
0?  77EH/'  1  

Noora  Airaksinen  ja  Petteri  Portaankorva  

Valtatie  5  välillä Mikkeli-Visulahti 
Liikenteen  hallinnan  toimenpideselvitys  

Kaakkois-Suomen 
tiepiirin selvityksiä  

9/2 000  

Kouvola  2000 

TIE  HALLINTO 
Kaakkois-Suomen  
tiepliri  

cOÖ1Q/ 

Tielaitos  



'Pp 
TIE  HAL  uNTO  

Kirjasto  



Kaakkois-Suomen tiepiirin selvityksiä 
 9/2000  

Noora  Airaksinen  ja  Petteri  Portaankorva  

Valtatie  5  välillä Mikkeli  - Visulahti  
Liikenteen  hallinnan  toimenpideselvitys  

VP  
TJEHALL  INTO  

Kirjasto  

Tielaitos  
TIE  HALLINTO 
Kaakkois-Suomen  tiepilri  

Kouvola  2000  



ISBN 951 -726-71 7-7 
 KaS  9/2000  

OSWALD Interkopio Oy 
Mikkeli  2000  

Julkaisun kustannus  ja  jakelu 
Tiehallinto 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 

 Telefax  0204 22 6256  

Tielaitos  
TIE  HALLI  NTO 

 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kauppamiehenkatu  4 
45100  KOUVOLA  
Puh.  0204 22 153  (vaihde) 



Noora Airaksinen  ja  Petteri Portaankorva: Valtatie  5  välillä Mikkeli —Visutahti, Liiken-
teen  hallinnan  toimenpideselvitys.  Kouvola  2000.  Tielaitos,  Kaakkois-Suomen tiepiirin 
selvityksiä  9/2000. 74 S.  + liitt  3s. ISBN 951 -726-717-7.  

Aiheluokka:  20, 22  

Asiasanat:  liikenteen hallinta, liikenteen ohjaus, telematiikka, muuttuvat opasteet, nopeus- 
rajoitukset, liikenteen seuranta, vaikutukset 

TIIVISTELMA  

Valtatie  5  välillä Mikkeli - Visulahti  on tieyhteys  Mikkelistä pohjoiseen.  Tie - 
jaksolla sijaitsee suosittu kesämatkailukohde Visulanden matkailukeskus 
sekä jatkuvasti laajeneva Huusharjun asuinalue. Välille Mikkeli - Juva  on 

 tehty yleissuunnitelma, jossa myös tarkastelujakso  on  esitetty parannetta-
vaksi. Suunnitelman mukainen ratkaisu  on  kuitenkin viivästynyt rahoituksen 
niukkuuden vuoksi. Tässä selvityksessä pohdittiin mandollisia liikenteen 
ohjauksen  ja telematiikan  keinoja, joilla tieosuuden liikenneolosuhteita voi-
taisiin parantaa melko nopeasti, ennen yleissuunnitelman toteuttamista. 

Tarkastelujaksolla esiintyneitä  ongelmia selvitettiin ongelmakartoituskyselyn 
avulla. Kysely lähetettiin paikalliset olosuhteet tunteville, Mikkelissä työs-
kenteleville Tielaitoksen Konsultoinnin  ja  Mikkelin kaupungin työntekijöille. 
Lisäksi suunnittelukohteeseen tehtiin maastokäynti  ja  käytiin läpi aikaisem-
mat sekä käynnissä olevat tarkastelujaksoa koskevat selvitykset. 

Tarkastelujaksolla  ongelmia aiheuttaa paikallisen  ja pitkämatkaisen  liiken-
teen sekoittuminen  ja  liikenne  on  koko tiejaksolla  viikonloppu-  ja työmatkalii-
kenteen  aikaan jonoutunutta. Ongelmat ovat pahimmat välillä Visulanden 
matkailukeskus - Visulanden —Parkkilan paikallistie sekä Visulanden mat-
kailukeskuksen / Huusharjun asuinalueen liittymässä. Ongelmia aiheuttaa 
muun muassa tien puutteellinen geometria  ja  suuri liittymätiheys. 

Parantamistoimenpiteiksi tiejaksolle  esitettiin sekä kiinteän liikenteen ohja-
uksen että liikenteen telematiikan toimenpiteitä. Kiinteän liikenteen ohjauk-
sen toimenpiteinä esitettiin Visulanden matkailukeskuksen  ja Visulanden-
Parkkilan  paikallistien liittymien viitoituksen parantamista sekä ohituskais-
tasta tiedottamista tieosuuksilla. Liikenteen telematilkan toimenpiteinä esi-
tettiin liikenteen tiedotuksen lisäämistä  ja  sään  ja kelin  sekä liikennetilanteen 
mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia  koko tarkastelujaksolle  tai  vaihtoehtoi-
sesti yksittäiseen kohtaan Visulanden matkailukeskuksen liittymään. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten arvioitiin laskevan ajoneuvojen keskinopeuk
-sia ja pienentävän nopeuksien keskihajontaa,  jolloin liikenteen sujuvuus 

paranee. Lisäksi liikenneturvallisuus paranee  ja  ajoneuvo-  ja ympäristökus-
tannukset  pienenevät. Ajomukavuuden oletetaan myös parantuvan  ja 

 mu uttuvien  nopeusrajoitusten  on  todettu lisäävän kuljettajien arvostusta 
järjestelmiä kohtaan. Liikenteen tiedotuksen lisäämisen voidaan olettaa 
myös parantavan liikenneturvallisuutta  ja  lisäävän ajomukavuutta. Kiinteän 
liikenteen ohjauksen toimenpiteiden vaikutusten arvioitiin olevan vähäisiä. 

Kaakkois-Suomen tiepiiri hyödyntää tätä selvitystä päättäessään tarkaste-
lujakson jatkosu unnittelusta. Tarkastelujaksolle suositellaan toteutettavaksi 
ensivaiheessa esitetyt kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteet. Mikäli 
yleissuunnitelman mukainen parantaminen ei toteudu lähivuosina, suositel-
laan muuttuvien nopeusrajoitusten jatkosuunnittelua  koko tarkastelujaksolle. 

 Samassa yhteydessä suositellaan liikenteen tiedotuksen lisäämistä. 
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ABSTRACT 

The main road 5, between  Mikkeli  and Visulahti, is a road connection from 
 Mikkeli  to north. Along this road section there are a popular tourist attrac-

tion, the Visulahti tourist center, and a constantly expanding residential 
area. A general plan for the improvement of the main road 5 between  Mik-
keli  and  Juva  has been designed, and this plan includes suggestions for the 
improvement of the section between  Mikkeli  and Visulahti as well. However, 
the realization of the plan has been delayed because of financial problems. 
This study discusses the possible ways of traffic control and telematics, 
which could improve the traffic conditions of the road section rather rapidly, 
before the general plan is put into action. 

Questionnaires were used to find out the problems occurring on the road 
section between  Mikkeli  and Visulahti. The questionnaires were sent to 
people who are familiar with the local road and traffic conditions. The re-
searchers also visited the road section, and familiarized themselves with 
earlier studies concerning the section. 

The problems on the road section between  Mikkeli  and Visulahti are 
caused, among other things, by the interflow of local and national traffic. 
The traffic jam problem is at its peak during the hours when people leave 
work and at weekends. The problem is worst at the Visulahti tourist center 
crossing and on the main road 5 between Visulahti tourist center and Visu

-lahti  - Parkkila  local road. ln these areas the problems are caused by def  i-
cient  geometry of the road and the number of crossings. 

The fixed traffic control solutions include improvement of the road signing at 
the Visulahti tourist center crossing and improvement of information about 
the overtaking line on road sections. Further, the telematics solutions in-
clude increasing information about the traffic and variable speed limits con-
trolled by weather and traffic condition. 

ln  the evaluation of the solutions it was found that variable speed limits de-
crease vehicle speed which increases the fluency of the traffic flow. Further, 
variable speed limits enhance traffic safety and decrease vehicle operating 
and environmental costs. Moreover, it seems that driving becomes more 
comfortable. Increasing the amount of information about traffic will probably 
enhance traffic safety and increase driving comfort as well. The effects of 
the fixed traffic guidance solutions were estimated to be minor. 

The Finnish National Road Administration will consider this study when 
planning further actions for the road section between  Mikkeli  and Visulahti. It 
is recommended that the fixed traffic guidance solutions will be realized first. 
If the road section is not improved according to the general plan in the near 
future, it is recommended that variable speed limits will be realized. 

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



ALKUSANAT  

Valtatie  5  välillä Mikkeli - Visulahti  on  tieyhteys  Mikkelistä pohjoiseen.  Tie- 
jaksolla sijaitsee suosittu kesämatkailukohde Visulanden matkailukeskus 
sekä jatkuvasti laajeneva Huusharjun asuinalue. Välille Mikkeli - Juva  on 

 tehty yleissuunnitelma, jossa myös tarkastelujakso  on  esitetty parannetta-
vaksi. Suunnitelman mukaisen ratkaisu  on  kuitenkin viivästynyt rahoituksen 
niukkuuden vuoksi. Tämän selvityksen tavoitteena  on  selvittää mandolliset 
liikenteen ohjauksen  ja telematiikan  keinot, joilla tieosuuden liikenne- 
olosuhteita voitaisiin parantaa melko nopeasti, ennen yleissuunnitelman 
toteuttamista. 
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toimeksiannosta, jossa työtä  on  ohjannut kehittämispäällikkö Petteri  Por-
taankorva.  Lisäksi työn ohjausryhmään kuuluivat liikenteen palvelupäällikkö 
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Myllylä. 
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Kouvolassa, joulukuussa  2000  

Kaakkois-Suomen tiepliri 
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TAUSTAA  JA  TAVOITTEET  

I  TAUSTAA  JA  TAVOITTEET 

Valtatie  5  välillä Mikkeli - Visulahti  on tieyhteys  Mikkelistä pohjoiseen.  Tar-
kastelujaksolla sijaftsevat Visulanden matkailukeskus,  joka  on  suosittu  lo-
mailukohde  kesäisin sekä  koko  ajan kasvava Huusharjun asuinalue. Tämän 
vuoksi tarkastelujaksolla  on  paljon sekä pitkämatkaista että paikallista liiken-
nettä. Suunnittelukohteen yleinen sijainti  on  esitetty kuvassa  1  ja  tarkempi 
sijainti kuvassa  2.  

Kuva  1 	Suunnittelukohteen  sijainti. Kuvan kartta  on  koottu Tielaitoksen 
vektonaineistosta,  joka pohjautuu Maanmittauslaitoksesta  ja 
Karttakeskuksesta hankittuihin karttatietokantoihin  

Valtatiellä  5  välille Mikkeli - Juva  on  tehty yleissuunnitelma, jossa myös  tar-
kastelujaksolle on  tulossa parannusta. Yleissuunnitelman mukaista tien pa-
rantamista  on  kuitenkin lykätty rahoituksen niukkuuden vuoksi. Tämän sel-
vityksen tavoitteena  on  selvittää mandolliset liikenteen ohjauksen  ja telema-
tiikan  keinot, joilla tieosuuden liikenneolosuhteita voitaisiin parantaa melko 
nopeasti, ennen yleissuunnitelman toteuttamista. Tiepiiri hyödyntää tätä sel-
vitystä päättäessään tarkastelujaksolle tehtävistä jatkosuunnitelmista. 
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LÄHTÖTIEDOT  

2 LÄHTÖTIEDOT 

2.1 	Nykytilan  kuvaus  

2.1.1 	Liikennemäärät  

Tarkasteltava  tieosuus  alkaa Mikkelin pohjoispuolelta  kaksiajorataisen  tie-
osuuden loputtua  (to 129  /  2110)  ja  päättyy  Visulanden - Parkkilan  paikallis-
tien  15142  liittymään  (to 131  /  0).  Tarkastelujaksoa  laajennettiin kuitenkin 

 parantamistoimenpiteitä esitettäessä kaksiajorataiselle tieosuudelle  edelli-
seen  eritasoliittymään  saakka, josta käytetään nimitystä  Tuppuralan  tai 

 Graanin eritasoliittymä. Tarkastelujaksolla  sijaitsee  Visulanden matkailukes-
kus,  minkä vuoksi  kesäliikenne  on  vilkasta. Nopeusrajoitus  on  Visulanden 

 matkailukeskuksen liittymässä  60 km/h  ympäri vuoden  ja  muualla  tieosuu-
della  80 km/h.  

Tarkasteltavan tieosuuden  liikennemäärät  vaihtelevat välillä  8742  -  9946 
 ajon/vrk  siten, että keskimääräinen  vuorokausiliikenne (KVL)  on  suurin  tie- 

jakson alusta  kantatien  72  eritasoliittymään  (Kinnarin  eritasoliittymä).  Kesän 
keskimääräinen  vuorokausiliikenne  on  koko  tarkastelujaksolla  selvästi kes-
kimääräistä  vuorokausiliikennettä  suurempi. Liittyvistä yleisistä teistä  kanta- 
tien  72  liikennemäärä  on 2901  ajon./vrk  ja  Visulanden - Parkkilan  paikallis-
tien  180  ajon./vrk. Tarkastelujakson  tekniset tiedot  on  esitetty taulukossa  1  ja 

 liikennemäärät tarkastelujaksolla  ja sen  ympäristössä  on  esitetty kuvassa  3.  

Tarkastelujaksolla  on  kevyen liikenteen väylä  koko  matkalla. Väylä kulkee 
tien länsipuolella  ja  siirtyy itäpuolelle ennen  Sairilan  liittymää. Kevyen liiken-
teen  alikulkukäytäviä  on  Sairilan liittymän  lisäksi  Visulanden  matkailukeskuk-
sen liittymässä sekä  Tertissä  ennen  Parkkilantien  liittymää.  

Tien  vaakageometria  on  puutteellinen  koko  tarkastelujaksolla.  Myös pysty
-geometria  on  paikoin puutteellinen  mm.  Visulanden  matkailukeskuksen  ja 

 Purolaaksontien liittymän  välillä. 

Taulukko  1 	Tarkasteluiakson  tekniset tiedot  
Vt  5  
Tieosoite 
____________ 

Pituus 
[mJ  

____ 

Leveys 
[m] 

 ______ 

Päällys- 
 televeys 

[mJ 

KVL 
[ajon/vrk] 

_______ 

KKVL 
[ajonivrk] 
______ 

KVLRAS 
[ajon./vrk] 

________  
129/2110-3967 2252 10,2/8,2 9,6 9946 11389 956 (9,6%) 
130  /  0— 149 149 10,5  /  8,2 9,6 8742 12337 758 (8,7%) 
130  /  149-740 591 11,0/8,2 9,6 8742 12337 758 (8,7%) 
130/740-993 253 11,0/8,2 9,5 8742 12337 758 (8,5%) 
130/993-3376 2374 11,0/8,2 9,5 8871 11320 758 (8,5%)  
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Kuva  3 	Keskimääräinen vuoro  kausiliikenne tarkastelujaksolla  ja sen  
ympäristössä  

2.1.2 	Liittymät 

Tarkasteluosuudella  sijaitsee kaksi yleisen tien liittymää sekä  5  yksityistie
-tai  katuliittymää.  Yleisten teiden liittymät ovat Kinnarin eritasoliittymä, josta 

lähtee kantatie  72  Pieksämäelle sekä tarkastelujakson lopussa Visulanden - 
Parkkilan paikallistien  15142  liittymä. Katuliittymistä vilkkain  on  Visulanden 

 matkailukeskuksen  / Huusharjun asuinalueen liittymä. Toinen katuliittymä  on 
 Purolaaksontien  liittymä. Yksityistieliittymiä ovat Sairilantien, Hintsalanmäen 
 ja Norolantien liittymät.  

21.3 	Onnettomuudet  

Tarkasteltavalla tieosuudella  tapahtui vuosina  1995  -  1999  yhteensä  27  on-
nettomuutta. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tapahtui  10, 

 joista kolme johti kuolemaan. Henkilövahinko-onnettomuuksien onnetto-
muusaste  on  noin  11  onnettomuutta  /  100  milj.autokm.  Vuonna  2000  huhti-
kuun loppuun mennessä tarkastelujaksolla  on  tapahtunut yhteensä  2  on-
nettomuutta, jotka eivät ole johtaneet henkilövahinkoihin. Tarkastelujaksolla 
tapahtuneet onnettomuudet ajalla  1.1.1995  -  30.4.2000 on  esitetty kuvassa 

 4.  



Valtatie  5  välillä Mikkeli - Visulahti 
	

15 
LÄHTÖTI EDOT  

tarkastelujakso 

VAKAVUUSASTE 

O4JNETTOMUUS1YYPPI 

Jalankulkija-,  polkupyörä-  tai 
 mopo-onnettomuus 

Eläinonnettomuus 

Yksittäisonnettomuus  

Muu onnettomuus 

Ori,ettomuudet  
1996- 1999  

Omsuus - 
Kuolemaan  Varnmolhin vahir*olhin  
johtanut johtanut  johtiut  
onnettomuus onnettomuus onnettomuus  

T  •  
T1  

Oriettomuudet  
1.1.- 30.4.2000  

Omaisuus- 
Kuolemaan  Vaminolhin vahinkolhin 

 johtanut johtanut johtanut 
onnettomuus onnettomuus onnettomuus  

Kuva  4 	Tarkastelujakso/la 1. 1. 1995— 3042000  sattuneet onnettomuudet. 
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Viiden vuoden aikana tarkastelujaksolla tapahtui eniten yksittäisonnetto-
muuksia  (41%  kaikista onnettomuuksista), kohtaamisonnettomuuksia  (19%)  
sekä kääntymisonnettomuuksia  (15%).  Myös mopedionnettomuuksia  (11 %) 

 tapahtui melko paljon. Onnettomuudet onnettomuusluokittain  on  esitetty 
taulukossa  2.  

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  2 on  tapahtunut lähes samassa 
kohdassa Launialassa  ja  onnettomuudet ovat kohtaamisonnettomuuksia. 

 Kolmas  kuolemaan johtanut onnettomuus  on kääntymisonnettomuus  ja  se 
 tapahtui Norolantien liittymässä. 

Onnettomuudet ovat jakautuneet melko tasaisesti tarkastelujaksolle, mutta 
joitakin onnettomuuksien kasautumapisteitä voidaan havaita. Kolme onnet-
tomuutta noin  100  metrin matkalla  on  tapahtunut Purolaaksontien liittymässä 
(huoltoaseman liittymä), Kinnarin eritasoliittymässä  tai  sen rampin  liittymäs-
sä, tieosuudella Kinnarin eritasoliittymästä Visulanden suuntaan  (690  -  800 
m)  sekä heti Sairilantien liittymän jälkeisellä tieosuudella. 

Taulukko  2  Tarkastelujaksolla  tapahtuneet onnettomuudet  
nnnttnmiiiicluökittain  alalla  1995-1999.  

Onnettomuusluokka 
________________________  

nnettomuudet 
1995-1999  [kpl] 

Yksittäisonnettomuus  11(41%) 
Kääntymisonnettomuus  4 (15%)  
Ohitusonnettomuus  1 (3,5%)  
Kohtaamisonnettomuus  5 (19%)  
Peräänajo-onnettomuus  1 (3,5%)  
Mopedionnettomuus  3 (11%)  
Hirvionnettomuus  1 (3,5%)  
Muu onnettomuus  1 (3,5%)  

Onnettomuuksien perusteella ongelmallisia ovat Launialan kohta (kuole-
maan johtaneet onnettomuudet) sekä Visulanden liittymästä tarkastelujak

-son  loppuun, jossa  on  tapahtunut paljon henkilövahinkoihin johtaneita on-
nettomuuksia.  

2.1.4 	Maankäyttö  ja suunnittelutilanne  

Seuraavassa  on  käyty läpi tarkastelujakson kaavoitus-  ja suunnittelutilanne. 
Tarkastelujaksolle  on  tehty useita suunnitelmia. Liittymiin  on  toteutettu pieniä 
parantamistoimenpiteitä vuonna  1994  tehdyn tarveselvityksen mukaisesti. 
Liittymien nykytilanne  on  esitetty taulukossa  3.  

Kaavoitus  
Visulanden  matkailukeskuksen kohdalla valtatien länsipuolella  on  uusi 
Huusharjun asuinalue, jossa maankäyttö  on  viime vuosina kasvanut voimak-
kaasti. Huusharjun alueelle  on  suunniteltu liikealue, joka mandollistaa  mm. 
rautakauppatoimintojen  sijoittamisen, minkä vuoksi Visulanden Matkailukes-
kuksen (Jägerhornintie) / Huusharjun alueen (Katajalandentie) liittymään  on 
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tehty alustavia mitoitussuunnitelmia liittymän parantamiseksi. Tarkoituksena 
olisi liittymän porrastaminen. Liikerakennusten alue  ja liittymän  porrastus  on 

 jo  esitetty asemakaavassa, mutta muutoksen käsittely  on  vielä kesken. 

Yleissuunnitelma 
Tieosuudelle  Mikkeli - Juva  on  tehty yleissuunnitelmat, joissa  on  varauduttu 
kaksiajorataisen osuuden jatkamiseen Tuppuralasta (Graanista) Kinnarin 
eritasoliittymään. Yleissuunnitelmista  on  tehty toimenpidepäätökset välille 
Tuppurala - Nuutilanmäki vuonna  1 992  sekä välille Nuutilanmäki - Vehmaa 
vuonna  1998.  Suunnitelmien mukaan välille Tuppurala - Vehmaa rakenne-
taan uusi korkeatasoinen sekaliikennetie  ja  nykyinen  tie jää rinnakkaistieksi. 
Hankkeitten jatkosuu nn ittelu  ja  toteuttaminen ovat siirtyneet rahoitustilanteen 
vuoksi. 

Nykyisen valtatien  5  parantamistoimenpiteet  Kinnarin  ja Nuutilanmäen 
 välillä,  Tarveselvitys  

Vuonna  1994 valtatielle 5 on  tehty tarveselvitys, jossa  on määritetty  tielle 
parantamistoimenpiteitä. Tarveselvitys tehtiin, koska yleissuunnitelman mu-
kainen uuden tien rakentaminen lykkääntyi. Tarveselvityksessä tieosuudelle 

 on  esitetty ohituskaistojen rakentamista sekä Purolaaksontien, Sairilantien 
sekä Tertin-  ja Norolantien liittymiin  pieniä parantamistoimenpiteitä. Lähes 
kaikki esitetyt parantamistoimenpiteet  on  toteutettu. Toteutetut toimenpiteet 
(nykytilanne)  on  esitetty hirviaita-  ja liittymätutkimuksen  yhteydessä taulu-
kossa  3.  

Kaakkois-Suomen tiepiirin  sujuvuusongelmaiset tieosat  
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella olevista sujuvuusongelmaisista tieosista 

 on  tehty selvitys vuonna  1 999.  Selvityksessä  Vt  5  välillä Mikkeli - Siikakoski 
määritettiin sujuvuusongelmaiseksi tieosaksi. Tieosa käsittää tässä selvityk-
sessä tarkasteltavan tieosuuden  ja  jatkuu tieosan  133  loppuun saakka. Sel-
vityksessä todetaan, että Mikkelistä Kinnarin eritasoliittymään saakka on-
gelmana  on  kapea poikkileikkaus, huono geometria sekä suuret liikenne- 
määrät, jotka aiheuttavat huonon palvelutason  (E31).  Myös Visulandesta 
Rahulaan tien geometria  on  huono  ja liittymätiheys  on  suuri. Lisäksi tieosuu-
della  on  jatkuva ohituskielto. 

Valtatie  5  hirvialta-  ja liittymätutkimus  välillä Kinnari  - Hatsola,  Toi -
menpideselvitys 
Valtatielle  5 on  laadittu hirviaita-  ja liittymätutkimus  välillä Kinnari - Hatsola 
(toimenpideselvitys). Selvityksessä  on  todettu, että uuden valtatien rakenta-
misen siirtyessä,  on  nykyisen tien liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen suju-
vuutta pyritty lisäämään parantamalla liittymiä, rakentamalla ohituskaistoja  ja 
järjestelemällä liittymiä.  Taulukossa  3 on  esitetty hirviaita-  ja liittymätutki-
muksessa selvitettyjä  yleisiin  ja  yksityisiin liittymiin tehtyjä toimenpiteitä (ny-
kyinen tilanne) tarkasteluosuudella. 
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Taulukko  3  Tarkastelujakson liittymiin  tehtyjä  para ntamistoimenpiteitä 
(Iiiftvmin nvkvtllanne).  /21/  

Yleisen tien  liittymät 	- Tehty toimenpide  
Kantatien  72 rampit  oikealle  kääntymiskaistat  ja  kiih-

dytyskaistat 
Visulanden - Parkkilan  pt 15142  väistötila,  valaistus 

Katu-  ja  yksityistieliittymät  Tehty toimenpide  
Jägerhornintie (Visulanden matkailukes- 
kus), Katajalandentie (Huusharju) 

kanavoitu korotetuin saarekkein, 
porttaalit,  valaistus,  60 km/h 

Purolaaksontie  (huoltoasema)  välstätila,  valaistus  
Sairilantie 
______________________________________  

väistötila,  oikealle  kääntymis-
kaista, valaistus  

Norolantie väistötila,  oikealle  kääntymis
-kaista, valaistus 

Tekeillä olevassa  hirviaita-  ja  liittymätutkimuksessa tieosuudelle  on  esitetty 
myös uusia  parantamistoimenpiteitä.  Selvityksen mukaan  2.  vaiheessa  pa-
rannettavat tarkastelujaksolla  olevat  liittymät  ovat  

• Hintsalanmäen  asuntoalueen liittymä (katu) sijaitsee noin  600  metriä 
 Parkkilan  paikallistien  15142 liittymän  eteläpuolella  tieosalla  130.  Ehdo-

tetaan tutkittavaksi, voiko  pääsytien asuntoalueelle  järjestää  Sairilantien 
 kautta  jyrkähkön liittymän  poistamiseksi. Liittymässä  on valtatielle  päin 

laskeva tasaus.  

• Visulanden - Parkkilan paikallistie  15142  liittyy  valtatiehen  heti  Myllyojan 
 sillan  jälkeen  tieosan  131 alkukohdassa.  Rakennetaan oikealle  käänty-

miskaista  liikenteen sujuvuuden parantamiseksi  ja  peräänajovaaran  vä-
hentämiseksi. Siltaa joudutaan  leventämään  ja  kevytväylää  siirtämään.  

2.2  Ongelmakartoituskysely  

2.2.1 	Yleistä 

Tarkasteltavan tieosuuden ongelmia selvitettiin  Tielaitoksen  henkilökunnalle 
tehdyn kyselyn avulla. Kysely lähetettiin muutamalle Mikkelissä työskentele-
välle, paikalliset olosuhteet  tuntevalle  Mikkelin kaupungin  ja  Tielaitoksen 
konsultoinnin  työntekijälle  loka-marraskuussa  2000.  Kyselyssä pyydettiin 
vastaajan mielipidettä  tiejaksolla esiintyneistä  ongelmista liittymissä,  tie-
osuuksilla,  liikenneturvallisuudessa sekä liikenteen ohjauksessa  ja  tiedotta-
misessa. Lisäksi kysyttiin  millä  liikenteen ohjauksen  tai telematiikan  toimen-
piteillä  tieosuuksia  ja  liittymiä  voitaisiin parantaa.  
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2.2.2 	Ongelmakohteet 

Liittymät  
Kyselyn mukaan tarkastelujaksolla kaikissa tasoliittymissä sivusuunnilta eri-
tyisesti vasemmalle kääntyminen  on  vaikeaa. Lisääntynyt maankäyttö  on 

 vaikeuttanut tilannetta  ja odotusajat  ovat varsinkin perjantai-  ja sunnun-
tairuuhkissa  kohtuuttomat. Riskinotot ovat lisääntyneet entisestään. 

Ongelmallisin  liittymä vastaajien mukaan  on Visulanden  matkailukeskuksen / 
Huusharjun liittymä  ja  tilanteen voi ennakoida pahentuvan maankäytön li-
sääntyessä  (mm.  mandollinen Carisonin rautakauppa). Liittymässä  on 60 
km/h  nopeusrajoitus,  jota  ei vastaajien mielestä noudateta. Lisäksi liittymäs-
sä  on  melko huonot näkemät Juvan suuntaan. Näkernät ovat kuitenkin riittä-
vät jopa  70 km/h nopeusrajoitukselle.  

Muita ongelmallisia liittymiä ovat 
• Sairilan  liittymä, joka  on näkemäoloiltaan  vaarallinen. Liittymän taannoi-

nen parantaminen  on  kuitenkin helpottanut tilannetta. 
•  Mikkelistä tultaessa Visulanden jälkeen vasemmalla puolella  on  huolto-

asema, jonka liittymä (Purolaaksontie) sijaitsee  notkossa  Mikkelistä tul-
taessa. Myös tämä tiittymä koettiin hankalaksi. 

•  Kinnarin eritasoliittymän (kantatien  72  liittymä)  rampin  muoto etelästä 
Pieksämäelle mentäessä  on  ongelmallinen. Ramppiin  on  vastikään tehty 
muutos, joka vaatisi etenkin liikenteen ohjauksen tehostamista viitostieltä 

 rampin  kautta Pieksämäen suuntaan, sekä kantatiettä  72  Kuopion suun-
taan mentäessä. 

• Hintsatanmäen  liittymä, joka sijaitsee noin  600  metriä Parkkilan paikallis-
tien  15142 liittymän  eteläpuolella.  Tie  liittyy valtatiehen rinteestä johtuen 
laskevalla tasauksella  ja risteää  sitä ennen valtatien suuntaisen kevyt- 
väylän kanssa. Liittymä  on  erityisesti liukkaalla kelillä vaarallinen. 

• Visulanden - Parkkilan paikallistieltä  15142  puuttuu oikealle kääntymis-
kaista. Liittymää edeltää Myllyjoen vesistösilta, joka nostaisi rakentamis-
kustannuksia. 

Tieosuudet  
Vastaajien mukaan tieosuuksilla  koko  jaksolla  on  perjantai-  ja  sunnuntai- 
iltapäivisin  ja  —iltaisin jatkuvia jonoja  ja nopeustaso  laskee selvästi  alle  salli-
tun. Työmatkaliikenne aiheuttaa myös arkipälvisin jonoutumista. Ongelmat 
ovat selvästi pahimmat välillä Visutanden matkailukeskus - Visulanden - 
Parkkilan paikallistie, jossa huono tiegeometria  ja  useat tasoliittymät tekevät 
ohittamisen mandottomaksi. 

Ohikulkutiejakso Tuppuralan (Graanin)  ja  Kinnarin eritasoliittymien välillä 
toimii vastaajien mielestä melko hyvin vaikka liikennemäärä  on  suuri  ja  ruuh-
ka-aikoina jonot ovat tavallisia.  Osa  vastaajista piti kyseistä tiejaksoa kuiten-
kin liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisena. 

Myös pyörätieverkon epäjatkuvuus  ja  puutteellinen opastus koettiin ongel- 
maksi, kuten myös liikenteen aiheuttama melu. Tarkastelujaksolla  on  koko 
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matkalla kevyen liikenteen väylä. Pyörätieverkon epäjatkuvu udella tarkoite-
taan mandollisesti pyörätien puolen vaihtumista valtatien toiselle puolelle 
Sairilan kohdalla  tai opastuksen  puutetta. 

Liikenneturvallisuus 
Turvattomimpina tiejaksoina  vastaajat pitivät Visulanden matkailukeskus - 
Parkkilantie väliä sekä Kinnarin eritasoliittymän ympäristöä Launialasta alka-
en. Visulanden matkailukeskuksen  ja Parkkilantien  välillä turvailisuusongel-
mia aiheuttavat suuri liittymätiheys  ja  huono geometria. Lisäksi  osa  liittymistä 

 on  vastaajien mielestä epähavainnollisia esimerkiksi ryhmittymistilojen osal-
ta. 

Tarkastelujakson  alusta Kinnarin eritasoliittymään tiegeometria  on  puutteelli-
nen. Launialassa  on  tapahtunut  2  kuolemaan johtanutta onnettomuutta /  100 

 milj. autokm.  

Liikenteen ohjaus  ja  tiedottaminen  
Osa  vastaajista koki liikenteen ohjauksen  ja  tiedotuksen puutteelliseksi lii-
kennemäärään nähden. Tilanne tarkastelujaksolla näyttää vastaajien mie-
lestä väistämättä huonontuvan laajentuvan maankäytön takia. Valtatie 
muuttuu yhä enemmän laajentuvan kaupungin tarpeisiin sopivaksi, mikä 
haittaa erityisesti paikallista liikennettä. Lisäksi  en nakko-opastusta tulisi li-
sätä. 

Vastaajien mielestä Kinnarin eritasoliittymässä  on hahmotusongelmia  Piek-
sämäen suunnasta tultaessa  ja  Pieksämäen suuntaan mentäessä. Liittymä 
vaatisi tehostettua opastusta. Lisäksi Visulanden matkailu keskuksen liitty -
mäalueella olevaa nopeusrajoitusta  60 km/h  ei huomata  ja /  tai  noudateta.  

2.2.3 	Parantamistoimenpiteet 

Liittymät  
Yleisesti liittymien parantamistoimenpiteiksi ehdotettiin havaittavuuden pa-
rantamista, jäsentämistä  ja ennakkoinformaation  lisäämistä. Lisäksi liittymien 
määrää voisi vastaajien mielestä vähentää yksityistiejärjestelyillä. 

Visulanden  matkailukeskuksen liittymään ehdotettiin tehostettua liikenteen 
ohjausta  loma-aikaan, kun liikenne  on  vilkasta. Lisäksi vielä toteuttamaton 
toimenpide  on liittymän porrastaminen T-liittymiksi.  

Vastaajien mielestä myös muuttuvilla nopeusrajoituksilla voisi kyselyn mu-
kaan saada aikaan turvallisuusvaikutuksia ruuhka-aikoina, vaikka ne huo-
nontavat vastaajien mielestä sujuvuutta. Toisaalta taas "normaaliajat" voivat 
ollakin turvallisuusmielessä sujuvamman liikenteen  ja  suurempien nopeuksi

-en  takia onnettomuusherkempiä. 

Paikallisen liikenteen liittymistä päätielle pitäisi vastaajien mielestä helpottaa, 
jotta sivusta tulevilla turvallisuutta huonontava riskienottamistarve vähenisi. 
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Tieosu udet 
Liikenneturvallisuusongelmia  voisi vastaajien mukaan helpottaa alentamalla 
nopeusrajoitusta (niin kuin  on  jo  osittain tehty)  60 km/h,  vaikka  se  toisaalta 
huonontaa osaltaan entisestään liikenteen välityskykyä. Yksi parannuseh-
dotus  on pitkämatkaisen  liikenteen ohjaaminen tiedotuksen avulla muille 
reiteille, esimerkiksi valtatielle  4 tai  Pieksämäen - Suonenjoen reitille. 

Paikallisetle  liikenteelle ei Visulanden matkailukeskuksen  ja Parkkilantien 
 välillä ole juuri vaihtoehtoista reittiä,  jolle  se  voitaisiin ohjata ruuhka-aikoina. 

Tieosuuden sujuvuusongelmia voitaisiin vastaajien mielestä parantaa myös 
muuttuvien nopeusrajoitusten  ja opasteiden  avulla. Lisäksi yleisesti tiedo-
tusta esimerkiksi säästä  (radio,  matkapuhelin, opasteet) tulisi lisätä. 

Pyörätieverkkoa  tulisi täydentää  ja  pyöräilijöiden opastusta lisätä. Lisäksi 
maisemaan sopivaa meluntorjuntaa voitaisiin suunnitella. Lisäksi vastaajien 
mielestä tieosuudelle tulisi lisätä tienkäyttäjiä palvelevaa ennakko-opastusta 
(kohdenimet  mm. Shell 24h, Visulanden matkailukeskus, Graanin liikekeskus 
/ Citymarket,  Prisma).  

2.2.4 	Muita kommentteja 

Pieniä parannustoimenpiteitä  on tarkastelujaksolle  tehty paljon (kevyen lii-
kenteen väylä  ja  alikulku, väistötiloja, oikealle kääntymiskaistoja, levähdys-
alueen poisto)  ja  joidenkin vastaajien mielestä vanhaa tietä ei voi "elvyttää" 
loputtomiin, joten uuden tien rakentamista ei tulisi enää viivyttää. Myös  on-
gelmakohtien kunnossapitomenetelmiin  tulisi vastaajien mielestä kiinnittää 
huomiota.  

2.3 	Maastokäynti 2O11.2OOO 

Suunnittelukohteeseen  tehtiin maastokäynti maanantaina  20.11 .2000  klo 
 9.30 - 11 .30. Maastokäynnin  aikana liikenne sujui hyvin  ja  jonoja ei ollut 

havaittavissa. Maastokäynnillä kiinnitettiin huomiota erityisesti liikenteen oh-
jaukseen sekä liittymissä että  koko tiejaksolla. 

Visulanden  matkailukeskuksen  ja  Purolaaksontien liittymät 
Visulanden  matkailukeskuksen / Huusharjun asuinalueen sekä Purolaak-
sontien (Shellin) liittymässä näkemät Juvan suuntaan ovat huonot tien geo-
metrian vuoksi. Lisäksi matkailukeskuksesta tultaessa viitta Mikkeliin  on  si-
joitettu liittymän puolelle tien vasempaan reunaan kun taas viitat Kuopioon  ja 

 Savonlinnaan  on  sijoitettu liittymän vastakkaiselle puolelle oikeaan laitaan. 
Myös Huusharjun asuinalueelta tultaessa opasteet  on  toteutettu samalla 
periaatteella. Maastokäynnillä todettiin, että viitat voisivat selvyyden vuoksi 
sijaita samassa paikassa, esimerkiksi vastakkaisella puolella tietä. Opastus 
Visulanden matkailukeskukseen oli riittävä. Opastauluja  on  sekä Landen että 
Kuopion suunnasta tultaessa. 
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Kuva  5 	Purolaaksontien (Shell/n)  liittymässä näkemä Juvan suuntaan  
on  huono tiessä olevan  not  kon  vuoksi.  

Kuva  6 	Visulanden matkailukeskukselta  tultaessa viitta Mikkeliin näkyy 
kuvan vasemmassa laidassa  ja  vi/tat  Kuopioon  ja  Savonlinnaan 
kuvan oikeassa laidassa tien toisella puolen. 
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Kinnarin eritasoliittymä (kantatie  72)  
Kantatien  72  rampin  liittymä Kinnarin eritasoliittymässä Mikkelistä Pieksä-
mäen suuntaan mentäessä  on  sekava  ja  vaikea hahmottaa  (kuva  7)  epäta-
vallisten keskikorokkeiden  ja  ajolinjojen  vuoksi. Opastus sinänsä ei ole ete-
lästä tultaessa puutteellinen vaan hahmotusongelmia aiheuttaa erikoinen 
liittymäratkaisu. Pieksämäen suunnasta tultaessa ennen Kinnarin eritasoliit-
tymää  on A-tyypin opastaulu, jossa  on  opastettu Mikkelin  ja  Kuopion suun-
taan. Ennen Kuopion  rampin  liittymää  on  lisäksi opastettu  B-tyypin opastau

-lulla  sekä viitalla  rampin  liittymän  kohdalla. Mikkeliin  on  opastettu  vain  viitalla 
 rampin  liittymässä  (kuva  8),  mikä johtunee siitä, että Mikkelin ramppi  on  lä-

hempänä suunnistustaulua  ja  B-tyypin opastaulua ei ole katsottu tarpeelli-
seksi. Maastokäynnillä kuitenkin todettiin, että myös Mikkeliin voitaisiin 
opastaa  B-tyypin suunnistustaululla, jolloin viitoitus olisi yhdenmukainen. 
Kyselyn mukaan ongelmia oli kuitenkin enemmän Kuopion suuntaan lähte-
vän  rampin  liittymän  hahmottamisessa.  Rampin  liittymän viitoitusjärjestelyjä 

 onkin muutettu joulukuussa  2000  siten, että viitta  on  siirretty  rampin  alusta 
keskikorokkeen päähän. Lisäksi liittymään  on  lisätty Launialan  ja  Salosaaren 

 uusi viitta. Järjestelyt muutoksen jälkeen  on  esitetty kuvassa  9.  

Kinnarin eritasoliittymän viitoissa ei ole etäisyyksiä kohteisiin.  Asia  tulisikin 
korjata merkkien uusimisen yhteydessä.  

Kuva  7 	Kinnann entasoliittymän  rampin  liittymä Mikkelin suunnasta 
tultaessa. 
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Kuva  8 	Kantatieltä  72  tultaessa  A-tyypin suunnistustaulun ilsäksi Mik- 
kelin suuntaan  on  opastettu viitoin  rampin  liittymässä. Kuopion 
suuntaan  on  opastettu sekä  B-tyypin opastauluin ennen llltty

-mää  että viitoin  rampin  liittymässä.  

Kuva  9 	Liittymän  uudet viitoitusjärjestelyt 
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Kinnarin eritasoliittymän rampit kantatieltä  72  tultaessa sekä Mikkelin että 
Kuopion suuntaan lähdettäessä ovat hyvät. Kiihdytyskaistat ovat riittävän 
pitkät, joten liittyminen päätien liikennevirtaan ei aiheuta ongelmia.  Sen  si-
jaan Mikkelin suunnasta tultaessa kantatielle  72  kääntyminen rampille tulee 

 mutkan  jälkeen hieman yllättäen vaikka ennen mutkaa  on suunnistustaulu. 
 Lisäksi kääntymiskaista  on  melko lyhyt  (kuva  1 0) ramppia edeltävästä  sil-

lasta  johtuen. Myös Kuopion suunnasta tultaessa kääntymiskaista kantatielle 
 72  johtavalle rampille  on  melko lyhyt  ja  kääntyminen rampille  on  jyrkkä.  Tar-

kastelujaksolla  olevissa eritasoliittymissä (Kinnari  ja Graani)  ei ole  er-
kanemisviittoja rampeille käännyttäessä,  koska kääntyminen rampille  on 

 melko jyrkkä.  

Kuva  10 	Kinnarin eritasoliittymässä etelästä tultaessa kääntyminen 
rampille  tulee melko nopeasti  ja kääntymiskaista  on  lyhyt. 

Yksityistie-  ja katuliittymät 
Tarkastelujaksolla  on  paljon yksityistie-  ja katuliittymiä.  Kaikki liittymät käytiin 
maastokäynnillä läpi  ja  huomiota kiinnitettiin näkemiin sekä liikenteen ohja-
ukseen  ja viitoitukseen.  Kuten  jo  aikaisemmin todettiin, liittymiin  on  tehty 
viime vuosina melko paljon pieniä parantamistoimenpiteitä, kuten käänty -
miskaistoja  ja väistötiloja. 

Yksityistie-  ja katuliittymistä Hintsalanmäen  liittymä  on  ongelmallinen liitty-
mää edeltävästä mäestä johtuen  (kuva  11).  Lisäksi  tie risteää  kevyen liiken-
teen väylän kanssa ennen valtatien liittymää  ja kärkikolmio  sijaitsee kevyen 
liikenteen väylän takana vastoin yleistä käytäntöä Erityisesti liukkaalla talvi- 
kelillä liittymä  on  vaarallinen. Maastokäynnillä todettiin, että liittymään voisi 
lisätä varoitusmerkin jyrkästä mäestä  ja  I tai risteävästä  kevyestä liikentees-
tä. 
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Kuva  11 	Hintsalanmäen  liittymä  on on  ge/ma/linen  jyrkän mäen  ja  risteä - 
vän  kevyen liikenteen väylän vuoksi.  

Myös muissa  yksityistie-  ja  katuliittymissä  liittyvä  tie  risteää  kevyen liikenteen 
väylän kanssa ennen liittymää. Muissa liittymissä ei vastaavaa tilannetta 
kuitenkaan ole, vaan  kärkikolmio  on  sijoitettu kevyen liikenteen väylän eteen.  

Kuva  12 	Norolantien  liittymä Juvan suunnasta kuvattuna.  
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Kuva  13 	Visulanden - Parkkilan  paikallistien  15142  liittymä. Liittymään 
ei ole rakennettu kaantymiskaistaa oikealle, koska  sillan  le

-ventäminen  aiheuttaisi huomattavasti lisäkustannuksia. Tässä 
liittymässä kärkikolmio sijaitsee ennen kevyen liikenteen väy-
lää. 

Kaksiajoratainen tieosuus 
Kaksiajorataisella tieosuudella  Landen suuntaan mentäessä  oikeanpuolei-
nen ajokaista  päättyy  Kaihun eritasoliittymässä käännyttäessä  Kouvolan  ja 

 Lappeenrannan suuntaan. Kaistan päättyminen voi  tulla  yllätyksenä vaikka 
 opasteet  ennen liittymää ovatkin hyvät  (kuva  14).  Ennen liittymää  on  talviai-

kaan  60 km/h  nopeusrajoitus.  

Ongelmakartoituskyselyssä  toivottiin lisää opasteita  G  raanissa  sijaitseviin 
 automarketteihin.  Autoilija näkee Mikkelistä tullessaan tieltä marketit  ja  on 

 hyvin loogista että  marketteihin  kulku tapahtuu  Graanin  liittymästä.  

Kaksiajorataisen  tieosuuden opastus  on  yleisesti hyvä. Etelään mentäessä 
 opasteissa  ei ole kuitenkaan mainittu Helsinkiä vaan Landen suuntaan 

 opastauluissa  lukee LAHTI  ja  JYVÄSKYLÄ.  Pitkämatkaiselle  liikenteen kan-
nalta olisi selkeämpää,  jos  tiellä  opastettaisiin  myös Helsinkiin. Helsinkiin 

 opastaminen  kyseisessä kohdassa ei ole kuitenkaan  Tielaitoksen  ohjeiden 
mukaista.  
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Kuva  14 	Kaksiajorataisella tieosuudella  Landen suuntaan mentäessä 
toinen  ajokaista  päättyy kääntyen Lappeenrannan  ja  Kouvolan 
suuntaan.  

Launialan  kohdalla  on  sattunut kaksi kuolemaan johtanutta kohtaamison-
nettomuutta vuosina  1995-1999,  Tiejaksolla tarkastelujakson  alusta Kinnarin 
eritasoliittymään ohitusnäkemät ovat melko huonot, mutta ohittaminen kysei-
sellä tieosuudella  on  kuitenkin sallittua. Tilanne voi aiheuttaa vaarallisia ohi-
tuksia, minkä vuoksi kyseiselle välille voisi harkita ohituskieltoa. Pitkä ohitus- 
kielto haittaisi kuitenkin merkittävästi hitaiden kulkuneuvojen (esim. traktorit) 
ohittamista. 
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3  PARANTAMISTOIMENPIDE -EHDOTUKSET  

	

3.1 	Yleistä  

Tiejaksolle  suunniteltiin ongelmakartoituskyselyn, maastokäynnin, hanke- 
ryhmän palautteen  ja Konsultoinnin telematiikan  asiantuntijoiden kommentti-
en perusteella sekä perinteisen liikenteen ohjauksen että telematiikan toi-
menpiteitä. Parantamistoimenpiteet  on  esitetty siten, että kohdassa  3.2 on 

 esitetty kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteitä  ja telematiikan sovelluk-
sia  on  esitelty luvuissa  3.3-3.5. 

	

3.2 	Kiinteän liikenteen ohjauksen keinot  

Liittymien näkemäongelmiin  ei liikenteen  hallinnan  keinoilla voida puuttua 
muuten kuin alentamalla nopeusrajoitusta päätiellä, jolloin liittyminen  pää-
tielle  on  helpompaa. Opastuksessa  ja viitoituksessa havaittuja  ongelmia voi-
daan  sen  sijaan parantaa kiinteän liikenteen ohjauksen keinoin. 

Vuonna  1998 on  tehty Etelä-Savon viitoituksen yleissuunnitelma. Suunnitel-
massa  on  esitetty myös tarkastelujakson viitoitus. Viitoitus tarkistettiin  ja sen 

 todettiin olevan tarkastelujaksolla lähes suunnitelman mukainen. Visulanden 
- Parkkilan paikallistien liittymän viitoituksessa  on  kuitenkin pieniä puutteita. 

 Li itteessä 1 on  esitetty Parkkilantien liittymän viitoitu ksen nyky-/tavoitetila. 
Liitteen kuvasta nähdään, että nykytilanteessa viitoitussu unnitelman mukai-
sesta ratkaisusta Parkkilantien liittymästä puuttuu opasviitta Visulahteen, 
yksityistieliittymää kuvaavat nuolet sekä tien numerot etäisyystauluista.  Lut-
tymän viitoitus  esitetään parannettavaksi osittain viitoitussuunnitelmasta poi-
keten seuraavin toimenpitein: 

•  Tien  numeroiden lisääminen etäisyystauluihin, myös Mikkelin suuntaan 
(ei esitetty viitoitussuunnitelmassa). 

•  Yksittäiset tien  u meromerkit  esitetään poistettavaksi 
• Yksityistieliittymää  kuvaavien nuolien lisääminen 

Visulanden opasviittaa  ei esitetä lisättäväksi liittymän viitoitukseen paikallis-
tien vähäisen liikennemäärän vuoksi. 

Kuvassa  15 on  esitetty Tielaitoksen viitoitusohjeiden mukaisesta viitoituk-
sesta valta- jaltai kantatien eritasoliittymässä (ei moottoritie). Graanin  ja  Kin-
narin eritasoliittymien viitoitus tarkistettiln myös viitoitusohjeiden perusteella, 

 ja viitoituksen  todettiin olevan ohjeiden mukainen molemmissa eritasoliitty-
missä. 
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Kuva  15  Tielaitoksen viitotusohjeiden  mukainen esimerkki valta-  ja kan
-tateiden eritasoliittymien viitoituksesta  (ei moottoritie).  /19/  

Kinnarin  ja Graanin eritasoliittymien kääntymiskaistojen  alussa ei ole  er-
kanemisviittoja. Tielaitoksen viitoitusohjeissa  todetaan, että erkanemisviittaa 
käytetään pääasiassa moottoriväylillä. Lisäksi erkanemisviittaa käytetään 
tienviitan sijasta perusverkon eritasoliittymässä, kun erkaneminen ei edellytä 
nopeuden olennaista vähentämistä. Sekä Kinnarin että Graanin eritasoliitty-
missä kääntyminen rampille  on  melko jyrkkä  ja  liittymissä  on  käytetty tien-
viittoja, joten erkanemisviitan käyttö ei ole perusteltua.  /19/ 

Visulanden  matkailukeskuksesta sekä Huusharjun asuinalueelta tultaessa 
opastaulut Mikkeliin sekä Kuopioon  ja  Savonlinnaan esitetään siirrettäväksi 
samalle puolelle tietä samaan paikkaan.  Paras  paikka tauluille  on  tien vas-
takkaisella puolella tulosuunnasta katsottuna. Tällöin opasteet toteutetaan 
yksipuolisena. Lisäksi mikäli muuttuvia nopeusrajoituksia ei toteuteta, Visu-
landen matkailukeskuksen liittymäalueella nopeusrajoitusta voitaisiin tehos-
taa maalamalla nopeusrajoitus  (60) ajorataan 

Hatsolanmäen  liittymässä esitetään kärkikolmion siirtämistä kevyen liiken-
teen väylän eteen, mikä  on  yleinen käytäntö. Tällöin väistämisvelvollisuus 
kevyen liikenteen kanssa olisi selkeämpi. Mikäli merkin etäisyys liittymästä 

 on  yli  20  metriä, tulee merkki toistaa. Tässä tapauksessa niin ei kuitenkaan 
ole, joten ainoastaan merkin siirto riittää. 
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Ohituskaista  Kuopion suuntaan alkaa hieman yli kilometrin Visulanden - 
Parkkilan paikallistien liittymän jälkeen. Ohituskaistasta informoidaan kuiten-
kin vasta  500  metriä ennen kaistan alkua. Informaatiota esitetään Iisättäväk

-si  myös aikaisemmin, kaksiajorataisen tieosuuden jälkeen. Tällöin ohitukset 
tarkastelujaksolla etenkin Tuppuralan  ja  Kinnarin eritasoliittymien välillä vä-
henevät. Merkki esitetään sijoitettavaksi esimerkiksi noin  750 m kaksiajora-
taisen  tieosuuden loppumisen jälkeen, jolloin ohituskaistan alkuun  on  mat-
kaa noin  6 km. Informaatiotaulu  voidaan toistaa esimerkiksi  3  kilometrin jäl-
keen, jolloin ohituskaistan alkuun  on  matkaa noin  3 km. 

Esitettävät  kiinteän liikenteen ohjauksen keinot  on  esitetty yhteenvetona 
seuraavan sivun kuvassa  16. 
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3.3 	Tiedotus  

3.3.1 	Yleistä tiedottamisesta 

Tietoa liikenteestä voidaan välittää tielläliikkujille sekä ennen matkaa että 
 matkan  aikana. Nykyisin käytettäviä liikenteen tiedotuskanavia ovat 

- Tienkäyttäjän  linja  0200-2100  
- 	Tielaitoksen tiedotuspisteet palvelualueilla 
- 	Radio  

Radion RDS-liikennetiedotuspalvelu 
- 	Teksti -tv 
- 	Internet  
- Tietyökartta 
- 	Muuttuvat  tai  kiinteät tiedotustaulut (tienvarressa) 
-  Sanomalehti 

Lisäksi tällä hetkellä  on  koekäytössä RDS-TMC-liikennetiedotusjärjestelmä. 

Matkapuhelinta (tekstiviesti, wap, SMS)  voidaan  ja  tulevaisuudessa varmasti 
tullaan käyttämään myös liikenteen tiedotusvälineenä. Matkapuhelimen 
kautta saatava tiedotuspalvelu  on  kuitenkin ns. lisäarvopalvelua, jossa  Tie- 
laitoksen tiehallinto toimii ainoastaan tiedontuottajana  ja  itse palvelun tarjoaa 
joku muu osapuoli. Tämän vuoksi matkapuhelimen käyttöönoton nykytilan-
teesta tehdään tässä yhteydessä  vain  lyhyt katsaus, eikä sitä tarkastella 
erillisenä toimenpiteenä. 

Kaikki Tielaitoksen liikennetiedotus tapahtuu liikennekeskuksen kautta. Lii-
kennekeskuksessa tehdään liikennetiedotteet, jotka välitetään tiedotusväli-
neille. Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskus toimittaa ke-
liennusteita, tietoa liikennetilanteista sekä tietöistä  ja  muista liikenteen häiri-
öistä Kaakkois-Suomen alueen paikallisradioille, internetiin, teksti-tv:hen, 
autoilijoiden näyttöpäätteisiin (RDS-TMC-viesteinä),  TV:n aamulähetyksiin ja 

 raja-asemille.  Lisäksi liikennekeskus kokoaa Kesän tietyöt  -kartan  aineiston 
Kaakkois-Suomen tiepiirin osalta. 

Tässä selvityksessä tarkasteltavalla tiejaksolla ongelmat ajoittuvat tiettyyn 
aikaan viikosta  ja  vuorokaudesta. Tällöin tulisi kiinnittää huomiota tiedottami-
seen ennen matkaa, jolloin autoilija voisi ennakoida tilanteen  ja  suunnitella 
matkansa hiljaisempaan aikaan  tai  käyttää mandollisesti vaihtoehtoista reit-
tiä. Mandollisia tiedotuskanavia ovat esimerkiksi liikenteen tiedotuspisteet, 
internet, paikallisradiot sekä RDS-TMC-liikennetiedotusjärjestelmä. Myös 
internetin käyttö lisääntyy jatkuvasti. 

Tienvarsilaitteilla  tiedottaminen voitaisiin tässä tapauksessa toteuttaa mah-
dollisesti siten, että tiedotus tapahtuisi pohjoisesta  ja  etelästä tuleville  jo  en-
nen Mikkeliä. Tällöin liikenne ohjattaisiin toiselle reitille, mikäli tarkastelujak-
solla  on  ongelmia. Toisaalta tarkastelujakso  on  niin lyhyt, että vaihtoehtoisen 
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reitin käyttäminen saattaisi olla hitaampaa kuin tarkastelujakson kautta kul-
keminen, vaikka tiejakson välityskyky olisikin huonontunut. Tämän vuoksi 
vaihtoehtoisesta reitistä tiedottamista ei esitetä.  Sen  sijaan liiken netilan-
teesta  tai sää-  ja keliolosuhteista  voidaan tiedottaa muuttuvien nopeusrajoi-
tusten yhteydessä. Yhtenä erillisenä toimenpiteenä tarkastellaan muuttuva 
nopeusrajoitus  I  tiedotustaulu  —yhdistelmää. Toimenpidettä  on  tarkasteltu 

 mu uttuvien  nopeusrajoitusten järjestelmä yhteydessä.  

3.3.2 	Radio  

Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskuksesta toimitetaan 
Kaakkois-Suomen alueen paikallisradioille keliennusteet neljä kertaa päiväs-
sä. Käytännössä paikallisradio saa tiedot internetistä, johon tiedot päivite-
tään liikennekeskuksesta. Lisäksi sekä valtakunnalliseen yleisradioon että 
paikallisradioille toimitetaan tietoa liikenteen häiriötilanteista, tietöistä  ja  keli-
rikoista. Kiireelliset tiedot liikennehäiriöistä toimitetaan faksilla  tai  puhelimel-
la. Myös juhlapyhien liikenteestä  ja  liikenne-ennusteista tehdään tiedotusvä-
lineille erilliset tiedotteet (esim. joulu-  ja juhannusliikenne).  

Tiedotusta tarkastelujakson liikenneolosuhteista paikallisradion kautta esi-
tetään toteutettavaksi laajemmin. Tiedottam  men  edellyttää liikenteen mitta-
uspisteen toteuttamista kyseiselle tiejaksolle. Tiedotus esitetään toteutetta-
vaksi siten, että liikennekeskuksesta toimitetaan tiedote Mikkeli - Visulahti - 
tiejakson liikennetilanteesta sekä ennuste liikenteen kehittymisestä radioka-
naville, josta  se  välitetään kuulijoille. Tiedotusta esitetään tehtäväksi aluksi 
viikonloppuliikenteen aikaan, jolloin ongelmat tarkastelujaksolla  on  suurim-
mat. Mandollisia radiokanavia, joiden kautta tiedotusta voidaan tehdä ovat 

 mm.  YLE:n valtakunnallinen  radio (Radio Suomi),  YLE:n paikallisradion 
(Etelä-Savo)  sekä esim.  Radio Nova. Radio  Suomen liikenneradion lähetys 

 on  perjantaisin  ja  radio Novan liikenneaiheinen  ohjelma sunnuntaisin.  

3.3.3 	RDS-TMC-liikennetiedotuspalvelu 

RDS -TMC  (Radio Data System - Traffic Message Channel) liikennetiedo-
tuspalvelu  hyödyntää RDS-tekniikan mandollisuutta lähettää viestejä digitaa-
lisessa muodossa  radion  FM-kanavilla. Ajoneuvossa oleva RDS-TMC vas-
taanotin avaa viestin  ja  esittää  sen  kuljettajan valitsemalla kielellä joko pu-
huttuna, kirjoitettuna näyttöruutuun  tai  symbolina kartalla. Tiedotteen  vas-
taanottaminen  vaatii erillisen TMC-vastaanottimen näyttöruudun ajoneu-
voon. RDS-TMC-liikennetiedotuspalvelu soveltuu hyvin nopeasti toimitetta-
van  ja  tarvittaessa alueellisesti toimitettavan liikennetiedotuksen kanavaksi. 
RDS-TMC-liikennetiedotuspalvelu  on  käytössä Etelä-Suomessa  ja  tiedotus- 
palvelun laajentaminen  koko  Suomeen  on  käynnissä. Näin  ollen  tiedotteita 
voidaan vastaanottaa lähitulevaisuudessa myös tarkastelujakson liikenneti-
lanteesta. Tiedottaminen edellyttää liikenteen mittauspisteen rakentamista. 
Ajoneuvossa olevat tiedotteiden vastaanottolaitteet yleistyvät varmasti tule-
vaisuudessa, jolloin tiedotus tavoittaa yhä suuremman tienkäyttäjäjoukon. 

 /81,113/ 
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3.3.4 	Matkapuhelin 

Lähes jokaisella suomalaisella  on  käytössään matkapuhelin, minkä vuoksi 
tiedotusta matkapuhelimen avulla ollaan kehittämässä. Tulevaisuudessa 
RDS-tiedotteet  on  mandollista saada myös tekstiviestinä matkapuhelimiin. 
Tiedotteiden lähettämistä varten muodostetaan asiakaspalveluryhmiä, joihin 
tietoa haluava voi liittyä. Palvelun tarjoaa joku muu palvelun tuottaja kuin 
Tielaitoksen Tiehallinto. Tarkoituksena  on,  että tiedotteita voidaan toimittaa 
sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Palvelun hinnasta ei ole vielä tietoa. 

 /13/ 

3.3.5 	Internet  ja  tiedotuspiste 

lnternetin  kautta Tielaitoksen sivuilta  on  saatavissa paljon monipuolista tie-
toa liikenne- sekä  sää-  ja keliolosuhteista  eri puolella Suomea. Jokaiselta 
sääasemalta  on  esitetty tieto ilman  ja  tien lämpötilasta sekä kuvaus  sää- 
olosuhteista. Lisäksi internetistä  on  saatavilla alueelliset keliennusteet lähi- 
tunneille  ja  sivuilla voi katsoa kelikameroiden välittämää kuvaa. Liikenneti-
lanteesta  on  saatavilla tietoa Etelä-Suomen  ja Tampereen  seudulta. Tietyö- 
tietoja internetissä  on  koko  maan kattavasti. 

Mikäli tarkastelujaksolle toteutetaan ajantasainen liikenteen seu rantajärjes-
telmä, voidaan sääaseman  ja kelikameroiden  havaintojen  ja  kuvan avulla 
välittää tietoja tarkastelujakson  sää-  ja keliolosuhteista internetin  kautta. 
Myös automaattisilta mittauspisteiltä  ja liikennekameroiden  avulla voidaan 
välittää tietoa liikenneoloista. Tiedon lisääminen internetiin esitetäänkin siinä 
tapauksessa, että ajantasainen liikenteen seu rantajärjestelmä toteutetaan. 

Tiedotusta voidaan tehdä myös Tielaitoksen tiedotuspisteen kautta,  jota 
 esitetään toteutettavaksi jollekin läheiselle huoltoasemalle. Tiedotuspistees

-sä  näytettävä tieto luetaan internetistä, jolloin näytettävät sivut tulee tehdä 
 ensin internetiin. Tiedotuspisteet  ehdotetaan toteutettavaksi Tielaitoksen 

Liikenteen tiedotuspistekonseptin mukaisina infopisteinä. Tiedotuspisteen 
palvelun perustan muodostaa palveluautomaatti, joka  on internet-selaimella 

 varustettu mikrotietokone. Konseptin mukainen tiedotuspiste tarjoaa ajan- 
tasaista tietoa  tie-  ja liikenneoloista,  liikenneturvallisuudesta  ja Tielaitoksen 

 toiminnasta. Tässä yhteydessä tiedotuspisteessä voitaisiin esittää lisäksi 
tietoa tarkastelujakson Ilikennetilanteesta. Mikäli tiedotuspisteestä oletetaan 
saatavan hyötyä tarkastelujaksolla havaittu ihin lilkennetilanteesta aiheutuviin 
ongelmiin,  tu  lee tiedotuspisteessä  esittää tietoa tarkastelujakson liikenteestä 
sekä liikenne-ennusteista. Tällöin tiedottaminen edellyttää ajantasaisen lii-
kenteen seurantajärjestelmän toteuttamista. 
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3.3.6 	Yhteenveto  

Liikennetiedotu ksen  lisäämistä tarkastelujaksolla esitetään toteutettavaksi 
 radion, internetin ja tiedotuspisteiden  kautta. Tiedottamisesta saadaan  paras 
 hyöty, mikäli tarkastelujaksolle toteutetaan ajantasainen liikenteen seuran-

tajärjestelmä. Myös seuraavassa kappaleessa esitettävät muuttuvat nopeus- 
rajoitukset edellyttävät ajantasaisen liikenteen seurantajärjestelmän toteut-
tamista. Tämän vuoksi tiedotuksen lisääminen  on  kiinteässä yhteydessä 
muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän toteuttamiseen  ja seu rantajärjestel

-mää  pystytään hyödyntämään parhaiten toteuttamalla molemmat  paranta-
misehdotukset.  Liikenteen tiedotuksen lisäämistä  ja  kehittämistä esitetäänkin 
toteutettavaksi  vain,  mikäli muuttuvat nopeusrajoitukset toteutetaan.  

3.4 	Muuttuvat  nopeusrajoitukset  (järjestelmä)  

3.4.1 	Yleistä 

Muuttuvia nopeusrajoituksia voidaan käyttää  mm.  teillä, joilla suuren liiken-
nemäärän vuoksi liikenneturvallisuus huononee, liikenne jonoutuu  ja  keski-
nopeus laskee useita kertoja viikossa. Tällöin muuttuvien nopeusrajoitusten 
tavoitteena  on ajonopeuksien  alentaminen  ja harmonisointi  ongelma-aikoina 
turvallisuuden  ja  kapasiteetin lisäämiseksi. Normaali nopeusrajoitus voidaan 
säilyttää ongelma-aikojen ulkopuolella. Julkaisussa "Tielaitoksen toiminta-
linja muuttuvien nopeusrajoitusten käytöstä"  on  esitetty, että muuttuvia no-
peusrajoituksia voidaan käyttää sellaisissa kohteissa, joissa järjestelmän 
tarve  ja hyödyt  pystytään perustelemaan (taloudellisu uslaskelma). Suurin 
hyöty saadaan todennäköisesti sellaisilla tieosilla, joilla  on  sekä välityskyky-
ongelmia että  sää-  ja keliongelmia. Suositeltavia  muuttuvien nopeusrajoi-
tusten käyttökohteita ovat moottoriliikennetiet (suuri liikennemäärä  ja  korkea 
onnettomuusaste), osin moottoritiet (suuri liikennemäärä)  ja  ne sekaliikenne-
tiet, joilla  on  keskimääräistä korkeampi onnettomuusaste  ja  runsaasti liiken-
nettä. Julkaisussa  on  määritelty tällaiset mandolliset tiejaksot  ja sen  mukaan 
valtatie  5  välillä Mikkeli - Visulahti ei kuulu esitettyihin mandollisiin käyttö- 
kohteisiin.  /9/, /18/  

Muuttuvia nopeusrajoituksia esitetään kuitenkin toteutettavaksi tarkastelu-
jaksolle Mikkeli - Visulahti, koska ongelmat tiellä ovat sellaisia, että muuttu

-villa  nopeusrajoitusten voidaan olettaa parannettavan tilannetta. Muuttuvat 
nopeusrajoitu kset voidaan toteuttaa joko järjestelmänä  tai  yksittäisessä  on-
gelmakohteessa.  Tässä yhteydessä tarkastellaan molempia vaihtoehtoja.  /9/ 

3.4.2 	Tarkasteluosuus  ja ohjaustaso 

Tarkastelujaksolla  suurimmat liikennemäärät ovat kaksiajorataisella tieosuu-
della. Ongelmat ovat kuitenkin suurimpia kaksiajorataisen tieosuuden pää-
tyttyä aina Parkkilantien liittymään saakka. Muuttuvien nopeusrajoitusten 
järjestelmä esitetään alkavaksi Tuppuralan (Graanin) eritasoliittymästä  ja 
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päättyväksi Visulanden - Parkkilan  paikallistien liittymään, jonka jälkeen mel-
ko pian alkaa ohituskaista Juvan suuntaan. Tieosuuden pituus  on 6,2 km. 

 Nykyiset nopeusrajoitukset välillä Kaihun eritasoliittymä - Norola  on  esitetty 
kuvassa  17. 

Kuva  17 	Nykyiset nopeusrajoitukset molemmilla ajoradoilla  va  Itatiellä  5  
välillä Kaihun entasoliittymä - Norola. 

Selvityksessä"Tielaitoksen  toimintalinja muuttuvien nopeusrajoitusten käy-
tössä" esitetään, että  70 km/h nopeusrajoituksen  käyttöä tulee selvittää vuo-
sien  1999-2001  aikana. Tässä yhteydessä tiejaksolle esitetään käytettäväksi 
nopeuksia  50 / 60 / 70 / 80 km/h,  jolloin myös  70 km/h rajoituksen  käytöstä 
saadaan kokemuksia. Tarkasteltavalla tiejaksolla  on  ajoittain varmasti pe-
rusteltua käyttää  70 km/h nopeusrajoitusta  normaalin  80 km/h  sijasta. Lisäksi 
Visulanden matkailukeskuksen liittymässä voidaan mandollisesti kokeilla  70 
km/h nopeusrajoituksen  käyttöä nykyisen  60 km/h  sijasta hyvissä  sää-  ja 
keliolosuhteissa  hiljaisen liikenteen aikana.  /18/  

Muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmän tulisi tarkasteluosuudella olla lii-
kennevirran  ja  liikenteen poikkeuksellisten häiriötilanteiden mukaan ohjatta-
va. Tielaitoksen selvityksessä "Selvitys muuttuvien nopeusrajoitusten käyt-
töönotosta" suositellaan kuitenkin, että nopeusrajoitusjärjestelmiä tulisi oh-
jata kaikkien ohjaukseen vaikuttavien olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi 
esitetään, että järjestelmä toteutetaan sekä liikennevirran että  sää-  ja kelitie

-don  perusteella ohjattavaksi. Selvityksen mukaan yksiajorataisilla tieosuuk-
silla, jossa ongelmana  on välityskyky,  tulisi muuttuvien nopeusrajoitusten 
ohjauksen vaatimustaso olla sään,  kelin ja  valoisuuden osalta vähintään  S2 

 sekä liikennevirran  ja häiriötilanteiden  osalta vähintään  L2. Vaatimustasojen 
 erot  on  esitetty taulukoissa  4  ja  5. /9/ 
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Taulukko  4 Vaatimustasojen  erot ohjattaessa rajoituksia liikennevirran  ja 
Iiikntcn hiriötiIanteidn nerusteella  /9/  

____________________  Vaatimustaso  Li  Vaatimustaso  L2  
Rajoitusten  muuttami- - 	Automaattinen  - 	automaattinen  tai  kello- 

nen - 	 Ajantasainen  rajoitusten ohjattu 
muuttaminen  Ilikennevir- - 	ennusteisiin pohjautuva  
ran  ja  häiriötilanteen pe-  rajoitusten muuttaminen  
rusteella - 	ennusteiden paikkansa- 

- 	ihminen valvojana  pitävyyden  valvonta  
- 	ihminen valvojana 

Tiedon  keräys - 	kattava liikenteen  ja  - 	ennusteiden merkitys  
häiriötilanteiden  seuranta tärkeä  

- 	karkea  liikennevirran 
_________________________ _________________________ seurantajärjestelmä  

Taulukko  5 Vaatimustasojen  erot ohjattaessa rajoituksia sään,  kelin ja va- 
Inkciiiiden nerusteella  /9/  

____________________  Vaatimustaso  Si  Vaatimustaso  S2  
Rajoitusten  muuttami- - 	automaattinen, ajan-  - 	ihmisen päätökseen  

nen  tasainen rajoitusten perustuva rajoitusten 
muuttaminen muuttaminen  

- 	ihminen valvojana  - 	ihminen valvojana  
- 	rajoitus voi olla  tilapäl- - 	rajoitusten muutokset  

sesti knteerien  mukaista tapahtuvat harvemmin 
alhaisempi kuin tasolla  Si  

- 	rajoitus voi olla tilapäi- 
sesti  kriteerien  mukaista  

_________________________ _________________________  alhaisempi 
Tiedon  keräys - 	kattava tieosuuden  seu- - 	ennusteiden merkitys  

rantajärjestelmä  tärkeä  
- 	karkea tieosuuden  seu- 

_________________________ _________________________ rantajäjestelmä  

Uusien muuttuvien  nopeusrajoitusjärjestelmien  tulisi olla automaattisesti  oh -
jattuja,  jolloin järjestelmän toimintaa ainoastaan valvotaan  liikennekeskuk-
sesta.  Mikäli järjestelmän  ohjaustasoksi  toteutetaan  Li, se  edellyttää  LAM- 
pisteiden rakentamista  500  metrin välein. Tämä  on  kuitenkin erittäin kattava 
liikenteen  seurantajärjestelmä,  jonka käyttöön ei Suomessa ole juurikaan 
perusteita.  Ohjaustasolla  L2  riittää harvempi liikenteen  mittauspisteverkko. 

 Si  tasolla  sääasemia  tulee olla  5  kilometrin välein, jolloin  tarkastelujaksolla 
 tulisi rakentaa uusi  sääasema.  S2  tason toteuttamiseksi  sääasemia  tulisi 

ohjeiden mukaan olla  25 km  välein, jolloin uutta  sääasemaa  ei tarvitsisi ra-
kentaa, vaan  havainnoit  voitaisiin tehdä Mikkelin  sääasemalta.  Tasolla  S2  
rajoituksen  muuttaminen ei tapandu automaattisesti vaan perustuu kuitenkin 
ihmisen päätökseen taulukon  5  mukaisesti. Tämän vuoksi  tarkastelujakson 

 järjestelmä esitetään  ohjattavaksi  sään,  kelin ja  valoisuuden perusteella ta-
solla  Si.  Mikkelin  sääasemaa  käytetään  vara-asemana. Liikennevirran  ja 

 liikenteen  häiriötilanteiden  ohjausta tarkastellaan tasolla  L2. 

3.4.3 	Ohjaus liikennetiedon perusteella 

Liikenne  tarkastelujaksolla  on  vilkkainta viikonloppuisin.  Tarkastelujaksolla  ei 
sijaitse tällä hetkellä liikenteen automaattista  mittauspistettä.  Kaakkois- 
Suomen tiepiirin vuonna  1999  tehdyssä selvityksessä  sujuvuusongelmai- 
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sista tieosista  yhtenä tarkastelujaksona oli valtatie  5  välillä Mikkeli - Siika- 
koski. Selvityksen mukaan tarkastelujakson kolmen lähimmän mittauspis

-teen 100.  ja  300. huipputunnin tuntiliikenteen  osuus keskimääräisestä vuo-
rokausiliikenteestä  on 14,9%  ja  11,8%. Arkipäiviä  löytyi vasta  300.  huippu- 
tunnin  jälkeen. Tässä selvityksessä tarkasteltava tiejakso poikkeaa kuitenkin 
mittauspisteiden tiejaksoista siten, että tiellä  on  paljon myös paikallista lii-
kennettä  ja kesäliikenne  on  poikkeuksellisen vilkasta Visulanden matkailu-
keskuksen vuoksi.  /3/  

Tieosuuden liikenteen jakautuminen eri palvelutasotuokkiin laskettiin  IVAR- 
ohjelman avulla. Palvelutasot laskettiin vuodelle  1 998  sekä ennuste vuodelle 

 2020.  Vuoden  1998  tilanteen voidaan olettaa vastaavan nykytilannetta. Ku-
vasta  18  nähdään, että  54% liikennesuoritteesta  ajetaan palvelutasoluokissa 

 A-C  eli hyvissä olosuhteissa. Suoritteesta  37%  ajetaan tasossa  D,  jossa lii-
kennevirta alkaa häiriintyä  ja  kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat jarrutuksia. 
Ohitusmandollisuuksia ei juurikaan ole. Tason  D  maksimi palveluvirta  on 

 suurin virta, jonka  tie  voi välittää ilman suurta tukkeutumistodennäköisyyttä. 
Suoritteesta  9% on luokissa E-F,  jossa liikenne  on ruuhkautunuifa.  Jonot 
ovat pitkiä  ja  ohittaminen  on  käytännössä mandotonta. Palvelutason  E  mak-
simivirta  on  tien kapasiteetti, jolloin palvelutasoluokassa  F  kapasiteetti  on 
ylittynyt.  Käytännössä tarkastelujaksolla ei tällä hetkellä liikenne ole koskaan 
palvelutasoluokassa  F.  Vuonna  2020  IVAR-ohjelman mukaan Tuppuralan  ja 

 Kinnarin eritasoliittymien välillä suoritteesta  1,4%  ajetaan palvelutasoluokas
-sa  F. /9/, /3/  

IVAR-ohjelmalla laskettiin myös tieosuuden  100. huipputunnin palvelutasot 
 sekä keskimääräiset matkanopeudet raskaille  ja kevyille  ajoneuvoille.  Pal-

velutasot  ja matkanopeudet  on  laskettu vuodelle  1998  ja palvelutasoille  on 
 lisäksi laskettu ennuste vuodelle  2020. Palvelutasot on  esitetty kuvassa  19 
 ja matkanopeudet  kuvassa  20.  

Kuva  18 	Tarkastelujakson  liikenteen jakautuminen eri palvelutasoluok - 
kiln  vuonna  1998  ja  ennuste vuodelle  2020.  
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Kuva  19  

r T  
U ton  aja  

SI DS 	fl 	 © Karttakeskus  Oy  2000 

I VA R-ohjelmalla  lasketut tarkastelujakson  100. huipputunnin 
palvelutasot 1998  /ennuste  2020. 

9/76  km:n 	
?ii76'm 

______ SaIosri' 
© Karttakeskus  Oy  2000  

Kuva  20 	IVAR-ohjelmalla  lasketut tarkastelujakson  keskimääräiset  mat- 
kanopeudet  vuonna  1998 (kevyet/raskaat).  

Järjestelmän toteuttaminen edellyttää uusien liikenteen mittauspisteiden ra-
kentamista. Nopeusrajoitusten ohjaus esitetään toteutettavaksi liikenteen 
mittauspisteiden perusteella määritettävän nopeussuureen avulla. Nopeus-
suuretta käytetään ohjausperiaatteena myös Länsiväylän ruuhkavaroitusjär-
jestelmässä. Nopeussuure määritellään seuraavasti: 
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V(k) =  ax  v(v) +  (1  -  a) x  v(k -  1),  jossa 

V(k) = nopeussuure,  kun  k on  ajoneuvosta  saatu  nopeusilmaisu  
a  =  viimeisen ajoneuvon  vaikutusosuus  prosentteina  
v(v) =  viimeisimmän ajoneuvon nopeus  
v(k—  1)  =  edellinen  nopeussuure 

Nopeussuure  mitataan  ilmaisinkohtaisesti  ja  jokainen yksittäinen ilmaisu 
vaikuttaa arvoon.  Mittauspisteen nopeussuureeksi  lasketaan joka minuutilta 

 ilmaisinkohtaisten nopeussuureiden  aritmeettinen keskiarvo. Nopeusrajoitus
-rajoitusjärjestelmässä  käytettävän  telematilkan rakennekaavio  on  esitetty 

liitteessä  2.  

Nopeussuuretta  esitetään  mitattavaksi tarkastelujaksolla  kolmelta liikenteen 
 mittauspisteeltä  (DS L 4).  Kaksi  mittauspistettä  esitetään  asennettavaksi  tar

-kastelujakson  molempiin päihin, noin  1  kilometrin etäisyydelle ensimmäisistä 
 nopeusrajoitusmerkeistä.  Lisäksi yksi  mittauspiste  esitetään  asennettavaksi 

 ennen  Visulanden  matkailukeskuksen liittymää Mikkelin suunnasta tultaes-
sa. Tämän  mittauspisteen  avulla saadaan tarkempi kuvaus liikenteen suju-
vuudesta itse  ongelmakohteessa,  ja  Pieksämäen suuntaan kääntyvät autot 
eivät ole enää  liikennevirrassa  mukana. Juvan suunnasta tultaessa  käänty

-ylen  ajoneuvojen määrä lienee merkityksetön, jolloin  lisämittauspistettä  ei 
katsota tarpeelliseksi. 

Kaikkien  nopeusrajoitusmerkkien  ohjaus hoidetaan ensisijaisesti mittaus- 
pisteiden  1  ja  2  avulla.  Nopeusrajoitusmerkkien  ja  muiden  tienvarsilaitteiden 
sijainnit  on  esitetty kuvassa  21.  Nopeusrajoitusmerkki  1 on  kaksiajorataisella 
tieosuudella,  jolloin  rajoitusmerkkejä  tarvitaan kaksi  (la  ja ib).  Merkki  lb 

 sijoitetaan  ajoratojen  väliselle  viherkaistalle. Nopeusrajoitusmerkit  2  ja  9  ei-
vät ole välttämättömiä,  jos  merkit  3  ja  10  sijoitetaan välittömästi  kiihdytys

-kaistan loppuun. Liikenteen  mittauspisteen  1  perusteella ohjataan merkkejä 
 7, 8, 9, 10  sekä merkkejä  la  ja  1 b.  Mittauspisteen  2  perusteella ohjataan 

merkkejä  2, 3, 4, 5  sekä merkkiä  6.  Näin  ollen  mikäli  mittauspisteellä  havai-
taan  nopeussuureen  lasku, vaihtuvat  mittauspistettä  ennen olevat nopeus- 
rajoitukset  alhaisemmiksi,  jolloin tilanne ennakoidaan.  Mittauspisteellä  3  jär-
jestelmän ohjauksen kannalta oleellista  on  Mikkelin suunnasta tulevan lii-
kenteen havainnointi. Liittymään tulevien ajoneuvon määrä  on  kuitenkin 
oletettavasti pienempi kuin  mittauspisteellä  1  havaittujen ajoneuvo määrä. 
Näin  ollen  mittauspisteen  3  nopeussuureen  perusteella esitetään muutetta-
vaksi  liittymäalueen  nopeusrajoituksia ainakin  ensivaiheessa  vain  tarvittaes-
sa.  Mittauspisteen  avulla varmistetaan  tarkemman liikennetiedon  saaminen 
itse  ongelmakohteesta.  

Nopeusrajoitusten ohjaus esitetään toteutettavaksi karkeasti siten, että  Vi
-sulanden liittymäalueella  käytettävä nopeusrajoitus  on 10 km/h tai 20 km/h 

 matalampi kuin muulla  tiejaksolla.  Nopeusrajoituksia alennetaan nykyisellä 
 80 km/h  rajoitusalueella  70  km/h:iin,  kun  nopeussuure  laskee  alle  70.  Edel-

leen rajoitus lasketaan  60  km/h:iin,  mikäli  nopeussuure  laskee  alle  60.  Ny-
kyisellä  60 km/h  nopeusrajoitusalueella  rajoitus lasketaan  50  km/h:iin,  kun  
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nopeussuure  laskee  alle  60.  Rajoitusten nostaminen tapahtuu samalla peri-
aatteella. Esitys käytettävistä  nopeusrajoitu ksista nopeussuu  reen mukaan 

 on  esitetty taulukossa  6.  Käytettävät  nopeussuureen  raja -arvot  ja  rajoitukset 
 tarkentuvat mandoil isessa jatkosuu nnittelussa.  
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Kuva  21 Periaatekuva  muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien. liikenteen 
mitta uspisteen sekä sääasemari sijainnista toteutettaessa jär-
jestelmä tieosuudelle Graanin (Tuppuralan) eritasoliittymä -  Vi-
sulanden-Parkkilan  paikallistien liittymä. 
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Taulukko  6  Nopeusrajoitukset nopeussuureen  mukaan tarkastelujakson 
osuuksilla. 

Nopeussuure 

____________________________ 

-  Nopeusrajoitus 
Nykyinen  80 km/h 

raloitusalue 
I 	Nykyinen  60 km/h 	I  

rajoitusalue  
Suurempi  tai  yhtä suuri kuin  70 80 70  
alle  70  ____________  70 60  
alIe6O  60 50  

Järjestelmän ohjaus voidaan perustaa myös ajoneuvojonojen pituuden mit-
taukseen. Jonon pituuden määrittämiskriteereitä selvitetään käynnissä ole-
vassa VTT tutkimuksessa "Sääohjatun tien yksiajorataisen osuuden liiken-
netieto-ohjaus". Koska jonon määrittämisperiaatteesta ei siis vielä tällä het-
kellä ole yleisiä ohjeita, ei sitä tässä yhteydessä esitetä otettavaksi muuttuvi-
en nopeusrajoitusten ohjausperiaatteeksi.  Se  voidaan kuitenkin lisätä ohja-
uskriteeriksi tulevaisuudessa, kun ohjausperiaatteet  on  määritetty  ja  testattu. 

Palvelutasoluokilla  ja nopeussuurearvoilla  ei ole yhteyttä. Tässä selvitykses-
sä edellä esitettyjä  IVAR-ohjelmalla laskettuja palvelutasoluokkien suorite-
osuuksia sekä keskinopeuksia hyödynnetään vaikutusten arvioinnin yhtey-
dessä. Arvioinnissa oletetaan että nopeussuureen arvo yli  70  vastaa palve-
lutasoluokkia  A-C, 60  -  alle  70  palvelutasoluokkaa  D  ja alle  60  palvelu-
tasoluokkia  E-F,  jolloin voidaan arvioida eri nopeusrajoitusten käyttöaikoja. 
Keskinopeuksia ei ole mandollista laskea  IVAR-ohjelmalla palvelu-
tasoluokittain, joten toimenpiteiden aiheuttamien keskinopeuksien muutokset 
lasketaan hyödyntäen  koko tarkastelujakson keskinopeutta  kaikissa liiken-
ne-  ja keliolosuhteissa. Tarkastelujakso  on  niin lyhyt, että ero palvelu-
tasoluokittaisten keskinopeuksien käyttöön verrattuna ei liene suuri.  

3.4.4 	Ohjaus  sää-  ja kelitiedon  perusteella 

Valtatiellä  5  Mikkelin kohdalla tarkastelujakson läheisyydessä (tieosa  128) 
on  tällä hetkellä yksi sääasema. Järjestelmän toteuttaminen ohjaustasolla 

 Si  edellyttää yhden uuden sääaseman  ja kelikameran  toteuttamista. Tielai
-toksen  tuotannon kunnossapitohenkilökunnan mukaan sääaseman  ja  keli - 

kameran paras  sijoituspaikka olisi Kinnarin eritasoliittymän Kuopion suun-
nasta tuleva ramppi, johon rekkoja  on  jäänyt kiinni liukkaalla kelillä. Kelika

-mera  voisi olla myös kääntyvä, jolloin voitaisiin seurata myös Mikkelin suun-
nasta tulevaa ramppia. Tällöin sijoituspaikan tulisi olla sellainen josta olisi 
näkäyhteys molemmille rampeille (esimerkiksi kantatie  72).  Koska tien  pin-
nan  havainnot tulisi kuitenkin tehdä valtatieltä  5,  esitetään sääaseman  ja 
kelikameran  paikaksi Kuopion suunnasta tulevan  rampin  alkua kuvan  21 

 mukaisesti. 

Sääasemilta  kerättyjen  sää-  ja kelitietojen  perusteella automaattinen ohja-
usjärjestelmä jakaa tiedon neljään keliluokkaan  (A, B, C  ja  D).  Hyvällä kelillä 
(luokka  A)  kaikki seuraavat ehdot täyttyvät 
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- tieanturin ilmoittama  keli  on  kuiva  tai  kostea  
- tiesääasema  ei ilmoita runsasta sadetta  
- tiesääasema  ei ilmoita varoituksia  
-  tien rungon lämpötila ei ole yli yhtä astetta  kylmempi  kuin tien  pinta,  kun 

lämpötilat ovat  alle  0°C  
näkyvyysanturin ilmoittama  näkyvyys  on  yli  300  metriä sekä  

- tuulianturin ilmoiftama  tuulen nopeus  on  alle  12  rn/s  

Huonolla kelillä (luokka  C)  jokin seuraavista ehdoista täyttyy  

- näkyvyysanturin ilmoittama  näkyvyys  on  alle  200  metriä  tai  
- tuulianturin ilmoittama  tuulen keskinopeus  on  suurempi  tai  yhtä suuri 

kuin  17  rn/s 
- tieanturi  ilmoittaa, että  tienpinta  on  märkä sekä  sadeanturi  ilmoittaa run-

sasta sadetta  tai  
- tieanturi  ilmoittaa, että  tienpinta  on  märkä  ja  suolainen sekä  sadeanturi 

 ilmoittaa runsasta sadetta 

Erittäin huonolla kelillä (luokka  D)  seuraava ehto täyttyy  

- näkyvyysanturin ilmoittama  näkyvyys  on  alle  100  metriä 

Muut tilanteet kuuluvat  keliluokkaan  B.  Eri  keliluokkien  kriteerit ovat  ohjeelli
-sia ja  todellisuudessa ne riippuvat käytettävästä  sääasemasta  ja  antureista. 

 Kriteerit  tarkennetaan,  mikäli järjestelmän käyttöönotosta päätetään tehdä 
tarkempia selvityksiä.  /11/  

Nopeusrajoituksia ohjataan  keliluokkien  perusteella.  Nopeusrajoitusalueella 
 80 km/h  rajoitusta  ei  alenneta  kelin  ollessa hyvä (luokka  A tai B).  Kelin  olles-

sa huono (luokka  C)  rajoitus alennetaan  70  km/h:iin  ja kelin  ollessa erittäin 
huono (luokka  D)  rajoitus alennetaan  60  km/h:iin. Nopeusrajoitusalueella  60 
km/h  rajoitus voidaan alentaa erittäin huonolla  ja  mandollisesti myös huo-
nolla kelillä  50  krn/h:iin  sekä nostaa hyvällä  ketillä  70  krn/h:iin.  Käytettävät 

 nopeusrajoitukset keliluokittain  on  esitetty taulukossa  7.  

Th,iIiikk  7 Nonusraioituksef keliluokittain tarkasteluiaksolla. 
Keliluokka 

_____________________ 

Nopeusrajoftus  
Nykyinen  80 km/h  

rajoitusalue ______ 
Nykyinen  60 km/h 

 rajoitusalue  
A  (hyvä keli)  80 70 
B  (normaali keli)  80 60 
C  (huono keli)  70 60 (50) 
D  (erittäin huono keli)  60  ____ - 	50 	______  

Nopeusrajoituksia ohjataan sekä  liikennetilanteen (nopeussuureen)  että 
sään  ja kelin  perusteella jolloin olosuhteita tarkastellaan samanaikaisesti. 
Tällöin nopeusrajoituksia ohjataan  tiukimman,  rajoituksia eniten alentavan 
kriteerin mukaan  (esim.  nykyinen  60 km/h  rajoitusalue:  keli  on  erittäin huono 

 ja  nopeussuure  70  ->  rajoitus  50 km/h)  
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3.4.5 	Muuttuvat  nopeusrajoitukset  I  tiedotustaul  ut  

Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä yhdistettynä tiedotustauluun tarkastellaan 
erillisenä kokonaisuutena. Nopeusrajoitus  I  tiedotustaulu  —yhdistelmiä  (kuva 

 22)  esitetään toteutettavaksi  1  kpl  I  suunta, tarkastelujakson alkuun molem-
missa suunnissa. Tiedotustaulut esitetään toteutettavaksi  LED-tekniikalla 
kaksirivisenä  (2 x 12  merkkiä). Nopeusrajoitusmerkkien ohjausperiaatteet  ja 

 ohjaustapa  on  esitetty muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmän yhteydes-
sä (kpl  3.4),  minkä vuoksi ohjausperiaatteita ei käydä tässä yhteydessä läpi.  

Kuva  22  Periaatekuva  nopeusrajoitus / tiedotustaulu -yhdistelmästä. 

Tiedotustaulussa  esitetään näytettäväksi tiedote, mikäli nopeusrajoitusta  on 
 alennettu. Tiedotteena esitetään syy nopeusrajoituksen alentamiseen. Mikäli 

nopeusrajoitusta alennetaan sään  ja kelin  perusteella käytetään viesteinä  jo 
 aikaisemminkin käytettyjä viestejä  (mm.  sääohjattu  tie).  Liikennetilanteesta 

johtuvina varoitusviesteinä  on  aikaisemmin käytetty viestejä "liikenne ruuh-
kautuu"  tai  "ruuhka". Voidaan olettaa, että tarkastelujaksolla liikenne alkaa 
jonoutua melko nopeasti,  jos  usea ajoneuvo ajaa  alle  nopeusrajoituksen 
ilmoittamaa  nopeutta, koska ohitusmandollisuudet ovat huonot. Tämän 
vuoksi ajoneuvojen nopeuksien alentuessa (nopeussuure  alle  70)  esitetään 
käytettäväksi viestiä "liikenne jonoutuu"  tai  "liikenne jonoutumassa". Mikäli 
nopeussuure laskee esimerkiksi  alle  50,  voitaisiin käyttää viestiä "liikenne 
ruuhkautuu". 

Tiedotustauluja  voidaan hyödyntää myös poikkeuksellisissa liikenteen häi-
riötilanteissa, kuten onnettomuuksien  ja  tietöiden  yhteydessä. Tällöin nope-
usrajoitukset sekä näytettävä viesti kytketään liikennekeskuksesta. Esitys 
tiedotustauluissa näytettävistä viesteistä  on  esitetty liitteessä  3.  
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3.5 	Muuttuvat  nopeusrajoitukset  (yksittäinen kohta) 

Toisena vaihtoehtona tarkastellaan  mu uttuvaa nopeusrajoitusta  yksittäises-
sä kohdassa Visu landen matkailu keskuksen liittymään toteutettuna. Myös 
yksittäisessä kohdassa toteutettuna muuttuvan nopeusrajoitu ksen ohjaus 
esitettään toteutettavaksi sekä liikennetilanteen että sään  ja kelin  perusteella 
ohjattavaksi. Liikenteen havainnointilaitteet ei tässä vaihtoehdossa poikkea 

 koko tiejaksolle  esitetystä järjestelmästä lainkaan. Ainoastaan muuttuvia 
nopeusrajoitusmerkkejä  on vain  kaksi kappaletta, Visulanden matkailukes-
kuksen liittymässä. Lisäksi tiedonsiirto voidaan hoitaa esimerkiksi gsm-
yhteyden avulla, jolloin laitteistolle ei tarvitse varata tilaa itse tarkastelujak-
soIta vaan tietokone voidaan sijoittaa esimerkiksi Kouvolaan. Käytettäviksi 
nopeusrajoitusarvoiksi esitetään  50 / 60 / 70 km/h.  Hiljaisen liikenteen ai-
kaan nopeusrajoitus voidaan korottaa  70 km/h  nykyisen  60 km/h  sijaan sekä 
mandollisessa poikkeuksellisessa häiriötilanteessa voidaan käyttää rajol-
tusta  50 km/h liittymäalueella.  Muualla tarkastelujaksolla käytetään  80 km/h 

 kiinteitä nopeusrajoituksia nykyiseen tapaan.  /5! 

Nopeusrajoituksen  ohjaus tapahtuu samaan tapaan nopeussuureen  ja  keli- 
luokkien perusteella kuin järjestelmän toteuttamisen yhteydessä esitettiin. 
Ohjausperiaatteet  on  esitetty taulukoissa  8  ja  9. Pistemäistä nopeusrajoi-
tusta  voidaan muuttaa myös käsin liikennekeskuksesta mandollisessa häi-
riötilanteessa. 

Taulukko  8  Noneusraioitus nooeussuureen  mukaan.  
Nopeussuure  Nopeusrajoitus 
Suurempi  tai  yhtä suuri kuin  70 60 (70)  
alle  70 60  
alle  60 50  

Taulukko  9  NoDeusraioitus  en  keliluokkien  vallitessa.  
Keliluokka 	 -  Nopeusrajoitus  
A  (hyvä keli)  60 (70) 
B  (normaali keli)  60 
C  (huono keli)  60 (50) 
D  (erittäin huono keli)  50 

Nopeusrajoitusmerkkien,  liikenteen mittauspisteiden sekä sääaseman alus-
tavat sijainnit tarkastelukohteessa  on  esitetty kuvassa  23. 
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3.6 	Investointikustannukset 

3.6.1 	Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteet 

Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteisiin kuului liittymien viitoituksen 
lisäämistä  tai täydentämistä.  Kustannukset  on  laskettu hyödyntäen Kaak-
kois-Suomen tiepiirin yksikköhintaluetteloa. Kustannukset  on  esitetty taulu-
kossa  10. Ohituskaistan alkamistaulujen yksikköhintana on  käytetty  1 500 
mk/m2  (heijastusluokka I). /20/  

Taulukko  10  Kiinteän liikenteen ohiauksen toimenoiteiden kustannusarvio. 
Toimenpide Kustannus  
____________________________ [mk]  ______ ____  
Visulanden  matkailukeskuksen liittymä  / 
Opastaulujen  siirto samalle puolelle tietä  12 000 
Ajoratamaalaus  (60) - 3 000 
Hintsalanmäen  liittymä  /  
Kärkikolmion siirto  3 000 
Parkkilantien  liittymä  / 
Viitoituksen täydentäminen  12 000 	____ 
Ohituskaistan alkamistaulut  2 kpl 10 000  
YHTEENSÄ  40000 

	

3.6.2 	Tiedotus 

Tiedotusta esitettiin lisättäväksi  radion, tiedotuspisteiden ja internetin  kautta. 
Lisäksi RDS-TMC-liikennetiedotuspalvelu tulee käyttöön myös tarkastelujak-
solla lähitulevaisuudessa. Tiedotuksen lisäämisen investointikustannukset 
koostuvat liikenteen automaattisen seu rantajärjestelmän rakentamisesta 
(sääasema  ja  liikenteen mittauspiste). Tämän vuoksi tiedottamisen lisää-
mistä suositellaan toteutettavaksi ainakin siinä tapauksessa, että liikenteen 
sekä sään  ja kelin seurantajärjestelmä  toteutetaan (muuttuvat nopeusrajoi-
tukset). Tässä yhteydessä liikenteen havainnointilaitteiden kustannuksia ei 
ole huomioitu, koska ne  on  otettu huomioon muuttuvien nopeusrajoitusten 
investointikustannuksissa. 

Tiedotuksen lisääminen aiheuttaa laitekustannusten lisäksi myös lisätyötä 
liikennekeskukselle. Radioon lähetettäviä tiedotteita esitettiin tehtäväksi ny-
kyistä enemmän  ja tiedotuspisteissä esitettävien internet -sivujen tekeminen 

 ja  ylläpitäminen aiheuttaa kustannuksia. Näitä kustannuksia  on  käsitelty  yl-
läpitokustannusten  yhteydessä kappaleessa  4.3.5. Tiedotuspisteen inves-
tointikustannus on  noin  60 000 - 70 000  mk riippuen tiedonsiirtotavasta.  

	

3.6.3 	Muuttuvat  nopeusrajoitukset  (järjestelmä)  

Tarkasteluosuudelle  esitetty muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä käsittää  8 
 liikenteen automaattista mittauspistettä, sääaseman, kelikameran, liikenne- 

kameran  sekä  10 kuituoptista muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä. Järjestel- 
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män  investointikustannukset  on  laskettu seuraavia laitteiden  yksikköhintoja 
 käyttäen: 

Muuttuva  nopeusrajoitusmerkki 	50 000  mk 
Liikenteen  mittauspiste (DSL  4) 	60 000  mk  
Liikennekamera 	 60 000  mk  
Sääasema 	 150 000  mk  
Kelikamera 	 40 000  mk  
Lämmitettävä laitetila 	 20 000  mk 

Järjestelmän  kaapeloinnista  aiheutuvat kustannukset  on  arvioitu erikseen 
 koko  järjestelmälle, jolloin  kaapelointikustannuksiksi  saatiin  400 000  mk. 

Järjestelmän kustannukset  on  esitetty taulukossa  11.  

Taulukko  11  Muuttuvan  nopeusrajoitusjärjestelmän  in vestointikustannukset 
 valta tiellä  5  välillä  Tuppuralan (Graanin) er/ta soliittymä - Visu

-landen  - Parkkilan oaikallistien Iiittvmä.  

_______________________________________  
Kustannus 

[mk] 
Sääasema  150 000  
Kelikamera  40 000  
liikenteen  mittauspisteet  (3  kpl)  180 000  
Liikennekamera  60 000  
Muuttuvat  nopeusrajoitusmerkit  (10  kpl)  500 000  
Lämmitettävä laitetila - 	 ____  20 000  
Kaapelointi  400 000  
YHTEENSÄ 	 - 	 1 350 000  

Taulukossa  11  esitettyjen investointikustannukset lisäksi järjestelmän  testa
-uksesta  ja  käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia. Järjestelmän  ylläpitokus-

tannuksia  on  käsitelty luvussa  4.3.5.  

Muuttuvat  tiedotustaulut  
Mikäli järjestelmän yhteydessä toteutetaan myös muuttuvat  tiedotustaulut, 

 saadaan järjestelmän  kokonaiskustannuksiksi  noin  1,65  Mmk. Yhden  tiedo-
tustaulun  hinta  on  noin  150 000  mk.  

3.6.4 	Muuttuvat nopeusrajoitukset (yksittäinen kohta) 

Toteutettaessa muuttuvat  nopeusrajoitu kset  ainoastaan  Visu  landen matkai-
lukeskuksen liittymään, ovat liikenteen  havainnointilaitteet  samat kuin toteu-
tettaessa  koko  järjestelmä. Kustannukset poikkeavat ainoastaan muuttuvien 

 nopeusrajoitusme rkkien  osalta. Yksittäiseen kohtaan toteutettuna tarvitaan 
 nopeusrajoitusmerkkejä  vain 2  kpl.  Kustannukset  on  esitetty taulukossa  12.  

Järjestelmän  ylläpitokustannuksia  on  käsitelty luvussa  4.3.5.  
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Taulukko  12 Yks ittäisessä  kohdassa toteutettavan  nopeusrajoitusjärjestel
-män  investointikustannukset valta tiellä  5 Visulanden  matkailu-

keskuksen  Ii/tt vmässä  

__________________________  
Kustannus  

[mk]  
Sääasema  150 000  
Kelikamera  40 000  
liikenteen  mittauspisteet  (3  kpl)  180 000  
Liikennekamera  60 000  
Muuttuvat  nopeusrajoitusmerkit  (2  kpl)  100 000  
Lämmitettävä laitetila  20 000  
Kaapelointi  400 000  
YHTEENSA  950 000  
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4  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

4.1 	Yleistä  I  arviointiohjeet  

Toimenpiteiden vaikutuksia  on  arvioitu kaikkien toimenpide-ehdotusten 
osalta joko sanallisesti  ja  I tai  rahallisesti. Liikenteen ohjauksen sekä tiedot-
tamisen lisäämisen vaikutuksia  on  arvioitu ainoastaan sanallisesti, koska 
taloudellisten vaikutusten määrittäminen  on  erittäin vaikeaa.  

Tielaitoksen  ohjeissa muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusten arvioinnista 
ohjeet esitellään  järjestelmätyypeittäin. Tarkasteltavia järjestelmätyyppejä 

 ovat  (1)  sään  ja kelin  mukaan  ohjatut nopeusrajoitukset,  (2)  nopeuksien 
harmonisointi,  (3)  häiriöiden hallinta,  (4)  liittymisen helpottuminen  ja  (5) pis

-temäiset nopeusrajoitukset.  Ohjeet  on  tarkoitettu  hyödynnettäväksi  sekä  jo 
 toteutettujen että suunnitteilla olevien järjestelmien vaikutusten arvioinnissa. 

Tässä selvityksessä ohjeita hyödynnetään eri  järjestelmätyyppien  osalta, 
koska  esitettävät  rajoitukset ovat sekä sään  ja kelin  että  liikennetilanteen 

 mukaan  ohjatut.  Lisäksi tarkastellaan sekä järjestelmää että  pistemäisessä 
 kohdassa toteutettua  rajoitusta.  /5/ 

4.2 	Liikenneministeriön  arviointiohjeet  

Liikenneministeriö  on  julkaissut  liikennetelematiikkahankkeiden arviointioh-
jeet  vuonna  1 998.  Arviointiohjeissa  on  esitetty  arviointikehikko,  jonka tarkoi-
tuksena  on  ohjata  vaikutusarviointia  siten, että kaikki keskeisimmät vaikutuk-
set tulee  huomioitua. Arviointikehikko  on  esitetty kuvassa  24.  Kehikko  on 

 tarkoitettu ensisijaisesti suurten  uus-  ja  täydennysinvestointien  arviointiin, 
mutta  sen  periaatteet  on  sovellettavissa myös muiden  liikennetelematiikka

-hankkeiden vaikutusten arviointiin.  

Arviointikehikon  ensimmäinen  osa  "Hankekuvaus"  on  tämän selvityksen yh-
teydessä tehty raportin luvuissa  1 -3.  Osat  "Vaikutusselvitykset"  ja 

 "Yhteisku ntataloudelliset  analyysit" vaikuttavat perinteisten liikenteen ohja-
uksen  (viitoitukset  parantaminen  ym.) toimenteiden  osalta melko  raskailta 

 toteuttaa, koska toimenpiteet ovat pieniä  ja  vaikutukset useisiin  arviointikehi
-kossa  esitettyihin  osa-alueisiin ovat hyvin pieniä. Tämän vuoksi  arviointike-

hikkoa  ei ole sovellettu kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteiden  yhtey
-d  essä.  

Ajantasaisen liikennetiedotuksen  lisäämisen osalta sovelletaan  arviointikehi
-kon  "Vaikutusselvitykset"  ja  "Yhteiskuntataloudelliset analyysit" —osia.  /6/  
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Hankekuvaus 

	

• 	hankkeen kuvaus, osahankkeet toteutusvalmius 

	

• 	lähtökohdat, ennusteet  ja  ratkaistava ongelma 

	

• 	yhteydet laajempiin ohjelmiin  ja  tavoitteisiin 

	

• 	kustannusarvio 

Vaikutusselvitykset 

	

• 	lntrastruktuurin måärä  ja sen  kustannukset 

	

• 	Kalustotarve  ja  -kustannukset 

	

• 	saavutettavuus 

	

• 	matka-aika  ja  täsmällisyys 

	

• 	liikenneturvallisuus 

	

• 	melu, päästöt, energiankulutus 

	

• 	käyttömukavuus,  arvostukset,  imago 

	

• 	vaikutusten kohdentuminen 

Yhteiskuntataloudelliset analyysit  

Kannattavuuslaskelma 
- hyödyt  ja  kustannukset 
sekä niiden kohdentuminen 

-  1-tlK-suhde 
- herkkyystarkastelut  

Vaikutusten analysointi 
-  vaikutusten arviointi liiken-
nepoliittisten tavoitteiden 
näkökulmasta 

-  vaikutusten tulkinta 

Toteutettavuuden  arviointi 
- rahoitustarkastelut 
- hyväksyttävyysarviot 
-  tekniset  ja  taloudelliset 

riskit 
-  lait  ja organisatoriset 

 tekijät 

Yhteenveto  
• 	johtopäätökset 
• 	kooste  

Ku  va  24 	Liikenneministeriön telematiikkahankkeiden arviointiohjeiden 
mukainen arviointikehikko.  /6/  

Eri  parantamistoimenpidevaihtoehdoille  on  laskettu myös taloudelliset vai-
kutukset.  Laskelmaan  on  otettu mukaan ne  kustannuserät,  joiden osalta las-
kenta todettu mandolliseksi  ja  hyödylliseksi.  Taloudellisuuslaskelmissa  pito- 
aikana  on  käytetty  10  vuotta,  vuotuisena korkokantana  6%  ja jäännösarvona 

 5% investointikustannuksista. 

4.3  Kustannukset  

4.3.1 	Aikakustannukset  

Muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia  aikakustannuksiin  arvioitiin nope-
usrajoitusten aiheuttamien  keskinopeuksien  muutosten perusteella. Eri no-
peusrajoitusten  käyttöajat  arvioitiin  IVAR-ohjelmalta laskettujen  palvelu- 
tasojen  suoriteosuuksien  sekä aikaisempien selvitysten perusteella  määri-
tettyjen  eri  keliluokkien suoriteosuuksien  avulla.  Keskinopeuksien  muutokset 
eri  nopeusrajoitusluokissa  määritettiin aikaisempien selvitysten perusteella.  
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Selvityksessä"Sää-  ja kelitietoon  perustuvan liikenteen ohjausjärjestelmän 
vaikutukset yksiajorataisella osuudella valtatiellä  7" on  selvitetty  mm.  aikai-
semman  80 km/h nopeusrajoituksen  vaikutuksia keskinopeuteen, kun rajoi-
tus  on  esitetty kuituoptisella merkillä. Rajoituksen esittäminen kuituoptisella 
merkillä alensi keskinopeutta  3,2 km/h  hyvällä kelillä  ja  nosti nopeutta huo-
noissa  ja  kohtalaisissa kelioloissa noin  1 km/h.  Kaakkois-Suomen tiepiirin 
telematikkaselvityksessä nopeusrajoitu ksen  (80 km/h)  esittämisen ku ituopti-
sella merkillä perinteisen merkin sijaan  on  arvioitu alentavan keskinopeutta 

 0,5-1 km/h. /10/, /15/  

Tässä selvityksessä käytetään kuituoptIsen nopeusrajoituksen  (80 
km/h) vaikutuksena keskinopeuteen 1,0 km/h  kaikissa kelioloissa. 

Nopeusrajoituksen  laskemisesta  80 kmlh:sta 70 km/h:iin  ei ole aikaisempia 
kokemuksia. Kaakkois-Suomen tiepiirin telematikkaselvityksen Vaikutukset- 
osassa  on  arvioitu muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia valtatiellä  6 

 Mälkiä-Vesivalo. Vaikutuksia  on  arvioitu  mm.  asiantuntijoiden arvioiden pe-
rusteella. Nopeusrajoituksen laskemisen nykyisen  80 km/h  nopeusrajoitus- 
alueella  70 km/h:iin on  arvioitu laskevan keskinopeufta  1-3 km/h. /10/  

Tässä selvityksessä käytetään nopeusrajoituksen alentamisen  80 km/h 
-> 70 km/h vaikutuksena keskinopeuteen 2 km/h  (samaa arvoa käyte-
tään nopeusrajoituksen alentamisen  60 km/h -> 50 km/h vaikutuksena)  

Muuttuvia nopeusrajoituksia  60 km/h on  käytetty  jo  aikaisemmin erityisesti 
yksittäisissä kohdissa. Pidemmän tieosuuden järjestelmien yhteydessä  on 

 myös käytetty  60 km/h nopeusrajoitusta,  mutta käytännössä kyseisen rajoi-
tuksen käyttöaika  on  ollut pieni. Tutkimustietoa nopeusrajoituksen alentami-
sen  80 km/h:sta 60 km/h:iin  vaikutuksista keskinopeuteen pidemmillä tiejak-
soilla ei juurikaan ole saatavilla. Valtatiellä  15 Kylkkälän  koulun kohdalla 
muuttuva nopeusrajoitus  60 km/h  alensi  80 km/h-rajoituksen  aikaisia nope-
uksia koulun kohdalla  3 km/h.  Kaakkois-Suomen tiepiirin telematikkaselvi-
tyksessä nopeusrajoituksen alentamisen  80 km/h:sta 60 km/h:iin  valtatiellä  7 

 välillä Siltakylä - Kyminlinna  on  arvioitu laskevan keskinopeutta  4-6 km/h. 
/10/, /4/  

Tässä selvityksessä käytetään nopeusrajoituksen alentamisen  80 km/h 
->  60 km/h vaikutuksena keskinopeuteen 4 km/h. 

Nopeusrajoituksen  nostamisesta  60 km/h:sta 70 km/h:iin  ei ole aikaisempia 
selvityksiä. Kaakkois-Suomen telematiikkaselvityksessä  on  arvioitu, että  no-
peusrajoituksen  nostaminen  20 km/h  hyvissä olosuhteissa nostaa keskino-
peutta tieosuuksilla  3 - 5 km/h.  

Tässä selvityksessä käytetään nopeusrajoituksen nostamisen  60 km/h 
->  70 km/h vaikutuksena keskinopeuteen 2 km/h. 
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4.3.2 	Onnettomuuskustannukset  

Muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia onnettomuuskustannuksiin arvioi-
tiin keskinopeuksien muutosten avulla. Rannan  ja Kallbergin  laajaan tilasto- 
aineistoon perustuvassa tutkimuksessa  (1996) on keskinopeuden  muutok-
sen  ja henkilövahinko -onnettomuuksien muutoksen välillä tietyn kuvaajan 
mukainen yhteys. Esimerkiksi  1 km/h keskinopeuden  nousu aiheuttaa noin  
3-4  %  nousun henkilövahinko-onnettomuuksiin  ja  vastaavasti  1 km/h  keski- 
nopeuden lasku vastaavan aleneman. Lähtötietoina  on  käytetty tieosuudella 
vuosien  1995-1999  aikana tapahtunutta keskimääräistä henkilövahinko-
onnettomuusmäärää / vuosi. Visulanden matkailukeskuksen liittymässä ei 
kuitenkaan ole sattunut  em.  vuosina lainkaan henkilövahinkoihin johtaneita 
onnettomuuksia, joten keskinopeuden perusteella laskettua onnettomuusvä-
henemää liittymäalueella ei ole huomioitu. Henkilövahinko-onnettomuus-
vähenemät laskettiin kuitenkin myös  TARVA-ohjelman avulla, jolloin saatiin 
onnettomuuskustannusten muutokset myös liittymäalueella.  /6/ 

4.3.3 	Ajoneuvokustannukset 

Ajoneuvokustannusten  osuus suurten tiehankkeiden taloudellisuustarkaste-
luissa  on  noin  15 %. Tiehankkeiden  yhteydessä ajomatka kuitenkin yleensä 
lyhenee, mikä aiheuttaa ajoneuvokustannussäästäjä. Tässä selvityksessä 
esitettävien toimenpiteiden toteutuessa ajomatka ei lyhene, vaan vaikutukset 
saadaan liikennevirran sujuvuuden  ja nopeustason  muuttuessa. Näin  ollen 

 voidaan todeta, että toimenpiteillä  on  vaikutusta ajoneuvokustannuksiin, 
mutta voidaan olettaa että vaikutus  on  pienempi kuin suurten tiehankkeiden 
yhteydessä. Lisäksi nopeustason nousun  ja  sujuvuuden paranemisen vai-
kutuksesta aiheutuvia ajoneuvokustannusten muutoksia  on  erittäin vaikea 
arvioida rahallisesti, joten tässä yhteydessä vaikutukset ajoneuvokustannu  k- 
sun on  arvioitu sanallisesti.  /2/ 

4.3.4 	Ympäristökustannukset  

Sekä kiinteän liikenteen ohjauksen että telematiikan toimenpiteiden vaiku-
tuksia ympäristökustannuksiin arvioidaan tämän selvityksen yhteydessä ai-
noastaan sanallisesti, koska vaikutuksen voidaan olettaa olevan pieni. Ym-
päristökustannusten osuus suurien tiehankkeiden taloudellisuustarkasteluis

-sa  on  noin  0,2 %  ja  koska tässä selvityksessä tien paikka  ja  liikenteen määrä 
ei muutu, voidaan olettaa että vaikutukset ovat vielä pienemmät.  /2! 

4.3.5 	Ytläpitokustannukset  

Kiinteän liikenteen ohjauksen lisääminen aiheuttaa lisää kunnossapitokus-
tannuksia. Hoitosopimuksen mukaan Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella 
liikenteen ohjauksen vuotuiset kunnossapitokustannukset ovat noin  2,5 

 Mmk /  10 000 km.  Näin  ollen yksikkökustannuksiksi  saadaan  250 mk/km. 
Opasteiden  lisäämisen aiheuttamaa kunnossapitokustannusten lisäystä  on 

 vaikea arvioida, mutta voidaan olettaa että  se on  edellä esitettyä yksikkö- 
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hintaa alhaisempi, noin  1  -  3%  kokonaiskustannuksista.  Kiinteän liikenteen 
ohjauksen toimenpiteiden  kunnossapitokustannuksia  on  tässä selvityksessä 
käytetty  2%  investointikustannu ksista. 

Liikennetelematikkahankkeiden ylläpitokustannuksista  on  monenlaisia arvi-
oita. Kaakkois-Suomen  telematikkaselvityksessä  vaikutusten arvioinnin yh-
teydessä  telematiikan  sovellusten  vuotu isina käyttökustannu ksina  käytettiin 

 3-5  % investointikustannuksista.  Näihin kustannuksiin ei sisälly kuitenkaan 
 liikennekeskukselle  aiheutuvia lisäkustannuksia. Turun tiepiirin  telematiik-

kaselvityksessä esimerkkihankkeen vuotuisina ylläpitokustannuksissa  on 
 käytetty  7%  investointikustannuksista.  Vuonna  1998  tehdyssä selvityksessä 

muuttuvien nopeusrajoitusten käyttöönotosta  on  arvioitu muuttuvien nopeus
-rajoitusjärjestelmien  aiheuttamia kustannuksia  liikennekeskukselle.  Selvityk-

sessä  liikennekeskukselle  aiheutuvat kustannukset  on  jaettu  investointikus-
tannuksiin  (laite-  ja  ohjelmistohankinnat)  ja  muuttuviin  kustannuksiin  (valvoji

-en  palkkakustannukset  yleiskuluineen  ja  keskuksen  käyttökulut).  Investointi-
kustannukset riippuvat siitä,  päivystääkä liikennekeskus ympärivuorokauti-
sesti.  Selvityksen esimerkki laskelmassa investointikustannukset vaihtelevat 
välillä  650 000  -  1 200 000  mk  ja  muuttuvat kustannukset  480 000  mk  -  2 
200 000  mk/vuosi.  Näin  ollen  järjestelmissä, joissa  liikennekeskukselle  ai-
heutuu  valvontatyötä,  voidaan olettaa että kustannukset ovat suuremmat 
kuin Kaakkois-Suomen  ja  Turun  tiepiirien telematikkaselvityksissä  on  esitet-
ty. Tässä selvityksessä  vuotuisina ylläpitokustannuksia  on  käytetty  10% in -
vestointikustannuksista.  /9/, /7/  

Tiedotuksen lisäämisen aiheuttamat  ylläpitokustannukset  muodostuvat  lii-
kennekeskukselle  aiheutuvasta työstä sekä  tiedotuspisteiden  huollosta  ja 

 ylläpidosta.  Radion  kautta tapahtuvaa tiedotusta  tarkastelujakson liikenneti-
lanteesta  esitettiin lisättäväksi perjantaisin  ja  sunnuntaisin. Tästä  aiheutuvaa 
lisätyätä liikennekeskukselle  on  kuitenkin vaikea arvioida taloudellisesti. Yh-
den  tiedotuspisteen  ylläpidosta  ja  huollosta aiheutuu kustannuksia noin  1200 

 mk kuukaudessa, jolloin  vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi  saadaan noin  15 
000  mk.  

4.4  Rajoitusten  käyttöajat  

Rajoitusten  käyttöajat  arvioitiin aikaisempien selvitysten sekä  IVAR- 
ohjelmalla  laskettujen palvelutasojen suoriteosuuksien  perusteella. Palvelu- 
tasojen  ja  nopeusrajoitusten  ohjausperusteena  käytettävän  nopeussuureen 

 välinen arvioitu yhteys  on  esitetty kohdassa  3.4.3  luvun viimeisessä kappa-
leessa. Näin vaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää  IVAR-ohjelmalla 

 laskettuja palvelutasojen suoriteosuuksia.  Eri  sää-  ja  keliolosuhteiden 
 osuuksia  liikennesuoritteesta  on  tarkasteltu  mm.  vuonna  1994  valmistunees-

sa  Tielaitoksen  selvityksessä  Liikennemäärät  eri  kelioloissa. Kokonaisliiken-
nemäärien  jakautuminen erilaisille  talvikeleille (talvikausi  1992-1993) on  sel-
vityksen mukaan taulukon  12  mukainen.  /16/  
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Taulukko  12  Kokonaisliikenteen  jakautuminen en/als/Ile talvikeleille Tie/al
-toksen se/vitykset "Liikennemäärät  eri kelioloissa" mukaan.  

/16/  
Kelijakauma  

______________ 

Uusimaa 

________ 

Rannikko 

_________ 

Keski- 
Suomi 

 _______ 

Kuopio  

_______  

P-S, 
Rannik- 

ko  

P-S,  
sisämaa  
________ 

Keskimäärin  
painotettu 

 ka.  
Kuiva  40,9 40,0 35,7 53,9 54,6 39,4 44,3  
Kostea-märkä  26,5 32,7 24,2 20,5 19,4 22,6 25,1  
Lumi  3,6 5,0 7,8 9,7 3,9 9,8 5,6  
Märkä+suola  21,4 12,8 21,8 5,7 6,7 11,1 14,0  
Kuura+jäinen  7,6 9,5 10,4 10,1 15,4 17,1 11,0  
YHTEENSA  100 100 100 100 100 100 100  

Tarkastelujakson keliolosuhteita  kuvaa parhaiten Keski-Suomen  ja  Kuopion 
sääasemilta tehdyt havainnot. Keliolosuhteet vaihtelevat kuitenkin paljon,  ja 

 ovat usein hyvinkin paikallisia. Kaakkois-Suomen telematikkaselvityksessä 
valtatielle  6  Hamina-Taavetti vaikutusten arvioinnissa hyvien  sää-  ja keliolo

-suhteiden (keliluokat  A  ja  B) osuuksiksi on  arvioitu  70-85%  ja heikentyneiden 
 sää-  ja keliolosuhteiden (keliluokat  C  ja  D)  osuudeksi noin  20%. Estlanderin 

(1995) kandeltatoista mittauspisteeltä keräämän  aineiston perusteella talvi- 
aikana liikennesuoritteesta  2%  tapahtuu lumisateessa  ja  5 %  muun  sateen 

 aikana. Kesällä lilkennesuoritteesta  6%  tapahtuu sateella.  /1/  

Edellä mainittujen aikaisempien selvitysten perusteella nopeusrajoituksille 
arvioitiin käyttöajat vaikutusten arviointia varten. Arvioidut käyttäajat  on  esi-
tetty taulukossa  13.  

Taulukko  13 En  nooeusraioitusarvoien  arvioidut kävttöa  lat.  
Nopeusrajoitus Nopeusrajoituksen aMou käyttöaika 

- _______  1 	liU<ennesuoritteesta] 
Visulanden liittymäalue 	Muut tieosuudet 

(nykyinen  60 km/h 	(nykyinen  80 km/h rajoi- 
______________ rajoitusalue) 	 tusalue)  
80  -  75% 

15% 70 20% 
60 65% 10% 
50 15% -  

4.5 	Muuttuvat nopeusrajoitukset (järjestelmä)  

4.5.1 	Lähtötiedot  

Vaikutusten arvioinnissa käytetyt lähtötiedot  on  esitetty taulukossa  14.  Li-
säksi vaikutusten arvioinnissa  on  käytetty lähtötietoina aikaisemmin määri-
tettyjä keskinopeuden alenemia sekä liikennesuoriteosuuksia eri palveluta-
so-  ja keliluokissa. 
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Taulukko  14  Lähtötietoja tiejaksosta Graanin (Tuppuralan) entasoliittymä - 
Visulanden - Parkkilan Daikallistien Iiittvmä. 

Tiejakson  pituus:  6,2 km 	 - 
KVL:  8742  -  9946  ajon  ./vrk  
Onnettomuudet  1995-1 999: 33  onnettomuutta  
-  11  henkilävahinko -onnettomuutta  
-  3  kuolemaan johtanutta onnettomuutta  
-  11,0  heva-onnettomuutta  /108  ajon.km  
Keskinopeus  (IVAR)  
-  80 km/h  rajoitusalueella: kevyet  77,5 km/h,  raskaat  76 km/h  
-  60 km/h  rajoitusalueella: kevyet  64 km/h,  raskaat  61 km/h  
Nopeusrajoitus  
80km/h  5,8 km 
60 km/h 0,4 km 

4.5.2 	Vaikutukset  nopeusrajoitusluokittain tieosuuksi  I la  

Tieosuuksilla  nykyinen nopeusrajoitus  on  kiinteä  80 km/h,  joka  on  siten vai-
kutusten  vertailutilanne. Tieosuuksilla  esitetään käytettäväksi nopeusrajoi-
tuksia  60, 70  ja  80 km/h.  Seuraavassa  on  esitetty nopeusrajoitusten käyttö

-lanteet  sekä arvioidut vaikutukset  tieosuuksilla.  

Nopeusrajoitus  80 km/h  

Tilanne:  
• nopeussuure  suurempi  tai  yhtä suuri kuin  70  ja  
•  sää-  ja  keliolosuhteet  ovat hyvät,  keliluokka  A tai B  
•  luokkaan kuuluu noin  75  % liikennesuoritteesta  

Arvioidut vaikutukset:  
•  keskinopeus laskee  1 km/h,  koska  muuttuvaa nopeusrajoitusta  nouda-

tetaan paremmin kuin kiinteätä  
• henkilävahinko -onnettomuudet vähenevät  4  %  (0,06  henkilovahinko

-onnettomuutta vuodessa)  
• nopeuksien hajorita  pienenee  
• polttonesteen  kulutus vähenee  
• ajomukavuus  paranee 

Nopeusrajoitus  70 km/h  

Tilanne:  
• nopeussuure  on  alle  70  ja  I tai  
•  sää-  ja  keliolosuhteet  ovat huonot,  keliluokka  C  
•  luokkaan kuluu noin  15%  suoritteesta  

Arvioidut vaikutukset:  
•  keskinopeus laskee  2 km/h  
• nopeuksien  hajonta pienenee  
• ohituskäyttäytyminen  muuttuu  varovaisemmaksi 
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• henkilövahinko -onnettomuudet vähenevät  7  %  (0,021  henkilövahinko -on -
nettom  uutta  /  vuosi)  

• ajomukavuus  paranee  
• poittonesteen  kulutus vähenee  ja  päästöt vähenevät  

Nopeusraioitus  60 km/h  

Tilanne:  
• nopeussuure  on  alle  70  ja  I tai  
•  sää-  ja  keliolosuhteet  ovat erittäin huonot, luokka  D  
•  luokkaan kuuluu noin  10%  suoritteesta  

Arvioidut vaikutukset:  
•  keskinopeus laskee  4 km/h  
• nopeuksien  hajonta pienenee  
• henkilövahinko -onnettomuuden vähenevät  12% (0,024  henkilövahinko

-onnettomuutta  /  vuosi)  
• polttonesteen  kulutus laskee  ja  päästöt vähenevät  

Tieosuuksilla  käytetään aina joko nykyisen suuruista  tai  alhaisempaa nope-
usrajoitusta,  jolloin ajoneuvojen keskinopeus laskee  ja  aikakustannuksista 

 saatavat säästöt ovat negatiivisia. Samaan aikaan onnettomuudet kuitenkin 
vähenevät  ja  saadaan  onnettomuuskustannussäästöjä. Keskinopeuden  ja 

 nopeuksien keskihajonnan  laskiessa ympäristö-  ja  ajoneuvokustannu kset 
 vähenevät  poittonesteen  kulutuksen laskiessa. Myös  ajomukavuus  paranee 

 ja  liikennemelu  vähenee hieman. 

Muuttuva  nopeusrajoitusjärjestelmä  lisää myös kuljettajien arvostusta. Aikai-
semmissa muuttuvien nopeusrajoitusten  vaikutusselvityksissä  tehtyjen 

 haastattelututkimusten  mukaan järjestelmä  on  saanut  kuljettaj ien  hyväksyn-
nän.  Kuljeftajat  ovat olleet tyytyväisiä  muuttuviin nopeusrajoituksiin  ja  järjes-
telmää  on  pidetty tarpeellisena.  /15/, /14/ 

4.5.3 	Vaikutukset  nopeusrajoitusluokittain  liittymässä  

Visulanden  matkailukeskuksen  / Huusharjun asuinalueen  liittymässä  on  ny-
kyisin  60 km/h  nopeusrajoitus ympäri vuoden, mikä  on  vaikutusten arvioinnin 

 vertailutilanne. Liittymäalueella  esitetään käytettäväksi  50, 60  ja  70 km/h 
 nopeusrajoituksia. Seuraavassa  on  esitetty nopeusrajoitusten  käyttötilanteet 

 sekä arvioidut vaikutukset. 

Nopeusrajoitus  70 km/h  

Tilanne:  
•  käytetään, kun  nopeussuure  on  suurempi  tai  yhtä suuri kuin  70  ja 

•  sää-  ja  keliolosuhteet  ovat hyvät, luokka  A  
•  luokkaan kuuluu noin  20  % suoritteesta 
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Arvioidut vaikutukset:  
•  keskinopeus nousee  2 km/h  
• nopeuksien keskihajonta  kasvaa  
• henkilövahinko -onnettomuudet lisääntyvät  7% 

 • ajomukavuus  paranee  
• poittonesteen  kulutus kasvaa  ja  päästöt lisääntyvät  

Nopeusrajoituksen  70 km/h  käyttö nykyisellä  60 km/h  nopeusrajoitusalueella 
 aiheuttaa ajoneuvojen  keskinopeuden  nousun, jolloin  aikakustannuksissa 
 saadaan säästöjä.  Henkilövahinko -onnettomuudet kuitenkin lisääntyvät jon-

kin verran. Myös ajoneuvo-  ja  ympäristökustannukset  lisääntyvät.  Ajomuka-
vuuden  voidaan olettaa parantuvan. 

Nopeusrajoitus  60 km/h  

Tilanne:  
• nopeussuure  on  alle  70  ja  I tai  
•  sää-  ja  keliolosuhteet  ovat normaalit, luokka  B 

 •  luokkaan kuuluu  65%  suoritteesta  

Arvioidut vaikutukset:  
•  keskinopeus laskee  1 km/h  
• nopeuksien  hajonta pienenee  
• henkilövahinko -onnettomuudet vähenevät  1% 

 • polttonesteen  kulutus laskee  
• ajomukavuus  paranee 

Nopeusrajoitus  50  kmlh  

Tilanne:  
• nopeussuure  on  pienempi kuin  70  ja  /  tai  
•  sää-  ja  keliolosuhteet  ovat erittäin huonot, luokka  D 

 •  luokkaan kuuluu arviolta  10%  suoritteesta  

Arvioidut vaikutukset:  
•  keskinopeus laskee  2 km/h  
• nopeuksien  hajonta pienenee  
• henkilövahinko-onneftomuudet  vähenevät  5  %  

Nykyisen suuruisen  tai  sitä  alhaisemman nopeusrajoituksen  käyttö liittymä- 
alueella alentaa ajoneuvojen  keskinopeutta.  Käytettäessä  60 km/h  muuttu-
vaa rajoitusta keskinopeuden  arvioidaan laskevan vähän, koska  muuttuvaa 
rajoitusta  noudatetaan kiinteää paremmin. Lisäksi  nopeuksien  hajonta pie-
nenee  ja  henkilövahinko -onnettomuudet vähenevät.  Keskinopeuden  laski-
essa  ja  nopeuksien keskihajonnan  pienentyessä ajoneuvo-  ja  ympäristö- 
kustannukset pienenevät.  Aikakustannukset  taas vastaavasti lisääntyvät.  
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4.54 	Yhteenveto  nopeusrajoitusluokkien  vaikutuksista  

Tieosuuksilla  muuttuvat nopeusrajoitukset laskevat keskinopeuksia nykyti-
lanteeseen verrattuna kaikissa tilanteissa, koska yli  80 km/h rajoitusta  ei 
käytetä. Keskinopeuksien oletetaan laskevan  1 -4 km/h  rajoituksesta riippu-
en. Henkilövahinko-onneifomuudet vähenevät käytettävästä rajoituksesta 
riippuen arvion mukaan  4-12%  ja nopeuksien keskihajonta  pienenee. Myös 
polttoaineenkulutus  ja  päästöt vähenevät. Ajomu kavuuden voidaan olettaa 
paranevan, koska käytettävä nopeusrajoitus perustuu vallitseviin keli-  ja lii-
kenneolosuhteisiin. Rajoitusta  80 km/h  oletetaan edelleen käytettävän eniten 

 (75% suoritteesta). Rajoituksen 70 km/h  ollessa voimassa arvioidaan suo-
ritteesta ajettavan noin  15%  ja rajoituksen  60 km/h  ollessa voimassa noin 

 10%. 

Visulanden  matkailukeskuksen / Huusharjun asuinalueen liittymässä esite-
tään käytettäväksi myös nykyistä rajoitusta korkeampaa rajoitusta  70 km/h 

 silloin, kun  sää-  ja keliolosuhteet  sekä Ilikennetilanne ovat hyvät. Korkeam-
man nopeusrajoituksen käyttö nostaa ajoneuvojen keskinopeutta  ja  lisää 
nopeu ksien keskihajontaa. Henkilövahinko-onnettomuuksien voidaan olettaa 
lisääntyvän. Myös polttoaineenkulutus  ja  päästöt kasvavat, mutta aikakus-
tannuksissa saadaan säästöjä. Nopeusrajoituksen  70 km/h  ollessa voimassa 
arvioidaan suoritteesta ajettavan noin  20%.  

Käytettäessä nopeusrajoitusarvoja  60  ja  50 km/h keskinopeudet  laskevat  ja 
nopeuksien keskihajonta  pienenee. Edelleen henkilövahinko-onnettomuudet, 
polttoaineenkulutus  ja  päästöt vähenevät  ja aikakustannukset  lisääntyvät. 
Rajoitusta  60 km/h  oletetaan edelleen käytettävän eniten  (65%). Nopeusra-
joituksen 50km/h  ollessa käytössä arvioidaan suoritteesta ajettavan noin 

 10%. 

4.5.5 	Taloudellisuuslaskelmat  

Taulukossa  15 on  esitetty  koko tarkastelujaksolle  toteutettavan muuttuvien 
nopeusrajoitusten arvioidut taloudelliset vaikutukset. Aikakustannuksista 
saatavat säästöt ovat negatiivisia, koska käytettävä nopeusrajoitus  on liitty-
mäalueella  käytettävää  70 km/h nopeusrajoitusta  lukuun ottamatta aina joko 
yhtä suuri  tai  alhaisempi nykyiseen rajoitukseen verrattuna. Tämän vuoksi 
ajoneuvojen keskinopeus laskee  ja aikakustannukset  lisääntyvät. 

Muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmän aiheuttama henkilövahinko-
onnettomuusvähenemä  koko tarkastelujaksolla  on keskinopeuksien  muu-
tosten perusteella  0,105  onnettomuutta / vuosi, jolloin säästöjä saadaan yh-
teensä  740 000  mk. Onnettomuusvähenemä laskettiin myös  TARVA- 
ohjelmalla käyttämällä toimenpidettä "muuttuvat nopeusrajoitukset", jonka 
vaikutuskerroin  auto-, kevytliikenne-  ja eläinonnettomuuksiin  on 0,95.  TAR-
VA-ohjelman mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten aiheuttama vuotuinen 
henkilövahinko-onnettomuusvähenemä tarkastelujaksolla  on 0,097  onnetto-
muutta. Käytettäessä  TARVA-ohjelman laskemaa onnettomuusvähenemää, 
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saadaan onnettomuuskustannussäästöjä  10  vuoden ajalta noin  700 000  mk. 
Näin  ollen  arviot ovat lähes yhtä suuret molemmilla laskentatavoilla. 

Taulukko  15 Koko  tarkastelujaksolle  toteutettavan muuttuvan nopeusrajoi- 
tusiäriestelmän arvioidut taloudelliset vaikutukset. 

Kustannussäästö  mk 
Aikakustannukset -  2 400 000  
Onnettomuuskustannukset  700 000 
I nvestointikustannu kset 1 350 000  _________  
Ylläpitokustannukset 1 000 000  _________  
Jäännäsarvo _____ 	67000 

4.6 	Muuttuvat nopeusrajoitukset  I  tiedotustaulut  

Yhtenä vaihtoehtona esitettiin tiedotustaulujen lisäämistä muuttuvien nope-
usrajoitusten yhteyteen tarkastelujakson alkuun  ja  loppuun. Tienvarressa 
tapahtuvalla tiedotuksella lisättäneen kuljettajien mukavuutta, mutta  sen  vai-
kutus liikenteeseen saattaa olla vähäistä. Etenkin  jos  taulut toteutetaan 
muuttuvien nopeusrajoitusten yhteydessä,  on tiedotustaulujen  erillisiä vai-
kutuksia erittäin vaikeaa eritellä. Voidaan kuitenkin olettaa että liikenteen 
häiriötilanteissa kuten tietyön  tai  onnettomuuksien yhteydessä oikein ajoite-
tulla tiedotuksella saadaan herätettyä kuljettajien huomio paremmin kuin 
pelkillä muuttuvilla rajoituksilla. Häiriötilanteiden osuus liikennesuoritteesta 

 on  kuitenkin pieni. Tiedotustaulujen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei 
määritetään tässä yhteydessä erikseen, vaan vaikutusten oletetaan olevan 
samat kuin muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän. Muuttuvat nopeusrajoi-
tusten / tiedotustaulujen arvioidut taloudelliset vaikutuks65  on  esitetty taulu-
kossa  16.  

Taulukko  16 Koko  ta  rkastelujaksolle toteutetta  van  muuttuvan nopeusrajoi-
tusten  ja  tiedotustauluieri  arvioidut taloudelliset vaikutukset. 

Kustannussäästö  mk 
Aikakustannukset -  2 400 000  
Onnettomuuskustannukset  700 000 
I nvestointikustannu kset 1 650 000  
Ylläpitokustannukset  1 300 000  
Jäännäsarvo 	 - _______  82 000 

4.7 	Muuttuvat nopeusrajoitukset (yksittäinen kohta)  

4.7.1 	Vaikutukset nopeusrajoitusluokittain 

Toisena vaihtoehtona muuttuvia nopeusrajoituksia tarkastellaan toteutettuna 
yksittäiseen kohtaan Visulanden liittymäalueelle, jossa  on  nykyisin  60 km/h 

 nopeusrajoitus. Nopeusrajoitusten ohjausperiaatteet ovat samat yksittäises-
sä kohdassa toteutettuna kuin  koko tieosuudelle  toteutettuna. Liikenteen 
havainnointilaitteet  on  myös samat molemmissa vaihtoehdossa. Yksittäisen 
kohdan nopeusrajoitusjärjestelmän vaikutukset  on  arvioitu samalla periaat- 
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teella  kuin järjestelmän osalta tehtiin, joten vaikutusten arviointi nopeusra-
joitusluokittain ei poikkea kohdassa  4.5.3  Vaikutukset nopeusrajoitusluokit

-tam  liittymässä esitetystä. Tästä syystä vaikutuksia nopeusrajoitusluokittain 
ei esitetä uudestaan tässä yhteydessä.  

4.7.2 	Taloudellisuuslaskelmat 

Visulanden matkailukeskukseen  toteutettavan muuttuvan nopeusrajoitusjär-
jestelmän arvioidut taloudelliset vaikutukset  on  esitetty taulukossa  17.  Aika- 
kustannuksista saatavat säästöt ovat myös tässä vaihtoehdossa negatiivisia, 
vaikka liittymässä esitetään käytettäväksi myös nykyistä nopeusrajoitusta 
suurempaa  (70 km/h) rajoitusarvoa.  Nykyistä suurempaa rajoitusarvoa esi-
tetään kuitenkin käytettäväksi ainoastaan keliluokassa  A  ja  hyvissä liikenne- 
olosuhteissa, joissa olosuhteissa arvioidaan ajettavan noin  20%  liikennesuo-
ritteesta.  Tämän vuoksi  sen  vaikutukset jäävät suhteellisen pieniksi. Nykyi-
sen suuruista rajoitusta  60 km/h  oletetaan käytettävän edelleen eniten. 

Visulanden  matkailukeskuksen liittymäalueella ei ole sattunut vuosien  1995-
1999  aikana yhtään henkilövahinko-onnettomuutta, minkä vuoksi keskimää-
ristä henkilövahinko-onnettomuusmäärä / vuosi ei voida määrittää  ja  keski-
nopeuksien aleneman aiheuttama alenemaa henkilövahinko-
onnettomuuksissa ei myöskään pystytä laskemaan.  TARVA -ohjelmalla las-
kettaessa saadaan kuitenkin henkilövahinko-onnettomu usvähenemäksi 

 0,006  onnettomuutta / vuosi.  TARVA -ohjelmalla laskettaessa onnettomuus-
vähenemät perustuvat tietokoneen tekemään nykytilan laskentaan, jonka 
mukaan liittymäalueella tapahtuu henkilövahinko-onnettomuuksia vuosittain  
0,122.  Tietokoneen nykytilan laskenta perustuu kyseisen tieosuuden onnet-
tomuushistoriaan sekä kyseessä olevan tieryhmän keskimääräiseen onnet-
tomuusasteeseen (esim. kapea päätie maaseudulla). Tämän vuoksi nykyti

-Ian  laskennan perusteella tarkasteluosuudella tapahtuu onnettomuuksia 
vaikka niitä ei käytettävän onnettomuushistorian aikana ole tapahtunut  ja  
onnettomuussäästöjä  saadaan. Tässä yhteydessä käytetään  TARVA - 
ohjelmalla laskettua onnettomuussäästöä. 

Taulukko  17 Visulanden  matkailukeskuksen /iittymaän toteutetta  van  muut-
tuvan nopeusrajoitusjärjestelmän arvioldut taloudelliset vai-
k,jtiik.st 

Kustannussäästö  Mk 	 - 

Aikakustannukset  -86 000 
o  nnettomuuskustan nu kset 43 000  (TARVA)  
Investointikustannukset  950 000  
Ylläpitokustannukset  750 000 
Jäännäsarvo  47 000 
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4.8 	Vaikutukset järjestelmän toimiessa huonosti 

Muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia tulee Tielaitoksen ohjeiden mu-
kaan tarkastella myös mikäli järjestelmä toimii huonosti. Mikäli järjestelmä ei 
toimi odotetulla tavalla, näytetään autoilijoille joko liian korkeaa  tai  liian ma-
talaa nopeusrajoitusta. 

Tilanne  on  huonoin, mikäli näytettävä nopeusrajoitus  on  liian korkea, jolloin 
nopeudet kasvavat  ja  kuljettajat eivät varaudu huonoihin liikenne-  tai keliolo

-suhteisiin. Nopeuksien keskihajonta kasvaa, koska  osa  autoilijoista ajaa ra-
joitusten mukaan  ja osa liikennetilanteen  tai  kelin  mukaisesti hiljempaa. Seu-
rauksena syntyy vaara-  ja häiriötilanteita ja  onnettomuudet lisääntyvät. Li-
säksi järjestelmän uskottavuus kärsii.  /5/  

Mikäli nopeusrajoitus  on  liian matala, eivät vaikutukset ole niin suuria kuin 
rajoituksen ollessa liian korkea. Ajonopeudet alenevat  ja nopeuksien  keski- 
hajonta kasvaa, koska  osa autoilojoista  ajaa hyvien liikenne-  ja keliolosuh

-teiden mukaan ylinopeutta.  Osa  taas noudattaa rajoitusta hyvistä olosuh-
teista huolimatta. Mikäli tilanne toistuu usein, järjestelmä menettää uskotta-
vuuttaan  ja  myönteiset vaikutukset pienenevät.  /5/ 

4.9 	Tiedotus  

Liikennetiedotuksen  vaikutuksista tiedetään vielä vähän. Tiedottamalla tien- 
käyttäjän omiin välineisiin voitaneen vaikuttaa tienkäyttäjän ajotapaan  ja 
ajomukavuuteen. Ajotavan  muuttumisen myötä myös liikenneturvallisuus 
saattaa parantua. Liikenneministeriön liikennetelematiikkahankkeiden arvi-
ointiohjeen mukaan informaation lisäämisen toiminnallisia kohteita ovat ky-
synnän määrä  ja  suuntautuminen, ajotapa  ja  reitin valinta. Päävaikutukset 
kohdistuvat palvelun saavutettavuuteen, aikaan  ja täsmäll  isyyteen sekä 
onnettomuuksiin. Informaation lisäämisellä  on  lisäksi vaikutuksia kuljettajien 
mukavuuteen  ja  arvostukseen. 

Tiedotusta esitettiin lisättäväksi myös tiedotuspisteen kautta. Tiedotuspis
-teen  käyttö lilkennetiedon hankintavälineenä kasvaa tulevaisuudessa eten-

kin harvoin tehtävillä matkoilla.  /12/  Elokuussa  1999  Kaakkois-Suomen tiepii-
ri teki liikenteen tiedotuspisteen kehittämisselvityksen, jonka yhteydessä 
suoritettiin asiakaskysely  Shell Amiraalissa. Tutkimusajankohtana  tiedotus- 
pisteellä esitettiin tietoja Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikenneti-
lanteesta sekä  sää-  ja kelitietoja  Kaakkois-Suomen valtateiltä. Vaihtuvan 
informaation esittämistä pidettiin kyselyn mukaan hyvänä ratkaisuna. Lähes 
kaikki autoilijat pitivät säästä  ja kelistä  tiedottamista tarpeellisena talviaikaan 

 ja  noin kaksi kolmasosaa piti tiedottamista rajaliikenteestä tarpeellisena. 
Seitsemän autoilijaa kymmenestä voisi muuttaa matkasuunnitelmaansa  tie-
dotuspisteestä  saatavan informaation perusteella.  Mu utosvaihtoehtoina 

 vastaajat esittivät aikataulun väljentämistä, ajonopeuden hidastamista  ja 
 vaihtoehtoista rajanylityspaikkaa  tai matkareittiä.  Lisäksi tiedostuspisteestä 
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haluttaisiin tietoa etenkin ajon sujuvuuteen vaikuttavista asioista, kuten  tie- 
töistä  ja  muista häiriöistä.  /22/  

Radion ja RDS-TMC -palvelun kautta tapahtuva liikennetiedotus tavoittaa 
tulevaisuudessa suuren osan tielläliikkujista. Radiota käyttää liikennetiedon 
hankkimiseen tulevaisuudessa  65  -  75%  ja RDS-TMC:tä  25  -  35%  autoili-
joista. Tiedotuksen kautta  sää-  ja kelitiedon  saaneista kuljettajista noin  50  - 

 60%  muuttaa ajotapaansa alentamalla ajonopeutta keliolosuhteita paremmin 
vastaaviksi. Kaakkois-Suomen liikenteen telematikkaselvityksessä valtatielle 

 26  esitetyn kelitiedotu ksen oletetaan parantavan liikennetu rvallisuutta  h  uo-
nojen kelien  aikana  0,6  -  1,8%.  Selvityksessä kuitenkin todetaan, että arvio 
perustuu useaan olettamukseen.  /10/, /12/  

Myös internetin käyttö lisääntyy tulevaisuudessa, jolloin myös sitä kautta 
tavoitetaan yhä suurempi joukko autoilijoita. Mikäli tiedotuspiste toteutetaan 
tarkastelujaksolle, tulee tiedotuspisteissä esiteifävistä tiedosta tehdä  ensin 
internet-sivut. Tällöin sama tieto  on  nähtävissä sekä tiedotuspisteessä että 
internetissä. Liikenteen tiedotuksen lisäämisen arvioidut taloudelliset vaiku-
tukset  on  esitetty taulukossa  18.  Osa kustannuseristä  on  arvioitu ainoastaan 
tiedotuspisteen osalta. 

Taulukko  18  Liikenteen tiedotuksen lisäämisen arvioidut taloudelliset vai-
kutukset. ln vestointikustannukset, yllä pitokustannukset  ja 

 iäännösarvo  on  arvioitu tiedotusoisteen osalta. 
Kustannussäästö  Mk 	______ 
Aikakustannukset  Ei arvioitu 
Onnettomuuskustannukset  Vähenevät 
Investointikustannukset (tiedotuspiste)  65 000  
Ylläpitokustannukset (tiedotuspiste)  100 000  
Jäännösarvo (tiedotuspiste) 	_____  3 000 	_______  

Tiedotuksen lisäämisen  ja ajantasaisen  liikenteen seurantajärjestelmän to-
teuttamisesta hyötyy myös Tielaitos. Liikenteestä  ja sääolosuhteista  on 

 saatavilla ajantasaista tietoa selvitysten  ja  tutkimusten taustatiedoiksi sekä 
tarjottavaksi muille palveluntuottajille. Lisäksi järjestelmän toteuttamisen 
myötä saadaan kokemuksia ajantasaisen liikenteen seu rantajärjestelmän 
toimivuudesta  ja  vaikutuksista.  

4.10  Kiinteä liikenteen ohjaus 

Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteistä viitoituksen korjaaminen  ja täy-
dentäminen Visulanden  matkailukeskuksen  ja Parkkilantien  liittymässä pa-
rantaa ajomukavuutta sekä vähentää harhaan ajamisia. Lisäksi liittymien 
havainnollisuus paranee. Viitoituksen parantamisen toimenpiteiden taloude?-
liset vaikutukset eivät liene suuria, minkä vuoksi niitä ei tässä yhteydessä 
arvioida rahallisesti. 
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Voidaan olettaa, että ohituskaistan alkamisesta tiedottaminen  jo kaksiajora-
taisen  tieosuuden jälkeen vähentää ohituksia tarkastelujaksolla pienentää 
nopeuksien keskihajontaa. Lisäksi tieto ohituskaistan alkamisesta lisää ajo- 
mukavuutta. Ohitusten vähentyessä onnettomuuksien voidaan myös olettaa 
vähenevän. Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteiden arvioidut taloudelli-
set vaikutukset  on  esitetty taulukossa  19.  

Taulukko  19  Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteiden arvioidut talou-
delliset vaikutukset.  

Kustannussäästä  Mk  
Aikakustannukset  Vähenevät  
Onnettomuuskustannukset  Vähenevät 
Investointikustannukset  40 000  
Ylläpitokustannukset - - _________  6 000 
Jäännäsarvo 	______- -_______  2000 

4.11  Yhteenveto  

Telematikkahankkeiden  taloudellinen vaikutustarkastelu  on  useissa aikai-
semmissa selvityksessä koettu hankalaksi,  ja telematikkahankkeet  ovat 
usein laskelmien perusteella taloudellisesti kannattamattomia. Tässä selvi-
tyksessä tarkasteltu muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä ei ole myöskään 
taloudellisuustarkastelujen perusteella kannattava investointi, koska laskel-
mien perusteella siitä saatavat säästöt ovat kustannuksia pienemmät. Jär-
jestelmän vaikutukset  on  kuitenkin arvioitu aikaisempien vaikutusselvitysten 
perusteella, jolloin vaikutuksista juuri valtatien  5 tarkastelujaksolla  voida olla 
varmoja. Lisäksi useiden kustannuserien vaikutuksia  on  erittäin vaikea arvi-
oida taloudellisesti, minkä vuoksi niitä ei ole otettu huomioon taloudellisuus- 
laskelmissa. Tästä johtuen järjestelmän jatkosuunnittelupäätöstä ei tulisi 
tehdä ainoastaan taloudellisuustarkastelujen perusteella vaan myös sanalli-
set arviot tulisi ottaa huomioon. 

Tiedotustaulujen  vaikutuksia eri kustannuseriln ei arvioitu erikseen, koska 
niiden yhteydessä toteutetaan joka tapauksessa muuttuva nopeusrajoitus- 
järjestelmä  ja  vaikutuksia  on  vaikea eritellä. Ne antavan kuljettajille kuitenkin 
tietoa nopeusrajoituksen alentamisen syystä, jolloin rajoituksia saatetaan 
noudattaa paremmin. Lisäksi tiedotustauluja voidaan käyttää liikenteen häi-
riötilanteista tiedottamiseen. Näin  ollen  voidaan olettaa, että mikäli myös 
tiedotustaulut totutetaan,  on  järjestelmästä saatava hyöty myös suurempi 
verrattuna ainoastaan muuttuviin nopeusrajoituksiin. 

Liikennetiedotuksen  vaikutuksista tiedetään vielä melko vähän. Selvitysten 
mukaan  radion ja RDS-TMC-liikennetiedotuspalvelun  käyttö liikennetiedon 
hankintakanavana lisääntyy tulevaisuudessa, jolloin tavoitetaan yhä enem-
män tienkäyttäjiä. Myös internetin käyttö lisääntyy. Liikennetiedottamisen 
oletetaan lisäävän ajomukavuutta mikä voi vaikuttaa välillisesti myös lilken-
neturvallisuuteen. Tienkäyttäjille tehdyn kyselyn perusteella  osa  autoilijoista 

 on  valmis myös muuttamaan matkasuunnitelmiaan liikenteen tiedotuspis- 
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teestä saatavan tiedon perusteella. Tulosta ei voi kuitenkaan yleistää kos-
kemaan  koko  Suomen autoilijoita. Voidaan olettaa että liikenteen tiedotuk-
sen vaikutukset lisääntyvät tulevaisuudessa tiedotuskanavien kehittyessä  ja 

 laajentuessa.  /22/  

Kiinteän liikenteen ohjauksen vaikutukset ovat oleteftavasti pieniä, kuten 
toteuttamiskustannuksetkin. Toimenpiteiden voidaan kuitenkin todeta pa-
rantavan liittymien havainnollisuutta  ja hillitsevän  ohituksia tarkastelujaksolla. 
Liittymien toimenpiteiden toteuttamisella pyritäänkin viitoituksen yhtenäistä-
miseen  ja täydentämiseen  ohjeiden mukaiseksi. Ohituskaistan alkamisesta 
tiedottamisella oletetaan parantavan liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen suju-
vuutta tarkastelujaksolla. Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteet voidaan 
toteuttaa yhdessä muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän kanssa, lukuun 
ottamatta Visulanden liittymään esitettyä nopeusrajoituksen maalaamista 
ajorataan, joka esitetään toteutettavaksi mikäli  mu uttuvaa  nopeusrajoitus- 
järjestelmää ei toteuteta.  

4.12  Vaihtoehtojen vertailua 

Vertailtaessa muuttuvien nopeusrajoitusten järjestelmää  koko tarkastelujak-
solla ja  yksittäisessä kohdassa toteutettuna, voidaan todeta, että liikenteen 
seurantalaitteet ovat molemmissa vaihtoehdoissa samat. Kokonaiskustan-
nukset ovat kuitenkin yksittäisessä paikassa toteutettavassa järjestelmässä 
noin  350 000  mk pienemmät. Ero johtuu tarvittavien muuftuvien nopeusra-
joitusmerkkien määrästä. Taloudellisuustarkastelun perusteella järjestelmä 
yksittäiseen paikkaan toteutettuna olisi edullisempi ratkaisu. Taloudellisuus-
tarkasteluihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, koska toimenpiteiden 
taloudellisten vaikutusten arvioiminen  on  vaikeaa. 

Liikenteen tiedotuksen lisääminen  on  kiinteässä yhteydessä ajantasaisen 
liikenteen seu rantajärjestelmän toteuttamiseen. Mikäli seu rantajärjestelmä 
(muuttuvat nopeusrajoitu kset) otetaan jatkosu unnittelu un, kannattanee myös 
liikenteen tiedotusta tarkastelujaksolla kehittää.  Osa  liikenteen mittauspis-
teistä  ja sääasemalta  saatava tieto tuotaneen internetiin automaattisesti, 
mutta tarkemman tiedon tuottaminen tarkastelujakson liikenteestä internetiin 

 ja tiedotuspisteille  sekä tiedotuksen lisääminen  radion  kautta vaatii lisäsuun-
nittelua  ja  —työtä. Liikenteen tiedotuksen lisääminen ei näin  ollen  ole varsi-
naisesti vaihtoehtoinen toimenpide muuttuvalle nopeusrajoitusjärjestelmälle, 
vaan  se  edellyttää liikenteen seurantajärjestelmän toteuttamista, kuten 
muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmäkin.  Se  kuinka laajasti liikenteen tiedo-
tusta kehitetään muuttuvien nopeusrajoituksien yhteydessä,  on  harkittava 
erikseen. Mikäli tiedotuspiste päätetään toteuttaa, saadaan investointikus-
tannuksia lisää noin  65 000  mk, mikä ei ole paljon verrattuna  koko  muuttuvi-
en nopeusrajoitusten kustannuksiin. Sekä tiedotuspiste että  radion ja  inter-
netin  kautta tapahtuvan tiedotuksen lisääminen aiheuttaa myös ylläpitokus-
tannuksia. Tiedotuspisteestä aiheutuvat vuotuiset ylläpitokustannukset ovat 
noin  15 000  mk. Liikennetiedotteiden laatiminen  ja internet-sivujen ylläpitä-
minen aiheuttaa liikennekeskukselle lisätyötä, jonka määrää  on  vaikea arvi- 
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olda.  Voidaan kuitenkin todeta, että  ylläpitokustannukset  lisääntyvät mikäli 
muuttuvien nopeusrajoitusten yhteydessä päätetään myös lisätä liikenteen 
tiedotusta  radion, internetin ja tiedotuspisteen  kautta. 

Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteiden investointikustannukset ovat 
huomattavasti pienemmät  ajantasaisen  järjestelmän kustannuksiin verrattu-
na. Kiinteän liikenteen ohjauksen toimenpiteet voidaan toteuttaa joko erik-
seen  tai  yhdessä muuttuvien nopeusrajoitusten kanssa. Ainoastaan nopeus

-rajoituksen  maalaamista  ajorataan Visulanden  matkailukeskuksen liittymäs-
sä ei toteuteta, mikäli muuttuvat  nopeusrajoitukset  toteutetaan. Kiinteän lii-
kenteen ohjauksen toimenpiteiden  ja  muuttuvien nopeusrajoitusten toteut-
taminen  on  hankkeena täysin eri suuruusluokkaa, joten niiden vertailu ei 
siksi ole mielekästä. Kyse  on  varmasti paitsi yleisistä  rahoitusmandollisuuk

-sista  myös  tarkastelujaksolle  tehdyn  yleissuunnitelman toteuttamisaikatau
-lusta ja sen  myötä päätöksestä  tarkastelujakson  kehittämisestä.  
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5  SUOSITUKSET  JA JATKOTOIMENPITEET  

Kaakkois-Suomen tiepiiri hyödyntää tätä liikenteen  hallinnan toimenpidesel-
vitystä  tehdessään päätöksen tarkastelujakson jatkosuunnittelusta. 

Tämän toimenpideselvityksen perusteella tarkastelujaksolle suositellaan 
toteutettavaksi ensisijaisesti selvityksessä esitetyt kiinteän liikenteen ohjau  k- 
sen  toimenpiteet. Toimenpiteisiin sisältyvät 

• Visulanden - Parkkilan  paikallistien liittymäalueen viitoituksen paranta-
minen 

• Hintsalanmäen liittymän  kärkikolmion siirto kevyen liikenteen väylän 
eteen 

• Visulanden  matkailukeskuksen  I  Huusharjun asuinalueen viitoituksen 
 parantaminen 

• Ohituskaistan  alkamisesta tiedottavien taulujen lisääminen tarkastelujak-
solle. 

Mikäli yleissuunnitelman mukaista tien parantamista ei saada toteuttamis-
ohjelmaan lähitulevaisuudessa, suositellaan muuttuvien nopeusrajoitusjär-
jestelmien jatkosuunnittelun käynnistämistä. Muuttuvat nopeusrajoitukset 
suositellaan suunniteltaviksi  koko tarkastelujaksolle,  koska ongelmia esiintyy 

 koko tiejaksolla.  Lisäksi tarvittavat liikenteen havainnointilaitteet ovat samat 
riippumatta siitä toteutetaanko järjestelmä  koko tiejaksolle  vai  vain  yksittäi-
seen kohtaan Visulanden liittymään. Toteuttamalla järjestelmä  koko tarkas-
telujaksolle  järjestelmästä saatava tieto pystytään hyödyntämään parhaiten. 
Nopeusrajoitusten yhteyteen esitettyjen tiedotustau lujen toteuttamista  sen 

 sijaan voidaan harkita. 

Mikäli ajantasainen liikenteen seurantajärjestelmä toteutetaan, suositellaan 
lisäksi liikenteen tiedotukseri lisäämistä ainakin internetin  ja radion  kautta. 
Tällöin investointikustannukset eivät lisäänny, mutta Ilikennekeskukselle  al-
heutuvasta lisätyöstä  syntyy jonkin verran ylläpitokustannuksia. Kustannuk-
set eivät kuitenkaan ole merkittäviä verrattuna muuttuvien nopeusrajoitusten 
toteuttamiseen. 

Jatkotoimenpiteisiin  vaikuttaa tarkastelujakson ongelmien kehittyminen. Mi-
käli telematiikkaan perustuva järjestelmä päätetään toteuttaa, tulee järjes-
telmän ohjaus-  ja toimintaperiaatteissa  ottaa huomioon muutokset vallitse - 
vissa  olosuhteissa. 
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Tavoitteet 
Tässä liikenteen  hallinnan toimenpideselvityksessä  tarkasteltiin valtatien  5 
tiejaksoa  Mikkeli - Visulahti. Valtatielle  5  välille Mikkeli - Juva  on  tehty yleis- 
suunnitelma, jossa myös tarkastelujaksolle  on  tulossa parannusta. Yleis- 
suunnitelman mukaista tien parantamista  on  kuitenkin lykätty rahoituksen 
niukkuuden vuoksi. Tämän selvityksen tavoitteena  on  selvittää mandolliset 
liikenteen ohjauksen  ja telematiikan  keinot, joilla tieosuuden liikenneolosuh-
teita voitaisiin parantaa melko nopeasti, ennen yleissuunnitelman toteutta-
mista. 

Ongelmat  ja parannustoimenpide -ehdotukset  
Tarkastelujakson  ongelmia  ja ongelmakohtia  selvitettiin aikaisempien selvi-
tysten, onnettomuustietojen, ongelmakartoituskyselyn  ja maastokäynnin 

 avulla. Tarkastelujakson ongelmallisimpia kohteita ovat Visulanden matkai-
lukeskuksen / Huusharjun asuinalueen liittymä sekä tiejakso kyseisestä  hit-
tymästä Visulanden - Parkkilan  paikallistien liittymään tarkastelujakson lop-
puun. Ongelmia aiheuttaa lisääntynyt maankäyttö Huusharjun asuinalueella 

 ja Visulanden  matkailukeskuksen aiheuttama liikenne. Asuinalueen  ja  mat-
kailukeskuksen liittymässä  on 60 km/h  nopeusrajoitus ympäri vuoden  ja ra-
joitusta  ei ongelmakartoituskyselyn mukaan noudateta. Tiejaksolla matkailu-
keskuksen / Huusharjun hiittymästä Parkkilantien liittymään  on  paljon yksi-
tyistie-  ja katuliittymiä ja  tien geometria  on  huono. 

Yleisten teiden liittymistä Kinnarin eritasoliittymän ramppien liittymissä  on 
hahmotusongelmia  ja Visulanden - Parkkilan paikalhistien  liittymästä puuttuu 
kääntymiskaista oikealle liittymää edeltävän  sillan  vuoksi. Yksityistie-  ja  katu- 
liittymistä ongelmallisiksi koettiin Hintsalanmäen hiittymä, jossa liittymää 
edeltää jyrkkä mäki  ja risteäminen  kevyen liikenteen väylän kanssa. Lisäksi 
joissakin liittymissä  on  kyselyn mukaan huonot näkemät. Lisäksi joissakin 
liittymissä todettiin olevan puutteita viitoituksessa.  

Koko tarkastelujakson  ongelmia ovat paikallisen  ja pitkämatkaisen  liikenteen 
sekoittuminen. Viikonloppuliikenteen sekä arkipäivinä työmatkaliikenteen 
aikaan syntyy jatkuvia jonoja, jolloin tien huono geometria  ja  useat hiittymät 
tekevät ohittamisen mandottomaksi. Lisäksi sivuteiltä liittyminen päätien lii-
kennevirtaan  on  vilkkaan liikenteen aikaan vaikeaa  ja riskinotot  lisääntyvät. 

Parantamistoimenpiteinä  esitettiin sekä kiinteän liikenteen ohjauksen että 
liikenteen telematiikan toimenpiteitä. Kiinteän liikenteen ohjauksen toimen-
piteinä esitettiin Visulanden-Parkkilan paikahlistien viltoituksen täydentämistä, 
Visulanden matkailukeskuksen / Huusharjun liittymän viitoituksen paranta-
mista, varoituskolmion siirtämistä Hintsalanmäen liittymässä sekä tarkaste-
lujakson jälkeen alkavan ohituskaistan alkamisesta tiedottamista  jo tarkas-
telujakson  alkupuolella. Lisäksi esitettiin nopeusrajoituksen tehostamista 
ajoratamaalauksin  (60) Visulanden 7 Huusharjun hiittymäalueella,  mikäli 
muuttuvia nopeusrajoituksia ei toteuteta. 
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Telematiikan toimenpiteinä  esitettiin liikennetilanteen sekä sään  ja kelin  mu-
kaan muuttuvia nopeusrajoituksia  koko tarkastelujaksolle  tai  yksittäiseen 
kohtaan Visulanden matkailu keskuksen liittymään toteutettuna. Käytettävinä 
nopeusrajoituksiksi esitettiin nykyisellä  80 km/h  rajoitusalueella  60/70/80 
km/h  sekä nykyisellä  60 km/h  nopeusrajoitusalueella  50/60/70 km/h.  Lisäksi 
erillisenä toimenpiteenä esitettiin tiedotustaulujen lisäämistä muuttuvien no-
peusrajoitusten yhteyteen  1  kpl /  suunta sekä liikenne- sekä  sää-  ja kelitilan-
netiedottamisen  lisäämistä. 

Vaikutusten arviointi 
Muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän vaikutuksia arvioitiin sekä sanallisesti 
että rahallisesti.  Mu  uttuvien  nopeusrajoitusten todettiin parantavan liikenteen 
sujuvuutta  ja  vähentävän nopeuksien keskihajontaa. Aikakustannuksissa 
saatavat säästöt ovat negatiivisia koska tiejaksolla  on  tällä hetkellä aina  80 
km/h  nopeusrajoitus Visulanden matkailukeskuksen liittymää lukuun otta-
matta. Onnettomuuksien todettiin vähentyvän keskinopeuksien alentuessa. 
Keskinopeuden  ja nopeuksien keskihajonnan  laskiessa myös ympäristö-  ja 
ajoneuvokustannukset  vähenevät polttonesteen kulutuksen laskiessa. Lisäk-
si ajomukavuus paranee  ja liikennemelu  vähenee hieman. Samat vaikutuk-
set todettiin myös tarkasteltaessa nopeusrajoituksia yksittäisessä kohdassa, 
Visulanden matkailu keskuksen liittymässä toteutettuna. 

Muuttuvat nopeusrajoitu kset lisäävät myös ku Ijettajien arvostusta järjestel-
miä kohtaan. Aikaisemmissa muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusselvityk-
sissä tehtyjen haastattelututkimusten mukaan järjestelmä  on  saanut kuljetta-
jien hyväksynnän. Kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä muuttuviin nopeusrajoi-
tuksiin  ja  järjestelmää  on  pidetty tarpeellisena. 

Tiedotuksen lisäämisen vaikutuksista ei ole paljoakaan tutkittua tietoa. Tie-
dotusta esitettiin lisättäväksi  radion, internetin ja tiedotuspisteen  kautta. Näi-
den tiedotuskanavien käytön oletetaan lisääntyvän tulevaisuudessa liiken-
netiedon hankkimisvälineenä. Tiedotuksen voidaan olettaa parantavan ajo- 
mukavuutta  ja  edelleen parantavan liikenneturvallisuutta. Lisäksi ainakin  osa 

 esimerkiksi  sää-  ja kelitiedon  tiedon saaneista kuijettajista muuttanee ajota-
paansa olosuhteiden mukaiseksi, jonka voidaan myös olettaa parantavan 
turvallisuutta. Tarkastelujakson liikennetilanteesta tiedottaminen esimerkiksi 
paikallisradiossa voi parantaa liikennetilannetta vilkkaimman liikenteen ai-
kaan, mikäli ku Ijettajat muuttavat tiedotuksen perusteella matkustusajan-
kohtaansa. Tiedotuksen vaikutukset riippuvat paljon siitä, kuinka moni kul-
jettaja saa tiedon  ja  on  valmis muuttamaan ajotapaansa  tai  matkustusajan

-kohtaa  sen  mukaan. 

Kiinteän liikenteen ohjauksen vaikutusten todettiin olevan pieniä. Viitoituksen 
parantamisen  ja täydentämisen  todettiin vähentävän harhaan ajoa  ja  paran-
tavan liittymien havainnollisuutta. Ohituskaistan alkamisesta tiedottaminen 
vähentää oletettavasti ohituksia tarkastelujaksolla, mikä vähentää nopeuksi

-en  keskihajontaa  ja  parantaa liikenneturvallisuutta. 
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Suositukset  ja  jatkotoimenpiteet  
Kaakkois-Suomen tiepiiri hyödyntää tätä selvitystä päättäessään tarkastelu- 
jakson jatkosuunnittelusta. Toimenpideselvityksen perusteella tarkastelujak-
solle suositellaan toteutettavaksi ensisijaisesti esitetyt kiinteän liikenteen 
ohjauksen toimenpiteet. Mikäli yleissuunnitelman mukaista tien parantamista 
ei saada toteuttamisohjelmaan lähivuosina, suositellaan myös muuttuvien 
nopeusrajoitusten jatkosuunnittelun aloittamista  koko tarkastelujaksolle.  Li-
säksi mikäli ajantasainen liikenteen seurantajärjestelmä toteutetaan, suosi-
tellaan myös tiedotuksen lisäämistä ainakin internetin  ja radion  kautta. 

Jatkotoimenpiteisiln  vaikuttaa tarkastelujakson ongelmien kehittyminen. Mi-
käli telematlikkaan perustuva järjestelmä päätetään toteuttaa, tulee järjes-
telmän ohjaus-  ja toimintaperiaatteissa  ottaa huomioon muutokset vallitse- 
vissa  olosuhteissa. 
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