
IlATXAKERTOMUS PARIISlSTA

Kaupunginj ohtaj a oikeutti allekirjoittaneen osallis-
tumaan Pariisissa pidettyyn liikenteen ohjausta
l,' s ittelevään kansainvä1-iseen kongressi in 14. -
18.11,1980.

Kongressir jäFjestäjänä to'imi FTEC (Assocjat:on
pour 1e d6veloppenent des techniques de transport
d-environnenent et de circulation), 1901 perustettu
järjestö, jonka tavoitteena on edistää henkilö- ja
tavaraliikennejärjestelnien kehitystyötä sekä 1ii-
kenneynpärlstön parantatnista. ATEC jufkaisee myös
korkeatasoista liikennealan julkaisua TEC (Trans-
port r Environnenent r Circulation).
Kongressiin osalfistui kaikklaan noin f00 henkilöä
25 maasta eri puolilta rnaailmaa, Pohjoismaisia o1i
nukana Ruotsista puolisen tusinaa henkilöä, I'lor.jasta
rnuutarna ja allekirjoittanut ainoana Suoulesia.

Kongressi kestl viisi päivää. ohjelnassa oli lukui-
sia esitelmiä liikenteen ohjauksen ongelnlsta,
pienryhnätyö skente 1yä seninaarien nuodossa sekä
tutus tumi skäyntej ä liikenteen ohjauskeskuksiin.
Näistä mainittakoon mm.

- Pariisin li ikenteenohj auske skus (I1e de
Ia Cite )

- Pariisin tuleva fiikennevalojen ohjaus-
keskus (fte de 1a Cite)

- Pariisin kehätien eteläosan liikenteen
ohjauekeskus (Boulevard peripherique )

- Pariisin ja 1e Bourgetin väIisen noottori-
tien liikenteen ohjauskesku6 (Autoroute du
Nord, St Dennis )

(ongressin viirneisenä päivänä o1i ohjelr,lassa vie-railu Strassbourgin kaupunkiin. Tää11ä tutustuttiin
uuteen tietokoneohj attuun liikennevaloj ärj estelmään
sekä linja-autojen paikantamls- ja ohjausjärjesiel-
nään. Lisäksi vierailtiin molempien järjestelmien
ohjauskeskuksissa.

Matka onnistui hyvin ja antoi paljon ajattelemisen
aihetta, Näitä ajatuksia olen poiminut tähän matka-
kertonukseen. Lisäksi mahdollisuuksien nukaan olenyrittänyt tarkastella asiaa nyös HelsinEin horison-
tista - miten ajatuksia voitaisiin tääl1ä käyttää
hyödyksi.



Val o-ohj e f.ien

I.:uu liikenteen
oh.i aus

Detays on
sea front ahead

Town centre
Brixham
Totnes

Valo-ohjelnien s:-äiö voi tapahtua iokc tietokoneessa
tai palkallisesti risteyBkojeissa. varsi.kin fiine
vuosina "ä1ykkäidenI rikropfosessiohiattujen rls-
te:.'skcjeide; tullessa ne'.kkinoi11e o!'at peikalliset
.ralo-ohje]-nien sää'döt yleisi:,'nässä. llliden eliuna on
su,.rrernpl iaustavuus 3ekä tarlreettor.an tiedonsiirron
väheneninen tietokoneen ia riste)JSkcieen \'äli1tä-.
Ohjaus tulee siien yl(slnkeitaiser:'Iaksi ia toinjnta-
var erinaksi.

llelsinglssä ohjelmans:iädöt (5 risteykses§ä) o. toi§-
taiseksl toteutettu tietokoneessa. liuluven s)'ksyn
aika.a tulevet käyttöön kuitenkin ensinriliset ris-
ieysko,ieet, iossa !aikalliset ohjelnansääiöt cvat
rnahCoIlisia, Tärlä nerkinnee edistysaskelta'ralo-
ohjauksen kehittämisessä F:elsingissi paitsi Iiiken-
teen sujuvuuden nySs kustannusten säästön suhteen,
si11ä tietokoneessa ioteutetun ohjelne.nsäädön kus-
tannukset ovat saattaneet yfitbää kokc ristel.'5-
t oj e-n Iankia!?]'us'ar'u"sF',.

Car parks

i CentralArea
I Sea Front

Esii..l::i reir:ti- ja :Jstrtiii.! i 1:i:.src.
oi.j'a,rk:.n of asl!s::ululrri

Tietokoneohjattuihin liikennevalojäriestelniin liit-
tyy yleensä seuraavia ornj.naisuuksia.

- Joukkoliikenteen etuisuudet
Toteutetaan risiey].sittäin pal{a11isi11a
v"1o-or jel-a.l si i o: il1i rP6'si'.jcsj io-
teutettu 4 riste:,/ksessä raitiovaunui en
e tui suudet )

Ilailyti/saj oneuvoj en vihreät aa11ot
Variristetaan palö- ja sairasauioille estee_
tön kulku yhcen tai useamman liittyträn 1äpl'
(llelslngissä harkittu toteutusta Erottai an
paloasenan y!]p !"r i s t ös s a ) .
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Täs+,i:i. auof inatta seuraarassa on .l oital.l!r sub j eiti ivi si a r:i et-
teiti Parlisln fiikenteesti ja iiikennel,aloista. IlLkii ne
antavat ajel,telerisen aihel:a slli:11, etti Pår" isissa l.lrl.,te-
trt ratkaisut cvat siel1ä ioi.iv.ia, ,/ail{ka ne neistl.l l,untui-
si,..at l(uinka erikoisilta.

larii.sin katu'Jerktc on Ya:sin onalaat,.ilnen. :nsin]lir-
i.; :.-"l-. . 'r''e ''

iiadut cr,.a1, vcina{keasti j:lEennöit:rreet - su\rinn:i1.'.å
!u1.varceil1a on 6 - 1! kaisiaa. kr:n taas ;iklrukadLlil-
1a tLlsrin kalisi auica i:al'.t,ru laohtearaan tcisensa.

Tästä huolirnatta na-itä nikkukatuja käitetää-. puuhka-
aikoina 1äpiajoreitteinai - sJr:,rnli l,il..sinkeriaisesti se!
että 1il'i:e..e !ij äkad ril1a sclu'.r iialrelu\la.ri:tia.

FääLratuje. r.istei,kset cv3t h:rvin laejo"iä ja- noni-
haaraisia. liolnen il.-dil. rlstet,l.:siii on paljon ei!i:tLä,
neljänkäal kaiui riste),l.s.t cle harr,'inaisie. Tulc-
haarcja ei kuiteniaan katu"en :,,.rsisu,Jntäisuuden takia
o1e ko,,,in nlontaa. T:isti: sl.':rst,r. ri3tel'l.ieet eivät ,'iiLt-
t:iritt:i o1 e liikenteelf isestl mcnlnlrlr<eii is.
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Liikenievaloristeyksen 6i6åinen pysåldysviiva
hucraa pierellå korokkeella oleva valoly]väs

I-i ikennel.'npäri s tö on s e tk-^:i. Li itenner're :'k}:e.j :j' or
v:!hän. suo"iati-.t on rerl{itt;.r ne-slroilta t2i ioiru'
seebranaa iäu)lsin. Pysl-:kö1nt ine.Lit on LiinnLtett!
taLojen seiniin lyh/in ulohLein lruten reiilä-kir- cn
vti nå .ruosira r')a,d:itty tekenäa'n. SUurenitissakaan
risteylisissä ei' kleliettri: ajosuuntarer.iki'ä ia
liike;neveloia lukuLrnotta.atta oLe enenpää liiken-
teen chiaustä - ei vå.1itämåttä edes ajoraterertln-
tijjä ja sifti kalkkl csaa'rat tolnla oi1:ein.


