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Tiivistelmä  

Tässä työssä  on  selvitetty valtatien  6  Selkäharjun  ja  Tapavainolan liittymi
-en  liikenneolosuhteita  ja  ongelmia sekä  liittymien  parantamista  liikennete-

lematiikan  keinoin.  Liittymät  ovat onnettomuuksien  kasautumispaikkoja  ja 
 vilkkaan liikenteen aikana  on  liittymissä  toimivuusongelmia.  Suunnittelun 

lähtökohtana  on  vuonna  1998  laaditussa  Kaakkois-Suomen tiepiirin  tele -
matiikkaselvityksessä  esitetyt  liittymän parantamistoimenpide -ehdotukset. 

Valtatien  6  parantamissu  u  nnitelmiin  sisältyy  Selkäharjun tasoliittymän  kor-
vaava  eritasoliittymä.  Suurten rakennuskustannusten takia  on  toteutus 
viivästynyt  ja  siksi  on  haluttu selvittää miten  liikennetelematiikkaa  hyödyn-
täen olisi mandollista vähentää ongelmia ennen  eritasoliittymän  valmistu-
mista. Muuttuvia  nopeusrajoitusmerkkejä  käyttäen voitaisiin helpottaa  si -
vusuu nnan  liikenteen liittymistä päätielle  ja  parantaa liikenneturvallisuutta.  

Liittymien  ongelmia selvitettiin vuonna  2000  tehdyillä  liikennelaskennoilla,  
nopeus-  ja  liikennemittauksilla  sekä  videokuvauksilla,  joilla tutkittiin liiken-
teen sujuvuutta liittymissä  ja  erityisesti päätielle  liittymisessä  esiintyviä on-
gelmia  ja  viivytyksiä. HUTSIM -ohjelmalla  simuloitiin liittymien  toimintaa  ja 

 päätien muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusta  liikennevirtaan  ja  viivy-
tyksiin. Videokuvausten  perusteella todettiin  Tapavainolan liittymän  on-
gelmat nykyisillä  liikennemäärillä  suhteellisen vähäisiksi  ja  siksi  telematiik-
karatkaisuehdotukset rajattiin Selkäharjun  liittymään. 

Tutkimuksissa todettiin  Selkäharjun liittymän  ongelmien keskittyvän  vilk-
kaimman  liikenteen  ajankohtiin. Kesäviikonloppuliikenteen  ongelmien laa-
juutta ei voitu  kovin  tarkasti selvittää  videokuvausten  puutteiden takia. 

Ehdotettu  liikennetelematiikkaratkaisu  sisältää  80/60 km/h  muuttuvat  no-
peusrajoitusmerkit valtatielle  6  Selkäharjun liittymän  molemmin puolin. 
Järjestelmää ohjataan automaattisesti päätien  liikennemäärien  ja  liittyvän 
tien  jonopituuksien  mukaan. Alennettu nopeusrajoitus olisi aluksi käytössä 
noin  8  %  ajasta  ja  noin  15-20  % liikennemäärästä.  Järjestelmää  varaudu-
taan  laajentamaan vaiheittain  eritasoliittymän  toteutuksen mukaan.  Sää-  ja  
keliohjausmandollisuus  on  lisättävissä  jo  ensimmäisessäkin vaiheessa.  

Simulointitulosten  mukaan  telematiikkajärjestelmän  käyttö vähentää liitty-
vän suunnan  viivytyksiä  vilkkaan liikenteen aikana eli helpottaa liittymistä 
päätielle, mutta lisää päätien  viivytyksiä  siten, että  kokonaisviivytykset  
hieman kasvavat. Järjestelmä laskee  keskinopeuksia  ja  parantaa liiken-
neturvallisuutta, arvioitu  onnettomuusvähenemä  on 8,2  %. 

Telematiikkaratkaisun  ensimmäisen vaiheen kustannusarvio  on  noin 
 685.000  mk  ja  käyttökustannukset noin  25.000  mk vuodessa. Hankkeen 

hyöty-kustannussuhde  on  laskettu  5  vuoden  käyttöajalla  ja  on  onnetto-
muuskustannusten  laskentatavasta riippuen  0,8.  .  .2,2.  Hankkeen toteutus 

 on  perusteltua tutkimus-  ja  kokeilukohteena,  jolla parannetaan liikennetur-
vallisuutta  ja  helpotetaan  liittymistä valtatieltä  13  valtatielle  6.  

Mikäli hanke toteutetaan, selvitetään  telematiikkajärjestelmän  vaikutuksia 
ennen-jälkeen tutkimuksilla.  
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Abstract 

This study deals with the traffic problems in two junctions on the main road 
6 at Selkäharju in south-east Finland. Traffic safety problems and difficulty 
in accessing from minor road to priority road occur in these junctions 
during rush hours and summer weekends. 

An interchange was planned to solve these traffic related problems, but 
due to its high costs it seems to be impossible to begin the construction in 
the near future. That is why the  Kaakkois-Suomi Region of the Finnish 
Road Administration (Finnra) has decided to look for new ideas to 
improve the fluency and safety of these junctions before the construction 
of the interchange. 

The purpose of this study was to examine the problems of these junctions 
and to plan a traffic management solution in order to ease the access to 
the priority road and to decrease both the seriousness and the amount of 
traffic accidents. Because the most difficult problems were found on the T- 
junction of two main roads, the study deals with the impact of variable 
speed limits at that one. 

The fluency of the T-junction and the impacts of the planned traffic 
management system was examined with the HUTSIM traffic simulation 
software. The variable speed limits of the priority road were planned to be 
used during heavy traffic in order to make it easier to access to the priority 
road. Simulations using variable speed limits of 50, 60 or 70 km/h instead 
of the existing 80 km/h during the heavy traffic flow were carried out in 
order to assess the impacts on delays on priority road and on minority 
road. 

Speed limit 60 km/h was estimated to be the best choice because 70 km/h 
did not affect enough to the easier access to the priority road, and 50 km/h 
would increase the delays on priority road too much. 

Automatic control of the variable speed limits should lower the speed limit 
during heavy traffic or if the queue on the minority road is longer than 10 
vehicles. The lower speed limits improve traffic safety and decrease 
accident costs due to decreased speeds. The fiber-optic variable speed 
limit signs also have additional effect on driver behavior to follow better 
existing speed limit. 

The cost-benefit ratio of this traffic management system was estimated to 
be 0,8.. .2,2 when the lifetime of the system was estimated to be five 
years. The evaluation method of the accident costs has an essential effect 
to the cost-benefit ratio. The implementation of the system will cost 680 
000 FIM. Annual operating costs are about 25 000 FIM. 

The implementation of this traffic management system is justified as an 
experiment as well as for it's positive effects on traffic safety and easier 
access to the priority road. 

The study has been granted European Community financial support in the 
field of Trans-European Networks - Transport (TEN-T). 



ALKUSANAT 

Valtateiden  6  ja  13 Selkäharjun  liittymä sekä viereinen Tapavainolan liitty-
mä ovat liikenneonnettomuuksien kasautumispaikkoja  ja  niiden liikenteelli-
sessä toimivuudessa  on  ongelmia. Myös Tapavainolan nelihaaraliittymä  on 

 päätien ylittävälle liikenteelle hankala lähinnä kesäviikonloppuruuhkien 
aikana. 

Valtatien  6 kehittämisselvityksessä  välillä Lappeenranta - Imatra  on  esi-
tetty eritasoliittymä korvaamaan nykyinen Selkäharjun liittymä. Eritasoliit-
tymän  ja  siihen liittyvien tiejärjestelyiden suurten rakennuskustannusten 
takia  on  toteutus viivästynyt. 

Nyt laadittu suunnitelma  on  jatkoa Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen 
telematiikkaselvitykselle, jossa oli yhtenä tutkittavana kohteena Selkähar

-jun  liittymä. 

Tässä työssä  on  tutkittu Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymien liikenteelli-
siä  ongelmia  ja  suunniteltu liikennetelematiikkaa hyödyntävä ratkaisu, jolla 
helpotetaan sivusuunnan liikenteen liittymistä päätielle sekä parannetaan 
liikenneturvallisuutta. Tavoitteena  on  ollut selvittää, voidaanko kohtuullisin 
kustannuksin toteutettavalla telematiikkajärjestelmällä saada aikaan sellai-
sia vaikutuksia, että järjestelmän toteuttaminen olisi perusteltua. Eri-
tasoliittymän toteutus vaatii suunnitteluineen vähintään kolme vuotta  ja 

 sinä aikana pyritään vähentämään ongelmia nopeasti toteutettavalla  tele-
matiikkajärjestelmällä.  

Selvityksen  on  laatinut Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta Itä- 
Suomen Viatek Oy, jossa työstä  on  vastannut diplomi-insinööri Erkki 
Kauste. Lisäksi työhön  on  osallistunut diplomi-insinööri Timo Pöntinen Itä- 
Suomen Viatek Oy:stä  ja  insinööri Rauno Laitinen, dipiomi-insinööri Hannu 
Sainio sekä tekn.yo. Mette  Granberg Viatek  Oy:stä. Työtä  on  ohjannut 
työryhmä, johon ovat kuuluneet Kaakkois-Suomen tiepiiristä kehittämis-
päällikkö Petteri Portaankorva (puh.joht.), liikenteen palvelupäällikkö Yrjö 
Pilli-Sihvola, ryhmäpäällikkö Reijo Kukkonen, tieinsinööri Jaakko Myllylä 
sekä Tielaitoksen keskushallinnon liikenteen palvelut —yksiköstä diplomi- 
insinööri Esko Hyytiäinen. 

Liikennelaskennat, videokuvaukset  ja nopeusmittaukset  on  suorittanut 
Tielaitoksen Tuotanto. Telematiikkajärjestelmän rakennekaavion  ja kus-
tannusarvion  on  laatinut sähköteknikko Ari Tuomainen Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä. 

Selvitykseen  on  saatu Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehit-
tämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks - Transport) - 

 rahoitusta. 

Kouvolassa, joulukuussa  2000  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

 1.1  Lähtökohdat 

Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen  telematiikkaselvityksen (Tielaitoksen 
 selvityksiä  42/1998)  tavoitteena oli selvittää  telematiikan käyttömandolli-

suudet  liikenteen  hallinnan ja  liikennetiedotuksen apuvälineenä  Kaakkois- 
Suomen  tiepiirissä  sekä selvittää  telematiikan hyödyntämiskeinojen  kus-
tannuksia  ja  vaikutuksia. Selvitys toteutettiin vaiheittain seuraavasti:  

•  kuvattiin tiepiirin  tieosuuksien  ja  liittymien  ongelmia  
•  esitettiin  esimerkkikohteisiin telematiikan hyödyntämiskeinoja 
•  arvioitiin miten esitetyt  hyödyntämiskeinot  vaikuttavat liikenteeseen  
•  selvitettiin  ja  vertailtiin  menetelmiä, joilla tieliikenteen  telematiikan  tabu - 

dellisuutta  ja  hyödyntämisen järkevyyttä voidaan arvioida  ja  tukea  
•  selvitettiin  liikennetelematiikan  hyödyntämisen  liikennetaloudellisuutta  

valituissa kohteissa  

Tebematiikkaselvityksen  yhtenä  ongelmakohteena  oli Lappeenrannan  Sel
-käharjussa  sijaitseva  valtateiden  6  ja  13  tasoliittymä  sekä  sen  itäpuolella 

sijaitseva  Tapavainolan  liittymä, jossa maantie  3821  (Helsingintie)  ja 
 maantie  3864  (Ylämaantie)  liittyvät  valtatiehen  6  (Kuva  1).  Kohdetta pidet-

tiin haastatteluissa erittäin tärkeänä, koska  se on  merkittävä onnetto-
muuksien  kasautumispaikka  ja vilkas  Lappeenrantaan johtavan väylän 
liittymä. Kohteen  ongelmiksi  todettiin selvityksessä:  

• ylinopeudet  ja  liikenteen vilkkaus  liittymäalueella 
• valtateiden  6  ja  13  liittymän  sijainti  notkossa  
• liittymien  välisen ja  pitkämatkaisen  liikenteen  sekoittuminen 
•  kääntyminen valtatien  13  suunnasta vasemmalle  
•  liittyminen päätielle  tai  sen  ylittäminen vilkkaan liikenteen aikana  

Taupa{ 	
.  I 	

VhII 

\: 
- 	 ,.,. 	 ..  

VI 	 - 
- 	, 	'°' 	 LAPIENRANTA 	 -' -  

;;i 	
':  

Kuva  1.  Selkäharjun  ja  Tapavainolan lllttymien  sijainti  tieverkolla. 
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Telematiikkaa  ehdotettiin hyädynnettäväksi Selkäharjun  ja Tapavainolan 
liittymäparissa pääsuunnan  eli valtatien  6 muuttuvilla nopeusrajoituksilla, 

 joita ohjataan liittymäalueen liikenneolosuhteiden sekä sään  ja kelin  mu-
kaan. Ohjaus tapahtuu sekä pääsuunnan että sivusuunnan liikennetilan

-teen  perusteella. Pääsuunnan liikenneolosuhteista kerätään tietoa liiken-
teen automaattisilla mittauspisteillä sekä ennen liittymäalueita että niiden 
välillä. Liittymäalueiden sivusuunnille sijoitetaan jonoilmaisimet.  Jos  sivu- 
tieltä  on  paljon liittyvää liikennettä,  ja  sivutie alkaa ruuhkautua, liittymistä 
voidaan helpottaa alentamalla pääsuu nnan nopeusrajoitusta muuttuvilla 
liikennemerkeillä. Lisäksi tiedotetaan mandollisista ylinopeu ksista  pää- 
suunnalla, ennen liittymiä sijaitsevilla tiedotustauluilla. 

Esitetyillä  toimenpiteillä pyritään helpottamaan liittymistä sivusu unnasta 
päävirran liikennevirtaan sekä pääsuunnan ylittämistä. Tavoitteena oli  si-
vutien jonojen  lyhentämisen lisäksi vaaratilanteiden  ja  onnettomuuksien 
sekä päästäjen vähentäminen. Toimenpiteillä haluttiin vaikuttaa ajoneu-
vojen välisiin etäisyyksiin  ja  alentaa ajonopeuksia sekä harmonisoida lii-
kennevirtaa. 

Tuloksien tarkastelussa todettiin  mu uttuvia  nopeusrajoituksia käytettäessä 
keskinopeuden alenevan liittymässä vilkkaan liikenteen aikana. Lyhyellä 
liittymäalueella alennettu nopeusrajoitus pidentää yksittäisen ajoneuvon 
matka-aikaa vähän (keskimäärin  2  sekuntia). Kuitenkin kaikkien ajoneu-
vojen yhteinen aikakustannusten kasvu  on  suurempi kuin onnettomuus- 
kustannusten lasku. 

lnvestointilaskelmien  mukaan hyöty-kustannussuhde oli  0,42  ja  sijoitetun 
pääoman tuottoprosentti  12. Huomioimalla ajokustannuksista  ainoastaan 
onnettomuussäästöt investoinnin hyöty-kustannussuhteeksi saatiin  0,7. 

 Selvityksessä ei huomioitu alennetun nopeusrajoituksen aikana sivusuun-
nasta päätielle tapahtuvan liittymisen helpottumista  ja  valtatien  13 odo-
tusaikojen lyhenemistä  eikä arvioitu niiden vaikutuksia. 

Selkäharjun 	 Tapavainolan  liittymä 
liittymä  

'k\' 

1 km  

Kuva  2.  Selkä harjun  ja  Tapa vainolan liittymä  pari. 



Selvitys valtatien  6  parantamisesta liikennetelematiikan keinoin Selkäharjun 	1 3  
liittymän  kohdalla 

JOHDANTO  

Selkäharjun - Tapavainolan liittymän  sään  ja kelin  sekä liikennetilanteen 
mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmän  ja  ylinopeudesta  tie

-dottavien informaatiotaulujen  toteutusta suositeltiin, mikäli eritasoliittymän 
rakentamiseen ei saada rahoitusta. Yhteenvedossa todettiin: 

• telematiikan  hyödyntäminen helpottaa liittymistä vilkkaaseen aikaan 
•  onnettomuuksien määrä vähenee  ja  onnettomuuksista tulee lievempiä 
• tienkäyttäjät hyväksynevät  päätien liikenteelle nopeusrajoituksen  60 

km/h  aiheuttaman väliaikaisen haitan, koska nopeusrajoituksen alenta- 
misen syyt ovat  selvät  

Muuttuvien nopeusrajoitusten käyttö pääsuunnalla ei selvityksen mukaan 
yksin kuitenkaan liene riittävä toimenpide liittymäalueen ongelmien pois-
tamiseen. Liittymissä tapahtuu edelleen onnettomuuksia erityisesti hiljai-
sen liikenteen aikana, jolloin nopeusrajoitus olisi korkeampi.  

1 2  Tavoitteet  

Laadittavan yleissuunnitelman  tavoitteena  on  ensinnäkin selvittää Selkä- 
harjun  ja Tapavainolan liittymien  ongelmia  ja liikenneolosuhteita  sekä lii-
kenteen ominaisuuksia. Tutkimusten  ja  selvitysten pohjalta määritetään 
kohteeseen liikennetelematiikkaa hyödyntävä liikenteen  hallinnan  järjes-
telmä, jolla voidaan vähentää nykyisiä ongelmia kohtuullisilla kustannuk-
silla sekä saada aikaan riittäviä vaikutuksia liikenneolosuhteisiin ennen 
alueelle suunnitellun eritasoliittymän toteuttamista. 

Sivusuunnan liittymisen  helpottamiseksi ei päätien nopeusrajoitusta voida 
alentaa kiinteällä merkillä,  jos liittymisongelmat  esiintyvät  vain  vilkkaan 
liikenteen aikana. 

Järjestelmän vaikutuksia arvioidaan suhteessa nykytilanteeseen eli  millä 
 nopeasti toteutettavilla telematiikkaa hyödyntävillä toirnenpiteillä voidaan 

parantaa liikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuutta ennen eritasoliittymän ra-
kentamista  ja rakentamisaikana  sekä mandollisesti  sen  jälkeen riippuen 
toimenpiteiden laajuudesta  ja vaiheistuksista.  

Selvitys  on  yhtenä lähtökohtana  ja  päätöksenteon tukena Kaakkois- 
Suomen tiepiirin päättäessä Lappeenrannan läntisten tiejärjestelyiden to-
teutuksesta.  

1.3  Tehtävän rajaus  

Suunnittelualue  käsittää Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymät ja  niiden 
 välisen  sekä ulkopuolisen alueen siltä osin kuin muuttuvien merkkien  ja 

opasteiden sijoittelu  sitä edellyttää. 

Selvitys laaditaan yleissuunnitelmatarkkuudella, jotta järjestelmän peri-
aatteet  ja  toiminta sekä alustavat kustannukset voidaan määrittää. 
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2  NYKYTILA 

 2.1  Yleistä 

Tässä osassa  on  kuvattu Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymäparin liiken-
neolosuhteita, tiejärjestelyitä ja onnettomuustietoja.  Selvityksen yhteydes-
sä tehtyjen liikennemittausten  ja  tutkimusten tulokset  on  esitetty kohdassa 

 4. 

2.2 Tie-  ja  liikenneolosuhteet 

Teiden nopeusrajoitukset ovat: 

• vt6 	 100 km/h,  talviaikana  ja liittymäalueella  80 
km/h  

•  vi 13 	 80km/h,  liittymästä  n. 1,8 km  60km/h  
(6.10.200060 km/h  myös liittymästä poispäin) 

• mt  3821,  Helsingintie 	80 km/h,  liittymässä  60 km/h  
• mt  3864,  Ylämaantie 	80 km/h,  liittymässä  60 km/h  

Keskimääräinen vuorokausiliikenne KyL 1999  / KKVL 1999  eri teillä  on  Kaak-
kois-Suomen tiepiirin tierekisterin mukaan seuraava: 

• 	vi 6 6 500  /  8 400 	ajon./vrk 
• 	vi 6 10 900  /  13 700  ajon./vrk 
• 	vt6  11  700/l3200ajon./vrk 
• 	vi 13 4 900  /  5 700  ajon./vrk. 
• 	mt  3821 3 200  /  3 500  ajon./vrk. 
• 	mt  3864 600  /  600 	ajon./vrk.  

(rask.  18  %) Selkäharjusta  länteen 
 (rask.  16%)  liittymien  välissä 

 (rask.  13  %) Tapavainolasta  itään 
 (rask.  9  %) 

Helsingintie 
Ylämaantie  

Kuva  3. Selkäharjun  liittymä valta tiellä  6  itään Lappeenrannan suuntaan. 

Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymien  välinen etäisyys  on  noin  900  metriä 
 ja  niiden puolivälissä valtatien eteläpuolella  on  pysäköimisalue,  jossa  on 

 grillikioski, opastaulu  ja yleisöpuhelin.  Ajo pysäköimisalueelle  on  sallittu 
läntisestä liittymästä  ja  poistuminen itäisestä liittymästä. 
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Selkäharjun  liittymässä  on  valtatiellä  13  pakollista pysähtymistä osoittavat 
merkit. Valtatiellä  6 on  liittymässä väistötila, joka jatkuu liittymän itäpuoli-
selle linja-autopysäkille  (kuva  4).  Idästä tultaessa ennen liittymää  on  oike-
alle, valtatielle  1 3  kääntyvälle virralle  oma noin  200  metrin pituinen kaista, 
jonka alkupäässä  on  linja-autopysäkkilevitys. Valtatien  6  valaistus alkaa 

 150  metriä ennen Selkäharjun liittymää  ja  jatkuu Tapavainolan liittymän 
itäpuolelle. Valtatie  13 on  valaistu  koko suunnittelualueella.  

________100  flL_._.._ 

-, 	LINJA-AUTO- 
PYSAKKI 

SELKÄH  
U  rm'M. 

/ 

- : ,.< • 

VT13  

Kuva  4.  Selkä  ha  rjun liittymän kaistajärjestelyt. 
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Tapavainolan liittymän tiemerkinnöin toteutetussa kanavoinnissa  on  va-
semmalle kääntyville virroille omat kaistat  ja  liittyvillä  maanteillä  on  tulp-
pasaarekkeet  sekä pakollista pysähtymistä osoittavat merkit. Kaikki tiet 
ovat valaistuja.  

II 

A L 

____ G  __  

Kuva  5.  Va/tat/en  6  Tapavainolan /iittymän kaistajärjeste/yt.  

Kuva  6.  Tapavaino/an /iittymä  valta tien  6  suunnassa itään  
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Kuva  7.  He/sing/nt/en mt  3821  (takana)  ja Y/ämaantien mt  3864  (edessä) 
 1/ittymät va/ta tiel/e  6  Tapa  va/no/an Ii/ttymässä.  

2.3  Liikenneonnettomuudet  

Selkäharjun  liittymä  on  liikenneonnettomuuksien kasautumispaikka  (kuva 
 8).  Vuosina  1995  -  1999 on  valtatiellä  6  tapahtunut Selkäharjun  ja  Tapa-

vainolan liittymissä  ja  niiden välisellä alueella poliisin tietoon tulleita on-
nettomuuksia seuraavasti: 

.  2  kuolemaan johtanutta onnettomuutta, molemmat Selkäharjussa  

7  vammautumiseen johtanutta onnettomuutta 

-  4  Selkäharjussa 
-  3  Tapavainolassa 

•  yhteensä  34  onnettomuutta 

- 	18  Selkäharjun  liittymässä 
- 	14  Tapavainolan  liittymässä 
- 	1  liittymien  välissä 
- 	1  Selkäharjun liittymän  länsipuolella  (alle lOOm) 

Liittymien  liikenneonnettomuudet eivät ole keskittyneet erityisesti vilkkaan 
liikenteen aikaan. Selkäharjun liittymän onnettomuudet ovat pääosin  ris-
teämisonnettomuuksia. 
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RIS  1996 	(ThRIS  1995 	PER 1998 I 	1995 	(ThKAÄ  1998  
RIS  1997 ?'PER 1995  RIS 	1999 I  

IRIS 
RIS  1998  KAA  1999  

RIS  1995  i ?SRIS  1996  (ThPER  1999 I  RIS  1999  OPER  1998  
RIS  1995  

\  
RIS  1996  RIS 	1999 I 1995  QPER  1999 

RIS  1998  (ThKAA  1997  YKS  1996 I  ÖPER  1996  JRIS  1999 f"  
PER 1999  RIS 	1998  YKS  1997  ORIS  1996  YKS  1995  

KOH  1995\  \ ÖHIR  
500m  __ ____________  - 6  I _________________  I  

Omalsuusvahinkoon Vamrnoihin  Kuolemaan 
johtanut johtanut johtanut onnettomuus onnettomuus onnettomuus  

Polkupytirttonnettomuus  (PP) 	V  Mopeolonnettomuus  (MOP)  

HlMonnettomuus (HIR) 
Peuraonnettomuus (PEU)  t  
Yksittaisonaettomuue (YKS) 

Kättntymlsonnettomuus (KAA) 
Ohitusonnettomuus  (OHI) 	,._ 
Rtstettrnisonnettomuus  (RIS) 	t.) 
Kohtaamisonnettomuus (KOH)  

C)  
I 

Perttnajo-oanettomuus  (PER)  
I  

Muu onnettomuus (MUU)  

Kuva  8.  PolIIsin  tietoon tulleet onnettomuudet valtatiellä  6  Selkäharjun  ja 
 Tapavainolan liittymien  alueella vuosina  1995-1999.  

Valtatien  13  loppuosuudella  ennen  Selkäharjun  liittymää  on  tapahtunut 
vuosina  1995  -  1999  kaksi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta,  hirviva-
hinko  noin  500  metriä ennen liittymää  ja  vasemmallekääntymisonnetto-
muus  noin  700  metriä ennen liittymää (eivät näy  onnettomuuskartalla).  Ne 
eivät johtaneet  henkilävahinkoihin.  

Oletettavasti  liittymän  läheisyydessä tapahtuu  peräänajoja,  jotka eivät tule 
poliisin tietoon.  Onnettomuusriskin  aiheuttaa pitkä  valtatiejakso,  joka 
päättyy  T-liittymään  mäenharjanteen  takana  jyrkähkässä  alamäessä. Li-
säksi  Selkäharjun  liittymään pysähtynyt jono  on  ajoittain pitkä  ja  jonon  pää 

 saattaa huonoissa  keliolosuhteissa  yllättää liittymää lähestyvän autoilijan.  

2.4  Selkäharjun liittymän  erityispiirteet 

Selkäharjun  liittymä  on  valtatieltä  13  vasemmalle  kääntyvälle  liikenteelle 
hyvistä näkemistä huolimatta hankala. Valtatien  6  liikenteen  ajonopeudet 

 ovat  80 km/h  rajoitusta  korkeampia myös vilkkaan liikenteen aikana. 
 Väistettävät liikennevirrat  saapuvat liittymään lännestä alamäkeä  ja  idästä 

kahta kaistaa, joista Mikkelin suuntaan  kääntyvä  voi peittää  viereistä  kais-
taa suoraan ajavan auton. 

Erityisesti vilkkaan liikenteen aikana liittyminen  valtatielle  6  voidaan kokea 
 epämiellyttäväksi,  kun  odotusajat  ja  jonot kasvavat  ja  takana oleva pitkä 

jono tuntuu  painostavalta.  Sen  seurauksena saatetaan liittyä varomatto-
masti päätielle.  
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Kuva  9.  Valtatie  13  noin  400  metriä ennen  Selkäharjun  liittymää, joka si-
jaitsee  mäenharjanteen  takana. 

Valtatiellä  13 on  Selkäharjun  liittymässä pakollista pysähtymistä osoittavi
-en  merkkien lisäksi  sen ennakkomerkki.  Noin  400  metrin etäisyydellä  hit
-tymästä  on  ennen hiittymään laskevaa mäen harjannetta suunnistustaulu, 

nopeusrajoitusmerkki  60 km/h  (rajoitus alkaa  jo  noin  1,8 km  ennen liitty-
mää) sekä varoitus jyrkästä laskusta.  

Kuva  10.  Valtatie  13  noin  200  metriä ennen Selkä harjun liittymää.  
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Selkäharjun liittymälle  tyypillisiä piirteitä ovat:  

• Selkäharjun  ja  Tapavainolan liittymien  välissä  pitkämatkainen  ja  paikal- 
linen Lappeenrantaan  Helsingintien  kautta kulkeva liikenne sekoittuu 

 •  kesän  viikonloppuliikenne  ja  juhlapäivien liikenne aiheuttavat suurimmat 
ruuhkat, samoin  työmatkaliikenteen  aamun  vilkkaimmat  ajat ovat on- 
gelmallisia valtatieltä  13  tulevalle liikenteelle  

•  liittymä sijaitsee Kouvolan suunnasta alamäen  (kaltevuus  noin  4  %)  
notkossa,  siksi  ylinopeudet  ovat yleisiä erityisesti hiljaisen liikenteen ai-
kana  

•  valtatiellä  13 on  ennen liittymää alamäki  (kaltevuus  yli  5  %),  minkä ta-
kia  Ii  ittymään  tullessa jarrutetaan voimakkaasti  

•  valtatiellä  13  liittymään pysähtyneen jonon pituuden kasvaessa, li- 
sääntyy  peräänajoriski,  kun jonon  pää  ei näy  mäenharjanteen  takia  

•  molempien  valtateiden  liikenteessä esiintyy paljon raskaiden ajoneuvo- 
jen  vetämiä  jonoja, koska hyviä  ohituspaikkoja  ei ole riittävästi  

•  raskaiden ajoneuvojen kiihtyminen  on  hidasta  käännyttäessä ylämäkiin  
Kouvolan  ja  Mikkelin suuntiin, varsinkin liukkaalla kelillä  on  ongelmia  

Kuva  11.  Valtatien  6  tasaus  Selkäharjun Ittymän  länsipuolella Kouvolan 
suunnasta. 

Esimerkkejä  Selkäharjun liittymän  vaarallisista  liikennekäyttäytymismuo-
doista  ovat:  

•  kun valtatien  13  jonon ensimmäinen  auto  lähtee liikkeelle, seuraa 
yleensä  3  -  4  autoa  sen  perässä pysähtymättä  stop-merkin kohdalla  

•  pitkä odotus valtatien  13  jonossa  ja  takana oleva jono lisäävät autoilijan 
riskinottoa  liittymisessä 

•  valtatien  13  jonopituuksien  kasvaessa  jonottaja  hermostuu  ja  tekee  U- 
käännöksen ajaakseen  liittymän  kiertävän  yksitylstien  kautta  (Torppa-
kyläntie) Helsingintielle 
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Kuva  12.  Valtatien  13  tasaus Selkä harjun liittymässä Mikkelin suunnasta.  
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2.5  Tapavainolan liittymän  erityispiirteet 

Tapavainolan nelihaaraliittymässä  on pääsuunnalla tiemerkinnöin  toteu-
tettu kanavointi, jossa  on vasemmallekääntymiskaistat  molemmista suun-
nista  ja  liittyvillä  suunnilla tulppasaarekkeet sekä pakollista pysähtymistä 
osoittavat merkit. Päätien nopeusrajoitus  on  liittymässä  80 km/h. 

Vattatien  6 liikennemäärät  ovat Tapavainolan liittymässä suuremmat kuin 
Selkäharjun liittymässä, mutta liittyvien teiden liikennemäärät ovat pie-
nempiä kuin valtatiellä  13. Eritylseksi  ongelmaksi  on  koettu valtatien  6 

 ylittäminen vilkkaan liikenteen aikana. Ylittävän liikenteen määrä  on  kui-
tenkin pieni  koko  liittymän liikennemäärään  verrattuna. 

Hankalinta  päätien ylittäminen  on  silloin, kun Lappeenrannassa  on  jokin 
suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa Ilikennehuipun liittymässä. Samoin 
liittymän itäpuolella noin  1,5  kilometrin etäisyydellä valtatien  ja  Helsingin- 
tien välissä sijaitsevan raviradan tapahtumat kasvattavat ajoittain lyhytai-
kaisesti molempien teiden liikennemääriä. Raskaan liikenteen määrää  Hit-
tymässä  lisää Helsingintien varrella sijaitseva soranottoalue. 

Liittymä sijoittuu tasaiseen maastoon, liittyvien teiden linjauksessa  on  kui-
tenkin jyrkkä mutka juuri ennen liittymää. Liittymän itäpuolella sijaitsee 
päätien alittava kevyen liikenteen aliku Ikukäytävä.  

Kuva  14.  Valtatie  6  itään Tapavainolan liittymän kohdalla. 
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3  MUUT  HAN KKEESEEN  LIITTYVÄT SUUNNITELMAT  

Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymien ja  valtatien  6  parantamiseen täh-
tääviä suunnitelmia  ja  selvityksiä  on  tehty  tai on  tekeillä seuraavasti: 

•  Valtatie  6  välillä Lappeenranta-Imatra, Nykyisen tien kehittämisselvitys, 
 2000  

Valtatien  6  parantaminen välillä Kärki - Mattila, tiesuunnitelma  2000 

 Kaakkois-Suomen  tie  piirin liikenteen telematiikkaselvitys,  1998 

 Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma,  1998  

Vt  6  Lappeenranta - Imatra kehittämisselvitys 

Valtatien  6  Lappeenranta - Imatra  välin kehittämisselvityksen  päätavoit-
teena oli löytää jatkosuunnittelun pohjaksi moottoritieratkaisua edullisempi, 
nykyistä tietä mandollisimman paljon hyödyntävä ratkaisu valtatien paran-
tamiseksi. Selkäharjun tasoliittymä poistetaan  ja sen  korvaava eritasoliit-
tymä rakennetaan noin kilometrin verran länteen nykyisestä liittymästä 

 (kuva  15).  Valtatie  13  siirretään vastaavasti noin kanden kilometrin pitui-
selta osuudelta länteen. Helsingintietä esitetään jatkettavaksi rinnakkais-
tienä valtatielle  13.  

Selkäharjun eritasoliittymän  rakentamiseen liittyy lisäksi muita tieverkollisia 
järjestelyitä, jotka sisältävät uusia teitä, tasoristeysten poistoa  ja liittymien 
eritasoratkaisuja.  Kokonaisratkaisun suurten rakennuskustannusten takia 
eritasoliittymän mandollista vaiheittaista toteuttamista tutkitaan, mutta asi-
asta ei ole vielä päätöksiä. 

Tiesuunnitelma 

Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymien  alueen sisältävä tiesuunnitelma 
Kärki-Mattila perustuu tiesuunnitelmaluonnokseen vuodelta  1998  ja  käsit-
tää tieosuuden Selkäharjun länsipuolelta Lappeenrannan keskustan ete-
läpuoliselle, nykyiselle Mattilan eritasoliittymälle. 

Tiesuunnitelmaa  ei ole vielä hyväksytty. Selkäharjun eritasoliittymän rat-
kaisut noudattavat valtatien  6  Lappeenranta - Imatra kehittämisselvityk-
sessä esitettyjä toimenpiteitä. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin telematiikkaselvitys 

Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen telematiikkaselvityksessä Selkäharjun 
 ja Tapavainolan liittymät  olivat yhtenä kohteena selvitettäessä telematlikan 

käyttömandollisuuksia liikenteen  hallinnan ja liikennetiedotuksen apuväli-
neenä  Kaakkois-Suomen tiepiirissä. Selvityksessä kartoitettiin eri mandol- 
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lisuuksia  käyttää  telematiikkaa  liikenteen  hallinnan ja lilkenneinformaation 
apuvälineenä  Kaakkois-Suomen  tiepiirissä. 

Telematiikkaselvityksessä  koottiin  liikennetu rvallisuuden  ja  sujuvuuden 
kannalta  ongelmallisimmat  kohteet  ja  kartoitettiin mandollisia  telemaattisia 

 keinoja, joita niissä voitaisiin käyttää. Lisäksi selvitettiin  telemaathsten  kei-
nojen kustannuksia  ja  vaikutuksia. Selvityksessä kehitettiin  arviointimene-
telmä  eri investointien  vertailemiseksi  keskenään  ja  arvioitiin valitut koh-
teet.  

Selkäharjun - Tapavainolan liittymän  sään  ja kelin  sekä  liikennetilanteen 
 mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmän  ja  ylinopeudesta  tie-

dottavien informaatiotau lujen  toteutusta suositeltiin, mikäli  eritasoliittymän 
 rakentamiseen ei saada rahoitusta. 

Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma 

Kaakkois-Suomen tiepiirin  ja  Lappeenrannan kaupungin laatimassa Lap-
peenrannan  liikenneturvallisuussuunnitelmassa  (1998)  esitettiin  Selkähar

-jun  liittymään  asennettavaksi  pakollista  pysähtymistä  osoittava merkki 
 valtatielle  13  ja  valtatien  6 pistekohtaisen nopeusrajoituksen 80 km/h  siir-

toa noin  300  metriä Kouvolan suuntaan, molemmat toimenpiteet  on  to-
teutettu.  

Tapavainolan  liittymää ehdotettiin  parannettavaksi liittymän muotoilulla  ja 
yksityistiejärjestelyillä.  Lisäksi  liikenneturvallisuussuunnitelmassa  todettiin 
valtatien  6  olevan Lappeenrannan alueella sopivin kohde  automaattisille 
nopeusvalvontalaitteille.  

Kuva  15. Selkäharjun eritasoliittymä  ja  tiejärjestelyt  (Valtatie  6  välillä Lap-
peenranta-Imatra, Nykyisen tien kehittämisselvitys). 
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4  LIIKENNEMITTAUKSET  JA  TUTKIMUKSET 

 4.1  Yleistä 

Aiemmin laadituissa suunnitelmissa  ja  selvityksissä ei ollut riittävän yksi-
tyiskohtaista  liikennemittaus-  ja  tutkimusaineistoa hyödynnettäväksi  tässä 
selvityksessä.  Valtateillä  6  ja  13  sijaitsevat liikenteen automaattiset mitta

-uspisteet  ovat kaukana  tutkittavista  liittymistä  ja  niistä saadaan lähinnä 
keskimääräisen  vuorokausiliikenteen  tietoja  ja  liikenteen  vaihtelutietoja.  

Selvityksen lähtökohtana oli hankkia liittymistä sellaista  tutkimusaineistoa, 
 jota  voidaan hyödyntää  liittymien  toimintaa  simuloitaessa.  Tarkoituksena 

oli selvittää liikenteen  simulointia  varten riittävän tarkasti nykyisiä liikenne- 
olosuhteita, jotta myös muuttuvien nopeusrajoitusten  ja  muiden liikenteen 

 hallinnan  menetelmien avulla saatavien muutoksien  simulointitulokset  oli-
sivat luotettavia. Kaikki tutkimusaineisto  on  dokumentoitu erikseen omaan 

 raporttiin hyödynnettäväksi  ennen-jälkeen tutkimuksissa. 

Tavoitteena oli tutkia erityisesti vilkkaan liikenteen aikana esiintyviä tilan-
teita, mutta myös "normaalin" liikenteen olosuhteita.  Liikennetutkimukset 

 ajoitettiin tehtäväksi kandessa vaiheessa vuoden  2000  aikana:  

• kesäliikenteen  ominaisuuksia selvitettiin heinäkuussa viikonloppuna 
 liittymien videokuvauksin  ja  valtatien  6  nopeusmittauksin 

• "normaaliliikenteen"  olosuhteita tutkittiin syyskuussa arkipäivinä  video -
kuvauksin  ja  valtatien  6  nopeusmittauksin  sekä  valtateiden kiinteiltä  ko

-nelaskentapisteiltä liittymien  ulkopuolelta saaduilla nopeus-  ja  liikenne - 
mää  rätiedoi  I la  

Selkäharjun  ja  Tapavainolan liittymien liikennelaskennat  perustuivat liitty-
missä tehtyihin  videokuvauksiin,  joiden  nauhoilta  varsinainen laskenta 
tapahtui. Lisäksi  videonauhoilta  voitiin seurata liikenteen käyttäytymistä, 
liittyvän suunnan  jonoutumista  ja  viivytyksiä  sekä yleensä liikenteen suju-
vuutta.  

Selkäharjun  ja  Tapavainolan liittymäparin  liikenteen suuntautuminen sel-
vitettiin syksyllä  erillisellä videokuvauksella  tutkimalla kaikki  liikennevirrat, 

 myös valtatien  6  liikennevirrassa  lyhytaikaisesti  vain  liittymien  välisen mat-
kan  kulkevien ajoneuvojen osuus. 

Valtatien  13  aamun  vilkkaimman  liikenteen  jonopituuksia  selvitettiin syk-
syllä kahtena päivänä  maastotarkasteluna,  koska  videonauhoilta  ei saatu 
riittävän tarkkoja havaintoja.  

4.2  Liikennelaskennat 

Liikennelaskentatietoa  saatiin seuraavilla tavoilla:  

• liittymien videokuvausten nauhoilta 
• HiStar  laskenta -antureiden  nopeus-  ja  liikennemittauksista  valtatieltä  6  
• DSL-konelaskennoista ajoneuvoluokittain (liittymäalueen  ulkopuolelta)  
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Molempien liittymien videokuvausnauhoilta tehdyt liikennelaskennat olivat 
seuraavilta ajankohdilta: 

• kesäviikonloppu  heinäkuussa  14. - 16.7.2000,  jatkuva laskenta 
• arkipäivä syyskuussa 

-  maanantai aamu - aamupäivä  4.9.2000,  klo  6.00 - 14.00 
-  perjantai iltapäivä - ilta 	22.9.2000,  klo  14.00 - 22.00 
-  keskiviikko aamu - ilta 	27.9.2000,  klo  6.00— 14.00 

Selkäharj un liittymän liikennelaskentatulokset 

Selkäharjun liittymän  tyypillinen liikennevirtojen jakauma  on  esitetty kuvas-
sa  16. Liikennevirta -analyysi perustuu liikennelaskentaan keskiviikolta 

 27.9.2000  kello  6.00 - 22.00 kuvaten  "normaalia" arkiliikennettä. 

Suunta  B  
Vt  13  Savitaipale 

Kevyet  ajoneuvot  50 	2057 
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Kuva  16.  Selkä  ha  rjun liittymän liikennevirta  -analyysi  keskivllkolta  
27.9.2000  klo  6.00  -  22.00.  

Selkäharjun  liittymässä suuntautuu noin  97 %  valtatien  13  liikenteestä 
itään  ja  vastaavasti valtatien  6  idästä Tapavainolan liittymästä saapuvasta 
liikenteestä  46 %  kääntyy oikealle valtatielle  13.  

Ajoneuvojen tuntivaihtelukuvaajan  (kuva  17)  mukaisesti Selkäharjun liitty
-män vilkkaimmat  15  minuutin jaksot ovat  kello  15.30 - 17.00  välisenä ai-

kana. Aamun vilkkaimpien jaksojen liikennemäärät ovat hiukan iltapäivää 
pienempiä, mutta ovat lyhyempiä sijoittuen selvästi  kello  6.30 - 6.45  ja 

 7.30 - 8.00  välille.  Raskas  liikenne jakautuu tasaisesti  koko  laskenta- 
ajalle, liikenteen huiput syntyvät henkiläautoliikenteen vaihtelusta. 
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LI  K  evyet ajoneuvot  U  Raskaat ajoneuvot Yhdistelmäajoneuvot  

Kuva  17.  Selkä  ha rjun liittymän  valta teiden  6  ja  13  ajoneuvojen tuntivaih-
telukuvaaja keskiviikolta  27.9.2000  klo  600. —22.00, ajon./15 
min. 

Selkäharjun pohjoispuolisen DSL -pisteen  konelaskentatulokset 

Selkäharjun  liittymään valtatietä  13  saapuvan liikenteen ominaisuuksien 
selvittämiseksi tutkittiin liikennemäärien vaihtelua Selkäharjun liittymästä 

 4,5  kilometrin etäisyydellä sijaitsevalta DSL-konelaskentapisteeltä. Ta-
voitteena oli selvittää Selkäharjun liittymän jonoutumisen  ja  valtatien  13 

 liikennemäärien  vaihtelun välisiä yhteyksiä, joita ei voitu selvittää liittymäs-
sä tehdyillä liikennelaskennoilla. 

Liikennemäärätiedot  kerättiin  4.  -  6.9.2000 15  minuutin laskentajaksoina 
 ja  laskennassa eroteltiin ajosuunnittain  raskas ja  kevyt ajoneuvoliikenne. 

Kuvaan  18 on  koottu maanantain  4.9.  klo  6 —24  ja  keskiviikon  6.9.  klo  0  - 
 24  liikennetiedot.  Käytettävissä ei ollut laskentatietoa samalta ajalta, jolloin 

Selkäharjun liittymässä oli laskettu kuvassa  17  esitetyt liittymän kokonais-
liikenne määrät. 

Valtatien  13  liikenteen pääosa suuntautuu mittauspisteessä aamulla ete-
lään Lappeenrantaan  ja  iltapäivällä pohjoiseen. Liikenteen vilkkaimmat 
jaksot ajoittuvat kuten Selkäharjun liittymässä havaitut kokonaisliikenne-
määrät. Aamulla  on  lyhyet, selkeät piikit  ja  iltapäivällä liikenne jakautuu 
pidemmälle ajalle.  

Raskas  liikenne jakautuu tasaisesti  koko mittausajalle. Henkilöautoliiken
-teen  suurimmat  15  minuutin jaksossa mitatut liikennemäärät ovat maa-

nantaina aamulla eli Lappeenrannan suuntaan  ja  keskiviikkona iltapäivällä 
eli Mikkelin suuntaan. Todennäköisesti maanantain liikenteessä  on  muka-
na viikonlopun jälkeen arkipäiviksi Lappeenrantaan palaavia ulkopaikka-
kuntalaisia opiskelijoita  ja  työntekijöitä. 
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Liikenteen suuntautumisella  ja  suurimpien liikennemäärien ajoittumisella 
sekä huippujaksojen kestolla  on  suuri merkitys Selkäharjun liittymässä 
esiintyville ongelmille. Mikkeliin suuntautuvalla valtatieltä  6  oikealle kään-
tyvällä liikenteellä ei ole ongelmia, mutta aamuisin valtatieltä  13  vasem-
malle kääntyvä  ja  liittymässä valtatien  6  liikennettä väistävä liikenne  jo-
noutuu  sitä herkemmin mitä suurempia  ja  pidempään kestäviä liikenne-
määrähuippuja tällöin esiintyy.  

VT 13  Selkäharju, DSL4.9.2000  

90 - 	______  
730  _________________________  

70 

60  '—Yhteensä kaista  1  
50  Raskas  kaista  1 

40  —Yhteensä kaista  2 
Aaskas kaista2  

0  
30 

'  20 

10  

Maanantai  klo  6 -24  
Kaista  1=  etelään, Kaista  2 =  pohjoiseen  

VT 13  Selkäharju, DSL  6.9.2000 

90 	- __________  
80 

1615 
70 

60  —yhteensä kaista  1  
Z 50  Raskas  kaista  1 

40  —Yhteensä kaista  2 
- Raskas  kaista  2 30 

__________________________________________________ .'  20  

10 

0  

Keskiviikko  klo  0-24  
Kaista  1=  etelään, Kaista  2 =  pohjoiseen  

Kuva  18.  Selkäharjun liittymän  pohjoispuolella valtatiellä  13  sijaitsevan 
 DSL -konelaskentapisteen tulosteet maanantailta  4.9.2000  klo 

 6.00. —24.00  ja keskiviikolta  6.9.2000  klo  0.00 —24.00  
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Tapavainolan liittymän Iliken nelaskentatulokset 

Tapavainolan liittymän  tyypillinen  liikennevirtojen  jakauma  on  esitetty ku-
vassa  19.  Liikennevirta-analyysi perustuu  liikennelaskentaan keskiviikolta 

 27.9.2000  kello  6.00  -  22.00  eli samaan aikaan kuin  Selkäharjun liittymän 
 laskenta  kuvaten  "normaalia"  arkiliikennettä.  

Valtatien  6  Selkäharjun  liittymästä itään  Tapavainolan nelihaaraliittymään 
 tulevasta liikenteestä keskiviikon  27.9.2000  laskennassa jatkoi suoraan 

valtatietä itään  80  %  (noin  4500  autoa)  ja  19  %  (noin  1000  autoa) kääntyi 
vasemmalle  Helsingintielle  (kuva  19).  

Helsingintietä liittymään tulevasta liikenteestä  81  %  (noin  1100  autoa) 
kääntyi oikealle Kouvolan  ja  Mikkelin suuntaan. Vasemmalle  kääntyvien  ja 

 suoraan ajavien osuus Helsingintietä liittymään tulevasta liikenteestä oli 
kumpikin noin  10%  (noin  150  autoa).  

Ylämaantietä Tapavainolan  liittymään  saapuvasta  liikenteestä kääntyi  las-
kennan  aikana  56  %  (noin  250  autoa) oikealle  ja  38  %  (noin  160  autoa) 
jatkoi suoraan  Helsingintielle,  5  %  (noin  20  autoa) kääntyi vasemmalle. 

Suunta  B 
Mt 3821  Helsingintie  

Kevyet ajoneuvot  1063 158 113 

110 	4 	9  

IJJa:

Ajoneuvot  yhteensä  1173 162 122 
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2 	13 	aatajoneuvot  

23 166 245  Ajoneuvot yhteensa  

23 164 232  Kevyet ajoneuvot 

Suunta  D 
Mt 3864  Vilkjärvi  

Kuva  19.  Tapa  vainolan liittymän Illkennevirta  -analyysi  keskiviikolta 
 27.9.2000  klo  6.00.  —  22.00  
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Ajoneuvojen tuntivaihtelukuvaajan  (kuva  20)  mukaisesti Tapavainolan  lit
-tymän vilkkaimmat  15  minuutin jaksot ovat  kello  15.45  -  17.00  välisenä 

aikana. Aamun vilkkaimpien jaksojen liikennemäärät ovat hiukan iltapäivää 
pienempiä, mutta ovat lyhyempiä sijoittuen selvästi  kello  6.30  -  7.00  ja  
7.30  -  8.00  välille.  Raskas  liikenne jakautuu tasaisesti  koko  laskenta- 
ajalle, liikenteen huiput syntyvät henkilöautoliikenteen vaihtelusta.  

400 	 -- 

350 

300 

250  - -  

200 

9 	 12 	 15 	 18 

E  Kevyet  ajoneuvot  Raskaat  ajoneuvot Yhdistelmäajoneuvot  

Kuva  20.  Tapavainolan liittymän va/tat/en 6ja  maanteiden  3821/3864  ajo-
neuvojen  tunt/va Thte/ukuvaaja keskiviiko/ta  27.9.2000  k/o  6.00.  - 

 22.00,  ajon./15  min.  

Liikenteen vaihtelu Tapavainolan liittymässä  on  likimain samanlainen kuin 
Selkäharjun liittymässä eikä liikennemäärän huipputilanteiden ajoittumi-
sessa ole eroja.  

4.3  Nopeusmittaukset 

Nopeusmittaukset  tehtiin  14.  -  17.7.2000  ja  4.  -  8.9.2000  valtatiellä  6  
HiStar  laskenta-antureilla, jotka kiinnitettiin ajorataan kaistan keskelle. Ta-
voitteena oli selvittää todelliset ajonopeudet päätiellä molempien Ilittymien 
kohdalla  ja  niiden välillä. 

Helpoimmaksi  tavaksi todettiin nopeuksien jatkuva  ja  automaattinen  tal-
lentava  mittaus, jolloin saatiin samalla tietoa myös nopeuksien muutok-
sista eri ajankohtina  ja  eri liikennemäärillä. 
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Antureilta tulostettiin  mittausten jälkeen  15  minuutin jaksoissa seuraavat 
tiedot:  

• ylittäneiden  ajoneuvojen määrä  
•  ajoneuvojen jakautuminen eri luokkiin pituuden mukaan  
•  ajoneuvojen  nopeuksien  jakautuminen eri luokkiin  

Mittausjaksojen  tuloksina saatiin  keskinopeudet. Nopeuksien  hajontaa ei 
voitu selvittää  kovin  tarkasti, koska  tulosteiden nopeusluokitus  oli karkea  ja 

 painottui liiaksi alhaisiin  nopeuksiin. Luokitusta  ei kuitenkaan voitu jälkikä-
teen muuttaa tähän selvitykseen paremmin sopivaksi. 

Kesällä tehdyissä  nopeusmittauksissa anturit  asennettiin  valtatielle  6  kah-
teen pisteeseen noin  30  metriä ennen  risteyskohtaa  (kuva  21)  seuraavasti: 

 • Selkäharjun liittymän  itään  suuntautuvalle  kaistalle 	(piste 1)  
• Tapavainolan liittymän  länteen  suuntautuvalle  kaistalle  (piste 2)  

Syksyn  nopeusmittauksissa  käytettiin edellä mainittujen pisteiden lisäksi 
seuraavia uusia pisteitä:  

• Selkäharjun  kaista länteen  30 m  ennen liittymää 	(piste 3)  
• liittymien  välissä molemmilla  kaistoilla 	 (pisteet  4  ja  5) 

2 

500 m I 	 I  

Kuva  21.  Nopeusmittauspisteiden  1-5  sijainti valtatiellä  6.  
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Kuvassa  22 on  esitetty liikennemäärä-  ja nopeuskuvaajat Selkäharjun 
liittymän  itään suuntautuvan kaistan nopeusmittaustulostuksesta  (piste 1) 

 kesäviikonloppuna  14.— 17.7.2000. 

VT 6  Selkäharju,  piste 1  itään,  kesäviikonloppu  
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Kuva  22.  Selkä harjun liittymän itään suuntautuvan kaistan kesk/nopeus-  ja 
 liikennemäärätiedot  14.  -  17.7.2000 (piste 1).  

Mittauspisteen ajonopeuksien  15  minuutin jaksoissa laskettujen keskino-
peuksien vaihteluväli  on  vilkkaan liikenteen aikana noin  75  -  85 km/h.  Kes-
kinopeudet  eivät laske merkittävästi edes kesäviikonlopun perjantai-illan 
vilkkaimman liikenteen aikana, jolloin kaistalla  on  mitattu noin  500  -  600 

 ajoneuvoa tunnissa. Valtatieltä  13  liittyvä liikenne ei näyttäisi vaikuttavan 
merkittävästi päätien keskinopeuksiin. 

Hiljaisen liikenteen aikana mitattujen keskinopeuksien vaihtelu  on  suurem-
pi kuin vilkkaassa liikenteessä eli noin  75  -  130 km/h,  tosin vähäisen lii-
kenteen aikana yksittäisten ajoneuvojen vaikutus keskinopeuksiin koros-
tuu. Yöllä ajetaan mittausten mukaan ajoittain hyvin suurilla nopeuksilla, 
mikä aiheuttaa hiljaisenkin liikenteen aikana huomattavan liikenneturvalli-
suusriskin. 

Samassa Selkäharjun liittymän pisteessä  1  syksyllä  14.  -  17.9.2000  tehty-
jen nopeusmiftausten tulokset  on  esitetty kuvassa  23.  
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VT 6  Tapavainola,  piste 2  länteen, syksyn  alkuviikko  
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Kuva  23.  Valtatien  6  Selkä harjun liittymän länsipuolella itään suuntautuvan 
kaistan keskinopeus-  ja  liikennemäärätiedot  4.-9.9.2000 (piste 
1).  

Valtatien  6  syksyn mittaustulosten mukaan  15  minuutin jaksojen suurim-
mat  liikennemäärät  ovat pienempiä kuin  kesäviikonloppuna  tehdyissä mit-
tauksissa.  Keskinopeuksien vaihteluväli  on  vilkkaan liikenteen aikana noin 

 80  -  90 km/h  eli  keskinopeudet  ovat suurempia kuin  kesäviikonloppuna. 
 Yöaikaan mitattiin satunnaisia suuria  keskinopeuksia  kuten  kesälläkin. 
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Valtatien  6  nopeusmittaustulokset  länteen suuntautuvalta kaistalta ennen 
Tapavainolan liittymää syksyllä  4.  -  9.9.2000 on  esitetty kuvassa  24.  Vilk-
kaan liikenteen aikana mitattujen keskinopeuksien vaihteluväli  on 85  -  95 
km/h  eli selvästi yli nopeusrajoituksen  80 km/h. 

VT 6  Tapavainola,  piste 2  länteen, syksyn  alkuviikko  
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Kuva  24.  Tapa vainolan liittymän itäpuolella länteen suuntautuvan kaistan 

nopeus-ja  liikennemäärätiedot  4. - 9.9.2000 (piste 2). 
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Tapavainolan liittymän  itäpuolella valtatie  6 on  korkealuokkaisempi  kuin 
Selkäharjun liittymän länsipuolella, mikä saattaa selittää suurempia keski- 
nopeuksia huolimatta Selkäharjun kohdalla tiessä olevasta alamäestä. 
Hiljaisena aikana esiintyy huomattavia ylinopeuksia, esimerkiksi  7.9.2000 

 kello  03.30-03.45  oli kuuden auton keskinopeus  138 km/h. 

4.4  Videokuvaukset 

 Yleistä 

Videokuvaukset  tehtiin samanaikaisesti Selkäharjun  ja Tapavainolan  hit
-tymissä.  Kuvaukset suoritettiin seuraavina ajankohtina: 

•  15.7.2000  perjantai  kello  12.00—  sunnuntai  klo  22.00  
• 	4.9.2000  maanantai  kello  06.00— 14.00  
•  22.9.2000  perjantai 	 kello  14.00  -  22.00  
•  27.9.2000  keskiviikko  kello  06.00  -  22.00  
•  3.10.2000  tiistai 	kello  7.00-9.00, 11.00— 13.00  ja  15.00— 17.00  

Heinäkuussa  ja  syyskuussa tehdyistä videokuvauksista ei voitu määritellä 
liittymäparin yhdistettyjä liikennevirtoja. Siksi tehtiin lokakuussa erillinen 
kuvaus, jotta voitiin määrittää liittymäparin liikenteen suuntautuminen eri-
tyisesti suunnassa valtatie  13—  Helsingintie. 

Kesäviikonlopun  kuvausten nauhoilta ei ollut mandollista arvioida valtatien 
 13  jonopituuksia  ja viivytyksiä.  Myöskään syksyn videokuvauksissa ei suu-

rimpia jonopituuksia voitu täsmällisesti määrittää, koska kuvassa näkyi 
 vain  noin  15  -  20  autoa jonojen ollessa ajoittain tätä pidempiä. 

Selkäharjun liittymän videokuvausten  johtopäätöksiä 

• valtateiden  6  ja  1 3  liikenne koostuu usein jonoista, joiden ensimmäise-
nä autona  on  raskas  ajoneuvo 

•  valtatieltä  6  vasemmalle valtatielle  13  kääntyvällä  ja  valtatieltä  13  oike- 
alle valtatielle  6  kääntyvällä vähäisehlä hiikenteellä  ei ole ongelmia 

•  aamuisin valtatien  13  liikenne jonoutuu hiittymässä selvästi noin  kello 
 6.30  -  7.00  ja  7.30  -  8.00  välillä, jolloin pitkiä jonoja (yli  15  autoa) ha-

vaittiin molemmissa jaksoissa noin  15  -  20  minuutin ajan, maanantai-
sin  jonot olivat syksyn kuvausten mukaan pidempiä kuin muina päivinä 

•  arki-iltapäivinä valtatien  1 3  liittyvän liikenteen jonoutuminen oli selvästi 
vähäisempää kuin aamun huipputunteina, mainittavaa jonoutumista 
havaittiin  kello  15.30  jälkeen, jonoutuminen oli satunnaisempaa  ja  vii-
vytykset lyhyempiä kuin aamuisin, perjantain jonot olivat muita pidem-
piä 

•  valtatien  13  jonot purkautuvat yleensä nopeasti, koska valtatien  6  lii- 
kenteessä  on  riittäviä aukkoja yksittäisten autojen  tai  jonojen  välissä 

•  stop-merkistä  huolimatta valtatieltä  13  päätielle kääntyvät autot lähte- 
vät liikkeelle  3  -  5  auton ryhminä pysähtymättä liittymässä 

•  valtatien  13  syksyllä havaitut viivytykset olivat enimmillään  3  -  4  mi-
nuuttia, maanantaiaamuisin hetkellisesti noin  4  -  6  minuuttia 
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Kesän  ja  syksyn liikenteen eroavaisuuksia ei voitu havainnoida videonau-
hoilta kameroiden erilaisen suuntauksen takia  ja  samasta syystä arviot 
kesän jonopituuksista  ja viivytyksistä  puuttuvat. 

Syksyn nauhoituksesta havaittiin peräänajo valtatiellä  1 3.  Jonossa ollut 
henkilöauto pysähtyi ennen liittymää  ja  takaa  tullut  kuorma -auto,  jonka 
kuljettaja oletti edellä ajavan jatkavan pysähtymättä, törmäsi henkilöau-
toon työntäen sitä eteenpäin. Onnettomuudessa ei tapahtunut henkilöva-
hinkoja eikä paikalle kutsuttu poliisia. Tilanne oli kuitenkin vaarallinen hen-
kilöauton työntyessä peräänajon takia osittain valtatien  6  ajoradalle. 

Tapavainolan liittymän videokuvausten  johtopäätöksiä 

• videokuvausten  mukaan Tapavainolan liittymässä ei ollut jonoutumista 
 tai  mainittavia viivytyksiä millään liikennesuunnilla 

• 	suurimmalla liittyvällä virralla eli Helsingintieltä oikealle kääntyvällä ei 
ollut ongelmia, yli  5  auton jonoja ei esiintynyt lainkaan  ja  viivytykset oli-
vat lyhyitä, yleensä selvästi  alle  minuutin pituisia 

•  valtatieltä  6  vasemmalle kääntyvä liikennevirta sujui hyvin, satunnaiset 
korkeintaan neljän auton jonot purkautuivat kerralla  ja  viivytykset olivat 
lyhyitä, yleensä enimmilläänkin  alle  puoli minuuttia 

• Helsingintieltä  ja  vastakkaiselta Ylämaantieltä vasemmalle kääntyviä  ja 
 suoraan ajavia oli vähän, mitään jonoja ei syntynyt  ja  viivytykset jäivät 

kohtuullisiksi, muutama sorarekka joutui odottamaan vasemmalle 
kääntymistä enimmillään noin  2  minuuttia 

•  yleisesti Tapavainolan liittymän liikenne sujui kuvausten aikana ilman 
ongelmia eikä Selkäharjun liittymän mukaisia jonoja  tai  viivytyksiä  ollut 
havaittavissa edes vilkkaimman liikenteen aikana 

Tapavainolan liittymän  pahimmat ongelmat esiintyvät ilmeisesti kesän vilk-
kaimpien viikonloppujen  ja  juhlapäivien aikana, jolloin valtatien  6  ylittävä 
liikenne joutuu ajoittain odottamaan nyt havaittua pidempään. Kaakkois- 
Suomen tiepiirin telematiikkaselvityksen kyselyssä oli esitetty odotusaiko-
jen olevan pahimmillaan viidestä yli kymmeneen minuuttiin. Nämä ovat 
ehkä liittyneet erityisiin tapahtumiin Lappeenrannassa  tai  läheisellä ravira-
dalla  ja  ovat koskeneet  vain  pientä osaa liittymän  koko liikennemäärästä. 

Selkäharjun  ja  Tapavainolan liittymäparin  liikenteen suuntautuminen 

Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymäparin yhdistetyt liikennevirrat selvitet-
tim videokuvauksilla  tiistaina  3.10.2000  klo  7.00  -  9.00  ja klo  15.00  - 

 17.00.  Laskennan mukaan valtatieltä  13  Tapavainolan  liittymään saapu-
vasta liikenteestä  20  -  25  %  (noin  80  ajon./h)  kääntyi vasemmalle Helsin-
gintielle  ja  75  -  80  %  (noin  300  ajon./h)  jatkoi suoraan. 

Helsingintieltä valtatielle  6  liittyvästä liikenteestä  50  -  55  %  (noin  90 
 ajon./h)  kääntyi Selkäharjun liittymässä valtatielle  13  Mikkelin suuntaan  ja 

 suoraan Kouvolan suuntaan jatkoi  45  -  50  %  (noin  80  ajon./h). 



VALTATIE  13,  SELKÄHARJUN  LIITTYMÄ 
JONOPITUUDET  (AUTOA), noin  2  minuutin välein  
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4.5 Jonomittaukset 

Selkäharjun liittymän videokuvauksien  puutteiden takia selvitettiin  maas-
tomittauksena  valtatien  13  jonopituuksia  liittymässä maanantaina 

 13.11.2000  ja  keskiviikkona  15.11.2000  aamun  vilkkaimman  liikenteen 
aikana  klo  6.30  -  7.00  ja  7.30  -  8.00  noin  2  minuutin välein  (kuva  25). 

 Enimmillään autoja oli jonossa  32  ja  jonon pituus noin  350  metriä. Pahim-
pien  ruuhkatilanteiden  ajoittuminen vastasi  videokuvauksissa  todettuja 
tilanteita. 

'  4'  #  co  co 	co co  '.  

MAANANTAI  13.11.2000  KELLO  6.30-7.00 JA 7.30-8.00 
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KESKIVIIKKO  15.11.2000 	KELLO  6.30-7.00 JA 7.30-8.00  

Kuva  25.  Selkäharjun  liittymässä valtatiellä  13  havaitut vasemmalle kään-
tymistä odotta  van  jonon automäärät  13.  ja  15. 11.2000,  jonoja ei 
mitati'u  klo  7.00 —7.30.  
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4.6  Liittymien  tutkimusten yhteenveto  

Tutkituissa  liittymissä havaitut toimivuusongelmat kohdistuivat selvästi  vain 
 valtatieltä  13  Selkäharjun  liittymään saapuvaan liikenteeseen. Lisäksi to-

detut vaikeudet päätielle liittymisessä keskittyivät aamun  ja  iltapäivän 
huipputunteihin. Videokuvausten puutteiden vuoksi ei kesäviikonlopun 
liikenteellisistä ongelmista Selkäharjussa saatu tarkkaa käsitystä. Talviolo-
suhteiden vaikutuksia liikenteeseen ei havainnoitu tässä selvityksessä. 

Selkäharjun  liittymä 

Tehtyjen tutkimusten  ja  havaintojen perusteella Selkäharjun liittymän on-
gelmien keskeisiä syitä ovat: 

kanden vilkkaasti liikennäidyn valtatien liittymässä valtatien  13  liikenne 
suuntautuu yksipuolisesti liittymästä itään Lappeenrannan suuntaan 
aamuisin suurin risteävä liikennevirta kääntyy vasemmalle valtatielle  6, 

 jossa nopeustaso säilyy korkeana myös vilkkaan liikenteen aikana 
valtatien  13  suunnasta saapuva liikenne tulee liittymään arkiaamuisin 

 klo  6.30  -  7.00  ja  7.30  -  8.00  lyhytaikaisina, terävinä huippuina  aihe-
uttaen nopeasti jonopituuksien kasvun, mikä johtuu osaltaan valtatien 

 6  vilkkaasta  liikenteestä 

Valtatien  13  liikenteessä havaittu aamun  ja  iltapäivän suuntajakautuma  ja 
 aamun liikennemäärien säännölliset jyrkät vaihtelut kellonajan mukaan 

johtuvat todennäköisesti Lemin, Savitaipaleen  ja  muiden lähikuntien  Lap- 
peen  rantaan suu ntautuvasta työmatkaliikenteestä. Tehtyjen maastoha-
vaintojen mukaan valtatien  13  aamuhuippujen  klo  6.30  -  7.00  ja  7.30  - 

 8.00  pisimmät jonot Selkäharjun liittymässä olivat yli  30  auton mittaisia eli 
noin  300  -  350  metriä pitkiä  ja odotusajat  olivat enimmillään  4  -  6  minuut-
tia. Näiden ruuhkahuipputilanteiden kesto oli  15  -  20  minuuttia, muuna 
aikana jonossa oli yleensä korkeintaan  5  -  10  autoa. 

Videokuvausten  ja maastohavaintojen  mukaan Selkäharjun liittymässä oli 
esimerkiksi  klo  7.00  -  7.30  harvoin yli viiden auton jonoja  ja  hetkittäin ei 
ollut yhtään autoa jonottamassa pääsyä päätielle. Valtatien  6  liikenteessä 

 on  sopivasti aukkoja liikennevirrassa, jotta liittyvän liikenteen jonot pur-
kautuvat melko nopeasti  ja  yli  5  auton jonoja syntyy  vain  satunnaisesti.  

Raskas  liikenne  on  jakautunut melko tasaisesti, eikä valtatien  13  jonoutu
-minen  liittymässä aiheudu normaalia suu remmasta raskaan liikenteen 

määrästä vilkkaan liikenteen aikana. 

lltapäivisin Selkäharjun liittymän kokonaisliikennemäärien  15  minuutin jak-
soissa mitatut huiput esiintyvät  klo  15.30  -  17.00  ja  ovat suurempia kuin 
aamuhuiput. Oleellinen ero aamu-  ja iltahuipun  välillä  on  valtatien  13  lii-
kenteen pääosan suuntautuminen liittymästä Mikkeliin päin. Iltapäivisin ei 
siten aiheudu päätielle liittyvälle liikenteelle aamuruuhkan mukaisia on-
gelmia,  sillä  valtatieltä  13  liittymään saapuva vasemmalle kääntyvä liiken-
ne  on  selvästi vähäisempää kuin aamuisin. Poikkeuksena  on  perjantai- 
iltapäivä. 
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Selkäharjun liittymän  ruuhkautuminen aiheuttaa riskialtista käyttäytymistä. 
Vilkkaan liikenteen aikana riskinotto liittymässä lisääntyy, Jonosta päätielle 
liittyvät autot lähtevät liikkeelle yleensä  3  - 4  auton ryhmissä pysähtymättä 

 stop-merkin kohdalla. Valtatieltä  13  vasemmalle kääntymistä odottava 
 auto  saattaa ajaa Kouvolan suunnasta tulevan jonon eteen väistötilan oi-

keaan reunaan luottaen siihen, että jono ohittaa auton vasemmalta. 

Valtateiden pituuskaltevuudet  Mikkelin  ja  Kouvolan suunnasta aiheuttavat 
hankaluuksia talvella erityisesti raskaalle liikenteelle jarrutuksissa  ja kiih-
dytyksissä. 

Selkäharjun liittymän kääntyvä  liikenne ei näytä vaikuttavan valtatien  6 
 sujuvuuteen,  sillä  päätien keskinopeudet pysyvät vilkkaimmankin liiken-

teen aikana  80 km/h  tuntumassa. 

Tapavainolan  liittymä  

Tapavainolan  liittymässä liikenteen sujuvuus oli hyvä vilkkaankin liikenteen 
aikana eikä tutkimuksissa todettu Selkäharjun liittymän tyyppisiä ongelmia. 
Suurimpien kääntyvien  ja  liittyvien liikennevirtojen viivytykset olivat ha-
vaintojen mukaan lyhyitä. 

Selkäharjun  ja Helsingintien  välinen liikenne ei jonoutunut Tapavainolan 
liittymässä,  sillä  havaitut kääntyvän virran jonot olivat satunnaisia  ja  kor-
keintaan neljän auton mittaisia. Viivytykset olivat enintään puoli minuuttia. 

Suurimmat viivytykset kohdistuivat valtatien ylittäviin  tai liittyviltä  teiltä va-
semmalle kääntyviin Ilikennevirtoihin. Näiden viivytykset olivat enimmillään 
kanden minuutin luokkaa päätien vilkkaimman liikenteen aikana. Liikenne- 
virtojen osuus liittymän  koko liikennemäärästä  on  pieni, mutta valtatien 
ylittäminen  tai  vasemmalle kääntyminen  on  vilkkaan liikenteen aikana  hit-
tyviltä  teitä tuleville, varsinkin raskaille ajoneuvoille selvästi ongelmallista. 

Tapavainolan  liittymässä havaitut päätien liikenteen ylinopeudet lisäävät 
hiikenneonnettomuusriskiä.  

4.7  Liittymien simulointimallit 

Selkäharjun  ja Tapavainolan liittymiin ehdotettujen telemaattisten  ratkai-
sujen vaikutusten arvioimiseksi mallinnettiin liittymien nykytilanne  mik-
rosimulointiohjelmalla  tehtävää tarkastelua varten. Työssä käytettiin Tek-
nillisen korkeakoulun hiikennelaboratoriossa kehitettyä HUTSIM liikenteen-
simulointiohjelmaa. 

Malhissa  kuvataan liittymien yksityiskohtainen rakenne eli liittymävälit, 
kaistajärjestelyt, väistämisvelvollisuudet  ja  saapuvan liikenteen koostumus 
mukaan lukien suunta-  ja nopeusjakautuma.  Tavoitteena oli tutkia vattatien 

 6  muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia erityisesti liikennevirtojen  mat-
kanopeuksiin  ja viivytyksiin. 
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Liittymissä tehtyjen  videokuvausten  ja  tutkimusten mukaan ongelmat kes-
kittyvät  Selkäharjun  liittymään  ja  siksi  simuloinneissa  on  tutkittu  vain  SeP-
käharjun liittymän  muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia, vaikka malli 
rakennettiin  koko  liittymäparin käsittäväksi.  

Malli rakennettiin  Selkäharjun  ja  Tapavainolan  liittymistä  suunnitelmakar-
toilta  mitaten.  Tien  pituuskaltevuuksia  mallissa ei voida käyttää.  Liittymien  
välillä olevaa  levähdysaluetta  mallin  ei rakennettu. Malli  kalibroitiin  tutki -
muskohteen  olosuhteisiin liittymästä kerätyn liikenne-, nopeus-  ja  videoai-
neiston  perusteella. Osittain käytettiin muista valo -ohjaamattomien liittymi

-en  aineistoista  saatuja  parametriarvoja. 

Lähtätietoina  käytettiin edellisissä kappaleissa esitettyjä, heinäkuussa  ja 
 syyskuussa vuonna  2000  liittymissä tehtyjä  liikennelaskentoja  ja  nopeus- 

mittauksia.  Liikennelaskentojen  perusteella määritettiin  tunnit,  jolloin  lii-
kennemäärät  olivat korkeimmillaan. Tässä selvityksessä liikenne  generoi

-tim  malliin satunnaisesti siten, että saapuva  tuntillikenne  oli  liikennelas-
kentojen  suuruinen.  

Nykytilannetta simuloivia  tunteja  mallinnettiin  yhteensä viisi, kaksi  kesävii-
konlopun  ajalta  ja  kolme syksyn  arkipäiviltä. Mallinnetut ajankohdat  olivat:  

• 	perjantai  14.7.  klo  16.00-1 7.00  
• 	sunnuntai  16.7.  klo  18.15-19.15  
• 	maanantai  4.9.  klo  07.00-08.00  
• 	perjantai  22.9.  klo  16.15-17.15  
• 	keskiviikko  27.9.  klo  16.00-1 7.00  

Ajankohtien liikennemääriä  on  kuvattu  liitteissä  2  -  7.  Simulointioletukset 
ajoneuvotyyppijakautumasta  ja  eri  ajankohtien  liikenteen  suuntajakautu

-masta  on  esitetty  liitteissä  8  -  12.  

Selkäharjun liittymän jonoutumisen  vähentämiseksi  ja  sujuvuuden paran-
tamiseksi  ehdotetut  valtatien  6  muuttuvat  nopeusrajoitusmerkit  asetetaan  
ru uhkahuippujen  ajaksi näyttämään nykyistä aiempaa  nopeusrajoitusta.  

Liikenteen  simuloinnissa käytetyssä  H  UTSI  M  ohjelmassa voidaan  mallin 
 teihin asettaa niin kutsutut  putkikohtaiset nopeusrajoitukset.  Tämä tarkoit-

taa sitä, että putkeen tulevat  ajoneuvot  alentavat  nopeutensa  noudatta-
maan asetettua  rajoitusta.  Koska todellisuudessa muuttuvan  nopeusrajoi-
tuksen  ollessa hyvin alhainen,  osa  ajoneuvoista  ei noudata merkkiä, tes-
tattiin  simuloinneilla  eri  nopeusrajoitusarvoja. 

Nopeusrajoitukset  asetetaan mallissa  vaitatien  6  molemmille  suunnille  
ennen  Selkäharjun  liittymää.  Mu  uttuvien nopeusrajoitusmerkkien sijoituk-
sella  on  merkitystä  rajoituksen  noudattamiseen, koska lännestä lähestyt-
täessä  on  alamäki juuri ennen liittymää.  

Liikennetelematiikkaa  hyödyntävä ratkaisu  on  esitetty kohdassa  5  ja sen 
 mukaisilla  lähtökohdilla  tehdyt  simuloinnit tuloksineen  kohdassa  6.  
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5  LIIKENNETELEMATIIKKAA  HYÖDYNTÄVÄ RATKAISU 

 5.1  Tavoitteet 

Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenteen telematiikkaselvityksessä Selkäharjun 
 ja Tapavainolan liittymien telematlikkaratkaisuksi  ehdotettiin valtatielle  6 
 sijoitettavaksi muuttuvat nopeusrajoitukset  80/60 km/h  molempiin liittymiin 

molemmista suunnista. Järjestelmään sisältyi idästä  ja  lännestä liittymäpa-
na lähestyttäessä muuttuvat ennakkomerkit, jotka näyttävät  vain  rajoitusta 

 80 km/h tai  ovat pimeänä. Näin mandollistettiin rajoitusten porrastus liitty-
miä lähestyttäessä  ja liittymäalueiden  ulkopuolinen kiinteä  100 km/h  rajoi-
tus. Lisäksi pääsuunnalla, ennen liittymiä sijaitsevilla tiedotustauluilla tie-
dotettiin mandollisista ylinopeuksista. 

Tavoitteena oli helpottaa liittymistä sivusuunnista päävirran liikennevirtaan 
sekä pääsuunnan ylittämisen helpottaminen Tapavainolan liittymässä. 
Myös ajoneuvojen välisiin etäisyyksiin pyrittiin vaikuttamaan  ja  alentamaan 
ajonopeuksia sekä harmonisoimaan liikennevirtaa. 

Tässä selvityksessä  on  telematiikkaa hyödyntävälle ratkaisulle  esitetty 
samat tavoitteet kuin tiepiirin telematiikkaselvityksessä. Videokuvauksissa 
havaittiin liikenteellisten ongelmien kuitenkin keskittyvän selvästi Selkä- 
harjun liittymään  ja Tapavainolan liittymän liikenteelliset  vaikeudet todettiin 
odotettua vähäisemmiksi  ja satunnaisiksi.  Liikenteen kasvun vaikutuksesta 
tilanne voi kuitenkin muuttua. 

Saattaa olla vaikea saada autoilijoiden hyväksyntää nopeusrajoitukselle 
 60 km/h  koko liittymäparin  alueella edes vilkkaimman liikenteen aikana, 

mikäli havaitut ongelmat ovat  vain  Selkäharjun  liittymässä. Alhainen  ja 
 tarpeettomaksi koettu nopeusrajoitus voi johtaa rajoituksista piittaamatto-

maan ajotapaan  ja ylinopeuksiin  myös Selkäharjun kohdalla. Lisäksi  al
-heutettaisiin  suurempia  ja  tarpeettomia viivytyksiä valtatien  6  lilkenteelle, 

 jos Tapavainolankin  liittymässä olisi rajoitus  60 km/h.  

Telematlikkajärjestelmän  toteutus vaiheittain mandollistaisi kuitenkin myös 
Tapavainolan liittymään ulotettavan muuttuvan nopeusrajoituksen, mikäli 

 se  todetaan myöhemmin tarpeelliseksi. 

Edellä mainituista syistä tutkitaan vaiheittain toteutettavaa telematlikkajär-
jestelmää, jolla vaikutetaan ensisijaisesti Selkäharjun liittymän ongelmiin  ja 
varaudutaan  tarvittaessa laajentamaan järjestelmää myös Tapavainolan 
liittymään  tai  lisäämään Selkäharjun liittymän telematiikkajärjestelmään 
sisältyviä toimintoja. 

Laajentamistarve  ja -perlaatteet  kytkeytyvät suunnitellun Selkäharjun eri-
tasoliittymän rakentamisen ajoittumiseen  ja telematiikkajärjestelmän hyö-
dyntämiseen rakennusaikana  sekä mandollisesti  sen  jälkeen riippuen  Sel-
käharjun eritasoliittymän itäpuolisista tiejärjestelyistä. 
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5.2  Yleiskuvaus  

5.2.1  Vaiheittainen  toteutus 

Selkäharjun telematiikkajärjestelmän vaiheittaiselle  toteutukselle  on  seu-
raavia perusteluita: 

• eritasoliittymän  toteutuksen ajoituksesta ei ole varmuutta 
• 	eritasoliittymään  liittyvät verkolliset tiejärjestelyt tehdään vaiheittain 
• vaiheistettu telematiikkajärjestelmä  on sovitettavissa eritasoliittymärat-

kaisun  ja tiejärjestelyiden toteutusvaiheisiin 
•  voidaan tutkia telematikkajärjestelmän eri laajennusvaiheiden vaiku-

tuksia erikseen 
• telematiikkainvestoinnit  voidaan jakaa pidemmälle ajalle tilanteen mu-

kaan 

Telematiikkajärjestelmä  on  toteutettavissa kolmessa vaiheessa. Ensim-
mäisen vaiheen sisältö  on  tarkasti määritettävissä, mutta toiseen  ja  kol-
manteen vaiheeseen sisällytettävät järjestelmän toiminnot  tai  muutokset 
aiempiin vaiheisiin riippuvat eritasoliittymäratkaisun toteutuksesta  ja  siihen 
liittyvistä verkollisista ratkaisuista vaiheistuksineen. 

Telematiikkajärjestelmä  voidaan toteuttaa seuraavalla vaiheistuksella:  

1. liittymän liikennetilanneohjaus  
2. liittymän  liikenne-  ja kelitilanneohjaus ylinopeusvaroituksella  
3. muutosvaiheen telematiikkajärjestelmä 

Kelitilanneohjaus  on  mandollista ottaa käyttöön  jo  ensimmäisessäkin vai-
heessa. Tarvittava tiesääasema  on telematiikkajärjestelmästä  riippumatta 
hyödynnettävissä tiesääasemaverkon täydentäjänä, lähin nykyinen  tie-
sääasema on 15  kilometrin etäisyydellä valtatiellä  6 Mustolassa. 

5.2.2  Liittymän liikennetilanneohjaus 

Selkäharjun  liittymään asennetaan ensimmäisessä vaiheessa seuraavat 
merkit  ja  laitteet  (kuva  26): 

• valtatielle  6  muuttuvat nopeusrajoitusmerkit (kuituoptinen  tai LED) 
80/60 km/h  ja ennakkomerkki 80/pimeä  lännestä Kouvolan suunnasta 

• jonoilmaisimet valtatielle  13 
•  nopeus-  ja liikennemittausilmaisimet valtatielle  6 
•  suunnattava liikennekamera 

Erikseen voidaan harkita sisällytetäänkö myös tiesääasema  ja  nopeusra-
joitusten kelitilanneohjaus mandollisesti tähän vai seuraavaan vaiheeseen. 

Järjestelmään ei liitetä tiepiirin telematiikkaselvityksen yhteydessä esitet-
tyjä nopeusnäyttötauluja, koska ennen-jälkeen tutkimuksissa  on  selkeäm-
pää selvittää yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia kuin erotella kanden 

 tai  monen tekijän samanaikaisia vaikutuksia. 
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Kouvolasta Selkäharjun suuntaan itään johtavan suunnan muuttuva nope-
usrajoitusmerkki  80/60 km/h  sijoitetaan noin  500  metriä ennen liittymää eli 
ennen alamäen alkua. Nykyinen kiinteä nopeusrajoitusmerkki  80 km/h 

 poistetaan  ja  korvataan muuttuvalla nopeusrajoitusmerkillä, joka näyttää 
rajoitusta  80 km/h  silloin, kun seuraavassa muuttuvassa merkissä  on  ra-
joitus  60 km/h.  Ennakkomerkki  on  pimeänä aina seuraavan merkin näyttä-
essä rajoitusta  80 km/h.  

Ennakkomerkillä  pyritään laskemaan ajonopeuksia riittävästi  jo  ennen  60 
km/h  rajoitusmerkkiä.  Lisäksi muuttuva  80 km/h  merkki havaitaan parem-
min  ja sillä  on  suurempi vaikutus ajonopeuksiin kuin kiinteällä merkillä. 
Ennakkomerkki sijoitetaan noin  400  metriä ennen  80/60  merkkiä, jotta  no

-peuksien  alentamiseen tarvittava matka  on  riittävä. 

Idästä Selkäharjun liittymään johtavan suunnan muuttuva nopeusrajoitus- 
merkki  80/60 km/h  sijoitetaan noin  500  metriä ennen Selkäharjun liittymää 
eli noin  300  metriä ennen oikeallekääntymiskaistan alkua. 

NOPEUS-  JA  LIIKENNE- VI  SIM  ET  

__ 	 JONOIA!ET 	

:  

400  ri 	100 
II 

VT6  

80 	 80 	 MUUrnNA  NOPEUS- 
RAJOItUSM  ERKKI  UIKENNEK.AA4ERA  

500 m  NOPEUS-  JA  UIKENNE- 	 I 	 KIINTEÄ NOPEUS - 
MI1TAUSILMAISIMET 	 RAJOITUSMERKKI  

Kuva  26.  Selkä  ha  rjun liittymän liikennetilanneohja  us  -vaiheen tienvarsitekniikka. 

Valtatien  6  nopeus-  ja liikennemittausilmaisimet  sijoitetaan Selkäharjun 
liittymän molemmin puolin. Niiden sijoittamisessa otetaan huomioon mah-
dollisesti myöhemmin asennettavat ylinopeudesta varoittavat merkit. 

Valtatielle  13  asennetaan jonoilmaisimet, joilla havaitaan jonojen syntymi-
nen  ja jonopituuksien  muutokset liittymässä. Ilmaisimet sijoitetaan esimer-
kiksi jonon viidennen  ja  kymmenennen auton kohdalle eli liittymästä noin 

 50  ja  100  metrin etäisyydelle. 

Jonojen  ja  yleensä  koko liittymäalueen liikennetilanteen  seurannan takia 
asennetaan valtateiden risteyskohtaan käännettävä liikennekamera, jolla 
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on  mandollista tarkkailla myös liittymän  sää-  ja  kelitilannetta. Liikenneka-
meran  kuva  välitetään Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskukseen. 

Kaikki muuttuvat merkit, ilmaisimet  ja  liikennekamera  liitetään  data-  ja  säh-
kökaapeloinnein liittymän  lähelle sijoitettavaan automaattiohjauksen  ja 

 sähkänsyötön  keskukseen. Siitä järjestetään datayhteydet Kaakkois- 
Suomen tiepiirin liikennekeskukseen.  

5.2.3  Liittymän  liikenne-  ja  kelitilanneohjaus ylinopeusvaroituksella 

Selkäharjun liittymän telematiikkajärjestelmää  laajennetaan toisessa vai-
heessa kuvan  27  mukaiseksi. Uusia toimintoja ovat: 

•  muuttuva varoitusmerkki  ja  tiedotustaulu valtatielle  6  lännestä 
•  sää-  ja  keliohjauksen  lisääminen muuttuviin nopeusrajoituksiin 
• muuttuva varoitusmerkki  ja  tiedotustaulu valtatielle  13  noin  500  metriä 

ennen liittymää 

Valtatielle  6  ei kustannussyistä esitetä muuttuvaa varoitusmerkkiä  ja  tie-
dotustaulua  idästä tulevalle liikenteelle,  sillä  valtatien  13  merkki voidaan 
siirtää valtatielle  6  siinä vaiheessa, kun Selkäharjun liittymä katkaistaan. 
Lisäksi päätiellä  on  lännestä tulevan alamäen takia  ja  ongelma-
ajankohtien liikenteen suuntautumisen takia tärkeintä osoittaa varoitukset 

 ja  tiedotu kset  itään suuntautuvalle liikenteelle. 

MU(J1TINA VAROITUSMERKK 	 '  
JA  TIEDOTUSTAULU 	= 	

1 3 	NOPEUS  JA  UKENNE  

Il _____________________________________________________________________ 

! MUIJ1TUVA  NOPEUS- 
80  

hUmNA VAROifUSUERKKI  JA 	

flESSEMA 	
OSMERKKI  

8060  
NOPEUS-  JA  LIIKENNE  

	

MITThJJSILMAJSIMEI 	- 	500 m 	
() 

 KIINTEÄ NOPEUS- 

	

___________________ 	 RAJOITUSMERKKI  

Kuva  27.  Selkä  ha  rjun lllttymän  toisen vatheen tienvarsitekniikka  ell  lllttymän lIIkenne-  ja 
 kelitilanneohjaus ylinopeusvaroituksella.  

Tämän vaiheen sisältö riippuu Selkäharjun eritasoliittymän ajoituksesta  ja 
 siihen sisältyvistä verkollisista toimenpiteistä  ja  työnaikaisista  järjestelyistä. 

Siksi telematiikan laajentamisen tarkempi sisältö  ja  ajoitus  on  ratkaistava 
eritasoliittymää koskevien toteutuspäätösten mukaan. 
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Valtatien  6  muuttuvan varoitusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmällä  on 
 mandollista esittää tietoa  ja  varoituksia liikenne-  ja keliolosuhteista  sekä 

varoittaa ylinopeudesta. Siten merkkiä ei käytetä varsinaisena nopeus-
näyttötauluna. Varoitusmerkin vaihtoehtoina voisivat olla esimerkiksi muu 
vaara, liukas ajorata  ja  ruuhka. Ehdotettu käyttötapa nopeusnäyttö-  ja va-
roitusmerkkinä  on  niin poikkeava, että  sen  kokeilu edellyttää Liikenne-  ja 
viestintäministeriön  lupaa. Mikäli yhteiskäyttö ei ole mandollista,  on  vaihto-
ehtona  vain nopeusnäyttö-  ja ylinopeusvaroitusmerkki, sillä  kanden erilli-
sen merkin sijoittaminen alueelle juuri ennen liittymää ei liene suotavaa. 

Muuttuvan merkin alapuolisen tiedotustaulun kaksirivisellä tekstiosalla  on 
 mandollista esittää useita eri tekstivaihtoehtoja, jotka selventävät varoi-

tusmerkin viestiä  tai  varoittavat ylinopeudesta. Ylinopeusvaroitus ottaa 
huomioon senhetkisen nopeusrajoituksen  ja  taulussa tämä voidaan esittää 
esimerkiksi "nopeutesi yli  60"  ellei ilmoiteta suoraan mitattua nopeutta. 

Tiedotustaulussa  esitetään aina jotain ajantasaista tietoa  tai tarkennetaan 
 varoitusmerkin viestiä. Tekstiä vaihdetaan tilanteen mukaan,  jos  on  tar-

peen varoittaa ylinopeudesta. Erityisissä tapauksissa ei ylinopeudesta 
varoiteta,  jos  muu viesti  tai  varoitus katsotaan tärkeämmäksi. 

Varoitus-  ja tiedotustaulun yhdistelmän  sijoituksessa  on  otettava huomioon 
liikenneturvallisuusnäkökohdat, jotta autoilijat voivat muuttuvan merkin 
lisäksi kohdistaa huomionsa liittymän liikennetilanteeseen.  

Sää-  ja keliohjaus  on  perusteltua huonojen keliolosuhteiden aiheuttamalla 
lisäriskillä Mikkelin  ja  Kouvolan suunnan jyrkissä alamäissä. Yllättävää 
liukkautta saattaa esiintyä, koska mäen päällä  ja notkossa  voi olla erilai-
nen pienilmasto.  Sää-  ja keliohjauksen  lisääminen edellyttää tiesääase

-man  rakentamista liittymän läheisyyteen. Sijoituksessa  on  otettava huomi-
oon valtatien  6 parantamistoimenpiteet  niin, että sääasema  on  käytettävis-
sä myös eritasoliittymä-  ja  muiden tiejärjestelyiden valmistuttua. 

Valtatien  13  muuttuvan varoitusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmä  on 
 samanlainen kuin valtatien  6  vastaava merkki. Varoitusmerkkivaihtoehtoi-

na ovat muu vaara, liukas ajorata  ja  ruuhka. Varoitusmerkki olisi käytössä 
esimerkiksi aina jonon ulottuessa kauas liittymästä  ja  liukkaalla kelillä.  Tie-
dotustauluosan tekstivaihtoehdot  ja  toimintatapa  on  muutoin samanlainen 
kuin valtatien  6 merkissä,  mutta ilman nopeusnäyttöä  ja ylinopeusvaroi-
tusta.  Valtatien  13 muuttuvalla varoitusmerkillä  ei ole vaikutusta Selkähar

-jun liittymän  toimivuuteen, vaan tavoitteena  on  liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen. 

Liikennekameran  oikealla sijoituksella  ja sen liikennekeskuksessa nähtä-
välIä  kuvalla varmistetaan sääaseman kautta tuleva kelitieto varoitusmerk-
kien ohjauksessa. 

Selkäharjun liittymän  liikenne-  ja kelitilanneohjaus ylinopeusvaroituksella 
 —vaiheen telematiikan rakennekaavio  on  esitetty liitteessä  1. 
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5.2A  Muutosvaiheen telematiikkajärjestelmä 

Selkäharjun eritasoliittymän  valmistuttua ei nykyisen valtatien  1 3  kautta ole 
enää liittymää valtatielle  6.  Myös Tapavainolan liittymä muuttaa luonnet-
taan, kun eritasoliittymän rakentamiseen sisällytetään rinnakkaistietyyppi-
nen yhteys suoraan uuteen paikkaan rakennetulle valtatielle  1 3.  

Helsingintien  liittymää tarvitaan edelleen yhteytenä Ylämaantielle,  jos  eri-
tasoliittymään ei heti sisälly suunniteltuja verkollisia parannuksia. Siksi 
voidaan eritasoliittymän valmistuttua harkita muuttuvien nopeusrajoitus- 
merkkien siirtoa Selkäharjun liittymästä Tapavainolan liittymään. Vastaa-
vasti valtatien  13  muuttuva merkki  on  mandollista siirtää esimerkiksi valta-
tien  6  länteen suuntautuvalle liikenteelle. 

Siirtojen kannattavuus  ja hyödyt  on  arvioitava kokonaisuutena ottamalla 
huomioon valtatien  6  parantamiseen sisältyvät toimenpiteet, Tapavainolan 
liittymän muuttunut verkollinen asema  ja  arvioidut liikennemäärät sekä 
liittymän toimivuus.  

5.3  Toimintaperiaate 

Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ohjaus tapahtuu pääasiassa auto-
maattisesti. Päätien alennettu nopeusrajoitus  60 km/h  vaihtuu muuttuviin 
merkkeihin seuraavissa vaihtoehtoisissa tapauksissa: 

•  valtatien l3jonopituus  on  vähintäänlO  autoa 
•  valtatien  6  liikennemittausilmaisimilla  havaittu liikennemäärä liittymän 

länsipuolella  on  vähintään  50  ajon./5  min tai 100.150  ajon./15  min 
 (molemmat suunnat yhteensä) 

Liittyvän suunnan jonojen mukaan tapahtuva ohjaus pyrkii helpottamaan 
liittymistä päätielle silloin kun viivytykset ovat suuria, joten hiljaisen liiken-
teen aikana ei satunnaisia tilanteita lukuun ottamatta ole tarvetta nopeus-
rajoituksen alentamiseen. Päätien suurten liikennemäärien aikana  alen-
nettavan nopeusrajoituksen  tavoitteena  on  ensisijaisesti liikenneturvalli-
suuden parantaminen, vaikka samalla helpotetaan sivusuunnan liittymistä. 

Toimintatavan  määrittelyssä  on  selvitettävä lisäksi miten pitkään alennet-
tua nopeusrajoitusta käytetään jonon purkauduttua eli voidaanko nopeus-
rajoitusta vaihdella jatkuvasti vai onko otettava huomioon myös päätien 
liikenne  tai  kellonaika. Liikennemittausten  mukaan liittyvän suunnan pi-
simmät jonot ajoittuvat melko tarkasti määrätyille, lyhyille ajankohdille. Sik-
si olisi alkuvaiheessa ohjaus järjestettävä  vain  niiden esiintymisen mu-
kaan, jolloin päätien liikennemääräkin  jo  edellyttää alennettua rajoitusta. 

Alemman nopeusrajoituksen käyttöä voitaisiin sitten vähitellen tarpeen 
mukaan laajentaa myös pienemmille liikennemäärille. Näin ei aiheuteta 
turhia viivytyksiä päätielle,  jos  liittyvän suunnan jonot purkautuvat nopeasti 
ilman alennettua nopeusrajoitustakin. 

Päätien liikennemäärä tulee siten ainakin alkuvaiheessa olemaan tärkein 
kriteeri alennetun nopeusrajoituksen käytölle,  sillä  yli  10  auton jonojen 
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esiintyminen liittymässä muulloin kuin  vilkkaimman  liikenteen aikana  on 
 havaintojen mukaan satunnaista. 

Päätien liikenteen  vilkkauden  määrittely  vain  liittymässä olevilla  mittausil-
maisimilla  ei anna tarkkaa tietoa kokonaistilanteesta. Liittymässä mitatut 
tiedot eivät ennakoi liittymään saapuvaa liikennettä, vaan  on  määritettävä 

 liittymään esimerkiksi viimeisen  5 tai 15  minuutin aikana saapunut liikenne 
 ja sen  mukaan liikenteen vilkastuminen  tai  hiljeneminen.  Pitkällä aikavälillä 

voidaan hyödyntää myös  jo  kerättyä  liikennetietoa  sekä  liikennemääristä 
 että  jonoista  ja  ennustaa tilanteiden muuttumista  sen  pohjalta.  

Selkäharjun liittymän telematiikkajärjestelmän automatiikan ohjauskeskus 
 sijoitetaan  liittymän  läheisyyteen. Järjestelmän valvontaa varten  se lute -

tään datayhteydellä  Kaakkois-Suomen tiepiirin  liikennekeskukseen,  jossa 
nähdään  liittymän liikennetilanne  ja  nopeusrajoitus.  Liikennekeskus  voi 
tarvittaessa siirtää järjestelmän  automaattiohjauksesta käsiohjaukseen, 

 mikäli esimerkiksi  liikennekameralla  havaittu tilanne sitä edellyttää.  

Alennetun  60 km/h  nopeusrajoituksen  käyttö pyritään rajaamaan alkuvai-
heessa kaikkein  vilkkaimman  liikenteen  ajankohtiin,  jolloin  liittyvällä liiken-
nevirralla  on  todellisia ongelmia päästä liittymään valtatien  6  liikenteeseen. 

 Liikennetutkimusten  ja  videokuvausten  perusteella  60 km/h  nopeusrajoitus 
olisi  liikennemäärien  ja  jonojen  mukaan käytössä arviolta seuraavasti:  

•  arkipäivisin aamulla  klo  6.30  -  7.00  ja  7.30  -  8.00  
•  arkipäivisin iltapäivällä  klo  16.00-17.00  (perjantaisin  15.00— 18.00)  
• kesäviikonloppuisin  perjantaina  ja  sunnuntaina  klo  17.00  -  1 9.00  
•  juhlapyhien  ja  muiden  erikoistilanteiden  vilkkaan liikenteen aikana 

Alennettu nopeusrajoitus olisi vuositasolla suuntaa-antavan arvion mu-
kaan käytössä alkuvaiheessa niin, että  se  kattaisi noin  8  %  ajasta  ja  noin 

 15  -  20  % liikennemäärästä.  Myöhemmin  se  kattaisi  20  -  25  %  liikenne- 
määrästä.  

5.4  Kustannusarviot 

Selkäharjun liittymän liikennetelematiikkaa  hyödyntävän järjestelmän  to -
teutuskustannukset  ovat alustavan arvion mukaan ensimmäisen vaiheen 
eli  liittymän liikennetilanneohjausvaiheen  osalta yhteensä  685.000  mk 

 koostuen  seuraavista laitteista  ja  töistä:  

•  muuttuvat  kuituoptiset  (tai LED)  nopeusrajoitusmerkit,  3  kpl  105.000  
•  valtatien  13  jonoilmaisimet,  2  kpl 	 20.000  
•  valtatien  6  reaaliaikainen liikennemittaus,  2  pistettä 	40.000  
•  suunnattava  lilkennekamera oheislaitteineen 	 60.000  
•  järjestelmän tienvarren  ohjauskeskus 	 20.000  
•  data-  ja  sähkökaapeloinnit  kohteessa 	 120.000  
• tiedonsiirto-,  logiikka-  ja  valvomolaitteet 	 120.000  
•  suunnittelu-,  asennus-,  ohjelmointi-  ja  testauskustannukset  200.000  
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Tiedonsiirto  tienvarren  ohjauskeskuksen  ja  Kaakkois-Suomen tiepiirin  lii-
kennekeskuksen  välillä järjestetään  vuokrattua datayhteyttä  käyttäen, 

Arvioidut  koko  järjestelmän vuosittaiset käyttö-  ja kunnossapitokustannuk
-set  ovat noin  25.000  markkaa. 

Toisen vaiheen eli  liittymän  liikenne-  ja kelitilanneohjaus ylinopeusvaroi-
tuksella  —vaiheen arvioidut lisäkustannukset ovat yhteensä  580.000  mk. 
Kustannukset koostuvat lähinnä  laiteinvestoinneista,  sillä  pääosa suunnit-
telu-,  kaapelointi-, tiedonsiirto-  ja asennuskustannuksista  on  sisältynyt  jo 

 edelliseen vaiheeseen.  Laajennusvaiheen  kustannukset  580.000  mk 
koostuvat seuraavista laitteista  ja  töistä:  

•  valtatien  6  muuttuva varoitus-  ja tiedotustaulu,  1  kpl 	180.000  
•  valtatien  13  muuttuva varoitus-  ja tiedotustaulu,  1  kpl 	180.000  
• tiesääasema,  1  kpl 	 100.000  
•  data-  ja sähkökaapeloinnit  kohteessa 	 50.000  
• tiedonsiirto-,  logiikka-  ja valvomolaitteet 	 20.000  
•  suunnittelu-,  asennus-,  ohjelmointi-  ja testauskustannukset 	50.000  

Järjestelmän vuosittaisten käyttö-  ja kunnossapitokustannuksien  lisäys  on 
 noin  15.000  markkaa vuodessa. 

Merkittävin  kustannussäästö  olisi valtatien  13  muuttuvan varoitus-  ja  tie
-dotustaulun  korvaaminen esimerkiksi  muuttuvalla jonovaroitustaululla. 

 Myös  koko  merkin tarpeellisuutta voidaan harkita, koska  sillä  ei ole vaiku-
tusta  Selkäharjun liittymän  toimivuuteen  ja  toisaalta valtatien  13  siirto eri

-tasoliittymän  valmistuttua tarkoittaa joka tapauksessa merkin siirtämistä 
muualle.  

Selkäharjun liittymän  liikenne-  ja kelitilanneohjaus ylinopeusvaroituksella 
—telematiikkajärjestelmän  kokonaiskustannukset ovat siten noin  1,3  milj.mk 

 ja  vuosittaiset käyttö-  ja ylläpitokustannukset  noin  40.000  mk.  Jatkovaihei
-den  kustannuksia ei ole arvioitu, koska niihin sisältyy useita  tieverkollisista 

 ratkaisuista  ja  niiden ajoituksesta riippuvia vaihtoehtoja.  
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6 SIMULOINNIT 

6.1  Tarkastellut tilanteet  ja  menetelmäkuvaus 

Selkäharjun  liittymään esitetyn  telematikkajärjestelmän  mukaisesti valta-
tien  6  muuttuvat  nopeusrajoitusmerkit  näyttävät  ruuhkahuippujen  aikana 

 rajoitusta  60 km/h.  Liikenteen  simuloinnissa käytetyssä HUTSIM  ohjelmas-
sa  mallin  teihin asetetaan  putkikohtaiset nopeusrajoitukset,  jolloin putkeen 
tulevat  ajoneuvot  alentavat  nopeutensa  noudattamaan asetettua rajoitus- 
ta.  

Simuloinneilla  testattiin kolmea eri  nopeusrajoitusta;  70 km/h, 60 km/h  ja 
 50 km/h,  joiden vaikutuksia verrattiin nykytilanteen mukaiseen  nopeusra-

joitukseen  80 km/h.  

Nopeusrajoitukset  asetettiin mallissa molemmille  suunnille  noin  500  metriä 
ennen  Selkäharjun  liittymää. Mallissa alempi nopeusrajoitus poistettiin eli 

 80 km/h  rajoitus palautettiin molemmista suunnista heti  liittymän  jälkeen. 

Nykytilanteen eli vuoden  2000  liikenteen  simulointiln  valitut  tunnin  pituiset 
 mallinnettavat liikennelaskentoihin  perustuvat  ajankohdat  olivat:  

• 	perjantai  14.7.  klo  16.00-17.00  
• 	sunnuntai  16.7.  klo  18.15-19.15  
• 	maanantai  4.9.  klo  07.00-08.00  
• 	perjantai  22.9.  klo  16.15-1 7.15  
• 	keskiviikko  27.9.  klo  16.00-1 7.00  

Simulointiajankohtina liikennemäärät  olivat tehtyjen  liikennelaskentojen 
 mukaan suurimmillaan. Liikenne  generoitiin  malliin satunnaisesti niin, että 

saapuva  tuntiliikenne  oli  liikennelaskentojen  mukainen.  Liikennemäärät  on 
 esitetty  liitteissä  2  -  7  ja  suuntajakaumat  sekä muut  simulointioletukset 

liitteissä  8  -  12.  

Jotta menetelmien eroja kyettiin kokeilemaan, ajettiin  simuloinneista  aluksi 
 ns.  arr-tiedosto.  Arr-tiedosto tallentaa jokaisen ajoneuvon  syntyhetken  ja 
 liikkeet.  Täten  jokaisen päivän eri  ohjaustilanteet  on  testattu täsmälleen 

samalla  liikennemäärällä  ja  ajoneuvojakau  maila. 

Kaikissa  simuloinneissa  käytettiin samaa  nopeusjakaumaa,  joka vastasi 
verrattain hyvin tehtyjen liikenne-  ja  nopeuslaskentojen  tuloksia. Valtatien 

 6  nopeusrajoitus  on 80 km/h,  ja  nopeusjakaumana  käytettiin  jakaumaa, 
 jolla kaikista  ajoneuvoista  ajoi:  

•  5%  nopeudella  60±5 km/h  
•  10%  nopeudella  70±5 km/h  
•  70%  nopeudella  80±5 km/h  
•  10%  nopeudella  90±5 km/h  
•  5%  nopeudella  100±5 km/h  
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Jokaista  testituntia simu loitiin  neljällä eri  ohjaustavalla. Testattujen  tilantei-
den  pääsuunnan nopeusrajoitukset  olivat seuraavat:  

1. 80 km/h  (nykytilanne ilman muuttuvia nopeusrajoituksia)  
2. 60 km/h  (muuttuva nopeusrajoitus)  
3. 50 km/h  (muuttuva nopeusrajoitus)  
4. 70 km/h  (muuttuva nopeusrajoitus) 

Nopeusrajoitus  70 km/h  tarkoittaa mallissa sitä, että  nopeusjakauman  mu-
kaan  osa  ajaa  alle  nopeusrajoituksen  ja  muut  nopeusrajoituksen  mukai-
sella nopeudella. 

Ajoneuvojen  tyyppijakaumat  laskettiin käyttäen  liikennelaskentoja.  Käytetyt 
ajoneuvojen  tyyppijakaumat  näkyvät  liitteissä  8  -  12,  ja  ne laskettiin  kes-
kiarvoina  koko  tuntia kohti.  

Liittymisaikaväleinä  käytettiin  HUTSIM:n käyttäohjeissa  annettuja  aikavä-
lejä.  Aikaväli oli erilainen eri  nopeustasoilla. HUTSIM:issa  käytetään kriitti-
sen aikavälin sijasta  turvaväliä. Turvaväli  eroaa kriittisestä  aikavälistä  mm. 

 siten, että samaa  turvavälin  arvoa voidaan käyttää kaikille  ajoneuvotyy-
peille  (Kari  J. Sane,  Iisakki  Kosonen.  HUTSIM  4.2 Reference Manual. 

 Otaniemi  1996).  Turvavälin arvoina  käytettiin esimerkiksi  sivusuunnan  va-
semmalle  kääntyvillä  3,5, 4,0, 4,5  ja  5,0 s  kun nopeusrajoitus  on 50, 60, 
70  ja  80 km/h.  Henkilöautoilla  vastaavat kriittiset  aikavälit  ovat  nopeudesta  
riippuen noin  6,5  -  8,0 s.  

Muina  HUTSIM:in parametreinä  käytettiin  mallin  oletusarvoja,  näitä  para-
metreja  ovat esimerkiksi  hidastuvuudet, kiihtyvyydet  ja  peräkkäisten  ajo-
neuvojen  aikavälit liikennevirrassa. 

Simulointiaika  koostuu  raportointiviiveestä, raportointiajasta, raportointivii-
veestä  ja  liikenteen  generoinnin lopetusviiveestä.  Tässä työssä ajat olivat 
seuraavat:  

• raportointiviive 	 3 min  
• raportointiaika 	 60 min  
• raportointiviive 	 3 min  
•  liikenteen  generoinnin lopetusviive 	5 min  

Liikenteen  viivytystiedostoon  tulee kuitenkin  ajoneuvot  ajalta  3+60+3  mi-
nuuttia eli  simulointitilanteen  kesto  on 66  minuuttia. Siten  viivytystiedos-
toon tallentuu  jokaisesta liittymästä  poistuvasta  autosta  tunnistetiedot  sekä 
autolle aiheutuneet viivytykset  ja  pysähdykset.  

62  Tulokset  

Simulointitulokset  osoittivat, että  koko mallin  kokonaisviivytykset  kasvavat 
päätien  nopeusrajoitusta alennettaessa. Simulointitilanteen  66  minuutin 
aikana laskettu  kokonaisviivytys  on  esitetty kuvassa  28.  
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Kuva  28.  MaIlin kokonaisviivytykset  eri päivinä  (h /66 min).  

Sivusuunnan  eli valtatieltä  13  Mikkelin suunnasta  valtatielle  6  kääntyvän 
liittyvän liikenteen  kokonaisviivytykset  eri päivinä  on  vastaavasti esitetty 
kuvassa  29.  
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Kuva  29.  Mallin  sivusuunnan kokonaisviivytykset  eri päivinä  (h /66 min).  
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Keskimääräiset viivytykset laskevat  sivuteiltä pääteille  liittyvien ajoneuvo-
jen reiteillä  koko  mallissa, kun päätien  nopeusrajoitusta  lasketaan  (kuva 

 30).  Nopeusrajoituksella  50 km/h  sivutien  viivytykset laskevat eniten  ja 
 pääsuunnan  viivytykset kasvavat eniten.  Tapavainolan  liittymässä  on  ny-

kytilanne, muutokset aiheutuvat  Selkäharjun muuttuvasta nopeusrajoituk-
sesta. 

Slvueeunttan kesklvllvytykeet  molemmissa  llfttymlssä yhtsensä 
kesäsunnuntaina  16.72000  klo  15:15-19:15  

Sivusuuntien keskivilvytykset  molemmissa lllttymissä yhteensä 
syysmaaoaroaioa  49.20  klo  78  

Stvusuuntlen keskioiioytykset mol.mmlsaa lifttymlss&  yhteensä 
syysporjantelna  22.9.2000  klo  16:15-17:15  

nykyt:lanne 	 70 km/h 	 60  ho/h 	 50  krmm/h 

ohj.00ihtoahto 

Sivusuuntian Kesldvllvytykset  molemmissa lilttymlsuä yhteensä 
eyyek.sldvllkkona  27.9.2000  klo  16-17 

n 15  

ny%ytilanne  70 km/h 	 60km/h 50km/h 

olijau.vaihtoehto  

Kuva  30.  Sivusuuntien keskiviivytykset  eri ohjausvaihtoehdoilla. 
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Fääsuunnan  ja  sivusuunnan yhteenlasketut keskiviivytykset  on  esitetty 
kuvassa  31,  josta ilmenee kuinka  keskiviivytys  ajoneuvoa kohden kasvaa 
kun  nopeusrajoitusta  alennetaan. Erityisen selvä  keskiviivytysten  kasvu  on 

 nopeusrajoitusta  50 km/h  käytettäessä.  

Keskiviivytykset  molemmissa risteyksissä yhteensä 

kesäperlantaina  14.7.2000  klo  16:00-17:00 

25 	 - 	20.6 
j 20 	15. 	16,1 	17,1  

Ifl:_ __ 
nykymanre 	70  krm/h 	60  kr 	 50 km/h  

ehiau.vlthta.flto 

Keskivitvytykaet  molemmissa risteyksissä yhteensä 
 kesisunnuntaina  16.7.2000  klo  18:15-19:15 

20  --••- 	 __________._.,,  18,7 

15 	11,8 	
13.3 	14,9  

__ 

nIlhytilanne 	70 km/h 	60  kn,Å, 	50 km/h  
elausviItoehto 

Keskivilvytykset  molemmissa  risteyksissa  yhteensä  
syysmaanantaina  4.9.2000 

 klo  7:00-8:00 

15 
15 	

10 	11,5 fl  
nkiytianne 	70km/h 	60 km/h 	50 km/h  

afljau.valitaehte 

Keskivliv-ytykset  molemmissa risteyksissä yhteensä 
syysperjantaina  22.9.2000 

 klo  16:15-17:15 

19 
.20  ----' 	 .-.-..-.__-- 

	

3 15 T_12,5 	-  13,3 

1 	

-  fl  -  fl 	 Iuvl  I  

hyhytilarme 	70  krrrih 	60  kmTh 	50 km/h  
ohj.usv.lhtoshto 

Keskivilvytykset  molemmissa risteyksissä yhteensä 
syyskeskiviikkona  27.9.2000 

 klo  16:00-17:00  

I2i_ffT11 
nykyl/anne 	70 km/h 	60 km/h 	50  len/h 

ohlrn.vlhtoehto  

Kuva  31. Koko  liikenteen keskivilvytykset eri ohjausvaihtoehdoilla. 
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Koko  mallin  keskimääräiset  matkanopeudet  laskevat  nopeusrajoitusta 
alennettaessa  kuvan  32  mukaisesti.  60 km/h  ja  70 km/h  rajoituksilla  muu-
tos  on  vielä suhteellisen pieni, mutta  50 km/h  rajoituksella matkanopeuden 

 lasku  on  jo  selvästi suurempi.  

Koko  rrmliin  keskimääräinen  matkanopeus 
kesäperjanta!na  14.7.2000  klo  16:00-17:00 

2 72 

67 	85 	 61,7 	 64 	-  

E52! P Li Li'  
n0nn 	 70 	 60km/h 	50km/h 

ohJmusviihto&ito  

Koko ,ymllin k.akinäräinen ntkanopeua 
keaàeunnuntalna  16.7.2000  klo  18:15-19:15 

65.7 	______ 

nyk5lanne 	70km/h 	 60/ 	 50km/h 

ehlausvaihto&,to 

__ ____ - _  

Koko  mallin  kesklnäràinen rTmtkanopeus 
syysmaanantaina  4.9.2000  klo  7:00-8:00 

2 72 1 - 	70.2 	 - - 

70 	 68,1 
68-H  - 	 -- 	____________  

EL__  
r//k/hIar/no 	70km/h 	60 km/h 

akiau.ailhtoshto  

_- 

654 

50 km/h  

Koko  mallin  keakimUrAlnen matkanopeus syysperlantaina  
22.9.2000  klo  16:15-17:15 

-.72  - 

r/yay/  0 	 /0 	70km/h 	 60  oakS  50  km/i, 

ehlausvathta.hte  

Koko  nIlin keskin8räinen matkanopeus 
syyskeskiviikkona  27.9.2000  klo  16:00-17:00 

2 72  
71,3 
_---.. 	69,5 

E 67,9 

70 k-aS- 	 50  kra// 50km/h 

ohjrnaihtoo6to  

Kuva  32. Simuloitujen  tuntien keskimääräiset matkanopeudet eri 
ohjausvaihtoehdoilla. 
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Kuvissa  33  ja  34 on  esitetty tärkeimpien reittien  kokonaisviivytykset  eri 
päivinä kesällä  ja  syksyllä. 

Päätien eli valtatien  6  viivytykset kasvavat molemmissa  suunnissa  kun 
 nopeusrajoitusta  alennetaan. Itään  ajettaessa  keskimääräinen  viivytys 

 kasvaa  4-6  s/ajoneuvo,  kun nopeusrajoitus  on 60 km/h  nykyisen  80 km/h 
 sijaan.  Nopeusrajoituksella  70 km/h  viivytys  kasvaa  1-2  sekuntia ajoneu-

voa kohden.  Vastasuunnan  (länteen) viivytykset kasvavat  1-2  sekuntia 
enemmän.  

Kokonaisviivytykset  tärkeimmillä reiteillä  
kesäperjantaina  14.7.  klo  16:00-17:00 

160 

140 

120 

E 100 

80  

: 	60 

40  

. 	20 
0 

0 

D  nykytilanne  
•7Okm/h 
060km/h  
o  50km/h 

Kouvolasta 	Mikkelistä 	Imatralta 	Imatralta  
lmatra!Le 	Imatralle 	Kouvolaan 	Mikkeliin 

Kokonaisviivytykset  tärkeimmillä reiteillä 
kesäsunnuntaina  16.7.  klo  18:15-19:15 

160  
Cl,  

140 

120 
C 

E 100  
Cl)  

80  >' 
: 	60 

40  

. 	20 
0 

0  

DnykytilanneH 
170km/h 

060km/h 

050km/h  

	

Kouvolasta 	Mikkelista 	Imatralta 	Imatralta  

	

matralle 	Imatratle 	Kouvolaan 	Mikkeliin  

Kuva  33.  Ajoneuvojen lukumäärällä painotetut kokonaisviivytykset 
 (min / 66mm)  kesällä eri ohjausvaihtoehdoilla. 
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Kokonaisvilvytykset  tärkeimmillä reiteillä 
 syysmaanantaina  4.9.  klo  7:00-8:00 

160 

140 

120 

E 100 

£ 80  
: 	60  

• 	40  

.?  20 
0 

0 

fl  nykytilanne  

•7Okm/h 

060km/h 

050km/h  

Kouvolasta 	Mikkelistä 	Irnatralta 	Imatralta 
Imatralle 	lmatraue 	Kouvolaan 	Mikkeliin  

Kokonaisviivytykset  tärkeimmillä reiteillä 
 syysperjantaina  22.9.  klo  16:15-17:15  

160 

140 

120 

E 100 

£ 80  
60  

• 	40 
C 

20 
0 

0 

fl  nykytilanne 
•7Okm/h 

060km/h 

050km/h 

Kouvolasta  Mikkelista 	Imatralta 	Imatralla 
Imatralla 	Imatralle 	Kouvolaan 	Mikkeliin  

Kokonaisvilvytykset tärkeimmWä  reiteillä  
syyskeskiviikkona  27.9.  klo  16:00-1 7:00 

160 

1 140 

120 
DnykytiIann  100  

'fl  •7Okm/h  

Kouvolasta 	MikkeIist 	matralta 	Imatralla 
Imatralla 	Imatralle 	Kouvolaan 	Mikkeliin  

Kuva  34.  Ajoneuvojen lukumäärällä painotetut kokonaisviivytykset 
 (min I 66mm)  syksyllä eri ohjausvaihtoehdoilla. 
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Mikkelistä Imatran suuntaan ajavien keskimääräiset  vilvytykset  kasvavat 
voimakkaasti kun päätien  liikennemäärä  kasvaa, kuten kuvasta  35  voi-
daan havaita. Viivytykset  on  esitetty nykytilanteen mukaan.  

40 

20 

> 0 
0 	500 	1000 	1500  

Liikennemäärä (ajon/h)  

Kuva  35. Selkäharjun liittymän sivusuunnan  vasemmalle kääntyvien ajo-
neuvojen keskimääräisen viivytyksen (s/ajon) riippuvaisuus  pää-
tien liikennemäärästä nykytilanteessa. 

Nopeusrajoituksen  alentaminen  Selkäharjun  liittymässä pienentää sivu- 
suunnan vasemmalle  kääntyvien viivytyksiä  sitä enemmän mitä suurempi 

 nopeusrajoituksen  lasku  on  päätien  liikennemäärän  ollessa yli  800  ajon/h 
 (taulukko  1).  

Esimerkiksi  nopeusrajoituksella  60 km/h  keskimääräinen  viivytys  on  enim-
millään  25  s/ajon  pienempi kuin nykytilanteessa, mutta yleensä  0-6  s/ajon 

 pienempi. Täydelliset  reittikohtaiset  viivytykset  on  esitetty  liitteissä  1 3-1 7.  

Taulukko  1.  Keskimääräiset viivytykset (s/ajon) Mikkelistä Imatran suun-
taan  pää  tien nopeusrajoituksen mukaan eri päivinä.  Ta  u/u

-kossa  on  myös sivusuunna/ta saa puva liikennemäärä  ja  pää-
tien etuajo-oikeutettu liikennemäärä. 

-  

Päivä  
Nopeusrajoitus  

(km/h)  ______ 
Liikennemäärä  

(ajon/h)  

Nyky-  
tilanne  

70 60 50  Vt6 Vt13  

Pe14.7.2000  68 59 43 34 1059 167 
Su 16.7.2000 37 37 31 25 895 221 
Ma 4.9.2000 19 17 15 14 509 335  
Pe22.9.2000  41 36 36 28 894 234  
Ke27.9.2000  14 15 14 12 561 186  
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Taulukossa  2 on  esitetty  simulointien  koko  mallia käsittäviä tuloksia.  Si-
vusuuntien  viivytykset  koko  mallissa alenevat eniten  niinä ajankohtina, 

 jolloin  päätiellä  on  suuret  liikennemäärät (perjantait  ja  sunnuntai). 

Taulukko  2.  Simulointien  koottuja tuloksia. 

Simuloitu  Selitys  ajon/h ka viivytys ohj.viivytys  stop  ka  nopeus 
tilanne  ________ _____  (s) (s)  (%)  (km/h)  

nykytil.pe  80 km/h 1768 15,6 15,6 21,8 65  
3.telratk  70 km/h 1768 16,1 13,5 21,7 64,7  
1.telratk.  60 km/h 1768 17,1 10,5 20,4 64  
2.telratk.  50 km/h 1768 20,6 8,5 19,7 61,6  
nykytil.su 80km/h  1353 11,8 11,8 20,4 68  
3.telratk  70 km/h 1353 13,3 10,8 21,7 66,9  
1.telratk.  60 km/h 1353 14,9 8,6 20,3 65,7 
2.  tel  ratk.  50 km/h 1353 18,7 7,1 19,2 63,1  
nykytil.ma  80 km/h 1049 8,8 8,8 20,1 70,2  
3.telratk  70 km/h 1049 10 8,1 18,7 69,2  
1.telratk.  60 km/h 1049 11,5 6,6 16,6 68,1 
2.  tel  ratk. 50km/h  1049 15 5,9 15,5 65,4  
nykytil.syyspe  80 km/h 1540 12,5 12,5 22,6 67,4  
3.telratk  70 km/h 1540 13,3 10,9 21,7 66,8  
1.telratk.  60 km/h 1540 15,6 9,4 20,9 65,1  
2.telratk.  50 km/h 1540 19 7,7 18,3 62,7  
nykytil.ke  80 km/h 1177 7,6 7,6 17,2 71,3  
3.telratk  70 km/h 1177 9,6 7,2 17,8 69,5  
1.telratk. 60km/h  1177 11,6 5,7 16 67,9  
2.telratk.  50 km/h 1177 15,8 4,9 12,5 64,7  
ka viivytys =  koko mallin  ajoneuvoille syntyneen  viivytyksen  keskiarvo  
ohj. viivytys = sivusuunnille  syntynyt  viivytys  (liittymissä syntynyt  vUvytys)  
stop  =  pysähtymään joutuneiden ajoneuvojen osuus prosentteina  
ka  nopeus  =  ajoneuvojen keskimääräinen  matkanopeus  

6.3  Johtopäätökset  

Simulointimallien parametrit  pyrittiin valitsemaan siten, että malli kuvaisi 
 selvityskohteen  liikenteen kulkua mandollisimman hyvin. Ajoneuvojen 

 tyyppijakaumat,  liikenteen suuntautuminen, liikenteen nopeudet  ja  hajon-
nat  saatiin  lähtöaineistosta  malliin riittävällä tarkkuudella. Kriittisten  aikavä

-lien  (mallissa  turvaväli)  osalta jouduttiin pääosin turvautumaan muissa 
tutkimuksissa esitettyihin arvoihin.  

Sivusuuntien  viivytykset osoittautuivat riippuvan hyvin herkästi käytetyistä 
 turvaväleistä.  Nykytilanteen viivytykset mallissa olivat  Selkäharjun liittymän 

sivusuunnalla  yli minuutin ajoneuvoa kohden. Maastossa havaitut  maksi-
miviivytykset  olivat yleensä enimmillään  3-6  minuuttia.  Simulointimallista 

 havaitut  jonojen pituudet  olivat lyhyempiä kuin maastossa havaitut  maksi-
mipituudet.  Valtatien  1 3  jonot ovat pitkiä  vain  lyhyen  ruuhkahuipun  aikana. 

 Sen  sijaan  simulointien liikennemäärinä  on  käytetty  koko  ruuhkatunnin 
 liikennettä, joka selittää  vilvytysten  ja  jonon pituuksien erot.  
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Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että malli kuvaa riittävällä tark-
kuudella todellisia olosuhteita, jotta päätien muuttuvan  nopeusrajoituksen 

 vaikutuksia voidaan vertailla  nykytilanteeseen. 

Simulointitulosten  mukaan päätien  nopeusrajoituksen  alentaminen  ruuh-
katuntien  ajaksi vähentää  Selkäharjun liittymän sivusuunnan viivytyksiä. 

 Suurimmat  viivytyshyödyt sivusuunnalle  saadaan suurilla päätien  liiken-
nemäärillä  ja  alentamalla päätien  nopeusrajoitusta  mandollisimman paljon. 

Päätielle syntyy luonnollisesti enemmän  viivytyksiä nopeusrajoitusta  las-
kettaessa, mikä näkyy myös  kokonaisviivytyksissä.  Vaikka  sivusuuntien 

 viivytykset  vähenevätkin,  kasvavat  kokonaisviivytykset  päätien suuren  lii-
kennemäärän  vuoksi. Päätielle  syntyviksi viivytyksiksi  lasketaan  se,  että 

 putkikohtaisesta nopeusrajoitusmerkistä  seuraa nopeuden hidastuminen 
sekä näin  ollen  ajoajan  kasvu. 

Tulokset perustuvat olettamukseen, että  nopeusrajoitusta  todella nouda-
tetaan eli mallissa ei esiinny ylinopeuksia.  Simuloinneissa  on  myös oletettu 

 sivutieltä  päätielle  liittymiseen  tarvittavien  aikavälien pienenevän  päätien 
 nopeuksien  laskiessa.  

Alennetun nopeusrajoituksen  vaikutus  mallin  keskimääräisen  matkano-
peuden  alenemiseen  on 70 km/h  rajoituksella nykytilanteeseen  verrattuna 
ajankohdasta riippuen  0,3  -  1,8 km/h.  Vastaavasti  nopeusrajoituksella  50 
km/h  keskimääräisen  matkanopeuden alenema  on 2,4  -  3,2 km/h  verrat-
tuna  rajoitukseen  60 km/h.  Verrattaessa eri nopeusrajoitusten vaikutuksia 
keskimääräiseen  matkanopeuteen  ja  keskiviivytyksiin  havaitaan molem-
missa  selvin  muutos nopeusrajoitusten  60 km/h  ja  50 km/h  välillä. Muuttu-
van  nopeusrajoituksen alimpana rajoituksena  ei suurten viivytysten takia 
ole syytä käyttää  50 km/h,  varsinkin kun näin alhaisen  pistekohtaisen  ra

-joituksen  muut vaikutukset  valtatiejaksolla  voivat olla ennalta- 
arvaa matto  mia. 

Alennettaessa  nopeusrajoitus  Selkäharjun  liittymässä arvoon  60 km/h  
ruuhkatuntien  ajaksi, ei saavutettuja  sivusuuntien hyötyjä  voida arvioida 
suoraan  simulointitulosten nopeusrajoituksen  60 km/h  mukaisesti, koska 
kuljettajat eivät välttämättä noudata nopeusrajoituksia.  Sen  sijaan mallissa 
nopeudet ovat korkeintaan  rajoituksen  mukaisia. Siten  60 km/h  rajoituk-
sella saavutettavia sivusuuntien hyötyjä  ja  pääsuunnan  haittoja voitaneen 
arvioida vertaamalla  nykytilannetta nopeusrajoituksen  70 km/h  mukaisiin 

 simulointituloksiin.  

Edellä mainituilla perusteilla  nopeusrajoitusta  60 km/h  kannattaa näyttää 
 vain  ruuhka-aikoina. Tällöin  sivusuunnan  ajoneuvojen keskimääräinen 

 viivytys  alenee nykyisestä  5-10  s/ajon  laskettuna  koko  ruuhkatunnin  ajalle. 
Lyhyenä  ruuhkahuippuna  viivytykset alenevat enemmän.  Pääsuunnan 

 ajoneuvojen viivytykset kasvavat  1 -2  s/ajon  Imatran suuntaan  ja  2-3  s/ajon 
ajettaessa  Kouvolan suuntaan.  



60 	Selvitys valtatien  6  parantamisesta  liikennetelematiikan  keinoin  Sel  käharj un 
liittymän  kohdalla 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

7  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

7.1  Lähtökohdat  ja  arviointiperiaatteet 

Selkäharjun liittymän liikennetelematiikkaa  hyödyntävän ratkaisun vaiku-
tusten arvioinnissa  on  selvitetty  liittymän simuloinnilla määritettyjen liiken-
teellisten  muutosten kautta saatavia  hyätyjä  ja  haittoja. Tässä selvitykses-
sä  on  yhtenä lähtökohtana ollut Kaakkois-Suomen tiepiirin  telematiikkasel-
vityksen  yhteydessä tehdyt arviot muuttuvien nopeusrajoitusten avulla 

 saatavista  hyödyistä  Selkäharjun  ja  Tapavainolan  liittymissä. Tiepiirin  te
-lematiikkaselvityksessä  ei tutkittu  sivusuunnan viiveiden  muutoksia  ja  nii-

den määrää suhteessa päätien  kasvaneisiin viivytyksiin.  

Tässä selvityksessä tutkittiin myös liittyvän liikenteen viivytysten muutoksia 
 alennettaessa  päätien nopeusrajoituksia.  Selkäharjun  ja  Tapavainolan 

liittymäparin  ongelmien havaittiin keskittyvän  Selkäharjun liiffymään,  joten 
ehdotettu  telematiikkaratkaisu  ja  vaikutustarkastelut  koskevat  vain  Selkä- 
harjun liittymää. 

Valtatien  6  liikennemäärät  ovat niin suuret vilkkaan liikenteen aikana, että 
 nopeusrajoituksen  laskeminen  Selkäharju  n  liittymässä kasvattaa päätien 

 viivytyksiä  selkeästi enemmän kuin  sivusuunnan  viivytykset pienenevät. 
 Liittymän kokonaisviivytysten  kasvu eli  ajokustannusten  lisäys tulisi kom-

pensoida  telematiikkajärjestelmän  avulla saatavilla muilla  hyödyillä  eli  on-
nettomuuskustannusten  pienentämisellä. 

Päätien  ajonopeuksien pieneneminen  liittymässä parantaa liikenneturvalli-
suutta  ja  siten saadut  onnettomuuskustannussäästöt  vähentävät  ajokus-
tannusten  kasvua. Näin saadut  hyödyt  suhteessa hankkeen investointi-  ja 

 käyttökustannuksiin  ratkaisevat järjestelmän  liikennetaloudellisen  kannat-
tavuuden. Tähän vaikuttavat oleellisesti seuraavat tekijät:  

• alennetun nopeusrajoituksen käyttöaika 
• alennetun nopeusrajoituksen  aikaiset  liikennemäärät 
•  liikenneonnettomuuksien väheneminen eri  nopeusrajoituksilla 
•  järjestelmän investointi-  ja  käyttökustannukset 

Liikenneonnettomuudet vähenevät  nykyiselläkin nopeusrajoitu ksella  pel-
kästään muuttuvan  nopeusrajoitusmerkin  vaikutuksesta, mikäli käytetään 

 kuituoptisia  tai  vastaavia selkeästi  erottuvia  muuttuvia merkkejä. Lisäksi 
hankkeella  on  muita kuin taloudellisin perustein  määritettäviä hyötyjä  kuten 
esimerkiksi  ajomukavuuden  parantuminen  sivusuunnan liittymisen  helpot - 
tumisen  takia. 

Vaikutusten arvioinnissa  on  hyödynnetty  Tielaitoksen  julkaisua Ohjeet 
muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusten arvioinnista.  Helsinki 1998. Tie- 
laitoksen selvityksiä  41/1998.  
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7.2  Vaihtoehdot 

Selvityksen yhteydessä tehtyjen  liikennetutkimusten  ja  videokuvausten 
 perusteella  Selkäharjun  ja  Tapavainolan liittymien  ongelmat keskittyvät 

yksinomaan  Selkäharjuun.  Siksi ei tutkittu  telematiikkajärjestelmän  käyttää 
molemmissa liittymissä, vaan keskityttiin pelkästään  Selkäharjun liittymän  
järjestelyihin  ja  siinä tapahtuvien vaikutusten arvioimiseen. 

Muuttuvan  nopeusrajoituksen rajoitusarvojen  vaihtoehdoiksi ei esitetä 
muita kuin  80/60 km/h.  Nopeusrajoituksen  70 km/h  vaikutus  nopeuksiin  on 

 todennäköisesti pieni  nykytilanteeseen  verrattuna.  50 km/h  rajoitus lisää 
liiaksi päätien  viivytyksiä  ja sen  noudattaminen erityisesti itään  suuntautu

-valla  kaistalla  alamäessä olisi todennäköisesti hyvin heikkoa  valtatiejak-
solla,  jonka  poikkileikkaus  ja  ympäristö eivät vastaa  nopeusrajoitusta.  Li-
säksi  50 km/h  rajoitusta  käytettäessä  nopeushajonta  todennäköisesti kas-
vaisi selvästi, mikä ei ole liikenteen toimivuuden  ja  turvallisuuden kannalta 
toivottavaa. 

Siten ainoaksi muuttuvan  nopeusrajoituksen  vaihtoehdoksi nykyisen  80 
km/h  lisäksi ehdotetaan  60 km/h  rajoitusta.  Alemman  rajoituksen  voimas-
saoloaikaa  vaihdellaan liikennetilanteen  mukaan niin, että sitä käytetään 

 vain  perustelluissa  tilanteissa. 

Pelkästään valtatien  13  liittymän jonopituuden  mukaan  määräytyvä  pää-
tien  nopeusrajoituksen  alentaminen olisi käytössä liian lyhyenä aikana, 

 sillä  odotusaikojen  kannalta pitkiä jonoja esiintyy liittymässä tehtyjen ha-
vaintojen mukaan harvoin  ja  lyhyinä jaksoina. Siksi  on  perusteltua käyttää  
alennettua nopeusrajoitusta liikenneturvallisuussyistä  päätien  ja koko  hit-
tymän  suurimpien  hiikennemäärien  aikana. Pääosin nämä osuvat päällek-
käin lukuun ottamatta satunnaisia hiljaisen liikenteen aikana esiintyviä liit-
tyvän suunnan jonoja.  

7.3  Vaikutukset liikenteeseen  

7.3.1  Nopeusrajoitusten noudattaminen  

Selkäharjun liittymän  muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutukset liikentee-
seen riippuvat oleellisesti siitä, kuinka hyvin  autoihijat  noudattavat nopeus-
rajoituksia  ja  erityisesti  alennettua rajoitusta. Simuloinnilla  tehdyissä vai -
kutusarvioissa  oli lähtökohtana, että autoilijat ajavat korkeintaan asetettua  
nopeusrajoitusta  vastaavalla nopeudella. 

Käytännön tilanne  on  kuitenkin erilainen  ja  erityisesti  Selkäharjun hiittymän  
itään suuntautuvan liikenteen todellinen nopeus  on 60 km/h  rajoituksen 

 aikana mandollisesti noin  70 km/h.  Muuttuvihla nopeusrajoitusmerkeihlä  on 
 kuitenkin  kuituoptisina  myös jonkin verran nopeuksia  alentava  vaikutus 

verrattuna kiinteään  nopeusrajoitusmerkkiin.  Siten sekä  80 km/h  että  60 
km/h  rajoituksilla  saadaan  kuituoptisilla  merkeillä tehokkaampi vaikutus  
nopeuksiin  kuin kiinteillä merkeillä.  
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Vuonna  1996  tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että kuituoptinen muuttu-
va nopeusrajoitusmerkki vähensi jonojen ulkopuolella ajaneiden henkilö-  ja 

 pakettiautojen keskinopeutta  3,4 km/h  enemmän kuin sähkömekaaninen 
muuttuva merkki. Vastaava luku raskaiden ajoneuvojen osalta oli  4,0 km/h. 
Koko liikennevirtaa  koskevat erot olivat  2,8  ja  3,6 km/h  (Muuttuvan nope-
usrajoitusmerkin tekniikan vaikutukset ajonopeuksiin  ja  merkin muistami-
seen.  Helsinki 1996. Tielaitoksen  selvityksiä  76/1996.)  Myös nopeusrajoi-
tusten noudattamista koskeneet tulokset osoittivat vastaavat vaikutuserot. 

Päätietä  ajavien nopeus laskee nykytilanteeseen verrattuna sekä normaa-
lirajoitu ksella että alennetulla rajoitu ksella, mutta nopeuksien vaihtelu vä-
henee  tai  kasvaa  sen  mukaan miten kuljettajat havaitsevat muuttuvat  no-
peusrajoitukset  ja  miten  he  hyväksyvät järjestelmän.  

7.3.2 Liikennekäyttäytyminen  

Päätien nopeuksien alenemisen seurauksena valtatien  13 jonoutuminen 
 vähenee  ja  liittyminen helpottuu vilkkaimman liikenteen aikana. Sivutieltä 

tulevien kriittiset alkavälit lyhenevät  ja  odotusaika liittymässä pienenee. 
Muutokset riippuvat valtatien  6  liikenteen jakautumisesta  ja  käyttäytymi-
sestä eli koostuuko liikenne jonoista vai yksittäisistä ajoneuvoista  ja  tiivis-
tyvätkö jonot  tai kasvavatko aikavälit.  Nämä seikat yhdessä nopeusrajoi-
tusten noudattamisen kanssa vaikuttavat oleellisesti sivusuunnan liittymi

-sen  helpottumiseen. 

Yleistäen  voi todeta, että vilkkaan liikenteen aikana liikennekäyttäytymisen 
muutoksen seurauksena vaaratilanteet risteyksessä vähenevät, mutta 
vaaratilanteet pääsuunnalla voivat lisääntyä peräänajojen osalta. Sivu- 
suunnan liikenteen sujuvuus paranee  ja  pääsuunnan  sujuvuus heikkenee 
jonkin verran. Myös polttoaineen kulutus  ja  päästät  vähenevät ajonopeuk-
sien alenemisen seurauksena. 

Pienillä liikennemäärillä nykyistä nopeusrajoitusta käytettäessä ovat vai-
kutukset pienehköjä. Vaaratilanteet saattavat lisääntyä,  jos  kuljettajien 
käyttäytyminen hiljaisen liikenteen aikana ei eroa vilkkaan liikenteen aika-
na omaksutusta liittymistavasta. 

Järjestelmän vaikutukset voivat olla erilaisia kesällä  ja  talvella. Erityisesti 
huonoissa keliolosu hteissa kuituoptisten merkkien parempi havaittavu  us 

 lisää niiden vaikutusta, samoin merkkien sijoittelulla  on  merkitystä vaiku-
tusten suuruuteen.  Jos  järjestelmän ohjauksessa otetaan huomioon  sää- 
ja  keliolot,  pienentää  se nopeuksien  hajontaa huonolla ajokelillä vähentä

-en  vaaratilanteita, erityisesti peräänajojen riskiä.  

7.3.3 Liikenneturvallisuus 

Liikenrieturvallisuus  liittymässä paranee nopeuksien laskemisen seurauk-
sena. Onnettomuuksien vähenemä riippuu alemman nopeusrajoituksen 
käyttäajasta  ja sen  oikea-aikaisesta kohdentumisesta liittyvän suunnan 
pitkien jonojen esiintymiseen  ja  päätien suurimpien liikennemäärien yh- 
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teyteen.  Myös muina aikoina onnettomuuksien pitäisi vähentyä, koska 
muuttuva  nopeusrajoitusmerkki  80 km/h  alentaa nopeuksia kiinteään  
merkkiin  verrattuna. 

Liittymässä tapahtuneet onnettomuudet ovat ajallisesti jakautuneet tasai-
sesti eivätkä ole erityisesti keskittyneet vilkkaan liikenteen  ajankohtiin.  Vii-
meisen viiden vuoden aikana tapahtuneista kandesta kuolemaan  johta-
neesta  onnettomuudesta toinen oli ajankohtana, jolloin  päätiellä  olisi  tele

-matiikkajärjestelmän  mukainen alennettu nopeusrajoitus. 

Mikäli  muuttuvilla nopeusrajoituksilla  ei saada  lyhennettyä  vilkkaan liiken-
teen aikana esiintyviä liittyvän tien pitkiä jonoja, tulee jatkossakin esiinty-
mään liittymässä havaittua vaarallista  liikennekäyttäytymistä  eli esimerkiksi 
useamman auton liittymistä peräkkäin pysähtymättä päätielle. 

Arvioitaessa  telematiikkajärjestelmän  vaikutuksia liikenteeseen  on  arvioita-
va ensin  alennetu  n  nopeusrajoituksen  voimassaoloaika vuositasolla  ja 

 samoin mikä  on  alennetun nopeusrajoituksen  ajan osuus  liikennemääräs
-tä.  Onnettomuuksien vähentymistä arvioitaessa  on  samoin selvitettävä 

mikä vaikutus järjestelmällä  on  kohteen  onnettomuushistorian  perusteella 
 tai  arvioitava miten muuttuva nopeusrajoitus vaikuttaa kyseisen valtatien 

keskimääräiseen  onnettomuusasteeseen.  

7.3.4  Liikenneonnettomuuksien väheneminen  

Alennetun nopeusrajoituksen  on  alustavasti arvioitu olevan ainakin alku-
vaiheessa käytössä likimain  8  %  ajasta  ja  15  -  20  % liikennemäärästä. 
Käyttökokemusten  jälkeen osuutta voidaan lisätä niin, että  60 km/h  rajoitus 

 on  voimassa noin  20  -  25  %:lle liikennemäärästä.  

TARVA -ohjelman mukaan  nopeusrajoitu ksen  alentamisen  vaikutuskerroin 
liikenneturvallisuuteen  on 0,83  eli onnettomuuksien  vähenemä  on 17  %, 

 kun nopeusrajoitus  80 km/h  lasketaan  60 km/h  rajoitukseksi.  Jos  alempi 
rajoitus  on  voimassa  20  %:lle liikennemäärästä,  onnettomuudet vähenevät 
noin  3,4  %.  

Muuttuvan  kuituoptisen nopeusrajoitusmerkin  käyttö laskee  keskinopeuk
-sia  enemmän kuin kiinteä merkki  ja sen  vaikutus onnettomuuksien vähe-

nemään  on  TARVA-ohjelman mukaan noin  5  %.  Tämä  on  huomioitava 
sekä  normaalirajoituksella  että  alennetulla rajoituksella.  Yhdessä  alenne

-tun  nopeusrajoituksen  kanssa kokonaisvaikutus  on 8,2  %.  

7.3.5  Matka-ajan kasvu  

Liittymän simu lointitarkastelun  mukaan  alennetun nopeusrajoitu ksen  aihe-
uttama  koko  liikenteen matka-ajan  keskiviivytys  oli  simuloitavan  tilanteen 
ajankohdasta riippuen  1,5  -  4,0 s  nopeusrajoituksella  60 km/h  ja  0,5  -  2,0 
s  nopeusrajoituksella  70 km/h.  Keskiviivytykset  sisältävät myös  sivusuun-
nan pienentyneen viivytyksen. Päätiellä  on  oletettu, että nopeusrajoitus 
alkaa  500 m  ennen liittymää  ja  päättyy heti  liittymän  jälkeen.  
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7.4  Järjestelmän hyödyt  ja  kannattavuus 

Telematlikkajärjestelmän hyödyt  ja  kannattavuus voidaan arvioida liiken-
netaloudellisesti hyäty-kustannussuhteella. Alennetun nopeusrajoitu ksen 
aiheuttaman matka-ajan kasvun ajokustannuslisäyksen  ja  onnettomuus-
kustannussäästän erotuksen sekä järjestelmän jäännäsarvon kautta saa-
tava kustannushyäty suhteessa järjestelmän vaatimiin investointeihin  ja 
käyttökustannuksiin  määrää järjestelmän liikennetaloudellisen kannatta-
vuuden. 

Onnettomuuskustannuslaskelmissa  on  käytetty Selkäharjun onnettomuus- 
tietoja vuosilta  1995 - 1999,  jolloin liittymässä tapahtui yhteensä  24  on-
nettomuutta. Vuosittaiset onnettomuuskustannukset  ja  niiden muutokset 

 on  laskettu kandella eri tavalla: 

kuolemaan, vammautumiseen  ja omaisuusvahinkoon  johtaneiden on-
nettomuuksien yksikköhinnoilla 
henkilövahinkoon  ja omaisuusvahinkoon  johtaneiden onnettomuuksien 
yksikkähinnoilla. 

Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin  0,1 kpl/v  muuttuvan nope-
usrajoitusjärjestelmän  ja  alemman  (60 km/h) rajoituksen  ansiosta. 

Alennetulla nopeusrajoituksella  (käytössä  20 %:lle liikennemäärästä)  ja 
kuituoptisten  merkkien käytöllä saatava laskennallinen onnettomuuskus-
tannussäästä  on  vuodessa  110.000 - 326.000  mk. Pienempi arvo  on 

 saatu käyttäen henkilövahinko-onnettomuuksien osalta henkilövahinko-
onnettomuuksien keskimääräistä onnettomuuskustannusta. Suurempi 
arvo  on  saatu ottamalla huomioon kuolemaan johtaneiden onnettomuuksi-
en keskimääräistä suurempi osuus Selkäharjun henkilövahinko-
onnettomuuksista. 

Aikakustannusten  muutos  on  arvioitu alennetun nopeusrajoituksen aihe-
uttaman matka-ajan kasvun takia syntyvällä erolla. Laskelmissa ei ole 
käytetty simuloinnissa saatua  koko  liikenteen keskiviivytystä nopeusrajoi-
tuksella  60 km/h,  vaan rajoituksella  70 km/h,  sillä  todelliset nopeudet ovat 
lähempänä sitä kuin simuloinnissa käytettyä enintään  60 km/h. Aikakus-
tannusten  lisäys  on 24.400 mk/v,  kun käytetään keskimääräisenä viivy-
tyksen lisäyksenä  1,2 s  ajoneuvoa kohti.  

J05  oletetaan telematiikkajärjestelmän käyttäajaksi kohteessa  5  vuotta, 
ovat investointi-  ja  käyttökustannukset  810.000  mk  ja aikakustannusten 

 muutos (keskimääräisen viivytyksen lisäys  1,2 s/ajon) 122.000  mk eli yh-
teensä  0,93  Mmk. Onnettomuuskustannusten säästät ovat laskentata-
vasta riippuen yhteensä  0,55 - 1,63  Mmk. 

Laskelmissa arvioitu telematiikkajärjestelmän jäännösarvo  5  vuoden käyt-
täajan jälkeen  on 30 %  eli  243.000  mk. 

Laskennassa ei ole otettu huomioon telematiikkajärjestelmän laajenta-
mista eli  sää-  ja keliohjauksesta  sekä ylinopeusvaroituksesta syntyviä lisä-
kustannuksia  ja hyötyjä. 
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Hyöty-kustannussuhde  on simulointituloksia  soveltaen  0,8 - 2,2  seuraavilla 
kustannustiedoilla: 

•  investointi-  ja käyttäkustannukset  0,81  Mmk 
• jäännäsarvo  (30 %) 0,24  Mmk 
• aikakustannusten  kasvu  0,12  Mmk 
• onnettomuuskustannussäästö  0,55 - 1,63  Mmk 

Hyöty-kustannussuhde  ja  järjestelmän liikennetaloudellinen kannattavuus 
edellä mainituilla laskentaperusteilla riippuu täysin onnettomuuskustan-
nussäästöjen laskentatavasta. Mikäli onnettomu uskustannukset lasketaan 
henkilövahinkoon  ja omaisuusvahinkoon  johtaneiden yksikkähinnoilla, ovat 
hankkeen kustannukset hyötyjä suuremmat eikä hanke ole kannattava. 
Ottamalla huomioon Selkäharjun liittymän kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuu ksien keskimääräistä suurempi osuus onnettomuuskustannuslas

-kelmassa,  on  hanke kannattava. 

Järjestelmän toisen vaiheen eli liittymän liikenne-  ja kelitilanneohjaus  yli-
nopeusvaroitu ksella —vaiheen hyötykustannussuhdetta ei ole arvioitu.  Li-
sähyätyjä  ovat keliohjauksen  ja ylinopeusvaroituksen  avulla paraneva lii-
kenneturvallisuus  ja  haittoja ovat investointi-  ja käyttökustannusten  nousu 
sekä huonojen keliolosuhteiden takia useammin käytettävän alennetun 
nopeusrajoituksen aiheuttama lisäys aikakustannu ksiin. Tarkempia arvioita 
hyödyistä  ja  haitoista voidaan tehdä vasta myöhemmin, kun järjestelmän 
laajennuksen sisältö, ajoitus  ja käyttäaika  on määritetty. Kelitilanneohjaus 
on  myös mandollista liittää järjestelmään  jo  ensimmäisessä vaiheessa. 

Hyäty-kustannussuhdetta  käyttäen ei yleensä saada telematiikkahank-
keille hyvää liikennetaloudellista kannattavuutta, koska laskentaperusteet 
eivät suosi telematilkalla saatavia vaikutuksia. 

Järjestelmän käyttöönotto  on  perusteltua tutkimus-  ja kokeilukohteena, 
 jonka avulla saadaan tarkempaa tietoa muuttuvien nopeusrajoitusten 

avulla saatavista vaikutuksista ennen-jälkeen tutkimuksilla. Nykyisen liitty
-män  ongelmat poistavan eritasoliittymän toteutuminen  vie  aikaa  2 - 5 

 vuotta  ja  ennen  sen  valmistumista tulisi liittymässä kuitenkin toteuttaa jo-
tain parannustoimenpiteitä. Tähän tarkoitukseen soveltuu esitetty telema-
tiikkaratkaisu, koska  sillä  voidaan vaikuttaa ainakin jonkin verran havaittui-
hin jono-  ja liikenneturvallisuusongelmiin.  

Liittymässä tapahtuneet vakavat onnettomuudet sekä onnettomuuksien 
suuri kokonaismäärä puoltavat nopeita toimenpiteitä. Kiinteällä  60 km/h 
rajoituksella aiheutettaisiin  liikaa haittoja valtatien  6  liikenteelle (viiveet), 
mutta muuttuvalla nopeusrajoituksella hyödyt  ja  haitat ovat kohtuullisia 
sekä vaikutukset oikeansuuntaisia. Lisäksi hyötynä voidaan arvioida saa-
tavan muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien käytöstä johtuva  5 % onnetto-
muusvähenemä,  sillä  yksittäisenä kohteena merkkien huomioarvo liitty-
mässä  on  suuri. 
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Tielaitoksen  vuonna  1999  hyväksymä toimintalinja muuttuvien nopeusra-
joitusten käytössä  on  edetä kokeilujen kautta, etsien toimintavarmoja  ja 
kustannustehokkaita  ratkaisuja. Tielaitoksen muuttuvien opasteiden ko-
keilun  ja  käytän toimintatinjojen  (1996)  mukaan yksittäisen tienkohdan  tai 
liittymän  muuttuva nopeusrajoitus  on vakioratkaisu,  joka voidaan ottaa 
käyttöön tarvittaessa tapauskohtaisen harkinnan jälkeen. 

Päätös Selkäharjun liittymän telematiikkahankkeen toteuttamisesta riippuu 
siitä miten arvioidaan  sen  taloudellista kannattavuutta  ja hyötyjä,  kuten 
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen  ja kokeilukohteen  tuomaa lisätietoa 
telematiikan soveltuvu udesta vastaavantyyppisiin kohteisiin. Lisäksi pää-
tökseen vaikuttaa oleellisesti Lappeenrannan läntisten tiejärjestelyiden 
toteutusaikataulu.  

Jos telematiikkahanke  päätetään toteuttaa, pitää ennen-jälkeen tutkimuk-
sia varten tehdä lisää liikennetutkimuksia  ja  mittauksia erityisesti siltä osin 
kuin  jo  tehdyt tutkimukset jäivät puutteellisiksi. Esimerkiksi kesäviikonlopun 
jonopituudet liittyvällä suunnalla jäivät  kameran  huonon suuntauksen takia 
selvittämättä. Nopeusmittauksissa tulee jatkossa käyttää mittaustapaa, 
jolla voidaan tarkemmin selvittää nopeuksien hajontaa erityisesti nopeus- 
alueella  70— 100 km/h.  

Lisäksi tutkimuksia  on  tehtävä mandollisuuksien mukaan myös talviolo-
suhteissa, jotta voidaan arvioida liittymän toimivuutta  ja liikennekäyttäyty

-mistä esimerkiksi liukkaalla kelillä  ja  huonoissa näkyvyysolosuhteissa. 

Jatkosuunnittelussa  on  määriteltävä yksityiskohtaisesti järjestelmän toi-
minnalliset periaatteet eli ohjaustavat  ja  kriteerit sekä valvontaan liittyvät 
kysymykset. Hankkeen rakennussuunnitelma sisältää merkkien  ja  laittei-
den sijoitteluun  ja  rakentamiseen kuuluvat  asiat.  

Mikäli telematiikkajärjestelmä toteutetaan vuoden  2001  aikana,  on  jatko- 
suunnittelu käynnistettävä mandollisimman pian,  sillä  tarvittavien järjestel-
män laitteiden  ja  hankintojen toimitusajat voivat olla pitkiä  ja asennustyöt 

 on  tehtävä ennen talvea. 
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LuTE  8  

Simulointioletuksia,  perjantai  14.7.  klo  16:00-17:00 

161 ajondh 171 ajonjs 
suuntajakauma 

1 	2 	3 	4 	5 
5 	* 	1 	32 	123 	2 

suuntajakaunla 
 1)),2 	34) 	(5 

83 	67 	13 	* 	8 785 ajonih 
3.1% 	016% 19,9% 76,4% 48,5% 	p 13 suuntajakauma  

I 	156 1 	2 	3 	4 	(5) 
I 150 8 4X321 	27 	37 	*  

4 51% 4019% 3,4% 4,7% 

8 	 '  391 27 

113 4 	721(5') 
570 487 

578  ajonih 610 37 
suuntajakauma  4 

12 	345 
*8 	281 	487 

1.4% 0.3% 	14% 84.3%  
A 

63ajonjh 
suuntajakauma 	7 41 

Ajoneuvotyyppijakauma:  12 	34 	5 

ha:t 	la:t 	kaip:t 	kp:t  4 	3 	* 	15 	41 
63% 	4.8% 	 60.1% 3 

93% 	1% 	1% 	5%  

Suuntajakauma:  
1  =Kouvola  2=Mikkeli 3=mt  3864 4=Helsingintie 5=Imatra 
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Simulointioletuksia,  sunnuntai  16.7.  klo  18:15-19:15 

210 ajonJh 	- 
suuntajakauma  

1 2 	3 4 5 
13 * 	1 64132 2 
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125 ajon./h 
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1 2 3 4 5 
76 2415 * 10 
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2 

4 	570ajon./b 
15 	suuntaakauma 
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41213613 9! * 
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'V 
p 

4 	 548(3) 

13 
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38 ajon./hiii 

Ajoneuvotypijakauma: 	 1)2 3 4 
suuritajakauma 

ha:t 	la:t 	kaip:t 	kp:t 	1 	0 	* 16 21 

98% 	0% 	0% 	2% 	
2,6% 0% 	42.3% 55,3% 

1 	21 

16 

.3 

Suuntajakauma:  
1  =Kouvola  2=Mikkeli 3=mt  3864 4=Helsingintie 5=Imatra 
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Simulointioletuksia,  maanantai  4.9.  klo  7:00-8:00 

309  ajonih 
suuntajakauma  

12 	3 4 	5 	-  
3  *  0 49257)2 

1% 	0% 159% 83,2% 

3 	306 

I. 	4 

8 

1  ________  
268 

276  ajonih 
suuntajakauma 

 1 2 	3:4 	5' 
 *  8 0 42 226 

2.9% 0% 15.2% 01.9%  

122  ajon./h 
suuntajakauma  

1234 	5 	-  
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SELKAHARJU  N LIITTYMÄN VII VYTYKSET REITEITTAIN  

NOPEUSRAJOITUS  500 M  ETÄISYYDELLÄ  VT 13  LIITTYMÄSTÄ MOLEMMISSA  SUUNNISSA  
MAANANTAI  4.9.2000  klo  7 - 8 

VT 13  

I- 
-1 
fl  
—&  
c)  

VTt  LÄNNESTÄ  

VT 13  MIKKEUSTA 

YLAMAANTIE  

MT 3864 

HE L  SiNG  IN  11ELTÄ 
 MT 382  

VTt (lASTA  

VT 6  LÄNNESTÄ  

VT 13  MIKKELJSIÄ 

VL4AAANTIE  

MT 3864 

HE LM  NOIN TIEL  TA 

MT 382  

VT6  IDÄSTÄ  

YA'  

80km/fl ___________________________ ___________  
Tulo  I  Meno  Vilvytys  (a)  Lkm Kokviivytys  (s)  liikennemäärä viivytys/ajon 

- (66M1N)  p8100  im:ltÄ  Maks  I 	K-arvo  Min  
2' 13 5 0 7 36 

1 4 22 7 0 50 347 300 4,25 
1 5 40 4 0243 891  ______ _____  
2 1 73 19 0 6 114 
2 4 81 26 0 58 1531 369 20,02 
2 5 102 19 0305 5743 
3 1 44 21 3 3 64 40 10,38 
3 4 31 12 1 20 238 
3 5 17 7 0 17 1 1 3  ___________ __________  
4 1 21 5 0 83 413 
4 2 40 8 0 38 296 139 7,42 
4 3 45 16 0 8 127 
4 5 48 20 010 196  _________ ________  
5 1 36 3 0 174 573 
5 2 28 3 0 108 278 322 2,92 
5 3 17 4 0 21 88 
5 4 1 0 0 19 2  

-  Yhteensä 	 9 1170 11050  _____________  9,44  

70km /  fl  __________________ ____________ ___________  
Tulo  Meno  L 	Vilvytys  (sj  ________ Lkm Kokviivytys  (sj  läkennemäärä vilvytys/ajon 
-  ____________________ (66MIN)  paino  Im:llä  [ii K-srvo 	J Min  

1 2 15 7 2 7 49 
1 4 30 10 0 50 500 300 6.69 
1 5 40 8 0 243 1458  ___________ __________  
2 1 73 16 1 6 96 
2 4 83 25 0 58 1450 369 18.24 
2 5 102 17 0 305 5185  ___________ __________  
3 1 41 22 6 3 66 40 1105 
3 4 30 12 1 20 240 
3 5 23 8 0 17 136  __________ _________  
4 1 26 8 0 83 664 
4 2 40 10 0 38 380 139 9.88 
4 3 25 15 0 8 120 
4 5 56 21 0 10 210  ___________ __________  
5 1 36 6 0 174 1044 
5 2 28 5 0 108 5401 322 5,25 
5 3 18 5 0 21 105 
5 4 1 0 0 19 0  
- Yhteens8 - 	10 '117o1 12243 10,46 

60 km! fl  
Vilvytys  (a)  Lkm Kokvlivytys  (sj  

_____________ 
läkennemäärä 
(66M1N(  

vllvytys/ajon 
paino  Im:llä  Maks  K-arvo  Min  

19 11 6 7 77 
25 12 0 50 600 300 10,36 
40 10 0 243 2430  ___________ __________  
45 ii 0 6 66 
58 20 2 58 1160 369 15,72 
63 15 1 305 4575  ___________ __________  
49 28 10 84 40 10,23 
27 12 0 20 240 
18 5 0 17 85  ___________ __________  

ii 0 83 913 
36 12 4 38 456 139 11,81 
31 14 2 8 112 
49 16 0 10 160  ___________ __________  
36 10 0 174 1740 
28 9 0 108 972 322 8,81 
16 8 0 21 126 

2 0 0 19 0  ___________ __________  
12 1170 13796  ____________  11,79  

50km /  fl  _____________ ____________ __________ 
Vilvytys js) - ________ Lkm [KokviiVytys  (sj  

j  

liikennemäärä 
(66M1N)  

vilvytys/ajon 
paino  im:ilä  Maks  K-arvo  Min 

26 17 ii 7 
_____________ 

119 
34 17 5 50 850 300 16,19 
46 16 5 243 3888  _____________ ___________  
18 6 06 36 
52 16 4 58 928 369 14,18 
49 14 1 305 4270  ____________ __________  
44 33 18 3 99 40 7,60 
12 6 0 20 120 
14 5 0 17 85  ___________ __________  
38 18 6 83 1494 
40 17 10 38 646 139 17,05 
19 10 0 8 80 
43 15 2 10 150  __________  
40 17 4 174 2958 
34 15 4 108 1620 322 14,48 
16 4 0 21 84 

1 0 0 19 0  ___________ __________  
15 o 17427  ____________  14,89 



80km/  h  _________________________ _____________ 
Vilvytys  (a)  - _________ LAm Kokviivytys  (s)  

____________ 
iiikenriemäära 
66M1N) 

viiVytys/ajon 
najoo tm:tlÄ  Maks  K-arvo  Min  

23 16 6 12 192 
6 6 6 1 6 291 11,25 

37 15 0 60 900 
40 10 0 218 2180 
20 7 06 42 
31 19 7 2 38 205 15,86 
49 23 2 46 1058 
45 14 1 151 2114 
20 20 20 I 20 
96 17 2 16 272 35[ 1091 
17 5 0 18 90  __________ __________  
50 18 0 65 1040 
44 18 0 74 1184 172 16,65 
30 13 0 19 247 
69 28 2 14 392  __________ __________  
40 II 0 260 2860 
32 10 0 266 2660 601 9,36 
22 3 0 35 105 
4 0 0 40 0  

- 	12 1 15400 11,81  

50km /  h  ___________ _____________ ___________ 
Vilvytys  (s)  - ________ LAm 

- 

Kokviivytys  (s)  
__________ 

iikennemeara 	viivytysf8jon 
66M1N) 	paino  tm:iia  Mak.s  K-arvo  Min  

31 10 11 12 228 
11 11 11 I 11 251 16,93 
45 20 6 60 1200 
44 18 4 218 3488  ___________ ___________  
13 4 b6 24 
15 14 12 2 28 205 13,80 
49 21 1 46 966 
47 12 1 151 1812 
28 28 28 1 28 
37 15 2 16 240 35 869 
16 2 0 18 36  __________ __________  
45 22 4 65 1430 
49 21 5 74 1554  - 	172 20,60 
58 14 0 19 266 
37 21 1 14 294 
45 18 4 260 4680 
38 16 4 266 4256  , 	601 15,11 
15 3 0 35 105 

7 1 0 40 40  ____________ ____________  
16 i4 20686  ___________  15,86 

—I  
ni  

. 

SELKÄHARJUN LIITTYMÄN  VII  VYTYKSET REITEITrÄIN  

NOPEUSRAJOITUS  500 M  ETAISYVOELLA  VT 13  LIITTYMÄSTÄ MOLEMMISSA  SUUNNISSA 
 KESKI  VHKKO  27.9.2000  klo  16-17 

VT 13 
VT 6 

80 km/h  __________  _____________ ____________ 
Tulo  Meno  L.......... 	Viivytys  (s)  Lkm Kokvii9ytys  (s)  liikennemAära vUvytys/ajon 

j  Maks  K-arvo  I 	Min  -  - _____________ (66M1N)  paino  ImHk  
1 2 18 10 I 12 121 
1 3 0 0 0 I 0 291 5,72 

4 50 12 0 60 717' 
1 5 40 4 0218 827 
2 1 22 8 0 6 47 
2 3 28 16 4 2 32 205 1727 
2 4 67 28 2 46 1298 
2 5 47 14 0 151 2164  ____________ __________  
3 1 19 19 19 1 19 
3 
3 

4 
516 

53 15 
5 

0 
0 

16 
18 

238 
94  

35 
_________ 

10,03 
________  

4 1 52 10 0 65 663 
4 2 43 10 0 74 758 172 12,21 
4 3 28 15 I 19 279 
4 5 63 29 5 14 400 

5 1 40 4 0260 1092 
5 2 32 4 0 266 972  - 	601 3,66 
5 3 IS 3 0 35 115' 
5 4 7 I 0 40 22  
- YhteensÄ - 	8 9858 7.56  

70km/h _______ ___________ ___________ _________  
Tulo  Meno  Viivylys  (5)  - Lkm Kokviivytys  (s)  liikennemaärä vlivytysFaton 
- ________ - _____________ (66MIN)  paino  im:llÄ  Maks  K -arvo  Min  

2 21 13 2 12 156 
1 3 2 2 2 1 2. 291 7,92 

4 63 14 0 60 840 
1 5 40 6 0 218 1308  ___________ _________  
2 1 15 6 0 6 36 
2 3 28 16 4 2 32 205 18,34 
2 4 91 31 I 46 1426 
2 5 53 15 0 151 2265  ___________ __________  
3 1 18 19 18 1 18 
3 4 41 II 0 16 176 35 7,60 
3 5 13 4 0 18 72  __________ _________  
4 1 53 13 0 65 845 
4 2 44 13 0 74 962 172 15.01 
4 3 28 15 0 19 285 
4 5 68 35 13 14 490  __________ _________  
5 I 40 7 0260 1820 
5 2 32 6 0 266 1596 601 5,86 
5 3 13 3 0 35 105 
5 4 7 0 040 0  _____ _____ 

- 	 Yhteensa - 	It) 6 12434  ___________  9,54  

VT 6  LÄNNESTÄ  

VI 3  MIXCELISTA  

V LAM N 11 V 

MT 3864 

ILLS IN  SIMIlE  LI  A 

MT 382 

VI 6  IDÄSTÄ  

VI 6  LANNESIA  

VI 3  MIXIVELISTA 

YLAM8AN11E 

 MI 3864  

4ELSIN SIMIlE  LTA 

MT 382 

TT 6  IDASTA  



SELKÄHARJUN LJITTYMÄN  VIIVYTYKSET  REITEITTAIN  

NOPEUSRAJOITUS  500 M  ETAISVYDELLA  VT 13  LIITTYMÄSTÄ MOLEMMISSA  SUUNNISSA 
	

I- 
PERJANTAI  147.2000  klo  16-17 

VT 13  
VT 6 

-I m 
C;'  

80 km  /  S  _____________ __________________________  
Tulo  Meno  [_, Vllaytya  !L........_  Lkm Kokvilvytys  (s)  Ilikennemäärä 	vilvytys/ajon 
- -  - ____________ 66MIN) 	paino  101118 Malls K-arvO  Min  

623 	 8,62 
25 0 94 2370 

1 5 31 6 0515 2867  ____________  
2 
2 

1 
3 

69 
85 

211 
49 

0 
12 

3 
2 

83 
97 T84[ 72.34 

2 4 268 89 6 42 3755 
2 5 206 68 0137 9376  ____________  
3 1 142 93 6 5 467 
3 2 129 70 TO 2 139 73 22,70 
3 4 122 34 1 22 747 
3 5 21 7 0 44 304  ______  
4 1 64 20 0 100 1965 
4 2 69 21 0 76 1618 204 25,30 
4 3 149 48 0 16 772 
4 5 167 67 6 12 802  ______________________  
5 1 38 6 0437 2582 
5 2 32 5 0 361 1713 8711 	 5,27 
5 3 24 6 0 41 261 
5 4 7 1 0 31 25  ____________  
Yhteensä  - 	15 1954 30079 15,39  

70km/h ____________ ________________________  
Tulo  Meno  - Vllv  '!L........  Lkm Kokviivytys  (s)  tilkennemaara vilvytys/ajon  

____________ (66M1N) paIno Im:llä  Malls K-arvo  Min  
1 2 27 15 4 11 165 
1 3 7 3 0 3 9 623 	999 
1 4 67 28 0 94 2444 
1 5 31 7 0 515 3605  ________________________  
2 1 28 14 0 3 42 
2 3 105 59 12 2 118 184 62,60 
2 4 211 78 5 42 3276 
2 _5 171 59 1 137 8063  _____________________  
3 1 196 88 4 440 
3 2 16 12 8 2 24 73 19,92 
3 4 101 31 0 22 682 
3 5 22 7 044 304  _____ _____  
4 1 64 22 0 100 22122 
4 2 69 23 2 76 1748 204 27,02 
4 3 148 43 0 16 686 
4 5 161 73 6 12 876  ______________________  
5 1 38 8 0437 3496 
5 2 32 8 0 361 2166 870 6,92 
5 3 28 8 041 328 
5 4 7 1 031 31  ____________  
Yhteensä 	 16 1954 30739  ________________ 

60km/h ____________ ____________ __________ 
Vilvytys  (8) Lkm 

- 
Kokviivytys  (s)  
___________ 

Ilikennemäära 
(66M1N)  

vilvytya/ajon 
paino  Im:llä  Maks  K-arvo  Min  

25 18 7 11 176 
10 7 4 3 21 623 13,48 
66 27 0 94 2538 
32 11 0 515 5665  __________ ________  
44 19 03 57 
58 37 16 2 74 164 48,02 

132 67 7 42 2814 
137 43 3 137 5891  __________ _________  
146 96 64 5 450 
21 17 13 2 34 73 18,08 
53 24 7 22 528 

7 0 44 3)8  __________ _________  
64 24 0 100 2400 
70 26 6 76 1976 204 29,41 

202 49 0 18 784 
199 70 6 12 840  __________ _________  
38 12 0 437 5244 
32 10 0 361 3610 870 10,50 
32 8 0 41 328 

6 1 0 37 31  __________ __________  
17 1954 33769 17,28  

50 km  /  h  __________________  
Viivytyg  (6) Lkm Koksiivytys  (5) 

____________ 
tikennemäarä 

(66M1N)  
viivytys/ajon 
paino  Im:llä  Maks  K-arvo  Min  

31 20 74 11 220 
15 13 11 3 39 623 18.9-4 
65 29 5 94 2726 
38 17 4 515 8755  __________ __________  
91. 26 6 3 78 
40 33 25 2 66 184 38,65 

116 55 8 42 2310 
113 34 3 137 4658  __________ __________  
175 81 10 5 405 
43 32 20 2 64 73 18,67 
38 -  18 1 22 396 
36 8 0 44 352  ___________ __________  
58 25 4 100 2800 
75 28 7 76 2128 204 28.67 
92 29 0 16 464 

102 38 9 12 456  __________ __________  
43 18 4 437 7868 
39 16 5 361 5776 870 16,08 
23 8 0 41 328 

4 1 0 31 31  ___________ __________  
20 1954 39918  ___________  20,43 

VTS LAM4ESTÅ  

Vila MIKSELISTA 

YLAMA.NI1TE  
UT 3554 

HE LSINGIN TI  ELVA 

 NT' 3 

VT S  uoAs'rÅ 

VT 6 LAN WES1'Ä 

VT 13 MISKELISTA 

YLAMA4NTIE 

 MT 3864 

HE LS IN 01913 K LT V 

MT 382 

VI 6  IDÄSTÄ  



I- 
-I m  
-  

0)  

SELKÄHARJUN LIITTYMÄN  VIIVYTYKSET REITEITTÄIN 

NOPEUSRAJOITUS  500 M  ETAISVYDELLA  VT 13  LIITTYMÄSTA  MOLEMMISSA SUUNNISSA 
PERJANTAI  22.92000  klo  16.15- 17.15 

2 	 4 
VT 13 

1 	 VT6 

ViN LANNESTA 

VTI3 MIICKELIsrA  

V L AM  A.A NT lE 

MT 3868 

-46 1. S IN C NIlE LTÅ 

MT 382 

VIE  IDÄSTÄ  

VT 6  LÄNNESTÄ  

Vila MII(KELISTÄ 

IL ÄM AS NT lE 

MT 3868 

IlE  LS IN GINTIE LIS 

MT 382 

VIE  IDÄSTÄ  

80km  lb  _______ ____________ ___________ __________  
Tulo  Meno  Vilvytys  (a)  - Lkm Kokviivytys  (a)  liikennemäära vilvytys/ajon 

______  Maka  K-arvo  Min  - ___________ 66MIN)  paino  182:11* 
2 33 25 18 7 176 

1 4 52 15 0 96 1445 549 8.39 
5 42 7 0446 2987  _______ _______  

2 1 85 21 0 14 294 
2 3 21 21 21 1 21 257 41,04 
2 4 120 49 4 38 1871 
2 5 140 41 0204 8361  ________ _______  
3 I 117 97 76 2 193 41 21.02 
3 4 62 27 2 21 558 
3 5 18 6 0 18 111  __________ _________  
4 1 41 13 0 96 1239 
4 2 26 10 0 75 749 190 14,51 
4 3 162 41 Ii 10 406 
4 5 106 40 29 363  ________ _______  
5 130 4 0 337 1280 
5 2 34 4 0 254 890 672 3,75 
5 3 25 7 0 50 343 
5 4 9 1 0 31 26  ______ _____ 

- 	Yhteensâ 	 12 21313  ____________  12,47  

70km /  ta  ________ _____________ ____________ ___________  
Tulo  Meno  Vi(vytys(s) _______ Lkm Kokviivytys  (a)  iikennemaärä viivytys/ajon 

_______ Maks  K-arvo  Min  ____________ 66M1N)  paino  m:Il6  
1 2 32 25 18 7 175 
1 4 50 17 0 96 1632 549 9,79 

5 42 8 0 446 3568  ___________ __________  
2 1 87 22 0 14 308 
2 3 26 26 26 1 26 257 36.97 
2 4 119 48 8 38 1824 
2 5 116 36 0 204 7344  _________ ________  
3 1 44 38 32 2 76 41 21,39 
3 4 147 33 2 21 693 
3 5 20 6 0 18 108  __________ _________  
4 1 42 15 0 96 1440 
4 2 30 12 0 75 900 190 15,66 
4 3 131 33 8 10 330 
4 569 34 29 306  ________ _______  
5 1 30 6 0337 2022 
5 2 34 6 0 254 1524 672 5,92 
5 3 27 8 0 50 400 
5 4 9 _________I 0 31 31  ___________ __________ 

- 	Yhteenaa - 	--':--i1* 9 22707 13,29 

60 km It,  _____________ ____________ ___________ 
Viivytys  (a)  ________ Lkm 

- 

Kokviivytys  (a)  
___________ 

ttikennemaärä 
(S6MIN) 

vilvytys/alon  
Daino Im:llÄ  Make k -arvo  Min  

35 23 6 7 161 
49 19 0 96 1824 549 12,55 
42 11 0 446 4906  __________ _________  

IS 0 14 224 
30 30 30 1 30 257 35,92 
Ill 43 2 38 1634 
111 36 1 204 7344  ___________ __________  
48 37 26 2 74 41 16,66 

101 23 0 21 483 
18 7 0 18 126  ___________ __________  
46 18 0 96 1728 
34 16 3 75 1200 190 18,41 

116 29 5 10 290 
68 31 2 9 279  ___________ __________  

10 0 337 3370 
34 10 0 254 2540 672 9,36 
26 7 0 50 350 

7 1 0 31 31  ___________ __________  
16 1709 26594  ___________  15,56 

50 km  /  h  ______________ _____________ ____________ 
VIlvytys  (s)  - _______  f  Lkm 

- 

Kokeiivytys  (5)  
_____________ 

liikennemaärÄ 
(66M1N) 

v)tvytyafajon  
atno Im:llå  Maka  (-arvo  Min  

43 32 12 7 224 1 
57 22 4 96 2112 549 18,07 
46 17 4 446 7582  ___________ __________  
62 16 0 14 224 
21 21 21 I 21 257 28,35 
82 35 6 38 1330 
92 28 2 204 5712  ___________ __________  
60 54 48 2 108 41 14,55 
55 19 0 21 399 
14 5 0 18 90  ____________ ___________  
53 24 6 96 2304 
40 21 10 75 1575 190 22,93 
48 18 0 10 180 
69 33 5 9 297  ____________ ___________  
34 17 4 337 5729 
40 16 6 254 4064 672 15,02 
20, 6 0 50 300 

31 0 0 31 0  ___________ __________  
19 T9 32251  ___________  18,87 



SELKÄHARJUN LIIUYMÄN  VIIVYTYKSET  REITEITTÄIN  

NOPEUSRAJOITUS  500 M  ETAISVYDELLA  VT 13  LIrrrYMÄSTÄ  MOLEMMISSA  SUUNNISSA 
 SUNNUNTAI  16.7.2000  klo  18.15-19.15 

2 	 4 
VT 13 

1 	 VT6 	 — 

VT 6  LÄNNESTÄ  

VT 13  MIKKEUSTA 

YLAMAAN11E 
 MT 36U  

HEI.SIGIN11ELTA 
 MT 32  

VT6 bÄsTA  

VT 6  LÄNNESTÄ  

VT 13  MIKEELISTA  

V LAM 	liE 

 MT 3864  

HELSINGINTIELTA 

 MT 382 

VT 6  BÄSTA  

80km!  fl  _____________  
Tulo  Meno  Vilvytys  (a)  Lkm Kokviivytys  (s)  liikennemaärä vllvyby&a)on 

Maks  K -ärvo 	Min  - - ____________ (66M1N) Dalno lmllÄ  
1 2 16 7 	0 7 521 
1 3 7 2 	0 3 7 144 638 
1 4 53 13 	0 108 1370 

_1 5 36 4 	0 326 1405  ___________ __________  
2 1 40 10 0 17 164  -  
2 4 134 48 0 82 3931 243 3881 
2 5 128 37 0 144 5336  __________ _________  
3 1 80 59 38 2 118 
3 4 62 22 5 19 413 43 15,05 
3 5 15 5 0 22 116 

1 12 0  gb  1140 
4 2 31 13 0 21 271 147 15,46 
4 3 70 24 7 19 454 
4 5 77 37 9 11 408  _________ ________  
5 1 38 5 0443 2337 
5 2 20 2 0 163 388 634 4,41 
5 3 14 3 0 18 59 

_5 4 4 1 0 10 11  __________ _________  
Yhteensä 	 12 15I1 17980  ___________  11,90  

70km/fl ________ _____________ ___________ __________  
Tulo  Meno  Vilvytys  (a)  - _______ 1km Kokv4vytys  (a)  likennemäara vilvytys/ajon 
- _______  - ____________ (66MIN)  paino  lrn:tlä  Maka  K-arvo  Min  

1 2 24 13 6 7 91 
1 3 8 5 2 3 15 
1 4 53 15 0 108 1620 444 8,29 
I 536 6 0 326 1956  ________ _______  
2 1 24 7 017 119 
2 4 102 45 2 82 3690 243 37,60 
2 5129 37 1 144 5328  _______ _______  
3 1 84 58 	31 2 116 
3 4 41 21 	0 19 399 43 15,56 
3 5 13 7 	0 22 154  __________ _________  
4 1 42 141 	0 96 1344 
4 2 35 15f 	2 21 315 147 1534 
4 3 70 20 	0 19 380 
4 5 77 33 	9 11 363  __________ _________  

1 8 7, 	0 3 3101 
5 2 20 4i 	0 163 652 634 6,08 
5 3 15 0 18 90 
5 44 1 	00 10  _______ _______ 

YhteensÄ 	 13 1511 19743  __________  13,07  

60km /  fl  
Vilvytys  (a)  _______ Lkm 

- 
Kokviivytys  (a)  liikennemaarä 

(66M1N)  
vilvytyalajon 
paino  im:ltä  Maks 	K-arvo  Min  

24 	 15 7 7 105 
12: 	 9 7 3 27 
53: 	18 0 108 1944 1202 
43 	lO  0 326 3260  ______________________  
14 4 0 17 68 
98 40 2 82 3280 243 	32,15 
88 31 2 144 4464  ____________________  
6 28 19 2 56 

41 18 0 19 342 43 12,64 
20 7 0 22 154 I 
38 17 0 96 1632 
39 18 4 21 378 147 	1785 
47 19 2 19 361 
51 23 0 11 253  _______________________  
38 11 0 443 4873 
21 9 1 163 1467 634I 	1020 
13 6 0 18 108 

2 0 10 20  _______________________  
15 1511 22792 15,08  

50km  lb  _____________ 
Vilvylys  (a)  _______ Lkm 

- 
Kokvlisytys  (sj  
_____________ 

iikennemäarä 	vllvytysiajon 
66M1N) 	paino  Im:ltä  Maks 	K-arvo  Min  

241 	19 14 7 133 
45 191 	15 12 3 

43 	23 
471 	16 

5 
5 

108 
326 

2484 
5216  

1774 
_______________________  

18 8 0 17 136 
79 32 2 82 2624 243I 	2617 
80 25 3 144 3600  ____________________  
4,3 34 25 2 68 
38 15 0 19 285 43 	1077 
21 5 0 22 110  =  
38 22 4 96 2112 
36 20 10 21 420 147 	21,54 
42 18 3 19 304 
64 30 7 11 330  _________ ________  
43 18 4 443 7974 
25 15 7 163 2445 634: 	16,59 
14 5 0 18 90 
4 1 0 10 10  ______________________ 

-  19 ii 28386 1 	1879  



ISBN 951-726-715-0 
KaS 7/2000 
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