ohjausjärjestelmiin  liittyvät  ajoneuvolaiteet  autoissaan, jol-
loin  rajaliikenteestä  tiedottaminen suoraan autoihin tavaraliikenteen osalta 
voisi yleistyä muita nopeammin.  Se  riippuu kuitenkin yritysten  halukkuudesta 

 hyödyntää tarjolla olevaa tietoa. 

Taulukko  7-1  Yhteenvetona arviot eri tiedotusvälineillä  ta  voit  etta  vista  kohde- 
ryhmistä  rajaliikenteessä. 

Tiedotusväline  Arvio  tiedotusvalineellä tavoitettavasta  kohde - 
_________________ ________ ryhmästä_rajaliikenteessä  
Internet  Laaja kohderyhmä, erityisesti nuoret  ja  keski -ikäiset  
__________________________ _____- 	kuljettajat  

Noin puolet kuljettajista.  Radio  
__________________________ Tavaraliikenteen_osalta_enemmän. 
Infopisteet  Noin  70  % palvelualueella pysähtyvistä  autoilijoista  
__________________________ (valtatie_7_Shell_Amiraali) 
Ruutukehämonitorit  I 	Tavaraliikenteen kuljettajat  terminaaleissa 
Tienvarsiopasteet  Kaikki ohi ajavat kuljettajat 
Teksti -TV  Vajaa puolet autoilijoista ennen  matkan  aloittamista  
RDS-tiedotteet  20-30%  kuljettajista.  
Ajoneuvolaitteet Ajoneuvolaitteiden  yleistyminen  on  vasta  al kuvai- 

heessa  ja  kehitystyötä tehdään vielä. Tavaraliiken- 
teessä yleistyminen  vo  olla  henkilöliikennettä  no- 

_________________________ peam  paa.  
Matkapuhelimiin  perustuvat Erityisesti nuoret  ja  keski-ikäiset kuljettajat. 
palvelut ______________________________________________ 
Tienkäyttäjän  linja Pieni  käyttäjäjoukko.  

S  
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET 

Tämän selvityksen perusteella voidaan esittää seuraavia johtopäätöksiä  ra- 
jaliikenteen tiedotuksesta: 

Rajaliikenteen ajantasaisella tiedotuksella  pyritään ratkaisemaan ensisi- 
jaisesti tavarallikenteen sujuvuusongelmia rajalla  ja  rajalle johtavilla teillä. 
Matka-aikatieto  on  jonopituustietoa  selkeämpi  ja ymmärrettävämpi.  

J  Kaakkois-Suomen 	liikennekeskuksella  on 	päärooli 	rajaliikenteen  ajan- 
tasaisessa seu rannassa  ja tiedotu ksessa.  

u  Yhteistyö  ja  tiedon vaihtaminen liikennekeskuksen  ja rajavartiolaitoksen, 
tullin,  satamien, poliisin  ja hätäkeskuksen  välillä muodostaa tärkeän osan 
liikenteen seu rannasta  ja  tiedottamisesta. 
Järjestelmästä saatavaa tietoa tulee seurata  ja  analysoida riittävän  pit- •  kään  ennen tiedotuksen aloittamista.  

u  Nykyisen matka-ajan  tai  jonopituuden  lisäksi tulisi pystyä laatimaan luo- 
tettava ennuste liikennetilanteen kehittymisestä.  

U  Tiedottaminen kannattaa aloittaa internetin  ja radion  kautta. 
' Henkilöliikenteelle  tiedottamiseen liittyy enemmän epävarmuustekijöitä 

kuin tavaraliikenteelle tiedottamiseen. 

Tarkastelun perusteella rajaliikenteen seurantalaitteisto  ja  tiedottaminen 
esitetään toteutettavaksi kandessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen toi-
menpiteet esitetään toteutettavaksi vuosina  2001-2002  ja  toisen vaiheen 
toimenpiteet vuosina  2002-2005.  

Ensivaiheessa  

i  toteutetaan matka-aikamittau kseen perustuva seu rantajärjestelmä Vaa-
limaalle, koska tarvittava laifteisto  on  jo  osittain valmiina. Matka-
aikamittauksen aloittaminen vaatii tunnistuspisteen toteuttamisen tiever-
kolle sekä keskusjärjestelmän toteuttamisen.  

U  järjestelmästä saatavaa tietoa kerätään  ja  analysoidaan sekä arvioidaan 
tiedon luotettavuutta ennen tiedottamisen aloittamista.  

U  sovitaan rajaviranomaisten kanssa tiedottamiskäytäntö rajan sulkemisti-
lanteissa.  

U  päivitetään  nykyistä rajakamerakuvia useammin  (5-15  minuutin välein) 
sekä lisätään internetiin uuden  kameran välittämä kuva.  

U  tiedon ollessa riittävän luotettavaa, aloitetaan tiedotus raskaan liikenteen 
matka-aikojen osalta.  

U  tiedotus aloitetaan internetissä, johon perustetaan rajaliikenteelle omat 
uudet sivut. Samanaikaisesti myös tiedotus  radion  kautta aloitetaan  in

-ternetin  välityksellä.  
U  aloitetaan RDS-tiedotteiden lähettäminen rajan  sulkemis- ja  avaamista-

pauksissa.  
U  internet-sivujen toteutuksen jälkeen lisätään sivut kahteen infopisteeseen 

(Teboil Rajahovi  ja  Shell  Amiraali)  
U  sovitaan ruutukehäminitorien toteuttamisesta satamiin, terminaaleihin  ja 

maaliikennekeskuksiin 
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kehitetään matka-aikojen ennustemenetelmiä (liikenteen kehityssuunta) 
kehitetään internet-sivuja 

Toisessa vaiheessa 

aloitetaan Nuijamaan  ja  Imatran järjestelmien suunnittelu 
aloitetaan tiedon tuottaminen muiden palveluntuottajien  ja  kuljetusyritys-
ten järjestelmiin niiltä osin kun  he  eivät pysty hyödyntämään internetissä 
olevaa tietoa. 
suunnitellaan  ja  toteutetaan muut mandolliset infopisteet 
tiedotetaan myös henkilöliikenteen matka-ajoista, mikäli tieto  on  tarpeek-
si luotettavaa 

Tulevaisuudessa keskeisimmiksi tiedotusvälineiksi nousevat uudentyyppiset 
matkapuhelimet, joiden käyttö riippuu niiden yleistymisestä. Varmistamalla 
että internetissä  on  saatavilla ajantasaista  ja  luotettavaa tietoa rajalilken-
teestä, saadaan tieto tulevaisuudessa myös tienkäyttäjille ajoneuvoon  mat-
kan  aikana. Myös ajoneuvolaitteet ovat tulevaisuuden tiedotusvälineitä. Nii-
den yleistyminen vienee pidemmän aikaa kuin uudentyyppisten matkapuhe-
limien kalliimman hankintahinnan vuoksi. Henkilökohtaisten maksullisten 
matkapuhelimiin perustuvien palvelujen yleistyminen riippuu siitä, milloin 
tiedotettava tieto  on  välittäjien käytettävissä sekä eri tiedonvälittäjien haluk-
kuudesta kehittää kyseisiä palveluja. 

. 
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Tavoitteet 

Tämän selvityksen tavoitteena oli laatia aikaisempien selvitysten jatkotyönä 
suunnitelma  raja -asemien liikenne-  ja kelitilanteiden joukkotiedottamisesta. 

 Työssä  on  tarkasteltu rajaliikenteessä esiintyviä ongelmatilanteita sekä  mää
-ritetty ongelmatilanteissa esiteffävän  joukkotiedotuksen sisältö, ajankohta 

sekä käytettävät tiedotuskanavat. Lisäksi  on  selvitetty millaisilla liikenteen 
seurantalaitteilla tiedotus  on  mandollista toteuttaa. Toisena osana selvityk-
seen liittyi Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen roolin määrittäminen rajalii-
kenteen tiedotuksessa. 

Ongelmat 

• 	 Rajaliikenteen  ongelmana  on  liikenteen satunnainen jonoutuminen rajalla, 
johon vaikuttaa Venäjän viranomaisten toimintatavat, Suomen  ja  Venäjän 
rajaviranomaisten käytettävissä olevat resurssit, liikennemäärien vaihtelu, 
häiriö-  ja erikoistilanteet, liikennejärjestelyiden  toimivuus sekä  sää  ja  keli. 
Useimmiten ongelmien aiheuttajana  on  Venäjän viranomaiset, joiden toimia 

 on  erittäin vaikea ennakoida. Ongelmatilanteet syntyvät usein täysin yllättä-
en. 

Rajallikenteen jonoutumistilanteessa  ratkaiseva tapahtuma  on  rajan mandol-
linen sulkeminen Suomen puolella.  Eli  tilanne, jossa Suomen  ja  Venäjän 
välinen  raja -alue  on  täynnä ajoneuvoja,  ja  Suomen puolelta ei enää päästetä 
ajoneuvoja läpi. Toinen ratkaiseva tapahtuma  on  rajan aukaiseminen. Ajan- 
tasaisen tiedotuksen suunnittelua varten ongelmatilanne  on  jaettu osiin tie-
dotuksen ajankohdan  ja  sisällön perusteella seuraavasti:  
1. Normaali tilanne  
2. Liikenne jonoutunutta 

• 	 3.  Suomen puolella  raja  suljetaan määräajaksi  
4. Raja  aukaistaan  

Tiedotus  ja  liikenteen seurantajärjestelmät 

Rajaliikenteen ajantasaisen  tiedotuksen pääasiallisena sisältönä  on  tarkas-
telu matka-ajasta  ja jonopituudesta  tiedottamista. Käytettävistä tiedotusväli-
neistä  on  tutkittu internetiä, radiota, infopisteitä, ruutukehämonitoreita, tien-
varsitiedotusta, teksti-TV:tä, RDS-radiota  ja ajoneuvolaitteita, matkapuheli-
mun  perustuvia palveluja sekä tienkäyttäjän linjaa. 

Nykyisen matka-ajan  tai  jonopituuden  lisäksi myös ennuste liikenteen kehi-
tyssuunnasta tulisi pystyä esittämään tienkäyttäjälle, koska nykyinen matka- 
aika  tai  jonopituus  voidaan ymmärtää ennusteena. Tällöin tilanne rajalla voi 

 tulla  yllätyksenä,  jos  matka-aika  tai  jonopituus  on  muuttunut  matkan  aikana. 
Lisäksi tiedotus  on  tehtävä erikseen tavara-  ja henkilöliikenteelle,  koska nii-
den osalta tilanne voi rajalla olla hyvinkin erilainen. Tavaraliikenteessä jonoja 
muodostuu useammin  ja ongelmatilanteet  kestävät pidempään. 
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Tiedotusta käsiteltiin ongelmatilanteittain sekä matka-ajan että jonopituuden 
osalta. Tilanteessa  1.  Normaali tilanne sekä  2.  Liikenne jonoutunutta tien- 
käyttäjiä esitetään informoitavaksi nykyisestä jonopituudesta  tai  matka-ajasta 
sekä liikennetilanteen kehityssuunnasta (liikenne ruuhkautuu/sujuvoituu). 
Tilanteessa  3.  Suomen puolella  raja  suljetaan määräajaksi tienkäyttäjiä tie-
dotetaan rajan sulkemisesta, tiedossa olevasta rajan sulkemisajasta sekä 
mandollisesti sulkemisen syystä. Tällöin ei tiedoteta matka-ajasta, koska 
tieto  on  vanhaa jonojen ollessa pitkiä. Jonopituudesta  sen  sijaan voidaan 
tiedottaa. Tilanteessa  4 Raja aukaistaan  tiedotetaan rajan aukaisemisesta 
tietyn ajan, jonka jälkeen tiedotetaan kuten normaalitilanteessa jononpituu-
desta  tai  matka-ajasta sekä liikennetilanteen kehityssuunnasta. Rajan lyhyt-
aikaisista sulkemisista ei tiedoteta. 

Tiedotuskanavista  hyvin rajaliikenteen tiedotukseen soveltuviksi todettiin 
internet,  radio, infopisteet'ruutukehä,  teksti -TV, RDS-radio  sekä ajoneuvo- 
laitteet. Myös matkapuhelimiin perustuvat palvelut soveltuvat rajaliikennetie-
dotukseen, mutta itse tiedotuksen hoitaa kuitenkin jokin muu palveluntuotta

-ja. Tiehallinto  ainoastaan mandollisesti kerää tiedotu ksessa hyödynnettävän 
tiedon. Tienvarsitiedotuksella tavoitettaisiin kaikki ohi ajavat ajoneuvot, mutta 
tiedotukseen  ja sen  toteuttamiseen liittyy ongelmia esitettävän tietomäärän 
rajallisuuden  ja  suurten kustannusten vuoksi. 

Matka-aikatietoa voidaan kerätä rekisterikilpien tunnistukseen perustuvalla 
järjestelmällä. Järjestelmä vaatii rekisteritunnistusaseman  raja-asemalle se-
kä vastaavan tunnistuspisteen tieverkolle, joiden perusteella määritetään 
ajoneuvon matka-aika. Lisäksi järjestelmää voidaan täydentää tihentämällä 
nykyistä pistemittausverkkoa  (LAM-pisteet). Tällöin saadaan tyydyttävä  kuva 

 liikenteen sujuvuudesta rajalle johtavalla tieverkolla. Jononpituuden mittaus 
voidaan toteuttaa tietyin välimatkoin asennettavien silmukkailmaisimien 
avulla. Jononpituudesta tiedotettaessa matka-ajan arviointi  jää tienkäyttäjäl- 
le. 	 S  
Liikennekeskuksen  rooli 

Liikennekeskuksen  roolia  on  esitetty lisättäväksi rajaliikenteen tiedotukses-
sa, koska Tiehallinnolla  on  parhaat edellytykset  ja  asiantuntemus rajaliiken

-teen tiedotusjärjestelmän  hallintaan sekä tiedottamiseen. 

Rajaliikenteen ajantasaisessa  tiedottamisessa liikennekeskuksen tehtäviä 
ovat 

liikenteen seurantalaitteista saatavan tiedon keräys  ja  analysointi (pyri-
tään toteuttamaan mandollisimman pitkälle automaattisesti) 
muilta tiedon toimittajilta (Rajavartiolaitos, Tulli, satamat, poliisi, hätäkes-
kus) saatavan tiedon keräys  ja  kokoaminen 
automaattisten laitteiden valvonta  

i  tiedottaminen 
liikenteen seurantalaitteiden sekä muiden tiedotuslaitteiden (tienvar-
siopasteet, infopisteet, ruutukehärrionitorit) korjaus-  ja  huoltotyöt 
internet-sivujen uusiminen  ja  ylläpito 
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Liikennekesku ksen laajentuvat  tehtävät aiheuttanevat jatkossa tarvetta 
Kaakkois-Suomen liikennekeskuksen päivystysajan pidentämiseen, koska 
rajaliikenteen ongelmatilanteet ajoittuvat usein ilta-aikaan. Ensi vaiheessa 
liikenteen seurantalaitteiden toteuttaminen  ja  seuranta pyritään kuitenkin 
hoitamaan nykyisillä resursseilla. Jatkossa selvitetään lisäresurssien  tai  päi-
vystysajan  jatkamisen tarve. 

Siitä huolimatta, että rooli rajaliikennetiedottamisesta  on  siirtymässä Tiehal-
linnolle, tulee Tiehallinnon  ja  muiden  raja-asemilla toimivien viranomaisten 
yhteistyön olla tiivistä, jotta tiedottaminen pystytään hoitamaan parhaalla 
mandollisella tavalla. Etenkin häiriötilanteissa yhteistyön merkitys kasvaa  ja 
yhteydenpitokanavat häiriötilanteessa  tulee olla ennalta sovitut. 

Kustannukset 

Matka-aikaseurantajärjestelmän investointikustannuksiksi  on  arvioitu noin  2 
 milj.mk  ja jonoseurantajärjestelmän  noin  1,3  milj.mk.  Lisäksi molemmissa 

vaihtoehdoissa keskusjärjestelmän investointikustannukset ovat arviolta noin 
 400 000  mk, joihin tulee lisätä käyttöohjelmiston suunnittelusta aiheutuneet 

kustannukset. Vuotuisten yltäpitokustannusten  on  arvioitu olevan matka-
aikaseurantajärjestelmässä noin  283 000  mk  ja jonoseurantajärjestelmässä 

 noin  300 000  mk. Lisäksi järjestelmän ylläpidosta aiheutuu molemmissa 
vaihtoehdoissa lisätyötä liikennekeskukselle nykyiseen verrattuna. 

Tiedotusvälineistä internetin,  radion,  teksti -TV:n, RDS -tiedotteiden, matka-
puheliniiin perustuvien palvelujen, tienkäyttäjän linjan sekä  jo  olemassa ole-
vien infopisteiden päivityksen kautta tiedottaminen ei aiheuta merkittäviä 
investointikustannuksia.  Sen  sijaan ruutukehämonitorit, uudet infopisteet 
sekä etenkin tienvarsiopasteet ovat kalliimpia investointeja. Ajoneuvolaittei

-den  kautta tiedottaminen vaatii vielä kehitystyötä  ja  laitteet eivät ole yleisty-
neet. Kustannuksia ajoneuvolaitteiden hankinnasta aiheutuu ajoneuvon 
omistajalle. 

Vaikutukset 

Sekä matka-ajasta että jonopituudesta tiedottamisella pyritään parantamaan 
rajaliikenteen sujuvuutta vaikuttamalla  matkojen  ajankohtaan, ajotapaan 
sekä reitin valintaan. Ajantasainen tiedotus tasoittaa liikennevirtaa, parantaa 
mandollisuuksia etenkin raskaan tavaraliikenteen kuijettajien lepotaukojen 
suunnitteluun, vähentää riskiohituksia  ja  ylinopeuksia, rauhoittaa kuljettajia  ja 

 parantaa rajanylitysaikojen ennustettavuutta. Näin  ollen tiedotuksella  on  su-
juvuuden paranemisen lisäksi myös liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. 

Mikäli järjestelmät toimivat huonosti, kärsii niiden uskottavuus helposti. Tä-
män vuoksi järjestelmien tekninen toimivuus tulisi olla luotettavaa. Matka- 
ajan seurannasta  on  kokemuksia  jo  Lahti  -  Heinola —väliltä, mutta jonopituu

-den  mittauksesta  ei ole kokemusta. Matka-aikaseurannasta saatujen koke-
musten perusteella tietyt ongelmatilanteet osataan kuitenkin  jo  välttää. 
Enemmän epävarmuutta voidaankin olettaa liittyvän tiedotuksen asiasisäl

-töön ja sen ymmärrettävyyteen  tienkäyttäjien keskuudessa. 
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Tavaraliikenteen ongelmat ovat rajalla henkilöliikenteen ongelmia suurem-
mat  ja tavaraliikenteelle  saatavilla vaikutuksilla  on  enemmän yhteyskuntata-
loudellista merkitystä, koska henkilöliikenteen matkat ovat pääosin vapaa- 
ajan  matkoja.  Lisäksi henkilöliikenteen tiedotukseen liittyy ongelmia johtuen 
erilaisista tarkastuskäytännöistä Schengen-  ja  ei-Schengen  -maiden  kuljetta-
jien välillä. Myös tiedotuksen ymmärrettävyyteen voidaan olettaa liittyvän 
enemmän epävarmuustekijöitä henkilöliikenteen osalta. 

Johtopäätökset  ja  suositukset 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
rajaliikenteen ajantasaisella tiedotuksella  pyritään ratkaisemaan ensisi-
jaisesti tavaraliikenteen sujuvuusongelmia rajalla  ja  rajalle johtavilla teillä. 
matka-aikatieto  on  jonopituustietoa  selkeämpi  ja ymmärrettävämpi  

o  Kaakkois-Suomen liikennekeskus ottaa pääroolin rajaliikenteen ajan- 
tasaisessa seurannassa  ja  tiedotuksessa 
järjestelmästä saatavaa tietoa tulee seurata  ja  analysoida riittävän pit-
kään ennen tiedotuksen aloittamista.  

u  luotettava ennuste liikennetilanteen kehittymisestä tulisi pystyä laati-
maan.  

U  tiedottaminen kannattaa aloittaa internetin  ja radion  kautta.  
i henkilöliikenteelle  tiedottamiseen liittyy enemmän epävarmuustekijöitä 

kuin tavaraliikenteelle tiedottamiseen. 

Rajaliikenteen ajantasaisen  toimenpiteet esitetään jaettavaksi kahteen vai-
heeseen. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet esitetään toteutettavaksi vuo-
sina  2001-2002  ja  toisen vaiheen toimenpiteet vuosina  2002-2005.  Toteu-
tettavaksi seurantajärjestelmäksi suositellaan matka-aikaseu rantaa. Ensim-
mäisessä vaiheessa seu rantajärjestelmä esitetään toteutettavaksi Vaali- 
maalle. Tiedotus esitetään aloitettavaksi internetissä  ja  radiossa  ja  vain  tava-
raliikenteelle.  Ensimmäisessä vaiheessa esitetään myös toimenpiteitä liitty-
en seurantajärjestelmän  ja  nykyisten tiedotusvälineiden kehittämiseen. Toi-
sessa vaiheessa esitetään  mm.  Nuijamaan  sekä Imatran matka-
aikaseurantajärjestelmän suunnittelun aloittamista. 
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