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Tiivistelmä
Liikennevalojen määrä Oulun seudulla (Oulu, Oulunsalo, Kiiminki, Kempele,
Haukipudas, Muhos) on viimeisen 20 vuoden aikana likimäärin kaksinkertaistunut. Nykyisin seudulla on yli 120 liikennevaloliittymää.
Liikennevalot on suunniteltu ja toteutettu usean vuosikymmenen aikana.
Seudun maankäytön muutokset ovat oleellisesti kasvattaneet liikennettä ja
muuttaneet sen suuntautumista. Käytössä oleva tekniikka sekä valojen ajoitukset ja ohjausperiaatteet ovat osittain vanhentuneita, eivätkä enää täytä
nykypäivän vaatimuksia ja tulevaisuuden tarpeita.
Keväällä 2003 valmistuneessa Oulun seudun liikennevalojen tarveselvityksessä kartoitettiin liikennevalojen tekniset ja toiminnalliset puutteet ja kehittämistarpeet sekä linjattiin alustavasti liikennevalojen suunnitteluperiaatteet.
Tässä yleissuunnitelmassa periaatteita on tarkennettu siten, että ne antavat
riittävän perustan liikennevalojen kehittämistoimenpiteiden ja uusien liikennevalojen yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Työn lähtötietoina ovat olleet nykyisissä liikennevaloissa todetut tekniset ja toimivuusongelmat, nykyiset liikennemäärät ja liikennemäärien kehitysarviot sekä keskustan katuverkon
(MALI) kehittämissuunnitelmat.
Työn keskeisenä tavoitteena on liikennevalojen toimintaperiaatteiden yhtenäistäminen sekä suunnittelun että ylläpidon tehostamiseksi. Tätä varten
seutu jaettiin viiteen liikenneympäristöön (keskusta, sisääntulotiet, päätiet,
esikaupunkialueet ja ympäristökunnat) ja listattiin liikennevalojen keskeiset
suunnittelutekijät (työmatkaliikenne, joukkoliikenne, raskas liikenne, pitkämatkainen liikenne, kevytliikenne, hälytysliikenne, kaupalliset palvelut ja
muut palvelut). Kullekin liikenneympäristölle määritettiin eri suunnittelutekijöiden tavoitteet ja pääasialliset toteuttamiskeinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
Suunnitelmassa on esitetty Oulun seudun liikennevalojen keskeisiksi kehittämis- ja suunnitteluperiaatteiksi seuraavaa:
 Liikennevalojen ohjauskojeet uusitaan siten, että kojeiden keski-ikä on alle
10 vuotta. Ohjauskoje pyritään uusimaan 15 vuoden kuluttua ko. kojetyypin viimeisestä valmistusvuodesta ja viimeistään 20 käyttövuoden jälkeen.
 Liikennevalo-opastimien sijoitus liittymässä ja nuoliopastimien käyttöperiaatteet yhtenäistetään. Kaksiaukkoisen nuoliopastimen käyttöä lisätään
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.
 Keskustassa ja sisääntuloteillä liikennevalojen pääohjaustapa on kytketty
ohjaus, jossa on sujuvat vihreät aallot eri liikennetilanteita varten. Muilla
pääteillä pääohjaustapa on täysin liikenneohjauksinen erillisohjaus siten,
että varmistetaan pääsuunnan liikenteen ja raskaan liikenteen sujuvuus
tarkoituksenmukaisten erikoistoimintojen avulla. Esikaupunkialueilla ja
ympäristökunnissa pääohjaustapa on erillisohjaus.
 Joukkoliikenteen sujuvuus ja säännöllisyys pyritään varmistamaan ottamalla joukkoliikenteen kehittämiskäytävien liikennevaloissa käyttöön ohjelmalliset etuudet ns. Helsingin menetelmällä toteutettuna. Liikennevaloja
lähestyvä bussi havaitaan ja aikataulussa jäljessä oleville annetaan etuus
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joko pidentämällä bussin tulosuunnan vihreää tai nopeuttamalla vihreän
alkamista. Aluksi etuudet toteutetaan liittymäkohtaisina. Tulevaisuudessa
pyritään alueellisesti ohjattaviin etuuksiin, jolloin bussireitin liikennevalojen
ajoitusta voidaan ajantasaisesti säätää kokonaisuutena ottaen huomioon
myös muun liikenteen tarpeet.
 Kevyelle liikenteelle annetaan entistä suurempi painoarvo liikennevalojen
toiminnassa. Suojatien opastimet vaihtuvat vihreäksi automaattisesti tai
ajoneuvo-opastimien mukana, mikäli niiden punaiseksi jättämisestä ei ole
merkittävää hyötyä ajoneuvoliikenteen sujuvuudelle. Suojatien vihreän pituutta säädellään ilmaisimilla.
 Liikennevalojen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa pyritään yhtenäisiin periaatteisiin suunnittelun ja erityisesti ylläpidon tehostamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että valo-ohjauksen perustoiminnot ja keskeisimmät erikoistoiminnot pyritään samassa kojetyypissä myös toteuttamaan aina samalla
tavalla. Tätä varten suunnitelmassa on määritetty keskeisimpien perus- ja
erikoistoimintojen periaatteet.
 Liikennevalojen kehittämistarpeiden priorisointi eri tekijöiden (turvallisuus,
joukkoliikenne, sujuvuus, muut erityiset tekijät) perusteella tehdään yhtenäisen perustein painotettua pisteytystä hyväksikäyttäen. Työssä laadittua
menetelmää kehitetään toimijoiden yhteistyönä tarpeen mukaan.
Oulun seudun liikennevalojen hallinnossa, omistuksessa ja ylläpitovastuussa
noudatetaan jatkossakin yhden omistajan periaatetta. Valta- ja kantateiden
liikennevalot omistaa Tiehallinto. Seututeillä liikennevalojen omistus harkitaan siten, että valtakunnallinen Tiehallinnon ja kuntaliiton yhteisesti hyväksymä tienpitokustannusjako pitkällä aikavälillä toteutuu. Kaduilla ja paikallistiellä olevat liikennevalot omistaa kaupunki tai kunta. Omistuksesta riippumatta seudun liikennevaloja hoidetaan yhtenä kokonaisuutena ja yhtenäisin
periaattein
Yleissuunnitelman rinnalla on keskustan ja sisääntuloväylien liikennevaloihin
suunniteltu uudet vihreät aallot eri liikennetilanteita (aamuruuhka, normaali
liikenne, iltaruuhka, hiljainen liikenne, erittäin hiljainen liikenne) varten. Kytkettyjen valo-ohjelmien kiertoajat ovat 90 s (ruuhkaliikenne), 80 s (normaali
liikenne) ja 70 s (normaali ja hiljainen liikenne). Erittäin hiljaisessa liikenteessä (myöhään illalla, aikaisin aamulla ja öisin) käytetään kytketyn ohjauksen
sijasta myös keskustassa lähes poikkeuksetta erillisohjausta.
Suunnitelman rinnalla on laadittu ajoitusten yksityiskohtaiset muutossuunnitelmat lähes kaikkiin olemassa oleviin liikennevaloihin. Lisäksi on kartoitettu
opastin- ja ilmaisinjärjestelyiden liittymäkohtaiset muutostarpeet.
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Esipuhe
Oulun liikennevalojen yleissuunnitelma 2020 on jatkoa vuonna 2003 valmistuneelle liikennevalojen tarveselvitykselle. Yleissuunnitelman rinnalla on tarkistettu kaikkien Oulun seudun liikennevalojen ajoitukset ja laadittu ajoitusten
muutossuunnitelmat. Yleissuunnitelma kuvaa työryhmän tahtotilaa, miten
Oulun liikennevaloja kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2020 saakka. Lähivuosien toimenpiteet on kuvattu tarkemmin ja kauemmaksi sijoittuvia toimenpiteitä on arvioitu karkeammin.
Työn tilaajina ovat toimineet Oulun kaupungin Tekninen keskus sekä Tiehallinnon Oulun tiepiiri. Työtä varten perustettuun työryhmään ovat kuuluneet:
Erkki Martikainen
Jukka Talvi
Jaakko Raatikainen
Jani Huttula
Jarkko Pirinen
Konsultit

Oulun kaupunki, pj.
Oulun kaupunki
Livara Oy
Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Tiehallinto, Oulun tiepiiri

Työn konsulttina on toiminut Traficon Oy:n ja Insinööritoimisto Liidea Oy:n
muodostama konsortio, jossa työstä ovat vastanneet Jari Oinas (projektipäällikkö, Traficon), Tuomo Ojakoski (projektisihteeri, Liidea), Tuomo Vesajoki
(Liidea), Sami Kiiskinen (Traficon), Heidi Arjamaa (Traficon) ja Jouko Hintsala (Liidea).
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1 Lähtökohdat
Liikennevalojen määrä Oulun seudulla (Oulu, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos,
Oulunsalo) on viimeisen kahden vuosikymmnen aikana likimäärin kaksinkertaistunut.
Ajanjaksolla on rakennettu keskimäärin 2…3 valo-ohjattua liittymää vuodessa. Tällä
hetkellä seudulla on 124 valo-ohjauksista liittymää (kuva 1).
Oulussa on laadittu keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma (MALI),
jossa esitetään keskustan liikennejärjestelmän kehittämiseksi mm. maanalaista pysäköintiä, joukkoliikennekatua sekä kävelyalueen edelleen laajentamista. Tämä tarkoittaa
keskustan liikenteellisen painopisteen siirtymistä autoliikenteestä joukko- ja kevytliikenteen suuntaan. Kevyen liikenteen painoarvon lisääntyessä keskustassa on nähty tarpeellisena korostaa kevyen liikenteen sujuvuutta keskustan liikennevaloissa ja kehittää
siitä oululainen imago-tekijä.
Vuoden 2006 alkupuolella OULA -järjestelmä kattaa joukkoliikenteen reaaliaikaisen
matkustajainformaatiojärjestelmän ohella ohjelmalliset liikennevaloetuudet. Hälytysajoneuvojen kulun turvaaminen liikennevaloissa on ollut tärkeä osa Oulun liikennevalojen
käyttö- ja hallintajärjestelmää. Hätäkeskusuudistuksen myötä ohjausten pyyntö on järjestettävä uudestaan.
Tien- ja kadunpidon määrärahat ovat vähenneet 1990-luvun aikana ja resurssit eivät
enää riitä liikennejärjestelmän kapasiteetin lisäämiseen perinteisesti kapasiteettirakentamisella. Vuoteen 2020 mennessä tienpidon painopiste siirtyy teiden ja katujen rakentamisesta tieliikennejärjestelmän toiminnan varmistamiseen ja tehostamiseen liikenteen
hallinnan keinoin. Liikennevalo-ohjaus on keskeinen osa liikenteen hallintaa, johon Oulun seudulla osallistuu useita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita.
Keväällä 2003 valmistui Oulun liikennevalojen tarveselvitys, jossa kartoitettiin seudun
liikennevalojen tekniset ja toiminnalliset puutteet ja kehittämistarpeet sekä linjattiin
alustavasti liikennevalojen suunnitteluperiaatteet.
Tässä yleissuunnitelmassa on tarkennettu parantamistoimenpiteiden sisältöä ja tarveselvityksessä esitettyjä suunnitteluperiaatteita, jotka ovat lähtökohtana liittymäkohtaisille toteutussuunnitelmille. Suunnitelmassa on esitetty vuoden 2020 tavoitetila ja sen
toteuttamiseksi mm.
 alueellisen ohjauksen (yhteenkytkentä ja vihreät aallot / itsenäisesti toimivat liikennevalot) periaatteet eri liikennetilanteissa
 kevyen liikenteen ohjausperiaatteet erilaisissa liikenneympäristöissä
 kojeiden ja laitteiden uusimisperiaatteet
 periaatteet joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien suunnittelulle
 periaatteet hälytysajoneuvojen pakkoetuuksien uudelleen järjestämiselle
 periaatteet toimijoiden väliselle yhteistyölle liikennevalojen hallinnassa (ylläpidossa
ja kehittämisessä)
 liikennevalojen liittyminen muihin liikenteen hallinnan toimintoihin
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Oulun seudun valo-ohjatut liittymät 1.1.2006.
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2 Liikennevalojen nykytilanne Oulun seudulla
2.1

Liikennevalojärjestelmän laajuus ja perustiedot

Tällä hetkellä Oulun seudulla on 124 liikennevalo-ohjattua liittymää (kuva 1), joista Oulun kaupunki omistaa 96 ja Tiehallinnon Oulun tiepiiri 28. Tiehallinnon omistamista liittymistä neljä sijaitsee Kempeleessä, kaksi Kiimingissä ja yksi Muhoksella. Muissa naapurikunnissa liikennevalo-ohjattuja liittymiä ei toistaiseksi ole. Lisäksi Oulun järjestelmällä hallitaan kahta Kuusamossa olevaa Tiehallinnon liittymää.
Keskustassa ja sen läheisyydessä sijaitsevien liikennevalojen pääohjaustapa on kytketty ohjaus (yhteenkytkentä). Kytketyssä ohjauksessa tietyn tie- tai katujakson valojen
ajoitus on toiminnallisesti kytketty siten, että halutut liikennevirrat on saatu vihreään
aaltoon. Aamu- ja iltaruuhkassa on käytetty 90 sekunnin kiertoajan ohjelmaa ja päiväliikenteessä 70 sekunnin ohjelmaa. Lisäksi hiljaisen liikenteen aikana on käytetty rajoitetusti 50 sekunnin kiertoajan ohjelmaa. Useimmat keskustan liikennevalot ovat öisin
pois toiminnasta (pimeänä). Ainoastaan Merikoskenkadulla yhteenkytkentä on ollut
toiminnassa läpi vuorokauden. Liitteessä 1 on esitetty liikennevalojen osa-aluejako ja
liittymissä käytössä olevat ohjelmat.
Keskustan ulkopuoliset pääosin uudemmat valo-ohjatut liittymät toimivat yleensä erillisohjattuina ja ovat toiminnassa pääosin ympäri vuorokauden. Yhteenkytkentää on
käytössä joillakin tie- ja katujaksoilla lähinnä ruuhka-aikoina.
Liikennetieto-ohjauksista ohjelmanvalintaa ei ole Oulun liikennevaloissa käytössä vaan
ohjelman vaihtuminen tapahtuu kiinteästi kellonajan perusteella. Viikko on jaettu neljään ohjelmanvaihtoaikatauluun. Maanantaista torstaihin käytetään samaa aikataulua,
perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina kullakin omaansa.
Oulun liikennevalojärjestelmä on 2-tasoinen hajautettu järjestelmä (kuva 2).

Kuva 2.

Oulun seudun liikennevalojärjestelmän rakenne.
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Liittymätason muodostavat liittymäkohtaiset ohjauskojeet, joissa ohjausohjelmat sijaitsevat. Järjestelmätaso (palvelimet) käsittää tietokanta- ja tiedonsiirtopalvelimet sekä
työasemat, joissa sijaitsevat liikennevalojen hallintaan (mm. ohjelmanvaihtoaikataulut)
sekä toiminnan valvontaan tarvittavat ohjelmistot ja tietokannat. Liittymä- ja järjestelmätasojen välinen tiedonsiirto tapahtuu pääsääntöisesti liikennevalojen omaa kiinteää
kaapeliverkkoa pitkin. Osasta erillisistä liikennevaloista yhteys järjestelmätasoon on
toteutettu vuokratun valinnaisen puhelinverkon tai langattoman yhteyden avulla.
Kojeiden vika- ja tilatiedot tallentuvat tietokantapalvelimelle, josta kiireellisimmät välitetään tekstiviestinä kunnossapitopäivystäjän matkapuhelimeen. Kojeiden toimintatila ja
viat ovat nähtävissä sovellusohjelman avulla työasemilla. Työasemilla olevien sovellusohjelmien avulla voidaan seurata reaaliajassa valo-ohjelmien toimintaa ja tehdä kojeisiin ohjelmamuutoksia.

2.2

Nykytilanteen puutteet ja ongelmat

Tarveselvityksen yhteydessä haastateltiin suuri joukko liikenteen ammattilaisia ja liikennevalojen parissa työskenteleviä henkilöitä sekä järjestettiin yleisökysely liikennevaloista Oulun kaupungin internet-sivuilla. Keskeinen asiantuntija- ja yleisöpalaute on
koottu taulukoiksi ja kuviksi, jotka on esitetty tarveselvitysraportissa. Palautetta on hyödynnetty lähtöaineistona yleissuunnitelman ja liittymäkohtaisten parantamissuunnitelmien laadinnassa.
Eniten kehittämistarpeita kyselyssä nähtiin Oulun keskustassa ja keskustan sisääntuloväylillä (Kainuuntie, Kajaanintie, Limingantulli). Yksittäisistä kohteista nousi eniten esille
pohjoinen alikulku. Yleisimmin kritisoitiin keskustassa vihreiden aaltojen toimintaa ja
vasemmalle kääntymistä sekavaiheessa, kun vastasuunnan liikenteelle palaa samanaikaisesti vihreä valo. Voimakkaimmin (ao. liittymät mainittiin useimmin) uusia liikennevaloja toivottiin Haukiputaantielle Keskuskadun ja Risuniityntien liittymiin, Syynimaan
liittymään, Iskon ja Linnanmaan ramppiliittymiin, Poikkimaantielle Äimäraution rampin
yläpäähän, Limingantielle Palokankaantien liittymään sekä Kiimingissä vt. 20:lle Jääliin.
Näistä kyselyn jälkeen on liikennevalot toteutettu Syynimaalle, Iskon ja Linnanmaan
ramppiliittymiin sekä Jääliin. Keskuskadun liittymä parannetaan kiertoliittymänä.
Tarveselvityksessä tehtiin myös puhelinhaastattelu, jonka avulla kartoitettiin Oulun lisäksi kahdeksassa kaupungissa (Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Lahti, Kuopio,
Vaasa, Joensuu) liikennevaloihin käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi olivat käytettävissä tiedot eräästä toisesta liikennevaloihin liittyvästä kyselystä (Trafitech 2003). Yksityiskohtaiset tulokset on esitetty tarveselvityksessä. Yhteenvetona voidaan todeta, että
Oulussa on hieman keskimääräistä vähemmän liikennevalojen suunnittelun ja ylläpidon
henkilöresursseja etenkin, jos resurssit suhteutetaan liikennevalojen määrään. Useimmissa kaupungeissa liikennevalot rakennutetaan Oulun tapaan urakoitsijoilla.

2.3

Nykytilan analyysi

Oulun seudun liikennevalojärjestelmä on valo-ohjauksen perustehtävän suorittamisen
kannalta pääosin kunnossa, mutta puutteitakin on. Valo-ohjelmia on säädetty liikenteellisten tarpeiden mukaan, vaikkakin koko järjestelmän tarkastelusta yhtenäisin perustein
on jo aikaa. Käytössä olevilla valo-ohjelmilla ja valojärjestelyillä on pystytty tyydyttävästi
vastaamaan liikenteen tarpeisiin. Myös liikennevalojen hallinnassa ja sen organisoinnissa on kehitettävää.
Oulun seudun liikennevalojen käyttö- ja ylläpitovastuu jakautuu kahden eri toimijan,
Oulun kaupungin ja Tiehallinnon Oulun tiepiirin kesken. Tästä syystä tiedon hallinnassa, suunnittelukäytännöissä ja ylläpidossa on mm. tiedonkulkua haittaavia erilaisuuk-
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sia, mutta myös niukkoja resursseja tuhlaavaa päällekkäisyyttä. Liikennevalojen hallinnan yhtenäistäminen hallinnollisista rajoista riippumattomaksi onkin yksi tärkeimmistä
kehittämistavoitteista. Siinä tulee lähteä käyttäjän näkökulmasta, eli liikennevalojen
toiminta tulee näkyä käyttäjille samankaltaisena ja siten loogisena liikenneympäristöstä
ja sen hallinnollisesta ylläpitäjästä riippumatta.
Liikenteen voimakas kasvu alueen päätieverkolla on aiheuttanut liittymä- ja ohjausjärjestelyiden kehittämistarpeita useissa eritasoliittymissä. Ramppien ruuhkautuminen
vaarantaa moottoritien toimivuuden ja aiheuttaa merkittäviä liikenneturvallisuusongelmia. Liikennevalojen rakentamisella ja ramppien ns. ruuhkanpurkutoiminnoilla voidaan
vähentää turvallisuusongelmia. Myös muualla alueen päätieverkolla liikennemäärien
lisääntyminen on johtanut paikoitellen merkittäviinkin sivusuuntien välityskykyongelmiin. Seudun tärkeimpien valtatiejaksojen kehittämiseksi on laadittu suunnitelmat, jotka
toteutuessaan poistaisivat nämä ongelmat. Investointihankkeiden lykkääntyminen on
kuitenkin monin paikoin korostanut liikennevalo-ohjausta ongelmien tilapäisenä ratkaisukeinona.
Teknisesti Oulun seudun liikennevalojärjestelmä on pääosin tämän päivän normaalia
tasoa, vaikkakin eri alueiden välillä on eroja. Suurimmat kehittämistarpeet ovat Oulun
keskustassa, jossa laitteisto on keskimääräisesti muita alueita vanhempaa ja toiminnan
kannalta vähemmän liikennetilanteiden vaihtelun tarvitsemia joustoja sallivaa. Keskustan suuret maankäytön ja liikenteen muutokset pakottavat myös nykyaikaistamaan
keskustan liikennevalojärjestelmää. Suurin periaatteellinen muutos on kävelyalueen
laajeneminen ja joukkoliikennekadun toteuttaminen. Se tuo mukanaan nykyistä huomattavasti keskitetymmän pysäköintijärjestelmän ja keskittää autoliikennettä entistä
enemmän pääkaduille. Tästä syystä keskustan pääkatujen liittymien toimivuuden varmistaminen edellyttää nykyisten liikennevalojen ajoitusten ja yhteenkytkentöjen laajamittaista muuttamista.
Nykyinen järjestelmä on teknisesti toimintavarma. Lyhytaikaiset häiriöt ohjauskojeiden
ja järjestelmätason tietokanta- ja tietoliikennepalvelimien välisessä tiedonsiirrossa eivät
aiheuta kriittisiä ongelmia. Kojeiden kellot synkronoidaan vähintään kerran vuorokaudessa, jolla varmistetaan mm. yhteenkytkennän vihreiden aaltojen tahdissa pysyminen.
Suurena ongelmana sitä vastoin on järjestelmän alhainen tiedonsiirtonopeus, joka ei
ole riittävä edes liikennevalojen perustoimintojen kannalta. Tiedonsiirron puutteet rajoittavat liikennevalojärjestelmän tietojen hyödyntämistä myös muussa liikenteen hallinnassa. Liikennevaloista on saatavissa paljon liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja
liikenteen hallinnassa tarvittavaa tietoa lähes reaaliajassa, mikäli tiedonsiirron pullonkauloja saadaan poistettua.
Liikennevaloasetuksessa (Liikenne- ja viestintäministeriö 1012/2001) on lähtökohtana,
että liikennevalot ovat aina toiminnassa. Suomessa liikennevalojen käyttöajat ovat viime vuosina pidentyneet. Uudemmat lähinnä 1990-luvulla ja sitä myöhemmin rakennetut ja erillisohjatut liikennevalot toimivat jo nykyisin pääosin ympärivuorokautisesti tai
niissä on hyvät valmiudet käyttöaikojen pidentämiseen esimerkiksi ilmaisinjärjestelyjä
hyödyntämällä. Käyttöaikoja on tarpeen pidentää pääasiassa keskustan ja sisääntulovyöhykkeen tärkeimmissä liittymissä. Vanhemmissa valoissa lähinnä keskustassa liikennevalojen käyttöaikojen lisääminen edellyttää liittymien ilmaisinvarustuksen täydentämistä ja jopa kojeiden uusimista.
Oulussa on tavallista enemmän ns. 2,5-vaiheisella ohjauksella toimivia valoja, joissa
vastakkaisista vasempaan kääntyvistä suunnista vain toista ohjataan nuoliopastimilla.
Suuri määrä johtuu lähinnä siitä, että monissa keskustan ja sisäänajoväylien liittymissä
tilanpuute ei mahdollista molemminpuolisia vasemmalle kääntymiskaistoja, mutta näissä liittymissä toisenkin suunnan vasemmalle kääntyvien nuoliohjauksella on saavutettu
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merkittävä välityskyvyn lisäys. Tyypillisimmät esimerkit tilanteesta ovat pohjoisen ja
eteläisen alikulun liittymät. Liittymissä, joissa vasemmalle kääntymiskaistat on mahdollista toteuttaa, kannattaa ajan myötä siirtyä 3-vaiheiseen ohjaukseen.
Normaalien liikennetilanteiden, kuten aamu- ja iltaruuhkan, valo-ohjelmien perusteet
ovat pääosin säilyneet ennallaan. Liikennemäärien kasvaessa ruuhkien kesto on kuitenkin ajallisesti pidentynyt, mistä syystä ruuhkaohjelmien käyttöaikoja on syytä tarkistaa. Joillakin suunnilla työpaikka-alueiden kehittyminen on muuttanut työmatkaliikenteen suuntautumista, mikä on syytä huomioida yhteenkytkettyjen liikennevalojen ja
vihreiden aaltojen priorisoinnissa.
Oulun seudulla ja erityisesti Raksilassa on usein suuria yleisötapahtumia, joiden yhteydessä liikenne usein ruuhkautuu häiriten merkittävästi muuta liikennettä. Tämä johtuu
ennen kaikkea siitä, että nykyiset yhteenkytkennät eivät ole optimaalisia massatapahtumiin. Niitä varten tarvitaan erikoisohjelmia, joissa on huomioitu normaalista poikkeavat liikennemäärät ja suuntajakaumat.
Kaupan aukioloajat ovat pidentyneet ja ihmisten asiointitottumukset muuttuneet. Nykyisillä valo-ohjelmilla ja ohjelmien käyttöajoilla ei pystytä täysin vastaamaan asiointiliikenteen tarpeisiin. Tarvitaan erillisiä ”kauppaohjelmia”, joita kaupan suuryksiköiden lähettyvillä saattaa olla tarpeen käyttää myös iltaruuhkan jälkeen.
Liikenteen lyhytaikaisiin yllättäviin vaihteluihin voidaan tietyissä paikoissa varautua paremmin käyttämällä liikennetieto-ohjauksista ohjelmanvalintaa. Esimerkiksi muuten
erillisohjauksessa toimivat liikennevalot voivat siirtyä yhteenkytkentäohjelmalle liikenneohjauksisesti, kun pääsuunnan liikennemäärä ja sen osuus liittymän kokonaisliikenteestä ylittävät ennalta asetetut raja-arvot.

3 Liikennevalojen yleinen kehitys
3.1

Liikennevalojen kehitys viimeisen 20 vuoden aikana

Liikennevalot ovat kehittyneet 1980-luvulla alkupuolella tapahtuneen mikroprosessien
käyttöönoton jälkeen verrattain hitaasti. Merkittävin muutos maailmanlaajuisesti on ollut
LED-opastimien erittäin voimakas yleistyminen viimeisten viiden vuoden aikana. Tätä
kehitystä vahvistaa markkinoilla olevien vaihtoehtojen lisääntyminen ja hintojen aleneminen sekä se, että uusimmat ohjauskojeet on suunniteltu LED-opastimille.
Ohjausohjelmistojen puolella eniten ovat kehittyneet liikenneohjauksiset alueelliset ohjausjärjestelmät1 ja niihin sisältyvät valo-ohjelmien dynaamiset optimointimenetelmät.
Tällaisia järjestelmiä ei Suomessa ole kovin paljon käytetty, eivätkä ne tämänhetkisen
kokemuksen perusteella näytä ainakaan lähivuosina tarjoavan kovin suuria mahdollisuuksia liikenneverkon toimivuuden parantamiseksi. Niiden tehokas käyttö vaatii vielä
tällä hetkellä erikoisosaamista ja merkittäviä henkilöresursseja, joten ne eivät ole yleistyneet pienten liikennevalojärjestelmien kaupungeissa. Ohjauskojeiden ohjelmointi- ja
komentokieli on edelleen verrattain alkeellista, jolloin erikoistoimintojen kuten joukkoliikenne-etuuksien ohjelmointi on monimutkaista ja työlästä. Sumea ohjaus on vielä tutkimus- ja kehitysasteella ja sen tuotteistaminen osaksi ohjauskojeen vakiotoimintoja on
vielä kaukana tulevaisuudessa. Internetin ja langattoman tiedonsiirron kehittyminen on
vaikuttanut myös liikennevalojen tiedonsiirron kehittymiseen. Arvioitaessa liikennevalolaitteiden kehittymistä seuraavien 15 vuoden aikana ei suuria alaa mullistavia muutok1

maailmalla yleisiä alueellisia ohjausjärjestelmiä ovat mm. SCOOT, SCATS, UTOPIA/SPOT,
PRODYN, UTMS
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sia ole näköpiirissä. Suurimmat odotukset kohdistuvat kojeen komentokielen muuttamiseen kehittyneiden ohjelmointikielien suuntaan sekä optimoivan ja sumean ohjauksen
tulemista osaksi liikennevalojen ohjauskojeen vakiotoimintoja.

3.2

Kehitysnäkymät vuoteen 2020

Liikennevalot ovat vuonna 2020 yksi tärkeimmistä keinoista kaupunkiliikenteen hallinnassa. Valo-ohjaus muuttuu kuitenkin nykyistä enemmän sujuvuutta painottavaksi.
Huomattavassa osassa ajoneuvoja on vakiona useita turvallisuutta parantavia kuljettajan tukijärjestelmiä, kuten ajonopeuden automaattinen säätely rajoituksen mukaan,
kaistalla pysymisen tukeminen, liian lyhyen ajoneuvovälin esto jne. Liikennevalot ovat
nykyistä enemmän itseoptimoivia, mikä edellyttää ajantasaista seurantatietoa liikenteestä. Ajoneuvoissa on vakiona monipuolinen ajoneuvotietokone, joka tietää ajoneuvon paikan, pystyy kommunikoimaan ulkoisten järjestelmien kanssa langattomasti ja
kerää erilaista tietoja ajoneuvon liikkeistä. Ajoneuvojen paikkatietoa voidaan hyödyntää
liikenteen ajantasaisessa seurannassa.
Liikennevalojen ohjaus säätyy muutaman minuutin jaksoissa automaattisesti yhteiskuntataloudelliseen optimiin2 alueellisesti ja paikallisesti ottaen huomioon liikennetilanteen
(liikennemäärät) sekä pyydetyt ja ennakoitavissa olevat bussietuudet ja esimerkiksi
hälytysajoneuvoetuudet.
Paikkailmaisin säilyy yleisimpänä ajoneuvoilmaisena. Suurin osa paikkailmaisimista on
päällysteeseen upotettavia silmukkailmaisimia, mutta ajoradan sivuun tai yläpuolelle
sijoitettujen ilmaisimien määrä on myös merkittävä. Kaupunkikeskustojen liittymissä
ajoneuvojen määrä ja liikennetilanne tunnistetaan hyvin yleisesti videoilmaisimien ja
kuvantulkinnan avulla. Ohjausta säädetään automaattisesti liikennetilanteen perusteella. Hälytysajoneuvoissa ja muissa erikoisajoneuvoissa on automaattiset paikannuslaitteet ja ilmaisulaitteet, joiden avulla etuuden pyyntö ja kuittaus voi tapahtua täysin automaattisesti.
Kevyen liikenteen kulkua liikennevaloissa on helpotettu monin keinoin. Erillisissä jalankulkuvaloissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä ja kulkusuunta havaitaan videoilmaisimilla ja kuvantunnistuksella. Kulkusuunnan perusteella toteutetaan mm. vihreän
pyyntö sekä kevytliikenteen määrän ja koostumuksen perusteella säädetään vihreän
pituus. Erityisryhmille, kuten liikunta- ja näkövammaisille sekä lapsille, on tarjolla henkilökohtaisia tunnistuslaitteita, jotka perustuvat lyhyen kantaman langattomaan viestintään. Liikennevalot ja tunnistuslaitteet kommunikoivat keskenään ja liikennevalojen
ohjauksessa voidaan ottaa huomioon erityiskäyttäjän tarpeet, kuten esimerkiksi suojatien normaalia pidempi vihreä tai suojatien ääniopaste.
Automaattinen punaista päin ajon valvonta liikennevaloissa on yleistynyt, mikä on parantanut liikennevaloliittymien turvallisuutta merkittävästi. Liikennevalot pystyvät myös
säätelemään ajoneuvojen kulkua liittymässä. Ajoneuvoissa olevat laitteet vastaanottavat langattomasti liikennevalojen ohjaussignaalin (”digitaalinen opastinkuva”) ja välittävät kuljettajalle tiedon edessä olevasta punaisesta valosta tai huolehtivat automaattisesti jarrutuksesta3, moottorin sammuttamisesta4 ja uudelleen käynnistämisestä5. Punaista päin ajon mahdollisuus eliminoituu ja liikennevirran nopeus säätyy välityskyvyn
kannalta mahdollisimman sopivaksi esimerkiksi aallon nopeuden mukaan.

2
3
4
5

huomioiden aika- ja ajoneuvokustannukset sekä ympäristökustannukset
vihreän päättyessä ja kun ajoaika liittymään on pidempi kuin jäljellä oleva maksimiaika
kun ajoneuvo on pysähtynyt ja liikennevalo-opastin on punainen
kun opastin on kohta vaihtumassa vihreäksi
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Automaattinen punaista päin ajon valvonta liikennevaloissa on yleistynyt voimakkaasti
haltijavastuun hyväksymisen ja digitaalisen kuvankäsittelyn kehittymisen myötä, mikä
on parantanut liikennevaloliittymien turvallisuutta merkittävästi.
Kojeiden keskinäinen tiedonsiirto ja tietojenvaihto tapahtuvat pääasiassa langattomasti.
Käyttäjä hallitsee maastossa olevia liikennevalolaitteita nopean langattoman verkon yli
käyttäjän paikasta riippumatta henkilökohtaisilla päätelaitteilla. Järjestelmä perustuu
avoimiin rajapintoihin, jotka mahdollistavat eri valmistajien laitteiden hallinnan. Laitteiden hallintaan (toiminnan seuranta ja valvonta, ohjelmointi yms.) tarvittavat ohjelmistot
eivät ole enää työasemakohtaisia vaan järjestelmätoimittajan palvelimelta langattoman
verkon yli selaimen avulla käytettäviä.

4 Oulun liikennevalojärjestelmän visio ja tavoitteet 2020
Vuonna 2020 Oulun seudulla on lähes 200 valo-ohjauksista liittymää. Teknistaloudellisesti yli-ikäisiä ohjauskojeita ei ole käytössä.
Liikennevaloissa on painotettu kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen sujuvuutta. Joukkoliikenteen etuudet ovat perusratkaisu. Kevyen liikenteen ja erityisryhmien kulkua liikennevaloissa on helpotettu liittymissä olevien ilmaisimien ja käyttäjien omien tunnistuslaitteiden avulla. Keskustan ja sisääntulovyöhykkeen liikennevaloissa on otettu käyttöön itseoptimoivia alueellisia ohjaussovelluksia, joiden avulla ohjaus säädetään kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaksi ja erilaiset etuudet voidaan toteuttaa liikenteen kokonaisuustaloudellisuus huomioiden.
Liikennevaloliittymien turvallisuuden varmistamiseksi pahimmissa liittymissä käytetään
automaattista punaista päin ajon valvontaa sekä hyödynnetään älykkäitä ajoneuvoja ja
kuljettajan tukijärjestelmiä.
Liikennevalot ovat ajantasaisen liikennetiedottamisen ohella alueen merkittävin liikenteen hallinnan väline. Oulun seudun liikennettä hallitaan vuonna 2020 kokonaisvaltaisesti ilman hallinnollisia rajoja. Eri keinot kuten valo-ohjaus, häiriötilanteiden hoitaminen ja liikenteelle tiedottaminen muodostavat tehokkaasti toimivan kokonaisuuden.
Toimintatapa mahdollistaa mm. sen, että yksityisliikenteen merkittävissä häiriö- ja poikkeustilanteissa voidaan joukkoliikenteelle antaa suuria etuuksia6 ja näin taata sen toimivuus ja madaltaa sen käyttökynnystä. Ajantasaisella tiedottamisella varmistetaan,
että poikkeusjärjestelyt ovat mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon tiedossa.
Oulun seudun liikenteen seurantaa, ohjausta ja tiedotusta hoitaa seudullinen liikenteen
hallintakeskus. Keskuksen vastuulla on koko Oulun seudun liikennevalo-ohjaus. Keskus ohjaa alueen tie- ja katuverkon liikennevaloja mahdollisimman ajantasaisesti vallitsevan liikennetilanteen mukaan sekä vastaa laitteiden hoidon ja ylläpidon hankinnasta.
Liikennevalojen kehittämistyötä koordinoi ja ohjaa seudun tienpitäjistä ja muista tärkeimmistä toimijoista muodostettu ”ohjausryhmä”, joka kokoontuu säännöllisesti. Rakentaminen tapahtuu kilpailutettavina urakoina. Teknisen ylläpidon ja laitteiden teknisen toiminnan valvonnan hankkii liikenteen hallintakeskus yhtenäisillä periaatteilla
määritettyjen laatuvaatimusten pohjalta monivuotisina urakoina. Kaikilla seudun liikennevaloilla on yhtenäisillä periaatteilla määritetyt ylläpidon laatutasovaatimukset. Myös
liikenteellinen ylläpito ja toiminnan seuranta voidaan hankkia yksityisiltä palveluntarjoajilta.

6

liikennevaloetuudet, Park&Ride käyttäjille alennuksia jne.
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Liikennevalojärjestelmän kehittämistoimenpiteiden hahmottaminen edellyttää vision
lisäksi nykyjärjestelmän ongelmien ja puutteiden tunnistamista ja selkeästi määritettyä
tavoitetilaa. Tavoitetila muodostuu pienemmistä tavoitteista, jotka kannattaa asettaa
siten, että niiden toteutumista voidaan seurata ja mitata. Taulukossa 1 on esitetty Oulun seudun liikennevalojärjestelmälle asetetut toiminnalliset ja tekniset tavoitteet vuonna 2020.
Taulukko 1.

Oulun seudun liikennevalojärjestelmän tavoitteet vuodelle 2020.

Toiminnalliset tavoitteet

Tekniset tavoitteet

 käytössä olevat liikennevalo-ohjelmat tarkiste-  kaikki opastimet ovat LED-opastimia (LEDtaan vähintään 2 vuoden välein
osuus on 50 % vuonna 2010 ja 80 % vuonna
2015)
 kaikissa joukkoliikenteen reitillä olevissa liikennevaloissa on käytössä joukkoliikenteen oh-  ohjauskojeiden keski-ikä on enintään 10 vuotta
jelmalliset etuudet (etuusliittymien osuus on 70
(vuonna 2004 keski-ikä on 7,3 vuotta laskettu% vuonna 2010 ja 90 % vuonna 2015)
na mallivuoden viimeisestä tuotantovuodesta)
eikä käytössä ole teknisesti vanhentuneita yli
 kevytliikenteen liikennevaloviivytyksiä vähen15 vuotta vanhoja kojeita
netään erityisesti keskustassa vuoden 2005
tasosta
 kaikki liikennevalojen ohjauskojeet ovat varmistetun yhteyden päässä eli kojeelle on mah erillisohjatuissa liikennevaloissa pääohjaustadollista saada yhteys kahta eri kaapeliyhteyttä
pa on paikallinen optimointi, jossa joukkoliikenpitkin
teen sujuvuudella on suuri paino
 vikatilanteiden hallintaan on varauduttu ennalta
 keskustassa ja keskustan tärkeimpien sisäänyhtenäisillä toimintaperiaatteilla (palvelutaso
tuloväylillä ohjauksen pääperiaatteena on alupyritään varmistamaan ennakkoon)
eellinen dynaaminen optimointi muuttuvalla
kiertoajalla painottaen erityisesti joukkoliiken-  liikennevalojen huolto ja ylläpito on laadukasta
teen ja kevyen liikenteen sujuvuutta
ja tasalaatuista kaikissa valoissa hallinnollisista
rajoista riippumatta
 liikennevalojen ohjaus tapahtuu mahdollisimman ajantasaisesti myös poikkeustilanteissa
ilman hallinnollisia rajoja siten, että kokonaisuuden hallinta on yhden operaattorin vastuulla

Vuodelle 2020 asetettujen Oulun seudun liikennevalojärjestelmän kehittämistavoitteiden saavuttaminen edellyttää järjestelmällisiä toimenpiteitä. Taulukossa 2 on esitetty
tärkeimmät toimenpiteet lähivuosina ja vuoden 2010 jälkeen.
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Oulun seudun liikennevalojärjestelmän kehittämisen lähivuosien ja pidemmän aikavälin välitavoitteet.

Lähivuosien (2006 - 2010) tärkeimmät toimenpiteet

Tärkeimmät toimenpiteet vuoden 2010 jälkeen

 päivitetään liikennevalo-ohjelmat ajan tasalle
(2006 - 2007)

 uusitaan ohjauskojeita järjestelmällisesti 3-5
kojeen vuosivauhdilla

 määritetään ohjauskojeiden uusimisohjelman  laajennetaan punaista päin ajon automaattivalvontaa
puitteet ja periaatteet siten, etteivät tekniset
ongelmat ja vikatiheys pääse muodostumaan
 otetaan ydinkeskustan alueella käyttöön aluliian suureksi (2006)
eellinen ohjausjärjestelmä, joka optimoi ohjausohjelmat reaaliajassa liikennetilanteen ja
 aloitetaan joukkoliikenteen etuuksien järjestelmm. joukkoliikenteen etuustarpeiden mukaimällinen toteuttaminen joukkoliikenteen laatusesti (2015 - 2020)
käytäviltä keskustan ulkopuolelta (2006)
 päivitetään liikennevalojen opastin- ja ilmaisin-  parannetaan liikenteen turvallisuutta toteuttamalla uusissa liikennevaloissa ratkaisuja, jotka
järjestelyt siten, että samanlaisessa liikenmahdollistavat kuljettajan toimintaa helpottavineympäristössä on samanlaiset järjestelyt
en tukijärjestelmien käytön ja ajoneuvojen ku(2006 - 2010)
lun automaattisen säätelyn liittymässä (2015  poistetaan järjestelmän tiedonsiirron pullon2020)
kaulat (2006 - 2008)
 hyödynnetään liikennevaloja päästöjen reaali kehitetään toiminnan seurantarutiinit ja kansaaikaisessa mittauksessa (2015 - 2020)
laisilta saadun palautteen vastaanotto- ja käsittelymenetelmät sellaiseksi, että ajoitusten pitäminen ajan tasalla ja muutostarpeiden tunnistaminen tehostuu (2006)
 hyödynnetään liikennevaloja järjestelmällisesti
liikennetilanteen arvioinnissa tarvittavan liikennetiedon keruussa lisäämällä laskentailmaisimia liikennevalojen yhteyteen ja mahdollistamalla tietojen siirto Tiehallinnon keruujärjestelmään (2006 - 2008)
 otetaan muutamassa vaarallisimmassa liittymässä käyttöön punaista päin ajon automaattinen valvonta (2007 - 2009)

5 Liikennevalojen tarve ja asettamisen periaatteet
5.1

Liikennevalojen tarpeen ja kehittämistoimenpiteiden arviointi

Uusien liikennevalojen tarve ja olemassa olevien liikennevalojen muutostarpeet arvioidaan
 välityskyvyn ja toimivuuden (liikennemäärien tai kuormitusasteen),
 turvallisuuden (onnettomuuksien määrän ja –riskin),
 joukkoliikenteen tarpeiden sekä
 muiden verkollisten ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella.
Liikennevalojen tarve perustuu useimmiten liikennemäärien kasvusta johtuvaan sivusuuntien liikenteenvälityskyvyn heikkenemiseen. Nyrkkisääntöjä voidaan sanoa, että
valo-ohjausta on syytä harkita nelihaaraliittymässä, kun liittymään saapuva kokonaislii-
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kennemäärä vuorokaudessa on keskimäärin suurempi kuin 12 000 ajoneuvoa. Vastaava luku kolmihaaraliittymässä on 15 000 ajoneuvoa.
Valo-ohjausta on syytä harkita liittymän kokonaiskuormitusasteen ylittäessä 0,5 - 0,7.
Alarajalla tarve tarkistetaan sujuvuus- ja turvallisuustekijöiden perusteella. Kuormitusasteen ylittäessä 0,7 liikennevalot ovat yleensä tarpeen. Alle 0,5 kuormitusasteella
saattavat turvallisuustekijät puoltaa liikennevaloja. Liittymän kokonaiskuormitusasteella
tarkoitetaan liittymään saapuvan liikennemäärän suhdetta liittymän liikenteenvälityskykyyn. Liittymää voidaan parantaa myös muuten kuin liikennevaloilla. Kaista- ja korokejärjestelyitä voidaan parantaa tai liittymä voidaan muuttaa kiertoliittymäksi, joka on
osoittautunut monissa kohteissa toimivaksi ratkaisuksi.
Toinen tärkeä peruste liikennevaloille on liikenneturvallisuus. Liikennevalot vähentävät
vakavien onnettomuuksien määrää, hillitsevät ajonopeuksia ja parantavat erityisesti
risteävän kevyen liikenteen turvallisuutta. Tarveselvityksessä on esitetty yhteenvetoja
Oulun seudun liikenneonnettomuustilastoista. Onnettomuushistorian lisäksi on syytä
huomioida liikenneturvallisuusriskin kasvu esimerkiksi liittymissä, joissa sivusuunnan
välityskyky heikkenee ja päätielle pääsy edellyttää pienempien raja-aikavälien hyväksymistä.
Joukkoliikenteen suosion ja vetovoiman kasvattamiseksi on Oulun seudulla katsottu
tarpeelliseksi ottaa laajasti käyttöön liikennevaloetuuksia, joilla joukkoliikenteen viivytyksiä voidaan vähentää ja samalla varmistaa aikataulussa pysyminen. Taustalla on
laajasti nähty tarve edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Kuvassa 3 on esitetty ”Oulun seudun liikenne 2020”-suunnitelmassa linjatut joukkoliikenteen kehittämiskäytävät.
Liikennevalotarpeen saattaa synnyttää ja toteutusajankohtaan saattaa vaikuttaa myös
jonkin muun seikan takia tapahtuva liikennejärjestelyjen muutos. Esimerkiksi MALI
2020 -suunnitelmassa kaavailtujen joukkoliikenne- ja pysäköintiratkaisujen toteutuessa
keskustan liikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tämä edellyttää muutoksia
olemassa oleviin liikennevaloihin ja uusien liikennevalojen rakentamista.

5.2

Kehittämistarpeiden priorisointi

Oulun seudun liikennevalojen liittymäkohtaisten kehittämistarpeiden priorisointi on tehty
eri tekijöiden painotettua pisteytystä hyödyntäen. Tätä varten on määritelty tunnusluku
”painotettu kiireellisyys”, joka lasketaan seuraavasti:
Painotettu kiireellisyys = ONN_IND100 · pk + JL_IND100 · pk + TOIM_IND100 · pk + MUU_IND · pk
ONN_IND = aineelliseen vahinkoon johtaneet onnettomuudet + 5 x henkilövahinkoon
johtaneet onnettomuudet vuosilta 2000 - 2004. Onnettomuuksiksi on laskettu 50 m
etäisyydellä liittymästä sattuneet onnettomuudet. Näin saatu onnettomuusindeksi on
muutettu ONN_IND100:ksi laajentamalla lukuja niin, että huonoin liittymä saa arvon
100.
JL_IND = Liittymässä sivusuunnalta iltaruuhkassa saapuvien joukkoliikennevuorojen
määrä x ajoneuvomäärä, jota iltahuipputunnissa liittymän sivusuunnasta tulevat joukkoliikennevuorot väistävät [ajon./h]/100. Vuorojen määräksi on laskettu seutu- ja paikallisliikenteen aikataulusta Oulun keskustasta klo 16 - 17 lähtevien vuorojen määrä liittymän kautta kulkevalla reitillä. Näin saatu joukkoliikenneindeksi on muutettu
JL_IND100:ksi laajentamalla lukuja niin, että huonoin liittymä saa arvon 100.
Toim.ind. = Synchro 6:lla laskettu liittymän huonoimman kaistan kuormitusaste ilta- tai
aamuhuipputunnin aikana (huonompi valitaan). TOIM_IND100:ksi kuormitusaste on
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muutettu kaavalla: (kuormitusaste - 0,5) x 100. Alle 0,5 kuormitusasteet ovat saaneet
indeksin arvon 0 ja yli 1,5 kuormitusasteet ovat saaneet arvon 100.
Lisäksi on mahdollista käyttää MUU_IND-indeksiä, jolla voi kohottaa kehittämistarpeiden kiireellisyyttä jonkin muun tekijän, esim. moottoritien ramppiliittymä, terminaaliyhteys jne., vuoksi.
Kaikilla indekseillä on omat painokertoimet (pk), jotka yleissuunnitelman laatimisen
aikana ovat olleet seuraavat:
 turvallisuus = 2
 joukkoliikenne = 1
 toimivuus = 3
 muu = 1

5.3

Uusien valojen tarve vuoteen 2020 mennessä

Uusien liikennevalojen tarve vuoteen 2020 mennessä on noin 3-4 liikennevalot vuodessa ja tarpeen on arvioitu jakautuvan kunnittain seuraavasti:
 Oulu 40-45 kpl
 Kempele 5-7 kpl
 Kiiminki 3-5 kpl
 Haukipudas 3 kpl
 Ii ja Liminka molemmat 1 kpl
Vuoteen 2010 - 2012 saakka liikennevalotarve on keskimääräistä suurempi. Tämän
jälkeen liikennevalojen tarpeeseen vaikuttaa muiden verkollisten hankkeiden toteutuminen. Esimerkiksi valtateiden kehittämisen viivästyessä, joudutaan haittoja ratkaisemaan entistä useammassa kohteessa liikennevalo-ohjauksella. Liitteessä 3 on esitetty
kappaleessa 5.2 kuvatun painotetun pisteytyksen mukainen alustava priorisointilista
liittymistä, joissa on arvioitu olevan mahdollinen liikennevalotarve nykyisellä väyläverkolla lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Osassa liittymiä liikennevirrat on laskentojen
puuttuessa arvioitu.
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Joukkoliikenteen kehittämiskäytävät (Oulun seudun liikenne 2020).

6 Liikennevalojen suunnitteluperiaatteet
6.1

Mitoitusliikenne

Oulun seudun liikennevaloissa kaistamitoituksen perusteena käytetään liikenteen aamu- ja iltahuipun vilkkainta 60 minuutin jaksoa. Tästä voidaan poiketa kohteissa, joissa
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lyhytaikainenkin ylikysyntä voi aiheuttaa liikenneverkkoon voimakkaita, verkkoon laajasti vaikuttavia häiriötilanteita.
Liikennevalojen ajoituksessa hyödynnetään käytettävissä oleva kapasiteetti maksimaalisesti. Mitoitusliikenteenä käytetään aamu- ja iltahuipun vilkkainta 15 minuutin jaksoa.
Liikenteen simuloinneissa ruuhkaisimmissa kohteissa on syytä testata, miten verkko
sietää tilapäisiä kuormituspiikkejä.
Mitoitukseen voi vaikuttaa myös käytettävissä oleva jonotustila ja ilmaisimien sijoitus.
Esimerkiksi, jos keskustan yhteenkytkentäjakson välityskyky ei riitä kaikissa liittymissä,
voidaan liikenteen ylikysyntää hallita pysäyttämällä liikennettä kohtaan, jossa jonotustilaa on riittävästi. Liikennevalojen avulla voidaan myös tarvittaessa ohjata liikennettä
liikennejärjestelmän kannalta edullisille reiteille.

6.2

Alueellinen valo-ohjaus

Oulun seudun liikennevalot on rakennettu pitkällä ajanjaksolla. Samanlaiseen ympäristöön eri vuosikymmenillä rakennetut valot voivat poiketa suunnitteluperiaatteiltaan ja
teknisiltä ratkaisuiltaan hyvinkin paljon toisistaan. Suunnitelmassa on määritetty yhtenäiset liikennevalojen suunnitteluperiaatteet olemassa olevien liikennevalojärjestelyiden yhtenäistämiseksi ja uusien liikennevalojen suunnittelun perustaksi.
Liikennevalosuunnittelua varten Oulun seutu on jaettu viiteen liikenneympäristöön kuvan 4 mukaisesti:
 Oulun keskusta: pääsääntöisesti ruutukaava-aluetta, nopeusrajoitus 30 - 40 km/h,
paljon palveluita ja työpaikkoja (yhteenkytkentätarve on suuri)
 Oulun keskustan sisääntulovyöhyke: sisääntulo- ja ulosmenoväylät, nopeusrajoitus
50 - 60 km/h, isoja kaupan yksiköitä, jonkin verran asuntoja (yhteenkytkentätarve
suuri työmatka-liikenteen kannalta)
 esikaupunkialueet: maankäytön liittyminen päätie- ja katuverkkoon edellyttää yleensä erillisinä toimivia liikennevaloja, nopeusrajoitus 50 - 60 km/h
 ympäristökunnat: läpikulku- ja rinnakkaistiet, joiden varrella teollisuutta ja työpaikkoja, kaupallisia palveluita, nopeusrajoitus 50 - 60 km/h, isoja asuntoalueita
 päätiet: pitkämatkaisen ja raskaan liikenteen rooli suuri, sivusuuntien liittyminen
edellyttää liikennevalo-ohjausta
Luvun 6.3 taulukossa 3 on esitetty, miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat liikennevalojen suunnitteluratkaisuihin ja miten ne huomioidaan Oulun seudulla.
Liikennevalo-ohjaus sovitetaan kuhunkin liikenneympäristöön siten, että toiminnallisesti
yhtenäisillä alueilla ohjausperiaatteet ovat samat. Nämä toiminnallisesti yhtenäiset alueet ovat alueellisen valo-ohjauksen perusta. Liittymille ja tulosuunnille muodostetaan
toiminnallinen painokerroin teiden toiminnallisen luokan ja turvallisuusnäkökohtien perusteella. Mitä suurempi painokerroin, sitä tärkeämpää on taata (tarvittaessa ohjelmallisilla erikoistoiminnoilla) liittymän tai tulosuunnan valo-ohjauksen ruuhkautumattomuus
mitoittavassa liikennetilanteessa. Esimerkiksi moottoritien rampilla on aamuruuhkassa
korkeampi prioriteetti (jono ei saa ulottua moottoritielle) kuin kadulla tai tiellä, johon
ramppi liittyy.
Liitteessä 3 on esitetty alueellisen valo-ohjauksen rajaukset eri liikennetilanteissa. Näitä
ovat pääohjaustapa ja vihreät aallot ottaen huomioon mm. joukkoliikenteen tarpeet,
käytettävä valo-ohjelma ja toiminnallinen priorisointi. Liikennetilanteet ja eri osaalueiden ohjelmistosuunnittelun periaatteet on esitetty luvussa 6.5.
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Suunnittelutekijät ja niiden painotus eri ympäristöissä

Liikennevalojen suunnittelussa tehdään valintoja eri tekijöiden perusteella. Tällaisia
suunnitteluratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä ovat;
 työmatkaliikenne
 joukkoliikenne
 raskas liikenne
 pitkämatkainen liikenne
 kevytliikenne
 hälytysliikenne
 kaupalliset palvelut
 muut palvelut (liikuntahallit, messuhallit jne.)
Näiden tekijöiden vaikutus suunnitteluperiaatteisiin vaihtelee liikenneympäristöittäin. Eri
tekijöiden vaikutusta suunnitteluun on kuvattu taulukossa 3.
Eri suunnittelutekijöiden vaikutus liikennevalojen suunnitteluun.

Keskustan sisääntulovyöhyke

Esikaupunkialueet ja
ympäristökunnat

Päätiet

Tavoitteena on viivytysten
minimointi koko osaverkolla.
Toteuttamiskeinot:
− Vihreä aalto pääkaduilla
ao. liikennetilanteen määräävässä ajosuunnassa
− Suositaan sekavaiheita
(vähentää viivytyksiä)
− Pitkiä viivytyksiä ei sallita
ja kiertoaika enintään 90 s

Tavoitteena on pääsuunnan
liikenteen pysähdysten määrän
minimointi. Sivusuunnalla
voidaan sallia pitkiäkin viivytyksiä.
Toteuttamiskeinot:
− Sujuva ja välityskyvyltään
hyvä vihreä aalto pääkaduille määräävässä ajosuunnassa

Tavoitteena on varmistaa
kohtuullinen sujuvuus myös
työmatkaliikenteen pullonkaulaliittymissä.
Toteuttamiskeinot:
− Työmatkaliikenteen vilkkaimmassa suunnassa
erikoistoimintoja (esim.
jonopidennys)
− Erityisen vilkkaalla sivusuunnalla ruuhkailmaisimet

Tavoitteena on joukkoliikenteen liikennevaloviivytysten
minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Joukkoliikenteen ajorytmin
(ja pysäkkien) mukaan
suunniteltu vihreä aalto
− Ohjelmalliset alueelliset
liikennevaloetuudet
− Joukkoliikenteen vilkkaimmissa (useita risteäviä linjoja) liittymissä erillisohjaus
ja voimakkaat etuudet

Tavoitteena on joukkoliikenteen liikennevaloviivytysten ja pysähdysten minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Ohjelmalliset liikennevaloetuudet joukkoliikenteen
laatukäytävillä

Tavoitteena on joukkoliikenteen liikennevaloviivytysten ja
pysähdysten minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Erillisohjaus ja ohjelmalliset liikennevaloetuudet
joukkoliikenteen laatukäytävillä

Tavoitteena on turvata työmatkaliikenteen pääsuunnan
liikennöitävyys ja sujuvuus
työmatkaliikenteen vilkkaimpina aikoina.
Toteuttamiskeinot:
− Työmatkaliikenteen vilkkaimmassa suunnassa
erikoistoimintoja (esim.
jonopidennys)
− Erityisen vilkkaalla sivusuunnalla ruuhkailmaisimet
Tavoitteena on joukkoliikenteen liikennevaloviivytysten ja
pysähdysten minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Ohjelmalliset liikennevaloetuudet joukkoliikenteen
laatukäytävän suunnassa.

Tavoitteena on turvata raskaan liikenteen esteetön
liikennöinti tärkeimpien kulkureittien liittymissä.
Toteuttamiskeinot:
− Pysäytysviivojen merkintä
siten, ettei pysäytysviivalle
pysähtynyt auto estä risteävältä kadulta tulevaa
isoa autoa kääntymästä.

Tavoitteena on vähentää
raskaan liikenteen pysähdyksiä.
Toteuttamiskeinot:
− Yhteenkytkentä leveällä
vihreällä aallolla (pitkä
kiertoaika).
− Erillisohjauksessa raskaan
liikenteen etuudet

Tavoitteena on vähentää
raskaan liikenteen pysähdyksiä.

Työmatkaliikenne

Keskusta

Joukkoliikenne

Tekijän vaikutus liikennevalojen suunnittelu- ja toimintaperiaatteisiin eri ympäristöissä (kunkin
ympäristön 3 tärkeintä tekijää korostettu)

Raskas liikenne

Suunnittelutekijä

Taulukko 3.

Toteuttamiskeinot:
− Yhteenkytkentä leveällä
vihreällä aallolla (pitkä
kiertoaika).
− Erillisohjauksessa raskaan liikenteen etuudet

Tavoitteena on minimoida
päätien raskaan liikenteen
pysähdykset ja eliminoida
äkilliset pysähdykset.
Toteuttamiskeinot:
− Rekkaetuus (=> ilmaisimet
kauas pääsuunnalla) ja
pidennyksen estoparametrin käyttö

Erilaiset tapahtumat (liikuntaja messuhallit jne.)

Kaupalliset palvelut

Hälytysajoneuvot

Kevyt liikenne

Pitkämatkainen liikenne

Suunnittelutekijä
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Tekijän vaikutus liikennevalojen suunnittelu- ja toimintaperiaatteisiin eri ympäristöissä (kunkin
ympäristön 3 tärkeintä tekijää korostettu)
Keskusta

Keskustan sisääntulovyöhyke

Esikaupunkialueet ja
ympäristökunnat

Päätiet

Tavoitteena on, ettei liittymän
houkuttele keskustan läpimenevää liikennettä.
Toteuttamiskeinot:
− Läpiajavaa liikennettä ei
suosita

Tavoitteena on turvata valtakunnalliselta ja seudulliselta
tieltä liittyvän liikenteen pääsy
paikalliselle verkolle ilman
ruuhkautumista.
Toteuttamiskeinot:
− Päätieverkon liityntäkohdissa varmistetaan riittävä
palvelutaso valtakunnan
verkolta sisään tulevalle
liikenteelle
Tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden varmistaminen ja turhien pysähdysten
minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Erillisohjaus suositeltavampi kuin kytketty ohjaus
− Yhteenkytkennässä
suojatie aina kiinteällä
pyynnöllä ellei punaiseksi
jäämisestä ole merkittävää
hyötyä vihreän aallon sujuvuudelle
− Vihreän aallon suuntaisilla
suojateillä kiinteä pyyntö

Tavoitteena on varmistaa
valtakunnallisen verkon
liittymissä päätien hyvä
sujuvuus ja turvallisuus.
Toteuttamiskeinot:
− Pääsuunnan liikenteen
sujuvuuden varmistaminen etuuksin (mm. jonopidennys) ja korkealuokkaiset liikennevalojärjestelyt
Tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden varmistaminen ja turhien pysähdysten
minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Suojattu suojatievihreä eli
suuri kääntyvä liikennevirta ajoitetaan eriaikaiseksi
suojatievihreän kanssa
− Suojatie vaihtuu vihreäksi
ajoneuvojen oheispyynnöstä ja vilkkaimman kevyen liikenteen aikana
kiinteällä pyynnöllä

Tavoitteena on varmistaa
valtakunnallisen verkon
liittymissä päätien hyvä
sujuvuus ja turvallisuus.
Toteuttamiskeinot:
− Pääsuunnan liikenteen
sujuvuuden varmistaminen
etuuksin (mm. jonopidennys) ja korkealuokkaiset
liikennevalojärjestelyt

Tavoitteena on hälytysajoneuvojen sujuva ja turvallinen
kulku verkolla.
Toteuttamiskeinot:
− Pakkovihreäreitit

Tavoitteena on hälytysajoneuvojen sujuva ja turvallinen
kulku verkolla.
Toteuttamiskeinot:
− Risteyskohtaiset pakkovihreät

Tavoitteena on hälytysajoneuvojen sujuva ja turvallinen
kulku verkolla.
Toteuttamiskeinot:
− Pakkovihreäreitit

Tavoitteena on kevyen liikenteen viivytysten minimointi ja
turvallisuuden maksimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Suojatievihreä kiinteällä
pyynnöllä
− Pitkiä viivytyksiä ei sallita
ja kiertoaika enintään 90 s.
− Pienessä liittymässä
jalankulkuvaihe harkinnan
mukaan
− Pysäytysviivojen merkintä
4…6 metrin etäisyydelle
suojatiestä monikaistaisilla
tulosuunnilla vilkkailla suojatiellä (kokeiluna)
Tavoitteena on hälytysajoneuvojen sujuva ja turvallinen
kulku verkolla.
Toteuttamiskeinot:
− Pakkovihreäreitit
− Suojateiden vihreä aalto
toteutetaan muuten kuin
minimivihreällä, jotta pakko-ohjaus saadaan mahd.
nopeasti päälle
Tavoitteena on kävelyetäisyyksien ja kulkuaikojen
(pysäkiltä, pysäköintipaikalta
kohteeseen) minimointi.
Toteuttamiskeinot:
− Suojateiden sijoitus palveluiden kannalta optimaalisesti
− Suojatievihreä kiinteällä
pyynnöllä

Tavoitteena on varmistaa
sujuva liikennöinti palvelukohteen lähiliittymissä (ulos- ja
sisäänajo).
Toteuttamiskeinot:
− Ohjaustapana erillisohjaus
mieluummin kuin kiinteän
kiertoajan yhteenkytkentä

Tavoitteena on varmistaa
sujuva liikennöinti palvelukohteen lähiliittymissä (ulos- ja
sisäänajo).
Toteuttamiskeinot:
− Ohjaustapana erillisohjaus mieluummin kuin kiinteän kiertoajan yhteenkytkentä
− Erikoistoiminnot (ruuhkanpurku)
Tavoitteena on varmistaa
Tavoitteena on minimoida
Tavoitteena on minimoida
tapahtumasta muulle liikenteelmuulle liikenteelle tapahtumas- palvelualueen liikenteen
purkautuminen ja tapahtumas- le aiheutuva haitta.
ta aiheutuva haitta ja varmista muulle liikenteelle aiheutuva Toteuttamiskeinot:
taa kevyen liikenteen sujuva
haitta.
liikennöinti.
− Erikoisohjelmat sisäänToteuttamiskeinot:
Toteuttamiskeinot:
ajo- ja ulosajotilanteita
varten
− Suojateiden sijoitus käve− Erikoisohjelmat ja ruuhkan
lyetäisyyksien lyhentämipurkutoiminnot tapahtumia − Ruuhkan purkutoiminnot.
seksi
varten
− Suojatievihreä kiinteällä
pyynnöllä
− Erikoisohjelmat tapahtumia
varten

Tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden varmistaminen siten, ettei päätien
liikenteelle aiheudu turhia
pysähdyksiä.
Toteuttamiskeinot:
− päätien ylittävä suojatie
vihreäksi omalla pyynnöllä

Tavoitteena on taata pääsy
palvelualueelta päätielle ja
minimoida pääsuunnan
liikenteelle aiheutuvat viivytykset.
Toteuttamiskeinot:
− Pääsuunnan liikenteen
etuudet (jonopidennys
yms.)

Tavoitteena on minimoida
tapahtumasta päätien liikenteelle aiheutuva haitta ja estää
päätien ruuhkautuminen.
Toteuttamiskeinot:
− Erikoisohjelmat sisäänajoja ulosajotilanteita varten
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Liikennevalojen ohjaustavan valinta

Kytketyssä ohjauksessa valo-ohjelmien kiertoaika on kiinteä ja eri opastinryhmät (tulosuunnat) vaihtuvat vihreäksi ennalta määritetyssä kohdassa kiertoa. Suurin osa tulosuunnista saa vihreän kiinteällä pyynnöllä eikä liikenteen lyhytaikaisilla vaihteluilla ole
suurta vaikutusta ohjauksen toimintaan. Eri ohjelmissa tulosuuntien vihreiden esiintymisjärjestys voi vaihdella. Liittymässä säännöllisesti liikkuva oppii melko nopeasti eri
ohjelmien toiminnan. Kytketyn ohjauksen etu on, että liittymän valo-ohjelmien ajoituksessa voidaan ottaa huomioon muiden kytkettyjen liikennevalojen toiminta. Pidemmille
katujaksoille voidaan melko usein toteuttaa vihreä aalto molemmissa ajosuunnissa.
Tiedottamalla vihreiden aaltojen katujaksoista ja periaatteista, pystytään ajoneuvon
kuljettajia motivoimaan noudattamaan paremmin aallon mitoitusnopeutta, joka on turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta optimaalinen. Vihreän aallon onnistumiseen vaikuttaa liittymäväli, nopeusrajoitus ja kiertoaika. Yksinkertaistettuna aallon mitoitusnopeuden (nopeusrajoituksen) alentaminen edellyttää kiertoajan pidentämistä ja liittymävälin
lyheneminen aallon mitoitusnopeuden alentamista, jotta aallon välityskyky (leveys) ja
sujuvuus eivät alenisi.
Erillisohjauksessa ei ole kiinteää kiertoaikaa. Opastinryhmien vihreiden esiintymisjärjestys (vaiheet) ja vihreän maksimipituudet on määritetty. Perusperiaatteena on, että
ajoneuvojen tulosuunnat ja suojatiet vaihtuvat vihreäksi vain omasta pyynnöstä. Erillisohjaus reagoi kytkettyä ohjausta herkemmin liikenteen lyhytaikaisiin vaihteluihin. Jos
jollakin suunnalla ei ole liikennettä, ohjaus ei anna vihreätä ao. suunnalle, vaan siirtyy
sitä seuraavaan vaiheeseen. Erillisohjauksessa vihreän aallon toteuttaminen on vaikeampaa kuin kiinteän kiertoajan kytketyssä ohjauksessa, koska vierekkäisten liittymien
valo-ohjauksen vihreän tarve ja kiertoaika voivat poiketa huomattavasti toisistaan.
Kytketty ohjaus pääohjaustapana on perusteltu ratkaisu, kun
 katujaksolla on useita liikennevaloja ja keskimääräinen liittymäväli on lyhyt
 katujaksolla on useita liikennevaloja ja kaikki valojen kautta kulkevan liikenteen
määrä on suuri
 sivukatujen liikenne on hyvin vähäistä
 halutaan suosia tiettyä liikennesuuntaa tai reittiä
Erillisohjaus pääohjaustapana on perusteltu ratkaisu, kun
 lähimmät liikennevalot ovat yli noin 500 - 1000 metrin etäisyydellä
 liikenteen tuntivaihtelut ovat hyvin suuria (lyhytaikaiset terävät ruuhkapiikit)
 sivukatujen liikenteen osuus on suuri
 liittymässä on paljon joukkoliikennettä ja etuustoimintoja usealla tulosuunnalla
Oulun seudun liikennevaloissa kytketty ohjaus on pääohjaustapana
 keskustassa aina, kun toiminnassa olevien liikennevalojen etäisyys on suuruusluokkaa alle 150 – 200 m,
 sisääntulovyöhykkeen sisääntulo- ja kehäteillä muina aikoina paitsi öisin, kun etäisyys lähimpään liittymään on alle 500 m,
 sisääntulovyöhykkeen sisääntulo- ja kehäteillä aamu- ja iltaruuhkassa, kun etäisyys lähimpään liittymään on suuruusluokkaa 500 - 1000 m,
 pääteillä sisääntulovyöhykkeen ulkopuolella, kun huomattava osa päätien liiken-
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teestä kulkee molempien liittymien kautta ja etäisyys lähimpään liittymään on suuruusluokkaa alle 500 m,
 esikaupunkialueilla ja ympäristökunnissa aamu- ja iltaruuhkassa, kun liittymästä on
näköyhteys muihin liikennevaloihin tai kun huomattava osa päätien liikenteestä kulkee molempien liittymien kautta.
Muissa tilanteissa pääohjaustapana on erillisohjaus.

6.5

Liikennetilanteet ja valo-ohjelmisto

Oulun seudun liikennevalojen ohjelmistot ja liikennetilanteet nimetään taulukossa 4
esitetyllä tavalla.
Taulukko 4.

Liikennetilanteiden ja valo-ohjelmien nimeäminen ja numerointi Oulun
seudun liikennevaloissa.

Valo-ohjelma

Liikennetilanne

No.

No.

Ohjelman pääperiaatteet

Kuvaus

1

Kytketty ohjaus, aamuruuhka

1

Aamuruuhka (AR)

2

Kytketty ohjaus, normaali liikenne

2

Normaali liikenne (NL)

3

Kytketty ohjaus, iltaruuhka

3

Iltaruuhka (IR)

4

Kytketty ohjaus, hiljainen liikenne

4

Hiljainen liikenne (HL)

5

Kytketty ohjaus, varalla

5

Erittäin hiljainen liikenne (EHL)

6

Erillisohjaus, aamuruuhka

6

Kauppaliikenne

7

Erillisohjaus, normaali liikenne

7

Yleisötapahtuma

8

Erillisohjaus, iltaruuhka

8

Varalla

9

Erillisohjaus, hiljainen liikenne

9

Varalla

10

Erikoisohjelma 1, kauppa

10

Varalla

11

Erikoisohjelma 2, yleisötapahtuma

11

Varalla

12

Erikoisohjelma 3, varalla

12

Varalla

13

Erikoisohjelma 4, varalla

13

Varalla

14

Häiriöohjelma

14

Häiriötilanne

15

Opastimet keltavilkulla

15

Valot pois toiminnasta, keltavilkku

16

Opastimet pimeänä

16

Valot pois toiminnasta, pimeä

Oulun seudun nykyisistä 124 liikennevaloliittymästä noin 50:ssa liikennevalot toimivat
ympäri vuorokauden. Näistä vain kahdet sijaitsevat Oulun keskustassa. Suoritetuissa
haastatteluissa erityisesti ammattiautoilijat esittävät keskustan liikennevalojen käyttöaikojen pidentämistä liikenneturvallisuusnäkökohtien perusteella.
Oulun seudun liikennevalo-ohjauksessa käytettävien liikennetilanteiden käyttöaikojen
pääperiaatteet sekä niitä vastaavat ohjaustavat on esitetty taulukossa 5.
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Liikennetilanteiden periaatteelliset käyttöajat ja ohjaustavat Oulun seudun liikennevaloissa.

Liikennetilanne

Käyttöaika 1)

Vallitseva ohjaustapa

Kiertoaika

erittäin hiljainen liikenne

00.00 – 05.30

erillisohjaus tai valo-ohjaus pois
toiminnasta

ei kiinteää
kiertoaikaa

hiljainen liikenne

05.30 – 07.30
17.30 – 24.00

erillisohjaus

60…75s

aamuruuhka

07.30 – 08.30

Kytketty ohjaus

90…120 s

normaali liikenne

08.30 – 15.30

kytketty ohjaus keskustassa ja
sisääntulovyöhykkeellä, muualla
pääsääntöisesti erillisohjaus

70…80s

iltaruuhka
15.30 – 17.30
Kytketty ohjaus
1) Taulukon käyttöajat ovat ohjeellisia. Ajat määritetään osa-aluekohtaisesti.

90…120s

Kytketyn ohjauksen liikennevaloissa kytkettyjä ohjelmia on kolme tai neljä. Aamu- ja
iltaruuhkaohjelman kiertoaika on 90 sekuntia, normaaliliikenteen ohjelman 80 sekuntia
ja hiljaisen liikenteen ohjelman 70 sekuntia. Normaalia ja hiljaista liikennettä varten
voidaan suunnitella yksi yhteinen ohjelma 70 tai 80 sekunnin kiertoajalla. Erittäin hiljaisessa liikenteessä käytetään myös keskustassa erillisohjausta (ohjelma no. 9). Koko
ajan erillisohjauksessa oleviin liikennevaloihin suunnitellaan perustapauksessa eri liikennetilanteita varten neljä ohjelmaa.
Taulukon 5 käyttöajat ovat ohjeellisia. Osa-alueittaiset sekä tie- ja katujaksokohtaiset
liikennetilanteiden käyttöajat on esitetty liitteessä 4. Käyttöajat on määritetty pääosin
liikennelaskentojen avulla. Laskentoina on hyödynnetty ensisijaisesti kutakin yhteenkytkentäjaksoa mahdollisimman hyvin kuvaavia jatkuvia laskentoja, joissa liikenteen
vaihtelu on kuvattu 5 minuutin aikajaksoissa. Näitä on tarvittaessa täydennetty liikennevaloista tehdyin laskennoin. Lisäksi on hyödynnetty Oulun seudun Contram-mallista
saatuja liikennemääräprofiileja, joissa tarkkuus on enimmillään 15 minuuttia.
Liikennetilanteen valinta tapahtuu kalenterikellolla. Liikennetieto-ohjauksisen liikennetilanteen ja ohjelmavalinnan käyttöä lisätään, jolloin valo-ohjelman käyttöaika saadaan
kohdistettua tarkemmin kuin pelkän kalenterikello-ohjauksen avulla on mahdollista.
Kaupan ja massatapahtumien (urheilu- ja muut yleisötapahtumat) erityistilanteita varten
laaditaan tarvittaessa erikoisohjelmia. Kaupan erikoisohjelmien käytölle saattaa olla
tarvetta kaupan suuryksiköiden lähellä olevissa kytketyissä liikennevaloissa arkisin
iltaruuhkan jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Raksilan ja Heinäpään urheilukeskusten tapahtumia varten tarvitaan erikoisohjelmia Kajaanintien, Kainuuntien ja Teuvo
Pakkalankadun sekä Limingantullin - Puistokadun liikennevaloissa.
Yöajan erillisohjauksen käyttöä lisätään keskustassa ja sisääntulovyöhykkeellä. Keskustassa lisätään ympärivuorokautisesti toimivien liikennevalojen määrää turvallisuuden varmistamiseksi myös vähäisen liikenteen aikana. Erillisohjatuissa liittymissä valoohjaus on päällä ympäri vuorokauden. Poikkeuksena ovat liittymät, joiden yöliikenne on
erittäin vähäistä ja joissa ei ole liikenneturvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten näkemärajoituksia.
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Vihreät aallot eri osa-alueilla

Seuraavassa on esitetty vihreän aallon suunnittelussa eri osa-alueilla käytettävät yleiset periaatteet. Liitteessä 5 on esitetty liikennevalojen suunnitteluperiaatteet osaalueittain ja liitteessä 6 on esitetty vihreät aallot kartalla.
Keskustan kehällä, jonka muodostavat Aleksanterinkatu, Kajaaninkatu, Uusikatu ja
Saaristonkatu, vihreät aallot on suunniteltu seuraavilla periaatteilla:
 aamuruuhkassa aallon pääsuunta (= sujuvampi aalto) on Aleksanterinkadulla etelään, Kajaaninkatu – Linnankatu- katuparilla itään ja Saaristonkadulla länteen. Uusikadulla Puistokadun ja Saaristonkadun välillä aallon pääsuunta on keskustaan
päin ja Saaristonkadusta pohjoiseen aallot ovat kummassakin ajosuunnassa. Saaristonkadulla aallon suunnittelussa on otettu huomioon joukkoliikenteen ajorytmi
(pysäkit).
 iltaruuhkassa aallon pääsuunta on Aleksanterinkadulla pohjoiseen, Kajaaninkatu –
Linnankatu- katuparilla itään ja länteen ja Saaristonkadulla itään. Uusikadulla Saaristonkadun ja Puistokadun välillä aallon pääsuunta on etelään (keskustasta poispäin) ja Saaristonkadusta pohjoiseen aallot ovat kummassakin ajosuunnassa.
Saaristonkadulla aallon suunnittelussa on otettu huomioon joukkoliikenteen ajorytmi.
 normaaliliikenteessä ja hiljaisessa liikenteessä aallot ovat kaikilla katujaksoilla
molemmissa ajosuunnissa.
 erittäin hiljaisessa liikenteessä suurin osa keskustan liikennevaloista on pois toiminnasta. Kehän nurkkaliittymät Pokkinen, Saaristonkatu – Aleksanterinkatu ja
Saaristonkatu – Uusikatu ovat erillisohjauksessa. Kytketty ohjaus 45 sekunnin
kiertoajalla on käytössä vain Kajaaninkadulla ja Linnankadulla välillä Kirkkokatu –
Isokatu, jossa jokaisella katujaksolla on kapea vihreä aalto.
Keskustan sisääntulovyöhykkeellä Limingantie - Puistokatu, Kainuuntie, Kajaanintie,
Kuusamontie ja Alakyläntie - Kemintie pääohjaustapana on kytketty ohjaus, jossa on
vihreät aallot molemmissa ajosuunnissa. Aamuruuhkassa painotetaan selkeästi keskustaan suuntautuvaa aaltoa ja iltaruuhkassa keskustassa poispäin suuntautuvaa aaltoa. Ruuhkaliikenteen ulkopuolella keskustaan ja keskustasta pois suuntautuvat aallot
ovat kutakuinkin tasaveroisia. Kullakin em. tie- ja katujaksoista Limingantullia lukuun
ottamatta aallon suunnittelun keskeisenä lähtökohtana ovat moottoritien ramppiliittymät. Eritasoliittymien kohdalla aallot pyritään saamaan mahdollisimman sujuvaksi siten, että ramppien väli ei täyty eikä rampeille muodostu liian pitkiä jonoja. Limingantullissa eritasoliittymää vastaava kohta on Joutsentien ja Puistokadun välinen katujakso.
Pääteillä sisääntulovyöhykkeen ulkopuolella pääohjaustapana on erillisohjaus. Aamuja iltaruuhkassa käytetään myös kytkettyä ohjausta, jossa ajoitukset suunnitellaan selkeästi ruuhkasuunnan ehdoilla.

6.7

Lisäopastimien käyttö

Lisäopastimilla tarkoitetaan yksi- ja kaksiaukkoisia nuolikuviolla varustettuja kääntyvän
ajoneuvoliikenteen ohjaukseen tarkoitettuja opastimia. Lisäopastimien avulla voidaan
parantaa liittymän välityskykyä, koska kääntyville liikennevirroille voidaan näyttää vihreää useammassa kuin yhdessä vaiheessa.
Yksiaukkoista nuoliopastinta käytetään ohjaamaan oikealle kääntyvää liikennettä etuvihreänä ennen päävaiheen alkua (kun oikealle kääntyvän liikenteen poistumissuunnal-
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la ei ole suojatietä) sekä ohjaamaan vasemmalle kääntyvää liikennettä jälkivihreänä
vaiheen lopussa. Kaksiaukkoista nuoliopastinta käytetään ohjaamaan oikealle kääntyvää liikennettä jälkivihreänä vaiheen lopussa ja näyttämään oikealle kääntyvälle liikenteelle ylimääräinen vihreä risteävän tulosuunnan vihreän aikana.
Oikealle kääntyvän liikenteen ohjaus kaksiaukkoisella nuoliopastimella, tuottaa pienemmät viivytykset kuin ohjaus kolmiaukkoisella nuoliopastimella. Suoraan menevän
liikenteen vaiheen aikana, jolloin suojatien opastimet ovat vihreänä, saa kääntyä oikealle väistämissäännöksiä noudattaen (sekavaihe). Tämän lisäksi oikealle kääntyvät
saavat vihreää kaksiaukkoisella nuoliopastimella risteävän suunnan vaiheen aikana,
jolloin suojatie on punaisena. Ratkaisu parantaa yleensä myös kevyen liikenteen sujuvuutta, sillä sekavaiheessa oikealle kääntyvien määrä vähenee.
Oulun seudulla kaksiaukkoista nuoliopastinta käytetään oikealle kääntyvän liikenteen
ohjauksessa, kun
 oikealle kääntyvän liikenteen määrä on kohtalainen tai suuri, tulosuunnalla on oikealle kääntymiskaista ja poistumissuunnalla suojatie ja risteävällä suunnalla vasemmalle kääntyvä liikenne ohjataan nuoliopastimella. Oikealle kääntyvät ohjataan kolmiaukkoisella, jos suojatien liikennemäärä on erityisen suuri tai suojatiellä
liikkuu paljon lapsia.
 oikealle kääntyvän liikenteen sujuvuudella on suuri painoarvo (esim. välityskykyongelma tai tärkeä joukkoliikennereitti) ja tulosuunnan vasemmalle kääntyvä liikenne ohjataan nuoliopastimella. Käyttämällä kaksiaukkoista opastinta kolmiaukkoisen sijasta ei suoraan menevän liikenteen opastinta tarvitse sijoittaa ajoradan
yläpuolelle, ja näin vältetään kallis portaaliratkaisu.

6.8

Opastinryhmien ajoitusperiaatteet

6.8.1 Opastinryhmä- ja vaihejako
Liikennevalojen vaihejako vaikuttaa sekä välityskykyyn että turvallisuuteen. Mitä useampi liikennevirta ohjataan suojatussa vaiheessa, sitä turvallisempi ohjaus saavutetaan, mutta samalla liittymän kokonaisvälityskyky pienenee. Vasemmalle kääntyvän
liikenteen ohjaus nuoliopastimella lisää vasemmalle kääntymiskaistan välityskykyä,
mutta heikentää muiden tulosuuntien välityskykyä. Oikealle kääntyvän liikenteen ohjaus eriaikaisesti poistumissuunnan suojatien liikenteen kanssa parantaa yleensä suojatien turvallisuutta, mutta vähentää oikealle kääntymiskaistan välityskykyä.
Opastinryhmä- ja vaihejako valitaan liittymäkohtaisesti, mutta tiettyjä yhtenäisiä pääperiaatteita on syytä noudattaa. Liittymäkohtaisissa parantamishankkeissa tarkastetaan
seuraavien periaatteiden toteuttamistarve ja mahdollisuudet:
 Muutetaan osittain kolmivaiheisten nelihaaraliittymien ohjaus aidosti kolmivaiheiseksi, jossa on suojattu vasen päätien molemmilla tulosuunnilla, jos nopeusrajoitus 60 km/h tai enemmän.
 Yhtenäistetään vasemmalle kääntyvien ohjausratkaisut (samalla katu- ja tiejaksolla samanlainen ohjausperiaate) suojatun vaiheen ja jälkivihreäratkaisujen osalta.
Ajoneuvovihreän päättyessä lopetetaan myös jalankulkuvihreä. Ensisijaisesti jälkivihreä osoitetaan yksiaukkoisella lisäopastimella.
 Lisätään jalankulkuvaiheita keskustassa.
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 Otetaan käyttöön kaksiaukkoisia lisäopastimia kohteissa, joissa on suuri oikealle
kääntyvä liikennevirta (oma kaista) ja poistumissuunnalla suojatie eikä vapaa oikea mahdu.
 Tarkistetaan vaihtumisaikoja yhtenäisillä periaatteilla ja otetaan käyttöön jalankulkijan vilkkuvihreä.
Opastinryhmä- ja vaihejaon muutostarve arvioidaan liittymittäin Synchro -mallinnuksen
ja erillisprojektien yhteydessä. Samalla tarkennetaan
 opastinryhmä- ja vaihejaon yhtenäistämiseksi tarvittavat toimenpiteet,
 normaali opastinryhmä- ja vaihejako erityyppisissä liittymissä sekä
 vasemmalle kääntyvien ohjausratkaisut.

6.8.2 Vaihtumisajat ja vilkkuvihreän mitoitus
Lähtökohdat
Tarveselvityksessä tehtyjen haastattelujen perusteella ongelmiksi koetaan lähinnä suojateiden vaihtumisajat. Erityisesti esille tulivat Saaristonkadun ja Ratakadun sekä Isokadun ja Linnakadun liittymät.
Oulun seudulla vaihtumisaikojen minimien laskennassa käytetään LIVASU – suunnitteluohjeen laskentaperiaatteita seuraavin tarkennuksin:
 muuttuvaa keltaista ei käytetä; lyhin keltainen aika on 3 s
 lyhin suoja-aika päättyvän ajoneuvovihreän jälkeen on 4 s
 samassa vaiheessa samalla tulosuunnalla vihreäksi vaihtuville ajoneuvoopastinryhmille asetetaan samansuuruiset alkavat vaihtumisajat (ryhmä tulossa
vihreäksi) mikäli laskettujen suoja-aikojen ero on alle kaksi sekuntia
 välikaistalla erotetut suojatiet toteutetaan yhtaikaisella vihreällä (toteutetaan näennäisellä vaihtumisajalla kevyen liikenteen ryhmien välillä) siten, että kevyellä liikenteellä on mahdollisuus ylittää koko ajorata yhdellä vihreällä
 eritasoliittymien rampeilla keltainen aika ja suoja-ajat lasketaan käyttäen samaa
nopeusrajoitusta kuin liityttävällä suunnalla tai vastakkaisella tulosuunnalla; jos
rampilta on sallittu vain kääntyminen oikealle tai vasemmalle määritetään keltainen ja suoja-ajat nopeuden 50 km/h mukaan

Jalankulkijan minimivihreä
Jalankulkijan minimivihreä mitoitetaan siten, että vihreän alusta liikkeelle lähtevä jalankulkija ehtii minimivihreän ja suoja-ajan aikana nopeudella 1,0 m/s ylittää koko suojatien ennen ajoneuvon saapumista.
minimivihreä + vilkkuvihreä + punasuoja-aika = suojatien kokonaispituus / 1,0 m/s
Lisäehto: Vihreän alusta liikkeelle nopeudella 1,2 m/s lähtevän jalankulkijan tulee
ehtiä kiinteän vihreän aikana eli ennen vilkkuvihreän alkamista kaksiosaisen suojatien jälkimmäiselle lyhyemmälle osalle.
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Jalankulkijaopastinryhmän suoja-aika
Jalankulkijaopastinryhmän suoja-aika on jalankulkijan kiinteän vihreän päättymisen ja
ajoneuvoryhmän vihreän valon alkamisen välinen aika. Jalankulkuopastinryhmän suoja-aika mitoitetaan siten, että vihreän päättyessä suojatielle astuva jalankulkija ehtii
kävelynopeudella 1,2 m/s ylittää ajoradan ennen ajoneuvon saapumista.
Jalankulkijan punasuoja-aika
Punasuoja-aika on jalankulkijaopastinryhmän vilkkuvihreän päättymisen ja ajoneuvoopastinryhmän vihreän valon alkamisen välinen aikajakso. Punasuoja-ajan pituus mitoitetaan siten, että vilkkuvihreän päättyessä suojatielle astuva jalankulkija ehtii kävelynopeudella 2,0 m/s ylittää ajoradan ennen vihreän valon alussa liikkeelle lähtevän auton
saapumista suojatielle.
Jalankulkijaopastinryhmän punasuoja-aika = [suojatieosan pituus / kävelynopeus 2,0
m/s] – pienin ajoneuvon saapumisaika ko. suojatielle
Vilkkuvihreän käyttö
Vilkkuvihreä on pääsääntöisesti käytössä kaikilla liittymän suojateillä. Poikkeuksellisesti
vilkkuvihreä voidaan jättää suojatieltä pois. Kaksiosaisella suojatiellä voi vilkkuvihreän
olla käytössä vain toisella suojatien osalla. Jos jalankulkijaopastinryhmä ja ajoneuvoopastinryhmä ovat todellisia konfliktiryhmiä, jalankulkijan punasuoja-ajan pituuden on
oltava aina vähintään yksi sekunti.
Oulun seudulla käytetään vilkkuvihreän minimipituutena 3 sekuntia. Vilkkuvihreää
käytetään, jos jalankulkijaopastinryhmän vaihtumisaika on vähintään kuusi sekuntia.
Kun suojatie on liittymän poistumishaaralla, voidaan vilkkuvihreää käyttää, jos vaihtumisaika on yli 4 sekuntia. Vilkkuvihreä voi olla suojatien eri osilla myös eripituinen
mutta tällöin punasuoja-aika kuitenkin alkaa samanaikaisesti. Punasuoja-ajan riittävyys on varmistettava maastossa. Jalankulkijan on ehdittävä poistua punasuoja-ajan
aikana suojatieltä ennen ajoneuvon saapumista.

6.8.3 Ajoneuvo-opastinryhmien ohjaustoiminnot
Maksimiaikalaskennan käynnistyminen
Ajoneuvo-opastinryhmien maksimiaikalaskennan käynnistystapana käytetään "vihreällä
konfliktiryhmän pyynnöstä". Ilmaisinviasta opastinryhmän maksimiaika lyhennetään
kertoimella 0,7…0,8.
Vihreän lopetustapa
Ajoneuvo-opastinryhmien vihreän lopetustapana käytetään "konfliktiryhmän käynnistyessä" lukuun ottamatta seuraavassa esitettyjä poikkeuksia.
Vasemmalle kääntyvien opastinryhmän lopetustavaksi asetetaan "itse punaiseksi heti
pidennysten jälkeen", kun vaihtumisaika seuraavana vuorossa olevaan vastasuunnan
opastinryhmään on pitkä suhteessa kauimmaisen kulkuilmaisimen etäisyyteen. Esimerkiksi jos vaihtumisaika vasemmalle kääntyvien vihreän päättymisestä on 8 sekuntia
ja pääsuunnan kauimmaisin kulkuilmaisin on 100 metrissä, joutuu pääsuunnan ajoneuvo lähes pysähtymään ennen kuin vihreä ehtii alkaa.
Sekavaiheen jälkivihreä (ei yksiaukkoista nuolta käytössä) toteutetaan siten, että vähäliikenteisen suunnan opastinryhmälle asetetaan lopetustavaksi "itse punaiseksi heti
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pidennysten jälkeen". Lopetustapa voi olla myös "konfliktiryhmän käynnistyessä", jolloin
jälkivihreän tulosuunnan ryhmällä käytetään liikenneohjattua lopetusviivettä.
Sekavaiheen opastinryhmien ajoitus
Sekavaiheen opastinryhmälle asetetaan oheispyyntö vastasuunnan opastinryhmältä.
Ryhmien suoja- ja vaihtoajat asetetaan yhtä suureksi kuin vastasuunnan ryhmällä, kun
ao. ryhmä on alkavana ryhmänä. Näin ollen vastakkaisten tulosuuntien vihreät alkavat
samanaikaisesti.
Ryhmien suoja- ja vaihtoajan tyypiksi asetetaan ”välitön lopetus”, kun ao. ryhmä on
päättyvänä ryhmänä. Tällöin myös vihreän päättyminen tapahtuu samanaikaisesti siinä
tilanteessa, että molemmat ryhmät ovat vaiheen päättyessä vielä vihreänä.
Sekavaiheen toisen tulosuunnan ollessa alempiluokkaisempi tie tai katu ja huomattavasti vähäliikenteisempi kuin toinen tulosuunta, asetetaan vain toispuolinen oheispyyntö. Vähäliikenteisen tulosuunnan opastinryhmä antaa oheispyynnön vilkasliikenteisemmälle suunnan opastinryhmälle, mutta ei päinvastoin. Tällöin vähäliikenteisemmälle vain omasta pyynnöstä vihreäksi tulevalle opastinryhmälle on asetettava estävä aloitusviive. Näin ollen vähäliikenteisen suunnan ryhmä ei pääse vihreäksi vilkasliikenteisen suunnan vihreän aikana.
Maksimiajat ja ohjelmien määrä
Erillisohjatuissa liittymissä tarvittavien ohjelmien määrään vaikuttaa eri liikennetilanteiden erot. Mitä terävämpi on ruuhkaliikenne (lyhytaikaisempi ruuhkahuippu) verrattuna
normaaliin päiväliikenteeseen tai hiljaiseen liikenteeseen, sitä perustellumpaa on suunnitella eri ohjelmat eri liikennetilanteita varten.
Ohjeelliset maksimikiertoajat 3- tai 4-vaiheisissa valoissa
 ruuhkaliikenteessä 100 - 150 s (jos suojateitä, niin 120 s suositeltava maksimi)
 normaaliliikenteessä 80 - 90 s
 hiljaisessa liikenteessä 60 - 75 s
Maksimikiertoajat kaksivaiheisissa valoissa
 ruuhkaliikenteessä 70 - 80 s
 normaaliliikenteessä 60 - 70 s
 hiljaisessa liikenteessä 40 - 60 s
Normaaliliikennettä varten kannattaa suunnitella oma ohjelma lyhemmillä maksimiajoilla, jos ruuhka edellyttää pidempää kiertoaikaa kuin normaaliliikenteen kiertoaika.

6.8.4 Suojateiden ohjaus
Suojatieopastimet vaihtuvat vihreäksi joko kiinteällä pyynnöllä, painonapista tai muusta
ilmaisimesta saadusta pyynnöstä tai ajoneuvoliikenteen oheispyynnöstä. Painonapin
painallus saa aikaan suojatieopastimien vaihtumisen vihreäksi ennalta määrätyssä
kohdassa valo-ohjelmaa. Useat liikkujat painavat nappia varmuuden vuoksi aina, kun
he saapuvat liittymään ja suojatie on punaisena. Tavallinen liikkuja olettaa, että napin
painaminen nopeuttaa suojatien vaihtumista vihreäksi.
Liikkujien keskuudessa epätietoisuutta painonapin käytöstä aiheuttaa usein se, että
samassa liittymässä saman suojatien vihreäksi vaihtumistapa vaihtelee. Tiettynä vuo-
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rokauden aikana, esimerkiksi päivisin, suojatie tulee vihreäksi automaattisesti oheispyynnöstä tai kiinteällä pyynnöllä, mutta iltaisin pitää aina painaa nappia saadakseen
suojatielle vihreää. Lisäksi liittymän eri suojateillä voi olla erilaiset pyyntötavat.
Erityisen hämmentävää jalankulkijasta tai pyöräilijästä on tilanne, jossa on painanut
nappia ennen risteävän suunnan ajoneuvovihreän päättymistä, mutta vihreäksi vaihtuvatkin vain ajoneuvo-opastimet ja jalankulkijaopastimet jäävät punaiseksi. Tämä johtuu
kytketyssä ohjauksessa (kiinteä kiertoaika) yleisesti käytössä olevasta ajoitustavasta,
jossa ajoneuvo-opastimien ja jalankulkijaopastimien viimeinen pyyntöhetki ajoitetaan
samalle hetkelle ennen edellisen vaiheen vihreän päättymishetkeä. Mitä aikaisemmin
tämä viimeinen pyyntöhetki on, sitä suurempi mahdollisuus suojatien käyttäjällä on
joutua em. tilanteeseen. Sallimalla kytketyssäkin ohjauksessa jalankulkijaopastinryhmälle pyyntö vielä suoja-ajan aikana, pääsee suojatievihreä alkamaan, kun nappia painetaan juuri ennen ajoneuvo-opastimen punakeltaisen alkamista. Toiminta on mahdollista toteuttaa edellä kuvatulla tavalla, mutta edellyttää erikoisohjelmointia viimeisen
pyyntöhetken käsittelyn osalta. Periaate on esitetty ohjaustoimintojen kuvauskortilla.
Liittymässä olevien suojateiden ohjausperiaatteena tuleekin olla, ettei kevyelle liikenteelle aiheuteta turhaa viivytystä. Suojatielle näytetään aina vihreää samansuuntaisen
ajoneuvoliikenteen mukana ilman omaa pyyntöä, jos jalankulkijaopastimien punaiseksi
jäämisestä ei ole oleellista hyötyä liittymän välityskyvylle ja autoliikenteen sujuvuudelle
(vihreä aalto, kääntyvän liikenteen purkautuminen). Oulun seudun liikennevaloissa
suojateiden vihreäksi tulo määritetään taulukossa 6 esitettyjen periaatteiden pohjalta.
Taulukko 6.

Periaatteet suojatien vihreän pyyntötavan valintaan Oulun seudun liikennevaloissa.

Taulukon käyttöohje: Kohdan 1 perusteella arvioidaan, voidaanko suojatien vihreä ajoittaa toteutumaan aina kiinteällä pyynnöllä (ei tarvita painonappeja). Jos kiinteä pyyntö ei ole perusteltua, arvioidaan pyyntötavat eri liikennetilanteissa kohtien 2 ja 3 perusteella. Oheispyyntö voi vaihdella liikennetilanteittain. Esimerkiksi päivällä suojatie
vaihtuu vihreäksi oman pyynnön lisäksi ajoneuvojen oheispyynnöstä mutta hiljaisen liikenteen aikana vain painonappipyynnöstä.
1. Suojatie vihreäksi kaikkina aikoina kiinteällä pyynnöllä (suojateillä ei tarvita painonappeja)
• keskusta-alueella tai
• keskusta-alueen ulkopuolella, kun suojatien kanssa eriaikainen ajoneuvoliikenne on hyvin vähäistä, tai
• pääsuunnan suuntaisella suojatiellä, kun samansuuntaista ajoneuvoliikennettä niin paljon, että ajoneuvoliikenne määrää vaiheen pituuden
Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty, suunnitellaan suojatielle painonapit ja pyyntötapa arvioidaan tämän taulukon kohtien 2 – 3 mukaan.
2. Suojatie vihreäksi oman pyynnön lisäksi ajoneuvoliikenteen oheispyynnöstä (painonapit tarvitaan)
• suojatien kanssa samansuuntaisen ajoneuvoliikenteen määrä on sellainen, että ajoneuvojen määrä mitoittaa
vaiheen pituuden; suuruusluokkana noin 250 - 300 ajon/h (6 - 8 ajoneuvoa/kierto) tai
• suojatien keskimääräinen liikennemäärä > 1 kulkija / kierto tai
• suojatien minimivihreän ja suoja-ajan summa on enintään 5 sekuntia suurempi kuin samansuuntaisen ajoneuvo-opastinryhmän minimivihreän ja suoja-ajan summa
Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty, suunnitellaan suojatien vihreä vaihtumaan vihreäksi vain omasta
painonappipyynnöstä.
3. Muut yhdistetyt pyyntötavat (painonapit tarvitaan)
Koulun, päiväkodin tai vanhainkodin läheisyydessä olevissa liikennevaloissa olevat suojatiet (joko kaikki tai osa)
voidaan ajoittaa vilkkaimman kevyen liikenteen aikoina vaihtumaan vihreäksi kiinteällä pyynnöllä. Muina aikoina
suojatien vaihtuu vihreäksi pelkästään painonapista tai painonapin lisäksi myös oheispyynnöstä (arvioidaan kohdan 2 mukaan).
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Koulujen lähellä olevissa liikennevaloissa suojateiden
 vihreä alkaa kiinteällä pyynnöllä koulujen alkamis- ja päättymisaikoina
 vihreän pituus säädetään ilmaisimella
 vihreä alkaa vähintään 1 s aikaisemmin kuin suojatielle kääntyvän ajoneuvoliikenteen vihreä; koskee sekä oikealle että vasemmalle kääntyvän ajoneuvoliikenteen alle jäävää suojatietä, jolle näytetään vihreää samanaikaisesti kuin ajoneuvoliikenteelle
 vihreä alkaa ja päättyy samanaikaisesti suojatien eri osilla
Erilliset suojatievalot
Erillinen suojatie varustetaan liikennevaloin varmistamaan turvallinen kadunylitys, kun
ao. paikassa on paljon kevyttä liikennettä tai merkittävä osa suojatien käyttäjistä on
lapsia tai vanhuksia ja ajoneuvoliikenne on vilkasta.
Koska erilliset suojatievalot rakennetaan palvelemaan kevyttä liikennettä, pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita:
 Vihreän pyyntö suojatielle tapahtuu painonappien avulla.
 Kiinteää pyyntöä käytetään vain keskustassa kytketyn ohjauksen suojatievaloissa.
 Suojatien käyttäjän maksimiodotusaika pyynnöstä on enintään 30 - 40 sekuntia, sillä
odotusajan kasvaessa pienenee valojen noudattaminen.
 Pääohjaustapa on erillisohjaus ilman kiinteää kiertoaikaa.
 Suojatievalot kytketään kiinteän kiertoajan ohjaukseen vain vilkasliikenteisillä kaduilla, kun etäisyys muihin liikennevaloihin on suuruusluokkaa alle 150 - 200 metriä, tai
kun suojatien pituus on vähintään 4 kaistaa ja pääkadun molemmissa ajosuunnissa
on valo-ohjatut liittymät enintään noin 500 m etäisyydellä.
 Muiden liikennevalojen kiertoajan ylittyessä 60 - 80 sekuntia käytetään suojatievaloissa puolta kiertoaikaa tai erillisohjausta.
 Vilkkailla pyöräreiteillä olevissa suojatievaloissa suojatielle saapuva pyöräilijä havaitaan painonapin lisäksi ennakkoilmaisimella.
Vihreänä pysyminen
Opastinryhmän lopetustavat ovat
 jatkuu vihreänä
 punaiseksi heti omien pidennysten jälkeen
 punaiseksi konfliktiryhmän pyynnöstä omien pidennysten jälkeen
Suojatien vihreän normaali lopetustapa on ”jatkuu vihreänä”, jolloin suojatie pysyy vihreänä yhtä kauan kuin samansuuntainen ajoneuvo-opastinryhmä. Muiden lopetustapojen käyttöalueet on esitetty taulukossa 7.
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Jalankulkuvihreän lopetustapa Oulun liikennevaloissa.
Punaiseksi heti omien pidennysten jälkeen

Jatkuu vihreänä

Punaiseksi konfliktiryhmän pyynnöstä omien pidennysten jälkeen

− käytetään kytketyssä ohjaukses− käytetään erillisohjauksessa, kun
sa,
kun
suoja-aika
seuraavan
vaisuoja-aika seuraavan vaiheen
− käytetään kytketyssä ohjauksesheen
opastinryhmään
on
selkeästi
opastinryhmään on selkeästi pisa, kun suojatie ei mitoita vaiheen
pidempi
kuin
ajoneuvoryhmistä
ja
dempi kuin ajoneuvoryhmistä
pituutta eli minimivihreä + suojaaikaisemmasta
vihreän
lopettamiaika on lyhyempi kuin samansuunsesta on hyötyä vihreälle aallolle
taisella ajoneuvoryhmällä tai kun
suojatien vihreän aikaisemmasta − käytetään erillisohjauksessa, kun
lopettamisesta ei ole hyötyä vihrekääntyvä ajoneuvoliikenne on vilkasta ja suojatien liikenne on kohälle aallolle
tuullista
− normaali lopetustapa

Jalankulkuvaiheet
Jalankulkuvaiheella tarkoitetaan vaihetta, jossa risteävien katujen suojateille näytetään
vihreää samanaikaisesti. Jalankulkuvaihe voi olla täysi tai osittainen. Täydessä jalankulkuvaiheessa liittymän kaikki suojatiet ovat vihreänä samanaikaisesti eivätkä suojatiet ole vihreänä ajoneuvoliikenteen vaiheiden aikana (kuva 5a). Osittaisessa jalankulkuvaiheessa liittymän suojatiet ovat vihreänä samanaikaisesti, mutta ovat vihreänä
myös ajoneuvoliikenteen vaiheiden aikana (kuva 5b).

a

b

Kuva 5.

Täysi (a) ja osittain (b) jalankulkuvaihe.

Jalankulkuvaiheesta on hyötyä erityisesti sellaisissa liittymissä, jossa jokaisen liittymähaaran yli on paljon kevyttä liikennettä. Vaiheen pituus mitoitetaan siten, että vihreän
alussa liikkeelle lähtevällä jalankulkijalla on mahdollisuus yhdellä kertaa ylittää kaksi
ajorataa. Laajoissa liittymissä, joissa suojatiet ovat pitkiä, jalankulkuvaiheen pituus on
luokkaa 30 sekuntia tai pidempi. Tämä tarkoittaa sitä, että jalankulkuvaiheen käyttö
ilman ajoneuvoliikenteen välityskyvyn oleellista rajoittamista on mahdollista vain pienissä liittymissä, joissa suojatiet ovat lyhyitä. Tällä perusteella jalankulkuvaiheiden käyttö
on Oulussa mahdollista Isokadun, Kirkkokadun ja Torikadun liittymissä.

6.8.5 Ilmaisintoiminnot
Kulkuilmaisimien pidennysaikavälit mitoitetaan Oulun seudun liikennevaloissa taulukossa 8 esitettyjä nopeuksia noudattaen. Ilmaisimien ohjelmoinnissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia periaatteita:
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 läsnäoloilmaisimella pyyntötapa ei-muistava ja pidennys on kertakäynnistyvä; kaistoilla, jonka liikenne väistää jalankulkijoita tai vastaantulevaa liikennettä pidennystapa on uudelleenkäynnistyvä
 kulkuilmaisimella pyyntötapa muistava; poikkeuksena kaukana sijaitsevat erikoisilmaisimet (jonoilmaisin, raskaan liikenteen ilmaisimet), joilla pyyntötapa määritetään
halutun toimintatavan mukaan
 ilmaisimilla varustetuilla kevyen liikenteen väylillä ilmaisimet pyytävät ja pidentävät
suojatien vihreää; polkupyöräilmaisimien pidennykset lasketaan nopeudella 5 m/s ja
käytettäessä suojatiellä jalankulkijat havaitsevaa tutka- tai infrapunailmaisinta asetetaan ilmaisimen pidennysaikaväliksi 1 - 2 s
 bussietuuksissa pidennykset lasketaan nopeusrajoitusta 5…10 km/h alemmalla nopeudella; alempaa nopeutta käytetään, kun pysäkki on lähellä liittymää
Taulukko 8.

Kulkuilmaisimien pidennysaikavälien mitoitusnopeudet.

nopeusrajoitus
40 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h

6.9

suoraan
kääntyvä
suoraan
kääntyvä
suoraan
kääntyvä
suoraan
kääntyvä

kauemmat ilmaisimet
lähin kulkuilmaisin
alkuarvo (km/h) loppuarvo (km/h)
(km/h)
30-35
30-35
30-35
30-35
30-35
36
40-45
40
36
36
40
50
45-50
35-40
35-40
40
45
55
55
35-40
35-40
45

Ohjelmalliset etuudet

6.9.1 Joukkoliikenne-etuudet
Joukkoliikenne-etuuksien luonne muuttuu liikenneympäristön mukaan. Keskustan ulkopuolella erillisohjatuissa liittymissä ja sisääntulovyöhykkeen kytketyissä valoissa käytetään ohjelmallisia etuuksia, jotka voidaan kohdentaa tarkkaan tarpeen mukaan vain
aikataulustaan myöhässä oleville busseille. Keskustassa joukkoliikenteen määrä on
suurempi, jolloin sen ajorytmi on perusteltua ottaa huomioon vihreiden aaltojen suunnittelussa. Esikaupunkialueen joukkoliikennereittien liikennevaloissa on runsaasti joukkoliikenteen tunnistavia ilmaisia, joilla bussi saa etuuden riippuen liittymän liikennetilanteesta. Pääteillä joukkoliikenne saa myös samat etuudet kuin raskasliikenne.
Joukkoliikenne-etuuksien kehittämisen lähtökohtana ovat Oulun seudun joukkoliikenteen kehittämiskäytävät. OULA -hankkeessa on varauduttu toteuttamaan joukkoliikenne-etuuksia 20 liittymään, joista suurin osa on ohjelmoitus liittymiin ja käyttöönottoa
odottamaan.
Joukkoliikenteen etuuksien suunnitteluperiaatteet Oulun seudulla ovat seuraavat:
 vuosina 2005 - 2010 toteutetaan ohjelmalliset etuudet kehittämiskäytävillä ja muilla
tärkeillä joukkoliikenteen katujaksoilla Haukiputaantie – Linnanmaantie, Alakyläntie
– Kemintie - Tuira, Erkkolan silta – Kajaanintie, Ratakatu - Saaristokatu ja Limingantie maantieltä 815 saakka
 vuoden 2010 jälkeen etuudet laajennetaan kaikille sisääntuloteille
 keskustassa Saaristonkadulla ja Torikadulla kytketyn ohjauksen vihreän aallon
suunnittelussa otetaan huomioon joukkoliikenteen ajorytmi (pysäkkiviiveet)
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 kahden ilmaisun periaate eli pyyntö- ja kuittausilmaisu; liittymissä, joissa busseilla
on omat kaistat, ja erillisohjatuissa valoissa kuittausilmaisu ei ole välttämätön
 ilmaisutekniikkana käytetään varmennettua radioviestitekniikkaa (esim. GPS- paikannus ja tarkkuusmatkamittari) tai vastaavaa, jota voidaan hyödyntää myös matkustajainformaation ja kalustonhallinnan sovelluksissa. Lisäksi käytetään bussit tunnistavia ilmaisimia.
 etuutta ei anneta aikataulussa tai edellä aikataulua oleville busseille, paitsi liittymissä, joissa bussit tunnistetaan ilmaisimella.
 käytettävät etuustoiminnot ovat kytketyssä ohjauksessa pidennys, aiennus ja kierron
nopeutus sekä erillisohjauksessa edellisten lisäksi ylimääräinen vaihe; kytketyssä
ohjauksessa ylimääräistä vaihetta käytetään vain erittäin perustelluista syistä ja
etuuden voimakkuus (mm. sallitaanko kiertoajan muutos) määritellään tapauskohtaisesti. Peruslähtökohtana on, että palautuminen normaaliohjakseen vie etuuden
jälkeen aikaa enintään 2 – 3 kiertoa (2 - 3 minuuttia). Nykyisillä ilmaisimilla toteutetussa tunnistuksessa etuustoimintoina käytetään pidennystä ja aiennusta.
 Joukkoliikenteelle annettavan vihreän ylimääräisen pidennyksen aikana bussin tulosuunnan kanssa samansuuntaisten suojateiden vihreät seuraavat mukana. Jos
joukkoliikenteen pidennystarpeen testaushetkellä suojateiden vihreä on ehtinyt päättyä, ei ylimääräistä vihreän pidennystä toteuteta, mikäli maksimipidennys on yli 5
sekuntia.
 etuuden aiheuttamaa vihreän lyhentymistä ei korvata esimerkiksi normaalia pidemmällä vihreällä vaan etuusmenetelmään sisältyvä vähimmäisvihreä varmistaa, ettei
liikenneturvallisuuden kannalta liian lyhyitä vihreitä pääse toteutumaan
 yhteenkytketyissä liittymissä liittymäkohtaiset etuudet toteutetaan (ohjelmoidaan) ns.
Helsingin mallin mukaisena käyttäen vaihepulssiperiaatetta. Erillisohjatuissa liittymissä etuudet toteutetaan normaaliohjelmoinnilla.
 alkuvaiheessa etuudet toteutetaan liittymäkohtaisilla erikoisohjelmoinneilla (Helsingin malli) Mikäli valtakunnallisten kokemusten perusteella nähdään järkeväksi, pyritään pidemmällä aikavälillä (2010 jälkeen) keskustassa ja keskustan sisääntulovyöhykkeen kytketyissä valoissa alueellisiin etuuksiin, esimerkiksi sumeaa ohjausta
tai muuta alueellista ohjausperiaatetta (SPOT, DARWIN jne.) soveltamalla.
Liitteessä 7 on kuvattu tarkemmin etuuksien ajoitusperiaatteet.
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Nykyiset valo-ohjatut liittymät, joihin vuoteen 2010 mennessä esitetään
toteutettavaksi ohjelmallisia joukkoliikenne-etuuksia.

O U L U N S E U DU N L I I KE NNE V A L O T 2020 - YL E I S S U U NNI TE L M A

42

6.9.2 Hälytysajoneuvojen etuudet
Hälytysajoneuvoja varten Oulun liikennevaloissa on käytettävissä keltavilkkuohjaukset
ja vihreät reitit. Etuuksien käyttäjien mukaan nykyiset reitit ovat olleet hyviä ja järjestelmä teknisesti toimiva. Reittien lähtökohtana ovat olleet riskialueiden pelastustoimintojen saavutettavuusvaatimukset, jotka saavutetaan hyvin nykyisillä ohjauksilla. Useammasta kuin yhdestä ajoneuvosta muodostuvassa hälytysajossa hankalaksi on osoittautunut lähinnä ajoneuvojen hallinta reitillä, sillä reitinvalinnan tekee viime kädessä johtoautossa oleva palomestari. Muun liikenteen kannalta odotusajat punaisen valon takana
eivät saa muodostua liian pitkiksi, mikä edellyttää mahdollisimman oikea-aikaista ohjausta.
Pakkoetuuden käynnisti aikaisemmin aluehälytyskeskuksen hälytyspäivystäjä valvomopöydässä olevilla painikkeilla pelastuslaitoksen tai sairaankuljetuksen ajoneuvosta
VIRVE -päätelaitteesta annetusta suullisesta pyynnöstä. Hätäkeskusuudistuksen vuoksi Oulun seudun pakkoetuudet ovat toistaiseksi pois käytöstä. Vuonna 2005 käynnistettiin selvitystyö pakko-ohjauksen hallinnan ja teknisen toteutuksen uudelleen järjestämiseksi. Selvitystyössä on selvitetty eri tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksia. Työ on
edennyt tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jolloin heidän tarpeensa ja resurssinsa on huomioitu ratkaisuvaihtoehdoissa.
Selvitystyön keskeisiä palvelutavoitteita ovat:
 ajoneuvo paikannetaan automaattisesti
 palvelu on ympärivuorokautista
 ohjauspyyntö lähetetään automaattisesti ajoneuvosta eli ajoneuvon todellisen paikan ja liikennetilanteen mukaan
 vihreäreittiohjaukset ovat käytössä myös hälytysajossa oleville sairaskuljetuksille
Tarkempi suunnittelu aloitetaan vuonna 2006 ja järjestelmä pyritään toteuttamaan vaiheittain lähivuosina.

6.9.3 Muut etuudet
Raskaan liikenteen etuudet otetaan käyttöön päätieympäristön liikennevaloissa ja harkinnan mukaan terminaaliyhteyksien liittymissä silloin, kun raskaan liikenteen osuus on
keskimäärin suurempi kuin 15 prosenttia.
Kevyen liikenteen etuudet suunnitellaan projektikohtaisesti.

6.10 Fyysiset järjestelyt
6.10.1 Kaistamuutosten tarpeet
Liikennevaloliittymien kaistatarpeiden määrittämisessä lähtökohtana ovat LIVASU95:ssä esitetyt toimivuuslaskelmien periaatteet tai liittymien simulaatiomallit. Peruslähtökohtana on, että omalla opastinryhmällä ohjattava kääntyvä liikennevirta tarvitsee erillisen kääntymiskaistan.
Nykyisten liikennevaloliittymien kaistatarpeet on selvitetty simulointimallia käyttäen.
Esille tulleiden lisäkaista- ja kaistamuutostarpeiden toteutuskelpoisuudet on varmistettu
karttapohjaisella tilatarkastelulla. Tarkemmin muutostarpeet ja toteutusmahdollisuudet
selvitetään suunnitteluhankkeiden yhteydessä.
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Oulun seudun liikennevalo-ohjatuissa liittymissä kriittisimpiä kaistajärjestelytarpeita on
tällä hetkellä mm. Saaristonkadun ja Ratakadun sekä Saaristokadun ja Rautatienkadun
liittymässä.

6.10.2 Opastintyyppi
Opastimet ovat normaalikokoisia (halkaisija 200 mm) lukuun ottamatta muutamaa vanhaa pääväylän liittymää, joissa on isot 300 mm:n opastimet. Ennen vuotta 1985 rakennetuissa liikennevaloissa on käytössä normaalit 60 - 75 W:n hehkulamput. 1980-luvun
lopulta alkaen liikennevaloissa on käytetty matalajänniteopastimia, joiden käyttöjännite
on 12 V ja joissa käytetään 20 - 30 W:n hehkulamppua.
Oulun seudun liikennevaloissa käytetään jatkossa normaalikokoisia opastimia. Olemassa olevissa liittymissä isot 300 mm:n opastimet vaihdetaan viimeistään ohjauskojeen uusimisen tai muun saneerauksen yhteydessä normaalikokoisiin opastimiin.
LED-opastimien käyttötavoitteet Oulussa on tässä vaiheessa linjattu seuraavasti:
 Uudet liikennevalot toteutetaan LED-opastimilla.
 Pienet toisto-opastimet toteutetaan LED-opastimina edellyttäen, että tulosuunnalla
on myös normaalikokoinen toisto-opastin.
 Olemassa olevissa liikennevaloissa vaihdetaan opastimet LED-opastimiksi viimeistään ohjauskojeen uusimisen tai muun saneerauksen yhteydessä.

6.10.3 Opastimien sijoitus
Liikennevaloasetuksen mukaan toisto-opastin sijoitetaan ensisijaisesti ennen risteystä,
jollei sen havaittavuus tai sijoittaminen toisen opastimen rinnalle edellytä muuta sijoitusta. Sijoitus ennen liittymää edellyttää kaksisuuntaisella liittymähaaralla koroketta
lukuun ottamatta tilannetta, jossa voidaan käyttää pientä toisto-opastinta. Liikennevaloasetus mahdollistaa nykyisin pienen toisto-opastimen (valo-aukon halkaisija 80-90
mm) käytön autoliikenteen toisto-opastimena pääopastimen tai toisto-opastimen pylväässä.
Kun oikealle kääntyvä liikenne ohjataan nuoliopastimella, on toisto-opastimen paras
paikka nelihaaraliittymässä risteävän tien keskikorokkeella. Erityisesti nelihaaraliittymässä on turvallisuussyistä syytä välttää oikealle kääntyvän liikenteen toisto-opastimen
sijoittamista liittymän taakse vastakkaisen suunnan keskikorokkeelle. Nelihaaraliittymässä nuoliopastimen rinnalle on syytä sijoittaa myös suoraan ajavan liikenteen toistoopastin.
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Toisto-opastimet sijoitetaan Oulun seudun uusissa liikennevaloissa ja vanhoja valoja
saneerattaessa seuraavilla periaatteilla:
 Toisto-opastin sijoitetaan ensisijaisesti liittymän jälkeen
 Vasemmalle kääntyvän liikenteen nuoliopastimen toisto sijoitetaan ensisijaisesti
vastakkaisen tulosuunnan keskikorokkeelle ja toissijaisesti tulosuunnan keskikorokkeelle tai ajoradan yläpuolelle.
 Oikealle kääntyvän liikenteen nuoliopastimen toisto sijoitetaan ensisijaisesti risteävän tien keskikorokkeelle ja kolmihaaraliittymässä toissijaisesti liittymän taakse. Nelihaaraliittymässä pääsuunnan toisto-opastinta ei sijoiteta vastakkaisen tulosuunnan keskisaarekkeelle
 Nuoliopastimen toiston rinnalle sijoitetaan aina normaaliopastimen toisto. Poikkeuksena on tilanne, jossa suoraan ajavan toisto-opastin sijoittuisi merkittävästi oikealle kääntyvien pääopastimen oikealle puolen.
 Pieniä toisto-opastimia voidaan käyttää yksikaistaisilla tulosuunnilla. Kaksikaistaisilla tulosuunnilla käytetään pieniä toisto-opastimia silloin, kun normaali toisto-opastin
jouduttaisiin sijoittamaan kauas liittymän taakse eikä sen havaittavuus pysäytysviivalta ole riittävä.
Suunnitteluhankkeiden yhteydessä kartoitetaan liittymittäin nykytilan ja tavoitetilan erot,
arvioidaan muutostarve ja muutosten toteuttamismahdollisuus.

6.10.4 Taustalevyt ja yläpuoliset opastimet
Opastinjärjestelyiden yhtenäistämiseksi uusissa liikennevaloissa ja vanhoja valoja saneerattaessa käytetään taustalevyjä:
 ajoradan yläpuolisissa opastimissa (keskustassa käyttö harkitaan tapauskohtaisesti)
 normaalia korkeammalle sijoitettavissa opastimissa
 keskusta-alueen ulkopuolella pysäytysviivan opastimissa pois lukien pienet toistoopastimet
Yläpuolisia opastimia käytetään seuraavissa tilanteissa:
 suoraan ajavan liikenteen pääopastinta ei voida sijoittaa ajoradan oikeaan reunaan,
koska oikealle kääntyvä liikenne ohjataan kolmiaukkoisella nuoliopastimella ja oikealle kääntymiskaistan ja suoraan ajavan liikenteen kaistan välissä ei ole koroketta
 tulosuunnalla ei ole keskikoroketta ja tulosuunnasta tai sen vastakkaisesta suunnasta vasemmalle kääntyvä liikenne ohjataan kolmiaukkoisella nuoliopastimella
 kun tulosuunnalla on vähintään kaksi kaistaa ja nopeusrajoitus 60 km/h tai 70 km/h
 liikennevalojen havaittavuutta rajoittaa tien vaaka- tai pystygeometria
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Yläpuolinen opastin sijoitetaan Oulun seudun liikennevaloissa seuraavilla periaatteilla:
 opastin sijoitetaan pystyasentoon; se voidaan sijoittaa vaaka-asentoon (punainen
vasemmalla) vain erityistapauksessa, kun opastimen havaittavuutta rajoittaa lähellä
oleva opastustaulu tai muu este
 liittymän kaikki yläpuoliset opastimet sijoitetaan samaan asentoon (pysty / vaaka)
 opastin (keskilinja) sijoitetaan ensisijaisesti suoraan menevän liikenteen kaistojen
välisen kaistaviivan kohdalle
 opastin sijoitetaan kääntymiskaistan ja suoraan menevän kaistan välisen kaistaviivan kohdalle, jos tulosuunnalla on eri opastinryhmällä ohjattava oikealle tai vasemmalle kääntymiskaista
 havaittavuuden korostamiseksi 60 km/h ja 70 km/h pääväylillä voidaan harkita
opastimen sijoittamista jokaisen kaistan yläpuolelle
Yläpuoliset opastimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat helppoja huoltaa.
Suunnitteluhankkeiden yhteydessä kartoitetaan liittymittäin nykytilan ja tavoitetilan erot,
arvioidaan muutostarve ja muutosten toteuttamismahdollisuus.

6.10.5 Ilmaisintekniikka ja -järjestelyt
Ilmaisinjärjestelyt suunnitellaan Oulun uusissa liikennevaloissa ja vanhoja saneerattaessa seuraavilla periaatteilla vuoteen 2010 saakka:
 Ajoneuvoilmaisimina käytetään silmukkailmaisimia, jotka asennetaan ensisijaisesti
päällystekerroksen alle ja toissijaisesti päällystekerrokseen. Kun tulosuunnalla on
enemmän kuin kaksi kaistaa ja samalla kohtaa on useita ilmaisimia, sijoitetaan kytkentärasiat molemmille puolille ajorataa (kuva 6).
 Keskusta-alueen liikennevaloissa käytetään ajoneuvoilmaisimina mikroaaltotutkaa
silloin, kun pääohjaustapa on kiinteän kiertoajan kytketty ohjaus ja kaistakohtainen
ilmaisu ei ole tarpeellinen.
 Kevyen liikenteen ilmaisimina käytetään painonappeja ja vilkkailla pyöräliikenteen
reiteillä infrapunailmaisia tai mikroaaltotutkia tilanteen mukaan.
 Erillisohjatuissa liikennevaloissa jokaisella omasta pyynnöstä vihreäksi tulevalla
opastinryhmällä käytetään vähintään kahta ilmaisinta; läsnäoloilmaisin pysäytysviivan tuntumassa ja kulkuilmaisin kauempana tulosuunnalla.
 Keskustan sisääntulovyöhykkeen ja esikaupunkialueiden erillisohjatuissa liikennevaloissa kauimmaisin ilmaisin pääsuunnalla vähintään 100 m (50 km/h), 120 m (60
km/h) ja 150 m (70 km/h). Jos raskaan liikenteen osuus on merkittävä, sijoitetaan
kauimmaisin ilmaisin mikäli mahdollista vähintään 200 m ennen liikennevaloja.
Suunnitteluhankkeiden yhteydessä kartoitetaan liittymittäin nykytilan ja tavoitetilan erot,
arvioidaan muutostarve ja muutosten toteuttamismahdollisuus. Vuoden 2010 paikkeilla
menetelmät arvioidaan uudelleen.
Silmukkailmaisin on toimintavarma, eikä esimerkiksi sää- ja keliolosuhteilla ole vaikutusta sen toimintaan. Silmukkailmaisimen käytön ongelmana on päällysteen kulumisen
ja tie-/katurakenteen vaurioitumisen aiheuttama silmukan rikkoutuminen. Pitkät ilmaisimet ovat herkempiä rikkoutumaan kuin lyhyet. Silmukoita rikkoutuu paljon myös
päällystystöiden yhteydessä. Oulun seudun liikennevaloissa silmukkailmaisin pyritään
asentamaan, mikäli mahdollista, katurakenteeseen tai vanhaan päällysteeseen ennen
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uuden päällystekerroksen asentamista. Järjestely takaa silmukalle pitkän käyttöiän.
Monikaistaisilla tulosuunnilla kytkentäkaivot sijoitetaan kuvan 7 mukaisesti.
kytkentäkaivo

kytkentäkaivo

Kuva 7.

yhdyskaapeli suojaputkessa
seuraavalle kaivolle / kojeelle

Silmukkailmaisimien kytkentäpaikan tai -kaivon sijoitusperiaate monikaistaisella tulosuunnalla.

Infrapuna-, mikroaaltotutkailmaisimet ja videoilmaisimien etuna silmukkailmaisimiin
verrattuna on se, että niitä ei asenneta ajorataan. Infrapunailmaisien haittana on silmukkailmaisinta huonompi ilmaisutarkkuus erityisesti huonolla kelillä. Tutkan etuna on
suunnantuntevuus. Tutkan käyttöä kaistakohtaisena ilmaisimena rajoittaa ilmaisukeilan
leveys, joka on normaalia asennustapaa käytettäessä leveämpi kuin ajokaista. Videoilmaisimen käyttö lisääntyy maailmalla koko ajan. Videoilmaisimen etuna on muunneltavuus: ilmaisualue voidaan rajata kamerakuvassa vapaasti mutta tarkasti ja yhdellä
ilmaisimella voidaan kattaa useampia kaistoja. Videoilmaisin on yleensä sijoitettava
mahdollisimman korkealle liittymän yläpuolelle esimerkiksi portaalin orteen.

6.10.6 Erikoistoimintojen vaatimukset
Automaattinen liikenteenvalvonta
Liikenteen automaattivalvonta käsittää;
 nopeusvalvonnan
 punaista päin ajon valvonnan
 kaistan käytön valvonnan
Nopeusvalvonnan kohdistamista ei tarkastella tässä suunnitelmassa.
Punaista päin ajo on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin vaarallista. Oulun seudulla
punaista päin ajoa ei ole tutkittu kattavasti. Liikenneturvan vuotuisen seurannan perusteella punaisia päin ajaminen on huolestuttavan yleistä Oulun oltua useana vuonna
kaupunkien kärjessä tai kärjen tuntumassa. Punaista päin ajon valvonnan kohdistamisesta ei ole olemassa valtakunnallista yleisohjetta, mutta todennäköisimmin suurin tarve on liittymissä
 jotka ovat laajoja
 joissa on paljon ajoneuvoliikenteen kanssa risteävää kevyttä liikennettä
 joissa liikenteen nopeustaso on suuri
Yleissuunnitelman laatimisen aikana pidetyn asiantuntijaneuvottelun pohjalta on päädytty ratkaisuun, että Oulun seudun liikennevaloissa varaudutaan automaattisen liikenteen valvonnan käyttöönottoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusissa ja saneerattavissa liikennevaloissa arvioidaan tapauskohtaisesti, asennetaanko liittymäalueelle valvonnan vaatima silmukointi ja yhdyskaapelointi. Ennen toteutusta määritetään
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poliisin kanssa käytettävä kalusto, sen asettamat vaatimukset kaapeloinnille ja liittymän
liittämistapa liikenteenvalvontaverkkoon.
Asiantuntijaneuvottelussa päätettiin myös selvittää mahdollisuuksia aloittaa automaattisen liikenteen valvonnan pilottiprojekti, jossa kierrätettäisiin yhtä valvontakameraa.
Kevyen liikenteen ääniopasteet
Valo-ohjatuissa liittymissä käytetään näkövammaisten liikennöintiä helpottavia ääniopastimia. Ääniopastimen ovat päällä koko ajan ja vain poikkeustapauksissa ne voidaan ottaa pois päältä.

6.11 Suunnitelmien esitystapa
Liikennevalosuunnitelma sisältää suunnitelmakartan ja -selostuksen, ajoitusasiakirjat
sekä työkohtaiset työselitykset ja laatuvaatimukset. Ajan tasalla ylläpidettäviä asiakirjoja näistä ovat suunnitelmakartta ja ajoitusasiakirjat, joiden esittäminen sähköisessä
muodossa helpottaa niiden ylläpitoa. Vanhoja paperiasiakirjoja ei kuitenkaan kannata
erikseen muuntaa sähköiseen muotoon, vaan luontevinta se on tehdä liittymän liikennevalojen muutossuunnittelun yhteydessä. Työn aikana tutkittiin eri mahdollisuuksia
dokumentaation ylläpitämiseen. Lähtökohtana olivat valmisohjelmistot tai yleiset dokumentaation teko-ohjelmat (teksturit, taulukkolaskenta, Cad-ohjelmat). Valmisohjelmistojen selvityksessä todettiin, että maailmalta löytyy potentiaalisia ohjelmia liikennevalojen
dokumentaation ylläpitoon, mutta niiden käyttöä ei ole Suomessa testattu, eikä niiden
testaamiseen löydy tällä hetkellä resursseja.
Suunnitelmien esitystavassa ja hallinnassa päädyttiin käyttämään yleisiä ohjelmistoja.
Seuraavassa on eritelty käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
Suositeltavia suunnitelma-asiakirjojen tuottamismuotoja ovat:
 suunnitelmakartta (1:500) rakentamista varten: AutoCad2000 tai uudempi
 ajoituskaavio Tiehallinnon esitystavan mukaisilla lomakepohjilla: AutoCad 2000 tai
uudempi
 yhteenkytkentäkaavio: AutoCad2000 tai uudempi
 ajoituslomakkeet Tiehallinnon esitystavan mukaisilla lomakepohjilla: Microsoft Excel97 tai uudempi
 erikoisohjelmoinnit (vuokaaviot): Microsoft PowerPoint tai Microsoft Visio
 laitetieto omaisuuden hallinnan Internet-tietokannassa
Kojeiden ohjelmointidokumenttien esitystapa poikkeaa huomattavasti ajoitussuunnitelmien esitystavasta. Ajoitusmuutokset joudutaan nykyisin tekemään kahteen paikkaan:
kojeohjelmointeihin ja suunnitelma-asiakirjoihin. Ajoitusten ylläpito helpottuisi huomattavasti, mikäli kojeiden ohjelmoinnit saataisiin esitettyä ja tallennettua samassa muodossa kuin suunnitelma-asiakirjat (esim. kiertoaikataulukon ajoitusparametrit ajoituskaaviomuotoon) ja päinvastoin. Tämä voidaan tehdä mm. saksalaisella Crossig ohjelmistolla, joka on liikennevaloajoitusten (suoja-ajat, vaiheet, ajoituskaavio, yhteenkytkentä jne.) suunnittelu- ja hallintaohjelmisto. Ohjelmiston avulla tuotettu ajoitus voidaan tallentaa Oracle-tietokantoihin ja siirtää suoraan mm. EC-1-kojeiden ohjelmointityökaluun. Crossig-ohjelmalla laadittuja suunnitelmia voidaan simuloida VISSIMsimulointiohjelmistolla. Ohjelmiston yksityiskohtaisia ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta Oulun seudun liikennevalojen suunnitelmien ja ajoitusten hallintaan ja ylläpitoon
ei ole tämän työn yhteydessä selvitetty.
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7 Laitteiston kehittäminen
7.1

Kojeiden uusimien vuosina 2006 - 2010

Oulun seudulla pyritään siihen, että liikennevalojen ohjauskoje uusitaan 15 vuoden
kuluttua kojetyypin viimeisestä valmistamisvuodesta ja viimeistään 20 käyttövuoden
jälkeen.
Liikennevalojen ohjauskojeiden keski-ikä Oulun seudulla vuoden 2005 lopussa kojemallin viimeisimmän valmistusvuoden perusteella laskettuna on noin 6,5 vuotta. Kojetyyppijakauma on seuraava:
 ELC-2 kojeita kaupungilla 44 kpl + tiepiiri 4 kpl (kojeen viim. valm. vuosi 1994)
 ELC-3 kojeita 11 + 7 kpl (1998)
 EC-1 kojeita 37 + 17 kpl (2005)
Ohjauskojeen taloudellisesti järkevä käyttöikä varaosien saatavuus ja teknisen ylläpidon kustannukset huomioon ottaen on noin 15 vuotta. Lisäksi vanhoissa kojeissa erikoistoimintojen kuten esimerkiksi joukkoliikenne-etuuksien toteuttaminen tulee kalliimmaksi kuin uusissa kojeissa eikä välttämättä ole aina teknisesti mahdollistakaan.
Taulukossa 9 on esitetty alustava ohjauskojeiden uusimisohjelma vuosille 2006 - 2010.
Ohjelma on suuntaa antava ja se tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon kojeen vikataajuus, varaosien saanti ja mahdolliset toiminnallisuusongelmat.
Taulukko 9.

Liikennevalojen ohjauskojeiden alustava uusimisohjelma vuosille 2006–
2010.

Numero Katuosoite

016
001
002
024
025
106/102
012
013
014
015
006
062
063
009/10
004
005
018
031
131
190

Pokkinen
Kainuuntie- Lintulammentie
Saaristonkatu- Rautatienkatu
Heikinkatu- Rautatienkatu
Kajaanintie- Ratakatu
Merikoskenkatu- Koskitie/Merikosken suojatie
Kajaaninkatu- Isokatu
Isokatu- Linnankatu
Kajaaninkatu- Kirkkokatu
Kirkkokatu- Linnankatu
Uusikatu- Kauppurienkatu
Teuvo Pakkalankatu- Tehtaankatu
Teuvo Pakkalankatu- Marketit
Uusikatu- Asemakatu- Kajaaninkatu
Saaristonkatu- Mäkelininkatu
Saaristonkatu- Uusikatu
Saaristonkatu- Isokatu
Uusikatu- Heinätorinkatu
Joutsentie- Kotkantie
Vaalantie- Parkkisenkankaantie

Risteys- Kojetyypin Omistus
kojeen
viimeisin
tyyppi valm. vuosi
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
EC-1
2005
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.
ELC-2
1994
Kaup.

Uusimisvuosi
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Taulukossa 10 on esitetty kojeiden alustava uusimisohjelma vuosille 2011–2017. Ohjelman lähtökohtana on, että ELC-3 kojeiden uusiminen aloitetaan vuonna 2013 ja ne
vaihdetaan vuoteen 2018 mennessä.
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Taulukko 10. Liikennevalojen ohjauskojeiden alustava uusimisohjelma vuosille 2011–
2017.
Numero Katuosoite

011
017
020
032
038
110
007
008
022
029
043
033/45
037
050
053
101
107
130
111
122
123
124
064
150
151
164
188
189
128
129
185
186
108
135
166
167
171
191
K202
K203
MUH1
021
023
027
028
030
035
065
184

7.2

Aleksanterinkatu- Kauppurienkatu
Aleksanterinkatu- Hallituskatu
Saaristonkatu- Aleksanterinkatu
Aleksanterinkatu- Pakkahuoneenkatu
Puistokatu- Aleksanterinkatu
Tulliväylä- Valtatie
Uusikatu- Pakkahuoneenkatu
Uusikatu- Hallituskatu
Isokatu- Heikinkatu
Uusikatu- Albertinkatu
Saaristonkatu- Kirkkokatu
Uusikatu- Puistokatu- Harjapäänkatu
Limingantie- Kallisentie
Kajaanintie- OYS
Oulunsuuntie- Svaanintie
Merikoskenkatu- Valtatie
Valtatie- Tuirantie
Kainuuntie- Joutsentie
Kuusamontien - Tulliväylä
Kuusamontie- Itäramppi
Kuusamontie- Länsiramppi
Kuusamontie- Hintantie
Ratakatu- Tehtaankatu
Haukiputaantie- Koskelantie
Haukiputaantie- Koisotie
Alakyläntie- Menninkäisentie
Oulunsuuntie- Kasarmintie
Parkkisenkankaantie- Sangintie
Kainuuntie- Länsiramppi
Kainuuntie- Itäramppi
Kainuuntie- Poikkimaantie
Kainuuntie - Maikkulantie
Paulaharjuntie- Tarmontie
Lintulammentie- Tavitie
Alakyläntie- Linnanmaantie
Linnanmaantie- Yliopistonkatu
Koskelantie- Ruittukuja
Vaalantie- Koivumaantie
Kempele / Zeppelinintie
Kempele / Länsiramppi
Muhos / Asematie
Kainuuntie- Teuvo Pakkalankatu
Heikinkatu- Lävistäjä
Kajaanintie- Ylioppilaantie
Kajaanintie- Professorintie
Professorintie- Kiviharjuntie
Limingatie- Hailuodontie-Joutsentie
Ratakatu- Marketit
Poikkimaantie- Kiilakiventie

Risteys- Kojetyypin
kojeen
viimeisin
tyyppi valm. vuosi
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-3
1998
EC-1
2005
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
EC-1
2005
ELC-2
1994
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-2
1994
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998
ELC-3
1998

Omistus

Uusimisvuosi

Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.
Kaup.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

Keskusjärjestelmä

Oulussa on käytössä EC-TRAK liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmä, johon on
liitetty kaikki Oulun seudulla olevat liikennevalot. Järjestelmä käsittää tietoliikenneyksi-
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kön (ECC), tietoliikennepalvelimen, tietokantapalvelimen sekä useita työasemia, jotka
on liitetty toisiinsa Ethernet -yhteydellä. Lisäksi järjestelmään liittyy etätyöasemia
RAS/PSTN yhteydellä. Suurin osa ohjauskojeista on liitetty järjestelmään kiinteällä kuparikaapeliyhteydellä, jossa on paikoitellen esiintynyt toimintahäiriöitä. EC-TRAKjärjestelmän tiedonsiirtonopeus on vain 2 kbit/s, mikä on rajoittanut mm. EC-TRAKjärjestelmään sisältyvän liikennelaskentasovelluksen käyttöä. Lisäksi Oulussa on käytössä erikoisvalmisteinen erillinen liikenteen laskentalaitteisto ja -ohjelmisto sekä pysäköinninohjausjärjestelmä (EPG-2).
Vuoden 2007 aikana aloitetaan Oulun seudun liikennevalojen keskusjärjestelmän kehittäminen, jolla pyritään poistamaan seuraavat nykyisen järjestelmän puutteet;
 järjestelmän suojaustason nostaminen ilkivallan estämiseksi poistamalla nykyiset
pstn/gsm yhteydet ja korvaamalla ne DSL ja GPRS yhteyksillä ja VPN hallinnalla
 tiedonsiirtonopeuden nostaminen vähintään 2 Mbit/s (nykyisin 2 kbit/s) ja toimintavarmuuden nostaminen
 maastossa olevan tiedonsiirtoverkon luotettavuuden nostaminen esim. uusimalla
tärkeimmät runkoyhteydet ja järjestämällä valinnaisia kaapeliyhteyksiä verkon tärkeimpiin solmupisteisiin
 IP-verkon sekä avointen rajapintojen ja standardien käyttö, mikä mahdollistaa myös
muiden valmistajien kojeiden liittämisen järjestelmään reitittimien tai vastaavien
avulla
 nykyisen laitteiston liittämismahdollisuus välityspalvelimien kautta keskusjärjestelmään
 pitkällä aikavälillä käyttömahdollisuus useamman eri järjestelmän alustana (liikennevalot, moottoritieohjaus, pysäköinnin ohjaus, joukkoliikenne)
Muilla toimialoilla yleistynyt palvelualustakonsepti on mahdollista myös liikennevalojärjestelmissä. Laitetoimittaja tarjoaa palvelualustan, josta asiakkaat hankkivat käyttöoikeudet omat tarpeensa täyttävät liikennevalojen hallinta- ja käyttö-ohjelmistot sekä ylläpitopalvelut (kuva 8). Asiakas käyttää ohjelmistoja palvelualustan kautta ja esim. liikennevalojen ajantasatietokannat (tapahtuma- ja vikalokit yms.) sijaitsevat palveluntoimittajan ylläpitämällä palvelualustalla.

A1

A2

A3

Asiakkaat
(esim. kaupungit)

TCP/ IP tai vast.

Tietokannat
Palvelualusta

Ohjelmistot
Kuva 8.

Palvelualustakonseptin periaate.
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Tiedonsiirto

Nykyisellään liikennevalojen hyödyntäminen laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi
liikennelaskentojen suorittamisessa on mahdotonta liikennöintikapasiteetin vähyyden
vuoksi. Liikennevalolaitteistojen tiedonsiirto on murrosvaiheessa, jossa markkinoilla on
ja on tulossa uusia tiedonsiirtomuotoja. Kiinteiden yhteyksien DSL -tekniikka ja sen
mahdollistama IP -pohjainen liikenne on lyönyt läpi myös liikennevalojen ohjauksessa.
Oulun seudun liikennevalojärjestelmän nykyinen laite- ja ohjelmistotoimittaja on kehittänyt SHDSL – reitittimen, jonka liikennöintinopeus on yli 2 Mbit/s. Tämä mahdollistaa
liikennevalokojeiden tietoverkon käyttämisen esimerkiksi kameravalvonnassa. SHDSLreititin toimii myös tietyssä laajuudessaan avoimena rajapintana, jolla liikennevalojärjestelmiin voidaan liittää usean laitetoimittajan liikennevalokojeita. Tämän helpottamiseksi on käynnistynyt pohjoismaisten tienviranomaisten vetämänä hanke, jossa pyritään saamaan alueelle yhtenäinen tiedonsiirtoprotokolla. Tavoitteena on mahdollistaa
eri laitetoimittajien kojeiden käyttö samassa järjestelmässä ja saada tiedonvaihto eri
järjestelmien välillä helpommaksi ja tehokkaammaksi. SHDSL -verkko on myös itse
reitittävä, jolla tarkoitetaan, että liikennevalokojeelta on useita yhteyksiä keskusjärjestelmään ja esimerkiksi verkon vahingoittuessa tieto kulkee automaattisesti eri reittiä
keskusjärjestelmään. Näin parannetaan oleellisesti liikennevaloverkon virheensietokykyä.
Kiinteiden yhteyksien lisäksi panostetaan myös langattoman tiedonsiirron kehittämiseen. Tällä hetkellä testataan GPRS- ja WLANpohjaisia järjestelmiä, joilla pystytään
liittämään keskusjärjestelmään liittymiä alueilta, joille kiinteiden yhteyksien rakentaminen ei ole järkevää. Tähän mennessä testitulokset ovat varsin rohkaisevia.
Liikennevalokojeen lähihallinnassa on mahdollista käyttää langatonta yhteyttä, jolloin
varsinkin talviolosuhteissa kojeen hallinta on helppoa. Oulun seudun uusissa liikennevaloissa varaudutaan toteuttamaan langaton yhteys silloin, kun koje joudutaan sijoittamaan paikkaan, jonka lähelle ei pääse kaikissa olosuhteissa huoltoajoneuvolla.

8 Käyttö ja ylläpito
8.1

Pääperiaatteet

Oulun seudun liikennevalojen hallinnossa, omistuksessa ja ylläpitovastuussa noudatetaan yhden omistajan periaatetta. Valta- ja kantateillä olevat liikennevalot omistaa Tiehallinto. Seutu- ja yhdysteillä liikennevalojen omistus harkitaan siten, että valtakunnallinen Tiehallinnon ja kuntaliiton yhteisesti hyväksymä tienpitokustannusten jakoperiaate
pitkällä aikavälillä toteutuisi. Tarvittaessa tämä voidaan toteuttaa myös jakamalla yksittäisen liittymän hoito- ja ylläpitokustannukset tulohaarojen suhteessa. Kaduilla olevat
liikennevalot ovat kaupungin tai kunnan omistuksessa.
Oulun seudun liikennevaloja hoidetaan yhtenä kokonaisuutena ja yhtenäisin periaattein
omistuksesta riippumatta.

8.2

Toiminnan seuranta ja säädöt

Suunnittelutyön aikana järjestettiin työpaja Oulun seudun liikennevalojen ylläpidon toimintamallien määrittämiseksi. Toiminta-alueita olivat ennalta arvaamattomien ongelmatilanteiden hallinta, liikennevalojen suunnittelu ja toteutus, rakentamisen ja kunnossapidon työaikaiset toimenpiteet sekä isot ja pienet ohjelmointimuutokset. Työpajassa laaditut kaaviot toimintamalleista on esitetty raportin liitteenä.
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Liikennevalojen ylläpitoa sääntelee liikennevalojen ylläpidon palvelusopimus, jossa
määritetään;
 korjauksen vasteajat
 tieturvavaatimukset
 sopimuksen piiriin kuuluvat saneeraustoimenpiteet
 korjaustilanteet, joita ovat 1) hengenvaaraa aiheuttavat viat, 2) liikenneturvallisuutta
vaarantavat viat, 3) liikennettä merkittävästi haittaavat pienet viat
 menettelytavat hätäviranomaisten yhteydenottoon reagoimiseen
 liittymädokumentoinnin sisällön
 poikkeuksellista hoitoa vaativat kohteet
Ylläpito ja kunnossapito
Liikennevalojen toiminnan seuranta käsittää liikennevalojen teknisen valvonnan (käyttötehtävät, huoltopalvelut, kunnossapitopalvelut, korjauspalvelut) sekä liikenneteknisen
seurannan (valo-ohjelmien turvallinen ja oikea toiminta).
Oulun seudun liikennevalojen ylläpidon ja kunnossapidon osapuolia ovat:
 Oulun Kaupunki, tekninen keskus
 Liikennesuunnittelu
 Oulun katutuotanto
 Katujen kunnossapito (tiemestarit)
 Katujen ylläpito
 Tiehallinto, Oulun tiepiiri
 Oulun Energia (liikennevalojen kunnossapitäjä)
 Laitetoimittajat (suuret ajoitusmuutokset ja takuukorjaukset)
 Suunnittelijat (liikennetekniset ylläpitopalvelut)
 Tienkäyttäjät (käyttäjäpalaute)
Tällä hetkellä sekä Oulun kaupunki että Oulun tiepiiri tilaavat liikennevalojen kunnossapitopalvelut Oulun Energialta. Oulun Energia hoitaa myös vikapäivystyksen, yhteysvikojen korjaukset ja asennukset, koko järjestelmän sähköteknisen ylläpidon sekä lähes kaikki järjestelmän päivitykset, ohjelmointien kopioinnit ja ajan tasalla pitämisen.
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Kuittaukset

Toimenpiteet
työasemalla

poliisi
EC-TRAK

Vikailmoitus

ilmoitu sten ohjaus
oikeaan osoitteeseen

Ohjelmointimuutokset
Viranomaisyhteistyö
Mobiilikuittaukset

tienkäyttäjä

Toimenpiteet
maastossa

Korjaukset
Väliaikaisjärjestelyt

Kuva 9.

Toimintaperiaate vikatilanteessa.

Teknisen valvonnan ja sen vaatiman kunnossapidon tehokkuuden kannalta on tärkeää,
että tienkäyttäjien vikailmoitukset ohjautuvat mahdollisimman nopeasti oikeaan osoitteeseen eli tarkistus- ja korjaustoimenpiteistä vastaavalle toimijalle etenkin, kun toimijoita on useita.
Huomattava vuosittain toistuva ongelma on vialliset silmukkailmaisimet. Nopea reagointi ilmaisinvikoihin on tarpeen, koska niiden aiheuttamista toimintahäiriöistä saadaan
paljon negatiivista palautetta myös tienkäyttäjiltä. Erityisesti talvella, jolloin silmukkailmaisimia ei voida korjata, joudutaan silmukkailmaisimet korvaamaan väliaikaisesti infrapuna- tai tutkailmaisimella ja/tai muuttamaan väliaikaisesti liikennevalojen ohjelmointia haittojen minimoimiseksi. Nopean reagoinnin edellytys on, että kunnossapitäjän ja
liikennevalojen omistajan välillä on sovittu selkeät pelisäännöt eri tilanteita varten. Esimerkiksi talven aikana rikkoutuneiden ilmaisimien korjaukseen on syytä varautua joka
kevät ja periaatteet on määritettävä kunnossapitosopimuksissa.
Taulukossa 11 on esitetty Oulun seudun liikennevalojen teknisen valvonnan osatehtävien ja niiden tarkemmat toimenpiteet.
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Taulukko 11. Liikennevalojen teknisen valvonnan osatehtävät.
Käyttötehtävät

Käyttötehtävät käsittävät erilaisia latteiden hallintaan ja käyttöön liittyviä tehtäviä, kuten:
- liikennevalojärjestelmän laitteiston ja ohjelmiston dokumentointi ja ajan tasalla
- vikaseuranta ja vioista ilmoittaminen
- vikapäivystys
- uusien liikennevalojen kaapelointisuunnitelmien tekeminen sekä sijaintikartaston ylläpito
- johtojen ja kaapeleiden näyttötoiminnat
- kuntotarkastukset
- toimijoiden käyttämän omaisuustietokannan ylläpito
- toimijoiden käyttämän sähköisen dokumentaation ylläpito
- viranomaisyhteistyön mukainen tiedotus
- liikennevalokeskuksen hälytysten hoitaminen

Huoltopalvelut

Hoito(huolto)tehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja
laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa, kuten:
- opastinhuolto ja pesu
- risteyskaappien huolto
- lampunvaihdot
- tiedonsiirtoverkko
- tarvikevaraston ylläpito

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja
kuluneisuutta. Kunnossapidon avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa.
Kunnossapidolla pyritään palauttamaan rakenteen tai laitteen kunto alkuperäistä
vastaavaan / käyttökelpoiseen kuntoon. Kunnossapitotehtäviä ovat:
- opastimien ja pylväiden korjaaminen ja vaihtaminen
- kaapelivikojen korjaaminen
- vikojen määrittäminen ja korjaaminen
- joukkoliikenteen infojärjestelmän takuun ulkopuolelle jäävät korjaustyöt

Peruskorjauspalvelut

Peruskorjaus käsittää kunnossapitoa laajempia toimenpiteitä, joilla parannetaan
rakenteen ja laitteen toimivuutta. Perusparannus nostaa laatutasoa ja siihen kuuluvat
suuremmat toimenpiteet tilataan erillisillä tilauksilla

Tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta saatujen kunnossapitotoimenpiteiden ja vikailmoitusten kirjaus ja kuittausmenettely
Oulun seudulla on tällä hetkellä käytössä tietokantapohjainen vikailmoitusten ja kunnossapitotoimenpiteiden kirjaus ja kuittausjärjestelmä, jonka hallinta on mahdollista
internetin ja selaimen avulla tai mobiilikirjauksella matkapuhelimen avulla. Tietokantapohjaisuus ja mobiilisuus mahdollistavat lähes reaaliaikaisen ja jatkuvan raportointimahdollisuuden.
Liikenneteknisen toiminnan seurantarutiinit
Tällä hetkellä liikennetekninen seuranta perustuu eri lähteistä saatavaan palautteeseen
ja eri hankeyhteyksissä tehtäviin toimivuusselvityksiin. Palautteeseen perustuvaa ongelmakuvausta arvioidaan liikennevalojärjestelmästä saatavalla informaatiolla ja paikan
päällä tehtävällä tilanneseurannalla. Näiden perusteella määritellään mahdollinen korjaustoimenpide. Tulevaisuudessa liikennevalojärjestelmän kehittyessä seurantaa varten tarvittavaa tietoa on käytössä enemmän. Liikennevalojen toiminnanseurannasta ja
analysoinnista tulee säännöllistä, kokonaisuuksia paremmin hallitsevaa sekä häiriöitä
ennalta ehkäisevää.
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Palautteen ja muutostarpeiden käsittely
Tienkäyttäjiltä saadaan eri kanavia pitkin suoranaisten vikailmoitusten lisäksi myös
yleistä palautetta liikennevalojen toiminnasta. Yleisin palautekanava on puhelin. Tienkäyttäjä ei kuitenkaan tiedä hallinnollisia rajoja, joten tässäkin tapauksessa kuten vikavalvonnassa on tärkeää, että palaute ohjautuu mahdollisimman nopeasti oikeaan osoitteeseen.
Tienkäyttäjäpalautteen käsittelyn kehittämiseksi voidaan edetä esimerkiksi seuraavasti:
 toteutetaan palautekanava / keskustelupalsta Oulun kaupungin www-sivuille, jonne
on linkki myös Tiehallinnon www-sivuilta
 palautteet ja vastaukset saatetaan kaikkien nähtäville
 nimitetään palautekanavalle vastuuhenkilö, joka huolehtii, että palautteisiin vastataan säännöllisesti tietyn ajan kuluessa
Tärkeintä on, että palautekanavalla käytävä keskustelu on avointa ja vastaaminen tapahtuu riittävän nopeasti. Tällöin tienkäyttäjät kokevat, että heidän mielipiteitään kuunnellaan.
Seuraavan suunnitteluvaiheen tehtävänä on kartoittaa erilaiset keinot palautteen käsittelyrutiinien tehostamiseksi ja laatia ehdotus sen kehittämiseksi.

8.3

Hallintaohjelmistot

Liikennevalojen hallintaohjelmistot ovat toimittajakohtaisia. Hallintaohjelmistojen avulla
järjestelmän käyttäjät (vastuutahot ja heidän valtuuttamansa tahot) suorittavat laitteiden
teknisen valvonnan (vikavalvonta) sekä liikenneteknisen seurannan ja ylläpidon (ohjelmien toiminta, ohjelmanvaihdot). Tällä hetkellä EC-TRAK-järjestelmässä ovat käytössä:
 alueellinen tilanneseuranta (karttakäyttöliittymä)
 liittymäkohtainen tilanneseuranta (opastinryhmien ja ilmaisimien tila)
 ohjelmien seuranta (ajoituskaavio, yhteenkytkentäkaavio)
 ohjelmanvalinnan hallinta
 parametriohjelmointi
 vikadiagnostiikka-, liikennelaskenta-, komento-, statustila-, konfigurointi- ja erilaiset
kuvien piirto- ohjelmat
Hallintaohjelmistojen käytössä on todettu seuraavia kehittämistarpeita, joiden pohjalta
seuraavassa suunnitteluvaiheessa määritellään tarkemmin tarvittavat toimenpiteet:
 liittymäkohtaisten kojeohjelmointien yhtenäistäminen (ohjelmointitapa vaihtelee liittymittäin kojemallista ja toteutusvuodesta riippuen)
 ohjelmamuistin varmistuskopiointi ohjelmointimuutosten jälkeen (ilman käyntiä kojeella) ja kopioiden hallinta
 liittymäkohtaisen tilaseurannan taustakartta samanlaiseksi kuin suunnitelmassa
 mikäli joukkoliikenne-etuuksia toteutetaan, on niiden toiminnan varmistamiseksi pystyttävä seuraamaan valo-ohjelman toimintaa ja bussin etenemistä linjalla samanaikaisesti yhdellä työasemalla
 myös liikennekameroiden käyttöliittymää pitäisi voida käyttää samalta työasemalta
samanaikaisesti kuin liikennevalojen toiminnan hallintaohjelmistoja
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Liikennevalojen laitetoimittajat ovat kehittämässä järjestelmiään ja niiden käyttöliittymiä
siihen suuntaan, että tulevaisuudessa yhden käyttöliittymän kautta voidaan seurata
liikennetilannetta ja erilaisten järjestelmien tilaa sekä vaikuttaa ohjauksilla erilaisten
järjestelmien / laitteiden tilaan.

8.4

Kojeohjelmointien periaatteet

Oulun seudun liikennevalojen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa pyritään yhtenäisiin
periaatteisiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yleisimmät erikoistoiminnot toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan samassa kojetyypissä samalla tavalla. Sen saavuttamiseksi
seuraavat toiminnot on kuvattu erillisillä kuvauskorteilla:
•

opastinryhmien perustoimintojen ajoituspisteet kytketyssä ohjauksessa: vihreän
aloituslupa, viimeinen pyyntöhetki ja vihreän lopetushetki

•

suojatien viimeisen pyyntöhetken ajoitus kytketyssä ohjauksessa

•

suojatien vihreän aloitus ajoneuvovihreän aikana erillisohjauksessa

•

kaksiaukkoisen opastimen vihreän aloitustavat

•

kiinteä pyyntö kalenterikellon perusteella tiettynä ajankohtana

•

oheispyynnöt ajoneuvo-opastinryhmien kesken ja ajoneuvoryhmältä jalankulkijaopastinryhmälle

•

opastinryhmän ohjelmakohtainen vähimmäisvihreä

•

linkitysehdot: pidennys vihreän alusta, maksimiajan asetus ja konfliktiryhmän
pidennysmahdollisuuden esto

•

testien ja aliohjelmien numerointi

9 Liikennevaloihin liittyvä muu liikenteen hallinta
9.1

Lähtökohdat

Vuoden 2005 alussa käynnistyi Oulun seudulla liikenne- ja viestintäministeriön (LVM),
tiehallinnon ja Oulun kaupungin ja tieliikelaitoksen yhteistyöhanke ”Liikenteen tietopalvelut Oulun seudulla (OLLI)”. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä liikenteen
hallinnan palvelutuotannolle, aikaansaada konkreettisia palveluja liikkujille sekä opetella hankkimaan ja tuottamaan liikenteen tietopalveluita. Vuoden 2005 lopussa valmistuneessa selvityksessä tarkasteltiin alueen nykyinfrastruktuuria ja eri toimijoiden rooleja
sekä etsittiin toteutuskelpoisia palveluita ja toimintamalleja liikenteen tietopalveluiden
pilotoimiseksi Oulun seudulla. Selvityksessä päädyttiin esittämään pilotointia PPP mallin mukaisesti. Mahdollinen pilotointi käynnistynee vuoden 2006 aikana. Hankkeen
pitkän aikavälin tavoitteena on seudullinen liikenteen hallintakeskus.

9.2

Alueellinen liikenteen hallinta

Tärkeimmät liikenteen hallinnan toiminnot ovat kysynnän hallinta, liikenteen ohjaus,
liikenteelle tiedottaminen sekä häiriön hallinta. Liikenteen hallinnan toimintoja tulisi kehittää entistä enemmän alueelliseen liikenteen hallinnan suuntaan. Tähän liittyviä toimintoja ovat muun muassa:
 keliongelmien, ruuhkan ja muiden liikenteen häiriöiden tunnistaminen
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 tieverkon linkeillä ja liittymissä koordinoidusti toteutetut liikenteen ohjaus- ja häiriönpoistotoimet, joilla hoidetaan sen hetkiset tilanteet ja pyritään optimoimaan alueen
tai koko verkon toiminta
 tosiaikaisen tilannetiedon tarjoaminen käyttäjille kelistä, liikenteen sujuvuudesta,
häiriöistä, tietöistä, kunnossapidosta jne.
 vaihtoehtojen tarjoaminen tiekäyttäjille mm. reiteistä ja kulkumuodoista häiriötilanteissa.
Yllä mainittujen alueellisen liikenteen hallinnan toimintojen hoitaminen edellyttää alueelliseen liikenteen hallintaan osallistuvilta toimijoilta (poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus, kunnat, tiehallinto, urakoitsijat) tiivistä yhteistyötä.
Alueellisessa liikenteen hallinnassa erityisen tärkeää on häiriönhallinta, eli tilanteeseen
parhaiten sopivien ohjaus- ja tiedotustoimenpiteiden valinta eri toimijoiden (kaupunki,
Tiehallinto, poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus, ympäristökunnat jne.) välisenä yhteistyönä. Esimerkiksi onnettomuustilanteessa liikenne ohjataan muuttuvan ohjauksen tai
tiedotuksen avulla ennalta suunnitelluille varareiteille, mikä saattaa edellyttää liikennevalo-ohjelman vaihtoa reitin varrella olevissa liikennevaloissa ja pakko-ohjauksia hälytysajoneuvojen saapumisreitillä. Liikennevalojen toimintahäiriö (valot keltavilkulla) esimerkiksi liikenteellisesti ongelmallisessa ramppiliittymässä saattaa puolestaan turvallisuussyistä edellyttää nopeusrajoituksen muutosta moottoritiellä.
Oulussa toimii tällä hetkellä tiehallinnon liikennekeskus, joka on vastannut 1.6.2003
lähtien koko Pohjois-Suomen yleisten teiden liikenteen hallinnasta. Oulun seudun alueellisen liikenteen hallinnan organisoinnissa on olemassa kolme päävaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on jatkaa toimintaa nykyisen hajautetun mallin mukaan eri toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä. Toinen vaihtoehto on yhdistää Oulun seudun liikenteen
hallinta tiehallinnon liikennekeskukseen. Kolmas vaihtoehto on kehittää tiiviissä yhteistyössä tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa toimiva erillinen yksikkö.
Oulun seudulla liikenteen hallinnan kehittäminen etenee erillisten hankkeiden kautta.
Kehittämistyössä tulee myös kartoittaa alueellisen liikenteen hallinnan (käyttäjä)tarpeet
ja tavoitteet pitkällä aikavälillä sekä vaihtoehtoiset toimintamallit ja määritellä etenemispolku nykytilasta tavoitetilaan.

9.3

Alueellisen liikennevalo-ohjauksen kehittäminen

Liikennevalojen alueelliseen ohjaukseen ja liikenneohjattuun optimointiin on käytettävissä useita ohjelmistoja. EC-TRAK- ja OMNIVUE -järjestelmissä ovat käytettävissä
mm. SPOT- ja SCOOT -ohjelmistot. Näiden ohjelmistojen perusideana on säätää kiertoaikaa ja vihreän ajan jakoa liikennetilanteen mukaan alueellisen optimoinnin periaatteella. Edellä mainitut ohjelmistot ovat käyttökelpoisia pitkäaikaisen ja laajan alueen
ylikysynnän sekä erilaisten alueellisten (reittien) joukkoliikenne-etuuksien hallinnassa.
Verrattuna perinteiseen suomalaiseen kytkettyyn ohjaukseen, jossa on jonkin verran
liikenneohjausta, em. ohjelmistoilla ei ole saavutettavissa niin suuria parannuksia kuin
täysin kiinteän aikaohjauksen ympäristössä.
Alueellista sumeaa ohjausta kehitetään mm. Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa.
Kehitystyöhön osallistuvat jonkin verran myös laitetoimittajat. joten tulevaisuudessa
sumea ohjaus on mahdollisesti integroitavissa myös liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmiin sekä ohjauskojeisiin.
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Liikenteen seuranta

Liikennetiedot voidaan tiedon ajantasaisuuden perusteella jakaa liikenteen tilastotietoihin ja ajantasaisiin liikennetietoihin.
Liikenteen tilastotietoja tarvitaan liikenteen yleisen kehityksen seuraamiseen, pitkän
aikavälin ennusteiden laatimiseen ja liikennejärjestelmän suunnitteluun, joten niiden
osalta tiedon ajantasaisuus ei ole kriittistä. Tilastotietoja kerätään tiehallinnon LAM järjestelmällä (liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä), Oulun kaupungin liikennelaskentajärjestelmällä ja muilla vuosittain tehtävillä automaatti- tai käsilaskennoilla.
Myös liikennevalojärjestelmä kerää tietokantoihinsa tilastotietoja, joilla voitaisiin lisätä
myös yleisen liikenteen tilastotietojen kattavuutta.
Ajantasaista liikennetietoa tarvitaan päivittäisessä liikenteen hallinnassa. Ajantasaisuus
määräytyy liikenteen hallinnan sisällön ja sen laatutason mukaan. Liikennevaloohjauksessa valo-ohjelman toimintaa säädetään jokaisen yksittäisen ajoneuvohavainnon perusteella. Ajantasainen tiedotus liikenteen sujuvuudesta (liikennetilanneluokka)
edellyttää, että kerätyt liikennetiedot ovat tiedotuspalvelun hyödynnettävissä enintään
muutaman minuutin viiveellä.
Tällä hetkellä tiehallinnolla on Oulun seudulla 14 seurantapistettä. Ne mittaavat liikennetietoja ajantasaisesti mutta tiedot kerätään keskusjärjestelmään ja tiedotuspalvelun
käyttöön noin 20 minuutin välein. Yhdeksän seurantapisteen tiedot esitetään Tiehallinnon www-palvelussa karttapohjalla. Tiehallinto on laatinut Liikenteen seurannan valtakunnallisen yleissuunnitelman (2002), jossa Oulun kaupunkiseudun liikenteen seurannan kehittäminen on nostettu ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan. Myös Tiehallinnon
selvityksessä ajantasaisen matka-aikatiedon hankinnasta on Oulun seudun tiestöä
esitetty suurten kaupunkiseutujen sekä runkoteiden seurantakohteeksi. Suunnitelmien
toteutuessa Oulun seudun liikenteen seuranta paranee merkittävästi, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet myös ajantasaisen tiedotukseen.
Oulun kaupunki on suorittanut automaattista liikennelaskentaa (poikkileikkaus) silmukkailmaisimilla vuodesta 1985 lähtien. Tieto tallentuu liikennevalokeskukseen, josta se
lähetetään 15 minuutin välein kaupungin keskustietokoneelle. Vuorokausiliikennemäärät ja vilkkaimman 15 minuutin liikennemäärät ovat nähtävissä Oulun kaupungin wwwsivuilla. Pisteiden määrää pyritään jatkossa lisäämään ottaen huomioon liikennevalojen
hyödyntämismahdollisuudet. Informaation jakamisessa pyritään avoimiin rajapintoihin,
jotka mahdollistavat liikennetietojen laajemman ja joustavamman hyödyntämisen.
Liikenteen seurannan kehittämistarpeita Oulun seudulla
 pisteiden määrän lisääminen kohteissa, joissa ne palvelevat parhaiten tiedotuspalveluja
 pääkatujen ja pääteiden liikennetietojen päivitys ja liikennetilanteen arviointi enintään viiden minuutin viiveellä siten, että tiedotuspalvelussa voidaan esittää numeroarvojen lisäksi liikennemääräluokka (esim. suuri, keskimääräinen, pieni…) ja liikennetilanneluokka mittauspiste- ja linkkikohtaisesti
 liikenteen keskinopeuden mittaus verkon keskeisimmillä linkeillä liikennetilanneluokan (liikenne sujuvaa, jonoutunut, hidasta, pysähtelee, seisoo) arvioimiseksi
 liikennekamerakuvan välittäminen keskeisimmistä liittymistä / katujaksoilta internetissä ja tulevaisuudessa (3G aikakaudella) myös suoraan tienkäyttäjien omiin laitteisiin
Liikennevaloissa olevien ilmaisimien hyödyntäminen liikenteen ajantasaisessa seurannassa on periaatteessa mahdollista. Ohjauskojeen keräämien liikennetietojen siirto
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liikennevalojärjestelmän ulkopuolelle edellyttää kuitenkin toimenpiteitä ohjauskojeilla
ja/tai liikennevalojen käyttö- ja valvontajärjestelmässä eikä ole välttämättä toteuttavissa
kovin nopealla aikataululla. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen edellyttää lisäselvityksiä.
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Liitteet
1. Oulun liikennevalot, osa-aluejako (kartta)
2. Liikennemäärät (kartta)
3. Liittymien liikennevalo-ohjauksen toteutuksen priorisointi (taulukko)
4. Liikennetilanteiden käyttöajat
5. Liikennevalojen osa-aluekohtaiset suunnitteluperusteet (taulukko)
6. Vihreät aallot eri liikennetilanteissa (kartta)
7. Bussietuuksien toteutusperiaatteet
8. Joukkoliikenteen etuudet liittymittäin
9. Kaaviot liikennevalojen hallinnan ja ylläpidon toimintamalleista
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2

400

8

6

0,40

0

1

50

40

Haukiputaantie (St 847)-Kellonväylä (Yt 8471)

TH

548

2

1

7

25

0

0

0

0

0,30

0

1

51

41

Vt 8 - Lumijoentie (St 813)

TH

578

1

0

1

4

0

0

0

0

0,58

8

1

32

42

Limingantie (St 847)-Perkkiöntie

Oulu

141

1

1

6

21

0

0

0

0

0,25

0

1

44

43

Oulunlahdentie (St 815)-Pirttilammentie

Oulu

520

1

0

1

4

6

400

24

18

0,50

0

1

26

44

Oulunlahdentie (St 815)-Palokankaantie

Oulu

519

1

0

1

4

6

400

24

18

0,50

0

1

26

45

Eteläsuomentie (St 847)-Virtaojantie

Oulu

526

0

1

5

18

0

0

0

0

0,25

0

1

37

46

Konetie-Liitintie

Oulu

553

0

0

0

0

3

700

21

16

0,00

0

1

17

47

Haukiputaantie (St 847)-Taskisentie

Oulu

410

3

0

3

11

2

200

4

3

0,40

0

1

25

48

Tulliväylä - Paulaharjuntie

Oulu

566

3

0

3

11

0

0

0

0

0,30

0

1

22

49

Raitotie (Yt 18708)-Pohjantie (Vt 4), länsi

TH

552

3

0

3

11

0

0

0

0

0,20

0

1

22

50

Vt 4, Iin Shellin risteys

TH

575

2

0

2

7

0

0

0

0

0,22

0

1

15

Oulu

504

2

0

2

7

0

0

0

0

0,00

0

1

15

TH

551

2

0

2

7

0

0

0

0

0,20

0

1

15

51

Rautatienkatu-Arkistokatu

52

Raitotie (Yt 18708)-Pohjantie (Vt 4), itä

53

Koskelantie-Suolamännyntie

Oulu

559

2

0

2

7

0

0

0

0

0,30

0

1

15

54

Vaalantie (Yt 8300)-Poikkimaantie

Oulu

516

1

0

1

4

1

470

5

4

0,20

0

1

12

55

Haukiputaantie (St 847)-Revontie

TH

569

0

0

0

0

2

290

6

4

0,50

0

1

5

56

Paulaharjuntie-Korjaamontie

Oulu

567

1

0

1

4

0

0

0

0

0,40

0

1

8

57

Koskelantie-Oulunseläntie

Oulu

558

1

0

1

4

0

0

0

0

0,30

0

1

8

58

Kasarmintie-Kosteperänkatu

Oulu

538

1

0

1

4

0

0

0

0

0,40

0

1

8

59

Albertinkatu-Torikatu

Oulu

501

1

0

1

4

0

0

0

0

0,00

0

1

8

60

Poikkimaantie-Kajaanintie

Oulu

515

0

0

0

0

2

260

5

4

0,35

0

1

5

61

Poikkimaantie-Knuutilankankaantie

Oulu

514

0

0

0

0

2

110

2

2

0,20

0

1

3

62

Kasarmintie-Koskenniska

Oulu

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40

0

1

1
1

63

Haukiputaantie (St 847)-Takkurannantie (Yt 18729)

TH

572

0

0

0

0

0

300

0

0

0,40

0

1

64

Haukiputaantie (St 847)-Kellon Asematie (Yt 18727)

TH

573

0

0

0

0

0

300

0

0

0,30

0

1

1

65

Eteläsuomentie (St 847)-Oulunportti

Oulu

524

0

0

0

0

0

0

0

0

0,20

0

1

1

66

Eteläsuomentie (St 847)-Lepolantie

Oulu

525

0

0

0

0

0

0

0

0

0,20

0

1

1

aamuruuhka
normaali
iltaruuhka
hiljainen
erittäin hiljainen
kauppaliikenne
yleisötapahtuma
varalla
varalla
varalla
varalla
varalla
varalla
häiriötilanne
valot pois toiminnasta, vilkku
valot pois toiminnasta, pimeä

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LIIKENNETILANNE

15
16

14

13

11
12

10

9

7
8

6

5

3
4

2

1

keltavilkulla
pimeänä

häiriöohjelma

erikoisohjelma varalla

erikoisohjelma yleisötapahtuma
erikoisohjelma varalla

erikoisohjelma kauppa

erillis hiljainen

erillis normaali
erillis iltaruuhka

erillis aamuruuhka

kytketty varalla

kytketty iltaruuhka
kytketty hiljainen

kytketty normaali

kytketty aamuruuhka

OHJELMA

LIIKENNETILANTEIDEN KÄYTTÖAJAT

LIITE 4

LIIKENNETILANTEIDEN KÄYTTÖAJAT

LIITE 4

LIIKENNETILANTEIDEN KÄYTTÖAJAT

LIITE 4

LIIKENNETILANTEIDEN KÄYTTÖAJAT

LIITE 4

LIIKENNETILANTEIDEN KÄYTTÖAJAT

LIITE 4

Pohjoinen alikulku

Aleksanterikatu

Valtatie

Merikoskenkatu

Alakyläntie

Kuusamontie 1

Kajaanintie

Saaristonkatu

Kainuuntie

Joutsentie

Limingantulli

Katu- / tiejakso /
liittymä

Ohjaustapa

Kytketty ohjaus + Erillisohjaus

24 = ei
25 = Ratakadulta oikealle + Kajaanintieltä
vasemmalle

Linkitys ilman kiinteää
kiertoaikaa (= pumppu)

24, 25, 65, 64

70 s kytketty

70 s kytketty
ohjaus

Pimeä,
16,20
erillisohjaus
Erillisohjaus

Liittymään 24 lisätään oma vaihe Tulliväylältä vasempaan kääntyville. Alikulusta
vasemmalle jälkivihreällä.
Linkityksessä (pumppu) pääsuunta saa aloitusluvan vasta, kun molempien
liittymien sivusuunnat ovat valmiita lopettamaan.
Liittymässä 25 Ratakadulta oikealle kääntyville 2-aukkoinen opastinryhmä.
Liittymä 65 kytketän pumppuun ja 64 on aina erillisohjauksessa. Varalle
suunnitellaan ja toteutetaan 4 yhteenkytkentäohjelmaa ilman JL-etuuksia.
Alikulun liittymien toteuttaminen erillisohjattuina antaa mahdollisuuden optimoida
keskustan liittymien ja Kajaanintien liittymien aallot erikseen

Pimeä

Pumppu
64 erillisohjaus

45 s kytketty
ohjaus
70 s kytketty
ohjaus

Pimeä,
70 s kytketty
114 erillisohjaus ohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus
kaikissa

Kauppurienkadulla kevyen liikenteen suojatien kohdalla pysähdys ja siitä
molempiin suuntiin aalto 3 seuraavan liittymän läpi.

Uusi lyhyen kiertoajan kytketty ohjaus.

Ei
Liittymässä 16 bussipidennys sillalta päin
(etuus tehdään perinteisellä mallilla, pidennys
kiertoajan puitteissa)

16, 17, 32, 11, Kytketty ohjaus
20, 39, 40

Kytketty ohjaus

103, 104, 105

Aamu- ja iltaruuhkassa 90 s kytketty ohjaus ja aalto välillä 160-162-168

160, 162, 163, 164 ja 165 pääsuunta suoraan

114, 101 ja 106 Merikoskenkatu suoraan, 101 Yhteenkytkentäohjelmissa tarvetta vain pieniin ajoitussäätöihin.
myös Valtatieltä Merikoskenkadulle kääntyville Uusi 80 s ohjelma normaaliliikennettä varten
107 etuudet Valtatie suoraan

111 Kuusamontieltä vasemmalle keskustan
suuntaan

Kytketty ohjaus +
122TH,
Erillisohjaus
123TH,
124TH, 111TH

AR, IR

90 s kytketty

45 s kytketty ohjaus

90 s kytketty ohjaus

90 s kytketty ohjaus 160

90 s kytketty ohjaus,
jossa leveä vihreä aalto
molemmissa
ajosuunnissa

90 s kytketty ohjaus,
risteyssillan
tyhjeneminen pyritään
turvaamaan.

90 s kytketty ohjaus.
Sujuva aalto aamulla
keskustaan päin, illalla
keskustasta pois

90 s kytketty ohjaus,
jossa leveä vihreä aalto
molemmissa
ajosuunnissa

AR 90 s kytketty ohjaus,
jossa vihreä aalto 53:n
ja 130:n välillä; 131
erillisohjauksessa
IR 90 s kytketty ohjaus,
jossa aalto välillä 131 53

Pumppu
Pumppu
64 erillisohjaus 64 erillisohjaus
Varalle 90 s kytketty
ohjaus ilman JLetuuksia

45 s kytketty
ohjaus
80 s kytketty
ohjaus

80 s kytketty
ohjaus

80 s kytketty

80 s kytketty
ohjaus

80 s kytketty
ohjaus.

70 s kytketty
ohjaus.
Erillisohjaus
kaikissa
muissa, 63
pimeänä

Nykyiset aamu- ja iltaruuhkan kiertoajat 90s, Päiväliikenteeseen uusi 80 s ohjelma.
Hiljaisen liikenteen aikana 70s ohjelma. Suuntajakauma tasainen, joten aalto
tärkeä molemmissa suunnissa. Periaatteet kirjattu yhteenkytkentäpalaverin
muistioon ja Synchroon
Yhteenkytkentää tarkistettava moottoritien ramppiliittymissä (27, 28). Rampeille
ruuhkapurkutoiminnot.
Pieniä säätöjä nykyisiin yhteenkytkentäohjelmiin (vihreät ajat / kuormitusasteet
tasapainoon). Uusi 80 s ohjelma päiväliikenteeseen.
111 optimoidaan aamuruuhkassa vasemmalle kääntyvien vihreän perusteella.
122 Kemiran suunta oma vaihe (tarkista onnettomuudet, ajoura).
123 moottoritielle vas. kääntyminen sujuvammaksi Kiertotien suunnasta (raskasta
liikennettä). Ramppiliittymiin 122 ja 123 ruuhkanpurkutoiminto rampeille.
Liittymässä 111 toteutetaan hiljaisen liikenteen erillisohjelmassa raskaan liikenteen
etuus Kiertotien tulosuunnalta.

114, 101, 102, Kytketty ohjaus
106, 107

Etuudet välillä OYS - Ratakatu
50 sivusuunnalta ja Kajaanintie suoraan
Muissa liittymissä Kajaanintie suoraan
Liittymä 63 ei etuuksia

50, 49, 48, 28, Kytketty ohjaus + Erillisohjaus
27, 26, 63

80 s kytketty
ohjaus
sujuva aalto
molempiin
suuntiin

130:ssa 80 s
kytketty ohjaus
ja aalto
Kainuuntien
suunnassa,
53 ja 131
erillisohjaus

80 s kytketty
ohjaus

Erillisohjaus
kaikissa

Erillisohjaus
kaikissa

70 s kytketty
ohjaus

Erillisohjaus
kaikissa

Erillisohjaus
kaikissa

NL

90 s kytketty ohjaus
80 s kytketty
ohjaus kaikissa kaikissa liittymissä
mutta 180 yktarve
arvioidaan
liikennetiedon
perusteella

Autoliikenne Uusikatu-Aleksanterinkatu -jaksolla vain länteen
Pimeä,
Yhteenkytkentä liittymävälillä 5-19 suunnitellaan joukkoliikenteen ajorytmin ehdoilla 5 erillisohjaus

Aamu- ja iltaruuhkassa nykyiset kiertoajat 90s. Normaaliliikenteessä uusi 80 s:n
ohjelma. Joutsentie (130) kytkettynä aamu- ja iltaruuhkassa sekä
normaaliliikenteessä. Hiljaisen liikenteen aikana erillisohjaus kaikissa liittymissä.
Moottoritien ramppiliittymissä toteutetaan ruuhkanpurku, jolla varmistetaan, että
rampin jonot eivät ulotu moottoritielle.
Liittymässä 129 ramppia priorisoidaan Professorintien ja Kainuuntien
kustannuksella. Vasemmalle kääntyvien vihreä sivusuunnan vaiheen alkuun.

Liittymässä 131 kytketty ohjaus vain iltaruuhkassa muulloin erillisohjaus
Liittymässä 53 kytketty ohjaus aamu- ja iltaruuhkassa; muulloin erillisohjauksessa
Suunnitellaan nykyisille kaistajärjestelyille

168, 166, 165, Kytketty ohjaus +

Etuudet 5:ssä Saaristonkatu suoraan ykohjelmissa (kiertoajan puitteissa) ja
erillisohjauksessa

21:ssä bussietuudet nykyisillä pitkäsilmukoilla
yk-ohjelmissa (kiertoajan puitteissa) ja
erillisohjauksessa

53:ssa bussietuudet erillisohjauksessa
nykyisillä pitkäsilmukoilla

HL

Kiertoajat 90 s (aamu- ja iltaruuhka), 80 s (normaali liikenne) ja 70 s (hiljainen
Erillisohjaus 35, 70 s kytketty
liikenne).
ohjaus kaikissa
37, 38 ja 180
Limingantiellä vihreä aalto molemmissa ajosuunnissa. Aallon rakenteessa on
Muut pimeänä paitsi 180:ssa
pääperiaatteena, että aallon takareunassa ei ole turvallisuutta vaarantavia
"leikkauksia". Aallon rakenteessa on otettu huomioon myös bussien ajorytmi.
Puistokadulta saapuva etelään kääntyvä liikenne on osittain aallossa. Puistokadun Uusikadun liittymässä etelästä vasemmalle kääntyvä liikenne on aallossa
Torikadulle saakka.

180, 37, 35, 34, 45 = Limingantie suoraan
33 = Limingantie vas. ja Puistok. oikealle
36, 46 = Puistokatu suor. 47 = Puistokatu
idästä oikealle + Torikatu pohj. vasemmalle

EHL

Ajoitusperiaatteet
Muutostarpeet ja yleiset periaatteet

JL-etuudet

4, 5, 18, 43, 19 Kytketty ohjaus
5 myös erillisohjaus

130, 129, 128, Kaikissa kytketty ohjaus ja
21
erillisohjaus

130, 131, 53

180TH, 37, 35, Kytketty ohjaus kaikissa,
34, 45, 33, 36, 180TH mukana
yhteenkytkennässä aamu- ja
46,47,38
iltaruuhkassa sekä
liikenneohjatusti (liikennemäärä)
normaaliliikenteessä
Erillisohjaus 35, 37, 180 ja 38

Liva
numerot

LIIKENNEVALOJEN OSA-ALUEKOHTAISET SUUNNITTELUPERIAATTEET
LIITE 5 (SIVU 1 / 2)

Muhos+hallinto

Kempele

Kuusamontie 3

Teuvo Pakkalankatu

Professorintie

Konetie

Maanmittarintie

Kastellin Häkki

Maasälväntie

Vaalantie

Kuusamontie 2

Kainuuntie 2

Oulunlahti

Paulaharjuntie

Jalankulkuvalot

Kiertotie / Toppila

Takalyötty

Poikkimaantie

Valtatie - Tulliväylä

Maantie 815

Haukiputaantie

Erkkola

Tulliväylä

Kajaaninkatu

Linnankatu

Uusikatu

Eteläinen alikulku

Linkitys ilman kiinteää
kiertoaikaa (= pumppu)

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

67, 133, 135,
132
113TH, 115,
170
171, 143

108

142

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

54

51

192

193

30

62

303TH, K301, Erillisohjaus
K302
K203, K205,
Erillisohjaus
K202, K204
M101
Erillisohjaus

Erillisohjaus

190, 191

121TH, 120TH Erillisohjaus

185TH, 186TH Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

181,184

Erillisohjaus

110

140TH,
148TH,
149TH, 145

Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Tarkennettu liittymäkohtaisessa
suunnitelmaselostuksessa
Erkkolasta oikealle ja Kajaanintie suoraan

Valtatieltä vasemmalle

188 Häkin suunnasta Erkkolan sillalle ja
Kasarmintielle sekä Erkkolan sillalta ja
Kasarmintieltä Häkin suuntaan
189 Erkkolan sillalta ja Vaalantien suunnasta
(pääsuunta) sekä Sangintieltä (sivusuunta)

Ei

Ei

151 päätie suoraan
150 päätie oikealle + sivusuunnalta vas
152 päätie suoraan + sivusuunta
140 Oulunsalon suunnasta suoraan ja
vasemmalle. Keskustan suunnasta suoraan ja
oikealle. Kaakkurin suunnasta vasemmalle.
Kempeleen suunnasta suoraan ja vasemmalle.
142 Limingantie suoraan

Kytketty ohjaus + Erillisohjaus

Erillisohjaus

Kytketty ohjaus

Ei

Ei

1 = Ratakadulta oik. + Saaristonkadulta vas.
2 = Saaristokatu suoraan

151, 150, 152, Erillisohjaus
154TH

188, 189

99, 98

41, 14, 12

22, 13, 15, 42 Kytketty ohjaus

31, 29, 5, 6, 7, Kytketty ohjaus
8, 9, 10, 23

2, 1, 66

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Rambollin suunnitelman mukaan. Lisätty joukkoliikenne-etuudet.

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Ruuhkantunnistus ja ruuhkanpurkutoiminto

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Tarkennettu liittymäkohtaisessa suunnitelmaselostuksessa

Linkitys liittymän 111 pohjoisen tulosuunnasta.

Liittymien 140 ja 146 välillä linkitys, jossa varmistetaan 140:stä Oulunsalon
suuntaan lähtevän jonon läpipääsy liittymästä 146 (maksimiajan asetus liittymässä
146, kun 140:ssä vihreä alkaa)
Liittymän 140 Kaakkurin suuntaan menevän liikenteen vihreä alkamistieto
välitetään liittymään 148, jossa vastaava toiminto kuin 140 -> 146

Vihreä aalto varmistettu Oulunsuuntien - Poikkimaantien suunnassa aamu- ja
iltaruuhkassa kytketyllä ohjauksella

Kytkentä määräytyy Kajaanintien ja Torikadun uusien valojen perusteella.
Liittymässä 22 kevyttä liikennettä painottava ohjausperiaate = puolikierto ja jkvihreän alkaminen aikaisemmin kuin ajoneuvovihreä
Liittymiin 13 ja 15 yöaikaa varten mahdollisimman lyhyt kiertoaika, joka kytketään
liittymiin 12 ja 14
Aamuruuhkan aikana liittymä sovitetaan Tuiran suunnasta tulevaan aaltoon.
Aaltosuunnittelussa huomioidaan liittymien 41ja 42 yhteenkytkentä.
Liittymiin 12 ja 14 yöaikaa varten mahdollisimman lyhyt kiertoaika, joka kytketään
liittymiin 13 ja 15
Erillisohjauksessa kaikkina aikoina. Pääsuunnan vihreän alkamisen linkitys
liittymien välilä ruuhka-aikoina.

Pumppu ilman kiinteää kiertoaikaa kaikissa liikennetilanteissa. Liittymässä 2
Rautatienkadulta pohjoisesta oma vaihe, etelästä oikealle 2-aukkoinen
opastinryhmä ja alikulusta vasemmalle jälkivihreällä. Liittymässä 1
Lintulammentieltä vasemmalle eteläiseen alikulkuun kääntyville oma vaihe,
pohjoisesta oikealle kääntyville 2-aukkoinen opastinryhmä ja alikulusta päin
vasemmalle jälkivihreällä.
Uudellekadulle tulossa kevyen liikenteen valot Sepänkadun liittymään ja valoohjaus Nummikadun liittymään.
IR:Saaristonkadun liittymä on aallon ”jakopiste”. Aallon suunnan painopiste
jakopisteestä Limingantulliin päin ja Kajaanintielle päin
AR: Aaltojen painopiste keskustaan päin
70 s kytketty
ohjaus

Pumppu

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

70 s kytketty
Pimeä
12 ja 14 kytketty ohjaus
ohjaus 45 s

Pimeä
70 s kytketty
13 ja 15 kytketty ohjaus
ohjaus 45 s
22 pimeä

Pimeä,
5 erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

Erillisohjaus

80 s kytketty
ohjaus

80 s kytketty
ohjaus
Aallon
painopiste
keskustaan
päin
80 s kytketty
ohjaus, liittymä
22 puolikierrolla

Pumppu

Erillisohjaus

Erillisohjaus

90 s kytketty ohjaus

90 s kytketty ohjaus, AR
aalto sovitetaan Tuiran
suunnasta (16) tulevaan
aaltoon
Erillisohjaus

90 s kytketty ohjaus,
liittymässä 22 AR
puolikierrolla

90 s kytketty ohjaus
Aallon painopiste
keskustasta
Limingantulliin päin

Pumppu
Varalle 90 s kytketty
ohjaus ilman JLetuuksia
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VIHREÄT AALLOT ERI LIIKENNETILANTEISSA

LIITE 6 (SIVU 2 / 3)

VIHREÄT AALLOT ERI LIIKENNETILANTEISSA

LIITE 6 (SIVU 3 / 3)

BUSSIETUUKSIEN TOTEUTUSPERIAATTEET

LIITE 8 (SIVU 1 / 6)

BUSSIETUUDET PITKÄSILMUKOITA KÄYTTÄEN
Erillisohjaus
Liittymissä, joissa bussietuudet toteutetaan käyttäen pitkäsilmukoita, etuustoimintoina
erillisohjauksessa käytetään vain pidennystä ja aiennusta. Ryhmän x etuuksissa käytettävät apuryhmät ovat x-nv (bussietuuden näyttöryhmä) ja x-B (bussipidennyksen
apuryhmä). Näyttöryhmällä ei ole vihamielisyyksiä, ja sen maksimiaika asetetaan hyvin
pitkäksi (esim. 99 s). Bussipidennyksen apuryhmällä on samat vihamielisyydet (merkitään vaihtumisaikataulukkoon) kuin pääryhmällä.
Näyttöryhmän x-nv toiminta kuvataan testikaavioissa. Se tulee vihreäksi pitkäsilmukasta saatavasta bussi-ilmaisusta, jos pääryhmä ei ole vihreänä ja menee punaiseksi pääryhmän vaihtuessa vihreäksi.
Ilmaisinlogiikan ohjelmointitaulukkoon merkitty bussi-ilmaisin pyytää ryhmän x-B vihreäksi ja antaa sille pidennyksen, jonka aikana bussi ehtii ajaa ilmaisimelta pysäytysviivalle. Ryhmällä x-B on pitempi maksimiaika kuin pääryhmällä, ja pääryhmä seuraa
vihreänä x-B:n mukana. Ilmaisinlogiikan antama pidennys estetään, kun maksimiaikaa
on jäljellä vähemmän kuin bussin ajoaika ilmaisimelta pysäytysviivalle.
Bussiaiennustesti on jatkuvatoiminen aliohjelma, joka poistaa vihreänä olevilta ajoneuvoryhmiltä pidennysmahdollisuuden ryhmän x-nv ollessa vihreänä (eli jos bussi on lähestymässä liittymää pääryhmän ollessa punaisena). Aiennuksen toteutuminen estetään, jos samanaikaisesti jollakin konfliktisuunnalla on käynnissä bussipidennys.
Bussin tulosuunnan konfliktisuunnilla on muuttuva minimivihreä, joka estää vihreän
katkeamisen liian pian, jos suunnalla on liikennettä. Muuttuvan minimivihreän käyttö
edellyttää, että tulosuunnalla on kulkuilmaisin. Jos kulkuilmaisinta ei ole, käytetään
pitempää minimivihreää tai vähimmäisvihreäapuryhmiä. Nämä tulevat vihreäksi pääryhmän oheispyynnöstä, pidentyvät aina maksimiaikaansa ja menevät sitten itse punaiseksi. Pääryhmä saa pidentyä vähimmäisvihreäapuryhmän vihreän loppuun asti,
mikäli suunnalla on liikennettä.
Kiinteän kiertoajan kytketty ohjaus
Kiinteän kiertoajan kytketyssä ohjauksessa bussietuustoimintoina käytetään pidennystä
ja aiennusta silloin, kun bussi-ilmaisut saadaan pitkäsilmukoilta. Käytössä ovat samat
apuryhmät (x-nv ja x-B) kuin erillisohjauksessa. Näyttöryhmän toiminta on myös samanlainen kuin erillisohjauksessa.
Bussipidennyksen apuryhmä merkitään ajoituskaavioon; sen vihreä alkaa samaan aikaan kuin pääryhmän vihreä, mutta loppuu myöhemmin (bussipidennyksen maksimiajan verran). Bussi-ilmaisinlogiikka pidentää ryhmän x-B vihreää sen verran, että
bussi ehtii ajaa ilmaisimelta pysäytysviivalle. Bussi-ilmaisinlogiikan toiminta estetään
tietyllä kierron hetkellä (esitetään ajoituskaaviossa). Seuraavan vaiheen ryhmien vihreää on voitava lyhentää bussipidennyksen verran. Bussipidennys ei siis vaikuta kierrossa muuhun kuin seuraavan vaiheen ryhmien vihreän pituuksiin.
Bussiaiennuksen testaus aloitetaan yhteenkytkennässä edellisen vaiheen ryhmien vihreän alusta. Ryhmiltä poistetaan vihreän pidennysmahdollisuus ryhmän x-nv ollessa
vihreänä. Bussin tulosuunnan konfliktisuuntien vihreän liian aikainen katkeaminen estetään samalla tavoin kuin erillisohjauksessa.
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ERILLISOHJAUKSEN BUSSIETUUDET OULA-LAITTEILLA
Ilmaisujen käsittely
Liittymissä, joissa bussietuudet toteutetaan käyttäen ns. OULA-laitteita, bussin ajoneuvotietokone lähettää pyyntö- ja kuittausilmaisut bussin ohittaessa ennalta määritetyn
pyyntö- tai kuittauspisteen. Bussipyynnöt kerätään kojeella laskuriin (”etuuslaskuri”),
jonka arvo kasvaa yhdellä jokaisesta bussipyyntöpisteen ohittavasta bussista ja vähenee yhdellä jokaisesta liittymän jälkeen sijaitsevan kuittauspisteen ohittavasta bussista.
Bussietuuden näyttöryhmä x-nv on vihreänä, kun pyyntöpisteen ja liittymän välillä on
busseja. Näyttöryhmä x-nv on punaisena, kun busseja ei tällä välillä ole (kun laskurin
arvo on nolla).
Kun bussipidennyksen apuryhmän maksimiaikaa on jäljellä vähemmän kuin ajoaika
pyyntöpisteeltä pysäytysviivalle, laitetaan päälle ilmaisuesto. Ilmaisueston ollessa päällä ilmaisut kerätään toiseen laskuriin (”estolaskuri”). Estolaskuriin kertyneet ilmaisut
siirretään etuuslaskuriin, kun ilmaisuesto otetaan pois päältä (joukkoliikennesuunnan
vihreän päättyessä).
Pidennys
Ryhmän x bussipidennyksen apuryhmä x-B1 saa aloitusluvan samoissa vaiheissa kuin
pääryhmä ja tulee vihreäksi pääryhmänsä oheispyynnöstä. Sen maksimiaika on halutun ylimääräisen bussipidennyksen verran pitempi kuin pääryhmällä. Muutoin sen toiminta (vaihtumisajat, maksimiaikalaskennan käynnistystapa, vihreän lopetus) on sama
kuin pääryhmällä.
Kun näyttöryhmä x-nv on vihreänä, valoja on lähestymässä bussi. Näyttöryhmän vihreätieto pyytää bussipidennyksen apuryhmän vihreäksi, ja vihreä pidentyy (pidennysaika 0,1 s) niin kauan kuin näyttöryhmä on vihreänä. Pidennys estetään, kun bussipidennyksen apuryhmän maksimiaikaa on jäljellä vähemmän kuin bussin ajoaika pyyntöpisteeltä pysäytysviivalle.
Aiennus (ja kierron nopeutus)
Bussiaiennustesti on jatkuvatoiminen aliohjelma, joka poistaa vihreänä olevilta joukkoliikennesuunnan konfliktiryhmiltä pidennysmahdollisuuden ryhmän x-nv ollessa vihreänä (eli kun bussi on lähestymässä liittymää). Kuvassa 1 on esimerkki bussiaiennustestistä, jossa opastinryhmälle R3 annettava aiennus poistaa pidennysmahdollisuuden
ryhmiltä R2 ja R4. Aiennuksen toteutuminen estetään, jos samanaikaisesti jollakin konfliktisuunnalla on käynnissä bussipidennys.
Testataan jatkuvasti
Kuva 1. Esimerkki bussiaiennuksesta erillisohjauksessa.
R13
3-nv V IH

ei

on
on
R2 VIH

SV (R2)

ei
on
R4 VIH
ei

SV (R4)
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Ylimääräinen vaihe
Ylimääräisen vaiheen apuryhmiä (x-B2, x-B3 jne.) on yhtä monta, kuin ryhmällä x on
ylimääräisiä vaiheita. Ne saavat aloitusluvan kukin omassa ylimääräisessä joukkoliikennevaiheessaan. Kun käytössä on ylimääräinen vaihe, pääryhmä ei saa suoraan
aloituslupaa missään vaiheessa, vaan aloituslupa annetaan bussipidennyksen ja ylimääräisen vaiheen apuryhmien vaihtuessa ensin vihreäksi. Ylimääräisen vaiheen apuryhmien maksimiaika on halutun ylimääräisen vaiheen mittainen ja maksimiaikalaskenta käynnistetään vihreän alusta. Ylimääräisen vaiheen apuryhmillä on samat vaihtumisajat kuin pääryhmällä.
Näyttöryhmän x-nv vihreänä olo pyytää ylimääräisen vaiheen apuryhmän vihreäksi ja
vihreä pidentyy niin kauan kuin näyttöryhmä on vihreänä. Pidennys estetään, kun ylimääräisen vaiheen apuryhmän maksimiaikaa on jäljellä vähemmän kuin bussin ajoaika
pyyntöpisteeltä pysäytysviivalle.

BUSSIETUUDET OULA-LAITTEILLA YHTEENKYTKENTÄOHJELMISSA
Vaihepulssit
Liittymissä, joissa bussietuudet toteutetaan käyttäen ns. OULA-laitteita, yhteenkytkentäohjelmien ajoitus toteutetaan vaihepulssien avulla (ks. kuva 2). Jokaista vaihetta varten tarvitaan vaihepulssi, joka asettaa ohjelman kiertolaskurin arvoon 0, 50, 100 tai
150. Kiertolaskuri voi asettua seuraavan vaihepulssin osoittamaan arvoon vasta, kun
edellisen vaiheen takuuaika on päättynyt. Takuuajoilla varmistetaan, ettei jokin suunta
jää ilman vihreää, jos kierto on bussipidennyksen tai ylimääräisen vaiheen toteutumisen jälkeen myöhässä (kuva 2).
Bussipidennyksen
käynnistymiskohta
normaalin vihreän
päättymishetkellä

Aiennuksen
käynnistymiskohta bussin
tulosuunnan edeltävän
vaiheen / ryhmän vihreän
alusta

Vaihepulssien avulla toteutetaan ohjelman ajoitus.
Vaihepulssit ajoitetaan järjestelmän yhteisen
peruslaskuriin (base counter). Vaihepulssi asettaa
ohjelman kiertolaskurin (cycle counter) arvoksi 0,
50, 100 tai 150. Ryhmien aloitusluvat,
lopetuskäskyt yms. ajoituspisteet toteutuvat
kiertolaskurin lukeman perusteella. Kiertolaskurin
arvo voi muuttua eli uusi vaihe voi käynnistyä
vasta, kun edellisen vaiheen takuuaika on täyttynyt.

Kuva 2. Vaihepulssit ja takuuajat.

Kierron nopeutuksen
käynnistymiskohta
aiennuksen
käynnistysryhmää
edeltävän vaiheen /
ryhmän vihreän alusta

Vaiheiden takuuaj oilla varmistetaan,
ettei bussipidennyksen tai
ylimääräisen vaiheen jälkeen, kun
kierto on myöhässä, jokin suunta jää
ilman vihreää. Kiertoajan ja
takuuaikojen summan erotus kertoo,
kuinka paljon kierron aikana voidaan
ottaa ajoitusta kiinni.
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Pidennys
Ryhmän x bussipidennys käynnistetään (kiertolaskuri pysäytetään), jos ryhmän x lopetushetkellä x:n suunnalla on tulossa bussi. Muut samaan aikaan päättyvät ryhmät seuraavat vihreinä pidennyksen ajan. Kun bussi on ohittanut liittymän ja pidennys päättyy,
kiertolaskuri käynnistyy ja bussipidennyksen aikana vihreänä olleille ryhmille annetaan
punaista.
Bussipidennyksen
käynnistymiskohta
normaalin vihreän
päättymishetkellä

Bussipidennys
- maksimiaika = 30 s
- käytettävissä oleva vihreä aika = 39 s
Bussipidennys käynnistyy (kiertolaskuri pysäytetään),
jos ryhmän R3 lopetushetkellä R1:llä tai R3:lla on
bussi. Jos R3:lla on bussi mutta R1:llä ei ole, pääsee
R4 käynnistymään pidennyksen aikana, jos R4:lla on
pyyntö. Ryhmien R3 ja R1 suuntaiset suojatiet
seuraavat vihreänä pidennyksen ajan. Kun
bussipidennys päättyy, käynnistyy kiertolaskuri ja
ryhmille R3, R13 ja R14 annetaan välittömästi
punaista ja 6 sekunnin kuluttua nollataan ryhmien R1,
R11 ja R12 maksimiaika.

Suunnittelija esittää kuvauksessa normaalista
bussipidennystoiminnosta poikkeavan toiminnan.
Esimerkiksi mikä on toiminta, jos pidennys on vain
toisesta suunnasta tuleville busseille tai kun
seuraavan vaiheen ryhmällä ei ole pyyntöä.

Kuva 3. Esimerkki bussipidennyksestä yhteenkytkentäohjelmassa.
Aiennus
Ryhmän x bussiaiennus käynnistetään edellisen vaiheen ryhmien vihreän alusta, jos
ryhmän x suunnalla on tulossa bussi. Jos edellisen vaiheen ryhmät saavat vihreän vain
pyynnöstä, aiennus käynnistetään näiden ryhmien viimeisellä pyyntöhetkellä. Bussiaiennus poistaa edellisen vaiheen opastinryhmiltä pidennysmahdollisuuden.
Bussin tulosuunnan konfliktisuuntien vihreän liian aikainen katkeaminen estetään samalla tavalla kuin pitkäsilmukoin toteutetuissa bussietuuksissa.
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Vihreän aiennuksen toiminta
Aiennus poistaa ryhmien R15 ja R16
pidennysmahdollisuuden vähimmäisvihreän täytyttyä.
Bussin tulosuuntien R1 ja R3 vihreän aiennus
käynnistetään ryhmien R15 ja R16 viimeisellä
pyyntöhetkellä, jos ryhmillä R15 ja R16 ei ole pyyntöä
ja R1:llä tai R3:lla on bussi. Jos R15 tai R16 on
tulossa vihreäksi, aiennus käynnistetään ryhmien
R15 ja R16 vihreän alusta.
Aiennuksen
käynnistymiskohta bussin
tulosuunnan edeltävän
vaiheen / ryhmän vihreän
alusta

Esimerkki bussiaiennuksesta yhteenkytkentäohjelmassa.
Kierron nopeutus
Ryhmän x kierron nopeutus käynnistetään aiennuksen käynnistävää vaihetta edeltävän
vaiheen ryhmien vihreän alusta, jos ryhmän x suunnalla on tulossa bussi. Kierron nopeutus aientaa seuraavaa vaihepulssia kierron nopeutuksen käynnistävän vaiheen
takuuajan on täytyttyä.
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Kierron nopeutuksen
käynnistymiskohta
aiennuksen
käynnistysryhmää
edeltävän vaiheen /
ryhmän vihreän alusta

Kierron nopeutuksen toiminta
Kierron nopeutus käynnistyy, kun ryhmän R5 vihreä
on alkanut ja vaiheen 3 takuuaika on täyttynyt.
Kierron nopeutus asettaa kiertolaskurin vaiheen 4
aloituslukemaan 150 (hypätään kierrossa), jolloin
vaiheen 3 vihreä lyhenee ja vaihe 4 pääsee
nopeammin vihreäksi.

Esimerkki kierron nopeutuksesta yhteenkytkentäohjelmassa.

JOUKKOLIIKENTEEN ETUUDET LIITTYMITTÄIN
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1. ENNALTA ARVAAMATTOMIEN ONGELMATILANTEIDEN HALLINTA
(äkilliset (sama prosessi )

Keskusjärjestelmä

VIKAILMOITUS, ONGELMA TOIMINNASSA
Tienkäyttäjä, Tienpitäjä, viranomainen esim. Poliisi, Energia laitos ym.
KESKITETTY PALAUTEKANAVA (liikennekeskus),
ympärivuorokautinen päivystys, joka ohjaa palautteen
oikealle toimijalla, Internet, Julkinen sana

Keskusjärjestelmän ylläpitäjä

Kunnossapitäjä
Pitkäaikaiset katkokset tiedoksi liikennekeskukseen. Myös ohi
ilmoitus

TOIMENPITEET
TYÖASEMALLA

TOIMENPITEET
MAASTOSSA

Kuittaukset

Ohjelmointimu
utokset

Viranomaisyht
eistyö

Päivitykset
laitekantaan
(Access)

Dokumenttipä
ivitykset

Palautteen
anto

Korjaukset

TIEDOTTAMINEN
Liikennekeskus
tiedottaa, jos häiriö
merkittävä. (kesto yli 10
min ja vaikutus
liikenteeseen yli 30
min.) ja pitkät
liikennettä haittaavat .
Tiedotus tilanteen
loppumisesta

Väliaikaisjär
jestelyt

Informaatio tienpitäjälle
toimenpiteen suorittamisesta ja
mahdollisista jatkotarpeista.
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2. RAKENTAMIS- JA KATUKUNNOSSAPIDON
TYÖNAIKAISET TOIMENPITEET

TIENPITÄJÄN TOIMENPIDEPÄÄTÖS

INFORMOINTI TOIMENPITEESTÄ TYÖN ALUSSA
Yhteyden
otto
liittymän tai
liittymäjaks
on
liikennevalo
jen
ylläpitäjälle
häiriöistä ja
toimimisesta
niiden
aikana.

Tiehallinto

aina kun muutos koskee päätie
tai sisääntulovyöhykettä

Kaupunki

aina

Informaatiosisältö; työn tarveperuste, suoritusajankohta, suorittaja,
arvio liikenteellisistä vaikutuksista ja niiden aiheuttamista
toimenpiteistä, lisäinformointitarve esimerkiksi liikenteen hallintaan
tai julkiselle sanalle.
TOTEUTUS,
Toteutuksen aikana tienpitäjä ja toimenpiteen toteuttaja sopii laativat toteutus ja
ilmoitusaikataulun, jonka tavoitteena on mahdollisimman pienen haitan
aiheuttaminen liittymän kautta kulkevalla liikenteelle.

Ilmoitus
normaalitil
ann
siirtymises
tä

TOTEUTUSTA SEURAAVAT TOIMENPITEET
Tieto toimenpiteen
valmistumisesta
tienpitäjien välillä

Kunnossapitäjä
ilmoittaa
liikennevalojen
ylläpitäjälle
toimenpiteen
loppumisesta ja
siirtymisestä
normaaliin
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3. LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

SUUNNITTELUTTAMISPÄÄTÖS,
perustuen tienpitäjien yhteiseen päätökseen (Kunnat, Tiehallinto).

INFORMOINTI TOIMENPITEESTÄ TYÖN ALUSSA
aina kun muutos koskee päätie
tai sisääntulovyöhykettä

Tiehallinto

Kaupunki

aina

SUUNNITTELUTTAMISPROSESSI,
Toteuttaa hankekohtaisesti liittymän omistaja. Suunnitteluprosessi mukana
molemmat tienpitäjät
Madollinen palaute

Tiedotus
tarvittaessa
tienpitäjän
tiedottamikä
ytännön
mukaisesti

Sopimuslausunnointi, työnaikaiset muutokset

TOTEUTUS,
Toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti liittymän omistaja.

TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT MUUT TOIMENPITEET

Loppudokumenttien
toimittaminen
molemmille
tienpitäjille

Ohjelmavarmistukset järjestelmän
ylläpitäjälle

Järjestelmän
kunnossapitäjä
suorittaa
muutospäivitykset
järjestelmän
sisältötietokantaan

Ilmoitus
kunnossapitäjälle
toimenpiteen
loppumisesta ja
siirtymisestä
normaaliin

Takuuajan toiminnasta
sopiminen. Äkillisten
ongelmien hoitaminen
takuuaikana.
Vastaanottotarkastuksessa
sovittava takuuajan ehdoista
(vasteaika ym.)
Järjestelmän kunnossapitäjä suorittaa muutospäivitykset järjestelmään; liittymäkuvaukset hallintaohjelmistoon, mahdolliset päivitykset pakko-ohjauksiin
Tieto toteutuksesta liikennejärjestelmän seurantaryhmään, jos hanke merkittävä
liikennejärjestelmän kannalta.
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4. ISOT OHJELMOINTIMUUTOKSET

LIIKENNEVALOJEN YLEINEN HALLINTA

Liikennejärjestel
mä suunnittelu: maankäytön
muutokset
- ennusteet
verkkomuutokse
t

SUUNNITTELUTTAMISPROSESSI,
Toteuttaa hankekohtaisesti liittymän omistja. Suunnitteluprosessi mukana
molemmat tienpitäjät
Madollinen palaute

Tiedotus
suunnittelust
a julkiselle
sanalle ja
osallisille.
Osalliset
määritellään
tapauskohtai
sesti

TOIMENPIDEPÄÄTÖS,
perustuen tienpitäjien yhteiseen päätökseen (Kunnat, Tiehallinto).

TOTEUTUS,
Toteutuksesta vastaa hankekohtaisesti merkittävin tienpitäjä

TOTEUTUSTA SEURAAVAT TOIMENPITEET
Suunnitelmadokume
nttien toimittaminen
molemmille
tienpitäjille

Ohjelmavarmistukset järjestelmän
ylläpitäjälle.
Mahdolliset
muutokset
liittymäkuviin

Järjestelmän
ylläpitäjä suorittaa
muutospäivitykset
järjestelmän
sisältötietokantaan
(access)

Ilmoitus ylläpitäjälle
toimenpiteen
loppumisesta ja
siirtymisestä
normaaliin
valvontatilaan

Järjestelmän ylläpitäjä suorittaa muutospäivitykset järjestelmään; liittymäkuvaukset hallintaohjelmistoon, mahdolliset päivitykset pakko-ohjauksiin
Tieto toteutuksesta liikennejärjestelmän seurantaryhmään, jos hanke merkittävä
liikennejärjestelmän kannalta.
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5. PIENET OHJELMOINTIMUUTOKSET
Käsittää:
- maksiajan muutos
- suoja-ajan muutos
- silmukkaparametrit

TIENPITÄJÄN TARVEHARKINTA

INFORMOINTI TOIMENPITEESTÄ TYÖN ALUSSA
aina kun muutos koskee päätie
tai sisääntulovyöhykettä

Tiehallinto

Kaupunki

aina
Informaatiosisältö; työn tarveperuste (ellei ole sovittu jo
aikaisemmin) suoritusajankohta, suorittaja (voidaan miettiä myös
tässä vaiheessa), lisäinformointitarve esimerkiksi liikenteen
hallintaan tai julkiselle sanalle.

Muutoksen
toteuttaja

TOTEUTUS,
Liittymän omistaja

TOTEUTUSTA SEURAAVAT TOIMENPITEET
Tieto toimenpiteen
valmistumisesta
tienpitäjien välillä

Ohjelmavarmistukset järjestelmän
ylläpitäjälle

Järjestelmän
kunnossapitäjälle
suorittaa
muutospäivitykset
järjestelmän
sisältötietokantaan

Suunnitelmadokumenttien päivittäminen . Ajoituslomakkeet

KAAVIOKUVAT LIIKENNEVALOJEN HALLINNAN JA YLLÄPIDON TOIMINTAMALLEISTA
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Oulun Seudun liikennevalot pähkinänkuoressa:
-

Oulun seudun liikennettä palvelee 124 valo-ohjattua liittymää

-

Valo-ohjatut liittymät välittävät päivittäin noin 1,5 miljoonaa ajoneuvoa ja
suuren määrän kevyttä liikennettä turvallisesti läpi liikenteellisesti vaikeiden
kohtien

-

Henkilöresurssien (viranomaistoiminnot, suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito) osalta sähkötekniseen toimintaan käytetään vuosittain noin 3 henkilötyövuotta ja liikennetekniseen toimintaan noin 1 henkilötyövuosi.

-

Vuosittain liikennevalo-ohjaukseen käytetään hieman alle miljoona €, josta
investoinnit sekä käyttö ja ylläpito kattavat lähes 90%

-

Liikennevalot omistavat Oulun kaupunki ja Tiehallinto yhden omistajan periaatteella. Liikennevalojen uushankinta arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

-

Liikennevalot kuluttavat sähköä 2 Megawattituntia vuorokaudessa

-

Liikennevalo liittymissä on noin 50 hehtaaria liikenneväylää, jonka arvo on
noin 25 miljoonaa euroa.

