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TIIVISTELMA  

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

Vuonna  2001  uusittiin muutettavat nopeusrajoitusmerkit valtatiellä  4 
 välillä Jyväskylä - Aänekoski  ja  valtatiellä  9  välillä Jyväskylä - Han-

kasalmi Soneran kaukohakuverkon lakkaamisen vuoksi. Samalla 
uusittiin myös merkkien valvontaohjelmisto. Merkkien tekniikka  on 

 kehittynyt niin suuresti, ettei vanhojen merkkien päivittäminen ollut 
mandollista. 

Merkkejä ohjataan Keski-Suomen liikennekeskuksesta sovittujen  oh-
jausperiaatteiden  mukaisesti uuden WebClient-valvomo-ohjelmiston 
avulla. Ohjauksen tukena käytetään tiesääasemien sekä keli-  ja lii-
kennekameroiden  tietoja. 

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

 rahoitusta. 

Tämän hankkeen valmistumisen jälkeen Keski-Suomen tiepiirissä  on 
 kelin  mukaan muutettavia nopeusrajoituksia valtatiellä  4  välillä 

Joutsa - Toivakka  ja  Jyväskylä - Aänekoski sekä valtatiellä  9  välillä 
Jyväskylä - Hankasalmi yhteensä  120  km:n matkalla. 



KANERVA Pirkko: Muuttuvat nopeusrajoitukset valtatiellä  4  välillä Jyväskylä - Äänekoski  ja 
 valtatiellä  9  väliltä Jyväskylä - Hankasatmi.  The variable speed limit system on main road 4 

(E75) and 9 (E63).  Jyväskylä  2002. Tiehallinto. Finnish Road Administration. 

Keywords:  telematics, traffic management, speed limits, variable message signs. 

ABSTRACT 

Road weather conditions in Finland are very varying especially in winter 
time. That is why it is necessary to be capable to diminish speed limits in 
poor weather conditions. The  Keski-Suomi Road Region has improved 
weather related speed controUing system and road weather monitoring 
system on main roads E75 and E63. 

28 variable speed limit signs of new gsm-controlled type (Sowelle 2000) 
were assembed on the roads E75 and E63 in  september  2001. The former 
system became out of service because of finishing the Sonera FreeNet ser-
vice. A computer aided operating system for controlling the variable speed 
limit signs was also implemented at the same time. 

The Road Traffic Information Centre controls and operates the speed limit 
signs. The monitoring road weather cameras and road weather station are 
used to support the operators of traffic centres in making decisions to chan-
ge the speed limits. New principles of controlling the variable speed limits 
regarding the weather on the roads were also developed. 

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

After this project there are variable speed limit signs in  Keski -Suomi Road 
Region on the road E75 between  Joutsa - Toivakka  (37 kilometres) and 

 Jyväskylä - Aänekoski  (39 kilometres) and on the road E63 between  Jyväs-
kylä - Hankasalmi  (41 kilometres). 



ALKUSANAT  

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

Vuonna  1994  toimitetut muuttuvat merkit vaihdettiin, koska Soneran kauko-
hakuverkko lakkasi toimimasta vuonna  2001.  Myös merkkien rakenteeseen 
oli tehty parannuksia. 

Muuttuvien merkkien inventointi  ja muutostyöt  on  tilattu Tieliikelaitokselta. 
Asennustöiden vastuuhenkilä  on  ollut Timo Toppinen. Tiehallinnon puolesta 
työtä  on  valvonut Pirkko Kanerva. Muuttuvat merkit  on  valmistanut Koirni

-kanta  Oy. Karttakäyttöliittymän muutoksen  on  tehnyt Yleinen Sähköpalvelu 
Oy. 

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, tammikuussa  2002  

Keski-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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I  YLEISTÄ 

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

silla pyritään ajonopeudet sovittamaan tieolojen mukaisiksi. 

Vuonna  1994  toimitetut muutettavat nopeusrajoitusmerkit perustuivat edelli-
senä vuonna Uudenmaan tiepiiriin toimitettuihin tietyömaamerkkeihin. Merkit 
olivat vilkkuparistokäyttöisiä  ja  niitä ohjattiin paikalta radiokaukosäätimellä. 
Heijastinkalvoina käytettiin silloin  EG- ja  HI -luokan kalvoja. 

Vuonna  1997  merkkeihin vaihdettiin radiomodeemit, joiden ohjaus tapahtui 
kaukohakuverkon välityksellä  ja paluutieto  ARP-verkon kautta. Samalla 

 H 1-luokan heijastekalvot vaihdettiin päiväloisteheijastinkalvoihin. 

Soneran kaukohakuverkko  lakkasi vuonna  2001.  Uuden  GSM-ohjaimen 
sovittaminen  vaati uudenlaisen ohjauselektroniikan, sähkökotelon sekä uu-
denlaiset vikavalvontaplirit. Vanhojen merkkien pälvittäminen uuteen tek-
niikkaan ei ollut mandollista, joten merkit uusittiin. 

Nyt rakennettujen merkkien rakenne  on  täysin uusi. Uuden kotimaisen 
TeleControl  GSM-ohjaimen  ansiosta merkeissä  on  jatkuva vikavalvonta. 
Bonuksena  on tietoliikennekustannusten  putoaminen murto-osaan aikai-
semmasta. 

Tässä raportissa kuvataan muuttuvan nopeusrajoitusjärjestelmän rakenta-
mista, liittämistä  GSM-verkkoon, käyttöönottoa, ohjausperiaatteita  ja  liittä-
mistä WebClient-valvomo-ohjelmistoofl. 

Hanke maksoi  n 1,4  miljoonaa markkaa.  Se  toteutettiin aikataulussaan 
suunnitellun budjetin mukaisesti. 

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

Vuonna  2000 valtatieUe 4  välille Joutsa - Toivakka rakennettiin  12 kpl 
 muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä. 

Liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta  ja matkustusmukavuutta  on 
 saatu parannetuksi muuttamalla tarvittaessa nopeusrajoituksia  kelin  mu-

kaan. 

Jotta muuffuvista nopeusrajoituksista saataisiin täysi hyöty, tulisi kaikille 
kolmelle tiejaksolle rakentaa lisää tiesääasemia. Nyt jokaisella jaksolla  on 

 yksi tiesääasema.  Jos  merkkien ohjaus kytkettäisiin tiesääasemiin (sääoh-
jattu  tie),  tulisi kullakin jaksolla olla toinenkin tiesääasema. Myös liikenteen 
automaattisia mittauspisteitä  (LAM)  tulisi lisätä  vt 4:lle Aänekosken Hirvas

-kankaalle  ja vt 9:lle Hankasalmelle. 
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MUUTTUVA  NOPEUSRAJOITUSJARJESTELMA  

2  MUUTTUVA NOPEUSRAJOITUSJÄRJESTELMÄ  

2.1 	Kauko-ohjauksella  toimivat  säähän  ja  keliin perustuvat 
muuttuvat  nopeusrajoitukset,  toimintaperiaate  

Nopeusrajoitusmerkit  ovat vetäytyvällä kääntökoneistolla  ja  aurausiskuilta 
suojaavalla lukkomekanismifla  varustettuja kolmioprismamerkkejä. Merkkejä 
ohjataan liikennekeskuksesta  g raafisella WebClient-valvomo-ohjelmalla. 
Kauko-ohjain  on TeleControl GSM-ohjain.  Merkeissä  on  kolme vaihtuvaa 
nopeusnäyttöä:  60, 80  ja  100 km/h. 

I  

Merkin muuttamista kokeiltiin huoltokoulutuksen yhteydessä sisätiloissa 
 5.11.2001. 



Pi  
Äänekoski  

Muuttuvat  nopeusrajoitukset 
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2.2 	Sijainti  

3  MUUTTUVIEN NOPEUSRAJOITUSTEN  OHJAUSPE-
RIAATTEET  

3.1 	Ohjausryhmät 

Vt  4  Jyväskylä - Äänekoski  on  jaettu kahteen ryhmään  ja Vt  9  Jyväs-
kylä - Hankasalmi kolmeen ryhmään. Kutakin ohjausryhmää  tai  tar-
vittaessa yksittäistä merkkiä voidaan ohjata WebClient-valvomo-
ohjelman avulla. 

Ohjausryhmän  nimi 	 Merkin nro 
Vt4 
Kirri -  Lentokenttä th 	 M13 - M18 
Lentokenttäth - Huutomäki 	M19 - M24 

Vt9 
Kanavuori - Metsolahti 	 M25 - M28 
Lievestuore - Niemisjärvi 	M29 - M32 
Niemisjärvi - Nälkämäki 	 M33 - M40 
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3.2 	Ohjausperiaatteet 

Ohjausperiaatteissa  käytetyt  sää-  ja keliluokat  vastaavat liikennesää-
tiedotteen keliluokkia, jotka ovat: normaali, huono  ja  erittäin huono 
keli. 

Rajoitus  100 km/h  (normaali ajokeli): 
Käytetään, kun tien  pinta on paijas,  kuiva  tai  kostea. 

Rajoitus  80 km/h  (huono ajokeli): 
Käytetään, kun 
-  tien  pinta on  muuttumassa liukkaaksi, myös kuuraliukkaaksi 
- runsas lumi-  tai räntäsade on  alkamassa 
- tienpinta  on  luminen  tai sohjoinen 
-  pimeällä  on  kova vesisade 
-  näkyvyyttä estää sumu 
-  syksyllä tiellä  on  mustaa jäätä 

Lisäksi voimakkaalla etelä-  tai pohjoistuulella vtllä 9  käytetään 
 80 km/h rajoitusta.  Voimakkaalla itä-  tai länsituulella vt:llä 4  käytetään 

 80 km/h rajoitusta.  Tuuli  on  voimakas, kun  sen  keskinopeus  on  vä-
hintään  17 rn/s.  

Rajoitus  60 km/h  (erittäin huono ajokeli): 
Käytetään, kun keli  on  erittäin vaikea: esim. jatkuva lumisade  on  niin 
voimakasta, että tielle kertyy liikennettä vaikeuttava lumirnäärä.  

3.3 	Muita  ohjausperiaatteita 

Nopeusrajoitusmuutosta  80 -> 100 km/h  ei tehdä, ellei ole varmuutta, 
että  100 km/h  voidaan pitää vähintään  2  tuntia.  Jos  muutos  100 -> 
80 km/h  tehdään pimeän aikana, muutos päinvastoin tehdään vasta 
pimeän poistuttua, silloin kun tien  pinta on  märkä. Rajoituksen muut-
tamista pyritään välttämään vilkkaimman työmatkaliikenteen aikana 

 (klo  7-9  ja klo  15-17). 
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Vt  9  Lievestuore  

3.4 	Kelin  arviointi 

Edellä mainittuja kriteereitä hyväksikäyttäen keliä arvioidaan seu-
raavien tietojen perusteella: 
-  lähimpien tiesääasemien tiedot 
- keli-  ja  liikennekameroiden  kuva 

 - tutkakuvat,  ennusteet 
-  poliisilta  ja  tienkäyttäjiltä  saatava tieto 
-  LAM -pisteiden nopeustieto 
- urakoitsijan kelikeskuksesta  saatava tieto 
- urakoitsijalta  saatava muu tieto 
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TYÖN TOTEUTUS  

35  Valvontajärjestelmä  

Merkkien nopeusrajoitusten muuttaminen hoidetaan Keski-Suomen 
 tai  Hämeen liikennekeskuksesta kauko-ohjauksella WebClient-

valvomo-ohjelmalla. 
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Kuva WebClient-valvomo -ohjelmasta  

4  TYÖN TOTEUTUS  

Hankkeen hyvän suunnittelun ansiosta työaikana ei  tullut  esille on-
gelmia  ja  pysyttiin aikataulussa. Muuttuvat lilkennemerkit rakennettiin 
syyskuussa  2001, karttakäyttöliittymä  testattiin lokakuussa  ja  ensim-
mäisen kerran merkkejä käännettiin  80 km/h 22.10.2001  kello  7.30 

 teiden liukkauden johdosta. 
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5  MUUT LAITTEET  KO.  VÄLEILLÄ 

 5.1 	Keli-ja  liikennekamerat  

Valtatiellä  4  välillä Jyväskylä - Äänekoski  on  liikennekamera Hirvas
-kankaan risteyksessä. Valtatiellä  9  välillä Jyväskylä - Hankasalmi 

liikennekamerat ovat Metsolandessa  ja Nälkämäessä.  

5.2  Tiesääasemat  

Valtatiellä  4  välillä Jyväskylä - Äänekoski  on  Vehniällä tiesääasema  ja 
 valtatiellä  9  välillä Jyväskylä - Hankasalmi tiesääasema  on  Lieves

-tuo  reella.  

5.3 	Liikenteen automaattiset  mittauslaitteet  

Valtatiellä  4  välillä Jyväskylä - Äänekoski  on  Tikkakoskella  liikenteen 
automaattinen mittauslaite  ja  valtatiellä  9  välillä Jyväskylä - Han-
kasalmi Lievestuoreella.  

6  HANKKEEN TOTEUTUS  JA  YHDYSHENKILÖT  

Hankkeen toteutuksesta vastasi: 

Suunnittelu  ja esivalmistelu  
Hannu Keralampi 	Keski-Suomen tiepiiri 

Toteutusvaihe 
 Pirkko Kanerva 

Talous 
Aila Ylistö 

Merkkien valmistaja 
Piirisovelle Oy 

Ohjelmisto 
Juha Pykälinen 

Keski-Suomen tiepiiri 

Keski-Suomen tiepiiri  

Mika  Mannerjoki  

Yleinen Sähköpalvelu Oy 

Asennustyöt 
Tieliikelaitos 
	Timo Toppinen 
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