MT 8155 POIKKIMAANTIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ
OULUN SATAMA–VT 22, OULU
Täydennys vt 4:n liikenteenhallinnan yleissuunnitelmaan
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1 LÄHTÖKOHDAT
1.1

Yleistä
Maantien 8155 Poikkimaantie parantamisen yhteydessä maantielle 8155 Poikkimaantie
suunnitellaan sijoitettavaksi valtatien 4 telematiikkajärjestelmään liitettävät ajoradan sivuun
sijoitettavat vaihtuvat varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmät tienkäyttäjien
tiedottamiseksi moottoritien ja maantien 8155 liikennetilanteesta sekä mahdollisen
varareitin käytöstä. Tavoitteena on parantaa suunnittelualueella liikenteen sujuvuutta,
turvallisuutta ja palvelun laatua sekä lisätä tiedottamista mahdollisista liikenteen
häiriötilanteista erityisesti liikenteen huipputuntien aikana.
Maaniten 8155 telematiikkahanke on osa Oulun seudun liikenteenhallinnan kokonaisuuden
kehittämistä ja se liittyy Pohjois-Pohjanmaalla valtatiellä 4 välillä Haaransilta–Räinänperä
toteutettavaan liikenteenhallintajärjestelmään.

1.2
1.2.1

Suunnittelutilanne
Aiemmat suunnitelmat
Liikenteenhallinnan yleissuunnitelma liittyy aikaisemmin tehtyyn liikenteenhallinnan
yleissuunnitelmaan ja sen päivitykseen ”Vaihtuvat opasteet valtatiellä 4 välillä Haaransilta–
Räinänperä v. 2012”, suunnitelmaan ”Tieliikenteen vaihtuvan tiedotus- ja
varoitusjärjestelmän rakentaminen Oulun kohdalle, vaihe I, rakennussuunnitelma v. 2014”
sekä suunnitelmaan ”Valtatien 4 parantaminen välillä Haaransilta–Räinänperä,
Liikenteenhallinnan rakennussuunnitelma”, 2017.
Suunnittelukohde sijaitsee Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla maantiellä 8155 välillä valtatie
22–Oritkarin satama ja sen pituus on noin 5,5 km.

Kuva 1. Suunnittelukohteen seudullinen sijainti.

1.3
1.3.1

Tiejakson liikennetekniset ominaisuudet
Liikenneolosuhteet
Valtatie 4 toimii Oulun seudulla työmatka- ja asiointiliikenteen sekä valtakunnallisen
ohikulkuliikenteen väylänä. Tästä seuraa Oulun kaupungin sisäisen liikenteen ja
ohikulkuliikenteen sekoittumista moottoritiellä (vt 4). Ajoneuvojen nopeuserot moottoritiellä
ovat myös suuret. Ongelmat korostuvat varsinkin Kaakkurin ja Laanilan eritasoliittymien
välillä, jossa liittymätiheys on suuri. Em. syystä ja suurista liikennemääristä johtuen valtatien
4 liikenteessä esiintyy haitariliikettä. Sään ja kelin kannalta ongelmat ovat pistekohtaisia
(esim. Oulujoen silta), joissa sää- ja keliolosuhteet voivat vaihdella nopeasti. Valtatien 4
liikennehäiriöstä voi aiheutua liikenteellisiä häiriöitä myös maantielle 8155.
Maantie 8155 Poikkimaantie on pääyhteys valtatieltä 4 ja 22 Oritkarin satamaan ja sitä
käyttää myös paikallinen henkilöautoliikenne.

1.3.2

Erikoiskuljetus- ja varareitit
Maantie 8155 Poikkimaantie kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon (SEKV) piiriin
ja se on keskeinen erikoiskuljetusten reitti Oritkarin sataman ja valtateiden 4 ja 22 välillä.
Valtatien 4 sillan alikulkukorkeus maantiellä 8155 Poikkimaantie rajoittaa korkeita
erikoiskuljetuksia. Sillan vuoksi erikoiskuljetuksia joudutaan ajamaan valtatiellä 4 Lintulan
eritasoliittymän kohdalla vasten liikennesuuntaa. Erikoiskuljetusreitti sataman suunnasta
pohjoiseen kiertää Limingantietä etelään ja Lintulan eritasonliittymän kautta.
Valtatielle 4 on laadittu varareittisuunnitelma, jossa maantie 8155 on viitoitettu valtatien 4:n
varareittinä välillä vt 4–vt 22. Valtatie 22 on valtatien 4 varareitti Oulun kohdalla välillä
mt815–mt8155 (kuva 2).

Kuva 2. Valtatien 4 opastetut varareitit Oulun kohdalla.

1.3.3

Liikenteen sekä sään ja kelin seuranta
Tieliikenteen liikenteenhallinnan tiedotus- ja varoitusjärjestelmässä Oulun kohdalla
valtatielle 4 on esitetty toteutettavaksi liikennekamera Kaakkurin (etl 7) eritasoliittymään
nykyisten Lintulan (etl 6) ja Oulun (etl 8) eritasoliittymissä olevien liikennekameroiden
lisäksi. Kaakkuri–Lintula sekä Lintula–Oulu eritasoliittymien välisellä tiejaksolla on nykyisin
liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM) vt 4:llä ja lähin tiesääasema on Ouluntulli–
Kaakkuri
tiejaksolla.
Liikennekamerat
ja
sääasema
on
osa
valtatien
4
liikenteenhallintajärjestelmää.

2 LIIKENTEENHALLINNAN TOIMINNALLISET PERIAATTEET
2.1

Yleistä
Valtatielle 4 Oulun kohdalle ollaan toteuttamassa liikenteenhallintajärjestelmä joka
valmistuu vuoteen 2020 mennessä. Maantielle 8155 Poikkimaantie toteuttavat
laiteasennukset ja kaapeloinnit ovat laajennus valtatielle 4 toteutettavaan järjestelmään.
Maantielle 8155 Poikkimaantie asettavilla laitteilla tiedotetaan tienkäyttäjiä Poikkimaantien,
moottoritien (vt 4) ja valtatien 22 liikennetilanteesta ja keliolosuhteista. Tarvittaessa liikenne
opastetaan varareiteille. Varareitille ohjauksen yhteydessä maantiellä 8155 Poikkimaantie
liikennevaloliittymissä siirrytään varareittiohjelman käyttöön. Liikennevaloihin tehtävät
toimenpiteet Liikennevalojen ohjelmanvaihdot tehdään tieliikennekeskuksesta T-LOIKkäyttöliittymän kautta. Maantiellä 8155 Poikkimaantie liikennettä seurataan myös
liikennevaloliittymiin asennettujen liikenteen seurantakameroiden avulla, jotka liitetään

Oulun kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kameroiden välittämää kuvaa seurataan ja
kameraa ohjataan suoraan Oulun tieliikennekeskuksesta.
Maantielle 8155 Poikkimaantie asennettavat laitteet liittyvät moottoritien (vt 4)
ohjausjaksojen 6 ja 7 ohjaukseen. Ohjausjaksot ovat moottorien Kaakkuri (etl 6) ja Oulu (etl
8) välinen tiejakso, johon maantie 8155 liittyy jakson välissä olevasta Lintulan (etl 7)
eritasoliittymästä. Maantiellä 8155 Poikkimaantie vaihtuvissa varoitusmerkin ja
tiedotusopasteen yhdistelmissä on kelitiedon osalta sama näyttämä kuin moottoritiellä
ohjausjaksoilla 6 ja 7 olevien VME/TIO opasteiden näyttämät. Häiriötiedotuksessa maantien
8155 tiedotusopasteilla esitetään maantielle 8155 kohdennettu häiriötiedotus.
Järjestelmää varten ei tarvita erillistä käyttöjärjestelmää, vaan se toteutetaan T-LOIKkäyttöliittymää osana Oulun kohdalle toteutettavaa vaihtuvaa tiedotus- ja
varoitusjärjestelmää.
Tiedotusopasteita käytetään häiriötilanteissa varareittiopastuksen tukena. Varareiteille
opastamista varten tiedotustauluille suunnitellaan tarvittavat käsiohjausviestit.
Järjestelmällä varaudutaan esittämään seuraavat varoitusmerkit vaihtuvilla tekstillisillä
ajoradan sivuun sijoitettavilla varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmillä:
-

Liikenneruuhka, 133
Tietyö, 142
Liukas ajorata, 144
Muu vaara, 189.

Viestit tiedotusopasteille esitetään tauluilla automaattisesti, kun varareitti otetaan käyttöön
tai valtatiellä 4 on valtatien 4 häiriötaulukon mukainen tapahtuma
Varoitusmerkeillä osoitetaan vain maantietä 8155 koskevat varoitukset
varoitusmerkkejä voi käyttää muihin teihin liittyvien tiedotusviestien yhteydessä.

2.2
2.2.1

eikä

Liikenteen- ja kelin seurantalaitteet
Liikennekamera
Maantien 8155 suunnassa liikenteen ja kelin seurantakamera sijaitsee Lintulan
eritasoliittymässä. Liikenteenhallintajärjestelmään ei maantielle 8155 Poikkimaantie
asenneta uusia liikennekameroita osana maantien 8155 liikenteenhallintajärjestelmän
laitteita. Maantien 847 liittymään tullaan asentamaan erikseen yksi liikennekamera ennen
liikenteenhallintajärjestelmän
toteutusta,
joka
liitetään
maantien
8155
liikenteenhallintajärjestelmän tietoliikenneverkkoon. Maantien 8155 Poikkimaantie
liikennevaloliittymiin asennetaan erilliset liikennevalokamerat, joita ei liitetä osaksi
liikenteenhallintajärjestelmää, vaan ne liitetään Oulun kaupungin tietoliikenneverkkoon.
Liikenteen seurantakameroiden kuva välitetään Oulun liikennekeskukseen, jossa päivystäjä
voi seurata liikennetilannetta liittymissä välitetyn kuvan avulla.

2.2.2

Liikenteen mittauspisteet
Maantielle 8155 Poikkimaantie asennetaan yksi uusi liikenteen automaattinen mittauspiste
(LAM). Mittauspisteellä tuotetaan perustietoja satamaan liittyvästä raskaasta
ajoneuvoliikenteestä että paikallisesta ajoneuvoliikenteestä.
LAM-ilmaisimilla mitataan seuraavat liikenteen ohitustiedot:

-

ohitusaika
ajosuunta
nopeus (km/h)
ajoneuvoväli
ajokaista
ajoneuvotyyppi.

Liikenteen mittauspisteen sijainti on esitetty erillisellä suunnitelmakartalla (18TT-2-1).

2.2.3

Vaihtuva varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmä
Maantielle 8155 Poikkimaantie asennetaan kolme (3) ajorajan sivuun asennettavaa
vaihtuvaa varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmää.
Varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmällä tiedotetaan maantien 8155 Poikkimaantie
käyttäjiä moottoritien (vt 4) ja valtatien 22 liikenne- ja kelitilanteesta (myös häiriötilanne ja
varareitin käyttö) sekä liikenne- ja kelitilanteesta Poikkimaantiellä.
Tiedotusopasteiden tekstiosassa tiedotukset ovat yksikielisiä (suomi) ja niissä on kolme
tekstirivikenttää, jossa on 20 merkkiä rivillä ja tekstikoko 300 mm.
Varoitusmerkin ja tiedotusopasteen
suunnitelmakartalla (18TT-2-1).

yhdistelmän

sijainnit

on

esitetty

erillisellä

3 TEKNINEN TOTEUTUSPERIAATE
3.1

Yleistä
Tietoliikenne toteutetaan TVT-verkon runkokuituverkon avulla. Laitteet kytketään erillisen
laitekeskuksen (LOK) avulla laitekuituja käyttäen.

3.2

Ohjausjärjestelmä
Laitteiden ohjaus liitetään osaksi valtatien 4 liikenteenohjausjärjestelmään ja niitä ohjataan
T-LOIK käyttöliittymän kautta.

3.3

Tietoliikenne
Liikenteenhallintajärjestelmän tietoliikenneverkon kytkinten välinen runkokaapelointi
(valokuitukappeli) toteutetaan riittävän kuitukapasiteetin omaavalla yksimuotovalokaapelilla
(96x).
Maantiellä
8155
Poikkimaantie
välillä
valtatie
22−Kiilakiventie
on
liikennevalokäytössä nykyinen runkokuitu (12x).
Fyysisinä liityntäpisteinä toimivat osuuden alku- ja loppupäässä sijaitsevat
kuitukytkentäkaapit. Kuitujakopiste on maantiellä 8155 Poikkimaantie (pl 4420) valtatien 4
liittymän itäpuolella.
Runkokuitu päätetään kuitukytkentäkaappiin Oritkarin sataman portilla.
Järjestelmän yksittäiset Ethernet-liitäntäiset kenttälaitteet liitetään lähiverkkoon
yksimuotovalokaapelilla tai kytkentäetäisyyksien salliessa Cat6 kuparimaakaapelilla.
Liitettäviä laitteita ovat liikenteenmittauspiste (LAM) sekä varoitusmerkin ja
tiedotusopasteen yhdistelmät (VME/TIO).

3.4

Kaapelireitit
Telematiikkalaitteiden sähkönsyöttöä ja tietoliikennekaapelia varten asennetaan
Poikkimaantien varteen vähintään kolme (3) suojaputkea (halkaisija 110 mm), joista yksi
varataan runkokuidulle, yksi sähkönsyötölle ja yksi laiteyhteyksille. Kaapelointia varten
asennetaan kaapelinjatkos/vetokaivo n. 300 m välein. Kaapelit asennetaan suojaputkiin.
Kaapelireitti on yhtenäinen reitti kuitujatkoskaapin (pl 4420) ja sataman portin välillä, jonka
kokonaispituus on yhteensä noin 4,4 km josta liikenteenhallintajärjestelmän tarvitsema
osuus on 2,5 km ja Äimärautio–Oritkari-osuus 1,9 km runkokaapeloinnista toteutetaan
osana Oulun alueen tietoliikenneverkon kehittämistä.
Kaapelireitit suunnitellaan yksityiskohdissaan rakennussuunnitelmavaiheessa. Alustavat
kaapelireitit on esitetty suunnitelmakartoilla (18TT-2-1, 18TT2-2).
Opasteiden ja laitteiden välittömään läheisyyteen rakennetaan tarvittava tienalitusputkitus.
Olemassa oleva tienalitusputkitus tulee huomioida rakennussuunnittelun ja rakentamisen
aikana.
Siltojen kohdalla kaapeloinnissa pyritään hyödyntämään nykyisiä kaapelireittejä (putkia,
kouruja tai hyllyjä). Siltoihin asennetaan tarvittaessa uusia kaapelireittejä, joiden
asennustapa tarkennetaan rakennussuunnittelun ja rakentamisen aikana.
Välille vt 4–Oritkarin satama tulee uusia ohjauskeskuksia kaksi (2) kappaletta, jonka kautta
yhtenäinen tiedonsiirtoverkko toteutetaan. Ohjauskeskuksien sijainti sekä niiden varustus

määritetään rakennussuunnitteluvaiheessa. Alustavasti
Äimätien liittymässä sekä valtatien 4 liittymässä.

ohjauskeskukset

sijaitsevat

Ohjauskeskuksien ja laitekoteloiden tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja, murtosuojattuja,
riittävän mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden sekä suojausluokan omaavia. Ne
varustetaan lämmityksellä, eristyksellä ja ilmanvaihdolla.

3.5

Sähkönjakelu
Liikenteenhallintalaitteiden
sähkökeskuksista.

sähkönsyötöt

Ohjauskeskuksen
tiedonsiirtoja
keskeytymättömällä tehonsyötöllä (UPS).

otetaan

rakennettavista

logiikkalaitteiden

toiminta

tievalaistuksen
varmennetaan

Kaikki laitteet ja järjestelmät tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne toipuvat
automaattisesti tietoliikenne- ja sähkökatkoista.

4 KUSTANNUSARVIO
Maantien 8155 Poikkimaantie liikenteenhallintajärjestelmän toteuttamisen alustava
kustannusarvio on noin 343 000 euroa (alv 0%) vuonna 2020 ja hankkeen toteutuksen H/Ksuhde on 4,0. Kustannusten tarkempi jakautuminen on esitetty taulukossa 2.
Kustannusarvio tarkennetaan rakennussuunnittelun yhteydessä.
Tienvarsitiedotuksella, kelivaroituksilla ja ruuhkavaroituksilla saavutetaan maantiellä 8155
noin 0,073 heva-onnettomuuden (2,8 %) vähenemä vuodessa.
Matka-ajat lyhenevät maantiellä 8155 keskimäärin 5 % ajoneuvoa kohden
tienvarsitiedotuksen, kelivaroituksien ja ruuhkavaroituksien ansiosta osuudella, jolle
telematiikkajärjestelmä toteutetaan. Aikasuorite on tiesuunnitelman yhteydessä tehdyn
vaikutustarkastelun mukainen.
Suunnittelujakson osalta on tehty erillinen tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen
palvelutasovastaavuuden arviointi, mt 8155 Oritkarin satama–Hiironen ja se on esitetty
tämän suunnitelman liitteenä (liite 1).
Taulukko 1. Hyöty-kustannus-laskelma.
Onnettomuuskustannussäästöt 15
vuoden ajalta
Matka-aikakustannussäästöt 15 vuoden
ajalta
Rakentamiskustannukset (vuonna 2020)
Ylläpitokustannukset 15 vuoden ajalta
Jäännösarvo

383 600 €
2 321 700 €
343 000 €
340 000 €
0€

Alueen keskeinen liikenteenohjaus- ja häiriönhallintajakso on valtatiellä 4 Oulun kaupungin
kohdalla, jonka hallintaa tukevat myös valtateiden 20 ja 22 sekä maantien 8155
Poikkimaantie lähialueen tienvarsitiedotus.

Taulukko 2. Liikenteenhallintajärjestelmän toteuttamisen arvioidut kustannukset.

29/06/2017

Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oritkarin
satama - vt22
Liikenteenhallinnan yleissuunnitelma
Alustava kustannusarvio

MÄÄRÄ

HINTA € / YKS

Liikenteen ohjaus
Varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmä

3

40,000

Liikenteen seuranta
Liikenteen seurantapisteet (LAM) silmukoineen
Liikennekamera

1
1

SELITE

15,000
toteutetaan erillisenä

Sääasema
Täydentävät rakenteet
Suojakaiteet merkeille
Pohjanrakennus, perustukset
Laitetila
Keskukset laitteineen ja kotelot
Sähkö- ja tietoliikennelaitteet ja -varusteet
Kaapelikaivot
Laitteiden kytkentäkaivot
Suojaputkituksen kaapeliojan kaivaminen
Kaapelisuojaputki A-Luokka 3/kpl
Laitteet, varusteet
Liikennekeskukseen asennettavat koneet ja laitteet
Sähköliittymät ym.
Kaapelit asennettuina
Sähkökaapelit, maadoitus
kuitukaapeli 96SML
kuitukaapeli 12SML
Kuitupäätökset
Ohjelmointi, käyttöönotto ja muut palvelut
Ohjelmointi, testaus, käyttöönotto ja muut palvelut
Koulutus
RS Suunnittelu ja hankinnan aikainen suunnittelu
Suunnittelu
Yhteensä

200

35

1

12,000

17
1
1,000
7,500

1,000
700
15
8

2,000
2,500
1,000
1

9
10
7

1
1

8,000
2,000

1

30,000

HINTA YHT €
120,000
120,000
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
0
19,000
7,000
0
0
12,000
92,700
0
17,000
700
15,000
60,000
0
0
0
56,100
18,000
25,000
7,000
6,100
10,000
8,000
2,000
30,000
30,000
342,800

Äimärautio–Oritkari-osuus runkokaapeloinnista toteutetaan osana Oulun alueen tietoliikenneverkon
kehittämistä.

LIITE 1

TIELIIKENTEEN VAIHTUVAN OHJAUKSEN
PALVELUTASOVASTAAVUUDEN
ARVIOINTI, MT 8155 Oritkarin Satama –
Hiironen
1.1. Palvelutasotarkastelu
Tällä tarkastelulla arvioidaan Oulun kaupungin alueella sijaitsevan maantien 8155 (Poikkimaantien)
liikenteenhallinnan yleissuunnitelman mukaisen liikenteenhallintaratkaisun vastaavuus vuonna 2013
määriteltyihin Liikenneviraston toimintalinjojen mukaisiin tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen
palvelutasoihin. Liikenneviraston toimintalinjat määrittelevät tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen
valtakunnalliset palvelutasotavoitteet, joita käytetään työkaluna resurssien oikeaan kohdentamiseen ja
palvelujen toteuttamiseen.

Maantien 8155 Poikkimaantie liikenteen telematiikan arvioinnissa lähtökohtana on ollut, että valtatien
4, 20 ja 22 liikenteenhallintajärjestelmä on toteutettu koko laajuudessaan. Maantielle 8155
suunnitellut telematiikan laitteet ovat vt 4:n liikenteenhallintajärjestelmää täydentävä osa ja
tavoitteena on niitä käyttäen tiedottaa valtatiellä 4 ja valtatiellä 22 Kainuun suuntaan olevista
liikenteellisistä häiriöistä.
1.1.1. Tarkastelujakso
Suunnittelukohde on maantie 8155 (Poikkimaantie) välillä Oritkarin Satama – Hiironen, pituudeltaan noin
5,5 km mittainen tiejakso Oulun kaupungin alueella. Telematiikkajärjestelmän toteuttamisen osalta
tarkasteltava yhteys on maantietä 8155 välillä Hiironen (valtatien 22 liittymä) – Äimärautio noin 2,6 km
matkalla. Välillä Äimärautio – Oritkarin satama väylä on nykyisin katua. Tieyhteys on Oritkarin satamaan
johtava sisääntuloväylä, joten tiesuunnitelmassa esitetään koko yhteyden muuttamista maantieksi.
Suunnittelujakso on alueellisesti erittäin tärkeä Oulun satamaan ja alueella sijaitseviin terminaaleihin
johtava tieyhteys, joka linkittyy verkollisesti suoraan valtakunnan päätieverkkoon sekä TEN-t ydinverkkoon
ja valtateiden 4 ja 22 vilkkaimmille väyläjaksoille. Maantie 8155 (Poikkimaantie) on myös valtakunnallisesti
hyvin merkittävä väylä, joka yhdistää valtatien 4 ja 22 sekä on yhteys Oritkarin satamaan valtatieltä 4 ja 22.
Maantien 8155 (Poikkimaantie) telematikkalaitteet ovat osa Oulun seudun liikenteenhallinnan
kokonaisuuden kehittämistä. Hanke liittyy Pohjois-Pohjanmaalla valtatiellä 4 välillä Haaransilta –
Räinänperä toteutettavaan liikenteenhallintajärjestelmään ja maantien 8155 (Poikkimaantie)
telematikkalaitteet täydentävät vt 4:n laajaa telematiikkajärjestelmää. Valtatien 4
liikenteenhallintajärjestelmä käsittää seuraavat laitteet:

-

-

-

Vt 4 Haaransilta–Räinänperä:
o 48–63 vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä (KRM) (toteutuslaajuuden mukaan)
o 4 vaihtuvaa varoitusmerkin ja nopeusrajoitusmerkin yhdistelmää (VME/KRM)
o 4 ajoradan yläpuolista varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmää (VME/TIO)
o 20–21 ajoradan sivuun sijoitettavaa varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmää (VME/TIO)
(luku sisältää myös nykyiset)
o 8 vaihtuvaa varareittiopastetta (VVRO)
o 3 vaihtuvaa kieltomerkkiä (KRM)
o 14 Oulun kaupungin tapahtumaopastetta
o 5 tiesääasemaa (TSA) (luku sisältää myös nykyiset)
o 17 keli- ja liikennekameraa (LKA) (luku sisältää myös nykyiset)
o 12 liikenteen automaattista mittausasemaa (LAM) (luku sisältää myös nykyiset)
o 10 jonoilmaisinta (LML)
o 12 keskikaistan ylityskohdan puomia (KPU) kymmeneen keskikaistan ylityskohtaan (kahdessa
ylityskohdassa on kaksi puomia)
Vt 22 Teuvo Pakkalan katu - Madekoskentie:
o 7 ajoradan sivuun sijoitettavaa varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmää (VME/TIO)
o 5 keli- ja liikennekameraa (LKA)
o 1 tiesääasema (TSA)
o 2 liikenteen automaattista mittausasemaa (LAM)
Vt 20 :
o 7 ajoradan sivuun sijoitettavaa varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmää (VME/TIO)
o 7 keli- ja liikennekameraa (LKA)
o 1 tiesääasema (TSA)
o 2 liikenteen automaattista mittausasemaa (LAM).

Tässä arvioinnissa peilataan maantielle 8155 (Poikkimaantie) suunniteltuja telemaattisia ratkaisuja
toimintaympäristön palvelutasotavoitteisiin huomioiden kyseisen väyläjakson riskit ja erityispiirteet sekä
erityisesti väyläjakson sijoittuminen Oulun kohdan liikenteenhallinnan kokonaisuuteen. Maantien 8155
(Poikkimaantie) väyläjaksolle suunnitellut ratkaisut ovat tärkeä osa pääteiden häiriönhallintaa Oulun
kohdalla ja ratkaisut palvelevat Oulun satamasta ja väyläjakson muulta vaikutusalueelta (mm. Oulun
keskustan eteläiset osat sekä liikennetuotokseltaan merkittävät Limingantullin kaupalliset palvelut ja
Nuottasaaren metsäteollisuus) päätieverkolle suuntautuvaa raskasta ja kevyttä
moottoriajoneuvoliikennettä. Tiedotusopasteilla informoidaan myös häiriöistä maantiellä 8155
(Poikkimaantie).

Maantielle 8155 on laadittu tiesuunnitelma, jonka mukaan maantie 8155 tulee olemaan osin 1+1 ja
osin 2+2-kaistainen väylä (kuva 1).
Maantien 8155 liittymät tulevat suunnitelman mukaan olemaan pääosin liikennevalo-ohjattuja
liittymiä.
Liikenteenhallinnan yleissuunnitelmassa on maantielle 8155 välillä Oritkarin satama–vt 4 esitetty
seuraavat palvelut:
• tienvarsitiedotus, häiriötiedotus ja
• ruuhkavaroitus.

Tiesuunnitelmassa (liikenteenhallinnan yleissuunnitelma) on esitetty välille Oritkarin satama – Kiilakiventie
tienvarsitiedotukset toteutettavaksi ajoradan sivuun asennettavana vaihtuvan varoitusmerkin ja
tiedotusopasteen yhdistelmänä (yhteensä 3 kappaletta). Liikenteen seurantakameroita esitetään
toteutettavaksi liikennevaloliittymiin osana Oulun kaupungin videojärjestelmää ja ne liitetään Oulun
kaupungin tietoliikenneverkkoon. Valtatien 4 liikenteenhallintajärjestelmässä liikennekamerat on sijoitettu
eritasoliittymiin vt 4:lle ja ovat osa vt 4:n liikenteenhallintajärjestelmää. Myös Oulun eritasoliittymään (ETL
nro 7) tullaan asentamaan liikennekamera.
Poikkimaantielle maantien 847 siltaan tullaan asentamaan liikennekamera erillisenä toimenpiteenä.
Kamera voidaan liittää maantien 8155 liikenteenhallintajärjestelmän tietoliikenneverkkoon sen
toteuttamisen yhteydessä.
Liikenteenhallintajärjestelmän tietoliikenteen välillä valtatie 4 – Oritkarin satama toteutetaan
runkokuituyhteytenä ja se yhdistetään vt 4 runkokuituun Oulun eritasoliittymässä (ETL nro 7). Välillä
Oritkarin satama – maantie 847 tietoliikenne toteutetaan osana Oulun kaupungin tietoliikenneverkon
kehittämistä. Kyseisellä välillä on nykyisin yhteyspuute tietoliikenteen osalta. Liikenteenhallintajärjestelmän
laiteyhteydet toteutetaan kiinteällä laitekuituyhteydellä.
Maantien 8155 (Poikkimaantie) varsi on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi merkinnällä asumisen,
palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalueeksi sekä
laajentumisalueiksi. Maantien 8155 (Poikkimaantie) varteen Äimäraution kaupunginosaan tien
pohjoispuolelle on osoitettu vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue, jolle on mahdollista sijoittaa paljon
tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. Maantien 8155 (Poikkimaantie) varrelle sijoittuu myös useita
merkittäviä virkistysalueita. Näitä ovat Hiirosen ulkoilualue, Äimäraution Raviurheilukeskus ja Oritkarin
rantapuistot.
Maantien 8155 (Poikkimaantie) länsipäähän on osoitettu satama-

Kuva 2. Valtatien 4:n opastetut varareitit Oulun kohdalla.

2. Erikoiskuljetukset: Maantie 8155 (Poikkimaantie) on keskeinen erikoiskuljetusten reitti Oritkarin
sataman ja valtateiden 4 ja 22 välillä. Valtatien 4 sillan alikulkukorkeus maantiellä 8155 rajoittaa
korkeita erikoiskuljetuksia ja erikoiskuljetusreitti sataman suunnasta pohjoiseen kiertää
Limingantietä etelään ja Lintulan eritasonliittymän kautta.
3. Liikennemäärät: Maantien 8155 (Poikkimaantie) liikennemäärä vuoden 2030 ennusteessa on Oulun
eritasoliittymän lähialueella 23 000. Valtatien 4 liikennemäärä Oulun eritasoliittymän kohdalla on
vt4:n liikenne-ennusteessa yli 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 22 liikennemäärä on yli
20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ennustetilanteessa.
1.1.5. Palvelutasoarviointi
Maantien 8155 (Poikkimaantie) väyläjakso kuuluu osittain yhteyksien liikennemäärien perusteella
ruuhkautuviin ja turvallisuuskriittisiin osuuksiin kaupunkiympäristössä yhdessä Limingantien kanssa (kuva
3).

Kuva 3. Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen toimintaympäristöt Oulun kaupunkiseuduilla. (Tieliikenteen vaihtuvan
ohjauksen palvelutasot, Liikenneviraston toimintalinjoja 1, 2013).

Vuonna 2030 tarkasteltava tieosuus alittaa korkeamman palvelutason liikennemääräkriteerin (edellytys KVL
vähintään 15 000 yksiajorataisilla ja 35 000 kaksiajorataisilla teillä). Maantien 8155 liikennemäärä vaihtelee

Taulukko 1. Palvelutasotavoitteiden täyttyminen suunnitelmissa maantiellä 8155 (Poikkimaantie).

TIENVARSITIEDOTUS
Toimintaympäristö: Kriittiset osuudet kaupunkiympäristössä
Mt8155:n liikenteenhallintajärjestelmän on laajennus vt4:n liikenteenhallintajärjestelmään
Kriteeri
Kriteerin täyttyminen
Perustelu
Kattavuus: Ongelmaosuudet ja
pistemäiset kohteet (liittymät), joilla
erityisiä turvallisuus ja/tai
sujuvuusongelmia

Täyttää kriteerin

Keskeinen tarve tienvarsitiedotuksille on
liikennetilanne mt8155:llä
(Poikkimaantie) ja valtatien 4
häiriöherkkyys.
Vt4 on erityinen ongelmakohta, jonka
vuoksi tarvitaan myös sekundääriteillä
häiriötiedotusta ja varareittiohjausta
Tiedotusopasteet on sijoitettu ennen
merkittäviä liittymiä, jolloin tienkäyttäjä
voi valita vaihtoehtoisen reitin
tiedotuksen perusteella.
Esitetty kattavuus on perusteltua
seuraavien seikkojen vuoksi:
- varareittien tehokas
hyödyntämismahdollisuus
- häiriötilanteista etätiedottamisen
toteuttaminen (häiriöt vt4:llä)
Ruuhkat mt8155:llä osin satunnaisia vt4:n
olosuhteiden mukaan, eivät ole
säännöllisiä.
Tiedotusopasteilla tiedotetaan
ruuhkatilanteista vt4:llä sekä
häiriötilanteista mt8155:lla ja vt4:llä.

Liikennetieto-ohjauksen peruste:
Ongelmaosuuksilla ajantasainen
paikallinen tieto liikennevirrasta

Kelitieto-ohjauksen peruste:
Ongelmaosuuksilla ajantasainen
paikallinen tieto säästä ja kelistä sekä
tienpinnan kitkasta (säätutka,
tiesääasemat).
Liittymässä ja koulun kohdalla erilainen
ohjaus valoisuuden mukaan
Kameraohjauksen peruste:
Ongelmaosuuksilla kauko-ohjattava
kamera, hyvätasoinen videokuva
Keliongelmakohteissa kiinteä kamera,
hyvä pysäytyskuva

Ei täytä kriteeriä

Ei täytä kriteeriä

Ei täytä kriteeriä

Mt8155:lle (Poikkimaantie) asennetaan
yksi liikenteen automaattinen
mittausasema, jolla kerätään tilastotietoa
liikennevirrasta.
Poikkimaantielle ei toteuteta
Poikkimaantien liikenteeseen perustuvaa
liikennetieto-ohjausta.
Poikkimaantielle ei toteuteta kelin ja sään
mittausta. Lähin tiesääasema on
valtatiellä 4 eritasoliittymien 7 ja 8 välissä

Mt8155:n (Poikkimaantie) ja vt4:n
eritasoliittymässä (ETL 7) on vt4:n
liikenteenhallintajärjestelmään kuuluva
liikennekamera.
Poikkimaantiellä liikennevaloliittymiin
asennetaan kamerat, jotka ovat osa
Oulun kaupungin liikenteenseurantaa.
Kameroiden vaatimusmäärittely poikkeaa
Liikenneviraston
liikenteenhallintajärjestelmässä

liikennehäiriöistä (ruuhkat, onnettomuudet) ja muista liikenteeseen vaikuttavista tapahtumista
(kunnossapitotyöt). Tarvittaessa tievarsitiedotuksella tuetaan liikenteen ohjaamista häiriökohdan ohi
varareittiä käyttäen. Laitesijoittelulla ja tienkäyttäjälle esitettävillä selkeillä viesteillä tuetaan varareittien
käyttöä häiriöhallinnassa.

Telematiikan vaikutukset laskettiin seuraavien taulukossa 2 esitettyjen oletuksien perusteella:
Taulukko 2. Telematiikan vaikutusten laskennassa käytetyt oletukset maantiellä 8155 (Poikkimaantie).
Laskennassa käytetyt lähtöarvot tai oletukset

Oletettu valmistumisvuosi
Laskentajakso
Korkokanta
Jäännösarvo
Vuotuiset hoitokulut investointi-kustannuksista
Käytetty liikenne-ennuste

Nykytilanteen onnettomuusmäärät
Onnettomuusmäärät ennustetilanteessa
Rakentamiskustannusten kasvu

Arvostusten kasvu

Liikenneturvallisuuden paraneminen

Matka-aikakustannus (Tie- ja rautatieliikenteen
hankearvioinnin yksikköarvot 2013)

2020
15 vuotta (2020-2034)
3,5 %
0%
9%
Poikkimaantien ennuste valtakunnallisen liikenneennusteen pohjalta.
Aikasuorite maantiellä 8155 Poikkimaantie sillä
osuudella, jolla on telematiikkalaitteita, on 370 500
ajoneuvotuntia/vuodessa, nopeusrajoitus 60 km/h
1.74 henkilövahinko-onnettomuutta/vuosi
1.6 henkilövahinko-onnettomuutta/vuosi
Kustannusmuutos laskettiin kustannusarviovuodesta
vertailuvuoteen 2013
maarakennuskustannusindeksin Tekniset ja muut
järjestelmät -indeksillä, jonka muutos 2013-2017 oli
0,0 %
Onnettomuus- ja matka-aikakustannuksia
korotettiin 1,125 % vuodessa järjestelmän
käyttöaikana
Liikenneturvallisuuden paranemisesta johtuen
henkilövahinko-onnettomuusiin käytettiin 2,5 %
vuotuista alenemakerrointa järjestelmän
käyttöaikana
kevyt ajoneuvoliikenne 12,89 €/tunti/ajoneuvo
raskas ajoneuvoliikenne 52,31 €/tunti/ajoneuvo
raskaiden osuus 11 %
598 800 € / onnettomuus

Heva-onnettomuuskustannus (Tie- ja
rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot
2013)
Telematiikan vaikutukset (Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen palvelutasot, Liikenneviraston
toimintalinjoja 1/2013). Käytettävät vaikutusten muutosarvot on arvioitu suunnittelun aikana.
0,1 %
Tienvarsitiedotuksen ja ruuhkavaroitusten
yhteisvaikutus heva-onnettomuuksiin
0,5 %
Tienvarsitiedotuksen ja ruuhkavaroitusten
yhteisvaikutus matka-aikaan

1.1.7. Kannattavuus
Lähtöoletukset kannattavuustarkastelulle on esitetty taulukossa 2.
Telematiikkajärjestelmän käytöstä saatavat hyödyt on arvioitu alla olevan taulukon mukaisesti.
Taulukko 2. Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen vaikutuksia Suomen oloissa. Luvut on laskettu vuositasolle ja
yksittäisissä ongelmatilanteissa mm. keli- ja ruuhkavaroituksen vaikutukset ovat monin- tai jopa kymmenkertaisia
esitettyihin lukuihin verrattuna. (Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen palvelutasot, Liikenneviraston toimintalinjoja 1,
2013 sekä Täydentävät ohjeet tieliikenteenhallinta- ja älyliikenne-hankkeiden arvioinnin tekemiseksi ).
Palvelu
Matka-aika
Tienvarsitiedotus,
Häiriötilanteiden hallinta
Ruuhkavaroitukset

-0,1 – -0,5 %
-0,1 – -0,5 %

Palvelun arvioidut vaikutukset osuudella vuositasolla
Henkilövahinko- CO2-päästöt
Muut vaikutukset
onnettomuudet
-0,1 – -0,3 %
Mukavuus,
hallittavuus
-0,1 – -0,5 %
-0,1 – -0,3 %
Mukavuus,
hallittavuus

Tienvarsitiedotuksella ja ruuhkavaroituksilla saavutetaan maantiellä 8155 noin 0,0016 hevaonnettomuuden (0,1 %) vähenemä vuodessa.
Matka-ajat lyhenevät maantiellä 8155 keskimäärin 0,5 % ajoneuvoa kohden tienvarsitiedotuksen (0,4 %) ja
ruuhkavaroituksien (0,1 %) ansiosta osuudella, jolle telematiikkajärjestelmä toteutetaan. Aikasuorite ja
onnettomuuksien lukumäärä maantiellä 8155 on tiesuunnitelman yhteydessä tehdyn hankearvion
mukainen.
Hyöty-kustannus-suhde laskettiin liikenteenhallinnan yleissuunnitelman mukaisen kustannusarvion
mukaan.
Telematiikkajärjestelmän rakentamisen kustannusarvio maantien 8155 osalta on noin 342 800 euroa (alv
0%) vuoden 2013 hintatasossa ja vuoteen 2020 diskontattuna hankkeen toteutuksen H/K-suhde on 0,59.
Hankearvion yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden herkkyystarkastelun mukaan liikennemäärä
mt8155:lla kasvaa, jolloin myös aikasuorite ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrä kasvavat.
Herkkyystarkastelun mukaisilla liikennemäärillä telematiikkajärjestelmän toteutuksen H/K-suhde on 0,88.
Taulukko 3. Hyöty-kustannus-laskelma.
Onnettomuuskustannussäästöt 15 vuoden
ajalta
Matka-aikakustannussäästöt 15 vuoden
ajalta
Rakentamiskustannukset (vuoden 2013 taso)
Ylläpitokustannukset 15 vuoden ajalta
Jäännösarvo
Hyöty-kustannus-suhde

10 500 €
408 500 €
342 800 €
367 700 €
0€
0,59

Alueen keskeinen liikenteenohjaus- ja häiriönhallintajakso on valtatiellä 4 Oulun kaupungin kohdalla, jonka
hallintaa tukevat myös valtateiden 20 ja 22 sekä maantien 8155 (Poikkimaantie) lähialueen
tienvarsitiedotus.

