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Helsi ng i n I i i ken neval ojen oh jau skeskus

Helsinki oli Euroopan ensimmäisiä kaupunkeja,
joissa I i i kenteen valo-ohjauksessa si irrytti in tieto-
koneiden käyttöön. Tämä tapahtui jo yli kymm+.
nen vuotta sitten vuonna 1967. Nykyåän liikenne-
valoja on 215 liittymässä tai erillisellä suoja-
tiellä. Näistä suurin osa on liitetty tietokone-
ohjaukseen.

Li i kennevaloiäriestelmä

Helsingin liikennevaloista noin 75 % on liitetty
tietokoneohjaukseen. Kåytössä on kolme tietokone-
järjestelmä. Kaksi vanhinta on Siemensin VSR
16000-sarjan laitteistoa vuosilta 1967 ja 1974.
Uusin on suomalainen vuonna 1976 käyttöönotettu
F iskars FTGl 2000 tietokonejärjestelmä. Kaikki
kolme tietokonejäriestelmäii on eräiltä osin
kytketty yhteen. Tämä varmistaa liikenteen
joustavan su.iumisen myös tietokoneiden ohjaus-
alueiden rajoilla.

Tietokoneohjaukseen liitetyt liikennevalot ovat
kantakaupung issa. Esikaupungeissa I i i kennevalot
ovat erillisiä yhden liittymän liikennevalo.ia tai
usean peräkkäisen liittymän yhteenkytkettyjä
I i i kennevaloia (vihreitä aaltoja) sekä painonappi-
käyttöisiä ialankulkuvaloja. Kai kkiaan I i i kennevaloja
on kantakaupung issa 1 ja esikaupungissa 51.

Liikennevalo-ohiauksen periaatteet

Tietokoneohjaukseen li itetyt I ii kennevalot toimivat
ohjelmanvalintaperiaatteella. Tietokoneen muistiin on
talletettu jokaista liittymä kohden enintään 16
erilaista valo-ohjelmaa. Näistä on käytössä kulloi-
seenkin liikennetilanteeseen parhaiten soveltuva.
Valo-ohjel mat on suunniteltu aikaisemmi n kerätty-
jen I i ikennemåärätietojen perusteel la.
Valo-ohielmissa ovat ajoneuvoliikenteen eri tulo-
suuntien ja suojateiden vihreät ajat vapaasti ajoi-
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tettavissa. Valojen aioitus ei ole sidottu kiinteään
vaihejakoon eli eri tulosuuntien ja suojateiden vih-
reiden ennakolta määrättyyn samanaikaisuuteen.
Näin ollen valo-ohjelmat voidaan suunnitella
mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi sekä vaihe-
järjestyksen että turval I isten suoja-ai koien suhteen.
Eniten valo-ohjelmia on laadittu aamu- ja ilta-
ruuhkaa varten. Eräissä ruuhka-ajan valo-oh.ielmissa
suositaan voimakkaästi påäkatujen liikennettä
lyhentämällä sivukadu i lta piiäkadui I le I i ittyvän I i i-
kenteen vihreitä aikoja. Jokapäiväisessä käytössä
on myös lukuisia päivä-, ilta- ja yöliikenteelle
tarkoitettuja valo-ohjelmia.
Liikenteellisiin erikoistilanteisiin on suunniteltu

useita valo-ohjelmia. Näitä ovat mm. Finlandia-
talon ia Jäähallin yleisötilaisuuksien saapumis- ja
poistumisliikenteen ohjaus tai autolauttojen aiheut-
taman satamaliikenteen ohjaus tai juhlapyhien
aiheuttaman yl imääräisen lin ja-autol i i kenteen
ohjaus. Eräissä I iittymissä käytetåän määräai koi na
erityisiä "lastenohjelmia". Näisså tavallista pitem-
mät jalankulki javihreät helpottavat lastentarha-
luokkia ylittämtiän kadun parijonossa. Joitakin valo-
ohjelmia käytetään vain muutamana päivänä vuo-
dessa kuten Hietaniemen hautausmaan joul uaatto-
liikenteen valo-ohielmaa.
Pääkadui lla peräkkäisten I iittymien valo-ohjel mat
muodostavat vihreitä aaltoja, jolloin liikenne voi
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tietyllä nopeudella edetä pysähdyksittä. Kaksi-
suuntaisella kadulla vihreää aaltoa ei kuitenkaan
aina voida toteuttaa samanaikaisesti molemmissa
suunnissa. Tärkeillä ioukkoliikenteen käyttämillä
pääkaduilla kuten Mannerheimintiellä, Hämeen-
tiellä ja Porkkalankadulla vihreä aalto on suunnitel-
tu joukkoliikenteen aiorytmin mukaan.
Valo-ohielmat vaihtuvat automaattisesti ennalta
suunn itel I un aikataulun tai I iikennemaiärien
muutosten mukaan. Jälkimmäinen tapa on toistai-
seksi mahdollinen ainoastaan 60 liittymässä kes-
kustan länsipuolella. Tålle alueelle on asennetu
20-30 liikennemäärää ja ruuhkautumisla mittaavaa
ilmaisinta. Näistå saatavien tietojen avulla tieto-

kone automaatlisesti val itsee käyttöön olosuhtei-
siin parhaiten soveltuvat valo-ohjelmat.
Poikkeuksell isissa olosuhteissa I ii kennevalojen
ohjauskeskuksen päivystävä I i ikennepol i isi voi
vaihtaa valo-ohjelmia myös käsin. Liikenteen tark-
kailua varten hänellä on käytettävissåiän neljä tele.
visiokameraa, joilla voidaan seurata liikenteen suju-
mista yli kymmenessä keskustan tärkeässä liitty-
mässä. Lisåksi hän on viestiyhteydessä Helsingin
I i ikennepol i isiosaston partioautoihin.
Valo-ohjaus toimii yleensä osa-alueittain. Liiken-
teellisesti yhtenäinen 10-30 liittymån alue muo-
dostaa osa-al ueen, jol la valo-ohjel mat vai htuvat
samanaikaisesti. Useita osa-alueita voidaan yhd is-
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tä, jolloin vihreät aallot jatkuvat osa-alueelta
toiselle. Myös on mahdollista vaihtaa valo-ohjel-
maa kerrallaan yhdesså liittymässä. Tämä on
tavall ista suuril iikenteisissä "pul lonkau lal iitty-
missä".
Muut kuin tietokoneohjaukseen liitetyt liikennevalot
toimivat joko ohielmanvalinta- tai ohielmanmuodos-
tusperiaatteel la. Kaikki eril liset yhden liiltymän
liikennevalot toimivat ohjelmanmuodostusperiaat-
teella. Niissä ei ole mitään kiinteätä valo-ohjelmaa,
vaan eri suuntien vihreiden aikojen esiintyminen
ia kesto on riippuvainen liikennemäristä.

Liikennwalo-ohlaus ia ialankutkiiat

Helsingin keskustassa ialankulkiiat risteävåt aio-
neuvojen kanssa lähes poikkeuksetta samassa ta-
sossa. Tåmän takia Keskustan liikennevalosuunnit-
telussa on erityisesti otettu huomioon ialankulku-
liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Keskustan ulko-
puolella on sen sijaan joskus tingitty jatankulku-
liikenteen suiuvuudesta, jos jalankulkijoita on
våhän ia ajoneuvoliikenne on runsasta.

Jalankulkul i ikenne ohjataan I iikennevaloissa aina
omi lla opastimi I la. Jalankulkuopastimet sijoitetaan
niiden havaitsemisen helpottamiseksi suojatien
oikeaan reunaan. Leveillä suoiateillä ialankulku-
opastimet siioitetaan suojatien molemmille reu-
noille.
Liikennevalot ajoitetaan yleenså siten, ettå vihreån
valon syttyessä katua ylittämään lähteneet ialan-
kulkijat voivat ylittäå koko kadun yhdellä kertaa.
Liittymissä, joiden muoto on tavallisuudesta poik-
keava tai ioissa suoiatie on erittäin pitkä, ei tätä
periaatetta ole aina kyetty noudattamaan. Useissa
pienehköissä I i ittymisså käytetäån vähäl i ikenteisinå
aikoina erityistä jalankulkuvaihetta. Tåmän aikana
jalankulkija ehtii ylittäå liittymän kummankin tulc.
haaran.
Liittymisså, ioissa suuret jalankulkiia- ja ajoneuvo-
määrät risteävät, ei llikennevaloilla voida aina taata
ialankulkul iikenteen turval lisuutta. Ki i reisten ialan-
kulki.ioiden mielestä liikennevalo-ohiaus ei toimi
riittävån .ioustavasti. Seurauksena on, että kadun
ylitse kulietaan vasten punaista valoa. Erityisen
ongelmallisiksi ovat osoittautuneet raitiovaunu-



ia linia-autopysäkkien läheisyydessä oler/at liikenne-
valot. Samoin hyvin laajat ja toiminnallisesti
sekavat liittymät aiheuttavat vaikeuksia ialankulki-
ioille.

Joukkoliikenteen suosinta

Viime vuosina on Helsingissä tutkittu joukko-
li ikenteen suosimismahdol I isuuksia I i ikennevalois-
sa. Kokeilut ovat kohdistuneet sekä passiiviseen
suosintaan että ilmaisimilla tapahtuvaan aktiivi-
seen suosintaan. Passiivinen suosinta toteutetaan
ajoittamalla liikenne\ralot pysyvåisti ioukkoliiken-
teen ajorytmin mukaan. Aktiivinen suosinta tapah-
tuu sen sijaan vain silloin kun ilmaisimella havai-
taan linja-auton tai raitiovaunun lähestyvän
liikennevaloia.
Pääkaupunkiseudun joukkol i ikennekokeilun yhtey-
dessä vuonna 1974 tutkittiin ensimmäis€n kerran
passi ivisen suosinnan vaikutuksia joukkoliikenteen
sujuvuuteen. Kokeil u tapahtui Mannerheimi ntiel lä
2,8 km matkalla. Osuudella on 17 tietokone-
ohjattua liikennevaloa. Kumpaankin suuntaan on
kaksi kaistaa, joista toinen on linja-autokaista,
sekä lisäksi erillinen raitiovaunukaista.
Kokeilua varten laadittiin kolme valo-ohjelmaa rai-
tiovaunuiå ja kolme valo-ohlelmaa linia-autoia
suosivi ksi. Valo-ohlelmat laadittiin käsin, si I lä
tuolloin ei vielä ollut käytettåvisså sopivia tieto-
kone'ohielmia. Ohjel mat tehti in aamuruuhkaa, i lta-
ruuhkaa ia päiväli ikennettä varten.
Kokeil un ansiosta joukkoli ikenteen matkanopeus
kasvoi noin 10 %. Tämå vastasi raitiovaunuilla
lähes minuutin ja linia-autoilla 30-50 sekunnin
matka-ajan vähennystå. Ruuhkahuipun aikana mat-
kanopeus kasvoi eräissä tapauksissa iopa N "/o.
Kuitenkaan samanaikaisesti ei ol I ul mahdoll ista
nopeuttaa sekä raitiovaunuja että linja-autoja.
Raitiovaunuja suosivat valo-oh.ielmat hidastivat
muuta liikennettä. Sen sijaan linja-autoia suosivat
valo-ohjelmat eivät olennaisesti vaikuttaneet muun
liikenteen nopeuteen.
Kokeilu osoitti myös, että joukkoliikenteelle tii-
kennevaloista ai heutuvia vi ivytyksiä voitiin vähentEä
30-60 % ia pysähdyksiä fi-70 %. Tämä vaikutri
merkitsevästi ioukkol i ikenteen säännöll isyyteen ja
matkustusmukavuuteen.
Myöhemmin Mannerheimintielle laadittiin uudet
valo-ohjelmat, joissa suositti in voimakkaasti jouk-
kol i ikennettä. Suunnittel ussa käytetti in apu nä
transyt /5-tietokoneohjel maa. Valo-ohjelmien vai ku-
tuksia mitatti in vain i ltaruuhkassa. Raitiovau-
nujen matkanopeus kasvoi ruuhkasuunnassa 1S yo.
Vastakkaisessa suunnassa parannus oli merkityk-
setön. Linja-autojen matkanopeus väheni hieman
ruuhkasuunnassa, mutta lisaiäntyi selvästi vastak-
kaisessa suunnassa. Tulokset osoittivat jäl leen,
että väylållä, jolla liikennöi sekä linja-autoja ettå
raitiovaunuia, ei passiivisella suosinnalla voida
nopeuttaa molempia samanaikaisesti.

Taka-Töölön alueen liikennevalo-ohjelmien peri-
aatteet. Valo-ohjel mat ercavat tolsistaan vi h rei den
aikoien pituuksien ia vihreiden aaltoien suuntau-
tumisen suhteen.

Kehä l:n liikennevalot ,täkesftuksessa on rakennettu
vuonna 1979.
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Jalankulkiioiden oriaus viisiosaisella suoiatiellä.
Vihreän valon sytryessä katua ylittämään lAhbneet
ialankulkiiat voivat ylittää koko kadun yhdellä
kertaa.

Jalankulkuvaihe. Jalankulkiia ehtii ylittää liittymän
kummankin tulohaaran.
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Joukkoliikente€n akliivinen suosinta

Joukkol iikenteen aktiivista suosi ntaa on kokei ltu
toistaiseksi vain yhdessä liittymässä. Suosinnan
kohteena ovat raitiovaunut.
Kokeilu aloitettiin vuonna I977 Sturenkadun-
Helsingi nkadun-l i ittymässä. Tässå I iittymässä I i i-
kennevalojen normaal i toiminta aiheuttaa raitiG
vaunui I le huomattavia viivytyksiå, koska vai he,
iossa raitiovaunu saa aioluvan, on lyhyt (6-12 s).
Raitiovaunuien suosinta tapahtuu kol mella ta-
valla

- raitiovaunun aioluvan pyyntö (aikaisempi
aloitus)

- raitiovaunun aioluvan pidennys

- raitiovaunun yl imääräisen ajoluvan pyyntö-
Eri suosintatapaukset toteutuvat riippuen hetkestå,
jol loi n raitiovaunuilmaisimet havaitsevat raitio-
vaunun lähestyvän I iikennevaloja. llmaisimet, iotka
on siioitettu raitiovaunun a.iolankaan, ovat keski-
määin 150 m päåsså liittymåstä. Näiden lisåksi
toisessa suunnassa käytetäin lisäilmaisinta välit-
tömåsti pysäytysviivan takana. Tåmän ilmaisimen
tehtävänä on osoittaa, milloin raitiovaunu on ohitta-
nut pysäytysviivan, iolloin aioluvan pidennys voi-
daan lopettaa.
Raitiovaunujen suosinta lyhensi raitiovaunun mat-
ka-aikaa keskimärin 23 s ruuhka-aikana ja 13 s
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Liikennevaloien yhteenkytkentä normaalisti ia
ioukkoliikennettä suosien. Katkoviivalla on
osoitettu raitiovaunun keski määräinen kulku
kummassakin tapauksessa. Nomaalissa yhteen-
kytkennässä raitiovaunu ioutuu kahdesti pysäh-
tymään punaisen valon takia. Joukkol i i kennettä
suosiyassa vaihtoehdossa nämä pysähdykset
iäävät pois.

Jo u k kol i i kent*n passilyisen suos i n nan t u I oks i a
Mannerheimintiellä.

AJON EUVOLI IKE NTEEN
VIHREÅ AALTO

JOUKKOLIIKENTEEN MUKAINEN
VIHREÄ AALTO
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muuna aikana. Tämä merkitsi noin 70 "/o vähen-
nystä I ii kennevalojen normaal itoim innan ai heutta-
miin viivytyksiin. Lisäksi raitiovaunujen kulku liit-
tymän läpi tuli säännöllisemmåksi, sillä enimmäis-
matka-aika väheni peräi 40 s.
Muul le li ikenteel le ei raitiovaunujen suosinnasta
aiheutunut havaittavia I isäviivytyksiä.
Liittymän kautta kulkee tunnissa 20-35 raitio-
vaunua. Raitiovaunumatkustajien matka-aian päivit-
täinen säåstö on noin 40 h. Tämä merkitsee sitå,
että ajan arvolla 5 mk/h koko järiestelmän kustan-
nukset kuolettuvat noin vuodessa.

Tulevaisuuden näkymiä

Vuosittain rakennetaan I i ikennevalot 1 0-1 2 uuteen
li ittymålän. Päpai no uusien I iikennevalojen rakenta-
misessa tulee lähivuosina olemaan esikaupunki-
alueilla, joilla toteutetaan merkittäviä uusia liiken-
neiårjestelyiä. Lisåksi uusia liikennevaloja - eri-
tyisesti .ialankulkiiavaloia tai vastaavia - tullaan
rakentamaan kohteisiin, ioissa ne palvelevat pai-
kallisia asukkaita, koululaisia tai yritysten työn-
tekiiöirä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.8.1979 men-
nessä tehnyt päätöksen liikennevalojen rakentami-
sesta 41 kohteeseen. Näistä kantakaupungissa on
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Joukkoliikenteen aktiivinen suoslnta Sturcnkadun ja
Helsinginkadun liittymässä. Raitiovaunun ajolupa
voi pidentyä, alkaa aikaisemmin tai toteutua
ylimääräisenä riippuen hetkestä, jolloin raitiovaunu
lähestyy I i i kenneval oja.

Raitiovaunun matka-aika Sturenkadun ia Helsingin
kadun liittymässä normaalisti ja ioukkoliikennettä
suosien. Raitiovaunun matka-ajan haionta on
suosinnan arslosta olennaisesti pienentynyt.

Konalantielle Tähkätien kohdalle on rckennettu
e lIiset jalankulkiiavalot vuonna 1979.

Hels i ng i n kaupunkisuunn i ttel uvirasto
Katariinankatu 1 00170 Helsinki 17
Puheli n 1 691, I i i ken nesuu n n ittel uosasto 731 21

Ylimäåräinen A!(6is.mpi
vaihe åloitus

21 ja esikaupungeissa 20. Lähivuosien huomatta-
vimpia rakennuskohteila ovat Vihdintien, Kehä I :n,
Pohjoisrannan sekä l1äkeskuksen liikkennevalot.
Uusien liikennevalojen rakentamisen ohella myös
vanhojen I i ikennevalojen toimi ntaa keh itetään. Valo-
ohjauksessa pyritään nykyistä joustavammi n otta-
maan huomioon liikenneolosuhteiden muutokset.
Tämä tapahtuu vaihtamalla valo-ohjelmia nykyistä
enemmän liikennemäärien mukaan. Lisäksi eräiden
"pullonkaulaliittymien" valo-ohjausta säädetään
iatkuvasti I i ikennemäärien hetkell isten vaihtelu.jen
mukaan. Nåin lisätään sekå ajoneuvo- että jalan-
kulkuliikenteen sujuvuutta.
Myös joukkol i ikenteen akti ivista suosintaa I isätään.
Yksittäisten liittymien ohella joukkoliikennettä suo-
sitaan myös usean peräkkäisen liittymän katu-
osalla. Tarkoituksena on säätää vihreää aaltoa linja-
auton (raitiovaunun) ajorytmin mukaan vain silloin,
kun linja-auto (raitiovaunu) lähestyy valoja. Muul-
loin vihreä aalto toimii normaalisti. Erityisesti lii-
kennevalojen tietokoneohjaus tekee mahdol I iseksi
näi nki n kehittyneet valo-ohjausperiaatteet.
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