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1 JOHDANTO 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian tavoitteena on valtion ylläpitämän 
liikenneinfrastruktuurin ja julkisen liikenteen palveluiden esteettömyys ja turvallisuus kaikil-
le. Väestön ikääntyminen luo osaltaan paineita hyvien ratkaisujen löytämiseen jokapäiväises-
sä liikkumisessa. Toimivien palveluiden löytäminen on erityisen tärkeää joukkoliikenteessä, 
jonka palvelutason parantaminen on olennaista nykyisten matkustajien pitämisessä ja uusien 
houkuttelemisessa. 
 
Esteettömyydestä ja sen ratkaisuista esteettömän reitin käyttäjän näkökulmasta on jo laadittu 
lukuisia tutkimuksia sekä tuotettu erilaisia ohjeistuksia ja menetelmäsuosituksia eri kaupunki-
en, viranomaisten ja muiden toimijoiden tahoilta. Erityyppisiä alueita on toteutettu ns. esteet-
tömän ympäristön tavoitteiden mukaisesti, ja parhaillaan käynnissä on lukuisia kokeilu- ja 
kehityshankkeita.  
 
Tämän työn tarkoituksena on ollut tehdä esiselvitys esteettömän joukkoliikenneympäristön 
kehittämisestä esimerkiksi LED-valojen ja kuulutusten avulla. Näkökulmana on ollut esteet-
tömien reittien käyttäjän toimintaedellytysten ja olosuhteiden parantaminen paitsi käyttäjän 
kulkua ohjaamalla ja opastamalla myös liikenteen muiden käyttäjäryhmien toimintaa kehittä-
mällä. Keinoina voivat olla esimerkiksi jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen näkyvyyden ja 
huomioon ottamisen parantaminen erityisesti esteettömien reittien ja muiden reittien risteys-
kohdissa, liikennemuotojen kohtaamis- ja konfliktikohdissa sekä joukkoliikenteen matkaket-
jun solmukohdissa.  
 
Esiselvityksen tavoitteena on ollut luoda edellytykset sopivien kokeilukohteiden löytämiseksi 
valaistuksen parantamisessa, uuden ohutpaneeliteknologian käytöstä kuulutuksien antamises-
sa sekä näihin liittyvien muiden teknologiasovellusten, kuten jalankulkijailmaisimien, käytöl-
le. 
 
Vaikka työssä on tarkasteltu LED-valojen ja kuulutusten käyttöä koko matkaketjulla, on työn 
pääpaino ollut joukkoliikenteessä ja sen ympäristön esteettömyyden ja turvallisuuden paran-
tamisessa. Tällöin myös muita teknisiä ratkaisuja on pidetty mahdollisina. Vaikka tämä työ on 
luonteeltaan esiselvitys, on työn lopullisena tarkoituksena ollut mahdollistaa konkreettiset 
lähiajan pilottikokeilut. Kokeilukohteet ja -tekniikat on valittu siten, että ne ovat mahdollista 
toteuttaa vuoden 2006 aikana.  
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2  TYÖN SISÄLLÖN KUVAUS JA TAUSTA  

 
2.1 Keinoina LED-tekniikka, valaistuksen parantaminen ja kuulutukset 
Tässä työssä on selvitetty LED eli Light Emitting Diode -tekniikan ja kuulutusten käyttömah-
dollisuuksia liikkumisympäristön kehittämisessä. LED-tekniikan osalta on selvitetty maahan 
upotettujen LED-valojen käyttöä suojatieylityksissä tarkoituksena parantaa jalankulkijoiden 
havaittavuutta. Lisäksi LED-valojen käyttöä on ehdotettu havainnollistamaan suojatieylityk-
sen kohtaa, pysähtyvien joukkoliikennevälineiden sijaintia, pyörä- ja jalankulkuteiden ris-
teyskohtia sekä pysäkillä odottavia matkustajia.  
 
Uuden kaiutinteknologian käyttöä on selvitetty kuulutusten antamisessa esimerkiksi pysäkeil-
lä ja joukkoliikennevälineissä. Pysäkillä näkövammainen matkustaja on heikossa asemassa, 
koska lähestyvää ajoneuvoa on vaikea tunnistaa. Pysäkeillä matkustaja voisi esimerkiksi nap-
pia painamalla saada seuraavien saapuvien bussien aikataulutiedot kuulutuksena. Toisaalta 
esimerkiksi häiriötilanteet koetaan usein juuri pysäkillä ja pysäkkikuulutukset mahdollistaisi-
vat poikkeustiedon antamisen pysäkillä odottaville matkustajille. Joukkoliikennevälineissä 
kuulutuksia voitaisiin käyttää kertomaan seuraava pysäkki. Uusilla kaiutinteknologioilla 
päästään äänen hyvään suuntaavuuteen, jolloin muille matkustajille ei aiheudu kuulutuksista 
häiriötä.  
 
Myös valaistuksen parantamista nk. ristiinvalaisulla, jossa valaisimet muodostavat suojatielle 
suunnatun valokeilan, on esitelty. Jalankulkijat arvioivat usein virheellisesti oman näkyvyy-
tensä autoilijoiden suhteen ja kuvittelevat usein olevansa autoilijan näkyvissä silloin, kun ovat 
itse havainneet autoilijan. Ajorataa ylitettäessä katuvalaistus ei takaa riittävää näkyvyyttä. 
Kevyen liikenteen onnettomuusriski onkin pimeällä vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin 
valoisana aikana. 
 
Tässä työssä joukkoliikenneympäristön kehittämiseksi on tehty yhdeksän ideakorttia, jotka 
eivät ole kohteeseen sidottuja. Tämän lisäksi on tehty kolme kohdekohtaista hankekorttia. 
Idea- ja hankekorteissa on esitelty sovelluksia joukkoliikenneympäristön parantamiseksi. 
Kohteet sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, mutta mittari- ja avainkriteerien (ks. kappale 4.3) 
avulla ne ovat sovellettavissa myös muihin kaupunkeihin. Osa korteissa esitetyistä sovelluk-
sista on mahdollista toteuttaa heti, osa tekniikoista on vielä kehitteillä ja sovellettavissa tule-
vaisuudessa. 
 
2.2 Kohteena joukkoliikenneympäristö 
Tässä työssä pääpaino on ollut joukkoliikenneympäristön esteettömyyden parantamisessa. 
Sovellusehdotukset (luku 4) soveltuvat sinänsä myös muun ympäristön kehittämiseen, mutta 
tämän työn ensisijaisena kohteena on ollut joukkoliikenneympäristö, jonka kehittämisen kan-
nalta sovelluksia on täten tarkasteltu. Kevytliikenne on keskeinen osa joukkoliikenneympäris-
töä, koska se on yleisin joukkoliikenteen liityntämuoto. Täten kevytliikenne on myös vahvasti 
edustettuna tässä työssä. Kevyt- ja joukkoliikenteen käyttäjät ovat lisäksi esteettömyyden pa-
rantamisessa erityisenä kohderyhmänä sisältäen lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt.  
 
Joukkoliikenneympäristön kehittämisessä pääpaino on ollut esteettömän liikkumisen suju-
vuuden, ohjaavuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Nämä kolme osatekijää ovat vahvassa 
vuorovaikutuksessa keskenään: ohjaava liikenneympäristö on myös sujuva ja ohjaava. Toi-
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saalta sujuva liikenneympäristö on myös turvallinen. Eri osatekijöitä on selvennetty kappa-
leissa 2.3–2.5. 
 
2.3 Joukkoliikenneympäristön sujuvuus 
Liikenneympäristön sujuvuudella on tässä tarkoitettu ominaisuuksia, joiden avulla matkante-
ko on yksinkertaista ja toimivaa. Esimerkkinä sujuvuuden parantamisesta voivat olla hankali-
en suojateiden ylittämisen helpottaminen esimerkiksi ajoneuvojen nopeuksia säätelemällä ja 
parantamalla autoilijoiden mahdollisuutta huomata jalankulkijat. Esimerkiksi pysäkeillä liik-
kumisen sujuvuuden parantaminen on tärkeä osa matkaketjun toimivuutta. Joissain tilanteissa, 
kuten pimeällä, bussinkuljettajien voi olla hankala havaita pysäkeillä odottavia matkustajia 
nykyisestä pysäkkivalaistuksesta huolimatta. Matkustajalle taas oikean bussin tunnistaminen 
on ongelmallista silloin, kun bussien nopeudet ovat korkeat ja liikenneolosuhteet ovat epäsuo-
tuisat. Joukkoliikenneympäristön sujuvuuden parantamisella on tässä työssä selvitetty mah-
dollisia keinoja niin kuljettajien matkustajien havainnoinnin kuin matkustajien oikean bussin 
tunnistamisen ja pysäyttämisen helpottamiseksi. 
 
2.4 Joukkoliikenneympäristön ohjaavuus 
Liikenneympäristön ohjaavuudella tarkoitetaan tässä työssä liikkumisen selkeyttä eli sitä, että 
ympäristö itsessään toimii opastavana ja ohjaa liikkujan kulkemista. Joissain tilanteissa oike-
an pysäkin tai laiturin löytäminen ei välttämättä ole helppoa. Toisaalta erityisesti näkövam-
maisilla on ongelmia oikean joukkoliikennevälineen pysäyttämisessä tai joukkoliikenneväli-
neen pysähtymiskohdan ja/tai ovien aukeamiskohdan löytämisessä, vaikka oikea pysäkki löy-
tyisikin. Liikenneympäristön ohjaavuus on keskeisellä sijalla myös kulkumuotojen erottami-
sessa toisistaan ja täten sillä on osuutta liikenneturvallisuuden parantamisessa. Liikkumisen 
ohjaavuutta voidaan kehittää esimerkiksi parantamalla kulkuväylien valaistusta. 

 
2.5 Joukkoliikenneympäristön turvallisuus 
Suomessa yhtenä liikenneympäristön haasteena on syksyn ja talven pimeys, minkä vuoksi 
esimerkiksi autoilijan kevyen liikenteen havaitseminen saattaa heikentyä. Pimeys aiheuttaa 
ongelmia myös huononäköisille, joiden liikenneympäristön havainnointi saattaa olla hyvinkin 
paljon kiinni oikeasta valaistuksesta. Lapset ja vanhukset ovat kevyen liikenteen onnetto-
muuksien kannalta riskiryhmässä. 
 
Jalankulkuonnettomuuksissa uhreina ovat usein erityisesti lapset ja iäkkäät. Vuosina 1999–
2003 keskimäärin 58 jalankulkijaa kuoli ja 760 loukkaantui vuosittain. Pääosa jalankulkijoi-
den henkilövahingoista tapahtui taajamissa: 56 % kuolemista ja 90 % loukkaantumisista. Ja-
lankulkijoiden henkilövahinkojen osalta noin viidesosa uhreista oli lapsia. Kolme neljästä 
lapsille tapahtuneesta onnettomuudesta tapahtui tietä ylitettäessä. Lasten kuolemanriski ei 
eroa muista ikäryhmistä, mutta lasten loukkaantumisriski on lähes kaksinkertainen koko väes-
töön verrattuna. (Liikenneturva 2004.) 
 
Vuosina 1999–2003 kaikista kuolleista jalankulkijoista 42 % ja loukkaantuneista lähes nel-
jännes oli yli 64-vuotiaita. Iäkkäiden jalankulkijoiden riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä 
on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna, kun henkilövahingot suhteutetaan ikäryhmän 
kokoon. Yli 64-vuotiaille jalankulkijoille suojatiet ovat riskialueita, sillä esimerkiksi vuosina 
1999–2003 kaksi kolmasosaa suojatiellä menehtyneistä oli yli 64-vuotiaita. (Liikenneturva 
2004.) 
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Vuosina 1999–2003 sattuneista jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista lähes puolet (44 
%) tapahtui loka-tammikuussa. Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät 
näille kuukausille, sillä puolet jalankulkijoiden suojateillä vammautumisista sattui näiden nel-
jän kuukauden sisällä. (Liikenneturva 2004.) 
 
Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä ja puolet päivänvalos-
sa. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvioimista jalankulkuonnettomuuksista 
puolet pimeissä olosuhteissa tapahtuneista kuolemantapauksista olisi voitu välttää, jos uhri 
olisi käyttänyt heijastinta. Varsinkin pimeällä ja valaistussa ympäristössä eli taajamissa ja 
kaupungeissa jalankulkijat usein yliarvioivat oman näkyvyytensä. Kaikista pimeällä ja hämä-
rässä tapahtuvista jalankulkijoiden henkilövahingoista 85 % tapahtuu taajamissa. Jalankulkijat 
ajattelevat helposti, että autoilija huomaa jalankulkijan samaan aikaan kuin henkilö on itse 
havainnut lähestyvän ajoneuvon. Jalankulkuvalaistuksen ajatellaan usein riittävän, vaikka 
todellisuudessa katuvalaistus ei takaa ajorataa ylitettäessä riittävää erottumista. (Liikenneturva 
2004, Oksanen ym. 2004.) 
 
Joukkoliikenneympäristössä yhtenä turvallisuutta vähentävänä tekijänä on, että matkustajien 
yrittäessä ehtiä joukkoliikennevälineeseen muun liikenneympäristön havainnointi saattaa hei-
kentyä. Heijastimen käyttöön tai matkustajien varomattomuuteen ei voi vaikuttaa kohdekoh-
taisin keinoin, mutta valaistuksen parantamisella, henkilöautoliikenteen rauhoittamisella ja 
kuljettajien havainnointia selkeyttämällä voidaan parantaa niin jalankulkijoiden kuin kuljetta-
jien huomiokykyä ja sitä kautta myös turvallisuutta. Kaikkia tienkäyttäjiä tulisikin kannustaa 
huolelliseen liikkumiseen. 
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3 LÄHTÖTIEDOT 
 

3.1 Kirjallisuusmateriaali 
 
3.1.1 Suojatien reunavalot 
Kirjallisuusmateriaalina suojatien reunavaloja koskien ovat olleet seuraavat selvitykset: 

• In-Pavement Flashing Crosswalks - State of the Art (Miller ja Dore 2000) 
• Pedestrian Crosswalk Safety: Evaluating In-Pavement, Flashing Warning Lights 

(Boyce ja Van Derlofske 2002) 
• In-Pavement Pedestrian Flasher Evaluation: Cedar Rapids, Iowa (Kannel ja Jansen 

2004). 
 
Kirjallisuusselvityksen ongelmana oli tässä työssä käytettyjen tekniikoiden uutuus, sillä löy-
detyt vaikutustutkimukset esimerkiksi Yhdysvalloissa olivat lähtökohdiltaan erilaisia kuin 
tässä työssä esitetyt, eivätkä sellaisinaan suoraan sovellettavissa pääkaupunkiseudun olosuh-
teisiin.  
 
Tehtyjen vaikutustutkimusten mukaan vilkkuvilla suojatien reunavaloilla oli kuitenkin turval-
lisuutta parantavia vaikutuksia. Esimerkiksi Boycen ja Van Derlofsken tutkimuksen mukaan 
vilkkuvat valot suojatien reunassa: 

• parantavat suojatien havaittavuutta, mistä on hyötyä erityisesti niille kuljettajille, jotka 
eivät tunne aluetta entuudestaan  

• alentavat suojatietä lähestyvien ajoneuvojen keskinopeuksia noin 10 km/h 
• vähentävät niiden ajoneuvojen määrää, jotka ajavat suojatien yli, vaikka jalankulkija 

on odottamassa. 
 
Työssä myös huomautettiin, että jotta jalankulkijat ja autoilijat osaavat toimia oikein tilan-
teessa, jossa valot vilkkuvat suojatien reunassa, tulee kokeiluista tiedottaa etukäteen. 
 
Millerin ja Doren (2000) tutkimuksessa ” In-Pavement Flashing Crosswalks - State of the 
Art” on myös selvitetty vilkkuvalojen vaikutuksia. Ensimmäiset vilkkuvat valot suojatien 
reunaan asennettiin Kalifornian Santa Rosaan vuonna 1993. Millerin ja Doren selvityksen 
mukaan valoja on käytössä noin sadassa eri kohteessa, pääasiassa Kalifornian ja Washingto-
nin osavaltioissa.  
 
Tutkimuksen risteyksissä oli painonappi, jota painamalla autoilijoille osoitetut valot alkoivat 
vilkkua suojatien reunassa. Painonappi on esitetty kuvassa 1.  
 

 
Kuva 1. Millerin ja Doren tutkimuksen risteyksissä ollut painonappi. 
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Tutkimuksessa kysyttiin kokemuksia 35 eri taholta, jotka pääsääntöisesti olivat hyvin tyyty-
väisiä. Seuraavista ongelmista kuitenkin raportoitiin: 
 

• jalankulkijoiden mielestä valot eivät pysäyttäneet liikennettä tarpeeksi tehokkaasti, 
vaan heidän mielestään valon olisi pitänyt olla punainen, ja kaikkien autojen tulisi py-
sähtyä mikäli valot vilkkuvat 

• osa jalankulkijoista ei tiennyt, mitä valot tarkoittavat, eivätkä siis osanneet toimia oi-
kein 

• mikäli ilmaisimena oli painonappi, eivät kaikki jalankulkijat osanneet käyttää sitä oi-
kein. 

  
Millerin ja Doren mukaan jalankulkijailmaisimet eivät vielä toimi tarpeeksi hyvin, jotta niitä 
kannattaisi käyttää ja painonapit ovat huomattavasti halvempia, helpompia asentaa ja niiden 
ylläpito on tutkia edullisempaa. Painonapeilla toimivia maahan asennettavia LED-valoja ei 
kuitenkaan suositella toteutettavaksi. Suomessa painonappeja käytetään liikennevaloissa an-
tamaan jalankulkijalle vihreää vaihetta. Varustettaessa ylitys painonapeilla saattaisivat jalan-
kulkijat kuvitella, että ylitys on sallittu ja turvallinen LED-valojen palaessa, mikä vaarantaisi 
jalankulun turvallisuutta. Toiseksi tienpintaan upotetut LED-valot on suunnattu autoilijoille 
eikä niinkään jalankulkijoille, eivätkä ne välttämättä edes näy jalankulkijalle. 
 
Millerin ja Doren tutkimuksessa todettiin, että valot soveltuvat parhaiten suojateille, joilla 

• jalankulkijamäärät ovat kohtuulliset ja ennustettavissa  
• suojatie jatkuu yhtenäisenä useamman kuin yhden kaistan yli. 

 
Millerin ja Doren järjestelmäehdotus on esitetty kuvassa 2. 
 

 
 

Kuva 2. Millerin ja Doren järjestelmäehdotus vilkkuvaloille suojatien reunassa 
 
Löydettyjä vaikutustutkimuksia on käsitelty myös sovelluskohtaisesti idea- ja hankekorteissa 
(liitteet 1-13). 
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3.1.2 Jalankulkijoiden huomiovalot Helsingissä (Tuovinen, Sane 1999, Tuovinen 2000) 
Jalankulkijoiden huomiovalojen tarkoituksena on parantaa jalankulkijoiden kadunylityksen 
sujuvuutta ja turvallisuutta. Niiden toiminta perustuu jalankulkijailmaisimeenkaan, joka ha-
vainnoi ylityksen kohdalla olevat jalankulkijat. Tämän seurauksena huomiovalot syttyvät ja 
alkavat vilkuttaa keltaista valoa autoilijoille. Muulloin huomiovalot ovat pimeät. 
 
Helsinkiin on asennettu jalankulkijoiden huomiovaloja kolmeen kohteeseen: Kallioon, Puna-
vuoreen ja Töölöön. Kalliossa valot sijaitsevat Porthaninkadun ja Neljännen linjan risteykses-
sä, Punavuoressa Albertinkadun ja Punavuorenkadun risteyksessä ja Töölössä Sibeliuksenka-
dun ja Töölönkadun risteyksessä. Muualla Suomessa jalankulkijoiden huomiovalot toimivat 
siten, että keltainen vilkkuvalo toimii jatkuvasti tai vain tiettyinä kellonaikoina kuten koulujen 
alkamis- ja päättymisaikoina.  
 
Huomiovalojen asennuspaikat valittiin Helsingissä siten, että niiden läheisyydessä sijaitsee 
ala-aste. Punavuoressa olevat jalankulkijoiden huomiovalot on esitetty kuvassa 3. 
 

 
 

Kuva 3. Jalankulkijoiden huomiovalot Punavuoressa Albertinkadun ja Punavuorenka-
dun risteyksessä. (kuva: Helsingin kaupungin liikenteenohjauskeskus) 

 
Huomiovalot otettiin käyttöön 14.–16.9.1998. Huomiovaloista tiedotettiin läheisten koulujen 
opettajille, joista osa kertoi kokeilusta myös oppilailleen. Lisäksi osa paikallislehdistä uutisoi 
huomiovaloista lyhyesti. Tiedottamatta jättämisen yhtenä syynä oli, että valojen toiminnan 
itsessään ajateltiin olevan riittävän selkeä merkki autoilijalle. Keltavilkku tarkoittaa, että au-
toilijan tulee noudattaa varovaisuutta. Jalankulkijoiden toimintaan huomiovaloilla ei yritetty 
vaikuttaa, joten jalankulkijoiden tiedottamista ei sen vuoksi suuressa mittakaavassa tehty. 
 
Huomiovaloista on tehty vaikutustutkimus sekä käyttöön oton jälkeen syksyllä 1998 että 
1999. Heti käyttöönoton jälkeen tehty vaikutustutkimus sisälsi yhteensä 40 tuntia mittauksia 
kohteissa ja 375 jalankulkijan haastattelun. Mittaukset ja haastattelut tehtiin 22.–30.10.1998.  
 
Tutkimuksen perusteella jalankulkijoiden huomiovaloilla oli seuraavia vaikutuksia: 

• autojen ajonopeudet vähenivät 
o ajonopeudet laskivat Punavuoressa 3,9 km/h 
o ajonopeudet laskivat Kalliossa 5,7 km/h 
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• nopeusrajoituksen ylitykset vähentyivät 
o ennen huomiovalojen rakentamista 40 metrin etäisyydellä huomiovaloista Pu-

navuoressa joka neljäs ja Kalliossa joka viides autoilija ylitti 40 km/h nopeus-
rajoituksen 

o huomiovalojen rakentamisen jälkeen nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus vä-
heni molemmissa paikoissa puoleen huomiovaloja edeltäneeseen tilanteeseen 
verrattuna.   

• kuljettajat väistivät suojatielle pyrkiviä jalankulkijoita entistä paremmin 
o jalankulkijoita suojatiellä väistävien kuljettajien määrä kaksinkertaistui mo-

lemmissa tutkimuspaikoissa 
o Punavuoressa tilanteet, joissa autoilija antoi tietä odottavalle jalankulkijalle, li-

sääntyivät 25 prosenttiyksikköä ja Kalliossa 12 prosenttiyksikköä 
o autoilijoiden alttius väistää jalankulkijoita lisääntyi erityisesti sellaisissa tilan-

teissa, joissa vain yksi jalankulkija odotti kadunylitysmahdollisuutta. 
  
Huomiovalojen myönteisistä vaikutuksista liikennekäyttäytymiseen huolimatta jalankulkijat 
eivät tunteneet huomiovalojen toimintaa: 

• vain joka neljäs jalankulkija tiesi, että huomiovalot vilkkuvat vain silloin, kun jalan-
kulkija seisoo suojatien reunalla 

• jalankulkijoista 5 % uskoi huomiovalojen olevan toiminnassa vain kouluaikoina 
• puolet jalankulkijoista oli nähnyt huomiovalon vilkkuvan, mutta ei tiennyt siihen syytä 
• joka kuudes jalankulkija kuvitteli huomiovalojen varoittavan risteävästä suunnasta lä-

hestyvästä autosta, raitiovaunusta, paloautosta, ambulanssista, koulusta, suojatiestä tai 
jostain muusta 

• joka kymmenes jalankulkija ei ollut koskaan havainnut huomiovalojen vilkkumista  
• niistä jalankulkijoista, jotka olivat ajaneet autolla huomiovaloista, kolmasosa tunsi 

huomiovalojen toimintatavan. 
 
Huomiovalojen toiminnan tunsivat parhaiten jalankulkijat, jotka kulkivat päivittäin risteyksen 
kautta: tosin heistäkin vain 32 % antoi oikean vastauksen. Läheisten ala-asteiden opettajista 
kaikki ja oppilaistakin 40 % tunsi huomiovalojen toimintatavan. 
 
Yli kolmasosa jalankulkijoista katsoi, että huomiovalot helpottavat selvästi tai jonkin verran 
kadunylitystä. Neljäsosa jalankulkijoista ei havainnut huomiovaloista olevan mitään hyötyä. 
Eri paikoissa jalankulkijat olivat eri mieltä huomiovalojen hyödyllisyydestä. Punavuoressa ja 
Kalliossa 38 % vastaajista katsoi valoista olevan hyötyä. Sen sijaan Töölössä, jossa valot ovat 
olleet pisimpään käytössä, vain 26 % vastaajista piti niitä hyödyllisinä. Yli 40 prosentilla vas-
taajista ei ollut käsitystä asiasta.  
 
Myönteisimmät kokemukset huomiovaloista olivat 12–18 -vuotiailla nuorilla: heistä joka toi-
nen vastasi, että kuljettajat pysähtyvät aina tai useimmiten ja antavat tietä suojatien reunalla 
odottavalle jalankulkijalle. Kriittisimmin huomiovaloihin suhtautuivat 18–30 -vuotiaat. 
 
Vuonna 2000 valmistuneessa toisessa jälkeen -tutkimuksessa todettiin seuraavaa: 

• Kalliossa ajoneuvojen keskimääräinen nopeus ei ollut juurikaan muuttunut toteutuksen 
aikana 

• Punavuoressa ajoneuvojen keskimääräinen nopeus lähellä suojatietä (0-10 m) oli 
noussut ensimmäisen mittauksen jälkeen noin 2 km/h 
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• ajoneuvojen keskimääräinen nopeus oli kuitenkin edelleen alhaisempi kuin mitä ennen 
huomiovaloja: suojatien kohdalla ero Kalliossa oli noin 5 km/h ja Punavuoressa noin 2 
km/h 

• jalankulkijoiden huomiovalojen toimintatavan tuntemus ei ollut keskimäärin yleisty-
nyt kokeilun aikana: joka neljäs haastateltu jalankulkija tiesi, mitä keltavilkku tarkoit-
taa 

• niistä haastatelluista, jotka olivat ajaneet autolla huomiovalojen suunnasta, joka kol-
mas tiesi keltavilkkujen merkityksen (sama osuus kuin 1998 tehdyssä tutkimuksessa). 

 
Helsingissä käytössä olevien huomiovalojen toimintaperiaate on samankaltainen suojatieyli-
tysten pintaan asennettavien LED-valojen kanssa. Tavoitteena on lisätä autoilijoiden jalankul-
kijoiden huomioimista ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta alentamalla autoili-
joiden nopeuksia. Tausta-ajatuksena maahan asennettavissa LED-valoissa on ollut, että ne 
ovat keltavilkkuvaloja selkeämmin kytkettävissä jalankulkuun, kun valo syttyy tienpinnassa 
suojatien reunassa (lisää kappaleessa 4.1.2 ja liitteessä 2). 
 
3.1.3 Muut 
Lisäksi kirjallisuustutkimuksena muuttuviin liikennemerkkeihin liittyen käytettiin selvitystä 
“Vehicle-activated signs – large scale evaluation”, jonka on tehnyt englantilainen Transport 
Research Laboratory (TRL 2002). Autoilijatutkaan yhdistetyn muuttuvan nopeusrajoitusmer-
kin tarkoituksena on, että nopeusrajoituksen ylittävät autoilijat sytyttävät muuttuvan nopeus-
rajoitusmerkin, joka voidaan varustaa myös esimerkiksi tekstillä ”hidasta”. TRL:n laatiman 
vaikutustutkimuksen perusteella autoilijatutkaan perustuva muuttuva nopeusrajoitusmerkki 
laski autoilijoiden nopeuksia kohteesta riippuen 1,6 -11,3 km/h (lisää kappaleessa 4.1.9 ja 
liitteessä 9).  
 
3.2 Onnettomuustilastot 
Lähtötietoina käytettiin myös onnettomuustilastoja. Tässä työssä käytetyt onnettomuustilastot 
olivat:  

• Jalankulkijaonnettomuudet Helsingissä 1996–2000  
• Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2000 ja 2001 
• Espoon liikenneonnettomuudet 2000, 2001, 2002 
• Espoon kevyen liikenteen onnettomuudet 1999–2004 
• Liikenneonnettomuudet Vantaalla 1999, 2000, 2001, 2002 
• Liikenneturvan tilastokatsaus ”Jalankulkijoiden henkilövahingot vuosina 1999–2003”. 

 
Onnettomuustilastojen suhteen ei päästy yhtä suureen tarkkuuteen kuin mitä alun perin oli 
ajateltu. Tarkoituksena oli käyttää onnettomuustilastoja lähtötietoina kohteiden valinnassa. 
Tavoitteena oli, että kohteet voitaisiin valita osittain tapahtuneiden onnettomuuksien perus-
teella. Kohteiden valinta onnettomuustyypin, kuten pimeällä tapahtunut jalankulkuonnetto-
muus, perusteella olisi vaatinut yksityiskohtaiset tiedot pääkaupunkiseudulla tapahtuneista 
onnettomuuksista. Tietosuojasyistä kohdekohtaisia yksityiskohtaisia pääkaupunkiseudun kat-
tavia tarkkoja tilastoja ei kuitenkaan voitu luovuttaa, eikä onnettomuustilastoja täten voitu 
käyttää lähtötietoina kohteiden valinnassa. Sen sijaan kohteiden valinnan jälkeen saatiin on-
nettomuustyyppitilastot kohteista. Valitut kohteet eivät kuulu tilastojen pahimpiin onnetto-
muuspaikkoihin. Esimerkiksi Helsingissä pahimpia onnettomuuspaikkoja seurataan IND5-
luvun perusteella. IND5:een lasketaan liittymän omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet 
jaettuna viidellä sekä kaikki henkilövahinko-onnettomuudet. Vuonna 2003 valtaosa Helsingin 
pahimmista liikennepaikoista sijoittui Kehä I:lle, mutta mukana oli myös viisi Mannerheimin-
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tien risteystä. (Helsingin kaupunki 2004.) IND5 ei kuitenkaan anna käsitystä erityisesti kevy-
en liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksista, sillä siinä on mukana autoilijoiden henkilö-
vahingot.  
 
Toisaalta onnettomuustilastojen ei myöskään alun perin ollut tarkoitus olla ainoa tekijä koh-
teiden valinnassa, vaan ainoastaan osa lähtöaineistoa. Sujuvuuden ja ohjaavuuden ongelma-
kohtien löytämisessä onnettomuustilastoista ei olisi juuri ollut hyötyäkään, sillä esimerkiksi 
matkustajan epäonnistuessa bussin pysäyttämisessä ei tapahdu henkilövahinkoja, eikä niistä 
välttämättä jää merkintää edes asiakaspalauterekistereihin. Tämä siitä huolimatta, että tapah-
tuma matkustajan kannalta on varsin epämiellyttävä ja erittäin epäsuotava.  
 
3.3 Asiakaspalautteet 
Onnettomuustilastojen lisäksi tarkoituksena olikin käydä läpi myös suoria asiakaspalautteita. 
Asiakaspalautteita ei voida käyttää suoraan lähtötietoina, koska palautteet ovat subjektiivisia 
eivätkä ne aina kohdistu oikein. Matkustaja saattaa kokea matkaketjullaan useita ongelmalli-
sia kohtia, mutta hän ei välttämättä osaa määritellä ratkaisua tilanteeseen tai edes antaa niistä 
palautetta. Katuvalaistukseen tullut palaute koskee yleensä yksittäisiä palaneita katuvaloja, 
bussin pysäyttämisessä epäonnistunut matkustaja saattaa syyttää tapahtuneesta kuljettajaa. 
Jalankulkija, joka ei saa tietä suojatiellä, kokee helposti syyksi autoilijoiden piittaamattomuu-
den ja saattaa enimmillään kaivata ongelmalliseen risteykseen painonapillisia liikennevaloja, 
nopeusrajoitusten alentamista ja/tai hidasteita.  
 
HKL:n laatuhaastatteluissa ei ollut suoria kysymyksiä joukkoliikenneympäristöön valaistuk-
seen liittyen. YTV:n asiakaspalautteissa ei myöskään tullut esille hankkeeseen suoraan liitty-
viä palautteita. Sen sijaan matkustajien kokemasta tarpeesta kuulutuksille saatiin tietoa raitio-
liikenteen häiriötiedotuskokeilu -hankkeessa tehdyissä kyselyissä. Joukkoliikenteen häiriöllä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa joukkoliikenneväline esimerkiksi onnettomuuden tai muun poik-
keustilanteen johdosta estyy tulemasta pysäkille, joutuu poikkeusreitille tai myöhästyy mer-
kittävästi aikataulusta. HKL:n www-sivuilla olleeseen raitioliikenteen häiriötiedotusta koske-
vaan kyselyyn osallistuneista matkustajista 58 % noin 500 vastaajasta toivoi häiriötiedotusta 
kuulutuksena pysäkille. Samassa kyselyssä häiriön kokeneista matkustajista 82 % oli kokenut 
häiriön nimenomaan pysäkillä ja 18 % raitiovaunussa. Raitiovaunussa häiriön kokeneiden 
pienestä osuudesta huolimatta 67 % vastaajista halusi tiedon häiriöstä myös kuulutuksena 
liikennevälineessä. (HKL 2005).  
 
Lisäksi ELMIn (Espoon ja Länsiväylän reaaliaikainen matkustajainformaatiojärjestelmän) II 
vaikutustutkimuksessa osa haastatelluista matkustajista mainitsi avoimessa palautekohdassa 
Hanasaaren pysäkin olevan ongelmallinen oikean bussin pysäyttämisessä, sillä ohikulkevia 
linjoja on useita ja bussien ajonopeudet ovat suuret (Laine ym. 2003). 
 
3.4 Asiantuntijahaastattelut 

 
3.4.1 Yhteystahot 
Hankkeeseen liittyen on oltu yhteydessä seuraaviin tahoihin: 

• autokoulujen liikenneopettajat – vaikeat liikenneympäristöt 
o Autokoulu Helenius  
o Autokoulu Rein  

• bussiyhtiö/linja-autonkuljettajat – tarkennukset ja suositukset 
o Connex  
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• lainsäädäntö – rajoitteet ja mahdollisuudet 
o liikenne- ja viestintäministeriö  

• tekniset asiantuntijat – mahdollisuudet, tekniikka ja kustannukset 
o Swarco  
o Swareflex  
o Panphonics  
o Lighting Design Oy  
o Promethor Oy  
o Hedtec Oy  
o VTT, InMAR-hanke 

 
Lisäksi lähtötietoina on käytetty teknisiltä asiantuntijoilta saatua kirjallisuusmateriaalia. 
 
3.4.2 Autokoulujen liikenneopettajat 
Autokoulujen liikenneopettajia haastateltiin Espoosta Autokoulu Heleniukselta Veini Rej-
strömiä, Matti Juutista ja Kari Leppästä. Liikenneopettajat toivat esille seuraavia hankkeessa 
huomioitavia asioita: 

• tienpintaan asennettavien LED-valojen pinta ei saa olla liukas, sillä liukkaus voi olla 
vaaratekijä moottoripyöräilijöille 

• LED-valojen tulisi syttyä ennen kuin jalankulkija astuu suojatielle  
• on mietittävä, vilkkuvatko vai palavatko valot kiinteästi (yleensä varoitusvalot vilkku-

vat) 
• merkit, joissa ylinopeutta ajavia kehotetaan hidastamaan, tulee sijoittaa riittävän kauas 

ylityksestä, jotta ylinopeutta ajava ehtii hidastaa ennen suojatietä (nimenomaan ylino-
peutta ajavat ovat vaarallisia) 

• ehdotuksia kokeilukohteiksi:  
o Espoon keskus; asemien edustojen ylitykset 
o Variston ala-aste 
o Töölö; ns. Seston kulman ylitys Topeliuksenkadun, Eino Leinon kadun ja Huma-

listonkadun risteyksessä. 
 

Lisäksi haastateltiin Vantaalla sijaitsevasta Autokoulu Reinistä Timo Mäkistä, joka kiin-
nitti huomiota seuraaviin asioihin: 

• järjestelmien toimintavarmuuteen on kiinnitettävä huomiota ja jalankulkijailmaisin on 
suunnattava siten, että se tunnistaa vain suojatielle tulevan jalankulkijan, ei ohikulki-
joita 

• Töölössä, Kalliossa ja Punavuoressa olevat jalankulkijoiden huomiovalot (keltavilkut) 
eivät ole suositeltavia, sillä niiden merkitystä ei ymmärretä. Valot suojatien reunassa 
olisivat selkeämmät 

• kehotukset ovat hyviä, sillä kieltoja on jo nyt paljon 
• valkoisen valon näkyvyys voi olla huono, värillinen valo voisi soveltua paremmin 
• Vantaalla Ylästöntiellä on järjestelmä, jossa ylinopeutta ajettaessa keltainen valo alkaa 

vilkkua 
• Rekolan ala-asteella Vantaalla on kouluaikaan nopeusrajoituksena 30 km/h, muulloin 

40 km/h (sama nopeusrajoitus kuin ko. alueella muualla), alennetun nopeusrajoituksen 
aikana alueella on keltavilkku, joka on toiminut hyvin 

• jalankulkijailmaisimeen perustuva autoilijoiden varoitusmerkki on hyvä idea 
(Ideakortti 8). 
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3.4.3 Linja-autonkuljettajat 
Linja-autonkuljettajien näkemyksen esiintuomiseksi oltiin yhteydessä Connex Oy:n liikenne-
johtaja Lauri Rinta-Kantoon, joka toi esille esimerkiksi seuraavia näkökulmia hankkeeseen 
liittyen: 

• Tapiolassa tulisi harkita myös linja-autokaistojen varustamista LED-valoin 
• pysäkin varustamisessa LED-valoin tulee ongelmaksi tekniikan toimintavarmuus: kul-

jettaja saattaa olla huomaamatta pysäkillä olevia matkustajia, jos valo ei pala, koska 
hän on tottunut pysäkin valon palamiseen silloin, kun pysäkillä on matkustajia 

• bussin pysähtymiskohtaa osoittava merkintä on hyvä ajatus myös kuljettajien kannalta. 
 

3.4.4 Lainsäädännölliset näkökulmat 
Liikennelainsäädännöllisiin näkökulmiin liittyen haastateltiin Anna-Liisa Tarvaista liikenne- 
ja viestintäministeriöstä. Hän toi esille esimerkiksi seuraavia huomioitavia asioita: 

• LED-valojen asentaminen tienpintaan saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- ja viestin-
täministeriöstä 

• LED-valot eivät saa antaa väärää signaalia jalankulkijoille tai autoilijoille: jalankulkija 
ei saa kuvitella, että valojen palaessa tien ylittäminen on turvallista missä tahansa ti-
lanteessa, toisaalta autoilija ei saa huomioida pelkkiä LED-valoja, vaan hänen täytyy 
myös seurata liikennetilannetta (mahdolliset vikaantumiset LED-valojen toiminnassa 
eivät saa vähentää autoilijan jalankulkijoiden huomioimista) 

• valo-ohjauksen tehostamiseen ja autoilijoiden valojen kunnioittamiseen LED-valot 
voisivat soveltua hyvin. Liikennevalojen yhteyteen asennettavien LED-valojen oikeaa 
syttymishetkeä tulee pohtia (syttyvätkö LED-valot yhtä aikaa keltaisten valojen kanssa 
vai vasta jalankulkijan vihreiden kanssa) 

• jos yhtä ylitystä parannetaan LED-valoin, niin onko riskinä tällöin muiden ylitysten 
turvallisuuden huononeminen. 

 
3.4.5 Tekniset asiantuntijat 
Teknisinä asiantuntijoina hankkeessa on käytetty seuraavia toimittajatahoja: 

• Swarco Oy 
• Swareflex Oy 
• Panphonics Oy 
• Promethor Oy 
• Hedtec Oy. 

 
Yritysten valinta perustuu toimittajien omaan aktiivisuuteen ja yhteydenottoihin sekä ohjaus-
ryhmässä esille tulleisiin ehdotuksiin. Teknisten asiantuntijoiden valinta ei täten tarkoita, ett-
eivätkö muutkin mahdolliset yritykset toimittaisi tässä esitettyjä vastaavanlaisia sovelluksia. 
 
Toimittajien lisäksi teknisinä asiantuntijoina ovat toimineet Julle Oksanen Lighting Design 
Oy:stä ja Hannu Nieminen VTT:ltä. 

 
3.5 Tutustumismatka 
Hankkeen yhteydessä tehtiin tutustumismatka Itävaltaan, jossa on toteutettu jalankulkijail-
maisimeen perustuvat tienpintaan upotetut LED-valot muutamassa suojatieylityksessä. Tutus-
tumiskohteet sijaitsivat Wattensissa noin 20 km Innsbruckista itään. Laitetoimittajat Swarco 



 
 21

ja Swareflex ovat molemmat asentaneet eri suojatieylityksiin jalankulkijailmaisimeen perus-
tuvat LED-valot. Swarcon toteuttama ylitys on esitetty kuvassa 4 ja Swareflexin kuvassa 5. 
 

 
 

Kuva 4. Swarcon LaneLight LED -valoilla toteutettu suojatieylitys Wattensissa Itävallas-
sa. 

 
 

 
 

Kuva 5. Swareflexin Levelite LED -valoilla toteutettu suojatieylitys Wattensissa. 
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Tutustumismatkalla tuli ilmi esimerkiksi seuraavia asioita: 
 

• Swarcon ja Swareflexin järjestelmien toimintalogiikat eroavat hieman toisistaan. 
Swarcon LaneLight LED-valot ovat pimeinä silloin, kun alueella ei ole jalankulkijoita. 
Jalankulkijan astuessa tutkan vaikutusalueelle valot alkavat vilkkua. Swareflexin Le-
velite LED-valot sen sijaan palavat kiinteästi silloin, kun ylityksessä ei ole jalankulki-
jaa ja alkavat vilkkua jalankulkijan astuessa suojatielle 

• jalankulkijailmaisimen kohdentamisessa voi esiintyä ongelmia 
• Swarcon LaneLightit ovat läheltä katsoen hyvin huomaamattomia etenkin jalankulki-

jalle, eivätkä ne näy suojatielle 
• LaneLightit on suunnattu suoraan kohti autoilijoita ja ne näkyvät parhaiten noin 30-40 

metrin etäisyydeltä 
• Swareflexin Levelite LED-valoissa on kaksi erillistä, vastakkaisiin suuntiin suunnat-

tua valokeilaa. Valon kulma on 0-10 astetta. Valot voidaan voidaan ohjelmoida toi-
mimaan eri aikaa. Yhdessä valaisinyksikössä voi myös olla kaksi eri väristä valoa. 

• lumi ja jää voivat peittää LED-valot, jolloin ne eivät näy  
• LED-valojen yhteyteen on mahdollista asentaa lämmityskaapeli, jonka avulla ainakin 

osa lumesta ja jäästä voidaan sulattaa 
• LED-valot tulisi mahdollisuuksien mukaan asentaa mahdollisimman lähelle ajouria, 

sillä valojen rakenne on suunniteltu siten, että yliajavan auton pyörä ikään kuin pyyh-
käisee mahdollisen hiekan ja lian pois valon edestä 

• molemmat LED-valot tarvitsevat ohjauskojeen, joka säätelee valojen toimintaa. Valot 
on mahdollista yhdistää myös liikennevalojen ohjauskojeeseen, jos niiden halutaan 
toimivan liikennevalojen vaiheiden mukaisesti.  

 
LaneLight- ja Levelite -valojen ohjauskojeet on esitetty kuvissa 6 ja 7. 
 

 
 
Kuva 6. Swarcon LaneLight LED-valojen ohjauskoje Wattensissa. 
 



 
 23

 
 
Kuva 7. Swareflexin Levelite LED-valojen ohjauskoje. 
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4 SOVELLUKSET 

 
4.1 Ideakortit 

 
4.1.1 Ideakorttien tarkoitus 
Ideakorttien tarkoituksena oli esitellä 5-10 luonnossuunnitelmatasoista joukkoliikenneympä-
ristön parantamisehdotusta käyttökohteiksi. Ehdotukset on tehty visualisoituina ideakortteina, 
jotka eivät välttämättä ole yhteen tiettyyn kohteeseen sidottuja. Ideakortteja tehtiin 9 ja ne on 
esitelty kappaleissa 4.1.2–4.1.10. Ideakortit ovat tämän raportin liitteinä 2-10. Ideakortit sisäl-
tävät seuraavat sovellusehdotukset: 

1. LED-valot suojatiellä  
o risteys ilman liikennevaloja 
o liikennevalo-ohjauksinen risteys 
o kiertoliittymä 

2. Hiljainen pysäkki 
3. Kuulutukset pysäkillä 
4. Bussin tunnistaminen pysäkillä 
5. LED-lisävalot pysäkillä 
6. LED-valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa 
7. LED-valojen käyttö kulkumuotojen erottamisessa 
8. Autoilijatutka yhdistettynä muuttuvaan nopeusrajoitusmerkkiin 
9. Ristiinvalaisu. 

 
Ideakorttien otsikot on varustettu erivärisillä liikennevaloilla sen perusteella, kuinka valmista 
sovellusten tekniikka ovat kokeiltavaksi. Vihreä väri tarkoittaa, että tekniikka sovellukseen on 
olemassa ja kokeiltavissa heti. Keltainen väri tarkoittaa, että sovellus vaatii vielä kehittämistä, 
mutta on kokeiltavissa lähivuosina eli noin 1-3 vuoden sisällä. Oranssi väri tarkoittaa, että 
tekniikka on kehitysasteella ja sitä on mahdollista soveltaa todennäköisesti vasta 5-10 vuoden 
kuluessa. 
 
4.1.2 LED-valot suojatiellä 
Kirkkaisiin LED (Light Emitting Diode) -yksiköihin perustuvia opastimia on alettu käyttää 
useissa kaupungeissa yhä enemmän esimerkiksi korvaamaan hehkulamppuopastimia liiken-
nevaloissa. LED-valojen ominaisuudet mahdollistavat niiden käytön kuitenkin hyvin moni-
puolisesti. LED-tekniikkaa käytetään myös näyttötauluissa esimerkiksi niiden hyvän näky-
vyyden vuoksi: LED-valot näkyvät erittäin hyvin vaikeissakin sääolosuhteissa, kuten matalal-
ta tulevassa auringonpaisteessa tai sumussa. LED-valot ovat lisäksi energiaa säästävä ja kes-
tävä ratkaisu. LED-valojen muita etuja ovat esimerkiksi: 

• portaaton säätömahdollisuus ulkovalon voimakkuuden perusteella  
• pitkäaikainen ja todennettu kestävyys vaativissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. 

 
LED-valoja on kokeiltu suojatien näkyvöittämisessä esimerkiksi Itävallassa upottamalla valot 
tienpintaan suojatien reunaan. Hieman vastaavia sovelluksia on kokeiltu myös Yhdysvallois-
sa. Yhdysvaltojen sovellukset ovat tosin poikenneet tässä esitetyistä sovelluksista esimerkiksi 
siten, että valojen aktivointi on tapahtunut jalankulkijan painonapilla ja LED-valojen sijasta 
osassa kohteista on käytetty halogeenilamppuja. Toisaalta kokeilukohteiden liikenneympäris-
tö on myös eronnut varsin paljon tässä ajatelluista soveltuvista liikenneympäristöistä. Kokei-
lukohteissa ei esimerkiksi ole ollut suojatietä valmiina, vaan vaikutustutkimuksissa on ensin 
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tutkittu pelkän suojatien rakentamisen vaikutuksia, minkä jälkeen on asennettu vilkkuvat va-
lot.  
 
Suojatien lisävalojen tarkoituksena on helpottaa autoilijoiden huomiokykyä jalankulkijoiden 
suhteen. LED-valot voivat toimia autoilijan huomion herättämiseksi kiertoliittymissä tai riste-
yksissä, joissa ei ole liikennevaloja. Tällöin valojen toiminta voi perustua jalankulkijail-
maisimeen, joka havaitsee jalankulkijan ja sytyttää valot jalankulkijan astuessa suojatielle tai 
valot voivat syttyä katuvalojen kaltaisesti aikaohjauksisesti. LED-valot suojatieylityksen tien 
pinnassa voivat toimia myös liikennevalo-ohjauksisissa risteyksissä, jolloin LED-valojen syt-
tyminen perustuu liikennevalojen toimintaan: LED-valot suojatien pinnassa syttyvät yhtä ai-
kaa jalankulkijoiden vihreän kanssa. 
 
Itävallassa käytössä oleva LED-valollinen suojatieylitys on Yhdysvaltojen kokeiluja enem-
män myös Suomeen soveltuvan järjestelmän kaltainen. LED-valot on suunnattu autoilijoille ja 
niiden toiminta perustuu jalankulkijailmaisimeen, joka sytyttää valot suojatien reunassa 
merkkinä autoilijalle, kun jalankulkija on astunut ilmaisimen vaikutuspiiriin. LED-valot on 
upotettu tienpintaan ja ne kohoavat ainoastaan 3-4 mm tienpinnan yläpuolelle. Suojatien etu-
reunaan on sahattu ura kaapelille sekä porattu asennusreiät LaneLight-valoyksiköille. Kuvassa 
8 on esitetty Itävallassa Wattensissa käytössä olevat LED-valot suojatieylityksessä. 
 

 
 

Kuva 8. Itävallassa Wattensissa sijaitsevat LED-valot suojatien reunassa (kuva: Swar-
co). 

 
Kuvan 8 Wattensissa sijaitsevat LED-valot on toimittanut Swarco ja ne on asennettu syys-
kuussa 2004. Wattensissa käytössä olevat LED-valot suojatien reunassa ovat sen verran uusi 
kokeilu, että varsinaisia vaikutustutkimuksia ei niistä ole vielä valmistunut. Wattensin LED-
valojen vaikutustutkimuksen on tarkoitus valmistua maalis-huhtikuussa 2005, eikä sitä täten 
ole voitu käyttää tässä esiselvityksessä. Vaikka varsinaisia kirjallisuustutkimuksia LED-
valoista ei vielä ole, laitetoimittajalle Wattensin kaupungin edustajilta ja yksityisiltä kansalai-
silta tulleen palautteen mukaan pilottikohteessa on voitu todeta autoilijoiden nopeuksien pu-
donneen ja muutenkin LaneLightilla on ollut autoilijoiden liikennekäyttäytymistä rauhoittava 
vaikutus. Uusista vastaavista asennuksista on keskusteltu myös muiden Itävallan kaupunkien 
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edustajien kanssa ja niitä tullaan todennäköisesti asentamaan muihin kaupunkeihin vuoden 
2005 aikana.  
 
Työnaikaisen Lanelight LED -valojen asennuksen vaiheet on esitetty kuvissa 9-16 (kuvat: 
Swarco). 
 
 

 
 
Kuva 9. Kaapeliuran sahaaminen. 
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Kuva 10. LED-valoyksiköiden asennusreikien poraaminen. 
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Kuva 11. LED-valoyksiköiden asennusreiät ja kaapeliura ennen asennusta. 
 

 
 
Kuva 12. Suojaputkituksen ja kaapeleiden asennus. 
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Kuva 13. LED-valoyksiköiden kiinnittäminen 2-komponentti kiinnitysmassalla. 
 

 
 
Kuva 14. Jalankulkijailmaisimen asentaminen. 
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Kuva 15. LaneLight-valoyksikön johtimien kytkentä. 
 

 
 
Kuva 16. Toiminnassa oleva LaneLight LED -valo. 

 
Tässä työssä ehdotettuja LED-valojen käyttökohteita suojatieylityksessä on esitelty liitteessä 
2. 
 
4.1.3 Hiljainen pysäkki  
Hiljaisen pysäkin tarkoituksena on vaimentaa liikennemelua ja toimia rauhallisena joukkolii-
kenneympäristönä matkaketjun solmukohdassa. Tarve pysäkin hiljentämiseen on tullut esille 
esimerkiksi Suurpellon asuinalueen suunnittelussa. Pääkaupunkiseudulla on jo nykyisin mer-
kittävä määrä pysäkkejä liikenteellisesti vilkkaiden teiden kohdalla. Hiljainen pysäkki sovel-
tuisi tämänkaltaisiin kohteisiin. Esimerkiksi Ruoholahden Porkkalankadun pysäkki on varsin 
meluisa runsaasta liikenteestä johtuen, samoin kuin Sampokujan Tapiolan terminaalin pysä-
kit. Tapiolassa melu johtuu osittain myös suljetun tilan akustiikasta, sillä kovat pinnat heijas-
tavat melua. Hiljaisen pysäkin rakentaminen vaatii tarkkaa suunnittelua jo pysäkkirakenteiden 
vuoksi.  
 
Pysäkki voidaan hiljentää joko nk. passiivisella tai aktiivisella tavalla. Passiivinen hiljentämi-
nen perustuu pysäkkirakenteiden materiaalien valintaan ja se voidaan tehdä ääntä vaimenta-
villa materiaalivalinnoilla, jotka ikään kuin imevät korkeita äänen taajuuksia itseensä. Aktiivi-
sella hiljennyksellä sen sijaan voidaan valita äänet, joita halutaan vaimentaa. Lisäksi materiaa-
li menee passiivihiljennykseen sopivia materiaaleja pienempään tilaan. Hiljentäviä materiaale-
ja käytetään esimerkiksi avokonttoreissa estämään häiritsevää taustamelua.  
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Teoriassa aktiivisen hiljennyksen materiaalit voisivat tulevaisuudessa toimia myös kuulutus-
ten annossa. Käytännössä aktiivista hiljennystä tutkitaan edelleen ja se voisi olla kokeiltavissa 
pysäkillä aikaisintaan 5-10 vuoden kuluttua. Hiljaisen pysäkin toteuttaminen lähiaikoina ak-
tiivista hiljennystä käyttäen ei siis todennäköisesti ole mahdollista. Toisaalta passiivisen hil-
jennyksen materiaalit vaatisivat nekin tutkimusta ja niiden soveltaminen ulkotiloihin pysäkki-
katokseen on todennäköisesti vielä tulevaisuutta. 
 
Hiljainen pysäkki on esitelty ideakorttina liitteessä 3. 
 
4.1.4 Kuulutukset pysäkillä ja ajoneuvossa 
Kuulutusten tarve tulee esiin erityisesti häiriötilanteissa, joissa matkustaja tarvitsee matkal-
laan uutta tietoa muuttuneesta tilanteesta. Kuulutuksia voitaisiin antaa myös lähestyvien jouk-
koliikennevälineiden numeroista, jotta esimerkiksi näkövammainen matkustaja osaisi nousta 
oikeaan bussiin. Tämä liittyy osaltaan myös ideakorttiin 4, ”bussin tunnistaminen pysäkillä” 
(ks. kappale 4.1.5). Kuulutuksissa ideoitiin uuden ohutpaneliteknologian käyttöä kuulutusten 
annossa. Ohutpaneliteknologian etuna on sen hyvä suunnattavuus, jolloin kuulutukset voidaan 
kohdistaa hyvinkin tarkasti tietylle alueelle.   
 
Ulkotiloissa käytössä olevasta ohutpaneliteknologian käytöstä ei kuitenkaan vielä ole riittä-
västi vaikutustutkimusmateriaalia, jotta tekniikan hyötyjä ja haittoja kyettäisiin luotettavasti 
arvioimaan. Puoliviileässä tilassa teknologiaa on kokeiltu, mutta materiaalin käyttöä ulkoti-
loissa tutkitaan edelleen. Kirjallisuusselvitysten vähyys on merkki ehdotettujen tekniikoiden 
uutuudesta. Tekniikoiden yleistyminen liikenneympäristön parantamisessa vaatisikin suoma-
laisia kohdekokeiluja ja vaikutustutkimusten tekemistä. 
 
Ajoneuvoissa sen sijaan kaiutinteknologiaa voitaisiin jo kokeilla. Esimerkiksi raitiovaunuissa 
toimivien, seuraavan pysäkin kertovien näyttötaulujen lisäksi pysäkkikuulutuksia voitaisiin 
antaa kohdennettuna vain ainoastaan tiettyyn osaan vaunua. Häiriötiedotteita annetaan jo ny-
kyisellään raitiovaunujen sisällä, mutta nykyisten raitiovaunujen kaiuttimien äänentaso on 
varsin vaihteleva ja kuulutusten äänenlaatu hajanainen (HKL 2005). 
 
Ideakortti kuulutuksiin liittyen on raportin liitteenä 4. 
 
4.1.5 Bussin tunnistaminen pysäkillä 
Oikean bussin tunnistaminen pysäkillä saattaa olla kaikille matkustajille ongelmallista silloin, 
kun ohittavia linjoja on useita ja ajonopeudet ovat suuria. Hanasaari on esimerkki tällaisesta 
ongelmallisesta pysäkistä. Toisaalta näkövammaiselle oikean bussin tunnistaminen on hanka-
laa myös muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa. Näkövammaiselle bussin pysäyttäminen 
on vaativaa etenkin paikoissa, joissa pysähtyy useita eri linjoja. Bussin ajantasainen tunnista-
minen pysäkillä vaatisi järjestelmää, jossa jokainen bussi on paikannettu ja sen sijainti tunne-
taan tarkasti. Esimerkiksi nykyisessä ELMI-järjestelmässä (Espoon ja Länsiväylän reaaliai-
kainen matkustajainformaatiojärjestelmä) bussit paikannetaan ainoastaan 30 sekunnin välein 
(Laine ym. 2002), mikä on liian pitkä ajanjakso tarkkaan lähestyvän bussin paikantamiseen. 
Yhtenä mahdollisuutena olisi käyttää busseissa etätunnistinta, jonka avulla nykyisellään bussi 
on mahdollista paikantaa 100 metrin päästä. Vaikka tunnistimet itsessään ovat varsin edulli-
sia, on lukijalaite melko kallis investointi, minkä lisäksi se vaatii sähköä pysäkille. Toisaalta 
koska sama ajoneuvo saattaa ajaa useita eri linjoja päivän aikana, vaatisi tunnistimen ohjel-
mointi todennäköisesti toimia kuljettajalta. Tätä ei voida pitää hyvänä ratkaisuna ja todennä-
köistä onkin, että oikean bussin tunnistamisen liittäminen esimerkiksi tulevaan toisen suku-



 
 32

polven matkakorttijärjestelmään olisi realistisempi ja vähemmän erillisiä investointeja vaativa 
ratkaisu. Tämäkin sovellus on todennäköisesti mahdollista vasta 5-10 vuoden sisällä. Bussin 
tunnistamista pysäkillä on esitelty liitteessä 5.  
 
4.1.6 LED-lisävalot pysäkillä 
Pysäkkien lisävalojen toiminta-ajatuksena on tunnistimella toimivien LED-valojen käyttö 
bussipysäkillä. Pysäkkiin kiinnitetään jalankulkijatunnistin, joka havainnoi pysäkin toiminta-
alueella olevat matkustajat. Matkustajan ollessa pysäkillä syttyvät pysäkin lisävalot, joiden 
tarkoituksena on helpottaa kuljettajaa havaitsemaan pysäkillä oleva matkustaja. Lisävalojen 
avulla kuljettaja näkee jo kauas, onko pysäkillä matkustajia. LED-lisävalot toimisivat par-
haimmillaan pysäkillä, jossa ohikulkevia linjoja ei ole montaa ja pysäkki on matkustajien ha-
vainnointiin hankalassa kohdassa, esimerkiksi mutkan jälkeen. LED-lisävalot pysäkillä on 
esitelty liitteessä 6. 
 
4.1.7 LED-valojen käyttö huomiovaloina 
LED-valojen pieni virrankulutus ja hyvä näkyvyys mahdollistavat niiden käytön myös erilai-
sina huomiovaloina, kuten osoittamaan suojatieylityksen kohtaa tai joukkoliikennevälineen 
pysähdyskohtaa. LED-valoja käytetään nykyisellään Helsingissä esimerkiksi osoittamaan 
raitiovaunuetuuden toimintaa liikennevaloissa. LED-valo näkyy punaisen liikennevalon tai 
STOP-liikennemerkin oikeassa alareunassa vilkkuvana valkoisena valona silloin, kun raitio-
vaunu on huomioitu ja etuus on tulossa. 
 
Maanpintaan asennettavia valoja toimittaa myös esimerkiksi Hedtec Oy. Hedtec Oy tuo maa-
han esimerkiksi laitevalmistaja Began ja Ercon tuotteita. Esimerkiksi bussin pysähtymiskoh-
taa ilmaisevana valona voisi hyvin toimia Began suorakaiteen muotoinen valaisin, joka on 
esitetty kuvassa 17. 
 

 
 

Kuva 17. Began maanpintaan 255 mm:n syvyyteen asennettava kohdevalaisin (kuva: Be-
ga). 

 
LED-valojen käyttöä huomiovaloina on esitelty ideakortissa 6 (liite 7). 
 
4.1.8 LED-valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa 
LED-valoja voidaan käyttää myös kevyen liikenteen erottamisessa, esimerkiksi pyörä- ja ja-
lankulun hankalissa risteyskohdissa. Began toimittama LED-kohdevalaisin asennetaan 100 
mm syvyyteen tienpintaan. Swarcon LaneLightista poiketen se valaisee suoraan ylöspäin. 
Valaisintyyppiä olisi mahdollista käyttää juuri esimerkiksi kevyen liikenteen reitinohjaukses-
sa. Began LED-kohdevalaisin on esitetty kuvassa 18. 
 



 
 33

 
 

Kuva 18. Began maanpintaan syvyyteen 100 mm asennettava LED-kohdevalaisin (kuva: 
Bega). 

 
LED-valojen käyttö kevyen liikenteen ohjauksessa on esitetty tarkemmin liitteessä 8. 
 
4.1.9 Muuttuvat nopeusrajoitusmerkit 
Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä on ehdotettu käytettävän kahdella tavalla, yhdistettynä 
autoilijatutkaan ja jalankulkijailmaisimeenkaan. Autoilijatutkan yhdistämisessä muuttuvaan 
nopeusrajoitusmerkkiin tausta-ajatuksena on, että autoilijat, jotka ylittävät tietyn kynnysno-
peuden, sytyttävät muuttuvan nopeusrajoitusmerkin. Muuttuva nopeusrajoitusmerkki voidaan 
varustaa myös tekstillä ”hidasta”. Tämän kaltaisia sovelluksia on kokeiltu esimerkiksi Eng-
lannissa, jossa yli 60 koekohteessa tehty vaikutustutkimus osoitti autojen keskinopeuden vä-
hentyneen autoilijatutkaan perustuvien muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien asennuksen jäl-
keen 1,6–11,3 km/h, keskimäärin 6,4 km/h tunnissa (4 mi/h).  
 
Muuttuvan nopeusrajoitusmerkki voidaan yhdistää myös jalankulkijailmaisimeenkaan, jolloin 
merkki syttyy osoittaen autoilijoille jalankulkijoiden varoituskolmiota silloin, kun jalankulki-
joita liikkuu ylitysalueella. Tällaisia merkkejä voitaisiin käyttää erityisesti kohteissa, joissa 
liikkuu paljon lapsia ja/tai hitaasti liikkuvia jalankulkijoita. 
 
Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien yhdistämistä jalankulkija- ja/tai autoilijatutkaan on esi-
telty liitteessä 9. 
 
4.1.10 Ristiinvalaisu suojatieylityksessä 
Varsinkin pimeällä ja valaistussa ympäristössä eli taajamissa ja kaupungeissa jalankulkijoiden 
näkyvyys ei aina ole yhtä hyvä kuin mitä he itse kuvittelevat. Etenkin kadunylitysten kohdalla 
katuvalaistus ei useinkaan riitä jalankulkijan näkyvyyden parantamiseen. Ristiinvalaisulla 
pyritään valaisemaan suojatien ylityskohta niin hyvin, että suojatie tulee näkyviin selkeästi. 
Ristiinvalaisu on tarkoitettu erityisesti ylityksiin ilman valo-ohjausta, vaikka lisävalaistus voi-
si toimia myös liikennevalojen ylistysten kohdalla. Ristiinvalaisua on esitelty liitteessä 10. 
 
4.2 Hankekortit 

 
4.2.1 Hankekortit yleisesti 
Ehdotukset varsinaisiksi kokeilukohteiksi tehtiin lähtöaineiston analysoinnin ja ideakorttien 
suunnitelmien pohjalta. Kokeilukohteita valittiin kolme ja ne ovat sidottuja kohteeseen. Han-
kekortteja tehtiin Kauniaista lukuun ottamatta yksi kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. 
Hankekortit ovat tämän raportin liitteenä 11-13. Kohteiksi valittiin:  

1. Tapiola (Espoo) 
2. Tikkurila (Vantaa) 
3. Ruoholahti (Helsinki) 
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Hankekorteissa yhdistettiin eri ideakorttien sovelluksia kohteeseen sopivalla tavalla.  
 
4.2.2 Tapiola 
Tapiola valittiin hankekorttikohteeksi sen keskeisen aseman ja Tapiolan terminaalin kehittä-
mistarpeiden vuoksi. Tapiolan terminaalin bussipysäkit ovat varsin pimeitä ja pysäkeille joh-
tavat sisätilat ovat avoinna ainoastaan 7.30–22 välisenä aikana. Muina aikoina pysäkeille on 
kuljettava ulkokautta, mikä ei etenkään aluetta tuntemattomalle ole välttämättä kovin helppoa 
Myös asukkaat ovat tuoneet Tapiolan terminaalin kehitystarpeita esille. Joukkoliikennejärjes-
telyjen ja kevyen liikenteen osalta Sampokujan terminaalin pimeys ja meluisuus ovat aiheut-
taneet asukaspalautteita. (Nurmi 2002.) 
 
Tapiolassa kohteena on Tapiolan terminaalin eli Sampokujan pysäkkien välinen Merituulen-
tien jalankulkuylitys. Lisäksi Tapiolassa on ehdotettu pysäkkien varustamista bussin pysäh-
tymiskohtaa osoittavalla maahan upotettavalla valolla. Tapiolan terminaalin hankekortti on 
liitteenä 11. 
 
Tapiolaan on lähitulevaisuudessa kohdistumassa useita parannushankkeita. Esimerkiksi Ta-
piolan opastuksen suunnittelusta on tammi-helmikuussa 2005 käynnissä tarjouspyyntökilpai-
lu, minkä vuoksi Tapiolan kevyen liikenteen ohjaamista LED-valoin ei ole hankekortissa eh-
dotettu, vaikka sitä alun perin ajateltiinkin mahdolliseksi sovellukseksi. Kevyen liikenteen 
reitinohjaus LED-valoin voisi tästä huolimatta sopia Tapiolaan. Tulevaisuudessa Tapiolan 
terminaalin pysäkit sopisivat hyvin myös hiljaisen pysäkin sovelluskohteeksi, sillä nykyisel-
lään pysäkkien melutaso on varsin korkea. 
 
4.2.3 Tikkurila 
Tikkurilassa on sekä rautatie- että bussiasema, joten alueella on paljon liikennettä. Tämän 
takia Tikkurila valittiin yhdeksi hankekorttikohteeksi. Tikkurilan aseman lähiympäristössä on 
myös tapahtunut lukuisia jalankulkijaonnettomuuksia. 
 
Tikkurilassa kohteena on bussiaseman kohdalla oleva Ratatien suojatieylitys. Suojatieylitys 
on bussiaseman keskeisimpiä ja siinä yhdistyy useita ongelmallisia piirteitä. Ylityksessä ris-
teävät useat eri kulkumuodot henkilöauto-, bussi- ja taksiliikenteestä kevyeen liikenteeseen. 
Tikkurilan hankekortissa sovellettavana tekniikkana on ehdotettu suojatien ristiinvalaisua 
(Ideakortti 9) ja jalankulkijailmaisimella toimivia LED-valoja suojatien reunassa (Ideakortti 
1). Tikkurilan hankekortti on liitteenä 12. 
 
4.2.4 Ruoholahti 
Ruoholahdessa on metroasema ja Espoon suunnan henkilöautoliikenteen liityntäpysäköinti. 
Lisäksi alueella asuu paljon kouluikäisiä lapsia, joten Ruoholahdessa on paljon eri-ikäisiä 
joukkoliikenteen käyttäjiä. Itämerenkadun pitkät suojatieylitykset ja eri kevytliikennemuoto-
jen kohtaamispaikat koetaan ongelmallisiksi. 

 
Ruoholahdessa tarkoituksena on parantaa Itämerenkadun raitiovaunupysäkin ja metroaseman 
välisen valo-ohjauksettoman suojatieylityksen turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on parantaa 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisen ohjausta ja vähentää eri kevytliikenteen muoto-
jen konfliktitilanteita. Ruoholahden hankekortissa on sovellettu LED-valojen käyttöä suoja-
tien reunassa (Ideakortti 1) ja kevyen liikenteen reitinohjauksessa (Ideakortti 7). Ruoholahden 
hankekortti on liitteenä 13. 
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4.3 Mittari- ja avainkriteerit 
Mittari- ja avainkriteerit on johdettu ideakorttien sovelluksille ja esille tulleiden kohteiden 
ongelma-alueista. Mittari- ja avainkriteerien tarkoituksena on mahdollistaa idea- ja hankekor-
teissa esitettyjen sovellusten käyttö myös muualla niille sopivissa kohteissa. Mittari- ja avain-
kriteerit on esitetty taulukoissa 1-3.  
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Taulukko 1. Mittari- ja avainkriteerit ehdotetuille sovelluksille. 
 
Sovellus Toiminto Ryhmä, 

johon vaiku-
tetaan 

Tavoitteet  Häiriötekijät Tarpeelli-
suuden mit-
tarit 

Lähtötiedot 

LED-valot 
valo-
ohjauksises-
sa ylitykses-
sä 

• jalankul-
kuylitys 
liikenneva-
loissa 

• kuljettajat 
• jalankulki-
jat 

• turvallinen 
suojatieylitys 
• autoilijoiden 
punaisia päin 
ajamisen vähen-
täminen 
• autoilijoiden 
nopeuksien 
rauhoittaminen 

• korkeat ajo-
nopeudet 
• punaisia päin 
ajaminen 
• liikennevalo-
jen sijainti 
• suuri liiken-
nemäärä 
• pimeys 
 

• onnetto-
muudet 
• asukaspa-
lautteet 

• onnetto-
muustilastot 
• liikenne-
rikkomusti-
lastot 

Jalankulkija-
ilmaisimella 
toimivat 
LED-valot 
suojatieyli-
tyksessä 

• jalankul-
kuylitys 
ilman liiken-
nevaloja 

• kuljettajat 
• jalankulki-
jat 

• sujuva ja 
turvallinen 
suojatieylitys 
• autoilijoiden 
jalankulkijan 
huomioimisen 
lisääminen 

• korkeat ajo-
nopeudet 
• vaikea ylitys  
• pimeys 

• onnetto-
muudet 
• koulujen, 
päiväkotien tai 
toimintarajoit-
teisten ryhmi-
en läheisyys 
• asukaspa-
lautteet 
 

• onnetto-
muustilastot 
• toimintojen 
sijoittuminen 

Hiljainen 
pysäkki 

• joukkolii-
kenteen 
(kevyt) lii-
tyntäliikenne 
• tärkeä 
vaihtopysäk-
ki tai esim. 
tunnelissa tai 
sillan alla 
sijaitseva 
pysäkki 
 

• joukkolii-
kenteen käyt-
täjät 

• rauhallinen ja 
miellyttävä 
joukkoliiken-
teen odotustila 

• suuri liiken-
nemäärä 
• muut melun 
lähteet 
• pitkät vuoro-
välit ja/tai (vaih-
televat) odotus-
ajat 
 

• katumelun ja 
muun melun 
määrä 
• liikenne-
määrät 
• pysäkkien 
käyttäjämäärät 

• liikenne-
määrät 
• pysäkkien 
käyttäjämää-
rät 
• ohittavat 
linjat 
• meluselvi-
tykset 

Kuulutukset 
pysäkillä 

• joukkolii-
kennemat-
kustaminen 

• joukkolii-
kenteen käyt-
täjät 
• liityntälii-
kenteen käyt-
täjät (kevyt 
liikenne) 
• näkövam-
maiset mat-
kustajat 

• tiedotus mat-
kaketjun eri 
kohdissa 
• ohittavan 
linjan kertomi-
nen ajantasai-
sesti 
• matkanteon 
muuttaminen 
ajantasaisen 
tilanteen mu-
kaisesti 
• näkövam-
maisten mat-
kustajien palve-
leminen 
•  palvelutason 
nostaminen 
 

• joukkoliiken-
teen häiriöt 
• useita ohitta-
via linjoja 
• joukkoliiken-
nevälineiden 
ketjuuntuminen 
• korkeat ajo-
nopeudet 

• matkustaja-
palautteet 
• suuri liiken-
nöintimäärä 
• keskeinen 
pysäkki 

• olemassa 
olevat järjes-
telmät (joista 
saadaan 
sisältö palve-
luun) 
• linjojen 
lukumäärä 
• ajonopeu-
det 
•  toiminto-
jen sijoittu-
minen 
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Taulukko 2. Mittari- ja avainkriteerit ehdotetuille sovelluksille. 
 
Sovellus Toiminto Ryhmä, jo-

hon vaikute-
taan 

Tavoitteet  Häiriötekijät Tarpeelli-
suuden mit-
tarit 

Lähtötiedot 

Kuulutukset 
joukkolii-
kenneväli-
neessä 

• joukkolii-
kennemat-
kustaminen 
• joukkolii-
kenteen 
häiriötilan-
teet 

• joukkolii-
kennematkus-
tajat 
• liityntälii-
kenne 
• näkövam-
maiset 

• tiedotus mat-
kaketjun eri 
kohdissa 
• ohitettavan 
pysäkin kerto-
minen ajantasai-
sesti 
• tiedottaminen 
matkanteon 
muuttamisen 
mahdollistami-
seksi ajantasai-
sen tilanteen 
mukaisesti 
• näkövam-
maisten matkus-
tajien palvele-
minen 
•  palvelutason 
nostaminen 
 

• joukkoliiken-
teen häiriötilan-
teet 
• ongelmat 
paikannustek-
niikassa (toi-
mintavarmuus) 
• suuret ajono-
peudet 
• pitkät pysäk-
kivälit 

• esteettömän 
joukkoliiken-
neympäristön 
toteuttamisen 
tarve 
• tarve moni-
kanavaiselle 
tiedottamiselle 

• olemassa 
olevat järjes-
telmät (joista 
saadaan 
sisältö palve-
luun) 

Bussin 
tunnistami-
nen pysäkil-
lä 

• joukkolii-
kennemat-
kustaminen 

• kevyt liityn-
täliikenne 
• joukkolii-
kennematkus-
tajat 
• joukkolii-
kennevälinei-
den kuljettajat 

• oikean bussin 
pysäyttämisen 
helpottaminen 
• matkanteon 
sujuvuuden 
parantaminen 

• bussien let-
kaantuminen 
• tekniikan 
toimintavar-
muus 

• useita ohit-
tavia linjoja 
• korkeat 
ajonopeudet 

• liikenne-
määrät 
• pysäkkien 
käyttäjämää-
rät 
• ohittavat 
linjat 
•  matkusta-
japalautteet 
 

LED-
lisävalot 
pysäkillä 

• joukkolii-
kennemat-
kustaminen 

• bussinkul-
jettajat 
• joukkolii-
kennematkus-
tajat 

• helpottaa 
kyytiin haluavan 
matkustajan 
havaitsemista 
• estää bussin 
ohiajaminen 

• huonot näke-
mät pysäkeille  
• pimeys 
• vähäiset käyt-
täjämäärät 

• matkustaja-
palautteet 
• kuljettajapa-
lautteet 
• pysäkin 
sijainti 

• ohittavien 
linjojen lu-
kumäärä (ei 
voi olla ko-
vin suuri) 
• pysäkin 
sijainti 
 

LED-
valojen 
käyttö ke-
vyen liiken-
teen rei-
tinohjauk-
sessa 

• jalankulku 
(myös jouk-
koliikenne-
matkustajat) 
• pyöräily 

• kevyen 
liikenteen 
käyttäjät 

• jalankulun ja 
pyöräilijöiden 
konfliktikohtien 
vähentäminen 
kevyen liiken-
teen ympäristös-
sä 

• suojateiden ja 
pyöräteiden 
risteyskohdat 
• pyöräteiden ja 
joukkoliikenne-
pysäkkien ris-
teäminen 

• paljon ja-
lankulkijoita 
ja pyöräilijöitä 

• kevyen 
liikenteen 
käyttäjämää-
rät 
• onnetto-
muustilastot 
(jalankulki-
ja/pyöräilijä -
onnettomuu-
det) 
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Taulukko 3. Mittari- ja avainkriteerit ehdotetuille sovelluksille. 
 
Sovellus Toiminto Ryhmä, jo-

hon vaikute-
taan 

Tavoitteet  Häiriötekijät Tarpeelli-
suuden mit-
tarit 

Lähtötiedot 

Muuttuvat 
nopeusra-
joitusmerkit 

• kaupunki-
/taajama-
alueiden 
rauhoittami-
nen 

• autoilijat • ylinopeuksien 
vähentäminen 
• kevyen liiken-
teen turvallisuu-
den parantami-
nen 
• autoilijoiden 
jalankulkijoiden 
huomioimisen 
parantaminen 

• ylinopeudet 
• pimeys 
• varomattomat 
jalankulkijat 
(esim. lapset) 

• onnetto-
muudet 
• ylinopeudet 

• keskino-
peudet 
• toimintojen 
sijoittuminen 
(esim. koulu-
jen lähei-
syys) 
• onnetto-
muustilastot 

Ristiinva-
laisu suoja-
tieylitykses-
sä 

• jalankul-
kuylitys 
ilman lii-
kennevaloja 

• autoilijat 
• kevyen 
liikenteen 
käyttäjät 

• autoilijoiden 
kevyen liiken-
teen huomioi-
minen 
• turvallisuuden 
parantaminen 
 

• korkeat ajo-
nopeudet 

• pimeä ylitys 
• onnetto-
muudet 
• koulujen 
läheisyys 

• onnetto-
muustilastot 
• asukaspa-
lautteet 
• havain-
nointi  

 
 
Avainkriteerien lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohteen erityispiirteet. Hankalat 
liikenneympäristöt toivottavasti vähenevät ympäristöjen esteettömyyden huomioimisen li-
sääntyessä suunnittelussa. Taulukoissa 1-3 esiteltyjä sovelluksia voi silti käyttää apukeinoina 
esteettömän ympäristön suunnittelussa. Vaikka tarpeellisuuden mittareina on useassa kohdas-
sa mainittu tapahtuneet onnettomuudet, ei tapahtuneiden onnettomuuksien määrä kuitenkaan 
saisi olla sovelluksen käytön ratkaiseva tekijä. Onnettomuuksien estäminen tulee olla yksi 
keskeisimmistä liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdista. Tämän tavoitteen täyttämisek-
si taulukoissa 1-3 esitetyt sovellukset saattavat osoittautua hyödyllisiksi. 
 
4.4 Riskit 
Tässä työssä on esitelty useita ennen Suomessa soveltamattomia teknisiä ratkaisuja joukkolii-
kenneympäristön sujuvuuden, ohjaavuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Koska vastaavia 
kokeiluja ei ole tehty Suomessa aiemmin, eivätkä ulkomaisetkaan vaikutustutkimukset ole 
kaikkien tekniikoiden osalta vielä valmistuneet, liittyy järjestelmien soveltamiseen tiettyjä 
riskejä. Näitä on käsitelty tarkemmin idea- ja hankekorteissa, mutta yleisesti ottaen huomioi-
tavia riskejä ovat esimerkiksi: 

• järjestelmien soveltuminen Suomen oloihin 
o maahan upotettavien valojen peittyminen talvella lumen ja jään alle on huomi-

oitava 
o valojen tulee kestää aurauskalusto 

• toimintalogiikoiden yksiselitteisyyden varmistaminen 
o jos LED-valoja käytetään sekä jalankulkijailmaisimeen perustuen että liiken-

nevaloissa, ei jalankulkijoille ja autoilijoille eri risteyksissä oleva ohjaus saa 
olla ristiriidassa keskenään 
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o jos LED-valoihin liitetään jalankulkijailmaisin, syttyvän valon ei myöskään ole 
tarkoituksenmukaista antaa jalankulkijalle käsitystä, että risteyksen voi ylittää 
seuraamatta liikennetilannetta  

• tekniikoiden toimintavarmuus 
o vaikka järjestelmän toiminta olisi selkeä ja käyttäjäystävällinen, tulee myös 

toimintavarmuuden olla hyvä. Jos käyttäjät tottuvat järjestelmään ja se ei ole-
kaan toiminnassa, toimimattomuus saattaa heikentää liikenteen sujuvuutta, tur-
vallisuutta ja ohjaavuutta lähtötilanteeseen verrattuna  

o jos esimerkiksi autoilija tottuu LED-valojen palamiseen jalankulkijan ollessa 
ylityksessä ja järjestelmän epäkuntoon menemisen seurauksena LED-valot ei-
vät sytykään, saattaa autoilijan jalankulkijan havainnointi heikentyä ja aiheut-
taa vaaratilanteen. Samoin käytettäessä LED-valoja pysäkin lisävaloina niiden 
epäkuntoon meno saattaa aiheuttaa matkustajalle suuremman riskin jäädä pois 
halutusta liikennevälineestä verrattuna tavalliseen, lisävalaisemattomaan py-
säkkiin. 

• tienkäyttäjien tavoittaminen tiedotuksella voi osoittautua haasteelliseksi. Tämän vuok-
si järjestelmien tulee olla mahdollisimman itseohjaavia, jotta niiden merkityksen vää-
rinymmärtäminen ei aiheuta vaaratilanteita. 

 
Riskien välttämiseksi sovelluksia kokeiltaessa tulee suunnitteluvaiheessa tehdä suunnitelma 
riskien kartoittamiseksi ja niiden hallitsemiseksi. Mahdollisista riskeistä huolimatta esitetyillä 
järjestelmillä voi olla merkittävä liikenneympäristöä parantava vaikutus. Järjestelmien kaikkia 
vaikutuksia ei voida varmasti selvittää ennen niiden kokeilemista maastossa. 
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5 YHTEENVETO, SUOSITUKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
 
Kokeilukohteena kiinnostava on erityisesti LED-valojen asentaminen tienpintaan suojatien 
reunaan. LED-valojen käytön toimintatapa suojatiellä tulee kuitenkin selvittää tarkasti, jotta 
mahdollisilta turvallisuutta huonontavilta sivuvaikutuksilta vältytään. Yhtenä keskeisimpänä 
päätettävänä asiana on valojen toimintalogiikka. Valoja voidaan ohjata halutun toimintalogii-
kan mukaisesti. Perusvaihtoehtoja ovat, että valot palavat koko ajan ja jalankulkijan tullessa 
tutkan vaikutusalueelle ne alkavat vilkkumaan tai, että valot ovat muuten pimeinä ja syttyvät 
vilkkumaan jalankulkijan ollessa tutkan vaikutusalueella. Vaihtoehtona on myös, että valot 
ovat muuten pimeinä ja syttyvät palamaan ja palavat vilkkumatta jalankulkijan ollessa tutkan 
vaikutusalueella. Sopivasta valojen toimintalogiikasta saadaan todennäköisesti jonkinlainen 
käsitys Itävallassa huhtikuussa 2005 valmistuvasta vaikutustutkimuksesta, jossa on tutkittu eri 
logiikoilla toimivia LED-valollisia suojatieylityksiä. 
 
Myös suojatieylityksen ristiinvalaisu on erittäin kiinnostava, jalankulkijoiden turvallisuutta 
parantava sovellus, jonka hyödyt voivat olla hyvinkin suuria niin liikenteen turvallisuuden 
kuin sujuvuuden että ympäristön ohjaavuuden parantamisessa.  
 
Joukkoliikennepysäkkien hiljentämiseen on suurta tarvetta niin näkö- ja kuulovammaisten 
kuin muidenkin matkustajien kannalta. Pysäkin hiljentämisen menetelmiä tulee selvittää edel-
leen ja pysäkkien melutason alentamiseen tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan jo nykyisis-
sä toteutuskohteissa passiivisen hiljentämisen keinoin mm. ääntä absorboivia materiaaleja 
käyttäen. Tulevaisuudessa aktiiviseen hiljennykseen käytettäviä keinoja kuten kohdennettuja 
kaiuttimia voidaan mahdollisesti käyttää hyväksi myös kuulutusten antamiseksi pysäkeillä. 
Äänen erittäin hyvän suuntaavuuden mahdollistavaa ohutpaneliteknologiaa ei vielä voida 
käyttää ulkotiloissa, mutta muita kaiutinmateriaaleja voidaan käyttää ulkonakin. Toisaalta 
pysäkkikuulutuksiin tarvitaan kehittynyttä teknologiaa niiden aiheuttaman häiriön minimoi-
miseksi ja vaihtelevan taustamelun vuoksi. Ohutpaneliteknologia on kuitenkin valmista ko-
keiltavaksi esimerkiksi bussien sisätiloissa. Tekniikan avulla voitaisiin antaa tietoa joukkolii-
kenteen häiriöistä ja seuraavasta pysäkistä tietyille penkkiriveille (esimerkiksi kuljettajan ta-
kana olevalle penkkiriville, joka on useissa busseissa varattu näkövammaisille matkustajille). 
 
Uusien tekniikoiden kokeiluun liittyy aina tiettyjä riskejä. Järjestelmien suunnittelussa tulee 
pyrkiä huomioimaan mahdolliset riskit ja varautua niihin. Järjestelmät ja liikenneympäristöt 
eivät kuitenkaan kehity itsestään. Jos uusia järjestelmiä ei kokeilla, saatetaan menettää tärkeitä 
mahdollisuuksia liikenneympäristön parantamisessa. Lisäksi kohteet eroavat aina enemmän 
tai vähemmän toisistaan. Yhdessä kohteessa saavutetut hyödyt eivät välttämättä toteudu toi-
sessa kohteessa.  
 
Vaikutustutkimusten vähyydestä ja keskeneräisyydestä johtuen ehdotettujen tekniikoiden käy-
töstä ja soveltuvuudesta Suomen oloihin sekä niiden mahdollisesta sujuvuuden, ohjaavuuden 
ja turvallisuuden parantamisesta ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tietoa, jotta niiden vaikutuksia 
voitaisiin varmuudella arvioida. Lisäksi osa ehdotetuista tekniikoista, erityisesti kohdennettu-
jen kuulutusten soveltuminen ulkotiloihin, on selvästi tulevaisuuden kehityskohteita, eivätkä 
kaikki ole toteutettavissa aivan lähivuosina. Alustavat tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet 
lupaavia ja vastaavanlaisten kokeilujen perusteella voidaan sanoa, että uusilla tekniikoilla ja 
jo kokeiltuja tekniikoita uusiin tilanteisiin ja kohteisiin soveltamalla voidaan joukkoliiken-
neympäristöä parantaa. Lähiajan toimenpiteinä erityisesti muualla jo käytössä olevia teknii-
koita tulee kokeilla myös Suomessa.  
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On kuitenkin muistettava, etteivät parhaimmatkaan tekniset ratkaisut poista kaikki vaarateki-
jöitä liikenteestä. Osa kuljettajista ajaa ylinopeutta, vaikka liikenneympäristössä olisi kattavat 
varoitus- ja opastusjärjestelmät ja osa jalankulkijoista kulkee ilman heijastinta autoilijoita 
huomioimatta. Toisaalta on myös muistettava, etteivät tekniset apujärjestelmät poista tien-
käyttäjän omaa vastuuta. Esimerkiksi liikennevalojen ollessa pois päältä tulee autoilijan nou-
dattaa risteyksen yleisiä liikennesääntöjä. Näin on ja tuleekin olla myös muiden teknisten so-
vellusten yhteydessä. Tienkäyttäjiä tuleekin kannustaa huolelliseen liikkumiseen. 
 
Osa ideakorteissa esitellyistä tekniikoista vaatii vielä jatkokehittämistä. Hankekorteissa esitel-
tyjen sovellusten tekniikka sen sijaan on valmista kokeiltavaksi. Jatkotoimenpiteenä vastuuta-
hojen (kaupunkien) kanssa neuvotellaan hankkeiden käynnistämisestä ja hankkeet pyritään 
toteuttamaan lähivuosina. 
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KORTTIEN MERKINTÖJEN SELITYKSET

TEKNIIKKA SOVELLUKSEEN ON OLEMASSA JA KOKEILTAVISSA HETI

TEKNIIKKA VAATII VIELÄ KEHITTÄMISTÄ JA ON KOKEILTAVISSA 
LÄHIVUOSINA ELI NOIN 1-3 VUODEN KULUESSA

TEKNIIKKA ON KEHITYSASTEELLA JA SITÄ ON MAHDOLLISTA KOKEILLA SOVELLUKSESSA
TODENNÄKÖISESTI VASTA 5-10 VUODEN SISÄLLÄ

IDEAKORTIT

1. LED-VALOT SUOJATIELLÄ
2. HILJAINEN PYSÄKKI
3. KUULUTUKSET PYSÄKILLÄ JA AJONEUVOSSA
4. BUSSIN TUNNISTAMINEN PYSÄKILLÄ
5. LED-LISÄVALOT PYSÄKILLÄ
6. LED-VALOJEN KÄYTTÖ HUOMIOVALOINA 
MAANPINNASSA
7. LED-VALOJEN KÄYTTÖ KEVYEN LIIKENTEEN 
REITINOHJAUKSESSA
8. MUUTTUVAT NOPEUSRAJOITUSMERKIT
9. RISTIINVALAISU

IDEA- JA HANKEKORTIT

HANKEKORTIT

1. TAPIOLA
2. TIKKURILA
3. RUOHOLAHTI



TOIMINTAPERIAATE

Maanpintaan asennettavien LED-valojen tarkoituksena on kiinnittää 
autoilijan huomio suojatieylitykseen. LED-valot upotetaan asvalttiin (ks. 
raportin kappale 4.1.2) ja ne nousevat tienpinnan yläpuolelle 
ainoastaan 3-4 mm:ä. Esimerkiksi kiertoliittymät o

Suojatieylitys ilman liikennevaloja

vat lisäksi 
näkövammaisten kannalta hankalia, sillä niiden muoto voi olla hankala 
hahmottaa. LED-valot maanpinnassa voivat toimia myös 
näkövammaisia opastavina elementteinä.

Ilman liikennevaloja olevassa suojatieylityksessä valojen toiminta 
perustuu jalankulkijailmaisimeen, joka havaitsee jalankulkijan ja 
sytyttää valot jalankulkijan astuessa suojatielle. Jalankulkijatutkia on 
molemmin puolin suojatieylitystä, jolloin kummaltakin suunnalta 
ylittämään lähtenyt jalankulkija laukaisee valojen toiminnan. LED-
valojen tarkoituksena on kiinnittää autoilijan huomio jalankulkijaan ja 
helpottaa siten jalankulkijan ylitystä.

LED-valoilla varustettuja suojatieylityksiä on toteutettu Itävallassa 
Wattensissa kahdella eri toimintalogiikalla, vaikka molempien valojen 
toiminta perustuukin jalankulkijatutkaan. Swarcon asentamat LED-valot 
ovat pimeinä, kun ylitysalueella ei ole jalankulkijoita. Jalankulkijan 
saapuessa ylitysalueelle valot alkavat vilkkua. Swareflexin LED-valot 
sen sijaan palavat koko ajan ja alkavat vilkkua jalankulkijan ollessa 
ylitysalueella. Jälkimmäistä toimintalogiikka on perusteltu sillä, että 
autoilija saattaa hämmentyä yhtäkkiä vilkkumaan alkavista valoista.

Kiertoliittymän suojatieylitys

Liikennevalo-ohjauksinen suojatieylitys 

Kiertoliittymien suojatieylitys voi olla jalankulkijalle hankala sen vuoksi, 
että autoilija katsoo yleensä ylityksen kohdalle tullessaan vain 
vasemmalle ajoneuvoja väistäessään. Toisaalta kiertoliittymästä 
poistuessaan autoilijan ei tarvitse väistää muita autoilijoita, jolloin 
jalankulkijoiden väistäminen voi myös vaarantua. Täten esimerkiksi 
autoilijasta nähden oikealta ylitystä yrittävä jalankulkija jää helposti 
huomiotta ja hänen ylityksensä turvallisuus vaarantuu. Myös 
kiertoliittymässä LED-valojen toiminta perustuu jalankulkijailmaisimeen, 
joka sytyttää LED-valot jalankulkijan ollessa ylitysalueella.  
Maanpinnassa olevilla LED-valoilla lisätään autoilijan jalankulkijan 
huomioimista. 

Liikennevalo-ohjauksisissa ylityksissä LED-valojen syttyminen perustuu 
liikennevalojen toimintaan: LED-valot suojatien pinnassa syttyvät yhtä 
aikaa autoilijoiden keltaisen liikennevalon kanssa ja palavat 
jalankulkijoiden vihreän keston ajan. Liikennevalo-ohjauksisissa 
suojatieylityksissä LED-valot maanpinnassa toimivat lisänä 
jalankulkijoiden vihreän korostamisessa ja niiden tavoitteena on 
kiinnittää autoilijan huomio suojatiehen sekä vähentää punaista päin 
ajamista.

Kuva: Itävallassa Wattensissa Levelite LED -valoilla toteutettu  
LED-valosuojatieylitys (kuva Karl Eigentler, Swareflex).

Suojatien l isävaloil la helpotetaan autoil i joiden 
jalankulkijoiden huomioimista. LED-valot voivat toimia 
autoili jan huomion herättäjinä kiertoliittymissä, 
liikennevalottomissa ylityksissä tai liikennevalo-
ohjauksisissa ylityksissä. Suojatien lisävalot upotetaan 
maanpintaan ja ne suunnataan autoilijoita kohti.
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TARVITTAVA  LAITTEISTO

Liikennevalo-ohjauksinen ylitys
!

!

Ylitys ilman liikennevaloja/kiertoliittymä
!

.
Yhden risteyksen näkyvöittämisen LaneLight LED -valoilla karkea 
kustannusarvio laitetoimittajan (Swarco) arvion mukaan on noin 12 000 - 
20 000 euroa kohdetta kohti. Tällöin on oletettu käytettävän 4-5 
valoyksikköä kaistaa kohti eli 8-10 valoyksikköä kohdetta kohti. 
Kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi kunkin kohteen ominaispiirteet, 
kuten olemassa oleva infrastruktuuri, tarvittavien kaivuutöiden laajuus, 
virransyötön saatavuus jne.

LED-valojen toimintaa ohjataan erillisestä ohjauskojeesta. 
Liikennevalojen yhteyteen asennettavia valoja voidaan ohjata 
liikennevalojen ohjauskojeesta, eivätkä ne täten tarvitse omaa 
ohjauskojetta. Mikäli LED-valojen halutaan toimivan myös esimerkiksi 
liikennevalojen ollessa pois päältä, tarvitaan erillinen ohjauskoje. Valo-
ohjauksettomaan suojatieylitykseen tarvitaan ohjauskoje ja 
jalankulkijailmaisin molemmin puolin ylitystä. LED-valoyksiköitä 
tarvitaan 4-5 kpl kaistaa kohti. Valoyksiköt asennetaan molemmin puolin 
suojatietä autoilijoiden suuntaan sivun 1 ja 3 kuvien mukaisesti.

valoyksiköt
ohjauskojeen ohjelmointi

! asennus.

valoyksiköt
! jalankulkijatutka (2 kpl/ylitys)
! ohjauskoje
! asennus 
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SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT
Suojatieylitys ilman liikennevaloja
Jalankulkijatutkaan perustuvat LED-valot suojatieylityksessä soveltuvat 
ylityksiin,
! joihin ei haluta asentaa liikennevaloja
! joissa autoilijoiden mahdollisuutta huomata jalankulkijat 

halutaan parantaa
! joissa jalankulkijoiden turvallisuutta halutaan parantaa.

Kiertoliittymän suojatieylitys
Kiertoliittymän suojatiehen asennettavat LED-valot perustuvat myös 
jalankulkijailmaisimeen ja soveltuvat edellä esitettyä vastaaviin 
kohteisiin, joissa:
! Autoilijoiden jalankulkijoiden huomioimista halutaan parantaa
! jalankulkijoiden turvallisuutta halutaan parantaa.
Liikennevalo-ohjauksinen suojatieylitys
Suojatien pintaan asennettavat LED-valot soveltuvat erityisesti 
liikennevalo-ohjauksisiin risteyksiin, joissa 
! päin punaista ajamista halutaan vähentää
! liikennevalojen havaittavuutta ja huomioimista halutaan 

parantaa.

VASTAAVAT KOKEILUT JA VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Tässä esitetyistä  suojatien yhteydessä olevista LED-sovelluksista ei ole 
toistaiseksi tutkittua kotimaista seurantatietoa. Wattensissa Itävallassa 
olevat suojatien LED-valot on asennettu syksyllä 2004. Laitetoimittajalle 
(Swarco) 

 huhtikuussa 2005. 

Yhdysvalloissa on kokeiltu vilkkuvia valoja suojatien reunassa. 
Esimerkiksi Iowassa tehdyssä  vaikutusarvioinnissa (Kannel ja Jansen 
2004) todettiin, että autoilijoiden tien antaminen jalankulkijoille on 
l isäänty i  valo jen vaikutuksesta.  L isäksi  ja lankulk i ja-  ja  
autoilijahaastattelujen perusteella molemmat tienkäyttäjäryhmät kokivat 
valojen lisänneen autoilijoiden huomiokykyä etenkin pimeällä. (Kannel ja 
Jansen 2004.) Tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan soveltaa tässä 
esitettyihin ratkaisuihin, sillä liikenneympäristöt ja toimintalogiikka 
eroavat tässä esitetyistä. Helsingissä on kokeiltu jalankulkijan 
huomiovaloja, jotka vilkuttavat autoilijalle keltaista valoa liikennevaloja 
vastaavassa pylväässä jalankulkijan astuessa suojatielle.  
Jalankulkijoiden huomiovalot vähensivät autoilijoiden keskimääräisiä 
nopeuksia 3,9-5,7 km/h, ylinopeudet vähenivät ja kuljettajat myös 
väistivät suojatielle pyrkiviä jalankulkijoita entistä paremmin. (Tuovinen, 
Sane 1999.) LED-valoilla suojatien reunassa voidaan arvioida olevan 
vastaavia vaikutuksia autoilijoiden käyttäytymiseen.

kaupungin edustajilta ja yksityisiltä kansalaisilta tulleen 
palautteen mukaan pilottikohteessa on kuitenkin havaittu autoilijoiden 
nopeuksien pudonneen. Muutenkin LED-valoilla on todettu olleen 
autoilijoiden liikennekäyttäytymistä rauhoittava vaikutus. Uusista 
vastaavista asennuksista on keskusteltu myös muiden Itävallan 
kaupunkien edustajien kanssa. Varsinaisen vaikutustutkimuksen on 
tarkoitus valmistua



Suojatieylityksiin soveltuvia maanpintaan upotettavia LED-valoja 
valmistavat esimerkiksi Swarco Futurit ja Swareflex. 

Lanelightin valo on suuntautuu vain yhteen yhteen suuntaan. Valo näkyy 
parhaiten 30-40 metrin etäisyydeltä. Leveliten valo suuntautuu kahteen 
suuntaan ja sen katselukulma on 0-10 astetta. Valmistajan mukaan valo 
näkyy hyvin myös läheltä.

Kuva: Vasemmalla Swarcon 
Lanelight LED -sovellus.

Kuva: Oikealla Swareflexin 
Levelite LED -sovellus. 

Kuva: Yllä on havainnollistettu LED-valojen käyttöä 
kiertoliittymässä. Alla on esimerkki suojatien reunaan 
asennettavista LED-valoista Tapiolan terminaalin 
itäpuoleisella suojatiellä (ks. Hankekortti 1: Tapiola). 
Kuvassa on korostettu suojatiemerkintää LED-valojen 
sijoituksen havainnollistamiseksi (ks. myös kohta huomiot 
sivulla 4) (kuvat: Ramboll).

LED-VALOT SUOJATIELLÄ 3/4
IDEAKORTTI 1



HYÖDYT (huom! Tutkittua tietoa tässä esitetyistä LED-
sovelluksista ei vielä ole)
+ autoilijoiden jalankulun havainnointi paranee
+ jalankulkijoiden suojatien ylittäminen helpottuu
+ punaista päin ajaminen vähenee
+ ajonopeudet laskevat
+ LED-valojen näkyvyys on hyvä myös kirkkaalla päivänvalolla
+ LED-valot kestävät laitetoimittajan mukaan talvikunnossapidon.

RISKIT
- LED-valojen käytöstä suojatiellä ei ole tutkittua tietoa
- jalankulkijailmaisimissa käytettävää tekniikkaa tulee vielä kehittää, jotta se toimisi optimaalisesti
- LED-valot maanpinnassa todennäköisesti peittyvät ainakin osittain, jos lunta tulee paljon.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- ja viestintäministeriöstä
! sekä Lanelightien että Levelitien vaikutustutkimukset tekee Itävallan liikenneturvallisuuslautakunta ja niiden on tarkoitus valmistua 

huhtikuussa 2005
! LED-valojen vaikutuksia ja niiden soveltuvuutta Suomen oloihin ei voi varmuudella selvittää ennen kokeilua
! Valojen näkyvyyden kannalta ongelmallisia kuukausia ovat tammi- ja helmikuu. Syyskuusta joulukuuhun valot ovat todennäköisesti 

suurimman osan aikaa näkyvillä. Lanelight-valmistaja Swarco selvittää mahdollisuuksia asentaa LED-valojen yhteyteen lämmityskaapeli
! jos LED-valoja kokeillaan erilaisissa kohteissa, tulee niiden toimintalogiikan yhteneväisyys tienkäyttäjän kannalta varmistaa
! kokeilusta tulee myös tiedottaa esimerkiksi paikallislehdissä.

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola, Hankekortti 2: Tikkurila, 
Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 5: LED-lisävalot 
pysäkillä, Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina maanpinnassa, Ideakortti 7: LED-
valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa.

LÄHTEET
Kannel, E.J., Jansen, W. (2004). In-pavement pedestrian flasher evaluation: 
Cedar Rapids, Iowa. Iowa Department of Transportation. 29 s.
Tuovinen P., Sane, K. (1999). Kokemuksia jalankulkijoiden huomiovaloista. 
Helsingin kaupungin liikenteenohjaukseen www-sivut osoitteessa: 

. Sivuilla käyty 
30.1.2005.
Swareflex. (2005). Keskustelu 18.2.05, Michael Forster, sähköposti 23.2.05.
Swarco. (2005). Keskustelut 15.11.04, 14.1.05, 17.2.2005, Aapo Pöyhönen, 
Juhani Koskinen, Jari Malkamäki, Seppo Hämäläinen, Richard Neumann.

http://www.hel.fi/liikenteenohjaus/huomiovalot/index.asp

Kuva: Swarcon toimittama 
Lanelight LED -valo Itävallassa 
Wattensissa.

LED-VALOT SUOJATIELLÄ 4/4
IDEAKORTTI 1



HILJAINEN PYSÄKKI 1/3

TOIMINTAPERIAATE

Pysäkki voidaan hiljentää joko aktiivisella tai passiivisella 
hiljennyksellä. Passiivinen hiljennys voidaan tehdä joko
! melua estävillä rakenteilla, kuten meluaidoilla
! asentamalla vaimentavia (melua imeviä) materiaaleja  

pysäkkikatokseen ja/tai -rakenteisiin.

Aktiivisella hiljennyksellä tarkoitetaan melun vaimennusta, 
jossa 
! kaiuttimesta lähetetään melun kumoava vastamelu, jonka 

ääniaaltojen taajuus kumoaa vasta-aalloilla melulähteen äänen.

Aktiivinen hiljennys toimii pistekohtaisesti jo nykyisellään ja sitä 
käytetään esimerkiksi kuulosuojaimissa (Tekniikka & Talous 2004). 
Haasteena on aktiivisen hiljennyksen periaatteen soveltaminen 
avoimessa tilassa. Aktiivista vaimennusta tutkii esimerkiksi 
kaiutinvalmistaja Panphonics (www.panphonics.fi). Panphonicsin 
ohutpaneliteknologiaan perustuvaa kaiuttimen käyttöä aktiivisessa 
hiljennyksessä voidaan todennäköisesti soveltaa käytäntöön 
aikaisintaan 5-10 vuoden kuluttua.

IDEAKORTTI 2

Hiljaisella pysäkillä suojataan joukkoliikennevälinettä 
odottavaa matkustajaa ympäristön melulta. Useissa 
liikenteellisesti merkittävissä joukkoliikennematkan 
solmukohdissa ajoneuvoista ja muusta ympäristöstä 
aiheutuva meluisuus tekee odottamisesta epämiel-
lyttävää.

EU:lla on käynnissä tutkimusohjelma InMAR (Intelligent Materials for 
Active Noise Reduction), jossa 

 InMAR on nelivuotinen ohjelma, joka on alkanut 
vuonna 2004. VTT 

 (InMAR 2004, VTT 2004.)

tavoitteena on toteuttaa älykkäitä, 
suorituskykyisiä adaptiivisia materiaalijärjestelmiä, joissa on mukana 
tarvittava elektroniikka. Järjestelmien käyttötarkoitus on melun 
aktiivinen vaimennus.

koordinoi InMARissa "Älykkäät materiaali-
järjestelmät" -teknologia-aluetta.

Kuva: Tapiolan terminaalin pysäkkitila, joka on meluisa johtuen suuresta 
liikennemäärästä ja pysäkin rakenteesta (kovat pinnat heijastavat ääntä).



HILJAINEN PYSÄKKI 2/3

TARVITTAVA  LAITTEISTO

Passiiviseen hiljennykseen käytetään pehmeitä, ääntä rakenteellisesti 
imeviä materiaaleja. Aktiivisen hiljennyksen menetelmät sen sijaan 
perustuvat “älymateriaaleihin”, joissa on mukana elektronisia 
järjestelmiä. Yksinkertaistettuna aktiivisen hiljennyksen menetelmät 
perustuvat tällä hetkellä kaiuttimiin, joilla lähetetään melun vastamelua. 
Yhdessä melu ja vastamelu hiljentävät toisensa.

IDEAKORTTI 2

PEITTOILMIÖ

Melun häiritsevyyttä voidaan vähentää myös käyttämällä hyväksi nk. 
peittoilmiötä, joka on yksi keskeisimmistä psykoakustiikan käsitteistä. 
Peittoilmiöllä tarkoitetaan erilaisten äänten yhteisvaikutusta 
kuulohavaintoon. Ääni voi peittyä toisella, vain hieman vahvemmalla 
äänellä. Jos kaksi eri voimakkuuden omaavaa äänilähdettä kilpailee 
kuulohavainnosta, yleensä voimakkaampi äänistä kuuluu paremmin 
samalla peittäen joko kokonaan tai osittain alleen heikomman. (TKK 
2003.) Peittoilmiötä käytetään hyväksi esimerkiksi avokonttoreissa, 
joissa häiritsevää taustamelua voidaan vähentää oikein suunnatuilla 
kaiuttimilla, jotka tuottavat työntekijälle peittoäänen. 

(Promethor Oy 2004.) 

Jos tilan 
taustaäänitaso on liian alhainen, kantautuu hiljainenkin puhe pitkiä 
matkoja eivätkä tehokkaatkaan seinäkkeet tai passiivivaimentimet 
tuota haluttua tehoa.  Peittoääni tulee valita 
siten, että se peittää tehokkaasti puhetta mutta on äänitasoltaan  ja 
äänenlaadultaan vielä hyväksyttävä. Suositeltava 
maksimiäänenpainetaso on 48 dB. Tämä ylitettäessä ihminen alkaa 
lähikeskustelussa korottaa puheensa äänenpainetasoa. Peittoäänenä 
voidaan käyttää vapaavalintaista ääntä, kuten taustamusiikkia. 
Suotavaa taustaäänelle on, ettei se sisällä voimakkaita äänenpaineen 
muutoksia, kuten esimerkiksi klassinen musiikki usein tekee. 
(Panphonics 2004.)

Aktiivinen hiljennys on vielä vahvasti kehitysvaiheessa, eikä se ole vielä 
toistaiseksi sovellettavissa pysäkille. Avoin ulkotila on haasteellinen 
ympäristö aktiiviselle vaimennukselle. Aktiivista vaimennusta pystytään 
tulevaisuudessa kuitenkin soveltamaan pysäkkirakenteeseen. Tosin 
pysäkin rakenteesta johtuen tekniikan kehittäminen tulee viemään aikaa. 
Melu tulee pysäkille usein juuri pysäkin avoimen seinämän suunnasta, 
mikä vaikeuttaa hiljennyksen toteuttamista. Vaativissa kohteissa parhaat 
tulokset saadaan yhdistämällä eri menetelmiä.

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

Koska pysäkin aktiivinen hiljentäminen edellyttää vielä kehitystyötä, ei 
tekniikkaa voi vielä suositella tiettyihin kohteisiin. Lähtökohtina 
hiljennettävässä pysäkissä ovat häiritsevä taustamelun taso 
esimerkiksi suuresta liikennemäärästä ja/tai muusta ympäristömelusta 
johtuen sekä pysäkkien vilkas käyttö ja/tai liikenteellinen sijainti. Hyvät 
kuunteluolosuhteet ovat erittäin tärkeät silloin, kun matkustaja joutuu 
keskustelemaan kuljettajan kanssa esimerkiksi tiedustellessaan linjan 
numeroa tai kulkureittiä.

Avoimia pysäkkitiloja ei voi tulevaisuudessakaan hiljentää ainoastaan 
älykkäillä materiaaleilla, vaan niissä tulee soveltaa myös ääntä imeviä 
materiaaleja ja esimerkiksi meluesteitä. Aktiivista hiljennystä voidaan 
helpottaa myös pysäkin rakenteilla. Esimerkiksi Hanasaaressa (kuva 
seuraavalla sivulla) pysäkki on osittain suljettu lasiseinämällä ja 
pysäkkikatokseen pääsee sisälle molemmin puolin tien puoleista 
seinämää. 

Hiljennystä tarvitsevia pysäkkejä ovat esimerkiksi pysäkit, joiden ohi 
kulkee useita linjoja ja tunnelissa tai siltojen alla sijaitsevat pysäkit. 
Hiljennystä tarvitsevia pysäkkejä pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi 
Tapiolan terminaali, Ruoholahden Porkkalankadun bussipysäkki, useat 
Mannerheimintien varren pysäkit ja Hanasaaren Länsiväylän 
bussipysäkki.



HYÖDYT (huom! Aktiiviseen hiljennykseen tarvittava tekniikka on 
sovellettavissa pysäkille mahdollisesti vasta 5-10 vuoden 
kuluttua)
+ joukkoliikennematkustamisen miellyttävyys paranee
+ ympäristön melun vähentäminen auttaa huonokuuloisten kuulemista 
ja helpottaa niitä näkövammaisia, joiden liikkuminen perustuu suureksi 
osaksi kuuloaistiin
+ aktiiviseen hiljennykseen käytettävää kaiutinteknologiaa voidaan 

RISKIT
- aktiiviseen hiljennykseen käytettävä tekniikka ei ole vielä valmista 
kokeiltavaksi.

HUOMIOT
!

!

vaatii jatkokehitystä 
ihmisen aistit eivät toimi absoluuttisesti toisistaan erillään ja 
etenkin näköaistin on voitu todeta vaikuttavan myös 
kuulohavaintoihin (TKK 2003).

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola ja Ideakortti 3: Kuulutukset pysäkillä 
ja ajoneuvossa.

LÄHTEET
InMAR. (2004). Intelligent Materials for Noise Reduction. EU-ohjelma 
InMARin www-sivut osoitteessa: http://www.inmar.info/ Sivuilla käyty 
11.2.2005.
Panphonics. (2004). Suunnittelijan ohje, pankin äänentoistojärjestelmä. 
Saatu Kimmo Kynnökseltä/Panphonics. 12 s.
Promethor Oy. (2004). Avokonttorien häly ei ole melua tyhjästä -
näkymätön ääniseinä antaa tilaa työnteolle. Artikkeli Prointerior-lehdessä 
1/2004. Ladattu www-sivuilta: http://www.b-
guided.net/pdf/2004/prointerior/ProInterior_2004_screen_quality.pdf. Ss. 
38-40.
Tekniikka & Talous. (2004). Silenta suojaa korvia vastamelulta 
23.9.2004.Tekniikka & Talouden www-sivut osoitteessa 
http://tekniikkatalous.fi/doc.te?f_id=620532. Sivuilla käyty 11.2.2005. 
TKK. (2003). Korvinkuulijan opas. TKK:n www-sivuilla osoitteessa: 
http://www.acoustics.hut.fi/projects/aurora/Korvinkuulijan_opas.html. 
Sivut päivitetty  9.10.2003. Sivuilla käyty 11.2.2005.
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IDEAKORTTI 2

Kuva: Espoon Hanasaaren pysäkki, joka on meluisa.



TOIMINTAPERIAATE

Tässä ideakortissa teknisenä asiantuntijana on käytetty Panphonicsia, 
joka toimittaa ohutpaneliteknologiaan perustuvaa kaiutinta. 
Ohutpaneliteknologian etuna ovat hyvä suuntaavuus ja pieni tilantarve. 
Myös muita kaiutintyyppejä voidaan luonnollisesti käyttää kuulutusten 
annossa. 

Suuntaavaa kaiutinteknologiaa käyttämällä pysäkillä ja ajoneuvoissa 
voidaan antaa kohdennettua ääni-informaatiota ainoastaan tietyille 
alueille, jolloin muille matkustajille ei aiheudu häiriötä. 
Ohutpaneliteknologiaa on käytetty sisätilojen kaiutinmateriaalina 
esimerkiksi Helsingin meripelastuskeskuksessa, jossa haasteena oli 
yhteensä 18 eri äänikanavan seuraaminen ja henkilökunnan 
keskittymiskyvyn turvaaminen. Ohutpaneliteknologiaa sovellettiinkin 
kohteeseen osittain juuri kaiuttimen hyvän suuntaavuuden vuoksi. 
(Panphonics 2004a.)

Teknisesti Panphonicsin ohutpanelielementti on elektrostaattinen 
muutin. Ohutpanelielementti perustuu moduuliin, jonka koko on 600 
mm x 600 mm ja joka on 4 mm paksu (paino tässä koossa noin 500 g). 
Oikealla on esitetty kuva materiaalista. Materiaalia voi muotoilla ja 
suuntaavuutta voi parantaa taittamalla elementtiä. (Panphonics 
2004a.)

KUULUTUKSET 
PYSÄKILLÄ JA AJONEUVOSSA 1/2

IDEAKORTTI 3

Kuva: Panphonicsin ohutpaneliteknologiaan 
perustuvaa kaiutinmateriaalia (kuva: 
Panphonics).

Pysäkki- ja ajoneuvokuulutuksilla voidaan antaa 
ajantasaista tietoa muuttuneista liikennetilanteista, kuten 
poikkeusreiteistä, tai lähenevästä joukkoliiken-
nevälineestä. Kuulutusten huomioarvo on hyvä ja ne 
ovat olennaisessa asemassa näkövammaisten 
joukkoliikennetiedotuksen kannalta.

Sisätiloissa ohutpaneliteknologia on jo sovellettavissa, mutta 
ulkotilaan ohutpanelikaiutin ei toistaiseksi sovi materiaalin 
ominaisuuksien vuoksi. 

Kehitystyö on ulkotilaan 
soveltuvasta ohutpanelikaiuttimesta on käynnissä. Kehitystyön 
tarkoituksena on kehittää materiaali itsessään palon, kosteuden ja 
kylmyyden kestäväksi. (Kynnös 2005.) Ulkotilaan soveltuvan 
kaiuttimen on tarkoitus olla kokeiluvalmiina vuoden 2005 loppuun 
mennessä.

Kaiutinta on kokeiltu myös puolikylmässä 
kauppakeskus Jumbon pysäköintihallissa. 



HYÖDYT 
+ 

aiuttimen erittäin hyvä suunnattavuus vähentää häiriöitä niille 
matkustajille, jotka eivät tarvitse kuulutuksia
+ kuulutuksissa käytettävää ohutpaneliteknologiaa voidaan 
tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää myös aktiivivaimennuksessa 
(ks. Ideakortti 2)
+ kuulutuksilla on hyvä huomioarvo ja pysäkkikuulutukset antavat 
mahdollisuuden monipuoliseen tiedottamiseen pysäkillä
+ näkövammaisten joukkoliikennematkustajien palveleminen paranee.

ajoneuvoissa voidaan kertoa seuraava pysäkki esimerkiksi 
ensimmäiselle istumapenkille kuljettajan takana erittäin kohdennetusti. 
K

RISKIT

- kaiutinmateriaali on helppo tuhota, rakenteellista ilkivaltasuojausta 
tarvitaan.

- ilman luotettavaa tietosisältöä kuulutukset ovat turhia, 
häiriötiedotuksen ja muun teknologian (esimerkiksi bussin 
etätunnistamisessa) kehittämistä tarvitaan edelleen

HUOMIOT
!

!

!

vaatii vielä jatkokehitystä ja tutkimustyötä
kuulutusten lisäksi tarvitaan myös visuaalista informaatiota, kuten 
näyttötauluja ja riittävän suurella ja näkyvällä kirjasimella toteutettua 
linjatunnusta
tulevaisuudessa ohutpaneliteknologiaa voidaan todennäköisesti 
käyttää sekä kuulutusten että aktiivisen hiljennyksen toteuttamiseen 
(ks. Ideakortti 2: Hiljainen pysäkki).

KATSO MYÖS
Ideakortti 2: Hiljainen pysäkki, Ideakortti 4: Bussin tunnistaminen 
pysäkillä ja  Ohje käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi (LVM B 
2/2003), Pistekohtainen ääni-informaatio (http://www.heili.info/).

LÄHTEET
Kynnös. (2005). Kimmo Kynnöksen (Panphonics Oy) puhelinhaastattelu 
24.1.2005.
Panphonics. (2004a). Audio Innovations. Saatu Kimmo 
Kynnökseltä/Panphonics. 6 s.
Panphonics. (2004b). Audio Innovations, Designer’s Guide. Saatu Kimmo 
Kynnökseltä/Panphonics. 24 s.

KUULUTUKSET 
PYSÄKILLÄ JA AJONEUVOSSA 2/2

IDEAKORTTI 3

TARVITTAVA LAITTEISTO

Kaiutinelementin lisäksi tarvitaan vahvistin. Vahvistin voidaan kiinnittää 
suoraan lähteeseen, esivahvistimeen tai miksausjärjestelmään. Alla on 
esitetty kuva vahvistimen ja kaiuttimen kytkennästä (Panphonics 2004 
b.)

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

Lähtökohtana kuulutuksissa on tietosisältö eli se, mitä tietoa 
kuulutuksin halutaan antaa ja mistä tietosisältö palveluun saadaan. 
Kuulutukset ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi joukkoliikenteen 
häiriötilanteista tiedottamisessa silloin, kun odotettava vuoro on estynyt 
tulemasta. Kuulutuksia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan tietoa 
seuraavasta saapuvasta linjasta tai matkustajan odottaman linjan 
saapumisajasta pysäkille. Lähestyvän joukkoliikennevälineen 
linjatunnuksen kertominen kuulutuksin on erittäin hyödyllistä 
näkövammaisen matkustajan kannalta samoin kuin pysäkeillä, joiden 
ohi kulkee useita eri linjoja ja/tai ajonopeudet ovat kovia (esimerkiksi 
Hanasaaren pysäkki Helsingissä). Kuulutukset joukkoliiken-
nevälineissä olisivat hyödyllisiä kaikissa välineissä kertomaan 
seuraavasta lähestyvästä pysäkistä esimerkiksi juna- ja 
metroliikennettä vastaavasti. Joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohdan osoittaminen tarkasti (ovi aukeaa juuri osoitetulla 
kohdalla) yhdistettynä saapuvaan vuoroon olisi erittäin hyödyllinen 
sovellus etenkin näkövammaisten matkustajien kannalta.

Kuva: Vahvistimen ja kaiuttimen kytkentä (kuva: Panphonics).



TOIMINTAPERIAATE

!

!

Oikean bussin tunnistaminen pysäkillä ei ole matkustajalle aina 
helppoa. Ongelmallista bussin tunnistaminen on etenkin silloin, kun 
ohittavia linjoja on useita ja ajonopeudet ovat suuria. Hanasaaren 
pysäkki Helsingissä on esimerkki tällaisesta ongelmallisesta pysäkistä. 
Näkövammaiselle bussin pysäyttäminen on vaativaa etenkin paikoissa, 
joissa pysähtyy useita eri linjoja. Bussin ajantasainen tunnistaminen 
pysäkillä vaatisi järjestelmää, jossa jokainen bussi on paikannettu ja 
niiden sijainti tunnetaan tarkasti. Esimerkiksi nykyisessä ELMI-
järjestelmässä (Espoon ja Länsiväylän reaaliaikainen 
matkustajainformaatio-järjestelmä) bussit paikannetaan 30 sekunnin 
välein (Laine ym. 2002), mikä on liian pitkä ajanjakso lähestyvän 
bussin tarkkaan paikantamiseen. 

Reaaliaikaisen informaation hyödyntämistä näkövammaisen 
matkustajan ajoneuvoon nousemisen helpottamiseksi on selvitetty 
myös NOPPA (Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti) 
-hankkeessa, jossa ratkaisuksi esitettiin seuraavia vaihtoehtoja:

pysäkin koordinaattien perusteella NOPPA-päätelaitteella 
tehtävää kyselyä reaaliaikapalvelimelle
päätelaitetta, jolla vastaanotetaan liikennevaloetuuksien 
pyyntöön käytettävää lyhyen kantaman radioyhteyttä (Virtanen 
ja Koskinen 2005).

Kuva: Näkövammainen nousemassa bussiin (kuva: VTT 2005).

Bussin tunnistamiseen pysäkillä tarvitaan järjestelmä, 
jonka avulla matkustaja saa hyvissä ajoin selville 
seuraavan lähestyvän joukkoli ikennevälineen 
linjatunnuksen pysäyttääkseen oikean joukkoliiken-
nevälineen.

Molemmat esitetyt vaihtoehdot vaativat kuitenkin vielä kehittämistyötä. 
Kaikkien pääkaupunkiseudun bussien liittäminen jonkin 
reaaliaikajärjestelmän piiriin vaatisi suuria investointeja. 

 
BUSSIN TUNNISTAMINEN PYSÄKILLÄ 1/2

IDEAKORTTI 4



HYÖDYT 
+ oikean bussin pysäyttäminen helpottuu
+ matkanteon sujuvuus paranee
+ näkövammaisten joukkoliikennematkustajien liikkuminen helpottuu.

RISKIT
- virheet tekniikan toiminnassa, esimerkiksi ajoneuvon 
paikannusvirheet ja/tai etätunnistimien rikkoontumiset
- bussien letkaantuminen ja sen mahdollisesti aiheuttamat virheet 
tunnistuksessa.

HUOMIOT
!

!

etätunnistimien kehitys- ja tutkimustyötä tarvitaan vielä lisää
seuraavan sukupolven matkakorttijärjestelmän määrittelytyö alkaa 
vuonna 2005 -> joukkoliikennevälineen etätunnistaminen tulee 
huomioida matkakorttijärjestelmän vaatimusmäärittelyissä.

KATSO MYÖS
Ideakortti 2: Hiljainen pysäkki, Ideakortti 3: Kuulutukset pysäkillä ja 
ajoneuvossa sekä Ohje käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi (LVM 
B 2/2003), Pistekohtainen ääni-informaatio (http://www.heili.info/).

LÄHTEET
Laine, T., Pesonen, H., Bäckström, J., Granberg, M. (2002). Espoon 
reaaliaikaisen matkustajainformaation ELMIn vaikutusten ja 
yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointi. FITS-julkaisuja 
7/2002. 111 s.
Virtanen, A., Koskinen, S. (2005). NOPPA Näkövammaisten 
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IDEAKORTTI 4

TARVITTAVA LAITTEISTO

Joukkoliikennevälineisiin asennettavia etätunnistimia voidaan käyttää  
lähettämään tietoa linjanumerosta. Etätunnistin muodostuu mikropiiristä 
ja siihen liitettävästä antennista. Piiri voi olla aktiivinen, jolloin se 
tarvitsee erillisen energialähteen, tai passiivinen, jolloin piirin tarvitsema 
energia saadaan erillisestä lukijasta tai lähettimestä. Energia voidaan 
lähettää etätunnistimeen magneetti- tai sähkökentän avulla. Toistaiseksi 
aktiiviset etätunnistimet toimivat enimmillään ainoastaan noin sadan 
metrin päähän lukijalaitteesta. (VTT 2003.) Esimerkiksi nopeudella 80 
km/h ajava bussi kulkee sata metriä 4,5 sekunnissa. Tämä on varsin 
lyhyt aika tietoon reagoimiseen ja bussin pysäyttämiseen. 

Vaikka tunnistimet itsessään ovat varsin edullisia, on lukijalaite melko 
kallis investointi, minkä lisäksi se vaatii pysäkille sähkön. Sama 
ajoneuvo saattaa ajaa useita eri linjoja päivän aikana. Tunnistimen 
ohjelmointi vaatisi todennäköisesti toimia kuljettajalta, mitä ei voida pitää 
hyvänä ratkaisuna. Todennäköistä onkin, että oikean bussin 
tunnistamisen liittäminen esimerkiksi tulevaan toisen sukupolven 
matkakorttijärjestelmään on realistisempi ja vähemmän erillisiä 
investointeja vaativa ratkaisu. Lisäksi edullisimmat etätunnistimet eivät 
ole ohjelmoitavissa uudelleen.

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

Joukkoliikennevälineen tunnistaminen pysäkillä on erityisen tarpeellista 
silloin, kun ohittavia linjoja on useita ja ajonopeudet ovat korkeita. 
Oikean joukkoliikennevälineen tunnistaminen on näkövammaiselle 
aina enemmän tai vähemmän ongelma: tiedossa on tapauksia, joissa 
näkövammainen matkustaja on käyttänyt oikeaan ajoneuvoon 
nousemiseen jopa kolme tuntia, sillä oikea ajoneuvo on pysähtynyt 
aina jonon viimeiseksi ja lähtiessään kiertänyt varsinaisen pysäkin 
(Virtanen ja Koskinen 2005).



 
LED-LISÄVALOT PYSÄKILLÄ 1/2

TOIMINTAPERIAATE JA MAHDOLLINEN TEKNIIKKA

LED-lisävalojen syttyminen pysäkillä voi perustua
! jalankulkijailmaisimeen, joka aktivoi valot silloin, kun 

havainnointialueella on matkustajia
! valojen aktivointiin matkustajan toimesta esimerkiksi 

painonapilla.

!

!

Pääkaupunkiseudulla suurin osa pysäkeistä on valaistuja, mutta 
pysäkkivalaistus ei ole kovin kirkas. LED-valojen lisäksi lisävaloihin 
voidaan käyttää myös muuta tekniikkaa, mutta LED-valojen etuina ovat 
juuri niiden kirkkaus ja hyvä näkyvyys eri sääolosuhteissa. LED-
lisävalot kiinnitetään pysäkkikatokseen joukkoliikennevälineen 
tulosuunnan puoleiseen päätyyn ja katoksen etuosaan havainnekuvien 
mukaisesti.

Molemmissa aktivointitavoissa on ratkaistava tiettyjä 
toimintaperiaatteita. Jos valojen toiminta perustuu tutkaan, on 
huomioita esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

minkä kokoiselle alueelle ilmaisimien toiminta rajataan: 
pysäkkialue on melko laaja ja matkustajat eivät aina seiso 
suoraan pysäkkikatoksen alla
mitä tekniikkaa käytetään jalankulkijan havainnointiin: 
liiketunnistimeen perustuvat jalankulkijatutkat toimivat 
nykyisellään läsnäoloilmaisuun perustuvia luotettavammin, 
mutta pysäkillä odottava jalankulkija ei yleensä ole liikkeessä.

Kuva: havainnekuvia pysäkin LED-lisävaloista (kuva: Ramboll).

LED-lisävalot osoittavat pysäkillä olevan matkustajan tai 
matkustajia. Valojen tarkoituksena on auttaa kuljettajaa 
huomaamaan pysäkillä oleva matkustaja. Matkustajan 
havaitseminen saattaa olla kuljettajalle hankalaa etenkin 
pimeään aikaan.

Ainakin seuraavia asioita on otettava huomioon, jos valojen aktivointi 
tapahtuu matkustajan itsensä toimesta:
! miten matkustajille tiedotetaan lisävaloista
! kuinka kauan valot palavat aktivoinnin jälkeen.

Edellä esitettyjen lisäksi molemmat tekniikat tarvitsevat sähköä 
pysäkille. Pysäkit omistaa pääkaupunkiseudulla JC Decaux, jonka 
hyväksyntä tarvitaan pysäkin LED-lisävalojen kokeiluun.mahdolliseen 

IDEAKORTTI 5

TARVITTAVA LAITTEISTO

!

!

!

LED-lisävalojen asennukseen pysäkille tarvitaan:
valoyksiköt (LED-lamput)
valojen toimintaa ohjaava ohjauskoje
joko jalankulkijailmaisin tai painonappi ja sen tarvitsema muu 
ohjausjärjestelmä.



HYÖDYT 
+ kuljettaja havaitsee pysäkillä odottavan matkustajan nykyistä 
helpommin 
+ pysäkkiympäristön miellyttävyys lisääntyy
+ pysäkille syntyy “oma ilme”.

RISKIT
- aktivointitekniikan toimintavarmuudessa on puutteita tapahtui 
valojen syttyminen sitten matkustajan omaan toimintaan tai 
tekniikkaan perustuvan havainnoinnin avulla
- virheet tekniikan toiminnassa saattaa huonontaa kuljettajan 
matkustajien havainnointia valojen ollessa pois toiminnasta.

HUOMIOT
!

!

tekniikka vaatii jatkokehitystä
tässä kortissa esitetyn idean toteuttamiseen tarvittava tekniikka on 
olemassa, mutta esitetty sovellus on hyvin alustavalla tasolla. 
Lähdettäessä toteuttamaan tässä yleisellä tasolla esitettyä 
järjestelmää tulee sen toimintaperiaatteiden tarkkaan 
selvittämiseen, suunnitteluun ja käytettävään tekniikkaan vielä 
panostaa.

KATSO MYÖS
Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä, Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina maanpinnassa ja Ideakortti 7: LED-valojen käyttö 
kevyen liikenteen reitinohjauksessa. 

 
LED-LISÄVALOT PYSÄKILLÄ 2/2

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

LED-lisävalot pysäkillä soveltuvat pysäkille, jonka ohittavien linjojen 
lukumäärä ei ole kovin suuri ja/tai vuorovälit ovat harvoja. Jos 
ohittavia linjoja on useita, kuljettaja ei voi tietää, haluaako pysäkillä 
oleva matkustaja nousta juuri kyseiseen linjaan. Toinen kriteeri 
lisävalojen asennukseen on pysäkin sijainti ja ympäristö. Jos 
pysäkille on huonot näkemät (se sijaitsee esimerkiksi mutkan 
jälkeen) ja/tai ympäristö on valaistu huonosti, voi pysäkin lisävaloista 
olla merkittävää etua matkustajien havainnoimisen helpottamiseksi. 

Tässä työssä kohteena oli pääkaupunkiseutu. Myös 
pääkaupunkiseudulla on kohteita, joihin pysäkin lisävalot soveltuvat. 
Lisävalojen käyttö pysäkillä voi kuitenkin olla erittäin hyödyllistä 
alueilla, joiden joukkoliikenteen palvelutaso ei ole 
pääkaupunkiseudun tason luokkaa. Matkustajan havainnointi on 
erityisen tärkeää silloin, kun vuoroväli on suuri ja pysäkiltä 
nousevien matkustajien lukumäärä vaihtelee paljon ja/tai on pieni. 
LED-valojen suunnittelu pysäkkikatokseen sopivaksi luo pysäkille 
myös omaa ilmettä. 

IDEAKORTTI 5

LÄHTEET 
Rinta-Kanto, L. (2005). Puhelinkeskustelu (9.9.04) ja henkilökohtainen 
keskustelu (15.2.2005) Connexin liikennejohtaja Lauri Rinta-Kannon 
kanssa.

Erittäin yksinkertainen ja edullinen apuväline 
kuljettajan matkustajan havainnoinnin helpottamiseen 
on myös heijastinnauhan käyttö pysäkkirakenteessa. 
Heijastinnauhat kiinnitetään pysäkkirakenteen 
sisäpuolelle sekä pituus- että leveyssuunnassa 
bussin tulosuuntaa kohti. Pysäkkikatoksessa oleva 
matkustaja peittää osan heijastinnauhasta, jolloin 
kuljettajan on helpompi havaita matkustaja. 
Heijastinnauha on lähes läpinäkyvä, mikä vähentää 
siihen kohdistuvaa ilkivaltaa. Heijastinnauhaa 
käytetään jo tässä tarkoituksessa Kuopiossa. (Rinta-
Kanto 2005.)



LED-VALOJEN KÄYTTÖ 
HUOMIOVALOINA MAANPINNASSA 1/2

TOIMINTAPERIAATE 

TEKNIIKKA JA TARVITTAVA LAITTEISTO

Joukkoliikennevälineen pysähtymiskohtaa (tai muuta huomiota 
tarvitsevaa kohtaa) osoittamaan voidaan käyttää erityyppisiä LED-
valoja. Tässä ideakortissa on sovellettu Began maahan asennettavaa, 
yliajettavaa LED-kohdevalaisinta, jonka tekniset tiedot ovat:
!

!

!

!

LED-valojen käyttö pysäkillä joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohtaa osoittavina huomiovaloina perustuu LED-valon 
hyvään näkyvyyteen. LED-valon tarkoituksena on helpottaa sekä 
kuljettajan että matkustajien toimintaa. Joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohdan osoittaminen LED-valoilla on erityisen hyödyllistä 
etenkin pysäkeillä, joissa on kaksi tai useampia pysäkki peräkkäin. 

Tavanomaisella yhden pysäkin joukkoliiken-
nepysäkillä joukkoliikennevälineen pysähtymiskohta tulee osoittaa 
materiaalivalinnoin (ks. esimerkiksi LVM B 2/2003, Pysäkin kiinteä 
informaatio). 

114 LED-yksikköä, 24V DC, 9,5 W 
värilämpötila 6500 K 
suojausluokka IP 67
sallittu puristusrasitus 1000 kg 

! asennussyvyys 70 mm 
! turvaluokitus III 

LED-valo palaa pysäkillä koko joukkoliikennevälineiden 
liikennöintiajan. 

! kuori lejeerinki, joka sisältää alumiinia ja ruostumatonta terästä
! valkoinen turvalasi

2
! 0,5 m yhdyskaapeli HO5RN-F 2 x 1 mm

Yllä olevassa havainnekuvassa on kahdeksan kahdessa 
peräkkäisessä rivissä olevaa LED-valaisinta (2 riviä x 4 valaisinta), 
joiden pituus on 1000 mm:ä ja leveys 50 mm:ä. Seuraavalla sivulla on 
kuva Began maahan upotettavasta LED-kohdevalaisimesta. Began 
jälleenmyyjänä toimii Suomessa Hedtec Oy (http://www.hedtec.fi).

LED-valojen pieni virrankulutus ja hyvä näkyvyys eri 
sääolosuhteissa tekee niistä hyviä huomiovaloja. LED-
huomiovaloi l la voidaan esimerkiksi  
joukkoliikennevälineen pysähtymiskohtaa pysäkillä.

osoit taa 

! mitat: 1000 x 50 x 100 mm
! yhtä virransaantiyksikköä (DIN EN 61558/VDE 0570) voi 

käyttää 20 W:n eli kahteen tässä esitettyyn LED-valoon. 
Virransaantiyksikön turvaluokitus on II.

IDEAKORTTI 6

Kuva: Havainnekuva bussin pysähtymispaikkaa osoittavista LED-
huomiovaloista Tapiolan terminaalissa (kuva: Ramboll).



HYÖDYT 
+ liikennevälineen pysähtymispaikka selkeytyy sekä matkustajalle että 
kuljettajalle
+ LED-valon kirkkaus helpottaa myös näkövammaisen 
kulkuvälineeseen nousua osoittamalla joukkoliikennevälineen 
pysähtymiskohdan
+ LED-valot näkyvät hyvin eri sääolosuhteissa.

RISKIT
- kuljettajat eivät välttämättä noudata pysähtymispaikkaa
- valojen kunnossapidon kestävyys ja näkyvyys talviolosuhteissa 
- lämmittämättömillä tai kattamattomilla alueilla valo jää 
todennäköisesti näkymättömiin lumen alle
- lasin pinnan naarmuuntuminen lisää häikäisyä.

HUOMIOT
!

! LED-valojen paineen keston tulee olla mitoitettu siten, että ne 
kestävät mahdollisen linja-auton yliajamisen

! joukkoliikennevälineen pysähtymiskohdan tulee olla 
havaittavissa myös tunnustelemalla eli valojen upotuskohta 
tulee varustaa muusta ympäristöstä eroavalla materiaalilla

! osoitettavan odotusalueen tulee olla riittävän laaja, jotta se 
havaitaan, vaikka joku seisoisi sen päällä

! häikäisyn esto tulee huomioida
! sovellus sopisi myös esimerkiksi metroasemille osoittamaan 

metrojunan aukeavien ovien kohtia.

liukastumisvaaran vuoksi maanpintaan asennettavat valot 
tulee varustaa liukkautta vähentävällä pinnoitteella (esimerkiksi 
Begalla on tähän tarkoitukseen erityislasi)

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola, Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä, Ideakortti 6: 
LED-lisävalot pysäkillä ja Ideakortti 7: LED-valojen käyttö kevyen 
liikenteen reitinohjauksessa. 

LÄHTEET
Bega. (2005). Location luminaire. Valaisintoimittaja Began www-sivut 
osoitteessa: http://www.bega.de/index.php?sprache=en. Sivuilla käyty 
13.2.2005. 
Erco. (2005). LED orientation luminaires IP 68. Valaisintoimittaja Ercon 
www-sivut osoitteessa 
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com//products/
Tables/en/en_2_492_0_navigation.htm. Sivuilla käyty 11.2.2005.
LVM. (2003). Joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen käytettävyys, ohje 
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön 
mietintöjä ja muistioita B 2/2003. 70 s.
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IDEAKORTTI 6

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

LED-valot soveltuvat maanpintaan asennettaviksi huomiovaloiksi mitä 
moninaisimpiin kohteisiin. Joukkoliikennevälineen pysähtymiskohdan 
osoittamiseksi ne soveltuvat hyvin pysäkeillä ja terminaaleissa, joissa 
on useita peräkkäisiä pysäkkejä. 

Kuva: Maahan upotettava LED-kohdevalaisin (kuva: Bega).



LED-VALOJEN KÄYTTÖ 
KEVYEN LIIKENTEEN REITIN-
OHJAUKSESSA 1/2

TOIMINTAPERIAATE 

LED-valojen käyttömahdollisuudet ympäristön ohjaavuuden 
parantamisessa ovat moninaiset. LED-valoilla voidaan parantaa 
kevyen liikenteen sujuvuutta merkitsemällä eri muotojen konfliktikohtiin 
kulkuväylien rajoja ja pysähtymispaikkoja esimerkiksi pyörätien ja 
suojatieylityksen kohdalla. LED-valoja voidaan käyttää myös 
joukkoliikennepysäkkien ja pyöräteiden risteyskohdissa. Lisäksi 
ympäristön ohjaavuutta voidaan parantaa kevyen liikenteen 
ympäristössä LED-valoilla esimerkiksi ali- ja ylikulkujen kohdalla, kun 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oikean kulkureitin 
löytämistä. Sisätiloissa LED-valoja käytetään jo esimerkiksi 
elokuvateattereissa ja auditorioissa osoittamaan penkkirivejä ja 
portaiden askelmia (kuvat seuraavalla sivulla).

LED-valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa perustuu LED-
valojen hyvään näkyvyyteen eri sääolosuhteissa. 

halutaan helpottaa 

Kuva: LED-valoilla jalankulkijoille pysähtymiskohta 
suojatieylityksessä jalankulkijoiden punaisten valojen aikana 
(vasemmanpuoleinen kuva), jotta pyöräilijät pääsevät ajamaan esteittä 
omalla vihreällään. Vastaavasti jalankulkijoiden vihreän aikana LED-
valoilla havainnollistetaan pyöräilijän pysähtymisvelvollisuutta (kuvat: 
Ramboll).

Valot on mahdollista toteuttaa myös punaisina, millä voi olla 
jalankulkijalle valkoista valoa suurempi huomioarvo. Esimerkiksi 
Swareflexin Levelite-sovellus sopii yllä olevaan ratkaisuun. 

Harkittavana asiana oheisen kuvan kaltaisessa tapauksessa on, 
tuleeko suojatieltä pyörätien kohdalle astuvalle (vasen kuva, 
vasemmanpuoleiset suojatien suuntaiset valot) olla omat LED-
opasteensa vai riittääkö LED-valojen sijoittaminen ainoastaan 
suojatietä ylittämään aikovan matkustajan pysähtymiskohtaan (vasen 
kuva, oikeanpuoleiset suojatien suuntaiset valot). Toisaalta myös 
suojatieltä pyörätielle astuvalle saattaa  LED-valoista  silloin, 
kun jalankulkija on ylittänyt suojatien “jälkivihreillä” ja pyöräilijöiden 
punainen valo on jo vaihtunut vihreäksi. Tällöin LED-valot auttavat 
suojatieltä pyörätielle astuvaa huomaamaan herkemmin pyörätien ja 
varomaan ohiajavia pyöräilijöitä.

osoitetaan 

olla hyötyä

LED-valojen hyvä näkyvyys ja kestävyys tekevät niistä 
soveltuvia reitinohjaukseen ja opastukseen. Maanpintaan 
asennettavat LED-valot toimivat näkyvinä opasteina eri 
sääolosuhteissa.

IDEAKORTTI 7

SOVELTUVAT KOHTEET JA NIIDEN KRITEERIT

LED-valoja voidaan käyttää kevyen liikenteen reitinohjauksessa 
esimerkiksi kohteissa, joissa 
! halutaan erottaa jalankulku ja pyöräily ja havainnollistaa eri 

kulkuväyliä
! suojatieylityksissä, joissa pyörätie jatkuu suorana
! pysäkeillä, joissa pyörätie kulkee pysäkin vieressä.

Oikealla on esitetty kaksi havainnekuvaa LED-valojen käytöstä kevyen 
liikenteen muotojen reitinohjauksessa. 



HYÖDYT 
+ sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden liikennevalojen 
huomioiminen paranee: kevyen liikenteen eri muotojen konfliktit 
vähenevät
+ LED-valojen kirkkaus selkeyttää suojatieylityksen odottamiskohtaa 
myös näkövammaiselle 
+ LED-valot näkyvät hyvin eri sääolosuhteissa, myös kirkkaalla 
auringonpaisteella kesällä, joka on pyöräilyn kannalta talvea 
vilkkaampaa aikaa.

RISKIT
- valojen kunnossapidon kestävyys ja niiden näkyvyys lumen ja jään 
alta talviolosuhteissa on epävarmaa
- LED-valoja sovellettaessa eri kohteisiin tulee suunnittelussa 
huomioida, että LED-valojen toimintalogiikka ei ole ristiriidassa muiden 
vastaavien sovellusten kanssa.

HUOMIOT
!

!

liukastumisvaaran vuoksi maanpintaan asennettavat valot tulee 
varustaa liukastumista ehkäisevällä pinnoitteella (esimerkiksi 
Begalla on tähän tarkoitukseen erityislasi)
maanpintaan asennettavien valojen tulee kestää  myös 
kunnossapitokalusto.

KATSO MYÖS
Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä, Ideakortti 
6: LED-lisävalot pysäkillä ja Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina maanpinnassa.

LÄHTEET
Bega. (2005). Location luminaire. Valaisintoimittaja Began www-sivut 
osoitteessa: http://www.bega.de/index.php?sprache=en. Sivuilla käyty 
13.2.2005. 
Erco. (2005). LED orientation luminaires IP 68. Valaisintoimittaja Ercon 
www-sivut osoitteessa 
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com//products/table
s/en/en_2_492_0_navigation.htm. Sivuilla käyty 11.2.2005.
LVM. (2003). Joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen käytettävyys, ohje 
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön 
mietintöjä ja muistioita B 2/2003. 70 s.

Yllä vasemmalla on esitetty esimerkki Began toimittamasta maahan 
upotettavasta LED-valaisimesta (kuva: Bega, malli 8688). Keskellä on 
esitetty Ercon vastaava tuote. Yllä esitetyn Began valaisin maksaa 
noin 130 euroa/kpl. Lisäksi valoihin tarvitaan teholähde, joka maksaa 
noin 70 euroa/kpl  ja riittää 20 valolle. Ercon LED-valoja saa sekä 41 
mm:n että 56 mm:n halkaisijoilla. Yksikköhinta on noin 130-220 euroa. 
Valoille tarvitaan teholähde, joka maksaa noin 220 euroa/kpl ja riittää 
valojen koosta riippuen 10-40 valolle. Began ja Ercon tuotteita myy 
Suomessa Hedtec Oy (www.hedtec.fi). Yllä oikealla on esitetty 
Swareflexin Levelite LED -valo, joka sopii esimerkiksi edellisellä sivulla 
esitettyyn Ruoholahden esimerkkiin. Levelite-yksikkö maksaa 220-280 
euroa/kpl tilattavasta määrästä ja halutuista ominaisuuksista riippuen. 
Lisäksi Levelite-valoihin tarvitaan ohjauskoje, joka maksaa 1500-2000 
euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat toimittajien 

antamiin hintatietoihin.
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IDEAKORTTI 7

Vasemmalla on 
esitetty esimerkki 
portaiden 
valaisemisesta 
LED-valoin ja 
auditorion rivien 
osoittamisesta 
LED-valoin (kuvat: 
Erco).



MUUTTUVAT 
NOPEUSRAJOITUSMERKIT 1/2

TOIMINTAPERIAATE

!

!

!

!

Tässä ideakortissa ehdotetaan jalankulkijoiden turvallisuuden 
parantamiseksi autoilijoille tarkoitettuja muuttuvia nopeusrajoitus- ja 
varoitusmerkkejä autoilijoille. Muuttuva nopeusrajoitusmerkki voi 
perustua esimerkiksi autoilijatutkaan ja syttyä osoittamaan 
nopeusrajoitusta silloin, kun autoilija ylittää sallitun nopeuden. Toinen 
vaihtoehto muuttuvan nopeus- tai varoitusmerkin aktivoimiseksi on 
jalankulkijailmaisimeen perustuva merkin toiminta. Muuttuvat 
nopeusrajoitusmerkit eivät kuitenkaan poista kiinteiden 
liikennemerkkien tarvetta, eikä niitä tule käyttää vaihtoehtona kiinteälle 
liikennemerkkiohjaukselle (Department for Transport 2003).

SOVELTUVAT KOHTEET 

Jalankulkijoiden tunnistamiseen perustuvia muuttuvia nopeusrajoitus- 
ja varoitusmerkkejä voidaan käyttää kohdennetusti yksittäisillä 
suojateillä, kun taas autoilijoiden toimintaan perustuvat muuttuvat 
merkit soveltuvat paremmin käytettäväksi laajemmalla alueella. 
Autoilijoiden muuttuvat nopeusrajoitus- ja varoitusmerkit soveltuvat 
erityisesti kohteisiin, joissa:

halutaan vähentää ylinopeuksia ja rauhoittaa liikenneympäristöä
liikkuu paljon lapsia, kuten koulujen läheisyydessä, ja/tai muita 
erityisryhmiä, kuten hitaasti liikkuvia vanhuksia tms.
nopeusrajoituksia on laskettu, mutta nopeusrajoitusta ei 
noudateta riittävästi.

on tapahtunut jalankulkijoiden ja henkilöautojen välisiä 
onnettomuuksia

Muuttuvilla nopeusrajoitus- ja varoitusmerkeillä voidaan 
kiinnittää autoilijoiden huomio tietyllä ajanhetkellä 
t ä r k e ä ä n  h u o m i o i t a v a a n  a s i a a n  k i i n t e i t ä  
liikennemerkkejä kohdistetummin. 

IDEAKORTTI 8

Kuva yllä: Ruotsissa 
käytössä oleva muuttuva 
varoitusmerkki autoilijoille 
“pysähdy jalankulkijoita 
varten” -tekstillä 
varustettuna (kuva Swarco).

Kuva oikealla: Espoon 
Matinkylässä oleva kellon 
perusteella syttyvä 
autoilijoille suunnattu 
yhdistetty koululaisvaroitus- 
ja nopeusrajoitusmerkki. 
Autoilijatutkan avulla merkin 
toiminta on mahdollista sitoa 
kellonaikojen lisäksi 
esimerkiksi autoilijoiden 
ylinopeuksiin.



HYÖDYT 
+ jalankulkijoiden turvallisuus paranee
+ ylinopeudet vähenevät
+ liikenneympäristö rauhoittuu.

RISKIT
- tekniikan toimintavarmuus.

HUOMIOT
! jalankulkijailmaisimiin perustuvista muuttuvista nopeus- ja 

varoitusmerkeistä ei löydetty vaikutustutkimusmateriaalia, 
mutta järjestelmän vaikutusten voidaan olettaa olevan edellä 
esitetyn kaltaisia (aktivoitumislogiikalla ei välttämättä ole 
merkitystä vaikutuksiin).

KATSO MYÖS
Hankekortit 1: Tapiola, 2: Tikkurila ja 3: Ruoholahti sekä Ideakortti 1: 
LED-valot suojatiellä.

LÄHTEET
Department for Transport. (2003). Traffic Advisory Leaflet, Vehicle 
Activated Signs. Department for Transport 1/03. Ladattu Iso-Britannian 
Department for Transportin www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_roads/documents/page/dft_roa
ds_508245.pdf. 2 s.
 Winnet, M.A., Wheeler, A.H. (2003). Vehicle-Activated signs, a large-
scale evaluation. Tiivistelmä TRL:n (Transport Research Laboratory) 
raportista TRL548. 2 s.

VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Iso-Britanniassa tehdyssä yli 60 kohdepaikkaa kattavassa 
vaikutustutkimuksessa Transport Research Laboratory (TRL) tutki 
autoilijoiden toimintaan perustuvien muuttuvien nopeusrajoitus-
merkkien vaikutuksia (Winnet ja Wheeler 2003). Tutkimuksessa 
haastateltiin lähes 450 autoilijaa, joista lähes kaikki ymmärsivät 
oman toimintansa vaikuttaneen nopeusrajoitusmerkin syttymiseen. 
Tutkimuksen perusteella nopeudet laskivat muuttuvien 
nopeusrajoitusmerkkien ympäristössä 1,6 kilometristä tunnissa jopa 
22,5 kilometriin tunnissa (1-14 mi/h). Suurimmat nopeuksien 
alenemat tapahtuivat ympäristöissä, joissa nopeusrajoitusta oli 
laskettu 16 km/h (10 mi/h). Keskimääräinen nopeuksien alenema  
ympäristöissä, joissa nopeusrajoitusta ei ollut alennettu, oli 6,4 km/h 
(4 mi/h). (Winnett ja Wheeler 2003.) TRL:n tutkimuksen perusteella 
tekijät tulivat mm. seuraaviin johtopäätöksiin:

! kuljettajien toimintaan voidaan vaikuttaa muuttuvilla 
n o p e u s r a j o i t u s m e r k e i l l ä  s i l l o i n ,  k u n  k i i n t e ä t  
nopeusrajoitusmerkit yksinään eivät ole riittävän tehokkaita

! ajoneuvon nopeuteen perustuvat muuttuvat nopeusrajoitus-
merkit ovat tehokkaita nopeuksien laskemisessa: ne 
vähentävät erityisesti ylinopeuksia, jotka vaikuttavat 
merkittävästi  onnettomuuksien tapahtumistoden-
näköisyyteen ja seurauksiin

! Toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että autoilijat vähentäisivät 
reagointiaan muuttuviin nopeusrajoitus-merkkeihin ajan 
kuluessa (tutkimukset ulotettiin kolmen vuoden päähän 
merkkien asennuksesta)

! merkkien käyttökustannukset ovat pienet
! onnettomuuksien määrät vähenivät. (Winnett ja Wheeler 

2003.)

MUUTTUVAT 
NOPEUSRAJOITUSMERKIT 2/2

IDEAKORTTI 8



RISTIINVALAISU 1/3

TOIMINTAPERIAATE

!

!

!

!

Suojatien ristiinvalaisua ovat kehittäneet Julle Oksanen, Oliver 
Walter ja Risto Granlund Lighting Design Oy:sta. Tämä ideakortti 
perustuu heidän luovuttamaansa materiaaliin.

Ristiinvalaisu perustuu suojatien erittäin tehokkaaseen 
valaisemiseen, joka muodostaa tietä ylittävän henkilön ja suojatien 
välille merkittävän kontrastin ja täten autoilija näkee suojatiellä 
olevan henkilön selkeästi ja kauas. Oikealla on esitetty kuva 
ristiinvalaisun periaatteesta.

SOVELTUVAT KOHTEET 

Ristiinvalaisu soveltuu erityisesti kohteisiin, jotka ovat:
esimerkiksi koulujen läheisyydessä ja joilla liikkuu paljon 
lapsia
merkittävien joukkoliikenteen solmukohtien (valo-
ohjauksettomiin) ylityksiin, joissa risteää paljon eri 
liikennemuotoja
pimeitä ylityksiä, joissa on tapahtunut jalankulkijoiden ja 
henkilöautojen välisiä onnettomuuksia
tärkeitä taajama-alueiden (valo-ohjauksettomia) ylityksiä.

Suojatien ristiinvalaisun tarkoituksena on valaista suojatien 
ylityskohta niin hyvin, että suojatie näkyy selkeästi ja 
ylittävän jalankulkijan ja suojatien välille tulee 
mahdollisimman suuri kontrasti. 

IDEAKORTTI 9

Kuvat yllä ja alla: Havainnekuvia ristiinvalaisun 
periaatteesta (kuvat Oksanen ym. 2004).



RAKENNE

TEKNIIKASTA

Valonlähteenä toimii Philipsin keraaminen monimetallilamppu CDM - T 
150 W NDL (Neutral Daylight -lamppu), joka erottaa väriominai-
suuksiensa vuoksi suojatien selkeästi sekä elohopeahöyrylamppu- että 
suurpainenatriumlamppuvalaistuksesta. Jälkimmäistä käytetään 
yleisimpänä tievalaistustyyppinä. Monimetallilampun värilämpötila on 

2  
5000 K. Heijastimen luminanssi on luokkaa 5000 Cd/m . Valo tulee 
suojatielle pehmeästi. Sekä luminanssikontrasti että värikontrasti 
olemassa olevaan tievalaistukseen ovat suuria. Valaisimen 
heijastinlevystä valoa tulee myös taaksepäin.

ARVIOIDUT  KUSTANNUKSET

Valaisinpylväs koostuu viidestä pääelementistä, jotka ovat
1) pystysalko (maalattu tummanvihreä teräsputki halkaisijaltaan 155 
mm)
2) tukirunko (maalattu teräsprofiili runko-osa, väri: alumiininharmaa)
3) heijastinlevy (alumiinilevy 2 mm, leikattu ja taivutettu, maalattu 
mattavalkoinen sisäpinta)
4) suojatiemerkkikilpi, 600x600 mm
5) "Seepranraita"-heijastinraidoitus (heijastimella laminoitu teräslevy, 4 
elementtiä rungossa, 2 mustaa ja 2 valkoista).

valaisin (2 kpl, 3500 euroa /kpl + ALV) n. 8 500 euroa
kaivuutyöt n. 3 700 euroa
sähköasennus n. 1 600 euroa
suunnittelu n. 4 000 euroa
YHTEENSÄ (ALV 22 %)     n. 17 000 euroa

RISTIINVALAISU 2/3

IDEAKORTTI 9

Kuva: Ristiinvalaisussa käytettävän valaisimen tyyppkuva (kuva: 
Oksanen ym. 2004).



HYÖDYT 
+ jalankulkijoiden turvallisuus ja suojatien ylittämisen sujuvuus 
paranee
+ valaistus ei häikäise märälläkään säällä, sillä

+ hyvä valaiseminen ohjaa jalankulkijoita ja voi houkutella heitä 
ylittämään tien juuri suojatien kohdalta.

 valoisuus jakautuu 
laajalle alueelle epäsuorasta pinnasta RISKIT

- tässä esiteltyä valaisintyyppiä ei ole toistaiseksi 
kokeiltu toteutettu.

HUOMIOT
!

!

!

!

!

!

jalankulkijat arvioivat usein virheellisesti oman 
näkyvyytensä autoilijoiden suhteen, monet 
kuvittelevat olevansa autoilijan näkyvissä 
silloin, kun ovat itse havainneet autoilijan
ajorataa ylitettäessä katuvalaistus ei takaa 
riittävää näkyvyyttä
kevyen liikenteen onnettomuusriski on 
pimeällä vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin 
valoisana aikana
suojatiellä menehtyy lähes neljännes ja 
loukkaantuu melkein puolet onnettomuuteen 
joutuneista jalankulkijoista
suojatiellä tapahtuneet henkilövahingot 
keskittyvät pimeille kuukausille: 
puolet jalankulkijoiden vammautumisesta 
suojatiellä tapahtuu loka-tammikuun aikana. 
(Oksanen ym. 2004.)
ristiinvalaisu on tavanomaista katuvalaistusta 
kalliimpi investointi. Ristiinvalaisun tuottama 
valomäärä on kuitenkin huomattavasti 
tavanomaista katuvalaistusta parempi.  
Ristiinvalaisu on tarkoitettu ainoastaan 
liikenteellisesti tärkeimpiin ylityksiin ja koulujen 
lähettyville.

erityisesti 

LÄHTEET JA LISÄTIEDOT
Oksanen, J., Walter, O., Granlund, R. (2004). Muista aina -
esite ristiinvalaisusta. 10 s. (Julle.oksanen@jold.net)

KATSO MYÖS
Hankekortti 2: Tikkurila.

RISTIINVALAISU 3/3
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Kuva: Havainnekuva Tikkurilan bussiasemalle suunnitellusta 
ristiinvalaisusta. Kuvasta puuttuvat valaisinrakenteet, jotka on esitetty 
edellisellä sivulla (kuva: Ramboll).



KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

Sovellettavana tekniikkana ovat LED-valot kadun pinnassa sekä 
liikennevalo-ohjauksisessa Merituulentien suojatieylityksessä että 
linja-auton pysähtymispaikkaa osoittavina huomiovaloina Tapiolan 
terminaalissa Sampokujalla. LED-valojen tekniikkaa on esitelty 
tarkemmin ideakorteissa 1 (LED-valot suojatiellä), 6 (LED-valojen 
käyttö huomiovaloina) ja 7 (LED-valojen käyttö kevyen liikenteen 
reitinohjauksessa).

TAPIOLA 1/6

Tapiolassa sovelluskohteena on Sampokujan pysäkkien 
idänpuoleinen Merituulentien valo-ohjauksinen suojatieylitys. 
Lisäksi kohteena on bussipysäkkien varustaminen bussin 
pysähtymiskohtaa osoittavalla maahan upotettavalla LED-valolla. 

Kuvat: Nykytilanne Tapiolassa.

HANKEKORTTI 1

Kuva: Kohde karttapohjalla ja asukkaiden sijainti puolen kilometrin 
säteellä kohteesta. Punaiset pisteet osoittavat asuinrakennuksia. 
Tiedot ovat vuoden 2003 Seutu-CD:ltä ja karttapohja on 
Genimapin.© Genimap Oy Lupa L6105/05



TOIMINTAPERIAATE

Sampokujan pysäkin yhteydessä olevan jalankulkuylityksen reunaan 
asennetaan LED-valot, joiden toimintaa ohjataan liikennevalokojeesta. 
Valoja asennetaan neljä kaistaa kohti eli yhteensä kahdeksan. Valot 
syttyvät yhtä aikaa autoilijoiden keltaisen valon kanssa ja palavat 
jalankulkuvihreän keston ajan liikennevalojen ollessa toiminnassa. 

Liikennevalojen ollessa pois toiminnasta on olemassa vaihtoehtoisia 
tapoja ohjata maanpinnan LED-valoja, mutta selkeintä on ainakin 
alkuvaiheessa pitää LED-valot pimeinä liikennevalojen ollessa 
keltavilkulla. Ilman liikennevaloja olevissa ylityksissä käytettäviä LED-
valoja (ks. esimerkiksi Hankekortti 2: Tikkurila tai Hankekortti 3: 
Ruoholahti) voidaan ohjata jalankulkijatutkaan perustuen, jolloin valot 
syttyvät tutkan havaitessa kohdealueeseen tulleen henkilön. 
Jalankulkijatutkan käyttöä liikennevalo-ohjauksisessa ylityksessä ja 
toimintalogiikoiden sekoittamista ainakaan alkuvaiheessa ei 
kuitenkaan suositella.

Tapiolan terminaalissa olevat bussien pysähtymiskohtia ilmaisevat 
valot palavat bussien liikennöintiaikana (klo 05-02).

KOHTEEN KUVAUS JA VALINTAKRITEERIT

Tapiola on Espoon keskeisimpiä aluekeskuksia. Aluekeskuksen 
toiminnallista vaikutusaluetta kutsutaan Suur-Tapiolaksi, joka käsittää 
alueet Helsingin rajasta Kehä II:een ja pohjois-eteläsuunnassa 
Turunväylästä Suomenlahteen. Suur-Tapiolan alueella asuu yli 40 000 
asukasta (Espoon kaupunki 2004).

Tapiolan Sampokujan pysäkit ovat melko pimeitä ja tunnelimaisia. 
Terminaalissa on molemmin puolin kaksi erillistä peräkkäistä pysäkkiä, 
joissa on pysähtymistilaa yhteensä neljälle peräkkäiselle bussille. 

Pysäkkialueiden itäpuolella on liikennevalot, joiden jalankulkuylitys on 
painonapillinen. Bussikaistojen jalankulkuylitykset eivät kuulu valo-
ohjaukseen, vaan ne ovat pelkkiä suojateitä. Bussikaistojen 
jalankulkuylitykset ovat lisäksi hieman eri kohdalla valo-ohjauksiseen  
ylitykseen nähden. Helsingin suuntaan ajettaessa pimeän tunnelin 
jälkeen liikennevalot saattavat olla etenkin aluetta tuntemattomalle 
huomaamattomat. Varsinkin kirkkaalla päivänvalolla pimeästä tunnelista 
ajettaessa liikennevalojen huomioiminen  voi vaarantua. 

Etenkin ruuhka-aikana linja-autoja saattaa olla kolmekin pysäkkiä 
kohden ja matkustajien turvallisuus vaarantuu heidän pyrkiessään 
oikeaan bussiin. Oikean pysähtymiskohdan merkitseminen selkeyttäisi 
tilannetta niin kuljettajien kuin matkustajien kannalta. Tapiolan 
terminaalin pimeys ja meluisuus on tuotu esiin myös asukaspalautteissa 
(Espoon kaupunki 2004).

TAPIOLA 2/6

Vasemmalla kuva Swarcon toimittamasta 
suojatieylitykseen soveltuvasta Lanelight 
LED -valaisimesta. LED-valo nousee 
maanpinnan yläpuolelle ainoastaan noin 3 
mm. Valot tulee asentaa maanpintaan siten, 
että ne osuvat auton pyörän alle. 
Yliajaminen puhdistaa valon suojuksen, kun 
auton rengas pyyhkäisee mahdollisen lian 
pois.

HANKEKORTTI 1

Kuva: Pois päältä olevat LED-valot ovat hyvin huomaamattomia 
(kuva Wattensin toteutuskohteesta 17.2.2005).



TARVITTAVA LAITTEISTO JA ARVIOIDUT KUSTANNUKSET*

LED-valot suojatieylityksessä (perustuu Swarcon tuotteeseen)
Laitteet sisältäen esimerkiksi valoyksiköt ja
kaapelit (ALV 22 %)  n. 8 600 euroa
Asennukseen liittyvät työt ja tarvikkeet (ALV 22 %) n. 9 000 euroa
Suunnittelu ja ohjauksen ohjelmointi (ALV 22 %) n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ ARVONLISÄVERON (22 %)  KANSSA n. 24 000 euroa

LED-valot huomiovaloina maanpinnassa
Valoyksiköt, malli: Bega 8625, 2 x 2 kpl x 2 pysäkkiä, 
yht. 8 kpl, 880 euroa/kpl, ALV 0 %) yhteensä 
(ALV 22 %) n. 8 600 euroa
LED-teholähde, malli: Bega 465 (max 20 W), 2 kpl, n. 170 euroa
Kaivuutyöt ja sähköasennus n. 7 000 euroa
Suunnittelu n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ ARVONLISÄVERON (22 %) KANSSA n. 21 000 euroa

TAPIOLAN SOVELLUKSET YHTEENSÄ (ALV 22 %) n. 45 000 euroa

Esitetylle maanpintaan asennettavalle valaisimelle on vaihtoehtoja. Alla 
on esitetty Began kohteeseen soveltuvia valoja, joista yksi ei ole LED-
valo (Bega 2005). Myös laitetoimittaja Ercolla on vastaavia tuotteita. 
Molempien toimittajien laitteita tuo maahan Hedtec (www.hedtec.fi), 
joka antoi myös valaisinten hintatiedot.

TAPIOLA 3/6

HUOLTO- JA YLLÄPITO

LED-valot maanpinnassa on uusi sovellus, eikä tutkittua tietoa niiden 
kestävyydestä liikennevalojen yhteydessä ole. Yleisesti ottaen LED-
valot ovat hyvin kestäviä: LED-valot kestävät yleensä noin 100 000 
tuntia (noin 10 vuotta).Maanpinnassa olevien lamppujen kestoikä on 
tätä pienempi, todennäköisesti kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Yllä on esimerkki Hedtecin maahantuomasta Began maahan 
upotettavasta LED-valaisimesta Bega 8624. Valaisinta saa 100 
mm:n, 200 mm:n, 400 mm:n ja 1000 mm:n pituisena ja 37 mm:n tai 
50 mm:n levyisenä. Valaisin upotetaan 70-100 mm:n syvyyteen 
siten, että valaisimen yläpinta on maanpinnan tasossa. Oheisen 
mallin puristusrasitus on 1000 kg. (Bega 2005). (Kuvat, Bega 
2005). LED-huomiovalojen kustannukset on arvioitu käyttäen Bega 
8624 valaisinta, joka on 1000 mm pitkä elementti.

TOTEUTUSAIKATAULU

Kohde voidaan toteuttaa heti tai Tapiolan terminaalin opastuksen ja 

*Esitetyt kustannukset ovat arvioita ja perustuvat 
laitetoimittajien esittämiin tietoihin ja hinnastoihin sekä 
konsultin arvioon . Muutokset hinnoissa 
ovat mahdollisia.

 tammikuussa 2005

HANKEKORTTI 1

teholähde

 Malli tekniikka teho 
(W) 

puristusrasitus 
(kg) 

pituus 
(mm) 

leveys 
(mm) 

asennussyvyys 
(mm) 

hinta 
(euroa/kpl, 
ALV 0 %) 

Bega 
8624 

LED, IP 67 3,5 1 000 400 37 70 364, 50 

Bega 
8625 

LED, IP 67 9,5 1 000 1000 50 100 878,40 

Bega 
8742  

loistelamppu, 
IP 67 

11 5 000 350 180 150 465,40 

Bega 
465 

LED- max 
20 

    67 

 

parannuksen yhteydessä vuonna 2006. Liikennevalojen 
yhteyteen asennetuilla LED-valoilla saadaan kokemusta 
valojen toiminnasta sekä huollon ja ylläpidon tarpeesta ja 
ongelmista, esimerkiksi talvikunnossapidon osalta.



TAPIOLA 4/6

Kuva: havainnekuva LED-valoista Merituulentien 
suojatieylityksen yhteydessä, yllä nykytilanne, alla LED-valojen 
kanssa (kuva: Ramboll).

Kuva: Havainnekuva LED-huomiovaloista Tapiolan 
terminaalissa, yllä nykytilanne, alla LED-valojen kanssa 
(kuva: Ramboll).

HANKEKORTTI 1



VASTAAVAT KOKEILUT JA VAIKUTUSTUTKIMUKSET

Ruotsissa on kokeiltu LED-valoja liikennevalo-ohjauksisen ylityksen 
yhteyteen. Toteutuksessa tienpintaan on upotettu punaiset LED-valot 
sekä jalankulkijan että autoilijoiden ylityksen kohdalle. Kun 
jalankulkijalla on vihreä, syttyvät tienpinnassa pysäytysviivan kohdalla 
olevat punaiset LED-valot autoilijoille. Vastaavasti autoilijoiden vihreän 
valon palaessa syttyvät jalankulkijoiden punaiset LED-valot 
tienpinnassa. Tällöin LED-valo toimii ikään kuin toisto-opastimena.  
(Eriksson 2003.) Vaikutustutkimuksia kokeilusta ei toistaiseksi ole tehty.

Mielipiteitä LED-valojen opastavasta ja ohjaavasta vaikutuksesta 
voitaisiin parhaiten selvittää asukas-, jalankulkija- ja joukko-
liikennematkustajakyselyin paikan päällä. Vaikutustutkimusta varten 
jalankulkijoita tulee haastatella sekä ennen että jälkeen LED-valojen 
asennuksen. Autoilijoiden nopeuksia ja punaista päin ajoa tulee myös 
tutkia sekä ennen että jälkeen valojen asennuksen. Lisäksi jälkeen-
tutkimuksessa voidaan haastatella myös autoilijoita. Tämä voidaan 
tehdä esimerkiksi rekisteriotantaan perustuen. Tällöin Merituulentien 
LED-valoilla varustetun risteyksen ohiajavien ajoneuvojen rekisterit 
poimitaan ylös esimerkiksi aamu- ja iltaruuhkan osalta ja autoilijoille 
lähetetään kysely koskien LED-valoilla varustettua liittymää. 

Kuvat: alla ja oikealla on esitetty kuvia Ruotsissa toteutetusta 
ylityksestä, jossa on käytetty punaisia LED-valoja maanpinnassa toisto-
opastimen kaltaisesti (kuvat: Swarco).

TAPIOLA 5/6
HANKEKORTTI 1



TAPIOLA 6/6
HANKEKORTTI 1

HYÖDYT
+ LED-valot näkyvät myös kirkkaalla päivänvalolla
+ LED-sovellus saattaa vähentää autoilijoiden punaista päin 
ajoa
+ bussin pysähtymiskohdan merkitseminen selkeyttäisi 
tilannetta niin kuljettajien kuin matkustajien kannalta
+ LED-huomiovalot helpottavat huononäköisten matkustajien 
ajoneuvoon nousemista osoittamalla oikean bussiin 
nousemiskohdan

RISKIT
- liikennevalojen yhteyteen suojatien reunaan asennetuista LED-
valoista ei ole tutkittua tietoa
- maanpintaan asennettavien LED-valojen soveltuvuudesta 
Suomen oloihin ei ole kokemusta (laitetoimittajan mukaan ne 
kestävät aurausta)
- LED-valot eivät sulata mahdollista paksua lumi- ja jääpeitettä
- LED-valot pysäkillä eivät välttämättä vaikuta kuljettajien 
toimintaan, jolloin riskinä on, etteivät kuljettajat pysähdy LED-
huomiovalojen kohdalle

VASTUUTAHOT: Espoon kaupunki, liikenne- ja 
viestintäministeriöLÄHTEET

Espoon kaupunki. (2004). Tietoisku 7/2004. Espoon 
kehityssuuntia keväällä 2004. 4 s.
Seutu-CD 2003.
Eriksson, S-E. (2003). Trafikljus i marken ska minska olyckorna. 
Artikkeli Aftonbladetissa 10.12.2003. 
Valaisinvalmistaja-Began www-sivut osoitteessa: 

KATSO MYÖS
Hankekortti 2: Tikkurila, Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 1: LED-
valojen käyttö suojatieylityksessä, Ideakortti 6: LED-valojen käyttö 
huomiovaloina ja Ideakortti 7: LED-valojen käyttö kevyen liikenteen 
reitinohjauksessa.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- ja viestintäministeriöltä
! bussin pysähtymiskohtaa osoittavien valojen asentamisesta tulee tiedottaa kuljettajille
! huhtikuussa 2005 valmistuva vaikutustutkimus Wattensin LED-valoista tulee huomioida ennen LED-valojen asennusta
! Tapiolan terminaalin LED-valojen paineen keston tulee olla mitoitettu siten, että ne kestävät mahdollisen linja-auton yliajamisen
! Tapiolan opastuksen kehittämistä ja bussiterminaalin parantamista ollaan käynnistämässä keväällä 2005, minkä yhteydessä voidaan 

kokeilla tässä esitettyjä sovelluksia
! maahan upotettavia LED-valoja toimittavat esimerkiksi Swarco (www. swarco.com) ja Swareflex (www.swareflex.com). Tuotteissa on 

joitakin eroja (ks. Ideakortti 1: LED-valot suojatiellä ja Ideakortti 7; LED-valojen käyttö kevyen liikenteen reitinohjauksessa).



KOHTEEN KUVAUS JA VALINTAKRITEERIT

Tikkurilan linja-autoaseman yhdessä keskeisimmistä jalankulku-
ylityksistä yhdistyy ongelmallisia piirteitä. Ylityksessä risteävät useat eri 
kulkumuodot: henkilöauto-, bussi- ja taksiliikenne sekä jalankulkijat ja 
pyöräilijät. Liikenne on melko vilkasta ja ylitys on syys- ja talviaikaan 
pimeä.

Ylityksessä on tapahtunut vuosina 1999-2003 kolme kevyen liikenteen 
henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta, joissa henkilöauto on ollut 
toisena ja jalankulkija toisena osapuolena. Yksi onnettomuuksista on 
tapahtunut päivänvalossa lumisella tienpinnalla ja kaksi pimeällä. 
Toisessa pimeänajan onnettomuustilanteessa tienpinta on ollut paljas ja 
märkä. Tienkunnosta toisessa onnettomuudessa ei ole tilastotietoa. 
(Vantaan kaupunki 2004.)

Vuonna 2003 kilometrin säteellä bussiasemasta asui noin 2500 
henkilöä, joista kahdeksan prosenttia eli noin 200 oli 7-15-vuotiaita 
(itsenäisesti liikkuvia) lapsia ja nuoria. Yllä olevassa kuvassa on 
havainnollistettu asukasmääriä. (Seutu-CD 2003.)

KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

Sovellettavina tekniikoina ovat LED-valot tienpinnassa ja suojatien 
ristiinvalaisu. LED-valojen tekniikkaa on esitelty tarkemmin 
ideakorteissa 1 (LED-valot suojatiellä), 6 (LED-valojen käyttö kevyen 
liikenteen reitinohjauksessa) ja 7 (LED-valojen käyttö kulkumuotojen 
erottamisessa). Ristiinvalaisun periaate on esitetty ideakortissa 9 
(Ristiinvalaisu).

Vantaan Tikkurilassa sovelluskohteena on juna-aseman 
yhteydessä olevan Ratatien linja-autoaseman valo-
ohjauksettoman jalankulkuylityksen ristiinvalaisu ja 
LED-valojen asentaminen tienpintaan.

TIKKURILA 1/4
HANKEKORTTI 2

Kuva: kohde karttapohjalla ja asukkaiden sijainti puolen 
kilometrin säteellä kohteesta. Punaiset pisteet osoittavat 
asuinrakennuksia. Tiedot ovat vuoden 2003 Seutu-CD:ltä ja 
karttapohja on Genimapin. © Genimap Oy Lupa L6105/05

Kuva: Ratatien ylitys nykytilanteessa.



TOIMINTAPERIAATE

Tikkurilan linja-autoaseman ylitykseen (Ratatie) ehdotetaan 
asennettavaksi sekä ristiinvalaisujärjestelmä että LED-valot suojatien 
reunaan. 

Zebra-ristiinvalaisimen tarkoituksena on luoda valkoista valoa oleva 
keila suojatielle. Suojatien pintaan upotettujen LED-valojen tarkoitus 
on parantaa autoilijoiden jalankulkijoiden huomioimista. Ristiinvalaisu 
ja LED-valot suojatien reunassa on esitetty tarkemmin Ideakorteissa 1 
ja 9. 

LED-valojen toiminta perustuu jalankulkijatutkaan. LED-valot 
tienpinnassa syttyvät jalankulkijatutkan havaitessa jalankulkijan 
ylityksen kohdealueella. 

TARVITTAVA LAITTEISTO JA ARVIOIDUT KUSTANNUKSET*
Ristiinvalaisu 

LED-valot
Laitteet sisältäen valoyksiköt 
(2 x 4 kpl), kaapeloinnit ja jalankulkijatutkat n. 10 000 euroa
Kaivuutyöt ja sähköasennus n. 9 000 euroa
Suunnittelu n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ n. 24 000 euroa

TIKKURILAN SOVELLUKSET YHTEENSÄ (ALV 22 %) n. 41 000 
euroa

Zebra-valaisin (2 kpl, 3500 euroa /kpl, ALV 0 %) n. 8 600 euroa
Kaivuutyöt n. 3 600 euroa
Sähköasennus n. 1 600 euroa
Suunnittelu n. 3 000 euroa
YHTEENSÄ (sisältää ALV:n 22 %) n. 17 000 euroa

Kuva: oikealla 
periaatekuvia 
ristiinvalaisusta 
(kuvat Oksanen 
ym). 

Ristiinvalaisu on 
esitelty 
tarkemmin 
ideakortissa 9.

Kuva ylävasemmalla: Swarcon toimittama LaneLight 
LED -yksikkö. LED-valoista suojatiellä on kerrottu 
tarkemmin Ideakortissa 1.

HUOLTO- JA YLLÄPITO

LED-valot kestävät yleensä noin 100 000 tuntia (noin 10 vuotta), mutta 
tienpinnassa olevien lamppujen kestoikä on todennäköisesti tätä 
pienempi, kuitenkin vähintään viisi vuotta. Tämän jälkeen lamput tulee 
vaihtaa. Muuta huoltoa lamput eivät tarvitse. 

TIKKURILA 1/4TIKKURILA 2/4
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*Esitetyt kustannukset ovat arvioita ja perustuvat laitetoimittajien 
esittämiin tietoihin ja hinnastoihin sekä konsultin arvioon 

. Muutokset hinnoissa ovat mahdollisia.
 tammikuussa 

2005



Kuva yllä: Ratatien ylityksen nykytilanne (kuva: Ramboll).

TIKKURILA 3/4
HANKEKORTTI 2

Kuva yllä: Havainnekuva toteutustvaiheesta I,  ristiinvalaisu (kuva: 
Ramboll).

Kuva vasemmalla: havainnekuva toteutusvaiheesta II, ristiinvalaisu 
ja LED-valot suojatieylityksessä (kuva: Ramboll).

HUOM! Ristiinvalaisun havainnekuvasta puuttuvat valaisinrakenteet. 
Ristiinvalaisuun tarvittavan valaisimen rakenne on esitetty 
Ideakortissa 9: Ristiinvalaisu.



TOTEUTUSSUUNNITELMA JA -AIKATAULU

Kohde suositellaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa:
I) ristiinvalaisun toteuttaminen 2006
II) LED-valojen asennus 2007.

Ensimmäisestä vaiheesta saadaan kokemusta ristiinvalaisun 
vaikutuksista ja sen toiminnasta. On myös mahdollista, että 
ristiinvalaisu yksinään riittää suojatieylityksen turvallisuuden ja 
sujuvuuden parantamiseen. Hankekorteissa 1 (Tapiola) ja 3 
(Ruoholahti) esitetyistä LED-valoista toteutuessaan saadaan 
kokemuksia vuoden 2006 aikana, mikä auttaa osaltaan arvioimaan 
LED-valojen soveltuvuutta Tikkurilan Ratatien suojatieylitykseen.

HYÖDYT
+ voimakas, kohdistettu valokeila suojatiellä, jolloin jalankulkijan ja 
ympäristön välille tulee hyvä kontrasti 
+ edellisten seurauksena jalankulkija näkyy hyvin suojatiellä
+ autoilija havaitsee sekä suojatien että jalankulkijan nykyistä 
helpommin ja kauemmas
+ ristiinvalaisun valokeila saattaa myös vaikuttaa autoilijoiden 
nopeuksia alentavasti, jos tien antaminen jalankulkijalle lisääntyy (ei 
tutkittua tietoa)
+ LED-valot ylityksessä osoittavat autoilijalle suojatieylityksen ja 
pysäytysviivan kohdan, mikä helpottaa jalankulkijan tien ylittämistä
+ jalankulkijatutkan vuoksi valot syttyvät ainoastaan jalankulkijan 
ollessa ylityksessä
+ LED-valot näkyvät hyvin myös päivänvalossa.

RISKIT
- suojatien reunaan asennettavista LED-valoista ei ole tutkittua tietoa
- maanpintaan asennettavien LED-valojen soveltuvuudesta Suomen 
oloihin ei ole käsitystä (laitetoimittajan mukaan ne kestävät aurausta)
- LED-valot eivät todennäköisesti sulata lumi- tai jääpeitettä.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan liikenne- 

ja viestintäministeriöltä
! huhtikuussa 2005 valmistuva vaikutustutkimus Wattensin LED-

valoista tulee huomioida ennen LED-valojen asennusta
! jalankulkijatutka tulee kohdistaa oikein, jotta se kattaa koko 

suojatievyöhykkeen
! esitettyä ristiinvalaisutekniikkaa on kehittänyt Julle Oksanen ym. 

Lighting design Oy:stä. Tässä esitetty ristiinvalaisuperiaate ja -
kustannukset perustuvat Oksasen antamiin tietoihin (ks. Ideakortti 9).

VAIKUTUSTUTKIMUS

Tässä esitetyn kaltaista ristiinvalaisua ei ole Suomessa toistaiseksi 
toteutettu. Myöskään jalankulkijatutkalla toimivia LED-valoja suojatien 
reunassa ei ole kokeiltu Suomessa. Itävallassa LED-valojen käytöstä 
suojatien yhteydessä tehtävä vaikutustutkimus valmistuu keväällä 2005 
ja sitä voidaan käyttää toisen vaiheen toteutuksen suunnittelussa 
hyväksi. Onnettomuuksia Ratatien suojatiellä on tapahtunut 
tilastollisesti sen verran vähän, ettei niiden seuranta yksin riitä 
vaikutusten arvioimiseen.

Mielipiteitä ristiinvalaisusta suositellaankin kysyttävän käyttäjiltä 
paikanpäällä. Ristiinvalaisusta tehtävän vaikutustutkimuksen 
yhteydessä tulee samalla kysyä käyttäjien mielipidettä LED-valojen 
tarpeellisuudesta.

LÄHTEET
Oksanen, J., Walter, O., Granlund, R. (2004). Muista aina -esite 
ristiinvalaisusta. 10 s.
Seutu-CD 2003.
Vantaan kaupunki. (2004). Ratatien linja-autoaseman jalankulku- ja 
polkypyöräonnettomuudet 1994-2003.

KATSO MYÖS
Hankekortti 1: Tapiola, Hankekortti 3: Ruoholahti, Ideakortti 1: 
LED-valojen käyttö suojatieylityksessä ja Ideakortti 9: 
Ristiinvalaisu.

VASTUUTAHOT: Vantaan kaupunki ja liikenne- ja 
viestintäministeriö

TIKKURILA 4/4
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KOHTEEN KUVAUS JA VALINTAKRITEERIT

Helsingin Ruoholahdessa Itämerenkadun valo-ohjauksisen ylityksen 
vieressä on suojatie ilman liikennevaloja. Suojatie johtaa Itämerenkadun 
yli bussi- ja raitiovaunupysäkin toiselta puolen valo-ohjauksiseen 
liittymään nähden. Vuosien 1994-2003 aikana metroaseman viereisten 
suojatieylitysten alueella on tapahtunut yhteensä 11 kevyen liikenteen 
onnettomuutta, joista kolme on ollut pyöräilyonnettomuuksia.  
Kahdeksasta jalankulkuonnettomuudesta kuusi on johtanut 
henkilövahinkoihin ja kaksi ainoastaan omaisuusvahinkoihin. 
Pyöräilyonnettomuuksista yksi on johtanut  henkilövahinkoihin.

Ruoholahden alueella asuu paljon lapsia ja nuoria: vuonna 2003 alueen 
noin 5500 asukkaasta 26 prosenttia eli yli 1400 oli 7-15 -vuotiaita (Seutu-
CD 2003). Metroaseman viereisessä valo-ohjauksisessa risteyksessä 
kohtaavat jalankulkijat ja pyöräilijät. Pyöräilijöille on liikennevalojen 
yhteydessä huomiovalo, mutta jalankulkijat huomioivat huonosti 
pyöräilijöitä ja seisovat usein myös pyörätiellä odottaessaan vihreiden 
vaihtumista. 

KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

Sovellettavana tekniikkana ovat LED-valot kadun pinnassa. LED-
valojen tekniikkaa on esitelty tarkemmin ideakorteissa 1 (LED-valot 
suojatiellä) ja 7 (LED-valojen käyttö kevyen liikenteen 
reitinohjauksessa).

Kuva alla: Ruoholahden valo-ohjauksinen suojatieylitys 
nykytilanteessa. Oikealla ylhäällä kuva valo-ohjauksettomasta 
suojatieylityksestä ja sen ympäristöstä nykytilanteessa.

RUOHOLAHTI 1/6

Ruoholahdessa sovelluskohteena on Itämerenkadulla 
sijaitseva valo-ohjaukseton suojatieylitys metroaseman 
vieressä. Lisäksi sovelluskohteena on kevyen liikenteen 
muotojen erottaminen ja ohjaus saman kadun valo-
ohjauksisen  suojatieylityksen kohdalla.

HANKEKORTTI 3



RUOHOLAHTI 2/6

TOIMINTAPERIAATE

Ruoholahden metroaseman viereiseen valo-ohjauksiseen 
suojatieylitykseen ehdotetaan asennettavaksi LED-valot jalankulkijoiden 
ja polkupyöräilijöiden konfliktitilanteiden vähentämiseksi. Valo-
ohjauksisessa ylityksessä LED-valojen toiminta perustuu valojen 
vaiheisiin. Kun pyöräilijöillä ja autoilijoilla  on vihreä valo, syttyvät LED-
valot maassa osoittamaan jalankulkijan odotuspaikkaa. Kun 
jalankulkijoilla on vihreä, syttyvät pyöräilijöille suunnatut valot. 

Lisäksi metroaseman ja bussi- ja raitiovaunupysäkin viereiselle valo-
ohjauksettomalle suojatielle ehdotetaan asennettavaksi 
jalankulkijatutkalla toimivat LED-valot suojatien reunaan. Valo-
ohjauksettoman ylityksen LED-valojen syttyminen perustuu 
jalankulkijatutkaan. LED-valot maanpinnassa syttyvät jalankulkijatutkan 
havaitessa jalankulkijan ylitysalueella. 

TARVITTAVA LAITTEISTO JA ARVIOIDUT KUSTANNUKSET*

LED-valot kevyen liikenteen erottamisessa
Valoyksiköt ja muut laitteistot  n. 6 000  -11 000  
Kaivuutyöt ja sähköasennus  n. 5 000 - 10 000 euroa
Suunnittelu  n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ  n. 16 000 - 26 000 euroa

LED-valot suojatiellä
Laitteet sisältäen esimerkiksi valoyksiköt 
(2 x 4 kpl), kaapeloinnit ja jalankulkijailmaisimet n. 10 000 euroa
Kaivuutyöt ja sähköasennus  n. 9 000 euroa
Suunnittelu  n. 5 000 euroa
YHTEENSÄ  n. 24 000 euroa

RUOHOLAHDEN SOVELLUKSET YHTEENSÄ (ALV 22 %) 
40 000 - 50 000 euroa

HUOLTO JA YLLÄPITO

LED-valot kestävät yleensä noin 100 000 tuntia (noin 10 vuotta), 
mutta maanpinnassa olevien valoyksiköiden vaihtoväli on tätä 
pienempi, todennäköisesti kuitenkin vähintään viisi vuotta. Muuta 
huoltoa lamput eivät tarvitse. Jalankulkijailmaisinta tulee säätää 
ainakin kokeilun alussa ja se tulee myös todennäköisesti 
tarvitsemaan huoltoa.

*Esitetyt kustannukset ovat arvioita ja perustuvat laitetoimittajien 
esittämiin tietoihin ja hinnastoihin sekä konsultin näkemykseen 
tammikuussa 2005. Muutokset hinnoissa ovat mahdollisia. LED-valoja 
toimittaa myös esimerkiksi Hedtec, joka tuo maahan Began ja Ercon 
LED-valoja.

HANKEKORTTI 3

Kuva: kohde karttapohjalla ja asukkaiden sijainti puolen kilometrin 
säteellä kohteesta. Punaiset pisteet osoittavat asuinrakennuksia. 
Tiedot ovat vuoden 2003 Seutu-CD:ltä ja karttapohja on Genimapin. 
© Genimap Oy Lupa L6105/05

 euroa 



Kuva: havainnekuvat Ruoholahden toteutusvaiheesta I, LED-valot kevyen liikenteen muotojen erottamisessa valkoisella LED-valolla. Kuva 
on otettu pyörätieltä. Suojatieylitys on kuvasta vasemmalla. Kuvat vasemmalta oikealle: nykytilanne, jalankulkijoiden punaisten aikana ja 
jalankulkijoiden vihreän aikana. Valot on mahdollista toteuttaa myös punaisina (ks. seuraava sivu) (kuvat: Ramboll).
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RUOHOLAHTI 4/6
HANKEKORTTI 3

Kuva: Havainnekuvia Ruoholahden toteutusvaiheesta I, LED-valot kevyen liikenteen muotojen erottamisessa punaisella 
LED-valolla. Kuva on otettu pyörätieltä. Suojatieylitys on kuvasta vasemmalla. Kuvat vasemmalta oikealle: nykytilanne ja 
jalankulkijoiden vihreän aikana (kuvat: Ramboll).



RUOHOLAHTI 5/6
HANKEKORTTI 3

Kuva: Havainnekuvapari Ruoholahden toteutusvaiheesta II, LED-valot suojatieylityksessä kevyen. Vasemmalla  nykytilanne, 
oikealla vaiheen II jälkeen (kuva: Ramboll).



RUOHOLAHTI 6/6

TOTEUTUSSUUNNITELMA JA -AIKATAULU

Kohde suositellaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa:
I) kevyen liikenteen muotojen erottaminen, vuonna 2006
II) valo-ohjauksettoman suojatieylityksen LED-valojen asennus, 
vuonna 2007

Ensimmäisestä vaiheesta saadaan käsitys valojen toiminnasta kevyen 
liikenteen ohjauksessa. Lisäksi  hankekortissa 1 (Tapiola) esitetyistä 
LED-valoista saadaan toteutuessaan kokemuksia vuoden 2005 
aikana, mikä auttaa osaltaan arvioimaan LED-valojen soveltuvuutta 
Itämerentien suojatieylitykseen.

HUOMIOT
! LED-valojen asentamista varten saattaa tarvita kokeiluluvan 

liikenne- ja viestintäministeriöltä
! Wattensin LED-valojen vaikutustutkimus, jonka on tarkoitus 

valmistua huhtikuussa 2005, tulee huomioida ennen LED-valojen 
asennusta
! jalankulkijatutka tulee kohdistaa oikein, jotta se kattaa koko 

suojatievyöhykkeen. Helsingissä toteutettujen jalankulkijoiden 
huomiovalojen yhtenä ongelmana on ollut puutteet 
jalankulkijatutkien toimintavarmuudessa.

HYÖDYT
+ LED-valot ylityksessä osoittavat pyöräilijälle ja jalankulkijalle 
suojatieylityksen odotuspaikan ja pysäytysviivan kohdan, mikä 
helpottaa erityisesti pyöräilijän tien ylittämistä 
+ polkupyöräilijöiden liikkumisen sujuvuus paranee
+ jalankulkijoiden turvallisuus paranee
+ LED-valot näkyvät hyvin päivänvalossakin ja ovat täten hyödylliset 
myös kevät- ja kesäaikaan, jotka ovat pyöräilyn kannalta pimeää 
syksyä ja talvea vilkkaampia aikoja
+ jalankulkijatutkan vuoksi liikennevalo-ohjauksettomassa ylityksessä  
valot syttyvät ainoastaan jalankulkijan ollessa ylityksessä
+ autoilijoiden jalankulkijoiden huomioiminen parantuu ja tien 
antaminen voi lisääntyä.

VASTAAVAT KOKEILUT JA VAIKUTUSTUTKIMUS

Jalankulkijailmaisimella toimivia LED-valoja suojatien reunassa ei ole 
kokeiltu Suomessa. Jalankulkijoiden huomiovalot, joita on Helsingissä 
Punavuoressa, Kalliossa ja Töölössä, perustuvat samaan ideaan, 
vaikka toteutusratkaisu onkin erilainen. Jalankulkijoiden huomiovalot 
sijaitsevat liikennevalopylväässä ja vilkuttavat autoilijoille keltaista 
liikennevaloa jalankulkijan astuessa suojatielle. Niiden toiminta 
perustuu jalankulkijailmaisimeen, joka havaitsee jalankulkualueella 
olevan henkilön. Jalankulkijoiden huomiovalojen vaikutustutkimukses-
sa ajonopeudet laskivat 3,9-5,7 km/h, ylinopeudet vähenivät ja 
kuljettajat väistivät jalankulkijoita aiempaa paremmin (ks. raportin 
kappale 3.1.2).

Itävallassa LED-valojen käytöstä suojatien yhteydessä tehtävä 
vaikutustutkimus valmistuu keväällä 2005 ja sitä voidaan käyttää toisen 
vaiheen toteutuksen suunnittelussa hyväksi. Onnettomuuksia 
suojatiellä on tapahtunut tilastollisesti kuitenkin sen verran vähän, ettei 
niiden seuranta yksin riitä vaikutusten arvioimiseen. KATSO MYÖS

Hankekortti 1: Tapiola, Hankekortti 2: Tikkurila  Ideakortti 1: 
LED-valojen käyttö suojatieylityksessä ja Ideakortti 9: 
Ristiinvalaisu.

RISKIT
- suojatien reunaan asennettavista LED-valoista ei tutkittua tietoa
- maanpintaan asennettavien LED-valojen soveltuvuudesta Suomen 
oloihin ei ole kokemusta

VASTUUTAHOT: Helsingin kaupunki ja liikenne- ja 
viestintäministeriö

LÄHTEET
Helsingin kaupunki. (2004). Kevyen liikenteen onnettomuudet 1994-
2003.
Seutu-CD 2003.

HANKEKORTTI 3



Swarco Finland Oy
Niittylänpolku 16
00620 Helsinki

www.swarco.com puh. +358 20 74 10 300
fax. +358 9 777 3103

Tarjous / Tuote-erittely
Ramboll Finland Oy / Mette Granberg

22.2.2005

Erittelyssä esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia, ellei toisin mainita. Maksuehto 14pv. Tuotteet: Alv 22% Alv 0%

Myynti: 17377,85 € 14244,14 €

Vuokra/kk:
Annetut työhinnat ovat arvioita ja lopullisen hinnan arvioiminen on mahdollista vain kohteeseen Palvelut: Alv 22% Alv 0%
Paikan päälle tehdyn arviointikäynnin sekä tehtyjen esiselvitysten perusteella. Kerta: 0,00 € 0,00 €

KK-maksu: 0,00 € 0,00 €

O
pt

io

Tuotenimike Kpl

LaneLight LED-valot pilottikohteisiin

LaneLight yksiköt ja tutkat
LaneLight-yksiköt MLK 150 keltainen LED-valo (8 kpl)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (punainen)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (musta)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (valkoinen)
LaneLight yksiköiden välinen virtakaapeli (vihreä)
Kaaapelin suojaputki HFXP20SW
Kaapeleiden päättämisholkit (4 kpl/sarja)
Asennuslevy MLK 150 (4 kpl)
Jalankulkijatutka Falcon BASIC (2 kpl)
Pylväs tutkailmaisinta varten, 6500x114 (2 kpl)

HINTA YHTEENSÄ 1 6972 6972

Asennukseen liittyvät työt ja tarvikkeet
Kaapelijohtoselvitys (kaupungin johtotietopalvelusta)
Liikenteenohjausluvan hakeminen katuoasastolta (kertalupa)
Kaivuuluvan hakeminen katuosastolta (aikalupa)
Liikenteenohjauksen käytännön järjestely työmaalla
Mitoitus ja merkkaus (sahausurat ja LaneLight paikat)
Kaapeliurien sahaus
LaneLight-yksiköiden asennusreikien poraus
Kaapeliurien ja asennusreikien piikkaus
Kaapeliurien ja asennusreikien puhdistus
Putkituksen ja kaapeleiden asentaminen
LaneLight-yksiköiden asennus ja pohjavalu
Sähköjohtojen kytkentätyöt
LaneLight -yksiköiden ympäryksen sekä kaapeliurien täyttö
Kaapelikaivantojen teko (putken päät pitää kaivaa esiin)
Kaapelikaivantokohdan asfaltointi
Tutkien ja niiden pylväiden asennus (jalustat, pylväät ja tutkat)
Tutkien kaapeli sekä kaapelien asennus ja kytkentä
Liikennevalojen ohjauskojeen ohjelmointityöt

HINTA YHTEENSÄ 1 7273 7273

Esimerkkihinnoittelu on laskettu olettamuksella että kohteessa käytetään 8 kpl LaneLight-valoyksiköitä, eli 4 
kpl per/ajosuunta.

Tuote / 
palvelu /kpl

Tuote / 
palvelu /yht

KK-maksu/ 
kpl

KK-maksu/ 
yht
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