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TIIVISTELMÄ 

Tietyömaat  ja  tieliikenteen muut häiriötilanteet aiheuttavat lisäkustannuksia 
 ja  muita haittoja tienkäyttäjille sekä muulle yhteiskunnalle. Häiriöiden vaiku-

tusten arvioinnissa tarvitaan tietoa häiriön  ja sen  seurausten aiheuttamista 
muutoksista tien fyysisiin  ja  toiminnallisiin  ominaisuuksiin. Muutosten voi-
makkuus  ja  toteutuminen  on tapauskohtaista. Tietyömaiden  häiriöt ovat 
yleensä ennakoitavissa; muut häiriötilanteet ovat usein ennakoimattomia. 

Tienpidon  suunnittelussa joudutaan erilaisten vaihtoehtojen vertailu-  ja valin
-tatilanteislin.  Näissä tilanteissa häiriöitä koskevan vaikutustiedon painoarvo 

riippuu suunnittelutasosta sekä tarkasteltavasta tienpidon tuotteesta. Tienpi
-don  hankinnassa häiriöiden vaikutustietoa tarvitaan työmaan vaikutusten 

 hallinnan  kehittämisessä sekä nykyisten työmaajärjestelyjen ohjeistuksen 
arvioinnissa. Laatuvaatimusten  ja  normien laatimistyössä sekä tarvitaan että 
tuotetaan tietoa tieliikenteen häiriötilanteista  ja  niiden vaikutuksista. Häiriön-
hallintajärjestelmien kehittämisessä taas tarvitaan tietoa kustannuksista  ja 

 hyödyistä. 

Liikenteen häiriötilanteiden vaikutusarvioinnin kehittämisestä  on  merkittävin 
hyöty häiriöiden  hallinnan  tehostumiselle. Eniten häiriöiden suuruuteen voi-
daan vaikuttaa liikenteenohjauksen, työmaajärjestelyjen  ja  varareittien  suun-
nittelulla sekä tiedottamisella. 

Häiriötilanteiden  vaikutuksia voidaan tarkastella systemaattisesti vaikutus-
mekanismeina.  Tien  fyysisten  ja  toiminnallisten ominaisuuksien muutosten 
lisäksi tulee selvittää häiriötilanteiden vaikutusmekanismit liikenteeseen  ja 

 tienkäyttäjiin,  muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön sekä tienpitäjään. Teh-
tyjen tapaustarkastelujen sekä kirjallisuudessa esitettyjen aikaisempien  si

-mulointi- yms.  tutkimusten perusteella saatiin lisätietoa häiriöiden aiheutta-
mista viivytyksistä sekä polttoaineen kulutuksen lisäyksistä. 

Häiriöiden vaikutusarvioinnin pohjaksi laadittiin esitykset, joissa arvioitiin tien 
fyysisten  ja  toiminnallisten ominaisuuksien muutosten esiintymistodennäköi-
syyttä erilaisissa häiriötilanteissa (esimerkiksi  sillan  korjaustyömaan  yhtey-
dessä suljetaan usein yksi kaista). Lisäksi tarkasteltiin eri häiriötilanteiden 
aiheuttamien vaikutusten suuruutta  ja  merkittävyyttä (esimerkiksi kelirikko 
aiheuttaa aina viivytystä tien  pinnan  ominaisuuksien takia  ja  vaikutus  on  niin 
merkittävä, että  se  tulisi etukäteen arvioida  ja  minimoida häiriönhallinnan 
suunnittelulla). Jäsentelyjen perusteella esitettiin tarkemmat suositukset vai-
kutustyypeittäin sekä erilaisia käytössä olevia arviointimenetelmiä. 

Häiriöiden vaikutusarviointiin liittyviä puutteet ovat tietopuutteita, menetel-
mäpuutteita, häiriönhallinnan kehittämistarpeita sekä järjestelmäpuutteita. 
Osaan puutteista saadaan lisätietoa Tiehallinnon käynnissä olevien tutki-
musohjelmien avulla. Näiden lisäksi suurimmat jatkokehittämistarpeet liitty-
vät vaikutusarviointimenetelmien yhdenmukaistamiseen sekä häiriöiden ajo-
kustannusvaikutuksiin. 
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SAMMANFATTNING 

Vägarbetsplatserna och andra störningar vägtrafiken orsakar tilläggskost-
nader och andra olägenheter för trafikanterna och samhället övrigt. För be-
dömning av effekterna av störningarna behövs uppgifter om vilka föränd-
ringar störningen och dess följder orsakar vägens fysiska och funktionella 
egenskaper. Hur kraftiga förändringarna  är  och hur  de  förverkligas beror frän 

 fall till fall.  Störningarna  till  följd av vägarbeten kan vanligen förutses, medan 
övriga störningar ofta inte kan förutses. 

Vid planering av väghallningen hamnar  man  i situationer där  man  mäste 
 jämföra och välja mellan olika alternativ.  I  dessa situationer beror viktvärdet 

för uppgifterna om effekterna av störningarna  pa  planeringsnivan  och vilken 
väghällningsprodukt som granskas.  I  fraga  om upphandling av väghallningen 
behövs uppgifter om effekterna av störningarna för att utveckla hanteringen 
av effekterna av vägarbetsplatsen samt för bedömning av anvisningarna för 

 de  nuvarande regleringarna vid vägarbetspiatsen. När  man  utarbetar kvali-
tetskrav och normer behövs och produceras uppgifter om situationer som 
orsakar störningar för trafiken och effekterna av störningarna. Vid utveckling 
av  system  för att hantera störningarna behövs uppgifter om kostnaderna och 
nyttan. När  man  utvecklar bedömningen av effekterna av trafikstörningar  är 
den  största nyttan att hanteringen av störningen effektiveras.  Man  kan bäst 
inverka  på  hur stora störningarna  är  med hjälp av planering av trafikstyrning, 
vägarbetsplatsregleringar och reservrutter samt  information.  

Effekterna av störningarna kan granskas systematiskt som mekanismer för 
effekterna. Förutom  de  förändringar som sker i vägens fysiska och funktio-
nella egenskaper skall  man  också granska mekanismerna för effekterna av 
störningarna  på  trafiken och trafikanterna, samhället och miljön i övrigt samt 
väghållaren.  På basis  av  de  gjorda granskningarna samt tidigare simule-
rings- m.fl. undersökningar som presenteras i litteraturen fick  man  tilläggs-
uppgifter om vilka dröjsmål och ökade bränsleförbrukningar som störningar-
na orsakade. 

Som grund för bedömningen av effekterna av störningarna gjordes analys, 
där  man  bedömde sannolikheten för att det skall förekomma förändringar i 
vägens fysiska och funktionella egenskaper vid olika störningar (t.ex. vid 
broreparationer stängs ofta det ena körfältet av). Dessutom granskades hur 
stora och betydande effekter olika störningar orsakar (t.ex. tjällossningen or-
sakar alltid dröjsmål  på  grund av egenskaper i vägens yta och effekten  är så 

 betydande att  den  borde bedömas och minimeras  pä  förhand med hjälp av 
planering av hur störningen skall hanteras).  Pa basis  av struktureringen 
framställdes noggrannare rekommendationer enligt typer av effekter samt 
olika bedömningsmetoder som  star till buds.  

Bristerna i anknytning  till  bedömningen av effekterna av störningarna  är in
-formationsbrister,  brister i metoderna, behov att utveckla störningshanter-

ingen samt brister i systemen. Närmare uppgifter om  en del  av bristerna fas 
med hjälp av Vägförvaltningens pägäende forskningsprogram. Förutom des-
sa hänför sig  de  största behoven av fortsatt utveckling  till  att förenhetliga 
metoderna för att bedöma effekterna samt vilka effekter störningarna har  på 

 trafikantkostnaderna. 
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SUMMARY 

Roadwork areas and other road traffic incidents cause additional costs and 
other inconveniences to road users and society in general. When assessing 
the effects of disturbances, information is needed about changes in the 
road's physical and functional properties caused by an incident and its con-
sequences. The intensity and implementation of the changes vary case by 
case. Inconvenience caused by roadwork is usually predictable, but other 
incidents often are not.  

ln  road management, situations are encountered where it is necessary to 
compare and choose between different alternatives.  ln  these situations the 
importance of information on the effects of incidents depends on the level of 
planning and the road management product in question.  ln  road mainte-
nance acquisition. this information is needed in order to develop manage-
ment of roadwork effects and to assess current guidelines concerning road-
work arrangements.  ln  compiling quality standards and norms, information 
on road traffic incidents and their impact is both needed and produced.  ln 

 developing incident management systems, information on costs and benefits 
is needed. 

Developing the assessment of the effects of incidents is most beneficial in 
enhancing incident management. The magnitude of disturbances can be 
governed most by means of traffic controlling, roadwork arrangements, 
planning of alternate routes and communication. 

The effects of incidents can be examined systematically as impact mecha-
nisms.  ln  addition to changes in the physical and functional properties of the 
road. it is necessary to examine the impact mechanisms of incidents with 
respect to traffic and road users, society in general, the environment and 
road management. More information on delays and increased fuel consump-
tion caused by incidents was obtained from case studies and simulation 
studies presented in literature. 

As a basis for assessing the impact of incidents, analysis were compiled in 
which the probability of changes occurring in the road's physical and func-
tional properties were assessed in different cases (such as closing one lane 
during bridge repair). The magnitude and significance of the effects of inci-
dents were also studied (for example, frost heaving always causes delays 
due to the properties of the road surface, and the impact is so great that it 
should be estimated beforehand and minimised by planning incident man-
agement). Based on the analysis, more detailed recommendations by type 
of impact and various assessment procedures were presented. 

Deficiencies related to incident impact assessment include a lack of informa-
tion. deficiencies in procedures, incident management development needs 
and system deficiencies. More information will be available for some of these 
deficiencies through  Finnra's  ongoing studies. Also, the greatest need for 
more development is related to harmonisation of impact assessment proce-
dures and the effects of incidents on road user costs.  



ESIPUHE  

Tietyömaiden  ja  muiden tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutukset kohdistu-
vat näkyvästi tienkäyttäjille  ja  häiriön lähiympäristölle. Siitä huolimatta eten-
kin tietyömaiden aiheuttamien haittojen arvioimiseen ei ole ollut käytettävis-
sä yhdenmukaisia arviointimenetelmiä. Nämä vaikutukset onkin harvemmin 
otettu huomioon esimerkiksi tiehankkeiden vaikutusten arvioinnissa, vaikka 
arvioitavina vaikutuksina ne ovat aivan yhtä 'todellisia" kuin käytön aikaiset 
vaikutukset. 

Selvityksessä  on  tunnistettu  ja  jäsennelty  erilaisia tieliikenteen häiriötilanteita 
sekä niiden arvioimiseksi olemassa olevia menetelmiä. Lopullisena tavoit-
teena  on  ollut muodostaa suosituksia näiden vaikutusten arvioimiseksi eri 
suunnittelu  ja  päätöksentekotilanteissa.  Saatuja tuloksia  on  tarkoitus käyttää 
myöhemmin hyväksi tienpidon vaikutusten arvioinnin ohjeistuksen kehittämi-
sessä. 

Selvitys  on  tehty Tiehallinnon Tienpidon vaikutusten  hallinnan  tutkimusoh-
jelman (VAHA) osaselvityksenä. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet  Dl 

 Ari Kalliokoski (projektipäällikkö),  Dl  Harri Vitikka  ja  Dl  Jukka  Ristikartano 
Tieliikelaitoksen Konsultoinnista  sekä KTM Juha Tervonen JT-Con:sta.  Tie- 
hallinnossa selvityksestä  on  vastannut ylitarkastaja  Anton Goebel.  Lisäksi 
työn ohjausryhmään ovat kuuluneet liikenneinsinööri Juuso Kummala, tieln-
sinööri  Jukka  Lehtinen  ja  dipiomi -insinööri Sami Petäjä Tiehallinnosta sekä 
VAHA:n projektisihteeri  Heikki  Metsäranta Strafica Oy:stä. 

Helsingissä kesäkuussa  2004. 

Tiehallinto 
Keskushallinto 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1 	Tausta  ja  tavoitteet  

Tieyömaat  ovat merkittävin tieliikenteen häiriötilanteiden aiheuttaja. Tietyö- 
maat aiheuttavat lisäkustannuksia tienkäyttäjille  ja  muulle yhteiskunnalle  Ii

-sääntyneenä  matka-aikana, ajoneuvokustannusten kasvuna, kohonneena 
onnettomuusriskinä sekä lisääntyneinä pakokaasupäästöinä. Vaihtoehtois-
ten reittien käyttäminen tietyömaiden  tai  muiden häiriöiden vuoksi myös lisää 
ajokustannuksia. Työmaat  ja  muut häiriöt vaikuttavat haitallisesti ympäris-
töön pakokaasupäästöjen lisäksi  mm.  estevaikutuksen  muodossa, Työmailla 
syntyvien liikennehaittojen arviointi  on  vaikea tehtävä, koska jokainen työ-
maa  on  erilainen  ja  niiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä  on  paljon. 

Muita tieliikenteen häiriötilanteita ovat esimerkiksi kelirikko, onnettomuudet, 
suuret yleisötilaisuudet  ja  poikkeukselliset sääolosuhteet.  Osa  häiriöistä  on 

 odotettavissa olevia  ja osa  odottamattomia. Häiriöiden vaikutusten tuntemi-
nen  on  tärkeää hankearvioinnissa, tienpidon suunnittelussa  ja  hankinnassa 
sekä itse haittojen hallitsemisessa. Käsitteenä häiriöiden hallinnalla tarkoite-
taan tieliikenteen häiriötilanteiden havaitsemista, hoitamista  ja  poistamista. 

Häiriötilanteiden  aiheuttamien vaikutusten arviointiin eri suunnittelutilanteissa 
tarvitaan tietoa  ja  toimenpidesuosituksia.  Häiriöiden  hallinnan  tavoitteena  on 

 viime kädessä minimoida liikenteelle aiheutunut haitta kustannuksineen. Häi-
riötilanteiden hallinta nostaa myös urakkahintoja, joten eri toimenpiteiden 
kustannustehokkuuden arviointia  on  tarpeen kehittää. 

Tämän selvitystyön päätavoitteena  on  tuottaa suosituksia tietyömaiden  ja 
 muiden häiriötilanteiden aiheuttamien vaikutusten arviointiin eri suunnitteluti-

lanteissa. Työn tarkemmin määriteltyjä tavoitteita ovat: 

•  Tunnistaa  ja  luokitella tietyömaat  ja  muut häiriötilanteet tienpidon suun-
nittelua. vaikutusten arviointia  ja  häiriötilanteiden  hallintaa palvelevilla ta-
voilla. 

• Yksilöidä  ne suunnittelu-  ja  päätöksentekotilanteet,  joissa tarvitaan tietoa 
tietyömaiden  ja  muiden häiriötilanteiden vaikutuksista. 

•  Tunnistaa eri häiriötilanteiden vaikutukset  ja  käytettävissä olevat mene-
telmät niiden arvioimiseksi. 

•  Arvioida eri vaikutusarvioinnin menetelmien  ja  menettelytapojen soveltu-
vuutta  ja  tehoa todellisissa käyttötilanteissa. 

•  Tehdä suositukset tietyömaiden  ja  muiden häiriötilanteiden vaikutusten 
arvioimiseksi eri suunnittelu-  ja  päätöksentekotilanteissa. 
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TIELIIKENTEEN HAIRIÖTILANTEET  

2  TIELIIKENTEEN  HAIRIÖTILANTEET  

2.1 	Yleistä 

Tieliikenteen häiriötilanteella tarkoitetaan epätavallista liikennetilannetta. 
Näitä  on  luokiteltu tarkemmin taulukoissa  2.1  ja  2.2.  Häiriötilanteet  voidaan 
jakaa ennalta tiedossa oleviin  ja  ennakoimattomiin  häiriöihin. Tärkeimmät 
häiriötä kuvaavat ominaisuudet ovat häiriön kesto  ja  vakavuus,  jota  kuvataan 
yleensä sanallisesti (esimerkiksi  tie  poikki)  tai  välityskyvyn  muutoksella. Nä-
mä ominaisuustiedot yhdistettynä häiriötilannetta koskevaan liikenteen mää-
rään, tieluokkaan, liikenneympäristöön  ja  muihin perustietoihin ovat lähtö-
kohtia häiriöiden vaikutusten arvioinnille. 

Tässä selvityksessä tunnistettiin  ja  analysoitiin taulukoiden  2.1  ja  2.2  esittä-
mät tieliikenteen häiriötilanteet  ja  niiden aiheuttamat muutokset tien fyysisiin 
ominaisuuksiin häiriöttömään tilanteeseen verrattuna. Lisäksi taulukossa  on 

 esitetty häiriötyypin muita ominaisuuksia sekä häiriön aiheuttamia muutoksia 
tien toiminnallisiin ominaisuuksiin. Muutosten voimakkuus toteutuu eri tavalla 
tapauksista riippuen, eikä joissain tapauksissa kaikkia muutoksia välttämättä 
tapandu lainkaan. Erilaisia tietyömaatilanteita  on  runsaasti, minkä vuoksi ne 

 on  esitetty erikseen taulukossa  2.1.  Muut häiriötilanteet  on  esitetty taulukos-
sa  2.2.  Esitetyt häiriöiden kestoajat vaihtelevat suuresti  ja  ovat tässä lähinnä 
viitteellisiä. Tietyömaiden häiriöt ovat pääosin ennakoitavissa  ja  huomioita - 
vissa  suunnittelulla, kun taas muut häiriötilanteet ovat vaikutuksineen 
enemmän ennakoimattomia. 

Tässä työssä pääpaino  on  tietyömaiden vaikutuksilla,  mutta myös muita häi-
riötilanteiden vaikutuksia pyritään arvioimaan olemassa olevan tietämyksen 
perusteella. Taulukoissa  2.1  ja  2.2  esitettyjä häiriötilanteita  on  kuvattu tar-
kemmin seuraavissa luvuissa. 
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TIELIIKENTEEN HAIRIÖTILANTEET 

Taulukko  2. 1.  Tietyömaiden  luokittelu. 

Tyämaatyyppi  Kesto Muutokset tien fyysisiin Muita ominaisuuksia  
________________ _________  ominaisuuksiin  ____________________________ 
Päällystystyö  noin  1  • 	tie  kavennettu  ja/tai • 	nauhamainen,  etenevä,  

pv3  osa  kaistoista  suljettu,  • 	välityskyky  pienenee  ja  
• 	alennettu  nopeusra-  matka-ajat kasvavat.  

joitus. • 	onnettomuusriski kasvaa,  
• 	tien  pintakunto • 	liikennöitävyys  heikkenee.  

________________ _________  heikompi  _____________________________  
Silta,  eritasoliit-  Kuu-  • 	tie  kavennettu  ja/tai • 	pistemäinen, 
tymä-  tai  tunneli- kausia  osa  kaistoista  suljettu,  • 	välityskyky  pienenee  ja  
tyomaa • 	kiertotie  tai  varareitti  matka-ajat kasvavat  (pit - 

käytössä,  kläkin kiertomatkoja). 
• 	alennettu  nopeusra- • 	onnettomuusriski kasvaa,  

joitus. • 	liikennöitävyys  heikkenee.  
• 	tien  pintakunto 

________________ _________  heikompi  _____________________________ 
Ajoradan ulko-  Muuta-  • 	tie  kavennettu  ja/tai • 	välityskyky  pienenee  ja  
puolella tehtävät  ma  pv-  osa  kaistoista  suljettu, matka-ajat kasvavat, 
työt  kuukau- • 	alennettu  nopeusra- • 	onnettomuusriski kasvaa,  

sia  joitus • 	lukennöitävyys  heikkenee.  

Perus-  Kuu-  • 	tie  kavennettu  ja/tai • 	yleensä pitkä  tiejakso  
korjaukset kausia  osa  kaistoista  suljettu, (esimerkiksi  murskepääl- 

• 	alennettu  nopeusra- lysteellä),  jonka sisällä  
joitus,  toinen kaista poikki osalla  

• 	kiertotie  tai  varareitti  matkaa  massanvaihdon  
käytössä, tms. takia,  

• 	tien  pintakunto • 	valityskyky  pienenee  ja  
heikompi matka-ajat kasvavat,  

• 	onnettomuusriski kasvaa,  
________________ _________ ________________________ • 	liikennöitävyys  heikkenee. 
Laajennus- Kuu-  • 	kaikkien edellisten  • 	välityskyky  pienenee  ja  
investoinnit kausia  -  yhdistelmiä matka-ajat kasvavat, 

vuosia  • 	onnettomuusriski kasvaa,  
________________ _________ ________________________ • 	liikennöitävyys  heikkenee.  
Uusinvestoinnit  Kuu-  • 	mandollisesti kiertotie  • 	lähinnä  työmaaliikentees- 

kausia  -  käytössä,  tä  aiheutuvia vaikutuksia 
vuosia  • 	mandollisesti  alennet-  olemassa olevalla  tiever- 

tu  nopeusrajoitus  kolla,  
• 	joskus  katkoksia esim. 

________________ _________ räjäytystöiden  vuoksi.  

Pääliystystyön  kestoaika tarkoittaa tässä häiriöaikaa tietyssä tien poikkileikkauksessa. 
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Taulukko  2.2.  Muut tieli/kenteen häiriötilanteet. 

Häiriö- Muutokset tien  fyysi-  Muita ominaisuuksia 
tyyppi Kesto  sun  ominaisuuksiin 

Liikenne- Tunteja  • 	tie  kavennettu  • 	ennakoimaton, 
onnetto- ja/tai  osa  kaistoista • 	välityskyky  pienenee  ja  
muudet  suljettu, matka-ajat kasvavat,  

• 	mandollisesti  vara-  • 	seurannaisonnetto- 
reitti käytössä  tai  muuksien  riski.  
tie  poikki  koko- 

___________  _________ naa  fl.  _________________________ 
Kelirikko  Enin-  • 	mandollisesti  vara-  • 	osittain ennakoitavissa,  

täan  reitti käytössä,  • 	heikentää tien  raken- 
vukkoja • 	tien  pintakunto netta  ja  liikennöitavyyt- 

heikompi,  tä,  
• 	painorajoitus. • 	välityskyky  pienenee  ja  

___________ _________ _____________________  matka-ajat_kasvavat.  
Hoito Tunteja  • 	mandollisesti  tie  • 	ennalta tiedossa, 

kavennettu  ja/tai • 	välityskyky  pienenee  
osa  kaistoista sul-  hieman  ja  matka-ajat  
jettu,  kasvavat,  

• 	mandollisesti  no-  • 	onnettomuusriski  kas- 
___________  _________ peusrajoitus vaa.  
Yleisö- Muuta-  • 	mandollisesti  vara-  • 	ennalta tiedossa, 
tapahtumat  ma  päi-  reitti  ja  alennettu  • 	välityskyky  pienenee  

va  nopeusrajoitus (jopa ruuhkautuminen) 
käytössä  tai  ja  matka-ajat kasvavat,  

• 	tie  kavennettu  • 	onnettomuusriski  kas- 
ja/tai  osa  kaistoista vaa 

_____________ __________  suljettu.  ____________________________ 
Rikkou-  Tunteja  • 	ei muutoksia  • 	ennakoimaton, 
tuneet lu- • 	välityskyky  pienenee  ja  
ken  nevalot  matka-ajat kasvavat,  
tai  muut  • 	onnettomuusriski  kas- 
laitteet  ________ ___________________ vaa. 
Poikkeuk-  Enin-  • 	mandollisesti  tie  • 	osittain ennakoitavissa,  
selliset tään  kavennettu  tai  • 	valityskyky  pienenee  ja  
sääolo- paivia • 	varareitti  käytössä matka-ajat kasvavat, 
suhteet  tai tie  poikki  koko-  • 	onnettomuusriski  kas - 

naan, vaa, 
• 	nopeusrajoitus.  • 	liikennöitävyys heikke- 

___________ ________ ____________________  nee.  
Esteet  Enin-  • 	tie  kavennettu  • 	ennakoimaton, 
ajoradalla tään ja/tai  osa  kaistoista • 	välityskyky  pienenee  ja  

päiviä suljettu, matka-ajat kasvavat,  
• 	mandollisesti  vara-  • 	onnettomuusriski  kas- 

reitti käytössä  tai  vaa,  
tie  poikki  koko-  • 	liikennöitävyys heikke- 
naan.  nee.  
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2.2 	Tietyömaat  

Yleistä  

Tietyömaat  vaihtelevat tyypiltään paljon. Tietyömaan pituus voi olla muuta-
mista  metreistä kymmenhln khlometreihin.  Tietyömaa voi ulottua  koko  ajora

-dan  leveydelle,  kaistan leveydelle,  tai  sitten työt tehdään pientareen puolella 
 tai  kokonaan uudella tielinjauksella. Varsinaisen työmaaosuuden lisäksi 

työmaa aiheuttaa materiaalien kuljetusta, varastointia sekä työkoneiden liik-
kumista tiellä muuallakin kuin työmaan kohdalla  (Tie/altos  1997).  Tietyömah

-den  läheisyydessä tiellä voi myös olla tienkäyttäjiä haittaavaa irtonaista ki-
viainesta  ja  muita materiaaleja. Lisäksi työmaat voivat haitata lähialueiden 
asukkaita esimerkiksi pölyn  ja  melun  muodossa sekä vaikuttamalla paikalli-
siin liikennejärjestelyihin  ja  kuljetuksiin. 

Tieosuus,  jossa tietyömaa  on  käynnissä, merkitään varoitusmerkein.  Tie
-työmaita  tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon kulloinkin käynnissä oleva 

työvaihe sekä käytettävä työmenetelmä. Työkohteessa käytetään usein tila-
päistä nopeusrajoitusta liikenteen ohjauksen  ja  turvallisuuden takia. Nopeus-
rajoitukselle määritetään aina rajoitusarvo, paikka  ja  käyttöaika.  Työajan ul-
kopuolella (esimerkiksi viikonloppuisin) rajoitus poistetaan  tai  korotetaan lä-
hemmäksi normaalitilannetta,  jos  liikennejärjestelyt  sen  sallivat  (Tie/altos 

 1997). 

Päällystystyöt  

Yleisimmin esiintyvä työmaatyyppi  on  kaksikaistaisen  tien päällystystyömaa, 
jossa tietä päällystetään yksi kaista kerrallaan  ja  liikenne ohjataan toiselle 
kaistalle. Yhdellä kertaa työn  alla  olevan osuuden pituus vaihtelee yleensä 
muutamasta sadasta metristä muutamaan kilometriin. AB 4  - 
päällystystyömaan keskipituus Tiehallinnon  (2001a)  mukaan  on  noin kaksi 
kilometriä, jonka päällystämiseen kuluu keskimäärin yksi työpäivä. 

Liikenne tietyömaalla -ohjeen mukaan yksiajorataisen leveäpientareisen 
(päällysteen leveys yli  10  metriä) tien liikenne pyritään ohjaamaan työmaan 
aikana siten, että  se  voi keskeytyksettä kulkea molempiin suuntiin samanai-
kaisesti  (Tie/altos  1997).  Tätä kapeammilla teillä toinen puoli tiestä joudu-
taan sulkemaan liikenteeltä  ja  ohjaamaan liikenne työkohteen ohi vuorotellen 
kumpaankin suuntaan.  

AB  = asfalttibetonipäällyste. 
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Päällystystyömaiden  yhteydessä käytetään aina alennettuja nopeusrajoituk-
sia. Käytettävä nopeusrajoitus määräytyy päällystettävän tieosuuden levey-
den perusteella. Yleensä rajoituksena käytetään  50 km/h tai  jos  levittimen 

 kohdalla työskenteleville ei voida varata riittävää työskentelytilaa, käytetään 
 30 km/h  nopeusrajoitusta (Tie/altos 1997),  Työkoneet  ja  kapeat ajoväylät li-

säävät onnettomuusriskiä.  Tien  kaventaminen sulkukartioin  tai  kaistojen  sul-
keminen sekä nopeusrajoitusten alentaminen vähentää oleellisesti tien väli-
tyskykyä työmaan kohdalla. Suurilla liikennemäärillä työmaa voi ruuhkauttaa 
tien pahoin  (kuva  2.1).  

Kuva  2. 1. 	Päällystystyömaa  (kuva:  A-M Poméll) 

Tien pinta  voi ennen päällystystyötä olla jyrsittynä, mikä  on  epämukavaa  au
-toilijalle  ja  heikentää tien liikennöitävyyttä jonkin verran. Päällystystyön jäl-

keen uusi asfaltti  on  liukas, mikä lisää onnettomuusriskiä. Lisäksi uusi pääl-
lyste houkuttaa autoilijoita ylinopeuksiin. 

Silta-, eritasoliittymä-  ja  tunnelityömaat  

Silta-, eritasoliittymä-  tai  tunnelityömaa  on  pistemäinen  ja  työmaan sijainti 
säilyy samana  koko  työmaan ajan. Tämä helpottaa liikenteen ohjausta pääl-
lystystyöhön verrattuna. Toisaalta siltatyömailla väliaikaisten työmaasiltojen 
rakentaminen  on  kallista, joten  tie  joudutaan usein sulkemaan kokonaan  ja 

 liikenne ohjaamaan työkohteen ohi kiertotielle, mikäli työtä ei voida tehdä 
kaista kerrallaan. Samoin joudutaan toimimaan tunnelityömaan yhteydessä. 
Päätös kiertotien käytöstä ratkaistaan tapauskohtaisesti liikennemäärien, 
työn laadun  ja  työmenetelmien sekä kiertotiemandollisuuksien perusteella. 
Siltatyömaiden osalta tulee lisäksi erikseen huomioida erikoiskuljetusreitit 
yms. työnaikaisten silta-aukkojen leveys-  ja  korkeusvaatimukset. 
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Työmaaolosuhteet  lisäävät jonkin verran onnettomuusriskiä sekä heikentä-
vät välityskykyä työmaan pituudesta, tien kavennuksista  ja  nopeusrajoituk

-sista  riippuen. 

Peruskorjaustyömaat 

Peruskorjaustyömaiden  yhteisiä tunnuspiirteitä ovat yleensä pitkähköt  murs
-kepäällysteiset tiejaksot,  joiden 'sisällä'  on  osuuksia, joissa tehdään  mas

-sanvaihto- yms.  töitä.  Koko  jaksolla  on  alennettu nopeusrajoitus (esim.  50 
km/h)  ja  edellä mainitun täsmäkohteen kohdalla ajorata kavennetaan usein 
yksikaistaiseksi  ja  nopeusrajoitus alennetaan  30 km/h:iin.  Kuvassa  2.3 on 

 esimerkki täsmäkohteesta, jossa  tie on  kavennettu yksikaistaiseksi.  

Kuva  2.3. 	Peruskorjaustyömaa  (kuva:  A.  Kasari). 

Toinen tyypillinen rakenteen parantamistyömaa  on pitkähkö tiejakso,  jonka 
alueella  on ns. täsmäparantamiskohteita.  Nämä näkyvät tien käyttäjälle 'sa-
tunnaisesti' esiintyvinä päällystämättöminä osuuksina, vaikka  tie  voi olla 
muuten päällystetty. Rakenteen parantamistöiden yhteydessä tilapäisiä kier-
totiet ovat myös yleisiä, varsinkin  jos  tien liikennemäärät ovat suuria. 

Rakenteen parantamistöiden liikennejärjestelyt heikentävät oleellisesti tien 
välityskykyä. Murskepintaiset osuudet, mandolliset kiertotiet ym. poikkeusjär-
jestelyt heikentävät myös tien liikennöitävyyttä työmaan kohdalla. Samoin 
onnettomuusriski kasvaa jonkin verran poikkeavien liikennejärjestelyjen  ja 

 työkoneiden  takia. 

Laajennusinvestoinnit 

Laajennusinvestoinnit  ovat tienparantamishankkeita, jotka tehdään pääosin 
olemassa olevan tien päällä. Ne ovat yleensä pitkäkestoisia  ja  niissä  on 

 kaikkien aikaisemmin mainittujen työmaatyyppien ominaisuuksia. 
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Kiertotiet  ovat tyypillisiä  laajennusinvestoinneissa.  Samoin teiden  kavennuk
-set  sekä  alennetut nopeusrajoitukset  ovat yleisiä.  Tien  murskepintaisuudes
-ta, kiertoteistä ym. erityisjärjestelyistä  johtuen tien  liikennöitävyys  heikkenee. 

 Kavennusten  ja alennettujen  nopeusrajoitusten takia  välityskyky  heikkenee 
oleellisesti  ja  onnettomuusriski kasvaa jonkin verran. Esimerkkeinä  laajen-
nusinvestoinneista  ovat tien  leventäminen  ja  rautateiden  tasoristeysten  pois- 
tam in en.  

Kuva  2.4. 	Valtatie  9:n  parantamista välillä Orivesi—Muurame  (Kuva:  T.  
Kalliomäki)  

Uusinvestoinnit  

Tämä  työmaatyyppi  tarkoittaa  työmaata,  joka sijaitsee pääosin olemassa 
olevan tieverkon ulkopuolella. Työmaa aiheuttaa  erityisjärjestelyjä  nykyisen 
tien  liityntäkohdissa.  Lisäksi  se  voi vaikuttaa olemassa olevan tien liikennöi

-tävyyteen  esimerkiksi  räjäytystyömaiden  ja työmaata  palvelevan liikenteen 
vuoksi.  Liityntäkohdissa  voi olla  alennettuja  nopeusrajoituksia  ja  tilapäisiä 

 kiertoteitä,  jotka heikentävät  välityskykyä  jonkin verran.  



Tietyömaiden  ja  muiden tieliikenteen  häiriötilanteiden  vaikutukset 	 21  
TIELIIKENTEEN  HAIRIÖTILANTEET  

2.3 	Muut tieliikenteen hälriötilanteet  

2.3.1  Liikenneonnettomuudet 

Liikenneonnettomuudet ovat häiriöistä vähiten ennakoitavissa. Niiden takia 
 tie  ruuhkautuu pidentäen  matka-aikoja. Onnettomuuksien takia liikennettä 

joudutaan ohjaamaan joko kavennetulle ajoradalle  tai  kokonaan kiertotielle 
(varareitille).  Tie  voi olla myös hetkellisesti kokonaan poikki, ennen kuin lii 
kenteen ohjausta  on  ehditty järjestää. Liikenneonnettomuudesta aiheutuu 
seurannaisonnettomuuksien riski. Onnettomuusriski lisääntyy etenkin silloin, 
kun onnettomuus sattuu huonoissa sääolosuhteissa  tai  näkyvyydeltään  hei-
kossa tienkohdassa.  

Tien  kaventuminen  ja  mandolliset kiertoreitit alentavat tien välityskykyä niin, 
että vilkkailla teillä liikenne voi ruuhkautua pahoinkin.  Tien  liikennöitävyys  voi 
myös heikentyä,  jos  onnettomuuden seurauksena tien  pinta  vaurioituu, 
muuttuu liukkaaksi  tai  sille kerääntyy romua. Myös pelastustehtäviin osallis-
tuva henkilöstö  ja  hälytysajoneuvot  sekä usein myös tapahtumapaikalle ko-
koontuva yleisö kaventavat muun liikenteen käytössä olevaa ajorataa. Li-
säksi onnettomuuspaikkaa ohittavien autoilijoiden uteliaisuus alentaa tien-
kohdan välityskykyä  ja  palvelutasoa.  Onnettomuus voi myös vaurioittaa tien 
rakenteita  tai  laitteita (esimerkiksi liikennevaloja), jolloin tienkohdan välitys- 
kyky  tai  sen  palvelutaso alenee pidemmäksikin aikaa.  

2.3.2  Kelirikko 

Sorateiden kelirikolla  tarkoitetaan roudan sulamisesta johtuvaa tienpinnan 
pehmenemistä sekä tierakenteen  ja  alusrakenteen kuormituskestävyyden 

 heikkenemistä  (Belt et al. 1999).  Routakerroksen  sulamisen vaikutuksesta 
tierakenteen yläosasta vapautuu vettä, joka pehmentää tien pintaosan  (pin

-takelirikko).  Sulamisen edetessä syvemmälle pintakelirikkovaihetta seuraa 
routivassa maaperässä runkokelirikkovaihe, jolloin tierakenne pehmenee 
yhä syvemmälle  ja  kuormituskestävyys  heikkenee  (Mäkelä &  Pennanen 

 2003).  

Kelirikko  ilmenee tien epätasaisuutena. Heikentyneen kuormituskestävyyden 
takia liikenteen kuormitus voi aiheuttaa tierakenteen rikkoutumisen. Raskaan 
liikenteen kuormitusvaikutus ulottuu sitä syvemmälle mitä suurempi akseli- 
paino  on.  Kelirikon heikentämän rakenteen kuormittuessa riittävästi, tien ra-
kenteellisten vaurioiden syntyminen  on  todennäköistä  (kuva  2.5)  (Mäkelä & 

 Pennanen  2003).  
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Kuva  2.5. 	Runkokelirikko,  josta huomattava haitta liikenteelle (RKR2, 
ks. seuraava sivu), (Tiehallirito  2004).  

Kelirikon kehittyessä sellaiseksi, että tien vaurioituminen  on  odotettavissa, 
liikennettä ryhdytään rajoittamaan painorajoituksin. Yleisimmin käytetty pai-
norajoitus  on 12  tonnia ja  erittäin vaikeissa olosuhteissa  4  tonnia 5 ,  eli ne 
kohdistuvat lähinnä raskaisiin kuljetusajoneuvoihin. Painorajoituksilla pyri-
tään estämään tien rakenteellista vaurioitumista sekä samalla turvaamaan 
elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Tiehallinto  on  määritellyt elintärkeiksi 
kuljetuksiksi  mm.  säännöllisen aikataulun mukaisen linja-autoliikenteen sekä 
elintarvike-, maito-  ja  tuorerehukuljetukset,  tietyt polttoainekuljetukset sekä 
jätehuoltolain edellyttämät kuljetukset. Sorateistä noin  39  %  (10 835 km) 

 kärsii runkokelirikosta. Vuosittain runkokelirikkoa esiintyy noin  3,5  %:lla  (n. 
970 km)  yleisestä soratieverkosta (Saarenketo & Perälä  2003). 

Painorajoituksista  päättää tiemestari pääasiassa hoitourakoitsijan esitysten 
perusteella. Yhden kohteen painorajoitus kestää yleensä neljästä kuuteen 
viikkoa. Pahimmassa tapauksessa  tie  voi muuttua täysin ajokelvottomaksi  ja 

 joudutaan käyttämään varareittejä  tai  kiertoteitä.  Myös alennetut nopeusra-
joitukset ovat mandollisia. 

Kelirikon seurauksena tien liikennöitävyys heikkenee olennaisesti tien kun-
non heikkenemisen seurauksena.  Tien  välityskyky  pienenee myös jonkin 
verran, koska ajonopeudet alenevat. Liikennemäärät ovat kelirikkoisilla teillä 
alhaiset, joten välityskyvyn heikkeneminen ei ole merkittävä ongelma. 

Perustuu parhaillaan laadittavana olevaan Tiehallinnon ohjeeseen kelirikkoteiden liikenteen rajoittami-
sesta  (Tiehallinto.  2004).  Käytössä oleva versio  (19.1.2004) on  hyväksytty Tiehallinnon johtoryhmässä  ja 

 siihen  on  odotettavissa enää pieniä muutoksia 
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Runkokelirikkokohteita inventoidaan  järjestelmällisesti neliportaisen luokituk -
sen  mukaan (Meriläinen ym.  2003,  Tiehallinto  2004):  

- =  ei runkokelirikkoa 
RKR1 =  tie  lähes ajokelvoton 
RKR2 =  huomattava haitta liikenteelle 
RKR3 =  haitta liikenteelle. 

Koska sääolosuhteilla  on  suuri vaikutus runkokelirikon syntymiseen  ja  esiin-
tymispaikkaan, kuvataan runkokelirikon määrää viiden vuoden liukuvalla 
summalla. Vuodesta  2004  alkaen runkokelirikkoinventointitietoja  ja  niiden 
pohjalta tehtyjä ennusteita pyritään hyödyntämään painorajoitusten asetta-
misessa.  

2.3.3  Hottotoimenpiteet  

Hoidolla varmistetaan tiestön päivittäinen liikennöitävyys. Hoitotoimenpiteet 
ovat lyhytaikaisia eivätkä häiriöiden aiheuttajina yleensä niin merkittäviä kuin 
luvuissa  2.3.1-2.3.2  esitetyt häiriötilanteet. 

Merkittävin  osa  hoidon resursseista käytetään talvihoitoon, johon kuuluu  lu-
men  ja  sohjon  poisto, liukkauden torjunta, lumipolanteen tasaus sekä  em. 

 toimia avustavat toimet, kuten aurausviitoitus. Talvihoitoon liittyvät myös 
merkittävimmät häiriövaikutukset. Talvihoitoa tekevät ajoneuvot aiheuttavat 
liikenneturvallisuusriskin sekä heikentävät muun liikenteen sujuvuutta, koska 
ne pöllyttävät irtolunta  ja  heikentävät siten perässä ajavan  ja  vastaantulevan 

 liikenteen näkyvyyttä. Lisäksi niiden ajonopeus  on  yleensä muuta liikennettä 
jonkin verran alhaisempi  ja  vaihtelee. 

Liikenneympäristön  hoitoon kuuluvat  tie-, levähdys-  ja  liitännäisalueiden  puh
-taanapito, vihertyöt, tievalaistuksen  hoito, muuttuvien  ja  kiinteiden liikenteen 

ohjauslaitteiden hoito sekä tiemerkintöjen tekeminen  ja  uusiminen muulloin 
kuin päällystämisen  tai  investointien yhteydessä. Näiden toimenpiteiden häi-
riövaikutukset ovat yleensä vähäiset. Merkittävimpiä ovat tievalaistuksen hoi-
to, jonka takia ajorataa voidaan joutua kaventamaan sekä vihertyöt,  jota  voi-
daan tehdä esimerkiksi tiellä hitaasti liikkuvalla ajoneuvolla (niitot yms.). 

Rakenteiden  ja  laitteiden hoitoon sisältyvät päällysteiden paikkaukset, kuiva-
tusjärjestelmän  ja  pohjavesisuojausten  hoito, kaiteiden, aitojen, meluestei

-den, reunapaalujen, kivetysten  ja  levähdysalueiden  kalusteiden pienet vauri-
oiden korjaukset sekä siltojen hoito. Nämä toimenpiteet ovat tyypillisiä tien 
pientareella  tai ajoradan  ulkopuolella tehtäviä töitä, jotka voivat edellyttää 
kaistan sulkemista  ja  siten aiheuttaa merkittäviä viivytyksiä liikenteelle. Myös 
liikenneonnettomuusriski kasvaa. Yleisesti vaikutukset ovat kuitenkin talvi- 
hoitoa vähäisemmät. 

Sorateiden  hoitoa ovat  pinnan  tasaus, paikkaaminen, sorastus, pölynsidonta 
sekä sorateiden kelirikon hoitotyöt. Sorateiden hoitoa tekevät ajoneuvot li-
säävät liikenneonnettomuusriskiä  ja  heikentävät liikenteen sujuvuutta jonkin 
verran talvihoidon tapaan. Sorateillä hoidon vaikutukset ovat vähäisemmät 
talvihoitoon verrattuna, koska liikennemäärät ovat pienet. 
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Yhteenvetona hoidon vaikutuksista tien fyysisiin ominaisuuksiin voidaan to-
deta, että hoidon yhteydessä käytettävä  ajoleveys  voi olla  normaaliolosuhtei

-ta  kapeampi  tai  kaista voi olla tilapäisesti suljettu kokonaan. Lisäksi alennet-
tu nopeusrajoitus voi olla käytössä. Nämä hoidosta aiheutuvat muutokset 
tien  fyysisissä ominaisuuksissa  ovat yleensä  lyhytkestoisia  ja  vaikuttavat 

 vain  lyhyelle  tieosuudelle  kerrallaan. Niinpä  hoitotoimenpiteiden  aiheuttamaa 
 onnettomuusriskin  kasvua  ja  sujuvuuden heikentymistä voidaan pitää lievi-

nä.  

2.3.4 Yleisötapahtumat 

Häiriötilanteita  aiheuttavat myös  mm.  yleisötapahtumat.  FITS  -selvityksessä 
 "Toimintakuvaus häiriönhallinnan  tilanteesta"  (Lähesmaa ym.  2002)  tarkas-

teltiin suurta  erityisjärjestelyjä  vaativaa  ja  liikenteeseen vaikuttavaa  yleisöta-
pahtumaa. Yleisötapahtumien häiriövaikutukset  ovat hyvin vaihtelevia  ja  ta-
pahtuman hoitamiseen liittyy useita osapuolia, kuten kuvasta  2.6  havaitaan. 
Suun  yleisötapahtuma  

T ______ ______ 

___________  Tietojen  Ajovuorojen kenteen 
keraaminen uunnitteju  ohjaus  

!__keT j ________  

1±  _ _ ___ 

ReS -ja  
Tuedotus • 	,arinen 

____  
e  Ieen edOtS _  

I 	ohjau 

-j 	 etojen 	Jttse'en 
ermi s 

LnevaL  . 
.*JOtuS  

fl  ____ TaPahtumanLfl th0 LJ  

Kuva  2.6. 	Ihmisten  ja  järjestelmien tehtävät suuren  yleisötapahtuman  ai- 
heuttaman  häiriötilanteen  hallinta prosessissa sekä  tiedonvaTh- 
toonja tiedotukseen  käytettävät välineet  (Lähesmaa ym.  2002).  
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Yleisötapahtumien  ajankohta tiedetään etukäteen, mutta siitä aiheutuvia lii-
kennemääriä  on  yleensä vaikea arvioida. Yleisötapahtumien yhteydessä tar-
vitaan erityisjärjestelyjä liikenteen hoitamiseksi. Silti tapahtumapaikan lähis-
töllä olevat tieosuudet  ja  liittymät  saattavat ruuhkautua pahastikin varsinkin, 

 jos  tapahtumalla  on  tietty alkamis- ja/tai loppumisaika  ja  tilaisuus pidetään 
yhdellä alueella. Tällaisia tapahtumia ovat  mm.  messut, näyttelyt  ja  urheilu- 
kilpailut. 

Yleisötapahtuman  kaltaisia ovat myös erilaiset tiellä pidettävät kuntoilutapah
-tumat ja  kulkueet.  Tämän tyyppiset tilaisuudet vaativat vielä enemmän lii-

kennejärjestelyjä, koska  tie tai  osa  tiestä voi olla tilapäisesti kokonaan suljet-
tu. Yleisötapahtuman ennakointiin kuuluu myös  mm. tietyömaiden  ja  muiden 
lisähäiriöiden minimointi tapahtuman aikana. 

Yleisötapahtuman  aiheuttamia muutoksia tien fyysisissä ominaisuuksissa 
ovat tien kaventaminen (tiellä pidettävät yleisötapahtumat) ja/tai varareittien 
järjestäminen. Alennetut nopeusrajoitukset ovat myös tyypillisiä. Yleisöta-
pahtumien aiheuttamat fyysiset muutokset tiessä sekä tilapäiset liikenteen 
ylikysyntätilanteet aiheuttavat tien välityskyvyn heikkenemisen, joka  on 

 yleensä lyhytaikainen. Lisäksi tapahtuma  ja  siihen liittyvät poikkeukselliset 
liikennejärjestelyt sekä liikenteen ruuhkautuminen tapahtumapaikalle johta

-villa  teillä ennen tapahtumaa  tai  sen  jälkeen aiheuttavat lievää onnettomuus- 
riskin  kasvua.  

2.3.5 Rikkoutuneet lilkennevalot  ja  muut laitteet  

Liikennejärjestelmään  liittyvien liikenteen ohjauslaitteiden rikkoutuminen  on 
 ennalta arvaamaton häiriö  ja  saattaa ajankohdasta riippuen aiheuttaa vaka-

via sujuvuusongelmia sekä liikenneonnettomuusriskin. Esimerkiksi vilkkaan 
liittymän valo-ohjauksen rikkoutuminen (valot keltaisella vilkulla  tai  sammuk-
sissa) heikentää liittymän välityskykyä oleellisesti. Liikennevalojen  tai  mui-
den laitteiden rikkoutumisella ei sinänsä ole vaikutusta itse tien fyysisiin omi-
nais  u u  ks  ii n.  

Toiminnallisesti liikenteen ohjauslaitteet  on  tehty parantamaan Ilikenneturval-
lisuutta ja/tai liikenteen sujuvuutta. Niiden vauriot lisäävät siten onnetto-
muusriskiä  ja  vähentävät välityskykyä. 

Tierakenteessa  tai  välittömässä tien läheisyydessä  on  runsaasti kunnallis-
tekniikkaa (vesi-  ja  viemärijohtoja yms.)  sekä tietoliikenteen tarvitsemia valo-
ym. kaapeleita. Näiden laitteiden  tai johtojen ennakoimaton  rikkoutuminen 
voi aiheuttaa tien kaventamisen. kaistan/kaistojen sulkemisen  tai  ääritapa-
uksessa tien sulkemisen kokonaan vian korjauksen ajaksi. Vakavassa tapa-
uksessa joudutaan turvautumaan varareitteihin. Vian korjaamisen ajaksi 
asetetaan alennetut nopeusrajoitukset  ja  liikennettä ohjataan tietyömaan ta-
paan.  Tien pintakunto  voi myös olla normaalitilannetta heikompi (esimerkiksi 
murskepinta) tilapäisesti vian korjaamisen yhteydessä. 

Laitteiden  ja  johtojen  rikkoutuminen  ja  siitä aiheutuvat tien kavennukset sekä 
alennetut nopeusrajoitukset heikentävät lyhyellä matkalla tien välityskykyä. 
Onnettomuusriski kasvaa jonkin verran poikkeuksellisten liikennejärjestely-
jen vuoksi.  Tien liikennöitävyys  heikkenee lyhyeltä matkalta,  jos  tien  pinta - 
kuntoa alennetaan korjaustöiden takia. 
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2.3.6  Poikkeukselliset  sää-  ja  keliolosuhteet  

Sää-  ja  keliolojen seurantajärjestelmällä  pystytään jonkin verran ennakoi-
maan poikkeavia  sää-  ja  kelioloja.  Silti varsinkin nopeat muutokset säätilas

-sa  (erityisesti äkillinen liukkaus) sekä poikkeuksellisen voimakkaat sateet 
aiheuttavat kohonneen liikenneonnettomuusriskin lisäksi merkittäviä suju-
vuusongelmia. 

Kovien lumisateiden seurauksena tien poikkileikkaus voi kaventua varsinkin 
alempiasteisella tiestöllä. Nopeusrajoituksia alennetaan muuttuvilla nopeus-
rajoituksilla, missä sellaisia  on  käytössä. Tulvatilanteissa tiellä voi olla alen-
nettu nopeusrajoitus  tai tie  voi olla poikki kokonaan  ja  joudutaan turvautu-
maan varareitteihin. Poikkeuksellisen huonot  sää-  ja  keliolosuhteet  aiheutta-
vat vakavia muutoksia tien toiminnallisiin ominaisuuksiin: onnettomuusriski 
kasvaa selkeästi  ja  tien liikennöitävyys heikkenee  em.  fyysisten muutosten 
vuoksi. Myös tien välityskyky heikkenee jonkin verran ajoradan kaventumi

-sen ja  ajonopeuksien alentumisen  vuoksi.  

2.3.7  Esteet ajoradalla  ja  erikoiskuljetukset  

Erilaiset esteet ajoradalla aiheuttavat eriasteisia häiriöitä ajoradan leveydes
-tä  ja  geometriasta  sekä liikennetilanteesta riippuen. Häiriöitä aiheuttavia es-

teitä ovat muun muassa rikkoutuneet ajoneuvot, ajoneuvoista pudonnut 
kuorma, kaatuneet puut, kallioleikkauksesta vierineet  kivet  sekä ilkivallan 
seurauksena ajoradalle viedyt esteet. Näille esteille  on  yhteistä  se,  että nii-
den ilmaantuminen ajoradalle  on  ennalta arvaamatonta  ja  usein ne saattavat 
olla pitkäänkin ajoradalla, ennen kuin ne poistetaan  tai  järjestetään asian- 
mukainen opastus. Pahimmassa tapauksessa  tie  voi olla kokonaan poikki 
esteen vuoksi. 

Esteet aiheuttavat vakavan liikenneturvallisuusriskin.  Sen  lisäksi niillä  on 
 jonkin verran sujuvuutta heikentävää vaikutusta.  Tien  liikennöitävyys  voi 

myös heikentyä, mikäli tien  pinta  vaurioituu. 

Erikoiskuljetukset  aiheuttavat häiriöitä suuren kokonsa  ja  usein normaalia 
hitaamman nopeutensa takia. Erikoiskuljetustoiminta  on  kuitenkin hyvin 
säänneltyä, joten periaatteessa erikoiskuljetukset suoritetaan sellaisena 
ajankohtana, että ne haittaavat muuta liikennettä mandollisimman vähän. 
Joskus kuljetukset saattavat tukkia esimerkiksi liittymän melko pitkäksikin 
aikaa,  jos  kiinteitä esteitä täytyy poistaa kuljetuksen tieltä. 

Erikoiskuljetuksia  ei tässä työssä ole tarkasteltu varsinaisina häiriöinä, koska 
erikoiskuljetukset ovat yksi tienkäyttäjäryhmä, johon muiden tienkäyttäjien 
tulisi varautua. Erikoiskuljetukset aiheuttavat kuitenkin onnettomuusriskin 
kasvua  ja  viivytyksiä. 
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3  SUUNNITTELU-  JA PÄÄTÖKSENTEKOTILANTEET 

3.1  Yleistä 

Tienpitäjän  toimintaan liittyy useita tilanteita, joissa häiriöiden vaikutustietoa 
tarvitaan  ja  toisaalta tuotetaan. Tässä työssä tunnistettiin neljä merkittävää 
suunnittelu-  ja  päätöksentekotilannetta,  jotka  on  otettava huomioon häiriöi-
den vaikutustarkasteluissar  

1. toimenpidevaihtoehtojen  vertailu,  
2. tienpidon  hankinta,  
3. laatuvaatimukset  ja  normit sekä  
4. häiriöiden hallintajärjestelmistä päättäminen. 

Kullakin tilanteella  on  omia vaatimuksiaan häiriöiden vaikutustiedolle.  

3.2  Toimenpidevaihtoehtojen  vertailu 

Tienpidon  suunnittelussa joudutaan erilaisten vaihtoehtojen vertailu-  ja valin
-tatilanteisiin  kaikilla suunnittelutasoilla. Tienpitoon käytettävät resurssit pyri-

tään kohdentamaan kaikilla tasoilla optimaalisesti. Tässä optimoinnissa tar-
vitaan myös häiriötietoa. Erilaisista suunnittelutilanteista voidaan erotella 
toimintalinjojen laatiminen, verkkotason tarkastelut sekä hankearvioinnit. 

Toimintalinjatasolla  häiriöiden vaikutustiedon painoarvo riippuu siitä tienpi
-don  tuotteesta,  jota  toimintalinja koskee. Hoidon, ylläpidon sekä peruskorja-

usten osalta tietyömaiden vaikutukset ovat yhtenä tekijänä toimintalinjavaih-
toehtojen vertailussa. Toimintalinjatasolla häiriöiden vaikutustiedon ei odote-
ta olevan yksityiskohtaista, vaan suuruusluokkia antavaa. 

Verkkotason tarkasteluihin  katsotaan tässä kuuluvaksi  mm. piiritason  pääl-
lystys-, TTS-, kelirikko- yms. hankeohjelmat. Päällystetyn tieverkon osalta 

 HIPS-järjestelmällä voidaan laskea optimaalista kuntotilaa valitulle tieverkol
-le.  Järjestelmä huomioi tiestön kunnon, tarvittavat toimenpidetasot  kustan

-nuksineen  sekä toimenpiteistä tienkäyttäjälle koituvat säästöt  ja  kustannuk-
set työmaiden aiheuttamien lisäajokustannusten muodossa. Häiriöiden vai-
kutustiedon tuleekin tällä suunnittelutasolla olla selvästi toimintalinjatasoa 
yksityiskohtaisempaa. 

Yksittäisten hankkeiden arvioinnissa häiriöiden vaikutustiedon tarkkuusvaa-
timukset ovat suurimmat. Erilaisten toimenpide-, linjaus- yms. vaihtoehtojen 
vertailussa työmaiden häiriövaikutuksia ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta 
kovinkaan tarkasti. Vaikutusten laskeminen verkkotason järjestelmien avulla 

 ja  niiden käyttäminen yksittäisessä hankkeessa ei ole suositeltavaa, koska 
jokainen hanke  on  erilainen  ja  siten vaikutusten hajonta verkkotason 'keski-
määräisen' arvon ympärillä  on  suuri.  IVAR-ohjelmisto  on  tarkoitettu inves-
tointihankkeiden yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointiin, mutta 

 sen  avulla voidaan laskea työnaikaisia lilkennehaittoja  vain  vuositasolla. Näi-
täkään laskelmia ei juuri ole tehty. 
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Tienpidon  suunnittelussa  ja  toimenpidevaihtoehtojen  vertailussa tarvitaan 
taustaksi tietoa tieverkon tilasta  ja  liikenteestä.  Tie-  ja  liikenneolojen seuran-
taan liittyy olennaisesti tiedot häiriöistä; niiden esiintymistiheydestä, kestoista 

 ja  häiriöiden  hallinnan  onnistumisesta. Häiriötietoja analysoimalla voitaisiin 
luoda uutta tietoa  em.  toimenpidevaihtoehtojen vertailutilanteisiin.  

3.3 	Tienpidon  hankinta 

Tienpidon  hankinnassa kehitetään  ja  toteutetaan rakentamis-, ylläpito-  ja 
 hoitourakoiden  hankintaa. Häiriötilanteita käsitellään työmaiden toiminnan 

suunnittelussa  ja  se  konkretisoituu urakoille asetettavien vaatimusten määrit-
telyissä, tarjousten arvioinnissa sekä urakoille asetettujen laatuvaatimusten 
seurantaan kehitetyissä palkitsemis-  ja  sanktiomenettelyissä  (ks. esimerkit  
4.1  ja  4.2).  

Käytännössä tietyömaiden toteuttaminen  ja  häiriöiden  hallinnan  vaikutukset 
ratkaistaan urakoille tarjouspyynnössä määritellyin vaatimuksin, jotka täs-
mennetään liikenteenohjaussuunnitelmassa  viimeistään ennen  u  rakoiden 
alkamista. 6  Urakan toteuttamiselta  ja  liikenteen ohjaukselta edellytetään toi-
menpiteitä, joilla töiden aiheuttamat häiriöt minimoituvat, Rakentamishank

-keen  pääurakoitsijalla  on  myös velvoite sovittaa suunnitelmat yhteen aliura-
koitsijoiden sekä alueella toimivan hoitourakoitsijan kanssa. Tilaajalla  on 

 vastaavasti vastuu työmaiden  ja  niiden liikenteenohjauksen valvonnasta  ja 
 tarkastuksista. 

Tienpidon  hankinnassa voidaan nähdä kaksi kehityssuuntaa häiriöiden vai-
kutustiedon osalta. Ensiksi liikenteen ohjausjärjestelymenettelyjä, urakoitsi

-jan  valinta-, palkitsemis-  ja  sanktioperusteita  sekä yleisesti työmaan vaiku-
tusten hallintaa tulee kehittää niin, että ne huomioivat uudet hankintamene-
telmät (alueellisesti laajemmat  ja  ajallisesti pidemmät kunnossapitourakat, 
elinkaarimalli yms. investoinneissa). Esimerkkinä uudesta palkkio-
/sanktiomenettelystä  on  kaistanvuokraus,  jota  käsitellään tarkemmin luvussa  
4.2.  

Toisaalta nykyistä työmaajärjestelyjen ohjeistusta tulisi arvioida kriittisesti 
liikenteelle  ja  lähiympäristölle aiheutettavien häiriövaikutusten minimoinnin 

 näkökulmasta. Työmaajärjestelyt ovat hyvin pitkälti ohjeistettuja usein työ-
maaturvallisuuden näkökulmasta. Uudet hankintamenettelyt antavat enem-
män vastuuta urakoitsijalle, jolloin tiukkojen normiluonteisten ohjeiden sijaan 
tulee asettaa enemmän toiminnallisia vaatimuksia. Lisäksi työmaiden  ko

-neellistuminen  on  vähentänyt työmaalla työskentelevien riskiä joutua onnet-
tomuuteen.  

6  Kaikista rakennushankkeista urakoitsija laatu aina kirjallisen työmaa-alueen käytön suunnitelman (Val-
tioneuvoston päätös VNP  629/94 8  §),  jonka  osa  liikenteenohjaussuunnitelma  on.  Tarvittaessa suunni-
telma tehdaan työmaan eri etenemisvaiheille. Suunnitelmassa  on  huomioitava Tiehallinnon asettamien 
ehtojen lisäksi  mm  ympäristölainsäädänto  sekä kunkin paikkakunnan järjestyssääntö 
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3.4 	Laatuvaatimuksetja  normit 

Tiehallinto  tuottaa laatuvaatimuksia  ja  normeja, joilla huolehditaan tielain 
edellyttämästä teknisestä tuesta yleisten teiden tienpidossa. Tästä näkökul-
masta tietoa tieliikenteen häiriötilanteista  ja  niiden vaikutuksista tarvitaan,  ja 

 myös tuotetaan, erilaisten ohjeiden, kuten liikenteen ohjaukseen työmaalla 
liittyvien ohjeiden, suunnitteluohjeiden  ja  hankearviointiohjeen laatimis-  ja 

 päivittämistyön  taustaksi. Lisäksi teknisissä palveluissa määritellään teitä  ja 
 siltoja koskevia laatuvaatimuksia, joissa häiriötieto  on  yhtenä taustamuuttu

-jana.  

Esimerkkinä mainittakoon ohjeistusten antaminen hiljaisen päällysteen käyt-
tämiselle. jolloin puntaroitavana ovat päällystemelun pienentäminen  ja  toi-
saalta hiljaisen päällysteen nopeammasta kulumisesta johtuva tiheampi toi-
menpidetarve, josta taas koituu enemmän häiriöitä. Toisena esimerkkinä  on 

 uudet keskikaiteelliset poikkileikkaustyypit. Niiden liikenneturvallisuutta pa-
rantava vaikutus kohtaamisonnettomuuksien ehkäisijänä  on  kiistaton, mutta 
toisaalta ne voivat vaikuttaa esimerkiksi erikoiskuljetusten (leveiden kuljetus-
ten)  reitteihin  ja  hankaloittaa toimintaa onnettomuustilanteissa.  

3.5 	Häiriöiden hallintajärjestelmistä päättäminen 

Liikenteen  hallinnan  toimintalinjojen  mukaan häiriönhallinta  on  yksi Tiehallin
-non  tärkeimmistä liikenteen  hallinnan  toiminnoista  (Tiehallinto  2001c).  Häi-

riötilanteiden  käsittelyssä liikenteen palveluiden toiminnot ovat avainase-
massa ennalta arvaamattomien häiriöiden hoidossa sekä ennalta tiedossa 
olevien häiriöiden häiriötiedottamisessa. Lisäksi liikenteen palveluihin kuulu-
vat muun muassa liikenteen ohjaussuunnitelmiin, yleisötapahtumiin  ja  eri-
koiskuljetuksiin liittyvät lupakäsittelyt. Liikenteen palvelut seuraavat liikenne- 
tilannetta ajantasaisesti erityisesti liikenteen tiedotuksen tarpeita varten. 

Häiriötilanteen  hallintaan liittyy ennakoimattomien häiriöiden havaitseminen, 
niiden vaikutusten minimoiminen  ja  häiriöiden poistaminen. Häiriötilanteessa 

 on  useita eri osapuolia hoitamassa tilannetta, joten yhteistyön täytyy sujua 
sovittujen pelisääntöjen mukaan. Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hoitami-
sessa Tiehallinnolla ei ole aktiivista roolia, vaan  se  vastaa tiedotuksesta  ja 

 ohjauksesta yleisten teiden osalta kuten yksityisliikenteen osalta  (Tiehallinto 
 2001 c). 

Häiriötilanteiden  hoitamisella pyritään vähentämään häiriöiden haittavaiku-
tuksia eli ruuhkautumista  ja  matka-aikojen pitenemistä sekä seurannaison-
nettomuuksia. Häiriöistä tiedottamisella pyritään lisäksi parantamaan  mat-
kustusmukavuutta.  Samalla matka-  ja  kuljetusaikojen  ennustettavuus para-
nee  (Schirokoff  2003).  

Tiellä tehtävä työ edellyttää, että liikenteelle tiedotetaan työn aiheuttamista 
haitoista. Suurissa hankkeissa tiedottaminen tehdään erillisen viestintäsuun-
nitelman mukaisesti. Tieto häiriöistä välitetään ensisijaisesti liikennekeskuk

-seen,  ja  pääsääntöisesti ennakolta. Paikalliset asukkaat  on  huomioitava  tie-
dotuksella,  joka toteutetaan paikallisten ilmoitustaulujen avulla  tai  suoraan 
kotiosoitteeseen. 
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SUUNNITTELU-  JA PMTÖKSENTEKOTILANTEET 

Häiriönhallintajärjestelmän  kehittämisessä vertailtavana ovat häiriönhallin-
nasta aiheutuvat kustannukset sekä siitä koituvat hyödyt. Molemmista  on 

 toistaiseksi vähän saatavilla olevaa tietoa. Varsinkin telematiikkahankkeiden 
vaikuttavuuden arviointi  on  vaikeaa, koska liikkujat reagoivat hyvin vaihtele-
vasti tarjottuun informaatioon. Merkittävin kehittämiskohde  on häiriötiedotus

-ketjun terävöittäminen  ja  tehostaminen nopeammaksi. 
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4  HAIRIÖNHALLINNAN  MENETELMÄT  

4.1 	Yleistä 

Liikenteeseen kohdistuvien häiriötilanteiden vaikutusarvioinnin kehittämises-
tä merkittävin hyöty koituu häiriöiden  hallinnan  tehostumiselle. Eniten häiri-
öiden suuruuteen voidaan vaikuttaa seuraavin keinoin: 

• 	liikenteenohjauksen  suunnittelulla, 
• työmaajärjestelyjen  suunnittelulla,  ml.  työmaiden  toteuttamisen te-

hokkuutta painottavien tarjousten arviointi sekä työmaiden aikaisten 
 kan  nustin-  ja  sanktiomenettelyjen  määrittäminen, 

•  tiedottamisella sekä 
• 	varareittien  suunnittelulla. 

Häiriöiden  hallinnan  mandollisuuksia voidaan arvioida karkeasti luokitellen 
häiriötilanteet joko ennakoitaviin  tai  ennakoimattomiin häiriötilanteisiin.  Täs-
sä selvityksessä häiriönhallinnan menetelmät sisältävät siis sekä ennalta 
tiedossa oleviin häiriöihin liittyvän varautumisen  ja  suunnittelun että enna-
koimattomien häiriöiden  hallinnan  toimintamallit.  

On  myös muistettava, että  on  olemassa suuri määrä erilaisia häiriötilanteita, 
joita siedetään siksi, että niiden vaikutukset eivät ole merkittäviä. Vaikutus-
ten vähentäminen olisi kallista saavutettaviin hyötyihin nähden  tai se  ei ole 
teknisesti mandollista. Merkittävä  osa  hoitotoimenpiteistä  aiheuttaa lieviä 
häiriöitä, mutta ne toteutetaan silti häiriöistä riippumatta lähinnä tehokkaim-
man urakointitavan  ja  työturvallisuuden  ehdoilla. Isompien  tai  muuten liiken-
teeseen merkittävästi vaikuttavien lyhytkestoisten työmaiden vaihtoehtoiset 
tiejärjestelyt voivat olla hankalia  tai  kalliita toteuttaa, joten voi olla helpompi 
sietää tilapäiset häiriöt kuin ryhtyä muihin toimenpiteisiin kuin tiedottamiseen 

 ja  nopeusrajoitusten muuttamiseen. Näiden asioiden suunnittelussa häiriöi-
den  ja  häiriönhallinnan  vaikutusten arviointi  ja  tiedostaminen nousee tärke-
ään asemaan. 

Ennakoitavat  häiriöt  

Ennakoitavia  häiriöitä voidaan minimoida suunnitelmilla (lähinnä tietyömaat) 
 tai  niihin voidaan varautua etukäteen (esimerkiksi kelirikko  ja  yleisötapahtu

-mat).  Suunnitteleminen  tarkoittaa vähiten häiriöitä aiheuttavan toteuttamista- 
van  valintaa, liikenteen ohjauksen suunnittelua sekä häiriöitä pahentavien 
muiden tekijöiden minimointia, esimerkiksi tietyömaiden keskeyttämistä 
ruuhkatuntien  tai  yleisötapahtumien  ajaksi. Varautuminen tarkoittaa lähinnä 
häiriöiden  hallinnan  normien asettamista sekä tiedottamis-  ja  toimenpide- 
valmiuksien parantamista. 

Liikenteen tiedotus  ja  ohjaus tapahtuu työmaiden osalta tietyökarttojen, 
Teksti -tv:n,  lnternetin  sekä mandollisesti paikallisradioiden  ja  sanomalehtien 
välityksellä. Lisäksi työmaan yhteyteen pystytetään työmaasta kertovat kyltit. 
Samoin yleisötapahtumista tiedotetaan yleensä tienvarsitiedotuksen avulla. 
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Ennakoimattomat  häiriöt  

Ennakoimattomien  häiriöiden hallintaa voidaan suunnitella sopien ennakolta 
 toimintamalleista,  joita käyttämällä  häiriötilanne  voidaan hoitaa mandolli-

simman tehokkaasti. Tämän ketjun toiminnan tehostamiseen  on  kiinnitetty 
huomiota useissa eri selvityksissä  (mm.  F?ämä ym.  2003  ja  Schirokoff  2003).  
Kaikilta osin varautuminen ei kuitenkaan ole mandollista, koska  arvaamat

-tornia tekijöitä  on  runsaasti eikä resursseja voida  mitoittaa  ennakolta kaikkiin 
tilanteisiin sopivasti. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat  onnettornuudet  tai 

 äkilliset  tie-,  varuste-  ja laitevauriot,  jotka voivat sattua miltei missä  vain  ja 
vakavuusasteen vaihteluväli  on  laaja.  

Ennakoimattornissa häiriötapauksissa  merkittävimmät häiriön  hallinnan  kei-
not ovat liikenteen tiedotus  (radio  sekä  ajoneuvopäätteet  niiden yleistyessä) 

 ja  häiriön nopea poistaminen. Tehokas liikenteen ohjauksen järjestäminen 
 koko häiriötilanteen  keston ajaksi  on  erittäin tärkeää.  

4.2 	Työmaajärjestelyt 

Tietyömaiden  häiriöihin  varaudutaan  suunnittelemalla  työnaikaiset liiken-
teenohjausjärjestelyt  etukäteen. Periaatteessa kaikista tiealueella tehtävistä 
töistä tehdään  liikenteenohjaussuunnitelma.  Urakoitsija vastaa, että työmaan 
liikennejärjestelyt toteutetaan  liikenteenohjaussuunnitelman  mukaisesti. Liki 
pitäen kaikille häiriöiden  hallinnan toimenpiteille  on  olemassa tarkat ohjeet  
(Tiehallinto  2002b),  joissa  työmaaturvallisuudella  on  merkittävä rooli liiken-
teen sujuvuuden turvaamisen rinnalla. Ohjeissa määritellään ehdot muun 
muassa  töidei  järjestämiselle,  liikenteenohjaukselle  sekä  varusteille  ja  lait- 
teille, joilla  liikenteenohjaus  tulee  järjestää 1 .  Nämä seikat varmistetaan  urak-
kasopimusten katselmuksessa  ja liikenteenohjaussuunnitelmassa. 

Työnaikaiset  liikennejärjestelyt riippuvat tien  standardista  ja liikennemääräs
-tä.  Esimerkiksi moottoritiellä tehtävä pienikin työ, jossa  ajokaista  täytyy sul-

kea, vaatii huomattavan suuria  liikenteenohjausjärjestelyjä,  mutta  vähäliiken-
teisellä paikallistiellä  siihen saattaa riittää väliaikaisen  nopeusrajoituksen  ja 
tietyömerkin  asentaminen.  

Vilkasliikenteisillä  teillä tulisi arvioida  liikenteenohjaussuunnitelman  mukais-
ten järjestelyjen vaikutukset liikenteen toimivuuteen  ja  turvallisuuteen. Tä-
män perusteella voidaan esimerkiksi rajoittaa työn tekoa ruuhka-aikaan  tai 

 ajoittaa työt yöaikaan. Lisäksi voidaan kieltää  ruuhkasuunnan välityskykyä 
 alentavat toimenpiteet. Tiedottamisella pyritään vaikuttamaan erityisesti  uk

-kujien  reitinvalintaan  silloin, kun häiriön takia reitti  on  suljettava. Tiedottami-
nen  on  tärkeää myös häiriön takia jonossa oleville  liikkujille.  

Häiriöiden hallintaan  on  aikojen saatossa muodostunut normeja, joita nouda-
tetaan tavallaan  siedettävän häiriötason kynnysarvoina.  Esimerkiksi tien sul-
keminen työn vuoksi  30-60  minuutiksi ilman  kiertotiejärjestelyjä  on  sallittua 

 vain  alemmalla  tieverkolla.  Sulkeminen edellyttää säännöllisen  ja  aikataulu
-tetun  ammattimaisen liikenteen aikataulujen  huomiointia (Tiehallinto  2002b).  

Vastaavanlainen yksittäiset  työohjeet koostava yleisohjeistus  on  kehitteillä myös hoidon toteuttamiselle  
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Muun tien sulkeminen kokonaan ilman  viitoitettua  kiertotietä ei ole sallittua 
 15  minuuttia pidemmäksi ajaksi.  Tien  sulkemiset  on  ilmoitettava tietyömaan 
 liikenteenohjaussuunnitelmassa.  Vilkkaasti  liikennöidyillä  teillä  työkohteille 

 on  järjestettävä päivystys. Urakoitsija vastaa  ilkivallan,  onnettomuuksien  ja 
 luonnonolosuhteiden liikenteenohjaukselle  aiheuttamista puutteista,  ja  ne  on 

 korjattava välittömästi. 

Näitä normeja  on  mandollista arvioida  ja  kyseenalaistaakin kehittynein vaiku-
tusarvioinnin  menetelmin. Merkittävin rooli häiriöiden  vaikutusarvioinnilla, 

 samoin kuin häiriöiden  hallinnan  menetelmillä,  on  kuitenkin niissä tilanteissa, 
missä  liikenteelliset  vaikutukset ovat suurimmat.  

Työmaajärjestelyjen  ehtoja  tarjouspyynnöissä  ja  työmaan valvonnassa  

Tarjouspyynnössä  työmaan liikenteen  hallinnalle  määritellään muun muassa  
(Tiehallinto  2002b): 

• työskentelyajankohtien  rajoitukset,  
•  rajoitukset  ruuhkautuvissa ajosuunnissa, 
•  liikenteen  välityskyvylle  asetettavat vaatimukset,  
• 	siirrettävien ohjauslaitteiden  (liikennevalot,  merkkivalot  ja  liikenteen  

ohjausmerkit)  toiminnalle asetettavat vaatimukset  ja  velvoitteet,  
•  korvaavan  liikennevalaistuksen  järjestäminen,  
•  tehostetun  talvihoidon  ja  liukkaudentorjunnan  toimenpiteet,  
•  häiriöiden keston  ja  ajoituksen rajat sekä 

 • 	kiertoteiden  järjestäminen  ja  niiden laatu. 

Useimpien  työmaiden  ja  hoitotoimenpiteiden  edellyttämälle  liikenteenohjauk-
selle  on  olemassa vuosien saatossa kehitetyt  ja  parhaaksi  tiedetyt  standardi- 
ratkaisut, eikä tavanomaiselta  hoitotyöltä edellytetä  erityisiä liikenteen

-ohjaussuunnitelmia. Yksinkertaisimmillaan  suunnitelmat ovat 'pieniltä  töiltä' 
 vaadittavia  havainnekuvia  työn toteuttamisesta. Pieniksi töiksi käsitetään  vä

-häliikenteisillä  teillä  (KVL <  200  ajoneuvoa/vrk)  tehtävät  vain  muutaman työ- 
vuoron kestävät työt  ja  vilkasliikenteisillä  teillä  (KVL >  1 500  ajoneuvoa/vrk) 

 tehtävät yhden  työvuoron  tai  päivän kestävät työt.  

Sen  sijaan  on  olemassa kooltaan yleensä isoja  tai  liikenteellisesti  merkittäviä 
hankkeita (yleensä  KVL >  15 000  ajoneuvoa/vrk),  joiden toteuttamisesta  on 

 tarpeen tehdä perusteelliset suunnitelmat, arvioida häiriöiden  hallinnan  vaih-
toehtoja sekä määrittää kannustin-  ja  sanktiojärjestelyjä  (esimerkit  4.1  ja 

 4.2).  Vaikutustiedolla  on  siten merkitystä arvioitaessa häiriöiden  hallintame-
nettelyjen  valintaa, määrää  ja  mitoitusta.  
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Esimerkki  4.1.  Tilaajan esittämiä häiriöiden  hallinnan  ehtoja  - Vt3  Tampereen 
 läntinen  kehätie  1.  vaihe  

Tampereen  läntisen kehätien ensimmäisen rakentamisvaihteen tarjouspyynnössä 
mainitaan  mm.  seuraavat liikenteen kulkuun vaikuttavat järjestelymääräykset: 

Yleistä 
• 	Miniminopeusrajoitus  on 50 km/h,  ja  vain poikkeuksissa  tilapäisesti  30 km/h. 
• 	Ajoneuvo-  ja  kevyen liikenteen yhteyksiä ei saa katkaista ilman tilaajan lupaa. 
• 	Huomiota  on  kiinnitettävä moottoritien vtl2 työnaikaisun liikennejarjestelyihin. 
• 	Kaikki kevyen liikenteen nykyiset yhteydet sekä joukkoliikenteen yhteydet  ja 

pysäkit  on  oltava käytössä  koko  työmaan ajan. 

Yleisen liikenteen käytössä oleva ajorata 
• 	Nopeusrajoituksella  50 km/h on  oltava vähintään kaksi kuumapäällystettyä  3  

metriä leveää kaistaa  ja  0,50  metrin pientareet (päällysteleveys vähintään  7 m). 
 Mittoihin tulee lisätä kaarrelevitykset. 

• 	Kiertotiet  päällystetään  AB- tai ABK -päällysteellä,  jos liikennemäärä  on  yli  15 
000 ajon/vrk,  yli  6 000 ajon/vrk  ja  työ kestää yli viikon,  3 000 - 6 000 ajon/vrk  ja 

 työ kestää yli  3  viikkoa  tai 1 500 - 3 000 ajon/vrk  ja  työ kestää yli kuukauden. 
•  Valtatiellä  12  nopeusrajoitus  50 km/h  saa olla yhtä aikaa kandessa eri kohdas-

sa, joiden yhteenlaskettu pituus saa olla enintään  2 km. 
• 	Valtateiden 3ja  12  liikennettä ei saa siirtää kulkemaan rinnakkaisteitä  tai  katu- 

ja, elleivät pakottavat syyt (onnettomuus  tai esim.  rakennustyön yhteydessä ta-
pahtunut ennakoimaton häiriö) sitä vaadi. 

Liikenteen pysäyttäminen 
• 	Liikenteen tilapäinen pysäytys saa kestää enintään  2 min, räjäytystöiden  yhtey- 

dessä enintään  10 min. 
• 	Aamu -ja iltaruuhkan  aikana  (klo  6:30-9.30  ja  15-17:30)  ja  perjantaisin  klo  12  

jälkeen liikenteen pysäyttaminen  ja  tarpeeton haittaaminen  on  kielletty. Juhla-
pyhäpäivää edeltãvänä tyopäivänä liikennettä ei saa pysäyttää. 

• 	Pysäyttäminen ei saa häiritä aikataulun mukaista liikennettä. 
• 	Urakoitsija pitää kirjaa pysäytyksistä, niiden syistä, ajankohdasta  ja  kestosta. 

Suunnitelmat  ja  tiedottaminen 
• 	Liikenteen järjestelyistä tulee laatia suunnitelmat ainakin seuraavissa tapauk- 

sissa: liikenne siirretään tilapäisesti toiselle ajoradalle, tilapäisten liittymien lii- 
kennejärjestelyt  ja työnaikaiset  liikennevalot, siltojen purkamisen aikaiset lii-
kennejärjestelyt  ja poiskuijetus, kiertotiet, varasuunnitelmat hätätilanteisiin, 

 suunnitelma tieosuuden vaiheittaisesta liikenteelle avaamisesta 
• 	Tilaajalla  on  oikeus tarkistaa suunnitelmat liikennesimuloinnin avulla  ja  vaatia 

tarvittavat korjaustoimenpiteet. 
• 	Järjestelyistä  on tiedotettava  viestintä-  ja tiedotussuunnitelman  mukaisesti (ti- 

laaja, kunnossapitäjä, poliisi, pelastuslaitos)  ja  ilmoitettava liikennekeskukseen 
viimeistään edeltävänä arkivuorokautena. 

Lähde: Sopimuskohtaiset urakkaehdot SKU. Valtatie  3  Tampereen  läntinen kehätie  I  vaihe, 
SRU.  Nokia, Pirkkalaja Tampere. 15.5.2003, päivitetty 30.6.2003.  Hämeen tiepliri. 
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Esimerkki  4.2. E18  Lohja-Lohjanharju-urakalle  asetettuja  sopimussakkoja  

Liikenteen pysäyttäminen yli  10  minuutin ajaksi  1000 euroa  ylittävältä, alkavalta  lo  
minuutilta  ja  seuraavilta alkavilta  10 minuuteilta 2 000  kultakin.  Jos käsinohjaus  sal-
lii liikenteen vuorottelun suunnittain,  on  sakko  puolet mainitusta. 

Liikenteen pysäyttäminen moottoriliikennetieosuuden räjäytystöiden vuoksi yli  12 
 minuutin ajaksi.  1 000 euroa  ylittävältä alkavalta  8  minuutilta  ja  seuraavilta alkavilta 

 10 minuuteilta 2 000 euroa  kultakin.  Jos käsinohjaus  sallii liikenteen vuorottelun 
suunnittain,  on  sakko  puolet mainitusta. Yöaikaisten räjäytystöiden pysäytyksiltä ei 
määrätä sakkoa. 

Yleisissä urakkaehdoissa mainittujen liikennettä häiritsevän työn maäräaikaisrajoi
-tusten  ylitykset alkavalta  10  minuutilta  1 000 euroa  ja  seuraavilta alkavilta  10 mi-

nuuteilta 2 000 euroa  kultakin. 

Erinäiset liikenteenhoitoon, liikennejärjestelyjen tiedottamiseen  ja työturvallisuuteen 
 liittyvät puutteet  tai  laiminlyönnit: joko  1 000 euroa  sakkoa  tai  kirjallinen huomautus, 

 ja korotetut  sakot toistuvista puutteista  ja  laiminlyönneistä. 

Ympäristöasioidenimjyönnit  ja  rikkomukset:  3 000 euroa.  

Vaativien hankkeiden tapauksessa liikennejärjestelyjen osuus  on  osa  urak-
katarjousten arvostelumenettelyä, eli tarjousten pisteytystä. Esimerkiksi  El 8 

 Lohja—Lohjanharju -hankkeen tarjouspyynnössä (esimerkki  42.)  todettiin, 
että 'vilkkaiden valtateiden yhteydessä tehtävässä hankkeessa työnaikaisille 
liikenteenjärjestelyille annetaan suuri painoarvo'. Työnaikaisten liikenteenjär-
jestelyjen painoarvo urakkatarjousten pisteytyksessä oli  11 %.  Kaiken  kaik-
kiaan toiminta-  ja laatusuunnitelmien  painoarvo oli  40 %,  joka käsitti siis 
myös liikenteenjärjestelyjen osuuden. 8  

On  muistettava, että tietyömaiden viivytykset ovat vääjäämättömiä, mutta 
esimerkiksi Pakinkylän eritasoliittymän tapauksessa (ks. esimerkki  5.1,  luku 

 5.2.1)  työmaan liikennejärjestelyjen katsottiin nopeuttaneen urakkaa. Toisin 
sanoen, muunlaiset järjestelyt olisivat aiheuttaneet liikenteelle suuremmat 
viivytykset hankkeen keston pidentyessä. Lisäksi työmaan aikainen häiriö ei 
merkittävästi lisännyt  jo  ennestään ruuhkautuneen ongelmakohdan liiken-
teen aika-  ja ajoneuvokustannuksia. 

Kaistanvuokraus 

Kaistanvuokraus  on tietyömaiden  häiriöiden minimointimenettely,  jota  Suo-
messa  on  toistaiseksi sovellettu eräissä siltahankkeissa.  Sen  laajempi käyttö 
voisi tehostaa työmaiden toteuttamista. Kaistanvuokrausta sovelletaan  ja 

 kehitetään ainakin Isossa-Britanniassa  ja  Yhdysvalloissa. 

Rakennussuunniteiman  painoarvo  40  %  ja  tarjouksen antajan henkiiöstön sekä referenssien  20  %. 
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Kaistanvuokraukseen  voidaan sisällyttää useita erilaisia ominaisuuksia: 

• Kaistalla ja/tai pientareella  työskentelevä urakoitsija maksaa päivä- 
tai tuntivuokraa  siltä ajalta, kun kaista  on  pois käytöstä. 

•  Vuokran suuruus voidaan sitoa kaistojen lukumäärään, liikenteen hi-
dastamiseen  tai katkoksiin  porrastetusti,  ja  eri tavoin erilaisissa liiken-
teellisissä olosuhteissa, kuten esimerkiksi yöllä  ja  päivällä. 

• Kaistavuokrasta  riippumatta urakoitsija voi saada maksun siitä, että 
työmaa toteutetaan sovittua nopeammin,  tai  maksaa sakkoa siitä, et-
tä työmaa kestää sovittua pidempään. 

• Tarjousmenettelyssä  urakoitsija laskee kaistavuokran osaksi urakka- 
tarjousta itse arvioimansa urakan keston sekä siitä seuraavien ajo-
kustannuslisien pohjalta. Mitä pienemmillä liikenteen häiriöillä urakka 
kyetään tarjoamaan, sitä pienempi  on  vuokran osuus tarjouksessa.  

On  tärkeää, että vuokrat, kannustimet  ja  sakot perustuvat työmaasta aiheu-
tuviin ajokustannuslisiin, koska silloin kannustin toimii tarkoituksenmukaisesti 
(Yhdysvaltojen tapa, esimerkki  4.3). Vähäliikenteisissä  olosuhteissa menet-
telystä ei ole hyötyä. vaan  se  nostaa urakkahintoja turhaan. Kiinteät normi-
pohjaiset kaistavuokrat tekevät käytännöstä laajasti sovelletun, mutta  se  ei 
ole  kovin  joustava menettely  ja  vuokrat voivat olla eri tilanteissa suuruudel-
taan vääriä (Iso-Britannian tapa. esimerkki  4.4).  

Suomessa eräissä siltaurakoissa vuonna  2004  sovellettava kaistavuokra  on 
määritetty  liikenteelle aiheutuviin haittoihin perustuvaksi sakoksi siitä, että 
hankkeen välitavoitteet ovat aikataulusta myöhässä (esimerkki  4.5).  Menet-
tely  on  eräänlainen sanktiokäytännön  ja  kaistan vuokraamisen välimuoto. 

Esimerkki  4.3.  Yhdysvalloissa sovellettuja  kaistavuo k ri a * 
• 	Denverissä ison eritasoliittymän ramppityömaalla käytettiin vuokraa 

$2850/kaista/päivä. 
• 	Indianassa vuokrana  on  käytetty  $1 500/kaista/päivä. 
• 	Portlandissa bitumin  levittämisen  ja sillan  kannen uudelleenpäällystämi - 

sen vuokrana  käytettiin  $0 - $2 000/kaista/tunti. 
• 	Oklahoma  Cityssä ison eritasoliittymän uudistamistyömaalla käytettiin 

vuokraa  $5 500/kaista/päivä. 
• 	Portlandissa moottoriteiden uudistamistyömaalla  vuokrat asetettiin  15  mi- 

nuutin portaissa  $0 - $21 000/ka i s ta/tunti** .  

Kaistavuokrien  asettamiselle  on määritetty  yksinkertainen ohjeellinen kaava*** :  

tarjoussumma =  A  +  (B x  LRC),  jossa  

A rakentamisurakan  hinta ilman kaistavuokria  
B = kaistojen sulkemisenpäivien  lukumäärä 
LRC = kaistavuokran  hinta, joka riippuu aiheutuneen haitan suuruudesta (laske-
taan tapauskohtaisesti liikennemallilla ottaen huomioon vuokratun kaistan pituus 

 ja  liikenteen määrät vaihteluineen). 

Menettely käsittää myös sanktiokäytännön,  jos  työmaa ylittää sovitun ajan. 

*  Lähde:  utah  Technology Transfer Center  
**  Joulukuussa  2003  dollarin ja  euron  välinen kurssi oli noin  1.22  

Lähde:  Washington State Department of Transportation 	 -- 	- 
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Esimerkki  4.4.  Isossa-Britanniassa kaistanvuokrauskokeilu* 

Isossa-Britanniassa  on  käynnissä  tiepiirikohtaisia pilottihankkeita  (Camden  ja 
 Middlesbrough)  joissa kehitetään  normatiivisia kaistanvuokraus-/sanktio

-järjestelmiä. Nämä  maksujärjestelmät  koskevat yleisesti suurta osaa  tietyömaista, 
 jotka  'kuormittavat  teitä kohtuuttoman pitkään', eli kestävät pidempään kuin  urak-

kasopimuksissa  on  sovittu. 

Hankkeissa  on  määritetty taulukkohinnastot  eri  tieluokilla  (premium route charges 
 -  ordinary route charges)  perittävistä päivämaksuista toimenpideluokkien  mukaan 

 (standard works, minor works, urgent works, emergency works, non-excavatory 
 works).  Päivämaksut  vaihtelevat suuruudeltaan välillä  £100  - £650/päi vä** .  Osa 

 töistä  on  tosin  maksuttomia  ja  erikseen  on  lueteltu työt, joita maksut eivät koske. 

Järjestelmää  on  myös urakoitsijoiden taholta kritisoitu, koska  kaistavuokria  on 
 alettu soveltaa ikään kuin  yleisina työmaasakkoina  tai  tienpidon  laadun  sanktioina 

 ilman yhteyttä aiheutuneen  haitan  suuruu teen. ***  

*  Lähde:  UK Department for Transport, Lane Rental Pilot Schemes 
**  Joulukuussa  2003  punnan  ja  euron  välinen kurssi oli noin  0,7. 

BBC News. 'Lane rental bill for roadworks, 24 March, 2003.  

Esimerkki  4.5.  Urakan välitavoitteisiin sidottu kaistavuokra sillankorjaus-  ja  
uus i ntaura kassa * 

Kokonaishintaperusteisissa  SR-siltaurakoissa (suunnittele  ja  rakenna)  on 
 sovellettu seuraavanlaista kaistavuokran/sakon laskentatapaa. Urakkakoh

-teen  vaiheiden kestoaika  on  minimoitu. Välitavoitteiden  ylittämisen  kaistavuokra 
 (sakko)  on  laskettu seuraavasti:  

Urakkakohteen verottomasta urakointikustannuksesta  otetaan  'perusvuokraksi' 
 ensin  0,1  %  osuus. Siihen lisätään noin  3  % liikennemäärän  (henkilöautot  ja 

 raskaat  ajoneuvot  erikseen), kohteen aiheuttaman  hidastusajan (nopeusrajoi-
tukset)  ja  kohteen aiheuttaman  keskimääraisen  odotuksen  (lukennevaloilla  oh

-jattavat  kohteet) mukaan  lasketuista ajokustannuslisistä.  Lopputulos  pyöriste-
tään  viiden  euron  tarkkuuteen. 

Lisäksi  urakalle  sovitun  kokonaiskeston  osalta  urakoitsijan  on  suoritettava tilaajalle 
 viivästyssakkoa  0,15  % urakkahinnasta  kultakin täydeltä  myöhästymisviikolta,  kui-

tenkin enintään  10  viikolta. Urakka-ajan  alituksesta  ei makseta hyvitystä. 

*Lähde:  Oulun  tiepiiri,  Risto Väänänen  12.2.2004.  

Suomessa  kaistanvuokrauksen  tarjoamia mandollisuuksia tulisi tutkia laa-
jemminkin siitä näkökulmasta, että missä olosuhteissa  sillä  voitaisiin alentaa 

 tietyömaista  liikenteelle  aiheutuvien  häiriöiden  ajokustannuslisiä  merkittäväs-
ti aiheuttamatta  urakoiden hankintaprosessille  liikaa vaivaa saavutettavissa 
olevaan hyötyyn nähden.  Kaistavuokrien  hinnoittelu ei ole ongelma, koska 
hinnat tulee määrittää suhteessa kunkin työmaan aiheuttamiin  ajokustannus-
lisiin,  ja  niiden laskemiseen menetelmät ovat olemassa.  
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Periaatteessa kaistavuokria voitaisiin soveltaa myös esimerkiksi onnetto-
muustilanteiden  ja  tiellä olevien esteiden  tai  tien  pinnan  yllättävien  vaurioi-
den aiheuttamien haittojen minimointiin. Toisin sanoen, tällaisten pullonkaula 
-tyyppisten häiriötilanteiden vaikutus liikenteeseen katsottaisiin tien päivittäi-
sestä liikennekelpoisuudesta (hoidosta) vastaavan urakoitsijan vastuulle joko 

 koko sen  keston ajalta  tai  tietyn ennalta asetetun vasteajan (ks. luku  4,3)  yht-
tävän häiriötilanteen  ajalta. Urakoitsijalta perittäisiin tällöin vuokraa alentu-
neen vähityskyvyn kaistasta .  

4.3 	Muiden häiriötilanteiden hallinta 

Liikenneonnettomuudet, esteet ajoradalla  ja  rikkoutuneet  laitteet 

Liikenneonnettomuuksien  ja  muiden ennakoimattomien tilanteiden aiheutta-
mia häiriöitä saadaan vähennettyä sitä enemmän mitä nopeammin häiriöai-
kaiset liikennejärjestelyt saadaan toteutettua. Ennakoimattomien häiriöiden 
osalta varautuminen liittyy ennalta sovittaviin toimintatapoihin. Häiriön ha-
vaitseminen  ja  tiedon toimittaminen eteenpäin aina tienkäyttäjälle saakka 
mandollisimman nopeasti  on  häiriön  hallinnan  ensimmäinen vaihe. Tiehallin

-non  Ilikennekeskuksen  rooli  on  oleellinen viranomaisten välisessä tiedon- 
vaihdossa  ja  liikkujille  tiedottamisessa (ks. taulukko  4.1).  

Liikenneonnettomuuksista menee yleensä tieto hätäkeskukseen, jonka 
kanssa laajemmasta tiedottamisesta vastaavilla organisaatioilla  on  sovitut 
tiedonvaihdon periaatteet. Useimmiten tieto onnettomuuksista välittyy hätä- 
keskukseen tiellä liikkujilta, josta hälytetään tarvittavat pelastusyksiköt. Polii-
si  tai  pelastustoimi  ohjaa liikennettä onnettomuuspaikan ohi (ks. taulukko 

 4.1)  ensivaiheessa. 

Ajoradalla  olevista esteistä  ja  vaurioista tienpitäjälle  ilmoittaa usein tienkäyt-
täjä. Rikkoutuneista haitteista voi ilmoittaa joko laitteiden käyttöjärjestelmä  tai 

 tienkäyttäjät. Tiedonvaihdon  täytyy toimia nopeasti, jotta häiriön poiston te-
kevä toimija saa tiedon mandollisimman nopeasti. Häiriön poiston tulee ta-
pahtua sovittujen laatuvaatimusten mukaisesti. 

Seuraavassa vaiheessa liikenteenohjaus häiriöpaikan ohi  on  toteutettava 
tehokkaasti  ja  onnettomuuden liikennettä haittaavat jäljet korjataan pois 
mandollisimman pian, parhaiten liikenteellisesti soveltuvana ajankohtana. 
Liikenteenohjauksen tehokkaaseen hoitoon häiriötilanteessa kuuluu varareit-
tien suunnittelu  ja  niiden käyttöönotto. 

Onnettomuustilanteissa onnettomuustutkinta  voi aiheuttaa  sen.  että hairiötilannetta ei voida raivata no-
peasti. Näissä tilanteissa kaistavuokraa ei luonnollisestikaan voida periä urakoitsijalta. 
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Taulukko  4. 1.  Häiriötilanteiden  hoitaminen Tiehallinnon liikenteen hal/innan 
toimintalinjojen mukaan. 

Teillä, joilla  on  korkea  /aatutaso häiriötilanteiden  hoitamisessa, tulee yli  15 min  kestävistä 
 häiriöistä olla tieto  alle  10  minuutissa  häiriötiedotukseen  ja  häiriön poistamiseen  osalhs-

tuvilla  tahoilla  (klo  19-6  välisenä aikana  tiedonkulku  voi kestää enintään  40 min).  Vara
-reittijärjestelyt  sekä ohjaus  ja  raivaus tulee toteuttaa  alle  20 min  kuluessa häiriön tietoon 

tulosta. Teillä tulee olla  varareittisuunnitelmat, liittymänumerot  sekä  varareittiviitoitus  val-
miina.  

Häiriötilanteen  hoitamisen edistymistä seurataan automaattisen tiedonkulun avulla hätä
-keskuksilta/poliisilta liikennekeskukseen,  

Korkean laatutason teitä ovat  moottoriväylät, pääteiden ongelmakohteet  ja  —osuudet, 
 pääteiden runkoverkko,  pääkaupunkiseudun sisääntulo-  ja  kehätiet  sekä kaupunkien 

sisääntulo-  ja  kehätiet.  
Teillä, joilla  on  matala laatutaso  häiriötilanteiden  hoitamisessa, tulee yli  30 min  kestävistä 

 häiriöistä olla tieto  alle  20  minuutissa  häiriötiedotukseen  ja  häiriön poistamiseen  osallis-
tuvilla  tahoilla  (klo  19-6  välisenä aikana  tiedonkulku  voi kestää enintään  40 min).  Vara

-reittijärjestelyt  sekä ohjaus  ja  raivaus tulee toteuttaa  alle  20 min  kuluessa häiriön tietoon 
tulosta. Teillä tulee olla  varareittisuunnitelmat, liittymänumerot  sekä  varareittiviitoitus 

 valmiina.  

Härriötilanteen  hoitamisen  edistymista  seurataan automaattisen tiedonkulun avulla hätä
-keskuksilta/poliisilta  Ii  ikennekeskukseen.  

Matalan laatutason  teita  ovat  haja -asutusalueiden,  pääkaupunkiseudun  ja  kaupunkiseu-
tujen  muut tiet.  

On  huomattava, että taulukossa  4.1  esitetyt toiminnot ovat periaatteellisia  ja 
 osittain vielä tulevaisuutta  viitoittavia toimintalinjoja.  Suomessa ei ennen 
 Schirokoffin  (2003)  selvitystä ole tutkittu  häiriötilanteiden  hallinnan  nykytilaa, 

minkä vuoksi taulukossa  4.1  esitettyjä  laatutasotavoitteita  on  vaikea arvioida.  

Schirokoffin  (2003)  mukaan pelkästään Varsinais-Suomen  ja  Pirkanmaan 
alueella tapahtui vuoden aikana noin  240  sellaista ennalta odottamatonta yli 
puoli tuntia kestänyttä  liikennehäiriötä,  josta  tielläliikkujaa  olisi  tullut  tiedottaa. 
Selvityksessä havaittiin, että  Tiehallinto  saa melko  kattavasti  tiedon poliisille 

 tai  hätäkeskukseen  tulleista ilmoituksista pitkään  kestävistä  häiriöistä, mutta 
lyhytaikaiset häiriöt tulevat  vain  satunnaisesti tietoon. 

Selvityksessä tutkittiin  110  Pirkanmaan alueella sattunutta yli puoli tuntia lii-
kennettä  häirinnyttä  tapausta  ja  127  Varsinais-Suomen alueella sattunutta 
tapausta.  Tutkituissa  tilanteissa  tie  suljettiin kokonaan  45  tapauksessa.  Häi

-näiden  kestoajan jakaumat  on  esitetty kuvassa  4.1.  
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Kuva  4. 1. 	Ha/riO/den kestoajan  jakautuminen (Schirokoff  2003).  

Selvityksen mukaan pitkäkestoisimmista häiriöistä lähes kaikki tapahtuivat 
valtateillä. Pisimmät häiriöt yleensä liittyvät tien sulkemiseen. 

Pintakelirikko 

Pintakelirikko  voidaan ennustaa melko hyvin  sää-  ja  kelitietojen  perusteella. 
Runkokelirikkokohteet inventoidaan järjestelmällisesti  ja  kohteiden rakenteen 
parantaminen voidaan priorisoida,  jos  tien kuljetustarpeessa ja/tai kelirikon 
esiintymistiheydessä havaitaan kasvua. Kelirikkoennusteen perusteella ajo-
järjestelijät voivat vähentää kelirikon haittavaikutuksia vaikuttamalla raskaan 
liikenteen määrään  ja  kokoon. Pääosin häiriönhallinta  on  varautumista  ja 

 ennustamista. 

Yleisäta  pa  htu  mat  

Yleisötapahtumiin  liittyvä häiriöiden hallinta  on  lähinnä tiedottamista,  vara - 
reittien suunnittelua sekä lisähäiriöiden minimointia tapahtuman aikana 
(esimerkiksi työmaat keskeytetään). Tiealueella tapahtuvat yleisötapahtumat 
vaativat aina Tiehallinnon  luvan.  Lupaprosessin  yhteydessä käydään läpi 
mandolliset häiriöt  ja  toimenpiteet häiriöiden vähentämiseksi. 
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Huono  sää  

Huonon sään  ja kelin  aiheuttamista häiriöistä tiedotetaan tiedotusvälineissä. 
Tieto ei kuitenkaan aina tavoita tien käyttäjiä (esimerkki  4.6).  Tämä voi osal-
taan pahentaa häiriöiden vaikutuksia,  jos  esimerkiksi  kiertoreittiä  ei tiedon- 
puutteen vuoksi osata käyttää.  Ajoneuvopäätteiden  yleistyminen tuo paran-
nusta  tiedotusongelmaan. Telemaattiset  ratkaisut  tarjoavatkin  mandollisuuk-
sia myös  häiriötilanteiden hallintaan. 10  

Esimerkki  4.6.  Tapaus Janakkala 

Joulun menoliikenteessä  23.12.2003  valtatiellä  3  Janakkalassa kymmenkun-
ta ihmistä sai vammoja ketjukolarissa. jossa oli osallisena  43  autoa.  Kola

-risuma  alkoi  ohitustilanteesta,  jossa  ohittava  auto  alkoi heittelehtiä. Suman 
takana oli lisäksi noin kilometrin matkalla lieviä  peräänajoja  Pohjoiseen me-
nevät  kaistat  olivat poikki liikenteeltä noin neljän  tunnin  ajan  klo  14  alkaen. 
Etelästä tullutta liikennettä ohjattiin Riihimäen pohjoisesta liittymästä vanhal-
le  kolmostielle,  joka  ruuhkautui.  

Paikalle  hälytetty  poliisi asetti tielle kolme autoaan, jotka siniset  vilkut  päällä 
 viestittivät  vaarasta. Ensimmäinen  varoitusauto  oli kolmen kilometrin  päässa 

onnettomuuspaikasta.  Viimeisen auton perään oli asetettu suurikokoinen  50 
 kilometrin  tuntinopeuden rajoitusmerkki. Varoitusautoista  huolimatta jotkut 

autoilijat  ohittelivat  jonoa arviolta jopa  100  kilometrin  tuntivauhdilla,  ja  aiheut-
tivat poliisin mukaan suuren  riskin lisäonnettomuuksien  synnylle. Useat au-
toilijat  vaaransivat  tilannetta entisestään  pysäyttamällä  auton tien laitaan. 
Eräs autoilija ryhtyi valokuvaamaan  kolariautoja.  

Liikennettä ohjaavat poliisit joutuivat lisäksi kuulemaan voimakkaita syytök-
siä  ja  valituksia paikalle tulevilta autoilijoilta. joiden  matkan  tekoa kolari vii-
västytti. Tiettävästi yksi  käsirysykin  sattui. Ainakin paikallisradiot  tiedottivat 

 onnettomuudesta, mutta silti  tiedotukseen  ei oltu tyytyväisiä. Eräs autoilija 
tiedusteli  poliiseilta  miksi  kolarista  ei ollut mitään lehdessä. 

(Helsingin Sanomat  24.12.2003,  Aamulehti  3. 1.2004).  

Ajantasaisen tiedottamisjärjestelmän  toteuttaminen edellyttää kattavan  ha- 
vaintojärjestelmän  rakentamista ainakin  pääteiden runkoverkolle  ja tärkeim- 
mille  kaupunkiseuduille. Rämän ym.  (2003)  mukaan liikenteen  ja kelin seu- 
rantajärjestelmän rakentamiskustannukset runkoverkolla  ja  tärkeimmillä 

 kaupunkiseuduilla  ovat noin  12 M€.  Vuotuisten  käyttökustannusten  on  arvioi- 
tu olevan noin  1-2 M€.  Tiehallinnon  nykyiset liikenteen  hallinnan vuosimenot 

 ovat noin  11 M€,  josta  liikennekeskustoiminnan,  liikenteen seurannan  ja  lii- 
kenteen tiedotuksen menot ovat yhteensä hieman yli  3 M€.  Havaintojärjes- 
telmän  ja ajoneuvopäätteiden  lisäksi tarvitaan toimiva  palvelukonsepti.  Voi- 
daan olettaa, että tällaiset palvelut  ja  niihin liittyvät  laiteinvestoinnit  kiinnosta-
vat eniten  tavarankuljetuksia, joukkoliikennettä  ja  työn vuoksi  henkilöautolla 

 liikkuvia.  Tiedottamisjärjestelmän  kustannuksia voitaisiin mandollisesti kattaa 
osittain  maksutuloilla. 11  

° Liikennetelematiikan  mandollisuuksia liikenteen ohjaamisessa  on  arvioitu  FITS-ohjelmassa 
 ja  muissa selvityksissä (ks.  esim.  FITS 2002  ja Halme  2001).  

Anttila  ym.  (2003)  ovat arvioineet tarkemmin  paikantavien tietopalvelujen  kysyntää  ja mak-
suhalukkuutta. 
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5  HAIRIÖTILANTEIDEN  VAIKUTUKSET  

5.1  Yleistä  
Häiriötilanteiden  vaikutuksia voidaan tarkastella systemaattisesti vaikutus-
mekanismeina. Näiden avulla voidaan tunnistaa  tai  kehittää varsinaiset arvi-
ointimallit, joiden perusteella häiriöiden vaikutuksia voidaan arvioida vertailu-
kelpoisin menetelmin. Huomattavaa  on  kuitenkin, että häiriöt saattavat olla 

 osa  useamman hälriön ketjua. Esimerkiksi tielle joutunut este saattaa aiheut-
taa onnettomuuden, jonka seurauksena laitteet  tai  rakenteet voivat vaurioi-
tua. 

Tässä työssä tarkastelu  on  tehty osissa siten, että luvun  2  yhteydessä  on 
 tarkasteltu häiriöiden vaikutuksia tien fyysisiin  ja toiminnallisiin  ominaisuuk-

siin. Tässä luvussa  on  kuvattu häiriötilanteiden vaikutusmekanismit liiken-
teeseen  ja tienkäyttäjiin,  muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön sekä  tienpi-
täjään.  Tarkastelua  on  täydennetty  kirjallisuudesta löydetyillä käytännön 
esimerkeillä. 12  

Kuvassa  5.1 on  esitetty häiriötilanteiden arvioinnissa käytettyjen vaikutus- 
mekanismien perusrakenne.  

I 	TIETÖMAAT JA  MUUT  TIELJIKENTEEN HAIRIÖTILANTEET 	I  

TIEN  Ffl'SISTEN - TIEN  LÄ}IIYMPARISTÖN  

OMINAISLItIKSIEN  MUUTOS  MUUTOS  
(Esim. Ivömaiden 

(Esim. kaistojen  kaventaminen 
ja  sulkeminen,  epä(asaisuus  jne.) 

TIEN  TOIM INNALLISTEN 
 OMINAISUUKSIEN MUUTOS  - 

vaikutukset maa-  ja  
kallioperöän,  vesiin. ilmaan  

(Esim.  välit  sk vyn. ja  mikroilmastoon, 
onneltomuusriskin,  kasvillisuuteen,  eläimistöön 

Iiikennöitävvyden  jne. muutos)  I  jne.)  

____ 

VAIKUTUKSET 	I  
____  

VAIKUTUKSET 	I 	I  
I  

VAIKUTUKSET TIEN  LÄHIYMPÄRISTÖÖN  JA  
TIENPITÄJÄÄN 	I I 	TIENKÄYTTÄJIIN 	I 	I  Mt!UHUN  YHTEISKUNTAAN  

(Hallinnan ja  ,'arauwmisen  (Aika-  ja  ajoneuvokustannukset,  Ihmisten  teeys, 	I  Luonto.  
kustannukset)  ajomukavuus,  sujuvuus, jne.)  ______________________________  elinolot, 	I  

[ 

i 	maisema, 
viihtyvyvs kulttuuriperimä  

Kuva  5.1.  Tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutusmekanismit. 

Häiriötilanteiden  liikenteelle  ja tienkäyttäjille  aiheuttamat taloudelliset vaiku-
tukset voidaan arvioida merkittävimmältä osin ajokustannusten muutoksina. 
Ajonopeuksien vaihtelut, viivästykset  ja kiertoteiden  käyttö lisäävät aika-  ja 
ajoneuvokustannuksia  sekä pakokaasupäästöjä. Onnettomuusriski voi myös  

12  Ulkomaisia tutkimustuloksia ei esitellä tarkemmin koska varsinkaan Skandinavian ulkopuo-
liset esimerkit eivät kuvaa suomalaisia  liikenneolosuhteita  riittävän hyvin.  
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muuttua. Tietyömaat voivat lisätä myös renkaiden kulumista  ja  aiheuttaa 
ajoneuvovaurioita. 13  

Vaikutukset voidaan autoliikenteen osalta arvottaa tieliikenteen ajokustan-
nuksilla (Tiehallinto,  2001b).  Joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen vaikutus-
ten arvioinnissa voidaan käyttää niille määriteltyjä  tai  autoliikenteeltä  lainat- 
tuja  yksikköarvoja.  Lisäksi häiriötilanteilla  on  vaikutuksia ainakin matka-ajan 
luotettavuuteen sekä ajomukavuuteen, mutta näitä tekijöitä ei Suomessa ole 
arvotettu systemaattisesti. 

Tietyömaiden  ja  muiden häiriötilanteiden ajokustannusvaikutuksia ei voida 
kokonaan poistaa, vaan ennakoitavissa olevien häiriötilanteiden tapaukses-
sa niitä voidaan minimoida vaikutustietoon perustuvalla suunnittelulla. Työ- 
maiden  perimmäinen tarkoitus  on  joka tapauksessa parantaa liikenteen olo-
suhteita  ja  alentaa ajokustannuksia pitkällä tähtäimellä. Joissakin tapauksis-
sa mandollisuudet häiriövaikutusten minimointiin ovat  vain  rajalliset, koska 
työmaalle asetettavat työturvallisuus-  tai  muut ehdot ovat määrääviä. Lisäksi 
olosuhteet eivät välttämättä aina mandollista esimerkiksi hyvien kiertoteiden 
järjestämistä. 

Häiriötilanteiden ajokustannusvaikutuksia  on  tutkimuksessa analysoitu  sys
-temaattisimmin tietyömaiden vaikutusarviointien  yhteydessä. Arviot  on  tehty 

aika-  ja  ajoneuvokustannusten  sekä joissain tapauksissa onnettomuuskus-
tannusten perusteella. Vaikutusarviointeja, joissa olisi huomioitu kaikki ajo- 
kustannusten erät yhtä aikaa, ei ole tehty. Häiriötilanteiden ajokustannusvai-
kutukset  on  kuitenkin mandollista laskea liikenne-  tai  simulointimalleilla,  joten 
vaikutusten taloudellisen arvioinnin systematisoimiseen rutiinikäytännöksi ei 
ole menetelmällisiä esteitä. 

Häiriöiden vaikutus muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön  on  useimmiten 
tienkäyttäjiin kohdistuvia vaikutuksia vähäisempi. Ihmisten terveyteen, elin- 
oloihin  ja  viihtyvyyteen vaikuttavat  mm.  tietyömaista  aiheutuvat melu, tärinä 

 ja  pölyhaitat. Haitan kokijoina  ovat tällöin lähiasukkaat. Työkoneiden  ja  työ-
maaliikenteen pakokaasupäästöt vaikuttavat ihmisten terveyteen kylläkin 
laaja-ala ise mmi  n.  

Luontoon, maisemaan  ja  kulttuuriperimään  kohdistuvat vaikutukset riippuvat 
aina kohteesta. Kuitenkin työmailla  ja  osin myös muilla häiriöillä voi olla vai-
kutusta luontoon  (mm.  pohja-  ja  pintavesiln)  sekä tiemaisemaan. Työnaikai

-set  maisemavauriot  ovat kuitenkin yleensä korjattavissa. 

Elinkeinoelämään, alueiden käyttöön  ja  yhdyskuntarakenteeseen  ei häiriöis-
tä aiheudu pysyviä vaikutuksia. Liikenteen tilapäiset häiriöt vaikuttavat kui-
tenkin osaltaan myös elinkeinoelämän kuljetuksiin  ja  pahimmissa tapauksis-
sa myös elintärkeisiin kuljetuksiin. 

Tienpitäjälle  aiheutuu häiriöiden  hallinnan  toimenpiteistä merkittäviä kustan- 
nuksia. Rakennus-, kunnossapito-  ja  hoitourakoissa  toimenpiteitä koskevat 
vaatimukset asetetaan tilaajan toimesta, jolloin niiden kustannusvaikutukset  

13  Tiehallinto  maksaa vuosittain korvauksia tietyömaiden aiheuttamista ajoneuvovaurloista. 
 Summa  ei tosin ole suuri (Tielaitos  2000).  
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sisältyvät urakkasopimusten hintoihin. Vaatimukset perustuvat lähtökohtai-
sesti sekä työmaiden turvallisuusnormeihin että liikenteelle aiheutuvien häi-
riöiden minimointiin toimenpiteen tyyppi huomioon otettuna. Tähän  on  kehit-
tynyt vakiintuneet rutiinit  ja  ohjeistukset,  jotka hyvin pitkälle määrittävät häiri-
öiden  hallinnan  kustannukset. Urakoitsijat toimivat asetettujen normien mu-
kaisesti, eikä toimenpiteiden kustannuksiin voida juurikaan vaikuttaa rutiinin- 
omaisissa tilanteissa. 

Häiriöiden hallinta liikenteen tiedotuksen keinoin edellyttää seuranta-  ja  tie
-dotusjärjestelmien  kehittämistä. Tiedon vastaanottaminen voi edellyttää  pa

-nostuksia  myös autoilijoilta. Lisäksi muilta viranomaistahoilta vaaditaan re-
sursseja osallistua tieliikenteen häiriötilanteiden hoitamiseen  (mm.  onnetto-
muudet  ja  yleisötapahtumat).  Resursseja tarvitaan ennen kaikkea poliisilta, 
pelastuslaitokselta  ja  sairaankuljetukselta.  

5.2 	Tietyömaat  

5.2.1 	Vaikutukset liikenteeseen  ja  tienkäyttäjiin  

Yleistä 

Tietyömaiden  vaikutukset tienkäyttäjiin vaihtelevat, koska eri työmaiden välil-
lä  on  merkittäviä ajallisia  ja  toiminnallisia eroja. Useimmissa työmaatilanteis

-sa  tien ominaisuudet muuttuvat ainakin väliaikaisesti. Liikennettä ohjataan 
ohjauslaitteilla, nopeusrajoituksilla  ja  mandollisilla kiertoteillä. Suunnittele-
maIla työmaiden ajoitus  ja  kesto optimaalisesti voidaan vaikutuksia lieventää 

 ja  niiden määrää vähentää. 

Kaikkien tietyömaiden suunnittelussa  ja  liikenteen ohjauksessa tulee pyrkiä 
niin hyviin järjestelyihin, että ainakaan  vakavien  onnettomuuksien riski ei  ko- 
boa  työmaan takia. Tätä edellyttää useimmiten  jo  työmaalla työskentelevien 
henkilöiden työturvallisuus. Järjestelyjen muuttuminen saattaa kuitenkin lisä-
tä riskiä tilapäisesti. Toisaalta työmaan ajaksi asennettavat alennetut nope-
usrajoitukset alentavat onnettomuusriskiä.  Jos  liikennejärjestelyjen  suunnit-
telussa onnistutaan  ja  onnettomuusriskissä  ei arvioida tapahtuvan muutok-
sia, voidaan vaikutusten arviointia yksinkertaistaa niiden osalta. 

Päällystystyöt 

Päällystystyömaiden  vaikutukset tienkäyttäjien turvallisuuteen riippuvat työ-
maan järjestelyistä  ja  opastuksesta.  Hyvillä liikenteen ohjausjärjestelyillä  ja 

 riittävän alhaisilla nopeusrajoituksilla onnettomuusriskin kasvu voidaan es-
tää. Poikkeustilanteissa onnettomuusriskin  ja  päällystettävän  kohteen liiken-
nemäärän avulla voidaan arvioida onnettomuuksien määrässä mandollisesti 
tapahtuvat muutokset. 

Liikenteen sujuvuuteen vaikuttaa oleellisimmin liikenteen käytettävissä oleva 
kaistamäärä  ja  päällystystyön  aikainen liikenne.  Jos  liikennemäärä  ylittää  tai 
on  lähellä työn takia kavennetun tien välityskykyä, voi ruuhkautuminen aihe- 
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uttaa  suuria  ja  osin ennakoimattomia viivytyksiä tienkäyttäjille. Aiemmat  no
-peusrajoitukset  lisäävät aina tienkäyttäjien matka-aikaa  ja  siten kustannuk-

sia. Yksikaistaisiksi kavennetuiiia tienkohdilla joudutaan lisäksi odottamaan 
kun kaista  on  vastakkaisen suunnan liikenteen käytössä. Kaksiajorataisiiia 
teillä työtä  on  usein mandollista tehdä hiljaisemman suunnan kaistoilla, jol-
loin vaikutuksia voidaan lieventää. 

Ajonopeuden  muutokset, odotusajat  ja  tilapäisesti epätasaisempi tien  pinta 
 lisäävät myös tienkäyttäjien ajoneuvokustannuksia. Päällystystyöt vähentä-

vät myös matka-ajan ennakoitavuutta  ja  siten heikentävät palvelutasoa  ja 
 mukavuutta. Työmaiden aiheuttama pöly-, melu-  tai  hajuhaitta  voi myös olla 

merkittävä. Päällysteiden kunnossapitotyömaiden ajokustannusvaikutuksista 
 on  olemassa systemaattisimmat arviot. Kalliokoski ym.  (2001)  ovat määrittä

-fleet  ylläpito-  ja  korvausinvestointityömaiden  vaikutuksia aika-  ja  ajoneuvo- 
kustannuksiin  (lute 1).  

Edellä mainittu selvitystyö  on  tehty Tiehallinnon päällystettyjen teiden  verk
-kotason  HIPS-ohjausjärjestelmää varten.  HIPS  minimoi  tienkäyttäjien  ja 

 tienpitäjän  kustannusten summaa. Tienpitotoimenpiteiden määrän  ja  ajoituk-
sen optimoinnissa  HIPS  laskee työmaista aiheutuvia lisäajokustannuksia yh-
tenä toimenpiteestä aiheutuvana kustannuseränä. Edellä mainitun selvityk-
sen perusteella työmaista aiheutuvat lisäajokustannusten yksikköhinnat sekä 
työmaiden keskimääräiset kestoajat päivitettiin ajanmukaisiksi. Ajokustan-
nuslisät  on  määritetty toimenpideluokittain  erikseen kevyille  ja  raskaille  ajo-
neuvoille, kesto-  ja  kevytpäällysteteille  sekä tienpidon ohjauksessa käytettä-
vien liikennemääräluokkien mukaisesti. Toimenpiteiden vaikutusajat  on  esi-
tetty toimenpideluokittain, joita  on  rutiinikunnossapidon  (hoidon) lisäksi seit-
semän kappaletta. Liitteessä  1 on  esitetty selvitystyössä tehdyt ehdotukset 
lisäajokustannusten yksikköhinnoiksi sekä niiden käyttöä  ja  ajokustannus-
lisien  suuruusluokkaa havainnollistavat laskentaesimerkit  (Kalliokoski ym.,  
2001).  

Silta-, eritasoliittymä-  ja  tunnelityömaat  

Silta-, eritasoliittymä-  ja  tunnelityömaiden  vaikutukset tienkäyttäjiin riippuvat 
työmaan perusratkaisusta.  Jos  kaksikaistaisilla  teillä  vain  tien toinen kaista 

 on  käytössä, vaikutukset tienkäyttäjien matka-aikaan, sujuvuuteen  ja  kus-
tannuksiin ovat samantyyppisiä kuin päällystystöissä. Lyhyet kiertotiet lisää-
vät ajokustannuksia alempien nopeusrajoitusten, jonkin verran lisääntyvän 

 matkan  pituuden  ja  yleensä alemman tiestandardin takia. Pitkien kiertoteiden 
vaikutukset riippuvat kiertomatkan pituudesta  ja  käytettävissä olevan kor-
vaavan tieyhteyden tasosta  ja  soveltuvuudesta kohteen liikennemäärille.  Jos 

 työmaan aikainen onnettomuusriski esimerkiksi kiertoteillä  on  perustilannetta 
 suurempi, voidaan laskea  sen  vaikutukset onnettomuusmääriin työmaan 

keston  ja  liikennemäärien  avulla. 

Tielaitos  (2000) on  arvioinut HUTSIM-simuloinneilla ison eritasoliittymätyö-
maan vaikutuksia aikakustannuksiin. Esimerkki  5.1  kuvaa työmaan aiheut-
tamien viivytysten suuruusluokkaa. Aikakustannusten lisäksi ainakin poltto-
ainekustannukset sekä päästökustannukset ovat oletettavasti nousseet ajo-
nopeuksien vaihtelun vuoksi, mutta niiden määrää ei ole laskettu. 
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Esimerkki  5.1.  Pakin kylän  eritasoliittymä 

Pakinkylän eritasoliittymätyömaan (Tuusulanväylän  ja  Kehä  1:n  liittymä Helsin-
gissä) vuoksi Kehä  I  muutettiin noin vuoden ajaksi  1±1 -kaistaiseksi  (alun  perin 

 2+2).  Simulointien  perusteella Kehä  1:n  liikenteelle aiheutuneiden viivytyksien 
aikakustannuksia arvioitiin suuntaa antavasti seuraavasti; 

• 	ruuhka-aikoina  (1,5 h  aamulla  ja  1,5 h  iltapäivällä) työmaan viivytys oli  5  
min/ajoneuvo;  liikenne  5 000  -  5 500  ajoneuvoa/h 

• 	päivällä ruuhka-ajan ulkopuolella viivytys oli  2  min/ajoneuvo;  liikenne  
3 000  ajoneuvoa/h 

• 	muina aikoina viivytys  1  min./ajoneuvo;  liikenne  19 500  ajoneuvoa/vrk 
• 	lisäaikakustannuksia  kertyi siten noin  0,55  milj.  €/kk  ja  noin  6  milj.  €/v  
• 	koko liittymän  vuosittaiselle liikennemäärälle jyvitetty lisäaikakustannus 

oli keskimäärin  0,17  €/ajoneuvo/v  ja  erikseen yksistään vuosittaisten 
työpäivien ruuhkaliikenteelle jyvitetty lisäaikakustannus oli  0,88 

 €/ajoneuvo/v. 

Ajoradan  ulkopuolella tehtävät työt  

Ajoradan  reunassa  tai  sen  välittömässä läheisyydessä tehtävät työt voidaan 
useimmiten hoitaa muita työmaita vähäisemmin ohjaustoimenpitein. Nope-
usrajoituksilla pyritään estämään onnettomuusriskin nousu, mutta samalla 
ne lisäävät tienkäyttäjien matka-aikoja.  Jos  ajorataa  kavennetaan merkittä-
västi  tai  ajokaistojen  määrää vähennetään, voivat vaikutukset ulottua myös 
liikenteen sujuvuuteen  ja palvelutasoon. 

Tielaitos  (2000) on  arvioinut HUTSIM-simuloinneilla meluaidan rakentamisen 
vaikutuksia aikakustannuksiin. Esimerkki  5.2  kuvaa työmaan aiheuttamien 
viivytysten suuruusluokkaa. Polttoainekustannukset sekä päästökustannuk

-set  ovat oletettavasti nousseet tässäkin esimerkissä. 

Esimerkki  5.2.  Lauttasaaren  melunsuojaus 

Länsiväylän melunsuojauksen  rakentamisen aikana Lauttasaaren kohdalla jouk-
koliikennekaistat otettiin työmaan käyttöön  ja joukkoliikenne  ohjattiin käyttämään 

 2±2-kaistaisen  tien reunimmaista kaistaa  Se  jonoutti  muuta liikennettä työmaan 
kohdalla ruuhka-aikoina. Liikenteelle aiheutuneiden viivytysten aikakustannukset 
olivat arviolta seuraavat; 

• 	ruuhka-aikoina  (1,5 h  aamulla  ja  1,5 h  iltapäivällä) työmaan viivytys oli 
ruuhkasuunnassa  3  min/ajoneuvo:  liikenne aamulla  4 000  ajoneuvoa/h 

 ja  illalla  3 500  ajoneuvoa/h 
• 	lisäaikakustannuksia  kertyi siten noin  0,12  milj. €/kkja  noin  1,3  milj.  €/v  
• 	koko  vuosittaiselle liikennemäärälle jyvitetty lisäaikakustannus oli keski- 

määrin  0,6  €/ajoneuvo. 

Peruskorjaus  

Peruskorjaustyömaat  vaikuttavat liikenteeseen merkittävästi. Nopeusrajoi-
tukset  ja  usein päällystämättömät osuudet alentavat matkanopeuksia, jolloin 
sekä aika- että ajoneuvonopeudet kasvavat. Useimmiten liikennemäärät 
ovat niin vähäisiä, että merkittävää ruuhkautumista ei tapandu. Palvelutaso 

 ja ajomukavuus  kuitenkin laskevat työmaan takia. Onnettomuusriski voi 
vaihdella työmaan eri kohdissa  ja  eri aikoina.  Sen  arvioimiseen ei ole käytet- 
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tävissä  luotettavia menetelmiä.  Riskin  kannalta pahimpia ovat usein  jo  val-
mistuneet osuudet, joilla liikenteen nopeus kasvaa vaikka työmaa  on  vielä 
keskeneräinen. Peruskorjaustyömailla ajoneuvojen vaurioitumisen riski 
(esim. renkaat, tuulilasit)  on  myös tavanomaista suurempi. 

Uus-  ja  laajennusinvestoinnit 

Uus-  ja  laajennusinvestoinneissa  vaikutukset tienkäyttäjiin vaihtelevat ta-
pauskohtaisesti. Uusinvestoinneissa vaikutukset keskittyvät nykyisen tien 
liityntäkohdissa tarvittaviin järjestelyihin. Laajennusinvestoinneissa vaikutuk-
sia syntyy usein  koko  työmaan alueella. Merkittävissä hankkeissa vaikutuk-
set voidaan selvittää työmaa-aikaisten vaikutusten laskennalla esimerkiksi 
simuloinneilla  tai  erillisillä  IVAR-tarkasteluilla.  Laskenta voidaan tällöin tehdä 
samanaikaisesti hankkeen vaikutusten laskennan kanssa. Tämä voi olla tar-
peen etenkin silloin, kun vertaillaan erilaisia vaihtoehtoisia rakentamisratkai-
suja. Tienkäyttäjille aiheutuvia kustannuksia voidaan silloin verrata tienpitä-
jälle aiheutuviin kustannuksiin.  

5.2.2  Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön  

Tietyömaiden  vaikutus muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön  on  useimmiten 
väliaikaista. Työmaan ajoituksella, valittavilla työmenetelmillä  ja  toimenpiteil-
lä sekä liikennejärjestelyillä voidaan lisäksi lieventää  tai  estää suurimpien 
vaikutusten syntyä. 

Tietyömaista  voi aiheutua kuitenkin merkittäviä melu-, tärinä-  ja  pölyhaittoja. 
 Työmaan sijaitessa lähellä asutusta  on  näiden vaikutukset otettava huomi-

oon. Isompien työmaiden työkoneiden  ja  työmaaliikenteen päästökustannus
-ten  laskeminen olisi käytännössä mandollista  ja  siten harkittavissa. etenkin 

silloin kun työmaa sijoittuu taajaman läheisyyteen. Päästömäärien laskemi-
seen  on  olemassa taustatietoja (työkoneiden yksikköpäästökertoimet;  Mäke-
lä  ym.  2000)  ja  päästöt voidaan arvottaa tieliikenteen päästökustannusten 
yksikköarvoilla.  

Jos  työmaa  on  merkittävien pohja-  tai  pintavesien  läheisyydessä,  on  työ-
maan järjestelyillä pyrittävä minimoimaan näille koituvat haitat. Väliaikaiset 
ratkaisut (esim. kiertotiet)  on  aina suunniteltava siten, ettei niistä koidu kor-
vaamatonta haittaa maisemaan  tai  kulttuuriympäristöön.  Elinkeinoelämän 
kuljetukset sekä elintärkeät kuljetukset voivat viivästyä työmaan aiheuttami-
en katkosten  tai  ruuhkautuvan  liikenteen takia. Merkittävien yhteysvälien ta-
pauksessa nämäkin  on  otettava huomioon työmaan suunnittelun yhteydes-
sä.  

5.2.3  Vaikutukset tien pitäjään  

Tietyömaiden  vaikutukset tienpitäjään koostuvat varsinaisista työmaan kus-
tannuksista, liikennejärjestelyjen  ja  työmaaturvallisuuden  aiheuttamista kus-
tannuksista sekä häiriöiden hallintaan  ja  tiedotukseen  liittyvistä kustannuk-
sista. 
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Esimerkki  5.3. VT 3  Tampereen  läntinen kehätie - tietyämaan haittojen liiken-
nehaiftojen vähentämissuunnitelma 

Tiehalhnto  määritteli  Tampereen  läntisen  kehätien rakentamisurakalle  erityisen tar-
kan  liikennehaittojen vähentämissuunnitelman,  jossa pyrittiin vertaamaan liikenne- 
haittojen kustannuksia  eritasoisten liikenteenohjausjärjestelyjen  kustannuksiin. 
Suunnitteluvaiheessa  työnaikaiset  liikennejärjestelyt edellytettiin  eriteltävän  haitta -
vaikutuksineen  ja kustannuksineen.  Varsinkin tien  katkaisut  edellytettiin esitettävän  
liikennetaloudellisin laskelmin.  Erityistoimenpiteiden toteuttamisen vaatimien  raken-
tamiskustannusten  nousun katoksi asetettiin  lilkenteelle  koituvan hyödyn arvo  Kai-
ken  kaikkiaan  erikoisratkaisujen  vaikutus  tarjoushintaan  edellytettiin  eriteltävän  niillä  
saavutettavien hyötyjen  rinnalla.  

5.3 	Muut häiriötilanteet 

Liikenneonnettomuudet 

Tienkäyttäjiin  onnettomuus vaikuttaa selvimmin  viivästymisinä.  Nämä voivat 
olla  merkittävläkin  sekä yksittäisille  tienkäyttäjille,  säännöllisessä liikentees-
sä oleville linja-autoille että elinkeinoelämän  kuljetuksille. Viivästyksetja kier-
totiet  lisäävät tienkäyttäjien kustannuksia.  
Lisäonnettomuuksien  syntymiseen vaikuttavat alkuperäisestä onnettomuu-
desta kulunut aika, liikenteen ohjauksen toimivuus  onnettomuuspaikan  ohi, 
vallitseva  säätila  sekä muiden tienkäyttäjien reagointi tapahtuneeseen on-
nettomuuteen.  

Tienkäyttäjille  koituvia kustannuksia ei yksittäisen onnettomuuden osalta ole 
mandollista arvioida etukäteen onnettomuuksien  satunnaistekijöistä  johtuen.  
Keskimääräisiä  kustannuksia voidaan arvioida  simuloimalla toteutuneita  tai 

 kuviteltuja tilanteita,  ja  edelleen  simuloinnein  voidaan arvioida mandollisesti  
häiriönhallinnan  avulla saatavia  hyötyjä.  Näin saadaan  yleistietoa  vaikutus-
ten suuruudesta  ja  vaikutusten suuruutta voidaan verrata  tienpitäjän  häiriön - 
hallinnan  kustannuksiin, joita liittyy  ennakoimattomiin häiriötilanteisiin  varau-
tumiseen sekä nopean  reagoinnin  ja  toiminnan  valmiuksiin.  

Onnettomuudessa osallisina olleista  ajoneuvoista  voi kulkeutua vaarallisia 
aineita  pinta- tai  pohjavesiin,  joten  jälkihoito-  ja  torjuntatyöt aiheuttavat myös 
häiriötä. Onnettomuuden sattuessa vaarallisten aineiden  kuljetuksille  seura-
ukset voivat olla erittäin vakavia.  

Tienpitäjälle  onnettomuuksista aiheutuu kustannuksia  häiriöhallinnan  kautta, 
onnettomuuksiin varautumisesta  ja  onnettomuuksien vaurioiden korjaami-
sesta.  
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Kelirikko 

Kelirikkoa  esiintyy yleensä  vain  vähäliikenteisimmillä  teillä. Vaikutuksiltaan 
ne poikkeavatkin selvästi useimmista muista häiriötyypeistä. Kelirikon en-
nustettavuus lisää mandollisuuksia niistä aiheutuvien vaikutusten hallintaan. 

Tienkäyttäjiin  vaikutus näkyy henkilöautojen osalta lähinnä ajonopeuksien  ja 
 ajomukavuuden laskuna,  mutta painorajoitukset eivät niinkään estä liikku-

mista. Ajokustannukset kasvavat kelirikon seurauksena. 

Alemman tieverkon kelirikon myötä painorajoitukset aiheuttavat kuljetuksille 
joko kertakaikkisen esteen  tai  kiertoteihin  turvautumisen  ja  siten lisäajokus-
tannuksia. Elinkeinoelämän raskaiden kuijetusten estyminen, niiden siirtämi-
nen toiseen ajankohtaan  ja  kuljetusten toteuttaminen pienempinä kuormako-
koina voi aiheuttaa merkittäviä seurannaisvaikutuksia elinkeinoelämälle  Ii

-sääntyneiden  kuljetuskustannusten ohella. 

Muuhun ympäristöön  ja  yhteiskuntaan kelirikolla ei ole merkittäviä vaikutuk-
sia. Elintärkeiden kuljetusten vaarantuminen  tai  liikkumisyhteyksien  tilapäi-
nen katkeaminen kelirikon takia saattaa kuitenkin heikentää paikallisesti lä-
hiympäristön elinkeinoelämän  ja  asumisen sekä muiden toimintojen perus-
edellytyksiä. 

Tienpitäjälle kelirikosta  aiheutuu hoitoon  ja  ylläpitoon liittyviä kustannuksia. 
Vaurioiden korjaamiseen  on  lisäksi varauduttava. 

Metsätehon  raportissa  (Mäkelä  &  Pennanen  2003)  arvioidaan kausivaihte
-lusta  syntyvän teollisuuden puuhuollolle  koko  maassa vuosittain noin  100 

 M€:n  lisäkustannukset. Lisäkustannusten jakautuminen eri tekijöihin  on  esi-
tetty kuvassa  5.2.14  Puuhuolto  varmistetaan varastoinnilla  tai  kaukokuljetuk-
silla,  mikä aiheuttaa ylimääräisiä kuluja sekä puun laadun heikkenemisestä 

 ja  lisäksi korkokuluja. Metsäteollisuuden puuhuollon ajoneuvokalusto  on 
 kausivaihtelun vuoksi mitoitettu kelirikkoa edeltävän käyttöhuipun mukaan 
 (Mäkelä  &  Pennanen  2003). 

14  Vuonna  2001 Metsäteho  Oy  on  arvioinut,  etta•  puutavaran autokuljetuksissa syntyy keliri-
kon vuoksi yli  70  milj,  mk:n lisäkustannukset joka vuosi kaluston epätasaisen tarpeen  ja sei-
sokkien  vuoksi'. (Metsäteollisuus ry, Tiedotteet  2001 www.forestindustries.fi )  Toisessa yhtey-
dessä metsäteollisuudesta  on  todettu, että 'puunhankinnan vuosikustannukset ovat  330  milj. 

 mk  korkeammat kuin ne olisivat tilanteessa, jossa hakkuut  ja  kuljetukset voitaisiin toteuttaa 
käyttömäärien mukaisesti. Varastointi kelirikkoaikaista puunkäyttöä varten aiheuttaa  260  milj. 

 mk:n kustannuserän varastointikuluina  ja laatumenetyksinä.' (Metsäteho -lehti  01/2001 
htt://www. metsateho .fi/uploads/23rpowz2h37f . df) 



Tietyömaiden  ja  muiden tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutukset 	 51  
HAIRIÖTILANTEIDEN  VAIKUTUKSET  

Korko 
 8 %  

Laati 
 rrenety  

13 

Vara  
16  

u unkorju u 
42%  

Hallinto 	Kaukokuijetus  
3% 	 13% 

Kuva  5.2.  Kausivaihtelun puuhuollolle aiheuttaman kuijetustaloudellisten 
kustannusten jakauma eri tekijöihin  (Mäkelä &  Pennanen  2003). 

Kelirikko-ongelmat koskettavat myös muun muassa maatalouden kuljetuksia 
 ja  koululaiskuljetuksia,  sekä yleensä maaseudun liikkumista. Taloudellisia 

vaikutuksia ei ole kuitenkaan selvitetty näiltä osin systemaattisesti. 

Sorateiden  kelirikon ajoneuvokustannusvaikutuksia  on  mandollista arvioida 
sorateiden päällystämisen kannattavuuden arvioimiseksi tehdyn laskentatau-
lukon avulla. 

Hoitotoimenpiteet  

Tienpitoon liittyvät hoitotoimenpiteet saattavat muodostaa tilapäisen häiriön 
tielle, Vaikutuksiltaan näitä voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena, mutta 
tällöin ei kyseessä ole  koko  hoidon vaikutukset vaan hoitoon liittyvien toi-
menpiteiden välittömät vaikutukset.  

Jos  hoitotoimenpiteet  ovat merkittäviä, voi onnettomuusriski kasvaa niiden 
seurauksena. Useissa tapauksissa hoitotoimenpiteet ovat välttämättömiä 
esim.  kelin  aiheuttaman onnettomuusriskin tilapäisen kasvun takia, eikä nii-
den vaikutuksia siksi voida erikseen arvioida.  Jos  ajorataa  joudutaan kaven-
tamaan  tai  tielle asentamaan alempi nopeusrajoitus, heikkenevät ajonopeu

-det,  palvelutaso  ja  ajomukavuus.  Näiden seurauksena ajokustannukset kas-
vavat. 
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Muuhun ympäristöön  ja  yhteiskuntaan hoitotoimenpiteet vaikuttavat jonkin 
verran. Merkittävimmät vaikutukset syntyvät pölystä  ja  tien suolauksesta. 
Varsinkin tien suolaamisen vaikutuksia  on  tutkittu laajasti 15 . Poikkeustapauk

-sia  lukuun ottamatta tien suolausta ei yleisesti pidetä tällä hetkellä terveys- 
haittana. Tiesuolasta, päällysteestä  ja  hiekoituksesta  pääosin muodostuva 
pöly koetaan ongelmaksi etenkin taajamissa. Nastarenkaiden käyttö 
edesauttaa pölyn muodostumista. Pöly voi aiheuttaa hengitystieoireita auer-
gikoille. 

Tienpitäjälle hoitotoimenpiteiden  kustannukset sisältyvät hoidon kustannuk
-sun. Vain  poikkeukselliset liikennejärjestelyt saattavat aiheuttaa ylimääräisiä 

kustannuksia. 

Yleisötapahtumat 

Yleisötapahtumat,  joilla tässä tarkoitetaan esimerkiksi messuja, urheiluta-
pahtumia (runsaasti tapahtumaa seuraamaan tulevaa yleisöä  tai  tiellä pidet-
tävä massaliikuntatapahtuma), kansanjuhlia yms., ovat tyypillisiä ylikysyntäti-
lanteita, jotka esiintyvät  vain  verraten lyhyen aikaa. Siten niiden vaikutusme-
kanismi poikkeaa jonkin verran muiden tässä esiteltyjen häiriötilanteiden vai-
kutusmekanismeista. Yleisötapahtumat ovat ennakoitavissa, mutta aina ei 
pystytä arviomaan niiden suosiota. Vaikutukset riippuvat oleellisesti opas-
tuksen  ja  liikenteen ohjaustoimenpiteiden laadusta  ja  määrästä. 

Ruuhkautuva  liikenne aiheuttaa viivästyksiä myös muille tienkäyttäjille.  Kier
-toteiden  käyttö  ja  viivästykset  lisäävät tienkäyttäjien ajokustannuksia. Li-

sääntyvä liikenne tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä  tai  tapahtu-
mapaikalle johtavilla teillä kasvattaa myös onnettomuusriskiä. 

Muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön yleisötilaisuudet voivat vaikuttaa  mm. 
 metun  ja  maiseman vaurioitumisen kautta, mutta nämä eivät yleensä liity 

yleisötilaisuuden liikenteellisiin järjestelyihin. Tienpitäjälle syntyy kustannuk-
sia liikenteen ohjauksesta  ja  opastamisesta. Tilapäisjärjestelyjen  rakentami-
nen  ja  purku  voi edellyttää myös tienpitäjän toimia. 

Rikkoutuneet Ilikennevalot  tai  muut laitteet 

Tiellä olevien laitteiden kuten liikennevalojen rikkoutuminen ei ole ennakoita-
vissa. Vaikutukset riippuvat vaurion ajankohdan liikennemäärästä  ja  korjaus- 
toimenpiteiden ripeydestä. Liikenteen ohjauslaitteiden rikkoutuessa vaiku-
tuksissa korostuvat ne tekijät (onnettomuudet, viivytykset), joiden takia ky-
seiset laitteet  on  otettu käyttöön. 

Vaurioiden seurauksena onnettomuusmäärät saattavat lisääntyä  ja  tien pal-
velutaso  ja  ajonopeudet  laskevat.  Jos  tietä joudutaan kaventamaan korjaus- 
toimenpiteiden ajaksi, viivytykset voivat olla merkittäviä.  

Ks.  esimerkiksi Talvi  ja  tieliikenne  —tutkimus:  http://www.tiehallinto.fl/talvipr.htm  
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Muuhun yhteiskuntaan  ja  ympäristöön rikkoutuneilla laitteilla ei yleensä ole 
merkittävää vaikutusta. Vilkkaan liittymän valo-ohjauksen rikkoutuminen 
saattaa aiheuttaa  sen,  että poliisi joutuu hoitamaan liikenteen ohjauksen kä-
sin vian korjaamisen ajan. Tierakenteessa olevien laitteiden  ja  johtojen  rik-
koutuminen saattaa vaikuttaa myös lähiasukkaisiin. 

Tienpitäjälle  koituu kustannuksia sekä laitteiden korjaamisesta  tai  uusimises-
ta että myös mandollisten tilapäisten laitteiden asentamisesta  ja  ylläpidosta. 

Poikkeukselliset sääolosuhteet  

Poikkeuksellisina sääolosuhteina  voidaan pitää äkillistä  ja  yllättävää liukkaut
-ta,  erittäin voimakasta lumi-  tai  vesisadetta  tai  tuulta. Vaikutusten minimointi 

edellyttää ajantasaista tiedottamista tienkäyttäjille  ja  kunnossapitäjille,  mikä 
korostaa tiedotuksen asemaa vaikutusten määrittämisessä. 

Onnettomuusriskin  huomattava kasvu aiheuttaa tienkäyttäjille lisää onnetto-
muuksia. Myös palvelutason  ja  ajomukavuuden  lasku sekä kohonneet ajo- 
kustannukset vaikuttavat tienkäyttäjiin. 

Tienpitäjälle  aiheutuvat kustannukset muodostuvat hoidon tehostamisesta  ja 
 poikkeuksellisiin  olosuhteisiin varautumisesta sekä mandollisten vaurioiden 

korjaamisesta. Sääolosuhteiden huomioon ottaminen edellyttää palo-  ja  pe-
lastusvalmiutta  sekä liikenteen tiedotusta.  

FITS-projektissa  on  arvioitu liikenteen kelitilanteiden aiheuttamien onnetto-
muuksien kokonaiskustannuksia Suomessa  (Rämä ym.,  2003)  sekä sitä 
osuutta kustannuksista, joihin tiedottamisella voitaisiin vaikuttaa. Esimerkin 

 5.4  mukaisesti huonon sään aiheuttamien onnettomuuksien kustannukset  on 
 arvioitu noin  100  M€:n suuruiseksi  vuodessa. Ajantasaisen kelitiedottamisen 

vaikuttavuusoletuksiin perustuen onnettomuuskustannusten säästöpotenti-
aalin arvioitiin olevan yleisten teiden verkolla vajaa  6 M€  vuodessa. 

Esimerkki  5.4. 	Yhteen  veto kelitiedottamisen  kohteena olevista onnetto- 
muuksista, onnettomuuskustannuksista  ja kelitiedotukse/la  saa vut  etta  vista  
potentiaalisista säästöistä (Rämä ym.,  2003). 

Kohdeonnetto- Kohdeonnet- Yksik- Onnetto- Kelitiedotuk-  Säästä 
muuden  tyyppi  ja  tomuuksien  kö-  muus- sella saavutet-  (C)  
paikka määrä (kpl) hinta  kustan-  tava  säästä 

(€) nukset (%) 
_________________ ____________ ________  (C)  ______________ _________ 
omaisuusvahinko  2 300 10000 23000000 5 1150000  
päätieverkolla _____________ ________ ___________ ______________ __________ 
omaisuusvahinko  1 200 10 000 12 000 000 3 360 000  
muulla  tieverkolla _____________ ________ ___________ ______________ __________ 
henkilövahinko  100 386555 39000000 8 3090000  
valta-  tai  kantatie _____________ ________ ____________ _______________ __________ 
herikilövahinko  60 386555 23000000 5 1160000  
seutu-  tai  yhdystie _____________ ________ ____________ _______________ __________  
Yhteensä: - -  97 000 000  -  5 760 000  

Tiedotuksen vaikuttavuudesta ei juuri ole empiiristä tietoa, minkä vuoksi 
esimerkissä  5.4  arvioitiin teoreettisesti, missä määrin tehokas ajantasainen 
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sää-  ja  kelitiedotus  voisi pienentää onnettomuuskustannuksia sekä häiriötie-
dotus aikakustannuksia. Oletuksena oli, että  70 % kuijettajista  saa paikkaan 
kohdistetun tiedon ongelmasta oikeaan aikaan esimerkiksi ajoneuvopäät-
teellä (Rämä ym.,  2003).  Tiedon saavuttavuudesta  ja sen  käyttäytymisvaiku-
tuksista  voitaisiin tehdä myös toisenlaisia oletuksia. 

Esteet ajoradalla 

Ajoradalle  eri tavoilla joutuneet esteet ovat yleensä aina ennakoimaton ta-
pahtuma, jonka vaikutukset ovat suurimmat heti esteen ilmaannuttua.  Tien - 
käyttäjille vaikutukset näkyvät kohonneina onnettomuusmäärinä, palveluta-
son  ja  ajomukavuuden laskuna  sekä myös kohonneina ajokustannuksina. 
Tienpitäjän kustannuksia lisäävät esteiden raivaamisesta aiheutuvat hoito-  ja 

 kunnossapitotoimenpiteet.  Varautumisesta  ja  tiedottamisesta aiheutuu myös 
kustannuksia. 
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6  TAPAUSTARKASTELUT  

6.1 	Yleistä  

Tapaustarkasteluissa  on  tarkasteltu joidenkin tien fyysisten muutosten vaiku-
tusta  viivytyksiin  sekä polttoaineen kulutukseen.  Tarkastelut  tehtiin  Synch

-ro/SimTraffic —mikrosimulointiohjelmalla  vertaamalla  häiriötilanteita  vastaa-
vaan  häiriöttömään  tilanteeseen.  Tapaustarkasteluissa  on  tarkasteltu aino-
astaan järjestelyjä, joissa  kaistamäärä  selkeästi muuttuu.  Kaistojen  kaven-
tamista  on  hankala kuvata kyseisellä  simulointiohjelmalla,  koska  kavennetun 

 osuuden  välityskyky  täytyisi arvioida erikseen. Usein esimerkiksi  tietyömai
-den  kohdalla  välityskyky  heikkenee myös  tieoloista  riippumattomista syistä. 

 Tienkäyttäjät  saattavat esimerkiksi tarkkailla mitä työmaalla tapahtuu. Lisäksi 
 työnaikaisten tiejärjestelyjen pintakunto  ja  heikompi  tiegeometria  rajoittavat 

 välityskykyä,  vaikka  kaistamääriä  ei  vähennettäisikään. 

Simuloinnista  saatavat tunnusluvut  

Simuloinnissa  on  tehty  tunnin  mittainen arvio  häiriötilanteesta  eri  tuntiliiken-
nemäärillä  ja  verrattu tuloksia vastaavan  häiriöttömän  tilanteen tuloksiin. 
Tärkeimmät  simuloinnista  saadut tulokset ovat olleet häiriön aiheuttama 
yksittäisen ajoneuvon  viivytys (s/ajon)  sekä häiriön aiheuttama yksit-
täisen ajoneuvon polttoaineen kulutuksen lisäys  (1/ajon). Simuloinnista  
saatujen arvojen perusteella  on  määritelty funktiot, jotka kuvaavat viivytysten 

 ja  polttoaineen kulutuksen kasvua eri tapauksissa  liikennemäärän  funktiona. 

Yksittäisen ajoneuvon viivytykset  ja  kulutuslisäykset  on  kerrottu  tuntiliiken-
nemäärällä,  jolloin  on  saatu  kokonaisviivytykset  (h)  ja  polttoaineen kulutuk-
sen kasvu  (I/h)  tunnin  aikana. 

Aika -ja polttoainekustannusten  määrittäminen  

Aikakustannukset  on  määritelty viivytysten perusteella.  Aikakustannusten 
perusarvona  on  käytetty arvoa  13,4 €/h.  Arvo  on  määritelty julkaisun "Tielii-
kenteen  ajokustannukset" (Tiehallinto  2001 b)  perusteella. Raskaan liiken-
teen osuus  on  tarkasteluissa  ollut  15  %. 

Ajoneuvokustannusten  kasvuun liittyen  tapaustarkasteluissa  on  otettu huo-
mioon ainoastaan polttoaineen kulutuksen kasvu.  Polttoainekustannuksena 

 on  tarkasteluissa  käytetty arvoa  0,9 €11.  
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Tuntiliikennearvojen  yleistäminen vuorokausiliikennetasolle  

Tunnin  ajalle määritetyt tunnusluvut  on  yleistetty vuorokausiliikennearvoille 
 kanden erilaisen liikenteen tuntivaihtelukäyrän perusteella. Kuvassa  6.1. on 
 esitetty tuntiliikenteen osuus (%) vuorokausiliikennemäärästä eri ajankohtina 

erilaisilla tuntiliikennejakaumilla. 

Normaali tuntivaihtelu  kuvaa hyvin keskimääräistä liikenteen jakautumista 
eri vuorokauden ajoille maaseudun teillä, joissa työmatkaliikenteen osuus ei 
tule korostuneesti esiin. Normaalissa tuntivaihtelussa huipputunnin liikenne- 
määrä  on  noin  8  %  vuorokauden liikennemäärästä. 

Korkea työmatka tuntivaihtelu  kuvaa teitä, jolla liikennemäärät nousevat 
selkeästi aamuisin  ja  iltapäivisin työmatkaliikenteen takia. Huipputunnin lii-
kennemäärä  on  noin  10  %  vuorokauden liikennemäärästä. 

Tuntiliikenteen  osuus vuorokausiliikenteestä  
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Kuva  6. 1. 	Tunt iliikenteen  osuus % vuorokausiliikennemäärästä eri ajan- 
kohtina  erilaisilla liikenteen tuntiliikennejakaumilla. 
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6.2 	Kaistan sulkeminen  2-kaistaisella  tiellä  

Tämä tapaus  on  hyvin yleinen Suomen tiestöllä, joka  on  pääosin  2-
kaistaista.  Tilanne  on  tyypillinen esimerkiksi päällystys-  tai  sillanparannustöi

-den  yhteydessä. Usein myös onnettomuustilanteissa joudutaan toinen kaista 
sulkemaan  ja  liikenne ohjaamaan vuorotellen kumpaankin suuntaan yhtä 
kaistaa pitkin. 

Tarkasteluissa  on  oletettu, että liikenteen suuntajakauma eri tuntiliikenne-
määrillä  on  tasainen. Todellisuudessa aamun  ja  illan ruuhkatunteina liiken-
teen ruuhkasuunta yleensä vaihtelee. 

Tapaustarkasteluissa  liikennettä ohjattiin liikennevaloilla siten, että liikenne- 
määrien kasvaessa kiertoaikaa kasvatettiin. Esimerkiksi vihreä, jonka aikana 
autoja päästettiin häiriöalueelle, vaihteli liikennemäärästä  ja  häiriökohdan 

 pituudesta riippuen välillä  20-1 20  sekuntia. Vertailutilanteessa liikenne kul-
kee ilman häiriöitä  ja  nopeusrajoitus  on 80 km/h.  

Tässä  on  tarkasteltu neljää eri tapausta, jotka eroavat toisistaan yksikaistai
-sen  osuuden pituuden mukaan.  

1. Yksikaistaisen  osuuden ajaminen kestää 25  sekuntia, joka vastaa  
noin  350 m  matkaa  50 km/h  nopeudella.  

2. Yksikaistaisen  osuuden ajaminen kestää 50  sekuntia, joka vastaa  
noin  700 m  matkaa  50 km/h  nopeudella.  

3. Yksikaistaisen  osuuden ajaminen kestää 75  sekuntia, joka vastaa  
noin  1000 m  matkaa  50 km/h  nopeudella.  

4. Yksikaistaisen  osuuden ajaminen kestää 145  sekuntia, joka vastaa 
noin  2000 m  matkaa  50 km/h  nopeudella.  

Päällystystöiden  yhteydessä  on  hyvin yleistä, että noin  2 km  pituinen osuus 
(tapaus  4)  päällystetään kerrallaan  ja  liikenne ohjataan vuorotellen molem-
piin suuntiin. Nopeusrajoitus päällystystyön alueella  on  yleensä  50 km/h  ja 

 levittimen  kohdalla hyvin lyhyellä matkalla  30 km/h.  Tässä simuloinnissa ei 
ole otettu huomioon nopeutta  30 km/h.  
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Häiriön aiheuttamat viivytykset 

Kaistan sulkemisen aiheuttama  viivytyshaitta  riippuu paljon  häiriökohdan  pi-
tuudesta. Kuvan  6.2  mukaisesti  2 km  pituisella  häiriökohdalla  yksittäisen ajo-
neuvon  viivytys  alkaa nopeasti kasvaa, kun  liikennemäärä  ylittää  600 ajon/h.  

C C C C C C C C C C C C C C 0 
C C C C C C C C C C C) C C C C 

NJ CO 	LN  LO N- C) 0) C  -  NJ CO  

Poikkleikkauluikennemaarä ajon/h, suuntajakauma  50/50  

Kuva  6.2 
	

Yksittaisen  ajoneuvon keskimääräinen viivytys liikennemäärän 
funktiona eri tapauksissa. 

Viivytyksiin  vaikuttaa huomattavasti, kuinka pitkään vihreää näytetään kerral-
laan  häiriökohtaan saapuville  ajoneuvoille.  Liikennemäärän  ollessa  alle  400 
ajon/h,  saavutetaan  minimiviivytykset  noin  30  sekunnin vihreän ajalla tapa-
uksesta riippuen. Vihreä aika, jolla  minimiviivytykset  eri tapauksissa eri  lii-
kennemäärillä  saavutetaan sekä liikennevalojen vastaavat  kiertoajat  on  esi-
tetty taulukossa  6. 1.  

Taulukko  6. 1.  Vihreän aika  ja  suluissa kiertoaika  (s),  jolla minimiviivytykset 
saavutetaan eri tapauksissa eri liikennemärillä. 

Liikennemää- 
rä  

__________  

Häiriökoh- 
dan  pituus 
350m 

Häiriökohdan 
pituus  700 m  

___________ 

Häiriökohdan 
pituus 
l000m  

Häiriökohdan  
pituus  
2000m 

200 30s(llOs) 30s(160s) 40s(230s) 50s(400s)  
400 30s (lOOs) 40s (180s) 50s (250s) 70s (440 s) 
600 40s (130s) 60s (2205) 70s (290s) 80s (460s) 
800 60s (170s) 90 (280s) 90s (330s) 150s (600s) 
1000 80s(210s) lOOs(300s) __________ __________  

1200 lOOs(250s) ___________ __________ __________  
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0,0 
o 0 0 0 0 0 C) 0 C) 0 0 0 0 o 0 0 C 0 0 0 0 0 C) 0 0 0  

CN 	C) 	 !) 	(C) 	N- 	CC) 	C) 	C) 	C4 	c,  

Pokkileikkausliikennemäärä ajon/h. suuntajakauma  50/50 
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Häiriön vaikutus polttoaineen kulutukseen  

Yksittäisen ajoneuvon polttoaineen kulutuksen kasvu pysyy vakiona eli polt-
toaineen kulutus kasvaa melko suoraviivaisesti liikennemäärien kasvaessa 
kuvan  6.3  mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että jonossa seisovat ajoneuvot ku-
luttavat hyvin vähän polttoainetta  ja  häiriön takia lilkennesuorite ei kasva. 
Polttoaineen kulutus alkaa kuitenkin nopeasti kasvaa, kun liikenne alkaa 
ruuhkautua. Ruuhkautuminen aiheuttaa jonon 'nykimistä', mikä lisää kulutus-
ta. 

Polttoaineen kulutuksen kasvu ajoneuvoa kohti  

Kuva  6.3. 	Polttoaineen kulutuksen kasvu ajoneuvoa kohti liikennemäärän 
funktiona eri tapauksissa. 

Ajokustannukset  

Kuvassa  6.4 on  esitetty häiriön aiheuttamat ajokustannuslisät tunnissa eri 
tapauksissa tuntiliikennemäärien funktiona. Kuvassa  on  esitetty erikseen 
myös aika-  ja  polttoainekustannukset eri tapauksissa. Kuvasta havaitaan, 
että häiriön aiheuttama ajokustannusten lisäys aiheutuu pääosin aikakus-
tannuksista. 

Kuvassa  6.5 on  esitetty häiriön aiheuttamat ajokustannuslisät vuorokaudes-
sa eri vuorokausiliikennemäärillä. Katkoviivalla esitetty kuvaaja  on  laskettu 
normaalin tuntivaihtelun perusteella  ja  jatkuva kuvaaja korkean työmatkan 
mukaisen tuntivaihtelun perusteella. 
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Ajokustannuslisäys  tunnissa 
3000  

PoikkileikkausJiikonnemäärä ajon/h, suuntajakauma  50/50 

350  aika 
 - - -  -350 pa 

-350  yht  
700  aika 

 - - - -  700 pa 

-700  yht  

1000  aika 
 - - - -  1000 pa 

1000  yht  

2000  aika  
-2000 pa 

-----2000  yht  

Kuva  6.4. 	Häiriön aiheuttama ajokustannusten (aika-  ja  polttoainekustan- 
nukset  (pa))  kasvu tunnissa eri tapauksissa.  

Ajokustannuslisäys  vuorokaudessa 

15000 
14000 	-- 	----- 	 -  
13000  - __________ 	 - 	-  
12000 	------ 
11000 	--------- -- 	.- 	 . - -  

,_10000 	 - 	 q  

	

.  9000  - - ___ 	- -  
8000 
7000 	-- 
6000  ------- 	- --- 	 - . 	-  
5000 

(0 
4000 	- 	-  

.2. 3000 	 -- 	- --- 
2000  

Poikkileikkaustiikennemäärä (ajon/vrk) 

- - -  .350  YHT_nom,  

-350  YHT_työ 

- -  700  YHTnorm 

-  700  YHT  työ 

 - - -  .1000  YHT_norm  

-1000  YHT_työ 

- - -  2000  YHT_norm  

-2000  YHT_työ  

Kuva  6.5. 	Häiriön aiheuttama ajokustannusten kasvu vuorokaudessa eri 
tapauksissa normaalin  ja  korkean työmatkan tuntivaihtelun mu-
kaan. 
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6.3 	Kaksi samansuuntaista kaistaa kavennetaan yhdeksi 

Tapauksessa  on simuloitu  kanden samaan suuntaan vievän kaistan kaven-
tamista yhdeksi  kaistaksi. Tarkasteltavana  on  ollut kaksi  erimittaista yk-
sikaistaiseksi kavennettua  osuutta  300 m  ja  1000 m.  Nopeusrajoitus  ka-
vennetulla  kohdalla  on 50 km/h. Vertailutilanteessa  liikenne kulkee  häiriöttä 

 kahta kaistaa pitkin  ja  nopeusrajoitus  on 80 km/h. Kavennetun  osuuden yh-
den kaistan  välityskyky  on  sama kuin normaalin  yksikaistaisen  tien  häiriötön 
välityskyky  eli noin  1800 ajon/h.  

Tarkastelussa ei siis ole oletettu olevan mitään muita häiriöitä, kuin nopeus-
rajoitus  ja kaistamäärän  vähentyminen. Monissa  häiriöissä kavennetun  kais-
tan  välityskyky  kuitenkin laskee eri syistä johtuen. Tässä  on  siis kuvattu täy-
sin optimaalinen tilanne, jossa häiriöitä aiheuttavat lähinnä  kaistanvaihdosta 

 aiheutuvat nopeuden muutokset. 

Häiriön aiheuttamat viivytykset 

Yksittäisen ajoneuvon keskimääräinen  viivytys  häiriön takia aiheutuu lähinnä 
 nopeusrajoituksesta  kuvan  6.6  mukaisesti.  Välityskykyongelmien  takia yksit-

täisen ajoneuvon  viivytys  alkaa kuitenkin nopeasti kasvaa, kun suunnan  lii-
kennemäärä  ylittää  1400 ajon/h.  

Yksittäisen ajoneuvon keskimääräinen viivytys  
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(fl  
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250 

200 

150 

100 

50 
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—300 m 

—1000 m  
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C C C C C C C C C C C C C C 0 C C C 0 0 

(N r) 	(fl (0 N- 0) 0) C 	(N  () 	C) (0 N- a) 0) C 
(N  

Liikennemäärä  yhteen suuntaan  (ajonlh) 

 

Kuva  6.6. 	Yksittäisen ajoneuvon keskimääräinen viivytys liikennemäärän 
funktiona eri tapauksissa.  
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Häiriön vaikutus polttoaineen kulutukseen 

Häiriö aiheuttaa kaistanvaihtoja  ja  nopeudenmuutoksia  jonossa, joten poltto-
aineen kulutus lisääntyy verrattuna häiriöttömään tilanteeseen. Yksittäisen 
ajoneuvon polttoaineen kulutuksen kasvu liikennemäärän kasvaessa  on  esi-
tetty kuvassa  6.7.  Häiriökohdan  pituus ei tässä tapauksessa vaikuta juuri 
lainkaan polttoaineen kulutuksen kasvuun. 

Polttoaineen kulutuksen kasvu ajoneuvoa kohti  
0.5 

0,4 

0,3 

0,2  

• 	0,1 
-a 

0 

0,0  
o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ©  o 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
t) 	(0 	N- 	0) 	0 	C 	C'.J 	(a) 	U) 	(0 	N. 	a) 	0) 	0 

Liikennemäärä  yhteen suuntaan ajonlh 

Kuva  6.7. 	Polttoaineen kulutuksen kasvu ajoneuvoa kohti  liikennemäärän  
funktiona.  

Ajokustannukset  

Kuvassa  6.8 on  esitetty häiriön aiheuttamat ajokustannuslisät tunnissa eri 
tapauksissa tuntiliikennemäärien funktiona. Kuvassa  on  esitetty erikseen 
myös aika-  ja  polttoalnekustannukset  eri tapauksissa. Havaitaan, että häiriön 
aiheuttama ajokustannusten lisäys aiheutuu pienillä liikennemäärillä melko 
suurilta osin  (30-50%)  polttoaineen kulutuksen kasvusta. Ruuhkautumisen 
jälkeen ajokustannukset aiheutuvat pääosin aikakustannuksista. 

Kuvassa  6.9 on  esitetty häiriön aiheuttamat ajokustannuslisät vuorokaudes-
sa eri vuorokausiliikennemäärillä. Katkoviivalla esitetty kuvaaja  on  laskettu 
normaalin tuntivaihtelun perusteella  ja  jatkuva kuvaaja korkean työmatkan 
mukaisen tuntivaihtelun perusteella. Jälkimmäisessä tapauksessa häiriön 
aiheuttamat ajokustannukset alkavat nopeasti kasvaa, kun yhden suunnan 
liikennemäärä ylittää  15000  ajon/h.  Tasaisen vaihtelun teillä ajokustannusten 
lisäys ei kasva niin nopeasti.  
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-C 

'fl  >,  
(l 

C 
C 
C 

0 

Ajokustannuslisäys  tunnissa  

2000  - 	 -  
1800  - 	

-f-- 	 -  
1600 	--- 	- ± - H 	 -  
1400  - 	 -_-±---- 
1200  ---- 

- 	 -1-- 
1000 	 --- 	--r----- — H--- 

800 _______L_______ 	
:- 

600  - 	----- 	 -  
400 	 _____  

200 ± 

C C C C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) o 0 0 0 C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) 
It) CD N- CD 0) C)  ,—  C' c) 	It) (CD N- CD 0) C)  

Liikennemäärä  yhteen suuntaan ajonlh  

30U  aiic  

1000  aika 

 polttoainek  

300  yht 

 1000  yht  

Kuva  6.8. 	Häiriön aiheuttama  ajokustannusten  (aika-  ja  polttoaine- 
kustannukset) kasvu tunnissa eri tapauksissa.  

Ajokustannuslisäys  vuorokaudessa  

15000  .  
14000  ------ ----------- - ----- 

13000  _L._.__H-. 
---- 

12000  --_____ _____  
11000  — 
10000  — 

________ — ________ 
-------- 

-  I  

________ - ________  
9000 

--f-  — — ______ • 	8000  
---.---- --- - 

( 	7000  

---- 

6000  -  — _____ 
6 

_____  
5000  — ________ 

—---- — , -- — / -'  
n 	4000  ---- 

3000  — 
' _____ ____ ____ 

Liikennemäärä  yhteen suuntaan (ajon/v rk) 

- - -  300  
YHT_norm  

300  
YHT_työ 

- - -  1000  
YHT  norm 

1000  
YHT_työ  

Kuva  6.9. 	Häiriön aiheuttama  ajokustannusten  kasvu vuorokaudessa eri 
tapauksissa normaalin  ja  korkean  työmatkan tuntivaihtelun  mu-
kaan.  
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6.4  Muut tapaukset  ja  johtopäätökset  

Simuloinnissa  tehtiin myös tarkastelu, jossa moottoritien liikenne siirrettiin 
häiriön takia rinnakkaistielle. Tapaus aiheuttaa erittäin suuret viivytykset, kun 
moottoritien liikennemäärä ylittää rajan, jolla liittymien välityskyky rinnakkais-
tiellä ei riitä. Tapauksesta ei ole tehty  sen  suurempia johtopäätöksiä, koska 
vaikutus riippuu lukuisista eri asioista. 

Simulointiohjelmalla  oli tarkoitus simuloida myös häiriötä, jossa liikenne py-
säytetään tietyksi ajaksi esimerkiksi räjäytystyön takia. Simulointiohjelman 
ominaisuuksista johtuen ei kuitenkaan pystytty simuloimaan yli  5  minuutin 
pysäyttämistä  ja sen  jälkeistä liikenteen normalisoitumista. Tästä syystä ta-
pauksesta ei tehty johtopäätöksiä. 

Simulointi  sopii hyvin sellaisten häiriöiden kuvaamiseen, joissa kaistamäärää 
vähennetään. Simulointia voidaan hyödyntää myös tarkasteluissa, joissa 
kaistan kapasiteetti pienenee esimerkiksi kaventamisen takia. Tällöin kuiten-
kin pitäisi erikseen arvioida, kuinka paljon häiriö vaikuttaa välityskykyyn. 

Simulointitulosten  perusteella voi arvioida suoraan tietyn tyyppisten häiriöi-
den vaikutuksia. Tapauskohtaisesti simulointien avulla voidaan tarkastella 
myös muunlaisten tilanteiden aiheuttamia häiriöitä,  jos  pystytään arvioimaan 
häiriön vaikutuksia ajokäyttäytymiseen  ja  välityskykyyn. Tapaustarkastelussa 

 esitettyjä kuvaajia voidaan suoraan käyttää ainakin  2-kaistaisen  tien kaistan 
sulkemistapauksen vaikutuksia arvioitaessa. 

Simulointien  tuloksiin ei voi luottaa sokeasti, vaan todellisuudessa  mm.  kul-
jettajien käyttäytymisestä, ajotyylistä jne. johtuen vaikutukset voivat poiketa 
simulointien tuloksista. Simuloinneilla saadaan kuitenkin luotettavia suuruus-
luokka-arvioita sekä liikennemäärärajoja, jonka ylittyessä  on  harkittava  jä

-reämpiä liikenteenohjausmenetelmiä. 
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7  SUOSITUKSIA  HAIRIÖTILANTEIDEN  VAIKUTUSTEN 
ARVIOIMISEEN  

7.1  Yleistä 

Häiriöt voidaan jakaa ennalta tiedossa oleviin  ja  ennakoimattomiin  häiriöihin. 
Ennalta tiedossa olevien häiriöiden vaikutuksia tulee arvioida, jotta häiriöitä 
voidaan minimoida etukäteen tapahtuvalla suunnittelulla sekä valmiuksien 
parantamisella. Vaikutustiedon avulla voidaan myös varautua häiriöiden ai-
heuttamiin seurauksiin esimerkiksi riittävin liikenteenohjausjärjestelyin. Toi-
saalta vaikutustiedon avulla voidaan välttyä myös ylimitoitetuilta järjestelyiltä 
mikäli tiedetään, että häiriön aiheuttamat vaikutukset eivät ole suuria. Suuri 

 osa  häiriöistä  on  yllättäen tapahtuvia, jolloin täytyy tietää mitkä vaikutukset 
ovat merkittäviä häiriönhallinnan kannalta. Tällöin häiriönhallintaan liittyvät 
varautumistoimenpiteet voidaan kohdistaa  sinne,  missä niistä saadaan suu-
rimmat hyödyt. 

Yleisesti häiriöiden vaikutuksia arvioitaessa  on  tunnettava seuraavat tekijät: 

Liikennemäärä (KVL)  ja  tuntiliikennemäärät.  
Häiriön kestoaika  I  esiintymistiheys. 
Nopeusrajoitukset  normaalissa tilanteessa  ja  häiriötilanteessa.  

Häiriöiden aiheuttamat muutokset tien fyysisissä  ja  toiminnallisissa ominai-
suuksissa ovat pohjana vaikutusten arvioinnille. Taulukossa  7.1 on  esitetty 
hälriötilanteet  ja  tien fyysisten ominaisuuksien muutosten esiintyminen kun-
kin häiriötyypin tapauksessa. Samoin taulukkoon  on  arvioitu kunkin häiriö- 
tyypin aiheuttamat muutokset tien toiminnallisissa ominaisuuksissa. Vaiku-
tusten esiintymistiheyttä  on  arvioitu suuntaa antavasti numeroarvoilla  (0,1,2). 

 Pääsääntöisesti vaikutukset syntyvät useiden muutosten yhteisvaikutukse-
na. Taulukosta nähdään esimerkiksi, että ajoradan kavennuksen yhteydessä 
alennetaan myös nopeusrajoitusta. Esimerkiksi välityskyvyn muutosta  tai 

 työmaan aiheuttamaa lisääntynyttä onnettomuusriskiä arvioitaessa tuleekin 
huomioida näiden muutosten yhteisvaikutus. 
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Taulukko  7. 1.  Häiriöiden aiheuttamat muutokset tien  fyysisiinja  toimin
-naIl/sun  ominaisuuksiin.  (O=e/  esiinny,  I  =esiintyy harvoin, 

 2=esiintyy  usein).  

0 

co  
(0 (0  —  a_) .2 

-  
o  

.  

E:C0E  
(0 ° O  .  (0  

:Q (fl 0  >  Q) Q  >  
fl 	0 	

0)  = 

>'- 
0)0)  

.  

&  
co .2,.Z co (I,  -  oj  0 .92 92w  - (UtZc  05  cn ___ ________________  0u) U) <.92 O  il_i:)  I>- —5O 0u,  UJ  

2- tai 4-kaistaisen  tien yhden kaistan 
sulkeminen  22 1102102 0101 0 1 01 
2-ajorataisen  tien toisen ajoradan 
sulkeminen liikenne kulkee yhta 

. ajorataa  pitkin molempiin suuntiin  1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  
Kaistojen  kaventaminen, kaistamäära 
säilyy  1 2 020120201010 1 12  
Väliaikainen lyhyt kiertotie  0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Varareitti  0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 
Tie  kokonaan poikki  0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1  
Alennettu nopeusrajoitus  2 2 2 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0  
Heikompi pintakunto  0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

E  Painorajoitus  0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

co  
(OrM ' 	.  Onnettomuusriski  1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 -- 2 1 2 2 
.CI) 

 rM 
___ 

22212221211222 2 11  Välityskyky  
o(O  

.2 	o  Liikennöitävyys  1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1  

Taulukossa  7.2 on  esitetty eri häiriötilanteiden tyypillisimmät vaikutukset  ja 
 arvioitu niiden voimakkuutta eri tilanteissa suuntaa antavasti numeroarvoin 
 (0.1,2).  Tämä luokittelu kertoo suuntaa antavasti  sen,  mitkä tilanteet  ja  mitkä 

vaikutukset ovat arvioinnin kannalta olennaisia. Taulukossa myös eritellään 
ennalta suunnittelulla  ja  vaikutusarvioinnin  menetelmin lievennettävissä ole-
vat häiriötilanteet (merkitty punaisella; esimerkiksi päällystystyön aiheutta-
mat viivytykset)  ja  sellaiset häiriötilanteet, joihin voidaan vaikuttaa valmiuksia 
parantamalla (merkitty sinisellä; esimerkiksi poikkeuksellisten sääolosuhtei

-den  vaikutus onnettomuusriskin muutokseen). 
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Taulukko  7.2.  Häiriöiden vaikutukset (O=ei vaikuta, 1=vaikuttaa joissakin 
tapauksissa liikennemäärästä  tai  häiriön luonteesta riippuen, 
2=vaikuttaa aina). Punaiseksi väritetyt ruudut tarkoittavat 
merkittävää vaikutusta, joka tulisi etukäteen arvioida  ja  mini-
moida häiriönh al/innan suunnittelulla. Siniseksi väritetyt ruu-
dut tarkoittavat merkittävää vaikutusta, jonka minimointlin 
tulisi varautua häiriönhal/innan valmiuksia parantamalla.  
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(0 (0 W  .  0 
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:0 (I) 0  i  0.  =  
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0 E 0.  -o 	a. c c E  - 
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2  
co 9,-a  cO  w .  

0) 0 .9 W 
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0 co  ____ ________________  0 (1)  Cl)  <  O _J I>-  H5.0  f—o O,  LU 
Viivytys liikenneolosuhteiden  eli 
ruuhkautumisen takia  1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1  
Viivytys pysäyttämisen/yhtä  kaistaa 
vuorotellen ohjaamisen takia  2 2 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1  
Viivytys alennetun nopeusrajoituksen  
takia  221 1 02211111 1 0 1 1 1  
Viivytys  tien  pinnan  ominaisuuksien 
takia  11100121121±00 1 21  
Viivytys  pidemmän  matkan  takia  0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0  
Onnettomuusriskin  muutos  1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1  
Polttoaineen kulutus  ja  päästöt  1 1 1 0 1 2 2 0 2 2 0 1 1 1 1 2 0  
Ajoneuvovaurioiden  kasvu  0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1  
Aj omu k avuus*) ±  1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 11 1  
Melu  111 1 21 10011 1 0 1 0 0  
Tarina Tii iöi iöi  
Pöly  0±11111 1001010111  
Tiemaisema  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1  
Pohjaveden laatu  1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
Vaikutukset luontoon  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1  
Iaikutukset tienpitajalle 
(työnaikaisten  järjestelyjen  tai  muun  
häiriönhallinnan  aiheuttamat 

_______  kustannukset)  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1  

*) Ajomukavuudelle  ei ole yksiselitteistä määritelmää. Useimmiten  se  liitetään tien 
pituussuuntaiseen epätasaisuuteen,  jota  kuvataan IRI—arvolla  (International Rough-
ness Index)  IRI—mittaus kuvaa erilaisten epätasaisuuksien vaikutusta ajokokemuk

-seen.  Ajomukavuus  voidaan nähdä myös laajempana käsitteenä, jolloin siihen liittyy 
 mm  tien geometriaan sekä yleensä  matkan  sujuvuuteen liittyviä näkökulmia. 

Esimerkiksi viivytysten osalta tarvitaan  koetuloksia,  joita  on  esimerkin omai-
sesti laskettu tässä työssä  simuloinnein  (luku  6).  Lähdekirjallisuudesta  (Tie- 
laitos  2000, Tieha/linto 2001 a)  löytyy lisää  simulointituloksia. 
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Mikäli viivytysten vaikutuksia arvioitaessa havaitaan, että tarkasteltavasta 
tapaustyypistä ei löydy simulointeja  tai  muita luotettavia laskenta-arvoja, 
joudutaan arvioimaan kokonaan uusien simulointien tarve. Mikäli uusien  si

-mulointien  tekeminen ei ole mandollista saavutettaviin hyötyihin nähden, 
joudutaan tyytymään 'kevyempiin' laskelmiin  ja  arvioihin.  

On  huomattava, että laskettujen  tai  arvioitujen vaikutusten lisäksi käytännös-
sä kaikilla häiriötyypeillä  on  ei-laskennallisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat 
esimerkiksi tien käyttäjiin negatiivisesti turvattomuuden tunteena, ajomuka-
vuuden heikkenemisenä jne. Nämä vaikutukset aiheutuvat ennen muuta 
työkoneiden läheisyydessä ajamisesta, työnaikaisen opastuksen  ja  kaistajär-
jestelyjen havainnoinnista, työmaakaivannon  reunalla ajamisesta ja/tai ka-
vennettua tietä ajamisesta. 

Vaikutustietoa  pitää myös arvioida suhteessa suunnittelussa  ja  toteuttami-
sessa oleviin vaihtoehtoihin  ja  niiden kustannuksiin.  Jos  vaikutustiedolla  ei 
voida ohjata suunnittelua  ja  toteutusta,  on  vaikutustieto  lähinnä yleistä infor-
maatiota, jolla  on  vähemmän käytännön merkitystä. Näin  ollen  vaikutustie

-don  pitää perustua suunnittelu-  ja  päätöksentekotilanteiden  tarpeisiin  ja  ha-
luun vaikuttaa häiriöiden hallintaan sekä mandollisuuksiin tehdä asialle jota-
kin. 

Seuraavassa häiriötilanteiden vaikutusten arviointia  on  tarkasteltu erilaisten 
vaikutustyyppien näkökulmasta (luku  7.2).  Häiriöiden  ja  tien fyysisten omi-
naisuuksien suhde  on  esitetty talukossa  7.1.  Häiriöiden  ja  niiden vaikutus- 
tyyppien yhteys näkyy taulukosta  7.2.  Luvussa  7.3 on  lueteltu yleisimmät 
laskentamenetelmät. joita voidaan käyttää häiriövaikutusten numeerisessa 

 las  ken  na ssa.  

7.2 	Suosituksia vaikutustyypeittäin  

7.2.1  Viivytykset 

Yleistä 

Viivytykset ovat suurin häiriöistä aiheutuva haitta tienkäyttäjille  ja  yhteiskun-
nalle. Ne ilmenevät hitaampana matka-aikana eli aikahukkana häiriöttömään 
tilanteeseen verrattuna. Viivytysten vaikutusten arvioiminen riippuu häiriöstä, 
joka viivytyksen aiheuttaa sekä liikennemääristä. Yleisesti ottaen voidaan 
todeta, että aikaviiveitä tulee laskea  tai  simuloida silloin kun liikennemäärä 

 on  lähellä kapasiteettirajaa häiriöttömässä tilanteessa. 
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Viivytykset arvioidaan  ensin  matka-ajan pitenemisenä (aikayksikkönä). jonka 
jälkeen ne voidaan arvottaa Tiehallinnon soveltamilla matka-aikasäästöjen 
keskimääräisillä yksikköarvoilla (euroalaikayksikkö). Kirjallisuudessa  on  viit-
teitä siihen, että häiriötilanteiden, kuten muidenkin matka-aikaa lisäävien ti-
lanteiden, aiheuttamat viivästykset olisivat arvoltaan korkeampia kuin keski-
määräinen matka-aikasäästön arvo. Tämä voi olla totta, mutta  sen  erilliseen 
käsittelyyn erillisellä viivästykseen liittyvällä matka-ajan arvon painokertol-
mella ei ainakaan toistaiseksi ole yleisesti hyväksyttyä menetelmää.  Sen 

 vuoksi viivästysten arvo  on  toistaiseksi suositeltavaa käsitellä keskimääräisil
-lä  matka-ajan arvoilla, vaikkakin  se  voi kuvata viivästysten arvoa todellista 

alhaisemmin. 

Viivytykset ruuhkautumisen  ja  pysäyttämisen  takia 

Merkittävimmät ruuhkautumista aiheuttavat häiriötyypit, joita tulee etukäteen 
arvioida (ks. taulukko  7.2),  ovat (vilkasliikenteisten teiden)  tie-  ja  siltatyö

-maat, tietyt hoitotoimenpiteet sekä yleisötapahtumat. Näiden tilanteiden 
ruuhkautumisen aiheuttamia viivytyksiä tulee arvioida,  jos  häiriökohdan lii-
kennemäärä  on  lähellä tien kapasiteettirajaa häiriöttömässä tilanteessa  tai 
häiriötilanteen  aiheuttaman järjestelyn takia. Ruuhkautumisen aiheuttamat 
viivytykset alkavat kasvaa nopeasti, kun välityskyky ylittyy. 

Häiriöiden vaikutusarvioinnin kannalta ongelmallisinta  on  määrittää kriittinen 
kapasiteettiraja, jonka mukaan vaikutusarvioinnin katsotaan olevan tarpeelli-
nen. Tällainen kriittinen  raja  riippuu tien fyysisten ominaisuuksien lisäksi 
myös häiriön luonteesta  ja  häiriökohdan  pituudesta. Erilaisten tietyyppien 
kapasiteetteja häiriöttömissä tilanteissa  on  esitetty  mm. lähteissä  Transpor-
tation Research Board (2000)  ja  (Luttinen  2001).  Kaistamäärän vähentämis

-tapausten viivytyskuvaajia  on  esitetty luvussa  6.  Luvussa  6  esitettyjen käyn- 
en  perusteella voidaan karkeana nyrkkisääntönä todeta, että mikäli häiriö- 
kohdan liikennemäärä  on  yli  70 % häiriöttömän  tilanteen kapasiteetista, tulee 
viivytysten arviointia ja/tai simulointia harkita. 

Ruuhkautumisesta johtuvat viivytykset arvioidaan simulointimalleilla tehty-
jen viivytyskuvaajien avulla (luku  6). Jos kuvaajista  ei löydy sopivaa tapaus-
ta, tulee tehdä tapauskohtainen simulointi, silloin kun väylän kapasiteetin yht-
tyminen  on  odotettavissa. 

Pysäyttäminen liittyy häiriöihin, joissa liikenne ohjataan vuorotellen molem-
piin suuntiin. Tällaiset häiriöt ovat yleisiä erityisesti kaksikaistaisilla teillä ta-
pahtuvien työmaiden yhteydessä sekä tietyissä onnettomuustilanteissa. Py-
säyttäminen saattaa aiheutua myös tien katkaisemisesta. Räjäytystöiden 
osalta katkaisuaika  on  muutamia minuutteja, jonka jälkeen odottavien ajo-
neuvojen suma purkautuu. Onnettomuuksien takia  tie  saattaa olla poikki 
useita tunteja, jolloin onnettomuusajan vilvytykset ovat huomattavia. Usein 
myös varareitit ruuhkautuvat  ja  aiheuttavat lisäviivytyksiä. 

Pysäyttämisestä aiheutuvat viivytykset tulee arvioida esitettyjen simulointi-
kuvaajien  tai hiikennemääniin  ja  pysayttämisaikaan perustuvien  laskelmien 
perusteella silloin, kun vapaissa olosuhteissa ollaan lähellä kapasiteettirajaa 
(ks.  ed.).  
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Viivytykset  alentuneen  nopeuden,  matkan  pitenemisen  tai  heikenty-
neen tien  pintakunnon  takia 

Sellaisia tilanteita, joissa alennettujen nopeusrajoitusten aiheuttamia vaiku-
tustarkasteluja tulee harkita ovat yleensä työmaajärjestelyt sekä tiellä pidet-
tävät yleisötapahtumat. Nopeusrajoitustason tulee olla sopusoinnussa tien 
pintakunnon, käytettävissä olevan tien leveyden yms. tekijöiden kanssa niin, 
että autoilijat noudattavat rajoitusta.  Matkan  piteneminen  liittyy kiertotiejär-
jestelyihin, jotka ovat yleisimpiä silta-. peruskorjaus-  ja  laajennusinvestointi

-työmailla sekä harvemmin esiintyviä liikenneonnettomuuksien, kelirikon  ja 
 erilaisten yleisötapahtumien yhteydessä.  Tien  pintakunto  taas heikkenee ti-

lapäisesti tietyömaiden yhteydessä, jossa tien  pinta  voi olla jyrsitty (päällys-
tystyömaat),  tai  murskepintainen (peruskorjaustyömaat).  Samoin tien  pinta- 
kunto voi olla normaalitilannetta tilapäisesti heikompi hoitotoimenpiteiden 
sekä kelirikon yhteydessä. 

Kelirikon  tai  siltatyömaiden  yhteydessä asetettavien painorajoitusten vaiku-
tusten arvioinnissa tulee huomioida raskaan liikenteen määrät sekä vaihto-
ehtoiset kuljetusreitit. Liikennetaloudellisten laskelmien avulla voidaan arvi-
oida esimerkiksi kelirikosta aiheutuvien elinkeinoelämän sekä joukkoliiken

-teen  palvelutason kärsimät lisäkustannukset  ja  verrata niitä kelirikon poista-
misesta tienpitäjälle aiheutuviin tien korjauskustannuksiin. 

Kiertotiet  ja  alennetut nopeusrajoitukset  aiheuttavat viivytyksiä kaikissa 
häiriötilanteissa, joissa niitä käytetään. Kiertotien aiheuttama viive syntyy pi-
demmän ajomatkan lisäksi yleensä aihaisemman nopeusrajoituksen  ja  mah-
dollisesti normaalitilannetta pienemmän välityskyvyn takia. Ennalta tiedossa 
olevissa häiriöissä tulee aina selvittää, onko järkevämpää rakentaa kiertotie 

 tai  ottaa käyttöön mandollinen varareitti verrattuna siihen, että liikenne ohja-
taan esimerkiksi yhtä kaistaa pitkin häiriökohdan ohi. Kiertoteiden aiheutta-
mien viivytysten arviointi tehdään liikennemäärien, kiertomatkan  ja  keskino-
peuden  perusteella 'käsinlaskentana'. Alennettujen nopeusrajoitusten käyttö 
määräytyy useimmiten liikenne-  ja  työmaaturvallisuuden  perusteella, eikä 
liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta voi asettaa vastakkain esimerkiksi työ-
maatilanteissa. Mikäli alennettujen nopeusrajoitusten aiheuttamia viivytyksiä 
halutaan selvittää, ne voidaan laskea yksinkertaisesti liikennemäärien  ja 

 keskinopeuden  muutoksen perusteella.  

7.2.2  Onnettomuusriskin  muutos  

Onnettomuusriskin  muutos vaikuttaa onnettomuuksien määrään  ja  onnetto-
muuskustannuksiin  sekä tienkäyttäjän kokemaan turvallisuuden tunteeseen. 
Voidaan sanoa, että kaikki häiriöt aiheuttavat onnettomuusriskin kasvua, ell-
ei häiriönhallinnan menetelmiä ole toteutettu riittävällä tavalla. 

Tietyömaa  on  suuri turvallisuusriski myös siellä työskenteleville henkilöille. 
Onnettomuusriskin kasvu pyritään estämään häiriönhallinnan keinoin. Tämä 
merkitsee yleensä alennettua nopeutta  ja  viivytysten kasvua. Tietyömailla 
onnettomuusriskin kasvamista pyritään vähentämään turvallisilla työnaikaisil

-la  järjestelyillä,  joiden päätavoitteena  on  yleensä työmaalla työskentelevien 
turvallisuus. Ajoradan kaventamisesta aiheutuva lisääntynyt onnettomuus-
riski pääsääntöisesti poistuu, mikäli samalla alennetaan nopeusrajoitusta. 
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Liikenneonnettomuudet, yleisötapahtu  mat,  rikkoutuneet  laitteet  ja  huono keli 
nostavat tienkäyttäjien onnettomuusriskiä. Suuri onnettomuusriskiä kasvat-
tava vaikutus  on  häiriöillä,  jotka aiheuttavat liikenteen pysähtymisen yllättä

-vassa  paikassa. Häiriöiden liikenteenohjauksessa tulisikin varoitusmerkit si-
joittaa aina riittävän etäälle, jotta mandollinen jonon  pää  ei tule yllättäen vas-
taan (ks. tapaus Janakkala,  s. 41).  Myös liikennejärjestelyjen takia tehtävä 
ylimääräinen kaistanvaihto lisää onnettomuusriskiä. 

Häiriöistä aiheutuvaan onnettomuusriskin arviointiin ei ole olemassa valmiita 
työkaluja  tai  malleja, vaan  on  tyydyttävä liikenneturvallisuusasiantuntijoiden 
arvioihin. Työkalujen puute johtuu siitä, että onnettomuuksien tapahtumiseen 
liittyy suuri joukko ihmisen käyttäytymiseen, ajoneuvoon,  sää-  ja  keliolosuh-
teisiin yms.  liittyviä tekijöitä, joihin tienpidon toimin ei voida vaikuttaa, eikä 
ilmiöstä voida myöskään rakentaa luotettavia malleja. Tiehallinnon  TARVA  - 

 ohjelmistolla voidaan arvioida tienpitotoimenpiteiden liikenneturvallisuusvai-
kutuksia (ennen-jälkeen —vertailut), mutta  se  ei sovellu häiriötilanteiden vai-
kutusten arviointiin. 

Asiantuntija-arvioiden lisäksi ennakoitavien häiriöiden onnettomuusriskin 
muutoksia voidaan pyrkiä arvioimaan keräämällä tietoja vastaavista häiriöti-
lanteista muista kohteista. Ennakoimattomien häiriötilanteiden kyseessä  ol-
len  on vain  pyrittävä minimoimaan onnettomuusriskin kasvu kaikilla käytettä-
vissä olevilla häiriönhallinnan keinoilla.  

7.2.3  Polttoaineen kulutus  ja  päästät  

Polttoaineen kulutus  ja  päästöt lisääntyvät eniten häiriöissä, joissa suorite 
kasvaa  matkan  pitenemisen  takia. Häiriöiden vaikutusarvioinnissa voidaan 
lähteä siitä, että päästöt lisääntyvät samassa suhteessa polttoaineenkulu-
tuksen kasvun kanssa. Ajoneuvojen nopeudenvaihtelua aiheuttavat häiriöt, 
kuten vuorotellen molempiin suuntiin ohjaaminen  ja  kaistamäärän  vähentä-
minen lisäävät myös jonkin verran polttoaineen kulutusta. Polttoaineen kulu-
tusta lisää myös ajoradan pintakunnon huononeminen. Tämä tulee arvioida 
lähinnä rakenteen parantamis-  ja  laajennusinvestointien hankearviointien 

 yhteydessä. 

Kierron aiheuttama polttoaineen kulutuksen kasvu voidaan arvioida suorit
-teen  kasvun  ja  polttoaineenkulutusmallien  perusteella. Yllättävien häiriöiden 

häiriönhallinnan kannalta ei polttoaineen kulutuksen kasvun huomioon otta-
minen ole oleellista, koska häiriöt kestävät yleensä melko lyhyen ajan. 

Tapaustarkasteluissa  luvussa  6 on  tarkasteltu häiriötilanteiden vaikutusta 
myös polttoaineen kulutukseen. Kyseisissä häiriöissä polttoaineen kulutuk-
sen kasvu ei ollut  kovin  merkittävä tekijä verrattuna aikakustannuksiin. 
VEMOSIM—ohjelmistolla voidaan ajoneuvokohtaisesti mallintaa minkä ta-
hansa liikennetilanteen aiheuttamia polttoaineenkulutuksen  ja  päästöjen 
muutoksia.  IVAR—ohjelmisto sopii kiertotie-  ja  varareittijärjestelyjen  sekä pit-
käkestoisten työmaiden aiheuttamien polttoaineenkulutuksen  ja  päästöjen 
muutosten arviointiin. Näiden ohjelmistojen käyttö  on  suositeltavaa erityisesti 
silloin, kun halutaan tarkempia tuloksia esimerkiksi häiriökohdan suuren lii-
kennemäärän  tai  häiriöpaikan  lähellä olevan ympäristöllisesti aran kohteen 
takia. 
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7.2.4  Ajoneuvovaurioiden  kasvu  ja  ajomukavuus 

Ajoneuvovaurioiden  kasvun vaikutukset tulee arvioida rakenteen  paranta
-mishankkeiden, laajennusinvestointien  ja  kelirikon vaikutuksia arvioitaessa. 

Tyypillinen esimerkki ajoneuvovaurioiden lisääntymisestä  on  irtokivien  aihe-
uttamat ajoneuvovauriot, kun  tie on  murskepintainen  työmaan kohdalla.  Em. 

 tilanteet aiheuttavat myös ajomukavuusvaikutuksia tienkäyttäjille. 

Räjäytystöiden häiriönhallinnassa  tulee ottaa huomioon myös ajoneuvovau-
noiden mandollisuus. Tierakenteessa olevien laitteiden, kuten kaivonkansien 
rikkoutuminen aiheuttaa monesti ajoneuvovaurioita. Myös poikkeukselliset 
sääolotja ajoradan esteet saattavat aiheuttaa ajoneuvovaurioita. 

Ajoneuvovaurioiden  arviointiin ei ole käytössä valmiita työkaluja.  Asian  sel-
vittämiseksi tulisi kerätä laaja aineisto työmaiden ja/tai vakuutusyhtiöiden 
vahinkoraportteja, jotta vaikutusten suuruudesta saisi tarkemman käsityk-
sen. 

Ajomukavuuden  arvioimiseen  ja  arvottamiseen ei ole olemassa myöskään 
yleisesti hyväksyttyjä  tai  luotettavia menetelmiä. Ajomukavuuden rahallista 
arvottamista  on  tutkittu Ruotsissa ajopaneelin  ja  tienkäyttäjähaastattelujen 

 avulla. Valittavana oli lyhyempi mutta epätasaisempi  ja  pidempi mutta tasai-
sempi reitti. Tuloksena saatiin huomattavan suuria ajomukavuuden yksikkö- 
kustannuksia  ja  tutkijoiden mukaan tuloksiin  on  syytä suhtautua varauksella  
(Mäkelä  &  Lampinen  1985).  Asiaa tulisikin tutkia tarkemmin.  

7.2.5  Ympäristövaikutukset  

Häiriöiden ympäristövaikutukset eivät yleensä ole merkittäviä. Lähinnä ne 
ovat vaikutuksia häiriökohdan lähiasukkaille. 

Meluvaikutusten  osalta räjäytystöiden aiheuttamat meluvaikutukset saattavat 
olla merkittäviä, koska räjäytys kuuluu pitkälle. Lisäksi räjäytystöihin liittyvä 
poraukset aiheuttavat pitempiaikaista melua. Meluvaikutukset tulisi ottaa 
huomioon hoitotöiden ajankohdan suunnittelun yhteydessä. 

Tärinävaikutukset  tulee arvioida räjäytystöiden yhteydessä, koska tärinä 
saattaa aiheuttaa suuriakin vaurioita esimerkiksi lähirakennuksille. 

Pölyvaikutukset  tulee ottaa huomioon hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. 
Työn aikana pölyvaikutuksia voidaan hallita esimerkiksi kastelun avulla. 

Työnaikaiset  vaikutukset tiemaisemaan ovat usein negatiivisia, mutta niiden 
vaikutusten arvioiminen ei ole tarpeellista. 

Pohjavesien pilaantumisvaikutuksiin  voidaan onnettomuuksien  ja  hoitotoi-
menpiteiden (suolaus)  osalta vaikuttaa ennalta rakentamalla pohja-
vesisuojauksia tärkeille pohjavesialueille. 
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Häiriöiden aiheuttamien  ympäristövaikutusten  määrälliseen arviointiin ei ole 
olemassa kattavia työkaluja  tai  laskentamenetelmiä.  Ympäristövaikutuksia 

 tulee arvioida laadullisesti  ympäristövaikutusten arviointimenettelyn  (YVA) 
 puitteissa siihen  liittyvin työkaluin  ja  menetelmin. Sosiaalisten vaikutusten 

arviointiin, joka usein liittyy  YVA-menettelyyn,  on  kehitetty omia menetelmiä. 
Suunnittelu-  tai päätöksentekotilanteesta  riippuen vaikutukset tulee vähin-
tään kuvata sanallisesti.  

7.3 	Arviointimenetelmiä 

Tietyömaiden  ja  erityisesti  rakentamishankkeiden  paikalliset vaikutukset 
luontoon sekä lähiympäristön asukkaisiin tulee arvioida  ympäristövaikutus

-ten  ja  sosiaalisten vaikutusten  arviointimenetelmillä (Tie/altos  1997,  Reini-
kainen ym.  2003).  YVA  (ks.  ed.  luku)  on  tarkoitettu suurten hankkeiden arvi-
ointiin, mutta sitä voidaan käyttää  soveltuvin  osin  häiriötilanteiden ympäris-
tövaikutusten arviointiinkin.  Lisäksi  Tiehallinto  on  laatinut  Tiehankkeiden  ja 
tienpidon  toimien  ympäristövaikutusten  selvittäminen  -opaskorttisarjan 16 ,  jo-
ka  on  tarkoitettu käytettäväksi hankkeissa, jotka eivät kuulu  YVA—lain  piiriin  
(Tie/altos  1999b).  Tärkeintä  on,  että kaikki mandolliset vaikutukset tulevat 
huomioon  otetuksi  ja  vähintään sanallisesti kuvatuiksi. 

Häiriöiden  liikenteellisiä  ja  taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida erilaisilla 
 liikennemalleilla  ja suunnittelutyökaluilla.  Käytettävä järjestelmä riippuu 

suunnittelu-  ja päätöksentekotilanteesta ja  sitä kautta  vaikutustiedon tark-
kuustavoitteesta.  Käytettävissä olevia malleja  ja  työkaluja  on  koottu  tauluk-
koon  7.3. 

6  Ks.  esim. http://www.tiehaIlinto.fi/ymaristo/yvs/rps  yvs.  df 
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Taulukko  7.3. Atviointityökaluja  häiriöiden liiken tee/listen taloudellisten 
vaikutusten arviolmiseen. 

Työkalu Kuvaus Käyttöala  ja  rajoitukset  
IVAR  Sisältää toimivuus-, turvallisuus-  Uus-  ja  laajennusinves - 

ja  ympäristökomponentit  sekä  tointihankkeiden vaiku- 
liikennetaloudeHisen  laskennan.  tusten  arviointiin. Voi- 
Tuloksina saadaan  mm.  ajoneu- daan  ottaa huomioon  
vojen  nopeudet, sujuvuus,  on- vain  pitkäkestoisten  
nettomuudet. polttoaineenkulu- työmaiden 

______________  tus  sekä  päästömäärät. häiriövaikutukset.  
TARVA  Tien  parannustoimenpiteiden  Soveltuu huonosti  häiri- 

liikenneturvallisuusvaikutusten  öiden  turvallisuusvaiku- 
arviointiin.  tusten  arviointiin  (turval - 

lisuustilanne  yleensä  
______________ ______________________________  huononee).  
HIPS  Päällystettyjen  teiden ylläpidon Soveltuu  verkkotason  

hallintaan  ja  ohjaukseen.  Tulok-  tarkasteluihin.  Soveltuu  
sena  saadaan tieverkon  kunnos-  huonosti yksittäisen  
ta  riippuvat  ajokustannukset.  Si-  työmaan  lisäajokustan- 
sältää  työmaan aiheuttamat  Ii-  nusten  arviointiin  
säajokustannukset, (HIPS:n  arvot  keskimää- 

_______________ _______________________________ räisiä). 
EMME/2 Liikennejärjestelmä -ja  maan-  Verkkotason  liikenne - 

käyttövaihtoehtojen  vaikutukset  suunnittelutyökalu.  Voi - 
ajokustannuksiin. daan  käyttää häiriön  

verkollisten  vaikutusten  
_______________ _______________________________  arviointiin.  
Mikrosimuloin-  Erilaisten  liikennetilanteiden  vai- Soveltuvat hyvin  häiriöi - 
ti -ohjelmat  kutukset  liikenteeseen. Tuloksi-  den  vaikutusten  arvioin- 
(esim. na  saadaan  mm.  viivytyksiä,  tim 	tieverkolla  tai  yksit- 
HUTSIM,  ajoneuvojen nopeuksia,  polttoai- täisellä tiejaksolla. 
MICROSIM, neen  kulutus  ja  päästömäärät.  
SI  MTRAF  F IC)  _______________________ __________________ 
VEMOSIM Toimintaperiaatteena yksittäis-  Soveltuu yksittäisen  tie- 

ten  ajoneuvojen  mikrosimulointi.  jakson  ajokustannusten  
Tuloksina saadaan kulutettu laskentaan.  
polttoainemäärä,  matka-aika  ja  

______________ päästömäärät. ________________________ 
LIPASTO  Liikenteen päästöjen  ja energi-  Ei sovellu yksittäisen  

ankulutuksen laskentajärjestel- häiriötilanteen  päästöjen  
mä.  Tuloksena liikenteen  aiheut-  laskentaan.  
tamat pakokaasupäästöt alueel- 

_______________ lisesti  vuositasolla.  _________________________  
TYKO  Työkoneiden  päästöjen  ja  ener-  Soveltuu  tietyömailla 

giankulutuksen laskentajärjes-  työskentelevien  konei- 
telmä.  Tuloksena  työkoneiden  den  päästöjen  lasken- 

______________  aiheuttamat  pakokaasupäästöt. taan. 
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Suunnittelu-  ja  päatöksentekotilanteiden  näkökulmasta voidaan todeta, että 
nimensä mukaisesti erilaiset mikrosimulointiohjelmat sopivat hyvin yksittäis-
ten häiriöiden arvioimiseen  ja  siten tienpidon hankinnan tarpeisiin, kun  on 

 kyse tietyömaiden vaikutusten arvioinnista. Verkkotason järjestelmiä voidaan 
käyttää hyväksi toimintalinjatyössä  ja  häiriönhallintajärjestelmistä  päätettä-
essä.  On  huomattava, että edellä mainitut järjestelmät  ja  arviointimenetelmät 

 on  luotu 'normaalitilanteita' varten. Niiden käyttämisessä häiriötilanteiden 
vaikutusten arviointiin joudutaan usein turvautumaan oletuksiin  ja  yleistyk

-sun,  mikä heikentää vaikutusarvioinnin luotettavuutta. 
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Työn aikana nousi esiin useita häiriöiden vaikutusten arviointiin liittyviä tieto- 
puutteita  ja  jatkoselvitystarpeita.  Ne voidaan ryhmitellä erilaisiin tietopuuttei

-sun  (mitä vaikutuksia syntyy?), menetelmäpuutteisiin (miten vaikutuksia arvi-
oidaan?), häiriön  hallinnan  kehittämistarpeisiin  (kuinka paljon häiriönhallin-
taan kannattaa panostaa  ja  miten?) sekä järjestelmäpuutteisiin  (millä  laskea 
vaikutuksia?) 

Taulukossa  7.2  punaiseksi väritetyt ruudut kuvaavat niitä merkittäviä vaiku-
tuksia, joita tulisi etukäteen pystyä arvioimaan sekä minimoimaan niitä syn-
nyttävät häiriöt. Viivytysten osalta vaikutustiedon voidaan katsoa olevan koh-
talaisen hyvin hallinnassa. Peruskorjaus-  ja  laajennusinvestointityömaat 

 poikkeavat toisistaan niin paljon, että niiden viivytysten arviointi täytyy tehdä 
tapauskohtaisesti. Päällystystyömaidenkin mikrosimuloinnein tehdyt viivytys-
laskelmat ovat toistaiseksi olleet kertaluonteisia. Tulevaisuudessa tehtäviä 
laskelmia  ja  simulointeja  varten tulisi listata kaikki tarvittavat laskentapara

-metrit ja  päättää oletusarvojen käytöstä sekä muista vastaavista yhdenmu-
kaistustarpeista. Tällöin eri simuloinneilla saatavat tulokset ovat paremmin 
vertailtavissa keskenään. 

Hoidon vaikutuksista tienkäyttäjän viivytyksiin oletetaan nykyisellään, että ne 
ovat hyvin vähäiset (käytännössä oletetaan mitättömiksi). Asiaa tulisi kuiten-
kin tutkia tarkemmin. 

Minkä tahansa häiriön aiheuttamista onnettomuusriskin muutoksista ei tiede-
tä tarpeeksi.  Osa  tutkimustuloksista  on  myös ristiriitaisia 17 . Yleisemminkin 
tien kunnon  ja  ajokustannusten  välistä yhteyttä ei tunneta riittävän hyvin. Ai-
hetta tutkitaan lähiaikoina Tiehallinnon Väyläomaisuuden hallinta - 
tutki  m  usohjel  massa.  

Lisäksi  tunn  istettiin  seuraavia jatkoselvitystarpeita: 

•  Tulisi selvittää, onko syytä sisällyttää ajomukavuus yhdeksi ajokustan-
nuskomponentiksi  ja  tutkia ajomukavuuden rahallista arvoa. 

•  Työmaan aikaisten liikenteen ohjausjärjestelyjen uudelleenarviointi myös 
työmaasta aiheutuvien liikennehaittojen näkökulmasta (perustuu nykyisin 
yksinomaan työmaalla työskentelevien turvallisuuteen sekä liikennetur-
vallisuuteen). 

• Tiehallinnon hankintastrategiassa (Tieha/linto  2003)  esitettyjen uusien 
hankintamenettelyjen vaikutukset tietyömaan aiheuttamiin vaikutuksiln 
liikenteelle  ja  työmaan lähiympäristölle. 

•  Uusien palkitsemis-/sanktiojärjestelyjen selvittäminen työmaan vaikutus-
ten vähentämiseksi. Erityisesti kaistanvuokrausta tulee selvittää tarkem-
min. 

Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan näyttää siltä, että tien  uraisuus  vähentää onnettomuuksia. arva-
tenkin siksi, että  uraisella  tiellä ajetaan varovaisemmin. 
Suomalaisten urakoitsijoiden mielestä  liikenneturvallisuus  on  hyvä työmaan aikana (ajetaan varovasti). 
mutta työn valmistuttua liikenneonnettomuudet lisääntyvät (uusi  hyvälaatuinen  tien  pinta  houkuttelee yli

-nopeuksiin). 
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• 	Erilaisten  häiriötilanteiden simulointia  tulee jatkaa nykyisillä verraten hel- 
posti  käytettävillä mikrosimulointiohjelmilla. Simulointien  avulla saadaan 

 suuruusluokka-arvoja tarvittavien järjestelyjen  toimenpiderajoiksi  sekä 
voidaan arvioida kriittisesti nykyisiä.  

• 	Jo  aloitettuja  kokeiluja  urakkatarjouskilpailuihin liitetyistä  liikenteen haitto- 
jen arvioinnista  jo  tarjousvaiheessa  tulee jatkaa  ja  niihin liittyviä työkaluja 

 ja  arviointimenetelmiä  tulee kehittää niin, että kaikki osapuolet ovat  tie-
toisia kehityksestä.  

• Tiehallinnon  käytössä oleviin järjestelmiin (esimerkiksi  IVAR,  HIPS, 
 TARVA)  tulee niiden kehitystyön yhteydessä saada enemmän 'häiriö- 

ominaisuuksia'.  
• 	Häiriönhallinnan toimintoketjua  tulee  virtaviivaista  ja  siihen liittyviä  tie - 

donkeruu-  ja  tiedonvälitysjärjestelmiä  parantaa.  
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LillE  1:  SIMULOINNISSA  KÄYTETTYJÄ  PARAMETREJÄ 

Simuloinnissa  käytetyt  ajoneuvotyypit:  

Kevyet  ajoneuvot  85  % 
•  Maksiminopeus:  120 km/h (95  %):  85 km/h (5  %) 
• Maksimikiihtyvyys:  3,0  rn/s 2  (70%): 2,6  rn/s2  (25  %):  1,4  rn/s2  (5  %)  

Raskaat  ajoneuvot  15  % 
•  Maksiminopeus:  85 km/h  
• Maksimikiihtyvyys:  0,5  m/s2  -  1,6  rn/s 2  

Maksimikiihtyvyys  saavutetaan, kun  lähdetäan  paikaltaan. Kiihtyvyys piene-
nee vauhdin kasvaessa  ja  saavuttaa arvon  0,  kun maksiminopeus  on  saavu-
tettu.  

Hidastuvuudet: 
Normaalihidastuvuus  1,2  m/s 2  
Maksimihidastuvuus  3,6  rn/s2  

Hidastuvuus  riippuu tilanteesta.  Normaalihidastuvuutta  käytetään, kun kuljet-
taja saa täysin itsenäisesti päättää  hidastuvuudestaan. Maksimihidastuvuut

-ta  käytetään, kun tehdään viime hetken  pysähtymispäätös  esimerkiksi kel-
taisen  liikennevalon  takia.  

Ajonopeus: Ajonopeus  on  joko ajoneuvon maksiminopeus  tai  nopeusrajoi-
tuksen  mukainen nopeus.  Nopeusrajoituksen  ylittäminen  ja  alittaminen  riip-
puu  kuljettajatyypeistä. 

Simuloinnissa  käytetyt  kuljettajatyypit: 

Simuloinnissa  käytetään  10  eri  kuljettajatyyppiä  tyyppiä. jotka esiintyvät sa-
tunnaisen tasaisesti.  

Ajonopeuskerroin (ajonopeus  verrattuna  nopeusrajoitukseen)  0,75-1 ,27  

Ajonopeuskertoimet  on  määritelty siten, että noin puolet kuljettajista ajavat 
 alle  nopeusrajoituksen  ja  noin puolet ylittävät  sen.  Suomalaisten  ajokäyttäy-

tymiseen  verrattuna  simuloinnissa  käytetyt  ajonopeuskertoimet  vaikuttavat 
hieman liian pieniltä.  

Kaistanvaihtoparametrit: Kaistanvaihtoparametrit  ovat erilaisia eri kuljetta-
ja  ryh  millä.  

Pakollinen  kaistanvaihto  tehdään kääntymisen takia, jotta päästään  kään-
tymiskaistalle.  Ruuhkassa ajoneuvo saattaa joutua pysähtymään voidakseen 
tehdä pakollisen  kaistanvaihdon. 

Sijaintiin liittyvällä kaistanvaihdolla  ennakoidaan tulevaa kääntyminen. 
 Sijaintiin  liittyvää  kaistanvaihtoa  ei tehdä.  jos  siitä aiheutuu selkeää haittaa 

ruuhkautumisen takia.  Sijaintiin  liittyvää  kaistanvaihtoa  aletaan harkita  kuljet
-tajatyypistä  riippuen  30-450 m  ennen pakollista  kaistanvaihtoa. 
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Vapaaehtoinen kaistanvaihto  tehdään valittaessa vähemmän ruuhkautu
-nut  kaista. Vapaaehtoista kaistanvaihtoa ei tehdä,  jos  sitä ennen  on  jo  tehty 

pakollinen  tai sijaintiin  liittyvä kaistanvaihto. Aggressiiviset kuljettajat tekevät 
enemmän vapaaehtoisia kaistanvaihtoja. 

Kaistanvaihtoparametri  lasketaan monimutkaisten kaavojen avulla. Kaistan- 
vaihdon onnistumiseksi jonossa nopeutta saatetaan hidastaa, jotta kaistan-
vaihtaja pääsee edessä vaihtamaan kaistaa. Kaistanvaihtohidastuvuus vaih-
telee kuljettajasta riippuen välillä  0,9 - 3,0 rn/s 2  

Lisäksi  on  määritelty eri värisiin liikennevaloihin reagoimiseen liittyviä  kuljet-
tajakohtaisia parametreja,  jotka tämän työn simulointeihin eivät juurikaan 
vaikuta. 



ISSN 1457-9871 
ISBN 951-803-299-8 
TIEH 3200884 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

