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Keinot  I  
RAPORTTI LUONNOS  06.02.1998  
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Kaakkois-Suomen  tieplirin telematiikkaselvitys 	 Keinot  
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

YLEISTÄ 

Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys  on  jaettu viiteen itsenäiseen 
työvaiheeseen. Telematiikkaselvityksen työvaiheet ovat  1.  kohteet,  2.  keinot, 

 3.  vaikutukset,  4.  menetelmät  ja  5.  arviointi. Telematiikkaselvityksen vai-
heista kohteet, vaikutukset, menetelmät  ja  arviointi vastaa Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen VTT Yhdyskuntatekniikka  ja  vaiheesta keinot Tielaitok

-sen  Tuotannon Konsultointi Kouvolan yksikkö. Keinot vaiheen kustannusar-
vioiden laatimisesta vastaa Kymen Viatek Oy. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvityksessä  on  tavoitteena tutkia 
telematiikan käyttömandollisuuksia tiepiirin tieverkolla liikenteen  hallinnan ja 
liikenneinformaation apuvälineenä. Telematiikkaselvityksen  vaiheessa  1. 

 kohteet  on  kartoitettu Kaakkois-Suomen tiepiirin kohteet, joissa esiintyy 
puutteita liikenneturvallisuudessa, liikenteen sujuvuudessa, ajokäyttäytymi-
sessä  tai  muissa liikenteeseen liittyvissä tekijöissä. 

Telematiikkaselvityksen  vaiheessa  2.  keinot  on  mietitty telematiikan mandol-
lisia hyödyntämiskeinoja, joita voitaisiin käyttää Kaakkois-Suomen tiepiirin 
tieverkolla esiintyvien liikenteellisten ongelmien ratkaisuun  tai  joilla muuten 
voidaan parantaa liikenneolosuhteita. Telematiikan hyödyntämiskeinojen 
pohdinta  on  rajattu vaiheessa  1.  kohteet esille tulleista kohteista laajalla asi-
antuntijaryhmällä valittuihin esimerkkikohteisiin. Esimerkkikohteisiin esitetyt 
telematiikan hyödyntämiskeinot  on  esitetty tässä raportissa. 

Telematiikkaselvityksen  vaiheessa  3.  vaikutukset selvitetään esitettyjen  te-
lematiikan hyödyntämiskeinojen  yleisiä vaikutuksia, minkä perusteella voitai-
siin arvioida telematiikan vaikutuksia yksittäisissä kohteissa. 

Telematiikkaselvityksen  vaiheessa  4.  menetelmät selvitetään, vertaillaan  ja 
 kehitetään arviointimenetelmiä, joilla telematiikkainvestointien taloudelli-

suutta voitaisiin arvioida sekä telematiikan hyödyntämistä perustella. Selvi-
tetyillä menetelmillä saavutettuja tuloksia hyödynnetään telematiikkainves-
tointeihin liittyvässä päätöksenteossa. 

Telematiikkaselvityksen  vaiheessa  5.  arviointi selvitetään vaiheessa  2.  kei-
not esimerkkikohteisiin esitettyjen telematiikan hyödyntämiskeinojen liiken-
netaloudellisuutta sekä telematiikan hyödyntämisen mielekkyyttä esimerkki- 
kohteissa. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvityksestä laaditaan osavaiheit-
taisten raporttien lisäksi  koko  selvityksen kattava loppuraportti. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	

Keinot  I 
RAPORITILUONNOS  06.021998  

LÄHTÖTIEDOT  

Vaihe kohteet 

Telematiikkaselvityksen  vaiheessa  1.  kohteet  on  kartoitettu Kaakkois-Suo-
men tiepiirin kohteet, joissa esiintyy puutteita liikenneturvallisuudessa, lii-
kenteen sujuvuudessa,  ajokäyttäytymisessä  tai  muissa liikenteeseen liitty-
vissä tekijöissä. Kohteet vaihe  on  toteutettu haastattelemalla  ja  siinä  on  sel-
vitetty yleisiä tietoja kohteesta sekä esiintyvien ongelmien syitä  ja  seurauk-
sia.  

Ongelmakohteet  on  jaettu ominaisuuksiensa mukaan paikkaan  sidottuihin 
 kohteisiin  ja  erityiskohteisiin.  Paikkaan sidotut kohteet  on  luokiteltu kokonaan 

 käsiteltyihin valtateihin, pitempiin tieosuuksiin,  taajamien läpi  kulkeviin 
osuuksiin  sekä  liittymiin. Liittymäkohteet  on  edelleen jaettu  tasoliittymiin, 
eritasoliittymiin  sekä valo -ohjattuihin liittymiin.  Paikkaan sidotut kohteet si-
jaitsevat pääasiallisesti  päätieverkolla  ja  ne  on  esitetty kuvassa  1.  

Kuva  1.  Kohteet vaiheessa esiin tulleet kohteet.  (Kuva  ei 
ole  asiasisällöllisesti  oikea.)  
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys 
	

Keinot 
RAPORTTILUONNOS  0602.1998  

Erityiskohteiksi  on  luokiteltu kohteet, joissa esiintyy samankaltaisia ongelmia 
useissa paikoissa  tai  ongelma-alue ei ole ennakoitavissa. Entyiskohteisiin  on 

 luokiteltu lisäksi ne ongelmat, jotka käsittävät laajan alueen  tai  muodostavat 
ongelmakokonaisuuden. Selvityksessä esiin tulleet erityiskohteet ovat: 

Reitit 
•  Reitit terminaaleihin 
•  Raskaan liikenteen reitit  Kotkassa 
•  Onnettomuuksien jälkitilanteet 
•  Suu rtapahtumat 
• Työmaat  ja tienpitäjän  toimenpiteet 
• Melu  ja päästät 
• 	Hirvien liikkuminen tiellä 
•  Kelin  vaihtelu 
• Tiesääasemien  luotettavuus 
• Pohjavesialueet 
•  Vaarallisten aineiden kuljetukset 
• Erikoiskuljetukset 
•  Raja-asemien liikenne 
•  Liikenne koulujen läheisyydessä 
• Lossiliikenne 

Vaihe Keinot 

Vaiheen  2.  keinot lähtätietona  on  käytetty vaiheen  1.  kohteet tuloksia. Koh-
teet vaiheen raportissa esitetyistä ongelmakohteista  on  valittu laajalla asi-
antuntijaryhmällä esimerkkikohteet, joihin  on  mietitty telematiikan mandollisia 
hyödyntämiskeinoja. Kohteita valittaessa pyrittiin valitsemaan mandollisim-
man kattava  ja  monipuolinen esimerkkikohdejoukko, joka sisältäisi hyvin 
erilaisia ongelmia eri tyyppisissä olosuhteissa. Kohteiden valinnassa pyrittiin 
ottamaan huomioon niihin esitettävien telematiikan hyödyntämiskeinojen 
laajentamismandollisuus muihin saman kaltaisiin kohteisiin. Valittua esi-
merkkikohdejou kkoa tarkastellaan edelleen telematiikkaselvityksen seuraa-
vissa vaiheissa. 

Kohdejoukkoon  valittiin  14  kohdetta, joista  7  oli pidempiä tiejaksoja  ja  7 lilt-
tymäkohdetta. Tiejaksokohteista  valtatie  12 Kausala  sijaitsee taajamassa  ja 

 muut  haja -asutusalueella. Liittymäkohteet sisältävät  3 eritasoliittymää, 2  ta-
soliittymää,  yhden valo-ohjatun liittymän sekä yhden tasoliittymäalueen. Kei-
not vaiheeseen valitut paikkaan sidotut kohteet sijaitsevat pääasiallisesti  tie-
piirin eteläosassa  ja  ne  on  esitetty kuvassa  2. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematlikkaselvitys 
	

Keinot  I  
RAPORT11LUONNOS  06.02.1998 

1. Valtatie  5  Kuortti  -  Tikkala  
2. Valtatie  6  Uudenmaan tiepiirin  raja - Keltti 
3. Valtatie  6 Keltti, eritasoliittymä 
4. Valtatie  6 Käyrälampi, eritasoliittymä 
5. Valtatie  6 Selkäharju - Tapavainola, liittymäalue 
6. Valtatie  6  Mälkiä  - Vesivalo  
7. Valtatie  6 Ahvenlampi, tasoliittymä 
8. Valtatie  7  Uudenmaan tiepiirin  raja - Kyminhinna 
9. Valtatie  7 Pyhtään motelli, tasoliittymä 
lo.  Valtatie  7 Kyminlinna, eritasohiittymä 
11. Valtatie  7  Hamina  - Vaahimaa  
12. Valtatie  12 Kausala,  taajama-alue  
13. Valtatie  15 Paimenportti,  valo-ohjattu  hiittymä  
14. Valtatie  26  Hamina  -  Taavetti  

Kuva  2.  Keinot vaiheen tarkastelussa mukana olleet kohteet. 

Keinot vaiheeseen valituista kohteista  on  laadittu  kohdekortit  raportin  hit-
teeksi. Kohdekorteissa on  esitetty  yleistiedot  kohteesta, kohteen ongelmat, 
kohteen  kehittämistarpeet  sekä  telematiikan hyödyntämiskeinot  kohteessa.  
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiekkaselvitys 	 Keinot  
AAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

TAVOITTEET 

Telematiikkaselvityksen  vaiheen  2.  keinot tavoitteena  on  tutkia  telematilkan 
 käyttömandollisuuksia liikenteen  hallinnan ja liikenneinformaation apuväli-

neenä  Kaakkois-Suomen  tiepiirissä.  Selvityksen tavoitteena  on  lisäksi esit-
tää  tai  kehittää  telematiikan hyödyntämiskeinoja  kohteet -vaiheesta valittui-
hin  esimerkkikohteisiin,  joissa  on  havaittu  liikenteellisiä  ongelmia  tai  joissa 

 telematiikalla  voidaan muuten parantaa  liikenneolosuhteita.  Selvityksessä  on 
 tavoitteena esittää  luettelona  tulevaisuudessa mandollisia  telematiikan  kei-

noja liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden  ja matkustusmukavuuden 
 parantamiseksi.  

ESIMERKKIKOHTEET  

Kohteen  yleistiedot 

Kohdekortteihin  kerättiin  tierekisteristä  sekä  tienpidon  suunnittelun asiantun-
tijoilta  yleistiedot  kohteesta, jotka antavat  yleispiirteisen  kuvan kohteen ny -
kytilasta sekä kohteessa tehdyistä  ja  kohteeseen suunnitelluista toimenpi-
teistä.  Yleistiedot  sisältävät:  

•  Kohteen  tieosoitteen  ja  pituuden  
• Telematiikkaselvityksen  vaiheen kohteet mukaisen  luokittelun 
•  Kohteen  nopeusrajoitukset 
•  Kohteen  liikennemäärätiedot 
•  Kohteessa viime aikoina toteutetut  rakentamis-  ja parantamistoimenpi- 

teet 
.  Kohteen  suunnittelutilanne  

Kohteen ongelmat  ja kehittämistarpeet 

Kohdekortteihin  kerättiin  tie-  ja onnettomuusrekisteristä liikennetu rvallisuus
-tiedot kohteesta.  Telematiikkaselvityksen  vaiheen kohteet raportista sekä 

asiantuntijoilta koottiin tiedot  havaituista  ongelmista, niiden seurauksista  ja 
 yleisyydestä sekä kohteen  kehittämistarpeista.  Kohteissa havaittuihin on-

gelmiin  ja  niiden  kehittämistarpeisiin  on  otettu mukaan puutteet, joihin ei 
löytynyt ratkaisua  telematiikan hyödyntämiskeinoista.  Kohteen ongelmat  ja 
kehittämistarpeet  sisältävät:  

•  Kohteessa tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1992-1996 
•  Kohteen  onnettomuusasteen/vuosi  1992-1 996 
•  Kohteen  onnettomuustiheyden/vuosi  1992-1996 
•  Kohteen ongelmat, niiden seuraukset  ja  yleisyyden 

 •  Kohteen  kehittämistarpeet 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot  I  
RAPORTTILUONNOS  0602.1998  

Telematiikan  hyödyntäminen kohteissa 

Kohdekortteihin  kirjattiin telematilkan hyödyntämiskeinoja, joita voitaisiin so-
veltaa kohteessa. Näistä kohteisiin esitetyistä hyödyntämiskeinoista valittiin 
kuhunkin kohteeseen yksi  tai  useampia telematiikan hyödyntämiskeinoja, 
joille määritettiin tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä arvioitiin alustavat in-
vestointi-  ja  käyttökustannukset. Hyödyntämiskeinoja valittaessa eri kohtei-
siin pyrittiin edelleen mandollisimman monipuoliseen telematiikan hyödyn-
tämiskeinojen esimerkkijoukkoon. Telematiikan hyödyntämiskeinojen valin-
nassa pyrittiin ottamaan huomioon keinojen laajentamismandollisuus muihin 
saman kaltaisiin kohteisiin. Esimerkkikohteisiin valittuja telematiikan hyö-
dyntämiskeinoja tarkastellaan edelleen telematiikkaselvityksen seuraavissa 
vaiheissa. 

Esimerkkikohteisiin  valitut telematiikan hyödyntämiskeinot  on  esitetty kohde-
korteissa telematiikan keinot -taulukossa ilman sulkeita. Sulkeiden sisällä  on 

 esitetty muut kohteeseen esitetyt telematilkan hyödyntämiskeinot, joita ei ole 
otettu jatkotarkasteluun. 

Tässä selvityksessä ei ole määritetty esitetyille telematiikan hyödyntämiskei-
noille tarkempia toimintaperiaatteita vaan selvityksessä esitetyt ratkaisut 
ovat lähtökohtana esimerkkikohteiden jatkosuunnittelussa  tai  auttavat hake-
maan saman kaltaisiin kohteisiin sopivaa telematiikan hyödyntämiskeinoa. 
Jatkosuunnittelussa esitettyjen telematiikan hyödyntämiskeinojen sovelta-
misalue kohteessa tulee tarkentaa sekä laitteiden määrä, tyyppi, sijainti  ja 

 toimintaperiaatteet tarkistaa. 

Telematiikan  hyödyntäminen kohteissa sisältää: 

Telematiikan  keinot, joita ei valittu jatkotarkasteluun 
Telematiikan keinot, joille  on määritetty: 
-  Tavoitteet 
-  Toimintaperiaatteet 
-  Alustavat toteutus-  ja  käyttökustannukset 

Alustavat  kustannusarviot 

Esimerkkikohteisiin  esitettyjen telematiikan hyödyntämiskeinojen verottomat 
toteutuskustannukset  on  arvioitu seuraavien periaatteiden mukaan. Kohde-
korteissa  on  eritelty kohteelle esitettyjen laitteiden määrä  ja  arvioidut yksik-
köhinnat. Lisäksi  on  ilmoitettu arvio muista toteutukseen liittyvistä kustan-
nuksista. Muut kustannukset  on  mandollista eritellä  vain  karkealla tasolla  ja 

 ne tarkentuvat vasta varsinaisen suunnittelun yhteydessä. 

C:\PPo\Projektit\Telematiikkaselvitys\Raporttiluonnos  versio  01  .doc 	 Sivu  14173  
DipL  ins.  Petteri  Portaankorva 



Kaakkois-Suomen  tieplirin telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

Muuttuvien merkkien, opasteiden  ja tiedonkeruu- ja valvontalaitteiden yksik-
kähinnat  perustuvat toteutettujen hankkeiden kustannustietoihin. Muut kus-
tannukset sisältävät vaikeasti arvioitavat seuraavat kustannustekijät  ja  niiden 
laskennassa  on  käytetty oheisia yksikkähintoja: 

•  merkkien  ja  laitteiden väliset kaapeloinnit auraamalla 
 (50  mk/m) 

•  järjestelmän sähkönsyöttö  
(27000  mk/kohde) 

• tiedonsiirto-  logiikka-  ja valvomolaitteet  sekä ohjelmistot 
 (10000...15000  mk/merkki  tai  opaste) 

• kaiteet  ja  muut suojalaitteet 
(tiekaiteiden  kustannukset) 

•  suunnittelu, koekäyttö  ja  testaus sekä rakennuttaminen  
(10...15  %  hankkeen rakennuskustannuksista) 

Vuosittaisia käyttökustannuksia ei voi eritellä ennen teknisten ratkaisujen 
tarkempaa suunnittelua. Käyttökustannuksiin kuuluvat: 

•  sähköstä  ja tietoliikenneyhteyksistä  maksettavat kulut  ja  korvaukset 
• huollot, korjaukset  ja  muu kunnossapito 
•  valvonta-  ja  muut ylläpitokustannukset 
• ohjelmistopäivitykset  

Tässä selvityksessä  on  käyttäkustannusten  arvioitu olevan  3.. .5  %  hankkeen 
toteutuskustannuksista, mikä vastaa nykyisin käytössä olevien järjestelmien 
vuosikustannuksia. Järjestelmien käyttöikään ei oteta kantaa tämän työn 
yhteydessä. Kaikilla järjestelmillä  on  määrätty käyttöikä, merkkien  ja  laittei-
den uusimista edellyttävät lisäksi ilkivaltatapaukset, vesivauriot  ja  liikenne-
onnettomuuksissa vaurioltuneet laitteet. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Ke  not  
RAPORTTILUONNOS  0602.1998  

MUITA  TELEMATIIKAN  KEINOJA  

Telematiikkaselvityksen  keinot vaiheessa koottiin esimerkkikohteiden  tele-
matiikan  keinojen lisäksi tulevaisuuden visioita telematiikan käyttömandolli-
suuksista. Seuraavassa luettelossa  on  esitetty uusia telematiikan käyttö-
mandollisuuksia  tai  nykyisin käytössä olevien keinojen laajentamista. 

•  Ennen matkaa tarjottavan informaation kehittäminen 
• Liikenneolosuhteiden  ennustamisen  ja  tiedottamisen kehittäminen 
• Pääteiden häiriötilanteista tiedottamisen kehittäminen 
• Muuttuvissa opasteissa tiedotettava  hyvin paikallinen informaatio 
• Tunneliliikenteen hallinta 
•  Siirrettävä muuttuvien opasteiden kokonaisuus väliaikaiseen käyttöön 

(tietyömaiden liikenteenohjaus) 
•  Tiedotus kunnossapidon tilanteesta  ja  etenemisestä 
•  Ajoneuvojen luokiteltu tunnistaminen (rekisteritunnusmenetelmä, ajoneu-

von korkeuden  ja  muodon perusteella) 
•  Dynaaminen enimmäisnopeuden säätö 
• Kaistalla  pysymisen tukeminen 
• Ohitusten estojärjestelmät 
• Hirvieläimistä  varoittava ajoneuvojärjestelmä 
• Ajoneuvovälien  tunnistaminen  ja  tiedottaminen 
• Ajoetäisyyden  mittaaminen, törmäysriskien hallinta 
• 	Reaaliaikainen  ja liikennemalliin  perustuva reittiopastus (navigointijär- 

jestelmä) 
• Ajoneuvoinformaation  kehittäminen (VICS) 
• RDS/RDS-TMC  -palvelun kehittäminen paikallisemmaksi 
• RDS-TMC,  DAB 
• RDS-TMC  -palvelun tekstiviestien käyttöönotto liikennetiedottamisessa 
•  GSM  -palvelun kehittäminen Ilikennetiedottamisessa 
• GPS-laitteiden hyödyntäminen 
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KOHDEKORTIT 
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Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
vt5 117:0-127:0  

Pituus:  
49,590 km  

Te lem ati i  k  ka  se  Ivitykse  n 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso 

Kapasiteettiin  nähden 
suuri liikennemäärä _____ 

Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  5  
KUORTTI  -  TIKKALA; 
PERTUNMAA, MÄNTYHARJU, 
HIRVENSALMI, MIKKELIN MLK 

- - 
	 - - 	

-  f -  - - .. 	 -.  .iç 	:'' 	:( 	::= 
-  :"s  : - 

mu,S 	1 -iX- -- 	-- 
: 	 :: 

--- -_: / 
-  

Kartta  1: 	Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä  Iiikennemaäratiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

60 km/h 	80 km/h 	1 00 km/h 

60 km/h  nopeusrajoitus Vihantasalmen 
 sillan  kohdalla 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	4271 - 5570  ajon ./vrk 

KAVL  1996 	3487 - 5492  ajon ./vrk 

KKVL  1996 	5403-6696 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	10 0/  - 12 0/  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Ohituskaistoja  on  rakennettu  1 990-luvulla 
 ja  rakennetaan edelleen. 

Lahnaniemi -  Hietanen  on  tekeillä. 

Suunnittelutilanne:  

Välillä Seppälänjoki - Vihantasalmi uusi 
linjaus, tien levennys, ohituskaistat  ja 

 uusi silta (rakennussuunnitelma tekeillä, 
toteutus  1 998-2000). 

Uutelan liittymän  (vt  5, mt 368  ja mt  429) 
 parantaminen suunnitteilla. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  t&ematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet 
 (1992-1996): 

206  onnettomuutta  

5  johtanut kuole-
maan  
(11  henkilöä kuollut)  

44  johtanut henkilö-
vahinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosj  
(1992-1996): 
onn./100 milj.ajon.km  

19,29 - 63,57 

2,10-17,83 Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996): 
onn./km  

0,38 - 1,00 

0,04 - 0,27 	Hvj-o  

VALTATIE  5  
KUORTTI  -  TIKKALA; 
PERTUNMAA, MÄNTYHARJU, 
HIRVENSALMI, MIKKELIN MLK 

Kartta  2: 	Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Tiejakson geometria  ja poikkileikkaus 
 ovat puutteellisia (mäkisyys  ja mutkai-

suus  sekä näkemät). 

Ohituskaistajaksot  aiheuttavat liikentees-
sä haitariliikettä. 

Ohituskaistojen talvikunnossapito  on  on-
gelmallista. Ohituskaista  on  harvoin sa-
massa kunnossa kuin viereinen kaista 
(erot ovat selviä  2-3  kertaa kuukaudessa 
talvikuukausien aikana). 

Runsas viikonloppu-  ja lomaliikenne  vai-
kuttaa liikenteen suuntajakaumaan. 

Vihantasalmen  kapea silta, jolla  on 60 
km/h  nopeusrajoitus. Silta uusitaan lähi-
aikoina. 

Ongelman seuraukset: 

Tiejaksolla  on  tapahtunut suistumison-
nettomuuksia  ja  muita onnettomuuksia. 

Keskinopeudet  alenevat vähän erityisesti 
viikonloppuisin. Keskinopeuden alenemi-
sella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia 
liikenteen sujuvuuteen. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostuvat viikonloppuisin vilk-
kaan liikenteen aikana. 

Kunnossapito-ongelmat ovat ajankohtai-
sia talvella. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys 
	

Keinot 
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  5  
KUORTTI  -  TIKKALA; 
PERTUNMAA, MÄNTYHARJU, 
HIRVENSALMI, MIKKELIN MLK  

% 	F'etjätorpat 	 Lstö/  
I N 	 I 	 .Ia  0 	 Hortaneml/ 	 Karankam 

iili 	 - 

- 

Karpala 

SeIkrrt 
KoukjM 	 r:- 	 \Iihan  

	

Kuortti 	 - 

Hkkila 

	

Herruila 	HÖltt 	 Koirakivi  
Anttila 	 I 	 Ky1mäl 

esoo 	 PeitiWa 	 / 	Jwi 
TaIpa 

Kytäsuo 	SJval8 

Mtitymki 	T 	I 	0 	 2 	 4  

Kartta  3: 	Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Kehittämistarpeet: 

Talvikunnossapidon 
 parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu - 
den  käyttäminen  

Tien  geometrian  pa-
rantaminen 

Uuden  sillan  raken-
taminen Vihantasal

-men  kohdalle 

Telematiikan  keinot: 

Ohituskaistojen kunnossapidon  kehittä-
minen 

Kaistakohtaiset  käyttö rajoitu kset 

Kaistakohtaiset nopeussuositukset 

 (Tiedottaminen liikennetilanteesta) 

(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Liikennevirran harmonisointi) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

(Muuttuvien opasteiden sääohjaus)  

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuut-
ta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Parantaa ohituskaistojen kunnossapitoa. 

Rajoittaa liikennetilanteen mukaan ohitus- 
kaistan käyttöä raskaalta liikenteeltä. 

Helpottaa ohituksia. 

Laajentaa kelitietoja muille tiejaksolla  si-
jaitseville ohituskaistoille.  

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematlikkaselvitys 
	 Keinot 

RAPORITILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  5  
KUORTTI  -  TIKKALA; 
PERTUNMAA, MÄNTYHARJU, 
HIRVENSALMI, MIKKELIN MLK  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet:  

Ohituskaistojen kunnossapidon 
ke  hitta  mi nen: 

Tiesääasemien  ja  kelikameroiden  vä-
lityksellä kerätään tieto  keliolosuh-
teista ohituskaistajaksolla. Kerättä

-vää  tietoa laajennetaan kuvaamaan 
 tiejakson  muiden  ohituskaistojen  keli- 

tilannetta. Tieto valitetaan Kouvolan 
Keli-  ja  liikennekeskukseen  sekä  tie

-mestaripiiriin. Hälytysten  tullessa teh-
dään tarpeelliset  kunnossapitotyöt 

 oh  itu  skaistajaksoi  I la.  

Kaistakohtaiset käyttörajoitukset:  

Ennen  ohituskaistan  alkua sekä ohi
-tuskaistan alkuosaan  ja  loppuosaan 

sijoitettavilta  liikenteen automaattisil-
ta  mittauspisteiltä  kerätään tieto  lii-
kennetilanteesta,  erityisesti raskaasta 
liikenteestä. Tieto välitetään Kouvo-
lan Keli-  ja  liikennekeskukseen  sekä 

 ohjausyksikön  kautta  muuttuville 
opasteille.  Tilannetta voidaan seurata 
lisäksi  kelikameran kuvilta.  Kaista

-kohtaisia käyttörajoituksia  käytetään 
raskaan liikenteen  jonouttaessa  muu-
ta liikennettä.  

Kaistakohtaiset nopeussuositukset:  

Ennen  ohituskaistan  alkua sekä ohi
-tuskaistan alkuosaan  ja  loppuosaan 

sijoitettavilta  liikenteen automaattisil-
ta  mittauspisteiltä  kerätään tieto  lii- 
kennetilanteesta.  Tieto välitetään 
Kouvolan Keli-  ja  liikennekeskukseen 

 sekä  ohjausyksikön  kautta  muuttuvil
-le  opasteille. Nopeussuosituksia  käy-

tetään  jonoutuneen liikennevirran  no-
peuden ollessa alentunut.  

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl mk/kpl 	Mk  
kustannukset  

Tiesääasema +  1 	150000 	150000 
o  rj  a-asema  

Kelikamera  2 	40000 80000  
(i  nf  rapu  na)  

Liikenteen  6 	100000 600000  
automaattinen  
mittauspiste 
(reaali  al  kai  nen) 

Kuituoptinen  2 	40000 80000  
lii  ken  neme rkki: 
ohituskielto  
(uusi malli)  

Kuituoptinen  1 	40000 40000  
liikenne merkki:  
oh  ituskie  Ito  
päättyy (uusi 
malli)  

Puoliportaali  3 	30000 90000  

Mekaaninen  6 	25000 150000  
lii  ken  nem erkki: 
nopeussuositus  

Muut  550000  
kustannukset 

Toteutus-  1740000  
kustannukset 
yhteensä  

MkIv  

Käyttökustannukset vuodessa 	75000 
(3-5  % toteutuskustannuksista 
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Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
 vt  6 125:0-129:0  

Pituus:  
25,220 km 

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso 

Kapasiteettiln  nähden 
suuri liikennemäärä  

Kaakkois-Suomen  tiepiirsn telematlikkaselvitys 
	 Keinot  I  

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  6  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA  — KELTTI; 
ELIMAKI,  KUUSANKOSKI 
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Kartta  4: 	Yleiskartta. nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

60 km/h 	80 km/h 	100 km/h 

60 km/h  nopeusrajoitus Keltin eritasoliit-
tvmässä  Helsinki -Kuusankoski -suunnalla 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	5078 -6323 ajon./vrk 

KAVL  1 996 	4187 - 5808  ajon ./vrk 

KKVL  1 996 	6273 - 8029 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	11 %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet:  

Pt 14547  liittymään rakennettu kanavointi 
 1996. 

Pt 14520, Pt 14522, pt 14543  ja  pt 14556 
liittymiin  rakennettu väistötilat  1 996-1 997. 

Suunnittelutilanne:  

Tien leventäminen,  toteutus leveäkaista-
tienä  tai ohituskaistatienä  vuoden  2000 

 paikkeilla (tiesuunnitelma). 

Liittymien  parantaminen, kanavointi (tie-
suunnitelma). 

Yksityistiejärjestelyt  (yksityisten teiden 
liittymäsuunnitelma). 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematlikkaselvitys 	 Kes  not  
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

131  onnettomuutta  

3  johtanut kuole-
maan  
(5  henkilöä kuollut)  

30  johtanut henkilö-
vahinkoihin 

Onnettomuusaste/vuos  I 
(1992-1996):  
onn./1  00 milj.ajon.km  

36,40 - 56,55 

8,37 - 13,39 Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn  ./km 

0,84 - 1,49 

0,19 - 0,29 	Hvj-o  

VALTATIE  6  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA - KELTTI; 
ELIMÄKI,  KUUSANKOSKI 

Kartta  5: 	Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat 

Tiejakson geometria  ja poikkileikkaus 
 ovat puutteellisia (kapeus, pitkät suorat, 

pystygeometrian aiheuttamat näkemä-
puutteet). 

Valtatien liikenne  on  vilkasta. 

Liikenne jonoutuu  ja  ohittaminen vaikeu-
tuu valtatiellä. 

Valtatieltä puuttuvat kääntymiskaistat. 

Valtatiellä  on  muuta liikennettä hitaampaa 
liikennettä (maatalousliikenne). 

Valtatielle  liittyvien teiden pystygeometria 
 on  huono. 

Sivuteiltä  liittyminen valtatielle  on  ongel-
mallista vilkkaan liikenteen aikana. 

Ongelman seuraukset: 

Tiejaksolla  on  tapahtunut kohtaamis-, 
suistumis-  ja risteämisonnettomuuksia. 

Tiejaksolla  on  tapahtunut sivutieltä valta- 
tielle liittyvän liikenteen aiheuttamia on-
nettomuuksia. 

Valtatien geometria aiheuttaa kuljettajien 
tarkkaavaisuuden herpaantumista. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostu  vat  erityisesti viikonlop-
puisin  ja  juhlapyhien aikana. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	

Keinot  I  
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittäm istarpeet: 

Liikennevirran 	hal- 
linta 
Liikennekäyttäytymi

-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Liittymien kanavointi 

 Tien leventäminen 

Tien geometrian  pa-
rantaminen, näke-
mäpuutteiden pois-
taminen 

Liittyvien teiden  pys-
tygeometrian  paran-
taminen 

Hitaan maatalouslii-
kenteen ohjaaminen 
vaihtoehtoiselle reitil-
le  

VALTATIE  6  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA  — KELTTI; 
ELIMAKI,  KUUSANKOSKI 

rrn,  

1  

• 	 Pukero 	j  

Kartta  6: 	Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Tiedottaminen liikennetilanteesta 

Tiedottaminen hälytysajoneuvojen, eri-
koiskuljetusten  ja  hitaiden ajoneuvojen 
liikkeistä, poikkeavista liikennetilanteista 

(Varoittaminen  vaarallisista tasoliittymis
-tä) 

(Liikennevirran harmonisointi) 

 (Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

(Muuttuvien opasteiden sääohjaus) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Antaa tienkäyttäjille ajantasaista tietoa 
edellä olevasta liikennetilanteesta  tai  lii-
kenteellisestä häiriöstä. 

Antaa tienkäyttäjille ajantasaista tietoa 
oman  ja  vastakkaisen ajosuunnan liiken-
netilanteesta. 

Vähentää ohitustarvetta, hyödyntää pa-
remmin väyläkapasiteettia. 

Valmistaa tienkäyttäjät kohtaamaan poik-
keava liikennetilanne. 

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  6  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA - 
ELIMAKI,  KUUSANKOSKI  

KELTTI; 

Tiejaksolle  sijoitetaan liikenteen auto-
maattiset mittauspisteet, joilta kerä-
tään tieto tiejakson liikenneolosuh-
teista. Ajosuunnassa ensimmäinen 
liikenteen automaattinen mittauspiste 
sijoitetaan ennen tiedotustauluilla 
varustettua tiejaksoa. Muut liikenteen 
automaattiset rrittauspisteet sijoite-
taan tiedotustauluilla varustetulle  tie-
jaksolle. Tiejaksolla on  lisäksi tiesää-
asema,  jolta  saatavaa tietoa voidaan 
käyttää tiedottamisessa. Tiedot väli-
tetään Kouvolan Keli-  ja liikennekes-
kukseen  sekä ohjausyksikön kautta 
tiedotustauluille.  Aina  pyritään tiedot-
tamaan tienkäyttäjälle merkittävää 
informaatiota. 

Tiedottaminen hälytysajoneuvojen, eri-
koiskuljetusten  ja  hitaiden ajoneuvojen 
liikkeistä, poikkeavista liikennetilanteista: 

Alu ehälytyskesku ksesta  välitetään 
tieto tiejaksolla liikkuvista hälytysajo-
neuvoista Kouvolan Keli-  ja  liikenne- 
keskukseen, josta viesti välitetään 
ohjausyksikön kautta tiedotustauluil

-le. Hälytysajoneuvon  liikkeitä voitai-
siin seurata GPS-laitteiden avulla. 
Tiejaksolla liikkuvista erikoiskuljetuk

-sista  sekä keväällä  ja  syksyllä vilk-
kaasta maatalousliikenteestä tulisi 
välittää tieto Kouvolan Keli-  ja liiken-
nekeskukseen,  josta tiedot välitetään 
ohjausyksikön kautta tiedotustauluil

-le.  Tiedottamisessa käytetään lisäksi 
RDS-TMC -järjestelmää. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl mk/kpl 	mk 
kustannukset 

Tiedotustaulu, 	6 250000 	1500000 
3*15  merkkiä  
(LED)  

Liikenteen 	6 100000 	600000  
automaattinen 
mittauspiste 
(reaaliaikainen) 

Liityntä RDS- 	1 0 	0 
TMC -palvelua 
tarjoaviin  radio- 
asemiin 

Muut  1830000  
kustannukset 

Toteutus-  3930000  
kustannukset 
yhteensä  

MkIv  

Käyttökustannukset vuodessa 	150000 
(35 0/  toteutuskustannuksista) 

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet 

Tiedottaminen liikennetilanteesta: 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	

Keinot  I 
AAFORTTILUONNOS  06.02.1998 

Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997:  
Vt  6 128:6405-129:500 

 vt  12232:2104-
232:2604  

Pituus:  
1,000 km  +  0,500 km 

Telematiikkaselvityksen  
kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
 va  Itatiej  a k so 

Eritasoliittymä _____  

VA  LTAT  I E 6 JA VA  LTAT  I E 12  
KELTTI; 

 KUUSANKOSKI 

A)  
ola  

il  
I  

/  
fl  _  

Kartta  7: 	Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä liikennemäärätiedot. 

I  

Nopeusrajoitukset:  

60 km/h 	80 km/h 	100 km/h  

Vt  6  suunnassa  80 km/h  ja  liittymässä 
pistekohtainen  60 km/h  nopeusrajoitus. 

 Vt  12  suunnassa  1 00 km/h  ja  liittymässä 
ristekohtainen  80 km/h noeusraioitus. 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	5199-9852 ajon./vrk 

KAVL  1996 	4959 - 8937  ajon ./vrk 

KKVL  1 996 	6399 -11251 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	9 - 15 %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Liikennevalot erkanemisrampin päähän 
 1993  (Kouvola -  Helsinki). 

Liittymisramppia  pidennetty  1995 (Hel-
sinki -  Kouvola). 

Suunnittelutilanne:  

Liittymään silmukkarampit, kun nykyinen 
valo-ohjaus ei välitä liikennettä riittävästi. 
(yleissuunnitelma Hevossuo - Tykkimäki, 

 1996) 
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Kaakkois-Suomen  tieplirin telematiikkaselvitys 	 Keinot 
AAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VA  LTAT  I E 6 JA VA  LTAT  I E 12  
KELTTI; 

 KUUSANKOSKI 

Liikenneonnettomuudet 
 (1992-1996): 

16  onnettomuutta  

1  johtanut kuole-
maan  
(1  henkilö kuollut)  

1  johtanut henkilöva-
hinkoihin  

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onnilOO milj.ajon.km  

40,47  -  46,67 

57,60 	Liitty- 
mä  

10,85  -  12,61  Hvj -o  

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn./km  

0,77  -  1,49 

0,26  -  0,39 	Hvj -o Kartta  8: 	Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Valtateiden  liikenne  on  vilkasta. 

Liittyminen Helsingin suunnasta  rampin 
 kautta  moottoriliikennetielle  Kouvolan 

suuntaan  on  ongelmallista. 

Liikenne Landen suunnasta tulee  varsin 
 nopeasti Helsingin suunnasta saapuvan 

 rampin  yhtymäkohtaan.  

Ongelman seuraukset: 

Helsingin suunnasta liittyminen moottori
-liikennetielle  on  ongelmallista Landen 

suunnasta saapuvan liikenteen joukkoon  

Eritasoliittymän  ongelmat eivät näy tilas-
toissa onnettomuuksien  kasaumapaikka-
na.  

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostuvat erityisesti viikonlop-
puisin sekä juhlapyhien  ja  lomakausien 

 aikana.  
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Kaakkois-Suomen  tieplirin telematiikkaselvitys 	 Keinot  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittäm ista rpeet: 

Liikennevirran  hal-
linta 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Näkemien  paranta- 
minen liityttäessä 
moottoriliikennetielle 

Lisäramppien  raken-
taminen Kouvola - 

 Helsinki  -suuntaan  ja 
 Kuusankoski -  Lahti 

 -suuntaan 

Keltin  sillan leventä-
minen ja  Helsinki - 

 Kouvola -suunnan 
kiihdytyskaistan jat-
kaminen 

VALTATIE  6 JA  VALTATIE  12  
KELTTI; 

 KUUSANKOSKI  

Kartta  9: 	Telematiikan soveltamisalueja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Liikennetieto-ohjattu nopeusrajoitus  pää- 
suunnalle 

Tiedottaminen pääsuunnalle liittyvästä 
liikennevirrasta 

(Varoittaminen pääsuunnalle  liittyvästä 
liikennevi rrasta) 

(Tiedottaminen pääsuunnalle erkane-
vasta liikennevirrasta) 

(Kunnossapidon  kehittäminen) 
(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

 (Muuttuvien opasteiden sääohjaus) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuut-
ta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Helpottaa sivusuunnasta liittymistä  moot-
toriliikennetielle.  

Vaikuttaa ajoneu vojen välisiin etäisyyk
-sun.  

Antaa tienkäyttäjille ajantasaista tietoa 
liittyvän liikenteen liikennetilanteesta. 
Alentaa ajonopeuksia. 

Harmonisoida liikennevirtaa. 

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	

Keinot  
RAPORTTILUONNOS  06.021998 

VA  LTAT  I E 6 JA VA  LTAT  I E 12  
KELTTI; 

 KUUSANKOSKI  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet: 

Liikennetieto -ohjattu nopeusrajoitus  pää - 
suunnalle: 

Liikenteen automaattisilla mittauspis-
teillä mitataan  Helsinki -  Kouvola, 

 Lahti -  Kouvola  ja  Kouvola -  Helsinki 
-liikennevirtoja. Liikennetilanteen  mu-
kaan ohjattavat  mu uttuvat  nopeus-
rajoitusmerkit sijoitetaan Helsingin 
suunnasta Kouvolan suuntaan johta-
valle rampille sekä  Lahti -  Kouvola 
pääväylälle. Tiedot välitetään Kouvo-
lan Keli-  ja liikennekeskukseen  sekä 
ohjausyksikön kautta muuttuville  no-
peusrajoitusmerkeille. Pääsuunnan 

 muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä 
ohjataan sivusuunnan liikenneolo-
suhteiden mukaan. 

Tiedottaminen pääsuunnalle liittyvästä 
liikennevi rrasta 

Helsingin suunnasta saapuvaa lii-
kennettä mitataan reaaliaikaisesti 
rampille sijoitetulla liikenteen auto-
maattisilla mittauspisteellä. Landen 
suunnasta saapuvalle liikenteelle si-
joitetaan tiedotustaulu ennen liitty-
mää. Liikennetiedot välitetään Kou-
volan Keli-  ja liikennekeskukseen 

 sekä ohjauskeskuksen kautta muut-
tuvalle tiedotustaululle. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl 	mk/kpl  Mk 
kustannu kset  

Liikenteen 	3 	100000 300000 
autom aattin  en 
mittau spiste 
(reaa  I iai  kai  n en) 

Kuituoptinen 	4 	35000 140000  
nopeus  raj o  itu  s - 
merkki  80/60 

Kuituoptinen 	2 	30000 60000  
nopeus rajoitus- 
merkki 
pimeä/80 

Tiedotustaulu, 	1 	250000 250000 
3*15  merkkiä  
(LED)  

Muut  520000  
kustannukset 

Toteutus-  1270000  
kustannukset 
yhteensä 

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa  50000 
(35 0/  toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	

Keinot  
RAPORTTI LUONNOS  0602.1998 

VA  LTAT  I E 6 JA VA  LTAT  I E 15  
KAYRALAMPI; 

 KOUVOLA 

Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1 .1 .1997:  
vt  6 201 :2988-202:500 

 vt  15 7:7338-8:500  

Pituus:  
1,000 km  +  0,800 km  

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
 valtatiejakso  

E  ritasoliittymä 
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Kartta  10:  Yleiskartta. nopeusrajoitukset  sekä liikerinemäärätiedot 

Nopeusrajoitukset:  

80 km/h 	100 km/h  

Valtatien  6  suu  nnassa  100 km/h  ja  valta-
tien  15  suunnassa  80 km/h  nopeusrajoi

-tu  s.  

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	3811 -7474  ajon./vrk 

KAVL  1996 	4000  -  6839  ajon  ./vrk 

KKVL  1996 	4951  -  10572  ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	9  -  13  %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Erkanemisramppeja  jatkettu  ja  liitetty 
 juoheammin moottoriliikennetielle  1995.  

Suunnittelutilanne:  

Rampin  muotoilu  (yleissuunnitelma  He
-vossuo - Tykkimäki,  1996).  
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

24  onnettomuutta  

0  johtanut kuole-
maan  
(0  henkilöä kuollut)  

5  johtanut henkilöva-
hinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

25,22 - 88,47 

2,10 - 22,59 Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn./km  

0,69 - 1 57 

0,06-0,39 	Hvj-o  

VALTATIE  6 JA 
KÄYRÄLAM PI; 

 KOUVOLA 

VALTATIE  15  

Kartta  11:  Liikenneonnettomuuciet 1992-1996.  

Ongelmat: 

Vasemmalle kääntyminen  on  vaikeaa 
Landen suunnasta Mikkelin  ja  Heinolan 
suuntaan. 

Landen suunnasta Mikkelin  ja  Heinolan 
suuntaan kääntyvällä raskaalla liikenteel

-lä on  ongelmia  rampilla  ylämäessä. 

Liittymä  on  andas Landen suunnasta Mik-
kelin  ja  Heinolan suuntaan kääntyvälle lii-
kenteelle. 

Landen suunnasta erkanevan  rampin  ylä-
päässä  on  vaikeasti havaiftava liittymä.  

Kotkan  suunnasta liittymään saapuu kak- 
si kaistaa, joista vasemmanpuoleinen 
kaista jatkuu Mikkelin  ja  Heinolan suun-
taan.  

Kotkan  suunnasta jyrkkää alamäkeä suu-
rella nopeudella lähestyvien ajoneuvojen 
nopeus  on  vaikea arvioida. 

Ongelman seuraukset: 

Liittyvät ajoneuvot ovat olleet osallisina 
liittymän onnettomuuksissa  ja  nostavat 
osaltaan onnettomuusriskiä liittymässä. 

Liittymän  ahtaus  ja  valtatien  15  liikenne 
aiheuttaa Landen suunnasta saapuvalle 
liikenteelle viivytyksiä. 

Landen suunnan erkanemisrampin geo-
metria vaikeuttaa raskaan liikenteen liik

-keel I elähtöä.  

Kotkasta liittymään saapuvien ajoneuvo-
jen käyttämä ajokaista  on  vaikea hah-
mottaa. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostu  vat  erityisesti viikonlop-
puisin sekä juhlapyhien  ja lomakausien 

 aikana. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematlikkaselvitys 	 Keinot  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittä  mista rpeet: 

Talviku nnossapidon 
 parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Helsingin suunnasta 
saapuvan  rampin 
pituuskaltevuuden 

 pienentäminen 

Näkemien  paranta-
minen liityttäessä 
valtatielle  15  

Helsingin suunnasta 
saapuvan  rampin ja 

 valtatien  15 liittymän 
havaittavuuden  pa-
rantaminen 

Rakenteelliset jär-
eIyt liittymässä  

VA LTAT I E 6 JA VA LTAT I E 15  
KÄYRÄLAM  Pi; 

 KOUVOLA 

Kartta  12:  Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Liikennetieto-ohjattu nopeusrajoitus  pää- 
suunnalle 

Tiedottaminen liittymään Helsingistä saa-
puvalle liikenteelle liittymän liikennetilan-
teesta 

(Varoittaminen liittymän liikennetilan-
teesta) 

(Kunnossapidon  kehittäminen) 

(Tiedottaminen keliolosuhleista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

(Muuttuvien opasteiden sääohjaus) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Helpottaa sivusuunnan liikenteen liitty- 
mistä pääsuunnan liikennevirtaan. 

Vaikuttaa ajoneuvojen välisiin etäisyyk
-sun.  

Antaa tienkäyttäjille ajantasaista tietoa 
erkanevan  rampin liikennetilanteesta.  

Alentaa ajonopeuksia. 

Harmonisoida liikennevirtaa. 

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	 Keinot  

RAPORTTI LUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  6 JA  
KÄYRÄLAM  Pi; 

 KOUVOLA  

VALTATIE  15  

Telematlikan  keinojen toimintaperiaatteet 

Liikennetieto-ohjattu nopeusrajoitus  pää - 
suunnalle: 

Moottoriliikennetien erkanemisram-
pille  sijoitetaan jonoilmaisimet, joilla 
kerätään tietoa Kouvolan suunnasta 
saapuvan liikenteen jonoutumisesta. 
Liikennetilanteen mukaan ohjattavat 
muuttuvat nopeusrajoitusmerkit sijoi-
tetaan  Kotkan  suunnasta Mikkelin  ja 

 Heinolan suuntaan johtavalle  pää-
väylälle.  Tiedot välitetään Kouvolan 
Keli-  ja liikennekeskukseen  sekä  oh-
jausyksikön  kautta muuttuville  no-
peusrajoitusmerkeille. Pääsuunnan 

 muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä 
ohjataan sivusuunnan liikenneolo-
suhteiden mukaan. 

Tiedottaminen liittymän liikennetilantees
-ta:  

Helsingin suunnasta saapuvaa liiken-
nettä mitataan reaaliaikaisesti  ram-
pille sijoitetu  illa jonoilmaisimilla.  Kou-
volan suunnasta saapuvalle liiken-
teelle sijoitetaan tiedotustaulu ennen 
liittymää, jossa varoitetaan valtatielle 

 15 erkanevan  liikenteen lilkennetilan-
teesta. Liikennetiedot välitetään Kou-
volan Keli-  ja liikennekeskukseen  se-
kä ohjauskeskuksen kautta muuttu-
valle tiedotustaululle. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	Kpl 	mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Jonoilmaisin 	2 	70000 140000 

Kuituoptinen 	7 	35000 245000  
nopeusrajoitus- 
merkki  80/60 

Kuituoptinen 	2 	30000 60000  
nopeusrajoitus- 
merkki 
pimeäl60 

Tiedotustaulu, 	1 	250000 250000 
3*15  merkkiä  
(LED)  

Muut  370000  
kustannukset 

Toteutus-  1065000  
kustannukset 
yhteensä 

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa  50000 
(3-5  % toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	 Keinot  I  

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
vi 6214:3517-216:500  

Pituus:  
1,913 km  

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
 valtatiejakso, tasoliittymä  

Paikallisliikenteen  ja  pit-
kän  matkan  liikenteen 

 sekoittuminen  

Vilkas  sivusuunnan  lii-
kenne  

VALTATIE  6  
SELKÄHARJU - TAPAVAINOLA;  
LAPPEENRANTA 

Ar j 	T  __  

Kartta  13:  Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

80 km/h  

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 6999  -  10724  ajon./vrk 

KAVL  1 996 6575  -  10211  ajon./vrk 

KKVL  1 996 8277  -  12160  ajon  ./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	14  % 

Liikennemäärätiedot  (valtatie  13):  

KVL  1996 4715  ajon./vrk 

KAVL  1 996 4620  ajon./vrk 

KKVL  1 996 5893  ajon./vrk  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet:  

Selkäharjun  liittymään  (Vt  6  ja vt  1 3) on 
 toteutettu oikealle  kääntyvien  kaista  val

-tatielle  6 1980-luvulla.  

Selkäharjun  liittymään  (vt  6  ja  vi 1 3) on 
 rakennettu  väistötila  ja  liittymän  läheisyy- 

dessä toteutettu  yksityistiejärjestelyjä 
 1996.  

Suunnittelutilanne:  

Moottoritien  pääsuuntaselvitys  1990.  

Pääsuuntaselvitystä  täydentävä  vaiku-
tusselvitys  1992.  

Tiesuunnitelma  1996  ja  1 998.  

Tiesuunnitelmassa  1998 on  esitetty  Sel
-käharjun  ja  Tapavainolan tasoliittymien 

 korvaaminen  Selkäharjun  ja  Lavolan eri
-tasoliittymillä. - ________________ 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkasetvitys 	 Keinot 
RAPORITILUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet 
 (1992-1996): 

29  onnettomuutta  

1  johtanut kuole-
maan  
(1  henkilö kuollut)  

9  johtanut henkilöva-
hinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

27,85 - 72,75 

57,36 - 63,49 Liitty - 
mät  

6,72 - 27,98 Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
ann  ./km 

1,06 - 2,85 

0,26 - 1,10 	Hvj-o  

VALTATIE  6  
SELKÄHARJU  - TAPAVAINOLA;  
LAPPEENRANTA 

Kartta  14:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Liittymäalueella  ajetaan ylinopeutta. 

Liittymäalueella liikenne  on  vilkasta. 

Valtatien  6  ja  valtatien  1 3  liittymä sijaitsee 
 notkossa. 

Kiihdytyskaistat  puuttuvat ylämäistä Lap-
peenrannan suunnasta Mikkelin suuntaan 
sekä Mikkelin suunnasta Kouvolan suun-
taan. 

Vasemmalle kääntyminen  on  ongelmal-
lista Mikkelin suunnasta Lappeenrannan 
suuntaan. 

Liikenne, joka käyttää valtatietä  6 vain hit-
tymien  välisellä alueella. 

Liittymäalueella  on  runsaasti liikentee-
seen liittyviä tapahtumia, joista  osa  voi 
jäädä havaitsematta. 

Ongelman seuraukset: 

Liittymissä  on  tapahtunut vakavia onnet-
tomuuksia (korkeat nopeudet). 

Sivusuunnista  liittyvä liikenne  on  aiheut-
tanut onnettomuuksia valtatiellä  6.  

Valtatien  6  liikenne häiriintyy ylämäessä 
valtatien  13 liittymän  länsipuolella Kou-
volan suuntaan. 

Sivuteiltä  tulevalle valtatien  6 yhittävälle 
tai  sille hiittyvähle liikenteelle aiheutuvat 
viivvtvkset. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat  ko rostuvat  erityisesti työmatka - 
ja lomahiikenteen  ruuhka-aikoina. 

Ongelmat korostu  vat  erityisesti viikonlop-
puisin sekä juhiapyhien  ja lamakauden  
aikana. 	___________________  
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	 Keinot  

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittämistarpeet: 

Talvikunnossapidon 
 parantaminen 

Liikennevirran 	hal- 
linta 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Valtatien  6  ja  valta-
tien  13 liittymän ha-
vaittavuuden  paran-
taminen 

Valtatien  6  ja  valta-
tien  13 liittymän  ra-
kentaminen uuteen 
paikkaan  

Tien leventäminen  

Vaihtoehtoisen reitin 
toteuttaminen Mikke-
lin  ja  Lappeenrannan 
välille 

VALTATIE  6 
SELKÄHARJU - TAPAVAINOLA;  
LAPPEENRANTA 

Kartta  15:  Telematiikan soveltamisalueja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Liikennetieto-ohjattu nopeusrajoitus  pää- 
suunnalle 

Tiedottaminen ylinopeudesta 

(Kunnossapidon kehittäminen) 

(Tiedottaminen pääsuunnan kääntyvän 
liikenteen jonoista) 

(Nopeusvalvonta) 

(Varoittaminen  vaarallisista tasollittymis
-tä)  

(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 
(Muuttuvien opasteiden sääohjaus) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju- 
vu  utta ja  parantaa ajomu kavu  utta.  

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Helpottaa sivusuunnan liikenteen liitty-
mistä pääsuunnan lilkennevirtaan 

Helpottaa pääsuu nnan ylittämistä. 

Vaikuttaa ajoneuvojen välisiin etäisyyk
-sun.  

Antaa tienkäyttäjille tieto ajamastaan yli-
nopeudesta. 

Alentaa ajonopeuksia. 

Harmonisoida liikennevirtaa. 

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys 
	

Keinot 
RAPORITILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  6  
SELKÄHARJU - TAPAVAINOLA;  
LAPPEENRANTA  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet 

Liikennetieto -ohjattu nopeusrajoitus  pää- 
suunnalle: 

Tiejaksolle  sijoitetaan liikenteen auto-
maattiset mittauspisteet, joilta kerä-
tään tieto tiejakson liikenneolosuh-
teista. Pääsuunnalla liikenteen auto-
maattiset mittauspisteet sijoitetaan 
ajosuunnassa ennen liittymäalueen 
ensimmäistä liittymää sekä liittymien 
välille. Jonotilailmaisimet sijoitetaan 
liittymäalueen sivusuunnille. Tiedot 
välitetään Kouvolan Keli-  ja  liikenne- 
keskukseen sekä ohjausyksikän 
kautta muuttuville nopeusrajoitusmer-
keille. Pääsuunnan nopeusrajoitusta 
muutetaan liittymäalueen liikenneolo-
suhteiden mukaan. 

Tiedottaminen ylinopeudesta: 

Tiejaksolle ajosuunnassa  ennen  hit-
tymäalueen  ensimmäistä liittymää  si-
joitettavilta  liikenteen automaattisilta 
mittauspisteiltä kerätään tieto ajono-
peudesta, joka ylittäessä osoitetun 
nopeusrajoituksen tiedotetaan autoihi-
joille ennen liittymää sijaitsevassa  tie-
dotustaulussa.  Tiedot välitetään Kou-
volan Kehi-  ja hiikennekeskukseen  se-
kä ohjausyksikön kautta muuttuville 
tiedotustauluille. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl 	mklkpl mk 
kustannukset 

Liikenteen 	3 	100000 300000 
au to m aatt in en 
mittauspiste 
(reaal  aikainen) 

Jonoilmaisin 	3 	70000 210000 

Kuituoptinen 	4 	35000 140000  
nopeusrajoitus- 
merkki  80/60 

Kuituoptinen 	2 	30000 60000  
nopeusrajoitus- 
merkki 
pimeäl8o 

Tiedotustaulu, 	2 	50000 100000  
varoitus 
yhinopeudesta  
(LED,  vakio- 
informaatio) 

Muut  450000  
kustannukset 

Toteutus-  1260000  
kustannukset 
yhteensä 

MkIv 

Käyttäkustannukset  vuodessa  60000 
(3-5  % toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematii kkaselvitys 
	

Keinoti  
RAPORTTILUONNOS  06.021998 

Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997:  
vt  6 304:6638-305:500  

Pituus: 
-  1,000 km 

Telemati ikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso, tasoliittymä 

Valtatien rinnalla kulkeva 
samansuuntainen rauta-
tie, joka risteää tasossa 
paikallistien kanssa (var-
tioitu tasoristeys) 

VALTATIE  6  
AHVENLAMPI  (PULP); 

 JOUTSENO 

,Vl: 

.,, 	c-f  
th7 	T2''  

$ . ri' 	' ' 	— - - 	\V 

L 	, 

Iamp:  ____ 1t ;  
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Kartta  16:  Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitu kset:  
80 km/h  

Valtatien nopeusrajoitus pistekohtainen. 
Paikallistiellä  50 km/h noDeusraioitus. 

Liikennemäärätiedot  (valtatie): 

KVL  1996 	 10223 ajon./vrk 

KAVL  1996 	 10508 ajon./vrk 

KKVL  1996 	 11639  ajon ivrk 

Raskaan liikenteen osuus 	 9  % 

Liikennemäärätiedot (paikallistie): 

KVL  1996 	 1 303 ajon./vrk 

KAVL  1996 	 1426 ajon./vrk 

KKVL  1996 	 1659 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	1 2  %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Liittymään  on  toteutettu kääntymiskaistat 
sekä tasoristeysjärjestelyjä paikallistiellä 

 on  parannettu  1980-luvun loppupuolella. 

Suun  n  itte  lut i  Ian  ne: 

Eritasoliittymät; paikallistielle  14840  to-
teutetaan rautatien  e ritasojärjestelyt  sekä 
valtatien  ja paikaflistien  14840  liittymä 
muutetaan eritasofiittymäksi (tiesuunni-
telma). 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORITILUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

10  onnettomuutta  

0  johtanut kuole-
maan  
(0  henkilöä kuollut)  

4  johtanut henkilöva-
hinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996): 
onn./lOO milj.ajon.km  

22,52 - 24,78 

57,56 	Liitty- 
mä  

5,25 	Hvj-o 

On n .ti heys/vuos  i  
(1992-1996): 
onn  ./km 

0,78 - 0,92 

0,20 	Hvj-o  

VALTATIE  6 
AHVENLAMPI  (PULP); 

 JOUTSENO 

Kartta  17:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Rautatien  ja valtatiehen  liittyvän paikallis-
tien eritasojärjestelyt puuttuvat. 

Paikallistiellä  on  lyhyt jonotila rautatien  ja 
 valtatien välillä (yksi ajoneuvoyhdistelmä 

mahtuu jonottamaan paikallistiellä). 

Liikenne joutuu ajoittain odottamaan rau-
tatien ylitystä valtatiellä. 

Valtatiellä jonottava  raskas  liikenne aihe-
uttaa näkemäongelmia. 

Valtatien välittömässä läheisyydessä ole- 
vat rakennukset heikentävät liittymän 
näkemäolosuhteita. 

Ongelman seuraukset: 

Liittymässä  ja sen  välittömässä läheisyy-
dessä  on  tapahtunut onnettomuuksia. 

Onnettomuusriski kasvaa valtatiellä puo-
lipuomilaitteiden ollessa käytössä,  sillä 
kääntyvä  liikenne jonottaa ajoittain valta-
tiellä. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostu  vat  erityisesti viikonlop-
puisin sekä juhlapyhien  ja  lomakauden 
aikana. 

Kääntyvien  ajoneuvojen määrään vai-
kuttaa erityisesti lomaliikenne. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	 Keinot  I 

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  6 
AHVENLAMPI  (PULP); 

 JOUTSENO 
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Kartta  18: 	Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Kehittämistarpeet: 

Kääntyvien  ajoneu-
vojen ohjaaminen 
vaihtoehtoiselle rei-
tule 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Oikealle kääntyvien 
kaistan toteuttaminen 
Imatran suunnasta 

Näkemien  paranta-
minen liittymässä 

Rautatien tasoriste-
yksen poisto  ja  valta-
tien linjauksen paran-
taminen 

Telematiikan  keinot: 

Muuttuva reittiopastus 

Valtatien liikennevirran nopeuden alen-
taminen 
(Tiedottaminen vaihtoehtoisesta reitistä) 

(Tiedottaminen jonoista liittymäalueella) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Ohjata kääntyvä liikenne vaihtoehtoiselle 
reitille, kun rautatien tasoristeyksen puo

-mit  ovat alhaalla. 

Vähentää jonoja liittymäalueella. 

Alentaa ajonopeuksia. 

Harmonisoida liikennevirtaa.  

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa  Iii ken netilanteesta  liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen  tiepii nfl telematii kkaselvitys 
	 Keinot 

RAPORT1]LUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  6 
AHVENLAMPI (PULP);  
JOUTSENO  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet: 

Muuttuva reittiopastus: 

Raidellikenteen  ohjaajat toimittavat 
tiedot puolipuomilaitteiden käytöstä 
ohjausyksikön kautta paikallistien 

 14840  ja  maantien  3922 liittymien 
muuttuviin suunnistustauluihin  ja  ylä-
puolisiin opasteisiin sekä muuttuvaan 
tienviittaan sekä Kouvolan Keli-  ja lii-
kennekeskukseen.  Alemmalla tiever

-kolla opasteet  toteutetaan kiinteinä. 

Valtatien liikennevirran nopeuden alen-
taminen: 

Valtatien  ja  paikallistien  14840 liitty-
mäalueelle  sijoitetaan jonoilmaisimet 
rautatien  ja  valtatien välille sekä 
kääntymiskaistoille. Jonoilmaisimien 
keräämät tiedot välitetään Kouvolan 
Keli-  ja liikennekeskukseen  sekä 
ohjausyksikön kautta muuttuville  no-
peusrajoitusmerkeille. Jononpituuden 
ylittäessä  asetettavat  raja -arvot liitty-
mässä näytetään valtatien nopeus-
rajoituksena  60 km/h,  jolloin  80 km/h 

 nopeusrajoitus osoitetaan etäämmäl-
lä liittymästä. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- kpl mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Jonoilmaisin  3 70000 210000 

Kuituoptinen  2 35000 70000  
nopeusrajoitus- 
merkki  80/60 

Kuituoptinen  2 30000 60000  
nopeusrajoitus- 
merkki 
pimeäl8o 

Suunnistustau-  2 100000 200000 
lu,  yksi muut- 
tuva kohde 

Tienviitta, yksi  1 50000 50000  
muuttuva koh- 
de 

Yläpuolinen  2 100000 200000  
opaste, yksi 
muuttuva koh- 
de 

Tiedonsiirtoyh-  1 0 0 
teys raideliiken - 
teen  hoitajaan 

Muut  450000  
kustannukset 

Toteutus-  1240000  
kustannukset 
yhteensä 

MkIv  

Käyttökustannukset vuodessa  50000 
(35 0/  toteutuskustannuksista) 
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Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
 Vt  6304:1845- 

307:4729  

Pituus:  
20,242 km  

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 	-____ 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso 	-.________ 

Kapasiteettiin  nähden 
suuri liikennemäärä 

Kaakkois-Suomen tieplirin telematiikkaselvitys 
	 Keinot 

RAPOATTILUONNOS  06.021998  

VALTATIE  6  
MALKIA — VESIVALO;  
LAPPEENRANTA, JOUTSENO, IMATRA  

t  
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Kartta  19: Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

80 km/h 	100 km/h  

liittymissä pistekohtainen  80 km/h  nopeus-
rajoitus sekä Joutseno - Imatra -välillä  80 
km/h  tiekohtainen  nopeusrajoitus 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	7468- 10223  ajon./vrk 

KAVL  1996 	7618- 10508  ajon./vrk 

KKVL  1996 	8765  -  11639  ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	 9  %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Valtatietä levennetty Joutsenon kohdalla 
 1980-luvun lopulla. 

Suunnittelutilanne:  

Moottoritien pääsuuntaselvitys  1990.  

Pääsuuntaselvitystä  täydentävä vaiku-
tusselvitys  1992.  

Moottoritien tiesuunnitelma Mattila - 
Joutseno  1995.  

Moottoritien tiesuunnitelman muutos 
Mattila - Muukko  1997.  

Muukko -  Joutseno, kevennetty malli 
 (1998)  

Joutseno - Vesivalo, (selvitys  1 998)  

Joutsenon palvelualueen  ja  keskustan 
kehittämissuunnitelma  1994.  
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Kaakkois -Suomeri  tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

98  onnettomuutta  

4  johtanut kuole-
maan  
(4  henkilöä kuollut)  

23  johtanut henkilö-
vah  i nkoi hin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

22,52 - 39,5 1 

3,63-10,77 Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1 996):  
onn./km  

0,78 - 1,16 

0,11 -0,32 	Hvj-o  

VALTATIE  
MALKIA - VES  IVALO; 
LAPPEENRANTA, JOUTSENO, IMATRA 

Kartta  20:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Valtatien liikenne  on  vilkasta. 

Valtatien liikenteen välityskyky  on  ajoit-
tain riittämätön  ja  liikenne jonoutuu tiejak-
solla. 

Tiejaksolla  on  runsaasti vilkasliikenteisiä 
tasoliittymiä, joissa valtatielle liittyminen 

 on  vaikeaa. 

Tiejaksolla  on  runsaasti työmatkaliiken-
nettä. 

Tiejaksolla  on  suhteellisen runsaasti ras-
kasta liikennettä  ja  jonkin verran kansain-
välistä liikennettä. 

Tiejaksolla  on  vähän ohituspaikkoja  ja 
 ohittaminen  on  hankalaa runsaan  vas-

taantulevan  liikenteen vuoksi. 

Tieosilla  306  ja  307  ajetaan huomattavia 
ylinopeuksia  ja  ohitetaan varomattomasti. 

Ongelman seuraukset: 

Tiejaksolla  on  tapahtunut onnettomuuk-
sia. 

Onnettomuus riski tiejaksolla  on  noussut. 

Liikenteen keskinopeus  on  laskenut  ja 
 sujuvuus heikentynyt tiejaksolla. 

Ohitustarve  on  lisääntynyt liikenteen  jo- 
noutuessa,  mikä lisää riskiohituksia. 

Sivusuunnista  liitytään valtatielle häiriten 
 sen liikennevirtaa.  

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostuvat erityisesti työmatka- 
liikenteen aikana. 

Ongelmat korostuvat viikonloppuisin sekä 
juhiapyhien  ja  lomakauden aikana. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematlikkaselvitys 	 Keinot  I  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittäm istarpeet: 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Joukkoliikenteen 
 hyödyntäminen työ-

matkaliikenteessä 

Näkemien  paranta- 
minen liittymissä 

Tasoliittymien  vähen-
täminen 

Hitaiden ajoneuvojen 
ohjaaminen vaihto- 
ehtoisille  reiteille 

Kevyen liikenteen 
väylän toteuttaminen 

VALTATIE  6 
MALKIA — VESIVALO;  
LAPPEENRANTA, JOUTSENO, IMATRA  
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Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 
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Kartta  21:  
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Telematiikan  keinot: 

Liikennevirran harmonisointi 

 (Tiedottaminen liikennetilanteesta) 

(Ennen matkaa tiedottaminen) 

(Radiotiedottaminen) 

(Nopeusvalvonta) 

(Varoittaminen  vaarallisista tasoliittymis
-tä)  

(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

(Muuttuvien opasteiden sääohjaus) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju- 
vu  utta ja  parantaa ajomu kavu  utta.  

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Vähentää ohitustarvetta, hyödyntää pa-
remmin väyläkapasiteettia. 

Helpottaa sivusuu nnan liikenteen liitty- 
mistä pääsuunnan liikennevirtaan. 

Vaikuttaa ajoneuvojen välisiin etäisyyk
-sun.  

Harmonisoida liikennevirtaa.  
Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematlikkaselvitys 	 Keinot  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

PiekjTIàck  

VALTATIE  6  
MALKIA - VESIVALO;  
LAPPEENRANTA, JOUTSENO, IMATRA  

otka 

Telematiikan  keinojen toimintaperiaattèet: 

Liikennevirran harmonisointi: 

Tiejakson  liikennettä mitataan reaali-
aikaisesti liikenteen automaattisilla 
mittauspisteillä. Liikennetiedot välite-
tään Kouvolan Keli-  ja liikennekes-
kukseen  sekä järjestelmän ohjaus- 
keskuksen kautta muuttuville  no

-peusrajoitusmerkeille. Nopeusrajoi-
tusmerkkejä  ohjataan liikennevirran 
ominaisuuksista kerättyjen tietojen 
mukaan. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl mk/kpl 	Mk  
kustannukset 

Liikenteen 	12 100000 1200000  
automaattinen 
mittauspiste 
(reaaliaikainen) 

Kuituoptinen 	26 	50000 1300000  
nopeusrajoitus- 
merkki  100/90/ 
80/70/60  

Järjestelmän 	1 400000 	400000  
ohjauskeskus 
tiejaksolla  

Muut 	 2100000  
kustannukset 
Toteutus- 	 5000000  
kustannukset 
yhteensä 

Käyttökustannukset vuodessa 	150000 
(3-5  % toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	 Keinot 

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
 vt  726:171-26:871  

Pituus:  
0,200 km + 0,500 km 

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
vattatiejakso, tasoliittymä 

Paikallisliikenteen  ja  pit-
kän  matkan  liikenteen 
sekoittuminen 

Puutteelliset näkemät  

VALTATIE  7  
PYHTÄÄN MOTELLI;  
PYHTÄÄ 

0  

r  

Kartta  22:  Yleiskaitta, nopeusmjoitukset  sekä liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

50 km/h 	60 km/h 	(80 km/h)  

Liittymässä muuttuvat nopeusrajoitusmer
-kit,  joissa  on  mandollista näyttää  60 km/h  

(ja  80 km/h) nopeusrajoitusta. Liittyvillä 
kaavateillä  taajama-alueen  50 km/h nope-
usraloitus. 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 5997  -  7914 ajon./vrk 

KAVL  1996 5955  -  8079  ajon ./vrk 

KKVL  1996 7232  -  9102 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	14 - 18% 

Risteävä  liikenne  2000 ajon./vrk/suunta  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Liittymän parantamistoimenpiteet 

Sääohjatun  tien jatke, muuttuvat nopeus-
rajoitusmerkit liittymään  1997. 

Suunnittelutilanne: 

Liittymän  parantamista edelleen  on  mie-
titty 

Moottoriväylävarauksen  yleissuunnittelu 
käynnissä. 

C:\PPo\Projektit\Telematiikkaselvitys\Raporttiluonnos  versio  01  .doc 	 Sivu  46/73  
Dipl.  ins.  Petteri  Portaankorva 	 LUONNOS  07.02.98  



Kaakkois-Suomen  tiepilrin telematlikkaselvitys 
	 Keinot 

RAPOATTILUONNOS  06.021998  

VALTATIE  7  
PYHTÄÄN MOTELLI;  
PYHTÄÄ 

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1 996): 

17  onnettomuutta  

o  johtanut kuole-
maan  
(0  henkilöä kuollut)  

5  johtanut henkilöva
-hin koih  in 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

67,73 

365,48 	Liitty- 
mä  

21,61 	Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn  ./km 

1,66 

0,52 	Hvj-o  Kartta  23: Lllkenneonriettomuudet 1992-1996.  

Ongelmat 

Valtatien molemmilla puolilla oleva maan- 
käyttö aiheuttaa liikenteellisiä ongelmia. 

Liittymässä  on  runsaasti raskasta  ja  kan-
sainvälistä liikennettä. 

Kansainvälisen liikenteen kalustossa  on 
 puutteita. 

Kansainvälisen liikenteen kuljettajat suh-
tautuvat välinpitämättömästi vaihteleviin 
keliolosuhteisiin. 

Liittymässä  on näkemäongelmia. 

 Liittymässä ajetaan ylinopeutta. 

Raskaan liikenteen liittyminen sivusuun-
nasta  on  hidasta. 

Liittymässä  on  runsaasti risteävää, kään-
tyvää  ja  liittyvää liikennettä. 

Ongelman seuraukset: 

Liittymässä  on risteävien ajosuuntien  on-
nettomuuksien huomattava kasaumapis

-te.  

Liittymässä  on  tapahtunut vakavia onnet
-tom uu ksia. 

Sivusuunnista  liitytään valtatielle häiriten 
 sen liikennevirtaa.  

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostuvat kaikkina vuodenai-
koina. 

Ongelmat korostuvat erityisesti huonoissa 
keli-  ja valaistusolosuhteissa. 
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Kehittämistarpeet: 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Näkemien  paranta-
minen liittymässä, 
tien geometrian  pa-
rantam in en 

Motellilta  Helsingin 
suuntaan menevien 
ajoneuvojen ohjaami-
nen vaihtoehtoiselle 
reiti  Ile  

Rakenteelliset järjes-
telyt liittymässä 

Valtatien ylittävän 
paikallisen liikenteen 
ohjaaminen vaihto-
ehtoiselle reitille 

VALTATIE  7  
PYHTÄÄN MOTELLI; 

 PYHTÄÄ  

Kartta  24:  Telematiikan soveltamisalueja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Liittymän  muuttuvien nopeusrajoitus- 
merkkien sääohjausmandollisuus  on 

 käytössä. 

Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ohja-
us liittyvän liikenteen mukaan,  kamera- 
järjestelmä 

(Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien oh-
jaus liittyvän liikenteen mukaan, induktio-
silmukka) 

(Kunnossapidon  kehittäminen) 

(Muuttuva reittiopastus) 

(Nopeusvalvonta) 

(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

Muuttuvien opasteiden sääohj 

Telematilkan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Hyödyntää pääväylän  80 km/h  nopeus-
rajoituksen näyttömandollisuutta sivu- 
suunnan liikennetilanteen sekä keliolo-
suhteiden mukaan. 

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju - 
vuuden  ja  häiriötilanteiden  arviointiin. 
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VALTATIE 
 PYHTÄÄN  

PYHTÄÄ  

7 
MOTE LLI; 

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet: 

Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien oh-
jaus liittyvän liikenteen mukaan: 

Valtatielle Motellikujalta  liittyvää lii-
kennettä sekä Ilittymän liikennettä 
seurataan reaaliaikaisesti kamerajär-
jestelmällä. Kamerajärjestelmä  lute-
tään Sääohjattu tie  -järjestelmään, 
jonka kautta kerätyt tiedot välitetään 
Kouvolan Keli-  ja liikennekeskukseen 

 sekä ohjauskesku ksen kautta  mu  ut-
tuville nopeusrajoitusmerkeille. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl 	mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Liikennettä  mit- 	1 	200000 200000 
taava  kamera- 
järjestet  mä 
(reaaliaikainen)  

Muut  150000  
kustannukset 

Toteutus-  350000  
kustannukset 
yhteensä 

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa 	20000 
(35 0/  toteutuskustannuksista) 

C:\PPo\Projektit\Telematiikkaselvitys\Raporttiluonnos  versio  01 .doc 	 Sivu  49/73 
DipI.ins.  Petteri Portaankorva 	 LUONNOS  07.02.98 



Sckfoiz 

barbrt 

( 
-:, 

htäa 	nb 	'.\ - , . ,. 
.•  

VI  

ytlis  kyrkby  

fl-') ,, 
— 

- 

\  
runt  

-_ia: 	.-.  

mi)  

Kaakkois-Suomen tiepiiri  n  telematiikkaselvitys 
	 Keinot  I  

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  7  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA  —  
KYMIN  LIN  NA;  
PYHTÄÄ,  KOTKA  

Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
 vt  7 23:0 - 29:0  

Pituus:  
25,311 km 

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso 

Kapasiteettiin  nähden 
suuri liikennemäärä 

Runsas  raskas ja  kan-
sainvälinen liikenne 

1.  
Moiprt  

—'il— 	 I  

Kartta  25:  Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärä  tiedot.  

Nopeusrajo  itu  kset:  

60 km/h 	80 km/h 	100 km/h  

Välillä Siltakylä - Kyminlinna  on  käytössä 
vaihtuvat nopeusrajoitukset  60 km/h, 80 
km/h  ja  100 km/h. Pyhtään motellin  liitty-
mässä  60 km/h  ja Mokran  liittymässä  60 
km/h Ia 80 km/h. 

Lii  ken nem  a a  rätied ot: 

KVL  1996 	5253 - 14413 ajon./vrk 

KAVL  1996 	4554-15136 ajon./vrk 

KKVL  1996 	6329- 15979 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	10 - 18 %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet:  

Yksityistiejärjestelyt, liittymien  paranta-
minen  

Tien leventäminen,  kevyen liikenteen 
väylä 

Suunniftelutilanne: 

Ohituskaistat  Uudenmaan piirin  raja - 
Siltakylä (3 ohituskaistaa), yksityistiejär-
jestelyt  ja tievalaistus;  tiesuunnitelma  on, 
rakennussuunnitelma  tekeillä, toteutus 

 1997-1 999. 

Moottoriväylävarauksen yleissuunnitelma 
 tekeillä. 
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Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

156  onnettomuutta  

1  johtanut kuole-
maan  
(1  henkilö kuollut)  

33  johtanut henkilö-
vah  I nkoi  hin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

21 ,29 - 67,73 

4,73-21,61 	Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn .1km  

1,03 - 1,66 

0,17 - 0,52Hvj-o  

VALTATIE  7  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA  -  
KYMIN  LIN  NA;  
PYHTÄÄ,  KOTKA  

Kartta  26:  Liikenneonnettomuucjet 1992-1996.  

Ongelmat 

Valtatien liikenne  on  vilkasta. 

Tiejaksolla  on  runsaasti raskasta  ja  kan-
sainvälistä liikennettä. 

Kansainvälisen liikenteen kalustossa  on 
 Puutteita. 

Valtatiellä  on  muuta liikennettä hitaampaa 
liikennettä (kansainvälinen liikenne sekä 
sekaliikennetiellä maatalousliikenne). 

Tiejaksolla  on  vähän ohituspaikkoja  ja 
 ohittaminen  on  hankalaa runsaan  vas-

taantulevan  liikenteen vuoksi. 

Meren läheisyydestä johtuen valtatiellä 
 on  poikkeavat keliolosuhteet. 

Ostoskeskus sijaitsee lähellä moottorilii-
kennetien Sutelan eritasoliittymää. 

Sekaliikennetiellä  on  runsaasti littymiä.  

Ongelman seuraukset: 

Tiejaksolla  ja  liittymissä  on  tapahtunut 
onnettomuuksia. 

Liikenteen jonoutuu  ja liikennevirta  hidas-
tuu valtatiellä. 

Ohitustarve  on  lisääntynyt liikenteen  jo-
noutuessa,  mikä lisää riskiohituksia. 

Sutelan eritasoliittymän itäinen erkane-
misramppi jonoutuu  ja ruuhkautuu. 

Sivusuunnista  liitytään valtatielle häiriten 
 sen liikennevirtaa.  

Ongelman yleisyys: 

Kansainvälisen liikenteen ongelmat  tie- 
jaksolla korostuvat taivlaikaan. 

Sutelan liittymäalueen ongelmat ajoittuvat 
viikon loppuihin  ja lomakauteen. 	- 
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VALTATIE  7  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA  — 

 KYMIN  LIN  NA;  
PYHTÄÄ,  KOTKA  
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Kartta  27: 	Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Kehittä  m istarpeet: 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Hitaan maatalouslii-
kenteen ohjaaminen 
vaihtoehtoiselle reitil-
le 

Tasoliittymien  vähen-
täminen 

Sutelan eritasoliitty
-män ramppien ja 

seututien liittymien ja 
 niiden lähialueen pa-

rantaminen 

Telematiikan  keinot: 

Liikennevirran harmonisointi  välillä Silta- 
kylä -  Kotka, yksiajoratainen tiejakso  

Tiedottaminen keliolosuhteista  on  käytös-
sä välillä Siltakylä -  Kotka 

Varoittaminen keliolosuhteista  on  käytös-
sä välillä Siltakylä -  Kotka 

Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus  on 
 käytössä välillä Siltakylä -  Kotka  

Muuttuvien opasteiden sääohjaus  on 
 käytössä välillä Siltakylä -  Kotka  

(Tiedottaminen liikennetilanteesta) 

(Varoittaminen  tietä ylittävistä hirvieläi-
mistä) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju - 
vu  utta ja  parantaa ajomu kavu  utta.  

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Vähentää ohitustarvetta, hyödyntää pa-
remmin väyläkapasiteettia. 

Vaikuttaa ajoneuvojen välisiin etäisyyk
-si  in. 

Harmonisoida liikennevirtaa.  

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju-
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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VALTATIE  7  
UUDENMAAN PIIRIN  RAJA  -  
KYMIN LINNA; 
PYHTÄÄ,  KOTKA  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet 

Liikennevirran harmonisointi  välillä Silta- 
kylä -  Kotka, yksiajoratainen tiejakso: 

Tiejakson  liikennettä mitataan reaali-
aikaisesti liikenteen automaattisilla 
mittauspisteillä, jotka  on  sijoitettu 
välille Siltakylä -  Kotka tiesääasemi

-en  yhteyteen  tai  erillisinä. Lisäksi jär-
jestelmässä hyödynnetään tiejakson 
ulkopuolisten liikenteen automaaftis

-ten mittauspisteiden  tietoja. Liikenne- 
tiedot välitetään Kouvolan Keli-  ja lii-
kennekeskukseen  sekä ohjauskes-
ku ksen kautta tiejakson muuttuville 
nopeusrajoitusmerkeille. Nopeusra-
joitusmerkkejä ohjataan  sää-  ja  keli- 
tietojen sekä liikennevirran ominai-
suu ksista kerättyjen tietojen mukaan. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl mklkpl 	Mk 
kustannu kset  

Liikenteen 	2 100000 	200000  
automaattinen 
mittauspiste 
(reaal  i  aikainen) 

Ohjauslogiikan 	1 100000 	100000  
luominen  ja  
liittäminen 
Sääohjattu  tie  -  
järjestelmään 

Muut  1000000  
kustannukset 

Toteutus-  1300000  
kustannukset 
yhteensä 

MkIv  

Käyttökustannukset vuodessa 	0 
(3-5 % toteutuskustannuksista) 

•:•  järjestelmän kustannukset ovat hyvin alus-
tavia arvioita 
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Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997:  
vt  7 28:1107-29:500 

 Vt  151:6074-1:6574  

Pituus:  
1,000 km + 0,500 km 

Telemati ikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso -________ 

Eritasoliittymä  

VA  LTAT  I E 7 JA VA  LTAT  I E 15  
KYMIN LINNA;  
KOTKA  

Kartta  28:  Yleiskan'ta, nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärätiedot. 

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Pieniä parantamistoimenpiteitä tehty 
 1 980-luvun lopulla. 

Nopeusrajoitukset:  
50 km/h 	70 km/h 	60-100 km/h  

Valtatiellä  7  vaihtuva  60 km/h, 80 km/h  ja  
100 km/h  nopeusrajoitus. Valtatiellä  15 

 etelästä  50 km/h  ja  pohjoisesta  70 km/h 
nopeusraioitus. 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 
	

14413-23518 ajon./vrk 

KAVL  1996 
	

15136-25736 ajon./vrk 

KKVL  1996 
	

15979 - 26270 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	10 - 16 % 

Suunniftelutilanne:  

Erilaisia ratkaisumalleja  on  kehitetty.  
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VA  LTAT  I E 7 JA VA  LTAT  I E 15  
KYMINLINNA;  
KOTKA  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

15  onnettomuutta  

0  johtanut kuole-
maan  
(0  henkilöä kuollut)  

2  johtanut henkilöva-
hinkoihin 

Onneftomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./1  00 milj.ajon.km  

16,41 -32,65 

	

1,10-6,05 	Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn./km  

1,12 -2,39 

	

0,08 - 0,44 	Hvj-o 

Kartta  29:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Liittymässä  on  runsaasti raskasta  ja  kan-
sainvälistä liikennettä. 

Eritasoliittymän ramppijärjestelyt  poikkea-
vat standardiratkaisuista. 

Liittymisramppi Kyminhinnan  suunnasta 
Haminan suuntaan liittyy liittymisramppiin 
Kotkansaarelta Haminan suuntaan. 

Kääntyminen Helsingistä tulevalta erka-
nemisrampilta  on  ongelmallista Kyminlin-
nan suuntaan. 

Hyväntuulentie  on  leveä  ja sen ajokaisto-
jen  ylittäminen  on  ongelmallista. 
Maankäyttö  on  tiivistä eritasoliittymän lä-
heisyydessä. Sekä historiallisesti arvokas 
ympäristö 

Eritasoliittymä  sijaitsee historiallisesti  ar-
vokkaassa  ympäristössä. 

Ongelman seuraukset: 

Liikenne jonoutuu  ja ruuhkautuu rampeil
-la.  

Liittymässä  on  tapahtunut onnettomuuk-
sia  ja  onnettomuusriski  on  korkea. 
Hyväntuulentielle  liittyminen Helsingin 
suunnasta Kyminlinnan suuntaan aihe-
uttaa viivytyksiä. 

Sivusuunnista  liitytään pääväylille häiriten 
niiden liikennevirtaa. 

Standardista poikkeavassa  liittymässä 
käytetään liian suurta tilannenopeutta. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat esiintyvät jatkuvasti. 
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Kehittämistarpeet: 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu 
 den  käyttäminen 

Standardista polk-
keavien  ratkaisujen 
korvaaminen tavan-
omaisilla ratkaisuilla 

VA  LTAT  I E 7 J A VA  LTAT  I E 15 
 KYMIN LINNA;  

KOTKA 

 

Rakenteelliset järjes-
telyt liittymäalueella 

 

I 

A  

Kartta  30:  Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden penaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot:  Telematiikan  keinojen  tavoifteet: 

Varoittaminen  vaarallisesta tasollitty- Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju- 
mästä vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

(Tiedottaminen liikennetilanteesta) Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

(Nopeusrajoitusmerkkien liikennetieto-  Alentaa ajonopeuksia. 
ohjaus) Valmistaa tienkäyttäjät kohtaamaan  pää- 

______ 	______ 	- ___________  suunnan  vilkas  liikenne. 

Antaa liikennekeskukseen ajantasaista 
tietoa liikennetilanteesta liikenteen suju- 
vuuden  ja häiriötilanteiden  arviointiin. 
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VALTATIE  7 JA  VALTATIE  15  
KYMIN  LIN  NA;  
KOTKA  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet:  

Varoittaminen  vaarallisesta tasoliitty-
mästä: 

Kotkansaarelta Haminaan  suuntautu-
vaa liikennettä mitataan ennen  ramp- 
pia reaaliaikaisesti  liikenteen auto-
maattisella mittauspisteellä. Liikenne- 
tiedot vätitetään Kouvolan Keli-  ja lii-
kennekeskukseen  sekä ohjauskes-
kuksen kautta muuttuville varoitus-
merkeille Kyminlinnasta Haminaan 
johtavalle rampille, joka liittyy  Kotkan- 
saarelta Haminaan johtavalle  ram-
pille. Kotkansaarelta Haminaan  joh-
tavan  rampin  liikenteen ollessa vil-
kasta, ramppien välisessä liittymässä 
osoitetaan muuttuvan väistämisvel-
vollisuus risteyksessä -liikennemerk-
kiä  ja  sitä vastaavaa muuttuvaa  en-
nakkomerkkiä tai muuttuvaa  pakolli-
nen pysähtyminen -liikennemerkkiä 
sekä sitä vastaavaa muuttuvaa  en-
nakkomerkkiä. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl 	mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Liikenteen 	1 	100000 100000  
automaattinen 
mittauspiste 
(reaaliaikainen)  

Mekaaninen 	1 	30000 30000 
väistämisvel - 
vol  I isu us 
risteyksessäl  
pakollinen 
pysähtym  jne  n  
liikennemerkki 

Mekaaninen 	1 	20000 20000 
lisäkilpi  200 m/ 
STOP 200 m  

Muut  140000  
kustannukset 

Toteutus-  290000  
kustannukset 
yhteensä  

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa  10000 
(3-5  % toteutuskustannuksista) 

C:\PPo\Projektit\Telematiikkaselvitys\Raporttiluonnos  versio  01  .doc 	 Sivu  57/73  
DipI.ins.  Petteri  Portaankorva 	 LUONNOS  07.02.98  



Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys 
	 Keinot  I  

RAPORTflLUONNOS  06.02.1998  

• 	 • 	
L A 	 LA 	 A  

Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1 .1 .1997:  
vt  735:3110-42:2780  

Pituus: 
-  36,742 km 

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Kokonaisuutena käsitelty 
valtatiejakso 

Runsas  raskas ja  kan-
sainvälinen liikenne  

I  

-  

Kartta  31: 

	

t •--. ' 	.: 	-' 
/ __-. 	- 	•-  0 

 ,' •• 	••__ 	io14' 

Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset: 

60m/h 	80km/h 	100 km/h 

60 km/h pistekohtainen  nopeusrajoitus 
yksittäisissä liittymissä. Lisäksi  30 km/h  ja 

 50 km/h  nopeusrajoitus valtakunnan rajan 
läheisyydessä. 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	1642 - 4271 ajon./vrk 

KAVL  1996 	1956 - 4267  ajon ./vrk 

KKVL  1996 	1845 - 5432 ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	17 - 35 %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet:  

Suunnittelutilanne: 

Liittymäjärjestelyt  ja  kevyen liikenteen 
väylä Virojoella, tiesuunnitelma  1996, 

 toteutus  -2000. 

Ohituskaistat, tarveselvitys  1996. 

Moottoriväylä, tarveselvitys. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematsikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORTI1LUONNOS  06.02.1998  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

121  onnettomuutta  

5  johtanut kuole-
maan  
(6  henkilöä kuollut)  

20  johtanut henkilö-
vahinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

16,19 - 240,08 

2,87 - 24,01 Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn./km  

0,24 - 1,44 

0,04 - 0,18 	Hvj-o  

VALTATIE  7  
HAMINA  - VAALIMAA;  
HAMINA, VEHKALAHTI, VIROLAHTI 

Kartta  32:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Tiejaksolla  ajetaan huomattavaa ylinope-
utta  ja  ohitetaan varomattomasti. 

Tiejaksolla  on  runsaasti raskasta  ja  kan-
sainvälistä liikennettä. 

Kansainvälisen liikenteen kalustossa  on 
 puutteita. 

Kansainvälisen liikenteen kuljettajat suh-
tautuvat välinpitämättömästi vaihteleviin 
keliolosuhteisiin. 

Meren läheisyydestä johtuen tiejaksolla 
 on  poikkeavat keliolosuhteet. 

Tiejaksolla  kansainvälisen liikenteen  Iii-
kennekäyttäytyminen  poikkeaa suomalai-
sesta liikennekulttuurista. 

Virojoen  liittymässä lisäksi näkemä-  ja 
 maankäyttöongelmat  sekä valtatien va-

laistuksen puuttuminen. 

Ongelman seuraukset: 

Liikenne jonoutuu  ja  liikennevirta  hidastuu 
valtatiellä. 

Ohitustarve  on  lisääntynyt liikenteen  jo
-noutuessa,  mikä lisää riskiohituksia. 

Tiejaksolla  on  korkea onnettomuusriski. 

Virojoen  liittymä  on  onnettomuuksien ka-
saumapiste. 

Ongelman yleisyys: 

Kansainvälisen liikenteen ongelmat kär-
jistyvät talviaikaan 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot  I  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittämistarpeet: 

Liikennekäyttäytymi 
 sen  parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

VALTATIE  7  
HAMINA — VAALIMAA; 
HAMINA, VEHKALAHTI, VIROLAHTI 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Valtatien  7  ja  seutu- 
tien  384 liittymän  pa-
rantaminen Virojoella 

Pysäköimis-  ja leväh-
dysalueiden  kehittä-
minen 

!C14H 
liehikkäIä  

.--  i- 

/ 	I 	 -.  

—a'" 	 "  'N 
	 a 	/ 	8) 	''O  kIidI 

Kartta  33: Telematilkan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Nopeusvalvonta -  tiedottaminen  raja- 
asemalle 

(Liikennevirran harmonisointi) 

 (Tiedottaminen liikennetilanteesta) 

(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

(Muuttuvien opasteiden sääohjaus) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Alentaa ajonopeuksia. 

Harmonisoida liikennevirtaa.  
Antaa  raja-asemalle ajantasaista tietoa 
liikenteessä havaituista ylinopeuksista. 
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Kaakkois-Suomen  tiepilrin telematiikkaselvitys 
	 Keinot 

RAPORTTILUONNOS  0602.1998  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet: 

Nopeusvalvonta -  tiedottaminen  raja- 
asemalle: 

Tiejaksolle  sijoitetaan kameravalvon-
tapisteitä, joissa kierrätetään nopeus-
valvontakameraa. Nopeusvalvonnas

-ta  tiedotetaan tiedotustaululla. Digi- 
taaliselta valvontakameralta  välite-
tään tieto ylinopeu ksista  raja-asemal-
le. Käytännöllä pyritään vaikuttamaan 
kansainvälisen liikenteen aiheutta-
miin turvallisuusriskeihin  ja  suureen 
välinpitämättörnyyteen liikenteessä. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- kpl mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Kameravalvon-  7 20000 140000 
tapiste 

Digitaalinen  1 300000 300000 
valvontakamera  

Raja-aseman  1 30000 30000  
laitteisto 

Muut  500000  
kustannukset 

Toteutus-  970000  
kustannukset 
yhteensä 

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa  
J3-5 % toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen  tiepiiriri telematlikkaselvitys 
	 Keinot 

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  12  
KAUSALA;  
IITTI 

Kohteen yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
 Vt  12 230:3944-

230:7546  

Pituus:  
3,602 km  

Telemati ikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Taajaman läpi kulkeva 
liikenne 

 

Kartta  34:  Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä liikennemäärä tiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

60 km/h  

Taaiama-aluetta 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	5909  -  6395  ajon./vrk 

KAVL  1996 	5498-6188  ajon./vrk 

KKVL  1996 	7139  -  7647  ajon ./vrk 

Raskaan liikenteen osuus 	15%  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet: 

Nykyisen tien parantamista  1997-1998.  

Liittymien kanavointeja  1993-1997. 

 Kevyen liikenteen alikulkuja  1993-1 997.  

Suun nittel  uti  Ian  ne: 

Ohitustie (tiesuunnitelma). 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  12 
 KAUSALA; 

 IITTI 

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

27  onnettomuutta  

O  johtanut kuole-
maan  
(0  henkilöä kuollut)  

9  johtanut  hen kilöva-
- 	hinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosj  
(1992-1996):  
onn./100 milj.ajon.km  

53,88 

14,76 	Hvj-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn./km  

1,21 

0,33 	Hvj-o  

Kartta  35:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Valtatien liikenne  on  vilkasta. 

Tiejakson talvikunnossapito  on  ongelmal- 
lista useiden liittymien vaikutuksesta. 

Tiejakson geometria  ja poikkileikkaus 
 ovat puutteellisia (kapeus, mutkaisuus  ja 

mäkisyys). 

Tiejaksolla  on  useita tasoliittymiä, joissa  
on  runsaasti valtatielle liittyvää  ja sen 

 ylittävää liikennettä. 

Taajaman nopeusrajoitukset hidastavat 
valtatien pitkämatkaista liikennettä. 

Kevyt liikenne ei käytä alikulkuja  

Ongelman seuraukset: 

Liittymien  läheisyydessä  on  tapahtunut 
suistumisonnettornuuksia talvella. 

Sivuteiltä  liittyvä liikenne liukastaa talviai-
kaan valtatiellä liittymien lähialueita. 

Liittymien  määrä lisää onnettomuusriskiä. 

Sivusuunnan lilkenteelle  aiheutuu viivy-
tyksiä vilkkaan liikenteen aikana. 

Sivusuunnista  liitytään valtatielle häiriten 
 sen liikennevirtaa.  

Ongelman yleisyys: 

Pitkämatkaisen  liikenteen ongelmat esiin-
tyvät jatkuvasti. 

Kunnossapito-ongelmat ajoittuvat talviai-
kaan. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 
	

Keinot  I  
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittämistarpeet: 

Talvikunnossapidon 
 parantaminen 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 
Oikean tilannenopeu

-den  käyttäminen 

Näkemien  paranta- 
minen liittymissä 

Kevyen liikenteen 
järjestelyjen paran-
taminen 

Tasoliittymien  vähen-
täminen 

VALTATIE  12 
KAUSALA; 

 IITTI 

Kartta  36:  Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti.  

Telematiikan  keinot: 

Nopeusvalvonta 

(Liikennevirran harmonisointi) 

(Varoittaminen  vaarallisista tasoliittymis
-tä)  

(Tiedottaminen ajoneuvojen välisestä 
turvallisesta etäisyydestä) 

(Tiedottaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Nopeusrajoitusmerkkien sääohjaus) 

(Muuttuvien opasteiden sääohjaus)  

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju- 
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Helpottaa sivusuunnan liikenteen liitty- 
mistä pääsuunnan liikennevirtaan. 

Alentaa ajonopeuksia. 

Harmonisoida liikennevirtaa. 
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Kaakkois-Suomen  tiepiiri  n  telematiikkas&vitys 	 Keinot  
RAPORITILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  12 
 KAUSALA; 

 IITTI 

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet: 

Nopeusvalvonta: 

Tiejaksolle  sijoitetaan kameravalvon-
tapisteitä, joissa kierrätetään nopeus-
valvontakameraa. Nopeusvalvonnas

-ta  tiedotetaan tiedotustau lu  ha.  Varsi-
naisen valvonnan hoitaa poliisi. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl mk/kpl 	Mk  
kustannukset  

Kameraval- 	8 	20000 160000 
vontapiste 

Valvontakame- 	1 	300000 300000  
ra  

Muut  150000  
kustannukset 

Toteutus-  610000  
kustannukset 
yhteensä 

Mk/v 

Käyttäkustannukset  vuodessa  
(35 0/  toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen  tieplirin telematiikkaselvitys 
	 Keinot  I  

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  15 JA KOTKANTIE 
PAIMENPORTTI;  
KOTKA  

Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997:  
vt  15 1:2342-1:3342  

Pituus:  
0,500 km  +  0,500 km  

Telematiikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde - 

Valo-ohjattu tasoliittymä 

Kartta  37:  Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset:  
50 km/h 	70 km/h  

Liittymässä pistekohtainen  50 km/h  nope-
usrajoitus. 

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	 20064  ajon./vrk 

KAVL  1996 	 18585  ajon./vrk 

KKVL  1996 	 21881  ajon./vrk  
Raskaan liikenteen osuus 	1 6  %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet:  
Paimenportin  liikennevalojen virittely ää- 
rimmilleen  1990 -luvun puolivälissä. 

Suunnittelutilanne: 

Paimenportti - Haukkavuori, eritasoliitty
-mä  ja  Haukkavuoren ramppi  (rakennus- 

suunnitelma). 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot 
RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  15 JA  KOTKANTIE 
PAlMEN  PORTTI;  
KOTKA  

Liikenneonnettomuudet  
(1992-1996): 

34  onnettomuutta  

1  johtanut kuole-
maan  
(1  henkilö kuollut)  

8  johtanut henkiläva-
hinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996):  
onn./1  00  milj.ajon.km  

32,65 

355,03 	Liitty- 
mä  

6,05 	Hvj-o  

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn .1km  

2,39 

0,44 	Hvj-o  Kartta  38:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Liittymässä  on  vilkas  liikenne kaikilla  tulo- 
suunnilta. 

Valtatiellä ajetaan ylinopeutta. 

Liittymässä  on  runsaasti raskasta  ja  kan-
sainvälistä liikennettä. 

Liikennevaloja  jätetään noudattamatta 
kaikista tulosuunnista. 

Hyväntuulentien  suunnasta vasemmalle 
kääntyvien erillinen vaihe aiheuttaa kul-
jettajille sekaannusta. 

Liittymässä geometria  on  puutteellinen, 
minkä seurauksena liittymässä  on  oike-
alle kääntymiskielto Hyväntuutentieltä. 

Hyväntuulentien  oikealle kääntymiskieltoa 
ei noudateta. 

Liittymään saapuu kiellosta huolimatta 
kevyttä liikennettä. 

Ongelman seuraukset: 

Liittymä  on  onnettomuuksien merkittävä 
kasaumapiste. 

Liittymän tyyppionnettomuutena  ovat  ris-
teämis- ja kääntymisonnettomuudet. 

Hyväntuulentiellä  on  tapahtunut perään-
ajo-onnettomuuksia valo-ohjatussa liitty-
mässä. 

Liittymässä  on  tapahtunut risteämisonnet-
tomuuksia, kun Hyväntuulentietä ajetta-
essa ei noudateta liikennevaloja. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat esiintyvät jatkuvasti. 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkaselvitys 	 Keinot  
RAPOATTILUONNOS  06.02.1998  

Kehittämistarpeet: 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Liikennevirran  hal-
linta 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Liittymän  muuttami-
nen eritasoliittymäksi 

Liikenteenohjauslait
-teiden havaittavuu

-den  parantaminen 

VALTATIE  15 JA KOTKANTIE 
PAlMEN  PORTTI;  
KOTKA  

Kartta  39:  Telematiikan soveltamisalueja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot: 

Valo-ohjatun liittymän automaattinen val-
vonta 

(Liikennevirran hidastaminen  ennen  hit-
tymää jononpituuksien  mukaan etääm-
mällä hiittymästä) 

(Vaarahlisesta  liittymästä varoittaminen) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet: 

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju - 
vu  utta ja  parantaa ajomu kavu  utta.  

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Alentaa ajonopeuksia. 

Vaikuttaa ajoneuvojen välisiin etäisyyk
-sun. 

Harmonisoida liikennevirtaa. 
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Kaakkois-Suomen  tiepilrin telematiikkaselvitys 
	 Keinot  

RAPORITILUONNOS  06.02.1998  

VALTATIE  15 JA KOTKANTIE 
PAlMEN  PORTTI;  
KOTKA  

Telematilkan  keinojen toimintaperiaatteet: 

Valo-ohjatun liittymän automaattinen val-
vonta: 

Liittymään sijoitetaan pääsuunnan 
liikenteelle kameravalvontapisteet, 
joista valvotaan liikennevalojen nou-
dattamista. Kameravalvontapisteissä 
kierrätetään valvontakameraa. Valo-
ohjatun liittymän automaattisesta val-
vonnasta tiedotetaan tiedotustaululla. 
Varsinaisen valvonnan hoitaa poliisi. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl 	mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Kameravalvon- 	2 	20000 40000  
tapiste 

Valvontakame- 	1 	300000 300000  
ra  

Muut  80000  
kustannukset 

Toteutus-  420000  
kustannukset 
yhteensä  

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa  
(3-5  % toteutuskustannuksista) 
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Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys 
	 Keinot  I  

RAPORTTILUONNOS  06.02.1998  

Kohteen  yleistiedot: 

Tieosoite  1.1.1997: 
 vt26  01 :0-11:0  

Pituus:  
46,502 km  

Telemati ikkaselvityksen 
 kohteet -vaihe: 

Paikkaan sidottu kohde 

Pidemmät tieosuudet 

Vähäinen liikennemäärä 
 ja  tien heikko geometria 

Runsas  raskas ja  kan-
sainvälinen liikenne  
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Kartta  40:  Yleiskartta, nopeusrajoitukset  sekä  liikennemäärätiedot. 

Nopeusrajoitukset:  

60 km/h 	80 km/h  

Pistekohtainen  60 km/h  Pyhällössä.  Yleis-
raioitu  s?  

Liikennemäärätiedot: 

KVL  1996 	1395  -  3749  ajon ./vrk 

KAVL  1996 	1402  -  3717  ajon ./vrk 

KKVL  1996 	1734  -  4887  ajon./vrk  

Raskaan liikenteen osuus 	13  -  30  %  

Viime aikoina toteutetut toimenpiteet:  

Väistötiloja rakennettu  1994-1997.  

Kevyen liikenteen väylä Ruissalo -  Hu - 
sula  1996-1 997.  

Suunnittelutilanne:  

Pieniä parantamistoimenpiteitä tehdään 
vuoden  2000  jälkeen. 

Tarveselvitys  1993.  

Toimenpidepäätös  1995  (tiepiiri) 

Hankepäätös  1995  (TIEL keskushallinto) 
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Liikenneonnettomuudet  
(1 992-1996): 

93  onnettomuutta  

1  johtanut kuole-
maan  
(1  henkilöä kuollut)  

14  johtanut henkilö-
vahinkoihin 

Onnettomuusaste/vuosi  
(1992-1996): 
onn./100 milj.ajon.km  

17,26 - 79,32 

3.94 - 19.38 Hvi-o 

Onn.tiheys/vuosi  
(1992-1996):  
onn./km  

0,21 -0,55 

04-0,13 	H  

VALTATIE  26  
HAMINA  -  TAAVETTI; 
VEHKALAHTI, ANJALAN KOSKI, 
LUUMÄKI 

Kartta  41:  Liikenneonnettomuudet  1992-1996.  

Ongelmat: 

Tiejakson  pysty-  ja  vaakageometria  sekä 
poikkileikkaus ovat puutteellisia. 

Tiejakson  liittymissä  on näkemäongelmia 

Tiejaksolla on  paljon raskasta liikennettä. 

Raskaalla liikenteellä  on  ongelmia tiejak-
solla liukkaalla kelillä. 

Tiejaksolla  on  vähän ohituspaikkoja. 

Tiejaksolla  käytetään liian suurta tilanne- 
nopeutta. 

Tiejakson keliolosuhteet  vaihtelevat pai-
kallisesti. 

Kunnossapidon  taso vaihtelee ajoittain 
kunnossapitäjän mukaan. 

Tiejakson  eteläosassa  on ilmastoraja.  

Ongelman seuraukset: 

Tiejaksolla  on  tapahtunut runsaasti on-
nettomuuksia. 

Raskaan liikenteen ongelmat tiejaksolla 
heijastuvat liikenteen sujuvuuteen. 

Ohitustarve  on  lisääntynyt liikenteen  jo
-noutuessa,  mikä lisää riskiohituksia. 

Keliolosuhteiden  vaihtelu tiejaksolla vai-
keuttaa kunnossapitoa sekä heikentää 
tien liikennöitävyyttä. 

Kunnossapitotyöt  ovat paikoittain vaikeita 
 tai  jona vaarallisia. 

Ongelman yleisyys: 

Ongelmat korostuvat huonoissa  sää-  ja 
 keliolosuhteissa. 
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Kehittäm istarpeet: 

Talvikunnossapidon 
 parantaminen 

Liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen 

Oikean tilannenopeu
-den  käyttäminen 

Näkemien  paranta- 
minen liittymissä  

Tien  geometrian  pa-
rantaminen  

Tien  leventäminen  

VALTATIE  26  
HAMINA  -  TAAVETTI; 
VEHKALAHTI, ANJALANKOSKI, 
LUUMÄKI 

-.:-• 

-  

5\  - 	 * 

/:_ 	.-:---'° 
Kartta  42 

	
Telematiikan soveltamisalue  ja  laitteiden periaatteellinen 
sijainti. 

Telematiikan  keinot:  

Kunnossapidon kehittäminen 

Tiedottaminen keliolosuhteista autoilijoi-
den omiin laitteisiin 

Tiedottaminen keliolosuhteista tiedotus- 
pisteissä 

(Varoittaminen keliolosuhteista) 

(Varoittaminen kunnossapitotöistä) 

 (Liikkuva kelinhavainnointi) 

Telematiikan  keinojen tavoitteet:  

Lisätä liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta  ja  parantaa ajomukavuutta. 

Vaikuttaa ajokäyttäytymiseen. 

Antaa kunnossapitäjille ajantasaista tie-
toa tiejakson keliolosuhteista. 

Antaa tienkäyttäjille ajantasaista tietoa 
tiejakson keliolosuhteista. 

Vaikuttaa ajoreitteihin. 

Vaikuttaa  matkan ajoitukseen.  

Vaikuttaa oikean tilannenopeuden käyt-
töön. 

Vaikuttaa ajoneuvojen välisiin etäisyyk
-sun.  

Antaa kelikeskukseen ajantasaista tietoa 
vallitsevista keliolosuhteista. 
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VALTATIE  26  
HAMINA  -  TAAVETTI; 
VEHKALAHTI, ANJALANKOSKI, 
LUUMÄKI  

Telematiikan  keinojen toimintaperiaatteet:  

Kunnossapidon kehittäminen: 

Tiesääasemien  ja  kelikameran  väli-
tyksellä kerätään tieto tiejaksolla val-
litsevista keliolosuhteista. Kerättävää 
tietoa laajennetaan kuvaamaan keli- 
tilannetta tiesääasemien välisillä  tie-
jaksoilla.  Tieto välitetään Kouvolan 
Keli-  ja  liikennekeskukseen  sekä  tie-
mestaripiireihin. Hälytysten  tullessa 
tiejaksolla tehdään tarpeelliset kun-
nossapitotyöt. 

Tiedottaminen keliolosuhteista autoilijoi-
den omiin laitteisiin: 

Tiesääasemien  ja  kelikameran  väli-
tyksellä kerätään tieto tiejaksolla val-
litsevista olosuhteista. Tieto välite-
tään Kouvolan Keli-  ja  liikennekes-
kukseen,  josta edelleen RDS-TMC-
palvelun sekä  GSM-palvelun välittä-
jien kautta tienkäyttäjille. 

Tiedottaminen keliolosuhteista tiedotus- 
pisteissä: 

Tiesääasemien  ja  kelikameran  väli-
tyksellä kerätään tieto tiejaksolla val-
litsevista olosuhteista. Tieto välite-
tään Kouvolan Keli-  ja  liikennekes-
kukseen,  josta edelleen huoltoase-
mille sijoitettuihin tiedotuspisteisiin. 
Tiedotuspisteet sijoitetaan valtatien  7 

 ja  valtatien  26 liittymän länsipuolelle 
 sekä valtatien  6  ja  valtatien  26 

liittymän  itäpuolelle. 

Telematiikan  keinojen alustavat 
kustannukset: 

Toteutus- 	kpl 	mk/kpl  Mk  
kustannukset 

Tiesääasema 	2 	100000 200000 

Kelikamera 	1 	40000 40000 

Liityntä RDS- 	1 	0 0 
TMC-palvelua 
tarjoaviin  
rad  ioasem  ii n 

Liityntä  GSM- 	1 	0 0  
palvelua  
ta  rjoaviin 
operaattoreihin 

Tiedotuspisteet 	2 	50000 100000 
huoltoasemilla  

Muut  250000  
kustannukset 

Toteutus-  590000  
kustannukset 
yhteensä  

Mk/v  

Käyttökustannukset vuodessa  30000 
J5  % toteutuskustannuksista) 
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Merkkien selitykset  

Nopeusrajoitukset  

40 
50 
60 

/V70  
p4/80 

100 
120 

 Yleisrajoitus  tai  taajama  

4580  KVL  

18 	Raskas  liikenne  

d"Valtatie 

Tiedotuspiste 

Tiesääasema 

Tiedotustaulu  

Viitta  

1 	Puoliporttaali  ja  nopeussuositus 

• 
Ohituskiefto 

Ohituskielto päattyy 

Väistämisvelvollisuus 

Valvontakamera  

Kamera  

Kelikamera 

: 	Liikenteen automaattinen mittauspiste 

Liikenteen automaattinen mittauspiste 

Jonoilmaisin 

- 	-Jonoilmaisin 
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