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TIIVISTELMÄ  

Valtatie  6  parannetaan nelikaistaiseksi tieksi välillä Lappeenranta — Imatra. 
Lappeenranta - Imatra -tiejakson yleissuunnitelmassa kartoitettiln tiejakson 
liikenteen  hallinnan ja  telematiikan  tarpeet  ja  esitettiin toteuttamispolku eri 
toimintojen toteuttamiselle.  Tien  yleissuunnitelmassa  esitettiin toteutettavaksi 

 jo  ensimmäisessä rakennusvaiheessa kattava liikenteen seuranta  koko  tie
-jaksolle  sekä muuttuvat nopeusrajoitukset välille Selkäharju - Mälkiä. 

Tässä suunnitelmassa tarkennetaan tiejakson yleissuunnitelmassa esitettyä 
periaateratkaisua välille Kärki - Muukko. Työ  on  tehty  välin  Kärki — Mattila 
tiesuunnitelman yhteydessä. Liikenteen  hallinnan  periaateratkaisu  on  ulotet

-tu  tiesuunnitelma-alueen ulkopuolelle Muukkoon asti, jotta liikenteen hallinta- 
järjestelmä voitiin kokonaisuutena. Muuttuvat nopeusrajoitukset  on  esitetty 
yleissuunnitelmasta poiketen Mälkiän sijasta Muukkoon asti. 

Raportissa  on  esitetty ao. tiejakson liikenteen  hallinnan  periaatteet  ja  vaihto-
ehdot, perustelut valituille ratkaisuitle, tienvarsilaitteiden paikat, alustava jär-
jestelmäkuvaus sekä kustannusarvio. 

Liikenteen hallintajärjestelmä sisältää  mm.  liikenteen pisteseurannan  (LAM), 
 tiesään-  ja kelin  seurannan (tiesääasemat), yhdistetyt liikenne-  ja  kelikame

-rat,  muuttuvat nopeusrajoitukset sekä muuttuvat varoitusmerkkien  ja  tiedo-
tustaulujen  yhdistelmät. Tiesuunnitelmavälille Kärki — Mattila  on  suunniteltu 
liikenteen  hallinnan  tienvarsilaitteiden  vaatimat tienalitusputket  ja  kaapeli- 
kaivot.  Tien  suuntainen putkitus  on  suunniteltu  vain  pohjaveden suojausalu-
eelle. Suunnitelmassa  on  lähdetty siitä, että Kärki — Mattila  -välin  järjestelmä 
toteutetaan tien parantamisen yhteydessä, jolloin tien suuntaisten kaapelien 
suojaus voidaan hoitaa kaapelikourujen avulla.  

S Liikenteen  ja kelin  seuranta tuottaa lähtötietoa liikenteen tiedotukselle  ja  oh-
jaukselle.  Muuttuvia nopeusrajoituksia ohjataan sekä keli- että liikennetilan

-teen  mukaan aIempaa rajoitusta osoittavan kriteerin ollessa määräävä. Lii-
kenteen tiedotus tapahtuu pääosin joukkotiedotusvälineiden avulla. Tiejak-
solle  on  kuitenkin suunniteltu vapaasti ohjelmoitavat muuttuvat tiedotustaulut 
varoitusmerkkien yhteyteen. Tiedotustauluilla annetaan lisätietoa  mm.  nope-
usrajoituksen  alentamisen syistä  ja  äkillisistä  paikallisista liikenne-  ja  kelion-
gelmista.  

Suunnitellun liikenteen hallintajärjestelmän toteuttamiskustannukset välille 
Kärki - Muukko ovat noin  1 450 000  €,  josta Kärki - Mattila -tiejakson kustan-
nukset ovat noin  840 000  €. 



.  

ESIPUHE  

Valtatie  6  parannetaan  nelikaistaiseksi  tieksi välillä Lappeenranta  -  Imatra. 
Tässä työssä  on  tarkennettu yleissuunnitelman  Valtatien  6  parantaminen ne

-likaistaisena  tienä välillä Lappeenranta  -  Imatra  (Tiehallinto  2003a)  yhtey-
dessä laadittua liikenteen  hallinnan  esiselvitystä  välille Kärki  - Muukko.  

Liikenteen  hallinnan ja  telematiikan yleissuunnitelma  on  laadittu Kaakkois- 
Suomen tiepiirin toimeksiannosta  Vt6  parantaminen  nelikaistaisena  tienä vä-
lillä Kärki  -  Mattila  laaditun  tiesuunnitelman  (WSP  LT-konsultit Oy)  yhtey-
dessä. Suunnitelman  on  laatinut  Traficon  Oy, jossa työstä  on  vastannut  Dl 

 Jari Oinas  ja  siihen  on  osallistunut  DI  Heli Mattila. Työtä ohjasi tilaajan puo-
lelta ryhmä, johon kuuluivat 

Hannu Moilanen, Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
 Petteri  Portaankorva,  Kaakkois-Suomen  tiepiiri 

 Kauko Kellokoski, Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
 Jaakko Myllylä, Kaakkois-Suomen  tiepiiri  

Lisäksi työhön osallistui Kimmo Toivonen Kaakkois-Suomen  tiepiiristä.  

Kouvolassa,  30.11.2004  

Tiehallinto 
 Kaakkois-Suomen  tiepiiri 

. 
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LÄHTÖKOHDAT  

I  LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Yleiset lähtätiedot 

Tässä suunnitelmassa tarkennetaan tiejakson Lappeenranta - Imatra yleis- 
suunnitelmassa esitetty liikenteen  hallinnan ja  telematiikan periaateratkaisu 
tiejaksolle  Kärki - Muukko. Jäljempänä termillä yleissuunnitelma viitataan 
tiejakson yleissuunnitelmaraporttiin "Valtatien  6  parantaminen nelikaistaise-
na tienä välillä Lappeenranta - Imatra, yleissuunnitelma". 

Lähteinä käytetyt Tiehallinnon  ja  LVM:n  selvitykset  on  esitetty liitteessä  1. 

 Kaikki raportissa läpikäydyt tienvarsilaitteet  on  esitetty kartalla liitteessä  2. 

1.2  Tiejakson  ominaisuudet 

Tiejakson  Kärki - Muukko pituus  on  noin  23 km.  Tiejakso  on  suunniteltu  no
-peusrajoitukselle  100 km/h.  Tavoitetilassa tiejakso  on  sekaliikennetie  eli hi-

das liikenne  on  sallittu. Tiejaksolla  on  yhteensä seitsemän eritasoliittymää. 

Kuvassa  1 on  esitetty yleiskartta suunnittelualueesta nykytilassa. Kuvassa  2 
on  esitetty tiejakso Kärki - Muukko  ja sen  liittymävälien pituudet.  Kuvassa  3 

 puolestaan  on  esitetty vuoden  2030  huipputunnin ennusteliikennemäärät  hit
-tymittäin  ja  hiittymäväleittäin.  Raskaan liikenteen osuuden ennustetaan 

vuonna  2030  olevan  14-15  % kokonaisliikenteestä. Rajahiikenteen  osuuden 
odotetaan puolestaan olevan  10-20  % kokonaisliikenteestä. Parannetun  tien 
liikenteellisen palvelutason arvioidaan olevan palvelutasohuokissa  A  ja  B 

 (erittäin hyvä  ja  hyvä). 

. 

	

Muukko 

:.. 	:  
Mälkiä 

Lappeenranta 	 Lauritsala  

-J VTI3 	 Viipurintie 
VT 6 Mattil 

Selkäharju  
I  Nykyisiä liikennevaloja vahtatien  6  läheisyydessä 

I W L.PPflCa,,,w. 	b. ,ntsa o,an  

Kuva  1. Yleiskartta suunnittelualueesta nykytilassa. 
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vt  6  

Nuijamaan  raja -asema  

Kuva  2. Tiejakso  Kärki  - Muukko  ja  liittymä  vallen  pituudet.  
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4 	 • 	 - 	 4  
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460 	 0 	 800 	 30 	1010 	46 	 720 
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ViOunro. 	 L.ur,IsaI. 	 Muukko  

720 	1 ° 	i90 	740 	 °° 	10 	650 	 2 	 330 	720 	70' 	10 	760  

Kuva  3. Tiejakson huipputunnin ennusteliikennemäärät  vuodelle  2030. 

Tiejaksolla  on  parantamisen jälkeen seitsemän  eritasoliittymää,  joista  liiken-
teellisesti merkittävinä (risteävän  tien  KVL  on  suurempi kuin  5000)  voidaan 
pitää kuutta ensimmäistä:  

• Selkäharju: vtl3  Mikkelin suunnasta  
• Lavola:  Lappeenrannan läntinen  sisäänajo 
•  Mattila: maantie  387 Vaalimaalta,  Lappeenrannan  sisääntuloliittymä, 

 palvelee myös teollisuutta  
• Viipurintie:  Lappeenrannan toinen keskeinen liittymä (itäinen sisään- 

ajo),  kauppakeskittymä 
• Lauritsala:  teollisuuden tärkeä yhteys, tulevaisuudessa paljon työpaik-

koja  
•  Mälkiä:  vtl3 Nuijamaan  raja-asemalle  

Muukon  liittymässä  liikennemäärät  ovat pienemmät. Liittymä toimii yhteytenä 
Saimaan kanavan  itäpuoliselle maankäytölle. 

Tiejakson  ensimmäiset  2 km  (Kärki  - Selkäharju)  ovat perinteistä  kaksikais-
taista sekaliikennetietä.  Tällä osalla  on  tien parantamisen jälkeen kolme  ta-
soliittymää. Tieosa Selkäharjun eritasoliittymästä suunnittelujakson  loppuun 

 on nelikaistaista keskikaistatietä. Ajoradan  leveys  on 9,75 m  ja keskikaistan 
 leveys  on 4,5 m.  

Lavolan  ja Viipurintien liittymien  väliselle  tieosalle  on  ennustettu paljon Lap-
peenrannan kaupungin paikallista,  lyhytmatkaista  liikennettä. Suurimmat 

 ramppiliikennemäärät  ovat Lavolan liittymässä  itään/idästä  ja  Mattilan liitty-
mässä  länteen/lännestä.  Jos  Lappeenrannan kaupunki parantaa Helsingin- 
tien  nelikaistaiseksi,  Lappeenrannan paikallinen liikenne kuitenkin vähenee 
valtatieltä  6.  Lavolan  ja  Mattilan  liittymien  välillä  (paaluväli  8450 - 10200) on 

. 

. 
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pohjavesialue,  johon toteutetaan pohjaveden suojaus tien parantamisen yh-
teydessä. 

Lauritsalan liittymän eteläpuolelle  on kaavoitettu  runsaasti toimistotilaa  ja 
 alueelle  on  avattu  ABC-liikenneasema  kesäkuussa  2004. 

Tien poikkileikkaus  muuttuu Muukon liittymän itäpuolella keskikaistallisesta 
keskikaiteelliseksi (alkaen paalulta  23500). Poikkileikkauksen  muutos toteu-
tetaan siten, että muutoskohta  on tienkäyttäjille  mandollisimman sujuva eikä 
epäjatkuvuuskohtaa synny.  

1.3  Liikenteen  hallinnan  toiminnot  ja  telemaattiset  keinot 

Nelikaistaiselle keskikaistatielle  soveltuvia liikenteen  hallinnan telemaattisia 
 keinoja ovat (Tiehallinto  2001) 

•  muuttuvat nopeusrajoitukset, 
• vaarasta varoittaminen, 
• tiesää-  ja kelitiedottaminen  sekä 
• liikennetilannetiedottaminen. 

Liikenteen  hallinnan telemaattisten  keinojen mandollinen tarve korostuu eri-
tyisesti seuraavissa tilanteissa (Tiehallinto  2001); 

• Tietyypin muutoskohdan  aiheuttamat ongelmat 
> Tarkasteltavalla tiejaksolta ajoradan kavennuskohta  (kandesta ajo-

radasta yhteen)  on Selkäharjun liittymän  länsipuolella. Toisen kais-
tan päättyminen länteen päin ajettaessa ei todennäköisesti aiheuta 
erityisiä ongelmia,  sillä liikennemäärä Selkäharjun liittymän  länsi-
puolella  on  pieni  (alle  5000 ajon!vrk  suuntaansa). Lisäksi Selkähar

-jun  liittymästä länteen liittyviä  on  erittäin vähän  (n. 40 ajon/vrk)  eikä 
liittyvä liikenne näin  ollen  aiheuta häiriöitä pääsuunnan liikennevir-
taan. Lähes kaikki länteen päin menevä liikenne tulee todennäköi-
sesti olemaan  jo Selkäharjun liittymän  kohdalla oikean puoleisella 
kaistalla eikä kaistan päättyminen aiheuta suurta kaistanvaihtotar

-vetta ja  sitä kautta ongelmia. Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita. 
•  Kelin  ongelmakohdat 

> Tiejakson  varrella  on  paljon vesistöä. Erityisiä  kelin ongelmakohteita 
 ei kuitenkaan ole, vaan keliolosuhteet ovat tasaiset  koko  välillä. 

• Hirvieläin  ten  aiheuttamat ongelmat (vilkkaat ylityspaikat  tai rii.sta-aidan 
aukko  ko  hdat) 

> Tiejaksolla  on  kolme vilkasta ylityspaikkaa. 

>  Riista-aitoihin  jää  taajamien kohdilla suuria aukkoja. Tästä syystä 
eläinten paikantaminen  on  erittäin hankalaa  ja epäluotettavaa. 

 Muuttuvien hirvivaroitusten käytölle ei ole perusteita. 

Tiejakson häiriöherkin  osuus  on  todennäköisesti Lavolan  ja Viipurintien  hit-
tymien  välinen tieosuus, jossa  on  suurimmat hiikennemäärät  ja  kolme eri-
tasoliittymää  5,4  kilometrin matkalla. Suuri erkaneva  tai  saapuva liikenne- 
määrä saattaa aiheuttaa päätien nopeustason alenemista  ja  suuria nopeus- 
eroja oikeanpuoleisen  ja  vasemmanpuoleisen kaistan välillä. Muuttuvilla  no- 
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peusrajoituksiUa  voidaan jonkin verran tasata kaistoilla esiintyviä nopeusero
-ja.  

Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan  toimintalinjojen (Tiehallinto  2000)  mukaan 
tiesää-  ja  kelitiedottaminen  sekä liikennetilannetiedottaminen tapahtuu ensi-
sijaisesti joukkotiedotusvälinein (internet,  radio,  RDS-TMC). Liikennetilanne

-tiedottamista voidaan erityisen perustelluissa kohteissa antaa myös vapaasti 
ohjelmoitavilla muuttuvilla opasteilla. Kärki - Muukko välillä vapaasti ohjel-
moitavien muuttuvien yksipuolisten opastetaulujen käyttöä (ajoradan yläpuo-
lella portaalissa  tai  ajoradan  sivussa) voidaan harkita rajaliikenteen kannalta 
merkittävimmissä reitinvalintakohdissa, joissa tiedotettaisiin esim. matka- 
ajoista rajanylityspaikoille  ja  odotusajoista rajanylityspaikoilla. Rajaliikenteen 

 kannalta merkittävimmät reitinvalintapaikat ovat ennen Mattilan  ja  Mälkiän 
liittymiä  sekä Imatran kohdalla suunnittelualueen ulkopuolella.  

. 

2  TIEJAKSON  LIIKENTEEN HALLINTA  
TAVOITETI  LASSA 

 2.1  Liikenteen seuranta 

Liikenteen seurantapisteet 

Tiejakso  Kärki - Muukko ei ole tien parantamisen jälkeen erityisen ruuhkau-
tumisherkkä  ja  liikennemäärät  tulevat olemaan kohtuullisia, joten seurannan 
riittävä laatutaso saavutetaan liikenteen pisteseurannalla. 

Tiejakson toimintaympäristö  on  pääteiden runkoverkko  (TY  2).  Tavoitetilassa 
tiejakson  seurannan laatutaso kuuluu luokkaan  la  (Tiehallinto  2002a),  jossa 
tulisi olla seurantapisteet liittymäväleittäin  (so.  liikenteellisesti  merkittävät  hit

-tymät)  ja  pisteiden välimatka saisi olla ei-ruuhkautuvilla tieosilla enintään 
noin  15 km  ja  ruuhkautuvilla / häiriöherkillä tieosilla  noin  5 km. 

. 

LAM -pisteiden 1  mittaamien ohitusaikojen  ja  pistenopeuksien  avulla tuotetaan 
ajantasaisesti liikenteen ohjausta  ja  tiedotusta varten  mm.  liikennemäärä, 

 keskimääräinen pistenopeus, ajoneuvojen keskimääräinen aikaväli  ja il
-maisimen varausaste.  LAM -mittaustietoja  ja  niistä muokattuja liikennetietoja 

hyödynnetään myös tilastolhisessa seurannassa. 

Kuvassa  4 on  esitetty vaihtoehtoisia  LAM-pisteen sijoitusperiaatteita.  LAM - 
pisteiden sijoittamisessa  on  otettava huomioon maksimikaapelipituus, joka 

 on  nykyisin markkinoilla olevilla laitteilla  100-200 m.  Yksinkertaisinta  on  si-
joittaa  LAM-piste  liittymävähille  lähemmäs liikenteellisesti merkittävämpää 
liittymää  (kuva  4,  ensimmäinen kohta). Tällöin kaapelipituus ei muodostu 
ongelmaksi. 

1  LAM -pisteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä  ilmaisinsilmukoilla  toteutettua liikenteen automaattista  mit
-tauslaitetta. 
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Jos LAM-piste  halutaan sijoittaa molemmissa ajosuunnissa ennen liittymää 
 (kuva  4,  toinen kohta), tarvitaan kaapelipituusrajoituksen vuoksi jokaiselle 

liittymävälille kaksi  LAM-yksikköä. Tämä nostaa seurannan kustannuksia 
merkittävästi. 

Liikenteen seuraaminen eritasoliittymässä sekä päätiellä että rampeilla voi 
olla ongelmallista  (kuva  4,  kolmas  kohta). Laajan eritasoliittymän tapaukses-
sa ilmaisimia  on  kaapelipituuden rajoituksen  vuoksi vaikea sijoittaa kaikille 
rampeille  ja  lisäksi mitata päätien liikennettä nopeuksien kannalta edusta- 
vassa  paikassa. Usein tarvittaisiin kaksi  LAM -yksikköä.  Jos  liikenteen mitta-
us  tehdään  vain  päätiellä liittymän  keskellä eikä lainkaan liittymis-  ja  poistu-
misrampeilla, ei saada mitattua liittymävälin (seurantalinkin) kokonaisliiken-
nemäärää. Tämä sekä päätieltä erkanevien ajoneuvojen vaikutus pääsuun-
nan ajonopeuksiin saattavat hankaloittaa liikennetilanteen arvioimista  ja  ra-
joittaa tietojen käyttämistä tilastointia varten. 

Pistemittausaseman  periaatteellinen sijoitus seurantalinkillä 	 Ett  LAM-ykskkö 	YhdyskaapeIn 
Moottoriväylät 	 .. s,lmukkapan 	PUS  en,niäan 

100 (DSL4) 200 m 
LAM-piste liittymavOlillä  lähempänä 
liikenteellisesti merkitt ämpää liittymä.ä 

---- 	--==—. -= 	-----.- 
LAM.pinte ,olemmmsa ajo.aunnissa  ennen  Iiittymä 	

seuranteiinlctti 

____

S.umnOnkkiN 

Searantali,,kki  N-I  

	

LAM-pita  liittymässä, silmekat kaikilla rampeilla  ja  päätellä  li,ttymlnk.sk.11ä 	
S.rn.nthllflkkt 

Kuva  4.  Pistemittausasemien  sijoittaminen  liittymiin /  liittymä välille.  

Jos  liikennemäärämittaus liikenteellisesti merkittävimmillä rampeilla  kuitenkin 
katsotaan tärkeäksi, mutta halutaan selvitä yhdellä  LAM -yksiköllä  liittymää 
kohden, voidaan päätien mittauspisteet sijoittaa  sen rampin  läheisyyteen, 
jonka liikennettä mitataan  (kuva  5).  Ongelmia syntyy sellaisten liittymien ta-
pauksissa, joissa liikenteellisesti kiinnostavat rampit ovat liittymägeometrian 
takia kaukana toisistaan. Käytännössä liikenteellisesti kiinnostavin ramppi 
määrää kaapelipituusrajoituksen takia muiden mittaussilmukoiden sijainnit. 
Esimerkiksi kuvan  5  esittämässä tapauksessa mittauspisteen sijoittaminen 
toisessa ajosuunnassa liittymisrampin kohdalle johtaa siihen, että toisessa 
ajosuunnassa  on  seurattava liikennettä poistumisrampin kohdalla. Joissain 
tilanteissa kaapelipituusrajoitus johtaa siihen, että päätiellä liikenteen mittaus 

 on  tehtävä liittymis-/poistumiskaistan kohdalla. Tällöin liikennemäärämittaus  
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on  vääristynyt, koska  osa  kaistaa vaihtavista ajoneuvoista tulee lasketuksi 
sekä  rampin  että päätien liikenteeseen.  

LAM-piste  liittymässä, silmukat  vain  osalla rampeista  ja pä.Stiellä  lähellä ramppia 	
Seurantalinkki 

Seurantalinkki  N 	 Nil  

Seurantalinkki  N-I 	 -. 	 ''  
Halutaan seurata lsttymisrampin liikennettä  
=v Jos  halutaan selvitä yhdellä LAMyksik011ä, 
kaape!iputuusrajoituksen  takia toisessa ajosuunnassa  
on  seurattava liikennettä poislumisrampin kohdalla  

Kuva  5.  Mittauspisteen  sijoittaminen päätielle  ja  osalle  rampeista.  

Päätien mittauspisteen sijoittaminen liittymisrampin tuntumaan esim. juuri 
ennen liittymiskaistan alkua saattaa olla suotavaa tilanteissa, joissa suju-
vuusongelmat aiheutuvat suuresta liittyvästä liikennemäärästä. Tällöin voi-
daan olettaa, että päätien liikennevirran nopeus  on  alentunut juuri liittymis

-rampin  kohdalla. Samoin  jos sujuvuusongelmat  aiheutuvat päätieltä poistu- 
vasta liikenteestä, voi olla hyvä seurata päätien nopeuksia juuri poistumis

-rampin  tuntumassa. Toisaalta näissä paikoissa nopeudet saattavat ajoittain 
olla alentuneita paikallisesti ilman, että pidemmän tiejakson mittakaavassa 
olisi sujuvuusongelmia.  Jos muuttuvaa  ohjausta käytetään paikallisesti tie-
tyssä ongelmalliseksi osoittautuneessa kohteessa, tällainen liikenteen seu-
ranta  on  perusteltu. Kun mittaustietojen perusteella ohjataan pidemmän  tie- 
jakson nopeusrajoituksia,  on  otettava huomioon tiejakson kokonaistilanne. 

Taulukossa  1 on  esitetty vertailu  LAM-pisteiden sijoittamisen eri vaihtoeh-
doista.  

S  
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Taulukko  1. LAM-pisteiden  sUoittam  isen  vaihtoehtoja.  

LAM-piste  liittymävälillä  LAM-piste  päätiellä  eri-  LAM-piste  päätiellä  ram- 
lähempänä  liikenteelli- tasoliittymän  keskellä  pin  kohdalla  ja  liikenne- 
sesti  merkittävämpää  määrämittaus  rampilla  
Ii  ittymää 

+  yksinkertainen  ja  selkeä  +  yksinkertainen  ja  selkeä  +  voidaan havaita tilanne, 
jossa  rampin  suuri  liiken- 
nemäärä  laskee sujuvuutta  

+ nopeusmittaus todennä- -  mandollinen mittaus  +  päätien  nopeusmittauk- 
köisesti  melko edustava  rampilla  edellyttaä kaape-  sen  kannalta  silmukat  to- 
(erityisesti,  jos  sujuvuus  Iipituusrajoituksen  vuoksi  dennäköisesti edustavas - 
alenee poistuvan  liiken-  yleensä toista  mittausyk-  sa  paikassa  
teen  vuoksi)  sikköä 

+  saadaan mitattua  liitty- - liittymävälin kokonaislii- -  yhden  rampin  liikenteen  
mävälin liikennemäärä kennemäärää  ei saada mittaaminen määrää  mui - 

mitattua (ellei kaikkien  den  ilmaisinsilmukoiden 
ramppien liikennemäärää  paikat,  jos  halutaan selvitä 
seurata) yhdellä  mittausyksiköllä 

- pistenopeudet  eivät  valt-  - liittymävälin kokonaislii- 
tämätta  ole edustavia  hit-  kennemäärää  ei saada  
tymän  keskellä mitattua laajoissa liittymis- 

sä yhdellä  mittausyksiköllä  

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että  tiejaksolla  Kärki  - Muukko  LAM- 
pisteet sijoitetaan päätielle  hiikenteehlisesti  merkittävien  Ilittymien  läheisyy-
teen sille puolelle liittymää, jossa  liikennemäärät  ovat suuremmat.  LAM- 
pisteet sijaitsevat siis  ajosuunnasta  riippuen joko  liittymän  jälkeen  tai  ennen 
sitä. Pisteet  on  pyritty sijoittamaan sellaisiin paikkoihin, joissa sujuvuus to-
dennäköisimmin heikkenee suuren  liikennemäärän  sekä  liittymätoimintojen 

 takia.  

Elinkaarihankkeessa liikennemäärä  on  yksi  urakoitsijalle suoritettavan  kor-
vauksen  maksuperuste.  Tämä saattaa edellyttää, että  liikennemäärää  mita-
taan jokaisella  liittymävälillä.  

Kärki  - Muukko -tiejaksolle  esitetään yhteensä seitsemää  LAM-pistettä. La-
volan  ja  Mattilan  liittymävälille  tulee kaksi  LAM-pistettä, mikä  on  perusteltua, 
koska  liikennemäärät  ovat suurimmillaan Lavolan  ja  Mattilan  liittymien  välillä. 
Lavolan  liittymän itäpuolen  ja  Mattilan  liittymän  länsipuolen  rampit  ovat  tie- 
jakson  vilkkaimmat.  Kuvassa  6 on  esitetty  seurantapisteiden sijainnit. Seu-
rantapisteiden  tarkempi sijoittaminen  tiejaksolle  on  esitetty kartalla liitteessä 

 2.  
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Vt  6  

Nuijamaan  raja -asema 

A  uusi liikenteen  seurantapiste  (LAM)  
siirrettävä liikenteen  seuraritapiste  (LAM) 

V  nykyinen liikenteen  seurantapiste  (LAM)  

Kuva  6. LAM-pisteiden sijoitus  tiejaksolla. 

Nykyisin tiejaksolla  on  yksi  LAM-piste,  joka sijaitsee noin  1 km  Selkäharjun 
 nykyisen tasoliittymän länsipuolella.  Sen  mittauslaitteisto (DSL4)  soveltuu 

ajantasaiseen seurantaan.  LAM-piste  siirretään Selkäharjun uuden eri-
tasoliittymän itäpuolelle (nykyisen tasoliittymän kohdalle)  ja  täydennetään 

 siten, että  se  sopii neljän kaistan liikenteen mittaukseen. 

Liikenteen pisteseurannalla ei välttämättä havaita tiejaksolla esiintyviä häiriö- 
tilanteita (esim. onnettomuuksia) vaan häiriöt saadaan yleensä tietoon tien-
käyttäjien  tai  viranomaisten ilmoitusten kautta. Automaattisia häiriönhavain-
nointijärjestelmiä käytetään Suomessa  vain  erityiskohteissa  kuten tunneleis

-sa.  

Tieosaseurantaan  varautuminen 

Koska tiejakso Kärki - Muukko ei ole tien parantamisen jälkeen erityisen 
ruuhkautumisherkkä  ja  liikennemäärät  tulevat olemaan kohtuullisia, tieosa-
seuranta (matka-aikamittaus) ei ole välttämätöntä. Tieosaseurantaa voidaan 
suunnittelualueella harkita lähinnä rajaliikenteen sujuvuuden seuraamiseksi. 
Rajaliikenteen matka-aikojen mittaamiseksi tieosaseu rantapisteitä ei välttä-
mättä tarvita valtatielle  6  vaan seurantapisteet voidaan sijoittaa  raja-asemille 

 johtaville teille. Kuitenkin sijoittamalla tieosaseurantapisteet valtatielle  6, 
 saadaan matka-aikatietoa rajaliikenteen lisäksi myös valtatieltä  6.  Tällöin 

myös suunnittelujakson ulkopuolelle mandollisesti tuleva Imatran  raja- 
aseman matka-aikaseurantapiste olisi hyvä sijoittaa valtatielle  6,  jolloin mat-
ka-aikatietoa saadaan pidemmältä tiejaksolta. 

Tiejaksolla  Kärki - Muukko esitetään varauduttavan putkituksella tieosaseu-
rantapisteisiin Lavolan (matka-aikaseuranta Vaalimaan  raja-asemalle)  ja 

 Lauritsalan (matka-aikaseuranta  N  uijamaan  raja-asemalle) eritasoliittymissä. 
Matka-aikaseurantakamerat (mittaus molemmissa ajosuunnissa) voidaan 
kiinnittää risteyssiltaan  ja  lisäksi liittymien kohdilla  on  sähkö-  ja  tietoliikenne-
liittymät helposti saatavilla.  



S  
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Liikenteen seurantakamerat 

Liikennekameroilla  voidaan varmistaa tilanne, kun liikenteen automaattiseu
-ranta  ilmoittaa huomattavasta sujuvuuden heikkenemisestä. Lisäksi kame-

roilla voidaan häiriötilanteissa seurata tilanteen kehittymistä. Tiehallinto käyt-
tää yhdistettyjä keli-  ja  liikennekameroita.  Kamerat liitetään liikennekeskuk

-seen  tietoliikenneyhteydellä,  joka mandollistaa liikkuvan kuvan välityksen. 

Yhdistetyt  keli-  ja  liikennekamerat  ehdotetaan sijoitettavaksi Selkäharjun  hit
-tymään  (nykyisen  kameran  siirto  ja  uusi pylväs), Lavolan liittymään sekä  Vii

-purintien  ja  Mälkiän liittymiin.  Alustavat sijoituspaikat  on  valittu ottamalla 
huomioon tiejakson pituusleikkaus sekä kameroiden välimatkat siten, että 
kameroilla saadaan katettua mandollisimman suuri osuus päätiestä  ja  liitty-
vistä teistä. Viipurintien  ja  Mälkiän liittymien  kameroiden sijainti  on  tarkennet-
tava rakennussuunnitteluvaiheessa huomioimahla  mm.  mandolliset näkemä-
esteet. Muukon suoralla säilyy nykyinen  kamera.  

Kamerat sijoitetaan omiin  12 m  korkeisiin ristikkopylväisiinsä. 

vt6  

Vt  6  - 

Nuijamaan  raja -asema 

uusi keli-/liikennekamera 
nykyinen keli-/liikennekamera 
siirrettävä keli-/liikennekamera (uusi pylvas)  

Kuva  7.  KeIi-/Iiikennekameroiden  sijoitus  tiejaksolle. 

Nopeussuureen  laskeminen  LAM -pisteen mittaustiedoista 

Liikennetilannetta  arvioidaan useissa Tiehallinnon järjestelmissä pisteno-
peusmittauksiin perustuen. Pistenopeusmittauksia tasoitetaan käyttämällä 
eksponentiaalista tasoitusta (käytössä  mm.  Länsiväylällä  ja Kemi-Tornio 

 moottoritiellä): 

V(k) = av(k) +  (1— cz)V(k —1)  

missä 

V(k) 	nopeussuure,  kun  k.  ajoneuvosta  on  saatu ilmaisu 
v(k) 	viimeisimmän ajoneuvon nopeus  (km/h) 
0  <  a  <  1 	viimeisimmän ajoneuvon vaikutusosuus (%) 
V(k-1) 	edellinen nopeussuure 
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a:n  arvolla  vaikutetaan siihen, kuinka nopeasti nopeussuure reagoi tilanteen 
muutoksiin. Suurella  a:n  arvolla reagoiminen  on  nopeaa, mutta myös satun-
naisvaihtelut näkyvät herkästi. Pienellä  a:n  arvolla satunnaisvaihtelut vaime-
nevat,  mutta reagoiminen tilanteen muuttumiseen hidastuu. 

Nopeussuuretta  voidaan päivittää jokaisen havainnon jälkeen  tai  vaihtoeh-
toisesti käyttämällä esim. minuutin keskiarvotietoa. Keskiarvoa käytettäessä 

 ja  suurilla liikennemäärillä voidaan käyttää suurempaa a':n arvoa kuin pienillä 
liikennemäärillä  tai  päivitettäessä nopeussuuretta  jokaisen ajoneuvohavain

-non  jälkeen. 

Nopeussuure  voidaan laskea myös liukuvana keskiarvoria: 

V(k)=I(v(k)+v(k—I)+...+v(k —n+1)) 
fl 	

.  

missa  

V(k)  k.  nopeussuure 
v(k)  k.  nopeushavainto  
n 	liukuvan  keskiarvon laskentajakson pituus 

Liukuva  keskiarvo voidaan laskea jokaisen nopeushavainnon jälkeen  tai 
 vaihtoehtoisesti esim. minuutin keskiarvoista.  Jos  liukuvaa  keskiarvoa päivi-

tetään jokaisen havainnon jälkeen,  on  laskentaan syytä ottaa mukaan huo-
mattavasti useampi arvo kuin minuutin keskiarvoja käytettäessä, jotta väIte-
tään arvon liiallinen satunnaisvaihtelu. 

Eksponentiaalisessa  tasoituksessa vanhojen havaintojen painoarvo piene-
nee vähitellen, mutta havain  not  eivät lakkaa vaikuttamasta eksponentiaali-
sesti tasoitettuun nopeussuureeseen. Liukuvassa keskiarvossa  n  huomioita-
vaa arvoa vaikuttavat nopeussuureeseen yhtä paljon. Näiden lisäksi voidaan 
käyttää esimerkiksi liukuvaa keskiarvoa, jossa uusin havainto saa muita suu-
remman painoarvon. Käytännössä eksponentiaalinen tasoituksen  ja  liukuvan 

 keskiarvon tulokset ovat lähellä toisiaan,  jos  parametrit  a  ja  n on  valittu tar-
koituksenmukaisesti. 

Nopeussuure  lasketaan kaistakohtaisesti  ja  mittauspisteen (poikkileikkauk
-sen)  nopeussuureeksi  valitaan arvojen minimi. Nopeussuuretta käytetään 

sekä ohjauksessa että liikennetilannetiedottamisessa. Ohjauksessa voidaan 
käyttää lähtötietona myös tietoa kaistojen nopeuseroista.  Jos  kaistojen  välillä 
vallitsee suuri nopeusero, voidaan nopeusrajoitusta alentaa nopeuksien  ta- 
saamiseksi.  

2.2  Tiesään  ja kelin  seuranta  

Keliseuranta  on  tärkeä  osa  tiesää-  ja  kelitiedotteiden  tuottamista. Lisäksi ke-
liseuranta tuottaa lähtötietoja muuttuvien nopeusrajoitusten ohjaamiseen. 
Tiesääasemat keräävät tietoa  mm.  ilman lämpötilasta, kosteudesta, kaste- 
pisteestä, sateesta (määrä, intensiteetti, luokitus), tuulen suunnasta  ja  no

-peudesta,  näkyvyydestä, tien  pinnan ja  rungon lämpötilasta, tienpinnan tila- 
tiedosta  ja  vesikalvon  paksuudesta.  Tien  pinnan  tilasta kertovaan tietoon  on 

 yhdistetty varoitus/hälytys, sadetila  ja  tienpinnan  tila. (Tiehallinto  2003b.)  
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Nykyisin tiejaksolla  on  kaksi tiesääasemaa: toinen Selkäharjun nykyisen  hit
-tymän  läheisyydessä  ja  toinen Mälkiän liittymän itäpuolella Saimaan kana-

van kohdalla. Selkäharjun tiesääaseman kohdalla  on  nykyisin myös liikenne - 
ja  kelikamera. Selkäharjun tiesääasema  siirretään  ja  täydennetään  tien pa-
rantamisen yhteydessä Lavolan eritasoliittymän tuntumaan  ja  Saimaan ka-
navan tiesääasema  jää  nykyiselle paikalleen. Nämä tiesääasemat  ja  tiejak-
solle esitettävät  uudet kelikamerat riittävät keli-  ja  tiesäätiedotuksen  sekä 
kunnossapidon ohjauksen tarpeisiin. Koska keliolot ovat  koko  Kärki - Muuk

-ko  -tiejaksolla  tasaiset, kaksi tiesääasemaa  on  myös muuttuvan ohjauksen 
kannalta riittävä määrä. 

Keliä  seurataan kaistakohtaisesti. Tiesää-  ja  kelitiedot  välitetään keliluokan 
määrittävän toiminnon  ja  edelleen muutiuvien nopeusrajoitusten  ja  varoitus- 
ten  ohjaussuosituksen  laskevan toiminnon käyttöön vähintään  5  minuutin 
välein.  

2.3  Muuttuvat  nopeusrajoitukset 

Tiejaksolle  Kärki - Muukko esitetään muuttuvia nopeusrajoituksia. Muuttuvil
-la  nopeusrajoituksilla  alennetaan nopeusrajoitusta turvahhisuussyistä kehin 

ollessa huono  tai  erittäin huono. Lisäksi muuttuvilla nopeusrajoituksilla voi-
daan tasata hiikennevirrari nopeuseroja tilanteissa, joissa suuret erkanevat  ja 

 saapuvat liikennemäärät aiheuttavat nopeustason laskua päätien oikealla 
kaistalla sekä suuria nopeuseroja oikeanpuoleisen  ja  vasemmanpuoleisen 
kaistan välillä. Tällaisia tilanteita saattaa esiintyä erityisesti Lavolan  ja  Viipu-
rintien liittymien  välisellä tieosuudella, missä saapuvat  ja  erkanevat liiken-
nemäärät  ovat suuret. Kaistojen välisiä nopeuseroja saattaa lisäksi aiheuttaa 
raskaan liikenteen suurehko määrä. 

Luonteva paikka aloittaa muuttuvat nopeusrajoitukset  on  tietyypin  muutos- 
kohta. Tiejakson länsipäässä muuttuvilla nopeusrajoituksilla ohjattu jakso 
alkaa ennen Selkäharjun hiittymää, kun valtatie  6  muuttuu  1+1  -kaistaisesta 

 2+2  -kaistaiseksi. Itäpäässä  muuttuvat nopeusrajoitukset ulottuvat  M  uukon 
 liittymään, jonka jälkeen poikkileikkaus muuttuu keskikaistallisesta keskikai-

teelhiseksi.  

0  hja usjaksot  

Muuttuvien nopeusrajoitusten ohjausta varten tiejakso esitetään jaettavaksi 
viiteen ohjausjaksoon liikenneolojen perusteella  (kuva  8):  

Ohjausjaksot  itään: 

• 	Ohjausjakso  1  itään: Selkäharjun  liittymä 
• 	Ohjausjakso  2  itään: Lavolan liittymä 
• 	Ohjausjakso  3  itään: Mattilan hiittymä 
• 	Ohjausjakso  4  itään: Viipurintie - Lauritsala 
• 	Ohjausjakso  5  itään: Mälkiän hiittymä 

Ohjausjaksot  länteen: 
• Ohjausjakso  1  länteen: Mälkiän liittymä 
• Ohjausjakso  2  länteen: Lauritsalan hiittymä 
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• Ohjausjakso  3  länteen: Viipurintie - Mattila 
• Ohjausjakso  4  länteen: Lavolan liittymä 
• Ohjausjakso  5  länteen: Selkäharjun liittymä  

Vt  13  

Oj  4  länteen 	oj  2  lantee  
OJ  5  lanteen 	oj  3  länteen • 	.  

vt 

oj  1  itään  oj  2  itään  oj  3  itään 

/  

Oj  1  länteen 	p 
fl .,1  

vt6  

oj  5' tään  

I 

Kuva  8.  Muuttuvan ohjauksen  ohjausjaksot  (oj). 

Sään  ja  keliolojen  kannalta tiejakso  on  yhtenäinen, joten  jako  ohjausjaksoi
-hin  on  tehty liikenteellisten ominaisuuksien perusteella  ja  huomioimalla  tie

-jaksolle  suunnitellut liikenteen seurantapisteet sekä muuttuva ohjaus  ja  tie-
dotus. Koska  koko  ohjausjaksolla  on  käytössä sama nopeusrajoitus (paitsi 
poikkeustilanteissa), ohjausjaksojen ei tule olla tarpeettoman pitkiä. 

Ohjausjaksot  vaihtuvat ajosuunnassa pääsääntöisesti eritasoliittymän jäl-
keen siten, että liittymän jälkeinen nopeusrajoitusmerkki kuuluu seuraavaan 
ohjausjaksoon, mutta  rampilla  oleva merkki kuuluu vielä edelliseen ohjaus- 
jaksoon. Nopeusrajoituksia muutetaan ottamalla huomioon tilanne ohjaus- 
jaksolla  ja  mandollisesti myös ohjausjaksolta alavirtaan. 

Ensimmäinen ohjausjakso itään päin mentäessä muodostuu Selkäharjun  lit
-tymän  ympärille. Liikennemäärä itään päin mentäessä lähes kaksinkertais-

tuu, kun valtatieltä  13  liittyy Selkäharjun liittymässä valtatielle  6  suuri liiken-
nevirta. Tämän takia Selkäharjun liittymässä voi esiintyä paikallisia liikenne- 
häiriöitä, joiden vaikutus ei kuitenkaan ulotu tiejakson muihin liittymiin. En-
simmäisen ohjausjakson muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä voidaan ohjata 

 sää-  ja  kelitietojen  lisäksi Selkäharjun liittymän itäpuoleisen  LAM-pisteen  mit
-taustietojen  perusteella. 

I  

Ensimmäinen ohjausjakso itään päättyy levähdysalueeseen, jonka jälkeiset 
merkit kuuluvat toiseen ohjausjaksoon. Näillä merkeillä voidaan alentaa  no

-peusrajoitusta,  jos  Lavolan liittymän itäpuolen  LAM-piste  näyttää liikenteen 
sujuvuuden alentuneen. Toinen ohjausjakso päättyy heti Lavolan liittymän 
jälkeen. 

Kolmanteen ohjausjaksoon idän suuntaan kuuluvat Lavolan liittymän jälkei-
set nopeusrajoitusmerkit sekä Mattilan liittymän liittymisrampilla oleva merk-
ki. Merkeillä alennetaan nopeusrajoitusta,  jos  Lavolan liittymän itäpuolen 
ja/tai Mattilan liittymän länsipuolen  LAM-piste  näyttää sujuvuuden alentu-
neen. Lavolan  ja  Mattilan liittymien kautta kulkee paljon paikallista lyhytmat-
kaista liikennettä sekä myös Lappeenrannan sisäänajoliikennettä. Tiejakson  
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liikennemäärät  ovat suurimmillaan Lavolan  ja  Mattilan liittymien välillä (huip-
putunnin aikana noin  1000  ajon/h  suuntaansa). Myös liittyvät  ja  erkanevat 
liikennemäärät  ovat tiejakson suurimpia. 

Neljäs ohjausjakso itään  on  edellisiä pidempi  ja  muodostuu Viipurintien  ja 
 Lauritsalan liittymien ympärille. Liikennemäärä pienenee edelliseen ohjaus- 

jaksoon verrattuna. Viipurintien lähellä  on  kauppakeskittymä  ja  Lauritsalan 
liittymän eteläpuolella liikenneasema. Lauritsalan liittymän eteläpuolelle  on 

 lisäksi tulossa toimistotilaa. Lauritsalan liittymän läpi kulkee paljon raskasta 
liikennettä, mikä saattaa ajoittain aiheuttaa nopeuseroja kaistojen välillä. 
Neljännen ohjausjakson nopeusrajoitusta ohjataan  sää-  ja  kelitietojen  lisäksi 
Viipurintien länsipuolen  ja  Lauritsalan liittymän länsipuolen  LAM -pistetietojen 

 perusteella. 

• 	 Viimeinen ohjausjakso itään sisältää Lauritsalan liittymän itäpuolen muuttu- 
vat nopeusrajoitusmerkit. Niitä ohjataan  sää-  ja  kelitietojen  lisäksi Mälkiän 
liittymän länsi-  ja  itäpuolen  LAM -pisteiden avulla. Mälkiän liittymän mandolli-
set liikenneongelmat aiheutuvat lähinnä Nuijamaan suunnasta liittyvästä 
ajoittain vilkkaastakin rajaliikenteestä. Muukon eritasoliittymästä itään nope-
usrajoitukset osoitetaan kiinteillä nopeusrajoitusmerkeillä. 

Lännen suuntaan mentäessä ensimmäinen ohjausjakso alkaa Muukon  hit
-tymän  jälkeen  ja  loppuu Mälkiän liittymän länsipuolella. Ohjausjakson nope-

usrajoitusta voidaan ohjata Mälkiän liittymän länsi-  ja  itäpuolen  LAM
-pistetietojen  perusteella. Tämän ohjausjakson nopeusrajoitukseen vaikutta-

vat mandolliset liikenrieongelmat johtunevat lähinnä Nuijamaan suunnan  ra
-jaliikenteestä.  

Toinen ohjausjakso lännen suuntaan muodostuu Lauritsalan liittymän ympä-
rille. Nopeusrajoitusta voidaan ohjata Mälkiän  ja  Lauritsalan liittymän länsi-
puolen  LAM -pisteillä.  

Kolmas  ohjausjakso  on  edellisiä pidempi  ja  käsittää Viipurintien  ja  Mattilan 
eritasoliittymät. Nopeusrajoitusta voidaan ohjata Lauritsalan  ja  Viipurintien 
liittymän  länsipuolen  LAM -pisteillä.  Kolmas  ohjausjakso  päättyy ennen  tie- 
jakson vilkkainta liittymäväliä Mattila - Lavola.  Jos  Mattilan  ja  Lavolan eri-
tasoliittymien välillä liikenne hidastuu, nopeusrajoitusta ei vielä tarvitse alen-
taa Mattilan liittymän itäpuolella. Mattilan liittymän itäpuolella olevalla varoi-
tusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmällä voidaan kuitenkin kertoa edessä 
olevista liikenneongelmista. 

Neljäs ohjausjakso länteen alkaa Mattilan liittymän länsipuolelta  ja  päättyy 
Lavolan liittymän länsipuolelle. Tiejakson vilkkaimman jakson nopeusrajoi-
tusta voidaan ohjata Mattilan liittymän länsipuolen  ja  Lavolan liittymän itä- 
puolen  LAM -pistetietojen  avulla. Viimeinen ohjausjakso käsittää loput muut-
tuvat nopeusrajoitusmerkit Selkäharjun liittymän länsipuolelle. Näitä ohjataan 
Selkäharjun liittymän itäpuolen  LAM -pistetietojen  perusteella. 

Ohjausperiaatteet  (mikä mittauspiste vaikuttaa mihinkin ohjausjaksoon  ja 
millä  tavalla) määritetään tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa. 
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Merkkien ohjausperiaatteet 

Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan  toiminnallisen arkkitehtuurin mukaan  seu-
rantatietojen  pohjalta tehtävä automaattinen olosuhteiden  ja  tilanteen arvi-
ointi sekä  ohjaussuositusten  laskenta tehdään keskitetysti.  Liikennetilanne 

 analysoidaan  piste-  ja  tieosaseurantatietojen  perusteella.  Tiesää-  ja  kelitieto 
 yhdistetään  arialysoituun liikennetilannetietoon.  Tämän perusteella tehdään 

arvio tilanteesta  ja  annetaan  kelin ja  liikenteen  yhteisvaikutukseen  perustuva 
suositus  tieosalla  käytettävästä  nopeusrajoituksesta, varoitusmerkkien  tilasta 

 ja  muuttuvissa tiedotustauluissa näytettävistä  viesteistä. Suositukset tuote-
taan keskitetysti  ja  välitetään eri  tiejaksojen ohjausjärjestelmiin.  Keskittämi-
sellä pyritään  ohjausperiaatteiden yhdenmukaisuuteen  sekä arvioinnin  ja 

 suositusten antamisen ylläpidon yksinkertaistamiseen. Ohjaukseen vaikutta-
vat  raja-arvot voidaan kuitenkin määritellä tapauskohtaisesti paikalliset olo-
suhteet huomioiden.  (Tiehallinto  2004 a, b)  

Tässä  on  esitetty toiminnalliset periaatteet Kärki  - Muukko tiejakson  muuttu-
vien nopeusrajoitusten ohjaukseen. Ohjauksen yksityiskohdat  tarkennetaan 
rakennussuunnitteluvaiheessa. 

Tiehallinnon  järjestelmissä  on  muuttuvien nopeusrajoitusten ohjauksessa 
käytetty yleensä kolmea  keliluokkaa  (normaali-huono-erittäin huono)  ja  lii-
kennetilanne  on  huomioitu käyttämällä tietoa vallitsevasta  nopeustasosta. 

 Käyttämällä neljää  keliluokkaa  (hyvä-normaali-huono-erittäin huono), olisi 
 pääteillä,  joilla  talvinopeusrajoitus  on  alempi kuin  kesärajoitus  (80/100 tai 

100/120),  periaatteessa mandollista näyttää hyvällä kelillä  kesärajoitusta. 
 Tätä eivät kuitenkaan  talvinopeusrajoituksia  koskevat  LVM:  n  ohjeet mandol-

lista.  

Normaalitilanteessa  nopeusrajoitus välillä Kärki  - Muukko  on 100 km/h.  Ra
-joitusta  alennetaan  ongelmatilanteissa.  Nopeusrajoituksia säädetään ensisi-

jaisesti  kelitilanteen  (kolme  keliluokkaa)  mukaan.  Rajoitusta määritettäessä 
 otetaan huomioon myös  liikennetilanneluokka  siten, että aiempaa  nopeusra-

joitusta  osoittava kriteeri  on  määräävä.  

Muuttuvissa nopeusrajoitusjärjestelmissä  käytetään yleensä rajoituksia  100 
km/h, 80 km/h  ja  60 km/h  (Tiehallinto  2003c).  Joissain järjestelmissä  (mm. 

 Länsiväylä, kantatie  51)  käytetään myös  rajoitusta  70 km/h  ja  erityisen han-
kalissa kohteissa  (esim. Raippaluodon  sillalla  kovan  tuulen aikaan) sekä  lii-
kennevaloja sisältävillä  väylillä  50 km/h tai  jopa  aIempaa rajoitusta (Tiehallin

-to 2003).  

Nopeusrajoitusporrastuksen  100  -  80  -  60 km/h  hyviä  ja  huonoja puolia:  

+ 	Rajoitus  60 km/h  viestii kuljettajalle selvästi, että tilanne  on  normaalista 
poikkeava  ja  siihen  on  kiinnitettävä erityistä huomiota  

+ 	Kolme  nopeusrajoitusta  vastaa kolmea  keliluokkaa 
- 	Rajoituksen  60 km/h  käyttämisen kynnys  on  osoittautunut korkeaksi  
- 	Rajoituksen  alentaminen  100  km/h:sta  60  km/h:iin  joudutaan tekemään 

portaittain käyttämällä myös  80 km/h  rajoitusta 

.  

I  
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Rajoitusporrastuksen  100  -  80  -  70  -  60 km/h  hyviä  ja  huonoja puolia: 

+ 	Rajoituksen  70 km/h  käyttökynnys  lienee  60 km/h  käyttökynnystä  ma- 
talampi, jolloin  80 km/h  alempi rajoitus  on  mandollista useammin 
(esim. huono keli  ja  ruuhkatilanne)  kuin  3-portaisella nopeusrajoituk-
sella 

+ 	Nopeusrajoitus voidaan alentaa suoraan  100  km/h:sta  70  km/h:iin  
70 km/h  rajoituksen  viesti kuljettajalle saattaa jäädä epäselväksi ("on-
kohan nyt huono keli vai erittäin huono keli") 

- 	Keli-  ja  liikennetilanteen  määrittäminen neljän nopeusrajoitusportaan 
edellyttämällä tarkkuudella voi olla hankalaa  ja  johtaa tilanteisiln, joissa 
samankaltaisissa tilanteissa näytetään eri rajoitusta 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että muuttuvissa nopeusrajoitusmer- 
keissä varaudutaan käyttämään nopeusrajoituksia  100 km/h, 80 km/h, 70  

•  km/h  ja  60 km/h. Jos 60 km/h  rajoitus katsotaan erittäin huonon kelinkin ai-
kana liian matalaksi, voidaan käyttää rajoitusta  70 km/h.  Rajoitusta  60 km/h 

 tarvitaan kuitenkin häiriötilanteissa  ja  esimerkiksi tietyön yhteydessä. 

Kelitilanteen (keliluokan) määritys  tehdään Tiehallinnossa tiesääasemien 
mittaamien tietojen perusteella keskitetysti. Keliluokkaa päivitetään vähin-
tään  5  minuutin välein. Taulukossa  2 on  esitetty esimerkki nopeusrajoituksen 
määrittämisestä keliluokan mukaan. 

Taulukko  2.  Esimerkki nopeusrajoituksen määrittämisestä keliluokan mukaan. 

Keliluokka  Nopeusrajoitus  (km/h)  

Normaali keli  100  

Huono keli  80  

Erittäin huono keli  70 (60)  

.  

Kun vasemmanpuoleisella kaistalla täyttyvät huonon  kelin  kriteerit  ja  oikean- 
puoleisella kaistalla vallitsee normaali keli, varoitetaan huonosta kelistä  va

-roitusmerkillä,  mutta nopeusrajoitusta ei alenneta. Varoitusmerkin yhteydes-
sä olevalla tiedotustaululla voidaan kertoa ongelman koskevan vasemman-
puoleista kaistaa. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten ohjaamista varten liikennetilannetilanneluokka 
määritetään nopeussuureen avulla kolmiportaisena. Ottamalla nopeuden li-
säksi huomioon liikennemäärä  ja  vuorokauden aika parannetaan liikenneti-
lannepäättelyn luotettavuutta. 

Taulukossa  3 on  esitetty esimerkki nopeusrajoituksen määrittämisestä lii-
kennetilanneluokan mukaan. 
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Taulukko  3.  Esimerkki  nopeusrajoituksen määrittämisestä liikennetilanneluokan  
mukaan. 

Pienin havaittu 
 nopeussuure,  km/h  *)  

Liikennetilanne- 
 luokka  

Nopeusrajoitus  
km/h 

75— A 100 

5575**) B 80 

_55**) C 60/70  

*) 	Nopeus kaistalla, jolla nopeudet ovat aiemmat. 
**)  Ennen nopeusrajoituksen alentamista tarvitaan automaattinen  tai 

 manuaalinen varmistus 

Liikennetilanne  voidaan varmistaa automaattisesti tarkistamalla tiettyjen eh-
tojen toteutuminen. Ehtoina voidaan käyttää esimerkiksi liikennemäärää,  vie

-reisten mittauspisteiden  tuloksia  tai  viikonpäivää  ja  kellonaikaa.  Pyrkimykse-
nä  on  välttää virhepäättelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa muutama hiljaisen 
liikenteen aikana hitaasti ajava ajoneuvo tulkitaan liikennetilanteen huono-
nemiseksi. Varmistus voidaan tehdä myös manuaalisesti liikennekameroiden 
avulla esimerkiksi siten, että liikennetilannearvion  tai  nopeussuureen alitta-
essa  asetetun  raja-arvon kääntyy lähin  kamera  automaattisesti ao. tiejaksol

-le  ja  kamerakuva  tulee liikennekeskuksen päivystäjän käyttöliittymään  tai 
 erilliseen videomonitoriin. 

Nopeusrajoitus ei saa vaihtua liian usein vaan jokaiselle näyttötilalle määrite-
tään minimikesto (esim.  3.10 min),  josta voidaan poiketa käsiohjauksessa 
(esim. erilaiset häiriötilanteet). Lisäksi nopeusrajoitus ei saa vaihtua liian 
herkästi vaan vasta, kun Ilikennetilanneluokan  I  keliluokan  voidaan tarpeeksi 
suurella luotettavuudella olettaa muuttuneen. Tähän voidaan vaikuttaa siten, 
että nopeusrajoitusta muutetaan vasta, kun tilanne näyttää useamman pe-
räkkäisen tarkastelujakson tietojen perusteella muuttuneen.  M  uutossuunta 

 voidaan ottaa huomioon esimerkiksi siten, että ajo-olojen muuttuessa huo-
nommaksi, nopeusrajoitusta alennetaan lyhyellä viiveellä (esim. kun kanden 
peräkkäisen tarkastelujakson liikennetilanne/kelitilanne osoittaa huonone-
mista), kun taas tilanteen muuttuessa paremmaksi, nopeusrajoitusta noste-
taan pidemmällä viiveellä (esim.  4  peräkkäisen tarkastelujakson liikenneti-
lanne/kelitilanne osoittaa paranemista). Vaihtoehtoisesti liikennetiianneluo

-kan  määrittämisessä  voidaan käyttää eri  raja-arvoa tilanteen parantuessa  ja 
 rajoitusta nostettaessa  kuin tilanteen huonontuessa  ja  rajoitusta alennetta-

essa. 

Tiejaksolla  Kärki - Muukko muuttuvien nopeusrajoitusten ohjaamista varten 
liikennetilanneluokka määritetään kullakin mittauspisteellä erikseen.  J05  tie-
tyn ohjausjakson nopeusrajoitusta ohjataan useamman  LAM-pisteen mitta-
ustietojen mukaan, määräytyy käytettävä nopeusrajoitus aiemman liikenneti-
lanneluokan (sujuvuuden) perusteella. 

Keliluokka määritetään ohjausjaksoilla  1, 2  ja  3  itään sekä  4  ja  5  länteen La-
volan tiesääaseman mittaustietojen perusteella. Ohjausjaksojen  5  itään sekä 

 1  ja  2  länteen keliluokkana käytetään Saimaan kanavan tiesääaseman  mit
-taustietojen  osoittamaa keliluokkaa. Ohjausjaksojen  4  itään sekä  3  länteen 

. 
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keliluokkana  käytetään Lavolan  ja  Saimaan kanavan mittaustiedoista saa-
duista keliluokista huonompaa. 

Kukin ohjausjakso toimii itsenäisesti eli nopeusrajoitus ohjausjaksolla sääde-
tään kutakin ohjausjaksoa ohjaavien keli-  ja  liikennemittauspisteiden  mu-
kaan. Ohjausjaksojen sauma-alueella määräävänä  on  jakso, jonka ajo-olot 
ovat huonommat, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun nopeusrajoituk

-sen  alentaminen tehdään  20 tai 30 km/h  portain,  nopeusrajoitus voi ohjaus- 
jakson sisälläkin olla erisuuruinen. 

Hälriötilanteissa nopeusrajoitusmerkkejä  ohjataan manuaalisesti  ja  saman 
ohjausjakson sisällä voidaan käyttää eri rajoituksia. 

Merkkien sijoitusperiaatteet 

Tiejaksolla  käytetään normaalikokoisia merkkejä. Muuttuvat nopeusrajoitus- 
merkit sijoitetaan kaikkien liittymien  ja  levähdysalueiden  jälkeen sekä eri-
tasoliittymien liittymisrampeille Tiehallinnon ohjeiden mukaan. Merkit sijoite-
taan noin  100  -  150 m  liittymän  jälkeen. Merkkejä ei ehdoteta sijoitettavaksi 
ajosuunnassa ennen liittymiä, koska liittymävälit ovat lyhyitä. Ennen liittymää 
sijoitettavilla merkeillä nopeusrajoitusta voitaisiin laskea,  jos  liittymän  havai-
taan olevan ruuhkautunut  tai  liittymän  kohdalla  on  häiriö. Lyhyiden liittymä- 
välien takia nopeusrajoitusta voidaan tällaisissa tilanteissa alentaa  jo  edeltä-
vän liittymän jälkeen. Ruuhkan tarkka automaathnen paikantaminen esim. 
juuri liittymän kohdalle vaatisi enemmän liikenteen seurantaa, mikä puoles-
taan lisäisi seurannan kustannuksia merkittävästi. Lisäksi merkkien sijoitta-
minen  koko  tiejaksolla  ennen liittymiä kasvattaisi merkkimäärää  ja  kustan-
nuksia. Tiejakson nopeusrajoitusta alennetaan todennäkölsimmin sään  ja 
kelin  kuin suuren liikennemäärän  tai  satunnaisten häiriöiden takia. Tällöin 

 koko  ohjausjaksolla  on  käytössä sama nopeusrajoitus. 

Poikkeuksena nopeusrajoitusmerkkien sijoittamisessa ovat muuttuvilla  no
-peusrajoituksilla ohjatun tiejakson alkukohta tiejakson länsipäässä.  Merkit  on 

 suunniteltu sijoitettavaksi ennen Selkäharjun liittymää itään päin mentäessä. 

Kaksiajorataisella  tiellä merkit asetetaan Tiehallinnon ohjeiden mukaan mo-
lemmille puolille ajorataa. Myös ohittamassa olevan kuljettajan pitää pystyä 
näkemään voimassa oleva nopeusrajoitus.  

2.4  Vaarasta  varoittaminen  

Kärki - Muukko tiejaksolla muuttuvia liikennemerkkejä  ja  opasteita voidaan 
käyttää varoittamaan 

•  yllättävän kelivaihtelun aiheuttamasta liukkaudesta (liikennemerkki nro 
 144)  

• yllättävästä  paikallisesta liikenneruuhkasta  (133)  
• tietyöstä  (142)  
•  muusta vaarasta  (189  + tekstillinen  muuttuva opaste) 

Varoittamisessa  muuttuvien merkkien  ja  opasteiden  avulla  on  kolme erilaista 
perusvaihtoehtoa. Yksinkertaisin vaihtoehto  on  sijoittaa varoitusmerkki  no- 



26 	 Valtatie  6  välillä Kärki-Muukko, Lappeenranta 
Liikenteen  hallinnan ja telematiikan yleissuunnitelma  

TI  EJAKSON  LIIKENTEEN HALLINTA TAVOITETI  LASSA 

peusrajoitusmerkin  yhteyteen. Toinen vaihtoehto  on  lisätä varoitusmerkin  ja 
 nopeusrajoitusmerkin  yhteyteen tekstikenttä  (8+8  merkkiä merkkikoolla  200 

mm).  Kolmas  vaihtoehto  on  käyttää tiedotustaulun (esim.  16+ 16  merkkiä)  ja 
 varoitusmerkin yhdistelmämerkkejä. Muuttuvalla tekstillä voidaan antaa  Ii

-säinformaatiota  ongelman sijainnista  ja  laadusta ja/tai nopeusrajoituksen 
alentamisen syystä. Taulukossa  4 on  esitetty varoittamisen vaihtoehtojen 
hyviä  ja  huonoja puolia. 

Eri vaihtoehtojen hyötyjen  ja  haittojen arvioinnin perusteella  on  päädytty rat-
kaisuun, jossa varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun yhdistelmämerkit  sijoitetaan 
liikenteellisesti merkittävimpien liittymien jälkeen  ja  nopeusrajoitus-  ja  varoi-
tusmerkin yhdistelmämerkit muiden eritasoliittymien jälkeen. Varoitusmerkin 

 ja  tiedotustaulun yhdistelmillä  voidaan antaa monipuolisesti lisätietoa mah-
dollisten liikenteellisten ongelmien luonteesta.  

U  

. 



.  
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Taulukko  4.  Varoittamisen  ja  tiedottamisen  vaihtoeh  toiset  merkkiratkaisut 

PLUSSAT  MIINUKSET  

VEO:  Muuttuvat nopeusrajoitukset 

Edullisin vaihtoehto Ei voida kertoa  nopeusrajoituksen  alenta- 
misen syytä 

Ei voida antaa lisätietoa ongelman luon- 
teesta 

VEI: Muuttuvat nopeusrajoitukset, varoitusmerkki nopeusrajoitusmerkin 
yhteydessä 

Vaarasta voidaan varoittaa kohtuullisin Ei voida varoittaa muusta vaarasta, koska 
kustannuksin useassa paikassa ei ole käytössä  tekstillistä muuttuvaa  opas- 

tetta  

Varoitusmerkin lisääminen  nopeusra-  Ei voida antaa lisätietoa ongelman  luon- 
joitusmerkin  yhteyteen nostaa merkin  teesta  
hintaa  vain  kohtuullisesti  

VE2: Muuttuvat nopeusrajoitukset, varoitusmerkki  8+8  merkin 
lisätekstikentällä nopeusrajoitusmerkin  yhteydessä 

Voidaan varoittaa muusta vaarasta  ja  Tiedottaminen voidaan tehdä  merkkimää - 
antaa lisätietoa ongelman luonteesta  rän suomissa  rajoissa 

Voidaan tiedottaa muistakin kuin  vaa- Lisätekstikentällisen yhdistelmämerkin  hin- 
ratilanteista (esim.  ilman  ja tienpinnan ta  on  huomattavasti korkeampi kuin  nope- 
lämpötila)  usrajoitusmerkin  ja  varoitusmerkin  yhdis- 

telmän  hinta  

VE3: Muuttuvat nopeusrajoitu kset, varoitusmerkki  ja tiedotustaulu  16+16  
merkin vapaasti ohjelmoitavalla tekstikentällä 

Voidaan varoittaa muusta vaarasta Varoitusmerkin  ja tiedotustaulun yhdistel- 
mämerkkien  hinta  on  korkea. Lisäksi tarvi- 
taan  nopeusrajoitusmerkit.  

Voidaan antaa monipuolisesti lisätietoa Ei mandu kapealle  keskikaistalle,  jolloin 
ongelman luonteesta  osa tienkäyttäjistä  ei välttämättä havaitse 

viestiä 

Voidaan tiedottaa muistakin kuin  vaa-  Jos  varoitusmerkin  ja tiedotustaulun yhdis- 
ratilanteista (esim.  ilman  ja tienpinnan telmät  sijoitetaan  vain ohjausjaksojen al- 
lämpötila) kuun, kaikki autoilijat eivät näe merkkejä  ja  

täsmällisen tiedotuksen antaminen  on  vai- 
keaa. 

Varoitusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmien sijoituksessa  on  huomioitu  lilt-
tymien Ilikenteellinen merkittävyys,  merkkien tasaiset välimatkat sekä periaa-
te, jonka mukaan  pitkämatkaisen  liikenteen  on  tärkeää saada tieto nopeus- 
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rajoituksen  alentamisen syystä kohtuullisen nopeasti Lyhytmatkaisen liiken-
teen kannalta informaatio ei ole yhtä välttämätöntä. 

Varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmien lisäksi käytetään nopeusrajoi-
tus-  ja  varoitusmerkkien  yhdistelmiä. Varoitusmerkin  ja  nopeusrajoitusmerkin 

 yhdistelmä ei ole merkittävästi kalliimpi verrattuna pelkkään nopeusrajoitus-
merkkiin  ja sillä  voidaan esittää nopeusrajoituksen alentamisen syy useissa 
tilanteissa. 

Nopeusrajoitus-  ja  varoitusmerkkien  yhdistelmiä  8+8  merkin lisätekstikentällä 
ei ehdoteta käytettäväksi, koska esitettävien viestien määrä  on  rajallinen  ja 

 merkit ovat kalliita. Edullisempaa  on  käyttää samassa poikkileikkauksessa 
kahta nopeusrajoitusmerkkiä  ja  varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistel-
mää, jolloin pystytään myös esittämään laajempi valikoima erilaisia viestejä. 

Itään päin mentäessä ensimmäinen varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdis-
telmä sijoitetaan Selkäharjun liittymän jälkeen. Näin myös valtatieltä  13  itään 
kääntyvät (suuri liikennevirta,  n. 350  ajon/h huipputunnin  aikana) näkevät 
merkin. Toinen merkkiyhdistelmä sijoitetaan Lavolan liittymän jälkeen  kol-
mannen  ohjausjakson  alkuun. Mattilan  ja  Viipurintien liittymien  mandollisista 
ongelmista voidaan tiedottaa  jo  Lavolan liittymän jälkeen olevalla merkillä. 

 Kolmas  merkki sijoitetaan Viipurintien liittymän jälkeen. Tämän merkin avulla 
voidaan tiedottaa tiejakson itäpään ongelmista. Neljäs merkkiyhdistelmä si-
joitetaan Mälkiän liittymän itäpuolelle. Tällä merkillä tiedotetaan Muukon  hit

-tymän itapuolen  mandollisista hiikenneongelmista. 

Länteen päin mentäessä ensimmäinen tiedotustaulun  ja  varoitusmerkin yh-
distelmä sijoitetaan Mälkiän liittymän jälkeen. Näin myös Nuijamaalta tulevat 
näkevät merkin. Toinen merkkiyhdistelmä sijoitetaan Viipurintien hiittymän 
länsipuolelle.  Kolmas  merkkiyhdistelmä  sijoitetaan Lavolan liittymän jälkeen. 

Koska väli Kärki - Mattila rakennetaan  ensin,  merkkiyhdistelmät Viipurintien 
 itäpuolella  ja  Mälkiän  liittymässä toteutetaan vasta toisessa rakennusvai-

heessa, kun muuttuvat nopeusrajoitukset toteutetaan Muukkoon saakka. Va-
roitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmien sijainnit  on  esitetty kuvassa  9. 

 Tarkempi merkkien sijoittaminen  on  esitetty liitteenä olevassa kartassa  (lute 
2).  

Varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun yhdistelmämerkki  sijoitetaan  vain  ajoradan 
 oikealle puolelle. 

.  
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Kuva  9.  Muuttuvien  varoitusmerkkien  ja tiedotustaulujen sijoituspaikat.  

2.5 Vaihtoehtoisille  reiteille  opastaminen 

Vaihtoehtoisille  reiteille opastaminen tulee kysymykseen lähinnä tien välitys- 
kyvyn ylittyessä  ja  tien ruuhkautuessa pahoin. Lisäksi  on  oltava käytössä riit-
tävän hyvä rinnakkaistie, jolla  on  vapaata kapasiteettia  ja jolle  erityisesti pai-
kallisliikennettä voidaan ohjata. 

Tavoitetilassa  ei ole odotettavissa välityskykyongelmia, joiden takia olisi tar-
vetta vaihtoehtoisille reiteille opastamiseen. Poikkeuksen muodostavat häi-
riötilanteet. Tällöin ohjaus vaihtoehtoisille reiteille tapahtuu joukkotiedotusvä-
linein (internet,  radio  ja  RDS-TMC)  ja  tarvittaessa poliisin ohjaamana  ja  lii-
kenteenohjausperävaunua hyödyntämällä.  

2.6 Liikennevalo -ohjaus  

Viipurintien eritasoliittymän ramppien  päihin rakennetaan liikennevalot. 
Muissa ramppiliittymissä valo-ohjaus ei ennusteliikennemäärien perusteella 
ole tarpeen. Nykyisiä liikennevaloja ei ole niin lähellä valtatietä  6,  että ne ai-
heuttaisivat ongelmia valtatien  6  liikenteelle. Ramppiliittymien liikennevalois-
sa toteutetaan ns. jononpurkutoiminto, jonka avulla estetään liian pitkän  jo-
non  kertyminen rampille.  

2.7 Tiesää-  ja kelitiedottaminen  sekä  liikennetilannetiedottami-
nen 

Tiejakson tiesää-  ja  kelitiedottaminen  sekä lilkennetilanteesta tiedottaminen 
tapahtuu joukkotiedotuksena kuten  radion  (RDS-viestit, keli-  ja  liikennetilan-
netiedotteet), tieinfopisteiden  ja  internetin  välityksellä. Tiehallinnon keräämät 
tiedot liikennetilanteesta  ja  matka-ajoista ovat käytettävissä esimerkiksi pai- 
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kallisradioiden joukkotiedotuksessa  ja  muiden  palvelutuottajien  mandollisesti 
 tarjoamissa yksilöllisissä  palveluissa. 

Erillisten (muualla kuin varoitusmerkin yhteydessä) vapaasti  ohjelmoitavien 
 muuttuvien  tiedotustaulujen  (vähintään  3x18  merkkiä) käyttöä voidaan harki-

ta valtatiellä  6 rajanylityspaikkojen  tilanteen  (jonotusajat, läpimenoajat  ja jo-
nopituudet)  tiedottamista silmällä pitäen. Tällöin  tiedotustaulut  tulee sijoittaa 

 rajaliikenteen  kannalta merkittävimpiin  reitinvalintakohtiin,  joita ovat:  

•  lännestä saapuvalle liikenteelle Mattilan  eritasoliittymän (mt387  Vaali- 
maalle)  länsipuoli 

•  idästä saapuvalle liikenteelle  kantatien  62  liittymä Imatralla  tiejakson 
 ulkopuolella  tai Mälkiän eritasoliittymän (vtl 3 Nuijamaalle) itäpuoli 

Opasteilla  kerrottaisiin (suomi, ruotsi, englanti, venäjä)  rajanylityspaikkojen 
odotusajoista  ja  mandollista ongelmista sekä rajalle johtavien teiden  liiken-
netilanteesta. Rajaliikenteen  tiedotuksen suunnittelu tehdään kuitenkin erik-
seen.  Rajanylityspaikkojen  tilanteen lisäksi vapaasti  ohjelmoitavilla  tiedotus

-tauluilla  voitaisiin tiedottaa mistä tahansa valtatien  6  liikenteeseen vaikutta-
vasta tekijästä sekä antaa suosituksia  esim. reitinvalinnan  suhteen  häiriöti-
lanteissa.  

Erillisiä suuria vapaasti  ohjelmoitavia  muuttuvia  tiedotustauluja  ei esitetä to-
teutettavaksi  tiejakson  parantamisen yhteydessä.  Tiedotustaulujen  kustan-
nukset ovat suuret eikä  parannetulla  tiellä ole odotettavissa  välityskykyon-
gelmia  muuta kuin mandollisissa  häiriötilanteissa.  Tiedottaminen voidaan 
hoitaa  joukkotiedotusvälinein.  On  myös odotettavissa, että paikalliset yrittäjät 
tulevat tarjoamaan tiedotusta  rajanylityspaikkojen  tilanteesta asiakkailleen.  

Mälkiän  ja Muukon liittymien  välillä suureen  tiedotustauluun  voidaan tien pa-
rantamisen yhteydessä varautua  suojaputkituksella.  Mikäli tulevaisuudessa 
suuret  tiedotustaulut  katsotaan tarpeellisiksi, Lavolan  liittymän itäpuolen  va-
roitusmerkin  ja  pienen  tiedotustaulun  (2x16  merkkiä) yhdistelmä voidaan 
korvata suurella  tiedotustaululla,  jonka yhteyteen tulisi myös varoitusmerkki. 
Näin varautuminen suureen  tiedotustauluun  ei aiheuta toimenpiteitä Kärki  - 

 Mattila  -välin  parantamisen yhteydessä. Lavolan  liittymän itäpuolinen  varoi-
tusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmä sijaitsee pohjaveden  suojausalueen 

 ulkopuolella, joten  sen  tilalle mandollisesti myöhemmin toteutettavan suuren 
 tiedotustaulun jalustoja  ei tarvitse rakentaa tien parantamisen yhteydessä, 

vaan ne voidaan toteuttaa myöhemmin.  

Tiedotustaulut  voidaan sijoittaa  ajoradan  yläpuolelle  portaaliin,  jolloin ne oli-
sivat selvästi molempia  ajokaistoja  kulkevien luettavissa. Kuvassa  10 on  esi-
tetty paikat, joissa  tiedotustauluihin  ja rajaliikenteen  seurantaan käytettäviin 

 tieosaseurantapisteisiin  voidaan varautua.  

S  

. 
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lijamaan  raja -asema  
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IOS 	Tieosaseurantapiste  (matka-aikamittaus) 

__________  Varoitusmerkki  ja  tiedotustaulu,  vähintään  3x18  merkkiä  

	

Kuva  10. 	Rajaliikenteen  matka-ajan seurantaa  ja  tiedotusta varten mandollises- 
ti  asetetta  vat tieosaseurantapisteet  ja tiedotustaulut.  

2.8 Liikennetilanteen  arviointi tiedotusta varten  

Tiejakson  Kärki - Muukko liikennetilanneluokka eli liikenteen sujuvuus arvioi-
daan pääosin pistemittaustietojen perusteella käyttämällä nopeussuuretta. 
Tiehallinnossa käytetään liikennetilannetiedotuksessa viisiportaista liikenne-
tilanneluokitusta (taulukko  5).  Luokitus perustuu vallitsevan nopeustason 
alenemaan liikennevirran vapaasta nopeudesta. Liikennetilanneluokka  mää

-ritetään ajosuunnittain.  

Taulukko  5. Tiehallinnon  käyttämä  liikennetilanneluokitus. 

Liikennetilanneluokitus Määritys  I  sisältö 

Liikenne sujuvaa Liikennevirran  keskinopeus  on  vähintään  90  %  vapaan 
virran keskinopeudesta. 

Liikenne jonoutunut Lilkennevirran  keskinopeus  on 75-90  %  vapaan virran 
keskinopeudesta.  

Liikenne hidasta Liikennevirran  keskinopeus  on 25-75  %  vapaan virran 
keskinopeudesta.  

Liikenne pysähtelee Liikennevirran  keskinopeus  on 10-25  %  vapaan virran 
keskinopeudesta.  

Liikenne seisoo Liikennevirran  keskinopeus  on  alle  10  %  vapaan virran 
keskinopeudesta. 

Tiejakson  vapaana nopeutena käytetään kaikissa tilanteissa perusrajoituk
-sen  100 km/h  mukaista vapaata nopeutta (noin  94.97 km/h).  Tätä nopeutta 

käytetään vertailukohtana sujuvuuden määrittämiseen myös silloin, kun no-
peusrajoitus  on  turvallisuussyistä  jo  alennettu. Tienkäyttäjän kannalta katsot-
tuna sujuvuus alenee nopeusrajoituksen alentamisen yhteydessä, koska 
matka-aika pitenee. 
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Pistenopeuden  perusteella laskettuun nopeussuureeseen tulee yhdistää 
myös muuta tietoa, jonka avulla parannetaan liikennetilannepäättelyn luotet-
tavuutta. Esimerkiksi kellonaika voidaan ottaa huomioon. Mikäli myöhään 
illalla  I  yöllä nopeustaso  on  mittausten perusteella alentunut, voidaan päätel-
lä kyseessä olevan virhe-  tai  häiriötilanteen.  Myös tilanteet, joissa nopeusta

-so on  alentunut  ja liikennemäärä  on  vähäinen, tarvitsevat lisävarmistuksen, 
joka voidaan tehdä esim. liikennekameroiden avulla. Ilmaisimen varausastet

-ta ja  ajoneuvojen aikavälejä voidaan lisäksi käyttää liikennetilanteen varmis-
tamiseen. 

Liikennetilannetiedotusta  annetaan tiejaksolla Kärki  - Muukko liittymäväleit-
täin  ja ajosuunnittain.  Kunkin liittymävälin liikennetilannetiedotus perustuu 
pääosin kyseisen liittymävälin seurantatietoihin. Liikennetilanneluokan  mää

-rityksessä  voidaan huomioida myös alavirrassa olevan seurantapisteen tie-
dot,  ja  olettaa, että alavirran heikentynyt sujuvuus vaikuttaa myös edellisen 
liittymävälin liikennetilanteeseen.  

2.9 Keskikaistan ylityskohdat 

Keskikaistan ylityskohdat  tulevat Lavolan liittymän molemmille puolille  (paa-
luille  7020  ja  8020)  sekä Mattilan liittymän itäpuolelle paalulle  10520.  Lisäksi 
Lauritsalan liittymän länsipuolella varaudutaan keskikaistan ylityskohtaan. 

Keskikaistan ylityskohdat  varustetaan kauko-ohjattavalla tien suuntaisella 
liukupuomilla. Puomien ohjaus tapahtuu liikennekeskuksesta.  

2.10 Putkitus  ja  kaapelointi  

Välille Kärki  -  Mattila  on  suunniteltu tienalitusputket  ja kaapelinvetokaivot 
 liikenteen  hallinnan tienvarsilaitteiden kaapelointia  varten. Liikenteen  hallin-

nan  kaapelit kulkevat keskikaistalla, paitsi pohjaveden suojausalueella  (paa-
luväli  8450  -  10200),  jossa kaapelireitti kulkee tien eteläpuolella.  Tien  suun-
tainen putkitus  on  suunniteltu  vain  pohjaveden suojausalueelle. Suunnitel-
massa  on  lähdetty siitä, että Kärki  -  Mattila  -välin  järjestelmä toteutetaan tien 
parantamisen yhteydessä, jolloin tien suuntaisten kaapelien suojaus voidaan 
hoitaa kaapelikourujen avulla. 

Kaapelinvetokaivot  (0 1000 mm, h  ^  1200 mm)  sijoitetaan keskikaistalle 
kaikkien laitteiden (alitusten) kohdille. Lisäksi kaivoja asennetaan siten, että 
niitä  on  tien suunnassa vähintään noin  500 m  välein.  

2.11  Yhteenveto  tiejakson  liikenteen  hallinnan  toiminnoista 

Valtatien  6  Lappeenranta  -  Imatra liikenteen  hallinnan yleissuunnitelmassa 
 esitettiin kuusi vaihtoehtoista ratkaisua tiejakson liikenteen  hallinnan  toteut-

tamiseksi. Tässä esitetty ratkaisu vastaa pääosin yleissuunnitelmassa esitet-
tyä vaihtoehtoa  5b,  joka sisältää muuttuvat nopeusrajoitukset  ja  varoitukset 
vilkkaasti liikennöidyssä länsipäässä. 

.  

fl  
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Tiejaksolle  ei ole odotettavissa säännöllisiä ylikysynnästä aiheutuvia ruuhka- 
tilanteita. Tämän takia tiejaksolle ei esitetä tieosaseurantaa vaan liikenteen 
seuranta toteutetaan pisteseurannalla. Muuttuvilla nopeusrajoituksilla paran-
netaan tiejakson turvallisuutta huonon  kelin ja  satunnaisten ruuhkaisten lii-
kennetilanteiden (erityisesti häiriöiden) aikana. Muuttuvien nopeusrajoitus- 
merkkien yhteydessä käytetään varoitusmerkkejä  ja  lisäksi molemmissa ajo-
suunnissa  on  useita varoitusmerkin  ja tiedotustaulun yhdistelmämerkkejä, 

 joilla voidaan kertoa autoilijoille nopeusrajoituksen alentamisen syy. Tiedot- 
tammen häiriöistä  ja liikennetilanteesta  hoidetaan joukkotiedotuksena  mm. 

 radion ja internetin  kautta. 

Rajaliikenteen  tiedotuksen tarpeisiin voidaan tiejaksolle toteuttaa myöhem-
min myös tieosaseurantaa  ja  vapaasti ohjelmoitavia isoja tiedotustauluja. 

. 

. 
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Taulukko  6.  Yhteen  veto  liikenteen  hal/innan  toiminnoista sekä  poikkeukset  Lap-
peenranta  -  Imatra  -tiejakson yleissuunnitelmassa  esitetystä. 

Lappeenranta  - Tämän  suunnitel-  Perustelut muu- 
Imatra yleis-  man  ratkaisu  toksille  
suunnitelman  
skenaario  5b  

Suojaputkitus Suojaputket  ja  kai-  Tienalitusputket  ja  kai- 
vot keli-  ja  liikenne-  vot.  Tien  suunnassa 
seurantaa sekä  suojakouru (suunnitel - 
muuttuvia  nopeusra-  massa  lähdetty siitä,  
joituksia  ja  muita että järjestelmä  toteute - 
muuttuvia opasteita  taan  tien parantamisen  

____________  varten yhteydessä)  ___________________ 
Tiesää-  ja  Nykyiset  tiesääase- Tiesääasemat  Lavolan  Tiesääasemat  muut- 
keliseuranta  mat  Selkäharjun  hit-  liittymän  läheisyydessä  tuvilla nopeusrajoi- 

tymän läheisyydes-  ja  Saimaan kanavan  tuksilla ohjatun  tie- 
sä  ja  Saimaan  ka-  kohdalla jakson keskivaiheille  

_____________  navan  kohdalla  ______________________  sopivin välein 
Keli-  ja  lii-  Kamerat  Selkähar-  Kamerat  Selkäharjun,  Potentiaaliset  on- 
kennekame-  jun,  Mattilan,  Viipu-  Lavolan,  Viipurintien  ja  gelmakohdat, näke - 
rat  rintien  ja  Mälkiän Mälkiän  liittymissä  mäalueet  ja  kame - 

liittymissä  roiden  väliset  etäi- 
____________ ___________________ ______________________ syydet  
Liikenteen  LAM -pisteet Selkä-  LAM-pisteet  tielinjalla  LAM -pisteiden  sijoit- 
pisteseuranta  harjun, Lavolan,  Selkäharjun,  Lavolan  ja  tammen  liittymiin  

Mattilan,  Viipurintien Mälkiän hiittymien  itä- vaatii useamman  
ja  Mälkiän  liittymissä puolella sekä Mattilan,  mittausyksikön  tai  

Viipurintien, Lauritsahan  osa  ramppien liiken - 
ja  Mälkiän liittymien  teestä  jää  mittaamat- 

____________ __________________  länsipuolella  ta  
Liikenteen Ei  tieosaseurantaa  Varautuminen  tieosa- 
tieosaseu-  eikä automaattista  seurantapisteisiin  (raja- 
ranta  (matka- matka-ajan mittaus- liikenteen matka- 
ajat)  ta.  aikojen seuranta) suo- 

japutkin  ja  kytkentä- 
____________  ___________________ kaivoin ____________________  
Muuttuvat Muuttuvat  nopeusra-  Muuttuvat  nopeusrajoi-  Muuttuvien nopeus - 
nopeusrajol- joitukset  välillä Kärki  tukset  välillä Kärki  - rajoitusten  lopetta- 
tukset -  Mälkiä  Muukko misen  luonteva  paik- 
____________ __________________ _____________________ ka Muukon hiittymä 
Varoitusmer-  Nopeusrajoitus-  ja  Nopeusrajoitus-  ja va-  Varoitusmerkkejä ei  
kit  nopeusra-  varoitusmerkin  yh- roitusmerkin yhdistel-  tarvita ennen  liitty- 
joitusmerkki- distelmä  ennen  jo- mät  liittymien  jälkeen  miä,  koska liittymä - 
en  yhteydes-  kaista  liikenteellises-  (lukuun ottamatta  hiitty-  välit ovat lyhyet  ja  
sä ti  merkittävää eri-  miä,  joiden jälkeen  va-  tiedotusta voidaan  

tasohiittymää roitusmerkin  ja  tiedotus- antaa  jo  edellisen  
____________ __________________  taulun yhdistelmä)  hiittymävähin  alusta 
Varoitus- Varoitusmerkin  ja  Varoitusmerkin  ja  tiedo- Merkkiyhdistelmät  
merkkien  ja  tiedotustaulun yhdis- tustaulun  yhdistelmät sijoitettu  huomioimal- 
tiedotustaulu- telmämerkki  kunkin  lUkenteellisesti  merkit-  la  liittymien liiken- 
jen yhdistel- ohjausjakson  1, hit-  tävimpien lUttymien jäI- teellinen  merkitys  ja 
mät  tymän  jälkeen  keen  merkkien  vähimatkat  
Suuret  tiedo-  Ei  tiedotustauluja  Varautuminen tiedotus - 
tustaulut tauluihin suojaputkin  ja  
_____________ ___________________ kytkentäkaivoin ___________________ 

. 
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2.12  Järjestelmän hallinta  ja  tiedonsiirto  

Kuvassa  11 on  esitetty Kärki - Muukko tiejakson liikenteen  hallinnan osajär-
jestelmät ja  tarvittavat tiedonsiirtoyhteydet. Liitteessä  5 on  esitetty alustava 
järjestel mäkaavio. 

Tiehallinnon lilkennekeskus  
Kaakkois-Suomen  

Tampereen toinhipiste 	Helsingin toimipiste  tiepun,  Kouvola  

'Ohjausjgciesteimn Ohausqesteiman Othjausjarjestelmön 
asiakassoveijus 	 asiakassoveilus 

lp -  

asiakassovellus  

_____________  

Huolto-  ja ylläpltotoimijolden 

 Internet 	järjestelmät  

Ohjaurjesteimän 
[assoveiius 

Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan 
palvelimet, tietovarastot ja tolminnot 

______ 	 IPalvehnzl 

Paiveliri 

Jagesteimien 	NT -kenupaivekn. 
tilatiedot, 	tiesaän tietokantapalvelin, 
tiesak  jne 	LAM -tietokantapalvelin, 

keijo  ja  liikenteen keskitetty 
 alknnus  jne - - 

,.-i Kiinteá  tieto- 
Teleoperaattonn tietoverkot  tai 	liikeslneythteys 
Tiehallinnon tietoverkotipalvelut 	P  

:AMRUSURJESTELMA sf  - 

Järjestelmän oma  P  -verkko  
Osajärjestelmät ___________ ___________ ___________  

I  ___________  
H1 h=  oi  

Kuva  11.  Kärki - Muukko tiejakson liikenteen ha//innan osajärjeste/mätja tarvitta-
vat tiedonsiirtoyhteydet. 

Järjestelmän pääkäyttö  ja  valvonta tapahtuu järjestelmän asiakassovelluksil
-la (käyttöliittymäsovellukset)  ensisijaisesti Liikennekeskuksen  Tampereen 

toimipisteestä ja  toissijaisesti Helsingin toimipisteestä. Lisäksi järjestelmän 
käyttö  on  mandollista Kaakkois-Suomen tiepiirin konttorille Kouvolaan (tarve 
selvitetään rakennussuunnitteluvaiheessa) sekä huolto-  ja ylläpitotoimijoille 
toteutettavien asiakassovellusten  avulla. Tärkeimmät tiedot kuten tiejakson 
liikennetilanne  ja  merkkien tila näytetään Liikennekeskuksen pälvystäjän  in-
tegroidussa käyttöliittymässä (käyttöliittymän kehitystarve  todettu Tiehallin

-non  liikenteen  hallinnan  arkkitehtuurissa). 

Tiedot tiesääasemilta  ja  liikenteen mittauspisteistä kerätään Tiehallinnon  NT-
keruulla  ja  tallennetaan Tiesään  ja Kelitiedon  varastointi -toiminnolla (Tiehal-
linnon liikenteen  hallinnan  toiminnallinen arkkitehtuuri) keskitettyyn Tiesää - 
tietokantaan.  Kelin ja  liikenteen mallinnus tapahtuu seurantatietojen pohjalta 
keskitetysti Tiehallinnon liikenteen  hallinnan  arkkitehtuurin mukaisesti.  Tie- 
hallinnon keskitetty Ohjaussuositusten laskenta —toiminto määrittää vallitse-
van keliluokan  ja liikennetilanteen  perusteella ohjaussuositukset kullekin  oh-
jausjaksolle  ja  välittää ohjaustiedot Kärki - Muukko tiejakson ohjausjärjes-
telmälle. Paikallisella tasolla määritetään ohjaussuositusten  ja  ennalta määri-
tettyjen muiden ohjauskriteerien (esim. käyttäjä  on  asettanut jonkin ohjaus- 
jakson käsiohjaukseen) pohjalta kullakin merkillä näytettävä ohjaus. 
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Muuttuvien  liikennemerkkien  ja  opasteiden näyttötilan  ohjaus tapahtuu au-
tomaattisesti  kelitilanteen,  Ii  ikennetilanteen  ja  aikaohjauksen  perusteella. Li-
säksi merkkien  ja  opasteiden  tila voidaan asettaa  liikennekeskuksesta  an

-nettavilla käsiohjauksilla. Automaattiohjauksessa  näytettävä nopeusrajoitus 
määräytyy  sen  mukaan mikä edellä mainituista kriteereistä (keli, liikenne, 

 aikaohjaus)  antaa  aihaisimman nopeusrajoituksen. Automaattiohjauksessa 
ohjausohjelma  tekee ehdotuksen  ohjausjaksolla  käytettävästä  nopeusrajoi-
tuksesta  sekä  varoitusmerkkien  ja  tiedotusopasteiden näyttötiloista,  jotka  lii-
kennekeskuksen päivystäjä  joko hyväksyy  tai  hylkää. Järjestelmä voidaan 
asettaa toimimaan myös täysin automaattisesti, jolloin  ohjausohjelma  ohjaa 
merkkien  näyttötiloja  ilman käyttäjän hyväksyntää.  Aikaohjauksessa  merkit 

 ja  opasteet  ohjataan haluttuun tilaan  tai  sallittuja  ohjaustiloja  rajoitetaan päi-
vämäärän  ja  kellonajan  perusteella. 

Paikallista  tiedonsiirtoa  varten rakennetaan  tiejaksolle  oma yhden  gigabitin 
 Ethernet  lähiverkko.  Verkko toteutetaan  valokaapelilla.  Järjestelmän ohjaus 

hajautetaan  eritasoliittymiin sijoitettaviin ohjauskeskuksiin. Ohjauskeskus  si-
sältää  ohjauslogiikat, tiedonsiirtolaitteet, mediamuuntimet  ja  muut järjestel-
män hallintaan tarvittavat laitteet.  Ohjauskeskus  sijoitetaan  eritasoliittymässä 
laitekaappiin.  Mattilan  eritasoliittymän  yhteyteen toteutetaan  15  -  20 m2  laite- 
tila  -  tai  rakennus, johon sijoitetaan  em.  ohjauskeskuslaitteiden  lisäksi järjes-
telmän  ohjauspalvelin. Ohjauspalvelin  sisältää  ohjausohjelman,  laitteiden 

 ajantasaiset tilatietokannat (laiteviat,  merkkien  näyttötilat)  ja  hallintaohjelmis
-tot  järjestelmän osien  välisen  tietoliikenteen hallintaan. Muuttuvat  opasteet, 

 liikenteen  seurantakamerat,  liikenteen  seu rantapisteet,  kamerat,  tiesääase
-mat  ja  keskikaistapuomit kaapeloidaan ohjauskeskuksiin valokaapeleilla. 

Nopeusrajoituksen  ja  varoituksen  toistomerkki  voidaan kytkeä paikallisesti 
 kuparikaapelilla päämerkkiin.  

Järjestelmän laitteiden tarvitsema sähkö syötetään  paikallismuuntamoista  ja 
 tievalaistuskeskuksista.  Kärki-Mattila  tiejakson tievalaistuskeskukset  on  esi-

tetty  tievalaistuksen yleiskartalla  (tiesuunnitelma,  piirustus  T9-1).  

. 

. 
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3  LIIKENTEEN  HALLINNAN  KUSTANNUKSET 

Kärki  - Muukko tiejakson  liikenteen  hallintajärjestelmän rakentamiskustan-
nukset  on  arvioitu  1 530 000 euroksi,  josta Kärki  -  Mattila  tiejakson  osuus  on 

 noin  870 000 euroa.  Arvioon sisältyy myös  rakentamissuunnittelun  sekä 
käyttöönoton  ja  testauksen  kustannukset.  Tiejakson yleissuunnitelman  tar-
kistuksen  yhteydessä tehdyssä liikenteen  hallinnan  esiselvityksessä  Kärki  - 

 Mälkiä  välin  liikenteen  hallintajärjestelmän  kustannuksiksi arvioitiin noin 
 1 350 000 euroa.  Kustannusten lisääntymistä  180 000 eurolla  selittää järjes-

telmän ulottaminen  Muukkoon  saakka, liikenteen  seurantapisteiden  sekä va-
roitusmerkin  ja  tiedotustaulujen  määrän lisääntyminen.  

Tiejakson  Kärki  - Muukko  liikenteen  hallintajärjestelmän määräluettelo  ja 
 kustannusarvio  on esitettu  liitteessä  4  ja välin  Kärki  -  Mattila liitteessä  5. 

fl  
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LI  TIE ET 

4 LIITTEET 

Lute 1 	Lähdeluettelo 

Lute 2 	Liikenteen ohjauksen  yleiskartta, telematiikka  

Lute 3 	Kärki  - Muukko -tiejakson  liikenteen  hallintajärjestelmän  mää- 
räluettelo  ja toteuttamiskustannukset  

Lute 4 	Kärki  -  Mattila  -tiejakson  liikenteen  hallintajärjestelmän  määrä- 
luettelo  ja toteuttamiskustannukset  

Lute 5 	Alustava  järjestelmäkaavio  välille Kärki  -  Mälkiä  



LuTE  I 

LÄHDELUETTELO 

1. Valtatien  6  parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Lappeenranta - 
Imatra, Yleissuunnitelma, Liiteraportti: Vaihtoehtotarkastelut  ja  erillisselvi-
tykset, Tiehallinto  2003a 

2. Pääteiden parantamisratkaisut: Telematiikan sovellukset  uusilla tietyy-
peillä, Tiehallinnon selvityksiä  38/2001 

3. Tiehallinnon  liikenteen  hallinnan  toimintalinjat, Tiehallinto  2000 

4. Valtakunnallinen liikenteen seurannan yleissuunnitelma, Tiehallinto 
 2002a 

5. Tiesääseurannan tavoitetila,  versio  1 .0 (23.01 .2003),  Tiehallinto  2003b 

6. Liikenteen hallinta Kaakkois-Suomen tiepiirin tienpidossa vuosina  2003-
2007 

7. Liikenteen  hallinnan  arkkitehtuuri. Vaihe  1  Toiminnallinen arkkitehtuuri. 
Versio  1.0.  Tiehallinto  31 .03.2004. 

8. Muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien turvallisuus. Tiehallinto  2003c 

9. Liikenteen  hallinnan  arkkitehtuuri. Tavoitetilan  2007  toimintokuvaus.  Lii-
kenteen ohjaus, muuttuvien opasteiden ohjaus. Versio  1 .0.  Tiehallinto 

 31.03.2004.  

• 	 10.  Kaakkois-Suomen tiepiirin ajantasaisen liikenteen seurannan yleissuun- 
nitelma  

11. Kaakkois-Suomen rajaliikenteen ajantasaisen seurannan yleissuunnitel
-ma 

12. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet (LVM)  

13. Valtatie  6  välillä Koskenkylä—Kouvola - liikenteen  hallinnan  yleissuunni-
telma, Tiehallinto  2002b  



S  
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LuTE  3 

Kärki  - Muukko -tiejakson  (n. 21,5 km)  liikenteen  hallinnan määräluettelo ja 
toteuttamiskustannukset  

VALTATIE  6  VÄLILLÄ KÄRKI  -  MÄLKIÄ, LAPPEENRANTA 
Liikenteen  hallinnan  toteuttamisen kustannusarvio  

SELtTE  Yksikkö Määrä 
Yksikk9-  

hinta,  €  (alv  0) 
Summa 
€  (am 	0) Huom. 

Tiedonsiirto 
Yksimivotovalokaapeli (ohjavskeskvsten vaSta)  m 16500 3,5 57 750 
Morrirnuotovalokaapek(ohjauskeskukselta laitteille)  m 19400 6 116400 
Kuparikaapeti toistomorlrille  es,,,  JAMAK  S x(2ul)xO,5 m 480 4 1 920 
Valokaapelin hitantätaitteet  laitteilla kpl  51 300 15300 1) 
Lvtyntä Tiehallinnon järjestelmaan (vuokräyhteys) kpl  1 600 600 

SähkSnsyöttä (ohjauskeskuket  ja  tienvarsilaitteet) 
Syottokaapeh AXMK 4ol6S  m 12500 3,5 43750 2) 

Kaapelien suojaus 
Svojaputki  m 2 050 7 14350 3) 
Snojakouru  m 21 600 1,5 32400 4) 
Kaapehnvetokaivot keskikaistalle  (0 1000 mm. 6? 1200 mm) kpl  54 500 27000  

Sään  ja helin  seuranta 
Tiesaaasema kpl  1 30 000 30 000 
Tiesäaasnman svrto kpl  1 10000 10000 

Pisteseuranta  
LAM-piste kpl  6 IS 000 90 000 
LAM-pisteen svrto kpl  1 7 500 7 500  
Liikenne-  I  ketikamera kpl  3 ii 000 33 000  
Kameran  sarto kpl  1 3 300 3 300 
Ristikkop5lvaat jalustoineen (kamerville) kpl  4 2 000 8 000 

Nopeusrajortukset  
Muuttuva nopeusrajoitusmerkki kpl  30 5 500 165 000 

Varoittaminen  
Varoitusmerkin  la tiedotustaulun )2n16 merhkid)  yhdistelmä kpl  7 24 000 168 000  
Nopeusrajoitus-  la  varoitusmerkin yhdistelmä  kpl  12 9 300 111 600 

Keskikaistapuomi (tiukupuomi) kpl  4 10000 40000 

Kaide  (laitteiden suojaus)  m 33 2 500 82500 

Toteutussaunnittetukustar,nukset kpl  I 120 000 120 000  

Järjestelmä laitteet 
Ohjauskeskukset  (Sis  laitekaapit, valokaapelin hitynnät, logiikat. 
mediamuunhmetja  muut tarvittavat laitteet) kpl  6 23500 141 000 
Laitetila  (tt.  20 m'  Mattila,, entasolvttymän laheisyydessa)  40000 40000 
Palvelimet ohjelmistoineen  ja  laitteineen kpl  1 60 000 60 000 
J5estetmän sovellusohjelmointi kpl  I 60 000 60 000  
Testaus  ja  cäyttödnvtto kpl  1 50 000 50 000  

YHTEENSÄ 	 1 530 000 

1) Valvkaapelin lvtantälaitteet vhjaus -keskuksessa  sis  ohjauskeskuksen  kust  
2) Lähiöjen  kustannukset sisaltyvat tievalaistuskeskusten hintaan  
3) Ajoradan atilukset  ja  pohjavedensuojausalue  
4) Pohjavedensuojausalueella  kaapelit sijoitetaan suojakouruon suojausalueen ulkopuolelle 



S 

S  

LuTE  4 

Kärki  -  Mattila  —tiejakson  (n. 12,5 km)  liikenteen  hallinnan määräluettelo ja 
toteuttamiskustannukset  

VALTATIEN  6  PARANTAMINEN  NELIKAISTAISENA TIENA VALILLÄ  KÄRKI  -  MATTILA, LAPPEENRANTA 
Liikenteen  hallintajärjestelmän  toteuttamisen kustannusarvio  

SELITE  Yksikkö Määrä 
5'ksikkö-  

hinta,  €  (ala  0) 
Summa 
€  (ala  0) Huom. 

Tiedonsiirlo 
Yksimuotoualokaapeli (ohjauskeskuslen  välillä)  m 8500 3,5 29750 
Monimuolovalokaapeli (ohjauskeskukselta laitteille)  in 10 400 6 62 400 
Kuparikaapeti toistomerkille esim  JAMAK  8 x)2v1)x0.5 m 270 4 1 080 
Valokaapelin liltaritalaitteet a,tleilla kpl  29 300 8 700 1) 
Li,t3ntd Tiehallinnon larlestelmuan )vuokrayhteys) kpl  1 600 600 

SähkönsyöttO (ohjauskeskukset  ja tienvarsilaitteet) 
Syoltbkaapeli AXMI< 4x16S  m 6500 3,5 22 750 2) 

Kaapelien suojaus 
Svojaputki  m 1100 7 7 700 3) 
Suolakouru  ni  11400 1.5 17100 4) 
Kaapelinvetokaivol kesk,kaislalle  (0 1000 min, h '1200mm) kpl  30 500 15000  

Sään  ja kelin  seuranta 
Tiesdaaseman  siirto kpl  1 10 000 10000 

Pisteseuranta  
LAM-piste kpl  3 15 000 45000 
LAM-pisteen  akta kpl  1 7 500 7 500  
Liikenne-  / kel,karnera kpl  1 11 000 11 000  
Kameran  uurto kpl  1 3 300 3 300 
Ristukkopylväätjalustoineen (kameroille) kpl  2 2000 4000 

Nopeusrajoitukset  
Muuttuva nopeusrajoitusmerkki kpl  18 5500 99000 

Varoittaminen 
Varoitusmerkinja tiedolustastur,  )2n16 merkkia) yhdistelmd kpl  4 24000 96000  
Nopeusrajoitus-ja  varoitusmerkin yhdistelmä kpl  6 9300 55800 

Keskikaistapuomi (liukupuomi) kpl  3 10000 30000 

Kaide  (laitteiden suojaus),  85 m kpl  18 2 500 45000 

Toteutussuunnittelukustannukset kpl  1 60000 60000 

Järjestelmälaitteet 
Ohjauskeskukset  (sis 	laitekaapit, valokaapelin liitynnal, logiikat, 
mesliamuunhrnetja  muut tarvittavat laitteet) kpl  3 23500 70500 
Laitetila  )n. 20  ni5  Mattlan eritasoluttymäv laheisyydessä) kpl  1 40 000 40 000 
Patvelimet ohjelmistoineen  ja laitteineen kpl  1 60 000 60 000 
Jäqestelman sovellusohjelmoint, kpl  1 40 000 40 000  
Testavs ja kayttoönotto kpl  1 25 000 25 000  

YHTEENSÄ 	 867000 ______  

1) Vatokaapelin Iktäntalaitteet  ohjaus-keskuksessa  sis ohjauskeskuksen kust  
2) Lähtöjen kustannukset sivallyvät tievalaistuskeskusten hintaan  
3) Ajoradan alitukset  ja pohjavedensuojausalue  
4) Pohjavedensuojausalueella kaapelil silvitetaan suojakouruun suojausalueen  ulkopuolelle 



. 

	

. 

LuTE  5  

Alustava järjestelmäkaavio valtatie  6  Kärki - Mälkiä. 
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