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TIIVISTELMA 

Pääteillä  esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien, tietöiden, tapahtu-
mien  ja  poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareittejä, 
joille liikenne voidaan ohjata häiriön sattuessa. Varareitit  ja  niiden opastus 
tulee olla ennalta suunniteltuja jolloin niiden käyttöönotto sujuu häiriötilan-
teessa mandollisimman vaivattomasti eri viranomaisten yhteistyönä. 

Tassä  työssä  on  laadittu varareitti-  ja  häiriötilanteiden liikenteenohjaussuun-
nitelma valtatielle  5  välille Kuortti - Kuvansi. Varareitit  on  suunniteltu siten, 
että liikenteelle  on  aina osoittaa varareitti häiriön tapahtumapaikasta riippu-
matta. Varareitit kulkevat aIempaa tieverkkoa, valtatien rinnakkaisteitä, yksi-
tyisteitä sekä kaupunkien katuja pitkin. Mikkelin kaupungin kohdalla kak-
siajorataisen valtatien keskikaiteen kulkuaukot antavan mandollisuuden 
käyttää toista ajorataa varareittinä, mikä  on  otettu suunnitelmassa huomi-
oon. Suunnittelussa  on  selvitetty myös varareittien ominaisuuksien, vuoro-
kauden-  ja  vuodenaikojen, liikenteen koostumuksen sekä  sää-  ja  keliolosuh

-teiden vaikutuksia reittien käyttöön. Jokaiselle varareitille  on  laadittu myös 
liikenteenohjaussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena  on  helpottaa  va

-rareittivaihtoehtojen  selvittämistä sekä toimia tukena päätöksenteossa lii-
kenteen häiriötilanteessa. 

Suunnittelu käynnistettiin nykytila-analyysilla, jossa selvitettiin eri viran-
omaisten näkemykset varareittien nykykäytöstä sekä liikenteen häiriötilan-
teisiin  ja  niiden selvittämiseen liittyvistä ongelmista  ja  kehittämistarpeista 
sidosryhmäkyselyn  avulla. Varareittejä ei ole tarkastelujaksolla aikaisemmin 
juurikaan käytetty  ja  viranomaisten mukaan liikenteen häiriötilanteiden  tie-
donkulussa,  tiedottamisessa  ja  liikenteenohjauksessa  on kehittämistarpeita. 

 Poliisien resurssipula vaikeuttaa osaltaan tilanteiden sujuvaa hoitamista. 

Varareitti-  ja  liikenteenohjaussuunnitelma  tehtiin nykytila-analyysin, tiepiiriltä 
saatujen inventointitietojen, tierekisteritietojen sekä maastokäyntien perus-
teella. Varareittisuunnitelma käsittää reittikuvaukset, -taulukot  ja  -kartat. 
Reittikuvauksissa  ja  —taulukossa  on  esitetty varareitit  ja  niiden ominaisuudet 
sekä reitin käyttöönotossa huomioon otettavat seikat. Liikenteenohjaus-
suunnitelmassa  on  esitetty kullakin reitillä tarvittavat sekä kiinteän että tila-
päisen liikenteenohjauksen toimenpiteet. Suunnitelmat toimivat lähtötietona 
kehitteillä olevaan digitaaliseen reittijärjestelmään. 

Liikenteen häiriötilanteeseen laadittiin toimintasuunnitelma. Toimintasuunni-
telma käsittää häiriötilanteen tiedonkulun, eri viranomaisten roolien  ja  tehtä-
vien sekä varareittien käyttöönottoon liittyvän päätöksentekoprosessin  mää-
rittämistä  ja  kuvausta. Toimintasuunnitelma tehtiin nykytilanneanalyysissä 
esiin tulleiden puutteiden  ja  kehittämisajatusten  sekä Tiehallinnon  ja  Hätä-
keskuslaitoksen valtakunnallisen toimintamalliluonnoksen pohjalta. 

Jatkotoimenpiteinä  esitettiin varareittisuunnitelman  jakaminen  viranomaisille 
sekä viranomaisten perehtyminen suunnitelmaan, jotta häiriötilanteessa 
osattaisiin toimia sujuvasti. Erityisesti reittikohtaisiin liikenteenohjaussuunni-
telmiin perehtyminen  on  edellytys niiden onnistuneelle hyödyntämiselle. 
Myös viranomaisten yhteistyön tiivistäminen  ja  kehittäminen  on  tärkeä jatko- 
toimenpide häiriötilanteen toimintasuunnitelman mukaiselle toiminnalle. 
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ABSTRACT 

Reserve routes, to which traffic can be directed if an incident occurs, are 
needed on main roads in case of incidents such as accidents, road work, 
events and exceptionally congested situations. Reserve routes and traffic 
directing should be planned beforehand so that in case of an incident they 
can be taken into use as smoothly as possible as a cooperative effort of 
different authorities. 

A reserve route and traffic control plan to be implemented in case of an inci-
dent was compiled for route 5 from  Kuortti  to  Kuvansi.  The reserve routes 
are planned in such a way that a reserve route for traffic can always be indi-
cated, regardless of the location of an incident. The reserve routes travel 
along the lower-class road network, on roads parallel to the main road, pri-
vate roads and city streets.  ln  the city of  Mikkeli,  gaps in the median barrier 
between opposing lanes of traffic on the main road make it possible to use 
the opposite side as a reserve route, which is taken into consideration in the 
plan. The plan also takes into consideration the effects of the features of the 
reserve routes, the time of day and time of year, traffic composition, and 
weather and driving conditions on the use of the routes. A traffic control plan 
has been compiled for each reserve route. The purpose of the plan is to 
facilitate selection of a reserve route and to support decision-making in case 
of a traffic incident. 

Planning began with an analysis of the current situation. A survey of interest 
groups was conducted to determine the viewpoints of different authorities on 
the current use of reserve routes as well as the problems and development 
needs related to incidents and consequential actions. During the period un-
der study, reserve routes had rarely been used previously, and according to 
the authorities there is room for development in information flow, communi-
cation and traffic control. The lack of resources of the police contributes to 
the difficulty of taking care of situations smoothly. 

A reserve route and traffic control plan was drafted on the basis of the 
analysis of the current situation, inventory data received from the region, 
road register data and on-site visits. The reserve route plan is comprised of 
route descriptions, tables and maps. The route descriptions and tables pre-
sent the reserve route and its features as well as issues that need to be 
taken into consideration when taking it into use. The traffic control plan pre-
sents permanent and temporary traffic control measures needed on each 
route. The plans function as initial information for a digital route system cur-
rently under development. 

An operating plan to be implemented in case of a traffic incident was com-
piled. The operating plan describes information flow during an incident, the 
roles and tasks of different authorities, and the decision-making process 
involved in taking a reserve route into use. The operating plan was compiled 
on the basis of the deficiencies and development ideas brought out by the 
analysis of the current situation as well as a draft of a national operating 
model created by  Finnra  and the Emergency Center. 

As further measures, the reserve route plan should be delivered to the au-
thorities and they should become familiar with the plan in order to be able to 
function smoothly n case of an incident. Familiarization with the route- 
specific traffic control plans, in particular, is a prerequisite to utilizing them 
successfully. Development of closer cooperation between the authorities is 
also an important further measure to acting in accordance with the incident- 
related operating plan.  
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MAAR  TE  LM IA  

MÄÄRITELMIÄ 

Ensisijainen  varareitti 
	

Tiesektorin korkeatasoisin ja/tai  lyhyin  vara- 
reitti.  

Keskikaiteen kulkuaukko 	Kaksiajorataisella 	tieosuudella 	ajoratojen  
välisessä  keskikaiteessa  oleva aukko, joka 

 on  toteutettu  huoltoliikennettä, erikoiskulje-
tuksia  tai hälytysajoneuvoja  varten. 

Kiinteä  liikenteenohjaus 	Pysyvästi maastoon asennettu  viitoitus.  /1/ 

Liikenteenohjausperävaunu  Perävaunu, jossa  on häiriötilanteen liiken-
teenohjaukseen  tarvittavat tilapäiset opas- 
teet.  

Tilapäinen  liikenteenohjaus 	Määräajaksi maastoon asennettu  viitoitus.  /1/ 

Tiesektori  (sektori) 	Tiejakso,  jolle  on  esitetty jokin  varareitti.  

Toissijainen  varareitti 	Usein ensisijaista  varareittiä heikkotasoisem - 
pi ja/tai  pidempi  varareitti,  jota  suositellaan 
käytettäväksi  vain,  mikäli liikennettä ei voida 
jostakin syystä ohjata ensisijaiselle  varareitil

-le. 

Viivytys 	 Laskennallinen matka-ajan lisäys, joka  vara- 
reitin käytön arvioidaan aiheuttavan valtatien 
normaaliin  ajoaikaan  verrattuna.  

Varareitti 	 Tiesektorille  suunniteltu. ennalta määrätty 
reitti.  /1/ 
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I  TAUSTAA  JA  TAVOITTEET  

Pääteillä  esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien,  tietöiden,  tapahtu-
mien  ja  poikkeuksellisten  ruuhkatilanteiden  varalle tarvitaan  varareittejä,  joil-
le liikenne voidaan joko kokonaan  tai  osittain ohjata häiriön sattuessa.  Vara - 
reitit  ja  niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja jolloin niiden käyttöön-
otto sujuu  häiriötilanteessa  mandollisimman vaivattomasti eri viranomaisten 
yhteistyönä.  Häiriötilanteiden  hallinnassa paitsi suunnitellut  varareitit  ja  nii-
den liikenteen ohjaus, myös tiivis yhteistyö eri viranomaisten välillä  on  oleel-
lista tilanteen sujuvan hoitamisen kannalta.  Tiehallinto  kehittää parhaillaan 
valtakunnallisesti yhteistyötä  ja tiedonvaihtoa Hätäkeskuslaitoksen  kanssa.  

Päateiden varareittien valintaperusteista  ja ohjausjärjestelyistä  on  valmistu-
nut valtakunnallinen  esiselvitys  vuonna  1999.  Esiselvityksessä  on  käsitelty 
kahta  esimerkkitietä  ja  laadittu  mm.  listausta  asioista, joita reittien suunnitel-
lussa  ja  valinnassa tulisi ottaa huomioon. Selvityksessä  on  esitetty, että  va-
rareiteistä  laaditaan alueelliset suunnitelmat. Kaakkois-Suomen  tiepiirissä 
varareittisuunnitelmat  on  laadittu  valtatielle  6  välillä  Elimäki -  Imatra,  valtatiel

-le 7  välillä Ruotsinpyhtää  - Vaalimaa, valtatielle  15  välillä  Kotka -Ristiina  ja 
valtatielle  26  välillä Hamina  -  Taavetti. 

Työssä laadittiin  varareitti-  ja liikenteenohjaussuunnitelma  Kaakkois-Suomen 
 ja  Savo-Karjalan  tiepiirien  sekä palo-  ja pelastusviranomaisten,  poliisin  ja 

hätäkeskuksen  yhteistyönä  valtatielle  5  välille Kuortti  -  Sukeva. Molempien  
tiepiirien  suunnitelmista laadittiin erilliset raportit. Tässä raportissa  on  esitetty 
suunnitelma  valtatielle  5  Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella välille Kuortti  - 
Kuvansi. Varareitti-  ja liikenteenohjaussuunnitelmaa  voidaan hyödyntää  häl-
riötilanteiden  lisäksi myös tien  parannushankkeissa,  mikäli liikenteelle tulee 
järjestää tilapäinen kiertotie.  

Tyon  tavoitteena oli laatia suunnitelma  häiriötilanteen  varalle tukemaan vi-
ranomaisten toimintaa  häiriötilanteessa. Varareittisuunnitelmat  laadittiin si-
ten, että liikenteelle  on  aina osoittaa jokin  varareitti  häiriön  tapahtumapaikas

-ta  riippumatta.  Varareittisuunnitelmien  lisäksi jokaiselle  varareitille  tehtiin  
liikenteenohjaussuunnitelma,  jotta reitin käyttöönotto helpottuu tarvittavien 
toimenpiteiden ollessa valmiiksi  määritettyjä.  Lisäksi työssä  on  laadittu  häi-
riötilanteen toimintasuunnitelma,  mikä käsittää eri viranomaisten tehtävien, 
tiedonkulun  ja tiedotusvastuiden  määrittämisen  häiriötilanteessa  sekä  vara - 
reitin  käyttöönottamiseen  liittyvän  päätöksentekoprosessin  kuvauksen.  
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 NY  KYT  LA-A NA  LYYS  I  

Käytettävän varareitin tulee olla liikenteen ohjauksen kannalta selkeä  ja 
heippokulkuinen.  Muita tekijöitä ovat häiriön vakavuus, kesto  ja varareitin 

 pituus. Mikäli häiriö kestää yli puoli tuntia, etsitään liikenteelle varareitti. 
Suunniteltaessa varareittejä tulisi huomioida, että ehdotetut reitit ovat riittä-
vän korkeatasoisia, mikä koskee erityisesti paikallisteitä. 

Nykyisin viranomaiset eivät ole tehneet omia varareittisuunnitelmia, eikä 
heillä ole käytössä valmiita suunnitelmia. Varareittejä  on  käytetty joissain 
häiriötilanteissa paikallistuntemuksen  ja  karttojen perusteella. Poliisilla  on 

 omat suunnitelmat vaativia tilanteita (VATI)  ja erityistilanteita (ERTI)  varten. 

Varareitin  opastus  
Häiriötilanteessa varareitin  ohjauksesta vastaa ensisijaisesti poliisi  ja pelas-
tusviranomaiset  avustavat mandollisuuksien mukaan. Liikenteen ohjaus  va-
rareitille  tehdään nykytilanteessa pääsääntöisesti liikenteenohjaajan (poliisi) 
toimesta. Mikäli varareitti  on  käytössä pitkäaikaisesti, voidaan liikenteenoh-
jaaja toisinaan korvata opasteilla, jolloin Tiehallinnon ohjausperävaunua  on 

 käytetty varareittien ohjauksessa. Varareitin ohjausjärjestelyistä tiedotetaan 
myös radiossa. 

Varareittien  järjestelyssä  ja opastuksessa  on kehittämistarpeita. Varareitit 
 tulisi olla suunnittelu ennakkoon  ja  hoidettu niin hyvin, että ne voitaisiin ottaa 

välittömästi käyttöön. Reitillä tulisi olla valmiina tarvittava opastus  tai  ohjauk-
seen vaadittava materiaali tulisi olla helposti saatavilla kaikkiin vuorokauden 
aikoihin. 

Kaikkien häiriötilanteissa toimivien tahojen tulisi yhteistyössä laatia suunni-
telma varareittien käytön toimintatavoista. 

Tiedonkulku  
Tiedottaminen muille viranomaisille  on  nykyisin sujunut ongelmitta poliisin 
päivystyskeskuksien  ja  alueellisten hätäkeskusten kautta. Myös poliisin  ja 
pelastustoimen  yhteistyö  ja tiedonkulku  on  toiminut kohtalaisesti. Pääasias-
sa häiriötilanteista tiedottaminen viranomaisten kesken kulkee alueellisten 
hätäkeskusten kautta. Parannettavaa  sen  sijaan  on  muiden häiriötilanteissa 
toimivien tahojen yhteistyössä  ja tiedonkulussa.  

Tiedotusvälineet ovat saaneet tiedon häiriötilanteesta kyselyn mukaan joko 
poliisin hälytyskeskuksilta, Tiehallinnon liikennekeskukselta  tai  alueelliselta 
hätäkeskukselta, jotka ovat hoitaneet tiedottamisen häiriötilanteen aiheutta-
mista liikenteellisistä vaikutuksista kiitettävästi. Tieto hätäkeskuksesta  on 

 välitetty joko suoraan puhelimitse ja/tai faksilla niille tiedotusvälineille, jotka 
kyseisessä tilanteessa katsotaan tarpeellisiksi.  

Radio  toimii ensisijaisena tiedotuskanavana tienkäyttäjille. Esimerkiksi  Radio 
Nova on  osoittautunut merkittäviksi tiedonvälittäjiksi äkillisissä häiriötilanteis

-sa.  Myös poliisi  on tiedottanut häiriötilanteesta  omalle toimintakeskukselle, 
josta tieto  on  mennyt eteenpäin paikallisradioille  ja Tiehallinnon liikennekes-
kukseen. Katkoksia tarvittavassa tiedonkulussa  on  kuitenkin ollut. Tiedonku

-lussa  niin viranomaisten kuin tienkäyttäjienkin välillä  on  kehittämistä. 
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Yhteistyön kehittäminen  
Tiehallinnon liikennekeskusta  pidetään tarpeellisena  ja  hyvänä apuna häiriö- 
tilanteiden tiedottamisessa. Kyseinen järjestelmä palvelee hyvin myös tien-
käyttäjiin kohdistuvassa liikenneturvallisuustyössa. Tällä hetkellä liikenne- 
keskuksen rooli  on  vähäinen  ja  osalla vastaajista ei ollut kokemuksia liiken-
nekeskuksen toiminnasta. Liikennekeskus voisikin markkinoida itseään nä-
kyvämmin ainakin pelastustoimen suuntaan. 

Yleisesti yhteistyön kehittäminen Tiehallinnon kanssa koetaan positiivisena. 
Erityisesti liikenneturvallisuuteen kohdistuvaa yhteistyötä pidetään kaikkien 
eri yhteistyötahojen kanssa tarpeellisena. Myös kaikkea muuta yhteistyötä, 
joka helpottaa häiriötilanteiden hoitoa  ja  nopeuttaa häiriöiden poistoa, pide-
tään tarpeellisena. Yhteistyötä voisi tehdä esimerkiksi juuri varareittien mää-
rittelyssä sekä liikenteen ohjauslaitteiden käytössä. 

Liikenteen ohjausperävaunun hankinta  ja sen  käyttäminen onnettomuustilan-
teissa  on  harkittava vaihtoehto. Ensisijaisesti perävaunun hankinta nähtiin 
kuuluvaksi tienpitäjälle, tosin myös ministeriö mainittiin yhtenä vaihtoehtona. 
Parhaimpana sijaintipaikkana perävaunulle olisi paikalliset pelastuslaitokset. 
Poliisin vastuulle vaunun käyttöä  tai säilytystä  ei haluttu. Vaunun tulisi kui-
tenkin olla kaikkien viranomaisten yhteiskäytössä. Pelastuslaitoksien yhtey-
dessä perävaunut olisivat viivytyksettä  ja  vaivatta otettavissa käyttöön sekä 
niiden varustelu  ja  kunnossapito tulisivat hoidetuksi pelastuslaitoksen kalus-
tohuollon yhteydessä. Vastauksissa ehdotettiin myös korvauksien maksa-
mista pelastuslaitoksille  perävaunujen ylläpidosta. Perävaunuja tulisi olla 
jokaisen kihiakunnan alueella.  Jos perävaunua  ei ole saatavissa, myös pe-
lastusajoneuvojen sijoittelulla voidaan rajoittaa liikennettä häiriötilanteissa. 
Osassa vastauksissa asiaa pohtivaa työryhmää pidettiin tarpeellisena  ja 

 osassa ei. 

Muita  huomloita  
Lisääntyvät liikennevirrat aiheuttavat yhä useammin häiriötilanteita liiken-
teessä. Valmiit suunnitelmat varareittien järjestämiseksi  ja  valmiiksi varustel

-lut perävaunut  helpottavat merkittävästi tilanteiden hoitoa. Ainakin poliisin 
kenttätoiminnassa tämän kaltainen ennakkovarautuminen nähdään tarpeelli-
seksi, jopa välttämättömäksi. Mikäli tämän kaltainen järjestelmä saadaan 
aikanaan  koko  maahan,  on  sen  tiedottamisessa  ja  käytännön yhteistyö-
kumppanina Tiehallinnon liikennekeskuksella merkittävä rooli. 

Seuraavassa  on  esitetty yhteenvetona kyselyn perusteella esiin tulleita kehit-
tämistarpeita Tiehallinnolle sekä muille viranomaisille. 
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Tiehallinnon kehittämistoimenpiteitä: 
.  Vara  re 1tt/suunnitelmien  teettäminen  
•  Valmistuvien suunnitelmien  jakaminen ja  niistä tiedottaminen  
• Varareittien  ja  niiden käyttöönottoon  ja  ohjaukseen liittyvän tie- 

don  jakaminen, varareittijärjestelmän (tietokannan)  kehittäminen  
Hätäkeskuslaitoksen  kanssa  

• Toimintatavoista  sekä  liikenteenohjausvaunujen  käytöstä  ja  yllä-
pidosta sopiminen  

• Varareittien  kiinteän  viitoituksen  lisääminen  
•  Yhteistyön lisääminen  ja  kehittäminen muiden viranomaisten 

kanssa  (mm.  tiedonkulun parantaminen)  
• Liikennekeskuksen  tunnetta vuuden  lisääminen, "markkinointi", 

roolin  selkeyttäminen  

Muiden viranomaisten  kehittämistoimenpiteitä: 
• Hätäkeskuslaitos: varareittijärjestelmän (tietokannan)  kehittämi-

nen  Tiehallinnon  kanssa  
• Toimintatavoista  sekä  liikenteenohjausvaunujen  käytöstä  ja  yllä-

pidosta sopiminen  
•  Yhteistyön lisääminen  ja  kehittäminen muiden viranomaisten 

kanssa  (mm.  tiedonkulun parantaminen)  
•  Perehtyminen valmiisiin  varareittisuunnitelmiinja  suunnitelmien 

hyödyntäminen  häiriötilanteessa 
•  Yhteisten toimintatapojen harjoittelu, viranomaisten  yhteisharjoi-

tukset 
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3  VARAREITTISUUNNITTELU 

 3.1 	Lähtötiedot 

Reittisuunnittelun lähtötietoina  käytettiin tiepiiriltä saatuja inventointitietoja 
soveltuvilta varareiteiltä. tierekisteritietoja, nykytila-analyysin tuloksia sekä 
maastokäynneillä kerättyjä tietoja  ja  valokuvia. 

Varareittien  suunnittelussa otettiin huomioon seuraavat seikat: 
•  raskaan  ja  kevyen ajoneuvoliikenteen vaatimukset varareitille 
• vuoden-  ja  vuorokauden aiheuttamat rajoitukset 
• varareittiväylän  ominaisuuksien aiheuttamat rajoitukset 
•  kelin ja  valoisuuden vaikutukset reitin käyttöön 
•  vaarallisten aineiden kuljetusten mandolliset rajoitukset 
• tiejakson kaksiajorataisuus -  toisen ajoradan  ja eritasoliittymien  hyväksi-

käyttö kaksiajorataisilla tieosuuksilla Mikkelin seudulla sekä uudella  tie- 
jaksolla Joroinen - Varkauden Portti 

•  lähivuosina valmistuvat tiehankkeet  Mt 419 Vihantasalmi -  Mäntyharju  ja 
Vt  5  Joroinen - Varkaus 

• erikoiskuljetukset  sekä 
•  kevyt liikenne  ja joukkoliikenne.  

3.2 	Reittisuunnittelu 

Varareittisuunnittelu  aloitettiin jakamalla tiejakso sektoreihin. Yhden tiesekto-
rin muodostaa tiejakso,  jolle  on  olemassa jokin varareitti. Näin  ollen  esimer-
kiksi kanden eritasoliittymän välinen tiejakso  on  yksi tiesektori. Myös keski-
kaiteessa olevien peräkkäisten aukkojen välinen tiejakso muodostaa yhden 
tiesektorin. 

Varareitit  suunniteltiin aluksi karttatarkasteluna. Apuna käytettiin tiepiirin te-
kemiä inventointeja varareiteiksi soveltuvilta teiltä. Alustavat reittiehdotukset 
käytiin läpi hankeryhmän ensimmäisessä kokouksessa, jonka jälkeen ne 
ajettiin läpi maastossa. Maastokäynnillä kiinnitettiin huomiota varareittien 
ominaisuuksiin, kuten leveyteen, geometriaan, päällysteeseen, korkeus-  ja 
leveysrajoituksiin,  nykyiseen viitoitukseen sekä arvioitiin reitin kykyä välittää 
valtatien henkilöautoliikennettä  ja  raskasta liikennettä. Kaikki tarpeellinen 
tieto kirjattiin reittitaulukoihin. Tiejakson keskikaiteessa olevien aukkojen 
nykyiset sijaintipaikat tarkistettiin. Uusia kulkuaukkoja ei suunniteltu. 

Tarkastelujaksolla  Mikkelin eteläpuolella korkeatasoiset, hyvät varareitit ovat 
kohtuullisen lyhyitä  ja  käyttökelpoisia. Mikkelin kaupungin kohdalla reitit kul-
kevat Mikkelin katuverkolla. Reitit soveltuvat sekä raskaalle että 
henkilöautoliikenteelle.  Vilkas  liikenne aiheuttaa kuitenkin rajoituksia reittien 
käytölle siten, että työmatkaliikenteen aikaan reittejä ei suositella 
käytettaväksi. Mikkelin pohjoispuolella raskaalle liikenteelle soveltuvat 
varareitit ovat pitkiä. Henkilöautoliikenteelle yksi-  tai kaksisuuntaisena 

 soveltuvia, geometrialtaan  ja kantavuudeltaan  melko heikkoja reittejä  sen 
 sijaan  on  useita, mutta niitä ei pääsääntöisesti suositella käytettäväksi 

ensisijaisena varareittinä henkilöautoliikenteelle. 
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Varareitin  kantavuuden  raja-arvoksi raskaalle liikenteelle määritettiin noin 
 100 MN/100m  ja  leveyden  raja-arvoksi  6 m.  Reittiä ei suositella käytettä-

väksi kelirikkoaikaan, mikäli  sillä  on  ollut viime vuosina painorajoituksia  tai 
 sen  kantavuus ei ole riittävä tierekisterin  ja  tiemestarin arvion mukaan.  Vara- 

reiteillä ei ole painorajoitettuja siltoja, jotka rajoittaisivat reittien käyttöä. Vuo-
rokaudenaika rajoittaa joidenkin lähellä taajaman läpi kulkevien reittien käyt-
töä. Näiden reittien käyttöä ei suositella vilkkaimman työmatkaliikenteen ai-
kaan aamulla  ja  iltapäivisin. 

Kuva  3 	Vanha va/tat/en pohja soveltuu usein varareitiksi. Kuvassa Paasontie, 
tiesektorin  1 varareittisuunnitte/ujakson  alussa Varareitti  on  paikoin 
kapea va/tat/en h/tv/a/dan vuoksi.  Kuva:  Noora Airaks/nen. 

Linja-autoliikenteen osalta varareittisuunnitelma oli kommentoitavana Linja- 
autoliiton Kaakkois-Suomen osaston aluepäälliköllä. Linja-autot ohjataan 
pääsääntöisesti muun liikenteen mukana varareiteille häiriötilanteiden sattu-
essa. Linja-autot käyttävät samoja reittejä kuin  raskas  liikenne, mutta paikoin 
myös henkilöautoille tarkoitetut reitit soveltuvat linja-autoliikenteelle. Mikäli 
henkilöautot ohjataan omalle reitille, harkitaan linja-autojen ohjaamista reitille 
tapauskohtaisesti. 

Valtatien varressa olevat kevyen liikenteen väylät  on  varattu häiriötilantees
-sa hälytysajoneuvoliikenteen  käyttöön, joten niitä ei ole hyödynnetty varareit-

teinä. Väylät tulee sulkea kevyeltä liikenteeltä, mikäli hälytysajoneuvot käyt-
tävät niitä häiriötilanteessa. Katuverkolla  ja  taajamien läpi kulkevilla reiteillä, 
joissa  on suojateitä,  tulee noudattaa kevyen liikenteen vuoksi erityistä varo-
vaisuutta. Huomautus  on  tarvittaessa kirjattu reittitaulukkoon. 

Suunnitelluilla varareiteillä  ei ole vaarallisten aineiden kuljetuskieltoa. Vaaral-
listen aineiden kuljetukset käyttävät raskaalle liikenteelle suunniteltuja  vara - 
reittejä. Reittitaulukkoon  on  kirjattu, mikäli varareitti kulkee pohjavesialueella. 

 Se  ei kuitenkaan aiheuta rajoituksia vaarallisten aineiden kuljetuksille.  
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Osa  valtatien rinnakkaistiellä kulkevista varareiteistä toimii erikoiskuijetusreit-
tinä. Erikoiskuljetukset ovat kuitenkin ennalta suunniteltuja  ja  suurten kulje-
tusten reitit  ja kuljetusajankohta  on  tiedossa, jolloin häiriötilanteessa voidaan 
varmistaa, ettei niitä ole käyttöönotettavalle varareitille tulossa. Tieto suurista 
erikoiskuljetuksista saadaan Tiehallinnon liikennekeskuksesta. Erikoiskulje-
tuksia ei koskaan ohjata varareitille, koska kuljetuksilla  on  lupa  vain  ennalta 
määrätylle reitille. Häiriön sattuessa erikoiskuljetukset odottavat tien avau-
tumista. Mikäli häiriö kestää pitkään, voidaan kuljetukselle myöntää lupa 
jollekin muulle reitille. 

Kaikille varareiteille laskettiin viivytys, jonka varareitin käytön arvioidaan ai-
heuttavan verrattuna tilanteeseen, jossa voidaan ajaa tieosuus normaalisti 
valtatietä pitkin. Viivytys  on  laskennallinen  ja  todellisuudessa varareitille oh-
jaamisesta  ja  liikenteen jonoutumisesta aiheutunut viivytys lienee suurempi. 
Laskennallista viivytystä voidaan kuitenkin hyödyntää päätöksenteon tukena 
harkittaessa varareitin käyttöönottoa.  

3.3 	Keskikaiteen kulkuaukot 

Kaksiajorataisilla eritasoliittymin varustetuilla  teillä keskikaiteessa huoltoauk
-koja  rakennetaan helpottamaan kunnossapitoa  ja erikoiskuljetusten  suorit-

tamista sekä hälytysajoneuvojen kulkua. Aukot keskikaiteessa aiheuttavat 
myös vaaratilanteita autoilijoiden käyttäessä niitä  U -käännöksen tekemi-
seen.  U -käännöksien  estämiseksi aukot voidaan varustaa puomilla.  /3/  

Tiehallinnon  suositusten  /3/  mukaan huoltoaukkojen määrä tulee minimoida. 
Mikäli kulkuaukko todetaan tarpeelliseksi, tulisi  sen  luvaton käyttö estää 
puomein  tai  toteuttaa aukko vaikeasti havaittavaksi. Aukkojen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon 
- 	käyttötarkoitus 
- 	liikennemäärä 
- 	keskikaistan  leveys 
- 	eritasoliittymien  ja  muiden kääntymismandollisuuksien välinen etäisyys.  

'3/  

Suunnittelujaksolla kaksiajorataista tieosuutta  on  Mikkelin kohdalla yhteensä 
noin  2 km.  Tällä tieosuudella kulkuaukkoja  on  nykyisin yhteensä kolme, joten 
uusia aukkoja ei esitetä toteutettavaksi. Nykyisiä aukkoja ei esitetä varustet-
tavaksi puomeilla, koska liikenneturvallisuusongelmia ei ole havaittu  ja  on-
nettomuuksia ei ole sattunut. Lisäksi kaikkia kulkuaukkoja käytetään tietyissä 
erikoiskuijetustilanteissa.  

3.4 	Varareittisuunnitelma  välille  Paaso - Tiilikkala  (sektorit  1-8)  

Välillä Paaso-Tiilikkala kaikilla tiesektoreille  on  olemassa hyvät varareitit, 
jotka soveltuvat myös raskaalle liikenteelle. Sektoreilla  1  ja  2  varareitti  kulkee 
vanhalla valtatien pohjalla.  Sektorin  1  varareitti (Paasontie)  on  kuitenkin pai-
koin kapea raskaalle liikenteelle, minkä vuoksi reitillä tarvitaan liikenteen 
ohjaajaa. Sektoreiden  3-8  ensisijaiset varareitit kulkevat Pertunmaan  ja 

 Mäntyharjun taajamien kautta. Näiden reittien lisäksi sektoreille  3-7 on 
 alemmalla tieverkolla kulkevia  vain  henkilöautoliikenteelle  soveltuvia toissi-

jaisia varareittejä. 
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Sektori  I  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Paasontie (yksityistie) 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön pääosin kaksisuuntaisena. 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,0  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti voidaan ottaa käyttöön lyhyissäkin viivytyksissä. 
- 	Kapea kohta  (5,0 m),  jossa tarvitaan liikenteenohjaajaa (vuorotteluperiaate) 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa 
- 	Laskennallinen viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  2  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15063  - seututie  426  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena.  

Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaattvia lUttymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti voidaan ottaa käyttöön lyhyissäkin viivytyksissä. 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivytys:  10  minuuttia 

Sektorit  3-6  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  426  - seututie  428  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena. 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,3  -  7,0 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee Pertunmaan taajaman lapi. 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  0,5  -  1  tuntia kestävissä viivytyksissä. 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 

Laskennallinen viivytys:  30  minuuttia 

Sektori  3  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Seututie  426  - seututie  428  - 
yhdystie  15076  
- 	Ei sovellu käyttöön kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,8  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain,  mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivyys:  25  minuuttia 
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Pcuva  4 	Seututie  426 on  hyvä  varareitti  kaikelle liikenteelle. Reitti kulkee  kau- 

missa  maisemissa  Pertunmaan  eteläpuolella.  Kuva:  Harri  Nurhonen. 

Sektori 3 	 - __________________________________________________________  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15023  - yhdystie 

 15076  
- 	Soveltuu käyttöön  vain  kesäisin.  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,2  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Museotie  (15023) on  erittäin  mutkainenja  kapea  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  hätätapauksissa 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 

Sektori  4  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15076  - seututie  426  - 
seututie  428  - yhdystie  15077  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee  Pertumaan  taajaman läpi.  
- 	Yhdystiet  ovat mutkaisia  ja  mäkisiä 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  tunnin  kestävissä  viivytyksissä. 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  40  minuuttia  
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Sektori  4  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15076  - yhdystie 

 15023  
- 	Soveltuu käyttöön  vain  kesäisin.  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,2  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  luttymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Museotie  (15023) on  erittäin mutkainen  ja  kapea  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  hätätapauksissa 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  vilvytys:  15  minuuttia 

Sektorit  5-8 	 -  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti seututie  419  (valm.  2004)  - seututie  368  
Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,5  -  7,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee Mäntyharjun taajaman läpi  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  25  minuuttia 

Sektori  5  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15023  (vanha seututie  419)  - seututie  419 

 (valm.  2004)  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  vuvytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  30  minuuttia 

Sektori  5  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15077—  seututie  428  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain,  mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa 
- 	Laskennallinen  viivytys:  35  minuuttia  
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Sektori  6  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti  seututie  419  (valm.  2004)  - seututie  368  - yhdystie 

 4163  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee Mäntyharjun taajaman läpi  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa, 
- 	Laskennallinen  vilvytys:  30  minuuttia 

Sektori  6  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15081  - seututie  428  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 4,5  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain,  mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Alikulkukorkeus  5,12 m.  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 

Sektorit  7-8  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti  Yhdystie  4163  - seututie  368  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,5 m  

Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Yhdystie  4163 on  melko mutkainen  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  20  minuuttia 

Sektori  7  
Yksisuuntaiselle henkiläautoliikenteelle soveltuva reitti Seututie  428  - yhdystie  15088  - 
yhdystie  15087  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,8  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain,  mikäli  ensisijaisefla  reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 	- 
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3.5 	Varareittisuunnitelma  välille  Tiilikkala -Mikkeli (sektorit  8- 
16)  

Välillä Tiilikkala - Mikkeli tiesektoreilla  9-12  vaihtoehtoiset varareitit ovat tien 
pohjoispuolella Hirvensalmen taajaman läpi kulkeva reitti seututie  429 - seu-
tutie 431  sekä eteläpuolella kulkeva reitti seututie  368 - seututie 420 -  valta-
tie 13/seututie  4201. Pohjoispuolen  reitti  on  ensisijainen sektoreille  9-10. 

 Sektoreille  12-13  suositellaan käytettäväksi Hirvensalmen reittiä pohjoisesta 
etelään suuntautuvalle liikenteelle  ja eteläpuolista  reittiä valtatien  13  kautta 
etelästä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle.  Sektorilla  11  tapahtuvassa 
häiriötilanteessa ensisijaisena reittinä suositellaan reittiä seututie  4201 - 
yhdystie 4203 - yhdystie 1 5112,  joka soveltuu kaikelle liikenteelle vuorotte-
luperiaatteella. Sektoreiden  13-15  korkeatasoisena varareittinä toimii yhdys

-tie 15105.  Sektorin  16 varareitit  kulkevat Mikkelin kaupungin katuverkolla. 
Niitä ei suositella käytettäväksi arkisin työmatkaliikenteen aikaan. 
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Sektorit  9-13  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  429  - seututie  431  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,0 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee Hirvensalmen taajaman läpi 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä viivytyksissä 
- 	Tiesektoreilla  12-13  tapahtuvassa häiriötilanteessa reittiä suositellaan käytettäväksi poh- 

joisesta etelään suuntautuvalle liikenteelle 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivytys:  35  minuuttia 

Sektorit  9-10  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  368  - seututie  420  -  valtatie  13  - seututie 

 4201  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä viivytyksissä 
- 	Etelästä tulevat, Mikkeliin  tai  sen  pohjoispuolelle menevät ajoneuvot voivat käyttää valta- 

tietä  13  Mikkeliin 
- 	Reitillä  on  rautatien tasoristeys  (4201),  alikulkukorkeus  4,5 m  
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen vilvytys:  35  minuuttia 

Sektori  9  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Seututie  429  - seututie  431  - 
yhdystie  15089  
- 	Ei sovellu käyttöön kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,4  -  7,0 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee Hirvensalmen taajaman läpi 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain,  mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivytys:  45  minuuttia 

Sektori  10  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15089—  seututie  431  
- 	Ei sovellu käyttöön kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,4  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain,  mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivytys:  25  minuuttia 



26 	 Varareitti-  ja  häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma  
Valtatie  5  välillä Kuortti - Kuvansi 

VARARE ITTIS  U U NN  ITTE LU  

Sektori  11  
Kaikelle Ilikenteelle yksisuuntaisena soveltuva reitti Seututie  4201  - yhdystie  4203  - 
yhdystie  15112  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  yksisuuntaisena vuorotteluperiaatteella 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,6  -  6,0 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitillä  on  rautatien  tasoristeys  (4201),  alikulkukorkeus  4,5 m  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektorit  11-16  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  4201  -  valtatie  13  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,5 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Tiesektoreilla  12-13  tapahtuvassa  häiriötilanteessa  reittiä suositellaan käytettäväksi ete- 

lästä pohjoiseen  suuntautuvalle  liikenteelle  
- 	Reitillä  on  rautatien  tasoristeys  (4201),  alikulkukorkeus  4,5 m  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  35  minuuttia 

Sektori  13  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15105  - seututie  431  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0  -  7,5 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  14  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  431  —yhdystie  15105  —yhdystie  15108  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0  -  7,5 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia  
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Sektori  15  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti yhdystie  15108—  yhdystie  15105—  valtatie  13  
- 	Työmatkaliikenteen  aikaan käyttöä harkittava  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0  -  7,3 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti kulkee  Rantakylän  taajaman läpi  
- 	Reitillä  on  vilkas  valo-ohjattu liittymä  Rantakylässä 
- 	Työmatkaliikenteen  aikaan arkena  klo  7.30  -  9.00  ja  15.30  -  17.00  tulee liikennevalot 

kytkeä pois päältä  ja  korvata ne liikenteen ohjaajalla  
- 	Reitti  on  tarkisteftava kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektorit  14  -  15  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  431  - yhdystie  15098  - yhdystie  15100  - 
yhdystie  15208 —yhdystie  15105  
- 	Työmatkaliikenteen  aikaan käyttöä harkittava  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti kulkee  Rantakylän  taajaman läpi  
- 	Reitillä  on  vilkas  valo-ohjattu liittymä  Rantakylässä 
- 	Työmatkaliikenteen  aikaan arkena  klo  7.30  -  9.00  ja  15.30  -  17.00  tulee liikennevalot 

kytkeä pois päältä  ja  korvata ne liikenteen ohjaajalla  
- 	Reitillä  (15098) on  rautatien  tasoristeys 
- 	Reitti  on  tarkisteftava kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  20  minuuttia 

Sektori 16 	 -___________________________________________  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Hietakatu - Rinnekatu 
- 	Reitti ei sovellu käytettäväksi  työmatkaliikenteen  aikaan  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti kulkee taajama-alueella  
- 	Reitillä  on  vilkas  valo-ohjattu liittymä (valtatie  13),  jossa valot tulee tarvittaessa kytkeä 

pois päältä  ja  korvata ne liikenteen ohjaajalla  
- 	Reittiä ei suositella käytettäväksi arkena  työmatkaliikenteen  aikaan  klo  7.30  -  9.00  ja  

15.30-17.00  
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia  
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Sektori  16  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Valtatie  13 - Otavankatu - Maaherrankatu - Päiviön

-katu  
- 	Reitti ei sovellu käytettäväksi  työmatkaliikenteen  aikaan  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä  huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti kulkee taajama-alueella  
- 	Reitillä  on  vilkkaita valo -ohjattuja liittymiä,  joissa valot tulee tarvittaessa kytkeä pois pääl- 

tä  ja  korvata ne liikenteen ohjaajalla  
- 	Reittiä ei suositella käytettäväksi arkena  työmatkaliikenteen  aikaan  klo  7.30  -  9.00  ja  

15.30-17.00  
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia  
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Kuva  6 	Varareittinä  toimiva  seututie  429  kulkee  Hirvensalmen  taajaman läpi.  
Kuva:  Harri  Nurhonen. 

3.6 	Varareiftisuunnitelma  Mikkelin kohdalla (sektorit  17a  - 18)  

Mikkelin kaupungin kohdalla  varareitit  kulkevat kaupungin  katuverkolla.  Sek-
toreilla  17b  ja  17c  keskikaiteen kulkuaukkojen  välillä vastakkaista  ajorataa 

 voidaan käyttää  varareittinä  kaikelle liikenteelle, mikäli  vain  toinen  ajorata  on 
 suljettu.  Sektoreiden  17a-17c  katuverkolla kulkevista varareiteistä  ensisijai-

sena suositellaan  Päiviönkatu -  Mannerheimintie  - Juvankatu  —reittiä joka 
ohittaa Mikkelin ydinkeskustan.  Sektorin  18  ensisijaisena  varareittinä  toimii 
valtatien  pohjoispuolinen Juvantien  reitti. 

Sektori  17a  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Päiviönkatu -  Mannerheimintie  - Juvantie 
- 	Reitti ei sovellu käytettäväksi  työmatkaliikenteen  aikaan  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti kulkee taajama-alueella  
- 	Reitillä  on  vilkkaita valo -ohjattuja liittymiä,  joissa valot tulee tarvittaessa kytkeä pois pääl- 

tä  ja  korvata ne liikenteen ohjaajalla  
- 	Reittiä ei suositella käytettäväksi arkena  työmatkaliikenteen  aikaan  klo  7.30  -  9.00  ja  

15.30— 17.00  
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 	-  
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Sektorit  17a  -  17c  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Päiviönkatu - Maaherrankatu - Juvantie 
- 	Reitti ei sovellu käytettäväksi työmatkaliikenteen aikaan 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai kapasiteet- 

tiongelmia 
- 	Reitti kulkee Mikkelin ydinkeskustassa 
- 	Reitillä  on  vilkkaita valo-ohjattuja liittymiä, joissa valot tulee tarvittaessa kytkeä pois pääl- 

tä  ja  korvata ne liikenteen ohjaajalla 
- 	Reittiä ei suositella käytettäväksi arkena työmatkaliikenteen aikaan  klo  7.30 - 9.00  ja  

15.30-17.00 
- 	Laskennallinen viivytys:  15  minuuttia 

Sektori  17b  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti toinen ajorata välillä kulkuaukko  I  - kulkuaukko  2  
- 	Soveltuu käyttöön mikäli  vain  toinen ajorata joudutaan sulkemaan 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0 m 
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Laskennallinen viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  17c  
Kaikelle lilkenteelle soveltuva reitti toinen ajorata välillä kulkuaukko  2  - kulkuaukko  3  
- 	Soveltuu käyttöön mikäli  vain  toinen ajorata joudutaan sulkemaan 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0 m 
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Laskennallinen viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  18  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Tuppuralankatu - Tenholankatu Juvantie - kantatie 

 72  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti kulkee taajama-alueella 
- 	Laskennallinen viivytys:  15  minuuttia 

Sektori  18  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Huuhkajantie - Launialankatu - Salosaarentie 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,0 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön lyhyissäkin viivytyksissä mikäli ensisijaisella reitillä  on  

häiriöitä  tai kapasiteettiongelmia 
- 	Reitti kulkee taajama-alueella 
- 	Laskennallinen viivytys:  15  minuuttia 
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tuva  9 	Paikallinen liikenne aiheuttaa rajoituksia Mikkelin kaupungin keskus- 
tassa kulkevien reittien käytölle.  Kuva Maaherrankadulta. Kuva:  Harri 
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3.7 	Varareittisuunnitelma  välille Mikkeli  -  Juva (sektorit  19-28)  

Välillä Mikkeli - Juva ensisijainen varareitti kaikelle liikenteelle  on  pääsään-
töisesti kantatie  72  - yhdystie  4591  - seututie  459.  Reitti  on  melko pitkä  ja 

 sitä suositellaan käytettäväksi yli  tunnin  kestävissä viivytyksissä. Henkilöau-
toliikenteelle  on  osoittaa lyhyempiä reittejä alemmalla tieverkolla, joista reit-
tejä yhdystie  15215  (sektori  21)  sekä yhdystie  15152—  yhdystie  4342  (sekto-
ri  26)  voidaan pitää ensisijaisina  tai  vaihtoehtoisina  pidemmälle reitille. Muita 
reittejä suositellaan käytettäväksi  vain  mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä 

 tai  kapasiteettiongelmia.  

Sektorit  19-28  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Kantatie  72  - yhdystie  4591  - seututie  459  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0 - 7,0 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  tunnin  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  60  minuuttia 

Sektorit  19-26  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Kantatie  72  - yhdystie  4591  - yhdystie  4592  - 
yhdystie  15098  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,0 - 7,0 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  tunnin  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  60  minuuttia 
Sektorit  19-38  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Kantatie  72  -  valtatie  23  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 

Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  7,0 - 7,5 m 
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  1,5  tuntia kestävissä  viivytyksissä  mikäli ensisijaisella 

reitillä  on  ongelmia.  
- 	Tiedotus  on  erittäin tärkeässä asemassa reitin käyttöönotossa, koska reitti  on pitka 
- 	Laskennallinen  viivytys:  75  minuuttia 

Sektorit  16-19 	- 
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Valtatie  13  - kantatie  62—  yhdystie  15142  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautolnkenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,8 - 7,0 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymia.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Soveltuu erityisesti pohjoisesta etelään  suuntautuvalle  liikenteelle, jolloin erillistä liiken- 

teen ohjausta reitillä  e  tarvita  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  vilvytys:  60  minuuttia  
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Sektorit  16-21  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Valtatie  13  - kantatie  62  - yhdystie  15143  - yh-
dystie  15148  

	

- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoalkana 

	

- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina, 

	

- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 

	

- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  7,0 m  

	

- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  lUttymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 

	

- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 
gelmia 

	

- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 

	

- 	Laskennallinen  viivytys:  35  minuuttia 

Sektorit  19-24  
Yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle soveltuva reitti Kantatie  72  - yhdystie  4061  - 
yhdystie  15218  -yhdystie  15223  

	

- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 

	

- 	Käyttöä talviaikaan harkittava  

	

- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautolUkenteelle yksisuuntaisena 

	

• 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  7,5 m  

	

- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 

	

- 	Yhdystie  15223 on  erittäin mäkinen  ja  mutkainen  

	

- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  hätätapauksissa 

	

- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 

	

- 	Laskennallinen  viivytys:  40  minuuttia 

Sektori  21  
Henkilöautoliikenteelle  sekä raskaalle liikenteelle yksisuuntaisena soveltuva reitti 
yhdystie  15215  

	

- 	Soveltuu  henkilöautoliikenteen  käyttöön kaikkina vuodenaikoina  

	

- 	Soveltuu raskaalle  Ilikenteelle  vain  kesäaikaan  

	

- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 

	

- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena  tai  kaikelle liikenteelle yk- 
sisuuntaisen  vuorotteluperiaatteella 

	

- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,5 m  

	

- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 

	

- 	Voidaan ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 

	

- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 

	

- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektorit  21-22  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Yhdystie  15215—  yhdystie  15216  

	

- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 

	

- 	Ei suositella käytettäväksi  talviaikana 

	

- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 

	

- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 

	

- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,5 m  

	

- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 

	

- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 
gelmia 

	

- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 

	

- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia  
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Sektorit  22  -  23b  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Yhdystie  15148  - yhdystie 

 15143-15151  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Ei suositella käytettäväksi  talviaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautolUkenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  pitkissä  viivytyksissä  mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  

häiriöitä  tai  kapasiteettiongelmia 
- 	Reitti  on  mäkinen  ja  mutkainen  
- 	Reitillä kolme kapeaa siltaa (leveys  4,5  -  5,0 m)  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskeririallinen viivytys:  40  minuuttia 

Sektori  23a  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Huuhanahontie (yksityistie) 
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Ei suositella käytettäväksi  talviaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti voidaan kesäaikaan ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä,  mutta ei suositella 

ensisijaiseksi  reitiksi 
- 	Huuhanahoritie  on  mäkinen  ja  mutkainen  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektorit  24-25  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Yhdystie  15151  - yhdystie 

 15144—yhdystie  15152  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Ei suositella käytettäväksi  talviaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautolukenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  luttymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  pitkissä  viivytyksissä  mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  

häiriöitä  tai  kapasiteettiongelmia 
- 	Reitti  on  mäkinen  ja  mutkainen  
- 	Reitillä kaksi kapeaa siltaa (leveys  4,5  -  5,0 m)  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  25  minuuttia 

Sektorit  26  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Yhdystie  15152  - yhdystie  4342  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  6,7 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  henkilöautoliikenteelle  yli  30 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  melko mäkinen  ja  mutkainen  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  25  minuuttia  
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Sektorit  27  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Yhdystie  4342  - yhdystie  15161  
- yhdystie  15156—  seututie  434 —valtatie  14  
• 	Ei sovellu käyttöön kelirikkoaikana 
- 	Ei suositella käytettäväksi talviaikana 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6.0  -  6,8 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  vain  pitkissä viivytyksissä mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  

häiriöitä  tai  kapasiteettiongelmia 
- 	Reitti  on  melko mäkinen  ja  mutkainen 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivytys.  40  minuuttia 

Sektorit  28  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Yhdystie  15163—  seututie  434—  valtatie  14  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön henkilöautolUkenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5.7 -7,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia liittymiä. 
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön henkilöautoliikenteelle yli  30 min  kestävissä viivytyksissä 
- 	Reitti  on  melko mäkinen  ja  mutkainen 
- 	Reitti  on  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen viivytys:  25  minuuttia 	 - 
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3.8 	Varareittisuunnitelma  välille Juva - Kuvansi (sektorit  29- 
38)  

Sektorille  29 on  olemassa lyhyt  varareitti  kaikelle liikenteelle, joka sivuaa 
Juvan  taajamaa. Sektoreiden  30-32  ensisijainen  varareitti seututie  459  - yh-
dystie  4561  kulkee Virtasalmen taajaman läpi. Sektoreilla  33-34  ei ole ole-
massa lyhyttä reittiä raskaalle liikenteelle vaan liikenne ohjataan reitille  seu-
tutie 459/yhdystie  4561  - kantatie  72  -  valtatie  23  yli  1,5  tuntia kestävissä  
viivytyksissä.  Tätä  lyhyemmissä viivytyksissä  raskas  liikenne joutuu odotta-
maan. Tiedotuksen avulla liikennettä voidaan ohjata reitille  jo  aikaisemmin. 
Sektoreille  31-33 on  henkilöautoliikenteelle  soveltuvia lyhyempiä  varareittejä.  
joita voidaan kesäaikaan käyttää  lyhytkestoisissakin viivytyksissä.  Sektoreilla 

 35-38  ensisijaisen, korkeatasoisen  varareitin  muodostaa vanha valtatie uu-
den tieosuuden valmistuttua. Vaihtoehtoinen, korkeatasoinen reitti sektoreille 

 36-38 on  seututie  455  -  valtatie  23.  

Sektorit  29-32  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  459  - seututie  4561  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,2 - 7,0 m 
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kulkee Virtasalmen taajaman läpi  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  45 min  kestävissä  viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  vilvytys:  50  minuuttia 

Sektorit 29 -30 	 -______________________________________________________ 
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Valtatie  14  - yhdystie  15338  - yhdystie  15342  - 
yhdystie  15335  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,2 - 6,5 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  45  minuuttia 

Sektorit  29-30  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Valtatie  14  - Käpykankaantie 
(yksityistie) - yhdystie  15335  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,0 - 6,5 m 
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  40  minuuttia  
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Sektorit  29-31  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Seututie  459  - Virrantauksentie 
(yksityistie) - yhdystie  15337  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana. 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteeUe yksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  luttymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  35  minuuttia 

Kuva  11 	Yhdystie 15337 on  mäkinen  ja  mutkainen  ja  se  soveltuu  vain  henkilö- 
autoliiken  teen  vara  reitiksi.  Kuva:  Harri Nurhonen. 

Sektori  29  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  15332—  yhdystie  15334  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitillä melko suuri mäki  
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  29 	- 
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Seututie  459  - Itäseläntie  (yksi-
tyistie) - yhdystie  15334  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena (esim. vuorotteluperiaate) 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,0  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys  10  minuuttia  
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Sektori  31  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Yhdystie  15335—  yhdystie  15337  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Talviaikaan käyttöä harkittava  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa  henkilöautoliikenteen  käyttöön kesäaikaan  lyhyissäkin viivytyksis - 

sä.  Talviaikaan käyttöä  on  harkittava  kelin  mukaan.  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 

Sektori  32  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Yhdystie  15337  - yhdystie  4561  
- 	Ei sovellu käyttöön  kelirikkoaikana 
- 	Talviaikaan käyttöä harkittava  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  6,8 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa  henkilöautoliikenteen  käyttöön kesäaikaan  lyhyissäkin viivytyksis- 

sä:  Talviaikaan käyttöä  on  harkittava  kelin  mukaan.  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 

Sektorit  33-38  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Yhdystie  4561  - seututie  459  - kantatie  72  -  valtatie 

 23  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,2  -  7,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön yli  1 ,5  tuntia kestävissä  viivytyksissä. Tiesektoreilla  33-34  

varareitti  on  esisijainen. 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  80  minuuttia 

Sektorit  33-35  
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti Yhdystie  4561  - yhdystie  4556  - seututie  455  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  7,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisilla reiteillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitillä  (4556) on  rautatien  tasoristeys 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa 
- 	Laskennallinen  viivytys  45  minuuttia 	 - 
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Sektori  33  
Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  soveltuva reitti Yhdystie  4561  - yhdystie  15310  
- 	Talvi-  ja  kelirikkoalkaan  käyttöä  on  harkittava  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,5  -  7,0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa  henkilöautoliikenteen  käyttöön kesäaikaan  lyhyissäkin viivytyksis - 

sä.  Talviaikaan käyttöä  on  harkittava  kelin  mukaan.  
- 	Reitillä kapea kohta (leveys  5,0 m)  
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  15  minuuttia 

Sektori  35  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti vanha valtatie välillä Koskenkylän eti -  Joroisten eti 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,5 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
• 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  35 	 -  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti yhdystie  15322—  seututie  455  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,1  -  6,4 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  1  minuuttia 

Sektori  36-38 	-  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti Seututie  455  -  valtatie  23  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 6,0  -  7,0 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  40  minuuttia 

Sektori  36 	-  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti vanha valtatie välillä Joroisten etl - Kaislaharjun etl 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,5 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissakin viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- --  Laskennallinen  viivytys.  10  minuuttia  
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Sektori 36 	 - ___________________________________________________ 
Henkilöautoliikenteelle  soveltuva reitti  yhdystie  15339  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  henkilöautoliikenteelle kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 5,5  -  7.0 m  
- 	Sisältää erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä  huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön mikäli ensisijaisella reitillä  on  häiriöitä  tai  kapasiteettion- 

gelmia 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  37  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti vanha valtatie välillä  Kaislaharjun etl - Kuvansin etl 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,5 m  
- 	Sisältää liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia 

Sektori  38  
Kaikelle liikenteelle soveltuva reitti vanha valtatie välillä  Kuvansin eti - Häyrilän etl 
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina vuodenaikoina.  
- 	Soveltuu käyttöön kaikkina  vuorokaudenaikoina. 
- 	Soveltuu käyttöön  kaksisuuntaisena 
- 	Tien  käyttökelpoinen leveys  on 7,5 m  
- 	Ei sisällä erillistä liikenteen ohjausta vaativia  liittymiä.  
Reitin käytössä  huomioitavaa 
- 	Reitti kannattaa ottaa käyttöön  lyhyissäkin viivytyksissä 
- 	Reitti  on  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
- 	Laskennallinen  viivytys:  10  minuuttia  

cuva 1^ 	 eututieIIä  455 on  rautatien tasoristeys  Kuva:  Harri Nurhonen. 
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Kuva  13 	Vara  reitit välillä Juva  -Kuvansi.  
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4  LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 

 4.1 	Yleistä 

Kaikille varareiteille suunniteltiin tarvittavat liikenteenohjaustoimenpiteet  oh
-jattaessa  valtatien liikenne reitille. Liikenteenohjaus  on  jaettu kiinteään  ja 

 tilapäiseen liikenteenohjaukseen. Kiinteä liikenteenohjaus käsittää varareitil-
la  pysyvästi olevat viitat  ja opasteet,  jotka voivat sekaannusten välttämiseksi 
olla normaalitilanteessa peitettyinä. Tilapäinen liikenteenohjaus tarkoittaa 
häiriötilanteen ajaksi lisättäviä viittoja, vilkkuvaloja, sulkukartioita  ja liiken-
teenohjausperävaunuja  sekä liikenteenohjaajan toimesta tapahtuvaa opas-
tusta.  

4.2 	Kiinteä  liikenteenohjaus  

Kiinteän liikenteenohjauksen toimenpiteillä voidaan parantaa varareittien 
opastusta  jo  nykytilanteessa  ja  vähentää  tai  mandollisesti välttää tilapäisiä 
ohjaustoimenpiteitä häiriötilanteessa. Varareittien opastusta voidaan paran-
taa lisäämällä reiteille keltapohjaisia kiertotien viittoja (merkki  646),  joihin  on 

 lisätty opastus tienumeron tarkoittamalle tielle  ja sinipohjaisia  C -tyypin suun-
nistustauluja (opastus numeron tarkoittamalle tielle, merkki  667).  Opastus 
tienumeron tarkoittamalle tielle voidaan lisätä myös nykyiseen  A- tai B -tyypin 
suunnistustauluun. Keltapohjainen viitta tulee peittää normaalitilanteessa. 
Sinipohjaisia suunnistustauluja ei peitetä, vaan ne tukevat nykyistä viitoitusta 
normaalitilanteessa. 

MIKKELI  

Kuva  14 	Kiinteitä  varareiteille lisättäviä  opasteita (merkit  646, 667). 

Kiertotien viittoja  käytetään ohjeiden mukaan kiertotien viitoittamiseen taval-
listen viittojen sijasta. Kiertotien viitta sijoitetaan kuten normaali tienviitta.  Jos 

 viitta korvaa olemassa olevan viitan, kiinnitetään  se  korvattavan  viitan paikal-
le  tai  sen  päälle.  /2/  Varareiteille suunniteltavat kiertotieviitat  peitetään  nor

-maalitilanteessa sekaannusten  välttämiseksi. 

Merkkiä  667  (opastus numeron tarkoittamalle tielle) käytetään liikenteen 
opastamiseen numeron tarkoittamalle valta-  tai  kantatielle,  tai  muulle liiken-
teellisesti merkittävälle tielle. Merkkiä käytetään yleensä enintään  2  kilomet-
rin etäisyydellä tiestä,  jolle  opastetaan.  /5/  Varareittisuunnitelmassa merkke

-ja  on  kuitenkin suunniteltu kauemmaksikin koska reittien opastusta halutaan 
tietoisesti parantaa nykyisestä. 

Kiinteillä opasteillä ei kaikilla kiertoreiteillä pystytä poistamaan kokonaan 
tilapäisen ohjauksen tarvetta, mutta sitä voidaan vähentää. Mikäli kiertotie 
risteää vilkkaan kadun kanssa,  on  liikennettä aina oltava ohjaamassa kiinte-
än  ja  mandollisen tilapäisen opastuksen lisäksi liikenteenohjaaja. Vähäliiken-
teisillä teillä  ja  kaduilla sekä mandollisesti hiljaisen liikenteen aikaan muilla-
kin reiteillä kiinteällä viitoituksella voidaan välttää tilapälsen liikenteenohja-
uksen järjestäminen kiertoreitillä. Tilapäisen ohjauksen tarve  on  harkittava 
tapauskohtaisesti. 
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4.3 	Tilapäinen  liikenteenohjaus  

Tilapäistä liikenteen ohjausta tarvitaan aina  varareittiä  käytettäessä  ohja -
maan liikenne ainakin valtatieltä  varareitille.  Liikennettä voidaan ohjata  lii-
kenteenohjaajan  toimesta sekä käyttämällä  viittoja, sulkukartioita, vilkkuvalo

-ja,  kaistaopasteita  tai liikenteenohjausvaunuun liitettäviä  opasteita  (kuva  1 5).  

Tilapäiseen liikenteen ohjaukseen tarvittavat merkit säilytetään liikenteen  
ohjausvaunussa.  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  on hankkimassa suunnittelualu-
eelle liikenteenohjausperävaunua,  joka sijoitetaan Mikkelin  pelastuslaitoksen 
hallinnoimiin  tiloihin Mikkeliin  tai Hirvensalmelle. 

/  

. 

Kuva  15 	Liikennettä voidaan ohjata tilapäisesti viittojen, sulkukartioiden, liiken- 
teenohjausvaunujen,  kaistan päättymismerkkien. liiken teenohjaajien 

 ja  tilapäisten varoitustaulujen  avulla.  

4.4 	Varareittien liikenteenohjauksen  periaatteet  

Varareitin  varrella olevat  liittymät 
Varareittien  varrella olevien  liittymien liikenteenohjaus  suunniteltiin kiinteää 

 ja  tilapäistä  liikenteenohjausta  hyödyntäen. Liikenteen ohjaus  on  suunniteltu 
seuraavin periaattein:  

Seututeiden liittymät  (näissä  on  nykyisin  suunnistustaulu)  sekä muut yleisten 
teiden  liittymät  joissa  on  nykyisin  suunnistustaulu 

-  lisätään nykyisiin  suunnistustauluihin  opastus numeron  tarkoittamal
-le  tielle  (tienumero katkokehyksissä,  merkki  667).  Mikäli reitti toimii  va
-rareittinä  myös johonkin toiseen suuntaan  (esim.  liittymästä pidempi 

reitti menee suoraan, toinen kääntyy, molemmat käyttökelpoisia), ei  
suunnistustaulua  ole esitetty lisättäväksi. Tapauskohtaisesti harkittu. 

Muut yleisten teiden  liittymät,  joissa ei ole nykyisin  suunnistustaulua  

lisätään  0 -tyypin  suunnistustaulu  (opastus numeron  tarkoittamalle  
tielle,  tienumero katkokehyksissä)  mikäli reitti  on  kaikelle liikenteelle 
soveltuva  ja  sitä ei käytetä  varareittinä  johonkin toiseen suuntaan  (vrt.  
edellinen kohta).  
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Kaksiajorataisella valtatieosuudella  noustessa eritasoliittymän rampilta  vara - 
reitille  (rampin  liittymä) sekä valtatieltä alemman tieverkon kautta toiselle 
valtatielle johtava liittymä 

lisätään keltapohjaiset, normaalitilanteessa peitettävät kiertotieviitat 
(paikannimi), joissa  on  myös opastus tienumeron tarkoittamalle tielle 
(tienumero katkokehyksissä). Viitat sijoitetaan mandollisuuksien mu-
kaan olemassa oleviin viittaryhmiin. Suunniteltu ensisijaisille, kaikelle 
liikenteelle soveltuville reiteille. 

Muut liittymät sekä ne, joihin ei voida  0-tyypin suunnistustauluja lisätä 
-^  käytetään tilapäistä ohjausta 

Opastus varareitillä 
Kaikelle liikenteelle soveltuville ensisijaisille reiteille liittymien jälkeen  on  har-
kinnanvaraisesti (esim.  erityisen pitkä reitti  tai  reitti, jolla  on  paljon liittymiä) 
tarvittaessa suunniteltu  0-tyypin suunnistustaulu (opastus numeron tarkoit-
tamalle tielle, tienumero katkokehyksissä, nuoli suoraan eteenpäin, ks.  kuva 

 14). 

Ohiaus  valtatieltä varareitille 
Ohjattaessa  liikenne valtatieltä eritasoliittymästä rampille  tai tasoliittymästä 

 valtatieltä varareitille, tulee ajoneuvojen nopeus pudottaa asteittain. Valtatiel-
lä  5 on  nykytilanteessa nopeusrajoitus  100 km/h tai 80 km/h  paikasta  ja  vuo-
denajasta riippuen. Nopeusrajoitus tulee pudottaa portaittain  80  -  60/50  -  30 
km/h  siten että nopeusrajoitusmerkkien välinen matka  on  vähintään  150-200 
m. Kaksiajorataisella tieosuudella  ennen ramppia liikenne tulee ohjata oike-
anpuoleiselle ajokaistalle käyttämällä sulkukartioita, ajokaistaopastusta  ja 

 ohituskieltomerkkejä.  Periaatteet liikenteenohjauksesta valtatien tasoliitty-
mästä varareitille sekä liikenteenohjaajan toimesta että ilman liikenteenoh-
jaajaa tasoliittymästä  on  esitetty kuvassa  16.  Ohjaus valtatien eritasoliitty-
mästä rampille  on  estetty kuvassa  17. 

Ohjattaessa  liikenne kulkuaukosta toiselle ajoradalle,  on  liikenteen ohjauspe-
riaate samanlainen kuin rampille ohjattaessa. Omaa ajorataa ajava liikenne 
ohjataan oikealle ajokaistalle. Vastaantuleva liikenne ohjataan oikealle ajo- 
kaistalle  ja  edelleen kulkuaukosta toiselle ajoradalle vasemman ajokaistan 
yli  (kuva  18).  Kuvassa  19 on  esitetty liikenteen ohjauksen periaate käytettä-
essä toista ajorataa varareittinä. 

Reittikohtaiset liikenteenohjaussuunnitelmat  on  esitetty liitteessä  2 
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Liikenteenohjaus  valtatieltä  varareitille (yksiajoratainen  valtatie): 

Vaihtoehto  1:  ei  Iiikenteenohiaajaa  

Ohjaus  valtatielta 
varareitille tilapaisten 
opasteiden  avulla  Tie  
suljetaan  
lukenteenohjauspera - 
vaunun  tai  hàlytys- 

-.  j 	,' 	._  ajoneuvon avulla  
- - 	

- Vstoituksessa kaytetaan  
It I 	MIKKELI  paikannimea (lahin  suuri 

kaupunki) 

Nopeusrajoitus alennetaan  
-  porrastaen  80-60/50-30  

_____________  km/h  ennen  Inttymaa 

VaIhtoehto  2  liikenteenohiaaja  

Ohjaus  valtatielta varareitille  
I 	liikenteenohjaajan  ja  

I 	tilapäisten opasteiden  avulla  
Tie  suljetaan  

I 	Ilikenteenohlausperavaunun  
tai  halytysajoneuvon  avulla 

 ja  liikenteen ohjaaja ohjaa  
I 	aoneuvot varareitille 

- 	porrastaen  80-60/50-30 km/h  - 	
_ 	I 	Nopeusratoitus  alennetaan  

$ 	 ennen  liittymaà.  

Kuva  16 	Liikenteen ohjaus valta tieltä tasoliittymästä  va ra  re it/Ile 
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Liikenteenohlaus kaksialorataiselta  valtatieltä rampille  (tai  oikealle alokaistalle 
kaytettäessä toista ajokaistaa vastaantulevalle liikenteelle kiertoreittina):  

Nopeusrajoitus alennetaan porrastaen  
80-60/50-30 km/h.  Liikenne ohjataan 
oikeanpuoleiselle kaistalle 
ajokaistaopastein,  sulk  upylväin  ja  
ohituskielloin  (5  metrin kavennus 
vähintään  100  metrin matkalla).  

0  Sulkukartio vilkkuvalolla 

• Sulkukartio  

[f1 
100 m  

200 ck  
Kuva  17 	Liikenteen ohjaus kaksiajorataiselta  valtatieltä rampile  tai  oikealle 

ajokaistalle käytettaessä  toista ajokaistaa vastaantulevalle Illkenteelle 
kiertoreittinä. 

d 

I, 

0i  



Nopeusrajoitus alennetaan porrastaen  
80-60/50-30 km/h.  Liikenne ohjataan 
oikeanpuoleiselle kaistalle 
ajokaistaopastein, sulkupylväin  ja  
ohituskielloin  (5  metrin kavennus 
vahintaän  100  metrin matkalla), jonka 
jälkeen vasemman puoleisen kaistan 
kautta kulkuaukosta toiselle ajoradalle.  

o  Sulkukartio vilkkuvalolla 

• Sulkukartio  
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Liikenteenohiaus kaksiajorataisella  tiellä keskikaiteen kulkuaukosta toiselle ajoradalle: 

Kuva  18 	Liikenteen ohjaus kaksiajorataisella tiellä keskikaiteen kulkuaukosta 
toiselle ajoradalle. 
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Liikenne ohjataan oikealle 
 ajokaistalle kulkuaukkojen  

välilla  (ks. erillinen  
suunnitelmaY - 

0 

o  Sulkukartio vilkkuvalolla 
• Sulkukartio  

, I o 

/  

Liikenne ohjataan oikealle 
 ajokaistalle  ja  edelleen 

vasemman  ajokaistan  kautta  
kulkuaukosta  toiselle 

 ajoradalle  (ks. erillinen 
 /  suunnitelma)  

Kuva  19 	Periaatekuva lIIkenteen  ohjauksesta toiselle  ajoradalle kaksiajoratai- 
se/la tiella  

Todellisuudessa häiriötilanteessa  on  hyvin vähän aikaa tehdä tarvittavat lii-
kenteenohjausjärjestelyt  ja ajoneuvojonot  voivat olla  jo  syntyneet kun viran-
omaiset tulevat paikalle. Järjestelyt tulisi kuitenkin aloittaa heti kun päätös 
varareitistä  ja  toimenpiteistä  on  tehty. Hyvät järjestelyt helpottavat myös  va-
rareittien  käyttöä  ja  ehkäisevät onnettomuuksien  ja  ruuhkien syntymistä  va-
rareitillä. 
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4.5 	Liikenteenohjausperävaunun  varusteet 

Tilapäiset liikenteenohjausvälineet kulkevat helpoiten onnettomuuspaikalle 
liikenteenohjausperävaunussa, joka voidaan ottaa auton perään onnetto-
muuspaikalle tultaessa. Liikenteenohjausvaunun  paras  säilytyspaikka  on  
palolaitos. Liikenteenohjausvaunu  sisältää seuraavat liikenteenohjauslait

-teet: 
• kiertotien  viitta (ilman paikannimeä, merkki  647) 8  kpl 
•  vaunun peräosan kääntyvä liikenteen  jakaja  merkki 
•  liikenteen jakajamerkkejä,  2  kpl 
• sulkuaita (vaunuun  kiinnitettävä) 
• sulkukartioita  20  kpl 
• 	sulkukartioihin kiinnitettäviä vilkkuvaloja  6  kpl 
• nopeusrajoitusmerkkejä jalustoineen  (2x100 km/h, 2x80 km/h, 2x60 

km/h, 2x30 km/h)  
• ohituskieltomerkkejä jalustoineen  2  kpl 
• ajokaistan päättymismerkkejä jalustoineen,  4  kpl 
• lippusiimaa  25 m  

Liikenteenohjausperävaunu  esitetään jatkossa mandollisuuksien mukaan 
täydennettäväksi seuraavilla ohjauslaitteilla: 

kiertotieviittoja paikannimellä  ja tienumeroilla (katkokehyksissä)  va-
rustettuina (Heinola, Mikkeli, Varkaus,  1  kpl  kutakin) 
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5.1 	Nykyinen yhteistyö  Tiehallinnon  ja  muiden viranomaisten 
välillä  

Hätäkeskuslaitos 
Viranomaisyhteistyötä  tiedonkulun  ja  tiedotuksen parantamiseksi liikenteen  
häiriötilanteessa  kehitetään parhaillaan valtakunnallisella tasolla  Hätäkes-
kuslaitoksen  ja  Tiehallinnon  yhteistyön toimintamallin avulla.  Hätäkeskustoi-
minta  siirretään poliisin  ja  pelastustoimen  keskuksista valtion  hätäkeskuksiin  
vuoteen  2006  mennessä, jolloin  hätäkeskuksia  on  Suomessa yhteensä  15.  
Tiehallinnon liikennekeskuksella  on  neljä toimipistettä, jotka sijaitsevat Hel-
singissä, Tampereella, Turussa  ja  Oulussa. Kaakkois-Suomen  tiepiiri  kuuluu 

 Tampereen  liikennekeskuksen  alueeseen. 

Yhteistyön toimintamalli käsittää yhteistyösopimuksen  /4/  jonka osapuolet 
ovat allekirjoittaneet  ja jota  sovelletaan myös paikallistasolla  hätäkeskusten 

 ja  liikennekeskusten  yhteistyön sekä tiedonvälityksen edistämisessä.  Yhteis-
työsopimuksessa  määritellään  Hätäkeskuslaitoksen  ja  Tiehallinnon  välinen  
tiedonvaihto,  sen  sisältö  ja  välittämistavat.  Sopimus käsittää seuraavat kol-
me kohtaa:  
1. Tieliikennettä koskevien hälytys-  ja  onnettomuustietojen  välittäminen  
2. Tiestötietokanta  ja  paikannimistö  yhteistoiminnan pohjana  
3. Tie-,  keli-  ja  liikennetiedon  toimittaminen  hätäkeskuksiin  /4/.  

Sopimukseen  on  lisäksi kirjattu, että  tiedonvaihdon  onnistumista seurataan 
 ja  tiedotuksen vaikutuksia tutkitaan molempien osapuolien toimesta. Sopi-

muksessa  on  myös  määritetty sopijapuolien yhteyshenkilöt  ja  kuinka yhteis-
työ organisoidaan.  /4/  

Poliisi  ja  Yleisradio  
Tiehallinnolla  on  Poliisin  ja  Yleisradion kanssa yhteistyösopimus  Iiikennetie-
dottamisesta tieverkolla  tapahtuvista asioista, jotka aiheuttavat liikenteelle 
haittaa  tai  viivytystä.  

Helsingin kaupunki  
Tiehallinto  ja  Helsingin kaupungin  liikenteenohjauskeskus  ovat solmineet 
sopimuksen  tiedonvaihdosta  syksyllä  2003.  Liikenteenohjauskeskuksen 
osapuolina  ovat Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne -
suunnitteluosasto  sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen liikenne-  ja  
erityisosasto. Tiehallinnon  puolelta  toimijoina  ovat Uudenmaan  tiepiiri  ja  lii-
kennekeskus.  

Autoliitto  ja  tiepalvelumiehet  
Autoliiton  ja  tiepalvelumiesten  ja  Tiehallinnon  välillä  on  solmittu yhteistyöso-
pimus, jonka mukaan Autoliitto  ja  tiepalvelumiehet  ilmoittavat  liikennekes-
kukseen  liikenteessä tapahtuvista tapahtumista, häiriöistä  ja  poikkeavista 

 olosuhteista.  

Sisäasiainministerjö, poliisiosasto  
Sopimus sisäasiainministeriön  poliisiosaston  ja  Tiehallinnon  yhteistyön kehit-
tämisestä. Yhteistyötä kehitetään  mm.  liikenneturvallisuutteen  liittyen.  
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Liikenneturva 
Tiehallinnon  ja  Liikenneturvan välillä sopimus, joka sisältää  mm.  liikennetur-
vallisuuden edistämisen, yhteistyön  ja  tiedonvaihdon  kehittämisen, koulutuk-
sen  ja  tutkimusyhteistyön.  

Lisäksi  Tiehallinto  yhdessä suurten kaupunkien kanssa kehittää kaupunki- 
seutujen liikenteen hallintaa. Työ ei sisällä varsinaisia sopimuksia, mutta  on 

 käynnissä.  

52 	Viranomaisten tehtävät  ja  roolit häiriötilanteessa 

Liikenteen  häiriötilanteen  hoitaminen mandollisimman sujuvasti  ja  nopeasti 
edellyttää selkeää  roolijakoa  eri viranomaisten kesken. Vaikka  häiriötilan-
teessa  on  välttämätöntä toimia tiiviissä yhteistyössä,  on  tärkeää, että kaikki 
osapuolet ovat selvillä omasta  vastuualueestaan  ja  tehtävistään, jotta lisä -
ongelmilta  vältyttäisiin. Seuraavissa kappaleissa  ja  kuvassa  20 on  kuvattu 
viranomaisten tehtäviä  ja  rooleja sekä  tiedonkulkua häiriötilanteessa.  

Hätä keskus 
Hätäkeskus  ottaa vastaan  hätäilmoituksen  ja  vastaa avun lähettämisestä 
onnettomuuspaikalle.  Hätäkeskuksesta  lähtee viesti automaattisesti  liiken-
nekeskukseen,  kun yksiköt lähtevät onnettomuuspaikalle.  Hätäkeskuksen  
järjestelmiä uusitaan  ja  yhtenäistetään  hätäkeskuslaitosuudistuksessa.  Täl-
löin tulee varmistaa, että  Tiehallinnon liikennekeskus  pysyy järjestelmän  ja

-kelulistalla,  koska onnettomuus-  ja  hälytystietojen  saaminen  liikennekeskuk
-seen on  erittäin tärkeää.  Onnettomuustilanteessa hätäkeskus  toimii poliisin 

sekä palo-  ja  pelastusviranomaisten viestikeskuksena,  josta  liikennekeskus  
saa  ajantasaista  tietoa tilanteesta onnettomuuspaikalta.  Hätäkeskuksen  teh-
tävänä  on  ottaa tarvittaessa yhteys  liikennöitsijään,  jonka  kuljetusajoneuvo 

 on  osallisena onnettomuudessa.  Liikennöitsijän  asiantuntija tulee tarvittaes-
sa hoitamaan ajoneuvon nostamisen  ja  kuljetuksen onnettomuuspaikalta. 
Ajoneuvon  noston  ajoitus  on  harkittava vallitsevan  liikennetilanteen  mukaan. 
Mikäli onnettomuus tapahtuu vilkkaan liikenteen aikaan  ja  kaatunut ajoneuvo 
ei häiritse liikennettä, tulee nosto tehdä vastaa liikenteen  hiljennyttyä.  Tiedon 
liikennöitsijöistä  hätäkeskus  saa onnettomuuspaikalta poliisilta  tai  pelastusvi-
ranomaisilta. Hätäkeskuksesta  on  yhteys myös eri  medioihin,  mutta liikenne- 
tiedottamisessa päävastuu  on  Tiehallinnon liikennekeskuksella. 

Pelastustoim  I  
Pelastusviranomaiset  vastaavat onnettomuuspaikalla  lisäonnettomuuksien 
estämisestä,  loukkaantuneiden  ensihoidosta  sekä  onnettomuuspaikan  vai-
vauksesta. Lisäonnettomuuksien  estäminen käsittää välittömän  liikenteenoh-
jauksen  järjestämisen  ja  syttymisvaaran estämisen.  Loukkaantuneiden ensi- 
hoito  ja  hoitoon kuljetus tehdään myös  pelastusviranomaisten  toimesta. Li-
säksi  pelastusviranomaisten  tehtäviin kuuluvat ympäristölle vaarallisten ai-
neiden  torjuntatoimet  onnettomuuspaikalla. Laajoissa  vuodoissa  ympäristö- 
viranomainen tekee arvion  jatkotoimenpiteistä. Pelastusviranomaiset  toimit-
tavat myös  liikenteenohjausperävaunun  onnettomuuspaikalle. Vaunu tuo-
daan  häiriöpaikalle  usein vasta  ns. kakkoslähdössä. 

Pelastusviranomaiset  ovat usein onnettomuuspaikalla ensimmäisenä, jolloin 
etenkin tilanteen alkuvaiheessa yhteydenpito  pelastusviranomaisten  ja  hätä- 
keskuksen sekä edelleen  liikennekeskuksen  kanssa  on  tärkeää  lisäonnetto- 
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muuksien  estämiseksi. Poliisin saavuttua paikalle, voi päävastuu yhteyden
-pidosta  siirtyä poliisille. 

Poliisi 
Poliisin ensisijainen tehtävä onnettomuuspaikalla  on  onnettomuudenkulun  ja 

 osallisten selvittäminen sekä olosuhteiden kirjaaminen.  Onnettomuustutkinta 
 vie  usein aikaa  ja  sitä tehostamalla mandollisuuksien mukaan voitaisiin no-

peuttaa myös tien raivausta. Poliisilla  on  myös päävastuu  liikenteenohjauk-
sesta  ja  liikennejärjestelyistä  sekä  yhteydenpidosta  muihin viranomaisiin 
saatuaan riittävät resurssit onnettomuuspaikalle.  Pelastusviranomaiset  ovat 
usein tehneet välittömät  liikenteenohjaustoimenpiteet  onnettomuuspaikalla. 
Poliisi tekee päätöksen mandollisen  varareitin  käyttöönotosta yhdessä  pe-
lastusviranomaisten  ja  liikennekeskuspäivystäjän  kanssa olosuhteet huomi-
oon ottaen. Mikäli poliisin  tulo  onnettomuuspaikalle viivästyy, voi  varareitin 

 käytöstä  päättäa  myös  pelastusviranomainen. Varareitin  valinnassa  ja  pää-
töksenteossa hyödynnetään  varareittisuunnitelmia.  Lisäksi poliisin tehtävänä 

 on  tiedottaa  liikennetilanteesta  ja  tilanteen kehittymisestä  hätäkeskukselle 
 sekä sopia mandollisesti tarvittavasta  liikennevalo-ohjauksesta kaupungin 

 liikenteenohjauskeskuksen  kanssa.  

Tiehallinnon liikennekeskus 
Tiehallinnon liikennekeskus  vastaa  liikennetilannetjedottamisesta häiriötilan-
teessa.  Jo  ensitieto  tapahtuneesta tulee lähteä  hätäkeskukselta liikennekes-
kukselle.  Tilanteen aikana  liikennekeskus  saa tietoa  hätäkeskukselta,  joka 
toimii  viestikeskuksena. Liikennekeskus  välittää tiedon mandollisimman ajan- 
tasaisesti  radioille  ja  internetiin. Liikennekeskus  avustaa viranomaisia  vara- 
reitin  kayttöönoton  päätöksenteossa  ja  on  yhteydessä  urakoitsijaan,  mikäli 

 hairiötilanteessa  tarvitaan tehostettua  kunnossapitoa.  Lisäksi  Liikennekes-
kus  seuraa tilannetta  ja  ohjaa tarvittaessa muuttuvia nopeusrajoituksia  ja 

 kaistaopasteita  sekä muita liikenteen  hallintalaitteita  tilanteen mukaan. 

Urakoitsija  
Tiehallinnon liikennekeskus  hoitaa  häiriötilanteessa yhteydenpidon urakoitsi

-jaan  yleisten teiden osalta. Katujen  kunnossapitovastuu  on  kunnilla. Urakoit-
sija hoitaa  varareitillä  tarvittavat  kunnossapitotoimenpiteet,  kuten  auraus  ja 

 liukkaudentorjunta. Urakoitsijan  tehtäviin kuuluu tarvittaessa  virka -avun an-
taminen pelastus-  ja  poliisiviranomaisille, tärkeimpänä  avustaminen onnet-
tomuuspaikan raivaustyössä  sekä liikenteen ohjauksessa.  
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Tehtavat onnettomuustilanteessa: 
-  tiedon vulittaminen radioon  ja  internetiin (liikennetiedottominen) 
-  yhteys urakoitsijaan, tarvittavan kunnossopidon jarjestäminen 
- avusfaminen varareittien  käyttöönotossa  ja  suunnittelussa 
- tilanteen seuranta 
-  liikenteen tieto-  ja  ohjausjärjestelmien  käyttö 

UIAKOIT5IJA LIIKENNEKESKUS  
Tehtävät onnettomuustilanteessa: 
- tarvittavien kunnossapitotoimien 

Kaksisuuntainen suoriftami nen 
tiedonvaihto 

- avustaminen  tarvittaessa onnettomuu tiedonvälityksen 
raivaustöissä  ja  liikenteen ohjauksessa kehittäminen 

järjestelmdtosolla,  

Tehtävät annettomuustilanteessa: 	I  HÄTÄKESKUS 
- hätöilmoituksen  vastaanotto, avun välittäminen  I  
- ensitiedon  välittäminen eri viranomaisille 	

/ Yhteydenpito häiriäti lanteessa 
/ 	matkapuhelimella  ja  

- viesfikeskuksena  toimiminen onnettomuus-  tai / 

	
VIRVE -verkon kautta 

PELASTUSTOIMI 

pzz  

\\  1/ 

A  

- internet...  

Tehtävät onnettomuustilanteessa: 
- liikennekeskuksesta  saatavan tiedon 
välittäminen tienköyttäjille 
mandollisimman nopeasti 

Poliisi  on  yhteydessä suoraan 
lilkennekeskukseen varoreitin 
kyttöönottoa horkrttaesso. 

POLIISI 

Tehtävät onnettomuuspaikolla: 
- lisäonnettomuuksien  estäminen: välittömän liikenteen 
ohjauksen järjestäminen  ja  syftymisvaran  estäminen 

- poliisin  tulon  viivästyessä varareitin  selvittäminen  ja 
 käyttöönotto 

-  potilaiden ensiapu  ja  kuljetus sairaalaan 
- onnettomuuspaikon raivaustyöt 
- ympöristölle voarallisten  aineiden torjuntatoimet 
-  Ii ikenteenohjausvaunun  tuominen onnettomuuspaikol  le 

Tehtävät onnettomuuspoikalla: 
- onnettomuudenkulun  ja  osuI  listen  selvittäminen, 
olosuhteiden kirjaaminen 
- liikennejörjestelyiden  hoitaminen, liikenteen ohjaus 
häiriötilanfeessa 
-  päätöksenteko varareittien käyttöönotosta yhdessä muiden 
viranomaisten kanssa 
-  tiedottaminen liikennetilanteesta liikennekeskuksille  ja 

 liikenteen ohjauskeskuksille (esim.  I iikennevalojen  ohjaus)  

Kuva  20 	Eri viranomaisten rooli  ja  tehtävät liikenteen  häiriötilanteessa.  

5.3 	Tiedonkulku  ja  varareitin päätöksentekoprosessi 

Nykytilanneselvityksen  perusteella  tiedonkulussa häiriötilanteen  aikana to-
dettiin olevan puutteita.  Tiedonkulku  viranomaisten välillä tulee  häiriötilan-
teessa  hoitaa pääasiassa  hätäkeskuksen  kautta, jolloin  hätäkeskus  toimii  ns. 
viestikeskuksena  (ks.  kuva  20).  Häiriötilanteessa  poliisi  on  päävastuullinen 
tilannetiedottamisesta  onnettomuuspaikalta  hätäkeskukselle.  On  erittäin tär-
keää, että  hätäkeskus  ja  edelleen  liikennekeskus  ovat jatkuvasti tietoisia 

 onnettomuuspaikan  tapahtumista  ja  että  liikennekeskus  välittää  ajantasalsta 
 tietoa  tienkäyttäjille.  Palo-  ja  pelastusviranomaiset  sekä poliisi pitävät lisäksi 

yhteyttä onnettomuuspaikalla matkapuhelimien  tai  VIRVE -verkon välityksel-
lä, mikä  on  edellytys yhteistyölle  ja  tilanteen hyvälle hoitamiselle.  On  erityi-
sen tärkeää, että kaikki viranomaiset tiedostavat  ja  hoitavat tiedonkulkuun  ja 

 yhteydenpitoon  liittyvät vastuunsa  häiriötilanteessa. 

Liikennekeskus  vastaa tiedon välittämisestä  medialle faksilla  tai  sähköpostil
-la,  Tieto välitetään autoilijoille ensisijaisesti  radion,  internetin  ja  teksti -TV:n 

 kautta. Yleisradion  liikennetiedotteet  ovat myös  RDS -viestejä.  RDS  toimii 
 Radio  Suomen kanavalla, mutta  on  pois käytöstä  maakuntaradion lähetysai

-kana klo  6.30  -  17.00,  minkä vuoksi  sen  arvo  liikennetiedotuksessa  on  tällä 
hetkellä vähäinen.  Jos  häiriötilanteessa  käyttöön otettava  varareitti  tai  odo- 
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tettavissa  oleva viivytys  on  erittäin pitkä, tulee liikennekeskuksesta tiedottaa 
myös suurimmille linja-autoliikennöitsijöille  ja matkahuoltoon.  Useissa tapa-
uksissa linja-auton kuljettajat saavat tiedon kuitenkin myös  radion  kautta. 
Erityisen tärkeää  on,  että tiedotteet luetaan välittömästi niiden saavuttua 
radioon, etenkin vaaraa aiheuttavissa liikennehäiriöissä (esim. vaarallisten 
aineiden kuljetukset). Tämä edellyttää yhteistyön tiivistämistä Tiehallinnon  ja 

 radioiden välillä. Tulevaisuudessa ajoneuvopäätelaitteiden yleistyessä mah-
dollisuudet saada viesti nopeasti autoilijalle paranevat. Tällöin viesti voidaan 
lähettää suoraan ajoneuvopäätteeseen  ja  autoilija voi mandollisesti nähdä 
karttaliittymästa mandolliset kiertoreitit. Tekniset edellytykset palvelulle  on  jo 

 olemassa. 

Tilapaisen hikenteenohjauksen  
purkaminen 

Harriötilanne  ohi, liikenne 
sujuu normaalisti  

I 	ikenteen  ohjaaminen 	I  

Varareitillä taMflavan tilapaisen 	

Li 	
varareitille 

vutoituksen  ja  liikenteen ohjauksen 	
keskus ilmoittaa järjestaminen  ja  kiinteiden viittojen 	Lii 

"huppujen"  poistaminen poliisin 	urakoisijalle taihavista 	
si  ilmoittaa toimesta 

(liikenteenohjaussuunnitelma) 	
kunnossapitotoimenpiteista 

hätäkeskukseen liikenteenohjausav 
Tarviflaessa pelastustoimeita  ja 	 eitilla.usta 	/varareitin kätöönotosta 

urakoitsijalta  resursseja  

nja  
nekeskuksen lukennepaivystäjan  yhteistyönä reitin luken 
 ominaisuudet  ja  olosuhteet huomioon ottaen 

(varareittisuunnitelma) 

Poliisi selvittaa varareittivaihtoehdot 
(varareittisuunnitelma),  yhteys urakoitusijaan  

1 
I 	Häiriön kestori arvioiminen 	I  

Ilmoitus hatäkeskuksesta poliisille, 
pelastusviranomaisille  ja  Tiehalhnnon 

lukennekeslculcseen  

F-iäiriön  tapahtuminen - tieto hätäkeskukseen 
(esim. tienkäyttäjältä)  

Kuva  21 	Varareitin  käyttöönottoon  ja  päätöksentekoon liittyvä prosessi. 

Häiriötilanteeseen  sekä varareitin käyttöönottoon  ja  päätöksentekoon liittyvä 
prosessi  on  esitetty kuvassa  21. Varareitin käyttöönottoa  tulee harkita, mikäli 
tilanteen ennustetaan kestävän pitkään. Suuntaa antavana  raja -arvona voi-
daan pitaä noin  tunnin  kestävää häiriötä. Varareitin käyttöönoton harkintaan 
vaikuttavat kuitenkin myös monet muut seikat, kuten vuorokaudenaika sekä 

 sää-  ja keliolosuhteet.  Vilkkaan liikenteen aikaan varareitin käyttöönottoa 
voidaan harkita herkemmin edellyttäen, että varareitti  on  riittävän korkeata-
soinen vilkkaalle liikenteelle. Huonoissa keliolosuhteissa  on  erityisen tärkeää 
tarkistaa varareitti kunnossapidon osalta ennen liikenteen ohjaamista reitille, 
jotta lisäonnettomuuksilta vältyttäisiin. Toisaalta lyhyt  ja  selkeä kiertoreitti, 
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joka ei vaadi suuria järjestelyjä, voidaan ottaa käyttöön  lyhyemmissäkin  Vii -

vytyksissä.  Erittäin tärkeää  on  järjestää riittävät  liikenteenohjaustoimet  (ks. 
 liikenteenohjaussuunnitelma)  ennen reitin  käyttöönottoa.  Poliisi  on  vastuus-

sa  häiriötilanteen liikennejärjestelyistä  ja  varareittivaihtoehtojen  selvittämi-
sestä. Usein kuitenkin myös  pelastusviranomaiset  tekevät  liikenteenohjausta 

 ja  varareittiä  koskevia päätöksiä, mikäli poliisi ei ole saapunut paikalle. Pää-
tös reitin käyttöönotosta tehdään yhteistyössä  Tiehallinnon liikennekeskus

-päivystäjän kanssa.  Liikennekeskuspäivystäjä  on  tarvittaessa yhteydessä 
 urakoitsijaan  reitillä tarvittavien  kunnossapitotoimenpiteiden käynnistämisek

-si.  

Varareitin valintapäätöksen  jälkeen aloitetaan tarvittavat tilapäisen  liiken-
teenohjauksen  järjestelyt sekä  kunnossapitotoimet. Liikenteenohjaus  järjes-
tetään poliisin toimesta tarvittaessa palo-  ja  pelastustoimen  sekä  urakoitsijan 

 avustuksella. Liikenne ohjataan reitille, kun  liikenteenohjaustoimenpiteet  on 

 järjestetty. 

Tiedottamista  median  kautta autoilijoille tulee tehdä  koko  päätöksentekopro-
sessin  ajan.  Liikennekeskus  välittää  tilannetietoa medialle  päätöksenteko- 
prosessin eri vaiheista.  Tiedotettavia  asioita  on  kuvattu taulukossa  1.  

Taulukko  I 	Vara  re  it/n  käyttöönottoon liittyviä, päätöksentekoprosessin aikana 
tiedot  etta via  asioita. 

Päätöksentekoprosessin  vaihe  Tiedotettava  asia 
Häiriön tapahtuminen  Liikennehäiriö, tapahtumapaikan  ja  tilan- 

teen kuvaus  
Häiriötilanteen  pitkittyminen  ja  varareitti- Liikennehäiriö, tapahtumapaikan  ja  tilan- 
vaihtoehtojen selvittäminen  teen  kuvaus  ja  häiriön keston arvioimi- 

nen, mandollisia  varareittivaihtoehtoja 
______________________________________  selvitetään 
Reitin ohjauksen,  kunnossapitotoimien  ja  Liikennehäiriö, tapahtumapaikan  ja  tilan- 
muiden järjestelyjen suorittaminen  teen  kuvaus,  varareittiä  kunnostetaan  

käyttöönottoa  varten (tiedotetaan  tarvit- 
____________________________________ taessa, esim. keliolosuhteet) 
Varareitin  käyttöönotto  Liikennehäiriö, tapahtumapaikan  ja  tilan- 

teen kuvaus, kuvaus  käyttöönotettavasta 
varareitistä  ja  reitillä käytettävästä  liiken- 
teenohjauksesta  (millaisia opasteita  au- 

______________________________________  toilijoiden  tulee seurata) 
Tilanteen päättyminen  Häiriötilanne 	päättynyt, 	liikenne 	sujuu 

normaalisti 

Tärkeimmät  tiedotettavat  asiat  ovat  päätöksentekoprosessin  alussa tilanteen 
keston arvioiminen sekä lopussa  varareitin  käyttöönotto. Prosessi voi kuiten-
kin kestää pitkään, jolloin tiedottaminen tilanteen kehittymisestä päätöksen

-tekoprosessin  eri vaiheissa  on  myös tarpeellista. Prosessin aikana  tiedotet
-tavia asioita voivat olla "mandollista  varareittiä  selvitetään"  tai•"  varareittiä 

 kunnostetaan  käyttöönottoa  varten". Myös "kaikki ennallaan" —tiedotusta 
tulisi tehdä silloin, kun tilanne pysyy pitkään samanlaisena. Tällöin autoilijat 
uskovat että tiedotus toimii  ja  tilanteen kehittymistä seurataan.  Varareittiä 
käyttöönotettaessa  tulee tiedottaa  varareitillä  käytettävästä  liikenteenohjauk-
sesta.  Autoilijoille tulee kertoa millaisia opasteita heidän tulee seurata (kiin-
teä vai tilapäinen opastus). Tällöin voidaan minimoida  harhaanajot varareitil

-tä  ja  vähentää  varareitillä  syntyviä häiriöitä. Tilanteen päättymisestä tulee 
tiedottaa useamman kerran etenkin  jos  häiriö  on  kestänyt pitkään.  Tiedotta- 
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mistiheys  riippuu pääosin siitä, kuinka usein tiedotteita luetaan  radioissa.  
Tiedote lähtee  radioille Tiehallinnon liikennekeskuksesta  aina kun tilantees-
sa tapahtuu jokin muutos. Mikäli tilanne jatkuu samanlaisena pitkään, uusi 
tiedote lähetetään  radioille  noin  2  tunnin  välein.  Tiedottamistiheyteen  vaikut-
tavat lisäksi tilanteen vakavuus  ja  häiriön tapahtumapaikka.  

6  JATKOTOIMENPITEET  

Suunnitelman perusteella esitetään seuraavia  jatkotoimenpiteitä varareittien 
 ja  liikenteen  häiriötilanteiden  toimintatapojen kehittämiseksi:  

• Varareitti-  ja  liikenteenohjaussuunnitelman  toimittaminen eri viran-
omaisten  ja  urakoitsijan  käyttöön. Suunnitelma tulee toimittaa kaikkien  
häiriötilanteessa  toimivien osapuolien käyttöön. Suunnitelman  päivitys -
vastuu  on tiepiirillä. 

•  Suunnitelman läpikäyminen niiden tahojen kanssa, jotka eivät kuu-
luneet suunnitelman hankeryhmään  (mm.  radiot).  Tiepiiri  käy läpi ra-
dioiden edustajien kanssa tehtävät  ja  suunnitelmassa esitetyt toimintata-
vat suunnitelman valmistuttua.  Radioille  pyritään painottamaan tiedon 
nopean lukemisen tärkeyttä.  

•  Suunnitelmien läpikäyminen eri sidosryhmien omassa organisaati-
ossa.  Hankeryhmään  osallistuvat henkilöt käyvät suunnitelman läpi 
omassa organisaatiossa  häiriötilanteessa  toimivien henkilöiden kanssa.  

•  Sopiminen urakoitsijan  I  katujen kunnossapitäjien kanssa toiminta- 
tavasta kunnossapidon osalta otettaessa  varareittiä  käyttöön.  

• Varareittien  kiinteän liikenteenohjauksen parantaminen liiken-
teenohjaussuunnitelman mukaisesti. Merkkien  mitoitussuunnittelun  
käynnistäminen.  

• Liikenteenohjausvaunujen  sisällön  ja  sijaintien  tarkistaminen sekä 
käytöstä  ja  ylläpidosta sopiminen. Sisällön mandollisten puutteiden  
täydentäminen,  vaunun toimintamallin kirjaaminen.  

• Hätäkeskuksen  ja  liikennekeskuksen  yhteyden varmistaminen 
Hätäkeskuslaitoksen  järjestelmien uusimisen jälkeenkin.  

• Varareittien  tuntemus Tiehallinnon liikennekeskuksessa, liikenne-
keskuspäivystäjän paikallistuntemuksen varmistaminen.  Varareitti -
vaihtoehdot tulee olla päivystäjän tiedossa, jotta reitin käyttöönotto  on 

 mandollisimman nopeaa  ja  sujuvaa.  Päivystäjällä  tulee olla yhteys ura -
koitsijaan  kunnossa, jotta reitin tarkastus-  ja  kunnossapitotoimet  voidaan 
järjestää nopeasti.  

•  Yhteistyön lisääminen eri tahojen kesken, esimerkiksi vuosittaiset 
palaverit. Palavereissa käydään läpi  varareitteihin  ja  liikenteen ohjauk-
seen liittyviä asioita, mandollisia esiin tulleita ongelmia sekä muutoksia.  

• Varareittisuunnitelmien  laatiminen muille pääteiden runkoverkkoon 
kuuluville teille. 
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LIITE  1  

KIINTEÄN  LIIKENTEENOHJAUKSEN  TOIMENPITEET:  

Varareiteille  suunniteltiin  20  kpl kiertotien viittoja,  jotka  peitetaän normaalitilanteessa 
 sekä  28  kpl  C-tyypin  suunnistustauluja  tai  nykyisiin  tauluihin  lisättävä opastus  tienume

-ron  tarkoittamalle  tielle, jotka täydentävät nykyistä  viitoitusta.  Suunnitellut viitat  on  esi-
tetty seuraavassa  toimenpidetaulukossa  sekä  reittikohtaisissa liikenteenohjaussuunni-
telmissa,  jotka ovat liitteenä  2.  

Sijainti  Viittatyyppi 
Kuortin eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta tultaessa  646, 	kiertotien 	viifta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä) 
Kuortin eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä) 
Seututie  426,  seututien  428  liittymän pohjoispuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  426,  seututien  428  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  428,  yhdysteiden  15077/15084  liittymän  pohjois-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus 
puoli  tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  428,  yhdysteiden  15077/15084  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  419,  seututien  368  liittymä,  liittymän pohjoispuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  419,  seututien  368  liittymä,  liittymän pohjoispuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  368,  yhdystien  4163  liittymä,  liittymän pohjoispuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  368,  yhdystien  4163  liittymä,  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Vihantasalmen eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä  tulta-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
essa tienumero katkokehyksissä) 
Seututie  431,  yhdystien  15089  liittymä,  liittymän itäpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  431,  yhdystien  15089  liittymä,  liittymän länsipuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  429,  seututien  431  liittymä,  liittymän eteläpuoli  Nykyiseen  suunnistustauluun  opas- 

tus 	tienumeron 	tarkoittamalle 	tielle  
_____________________________________________________ (tienumero katkokehyksissä) 
Seututie  431,  seututien  429  liittymä,  liittymän itäpuoli  Nykyiseen 	A-tyypin 	suunnistustau - 

luun 	opastus 	tienumeron 	tarkoitta- 
malle  tielle  (tienumero katkokehyk- 

___________________________________________________________ sissä)  
Otavan  eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä)  
Valtatie  15/13,  yhdystien  4201  liittymä,  liittymän pohjoispuoli  Nykyiseen  suunnistustauluun  opas- 

tus 	tienumeron 	tarkoittamalle 	tielle  
________________________________________________________ (tienumero katkokehyksissä) 
Yhdystie  4203,  yhdystien  4201  liittymä,  liittymän  pohjois-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus 
puoli  tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Yhdystie  4201,  yhdystien  4203  liittymä,  liittymän  pohjois-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus 
puoli  tienumeron tarkoittamalle  tielle) 
Tikkalan  eritasoliittyma,  rampin  liittymä pohjoisesta  tultaes-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja 
sa  tienumero katkokehyksissä)  
Tikkalan  eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä)  
Pitkäjärven  eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta  tulta-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
essa tienumero katkokehyksissä)  
Kinnarin  eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä) 
Yhdystie  4591,  valtatien  72  liittymä,  liittymän pohjoispuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Yhdystie  4591,  yhdystien  4592  liittymä,  Ilittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Yhdystie  4591,  yhdystien  4592  liittymä,  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Yhdystie  4591,  seututien  459  liittymä,  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
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Seututie  459,  yhdystien  4591  liittymä,  liittymän pohjoispuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  459,  yhdystien  4591  liittymä,  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Yhdystie  4561,  yhdystien  4556  liittymä,  liittymän  pohjois-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus 
puoli  tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Yhdystie  4561,  yhdystien  4556  liittymä,  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  459,  yhdystien  4591  liittymä,  liittymän eteläpuoli  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
_____________________________________________________ tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Vehmaan eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta  tulta-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
essa tienumero katkokehyksissä) 
Vehmaan eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä)  
Koskenkylän  eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä  tultaes-  646, 	kiertotien  viitta 	(paikannimi  ja 
sa  tienumero katkokehyksissä)  
Vanha valtatie,  seututien  455  liittymä (Joroisten  eti:n itäpuo-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
Ii),  Ilittymän eteläpuoli tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Seututie  455,  vanhan valtatien liittymä (Joroisten  etl:n  itä-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus 
puoli),  liittymän länsipuoli tienumeron tarkoittamalle  tielle) 
Joroisten  eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta  tultaes-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja 
sa  tienumero katkokehyksissä)  
Joroisten  eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
_____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä)  
Vanha valtatie,  seututien  455  liittymä (Joroisten  etl:n  länsi-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus 
puoli),  liittymän pohjoispuoli tienumeron tarkoittamalle  tielle) 
Vanha valtatie, 	seututien 	464 	liittymä 	(Kaislaharjun 	eri-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
tasoliittymän länsipuoli), liittymän eteläpuoli tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Kiaslaharjun 	eritasoliittymä, 	rampin 	liittymä 	pohjoisesta  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
tultaessa  tienumero katkokehyksissä) 
Kiaslaharjun eritasoliittymä,  rampin  liittymä  etelätä  tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi 	ja  
____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä)  
Vanha 	valtatie, 	seututien 	464 	liittymä 	(Kaislaharjun 	eri-  C-tyypin 	suunnistustaulu 	(opastus  
tasollittymän länsipuoli), liittymän pohjoispuoli tienumeron tarkoittamalle  tielle)  
Kuvansin eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta  tultaes-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja 
sa  tienumero katkokehyksissä) 
Kuvansin eritasoliittymä,  rampin  liittymä etelästä tultaessa  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä) 
Häyrilän eritasoliittymä,  rampin  liittymä pohjoisesta  tultaes-  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja 
sa  tienumero katkokehyksissä) 
Käpykankaan 	eritasoliittymä, 	rampin 	liittymä 	pohjoisesta  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
tultaessa  tienumero katkokehyksissä)  
Valtatie  23,  seututien  455  liittymä,  liittymän itäpuoli  646, 	kiertotien 	viitta 	(paikannimi  ja  
____________________________________________________ tienumero katkokehyksissä) 
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Paasontie (yksityistie) 
	

Tiesektori  I  

Ei nykyistä viitoitusta -> tilapäirten ohjaus 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteeriohjaajan  tai  tilapäisteri 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

	

Yhdystie  15063 	 I  

Valtatie  5  
l'aiontie  

Kapea kohta valtatien 
hirviaidan vuoksi, tarvitaan 
liikenteenohjaaja (ohjaus 
vuorotteluperiaatteella) 

Paasontie 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

Aitjärventie  

Ei nykyistä viitoitusta -> 
Tilapäinen ohjaus 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisteri 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

S 

A  

—  
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Paikallistie  15063—  Seututie  426  

Lisätään rampilta tultaessa 
kiertoreittiä kuvaava 
norrnaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Heirrolaan. 

Nykyinen viitoitus etelästä Mikkeliin, 
ei tarvita tilapäistä opastusta. 

Pohjoisesta tultaessa tilapäinen 
ohjaus (nykyinen viitoitus kuorttiin) 

Yhdystie  15063  

Seututie  42"''j 	
\  /'1\\  

Tiesektori  2  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus Mikkeliin 
-> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 

Kuortin entasoliittymä  

Rampin  sulkeminen 
hälriötilanteen ajaksi  

4  V1ONI3H  ii;ii /  

Y  IId\ tI  I 
	 Valtatie  5  

Yhdystie  I  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteen ohjaaja. 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 
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Seututie  426—  Yhdystie  15076  
Yhdystie  15076 vain  yksisuuntaiselle  henkilöautoliikenteelle 

	 Tiesektori  3  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  15076  

Valtatie  5  

Nykyinen viitoitus 
pohjoisesta tultaessa 
Heinolaan -> ei 
tarvita tilapäistä 	Seututie  426  
ohjausta 

Mikäli reittiä 
käytetään etelästä 
pohjoiseen, tarvitaan 
tilapäinen ohjaus. 	-.-.. 

Seututie  423  

Yhdystie  15076 /0  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaøäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sutkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Yhdystie  15076 vain 
 yksisuuntaiselle 

henkilöautoliikenteelle 

Seututie  426 

Rampin  sulkeminen 
häinötilanteen ajaksi.  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma.  

Yhdystie  15063 

	
: uil:1:11i.[j 

H  
Ybdystie  15063  

7/f  

kuortin entasoliittymä  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus Pertunmaalle  ja  
kuorttiin ->  lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, norniaalitilanteessa 
peitettävä kiertotieviitta Mikkeliin. 
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Seututie  426  - Yhdystie  15023  

välillä Kuortin eti - Karankamäen eti 

Tilanne uuden tien  (419)  rakentamisen jälkeen 

Yhdystie  15023 vain  yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle hätätapauksissa 

Karankamäen 
eritasoliittymä  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  15077  
Tilapäinen ohjaus  

Tiesektorit  3, 4  

Etelästä nykyinen viitoitus etelästä Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Pohjoisesta (yhdystieltä  15077)  tultaessa 
tippäinen ohjaus. 

/ 	 Liikenne voidaan ohjata 
Yhdystie  15023 	mvås vh1vstln  1 076 

kautta, jolloin liittymään 
tarvitaan tilapäistä 
opastusta yhdystieltä 

 15076  tultaessa 

Yhdystie  15023 
	

Yhdystieltä  15023  
tultaessa liittymässä  on 

 nykyinen opastus 
Mikkeliin  ja  Lahteen. 

Mikäli käytetään yhdystien  15076 
 kautta kulkevaa reittiä: Ohjaus 

valtatieltä varareitille liikenteenohjaajan 
 tai  tilapälsten opasteiden  avulla (ks. 

erillinen suunnitelma). 

'tv- 
Yhdystie  15077  

Vhdystie  15  

Yhdystie  15025  

Valtatie  5  

Yhdystie  15023 vain  
yksisuuntaiselle 
henkilöautoliikenteelle 	 ,'/  

I ., '  

Vaihtoehtoiset opasteet 
(riippuu mitä reittiä 
käytetään) 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaoäinen ohiaus  reitillä 

'  hd i  IL I 502 

4  MIKKELI  liii  

olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Kuortin Seututie  426 	 Seututie  426 l 	Å' 	\  4 	eritasoliittymä 

/ 	I  
Pohjoisesta tultaessa Yhdystie  15063  

/  nykyinen viitoitus 
Lahteen -> ei tarvita 
tilapäistä ohjausta. Nykyinen viitoitus Hetnolaan >  
Etelästä tultaessa ei tarvita tilapäistä ohjausta 
lisätään tilapäinen 
ohjaus. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Nykyinen viitoitus 
Pertunmaalle  ja kuorttiin -> 

 lisätään kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa 
peitettävä kiertotieviitta 
Mikkeliin. 
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Seututie  426  - Seututie  428  
Ensisijainen reitti 
	 Tiesektorit  3-6  

Yhdystie  15088  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie4  163  

Kulkusuunta 
 reitillä 

TiIaäinen  ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvjlkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

Valtatie  5  

Yhdystiel5O86 	/ 	
Yhdystiel508l  

Seututie  

S 

w  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma.  

Rampin sulkemjnen 
häiriötilanteen  ajaksi 

MIKKELI  

netasoliittymä  K  

Lisätään molempiin 
suuntiin  C-tyypin 

Seututill  /D  suunnistustaulu 
 (opastus tienumeron 

Yhdystie  15023 	
\ / Seututie  423  

tarkoittama  Ile  tielle, 
merkki  667,  
tienumero 

Yhdystiel  5084  Yhdystie  15077  katkokehyksissa)  

I  Lisätään molempiin  
I  suuntiin liittymän  
I  jälkeen  C-tyypin 

Yhdystiel5O83 Yhdystie  15079  
suunnistustaulu 
(opastus tienumeron 
tarkoittamalle tielle, 
merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä). 

YhdystieI50 

yinen viitoitus  Heinolaan 

Seututie428 'I'I''  
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Yhdystie  15063  

\\ 

Nykyinen viitoitus Pertunmaalle  ja 
->  lisätään kiertoreittiä kuvaava, 

Ohjaus valtatieltä varareitille 	\J/  normaalitilanteessa  peitettävä 
kiertotieviitta Mikkeliin. Tällöin reitillä ei 

liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten  tarvita tilapäistä ohjausta 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 
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Yhdystie  15076  - Seututie  428  - Yhdystie  15077 

 Tilanne uuden tien  419  rakentamisen jälkeen  

Yhdystiet  15076  ja  15077 vain  yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle 

Tilapäinen ohjaus käytettävästä 
suunnasta riippuen. 

Lisätään pohjoisesta etelään 
liittymän jälkeen  C-tyypin 
suunnistustaulu (opastus 
tienumeron tarkoittamalle tielle, 
merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä). \  

Mikäli reittiä käytetään 
pohjoisesta etelään 
lisätään tilapäinen ohjaus 

\  hl 'tic I U77  

Tiesektori  4  

Nykyinen viitoitus etelästä Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Yhdystie  15023  

Karankamäen 
eritasoliittymä 

Yhdystie  15023  

0  

r:i 
/Yhdystie  15077 vain  

yksisuuntaiselle 
henkilöautoliikenteelle 	

Yhdystie  15079  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Seututic  428  

Yhdystie  15079  
Lisätään molempiin 

Yhdystie  15083  suuntiin liittymän 
jälkeen  C-tyypin 

	

____________ 	 suunnistustaulu  
(opastus tienumeron 
tarkoittamalle tielle, 

Yhdystie  15082  

merkki  667,  
tienumero Seututie  428  

	

_________ 	 katkokehyksissä). 

1Seututie  426  

Yhdystie  15076  

Nykyinen viitoitus 	
Yhdystie  15076 vain  

Mikkeliin -> ei taMta 	
henkilöautoliikenteelle / etelästä tultaessa 	
yksisuuntaiselle 

tilapäistä ohjausta. 	Seututie  426  
Ohjaus valtatieltä varareitille 

Mikäli reittiä 	 liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten  

käytetään 	 opasteiden avulla (ks. erillinen 

pohjoisesta etelään, 	 suunnitelma). 

lisätään tilapäinen 
ohjaus. 

Valtatie  5  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapälnen ohiaus  reitillä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

S 

Yhdystie  15076 	
w  

Valtatieltä ohiaus 
 vara  reitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 



LuTE  2  

Yhdystie  15023  (vanha  seututie  419)—  Seututie  419  
välillä  Karankamäen etl- Vihantasalmen etl 

	 Tiesektori  5 

Tilanne uuden tien  (419)  rakentamisen jälkeen 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

Tien  rakentamisen yhteydessä 
tullaan toteuttamaan viitoitus etelästä 
Lahteen  ja  Heinolaan -> tarvitaan 
tilapäinen ohjaus. 

Pohjoisesta tilapäinen ohjaus 

Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Seututie  368  

S 

	 Yhdystie  15081 	 4- 

-I 
	 'CtttUtiL  il  () 

Valtatieltä ohjaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 	Valtatie  5  

/// 

Yhdystie  15023  

Ohjaus valtatieltä varareitille 	 Yhdystie  15080 	,' 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Mäntyharjulle ->  lisätään 
tilapainen ohjaus 

Etelästä nykyinen viitoitus 

Pohjoisesta nykyinen viitoitus Lah  
ja  Heinolaan -> ei tarvita tilapäistä 	 Karankamäen 
ohjausta 	 eritasoliittymä  

Yhdystie  15077  
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Yhdystie  I  

Seututi  

Nykyinen viitoitus etelästä 
tultaessa Mikkeliin -> ei '  
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Mikäli reittiä käytetään 
pohjoisesta etelään -> 
lisätään tilapäinen ohjaus. 

Lisätään etelästä pohjoiseen  
C-tyypin suunnistustaulu 
(opastus tienumeron 
tarkoittamalle  tielle, merkki  
667,  tienumero 	\ 
katkokehyksissä). 	\ 

\ 
lystie  1508!  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapaisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Tiesektorit  5, 6  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaoäinen  ohjaus reitillä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartjo  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

.  
A  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Nykyinen viitoitus etelästä tultaessa 
Lahteen  ja  Heinolaan -> lisätään 
tilapäinen ohjaus (mikäli reittiä 
käytetään etelästä pohjoiseen) 

Yhdystie  15023  

' Yhdystie  15023  

Karankamäen 
eritasoliittymä  

Yhdystie  15077—  Seututie  428  

Tilanne uuden tien  (419)  rakentamisen jälkeen  

Yhdystie  15077 vain  yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  15088  

Yhdystie  15077  

Yhdystie  4163  

Valtatie  5  

Yhdystie  15084 	
p 	

- 
Yhdystie  15079  

Seututie  428 	Yhdystie  15077 vain  
yksisuuntaiselle 
henkilöautoliikenteelle 

Nykyinen viitoitus Lahteen  ja 
 Heinolaan -> ei tarvita 

tilapäistä ohjausta 



LIllE  2 

Seututie  419  (uusi  tie) - Seututie  368  - Yhdystie  4163  
Tilanne uuden tien  (419)  rakentamisen jälkeen 

Tiesektori  6  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 	. 

Nykyinen  viitoitus  etelästä  Pertunmaalle ->  
tilapäinen opastus (etelästä tulevat  ajoneuvot  
voidaan ohjata myös ilman tilapäistä ohjausta  
seututien  368  kautta  valtatielle  5).  

Pohjoisesta (maantieltä  4163  tultaessa nykyinen 
opastus  Mäntyharjulle ->  tilapäinen opastus. 

Lisätään  liittymän  jälkeen etelään  C-tyypin  
suunnistustaulu  (opastus  tienumeron tarkoittamalle  
tielle, merkki  667,  tienumero katkokehyksissä). 

Seututie  368  

Yhdystie  4163 	 - 	___! 	
Seututie  420  

Seututie  428  

Yhdystie  4162 	 Seututie  381  

Seututie  368,  

Valtatie  5  

Lisätään molempiin suuntiin  
liittymän  jälkeen  C-tyypin  
suunnistustaulu  (opastus  
tienumeron tarkoittamalle  
tielle, merkki  667.  tienumero 

  

katkokehyksissä).  

/9,  
Seututie  368  

Nykyinen  viitoitus  Lahteen  ja 
 Heinolaan  ->  ei tarvita 

tilapäistä ohjausta  

Yhdystie  15081  

Vihantasalmen 
eritasoliittymä  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma).  

LOI_MIKKELI 

CLIttttIC  11  )  (uusi  tie 

I 
7  

Yhdystie  15080  

Nykyinen  viitoitus 
Mäntyharjulle ->  lisätään  
kiertoreittiä  kuvaava,  
normaalitilanteessa  
peitettävä  kiertotieviitta  
Mikkeliin.  

Kulkusuunta 
 reitillä  

Tilaäinen  ohjaus reitillä 
olevissa  liittvmissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa  
liikenteenohjaaja.  

A w  
— 

Valtatieltä ohjaus  
varareitille:  

Ks.  erillinen  
ohjaussuunnitelma.  



Nykyinen viitoitus etelästä Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Mikäli reittiä käytetään pohjoisesta 
etelään -> lisätään tilapäinen ohjaus  

s 4- 

Seututie  428  

Yhdystie  15081  

LuTE  2  

Yhdystie  15081  - Seututie  428  

Tilanne uuden tien rakentamisen jälkeen 
	 Tiesektori  6  

Yhdystie  15081 vain  yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle. 

Valtatie  5  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnielma). 

Yhdystie  4163  

Yhdystie  15081 vain 
 yksisuuntaiselle 

henkilöautoliikenteelle 

Vihantasalmen 
eritasoliittymä 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 krertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

p 1k)  
Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohja uss  u u nn  te  lm a 

N  
Nykyinen viitoitus Lahteen  ja 

 Heinolaan -> ei tarvita 
tilapaistä ohjausta 

Seututie  419  (uusi  tie) 

7  

Nykyinen viitoitus Pyhänimeen -> 
lisätään tilapäinen ohjaus (mikäli 
reittiä käytetään etelästä 

\ 	
pohjoiseen) 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapaisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 



LillE  2 

Seututie  419  (uusi  tie)  - Seututie  368  

Tilanne uuden tien  (419)  rakentamisen jälkeen 

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

Pääsuunta reitillä  seututie  419-
seututie  368.  Liittymissä ei tarvita 
tilapäistä ohjausta. 

Tiesektorit  6-8  

Lisätään molempiin suuntiin 
 liittymän  jälkeen  C-tyypin 

 suunnistustaulu  (opastus 
 tienumeron tarkoittamalle 

 tielle, merkki  667,  tienumero 

Yhdystie  15103  
Seututie  429  

Kulkusuunta 
 reitillä  

Tilaøäinen  ohjaus reitillä 
olevissa  Iiittvmissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotievlitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja.  

Valtatieltä  ohiaus 
varareitille:  

ks. erillinen 
 ohjaussuunnitelma.  

Yhdystie  15102  

/ 
Setil  ui  i 	(,S  

Yhdystie4l63  

Valtatie  5  

Lisätään molempiin suuntiin 
 liittymän  jälkeen  C-tyypin 

 suunnistustaulu  (opastus 
 tienumeron tarkoittamalle 

 tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä). 

Seututie  420  

Yhdystie4l62/ 

/ 	Seututie  381  

Stuiuiie  .óX 
Nykyinen  viitoitus  Lahteen  ja 

 Heinolaan  ->  ei tarvita 
tilapäistä ohjausta  

Yhdystie  15081  

Vihantasalmen 
eritasoliittymä  

Li 

eututie  368  

Yhdystie  15080  
Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma).  

Nykyinen  viitoitus 
Mäntyharjulle ->  lisätään  
kiertoreittia  kuvaava, 

 normaalitilanteessa  
peitettävä  kiertotieviitta 

 Mikkeliin. Tällöin ei tarvita 
tilapäistä ohjausta.  

Yhdystie  15023  (vanha  419)  



e 5  

LUTE 2  

Seututie  428—  Yhdystie  15088  - Vhdystie  15087 
	

Tiesektori  7  

Yhdystiet  15088  ja  15077 vain  yksisuuntaiselle henkilöautoliikenteelle 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 

Yhdystiet  15088  ja 
 15087 vain 

 yksisuuntaiselle 	- 
henkilöautoliikenteelle 

Yhdystie  15081 

Yhdystie  1  

Seututie  428  

Nykyinen viitOiiu  put  ijuiet 

Mäntyharjulle ->  lisätään tilapälnen 
ohjaus 

Etelästä tultaessa tilapälnen ohjaus. 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaoäinen  ohjaus reitill 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Yhdystie  4163  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 



LUTE 2  

Yhdystie  4163  - Seututie  368  
Tiesektori  8  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks, erillinen suunnitelma).  

Yhdystie  15103  

Seututie  429 	 Yhdystie  15102 	Nykyinen  viitoitus etelästa  Mikkeliin->  
/ 	 ei tarvita tilapäistä ohjausta. 

Nykyinen  viitoitus  pohjoisesta 
 Pertumaalle ->  tilapäinen ohjaus 

(pohjoisesta tulevat  ajoneuvot  voidaan 
ohjata myös ilman tilapäistä ohjausta 

 seututeiden  368  ja  419  kautta 
Valtatie  5 	 Seututie  368 	valtatielle  5)  

Seututie  428  

Yhdystie  4163  

Ohjaus  valtatielta varareitille 	- 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 	

Seututie  368  suunnitelma).  

b 	Kulkusuunta  
reitillä 

Tilapäinen  ohiaus  reitillä 
olevissa  liittvmissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteen  oh  ja  a j a 

p  

Valtatieltä  ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen  
ohja ussu un  n  itelma. 



LuTE  2  

Seututie  429  - Seututie  431 
	

Tiesektorit  9-13  

Nykyinen  viltoitus  etelästä tultaessa 
Mikkeliin  8-tyypin  suunnistustaululla  
sekä  viltalla  liittymässä  ->  lisätään 
nykyiseen  suurinistustauluun  opastus 
tien  umeron tarkoittamalle  tielle (merkki 

 667,  tienumero katkokehyksissä).  

Pohjoisesta tultaessa liittymässä  on A- 
tyypin  suunnistustaulu,  jossa  viitoitus 
Hirvensalmelle  ja  Joutsaan ->  lisätään  
IdUIUUF1 OPdSLUS LIerluflIelUll 

tarkoittamalle  tielle (merkki  667,  
tienumero katkokehyksissä) 
Hirvensalmen  suuntaan.  

Yhdystie  15097  

\dYs5O 

Rampilta  tultaessa esitetään 
lisättäväksi  kiertoreittiä  kuvaava,  
normaalitilanteessa  peitettävä  
kiertotieviitta  Heinolaan. Tällöin 
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Lisätään molempiin suuntiin  
liittymän  jälkeen  C-tyypin  
suunnistustaulu  (opastus  
tienumeron tarkoittamalle  
tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä). 	Yhdystie  15105  

Yhdystie  I  

Yhdystie  15105  

Yhdyst08  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapälsten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Otavan  eritasoliittymä 

[e]lII:uT  

Rampin  sulkeminen  häiriötilanteen  
ajaksi 

Valtatie  5  
Seututie  431  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

Yhdystie  15092  

Kulkusuunta 
 reitillä  

- - Scututie  429  

 

TilaDäinen  ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä:  

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa  
liikenteenohjaaja.  

C)  -  

Valtatieltä ohjaus  
varareitille:  

ks. erillinen  
ohjaussuurinitelma. 

 

Seututie  368  



LuTE  2  

Yhdystie  15089—  Seututie  431  

Rampilta  tultaessa esitetään 
lisättäväksi kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Heinolaan. 

Tiesektorit  10-13  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus etelästä Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Mikäli reittiä käytetään pohjoisesta 
etelään -> tarvitaan tilapäinen ohjaus 

Lisätään liittymän jälkeen etelästä 
pohjoiseen  C-tyypin suunnistustaulu 
(opastus tienumeron tarkoittamalle 
tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissa) 

Yhdystie  15098  

\ 	Yhdystie!5105\J) 

Seututie  431  - 

Yhdystie  15105  

Otavan entasoliittymä 

Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> ei tarvita 
tilapäistä ohjausta 

:  

Yhdystie  15089 
 yksisuuntaiselle  

S3 </

henkilöautoliikenteelle 

Seututie  15089  ss ' 

Valtatie  5  

Rampin  sulkeminen häiriötilanteen 
ajaksi 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  15104  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus etelästä 

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

S 

A w  

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Nykyinen viitoitus 
pohjoisesta tultaessa 
Lahteen -> ei tarvita 
tilapäistä ohjausta 



LuTE  2  

Yhdystie  4201  - Yhdystie  4203—  Yhdystie  15112 	 Tiesektori  11  

Yhdystie  15112  raskaalle liikenteelle yksisuuntaisena vuorotteluperiaatteella 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks erillinen 
suunnitelma) 

Yhdystie  15112  

Yhdystie  15112  raskaalle 
liikenteelle yksisuuntaisena. 

Valtatie  5  

Kulkusuunta 
reitilla 

Tilaäinen  ohjaus reitillä 
olevissa luttymissä 

Sulkukartio  ja  
kiertotievutta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteen  oh  ja  a  ja  

0'  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Yhdystie  4021  

Yhdystie  402 

 / \ 
	

Nykyinen viitoitus pohjoisesta Mikkeliin  ja  
etelästä Soikkalaan -> Lisätään  0-tyypin 
suunnistustaulu (opastus tienumeron 
tarkoittamalle tielle, merkki  667,  tienumero  

Rautatien tasoristeys, 	 katkokehyksissä) molempiin suuntiin jolloin 
alikulkukorkeus  4,5 m Fl 	tilapäistä ohjausta ei tarvita. Nykyisiä 

suunnistustauluja  ei ole. 

/  
Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 



LUTE 2  

Yhdystie  4201  -  Valtatie  13/15  

Tilapäinen ohjaus  

Otavankatu 

Kaihun eritasoliiä  

Tiesektorit  11-16  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

Rampin  sulkeminen  häinötilanteen 
 ajaksi  

Yhdystie  1513!  

Yhdystie  15116  

\  Valtatie  13/15  

Yhdystiel5l!5  
Valtatie  5  Yhdystie  15128  

Kulkusuunta 
 reitillä  

Tilaøäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä:  

Sulkukartio  ja 
kiertotievlitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja.  

p  

Valtatieltä  ohiaus 
varareitille:  

ks. erillinen 
 ohjaussuunnitelma.  

Nykyinen  viitoitus  etelästä Mikkeliin  -> 
 ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Pohjoisesta etelään  ->  lisätään 
nykyiseen  suunnistustauluun  opastus 

 tienumeron tarkoittamalle  tielle (merkki  
667,  tienumero katkokehyksissä). 

Yhdystie  4321 

V  

Yhdystie  151 IS 

 Yhdystie  15113  

Valtatie  13/15  

Yhdystie  4203  

Yhdystie  15107  

Yhdystie  15106  
\'hd',tie  42(11  

Ohjaus valtatieltä  varareitille  7 
 liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 

opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

Rautatien  tasoristeys, 
alikulkukorkeus  4,5 m  



LuTE  2  

Yhdystie  15105—  Seututie  431 	 Tiesektoril  3  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
Etelästä nykyinen  viitoitus  Mikkeliin  -> 

	
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 

ei tarvita tilapäistä ohjausta. 	 opasteiden  avulla (ks. erillinen 

Pohjoisesta tilapäinen ohjaus. 	 Yhdystie  15105 
	 suunnitelma). 

Otavan  eritasoliittymä 

tie431 '/  

lisättäväksi  kiertoreittiä  kuvaava,  ______________ ______ 
IIII 	Rampilta  tultaessa esitetään  

normaalitilanteessa  peitettävä 
 kiertotieviitta  Heinolaan. Tällöin ei  

V1ONIJH  

tarvita tilapäistä ohjausta.  

Rampin  sulkeminen  häiriötilanteen 
 ajaksi  

Kulkusuunta 
 reitillä  

TilaDäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä:  

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja. 

.  

w  

Valtatie  5  Yhdsiie  15105  

Yhdystie  15113  

Valtatieltä  ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
 ohjaussuunnitelma.  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  



LillE  2  

Seututie  431  - Yhdystie  15105—  Yhdystie  15108 
	 Tiesektori  14  

välillä Otavan  eti -  Tikkalan  eti  

Nykyinen viitoitus etelästä Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta. 

Pohjoisesta nykyinen viitoitus Otavaan 
-> lisätään tilapäinen ohjaus 

Yhdystie  15105  

tIA 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 

Tikkalan eritasoliittymä 

--.  Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> ei tarvita 
tilapäistä ohjausta. 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

_____________________ 	

häiriötilanteen  ajaksi 
41ONI3H  $J 	I 

 \teIään 

 johtavan ajokaistan sulkeminen 

Rampilta  tultaessa esitetään  1 	 noaalitilanteessa  
lisättäväksi kiertoreittiä kuvaava, 

kiertotieviitta Heinolaan 

Yhdystie  15098 

t  Valtatie  5  

Yhdsiie Il05 

Pohjoiseen johtavan ajokaistan 
sulkeminen häiriötilanteen 
ajaksi. 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaäinen ohlaus  reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

.  

p 

w  

\ 	

tvan ::::::::eltä varareitille 

liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 

Yhdystie  15105 	 suunnitelma). 

Seututie  431  

Etelästä nykyinen opastus Rantakylää 
-> lisätään tilapäinen ohjaus 

Pohjoisesta nykyinen viitoitus Lahteen 
-> ei tarvita tilapäistä ohjausta 



LuTE  2  

Seututie  431  - Yhdystie  15098—  Yhdystie  15100—  Yhdystie  15208—  Yhdystie  15105—  Valtatie  13 

 välillä Tikkalan eti -  Pitkäjärven eti 	 Tiesektorit  14, 15  

Valo-ohjattu liittymä, nykyinen viitoitus 
etelästä Mikkeliin -> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 	 Rampilta tultaessa lisätään kiertoreittiä 

kuvaava, normaalitilanteessa peitettävä 
Pohjoisesta tilapäinen ohjaus (nykyinen kiertotieviitta Heinolaan (palvelee 
viitoitus Rantakylään) 	 ensisijaisesti reittiä seututie  431  -  

Mikäli reittiä käytetään  varareittinä 	yhdystie  15105)  

työmatkaliikenteen  aikaan  7.30-8.30  ja 	 Ohjaus valtatielta  
15.30-17.00,  tulee liikennevalot kytkeä 	 varareitille 
pois päältä  ja  korvata ne liikenteen 	 Ilikenteenohlaalan  tai  
ohjaajalla. 	 tilapäisten opasteidet 

Yhdvstie  15105  

Tilapäinen ohjaus 	Valtatie  13  
pohjoisesta tultaessa. 

Etelästä (yhdystieltä 	 111  ,//  
15100  tultaessa) 
nykyinen viitoitus 
Mikkeliin-> ei tarvita 	V1ONI3H_It1EJ'j 

 I  tilapäistä ohjausta 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittvmissä 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma  

avulla  (Ks.  erillinen 

L// uunnitelma)  

I 
I 	Pitkäjärven 

- 	eritasoliittymä 

Rampin  sulkeminen häiriötilanteen 
ajaksi 

Yhdystie  15105  

Tilapäinen ohjaus pohjoisesta 
tultaessa. 

Etelästä nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

\'a!tatic  

Yhdystie  15098  

Yhdystieltä  15100 
 tultaessa nykyinen __ 

viitoitus pohjoiseen 
Mikkeliin -> nykyinen 
viitta peitettävä  ja 

 korvattava tilapäisellä 
ohjauksella etelään 

Etelästä tilapäinen 
ohjaus 

Yhdystie  15105  >JJ4  
tie 15105  

hd 	so' 	Yhdys  

radan  ylitys - 

Seututie  431 	

II 
-'H  
Thdystie  15105  

Nykyinen viitoitus pohjoisesta valtatielle 
-> ei tarvita tilapäistä ohjausta. Etelästä 
tilapäinen ohjaus 

Pohjoiseen johtavan ajokaistan 
sulkeminen häiriötilanteen ajaksi. 

Otavan eritasoliittymä 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Eritasoliittymässä  nykyinen viitoitus 
Lahteen -> ei tarvita tilapäistä ohjausta 



LuTE  2  

Yhdystie  15108—  Yhdystie  15105—  Valtatie  13 

 välillä Tikkalan etl - Pitkäjärven eti 

Valo-ohjattu liittymä, nykyinen viitoitus 
etelästä Mikkeliin -> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 

Pohjoisesta tilapäinen ohjaus (nykyinen 
viitoitus Rantakylään) 

Mikäli reittiä käytetään varareittinä 
työmatkaliikenteen aikaan  730-830  ja 

 1530-17.00,  tulee liikennevalot kytkeä pois 
päältä  ja  korvata ne liikenteenohjaajalla. 

Tiesektori  15  

Rampilta  tultaessa lisätään kiertoreittiä 
kuvaava,  norm  aalitilanteessa  peitettävä 
kiertotieviitta Heinolaan. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

N Yhdystie  15105  

Valtatie  13  4- 

-, -  

Pitkäjärven 
eritasoliittyma  

: 	
I[.]RI:Irj] 
	

Rampin  sulkeminen häiriötilanteen 
ajaksi 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteen  oh  ja aj  a 

Yhdvstie  15208 
Valtatie  5  

(:11:)  
Yhdystie  15105  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohja  u  ss  u u nn  itelm  a.  

II  

Etelästä tilapäinen ohjaus (nykyinen 
vntoitus Rantakylään) 

Pohjoisesta nykyinen viitoitus Lahteen 
->  ei tarvita tilapäistä ohjausta 	Yhdystie  1510)  

' i  hdlk'  I  

Pohjoiseen johtavan ajokaistan 
sulkeminen häiriötilanteen ajaksi 

I 12)1)11 IN  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
\ 	liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten opasteiden  

avulla (ks. erillinen suunnitelma). 

Eritasoliittymässä  nykyinen viitoitus 
Lahteen -> ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Tikkalan eritasoliittymä 
Rampilta  tultaessa lisätään 
kiertoreittiä kuvaava, 
normaalit ilanteessa 
peitettävä kiertotieviitta 
Mikkeliin.  



Etelästä Nykyinen viitoitus 
keskustaan -> lisätään 
tilapäinen ohjaus 	 Otavankatu 

Pohjoisesta nykyinen viltoitus 
Lahteen -> ei tarvita \ 
tilapäistä ohjausta. 	\ 

Valtatie  13  

Tilaoäinen  ohjaus reitillä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotievlitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

Raatihuoneenkatu 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Paivionkatu  

Tilapäinen opastus 
riippuen käytettävästä 
reitistä. 

Valtatie  5  

'ltati. 	I  

Nykyinen viitoitus Lahteen 
-> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 

LuTE  2  

Vaihtoehtoiset reitit: 

Valtatie  13—  Otavankatu - Raatihuoneenkatu - 
Maaherrankatu - Pälviönkatu 

Hietakatu - Rinnekatu  

Nykyinen viitoitus etelastä valtatielle  5 
 ->  ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Pohjoisesta tilapäinen ohjaus 
Maaherrankatu  

Tiesektori  16  

Etelään johtavan kaistan sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 

/ opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus etelästä Kuopioon  ja 
 Savonlinnaan -> ei tarvita tilapäistä 

ohjausta 

Pohjoisesta tilapäinen ohjaus 
Rinnekadulle. 

Liittymä  on  valo-ohjattu. Vilkkaan 
liikenteen aikaan valot tulee kytkeä pois 

________ 	päältä  ja  korvata liikenteenohjaajalla. 

Valtatie  13/15  

Raatihuoneenkatu 

Tilapäinen opastus 
molemmista suunnista 

Rinnekatu  

Nykyinen opastus etelästä Kuopioon  ja 
 Lappeenrantaan  ja  pohjoisesta 

Lahteen -> ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Hietakatu  

Pohjoisesta tultaessa nykyinen viitoitus 
Mikkeliin -> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta. 

Etelästä tilapäinen ohjaus riippuen 
käytettävästä reitistä. 

Pohjoiseen johtavan ajokaistan 

Pitkäjärven 	
sulkeminen häiriötilanteen ajaksi. 

ersoliittymä  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

r  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 



/\\  
Mannerheimintie  

Tenholankatu 

Maaherrankatu 

 Pohjoisesta nykyinen  viitoit 
valtatielle  5  (Lahteen)  
Manrierheimintien  reitiltä 
tultaessa 

Etelästä  tilapälnen  ohjaus 
mikäli käytetään 	Raatihuoneenkatu  
Mannerheimintien reittiä.  

I'jr 	ii}iii  

Vaihtoehtoiset reitit: 

Pohjoisesta tilapäinen 
ohjaus 

Etelästä tilapäinen 
ohjaus. 

' 	 Tuppuralankatu 
Tenholankatu / 

Valtatie  5  

LuTE  2  

Päiviönkatu - Maaherrankatu/Raatihuoneenkatu -  
Mannerheimintie - Tenholankatu - Juvantie 

Mannerheimintien reitti ensisijainen! 

Tuppuralankatu - Huuhkajankatu - Launialankatu - 
Salosaarentie 

Kaihun eti - Graanin eti -  Kinnarin eti 

Etelästä nykyinen  viitoitus valtatielle  5 

 Pohjoisesta tilapäinen ohjaus  

Tiesektorit  I 7a-I 8  

Pohjoisesta.> lisätään 	
Etelään johtavan  ajokaistari  sulkeminen tilapäinen ohjaus (suunta 	
häiriötilanteen  ajaksi riippuu  käytettävasta  

reitistä) 

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen  viitoitus  Kuopioon  ja  
Savonlinnaan  

Kantatie  72  
Satosaarentie  

Ju  antic 	 .  Nykyinen  viitoitus  etelästä  5-tielle, 
pohjoisesta pääsuunta  

Launialankatu 	Launialankadulle ->  ei tilapäistä 
ohjausta. 

I luuhkajankatu 	—Tilapäinen ohjaus 
pohjoisesta  ja  etelästä. 

\ 	'N  Nykyinen  viitoitus 
\\ 	pohjoisesta  valtatielle  5 

\,,,, \ 	Etelästä tilapäinen ohjaus.  

\ 	\i'oi,joiseen  johtavan  ajokaistan  
sulkeminen  häinötilanteen  ajaksi 

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen  

Pohjoiseen johtavan  
ajokaistan  
sulkeminen  
häiriötilanteen  ajaksi 

Valtatie  13  

kulkusuunta 
 reitillä  

Tilaoäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä:  

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa  
liikenteenohjaaja. 

Paiviönkatu 	 .  

Pohjoisesta nykyinen  
viitoitus valtatielle  5 

 (Lahteen) 

Etelästä tilapäinen 
ohjaus.  

Etelästä tilapäinen 
ohjaus.  

Valtatieltä  ohlaus 
varareitille:  

ks. erillinen  
ohjaussuunnitelma. 



Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaoäinen  ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

p  

Yhdystie  15142  

UI  

LuTE  2  

Valtatie  13—  Kantatie  62  —Yhdystie  15142 
	 Tiesektorit  I 7a-1 9  

Kaihun entasoliittymä  

nykyinen viitoitus 
Lahteen, Heinolaan 

 ja  Jyväskylään -> ei 
tarvita tilapäistä 
ohjausta. 

VilLiti 	l  

/ 
 Valtatie  13  

Valo-ohjattu liittymä. 

Kantateiltä  62  nykyinen 
viitoitus Mikkeliin -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Valtatieltä  13  (pohjoisesta) 
tilapäinen ohjaus 
(tarvittaessa vilkkaan 
liikenteen aikaa 
liikenteenohjaaja) 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 

Valtatie  5  

Pohjoiseen johtavan ajokaistan 
sulkeminen häiriötilanteen ajaksi 

Kantatie  62  

Yhdystie  15132  

Yhdystie  15131  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Nykyinen viitoitus 
yhdystieltä  15142  tultaessa 
(pohjoisesta) Mikkeliin -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Tilapäinen ohjaus 
kantatiettä  62  yhdystielle 

 15142.  
Yhdystie  4321  

Kañtatie  62  



Yhdystie  15143  

Tilapäinen ohjaus 

/ Yhdystie  15143  

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta.  

LuTE  2  

Valtatie  13  - Kantatie  62—  Yhdystie  15143—  Yhdystie  15148 
	 Tiesektorit  17a-21  

Yhdystiet  15143  ja  15148  kaksisuuntaisena  vain  henkilöautoliikenteelle  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten  Yhdystie  15215  

Kantatieltä  62 
 tulevat voidaan 

vaihtoehtoisesti 
ohjata valtatien  13 

 kautta Mikkelin 
suuntaan, jolloin 
tilapäistä ohjausta 
tarvita. 

Tilapäinen ohjaus 

tatie  62 	 ________________ 

/ 	 Pimeissä  olosuhteissa 
Valtatie  13 	

/ 	/ 	 myös varoitusvilkku 

Yhdystie  15132  

Yhdystie  4321 	/" 
Kantatie  62  

Nykyinen viitoitus 
yhdystieltä  15142  tultaessa 
(pohjoisesta) Mikkeliin -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Tilapäinen ohjaus 
kantatieltä  62  yhdystielle  
15143.  

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

.  

w  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 



LIllE  2  

Kantatie  72  - Yhdystie  4601  - Yhdystie  15218  - Yhdystie  15223 	 Tiesektorit  19-24  

Yhdystie  15223 vain  yksisuuntaiselle henkiläautoliikenteelle. 

Ensisijainen reitti Kantatie  72  - yhdystie  4591  - seututie  459,  jota  myös suunniteltu kiinteä kiertotieviitoitus palvelee 

yhdystie  15223 vain  
yksisuuntaiselle 
henkilöautoliikenteelle 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  l5218  

Yhdystie  15223  

Valtatie  5  

YldIi l2lM  

I ii  
lii 

rI 

Yhdystie  4601 	A I  

Etelästä  ja  pohjoisesta 
tilapäinen ohjaus 

Pohjoisesta nykyinen 
viitoitus  Mikkeliin -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Etelästä tilapäinen ohjaus 

Rampin  sulkeminen 
häinötilanteen ajaksi 

Yhdystie  4601  

Etelästä tilapäineaus. 
Pohjoisesta pääsuunta 
etelään -> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta. 

Kantatie  72  

Kulkusuunta 
 reitillä 

TilaDäinen  ohjaus reitiltä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

. 

Ktatie  72 4- 

Yhdystie  15214  

Nykyinen viitoitus 
Mikkeliin  ja  Lahteen 
-> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 

VARKAUS  

______________ Kinnann entasoliittymä  

Lisätään kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Varkauteen (palvelee 
ensisijaisesti reittiä  72 —4591  -  459).  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 



LIllE  2  

Kantatie  72  - Yhdystie  4591  - Yhdystie  4592 	
Tiesektorit  19-26  

Yhdystie  4592 vain  henkilöautoliikenteelle.  

Ensisijainen reitti Kantatie  72  - yhdystie  4591  - seututie  459,  jota  myös suunniteltu kiinteä kiertotieviitoitus palvelee 

Tilapäinen ohjaus pohjoisesta  ja  etelästä 

Yhdystie  4591 

II  
Yhdystie  15296  

Yhdystie  15220 	 Yhdystie  4601 

I  Yhdystie  15221 	 I 
I I--------I  

Kantatie  72  

Yhdystie  15214  

Yhdystie  4601  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikeriteenohjaajan  tai  tilapaisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  4342  

Valtatie  5  

Rampin  sulkeminen 
häinötilanteen ajaksi 

I4 'VPIf.RKAUS  Lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, 
normaalitilanteessa  
peitettävä 
kiertotieviitta 
Varkauteen 

_____________ 	n  eritasoliittymä 

Kulkusuunta 
reitilla 

IiLaoäinen ohiaus  reitillä 

Yhdystie ____ 

Yhd 

"Yhdystie  4592  

Lisätään liimän jälkeen 
reitille etelään mentäessä 

 C-tyypin suunnistustaulu 
tienumeron taricoittamalle 
tielle (merkki  667,  

ystie  15218 

 katkokehyksissä). 
tienumero 

Thdystie  4 	 Yhdystie  4591  
Yhdystie  4594  

Kantatie  72  

Pohjoisesta nykyinen viitoitus Mikkeliin. 
Lisätään  C-tyypin suunnistustaulu, 
tienumeron tarkoittamalle tielle (merkki 

 667,  tienumero katkokehyksissä).  Ei 
nykyistä suunnistustaulua. 

Etelästä tilapäinen ohjaus 

Nykyinen viltoitus 
Mikkeliin  ja  Lahteen 
-> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 

Ohjaus valtatieltä 
varareitille 
liikenteenohjaajan 

 tai  tilapälsten 
opasteiden  avulla 
(ks. erillinen 
suunnitelma). 

olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

. 

- 	A w  

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 



dystie  I 5298_  - 	________________ 

/ Yhdystie  4592  

Tilapäinen ohjaus 

Yhdystie  4592  

Yhdystie  4591  

Yhdystie  4592  

Tilapäinen ohjaus (ei kiinteitä 
viittoja.  koska varareittinä 
voidaan käyttää myös 
yhdystietä  4592).  

Yhdystie  15296  yystie  15218 	
Lisätään liittyman jalkeen 
reitille molempiin suuntiin  C- 
tyypin suunnistustaulut 
tienumeron tarkoittamalle  tielle 
(merkki  667,  tienumero i  katkokehyksissä) 

Yhdystie  4593  Yhdystie  4591  

Yhdystie  4594  Yhdystie  15220 	Yhö) ste  4601  

Kantte  72  
Yhdystie  15221  

__________{ 
- - - 	 _________________ 

KintaIie  72 	1  Yhdystie  1521  

Yhdystie  460!  

Valtatieltä ohlaus 
Rampin  sulkeminen 

	varareitille:  
häiriötilanteen  ajaksi 	Ks.  erillinen 

ohjaussuunnitelma.  

VARKAUS  fl]  
Kinnarin eritasoliittymä 

Lisätään kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Varkauteen 

LUTE 2  

Kantatie  72—  Yhdystie  4591  — Yhdystie  15298—  Yhdystie  4592 	 Tiesektorit  19-26  

Yhdystiet  15298  ja  4592 vain  henkilöautoliikenteelle.  

Ensisijainen reitti Kantatie  72  - yhdystie  4591  - seututie  459,  jota  myös suunniteltu kiinteä kiertotieviitoitus palvelee 

Yhdystie  4591  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  4342  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilatäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta, 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja  

Valtatie  5 	 -e  

Pohjoisesta nykyinen 
viitoitus  Mikkeliin. Lisätään 

 C-tyypin suunnistustaulu. 
tienumeron tarkoittamalle 
tielle (merkki  667.  
tienumero 
katkokehyksissä).  Ei 
nykyistä suunnistustaulua. 

Etelästä tilapäinen ohjaus 

Nykyinen viitoitus 	\ 
Mikkeliin  ja  Lahteen 	\ Ohjaus valtatieltä varareitille 
->  ei tarvita tilapäistä 	\lhkenteenohjaajan  tai  tilapäisten  
ohjausta 	 opasteiden avulla (ks. erillinen 

suunnitelma). 



Nykyinen viitoitus etelästä Varkauteen, 
Kuopioon  ja  Savonlinnaan -> ei tarvita 
tilapäisiä opasteita. 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinenohjausreitillä 
olevissa liittvmissä: 

I  Valtatie  5  

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. . 

___ 	A  

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi 

Valtatieltäohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

VARKAUS  

Kinnarin eritasoliittymä 

LIllE  2  

Kantatie  72  — Yhdystie  4591  - Seututie  459 

 välillä Kinnarin  eti — Vehmaan eti  

Etelästä nykyinen opastus Juvalle. Lisätään  C -tyypin 
suunnistustaulu (opastus tienumeron tarkoittamalle tielle 
merkki  667,  tienumero katkokehyksissä).  Ei nykyistä 
suunnistustaulua. 

Pohjoisesta tilapäinen ohjaus. 

Lisätään seututielle  459 C-tyypin suunnistustaulu (opastus 
tienumeron tarkoittamalle tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä)  

Tiesektorit  1 9-28  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Vehmaan 
eritasoliittymä 	Rampin  sulkeminen häiriötilanteen 

ajaksi 

Seututie  459 	
/ Yhdystie  5334  

Seututie  459  

/ /  Lisätään kiertoreittiä  in  kuvaava, 

Yhdystie  I 53 	
kiertotieviitta  
peitettävä 

Mikkeliin.  
I t 

I ___________________________ 

	

Ylith  tic -1:S) I 	
4lll34NllN 

Yhdvstie  15298 

	

I 	 - 

Ybdystie  15304 '  i:i 	Yhdyslie  4592  

Tilapäinen ohjaus (ei kiinteitä 
viittoja, koska varareittinä 
voidaan käyttää myös 

Yhdystie  15296  yhdystietä  4592). 

 Lisätään liittymän jälkeen 
reitille molempiin suuntiin  C- 

-- 	tyypin suunnistustaulut 

Yhdystte  4593 	

Yhdystie  I 5218  (opastus tien umeron 
tarkoittamalle  tielle, merkki  
667,  tienumero 

Yhdystie  4591  katkokehyksissä). 
Yhdystie  4594 	 - 

Yhdyslie  15220 	 Yhdyslie  4601  

Yhdystie  15221 

I L - L  Kantatie  72 	 72 I I  

Valtatie  14 

Lisätään kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Varkauteen 

Pohjoisesta nykyinen viltoitus Mikkeliin. 
Lisätään  C-tyypin suunnistustaulu 
(opastus tienumeron tarkoittamalle 
tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä).  Ei nykyistä 
suunnistustaulua. 

Etelästä tilapäinen ohjaus  

Yhdystie  4601  

Yhdystie  4601  

Yhdystie  15214  

Nykyinen viitoitus 
Mikkeliin  ja  Lahteen 

ei tarvita tilapäistä 
ohjausta 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 



LuTE  2  

Yhdystie  15215  
Tiesektori  21  

Reitti kaksisuuntaisena  vain  henkilöautoliikenteelle.  Raskas  liikenne voidaan 
ohjata reitille yksisuuntaisena vuorotteluperiaatteella. 

Yhdystie  15216  

Yhdystie  1'l  

Valtatie  5  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapästen 	Yhdistie  15148  

opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma) 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohlaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteen ohjaaja  

0'  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille  

Ks.  erillinen 
ohja ussu  u nn  itelm  a.  
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Yhdystie  15215 —Yhdystie  15216 	 Tiesektorit  21, 22  

Reitti  vain  henkilöautoliikenteelle 

Ybdystie  15216  

reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

A  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma.  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  
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Yhdystie  15148  - Yhdystie  15143  - Yhdystie  15151 	 Tiesektorit  22-23b  

Reitti  vain  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena  

Ohjaus valtatieltä varareitille 

Yhdystie  15215 	
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen  

I 	 suunnitelma). 

Valtatie  5  

Yhdystie  15151  

Yhdystie  15148 

4 	 I  I 	
kapea silta (leveys  4,5 m)  

il 	 I  
I 	

I 

II 
II 

I 	 I 
I 	 I  

Tilapäinen ohjaus 	kapea silta (leveys  5,0 m) TT 
 [ 

/ 	

Yhdystie  15143 

Yhdystie  15143 	 l 	 Yhdystie  15143 	 - - 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

0'  

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

kapea silta (leveys  4,5 m)  
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Huuhanahontie (yksitylstie)  

Vain  herikilöautoliikenteelle yksisuuntaisena (esim. vuorotteluperiaatteella)  

Tilapäinen ohjaus 
riippuen käytettävästä 
ajos  U  un nasta 

Yhdystie  15217  

Tiesektori  23a  

Kulkusuunta 
reitilla  

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa luttymissä. 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liike ntee  n 0 h j a  aja 

Valtatielta ohiaus 
 vara  reiti  Ile: 

Ks.  erillinen 
ohja uss  u u n  niteim  a.  

Huuhanahontie  

 

Yksisuuntainen - 

 

Valtatie  5 	.  
Ohjaus valtatielta varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Yhdystie  15149  

Yhdystie  152  

Tilapäinen ohjaus 
riippuen käytettävästä 
ajosu un nasta 



kapea silta  (leve 

 kapea silta (leveys  4,5 m)  

Yhdystie  15151  

e 15143  

Nykyinen viitoitus 
pohjoisesta Mikkeliin -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta 

Etelästä tilapäinen 
ohjaus.  

Valtati  

4- 

Tilapäinen ohjaus  
lasta  

15144 

ystie  t5152 

LuTE  2  

Yhdystie  15151  —Yhdystie  15144 —Yhdystie  15152 	 Tiesektorit  24, 25  

Reitti  vain  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
lukenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotievlitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohja ussuunnitelma. 



LuTE  2  

Yhdystie  15152  - Yhdystie  4342 	
Tiesektori  26  

Reitti  vain  henkilöautoliikenteelle. 

Varareitillä  ei tarvita erillistä 
ohjausta 

Yhdystie  4342 

4342  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Valtatie  5  

Yhdystie  15152 

s 	Kulkusuunta  
reitillä 

 

Yhdystie  15144  

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

.  

w  
-  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Yhdystie  15152  
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Yhdystie  4342—  Yhdystie  15161  - Yhdystie  15156—  Seututie  434 —Valtatie  14 	
Tiesektorit  27, 28  

Reitti  vain  henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena (yhdystiet  4342, 15161  ja  15156)  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus etelästä 
Kuopioon  ja  Savonlinnaan -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta.  

Kiertoliittymä.  Tilapäinen ohjaus 
pohjoisesta (nykyinen viitoitus 
Puumalaan  ja  Sulkavalle)  

Etelästä nykyinen viitoitus 
Mikkeliin -> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta. 

Rampin  sulkemineri 
häiriötilanteen ajaks  

Yhdystie  15332  

Valtatie  14  

Valtatie  14  

Tilapäinen 

Seututie  434  
Yhdystie  15163  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 	 Valtatie  5  
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 	 - Tilapäinen ohjt 

 

kulkusuunta 
 reitillä 

 

434  

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

S  

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Yhdystie  4342 	 * : 

Yhdystie  15156:  

Yhdystie  4342 	Tilapäinen ohjaus  

2 	 ll61  

Tilapäinen ohjaus 	
Yhdystie  4342  -  

Tilapäinen ohjaus 

Yhdystie  15156 



Seututie  434  

Pohjoisesta  ja  etelästä 
tilapäinen ohjaus (ei 
nykyisiä suunnistustauluja) 
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Yhdystie  15163—  Seututie  434 —Valtatie  14 	
Tiesektori  28  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapaisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 	\  

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaks 

Nykyinen viitoitus etelästä 
Kuopioon  ja  Savonlinnaan -> ei 
tarvita tilapäistä ohjausta. 

Yhdystie  15332  

Kiertoliittymä.  Tilapäinen ohjaus 
pohjoisesta. 

Etelästä nykyinen viitoitus 
Mikkeliin -> ei tarvita tilapäistä 
ohjausta. 

/  
Valtatie  14  

Valtatie  14  -•-- 

Tilapäinen 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajart  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. .  

A w a  —  
Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma, 

Valtatie  5 

I  

Yhdystie  15163 ________  
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Seututie  459  - Itäseläntie (yksityistie) - Yhdystie  15334 	 Tiesektori  29  

Itaseläntie  vain  yksisuuntaiseHe henkilöautoliikenteelle.  

Tilapäinen ohjaus 

Yhdystie  15334 	 Yhdystie  I 33i  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi 

Itäseläntie  vain 	 Valtatie  5  

yksisuuntaiselle 
henkilöautoliikenteelle 

Itäseläntie  

4- 

Seututie  459  

Tilapäinen ohjaus  

/ }4VARKAUS  UI  

/ ________________  Valtatie  14  

Vehmaan eritasoliittymä  

Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapainen ohlaus  reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Nykyinen viitoitus etelästä 
Juvalle, Savonlinnaan  ja 

 Pieksämäelle > lisätään 
kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Varkauteen 
(palvelee ensisijaisesti reititä 
Seututie  459  - yhdystie  4561).  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks erillinen 
suunnitelma). 



Vttti 

LuTE  2  

Valtatie  14—  Yhdystie  15332—  Yhdystie  15334 	
Tiesektori  29  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapälsten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohlaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Yhdystie  15334  

Nykyinen viitoitus Mikkeliin  ja 
 Lahteen -> ei tarvita tilapäistä 

ohjausta 

Nykyinen viltoitus etelästä 
Varkauteen -> ei tarvita 
tilapäistä ohjausta 

Nykyinen viitoitus 
pohjoisesta Mikkeliin -> ei 
tarvita tilapaistä ohjausta. 

Yhdystie  15332  

Yhdystie  15332  

Vehmaan eritasoliittymä 

•- /  

Valtatie  14  Valtatie  14  

Nykyinen viitoitus etelästä 
Nykyinen viltoitus etelästä 	Juvalle -> lisätään 
Juvalle,  Savonlinnaan  ja 	tilapäinen ohjaus 
Pieksämäelle -> lisätään 	Nykyinen viitoitus 
tilapainen  ohjaus. 	pohjoisesta Mikkeliin -> ei 

tarvita tilapäistä ohjausta. 

Seututie  459  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma), 
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Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma).  

Yhdystie  15337  

äinen  ohjaus  

Yhdystie  15335 	\Yhdystic l5  

Tiesektorit  29, 30 

Kulkusuunta 
 reitillä  

Tilaoainen  ohjaus  rejtjlla 
 olevissa  lijttymjssä: 

Sulkukartjo  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja.  

-e  
Valtatieltä ohjaus 

 varareitille:  

Ks.  erillinen 
 ohjaussuunnitelma. 

Valtatie  14—  Yhdystie  15338—  Yhdystie  15342—  Yhdystie  15335  

Yhdystiet  1 5338, 15342  ja  15335 vain henkilöautoliikenteelle.  

. 	
lystie  15335  

Tilapainen  ohjaus 	 Yhdystie  15338  

Yhdystie  15342  

Nykyinen  viitoitus  Mikkeliin  -> 
 ei tarvita tilapäistä ohjausta  

Tilapäinen ohjaus 	'L)  \/altatie  5  

häiriötilanteen 	nykyinen  viitojtus  
ajaksi 	 Savonlinnaan  ja 

Rampin  sulkeminen  Kiettoliittymä, 	

/dYstie  15338 

Juvalle ->  lisätään  

dystie  15332 	

ti7nen  ohjaus 	

/  

Valtatie  14 
—+11  

Seututie  459 
	

Valtatie  I  

Vehmaan eritasoliittymä  

Yhdystie  15182 	Tilapälnen  ohjaus  

Yhdystie  15183  
Seututie  434  

Ohjaus valtatieltä  -' 
varareitille 
liikenteenohjaajan  tai 
tilapäisten opasteiden  
avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen  viitoitus  etelästä 
 Juvalle  ja  Savonlinnaan  -> 

 tarvitaan tilapäinen ohjaus  



LuTE  2  

Valtatie  14  - Käpykankaantie (yksityistie) - yhdystie  15335 	
Tiesektorit 29, 30 

Yhdystie  15335 vain  henkilöautoliikenteelle. Käpykankaantie  vain  yksisuuntaiselle 
henkilÖautoliikenteelle. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). Tilapäinen ohjaus 

'thdystie  15335  

Valtatie  5  

Rampin  sulkeminen Kiertoliittymä, 
häiriötilanteen  ajaksi nykyinen viitoitus /  

I  Savonlinnaan  ja  
Juvalle ->  lisätään 

/  tilapäinen ohjaus 

;st1i -lLatie 

 I4 - 

Yhdystie  15182 

Seututie  434  

Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Seututie  459  

Vehmaan entasoliittymä  

f Käpykankaantie vain 

1 	yksisuuntaiselle  
henkilöautoliikenteelle 

Käpykankaantie  

Valtatie  14  

Tilapäinen ohjaus 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus 
etelästä Juvalle  ja 

 Savonlinnaan -> 
tarvitaan tilapäinen 
ohjaus 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaoäinen  ohjaus reitillä 
olevissa Iiittvmissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 
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Seututie  459—  Virrantauksentie (yksityistie) - Yhdystie  15337 	 Tiesektorit  29-31  

Reitti  vain  henkilöautotiikenteelle  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapälsten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Tilapäinen ohjaus 

Yhdystie  15337  

Yhdyslie  15337 	(7  / Yhdystie  15337  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaøäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittvmissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Lisätään liittymän jälkeen etelään 
mentäessä  C-tyypin suurtnistustaulu 
(opastus tienumeron tarkoittamalle tielle, 
merkki  667,  tienumero katkokehyksissä) 

Yhdystie  15334  

Seututie  459 	Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Yhdystie  459!  

Virrantauksentie  vain 
 yksisuuntaiselle 

henkilöautoliikenteelle 

Virrantauksentie 

Tilapälnen  ohjaus 

Valtatieltä ohlaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
Valtatie  5 
	 ohjaussuunnitelma.  

Rampin  sulkeminen 
hairiötilanteen ajaksi 

/ 4RKAUS  UI  

/ 
_________________  Valtatie  14  

Vehmaari eritasoliittymä  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Nykyinen viitoitus etelästä Juvalle 
 ja  Savonlinnaan -> lisätään 

kiertoreittiä  kuvaava, 
normaalitilariteessa peitettävä 
kiertotieviitta Varkauteen 
(palvelee ensisijaisesti reittiä 
seututie  459—  yhdystie  4561).  
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Lisätään liittymän jälkeen 
molempiin suuntiin  C -tyypin 

Seututie  459  - Yhdystie  4561 	 suunnistustaulut  (opastus 
tienumeron tarkoittamalle 

 tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä). 

Yhdystie  4556  

Seututie  459 	 / Yhdystie  153310  
Yhdystie  15319 	 /  

Tiesektorit  29-32  

Nykyinen viitoitus etelästä 
Virtasalmelle  ja Joroisiln -> 

 lisätään tilapäinen ohjaus (ei 
kiinteää viitoitusta, koska 
reittiä voidaan käyttää myös 
suoraan valtateiden  72  ja  23 

 kautta). 

Nykyinen viitoitus pohjoisesta 
Juvalle -> lisätään tilapäinen 
ohjaus (ei kiinteää viitoitusta, 
koska voidaan käyttää myös 
seututietä  459  pohjoiseen - 
kantatie  72  -  valtatie  23  - 

 reittiä) 

Vlidstie  -I5 	
_____________ 

Yhdystie  15308  
Yhdystie  15337  

Seututie  459  

Yhdystie  15307  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai 

 tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 

Valtatie  5 	.  
Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen  ajaksi  

4  VARKAUS  UI  // 
____________________  Valtatie  14  

Vehmaan eritasoliittymä  

Nykyinen viitoitus etelästä 
Juvalle, Savonlinnaan  ja 

 Pieksämäelle -> lisätään 
kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 

\. 	kiertotieviitta  Varkauteen. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Lisätään liittymän jälkeen 
molempiin suuntiin  C-tyypin 
suunnistustaulut (opastus 
tienumeron tarkoittamalle 
tielle, merkki  667,  tienumero 
katkokehyksissä). 

Yhdystie  15334  
Yhdystie  459!  

Kulkusuunta 
 reitillä 

TilaDäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 
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Yhdystie  15335  - Yhdystie  15337 	
Tiesektori  31  

Reitti  vain  henkilöautoliikenteelle  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks erillinen 
suunnitelma) 	 N  

Yhdystie  15337  

Yhdystie  15337  

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartlo  ja 
 kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja 

__  p 

 

Valtatieltäohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 	 N  

\alLitic • 

	 \ \  

Tilapäinen ohjaus 

ystie  '5335  

Yhdystie  15335  
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Yhdystie  15337—  Yhdystie  4561 	
Tiesektori  32  

Yhdystie  15337 vain  henkilöautoliikenteelle  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Tilapälnen  ohjaus Yhdystie  15310  

4 	 , 	Kulkusuunta 

Yhdystie  4561 
	 Yhdy  stie  4561 

	 reitillä 

Tilaøäinen  ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

- 	A =1  
— 

Yhdystie  15308 	 Valtatieltä ohiaus 
Valtatie  5 	 varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Yhdystie  15337  

Yhdystie  15337  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 
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Yhdystie  4561  —Yhdystie  15310  

Yhdystie  15310 vain  henkilöautoliikenteelle  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma) 

Kapea kohta, leveys  5,0 m 

I  
Yhdystic  15310  

Tiesektori  33  

Kulkusuunta 
 reitillä  

Tilapainen ohiaus  reitillä 
olevissa  luttymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja.  

Valtatieltä ohjaus 
 varareitille:  

Ks.  erillinen 
 ohjaussuunnitelma  

Valtatie  5  

Yhdystie  4561 	 Yhdystie  4561 
A  

Tilapäinen ohjaus  

Yhdystie  4866  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks erillinen 
suunnitelma).  
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Yhdystie  4561  - Yhdystie  4556  - Seututie  455 	
Tiesektorit  33-35  

Tilanne uuden tien (Joroinen-Varkaus rakentamisen jälkeen)  
Yhdystie  4556 vain  henkilöautoliikenteelle 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunl)itelma). 

Viitoitus  Kuopion -> ei tarvita 
tilapistä ohjausta 

Tilapälnen  ohjaus 
Yhdystie  15323  

Seututie  455 	 Seutulie 	

Yhdystie  15321  

/YhdystL4SS2 Yhdystie 
 15321 

 rautatien tasoristeys 	

) Yhdystie  15327  

Joroisten eritasoliittymä  

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi 

Tilapäinen ohjaus 

Yhdystie  15324  

Yhdystie  4556 

Yhdystie  4561  

Yhdystie4s6l Yhdystie  4561 	 I  

Thdystie  4561  
Tilapäinen ohjaus 

Lisätään liittymän 
jälkeen etelään /  mentäessä  C-tyypin 
suunnistustaulu Ohjaus valtatieltä varareitille 

(opastus tienumeron liikenteenohjaajari  tai  tilapäisten 

tarkoittamalle  tielle, opasteiden  avulla (ks. erillinen 

merkki  667,  tienumero  suunnitelma). 

katkokehyksissä) 

Valtatie  5  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilaoäinen ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja  
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

p  

Valtatieltä ohiaus 
varareitille: 

ks. erillinen 
ohjaussuunnitelma. 



- 

/  
[ .1 

LuTE  2  

Vanha valtatie  5  välillä  Koskenlykän eti -  Joroisten  eti 

 Ensisijainen reitti 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Joroisten eritasoliittymä 

/ 
Seututie  455  

Lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, normaalitilanteessa 
peitettävä kiertotievlitta 
Mikkeliin. IDI 	^ 	/ 

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi 

Tiesektori  35  

Viitoitus  Kuopion 
rakentamisen yhteydessä  ->  
ei tarvita tilapäistä ohjausta  

'ii  
'N 	Esitetään lisättäväksi 

etelästä  ja  pohjoisesta  
'N  nykyisten suunnistustaulujen 

yhteyteen (toteutetaan 
rakentamisen yhteydessä) 
opastus tienumeron 
tarkoittamalle tielle (merkki 

 667,  tienumero 
katkokehyksissä)  

Valtatie 
Vanha valtatie  5  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 

Lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, normaalitilanteessa 
peitettäva kiertotieviitta 
Varkauteen. 

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohiaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartlo  ja 
 kiertotievlitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

-e  

Yhdystie  15322  

Viitoitus  Mikkeliin—> ei 
tarvita tilapäistä 
ohjausta 

I>' 

C 
U)  

Koskenkylän eritasoliittymä 

Valtatieltä ohlaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 
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Yhdystie  15322—  Yhdystie  15321  - Seututie  455 	
Tiesektori  35  

välillä Koskenkylän eti -  Joroisten etl 

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 
suunnitelma). 

Tilapäinen ohjaus 

Tilapäinen ohjaus  

Seututie  455 	 Seutut55 \, 

Viitoitus  Kuopioon 
rakentamisen yhteydessä  -> 

 ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Joroisten  eritasoliittymä  

Tilapäinen ohjaus  

/ Yhdystie  15321  

/ 
 Rampin 

häiriötilanteen  ajaksi  

Valtatie  5 

Yhdystie  15321  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen  ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä:  

Sulkukartio  ja 
kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja.  

Yhdystie  15322  

 

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  tilapäisten 
opasteiden  avulla (ks. erillinen 

 st4unnitelma).  

tilapainen  ohjaus 

 

I  
Koskenkylän  eritasoliittymä 

Viitoitus  Mikkeliin 
rakentamisen yhteydessä  -> 

 ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Valtatieltä  ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
 ohjaussuunnitelma. 

S 

Ai  



Viitoitus  Kuopioon  I  
(rakentamisen yhteydessä) -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai 

 tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 

LuTE  2  

Vanha valtatie  5  välillä Joroisten etl - Kaislaharjun etl 

Ensisijainen reitti 
	 Tiesektori  36 

Esitetään lisättaväksi etelästä 
nykyisen suunnistustaulun 
yhteyteen (toteutetaan 
rakentamisen yhteydessä) 
opastus tienumeron 
tarkoittamalle  tielle (merkki  667, 

 tienumero katkokehyksissä)  

Pohjoisesta tilapäinen opastus'\ Vanha valtatie  5 

 koska Kaislaharjuri 
eritasoliittymästä  kulkee 
varareitti  myös pohjoiseen. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai 

 tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 

IMIKKELI 
Kaislaharjun eritasoliittymä  

Seututie  464  

Lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, 
normaalitilanteessa 

 peitettävä kiertotieviitta 
Mikkeliin.  

Viitoitus  Kuopioon 
(rakentamisen yhteydessä) -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja.  

A  

Rampin  sulkeminen 
häinötilanteen ajaksi 

Vanha valtatie  5  

Valtatie  5  

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen ajaksi 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma. 

Seututie  4  

Seututie  455  

Lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, 
riormaalitilanteessa 

 peitettävä kiertotieviitta 
Varkauteen. 

4RKAUS  fl]  

Joroisteri eritasoliittymä  Esitetään lisättäväksi pohjoisesta nykyisen 
suunnistustaulun yhteyteen (toteutetaan ' 
rakentamisen yhteydessä) opastus 
tienumeron tarkoittamalle tielle (merkki  667, 

 tienumero katkokehyksissä).  

Etelästä tilapäinen ohjaus, koska 
vaihtoehtoinen reitti kulkee seututietä  455 

 suoraan. 
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Seututie  455  -  Valtatie  23 

 Joroisten eti- Käpykankaan eti 

Nykyinen viitoitus etelästä 
Varkauteen  ja  Kuopioon. 

Pohjoisesta etelään: Lisätään 
kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa  peitettävä 

 w 	 kiertotieviitta Mikkehin. 

Yhdystie  15329  

	

___________ 	i-___ 	Valtatie  23 	f 1n  
Yhdystie  15329 	Yhdystie  15323  

Lisätään kiertoreittiä kuvaava,/' 
 normaalitilanteessa peitettävä'  

	

I 	 kiertotieviitta  Mikkeliin, jolloin  

	

I 	 liittymässä ei tarvita erillistä 
tilapäistä ohjausta. 

Yhdystie  15329 	 4 	It:1 
Yhdystie  4556  

Tiesektorit  36-38  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai 

 tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 

,_  Rampin  sulkeminen 
häinötilanteen ajaksi 

Valtatie  23  

Käpykankaan eritasoliittymä 

Viitoitus  Kuopioon > ei 
tarvita tilapäistä ohjausta 

\ Seututie  455  

Rampin  sulkeminen 
häinötilanteen ajaksi 

Valtatie  5  

Lisätään kiertoreittiä 
kuvaava, normaalitilanteessa 
peitettävä kiertotieviitta 
Varkauteen, jolloin  4  VARKAUS  [11  liittymässä ei tarvita erillistä 
tilapäistä ohjausta. 

Yhdystie  15331  
Yhdystie  15321 
	

kulkusuunta 

Rautatien tasoristeys 
	 reitillä 

ILaiinen ohiaus  reitillä 
p  

/ 
Yhdystie  15321  

Nykyinen viitoitus Mikkeliin -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

Joroisten 
eritasoliittymä 

olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

0  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 

Valtatieltä ohiaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma.  
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Vanha valtatie  5  välillä Kaislaharjun eti - Kuvansin etl 	 Tiesektori  37  
Ensisijainen reitti  

ø 	Kulkusuunta  
reitillä 

Tilapäinen ohjaus reitillä 
olevissa liittymissä: 

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös varoitusvilkku 

Lisäksi tarvittaessa 
liikenteenohjaaja. 

Valtatieltä ohjaus 
varareitille:  

Ks.  erillinen 
ohjaussuunnitelma.  

Rampin  sulkeminen 
häiriötilanteen alaksi 

Lisätään kiertoreittiä - 
kuvaava, normaalitilanteessa 
peitettävä kiertotieviitta 
Mikkeliin. 

/1  

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma).  

Kuvansin eritasoliittymä  

Viitoitus  Kuopioon 
(rakentamisen yhteydessä) -> 
ei tarvita tilapäistä ohjausta 

:: 	IIl'Ir1  

Vanha valtatie  5 	
Valtatie  5  

Rampin  sulkeminen 
hairiötilanteen ajaksi 

Viitoitus  Mikkeliin 
(rakentamisen 
yhteydessä) -> ei 
tarvita tilapäistä 
ohjausta 

Lisätään kiertoreittiä kuvaava, 
normaalitilanteessa peitettävä 
kiertotieviitta Varkauteen. 

4RKAUS Ifli 

P 	Seututie  464  

LW1  
Kaislaharjun entasoliittymä  

Esitetään lisättäväksi pohjoisesta nykyisen 
Vanha valtatie  5 	suunnistustaulun  yhteyteen (toteutetaan 

rakentamisen yhteydessä) opastus 
tienumeron tarkoittamalle  tielle (merkki  667,  
tienumero katkokehyksissä).  

Etelästä tilapäinen ohjaus, Kaislaharjun 
entasoliittymästä kulkee  vara  reitti myös 
etelään. 

Ohjaus valtatieltä varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma). 
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Vanha valtatie  5  välillä  Kuvansin eti - Häyrilän etl 	

Tiesektori  38  
Ensisijainen reitti 

Lisätään  kiertoreittiä  kuvaava, 
 normaalitilanteessa  peitettävä 
 kiertotieviitta  Mikkeliin, jolloin reitillä 

ei tarvita erillistä tilapäistä ohjausta.  

Kulkusuunta 
 reitillä 

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla 
(ks. erillinen suunnitelma).  

Viitoitus  Varkauteen  ja 
 Kuopioon (rakentamisen 

yhteydessä)  ->  ei tarvita 
tilapäistä ohjausta  

Hayrilän eritasoliittymä  

Tilapäinen  ohiaus  reitillä 
olevissa liittymissä.  

Sulkukartio  ja 
 kiertotieviitta. 

Pimeissä  olosuhteissa 
myös  varoitusvilkku  

Lisäksi tarvittaessa 
 liikenteenohjaaja  

I 	:i  

p  Rampin  sulkeminen 
 häiriötilanteen  ajaksi 

 

Vanha valtatie  5 

Valtatieltä  ohlaus 
varareitille  

Ks.  erillinen  
ohja ussuunnitelma.  

 

Valtatie  5 

 

Rampin  sulkeminen 
 häiriötilanteen  ajaksi  

Viitoitus  Mikkeliin 
(rakentamisen yhteydessä)  -> 

 ei tarvita tilapäistä ohjausta  -..  

Vanha valtatie  5  

Ohjaus valtatieltä  varareitille 
liikenteenohjaajan  tai  
tilapäisten opasteiden  avulla  - 

 (ks. erillinen suunnitelma).  

I  : wiicu  
Aj 

Kuvansin eritasoliittymä 

isätään kiertoreittiä  kuvaava, 
 normaalitilanteessa  peitettävä 

 kiertotieviitta  Varkauteen. jolloin 
reitillä ei tarvita erillistä tilapäistä 
ohjausta  
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VALTATIE  5 
Cs 
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-  a) 0 I 	Raskas  liikenne (soveltuu myös henkilöautoille) 
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o i5)  .i=- ,--  - 

Reitti  Cl) 	05 (1)  Cl) Cl) Cl)  0 '  Muuta huomioitavaa 
SEKTORI  1: - _____ _____ _____ - ___________ ____ _____ ______________________________ 
Paasontie  kyllä  ei  + +  5,0-7,0 T  Kapea kohta,  +  2,8  / 2.3 lO  Valtatien  hirviaidan  vuoksi kapea kohta, jossa 

jossa leveys  vain  leveys  n. 5,0 m.  Tarvitaan liikenteen ohjausta,  
5,0 m  liikenne  vuorotteluperiaatteella.  Reitillä  on  yksi  

alikulkutunneli,  jonka korkeus ei rajoita käyttöä.  
Yksitytstie, tiekuntaa  tulee informoida varareitti- ________________ ______ _______  
suunnitelmasta, 

SEKTORI2: - ____ ____ ____ - __________ ____ ____ ____________________________ 
Yhdystie  15063  -  seutu-  kyllä  osittain  + +  7,0 -  9,2 / 8,1 iö  Reitti tarkistettava  taivlaikaan kunnossapidon  
tie 428  _______ _______ - - _______ _______ ______ 

- osalta ennen  käyttöönottoa.  
SEKTORI  3: ______ ______ 

_______________ ______ _______  

Seututie  426- seututie  kyllä  osittain  + + +  6,3  - 28,9 / Thö  Reitti tarkistettava talviaikaan  kunnossapidon  428 7,0 19,8  osalta ennen  käyttöönottoa.  Reitti kulkee  Pertun- ______ _______  maan taajaman läpi.  
Seututie  426— seututie rajoite-  osittain  -: +  5,8  - +  15076  osittain  +  21,7  /  7.4 25 + Paikallistie  15076 vain  henkilöautolskenteejle 428— yhdystie 15076 tusti  7,0 sorapintainen, yksisuuntaisena.  Toissijainen reitti. Reitti  tarkistet - 

mäkinen,  mutkai- tava  talviaikaan  kunnossapidon  osalta ennen  _____________________ _______ _______ _______ _______ _______ nen ______ _______ käyttöönottoa. Yhdystie  15076 on kelirikkoaltis. 
Yhdystie  15023— erittain  ei  T  +  5,2  - 15023  erittäin +  10,7/7,4 15 + Paikallistie  15023  erittäin kapea  ja  mutkainen. yhdystie  15076 rajoite-  7,0  mutkainen, sora-  Varareittikäyttöön  vain  kesäisin  hätätapauksissa 

tush pintainen,  museo- henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena. Tarkistet - 
tie  tava kunnossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. ________________________ ________ ________ ________ _______ ________ __________________ _______ ________ 

Kelirikkoattis.  
SEKTORI  4: _____ _____ 
Seututie  426  - seututie  kyllä  osittain + + + +  6,3  - - +  28,9 / lo  Reitti tarkistettava talviaikaan  kunnossapidon  428 7,0 19,8  osalta ennen  käyttöönottoa.  Reitti kulkee  Pertun- _______ _______  maan taajaman läpi.  
Yhdystie  15076— rajoite-  osittain ^ + +  5,5  - +  15076  osittain +  30,6 / 4,5 o- -4-  Paikallistiet  15076  ja  15077 vain henkilöautolii- seututie  426  - seututie tusti  7,0 sorapintainen, kenteelle yksisuuntaisena.  Reitti kulkee  Pertun- 428- yhdystie  15077  mäkinen,  mutkai-  maan taajaman läpi. Toissijainen reitti. Reitti  

nen  tarkistettava talviaikaan kunnossapidon osalta 
ennen käyttöönottoa Yhdystiet  15076  ja  15077 ________________________ ________ ________ ________ ________ ________ __________________ _______ ________  ovat  kelirikkoalttiita. 

Yhdystie  15076— erittain  ei  7  +  5,2  - 15023  erittäin  +  6,1 /4,5 + Paikallistie  15023  erittäin kapea  ja  mutkainen. 
yhdystie  15023 rajoite-  7,0 mutkairien.  sora- Varareittikäyttöön  vain  kesäisin hätätapauksissa 

tusti pintainen,  museo- henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena. Tarkistet - 
tie  tava kunnossapidon  osalta ennen käyttöonottoa. _______________________ _______ ________ _______ _______ _______ 

— ________________ ______ ________ Kelirikkoaltis. 
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E  E O  Muutahuomioitavaa  

SEKTORI 5:  ______ ______ ______ _____ ______ _____________ _____ ______ ___________________________________  
Vanha seututie  419->  kyllä  ei  + ^ + +  6,0  - ^ Seututie  4163  +  30.0  /  30  +  Ensisijainen reitti. Reitti kulkee Mäntyharjun 
yhdystie  15023—  seutu-  7,0  mutkainen  15,9  taajaman läpi, Reitti tarkistettava talviaikaan  
tie 368—  (yhdystie kunnossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. Mikäli  
4163)  liikenne ohjataan seututie  4136  kautta, raskaan 

liikenteen  on  noudatettava erityistä varovaisuutta, 
________ _______ _______ ________________ _______ _______  tie on  paikoin mutkainen. 

vanha seututie  419->  kyllä  ei  4- 4-  + +  6.0— 4-  +  21,5/2,5 25  +  Uusi maantie Vihantasalmi- Mäntyharju valmistuu 
yhdystie  15023—  seutu-  7,0  syksylla  2004.  Reitti tarkistettava kunnossapidori  
tie 419  (uusi, valm. osalta ennen käyttöönottoa.  
2004)  ____ ____ ____ ____ ____ _________ ____ ____ _________________________ 
Seututie  426  - seututie  kyllä  osittain + + + +  6,3  - +  28,9/ 30  +  Reitti tarkistettava talviaikaan kunnossapidon  
428 (426) 7,0 19.8  osalta ennen käyttöönottoa. Reitti kulkee Pertun- 

_______________ ______ _______  maan taajaman läpi. 
Yhdystie  15077—  rajoite-  ei  i  +  5.5—  +  15077  sorapintal- +  22,0  /  8.0 35  + Henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena. Toissijal- 
seututie  428  tusti  6,5  nen nen  reitti. Reitti tarkistettava kunnossapidon 

osalta ennen käyttöönottoa. Toissijainen reitti. 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______ Yhdystie  15077 on  kelirikkoaltis.  
SEKTORI 6:  _____ _____ _____ _____ _____ ___________ ____ _____ _______________________________ 
Seututie  419  (valm.  kyllä  4- -4-  + +  6,5—  - + +  25,9  /  25 4-  Ensisijainen reitti uuden tieyhteyden valmistuttua.  
2004)—  seututie  368 7,5 13,4  Reitti kulkee Mäntyharjun taajaman läpi. Reitti 

tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt- 
_______ _______ _______ ________________ ______ _______ töönottoa. 

Seututie  419  (valm.  kyllä  ^ + + +  6,0  - 4-  +  25,0  /  5.5 30  +  Maantie  4163  melko mutkainen, raskaan liiken - 
2004)  - seututie  368  - 7,0 teen  noudatettava erityistä varovaisuutta. Reitti 
yhdystie  4163  kulkee Mäntyharjun taajaman läpi. Reitti tarkistet- 

tava kunnossapidon osalta ennen käyttöönottoa. 
______________________ _______ ________ _______ _______ _______ _________________ ______ _______  Toissijainen reitti. 
Seututie  426  - seututie  kyllä  osittain ±  4-  + +  6,3  - -  4-  +  28,9  /  30  +  Reitti tarkistettava talviaikaan kunnossapidon  
428 (426) 7,0 19,8  osalta ennen käyttöönottoa. Reitti kulkee Pertun- 

________________ ______ _______  maan taajaman läpi. 
Yhdystie  15081  - rajoite-  ei  ^ ± +  4,5  - -4- 15081  pääosin  +  8.3/5.5 15  + Paikallistie  15081 on  kapea  ja  mutkainen.  Vain  
seututie  428  tusti  7,0  sorapintainen. henkilöautoliikenteelle yksisuuntaisena. Toissijai- 

alikulkukorkeus nen  reitti. Reitti tarkistettava kunnossapidon  
5,12 m  osalta ennen käyttöönottoa. Yhdystie  15081 on  

______________________ _______ _______ - _________________ ______ ________ kelirikkoaltis.  
SEKTORI 7:  ______ ______ 

- _______ 
______ 

_______ 
______ 

_______ 
______ ______________ _____ ______ _____________________________________ 

Seututie  419  (valm.  kyllä  ei  4-  + + +  6,5  - 4-  +  25,9  /  25  + Ensisilainen  reitti uuden tieyhteyden valmistuttua.  
2004) — seututie  368 7.5 13.4  Reitti kulkee Mäntyharjun taajaman läpi. Reitti 

I  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt - 
_______ _______ - _______ _______ _______ _______________ ______ _______ töönottoa. 
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Yhdystie  4163-  seutu-  kyllä  ei + +  6,0  - - +  20,0/ 7,9  Maantie  4163  melko mutkainen, raskaan liiken- 
tie 368 7,5 teen  noudatettava erityistä varovaisuutta. Reitti 

tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt- 
________________________ ________ ________ ________ _______ ________ __________________ _______ ________ töönottoa.  Toissijainen reitti. 
Seututie  428  - yhdystie rajoite-  ei + + +  5,8-7,0  +  15088  ja  15087  +  11,8  /  7,9 15  +  Toissijainen reitti henkilöautolukenteelle yksisuun - 
15088 - yhdystie  15087  tusti sorapintaisia taisena.  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta 

ennen käyttöönottoa. Yhdystiet  15088  ja  15087  
________________________ ________ ________ ________ ________ ________ __________________ _______ ________  ovat kelirikkoalttiita. 
SEKTORI  8:  ______ ______ 
Seututie  419  (valm.  kyllä  ei + + + +  6,5  - + +  25,9/ 25  +  Ensisijainen reitti uuden tieyhteyden valmistuttua.  
2004)-  seututie  368 7,5 13,4  Reitti kulkee Mäntyharjun taajaman läpi. Reitti 

tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt- 
_______________________ _______ _______ _______ _______ _______ ________________ ______ _______ töönottoa 
Yhdystie  4163-  seutu-  kyllä  ei + + + +  6,0  - + +  20,0  /  7,9 20  +  Maantie  4163  melko mutkainen, raskaan liiken - 
tie 368 7,5 teen  noudatettava erityistä varovaisuutta. Reitti 

tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt- 
_______________________ _______ ________ _______ _______ _______ 

- ________________ ______ _______ töönottoa.  Toissijainen reitti. 
SEKTORI  9:  ______ ______ 
Seututie  429-  seututie  kyllä  osittain + + + +  6,0  - +  36,6  /  35  +  Ensisijainen, hyvä reitti. Reitti kulkee Hirvensal - 
431 7,0 18,2 men  taajaman läpi. Reitti tarkistettava kunnossa- ____________________  _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______  pidon osalta ennen käyttöönottoa. 
Seututie  368-  seututie  kyllä  ei + + + +  6,0  - +  Rautatien tasoris- +  51,1  /  60  +  Etelästä tuleva, Mikkeliin  tai  sen  pohjoispuolelle  
420-  valtatie  13- 7,5  teys  (4201). 10,1  menevät voivat jatkaa suoraan valtatieta  13  
yhdystie  4201  Alikulkukorkeus  Mikkeliin. Reitti tarkistettava kunnossapidon 
____________________ _______ _______ 

- - _______ _______ _______ -  4,5 m.  ______ _______  osalta ennen käyttöönottoa. 
Seututie  429-  seututie rajoite-  ei + + +  5,4  - +  15089  pääosin +  40,1 /7.3 45  + Yhdystie  15089  kapeahko,toissijainen  reitti henkilö- 
431  - yhdystie  15089  tusti  7,0  sorapintainen autoliikenteelle yksisuuntaisena.  reitti kulkee Hirven- 

salmen taajaman läpi. Reitti tarkistettava kunnossapi - 
don  osalta ennen käyttöönottoa. Yhdystie  15089 on  

__________________________ _________ _________ _________ _________ ________ ___________________ _______ _________ kelinkkoaltis.  
SEKTORI 10:  - _____ _____ _____ ___________ ____ _____ _______________________________ 
Seututie  429  - seututie  kyllä  osittain  T  ^ +  6,0  - -  36,6  /  35  ^  Ensisijainen, hyvä reitti. Reitti kulkee Hirvensal - 
431 7,0 18,2 men  taajaman läpi. Reitti tarkistettava kunnossa- 
____________________ _______ _______ 

- _______ _______. .______ _______________ ______ _______  pidon osalta ennen käyttöönottoa. 
Seututie  368  - seututie  kyllä  ei + +  -s-  +  6,0  - +  Rautatien tasoris- +  51,1  /  60  +  Etelästä tuleva, Mikkeliin  tai  sen  pohjoispuolelle  
420-  valtatie  13- 7,5  teys  (4201) 10,1  menevät voivat jatkaa suoraan valtatietä  13  
yhdystie  4201  Alikulkukorkeus  Mikkeliin. Reitti tarkistettava kunnossapidon 
____________________ _______ _______ 

- - _______ _______ ______  4,5 m.  ______ _______  osalta ennen käyttöönottoa. 
Yhdystie  15089-  rajoite-  ei + + +  5,4  - +  15089  pääosin +  24,2  /  25  + Yhdystie  15089  kapeahko,  toissijainen reitti  hen - 
seututie  431  tusti  7,0  sorapintainen  10,9  kilöautoliikenteelle yksisuuntaisena.  Reitti tarkis- 

tettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönot- 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ ________________ ______ _______  toa.  Yhdystie  15089 on  kelirikkoaltis. 
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SEKTORI 11:  _____ _____ _____ _____ _____ ____________ _____ _____ _________________________________ 
Yhdystie  4201  - yhdys-  kyllä  ei  + + + +  5,6  +  Rautatien tasoris-  4,2 /1.9 10  +  Voidaan käyttää ensisijaisena reittinä kaikelle  
tie 4203-  yhdystie  6,0  teys  (4201).  liikenteelle vuorotteluperiaatteella.  Tie  paranta - 
15112  Alikulkukorkeus  maila saataisiin lyhyt  ja  käyttökelpoinen reitti 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______  4,5 m  ______ _______  kaikelle liikenteelle 
Seututie  429  - seututie  kyllä  osittain + + + +  6,0  - +  36,6  /  35  +  Vaihtoehtoinen, hyvä reitti kaikelle liikenteelle,  
431 7,0 18,2  Soveltuu kaksisuuntaiselle liikenteelle, mutta 

suositellaan käytettäväksi pohjoisesta etelään 
suuntautuvalle  liikenteelle. Reitti kulkee Hirven- 
salmen taajaman läpi. Reitti tarkistettava kunnos- 

_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ ________________ _______ _______ sapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
Yhdystie  4201  -  valtatie  kyllä  osittain + + + +  6,0  - +  Rautatien tasoris-  37,2  /  35  +  Vaihtoehtoinen, hyvä reitti kaikelle liikenteelle.  
13  (valtatie  7,0  teys  (4201). 19,9  Soveltuu kaksisuuntaiselle liikenteelle, mutta  

13)  Alikulkukorkeus  suositellaan etelästä pohjoiseen suuntautuva  
4,5 m.  liikenne ohjattavaksi tälle reitille. Reitti tarkistetta- 

_______ _______ _______ _______ ________________ _______ _______  va  kunnossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
SEKTORI 12:  _____ _____ _____ _____ _____ ____ __________ _____ ____________________________ 
Seututie  429-  seututie  kyllä  osittain + + - +  6,0  - +  36,6/ 35  +  Vaihtoehtoinen, hyvä reitti kaikelle liikenteelle.  
431 7,5 18,2  Soveltuu kaksisuuntaiselle liikenteelle, mutta 

suositellaan käytettäväksi pohjoisesta etelään 
suuntautuvalle  liikenteelle. Reitti kulkee Hirven- 
salmen taajaman läpi. Reitti tarkistettava kunnos- 

____________________ _______ _______ _______ ______ _______ _______________ ______ _______ sapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
Yhdystie  4201  -  valtatie  kyllä  osittain ^ + + +  6,0  - +  Rautatien tasoris-  37,2  /  35  +  Ensisijainen, hyvä reitti kaikelle lijkenteelle.  Sovel - 
13  (valtatie  7.5  teys  (4201). 19,9  tuu kaksisuuntaiselle  liikenteelle, mutta suositel - 

13)  Alikulkukorkeus laan  käytettäväksi etelästä pohjoiseen suuntautu - 
4,5 m.  valle  liikenteelle. Reitti tarkistettava kunnossapi- 

_____________________ _______ _______ - ________________ _______ _______  don  osalta ennen käyttöönottoa. 
Yhdystie  15089-  rajoite-  ei 

- 

+ + 
_______ _______ 

+  
_______ 

5,4  - +  15089  pääosin +  24,2  /  25  + Yhdystie  15089  kapeahko, toiSsijainen  reitti  hen - 
seututie  431  tusti  7,0  sorapintainen  10,9  kilöautoliikenteelle yksisuuntaisena.  Reitti tarkis- 

tettava kunnossapidon osalta ennen käyttöönot- 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ ________________ _______ _______  toa,  Yhdystie  15089 on  kelirikkoaltis,  
SEKTORI 13:  ______ _____ _____ _____ _____ ____________ _____ _____ _________________________________ 

Yhdystie  15105-  kyllä  ei + + + +  7,0-  +  2,7  /  2,2 10  +  Ensisijainen reitti kaikelle liikenteelle. Reitti tarkis- 
seututie  431 7,5  tettava kunnossapidon  osalta ennen käyttöönot- 
____________________ _______ _______ _______ ______ ______ _______________ ______ _______  toa.  
Seututie  429-  seututie  kyllä  osittain + + + +  6,0  - +  36,6 I 35  +  Vaihtoehtoinen, hyvä reitti kaikelle liikenteelle.  
431 7,0 18,2  Soveltuu kaksisuuntaiselle liikenteelle, mutta 

suositellaan käytettäväksi pohjoisesta etelään  
I  suuntautuvalle  liikenteelle. Reitti kulkee Hirven- 

salmen taajaman läpi. Reitti tarkistettava kunnos- 
____________________ _______ _______ _______ ______ _______ _______________ ______ _______ sapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
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Yhdystie  4201  -  valtatie  kyllä  osittain + + +  6,0  - +  Rautatien tasoris-  37.2  /  35  ^  Ensisijainen. hyvä reitti kaikelle liikenteelle.  Sovel- 13  (valtatie  7,5  teys  (4201). 19,9  tuu kaksisuuntaiselle  liikenteelle, mutta suositel - 

13)  Alikulkukorkeus laan  käytettäväksi etelästä pohjoiseen suuntautu - 
4,5 m,  valle  liikenteelle. Reitti tarkistettava kunnossapi- _________________ ______ _______  don  osalta ennen käyttöönottoa. 

SEKTORI  14:  _____ ______ ______ 
Seututie  431  - yhdystce  kyllä  ei + + +  7,0  - 5,2  /  3,9 10  Ensisijainen, hyvä reitti. Reitti tarkistettava kun - 
15105 —yhdystie  15108  ______ ______ - ______ ______  7,5  ______________ _____ ______ nossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
Seututie  431  - yhdystie  kyllä  ei + + +  6,0  - +  Rautatien tasoris- +  19,5  /  20  +  Reitti kulkee Rantakylan taajaman läpi. Rantaky - 
15098 — yhdystie  15100 7,0  teys  (15098). 10,0  län  taajaman kohta  on  vilkaslilkenteinen.  Mikäli 
- yhdystie  15208—  reitille ohjataan valtatien liikenne työmatkaliiken- 
ytidystie  15105 teen  aikaan, tulee liikennevalot kytkeä pois  ja  

tilalle liikenteen ohjaaja. Reitti tarkistettava kun- 
nossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. Yhdys- _______________ ______ _______  tiellä  15098 on  rautatien tasoristeys. 

SEKTORI  15:  - ___________ ____ _____ ______________________________ 
Yhdystie  15108—  kyllä  ei +  7,0  -  6,8  /  6,1  Ji5  Reitti kulkee Rantakylän taajaman läpi. Rantaky- 
yhdystie  15105—  valta-  7,3 än  taajaman kohta  on  vilkasliikenteinen.  Mikäli  tie 13  reitllle  ohjataan valtatien liikenne työmatkaliiken - 

teen  aikaan, tulee liikennevalot kytkeä pois  ja  
tilalle liikenteen ohjaaja. Reitti tarkistettava kun- 

_______________  _______ _______ nossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
Seututie  431  - yhdystie  kyllä  ei  Ti  +  6,0  - ^  Rautatien tasoris- +  19,5 I 20  +  Reitti kulkee Rantakylän taajaman läpi Rantaky - 
15098 — yhdystie  15100 7,5  teys  (15098). 10,0  län  taajaman kohta  on  vilkasliikenteinen.  Mikäli 
- yhdystie  15208 

 .-  reitille ohjataan valtatien liikenne työmatkaliiken- 
yhdystie  15105 teen  aikaan, tulee liikennevalot kytkeä pois  ja  

tilalle liikenteen ohjaaja. Reitti tarkistettava kun- 
nossapidon  osalta ennen käyttöönottoa. Yhdys- ____________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______  tiellä  15098 on  rautatien tasoristeys. 

Yhdystie  4201  -  valtatie  kyllä  osittain ± + + +  5,9  - - ±  Rautatien tasoris-  37,2  /  35  +  vaihtoehtoinen reitti. Seututie  4201  tarkistettava  
13  (valtatie  6,0  teys  (4201). 19,9  kunnossapidon  osalta ennen käyttöönottoa.  

13)  Alikulkukorkeus 
____________ ____ ____ ____ ____ ____ -  4.5m.  ___ ____  
SEKTORI  16:  _____ _____ 
Hietakatu - Rinnekatu  kyllä  osittain +  -4  +  7,0  - + +  reitti kulkee +  2,1 /1,8 10  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 

taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30  -  
9.00  ja  15.30  -  17.00).  Käytössä noudatettava 
varovaisuutta. Rinnekadun  ja  Valtatie  13  liittymä __________________ ______ ______ 

- ______ ______  I  ___________________ _____ ____________  vilkas,  vaatii ohjausta. 
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Valtatie  13 —Otavanka-  kyllä  osittain '" -_ +  7,0  ± +  reitti kulkee +  3,8/1,8 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule  
tu  - Maaherrankatu —  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  730  - 
Päiviönkatu  9.00  ja  15 30  -  1700).  Käytössä noudatettava 

_______  varovaisuutta. 
SEKTORI 17a:  ______ ______ ______ ______ ______ _____________ _____ ______ ___________________________________ 
Päiviönkatu -  Manner-  kyllä  osittain + + +  7,0  - + +  reitti kulkee +  5,0  /  4,0 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 
heimintie - Juvantie  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30 —  

9.00  ja  15.30-17.00).  Käytössä noudatettava 
_______  varovaisuutta. 

Päiviönkatu - Maaher-  kyllä  osittain  ^  4- ±  7.0  + +  reitti kulkee +  5.0 I 4,0 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 
rankatu - Juvantie  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30 —  

9.00  ja  15.30-17.00).  Käytössä noudatettava 
varovaisuutta. Toissijainen reitti, Mannerheimin- 

________ _______ _______ _______ _______ - _________________ _______ _______  tien reitti parempi ______________________ 
SEKTORI 17b:  ______ ______ ______ ______ _____________ _____ ______ ___________________________________  
Toinen ajorata välillä  

______ 
kyllä  ei "' ' + +  6,0  - + +  0,4  /  0,4 10  

kulkuaukko  1- 
kulkeaukko 2  _______ _______ _______ ________________ _______ _______ ___________________________________________ 
Päiviönkatu -  Manner-  

_______ 
kyllä  

_______ 
osittain  + + +  7,0  ^ +  reitti kulkee  +  5.0  /  4,0 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 

heimintie - Juvantie  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30 —  
9.00  ja  15.30  -  17.00).  Käytössä noudatettava 

_______ _______  varovaisuutta. 
Päiviönkatu - Maaher-  kyllä  osittain + + +  7,0  - + +  reitti kulkee +  5,0  /  4,0 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 
rankatu - Juvantie  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30- 

9.00  ja  15.30-17.00).  Käytössä noudatettava 
varovaisuutta. Toissijainen reitti, Mannerheimin- 

______ _______ _______________ ______ _______  tien reitti parempi. 
SEKTORI 17c:  ______ _____ _____ _____________ _____ ______ ___________________________________  
Toinen ajorata välillä  

______ 
kyllä  

______ 
ei + + + +  6.0  '" +  0,75  /  10  

kulkuaukko  2- 0,75  
kulkeaukko 3  ________ _______ _______ ________________ ______ _______ ______________________________________________ 
Fäiviönkatu -  Manner-  

_______ 
kyllä  

_______ 
osittain + + +  7,0  + +  reitti kulkee +  5,0  /  4,0 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 

heimintie - Juvantie  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30- 
9.00  ja  15.30-17.00).  Käytössä noudatettava 

_______  varovaisuutta. 
Päiviönkatu - Maaher-  kyllä  osittain + + +  7,0 4-  +  reitti kulkee +  5.0  /  4,0 15  Reitti kulkee taajama-alueella. Reittiä ei tule 
rankatu - Juvantie  taajama-alueella käyttää työmatkaliikenteen aikaan  (klo  7.30- 

9.00  ja  15.30— 17.00).  Käytössä noudatettava 
varovaisuutta. Toissijainen reitti, Mannerheimin- 

_________________ ______ _______  tien reitti parempi. 
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SEKTORI  18:  ______ _____ ______ 
Tuppuralankatu -  kyllä  ei + + +  7,0  + +  3,5  /  1,4 15  Erisisijainen  reitti kaikelle lilkenteelle. 
Tenholankatu -  Juvan- 
tie  - Kantatie  72  _______ _______ 
Huuhkajantie -  Lau-  kyllä  ei + + + +  7,0  + retin  varrella +  3,2 /1,4 15  Reitti kulkee taajama-alueella jossa asutusta. 
nialankatu - Salosaa-  asutusta Noudatettava erityistä varovaisuutta 
rentie  
SEKTORI  19:  ______ ______ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei + + + +  6,0-7,0  + yhdystie  4591 63,3  /  60  +  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta ennen  4591  - seututie  459  osittain sorapin-  36,0  käyttöönottoa. __________________________ _________ _________ _________ _________ _________ tainen 
Kantatie  72—  Valtatie  kyllä  ei + + + +  7,0  - +  107,6/ 55  Vaihtoehtoinen reitti yhdystie  4591  - seututie  459 23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

_______  _______ _______ _______________ ______ _______  massa.  
Valtatie  13—  Kantatie rajoite-  osittain + + +  5,8-7,5  + +  26.8/7,3 30  +  Toissijainen reitti henkilöautoliikenteelte. Soveltuu  62—  Yhdystie  15142  tusti  erityisesti pohjoisesta etelään suuntautuvalle 

liikenteelle, jolloin erillistä liikenteen ohjausta ei 
tarvita, Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta 
ennen käyttöönottoa. Yhdystie  15142 on  kelirik- ________________________ ________ ________ ________ ________ _______ __________________ _______ ________ 
koaltis. 

Kantatie  72—  yhdystie rajoite-  ei (+) + (+) +  5,5-7,5  + yhdystie  15223  +  28,4/ 35  +  Esitetään käytettäväksi varareittina  vain  hätäta - 4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen,  20,7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel- 
-  15223  mäkinen, kapea  le.  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ ________________ ______ _______  ennen käyttöönottoa. 
Kantatie  72  — yhdystie rajoite-  osittain + + + +  6,2-7,5  + +  26,8  /  7.3 55  +  Toissijainen reitti henkilöautoliikenteelle  
4591  — yhdystie  4592  tusti _______ _______  
SEKTORI  20:  ______ ______ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei + +  6,0-7,0  yhdystie  4591 63,3  / ^  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta ennen  4591  - Seututie  459  osittain sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 
________________________ ________ ________ ________ _______ _______ tainen 
Kantatie  72—  Valtatie  kyllä  ei + + + +  7,0  - +  107,6  /  55  Vaihtoehtoinen reitti seututie  4591  - Seututie  459 23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 
_____________________  _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______  massa.  
Valtatie  13-  Kantatie rajoite-  ei + + +  55—  + +  41,6  /  45  +  Toissijainen reitti henkilöautoliikenteelle. Reitti  
62  - yhdystie  15143—  tusti  7,5 11,1  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt - 15148  _______ _______ — _______ _______ _______ — _______________ ______ _______ töönottoa. Yhdystie  15143 on  kelirikkoaltis. 
Kantatie  72—  yhdystie rajoite-  ei (+) + (+) +  5,5-7,5  + yhdystie  15223  +  28,4  /  35  +  Esitetään käytettäväksi varareittinä  vain  hätäta - 
4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen,  20,7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel- 
-  15223  mäkinen, kapea  le.  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______________ _______ _______  ennen käyttöönottoa. 
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SEKTORI 21:  _____ _____ _____ _____ _____ ____________ ____ _____ ________________________________ 
Kantatie  72  - yhdystie  kyllä  ei  + +  6,0  - + yhdystie  4591 63:3 I 60  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
4591  - seututie  459 7,0  osittain  sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 

_______ tainen ______ _______ ______________________________________________ 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  + ^ + +  7,0  - -4- 107,6  /  55  Vaihtoehtoinen reitti  seututie  4591  - Seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

______  _______  massa.  
Yhdystie  15215  kyllä  ei  + + + +  5,5  - — ^  reitti osittain  2.9/2.3 10  + Ensisijaiflen  reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai - 

6.5  sorapintainen kaan.  Voidaan käyttää kesällä myös kaikelle 
liikenteelle  yksisuuntaisena vuorotteluperiaatteel - 
la.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  

________________ _______ _______  ennen  käyttöönottoa 
Yhdystie  15215—  rajoite-  ei  + +  55-60  — +  reitti pääosin  +  14,2 /6,0 15  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  15216  tust sorapintainen. kaan.  Käytettävä harkiten 	Reitti tarkistettava 

mäkinen.  mutkai- kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
_______ _______ _______ _______ nen _______ _______ Yhdystie  15216 on  kelirikkoaltis.  

Valtatie  13-  kantatie  62  rajoite-  ei  '4-  + +  5,5  - — + +  41.6  /  45  +  Toissijainen reitti  henkilöautolakenteelle.  Reitti  
- yhdystie  15143- lust 7.5 11:1  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt - 
15148  _______ _______ _______ _______ _______ ________________ _______ _______ töönottoa. Yhdystie  15143 on  kelirikkoaltis. 
Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  osittain  '4-  ^ + ^  6,2-7,5  + +  26:8  /  7,3 55  -  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle. Yhdystie  
4591  -  yhdystie  4592  tusti _______ _______ _______ _______ ________________ _______ _______  15298 on  kelirikkoaltis, 
Kantatie  72—  yhdystie rajoite-  ei  (+) (+) +  5,5-7,5  + yhdystie  15223  +  28.4/ 35  +  Esitetään käytettäväksi  varareittinä  vain  hätäta - 
4061  - yhdystie  15218-  tusti  on  mutkainen,  20,7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel - 
15223  mäkinen, kapea  le 	Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  

_______________ _______ _______  ennen  käyttöönottoa  
SEKTORI  22:  — 

Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei  + +  6,0  - ^ yhdystie  4591 63,3 I 60  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
4591  - seututie  459 7,0  osittain  sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 

_______ tainen ______ _______ ______________________________________________ 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  + + + +  7,0  - +  107,6/ 55  Vaihtoehtoinen reitti  seututie  4591  - Seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

________________  ______ _______  massa.  
Kantatie  72—  yhdystie rajoite-  ei  1+)  '' () +  5.5-7.5  + yhdystie  15223  +  28,4  /  35  +  Esitetään käytettäväksi  varareittinä  vain  hätäta - 
4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen.  20.7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel- 
-  15223  mäkinen, kapea  le.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  

_________________ ______ _______  ennen  käyttöönottoa. 
Yhdystie  15215—  rajoite-  ei  + +  5,5-6,0  +  reitti pääosin  -  14,2  /  6.0 15  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  15216  tush sorapintainen. kaan.  Käytettävä harkiten. Reitti tarkistettava 

mäkinen.  mutkai- kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa 
_______ _______ _______ nen ______ _______ Yhdystie  15216 on  kelirikkoaltis. 

Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  osittain  + + + +  6,2-7,5  ± +  26,8  /  7.3 55  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle.  
4591  - yhdystie  4592  tusti _______ _______ _______ ______ _______________ ______ _______ _________________________________________ 
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Yhdystie  15148—  rajoite-  ei  — ± +  5,5 -6,0  ±  reitti  sorapintai- +  35,0 I 40  ±  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  15151  tush nen,  mäkinen,  10.1  kaan yksisuuntaisena.  Käytettävä harkiten. Reitti 

mutkainen.  3  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt - 
kapeaa siltaa  töönottoa 	Yhdystie  15151 on  kelirikkoaltis. 

____________________ _______ _______ _______ _______ ______  (lev.  4,5-5,0 m)  ______ _______ __________________________________________  
SEKTORI  23a:  ______ ______ ______ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei  T 7  + +  6,0  - + yhdystie  4591 63,3  /  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  4591  — seututie  459 7,0  osittain  sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 
______________________ _______ _______ ________ _______ _______ tainen 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  ^  -4-  + +  70— 107,6  /  Vaihtoehtoinen reitti  seututie  4591  — Seututie  459 23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

_______ _______ _______ ________________ ______ _______  massa,  
Huuhanahontie  (yksi- osittain ei  — ^ ±  5,0  - sorapintainen, +  3,7 I 2,9 10  ±  Yksisuuntaiselle  henkilöautoliikenteelle, Tiekun- 
tyistie)  mäkinen  ja  mut- taa informoitava varareittisuunnitelmasta. 
________________________ ________ ________ ________ _______ _______ kainen 
Kantatie  72  — yhdystie rajoite-  osittain  -4-  + + +  6,2-7,5  - +  26,8  /  7,3 55  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle  
4591  — yhdystie  4592  tusti _______ _______ ______ ______ 
Kantatie  72—  yhdystie rajoite-  ei  (+) + (+) +  5,5-7,5  + yhdystie  15223  +  28,4  /  35  +  Esitetään käytettäväksi  varareittinä  vain  hätäta - 4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen,  20,7  pauksissa yksisuuntaisena henkilÖautoliikenteel- 
-  15223  makinen,  kapea  le.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  _____________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______________ _______ _______  ennen  käyttöönottoa. 
Yhdystie  15148—  rajoite-  ei  + +  5,5-6,0  +  reitti  sorapintai- +  35.0  /  40  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  15151  tusti nen, mâkinen,  10,1  kaan yksisuuntaisena.  Käytettävä harkiten. Reitti  

mutkairien.  3  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt- 
kapeaa siltaa  töönottoa. Yhdystie  15151 on  kelirikkoaltis. 

_________________ ______ ______ ______ ______ ______ (leV.  4,5-5,0 m)  _____ ______ ____________________________________ 
Kantatie  72—  yhdystie raloite-  ei  (+) +  5,5-7,5  + yhdystie  15223  +  28,4/ 35  +  Esitetään käytettäväksi  varareittinä  vain  hätäta - 4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen,  20,7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel- 
-  15223  mäkinen, kapea  le.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  ________________ ______ _______  ennen  käyttöönottoa.  
SEKTORI  23b:  ______ ______ ______ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei  ^ + +  6,0  - yhdystie  4591 63,3  / iö  Reitti tarkistettava  kunriossapidon  osalta ennen  4591  - seututie  459 7,0  osittain  sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 
_______________________ _______ ________ _______ _______ _______ tairien 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  T  + +  7,0  — —  107,6  /  Vaihtoehtoinen reitti  seututie  4591  — Seututie  459 23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

_______ _______ _______ _______ ______ _______________ ______ _______  massa.  
Yhdystie  15148—  rajoite-  ei  ^ +  5,5-6,0  reitti  sorapintai- +  35,0/  Tö  -  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kes^ ai- 
yhdystie  15151  tusti nen,  mäkinen,  10,1  kaan yksisuuntaisena.  Käytettävä harkiten, Reitti 

mutkainen.  3  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt - 
kapeaa siltaa  töönottoa. Yhdystie  15151 on  kelirikkoaltis. ____________________ _______ _______ — _______ _______ ______  (lev.  4,5-5,0 m)  ______ _______ ______________________________ 
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Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  osittain  + + + +  62-7,5  +  26.8 I 7,3  +  Toissijainen reitti  henkilbautoliikenteelle.  
4591  - yhdystie  4592  tusti _______ _______ _______ ______ _______________ ______ _______ _________________________________________ 
Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  ei  (+) + (+) +  5.5-7,5  + yhdystie  15223  +  28.4 I 35  +  Esitetään käytettäväksi  varareittinä  vain  hätäta - 
4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen,  20,7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel- 
-  15223  mäkinen, kapea  le.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  

________________ ______ _______  ennen  käyttöönottoa.  
SEKTORI 24:  ______ ______ ______ 

_______ 
______ 

_______ 
______ ______________ _____ ______ _____________________________________ 

Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei  -I-  + + +  6,0  - yhdystie  4591 63,3  /  60  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
4591  - seututie  459 7.0  osittain  sorapin-  36,0  käyttoönottoa. 

tainen ______ _______ ______________________________________________ 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  + + + +  70—  —  107,6  /  Vaihtoehtoinen reitti  seututie  4591  - Seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

_______________  ______ _______  massa.  
Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  osittain  +  -4-  + +  6,2-7,5  — +  26,8  /  7.3 55  ^  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle. Yhdystie  
4591  - yhdystie  4592  tusti _______ _______ _______ _______ — ________________ ______ _______  15298 on  kelirikkoaltis. 
Kantatie  72—  yhdystie rajoite-  ei  + (+) +  5.5-7.5  + yhdystie  15223  +  28,4/ 35  +  Esitetään käytettäväksi  varareittinä  vain  hätäta - 
4061  - yhdystie  15218  tusti  on  mutkainen,  20.7  pauksissa yksisuuntaisena henkilöautoliikenteel- 
-  15223  mäkinen, kapea  le  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  

_________________ ______ _______  ennen  käyttöönottoa 
Yhdystie  15151  - rajoite-  ei  ± +  5,0-6,0  +  reitti  sorapintai- +  22,5  /  6,1 25  ^  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  15144—  yh- tusti nen.  Mutkainen.  2  kaan yksisuuntaisena.  Reitti tarkistettava  kunnos- 
dystie  15152  kapeaa siltaa  sapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. Yhdystiet 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______  (lev  4.5-5,0 m)  ______ _______  ovat  kelirikkoalttuta  
SEKTORI  25:  — _____ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei  -'- + +  6,0  - - + yhdystie  4591 63.3  /  60  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
4591  - seututie  459 7,0  osittain  sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 

tainen _______ _______ ___________________________________________ 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  +  4-  + +  7,0  - —  107,6  /  Vaihtoehtoinen reitti  seututie  4591  - Seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

________________  _______ _______  massa.  
Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  osittain  + + + +  6.2-7,5  ± ^  26,8 I 7,3 55  ^  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle.  
4591  - yhdystie  4592  tusti _______ _______ ______ _______ _______________ ______ _______ _________________________________________ 
Yhdystie  15151  - rajoite-  ei  + +  5,0-6,0  +  reitti  sorapintai- +  22,5  /  6,1 25  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  15144—  yh- tusti nen.  Mutkainen.  2  kaan yksisuuntaisena.  Reitti tarkistettava  kunnos- 
dystie  15152  kapeaa siltaa  sapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. Yhdystiet 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ —  (lev.  4.5-5,0 m)  _______ _______  ovat  kelirikkoalttiita  
SEKTORI 26:  ______ ______ ______ _____ ______ _____________ _____ ______ ___________________________________ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei  + +  6.0-  — + yhdystie  4591 63,3  /  60  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
4591  - seututie  459 7.0  osittain  sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 

tainen _______ _______ ___________________________________________ 
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Kantatie  72 —valtatie  kyllä  ei  T'  + +  7,0  - -  107.6/  " Vaihtoet-itoinen  reitti  seututie  4591  - Seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

_______  _______ _______ _______ _______ ________________ ______ _______  massa.  
Yhdystie  15152  -  kyllä  et  ^ + + +  6,0-6.7  +  mutkainen  13.3/ 9.9 15  +  Voidaan käyttää ensisijaisena reittinä henkilöau- 
seututre  4342  toliikenteelle  kesäaikaan, Talvi -ja  kelirikkoaikaan  

aikaan käyttöä ensisijaisena reittinä harkittava 
olosuhteiden mukaan. Yhdystie  15152 on  kelirik- __________________________ _________ _________ _________ ________ ________ ___________________ _______ _________ koalttiita. 

Kantatie  72  - yhdystie rajoite-  osittain + + + +  6,2-7.5  + +  26,8/ 7.3 55  +  Toissijainen reitti henkilÖautoliikenteelle.  
4591  - yhdystie  4592  tush _______ - _______ ______ ______ - _______________ ______ _______ _________________________________________  
SEKTORI  27:  ______ ______ ______ 
Kantatie  72—  yhdystie  kyllä  ei + + + +  6.0  - + yhdystie  4591 63,3  /  60  +  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta ennen  
4591  - seututie  459 7,0  osittain sorapin-  36,0  käyttöönottoa. 
________________________ ________ ________ ________ _______ ________ tainen _______ 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei + + + +  7,0  - +  107,6  /  55  Vaihtoehtoinen reitti seututie  4591  - Seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille. Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 
____________________  _______ _______ _______ ______ _______ _______________ ______ _______  massa.  
Yhdystie  4342—  yhdys- rajoite-  ei + (+) +  6,0-6,8  + yhdystie  15161  +  33.4  /  2,9 40  +  Toissijainen reitti henkilöautoliikenteelle kesaar - 
tie 15161  - yhdystie tusti  pääosin sorapin-  kana  yksisuuntaisena.  Reitti tarkistettava kunnos - 
15156 — seututie  434—  tarnen,  mutkar-  sapidon  osalta ennen käyttöönottoa. 
valtatie  14  _______ _______ _______ _______ _______ nen. ______ _______ 
Yhdystie  15298—  raloite-  ei + +  5,0-7,0  + yhdystre  15298  +  45.7/2,9 55  +  Toissijainen reitti henkilöautoliikenteelle kesäai- 
yhdystie  4591  -  seutu- tusti  pääosin sorapin-  kana  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta  
tie 459  tarnen,  paikoin ennen käyttöönottoa. Yhdystie  15298 on  kelirik- 
_______________________ _______ ________ _______ _______ _______  kapea ______ ________ koaltis.  
SEKTORI  28:  _____ ______ _____ 
Kantatie  72  - yhdystie kylla  ei + + + +  6,0  - + yhdystie  4591 63,3  /  60  +  Reitti tarkistettava kunnossapidon osalta ennen  
4591  - seututie  459 7,0  osittain sorapin-  36.0  käyttöönottoa. 
________________________ ________ ________ ________ ________ ________ tainen _______ 
Kantatie  72—  valtatie  kyllä  ei  ^ + + +  7,0  - +  107.6  /  55  Vaihtoehtoinen reitti yhdystie  4591  - seututie  459 
23 7,5 82,2  —reitille 	Reitti  on  pitkä, tiedotus tärkeässä ase- 

_______  _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______  massa.  
Yhdystie  15163—  kyllä  ei + + ± +  5,7-7,5  + +  19,9  /  1,1 25  +  Ensisijainen reitti henkilöautoliikenteelle. Reitti 
seututie  434  -  valtatie tarkistettava kunnossapidon osalta ennen kayt - 
14  _______ _______ _______ _______ ______ _______________ ______ töönottoa.  
SEKTORI  29:  _____ ______ 
Yhdystie  15332  - yh-  kyllä  ei  + + + +  6,0-7,0  +  Mäki. +  4,6 /2,6 '10  +  Ensisijainen reitti kaikelle liikenteelle. Reitti tarkis- 
dystie  15334  tettava kunnossapidon  osalta ennen käyttöönot- 
____________________ _______ _______ _______ _______ ______ _______________ ______ _______  toa.  
Seututie  459  - yhdystie  kyllä  osittain + + + +  6,2-7,0  + yhdystie  4561 54,3 I 50  +  Reitti kulkee Virtasalmen taajaman läpi. Reitti  
4561  pääosin sorapin-  20,5  tarkistettava kunnossapidon osalta ennen käyt- 
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ tainen ______ _______ töönottoa. 
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Seututie  459  - kantatie  kyllä  osittain  + ^ + +  6,2-7,0  - +  94,1  /  65  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
72  -  valtatie  23  _______ _______ _______ ______ ______ _______________ ______  47,2  käyttöönottoa. 
Seututie  459  - Itäselan- rajoite-  ei  + + +  5,0-7,0  +  kapea  +  48  /  2,6 10  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle yksisuun - 
tie  (yksityistie) - yhdys- tusti taisena (esim vuorotteluperiaatteella),  mikäli  
tie 15334  ensisijaisilla reiteillä  on  ongelmia. Reitti tarkistet- 

tava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa 
Tiekuntaa informoitava varareittisuunnitelmasta. 

_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______ Yhdystie  15334 on  kelirikkoaltis. 
Seututie  459  -  Virran-  rajoite-  ei  -- + +  5.5-6.8  + Paikallistie  ja  +  31.6  /  35  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle ykSiSuun- 
tauksentie (yksitylstie) - tusti yksityistie  sora-  14.6  taisena.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  
yhdystie  15337  piritaisia  ennen  käyttöönottoa. Tiekuntaa informoitava 

varareittisuunnitelmasta. Yhdystie  15337 on  
_______ __________________ _______ ________ kelirikkoaltis  

SEKTORI 30:  ______ ______ ______ ______ _____ _____________ _____ ______ ___________________________________ 
Seututie  459  —yhdystie  kyllä  osittain  + + +  6,2-7.0  + yhdystie  4561 54,3  /  50  +  Reitti kulkee Virtasalmen taajaman läpi. Reitti  
4561  pääosin  sorapin-  20,5  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt- 

tainen ______ _______ töönottoa. 
Seututie  459—  kantatie  kyllä  osittain  + +  6,2-7,0 94,1  /  65  -  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
72  -  valtatie  23  _______ _______ _______ _______ _______ ________________ ______  47,2  käyttöönottoa.  
Valtatie  14—  yhdystie rajoite-  osittain  -4-  + +  6.2-6.5  +  reitti melko  mut- +  45,3/6.0 45 +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle. Talviai - 
15338 — yhdystie  15842  tusti kainen kaan  käyttöä harkittava. Reitti tarkistettava kun- 
- yhdystie  15335  nossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. Yhdystiet 

_______ _______ _______ _______ ______ _______________ ______ _______  15335  ja  15338  ovat  kelirikkoalttiita.  
Valtatie  14—  Käpykan- rajoite-  osittain  +  -4-  +  5.0-6,0  +  30.0/6.0 40 -4-  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle yksisuun- 
kaantie (yksityistie) - tusti taisena.  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta  
yhdystie  15335  ennen  käyttöönottoa. Tienkuntaa informoitava 

varareittisuunnitelmasta. Yhdystie  15334 on  
_______ _______ _______ _________________ ______ ________ kelirikkoaltis  

SEKTORI  31:  - 

Seututie  459—  yhdystie  kyllä  osittain  + + + +  6,2-7,0 -1-  yhdystie  4561 54,3  /  50  +  Reitti kulkee Virtasalmen taajaman läpi. Reitti  
4561  pääsin  sorapin-  20,5  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt- 

tainen ______ _______ töönottoa. 
Seututie  459  -  kantatie  kyllä  osittain  + + + +  6,2-7.5  - +  94,1  /  65  +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
72  -  valtatie  23  _______ _______ _______ _______ _______ ________________ ______  47,2  käyttöönottoa. 
Yhdystie  15335—  rajoite-  ei  (4-) 4-  +  5.5-6.0 +  Reitti pääosin  +  12,5  /  8,6 15  ± Henkilöautoliikenteelle  kesällä ensisijainen reitti  
yhdystie  15337  tusti sorapintainen  Talvella harkittava  kelin  mukaan. Reitti tarkistet- 

tava  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. 
____________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______ _______ Yhdystiet  15335  ja  15337  ovat  kelirikkoalttiita.  
SEKTORI  32:  - - ______ ______ ______ - 
Seututie  459—  yhdystie  kyllä  osittain  T  - + +  6,2-7,0  - ^ yhdystie  4561 54,3  /  50  +  Reitti kulkee Virtasalmen taajaman läpi. Reitti  
4561  pääosin  sorapin-  20,5  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt- 

_________________ _______ _______ 
- 

- _______ _______ _______ tainen. ______ _______ töönottoa. 
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Seututie  459—  kantatie  kyllä  osittain  T  + +  6,2-7,0  -  94,1 I  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  72  -  valtatie  23  _______ _______ _______ ______ _______ _______________ ______  47,2  käyttöönottoa. 
Yhdystie  15337  - rajoite-  ei  -i-  +  5,5-6,8  -  Reitti osittain  +  12.6/ 5,9  + Henkilöautoliikenteelle kesälla  ensisijainen reitti.  
yhdystie  4561  tusti sorapintainen  talvella harkittava  kelin  mukaan. Reitti tarkistetta- 

va  kunnossapidon  osalta ennen  käyttöönottoa. ________________ ______ _______ 
Yhdystie  15337 on  kelirikkoaltis.  

SEKTORI  33:  ______ ______ ______ 
Ybdystie  4561  -  seutu-  kyllä  osittain  T  ' + +  6,2-7.5  - yhdystie  4561  +  82,9/ ö  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  tie 459—  kantatie  72  -  pääosin  sorapin-  26,7  käyttöönottoa.  
valtatie  23  _______ _______ _______ _______ _______ tainen. ______ _______ 
Seututie  459—  karitatie  kyllä  osittain  + +  6,2-7,0 94,1  /  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  72—  valtatie  23 _______ _______ _______ _______ _______ _______________ ______  47,2  käyttöönottoa. 
Yhdystie  4561  - yhdys- kylla  ei  + (+) +  6,5-7,0  - + sorapintaineri +  8,1  /  3,7  ±  Mandollisesti ensisijainen reitti  henkilöautoliiken - 
tie 15310  Kapea kohta teelle  kesäolosuhteissa,  Talvella käyttöä  harkitta - 

(leveys  5,0 m).  va kelin  mukaan. Reitti tarkistettava  kunnossapi- 
________________ ______ _______  don  osalta ennen  käyttöönottoa. 

Yhdystie  4561  - yhdys-  kyllä  osittain  + +  5.5-7,5  + yhdystiet  4561  ja  +  47,2  /  45  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle.  Reitti  
tie 4556  - seututie  455 4556  pääosin  15,2  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt- 

sorapintaisia. töönottoa  
Rautatien  tasoris- 

______________________ _______ _______ ________ _______ _______ teys  (4556)  ______ _______ _________________________________ 	___________  
SEKTORI  34:  ______ 
Yhdystie  4561  -  seutu-  kyllä  osittain  • + +  6,2-7,5  - Seututie  4561  +  82.9  / +  Reitti tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  
tie 459  - kantatie  72  -  pääosin  sorapin-  26,7  käyttöönottoa.  
valtatie  23  ______ ______ ______ ______ ______ tainen, _____ ______ 
Yhdystie  4561  - yhdys-  kyllä  osittain  4- -I-  + +  5,5-7,5  - + yhdystiet  4561  ja  +  47,2  / +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle 	Reitti  
tie 4556  - seututie  455 4556  pääosin  15,2  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  kayt- 

sorapintaisia. töönottoa  
Rautatien  tasoris- 

_____________________ _______ _______ _______ _______ _______ teys  (4556).  ______ _______ ____________________________________________  

SEKTORI  35:  ______ ______ ______  
Vanha valtatie välillä  kyllä  ei  + + + +  7,0 2,4  /  2,1  Ensisijainen reitti kaikelle  Ilikenteelle. 
Koskenkylä etl -  Jorois- 
ten  etl _______ _______ 
Yhdystie  15322—  kyllä  ei  -4-  + +  6,1-6,4  - + +  3,6/2,1  Toissijainen reitti kaikelle liikenteelle.  
seututie  455  _______ _______ _______ _______ _______  
SEKTORI  36:  ______ ______  
Vanha valtatie välillä  kyllä  ei  + + + +  7,0  +  9,0  /  5,8  Jö  Ensisijainen reitti kaikelle liikenteelle. 
Joroisten  etl -  Kaisla - 
harjuneti ______ ______ ______ ______ ______ _____________ _____ ______ 
Seututie  455  -  valtatie  kyllä  osittain  +  6,0-7,0  +  Rautatien  tasoris-  r 41,4  /  40  +  
23  _______ _______ + _______ + + _______ _______ _______ teys  (455).  ______  15,2  ___________ ________________________________ 
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Yhdystie  15399—  kyllä  ei  + + +  6,0-6,5  +  mutkainen  +  11,1 I 5,8 15  +  Toissijainen reitti  henkilöautoliikenteelle.  Reitti  
seututie  464  tarkistettava  kunnossapidon  osalta ennen  käyt- 
_____________________ _______ _______ — — ________________ ______ _______ töönottoa.  
SEKTORI 37:  ______ ______ 

_______ 
______ 

_______ 
______ 

_______ 
______ _____________ _____ ______ ___________________________________  

vanha valtatie välillä  kyllä  ei  ^ + + +  7.0  + +  5,1  /  4,1  iö  Ensisijainen reitti kaikelle liikenteelle.  
Kaislaharjun etl -  Ku - 
vansin etl _______ _______ _______ _______ _______ _________________ ______ _______ ______________________________________________ 
Seututie  455  -  valtatie  kyllä  osittain  + + + +  6,0-7,0  ^  Rautatien  tasoris-  41,4 I 40  +  Toissijainen, hyvä reitti kaikelle liikenteelle.  
23  _______ _______ _______ _______ _______ — teys  (455).  ______  15,2  _________________________________________  
SEKTORI 37:  ______ ______ ______ ______ ______ ______________ ______ ______ _____________________________________  
vanha valtatie välillä  kyllä  ei  ^ ^ + +  7,0 3,8  /  3,2 10  Ensisijainen reitti kaikelle liikenteelle.  
Kuvansin  ett  – Häyrilän  
ett _______ _______ _______ _______ _______ ________________ _______ _______ ___________________________________________ 
Seututie  455 —valtatie  kyllä  osittain  -F  + + +  6.0-7,0  — +  Rautatien  tasoris-  41,4/ 40  +  Toissijainen, hyvä reitti kaikelle  liikenteette  
23  _______ _______ _______ _______ _______ _______ teys  (455).  ______  15,2  _________________________________________ 
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