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Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt?
● Ohjaussuosituslaskentaa käytetään vaihtuvien opasteiden ohjaamisessa
• KRM = kielto- ja rajoitusmerkki
• VME = varoitusmerkki
• TIO = tiedotusopaste

● Ohjaussuosituslaskenta lähettää ohjausjärjestelmälle keruujärjestelmien (LOTJU) keräämää
• sää – ja kelitietoa tiesääasemilta ja
• näistä laskettua ohjauspolitiikan mukaista olosuhdeluokkatietoa (sääntölaskennan tulos)
• LAM -laitteilta saatujen ohitusten perusteella LOTJUn valmiiksi laskemaa nopeus- ja
liikennemääräsuuretta.

● Ohjausjärjestelmä ohjaa muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja opasteita tienvarresta saatavan
keli- ja liikennetiedon avulla halutun ohjauspolitiikan mukaisesti.

Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt?
-sää- ja kelitieto tiesääasemilta

Tiesääkeruujärjestelmä

- sää- ja kelitieto ja sääntötulos
-nopeus- ja liikennemääräsuure

Ohjausjärjestelmä
Ohjaus

LAM -keruujärjestelmä
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Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt?
● Ohjauspolitiikka määrittelee, mitä ohjattavilla merkeillä kuuluu millaisellakin hetkellä näkyä
● Ohjauspolitiikat ovat ELYjen vastuualuetta.

Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt?
● Ohjauspolitiikasta saatavat keliehdot kirjataan nykyiseen suosituslaskentajärjestelmään

(suoraan tietokantaan) ”säännöiksi”. Sääntölaskennan tulos eli ohjauspolitiikan mukainen
olosuhdeluokkatieto välitetään ohjausjärjestelmälle. Säätietoa lähetetään myös sellaisenaan
ohjausjärjestelmälle (esim. tien lämpötila, ilman lämpötila)

● Nykyisin keliehtojen toimivuutta ja ohjaussuosituslaskentaan kirjattujen sääntöjen oikeellisuutta
ei voi testata muuten kuin seurantajakson avulla. Seurantajakso on määritelty jakso, jossa
liikennekeskukset seuraavat sääntöjen toimivuutta tienpäältä tulevan palautteen ja
ohjausjärjestelmältä tulevien ohjausehdotusten perusteella.
Esimerkki: Osa nykyisen muotoista laskentasäännöstötaulukostoa (eri tavalla toisiinsa linkittyviä tauluja yhtä ohjausjärjestelmäkohdetta varten useita)

Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt?
● Ohjausjärjestelmään (LiHa) ohjelmoidaan tällä hetkellä se mitä merkeillä ohjauspolitiikan
mukaan halutaan kulloinkin voimassa olevan keli- ja liikennetilanteen mukaan näyttää.

● Ohjausjärjestelmä voi olla ehdottava, jolloin liikennekeskuspäivystäjä hyväksyy jokaisen
ohjausehdotuksen erikseen. Ohjausjärjestelmä voi olla myös automaattinen, jolloin
ohjausehdotus menee suoraan merkeille. Joskus ohjausjärjestelmät joudutaan esim. lähdedatan
puutteen vuoksi ottamaan liikennekeskukseen ”käsikäytölle”, jolloin ohjaussuosituksia ei
huomioida merkeillä lainkaan.

● Erilaisia ohjausjärjestelmiä on tällä hetkellä yli kolmekymmentä hieman eri tavalla toimivaa
järjestelmää.

Mitä ohjaussuosituslaskenta on nyt?

Esimerkkinä hyvin vanha johjausärjestelmä,
Jossa virhetilanne päällä.

T-LOIK uudistaa tieliikenteen ohjauksen
● T-LOIKilla eli tieliikenteenohjauksen integroitulla käyttöliittymällä hallinnoidaan
toimintaympäristöstä saatavaa tietoa (sää- ja kelitiedot, liikenteenmittaukset, tietyöt,
onnettomuudet ja tienkäyttäjälinjan kautta tulleet palautteet) ja lähetetään sitä edelleen
tienkäyttäjille ja muille tarvitsijoille sekä tehdään tarvittavia ohjaustoimenpiteitä.

● Kerätyn tiedon avulla liikennepäivystäjät hallinnoivat muun muassa muuttuvia tiedotusopasteita,
tunneleita, muuttuvia nopeusrajoituksia ja puomeja sekä seuraavat ja ohjaavat keli- ja
liikennekameroita visuaalisen karttakäyttöliittymän avulla.

● Liikennepäivystäjät välittävät T-LOIKilla tietoa tienkäyttäjille myös eri kanavien kautta.
Järjestelmän kautta tieto kulkee muun muassa sosiaaliseen mediaan, radioon, nettiin,
navigaattoreihin ja tienvarsien laitteisiin.

https://intranet.liikennevirasto.fi/intranet/web/fi/uutiset?tiedote=9029937

T-LOIK ohjaussuosituslaskenta
● Ohjaussuosituslaskennan uudistamisen tavoitteena on rakentaa uusi ohjaussuosituslaskenta

osaksi T-LOIK –järjestelmää. Tavoitteena on käyttäjäystävällinen ja paremmin tämän päivän ja
etenkin tulevaisuuden tarpeita vastaava järjestelmä.

● Tavoitteena on rakentaa keskitetty järjestelmä, joka
• yhtenäistää eri ohjausjärjestelmien toiminnan suosituslaskennan osalta
• ohjaa ei-turvallisuuskriittisten kohteiden muuttuvia merkkejä ilman erillistä
ohjausjärjestelmää ja siten pienentää muuttuvien opasteiden käyttöönoton kustannuksia
• on laitteiden ohjauksessa ohjausjärjestelmäriippumaton eli kykenee ohjaamaan laitteitta
riippumatta siitä, mihin ohjausjärjestelmään ne kuuluvat.

● Keskitetty toteutus mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien tuomisen kaikkiin kohteisiin heti
kun ne on toteutettu järjestelmään.
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T-LOIK ohjaussuosituslaskenta
Käyttäjäystävällinen, selkeä

Yhtenäinen, järjestelmäriippumaton,
koko Suomen kattava

Esimerkki: Osa ohjausjärjestelmäkohtaista laskentasäännöstöä
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T-LOIK ohjaussuosituslaskenta
● T-LOIK ohjaussuosituslaskenta laskee sää- ja kelitiedosta, LAM tiedoista, sekä muista tulevaisuudessa
lisättävistä lähdedatatiedoista ohjausarvoja ja lähettää niitä ohjattaville merkeille suoraan ohjauksia eiturvallisuuskriittisillä osuuksilla. Osassa osuuksia (tunnelit ym.) ohjausjärjestelmä pidetään kuitenkin ohjaavana
järjestelmänä.
-sää- ja kelitieto
tiesääasemilta
Ohjausjärjestelmä
(kriittiset kohteet)

Keruujärjestelmät

Ohjaus

T-LOIK
- Tulevaisuudessa uusia
Tietolajeja/uudenlaista lähdedataa
(liikkuvien ajoneuvojen
tuottamaa dataa yms.)

OHJAUS

- Liikennetieto LAM asemilta

-

Liikennetieto LML asemilta
Häikäisytieto tunneleiden suulta
…
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Uusi suosituslaskenta osa T-LOIKia
● T-LOIK tulee jatkossa ottamaan kaikki ohjaussuositukset hallintaansa ohjausjärjestelmien
uudistamisen yhteydessä ohjausjärjestelmä kerrallaan. Ensimmäinen kohde Vuosaaren tunneli
(alkusyksystä 2017).

● Ohjaussuosituslaskenta toteutetaan osaksi T-LOIK järjestelmää ketterällä menetelmällä
● Tavoitteena sulauttaa eri ohjausjärjestelmät yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Keskitetyn
järjestelmän etuna on, että sillä voi käyttää mitä tahansa sen piirissä olevaa ohjausjärjestelmää
sen sijainnista riippumatta.

Toiminnallisuudet
●Käyttäjä voi tarkastella ajantasaisia ohjauksia ja ajantasaista sää-, keli- ja liikennetiedon

tilaa, jotta käyttäjä voi havaita, miksi suosituslaskenta tuottaa tiettyä ohjausta.
●Ajantasaisen tilanteen lisäksi käyttäjä voi tarkastella ohjaus- ja havaintohistoriaa.
●Mahdollistaa sääntöjen toimivuuden seurannan ja helpottaa sääntöjen hiomista
säätöjaksolla.
●Sääntöjen tuottamien ohjausten oikeellisuus / aiheellisuus voidaan tarkastaa ja arvioida
jälkikäteen.
●Käyttäjä voi tarkastella ohjausehdotusten käsittelyhistoriaa, josta nähdään, kuinka
usein kunkin säännön tuottamat ohjausehdotukset on hyväksytty tai hylätty.
●Suuri hylkäysten määrä on merkki siitä, että sääntö saattaa olla pielessä. Hylkäykset
saattavat johtua myös siitä, että päivystäjät eivät oman tilannekuvansa perusteella
ymmärrä ehdotuksen aiheellisuutta ja hylkäävät asian sen vuoksi.
●Havaintohistorian perusteella käyttäjä voi jälkikäteen tarkastella, oliko säännön ehdotus
aiheellinen vai onko ohjauspolitiikka säädetty liian tiukaksi.
●Myös tienvarren havaintolaitteiden piileviin vikoihin voidaan päästä kiinni tarkkailemalla
ohjausten hylkäyshistoriaa.
9.6.2017

Toiminnallisuudet
●Uudet säännöt voidaan testata simulaatioympäristössä.
• Käyttäjä voi itse määritellä skenaarion, joka säännölle toistetaan.
• Testin tuloksena näkyy, missä kohdassa sääntö laukesi ja minkä ohjauksen se
tuotti.
●Uusi suosituslaskenta mahdollistaa myös ohjausten testaamisen tuotantodatalla,
jolloin säännölle syötetään tiesääaseman tuottamia ajantasaisia havaintoja.
• Käyttäjä voi tarkastella säännön tuottamia ohjauksia samaan tapaan kuin
simulaatioympäristössä.
●Sääntötyökalu versioi ohjauspolitiikat ja niiden säännöt
• Säännön vanha versio voi olla tuotantokäytössä ja samaan aikaan uusi versio
muokattavana tai testauksessa
• Uuden version käyttöönotto voidaan tehdä kun sen toimivuus on ensin
varmistettu testaustyökaluilla.
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Toiminnalliset tavoitteet
●Yhtenä toiminnallisena tavoitteena on uuden ohjaussuosituslaskentajärjestelmän
käyttö jo ohjauspolitiikan laadintavaiheessa. Uusi ohjaussuosituslaskenta tuottaa
näin ohjauspolitiikan liitteenä olevan ehtotaulukon.

9.6.2017

Toiminnalliset tavoitteet
●Liikennekeskuskäyttäjien lisäksi T-LOIK suosituslaskentaa käyttävät liikennetekniset

ELY-käyttäjät, jotka luovat säännöt laskentajärjestelmään. Kolme käyttäjää kolmesta
eri ELY:stä. Lisäksi ohjauspolitiikkavastaavat eri ELYistä osallistuvat ryhmään, joka
kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
+ edistetään ohjauspoliitikoiden ja -ehtojen kehittämistä, kun suosituslaskentaan
saadaan liikenneteknistä ja käytännön tuntumaa jo hankkeen alussa
+ edistää uudenlaisen lähdedatan mukaan ottamista ohjauksiin, kun
liikennetekninen ja ohjaussuosituslaskennallinen osaaminen yhdistyvät
+ varmistetaan joustavat ja nopeat ehtojen muutokset
+ järjestelmästä tulee työkalu ohjauksista vastuussa oleville (varmistetaan, että
ehdot tulevat oikein ja tarkoituksenmukaisesti syötettyä järjestelmään)
+Näkyvyys ohjausjärjestelmään myös ELYille (kun ohjausjärjestelmä on T-LOIK ->
WebLOIK)
+Integraatiot muihin järjestelmiin (tierekisteri, HARJA?...) (tietoa myös muista
järjestelmistä kuin LOTJU keruujärjestelmistä)
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Toiminnalliset tavoitteet
●Kolmanneksi luodaan ohjausten palautemalli, jonka avulla ohjauspolitiikkoja
voidaan edelleen kehittää. T-LOIK ohjaussuosituslaskennasta välittyy paljon erilaista
tietoa liikennekeskuksen päivystäjälle (esim. mikä ohjausehto tuotti kyseisen
ohjauksen) ja myös ELY-käyttäjällä on suora näkymä T-LOIK suosituslaskentaan.
+ ohjausehtojen tarkkailu helpottuu ja säätöjakso lyhenee
+ liikennekeskuspäivystäjien palaute toimii oppimis- ja kehityskanavana
ohjauspolitiikan ja ohjausehtojen luontiin ja liikennekeskuspäivystäjien
ohjauspolitiikkakoulutuksiin
Seuranta ja
palautteet

Ohjaukset käytössä

Ohjauspolitiikan
valmistelu

Sääntöjen
viimeistely
ohjaussuosituslaskennassa

Päivystäjien
Säätöjakso

koulutus
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