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TIIVISTELMÄ  

Keski-Suomen valtateillä  4 (E75)  ja  9 (E63)  kehitetään  sää-  ja kelitietoihin 
 perustuvaa liikenteen ohjausta.  

TEN-T-tieverko!la  vuonna  2001 päivitettiin 4  vanhaa kelikameraa  Axis-
kamerapalvelimelle  ja  hankittiin  3  uutta kelikameraa  ja  yksi liikennekamera. 

Keli-  ja liikennekameroiden kuvat  täydentävät tiesääasemien tietoja sään  ja 
kelin  seurannassa sekä tukevat päätöksen tekoa  kelin  mukaan muuttuvien 
nopeusrajoitusten ohjauksessa. 

Hanke  on  saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittärni
-seen  tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks - Transport)  -rahoitusta. 



Kanerva Pirkko: Liikenne-  ja kelikamerat  Keski-Suomen tiepiirin alueelta  [The net-
work of traffic and road weather monitoring cameras in Central Finland Road Re-
gion].  Jyväskylä  2002. Tiehallinto. Finnish Road Administration 

Keywords:  telematics, traffic management, speed limits, variable mes-
sage, road weather cameras, traffic monitoring cameras. 

ABSTRACT 

Road weather conditions in Finland are very varying especially in winter 
time. That is why it is necessary to be aware of road weather conditions 
especially in poor weather conditions. The  Keski -Suomi Road Region im-
proved the network of road weather monitoring system by modernising old 
road weather cameras to new type Axis system cameras. 

The Road Traffic Information Centre controls and operates the variable 
speed limit signs. Also information for radio stations about road weather 
conditions are produced in traffic centres. The network of monitoring road 
weather cameras and road weather stations is used to support the opera-
tors of traffic centres in making decisions to change the speed limits and in 
monitoring of road weather. 

The project has been funded by European Community financial support in 
the field of Trans-European Networks -Transport. 

After this project there is a network of 8 road weather monitoring cameras 
and 4 traffic monitoring cameras on the main roads in Central Finland. 



ALKUSANAT  

Keski-Suomen tieplirin  TEN-T-tieverkolle  vuoden  2001  aikana  on  rakennettu 
 3  uutta kelikameraa  ja  yksi liikennekamera  ja  AXIS-päivitys  tehtiin  4  van-

halle kelikameralle. Työ laitteineen  on  tilattu valtakunnallisen puitesopimuk
-sen  mukaisesti Primatel Oy:ltä. 

Työ  on  toteutunut aikataulun mukaisesti. 

Hankkeen tekemiseen  on  saatu Euroopan Unionin liikenteen perusraken
-teen  kehittämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks - Trans-

port)  -rahoitusta. 

Jyväskylässä, tammikuu  2002  

Keski-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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I  YLEISTÄ 

Keski-Suomen valtateillä  4 (E75)  ja  9 (E63)  kehitetään  sää-  ja  keli- 
tietoihin perustuvaa liikenteen ohjausta. Keli-  ja liikennekamerat  ovat 

 osa  tätä ohjausta. 

Ensimmäiset  5  kelikameraa kelinseurantaan  on  rakennettu vuonna 
 1993-1 995  mallia "Kuusela". 

Vuonna  1998  rakennettiin liikennekame  rat  valtatielle  9  Metsolahteen 
 ja Nälkämäkeen ja valtatielle  4  Hirvaskankaalle.  

Tässä raportissa kuvataan kelikameroiden (malli "Kuusela") päivittä-
mistä  ja  uusien keli-  ja liikennekameroiden  rakentamista  TEN-T

-tieverkolla.  

Vuoden  2001  hanke maksoi noin  350 000  markkaa  ja  hanke toteutet-
tiin aikataulussaan suunnitellun budjetin mukaisesti. 

Keli-  ja liikennekamerat  ovat olleet tarpeellisia sään  ja kelin  seuran-
nassa  mm.  muuttuvien nopeusrajoitusten muuttamispäätäksen tuke-
na. 

Nyt rakennetut kamerat  on  suunniteltu täydentämään entistä  kamera- 
verkkoa pääteillä. 
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2  LIIKENNE-  JA  KELIKAMERAT 

 2.1 	Kamerat  ja  toimintaperiaate  

Tiehallinnon  ja Primatel Oy.n puitesopimuksen  11.9.2000  mukainen 
täydellinen  AXIS-kelikamerapiste  rakennettiin Viitasaarelle valtatielle 

 4 Taimoniemen  risteykseen, valtatielle  9 Jämsään Säyrylän  liittymään 
 ja  Jyväskylään Pumperinmäkeen. 

Vanhojen kamerapisteiden  AXIS 2401-päivitys,  joka sisältää ISDN-
yhteyden, lämmittimen  ja IR-valo-ohjaimen, rakennettiin Petomäen 

 (vt  4), Muuramen  (Vt  9)  ja Veston  1  ja  2 (vt4) kameroihin. 

Safenet-kamerapiste  rakennettiin valtatiel  le 4 Vaajakosken kie rtoliit-
tymään,  Jyväskylän mlk:ssa. 

Kameroita voidaan ohjata  ja  säätää Keski-Suomen liikennekeskuk-
sesta. 

Kameroilla seurataan ensisijaisesti  kelin  muuttumista. Kameroita voi-
daan kääntää lähes portaattomasti, joten niillä voidaan tarkkailla tien- 
pinnan  lisäksi säätilan kehittymistä.  Kamera  tukee myös päätöksen-
tekoa harkittaessa  mu uttuvien  nopeusrajoitusten muuttamista. 

SafeNet-liikennekamerat  toimivat kauko-ohjauksella  ja  käyttävät  So- 
ne  ran SafeNet-palvelua.  Kamera  voidaan kaukosäätää työasemasta 
askellusperiaatteella  Mars-valvomo-ohjelmalla. SafeNet kameroiden 
käyttö  on  turvallista,  sillä kameroille  on  rajattu pääsy  vain  tietyistä pu-
heli  nn u me roista. 
SafeNet-kameroilta  voidaan nauhoittaa kuvaa myöhempää katselua 
varten,  sillä  Mars-valvomo-ohjelmassa  on nauhoitustoiminta. 

Kelikamerakuvia  voidaan katsoa  web-selaimella (lE4 tai  uudempi), 
jossa  on ActiveX-komponentti asennettuna. Kelikameroista pystyy 
seuraamaan myös  live-kuvaa, mutta nauhoitusmandollisuutta ei vielä 
toistaiseksi ole. 

Sekä liikenne- että kelikamerakuvia  (Still -kuvia) kerätään  ½-i tunnin 
 välein,  kuvat  näkyvät  mm tiehallinon internet-sivuilla: 

www.tiehallinto.fi , kohdassa liikenteen tiedotus. 
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Kelikameran  asentaminen  

Axis -laatikko  
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2.2  Vuonna  2001  rakennettujen  ja  pälvitettyjen  kameroiden 
sijoituspaikat 

*  v. 2001 r 

v. 2001  
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3  TYÖN TOTEUTUS  

Axis-päivitykset  tehtiin toukokuussa  ja  liikenne-  ja kelikamerat  rakennettiin 
elo-syyskuussa. Työn suoritti Primatel  Oy  valtakunnallisen puitesopimuksen 
mukaisesti 

Näkymä valtatielle  9  Pumperin kelikamerasta.  

4  LOPUKSI 

Vuonna  2002  Keski-Suomen tiepiiri jatkaa kameraverkon rakentamista. 
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