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Ti ivistelmä  

Valtatiellä  5  Kuopiossa  on  vuodesta  1995  lähtien ollut käytössä Suomen 
ensimmäinen vaihtuvasuuntainen kaistaohjausjärjestelmä, johon kaistaoh-
jauksen lisäksi kuuluu muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä  ja  muuttuvia varoi-
tusmerkkejä. Vuonna  1998 on  tehty esiselvitys, Tielaitoksen selvityksiä 

 43/1998,  muuttuvan ohjausjärjestelmän laajentamiseksi välille Pitkälahti - 
Vuorela. 

Tässä työssä  on  tehty esiselvityksen pohjalta yleissuunnitelma muuttuvan 
ohjausjärjestelmän laajentamiseksi  ja  nykyisten nopeusrajoitusmerkkien 
ohjaustavan muuttamiseksi niin, että merkit muuttuvat automaattisesti  kelin 
ja liikennetilanteen  mukaan. 

Työssä  on  suunniteltu myös jonovaroitusjärjestelmä, jonka avulla tienkäyttä-
jiä varoitetaan Kallansiltojen kohdalla olevista poikkeuksellisen pitkistä  jo- 
noista. 

Keliolosuhteiden  selvittämiseksi  ja tiesääasemien  paikkojen määrittämiseksi 
haastateltiin tien kunnossapitäjiä. Liikenteenseurantapisteiden paikat selvi-
tettiin saatavilla olleiden liikenteenlaskentatulosten  ja Tielaitoksen  henkilö-
kunnan näkemysten perusteella. Nykyisten kiinteiden nopeusrajoitusmerk-
kien paikat inventoitlin kuvaamalla suunnittelujakso  videolle.  

Suunnitelmassa esitetään toteutettavaksi yhteensä  19  kilometrin  matkalle 
 kaksi tiesääasemaa, viisi liikenteenmittauspistettä, kaksi liikenteenseuranta-

kameraa,  30  uutta muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä  ja  viisi infomerkkiä. 
Lisäksi nykyisiin muuttuviin nopeusrajoitusmerkkeihin  (16  kpl)  lisätään  60 
km/h -näyttö. 

Nykyisen  ja  nyt suunnitellun järjestelmän ohjaus yhdistetään siten, että ne 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Ohjelmisto esitetään toteutetta-
vaksi karttapohjaisena käyttöliittymänä, jossa näkyy kaikkien järjestelmään 
kuuluvien laitteiden tilat. Järjestelmä tiitetään Tielaitoksen intranetverkkoon, 
jolloin  sen  toimintaa voidaan seurata  ja  tarvittaessa ohjata käsin mistä ta-
hansa Tielaitoksen liikennekeskuksesta. 

Muuttuvan ohjausjärjestelmän laajentamisen kustannusarvio  on  noin  4,5 
 milj.  mk. 

Järjestelmälaajennuksen  toteuttaminen nyt suunnitellulla tavalla parantaa 
liikenneturvallisuutta, kun muuttuvilla nopeusrajoitusmerkeillä näytetään olo-
suhteisiin sopivia rajoituksia  ja infomerkeillä  varoitetaan tienkäyttäjiä edes-
säpäin olevista ongelmista. Nykyisen järjestelmän ukkoshäiriöiden kestä-
vyyttä saadaan parannettua muuttamalla nykyinen runkokaapelointi valo-
kuitukaapeliksi. 
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Abstract 

On Highway 5 in the vicinity of  Kuopio,  Finland's first reversible lane control 
system has been operating since 1995. The system also incorporates vari-
able speed-limit signs and variable warning signs. ln 1998, a preliminary 
study concerned with extending the variable control system between Pitkäla-
hti and  Vuorela  was carried out by the Finnish National Road Administration 
(see Report series No. 43/1 998). 

On the basis of the aforementioned preliminary study, it is proposed that a 
master plan be adopted to extend the variable control system and to change 
the existing mode of control of speed-limit signs to an automatic system that 
responds to changes in weather, road-surface and traffic conditions. 

The plan also includes a queue-warning system to alert road users of the 
existence of exceptionally long traffic queues at the Kallansillat bridges. 

Road maintenance organisations were interviewed in order to establish road 
conditions and to determine the locations for road weather stations. Loca-
tions for traffic monitoring points were resolved on the basis of available 
traffic flow statistics and on assessments made by the staff of the National 
Road Administration. The locations of existing fixed speed-limit signs were 
recorded by video during the planning period. 

The plan proposes that two weather stations, five traffic-metering points, two 
traffic-monitoring cameras, 30 new variable speed-limit signs and five vari-
able warning signs with message signs be installed over a total distance of 
19 kilometres. ln addition, a 60 km/h display will be added to each of the 
existing 16 variable speed-limit signs. 

Control of both the current and proposed systems will be integrated in such 
a way that they constitute a complete entity. The program is displayed as a 
map-based interface that allows the operator to simultaneously observe the 
status of all devices employed in the system. The system will be connected 
to the National Road Administration's 'intranet network through which op-
eration can be monitored and, if required, manually controlled from any of 
the FIN NRA's traffic centres. 

The estimated cost of extending the present variable control system is FIM 
4,5 million. 

Expansion of the system as proposed in the above plan will improve traffic 
safety in such a way that the variable speed-limit signs will indicate appropri-
ate limits based on prevailing conditions and information signs will warn road 
users in advance of problems that lie ahead. The durability of the current 
system against lightning disturbances can be enhanced by changing the 
present main-line cabling to optic-fibre cables. 

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



Alkusanat  

Valtatiellä  5  Kuopion pohjoispuolella välillä Kellolahti - Vuorela  on  ollut käy-
tössä muuttuvat nopeusrajoitukset vuodesta  1995.  Muuttuvan ohjausjärjes-
telmän laajentamista nykyisen järjestelmän eteläpuolelle  on  pidetty tarpeelli-
sena muun muassa suurten liikennemäärien  ja Kellolanden -  Vuorelan vä-
liltä saatujen positlivisten kokemusten perusteella. 

Laajentamisesta  on  laadittu esiselvitys "Muuttuvan ohjausjärjestelmän esi-
selvitys valtatielle  5  välillä Pitkälahti - Vuorela, Kuopio", joka  on tielaitoksen 

 selvityksiä -sarjassa  43/1 998.  

Tämän selvityksen ovat tehneet Viatek Oy:ssä Jussi Borgenström  ja  Hannu 
Sainio. Työtä ovat ohjanneet Teppo Miikkulainen  Savo-Karjalan tiepiiristä, 
Ari Tuomainen Kaakkois-Suomen tiepiiristä  ja  Esko Hyytiäinen Tielaitoksen 
keskushallinnon Liikenteen palvelut -yksiköstä. 

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

port)  -rahoitusta. 

Kuopiossa lokakuussa  1999 

Tielaitos 
 Savo-Karjalan tiepiiri 
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JOHDANTO  

1. JOHDANTO 

Valtatiellä  5  välillä Kellolahti - Vuorela  on  vuodesta  1995  lähtien ollut käy-
tössä muuttuva liikenteenohjausjärjestelmä. Järjestelmään  on  yhdistetty 
kaksi erillistä systeemiä, joista toisella hoidetaan siltaohjaustoimintoja  ja 

 toisella nopeusrajoitusten ohjaustoiminnot. Siltaohjaustoimintojen aikana 
liikennettä ohjataan muun muassa muuttuvilla varoitus-, kaistaohjaus-  ja 
nopeusrajoitusmerkeillä. Vesillikenteen  takia sillat joudutaan avaamaan  ja 

 valtatien liikenne pysäyttämään noin  400  kertaa purjehduskaudessa. Järjes-
telmässä  on  muuttuvia liikennemerkkejä  7  kilometrin matkalla välillä  Kello- 
lahti - Vuorela. 

Vuonna  1998  tehdyssä Tielaitoksen selvityksessä  43/1998  "Muuttuvan  oh-
jausjärjestelmän esiselvitys valtatielle 5  välillä Pitkälahti - Vuorela Kuopio" 
ehdotetaan Kallansiltojen muuttuvaa ohjausjärjestelmää laajennettavaksi 
etelään Kellolandesta Pitkälahteen  ja  pohjoiseen Rissalan eritasoliittymään 
asti. Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ohjaus  on  esitetty toteutettavaksi 
automaattisesti  sää-,  keli-  ja liikenneohjattuna. Liikennevirran  perusteella 
tapahtuva muuttuvien merkkien ohjaus  on  esitetty toteuttavaksi ensimmäi-
sessä vaiheessa kolmen liikenteenmittauspisteen avulla reaaiiaikaisesti. 

Tämän yleissuunnitelman tarkoituksena  on  esittää muuttuvan ohjausjärjes-
telmän laajentamisesta suunnitelma, jossa esitetään muuttuvan ohjauksen 
laajennus nykyisen järjestelmän eteläpuolelle yhteensä  12  kilometrin  mat-
kalle,  jolloin järjestelmän pituudeksi tulee  19  kilometriä. Nykyisen järjestel-
män nopeusrajoitusten ohjaustapaa esitetään muutettavaksi niin, että ne 
toimivat automaattisesti keli-  ja liikenneohjatusti.  Lisäksi esitetään vaiheittain 
toteutus kustannusarviolneen.  

2. KUVAUS  KOKONAISJÄRJESTELMÄSTÄ  

Vuodesta  1995  lähtien käytössä ollutta Kallansiltojen muuttuvaa ohjausjär-
jestelmää laajennetaan etelään Pitkälanden eritasoliittymään  ja  pohjoiseen 
Vuorelan eritasoliittymään asti. Järjestelmälaajennuksen yhteydessä muut-
tuvien nopeusrajoitusmerkkien ohjaustapaa muutetaan entiseen verrattuna. 
Nykyisessä järjestelmässä ei ole ollut mukana automaattista keli-  tai liiken-
neohjausta,  vaan liikenneohjaus  on  tehty kalenterikello-ohjatusti edellisvuo-
den liikennemäärien perusteella sekä kelien  ja  häiriöiden mukaan liikenne- 
keskuksesta. Laajennuksen yhteydessä otetaan käyttöön automaattinen 
keli-  ja liikenneohjaus.  

Olosuhteiden muuttuessa nopeusrajoitusta muutetaan tilanteeseen sopivak-
si. Huonosta kelistä  ja  muista liikennettä haittaavista tekijöistä tienkäyttäjiä 
varoitetaan infomerkeillä. 

Suunnitelmassa  on  esitetty rakennettavaksi välille Pitkälahti - Vuorela kaksi 
tiesääasemaa, viisi liikenteenmittauspistettä, kaksi videokameraa,  30  muut-
tuvaa nopeusrajoitusmerkkiä  ja  viisi infomerkkiä. Lisäksi suunnitelmassa  on 

 esitetty rakennettavaksi jonovaroitusjärjestelmä avattavien Kallansiltojen 
yhteyteen, nykyisen järjestelmän ohjaustavan muutos sekä runkokaapeloin-
nm muuttaminen valokuitukaapeliksi. 
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3. TIEDONKERUULAITTEET 

3.1  Tiesääasemat 

Tiesääasemien  tuottamaa tietoa käytetään muuttuvien merkkien automaatti-
seen ohjaamiseen sään  ja kelin  mukaan, kelikeskuksessa kunnossapidon 
tarpeisiin  ja liikennekeskuksessa kelitiedotteiden  laatimiseen. Asemia asen-
netaan kahteen kohtaan, joista toinen TS1 tulee Pitkälanden eritasoliittymän 
pohjoispuolelle pI  2 300  ja  toinen TS2 Kallansiltojen pohjoispuolelle Suosaa

-ren  P-alueen kohdalle  PI  15 990. Tiesääasemina  käytetään Vaisalan  MILOS- 
asemia. 

Asemilta  saadaan  sää-  ja kelitietoa  sekä ilmasta että tienpinnasta. Tienpin-
nan tilatieto mitataan kaikilta kaistoilta. 

Asemilta  saatavat tiedot kerätään tiepUrin keruukoneeseen, josta tiedot läh-
tevät Kouvolan kelikoneelle. Kouvolan kone laskee tiedoista merkkien oh-
jaukseen tarvittavat arvot. Järjestelmää ohjaava  WEB-serveri  käy lukemas-
sa nämä arvot riittävän usein Kouvolan koneelta.  

3.2  Liikenteen mittauspisteet 

Liikenteenmittauspisteiltä  saatavaa tietoa käytetään merkkien ohjaamiseen 
 ja  liikenteen seurantaan. Häiriötilanteissa mittauspisteen vaikutusalueella 

sijaitsevia nopeusrajoitusmerkkejä muutetaan näyttämään tilanteen mu-
kaista rajoitusta. Infomerkeissä näytetään muu vaara -merkkiä  ja tekstikil-
vissä  kerrotaan häiriön syy. 

Liikenteenmittauspisteitä  tulee kolmeen poikkileikkaukseen, joista kanden 
paikka määräytyy jonovaroitusjärjestelmän mukaan. Liikennettä mitataan 
päätiellä molempiin suuntiin kaikilta kaistoilta. Eteläisin mittauspiste MP1O 
sijaitsee Siikalanden  ja Leväsen eritasoliittymien  välissä noin  PI  5 640.  Jono-
varoitusjärjestelmään kuuluva eteläisempi mittauspiste MP3O sijaitsee noin 

 1700  metriä Kallansiltojen eteläpuolella  p112 680  ja pohjoisempi MP4O  noin 
 1100  metriä siltojen pohjoispuolella  p115570.  Lisäksi tulee pelkästään jono-

varoitusjärjestelmää varten mittauspisteet MP2O (pI  12 040)  ja MP5O (pI 
 16 150),  joissa ilmaisinsilmukat ovat  vain ajoradan oikeanpuoleisella kais

-tal  la. 

Mittauspisteiltä  pitää saada seuraavat tiedot: 

- 	ajoneuvojen määrä 
- 	ajoneuvojen nopeus 
- 	suunta 
- 	kaista 
- 	peräkkäisten  ajoneuvojen aikaväli 
- 	ilmaisimien varausaste 
- 	aitteistoviat. 
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3.3  Liikenteen  seurantakamerat  

Liikenteen seurantakameroita käytetään liikennöintiolosuhteiden seuraami-
seen.  Kuvat  siirretään digitaalisesti Tielaitoksen kuvatuoteohjelmaan, jolloin 

 kuvat  näkyvät kaikissa Tielaitoksen liikennekeskuksissa. Joensuun liikenne- 
keskuksen päivystäjä voi tarvittaessa kääntää  ja zoomata  kameroita halua-
miinsa kuvakulmiin. Järjestelmä antaa eri tapahtumista hälytyksiä, joiden pe-
rusteella kamerat kääntyvät automaattisesti ennalta valittuihin kuvakulmiin. 

Uusia kameroita sijoitetaan kahteen paikkaan, joista toinen tulee nykyisen 
Kallansiltojen pohjoispuolella olevan kelikameran tilalle  p114 700  ja  toinen 
Pihlajaharjun risteyssillalle  PI  12 380. Siikalanden eritasoliittymään  tehdään 
varaus kolmannelle kameralle.  

4.  MUUTTUVAT MERKIT  

4.1  Ohjausperiaatteet  

Muuttuvien merkkien ohjauksessa käytetään neljää eri ohjaustapaa: 

- 	automaattisesti  kelin  mukaan 
- 	automaattisesti liikennetilanteen mukaan 
- 	käsiohjaus liikennekeskuksesta 
- 	erikoispäiväohjelmointi.  

1.  Automaattisesti  kelin  mukaan  

Kelin  mukaan ohjattaessa käytetään Tielaitoksen käytössä olevaa ohjaus- 
tapaa, jossa tiesääasemien tiedot kerätään  ja  käsitellään olemassa olevilla 
laitteilla. Sääohjaus tapahtuu neljän eri keliluokan mukaan, keliluokitus  on 

 esitetty liitteessä  1.  Luokasta toiseen siirryttäessä järjestelmä tuottaa  mer- 
keille ohjauskäskyjä. 

Järjestelmäalue  jaetaan kahteen keliohjausalueeseen. Keliohjausalueeseen 
kuuluvia merkkejä ohjataan alueella sijaitsevan tiesääaseman antamien tie-
tojen perusteella. Alueeseen  I,  jota  ohjaava tiesääasema  on TS1 pI 2 300, 

 kuuluu väli Pitkälahti - Karjalankatu, eli merkit Kl101 -  K2119  ja  S153 - 
S271.  Alueeseen  Il, jota  ohjaava tiesääasema  on TS2 pI 15990,  kuuluu väli 
Karjalankatu - Vuorelan eritasoliittymä, eli merkit Kl121 -  K148  ja  S1099 - 
Si 47. 

Nopeusrajoitusmerkeissä  näytetään  60 km/h keliluokan 0  (erittäin huono 
keli),  80 km/h keliluokan C  (huono keli)  ja  100 km/h keliluokan A  ja  B  (hyvä 

 ja  normaali keli) vallitessa. 
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infomerkeissä  näytetään automaattisesti liukas ajorata  ja  muu vaara —merk-
kejä. Muu vaara -merkiilä tekstikilpien kanssa varoitetaan kovasta tuulesta 

 tai  sumusta.  Jos  mitään varoitettavaa ei ole, varoitusmerkit ovat pimeinä  ja 
tekstikiivissä  näytetään tien  ja  ilman lämpötiloja.  

2.  Automaattisesti  liikennetilanteen  mukaan 

Automaattisesti liikennetilanteen mukaan ohjattaessa käytetään samaa  no
-peussuureen  laskentaan perustuvaa ohjausperiaatetta kuin jonovaroitusjär-

jestelmässä. Kun liikenteenmittauspisteiltä saadaan tietyt  raja-arvot alittava 
nopeustieto, muutetaan mittauspisteen vaikutusalueella olevia merkkejä 
näyttämään kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa nopeusrajoitusta. Samalla 
mittauspisteen vaikutusalueella olevilla varoitusmerkeiliä näytetään syy  ra-
joituksen  muuttamiseen, esimerkiksi: "RUUHKA /  1500  metriä". 

Liikennetilanteen  mukaan automaattisesti ohjattavia nopeusrajoitusjaksoja 
ovat 

- 	jakso  I  Leväsen eritasoliittymästä Siikalanden eritasoliittymään 
- 	jakso  Il Kellolanden eritasoliittymästä Päivärannan eritasoliittymään 
- 	jakso  Ill  Kailan silloilta Sorsasalon eritasoliittymään. 

Jaksoon  I  kuuluvat nopeusrajoitusmerkit Kl115, Kl117  ja  K2117  sekä 
 S161, 8163, S165  ja  5265.  Jaksoon  Il  kuuluvat nopeusrajoitusmerkit Kl125, 

Kl127,  kill, K211, K113  ja  K213  sekä  S145, S245  ja  S147.  Jaksoon  Ill 
 kuuluvat nopeusrajoitusmerkit  K145, K245, Sill, S211, S112, S113  ja 

S2l3.  

Liikenteen sujuvuuden mittareina käytetään kahta nopeuden kynnysarvoa 
(Valasi  ja Vaias2) nopeusrajoituksen  alentamiseen  ja infomerkkien  sytyttä-
miseen. Vastaavasti nopeuden nostamiseen  ja infomerkkien pimentämiseen 

 käytetään kahta kynnysarvoa (Vyläsl  ja Vylös2).  Nopeuden alittaessa 
ylemmän kynnysarvon muutetaan nopeusrajoitus arvoon  80 km/h. Jos  no-
peus edelleen alenee  ja alittaa  alemman kynnysarvon, muutetaan nopeu-
deksi  60 km/h,  infomerkkiin  "muu vaara" näyttö  ja  teksti  "tie  ruuhkautunut".  

Muuttuvien merkkien toimintaa ohjataan seuraamaila ns. nopeussuureen 1  
arvoa. Nopeussuure määritetään seuraavalla kaavalia: 

V(k) =  a  * V(v) +  (1-a)  * V(k-1)  

jossa 
V(k) 	= nopeussuure,  kun  k  ajoneuvosta  on  saatu ilmaisu  
a 	viimeisimmän ajoneuvon vaikutusosuus (%) 
V(v) 	=  viimeisimmän ajoneuvon nopeus  (km/h) 

 V(k-1)  =  edellinen nopeussuure  

1  Länsiväylän (kt  51)  ruuhkavaroitusjärjestelmä.  Laitteiden tekniset  ja  toiminnalliset 
laatuvaatimukset. Uudenmaan tiepiiri  28.2.1995.  
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Säädettäviä parametrejä  ovat viimeisimmän havainnon  vaikutusosuus  (a)  ja 
 havaintojen  vähimmäismäärä  k.  Nopeussuure  lasketaan  kaistakohtaisesti  ja 

 mittauspisteen (poikkileikkauksen) nopeussuureeksi  valitaan pienempi  mi-
tatuista  arvoista.  

Nopeussuure V(k)  on  tiejakson  nopeusrajoitus niin kauan kun  mittauspis
-teen  ohi  on  ajanut vähintään havaintojen  vähimmäismäärän  k:n  verran ajo-

neuvoja.  limaisinvikatilanteessa nopeussuureen  arvoksi asetetaan myös 
 tiejakson  nopeusrajoitus  (100 km/h tai 80 km/h).  

Nopeusrajoituksen  muuttamista  ja  jonovaroituksen  näyttämistä varten ver-
rataan  nopeussuureen  arvoa  mittauspistekohtaisiin kynnysarvoihin,  jotka 
ovat alustavasti seuraavan taulukon mukaiset. Arvioitaessa, pitääkö nopeus

-rajoitusta  laskea  ja  näyttää  jonovaroitusta,  käytetään  kynnysarvoja Valasi  ja 
 Valas2.  Vastaavasti  nopeusrajoituksen  nostamista  ja  jonovaroituksen  pois-

tamista tutkittaessa käytetään  kynnysarvoja Vylösl  ja  VyIös2. Kynnysarvon 
Vylös  tulee olla suurempi kuin  kynnysarvon  Valas.  

MITTAUS-  
PISTE 

Valasi 
(km/h) 

VaIas2 
(km/h) 

Vylösi 
(km/h) 

VyIös2 
 (km/h)  

MP1O  70 50 80 60  
MP2O ___________  50  ___________  60  
MP3O  70 50 80 60  
MP4O  70 50 80 60  
MP5O ___________  50  __________  60  

Nopeusrajoitusten  ohjausohjelmalla  tulee olla mandollista nostaa nopeus-
rajoitus arvosta  60 km/h  suoraan arvoon  100 km/h,  jos  liikenteen ruuhka- 
tilanne purkautuu nopeasti.  

3. Käsiohjaus liikennekeskuksesta  

Järjestelmän toimivuutta seurataan  liikennekeskuksesta  ja  merkkejä ohja-
taan tarvittaessa  käsiohjauksella.  

4. Erikoispäiväohjelmointi 

Erikoispäiväohjelmointi  mandollistaa merkkien ohjaamisen ennakolta  ohjel-
moitavilla  ohjelmilla.  J05  tiedossa  on  esimerkiksi  pidempiaikainen  samaa 

 ohjaustapaa  vaativa tietyö  tai  paljon liikennettä synnyttävä tapahtuma, voi-
daan tätä varten laatia ohjelma, joka menee päälle  ja  pois päältä aikataulun 
mukaan.  
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Eri ohjaustavat priorisoidaan siten, että käsiohjauksella voidaan aina ohittaa 
automaattiohjaus. Automaattiohjaus ei saa koskaan mennä päälle niille  mer- 
keille, joilla  on käsiohjaus  päällä. Saman arvoisia ohjauksia ovat automaatti-
nen  kelin ja liikennetilanteen  mukaan muuttuva ohjaus sekä erikoispäivä-
ohjaus. Näillä ohjauksilla korkein prioriteetti  on  aina  sillä suosituksella,  joka 
antaa alhaisimman nopeusrajoituksen.  

4.2  Merkkien sijoitus  ja näyttötilat  

Merkkien sijoitus  on  esitetty suunnitelmakartoissa  ja merkkiluettelossa  (lute 
2),  jossa sijainti  on  esitetty paalulukemina. Päätien varressa käytetään isoja 

 ja rampeilla normaalikokoisia kuituoptisia  merkkejä. Merkkien kirkkauden 
säätä hoidetaan merkkiparikohtaisella valoisuusanturilla, joka asennetaan 
päätiellä oikeanpuoleiseen merkkiin. Ramppimerkit varustetaan omilla valoi-
suusantureilla. Nopeusrajoitusmerkit sijoitetaan päätiellä ajoradan molem-
mille puolille  ja infomerkit  vain ajoradan  oikealle puolelle. 

Nopeusrajoitusmerkkien näyttätilat  ovat  100, 80  ja  60 km/h.  Nykyiseen jär-
jestelmään kuuluvat  100  ja  80 km/h  merkit  (16 kpl)  varustetaan myös  60 
km/h  näytöllä. 

Infomerkkien Kl109, Kl121, Kl123  ja  S167 näyttätilat  ovat liukas ajorata, 
muu vaara  ja tietyä. Merkissä  S105 näyttötilat  ovat avattava silta, liukas ajo- 
rata  ja  ruuhka. Vapaasti ohjelmoitavan kaksirivisen tekstiosan pituus  on 12 

 merkkiä. Tekstiosassa näytetään joko automaattisesti  kelin  tai liikennetilan-
teen  mukaan määriteltyjä viestejä  tai  tarpeen vaatiessa käsiohjauksella valit-
tuja viestejä. Valmiiksi ohjelmoidut tekstit  on  esitetty liitteessä  3. 

4.3 Merkkiryhmät 

Nopeusrajoitusmerkit  kuuluvat merkkiryhmiin, joiden sisältämiä merkkejä 
ohjataan kaikissa tilanteissa siten, että saman ryhmän merkeissä  on  sama 
nopeusrajoitus. Samaan ryhmään kuuluvat liittymisrampilla  ja sen  jälkeen 
päätiellä olevat merkit. Poikkeuksena ovat ensimmäiset merkkiryhmät, jois-
sa päätien merkit ovat ennen iittymää. 
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5.  JONOVAROITUSJÄRJESTELMÄ  

5.1  Yleistä 

Nykyisessä Kailan siltojen muuttuvassa ohjausjärjestelmässä  on  varauduttu 
muuttuvan jonovaroitusmerkin käyttöön kauimmaisissa "avattava silta" 
-merkeissä  Kl  13, K21 3, Si 13  ja  S21 3.  Kuopion suunnasta merkit sijaitsevat 

 2,8 km  ennen siltaa  ja  Siilinjärven suunnasta  1,75 km  ennen siltaa. Merkeis-
sä jonovaroituskuviot ovat valmiina. Lisäksi merkeissä olevalla lisäkilvellä 
voidaan ilmoittaa etäisyys jonon päähän. Jonovaroitusjärjestelmä ei ole vielä 
käytössä. 

Muuttuvan jonovaroitusmerkin näyttäminen  on  perusteltua tilanteissa, joissa 
jono ulottuu kauaksi silloilta. Tällöin jonon  pää  saattaa  tulla  yllättäen autoili-
jan eteen, vaikka avattava silta -merkkejä näytetäänkin. 

Ajoneuvoliikenne  joudutaan pysäyttämään läppäsiltojen kohdalle avattaessa 
sillat vesiliikenteelle  tai  siltojen huoltotilanteiden yhteydessä. Sillat avataan 
ruuhka-aikoina  vain hyötyliikenteelle,  jotta voitaisiin välttää ajoneuvoliiken-
teen ruuhkien esiintymistä. Käytännössä hyötyliikenne kulkee siltojen kautta 
ajoneuvoliikenteen ruuhka-aikoina erittäin harvoin. Normaalin  sillan  avauk-
sen aiheuttaman pysähdyksen kesto  on ajoneuvolilkenteelle 5-7  minuuttia. 
Yli kymmenen minuutin pysähdyksiä ei normaalisti esiinny. Ne ovat mandol-
lisia esimerkiksi sillassa esiintyvän vian takia. Tällöin liikenne  on  mandollista 
ohjata toisen  sillan  kautta muuttuvan kaistaohjausjärjestelmän avulla.  

Jos ajoneuvoliikenne  joudutaan pysäyttämään silloiUe ruuhka-aikoina, aiheu-
tuu siitä nopeasti pitkät jonot. Saapuvan liikennemäärän ollessa  1400 ajon/h 

 aiheuttaa  5  minuutin pysähdys noin  750  metrin jonon.  10  minuutin pysähdys 
aiheuttaa  1 ,5  kilometrin jonon  ja  15  minuutin pysähdys  2,2  kilometrin jonon 

 (lute 4).  Siltojen kohdalla liikennemäärä  1400 ajon/h  ylitetään aamuruuhkas
-sa  Kuopion suuntaan  ja iltaruuhkassa  Siilinjärven suuntaan. Lyhytaikaisesti 

 (5-15  minuuttia) liikennemäärä  on tuntiliikenteeksi  laskettuna  1600-1700 
ajon/h  Kuopion suuntaan  ja  1900-2000 ajon/h  Siilinjärven suuntaan. 

Sillinjärven  suunnasta ajettaessa ensimmäisessä infomerkissä  (Si 05)  näy-
tetään kelivaroitusten  ja  avattava silta -merkin Lisäksi jonovaroitusmerkkiä, 

 jos  ruuhkat ovat poikkeuksellisen pitkiä. 

Edellä esitetyn, avattavien siltojen yhteyteen tulevan jonovaroitusjärjestel
-män  lisäksi liikennetilanteen mukaan muuttuva järjestelmä tulee myös  sil-

loilta  poispäin johtaville suunnille  ja  Kuopion eteläpuolella välille Levänen - 
Siikalahti, kuten kappaleessa  4.1 on  esitetty. 



Muuttuvan  ohjausjärjestelmän yleissuunnitelma valtatielle  5,  Pitkälahti -  Vuorela, Kuopio 	17 
JONOVAROITUSJÄRJESTELMÄ  

5.2  Järjestelmän toiminta  

Siltaohjauksiin  liittyvää automaattista jonovaroitusjärjestelmää varten mita-
taan jonon esiintymistä silmukkailmaisinparilla ajosuuntaan nähden kah-
desta poikkileikkauksesta. Tällöin  on  mandollista seurata jonon pituutta pa-
remmin kuin käytettäessä yhtä poikkileikkausta.  Alla  olevassa kaaviossa  on 

 esitetty ilmaisim  len ja  jonovaroitusmerkkien  sijainti. 

Kuopio  4— 	 Siilinjärvi -_  

2955 m 
I 720 	i 	550 	i 	1685 	I 

• 	 Dl 
K113 	MP2O 
K213 	 MP3O  

Jono- 	 SILTA 
varoitus- 
merkki 

Kuopio *— 	 Siilinjärvi —  

S113 

I 	MP4O 	S213  MP5O 	Sill 	S105  
tlll rn  

il  
3500  

SILTA  

Kaaviossa  

- 	MP2O, MP3O, MP4O  ja  MP5O  ovat liikenteenmittauspisteitä 
- 	Kl1  3, K21 3  ovat muuttuvat nopeusrajoitus-  ja  avattava silta -merkit 

sekä varaus jonovaroitusmerkille 
- 	S113, S213  ovat muuttuvat nopeusrajoitus-  ja  avattava silta -merkit 

sekä varaus jonovaroitusmerkille 
- 	S105 on  uusi infomerkki, jossa näytetään avattava silta, liukas ajorata  

ja  ruuhkavaroitusmerkkejä. 

Mittauspisteiden  paikat  ja  uusi infomerkki  on  pyritty sijoittamaan siten, että 
yli kilometrin etäisyydellä olevasta jonosta ei tarvitse varoittaa. Lisäksi sillalta 
kauimmaisissa mittauspisteissä MP2O  ja  MP5O  mitataan  vain oikeanpuolei

-sen  kaistan liikennettä, koska liikenteen jonoutuessa  ko.  kaistan jono kas-
vaa nopeammin kuin vasemman kaistan. 
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Jonovaroitusjärjestelmässä  liikenteen sujuvuuden mittareina käytetään 
kahta nopeuden kynnysarvoa (Valasi  ja Valas2) nopeusrajoituksen  alenta-
miseen  ja infomerkkien  sytyttämiseen. Vastaavasti nopeuden nostamiseen 

 ja infomerkkien pimentämiseen  käytetään kahta kynnysarvoa (Vylösi  ja 
Vylös2). Mittauspisteissä MP3O ja MP40  käytetään molempia kynnysarvoja. 

 Sen  sijaan mittauspisteissä MP2O  ja MP5O  käytetään  vain  alempia kynnys- 
arvoja lähes pysähtyneen jonon havainnointiin. 

Nopeuden alentuessa ylempien kynnysarvojen alapuolelle pisteellä MP3O 
nopeusrajoitus alennetaan arvoon  80 km/h  merkeissä Kl125, Kl127,  Kill 

 ja  K211  sekä pisteellä MP40 merkeissä  Sill, S211  ja  S112.  

Etelästä tultaessa nopeuden alentuessa  vain  mittauspisteessä MP3O  alem-
man kynnysarvon alapuolelle (jonotilanne) laitetaan jonovaroitusmerkki 
päälle, etäisyys kohteeseen  1,0 km  ja  nopeusrajoitus alennetaan arvoon  80 
km/h.  Lisäksi infomerkkeihin Kl121  ja Kl123  tulee muu vaara -merkki  ja 

 teksti  "tie  ruuhkautunut".  

Jos  jonotilanne  esiintyy molemmissa mittauspisteissä MP2O  ja MP3O,  muu-
tetaan jonovaroitusmerkin lisäkilpeen etäisyydeksi  500 m,  merkkeihin  K113 

 ja K2l3  nopeusrajoitus  60 km/h  ja  merkkeihin Kl125, Kl127,  Kill,  K21l 
 nopeusrajoitus  80 km/h. Jos  jonotilanne  kestää yli  3  minuuttia, pimennetään 

jonovaroitusmerkin etäisyyskiipi, koska jono saattaa ulottua jonovaroitus-
merkin kohdalle asti. 

Kun aiemmat kynnysarvot (Vylös2) ylitetään, pimennetään varoitusmerkit  tai 
 siltaohjauksen  ollessa toiminnassa muutetaan "avattava silta" -merkiksi. 

Samalla nostetaan nopeusrajoitus arvoon  80 km/h.  Kun ylemmät kynnysar
-vat  ylitetään, muutetaan nopeusrajoitus arvoon  100 km/h  ja siltaohjausmer-

keissä K1l3,  K213  pimeäksi  tai  arvoon  80 km/h,  jos siltaohjaus  on  toimin-
nassa. 

Pohjoisesta tultaessa jonovaroitusjärjestelmä toimii samalla periaatteella 
kuin etelästä tultaessa. 

Siltaohjauksiin  liittyvän jonovaroitusjärjestelmän alustavat toimintakaaviot  on 
 esitetty liitteessä  5.  Muiden pisteiden ruuhkavaroitusjärjestelmän alustavat 

toimintakaaviot  on  esitetty liitteessä  6.  
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6.  OHJAUSJÄRJESTELMÄ, KAAPELOINTI-  JA  
TIEDONSIIRTOPERIAATTEET  

Järjestelmä liitetään  WEB-client  -tekniikan avulla Tielaitoksen intranet-verk-
koon, mikä mandollistaa järjestelmän ohjaamisen useasta eri paikasta  (lute 
7). WEB-serveri,  joka kerää  ja  käsittelee kenttälaitteilta saatavat tiedot sekä 
vastaanottaa  ja  välittää  W EB-clientilta  tulevat käskyt  me rkeil le,  sijoitetaan 
Kallansiltojen siltavalvomoon. 

Muuttuvia merkkejä (nopeusrajoitukset, infomerkit  ja kaistaohjaus)  ohjataan 
pääasiassa Joensuun liikennekeskuksesta. Joensuun keskuksen ollessa 
kiinni ohjaus hoidetaan  Tampereen liikennekeskuksesta. Siltaohjaukset  teh-
dään jatkossakin aina siltavalvomon ohjauspäätteeltä, joka päivitetään  NT-
pohjaiseksi WEB-clientiksi. Siltaohjaukset  eivät vaikuta järjestelmälaajen-
nuksen yhteydessä tuleviin uusiin merkkeihin, eli nykyisen siltaohjausohjel-
miston logiikka  jää  ennalleen. 

Liikenteen laskenta suoritetaan omalla  NT-keruukoneella,  joka sijoitetaan 
siltavalvomoon. Liikenteenmittauspisteet lähettävät tiedot jokaisesta ajoneu-
votapahtumasta keruukoneelle. Keruukone käsittelee liikennetiedot kappa-
leessa  4 esitetyllä  tavalla  ja  lähettää ne joko minuutin välein  tai  aina, kun 

 raja-arvot ylittyvät  tai alittuvat, WEB-serverille. LUkenteenlaskennan tietovir-
takuvaus on  esitetty liitteessä  8. 

Tiesääasemat  liitetään yleisen puhelinverkon kautta tiesääjärjestelmään, 
jossa tuotetaan ohjausjärjestelmän tarvitsemat keliohjaustiedot.  WEB-ser

-veri käy lukemassa tiesääjärjestelmän tuottamaa tietoa riittävän usein. 

Liikenteen-  ja kelinseurantakameroiden kuva  siirretään digitaalisesti Tielai
-toksen kuvatuoteohjelmaan,  jolloin kuvia voidaan katsella mistä tahansa 

liikennekeskuksesta. 

Ohjelmistot  

Järjestelmän ohjaus tapahtuu karttapohjaisen käyttöliittymän avulla. Käyttö- 
liittymässä pitää näkyä sekä uuteen että vanhaan järjestelmään kuuluvat 
laitteet  ja  niiden tilat värikoodien avulla. Käyttöliittymästä tulee näkyä merk-
kien todellinen tila  (feedback). Liikenteenmittauspisteiltä  ja tiesääasemilta 

 saatavien tietojen pitää näkyä käyttöpäätteellä  ja  niiden tulee päivittyä sitä 
mukaa kun ne muuttuvat. Käyttöluittymästä pitää pystyä muuttamaan  liken-
netieto -ohjaukseen vaikuttavia parametrejä  (Varas ,  aja  K-arvo). 

Merkkien tilan muuttaminen tehdään joko valmiiksi ohjelmoitujen ohjelmien 
avulla (automaatti-/erikoispäiväohjaus)  tai käsiohjauksella  suoraan kartta- 
pohjalta muuttamalla haluttua nopeusrajoitusmerkkiryhmää  tai  yksittäistä 
infomerkkiä. Käsiohjauksia tehtäessä ohjelmiston pitää toimia siten, että 
yhtä merkkiä muuttamalla kaikki kyseisen merkin merkkiryhmään kuuluvat 
muut merkit muuttuvat samaan tilaan.  Client-ohjelmistoissa rajataan eri toi-
mintojen käyttäolkeudet seuraavasti: 
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Siltapaikalla  kaikki oikeudet 
- 	Lilkennekeskuksissa  muut oikeudet paitsi siltojen avaukseen  ja huol- 

totoimintoihin  liittyvät oikeudet. 

Merkkien muutosloki 

Jokaisesta merkkien tilaa koskevasta muutoksesta tulee jäädä merkintä 
merkkien muutoslokiin. Muutoksesta pitää jäädä lokiin tieto, mitkä merkit 
muuttuivat, mihin tilaan, mistä tilasta  ja  minkä takia sekä muutoksen päivä-
määrä  ja kellonaika. Käsiohjauksien  yhteydessä lokiin pitää lisäksi jäädä 
ohjauksen tekijän puumerkki sekä tämän kommentti muutoksen syystä.  Lo-
kista  pitää pystyä hakemaan haluttuja tietoja vapaasti määriteltäviitä aika-
väleiitä.  Lokista  pitää pystyä hakemaan  ja tulostamaan halutuilta merkeiltä 

 tai merkkiryhmiitä  eri näyttötilojen kestot vapaasti määriteltäviltä aikaväleiltä. 

Hälytysi oki  

Jokaisesta merkki-  ja yhteysviasta  tulee jäädä merkintä hälytysioklin, jossa 
näkyy vian laatu, päivämäärä, kellonaika  ja  mitä laitetta  vika  koskee. Vian 
poistuessa siitä tulee jäädä merkintä hälytyslokiin.  Jos  vika  on  sellainen, että 

 se  vaatii huoltokäynnin, tulee huoltomiehen kuitata  vika huoito-PC:llä. Kuit-
tauksesta  pitää jäädä hälytyslokiin päivämäärä, keilonaika, huoltomiehen 
puumerkki  ja kommentit. Lokista  pitää pystyä hakemaan  ja tulostamaan 

 haluttuja tietoja vapaasti määriteltäviltä aikaväleiltä. 

Liikennetietoloki  

Kaikki kerätyt liikennetiedot tallennetaan liikenteenmittauskeruukoneelle, 
josta ne tailennetaan määrävälein varmuuskopioiksi. Liikennetietolokista 
pitää pystyä hakemaan  ja tulostamaan  tietoja halutuilta aikaväleiltä  ja  aika-
jaksoilta vapaasti valittavilta  m ittauspistei  Itä joko  g raafisesti tai  taulukko- 
muodossa. 

Lokit pitää varmuuskopioida kerran päivässä sellaisella tavalla, että ne säily-
vät vähintään kymmenen vuotta  ja  ovat luettavissa jälkeenpäin. 

Vikatilanteet  

Kaikkien laite-  ja yhteysvikojen  pitää näkyä käyttöpäätteellä selvästi erottu
-valla  tavalla. Eri vikatilanteiden syntyessä niille  on  pystyttävä määrittelemään 

erilaisia hälytysääniä. 

Tiedonsiirtoperiaatteet  ja  kaapelointi  

Muuttuvat merkit ovat kiinteässä datayhteydessä siltavalvomon  WEB-ser-
veriin.  WEB-serveriltä  tulevat merkkien ohjauskäskyt välitetään runkover

-kossa (valokuitukaapeli) alakeskuksille,  joista käskyt välitetään paikallisver
-kossa (kuparikaapeli) merkeille. Liikenteenmittauspisteet  ovat kiinteässä 

datayhteydessä liikenteenlaskentakeruukoneeseen, joka  on  kiinteässä  da-
tayhteydessä  WEB-serveriin. Liikenteenmittauspisteiitä  lähetetään tiedot 
jokaisesta ajoneuvotapahtumasta ru nkoverkkoa pitkin siitavalvomon liiken-
teenlaskentakeruukoneelle. Järjestelmäkaavio  on  esitetty liitteessä  9  ja kaa-
pelointiperiaate  liitteessä  10. 
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Tiesääasemat  liitetään yleisen puhelinverkon kautta tiesääjärjestelmään. 

Kamerakuvat  siirretään  ensin valokuitukaapelia  pitkin siltavalvomoon, josta 
ne välitetään digitaalisesti Tielaitoksen kuvatuoteohjelmaan.  

7.  VAIHEITTAIN TOTEUTUS  

Järjestelmälaajennus  voidaan tarvittaessa toteuttaa vaiheittain. Ensimmäi-
sessä vaiheessa asennetaan tiesääasemat. Toisessa vaiheessa muutetaan 
nykyisten merkkien ohjaustapa automaattiseksi keli-  ja lUkenneohjaukseksi 

 sekä korvataan nykyinen runkokaapeli valokuitukaapelilla. Samalla voidaan 
toteuttaa jonovaroitusjärjestelmä. Kolmannessa vaiheessa järjestelmää laa-
jennetaan Fitkälahteen saakka. 

Vaihe  1.  

Tiesääasemat  voidaan asentaa riippumatta muun järjestelmän rakentami-
sesta, koska ne liitetään Tielaitoksen tiesääjärjestelmään yleisen puhelin-
verkon välityksellä. Tiesääasemien asentaminen maksaa noin  200 000 

 markkaa. 

Vaihe  2.  

Nykyisten merkkien ohjaustavan muuttaminen automaattisesti  kelin ja lii-
kennetilanteen  mukaan muuttuvaksi ohjaukseksi edellyttää liikenteenmit-
tauspisteiden rakentamista. Samalla järjestelmän ohjaus pitää muuttaa sel-
laiseksi, että  sen  toimintaa  ja  tilaa voidaan seurata  ja  ohjata kaukokäyttöi-
sesti. Tämä vaatii  WEB-serverin  uusine ohjelmistoineen siltavalvomoon  ja 

 nykyisen ohjauspäätteen muuttamisen  WEB-serveriksi.  Tässä vaiheessa 
asennetaan myös liikenteenseurantakamerat, jotta automaattiohjausten oi-
keellisuutta voidaan valvoa. Nykyisiin muuttuviin  100/80 km/h nopeusrajoi-
tusmerkkeihin  pitää lisätä  60 km/h piktogrammi (16 kpl).  Samalla  on  tehtävä 
järjestelmälaajennuksen vaatimat kaapeloinnit  koko  välille. Kaapeloinnin 
yhteydessä nykyisen järjestelmän kuparikaapelista tehty runkoverkko kor-
vataan valokuitukaapelilla, jolloin ukkoskestävyys paranee. Vaiheen  2  kus-
tannusarvio  on  noin  1,7  Mmk. 

Vaihe  3.  

Viimeisessä vaiheessa järjestelmää laajennetaan Pitkälahteen saakka. Vai-
heen  3  kustannusarvio  on  noin  2,6  Mmk. 



22 	Muuttuvan ohjausjärjestelmän yleissuunnitelma valtatielle  5,  Pitkälahti -  Vuorela, Kuopio  

KUSTANNUSARVIOT  

8. KUSTANNUSARVIOT  

Muuttuvan ohjausjärjestelmän laajentaminen välille Fitkälahti - Vuorela 
maksaa noin  4,5 miIjmk. Jos  järjestelmä rakennetaan vaiheittain,  on  vai-
heen  1  kustannusarvio noin  200 000  mk, vaiheen  2  noin  1,7  Mmk  ja  vaiheen 

 3  noin  2,6  Mmk. Kustannusarvio  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1.  
Määrä-  ja  kustannusarvio  

LUKENNÖINTIOLOSUHTEIDEN 
 SEURANTA  

määrä yksikkö hinta  a summa  

Tiesääasema  2  kpl  100 000  mk  200 000  mk  

Liikenteenmittauspiste  5  kpl  50 000  mk  250 000  mk  

Kamera  2  kpl  50 000  mk  100 000  mk 

Siirto yhteissummaan 	 550 000  mk 

MUUTTUVAT MERKIT määrä yksikkö hinta  a summa  

Nopeusrajoitusmerkit  30  kpl  35 000  mk  1 050 000  mk  

lnfomerkit  5  kpl  150 000  mk  750 000  mk  

Piktogrammien  (60 km/h)  lisäys  16  kpl  8 000  mk  128 000  mk 

Siirto yhteissummaan 	 1 928 000  mk  

KESKUSLAITTEET  määrä yksikkö hinta  a summa  

Alakeskukset  8  kpl  50 000  mk  400 000  mk  

Keskuslaitteisto +  ohjelmisto  1  kpl  300 000  mk  300 000  mk 

Siirto yhteissummaan 	 700 000  mk  

KAAPELOINTI  määrä yksikkö hinta  a summa  

RUNKOVERKKO (kuidulla)  19 000 m 50  mk  950 000  mk  

Paikallisverkko  9 000 m 50  mk  450 000  mk 

Siirto  yhteissummaan 	 1 400 000  mk  

I YHTEENSÄ 	 4578000mk 
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Tielaitoksen  selvityksiä "Kallansiltojen muuttuvan liikenteenohjauksen vai-
kutusselvitys", Kuopio  1995,  mukaan  81  % tienkäyttäjistä  pitää nykyistä oh-
jausjärjestelmää hyödyllisenä. Suosituksissa järjestelmän kehittämiseksi  on 

 todettu, että nykyistä muuttuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää olisi laajennet-
tava  ja  että otettaisiin käyttöön ruuhkavaroitusjärjestelmä. 

Eri selvitysten mukaan muuttuvilla nopeusrajoituksilla pystytään tehokkaasti 
vaikuttamaan ajonopeuksiin. Liikenneturvallisuusvaikutuksia voidaan arvioi-
da epäsuorasti  sen  perusteella miten järjestelmä muuttaa ajonopeuksia. 
Laajaan tilastoaineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan liikenteen keski- 
nopeuden aleneminen  1 km/h  vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 
lähes  3  %  ja  kuolemaan johtavia onnettomuuksia lähes kaksi kertaa niin 
paljon (Rämä  1997).  

Tielaitoksen  selvityksiä  43/1 998  mukaan nykyisen järjestelmän eteläpuolella 
välillä Pitkälahti - Puijonkatu tapahtui vuosina  1993-97  keskimäärin  3  hen-
kilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta vuodessa. Samassa selvityksessä 

 on  todettu, että ajonopeudet alenivat keskimäärin  7,9 km/h,  kun nopeusra-
joitus laskettiin lOO:sta 80:een kilometriin tunnissa. 

Tielaitoksen  selvityksiä  1/1997  mukaan  Kotka-Hamina  (E18)  sääohjatulla 
 tiellä käytettiin talvikaudella  1995-96 80 km/h  rajoitusta  21  % kokonaisajas

-ta.  Uudenmaan Tiepiirin sääohjatulla tiellä  (E18)  Lohjanharju-Sammatintie 
 käytettiin  60 km/h  rajoitusta  1  % kokonaisajasta.  

Jos  oletetaan, että järjestelmälaajennuksen nopeusrajoitusmerkeillä  on  sa-
ma vaikutus kuin nykyisen järjestelmän nopeusrajoitusmerkkien vaikutus, 
niin voidaan arvioida, että henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet vä-
henisivät  3  % *  7,9 km/h  =  23,7  % *  3 0,7  onnettomuutta/vuosi,  jos  no-
peusrajoitus olisi  koko  ajan alennettuna  80 km/h.  Oletetaan, että nopeuden 
alentaminen lOO:stä 60:een  km/h  vaikuttaa kaksi kertaa niin paljon kuin  sen 

 alentaminen lOO:sta 80:een  km/h,  tällöin nopeuden alentaminen tuottaisi 
 15,8 km/h  *  3  % =  474  % *  3 1,4  onnettomuutta/vuosi vähenemän.  Jos 

 arvioidaan, että  80 km/h  nopeusrajoitus olisi päällä  20  -  25  %  ja  60 km/h 
 rajoitus olisi päällä  1  % kokonaisajasta  saadaan onnettomuusvähenemäksi: 

 22,5%  *  0,7+1  % *  1,40,2.  

Tämän karkean tarkastelun perusteella voidaan olettaa, että henkilövahin-
koihin johtavien onnettomuuksien määrä vähenisi noin  7  %. 
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10.  JATKOTOIMENPITEET  

Muuttuvan ohjausjärjestelmän laajentamisen toteuttamista varten tulee laa-
tia tähän yleissuunnitelmaan pohjautuva rakennussuunnitelma. Rakennus- 
suunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti kalusteiden  ja kaapeloinnin 

 sijoitus maastoon, laitteistomääritykset sekä laitteiston toiminta. 

Tiesääasemat  voidaan toteuttaa  jo  ennen rakennussuunnitelman valmistu-
mista laatimalla niitä koskeva oma suunnitelma. Tällöin kelitietoja voidaan 
käyttää hyväksi  jo rakennussuunnitelmaa  laadittaessa. 

Järjestelmä ehdotetaan toteutettavaksi kokonaisuudessaan kerralla valmiik-
si. Tällöin saavutetaan kustannussäästöjä  ja  järjestelmästä saatavia etuja 
voidaan nopeammin päästä hyödyntämään. 

LJITTEET  

1. Keliluokat  

2. Merkkiluettelo  

3. Valmiiksi ohjelmoidut tekstit  

4. Jonon pituuden määrittäminen  

5. Jonovaroituksen ohjauslogiikat  

6. Muut liikenteenohjauslogiikat  

7. WEB-Client -perlaatekuva 

8. Liikenteenlaskentalaitteiden tietovirtakuvaus  

9. Järjestelmäkaavio  

10. Kaapelointiperiaate 



LuTE  1  

KELILUOKAT 

Tiesääasemilta  kerättyjen  sää-  ja kelitietojen  perusteella automaattinen  oh-
jausjärjestelmä  jakaa tiedon neljää keliluokkaan  (A, B, C  ja  D).  Hyvällä kelillä 
(keliluokka  A)  kaikki seuraavat ehdot täyttyvät 

- 	tieanturin ilmoittama  keli  on  kuiva  tai  kostea 
- 	tiesääasema  ei ilmoita runsasta sadetta 
- 	tiesääasema  ei ilmoita varoituksia 
- 	tien rungon lämpötila ei ole yli yhtä astetta kylmempi kuin tien  pinta,  

kun lämpötilat ovat  alle  0 C 
- 	näkyvyysanturin ilmoittama  näkyvyys  on  yli  300  metriä sekä 
- 	tuulianturin ilmoittama  tuulen nopeus  on  alle  12 rn/s.  

Huonolla kelillä (keliluokka  C)  jokin seuraavista ehdoista täyttyy. 

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

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

runsasta sadetta  tai 
tieanturi  ilmoittaa, että tienpinta  on  märkä  ja  suolainen sekä sadeanturi 
ilmoittaa runsasta sadetta. 

Erittäin huonolla kelillä (keliluokka  D)  seuraava ehto täyttyy. 

- 	näkyvyysanturin ilmoittama  näkyvyys  on  alle  100  metriä. 

Muut tilanteet kuuluvat keliluokkaan normaali keli (keliluokka  B). 

Keliluokan  mukaan määritettävä nopeusrajoitus riippuu tiejaksosta. Esimer-
kiksi välillä Mokra-Karhulan tiesääaserna näytetään hyvällä  ja  normaalilla 
kelillä (keliluokat  A  ja  B) nopeusrajoitusta 100 km/h,  huonolla kelillä (keli- 
luokka  C) nopeusrajoitusta 80 km/h  ja  erittäin huonolla kelillä (keliluokka  D) 
nopeusrajoitusta 60 km/h (Tielaitos 1998). 



LuTE  2  

MERKKJLUETTELO  

Taulukossa valkoi-
sella pohjalla  on 

 esitetty uudet merkit 
 ja  harmaalla poh-

jalla nykyiset merkit. 

SUUNTA  
POHJOISEEN  

pi  NÄYTTÖ 

Kl101  900 100/80/60 
K2101 900 100/80/60  
Kl103  A 100/80/60  
Kl105  A 100/80/60  
Kl107  3180 100/80/60 
K2107 3 180 100/80/60  
Kl109  3 300  LIUKAS AJORATA / MUU VAARA / TIETYÖ 
Kl111  R 100/80/60  
Kl113  4920 100/80/60  
K2l13  4920 100/80/60  
Kl115  R 100/80/60  
Kl117  A 100/80/60  
Kl119  7650 100/80/60 
K21 19 7 650 100/80/60  
Kl121  9 440  LIUKAS AJORATA / MUU VAARA / TIETYÖ 
Kl123  R  LIUKAS AJORATA / MUU VAARA  /  TIETYÖ 
Kl125  R 100/80/60  
Kl127  A 100/80/60 

Kill 11 260 100/80+60  
k21l  11 260 100/80+60  
Kl  13 11 420 80/60  +AVATTAVA SILTA / RUUHKA  
K213 11 420 80/60  +AVATTAVA SILTA / RUUHKA  
K115 12680  AVATTAVA SILTA  
K215 12 680  AVATTAVA SILTA  
K119 13600 100/80+60 
K219 13600 100/80+60  
K13l  14000  AVATTAVA SILTA  
K231 14000  AVATTAVA SILTA  
K132 R  AVATTAVA SILTA  
K135 14 120 80/60/30 
K235 14 120 80/60/30 
K137 R 80/60/30 
K145 14680 100/80+60 
K245 14680 100/80+60 
K148 R 100/80+60  
Kl47  17660 100/80+60 
K247 17660 100/80+60  
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SUUNTA  PI  NÄYTTÖ 
ETELÄÄN  
S1099 19560 100/80/60 
S2099 19560 100/80/60 

S102 R 100/80+60  
S101  18360 100/80+60 
S201 18360 100/80+60 

S105 17860  AVATTAVA SILTA  /  LIUKAS AJORATA /  
RUUHKA  

S112 R 100/80+60 
5111 16570 100/80+60 
S211 16570 100/80+60 
S113 16120  80/60+AVATTAVA  SILTA! RUUHKA  
S213 16 120 80/60  +AVATTAVA SILTA  /  RUUHKA  
S119 15100 80/60 
S219 15100 80/60 
S131 14700  AVATTAVA SILTA  
S231 14700  AVATTAVA SILTA  
S135 14620 80/60/30 
S235 14620 80/60/30 
S145 14140 100/80+60 
S245 14140 100/80+60 
S147 R 100/80+60 

S153 R 100/80/60 
S155 9720 100/80/60 
S255 9720 100/80/60 
S157 R 100/80/60 
S159 8550 100/80/60 
S259 8550 100/80/60 
S161 R 100/80/60 
S163 R 100/80/60 
S165 6370 100/80/60 
S265 6370 100/80/60 
S167 6 220  LIUKAS AJORATA /  MUU VAARA  /  TIETYÖ  
S169 R 100/80/60 
S171 3750 100/80/60 
3271 3750 100/80/60  

Taulukossa valkoi-
sella pohjalla  on 

 esitetty uudet merkit 
 ja  harmaalla poh-

jalla nykyiset merkit. 



LuTE  3  

VALMIIKSI  OHJELMOIDUT  TEKSTIT  

TIELAITOKSEN  KÄYTÖSSÄ OLEVA TEKSTI PANKKI 

RUUHKA 
RUUHKAUTUU 
LIIKENNE 
KULJETUS 
LEVEÄ 
AJONEUVOJA 
SOTILAS- 
TUULI 
HITAITA 
SUMUA 
PUU  S  KAI  N EN 
TI  ELLÄ 

 VOIMAKAS 
JÄÄTÄ 
PAIKOIN 
SILLOILLA 
SAVUA 

 15 MIN 
 Kl  NO KS IA 

30 MIN 
 KEMIKAALIA  

45 MIN 
 ÖLJYÄ 
 60 MIN 

VESILIIRTO 
 OIKEALLA 

VETTÄ 
VASEMMALLA 
JÄÄTÄ  
TU RVA  VÄLI 

MUSTAA 
MUUS  
KU  URAA  
KO LA A I 

 LUNTA 
 OHJAAJA 

SOHJOA 
 RAMP  ILLA 

VIIVYTYS 
 SULJETTU  

Kl ERTOTI  E 
 KAVENNETTU 

AJA 
KÄYNNISSÄ 
MUISTA 
VAURIOITA 
TIETYÖ 
PÄÄLLYSTE 
KETJU-
TIENPINTA 
AUTOA IKKO 
URIA 
TULIPALO 
1KM 
LIIKENNE-
2KM 
ELÄIMIÄ 
3KM 

 ESTE 
4KM  

TIE 
5KM 
AJORATA 
6KM  
KAISTA 
7KM 
KAISTOJA 
8KM 
AURAUS 
9KM 
HIEKOITUS 
10KM  
SUO LAUS 
MERKINTÄ 

 TIE- 
PITO 
KULUNUT 
10KM 

 KAR  H EA  
VALVONTA 
PAINUMIA 
MATKAA 
KUOP  PIA 

 RUUHKAA 
 KU LU MIS- 

HIRVIÄ  
I RTO  KIVIÄ 
LIIKKEELLÄ 
PITUUS  
TIE 

N I ITTOTYÖ 
KOULUTI E 

 PÄÄLLYSTYS 
PITOTYÖ 
KUNNOSSA 
1KM 
JOHTOTYÖ 
2KM 
SILTATYÖ 
3KM  
TYÖ 
4KM 
MITTAUSTYÖ 
5KM 
PORTTAALI-
6KM  
LIIKKUVA 
7KM 
NOPEUS-
8KM 
HYVÄÄ 
LAMMIKOITA 
RAJOILLA 

 LUNTA  
VARO 
LIUKKAUTTA 
HIR  VET 
SÄÄOHJATTU 
VIHKIÄISET 

 TURVAA 

SAKEAA 
 KOVA 

AJOKAI STA 
 KUNNOSSA 

POLIISI  
TU  ISKU 
PAKKAS 
ILMA +  XX  C 
TIE +  XX  C 

 ILMA -  XX  C 
TIE -  XX  C  

UUDET TEKSTI VAI HTOEH  DOT  

ONNETTOMUUS 
LIITTYMÄ 
LI ITTYMÄSSÄ 
NOSTOS ILTA 
SILTA 
SILTOJEN 
KORJAUSTYÖ 
SULJETTU 
XXXX  M 
RAMPPI 

 RAMPILLA 
 RUUHKA 

 RU U H KAA 
RU U H KAUTU N UT  

AJA RINNAK-
KAISTI ELLE 
AJA TIETÄ  
553  KUOPIOON 
AUKI  XX  MIN 

 OIKEA KAISTA 
 VASEN  KAISTA 

JONOUTU  NUT 
 JONO 

JONO EDESSÄ 
POIKKI 
SULJETTU 
AJONOPEUDET 
ALENTUNEET 



LuTE  4  

JONON PITUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

JONON PITUUDEN MAARITTAMINEN LAPPASILLALLA KUN SAAPUMIS-  JA POISTUMISAIKAVALIT 
 OVAT TASAISIA 

(käytössä  on  kaksi saapuvaa  ja  poistuvaa  kaistaa) 
SAAPUVA LIIKENNEMAARA  1700 AJON/H 

SULKUAIKA  5  MINUUTTIA  

PIUJALflKENNE LI  

(1800  AJON(A0  TA)  

-200- 
MAKS. 

SM.PUVA  LIIKENNE  

--------- 

-  JONO  
(l700JONM) 

- 

SULK1JAJI(A  5 MIN.  .  

-20 	-15 	-10 	-5 	0 	5 	(0 	IS 	20  

AIKA  (min)  

SULKUAIKA  15  MINUUTTIA  

SULKUAIKA  lo  MINUUTTIA  

400--- 

JISCO 

SfrAPUVA  LIIKENNE  

5ULKUJKI0MN.  
(1 700  AJ00811-I)  

I 	I  
— 

100-- 

P00STUVA  LIIKENNE  

___________ -  —a  (1&IOAJONIIIMAISTA)_- 

.20 	-IS 	-10 	-5 	0 	0 	 lO 	15 	20  

AIKA  (mIn) 

SULKUAIKA2O  MINUUTTIA  

:::: _____ 
SMPIJVA  LIIKENNE  

-2°°r 
(I700AJCNAI) 	-- 

- 

----- 
PaSTUVALIIKENNE --

00120  AJCO4#IA(A(STA2 

S0LKUKA (5MIN.  I 
-20 	-IS 	-10 	-5 	0 	S 	 lO 	(5 	20  

AIKA  (min)  

080---  
—MAKS.ONO- 

300- 

---- 

SMPUVA  LIIKENNE  
(1780A10N81)  - 

–200--- 

PONTUVALIIKENNE  
(1800  MC80jII8(AISTA)  

S  ULKUMIA  20 MN. 

-20 	-15 	-lO 	-8 	0 	5 	10 	15 	20  

AIKA  (min)  



LUTE 5  

JONOVAROITUKSEN OHJAUSLOGIIKAT  

OHJAUS AUTOMAATTISESTILIIKENNETILANTEENMIJKAAN 
JAKSO  II  POHJOISEEN 

OhJ€Ima-
ckeI 

MP3O/1 	ON Ttccncnkonqeus Ikiutkyrriyscrvm 
<Vdczl Vdl djddIedkea'kdstaiIn-dsimIa  

EI  

MP3OI2 	ON T&cia:ncnkoncis Ikutkyrysavai 
<VdcEl Vdl dqiddIevei-rnakdstaIImdsimdIa  

EI 
Kiila  10OkrnA  
K21 lo  
Kl1250  
K 11270  

K1121a 	 vadtusmskkIJatekslirri<sI 
K1122a 	I 	 0 

K113la M'kki 	meksI.  J 	siltcdicljs (IdikoAl  td  BiO) 
K213.la  niin  Kl  13.lb K2i3.lb(oidfo'asiIta)  
Kl  )3.2a  Ma'kki irnsi.  J 	siItajs (IchkoAl  td  BiO) 
K213.2a  niin  Kl  13.2bJaK213.2b(hsddI 	2,8 km)  
Kl  13.3e  Ma'kkl RJmesi,  J 	siltcrkiJcus (IdikoAl, Bl.Otd 
K213.3e  D1 -4)dln  Kl  133l 	K213.3b(  80  kmjti) 

MP3O/1 	EI  I 	ako nqeus Ika-iut kymyscrvcn 
<Vdcs2 Vd2 d,jdeIIedkecn kdsfcn iImdsimdla  

ON  

MP3OI2 	EI  T 	td 	ko  nqejs Iczkut kyriysavai 
<Vdc2 VdcE2 dqijdIevczrn-icn kdstcn ilmdslmdlo  

ON ____________ 

MP2O/1 	EI  Ttcxrcnkoncçeus Ikutkymyscrva 
<VdcE2 Vdcz2 dcpJdIedkecn kdsta IImdsImIa 

rniffsstesÖ  W20 
ON  
K113.lc Jcnc,.icrdlus 
K213.lc 
K113.2d Etäsyys kthtee500m 
K213.2d 
K113.3c óOkrnA'i 
V91.'r' 

K1125b 	 80kmft 
K1127b 	 0 

Kilib 
K211b 	 0 

K1121e 	 rruuva 
K1123e  
121,  Kl123 	 tsfl ilerwhkaturur 
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dkc1c  kurin ndlcus 

I tdxn cnko ncus ncussut kynnyscrvm 
Vyk62 yhpjddle dkecn kdstcn ilrndsimIo 
nitfcusijstesä MP2O 

Icskuri kä'nthn  

Onko etdsyys kcttee  500 m dlut 
 yli  3 rrinuuffla 

Etasws kciteea rneä<sl 

Kl 13.lc 
K213.lc 
Kl l3,2c 
K213.2c 
Kl l3.3b 
K213.3b 
K1121e 
Kl1  23e  

Kl 12l,K1123 

MP3O/1 
>Vyks2 

MP3O,2 
>Vylcs  2 

MP3O/1 
>Vy1 

MP3012 
>VyIäsl 

Jcmci-dlus tdrdntcrn 

Etösyys kdte een  1,0 km 

80 kmX 

rruu vcna 

t<sfl  lie ruuhkculunut' 

I tc1ctn mk0 nqus nmss  ut kynnysavcn 
VyIs2 yUpjdeHe dkecn kdstcn ilrrdsimlo  

I tdom cnko nqeus ncussut kymyscrvcn 
Vyl2 yl4aiddle vce-rnicn kdstm ilmdslmIa 

I tdxn mk0 njs ncussut kynnyscrvm 
V1s 1 thpJde dkea kdstcn Irrsimeta 

I tcfcrn mk0 ncçajs ricussut kymyscrvcn 
Vyl yIpJddlevcrncnkdstmiInyjsjmdIo 

Kl1  25b 
	

80 kmiti 
Kl  127b 
Kl1 lb 
K21 lb  

Kl l3.lo 
	

M'kki imksi. Jc siltcrbjcijs (lctkoAl  td B 1.0) 
K213.la 	 nflnKll3.lh K2l3.1b(oattaasilto) 
Kl  13.2a 
	

Mkki rnesi. Jc6 siltcdicijs  (ldkoA1 id B 1.0) 
K2l3.2a 
	

din  Kl 132bjo K2l3.2bQisil  2,8 km) 
Kl l3.3e 
	

Mkki rnsi. J siItiws (lthko Al, 81.0 id 
K21 3.3e 
	

Dl-4  )  din  Kl  13.3h K213.3b(80 km,h) 
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OHJAUS  AUTOMAATTISESTILIIKENNETILANTEENMUKA.AN  
JAKSO  Ill  ETELÄÄN  

(- ) 

T  tdcrn  onko  ncnus  los  kenut kynnyscivon 
Vdcsl dcpjddledkeon kdstcn ilndsimella  

T  tctorn  onko  nqjs  Ios  kenut kynnysa'vcn 
Vdcs  I  dcpjddle  v  mion kdston ilrrcisimdla  

100  kmih 

vcrdtusrrkki jateksfl pirond<si  

Merkki  rned<si.  Jos  siltodijous (JdkoA1  td B 1.0)  
nHnSil3.ih 5213,ib(cwattcwasilta)  
Merkki  rrd<si.  Jos  siltodicus (ldkoAl  td B 1.0) 

 niin  51  l3.2bjaS2l3,2b(1isd<il  2,8 km)  
Merkki  irnksi.  Jos  siltorkous  (lohko  Al, B 1.0 td 
Di -4)niinSil3.3b S213.3b(8OkmTh)  

MP4013 
<Vdcsl  

ix  
MP4O/4 
<Vdcsi  

Sula 
 S211a 
 Si 12a 

S 105a  

S113.ia 
 S 213.1 a 

S 113.2a  
S213.2a  
Si 13.3e  
S213.3e 

MP4O/3 
	

I  totozm  onko  ncjs  los  kenut kynnysorvon 
<Vdcs2 
	

Vdos2 dcpjdelle dkecn kdstcn ilrrdsirrdla 

MP4O/4 
	

Tostatcrn  onko  ncçs loskenut kynnyscrvcn 
<Vdcs2 
	

Vdos2 dcpjdelle vosenmm kdstcn ilrrdsimefla 

dkdcskurin ndlcus  

MP5OiO 
<Vdcs  

S 1050 
Si  ilo 

 S21 lo 

5 113.1 
S 213.1 
Si 13.2c  
S213.2c  
Si 13.3 
S213.3 

T  tahxn  onko  ncçus Ics kenut kynnysa'vcn 
Vdos2 dopjdete dkeon kdstcn ilrrdsirneta 
ni#aJsistsö MP5O 

Jonoordtus 
 60  kmfr 

Jonowcrdfis 

lrrä  

60  krrt 
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LuTE  6 

E I 	 (tht€xn  kunna jcno cn rdslunut  
MP5Oi3 
>Vylä2  

S 113.1 C  Jmcwcrdius tdnintctn 
S213.lc 
S113.3c óOkmih 
S213.3c 
Silib 80krr4i 
S211b - 

S112b -' 	- 

EtOsyyskcbteeen500m S113.2d 
S213.2d  

T fc*crn mk0 ncceus ncussut kynnysavcn 
40i3  ja  40/4 	 Vyk2 yIpjdeHe 
>V4cs2 	 rrfttctissteessöMP40  

1 	I 	I 	I 	lckuri käyniiin 

T>3 	El 	 Gtkoetdsyyskditeoer500mdIut 
yH3rrinuuttia  

Si 13,2a 	I 	 Etãsyys kdteeer pirneasi 

ON 

MP4Oj3 T&dcxncnkoncçus nc*Jssutkynnysavco 
>Vyksi Vyks1 '4delIedkecnkdsfmilrrdsimla  

EI  

MP4O/4 Testdcrncnkoncçeus ncussutkynnysavcn 
>VyI1 Vyu51 	ijdlevcnkdstmilrrdsirrea  

EI  

Sillb 	 8Okm,h 
S2ilb 
S112b 

S113.la  Merkki 	rrksi. Jcs siltcrcus (lthkoAl  td BiO) 
S213.la nUnS  1 13.lh S213.lb(cwatfcwasilta) 
Si] 3.2a  Merkki  pirred<si. Jcs siltcdcus (ldko  Al td B 1.0) 
S213.2a rinS  1 13.2bjaS213.2bQiskiIRi 1,7 km) 
Si 13.3e  Merkki 	rnksi. Jcs siltcdlcus (lchkoA],  B 1.0  ta 
S213.3e  D1-4)niinSll3.3b S213.3b(8Okmih) 



LuTE  6  

MUUT  LIIKENTEENOHJAUSLOGIIKAT  
OHJAUS AUTOMAATTISESTI  LIIKENNETILANTEEN  MUKAAN 
JAKSOI POHJOISEEN  

MP 10/1 	ON I 	tdcrri mk0 ncçeus Ike-ut  kymysa'vcn 
<Vdc1 Vd1 dqjddIedkeaikdstmiImdsimIa  

EI  

MP1Oi2 Ttctxmkonqjs Ikutkynnysavm 
<Vdc1 Vdczl  

El 
Kilila 100kmfr 
K1113a 
K2113a 
K1109a Imeö 

MP1OJI T&ctnmkorqis Ikutkymyscrvm 
<Vdc2 VdcE2 dcpjdIe dkem kdstm IlrndsimIa  

ON  

MP1O/2 	EI  Ttctcn- cnkoricus Ikutkyrnyscrvm 
<Vdcs2 Vdc2 dcpdIevarinai kdstcn ilmdsimdla 

Killic óOkm,h 
K1113c 
K2113c 
Xli  09e  muu  va  Ile ruuhkojIunut 

Ttctwcnkonceis ncussutkymysavcn 
MP1O/1 	EI  Vd2 dcpjddIedkea-  kdstm iImdsimIa 
>Vyk2  

ON _________  
I &ctom mko ncçajs nwssut kyrrysavcn 

MP1Oi2 	EI  Vdcs2 dJdIe vrnm kdstm iImdsimIa 
>Vyks2  

ON  

MP1O/1 Ttdimkors nojssutkynnysavm 
>Vyksl VyI81 ykpjddIedkecn kdstcn iIrndsimIa  

EI  

MP 1012 1 	tocrr mko ncpais nissut kyrnysavm 
>Vyk1  V41 	jdIeviiinkdstmiIrndsimla 

El_____________ 

Killib 80krrti 
K1113b 
K2113b - 

K1109a 



T  tctcn  onko ncceus Icskut kynnyscrvcn 
Vdcs  I  dcpjdIe dkn kdstcn ilmdsmIa  

I ton  onko nqus Icskmut kynnyscrvcn 
Vdcsl dcpJddIevcsmcnkdstcniIrndsimJa 

lao kmTh  

I  tc*om  onko nqus Ickuf kymyscTvm 
Vdcs2 dcpidIe dkem kdstcn i!mdsmIo  

T  totcrn  onko nccjs cskut kynnyscrvcn 
Vdc2 dqudIevcserrmcn kdstcn ilrndsimlo  

60  km,ti  

muu vctrn teruuhkwtunur  

I  tctczn  onko ncus noussut kynnysavcn 
VyIcs2 yIdle dkm kdstm HrrdsimIa  

I  tdcxn mk0 ncçus  noussut kynnyscrvcn 
VyIs2 ykijdle vcsmim kdstcn ilmdsimdla  

T  tctcxn  onko ncçeus noussut kynnyscrvcn 
Vl yIidedkemkdstmiImdsimIa  

I  tctom  onko ncus noussut kynnyscrvm 
VyIl 	udIevcnnkdstmiIndsmda  

80  km,h 

2 	Muuttuvan  ohlausjärjestelmän yleissuunnitelma valtatielle  5,  Pitkälahti -  Vuorela, Kuopio 

LuTE  6  

OHJAUS AUTOMAATTISESTILIIKENNETILANTEEN MUKAAN 
JAKSOI ETELÄÄN  



I  tctcrn crko nceus lcskeut kynnysavm 
 Vd  1  dcpjddle dkecri kdstm UmdsinIa  

I  tctcrn mk0 rcçjs Ik&ut kynnysavcn 
Vdc  1  dcpddIe vcsrrnm kdstcn Ilmdslmeflo  

100  km,ii  

I  tctcn mk0 ncçejs Ikut kymysavm 
Vdcs2 dcpde dkem kdstcn ilmdslrnta  

I  tcictn cnko nces Ik -ut kymyscivcn 
Vdcs2 dcpjdevcsarntn kdstm iIrrdslmIa  

60  kmTh  

T  tctcxn mko nqjs nojssut kymyscrvm  
V12  lö dIedkem kdstm ilrndsIrrIa  

I  tcicxn mk0 ncçus nassut kymys avai  
V62  ykpJddIevein1al kdstm lmdsimdla  

I  tctcxn cnko ncçss nassuf kymysvm 
Vyks1 yIpjddIedkecn kdstm iImdslrrIa  

I  &ckxn mk0 rqus naJssut kymysavm 
VyI1 ,4cpjdIevcsrI-nm kdstm Ilrrdsimdlc  

80  krrh 

Muuttuvan ohjausjärjestelmän yleissuunnitelma valtatielle  5,  Pitkälahti -  Vuorela, Kuopio 	3  
LuTE  6  

OHJAUS  AUTOMAATTISESTILIIKENNETILANTEEN  MUKAAN 
JAKSO  Il  ETELÄÄN  



4 	Muuttuvan  ohjausjärjestelmän yleissuunnitelma valtatielle  5, Pitkälahti -  Vuorela, Kuopio  

LuTE  6  

OHJAUS  AUTOMAATTISESTILIIKENNETILANTEENMUKAAN 
 JAKSO  II  POHJOISEEN  

MP4O/1 	ON T 	tatcrn mk0 nccjs Icskut kynnyscrvcn 
<Vdcsl Vdcsl dcpidefledkecnkdstcnilmdsjrnellg  

El 

MP4O/2 	ON I 	tdctn mk0 ncçeus Icsk&ut kynnyscrvm 
<Vdcsl Vdcsl dqudIevcsn-nmkdstcnjjmdsjmdla  

EI  
K145a  100 krrVn 
K245a - 	 - 

MP4O/1 	El TtcEcrnmkoncçeus lcskmufkyrnyscrvm 
<Vdcs2 Vdcs2 dcpjddle dkecn kdstm iIrrdsimla  

ON 

MP4O,2 	EI  T 	tcom mk0 ncçus 	kuf  kynnyscrvcn 
<Vdcs2 Vdcs2 dq Jddlev1Tncn kdsfai ilmdsimdla  

ON 

K145c åOkmih 
K245c - 	 -  

T 	tcic 	mk0  nus  nojssut kymysvm 
MP4O/1 	EI  Vdcs2 dcpJdle dkecn kdstcn Ilmdsimdla 
>Vyläs2  

ON 
I 	tcicm mk0 ncçeus ncxissut kynnyscrvm 

MP4OI2 	El Vdcs2 dcpdete vcsamm kdsfm ilmdsimlo 
>Vyläs2  

ON 

MP4O»  T 	tctom mko ncs ncussut kymyscrvm  
>Vy 	1 Vyk  1 ykpjdeHe dkecn kdstm Irndsimla 

El 

MP4Oj2  I 	tcIco mko ncçes ncussuf kynnyscrvcn 
>Vyfts  1 Vyl1 	pjdeIlevcs -nrnm kdstm ilmdsimdlo  

El 

K145b 	 8OkmTh 
K245b 	 - - 



LJIKENNEKES KUS  VERKKO  

	

WEB-CLIENT 	WEB-CLIENT 	WEB-CLIENT 	 WEB-CLIENT 

HKI 	TRE 	Sorsasalo 	JOE 
r 1 	1 	 _______  

I  intranet 	I 	TIENET TCP/IP 	I 
Internet-palvelut, tietokannat  

tiesääjärjestelmä  
1)  ATANET/FÄSTNET  

',DN  
Huolto- 

C-client 	 WEB-SERVER 

_- 	 -  I 	VT 5 
VT 5 	 Pitkälahti- 
Pit a a ti 	 \ 	 Vuorela 
Kellolahti 	 NV 

TCP/IP 	 Kuituyhteys 	 TCP/IP 

TIFSAA- 	 kaL ' 7 J i4  
ASIMA  r 	 __ 	 Lieeen  

m 

C.)  
I- 
m  z 
—I 
-o 
m  

Laajennus 

liikenteenlas 
kentalaitteet  

Nykyinen järjestelmä  

r 
—I m 
-.1  



LuTE  8  

LIIKENTEENLASKENTALAITTEIDEN 
 TI  ETOVI RTAKUVAUS 

•  TIEDON OSOITE 	 MP1O 	KELLONAIKA  1  kr11 vrk 
• AIKA1/lOOs 
•  AJONEUVON NOPEUS 
• ILMAISIMIENVARATTUNAOLO IKA 
• ILMAISINVIKA 
• KORTTIVIKA 

OHJAUSKOMENTOJEN  LASKENTA 
TIETOJEN TALLENNUS 
(JOKAINEN AJONEUVO) 

KERUUKONE 

•  TIEDON OSOITE 
vrk 

•  AIKA 
• LIIKENNEMÄÄRÄ/1  min 
•  KESKINOPEUS  /1 min 

HAKUKOMEN  NOT 
• VARAUSASTE [%  /1 min] 
• ILMAISINVIKA 
• KORTTIVIKA 
• NOPEUSSUURE V(k)  

JOS  HALYTYS  VÄLITTÖMÄSTI  
• VARAUSASTE  

JOS  HALYTYS  VÄLITTÖMÄSTI  
• PYYDETYTLOKIT 

KELLONAIKA  1 kr11 

ALFA 
K-arvo 
LOKIEN  

WEB-serveri 

• OHJAUSKOMENNOT  
MERKKIEN OHJAUSLOGIIKKAAN 

TIELAITOKSEN 
LIIKENNEKESKUSVE 

RKKO 
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