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TIIVISTELMÄ 

Liikennöintiolosuhteiden  mukaan  muuttuvilla opasteilla  pyritään paranta-
maan liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta  ja  matkustusmukavuutta. Euroop-
patiellä  18 on  yhtenäisiä  muuttuvilla opasteilla  varustettuja  tiejaksoja  valta-
tiellä  1  välillä  Salo-Lohjanharju  sekä valtatiellä  7  välillä  Siltakylä -Summa. 

 Lisäksi tiellä  on  joitakin yksittäisiä muuttuvia opasteita.  

Muuttuvilla opastei  Ila  varustetuilta tiejaksoi lta  saadut kokemukset osoittavat, 
että muuttuvat  opasteet  parantavat liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen suju-
vuutta pienentämällä  keskinopeuksia  ja  nopeuksien  hajontaa. Myös tien- 
käyttäjiltä saatu palaute  on  ollut suurimmaksi osaksi positiivista. Teknisellä 
puolella löytyy vielä  kehitettävää  esimerkiksi tietoliikenteen  ja  ukkossuoja-
uksen  osalta. 

Tämän raportin tarkoituksena  on  esitellä  E18-tiellä sijaitsevat muuttuvat  
opasteet  ja  pyrkiä luomaan eri  tiepiirien  alueella  sijaitseville  muuttuvien  
opasteiden tiejaksoille  yhtenäiset  ohjausperiaatteet.  Tällöin esimerkiksi  lii-
kennekeskusten päivystäjien  on  helpompi valvoa  ja  ohjata myös muiden  
tiepiirien  muuttuvia opasteita. Myös  tienkäyttäjän  kannalta yhtenäiset  ohja-
usperiaatteet  antavat  luotettavamman  kuvan järjestelmien toiminnasta.  

Ohjausperiaatteissa  on  kuvattu  El 8-tien  muuttuvilla opasteilla  varustettujen  
tiejaksojen  sijainti, laajuus sekä toimintaperiaate. Lisäksi esitellään muuttu-
vien  opasteiden  ohjaukseen käytettävän  tiesääjärjestelmän  toiminta,  sää-  ja  
kelitiedon  kerääminen  tiesääasemien  avulla sekä  sää-  ja  kelitiedon  jakami-
nen  keliluokkiin. 

Ohjausperiaatteissa  on  esitetty  El 8-tiellä käytettävissä  muuttuvissa  opas -
teissa näytettävät  rajoitukset, varoitukset  ja  tiedotukset  sekä  opasteiden  
toimintaperiaatteet.  Raporttiin  on  kirjattu myös muuttuvien  opasteiden  ohja-
ukseen vaikuttavat olosuhteet,  opasteiden  ohjaus  häiriötilanteissa  sekä  
opasteiden merkkiloki.  

Lopuksi selvitetään  liikennekeskuksen  toiminta  opasteiden  valvonnassa  ja 
 ohjauksessa,  käsiohjauksen  käyttö  automaattiohjauksessa, ohjaustapahtu

-mien  ja  häiriötilanteiden  dokumentointi sekä ilmoitukset teknisissä  häiriöti-
anteissa. 
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ABSTRACT 

The objective of the variable message signs is to improve the efficiency and 
safety of transport system as well as to increase travelling comfort by con-
trolling signs according to existing traffic and road conditions.  ln  E18 road 
there are continuous road sections provided with variable message sings in 
main road 1 between Salo-Lohjanharju  and in main road 7 between  Silta-
kylä-Summa.  ln  addition there are also some individual variable message 
signs in E18 road. 

The experiences from  ElS  road have shown that the variable message 
signs improve the efficiency and safety of traffic by decreasing average 
speeds and deviation of the speeds. The feedback from road users has 
mainly also been positive. There are however still developing matters in 
technical side for example in data communications and  overvoltage  protec-
tion sectors. 

The aim of this report is to present the variable message signs of E18 road 
and create the uniform traffic management policy of variable message sings 
located in different road regions. The uniform traffic management policy 
facilitates the monitoring and control of variable message signs of other 
road regions.  ln  addition the road users get more reliable impression of 
system's function, when the traffic management policies are similar. 

The traffic management policy of variable message signs for E18 road in-
cludes general information of the road sections provided with variable mes-
sage signs and information of monitoring and utilising of road weather data. 
The report also presents the variable message signs used in E18 road and 
control of the signs.  ln  the end the operation of traffic management centre in 
the monitoring and controlling of variable message signs is described. 

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



ALKUSANAT  

Kaakkois-Suomen tiepiirissä laadittiin vuonna  1997  sääohjatulle  tielle 
muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteet valtatien  7  tiejaksolle  välille Silta- 
kylä -  Summa.  Ohjausperiaatteet  kirjoitettiin toisaalta selkeyttämään lilken-
nekeskuspäivystäjille, miten muuttuvilla opasteilla varustettu tiejakso  on 

 suunniteltu toimivan  ja  toisaalta, miten liikennekeskuspäivystäjän tulee toi-
mia erilaisissa ohjausjärjestelmään liittyvissä häiriötilanteissa. 

Suomessa  E18-tiellä  on  muuttuvia opasteita Kaakkois-Suomen, Uuden-
maan  ja  Turun tiepiireissä. Tässä työssä pyrittiin kokoamaan  koko  tiejakson 

 muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteet yhteen raporttiin. Eri tiejaksoilla 
käytettävät ohjausperiaatteet eivät vielä ole täysin yhteneväiset. Kuitenkin 
muuttuvien opasteiden käytöstä  ja  vaikutuksista erilaisissa tieympäristöissä 
saatavien kokemusten mukaan ohjausperiaatteita tulee päivittää edelleen 
yhdenmukaisempaan suuntaan. 

Ohjausperiaatteiden laatimistyöhön  osallistuivat Uudenmaan tiepiiristä lii-
kenteen paveLupäällikkö Arvo Pehkonen, dipiomi-insinööri Pekka Rajala  ja  
liikennetutkija  Mauri Pyykönen, Turun tiepiiristä liikenteen palvelupäällikkö 
Reijo Hörkkö  ja  liikennekeskusvastaava  Juha Ylikorpi sekä Kaakkois- 
Suomen tiepiiristä liikenteen palvelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola, tekniikan 
ylioppilas Inna Yli-Mäenpää, diplomi-insinöori Jaakko Myllylä  ja  kehittämis

-päällikkö Petteri Portaankorva. 

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

Kouvolassa, joulukuussa  1999  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenteen palvelut 
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I E18-TIEN MUUTTUVAT OPASTEET  

1.1 	Yleistä  

Eurooppatie  18  Suomessa  on tieyhteys  Turun  ja  Naantalin satamista pää-
kaupunkiseudun kautta Vaalimaan  rajanylityspaikalle  (kuva  1). E18-reitti 
muodostuu pääosin kansallisista  valtateistä  1  ja  7  sekä  kantatiestä  50  (Kehä 

 Ill). E18-tien  kokonaispituus  on  noin  350 km,  josta noin  150 km on  moottori-
tietä  tai kaksiajorataista  tietä. 

Vuonna  1996  alkoi Tieliikenteen  telematiikka -  E18-kokeilualue  —projekti, 
joka päättyi vuoden  1998  lopussa.  Kokeiluprojektissa  asennettiin tien var-
teen uusia  havaintolaitteita, muuttuvaa  tietoa sisältäviä  liikennemerkkejä  ja 
tiedotustauluja,  kehitettiin  tiedonsiirto-  ja tiedonkäsittelyjärjestelmiä,  lisättiin 

 tiedotuspalveluja  sekä arvioitiin järjestelmien toi  mivuutta  ja  vaikutuksia. Ko-
keilun tavoitteena  on  kehittää yksittäisistä  järjestelmistä  tehokas  ja  toimiva 
liikenteen  hallinnan  väline,  jota  voidaan kokeilun päätyttyä soveltaa myös 
muualla maassa.  

E18-tien  muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksoilla  pyritään parantamaan 
liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta  ja matkustusmukavuutta  säätä-
mällä vaihtuvat  nopeusrajoitukset keliä  vastaavaksi  ja  tiedottamalla muuttu-
van varoitusmerkin  ja tiedotustaulun yhdistelmillä  vallitsevasta  kelistä.  E18- 
tien  muuttuvilla opasteilla  varustetut  tiejaksot  ovat valtatie  1  Salosta Lohjan- 
harjulle  ja  valtatie  7 Pyhtään Siltakylästä Vehkalanden  Summaan. Lisäksi 
tiellä  on  joitakin yksittäisiä muuttuvia opasteita.  

LO 	 cOTF 

VENAJA  
VA WTAA 

HA4KO  

Kuva  1. E18-tien muuttuvat  opasteet.  

1.2  Kokemukset  

M uuttuvilla opasteilla varustetuilta tiejaksoilta  saadut kokemukset osoittavat, 
että  liikennöintiolosuhteisiin  perustuvalla  ajantasaisella  liikenteen  tiedotuk-
sella  ja ohjauksella  on  käyttöä myös laajemmassa mittakaavassa. Vuonna 

 1997  valmistuneessa  "Sää-  ja kelitietoon  perustuvan liikenteen  ohjausjär-
jestelmän  vaikutukset  Kotka -  Hamina -moottoritiellä"  —vaikutustutkimukses

-sa  havaittiin, että muuttuvat  opasteet  moottoritiellä parantavat  liikenneturval- 

TURMJ  
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lisuutta  pienentämällä keskinopeuksia  ja  nopeuksien  hajontaa. Kuituoptisia 
muuttuvia nopeusrajoituksia myös noudatettlin paremmin kuin kiinteillä  no

-peusrajoitusmerkeillä varustetulla vertailutiellä.  Ajoneuvojen aikaväleihin 
moottoritiellä järjestelmällä ei todettu olevan vaikutusta. 

Vuonna  1999  valmistuneessa  "Sää-  ja  kelitietoon  perustuvan liikenteen  oh
-jausjärjestelmän  vaikutukset yksiajorataisella osuudella valtatiellä  7"  —vaiku-

tustutkimuksessa  havaittiin, että muuttuvat opasteet yksiajorataisella tiellä 
oikein käytettynä vaikuttavat niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hy-
vällä kelillä havaittu keskinopeuden nousu oli kohtuullista parantaen liiken-
teen sujuvuutta. Huonolla kelillä nopeusrajoituksen alentaminen pienensi 
keskinopeutta  ja  vähensi lähellä ajamista, mikä  on  liikenneturvallisuuden 
kannalta myönteistä. Saadut tulokset osoittavat, että vaihtuvan nopeusrajoi-
tusjärjestelmän käyttö asettaa suuret vaatimukset ohjausjärjestelmälle. 

Myös tienkäyttäjiltä saatu palaute  on  ollut suurimmaksi osaksi positiivista. 
Valtaosa kuljettajista  on  sitä mieltä, että  kelin  mukaan muuttuvat opasteet 
ovat käyttökelpoisia  ja  parantavat liikenneturvallisuutta. Opasteiden antaman 
informaation  on  myös todettu olevan asianmukaista.  

Mu  uttuvien opasteiden  teknisessä toi mivuudessa  ja  ajantasaisuudessa  on 
 kuitenkin parantamisen varaa.  Kelin  havainnointi automaattisesti  ja  luotetta-

vasti  on  edelleen ongelmallista. Järjestelmän tekniikka ei ole etenkään tieto-
liikenteen osalta varmaa  ja  ongelmia aiheuttavat myös ilmastolliset ylijännit

-teet  (ukkonen). 

Liitteessä  1 on  esitetty luettelo aiheeseen liittyvistä vaikutustutkimuksista.  

1.3 	Muuttuvilla opasteilla  varustetut tiejaksot 

Turun tiepiiri 

Kokeilutieosuus  Salosta Uudenmaan tieplirin rajalle  (kuva  2)  rakennettiin 
vuonna  1998.  Liikennettä ohjataan  37  kilometrin pituisella tieosuudella  22 

 kuituoptisella muuttuvalla nopeusrajoitusmerkillä  ja  neljällä muuttuvan va-
roitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmällä. Onnettomuusriskiosuuksilla  on 

 säilytetty aikaisemmin asetetut kiinteät  80 km/h  ja  60 km/h  nopeusrajoitus- 
merkit. Ainoastaan Kruusilan liittymän  ja  ohituskaistan  kohdalla oleva nope-
usrajoitus  80 km/h on  poistettu. Tieosuudella  on  yhdeksän tiesääasemaa 
sekä neljä kelikameraa. Liikenteen automaattisia mittausasemia  (LAM)  ky-
seisellä välillä  on  yksi. 

Yhtenäisen muuttuvien opasteiden tiejakson lisäksi  Salo-Paimio  välillä Tupu-
rissa, Korvenmäessä  ja  Kurjenmäessä  on  muuttuvat liukkaasta ajoradasta 
varoittavat merkit  ja  Halikossa  E18  —tien  ja  Mt 224:n  liittymässä  on  muuttuva 
liikennevaloista varoittava liikennemerkki  (kuva  1).  Turun  ja  Salon  välisellä 
tieosuudeila  on  myös yksi Sevensegment —tekniikalla toimiva nopeuden-
näyttötaulu, jossa yli  10 km/h  ylinopeus osoitetaan näyttämällä ajonopeuden 
sijaan vaakasuuntainen palkki. 
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r.amaKesKus ZUVV  

Kuva  2.  Kokellutieosuus  Salosta Uudenmaan  tie  piirin rajalle. 

Muuttuvia opasteita ohjataan Turun  tai  Uudenmaan tiepiirien liikennekes-
kuksista käsiohjauksena tiesääasemilta, kelikameroista, kelikeskuksesta, 
tien kunnossapitäjiltä  ja  poliisilta tulevan tiedon perusteella. Apuna voidaan 
myös käyttää tutkakuvia  ja  ennusteita. Ohjausjärjestelmän perusperiaattee-
na  on  graafinen  PC-ohjaus, jolla ohjataan ohjelmoitavia logiikkalaitteita, jotka 
puolestaan ohjaavat opasteita. Valvomo-PC on  etäkäytettävissä  modeemin 
sekä lähiverkon kautta. 

Uudenmaan  tiepilri  

Vuonna  1997  rakennettu muuttuvien opasteiden tiejakso sijaitsee valtatiellä 
 1  ulottuen Uudenmaan tiepiirin rajalta Sammatin tienhaarasta Lohjanharjulle 
 (kuva  3).  Tieosuus  on  kaksikaistaista sekaliikennetietä  ja sen  pituus  on 16 

km.  Tielle  on  asennettu  11  muuttuvaa kuituoptista nopeusrajoitusmerkkiä  ja 
 neljä varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmää. Saukkolasta länteen päin 

 on  säilytetty kaksi kiintein nopeusrajoitusmerkein varustettua aluetta.  Tie- 
osuudella  on  yhteensä  11  tiesääasemaa,  yksi kelikamera, yksi liikennekame

-ra,  yksi  LAM-asema sekä viisi Boschin liikennemittausasemaa. 

Yhtenäisen sääohjatun tiejakson lisäksi Nummi-Pusulan Koikkalan  mutkassa  
(Vtl)  on  kaksi muuttuvaa kelivaroitusmerkkiä, Pernajassa (Vt7)  on  kaksi 
muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä, joihin liittyy yksi tiesääasema. Lisäksi 
Sipoossa  on  moottoritiejaksolla (Vt7)  neljä muuttuvaa hirvivaroitusmerkkiä. 
Porvoossa (Vt7)  on  Helsinkiin päin ajaville yksi  LED  —tekniikalla toimiva  no

-peudennäyttötaulu,  joka sisältää ylinopeusnäytön. 

Lohjanharju - Sammatin  tienhaara  välisen  tieosuuden muuttuvia nopeusra-
joitus-  ja  kelivaroitusmerkkejä  ohjaa automaattinen tiesääjärjestelmä. Merk-
kejä  on  mandollista ohjata myös käsin Uudenmaan tieplirin liikennekeskuk-
sesta. Pernajassa  ja  Koikkalassa  sijaitsevia yksittäisiä muuttuvia opasteita 
ohjataan automaattisesti Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksesta. Myös 
muuttuvaa hirvivaroitusjärjestelmää ohjataan automaattisesti. 
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- '  Sammatti  
C  Karttakeskus  2000  

Kuva  3: Kokeilutieosuus  Uudenmaan  tie  piirin rajalta Lohjanharjulle. 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  

Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella muuttuvilla opasteilla varustettua  E18- 
tietä  on  valtatie  7  tiejaksolla Pyhtään Siltakylästä Vehkalanden  Summaan 

 (kuva  4).  Kokeilutieosuuden moottoritiejaksolla  Kotkan  Otsolasta Vehkalah
-den  Summaan  on  ollut käytössä  3.11.1994  alkaen  36  muuttuvaa nopeusra-

joitusmerkkiä  sekä  5  muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistel-
mää. 

/ Tdfl Mets 

korpic_\Veh 
T'av  asti  la 

tkaHi "'MyIlykyIa  No  
fi fSalmenkyla 

, Pernoo  
Kymin  .ansi'kyla 

SiItakyl 

-I>-,- -  Pyhtää  Heinla 
) Karttakeskus  2000  

ka!lio 	Vilniem  
y  Karhula  

Ic  ?V  

KOTKA 
MäntI2  

Kuva  4. Kokeilutieosuus Pyhtään Siltakylästä Vehkalanden  Summaan. 

Vuonna  1997  hanketta laajennettiin  Kotkan  Otsolasta Pyhtään Siltakylään. 
 Jatkettu tieosuus sisältää moottoritietä, moottoriliikennetietä  ja  sekaliikenne

-tietä. Sääohjatun tien kokonaispituus Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella  on 
25  kilometriä  ja  se  sisältää yhteensä  66  muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä,  
13  muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmää sekä  5  tiesää- 
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asemaa. Lisäksi tieosuudelta  on 2  kelikameraa  sekä  7  liikenteen automaat-
tista mittauspistettä. 

Muuttuvien opasteiden lisäksi valtatiellä  7  Haminan kohdalla  on  kaksi  LED  - 
teknilkalla  toimivaa nopeudennäyttötaulua. Tauluissa ei ole ylinopeus- 
näyttöä.  
M  uuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä  sekä muuttuvien varoitusmerkkien  ja  tie

-dotustaulujen  yhdistelmiä ohjaa automaattinen tiesääjärjestelmä. Tarvittaes-
sa näille muuttuville opasteille voidaan antaa automaattisen ohjauksen ohit-
tavia ohjauskäskyjä Kaakkois-Suomen  ja  Uudenmaan tiepiirien liikennekes-
kuksista,  Kotkan  tukikohdasta sekä sääohjatun tien varressa olevasta tekni-
sestä rakennuksesta ("muumitalo").  

1.4 	Vastuu  ja  auditointi 

Tiesääjärjestelmästä  sekä muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteista vastaa 
Turun  ja  Kaakkois-Suomen tiepiirien alueilla tiehallinnon liikenteen palvelut 
-yksikön päällikkö. Uudenmaan tiepiirissä vastuu  on  liikennekeskuksen pääl-
liköllä.  

Muuttuvien opasteiden ohjausjärjestelmät  ja  —periaatteet pyritään auditoi-
maan säännöllisesti sekä merkittävien osakokonaisuuksien valmistuttua. 
Turun  ja  Uudenmaan tiepiirien järjestelmät auditoidaan vuoden  2000  aikana. 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä järjestelmä auditoitiin lokakuussa  1997  ja  seu-
ranta-auditointi pidettiin elokuussa  1998.  Seuraava seuranta-auditointi jär-
jestetään vuoden  2000  aikana. 
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2 SÄÄ- JA  KELITIETOJEN  HAVAINNOINTI  JA  HYÖDYN-
TÄMINEN  

2.1 	Tiesääjärjestelmän  toiminta  

Tiesääjärjestelmän keskustietokone  kerää  sää-  ja  kelitiedot  sekä niihin liitty-
vät varoitustilatiedot tiesääasemilta kiinteän kaapeliyhteyden kautta määrä-
tyin väliajoin tietojen varastointia  ja  analysointia varten. Keskustietokoneella 
analysoidaan tiesääasemilta saatujen  sää-  ja  kelitietojen  perusteella keli- 
luokka  ja  määritetään  suositukset nopeusrajoituksista sekä suositukset 
muuttuvissa varoitusmerkkien  ja  tiedotustaulujen yhd istelmissä esitettävistä 
tiedotuksista  ja  mandollisista varoituksista. Nopeusrajoitukset  ja  tiedotukset 

 sekä mandolliset varoitukset lähetetään opasteiden ohjauslogiikkalaitteiston 
kautta muuttuville opasteille. 

Tiesääjärjestelmässä  pyritään määrittämään saatavissa olevien  sää-  ja  keli- 
tietojen perusteella sopiva nopeusrajoitus muuttuvilla nopeusrajoituksilla 
varustetuille tiejaksoille, joita ohjataan ensisijaisesti automaattisesti. Nopeus-
rajoituksen määrittämistä keliin soveltuvaa nopeusrajoitusta korkeammaksi 
väItetään. Tiesääasemalta kerättävän  sää-  ja  kelitiedon  perusteella ohjataan 
ensisijaisesti tiesääasemaa lähinnä olevaa ohjausjaksoa. Muuttuvilla opas - 
teilla  varustettuja tiejaksoja ohjataan lisäksi laajempina kokonaisuuksina 
yhdistämällä eri tiesääasemilta saatuja näkyvyystietoja. 

Turun tiepiirissä liikennekeskuksen päivystäjä seuraa tiesääjärjestelmän 
tietoja  ja  tekee tarvittavat muutokset muuttuviin opasteisiin manuaalisesti. 
Käsiohjauksen etuja automaattiseen ohjaukseen verrattuna ovat lyhyemmät 
viiveet merkkien ohjauksessa sekä mandollisuudet ennakoida olosuhteiden 
muutosta. Pelkän käsiohjauksen olevien järjestelmien haittana  on  saavuttaa 
tasalaatuinen ohjaus myös aikoina, jolloin liikennekeskuspäivystäjän toiminta 

 on  muutenkin kiireistä.  

2.2  Tiesääasemat  

El 8-tien muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksoilla käytetään kahta eri- 
tyyppistä tiesääasemaa. Vanhemmat tiesääasemat ovat  Milos 200  —tyyppiä 

 ja  uudemmat  Rosa  —tyyppisiä.  Rosa  tiesääasemiin  voidaan liittää useampia 
antureita sekä haluttaessa myös orja-asema. 

Turun tiepiirin muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksolla  on  seitsemän 
 Rosa  tiesääasemaa  sekä kaksi  Milos 200  tiesääasemaa.  Uudenmaan tiepii-

nfl muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksolla  on  neljä  Rosa  tiesääasemaa 
 ja  Kaakkois-Suomen tiepiirin muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksolla 

kolme  Rosa  sekä kaksi  Milos 200  tiesääasemaa. 

Tiesääasemista  tehdään kelihavainnot erikseen tiejakson molemmille ajo-
suunnille. Tiesääasemiin kuuluu antunisto, joka sisältää tuulen nopeus-  ja 

 suunta-anturin, ilman-, tienpinnan-  ja  tierungon  lämpötila-antunit, ilman  kos -
teusmittanin,  sateen  intensiteettiä  ja  määrää mittaavan sadeanturin sekä 
tienpinnan tilaa mittaavia antuneita. Kaikkien tieplinien tiejaksoilla  on  lisäksi 
kolme tiesääasemaa, jotka sisältävät näkyvyyttä  ja  sateen  olomuotoa  mit- 
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taavan anturin.  Kaikissa  tiepiireissä  on  myös yhdellä  tiesääasemalla  vesistö- 
sillan  kannen tilaa mittaava  anturi.  

23 	Keliluokat 

Tiesääjärjestelmässä tiesääasemilta  kerättyjen  sää-  ja kelitietojen  perus-
teella automaattinen  ohjausjärjestelmä  jakaa tiedon  keliluokkiin. Muuttuvilla 
opasteilla varustetuilla tiejaksoilla  käytetään neljää  keliluokkaa  (A, B, C  ja  D). 

 Keliluokkaan  hyvä keli  (keliluokka  A)  määritellään tilanteet, jolloin  tie on  kui-
va  tai  kostea eikä mitään  kesäkelistä  poikkeavaa ole havaittavissa.  Keliluok-
kaan  huono keli  (keliluokka  C)  määritellään tilanteet, jolloin keli  on  selvästi 
huonontunut.  Keliluokkaan  erittäin huono keli  (keliluokka  D)  määritellään 
tilanteet, jolloin  keliolot  ovat erittäin vaikeat. Muut tilanteet kuuluvat  keliluok-
kaan  normaali keli  (keliluokka  B).  

Eri  tiejaksojen muuttuvissa nopeusrajoitusmerkeissä  käytettävät  nopeusra-
joitukset määritetään  eri  keliluokkien  perusteella. Turun  ja  Uudenmaan tiepii-
rin järjestelmissä kaikilla  ohjausjaksoilla  käytetään samaa  nopeusrajoitusta 
keliluokissa  A  ja  B.  Nopeusrajoitukset  on  esitetty  tiepiireittäin  taulukoissa  1, 2 

 ja3.  

Taulukko  1:  Turun tiepiirin  tiejaksoilla  käytettävät  nopeusrajoitukset  eri 
 keliluokissa. 

Keliluokka 
] 	

Käytettävä nopeusrajoitus  km/h  
Uudenmaan tiepilrin  raja  - Kitula 	Kitula -  Muurla 	Muurla  -  Salo 

A  Hyvä keli  100 100 100 
B  Normaali  100 100 100  

keli  

C  Huono  80 80 80  
keli  

D  Erittäin  60 60 60  
huono 
keli 

Taulukko  2:  Uudenmaan tiepiirin  tiejaksoilla  käytettävät  nopeusrajoitukset  eri 
 keliluokissa. 

Keifluokka  Käytettävä nopeusrajoitus  km/h  
Koisjärvi 	Saukkola 	Saukkola - Olnola 	Olnola -  Turun tiepilrin  raja 

A  Hyvä keli  100 80 100 
B  Normaali  100 80 100  

keli  

o  Huono  80 80 80  
keli  

O  Erittäin  60 60 60  
huono 
keli 
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Taulukko  3:  Kaakkois-Suomen tiepiirin  tiejaksoilla  käytettävät  nopeusrajoitukset  
eri  keliluokissa. 

Keliluokka  Käytettävä nopeusrajoitus  km/h  
(suluissa edellisistä poikkeavat  talviajan nopeusrajoitukset  km/h) 

Pyhtaan Siltakylä Mokran Mokra -  Karhulan Keltakallio  Summa 
motellin - Mokra  liittymä Karhulan tiesää- -  Summa - Poit- 
liittymä tiesäa-  asema  -  sila  

asema Keltakallio  

A  Hyvä keli  60 100 80 100 100 120 (100) 100 

B  Normaali  60 80 80 100 100 100 100  
keli  

C  Huono  60 80 60 80 80 80 80  
keli  

D  Erittäin  60 60 60 60 80 80 80  
huono 
keli 
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3  KAYTETTAVAT OPASTEET  

3.1 	Muuttuvat  nopeusrajoitusmerkit  

E18-tien  muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksoifla  käytetään  kuituoptisia 
nopeusrajoitusmerkkejä,  joissa näytetään  sää-,  keli-, liikenne-  ja  näkyvyys- 
olosuhteiden mukaan joko automaattisesti  tai  manuaalisesti vaihtuvia nope-
usrajoituksia.  Kokeilutieosuuksilla  käytettävät vaihtuvat  nopeusrajoitukset  60 
km/h, 80 km/h, 100 km/h  ja  120 km/h  ovat  tiepiirien nopeusrajoituspäätösten  
mukaisia. Nopeusrajoitus  120 km/h on  käytössä ainoastaan  Kotka-Hamina 
välisellä moottoritiellä  1.3-31.10  välisenä aikana.  Häiriötilanteessa  muuttuvat  
nopeusrajoitusmerkit  voidaan tarvittaessa sammuttaa.  

3.2 	Muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmät  

E18-tien  muuttuvilla opasteilla varustetuilla tiejaksoilla  käytetään  sää-  ja  keli- 
olosuhteiden mukaan vaihtuvien  varoitusmerkkien  ja  tiedotustaulujen  yhdis-
telmiä  (kuva  5),  joiHa  voidaan varoittaa  kelistä  tai  muusta liikennettä haittaa- 
vasta tekijästä.  Kokeilutieosuuksilla  käytetään  kuituoptisia  varoitusmerkkejä 
sekä  LED-tekniikalla toteutettuja  tiedotustauluja.  

Kuva  5.  Muuttuvan varoitusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmä. 

Muuttuva varoitusmerkki  on  normaalitilanteessa  pimeänä. Tarvittaessa näy -
tettävät varoitusmerkit  ovat liukas  ajorata,  muu vaara  tai  tietyö  (kuva  6). 

 Muuttuvassa  tiedotustaulussa  voidaan esittää  esiohjelmoituja tekstiviestejä,  
jotka koostuvat kandesta enintään kymmenen merkin pituisesta  tekstirivistä.  
Uudenmaan  tiepiirissä  voidaan  erikoistilanteissa  käyttää  esiohjelmoitujen 
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viestien lisäksi myös vapaamuotoista tekstiä. Muuttuvassa tiedotustaulussa 
esitetään normaalioloissa yleensä ilman  ja  tienpinnan  lämpötila.  

Kuva  6. Muuttuvissa varoitusmerkeissä  näytettä  vat  varoitukset. 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä Pyhtään kunnan alueella sijaitsevissa muuttu
-vissa  tiedotustaul uissa  näytetään suomenkielisten tekstiviestien lisäksi ruot-

sinkielisiä tekstiviestejä. Kaksikieliset tekstiviestit näytetään vuorotellen 
Suomen-  ja  ruotsinkielisinä.  

Muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun yhdistelmissä näytettävät  viestit 
 on  esitetty liitteessä  2. 

3.3 	Muuttuvat  hirvivaroitusmerkit  

Porvoon moottoritielle  (Vt  7)  rakennettiin vuonna  1996  Boxin  kohdalla ole-
vaan  200  metriä leveään riista-aidan aukkoon muuttuva hirvivaroitusjärjes-
telmä. Muuttuvat kuituoptiset hirvivaroitusmerkit  (kuva  7)  sijaitsevat  200  met-
riä ennen aukkoa. Järjestelmään kuuluu kaksikymmentä mikroaaltotutkaa, 

 16  infrapunailmaisinta, sadeanturit  sekä  videokamera ja  videonauhuri. Merkit 
syttyvät  ja  nauhoitus alkaa mikroaaltotutkan havaitessa hirviaidan aukossa 
tielle päin suuntautuvaa liikettä  tai  infrapunailmaisimen havaitessa  muutok-
sen havaintoalueensa lämpösäteilyssä. Aukon keskellä tiessä  on  automaat-
tisen liikenteenmittauspisteen silmukkailmaisimet, joilla kerätään tietoa ajo-
neuvoista, ajonopeuksista  ja  liikennemääristä.  

Kuva  7.  Muuttuva kuituoptinen hirvivaroitusmerkki. 
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3.4  Muut muuttuvat opasteet 

Turun  ja  Uudenmaan tiepiireissä  on  käytössä kuituoptinen vaihtuva liukas 
ajorata  (144)  liikennemerkki. Merkeillä varoitetaan tienkäyttäjiä yllättävästä 
liukkaudesta paikoissa, joissa  on  liukkauden vuoksi sattunut useita ulosajoja 
(mäet, mutkat). Turun tiepiirissä  on  lisäksi  E18-tien  ja  Mt 224  liittymässä 
muuttuva liikennevaloista varoittava liikennemerkki  (165),  jolla tiedotetaan 
kuljettajia lähestyvistä liikennevaloista. Merkin tarkoituksena  on  vähentää 
pääsuunnassa punaista päin ajoa. 

Uudenmaan  ja  Kaakkois-Suomen tiepiireissä olevat nopeudennäyttötaulut 
toimivat  LED  —tekniikalla. Uudenmaan tiepiirin taulussa  on  lisäksi ylinopeus- 
näyttö  (kuva  8).  Turun tiepiirissä oleva nopeudennäyttötaulu toimii  Seven- 
segment  —tekniikalla. Nopeudennäyttötauluilla ilmoitetaan autoilijalle ajoneu-
von pistekohtainen nopeus. Ajoneuvon nopeusmittarin näyttämän oikeelli-
suus  on  mandollista tarkistaa vertaamalla ajoneuvon oman nopeusmittarin 
osoittamaa arvoa samanaikaiseen nopeudennäyttötaulun arvoon.  

Kuva  8. LED —teknhikalla  toimiva nopeudennäyttötaulu. 
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4  MUUTTUVIEN OPASTEIDEN OHJAUS  

4.1 	Muuttuvat nopeusrajoitukset 

Toimintaperiaate  

E18-tien vaihtuvia nopeusrajoituksia ohjataan Kaakkois-Suomen  ja  Uuden-
maan tiepiirien alueilla yleensä automaattisesti. Automaattinen ohjaus pitää 
ajosuunnassa perättäisten muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien osoittamat 
nopeusrajoitukset määräysten mukaisina. Yksittäiset nopeusrajoitusmerkit 

 on  kytketty toiminnallislin merkkiryhmiin. Samaan merkkiryhmään kuuluvissa 
merkeissä osoitetaan samansuuruista nopeusrajoitusta. Yksiajorataisella 
väylällä  on  lisäksi yhdistetty eri ajosuuntien merkkiryhmiä, jolloin molempiin 
ajosuuntiin näytetään samansuuruista nopeusrajoitusta lukuun ottamatta 
pistekohtaisia nopeusrajoituksia esimerkiksi liittymissä. 

Turun tiepiirissä muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ohjaus tapahtuu  kä
-siohjauksena. Käyttöliittymän  avulla liikennekeskuksen päivystäjä ohjaa ha-

luttuja merkkejä  tai  merkkiryhmiä. Käsiohjauksen  tilalle voidaan tulevaisuu-
dessa liittää automaattinen ohjausjärjestelmä. 

Nopeusrajoitusmerkkien  ohjaukseen vaikuttavat olosuhteet 

Kaakkois-Suomen  ja  Uudenmaan tiepiireissä keliluokitus tehdään automaat-
tisesti ajokaistakohtaisilta antureilta saatavien tietojen perusteella Moottori-
tiejaksolla käytetään olkeanpuoleisen ajokaistan antureilta saatavia tietoja. 
Turun tiepiirissä keliluokituksen suorittaa liikennekeskuksen päivystäjä. 
Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ohjataan heikoimpien ohjausjaksolla ha-
vaittujen keliolosuhteiden mukaan. 

Hyvissä olosuhteissa (keliluokka  A) tie on  kuiva  tai  kostea, eikä tiesääasema 
ilmoita kohtalaista  tai  runsasta sadetta. Olosuhteet vastaavat normaalia ke-
säkeliä. Huonoissa olosuhteissa (keliluokka  C)  keli  on  selvästi huonontunut 

 ja  tienpinta  on  märkä, suolainen, luminen  tai  jäinen. Huonoihin olosuhteisiin 
kuuluvat myös runsas  sade ja kova  tuuli. Erittäin huonoissa olosuhteissa 
(keliluokka  D)  keliolot  ovat poikkeuksellisen huonot  ja  näkyvyys  on  alle  100 

 metriä. Muut tilanteet kuuluvat keliluokkaan normaali keli (keliluokka  B).  

Turun tiepiirissä  on  muista tiepiireistä poiketen yhtenä ohjausehtona valol-
suus, jolloin keliluokkia  A  ja  B  ei käytetä pimeän  tai  hämärän aikana. Turus-
sa  on  lisäksi erittäin huonon  kelin  ehtona alijäähtyneen  veden  sataminen. 

 Uudenmaan tiepiirissä lasketaan muista tiepiireistä poiketen ehto "molemmat 
tieanturit ilmoittavat  jää"  kuuluvaksi  kel  iluokkaan  D.  

Kelin  muuttuessa heikommaksi vaihdetaan muuttuvissa nopeusrajoitusmer-
keissä näytettäviä nopeusrajoituksia välittömästi kuvaamaan heikoimpia  oh

-jausjaksolla havaittuja  olosuhteita. Huonomman sään tilasta parempaan siir-
ryttäessä muutokset tehdään automaattisesti vähintään  15  minuutin viiveel-
lä. Turun tiepiirissä ei käsiohjauksen vuoksi ole tarkkaan sovittuja viiveitä. 



E18 -tien muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteet 
	

23  
MUUTTUVIEN OPASTEIDEN OHJAUS  

Nopeusrajoitusmerkkien  ohjaus häiriötilanteissa 

Turun tiepiirissä muuttuvat nopeusrajoitusmerkit sammuvat automaattisesti, 
mikäli tiedonslirto katkeaa  ja  ohjauslogiikka  ei saa määrättyyn aikaan kuit-
tausta merkiltä.  Jos  häiriö ei ole pikaisesti poistettavissa, asennetaan pai-
kalle tilapäiset kiinteät ohjausmerkit. 

Uudenmaan tiepiirissä muuttuva nopeusrajoitusmerkki sammutetaan häiriö- 
tilanteessa joko käyttöliittymästä  tai  katkaisemalta virransyöttö  merkiltä. Mi-
käli häiriön syynä  on  kelitiedon  puuttuminen, muuttuvissa nopeusrajoitus- 
merkeissä näytetään nopeusrajoitusta  80 km/h.  Tietoliikennehäiriö  merkin 
ohjauksessa jättää edellisen ohjauskäskyn voimaan. Pidemmissä häiriötilan-
teissa asennetaan paikalle kiinteät nopeusrajoitusmerkit. 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä tiejakson muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä 
ohjataan normaalin  kelin  (keliluokka  B)  mukaisesti, mikäli tiejaksoa ohjaa- 
valta tiesääasematta ei saada tietoa keskustietokoneelle  tai  keskustietoko-
neelta  ei saada  30  minuuttiin suositusta käytettävästä nopeusrajoituksesta. 
Mikäli ohjauslogiikkalaitteiston  ja  muuttuvan nopeusrajoitusmerkin välinen 
tiedonsiirto ei toimi, muuttuva nopeusrajoitusrnerkkisammuu automaattisesti 
lukuun ottamatta Pyhtään motellin liittymän läheisyydessä sijaitsevia merk-
kejä. Pidemmissä häiriötilanteissa asennetaan paikalle kiinteät nopeusrajoi-
tusmerkit.  

4.2 	Muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmät 

Toimintaperiaate 

Uudenmaan  ja  Kaakkois-Suomen tiepiireissä muuttuvan varoitusmerkin  ja 
 tiedotustaulun yhd istelmiä  ohjataan ensisijaisesti kyseistä tiejaksoa ohjaa- 

valta tiesääasemalta saatavien tietojen perusteella automaattisesti. Turun 
tiepiirissä muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmiä ohjataan 
käsin. Mikäli varoitettavaa ei ole, tiedotustaulussa esitetään yleensä ilman  ja 

 tienpinnan  lämpötilat. Mikäli nopeusrajoitus  on  alennettu vuodenaikaan näh-
den korkeimmasta käytettävästä nopeusrajoituksesta, kerrotaan nopeusra-
joituksen alentamisen syy mandollisuuksien mukaan tiedotustaulussa. 

Muuttuvien varoitusmerkkien  ja  tiedotustaulujen  sisältämät varoitusti-
latiedot 

Muuttuvissa varoitusmerkeissä  näytetään varoitusta liukas ajorata kuuran 
 lumen,  jään  tai  runsaan  sateen  vuoksi. Tiedotustauluissa näytetään tällöin 

vastaavasti tekstiä KUURAA,  LUNTA, JAATA tai  VESILIIRTO.  Liukas ajorata 
—varoituksen aikana näytetään myös tienpinnan lämpötila, paitsi tilanteessa 
jossa varoitus  on  annettu runsaan  sateen  vuoksi. 

Muu vaara merkkiä käytetään huonon näkyvyyden  tai  kovan  tuulen vuoksi. 
Tiedotustauluissa  on  tällöin teksti PAIKOIN SUMUA (näkyvyys  300-150 m), 

 SAKEAA SUMUA (näkyvyys  alle  150 m) tai  VOIMAKAS TUULI. 



24 	 El 8-tien muuttuvien  opasteiden ohjausperiaatteet  
MUUTTUVIEN  OPASTEIDEN  OHJAUS 

Muuttuvan varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun yhdistelmän  ohjaukseen 
vaikuttavat olosuhteet 

Uudenmaan  ja  Kaakkois-Suomen tiepiireissä keliluokitus tehdään ajokaista-
kohtaisilta antureilta saatavien tietojen perusteella automaattisesti. Moottori-
tiejaksolla käytetään molempien ajokaistojen antureilta saatavia tietoja. Tu-
run tiepiirissä luakituksen suorittaa liikennekeskuksen päivystäjä. Muuttuvan 
varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmiä ohjataan heikoimpien ohjaus- 
jaksolla havaittujen keliolosuhteiden mukaan. 

Muuttuva varoitusmerkki  on  sytytettynä  ja  tiedotustaulussa  kerrotaan varoi-
tuksen syy, kun keli  on  huono (keliluokka  C) tai  erittäin huono (keliluokka  D). 

 Normaalilla kelillä (keliluokka  B)  varoitusmerkkiä  käytetään ilman nopeusra-
joituksen alentamista, mikäli varoitus annetaan kuuran takia  tai  näkyvyys  on 
300-200  metriä. Moottoritiejaksolla varoitusmerkkiä käytetään edellisten li-
säksi ilman nopeusrajoituksen alentamista, mikäli  vain  vasemmanpuoleisen 
ajokaistan antureitta saadaan varoitus  lumen tai  jään takia.  

Kelin  muuttuessa heikommaksi vaihdetaan muuttuvien varoitusmerkkien  ja 
 tiedotustaulujen  yhdistelmien varoitustilatietoja välittömästi kuvaamaan hei-

koimpia ohjausjaksolla havaittuja olosuhteita. Huonomman sään tilasta pa-
rempaan siirryttäessä muutokset tehdään automaattisesti vähintään  15  mi-
nuutin viiveellä.  

4.3 	Muuttuvat hirvivaroitusmerkit 

Hirvivaroitusjärjestelmällä havainnoidaan kookkaiden  eläinten liikkeitä tien 
läheisyydessä riista-aidassa olevan aukon kohdalla  ja  varoitetaan tarvittaes-
sa autoilijoita muuttuvalla hirvieläimiä —varoitusmerkillä. Muuttuvat opasteet 
syttyvät mikroaaltotutkan havaitessa hirviaidan aukossa tielle päin suuntau-
tuvaa liikettä  tai  infrapunailmaisimen havaitessa  muutoksen havaintoalueen

-sa  lämpösäteilyssä. Mikroaaltojen  kantavuus  on 20-50  metriä  ja  infrapunail-
maisimien  keila noin kaksi metriä leveä  100  metrin etäisyydellä ilmaisimesta. 

Merkkien syttyessä järjestelmään kuuluva  videokamera  kääntyy ilmaisun 
suuntaan  ja  nauhoitus alkaa. Merkit sammuvat kolmen minuutin kuluttua 
viimeisestä ilmaisusta  ja  nauhoitus katkeaa kolme minuuttia merkkien  sam

-mumisen  jälkeen. Tapahtumat kirjautuvat lokiin,  jota  voidaan lukea Uuden-
maan tiepiirin liikennekeskuksen päätteeltä. Kenttäjärjestelmää  on  myös 
mandollisuus monitoroida reaaliaikaisesti.  

4.4  Muut opasteet 

Muuttuvilla  liukas ajorata -merkeillä varoitetaan kuljettajia yllättävästä liuk-
kaudesta. Merkki  on  joko päällä  tai  pimeänä. Merkkien ohjaus tapahtuu  tie

-sääaseman  antamien kelitietojen  tai  tiemestaripiiristä  saadun tiedon pohjal-
ta. Uudenmaan tiepiirin merkkejä ohjataan automaattisesti  ja  Turun tiepiirin 
merkkiä manuaalisesti. 

Liikennevaloista  varoittava muuttuva liikennemerkki muodostuu alumiinirun- 
koisesta kotelosta, jonka  pinta on  kirkasta akryylimuovia. Merkki  on  sisä- 



El 8 -tien muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteet 
	

25  
MUUTTUVIEN OPASTEIDEN OHJAUS  

puolelta kolmella  lampulla  valaistu  ja  lamppuja  sytyttämäliä  ja  sammutta
-maila saadaan aikaan  vilkkuvaikutus.  Merkki vilkkuu ajoneuvon lähestyessä 

liittymää, kun  liikennevalo  vaihtuu punaiseksi  tai on  punainen. Merkki toimii 
automaattisesti  ja  ajoneuvojen havainto tapahtuu  silmukkailmaisimen  avulla.  

Nopeudennäyttötaululla  ilmoitetaan  autoilijalle  hänen  pistekohtainen nopeu-
tensa.  Nopeus mitataan yleensä  silmukkailmaisimella,  joka sijaitsee noin  100 

 metriä ennen merkkiä. Näytön muuttuva  osa  toteutetaan joko  LED  -  tai Se- 
vensegment  -tekniikalla. Yli  10 km/h  ylinopeuksia ei  näytetä,  vaan ylinope-
utta  ajaville  näytetään nopeuden tilalla  katkovi ivoja. Nopeudennäyttötaulun 

 alapuolella voi olla  lisäkilpi,  jossa ylinopeutta  ajettaessa  vilkkuu keltainen 
valo  ja  näkyy punainen teksti YLINOPEUS.  

4.5 	Muuttuvien opasteiden merkkiloki 

Uudenmaan  ja  Kaakkois-Suomen  tiepiireissä tietosisällön  muutokset  ja 
 muutosajankohdat muuttuvissa nopeusrajoitusmerkeissä  sekä muuttuvan 

varoitusmerkin  ja  tiedotustaulun yhdistelmissä  tallennetaan automaattisesti 
 ohjausjärjestelmän lokitiedostoihin.  Uudenmaan  tiepiirissä  tallennus tapah-

tuu  merkkikohtaisesti  ja  Kaakkois-Suomen  tiepiirissä merkkiryhmäkohtaises
-ti.  Lokitiedostoja  säilytetään toistaiseksi  ja  ne varmistetaan  CD-R  —levyille 

 säännöllisesti. 

Turun  tiepiirissä  kaikki  liikennekeskuksesta  käsin toteutetut  ohjaustoimenpi
-teet ja  syyt rajoitusten muutoksiin kirjataan  liikennekeskuksen päiväkirjaan. 

 Lisäksi toimenpiteet  tallentuvat ohjaustietokoneen  levylle, josta nopeusra-
joitusten voimassaolo  on  tarkistettavissa  myöhemmin.  
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5  LIIKENNEKESKUKSEN  TOIMINTA 

 5.1 	Järjestelmän  käyttöliittymät  

Järjestelmän käyttöliittymien avulla liikennekeskuksen päivystäjä ohjaa  ja 
 valvoo muuttuvien opasteiden toimintaa. Käyttöliittymän näyttöruudun  (kuvat 

 9, 10  ja  11)  avulla voidaan valvoa muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien nope-
usnäyttöjen sekä varoitusmerkkien  ja  infotauluissa esitettävien  tietojen  oj-
keellisuutta. Käyttöliittymän  avulla voidaan siirtyä automaattiohjauksesta 
käsiohjaukseen joko yksittäisten merkkien  tai  merkkiryhmien  osalta. Näyttö- 
ruudussa näkyy myös hälytykset tekriisissä häiriötilanteissa.  

Yleiskuva 	Pyhtäalle 	Haminaan 	 Poistu  _________________ 	 _________________ 	 19 28.10.1999 	_______________ 
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Kuva  9.  Esimerkki muuttuvien opasteiden käyttöliittymen näyttöruudusta (Kaak-
kois-Suomen  tie  piiri). 
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5.2 	Liikennekeskuksen  toiminta 

Kaakkois-Suomen  ja  Uudenmaan tieplirin liikennekeskuksen päivystäjä val-
voo, että tiepiirin alueella olevissa muuttuvissa opasteissa näytettävät nope-
usrajoitukset  ja  mandolliset varoitukset vastaavat kelitilannetta sekä tarkkai-
lee järjestelmän toimintaa  ja  tekee tarvittavat ilmoitukset teknisissä häiriöti-
lanteissa. 

Turun liikennekeskuksen päivystäjä Vastaa oman tiepiirinsä muuttuvien 
opasteiden toiminnan seuraamisesta  ja  niiden muuttamisesta  tie-,  liikenne - 
ja  keliolosuhteiden  mukaan. Päivystäjä ilmoittaa ohjausjärjestelmässä ilme-
nevistä vioista  ja  hankkii paikalle tarvittavat tilapäiset ohjausmerkit. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskus päivystää talvikaudella  (1.10-30.4) 
 kello  4.00-18.00  ja  kesäkaudella  (1.5-30.9)  virka-aikana  kello  8.00-16.00. 

 Turussa päivystysajankohta  on  talvikaudella  kello  5.00-20.00  ja  kesäkau-
della  kello  6.00-22.00.  Muina aikoina vastuu  E18-tien muuttuvien opasteiden 
valvonnasta  ja  ohjauksesta siirtyy Uudenmaan tiepiirin liikennekeskukseen, 
jossa  on  ympärivuorokautinen  päivystys.  

5.3 	Käsiohjaus automaattiohjausjärjestelmässä 

Käsiohjauksen  käyttöönoton syyt 

Mikäli tiesääjärjestelmän automaattisen ohjauksen määrittämät nopeusra-
joitukset, varoitukset  ja  tiedotukset  eivät vastaa todellisia olosuhteita, ohja-
taan muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä  ja  muuttuvien varoitusmerkkien  ja 

 tiedotustaulujen  yhdistelmiä käsiohjauksella liikenteen turvallisuuden  ja  suju-
vuuden sekä matkustusmukavuuden varmistamiseksi. 

Käsiohjauksen  käyttöönoton syitä voivat olla: 
•  merkkien  ja  opasteiden  näytöt eivät vastaa keliolosuhteita 
• onnettomuus 
•  liikennettä häiritsevät kunnossapito-  tai  tietyöt 
•  liikennettä häiritsevä erikoiskuljetus 
•  muu häiriötilanne 

Käsiohjau ksen  käyttöönotto  ja  paluu  automaattiohjau kseen 

Käsiohjauksessa  muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ohjaustoimenpiteitä 
voidaan tehdä erikseen ohjausjaksolle  ja  merkkiryhmälle. Käsiohjauksessa 

 muuttuvien opasteiden automaattinen ohjaus ei estä määräysten vastaisia 
nopeusrajoitusmuutoksia. Käsiohjauksessa jokaista muuttuvan varoitusmer-
kin  ja  tiedotustaulun  yhdistelmää ohjataan erillisenä. 

Uudenmaan tiepiirissä päätöksen käsiohjauksen käyttöönotosta tekee lii-
kennekeskuksen päivystäjä saamiensa keliolosuhde-  ja  häiriötietojen  pe-
rusteella. Käsiohjaus voidaan ottaa käyttöön myös useamman tienkäyttäjän 
ilmoittaessa  kelin  olevan erityisen huono. Käsiohjaus  on  mandollista  vain 

 tiepiirin liikennekeskuksesta. Paluu automaattiohjaukseen tapahtuu päivys- 
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täjän todetessa automaattiohjauksen  toimivan olosuhteisiin nähden oikein  tai  
häiriötilanteen  päättyessä. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskuksessa otetaan huomioon  Kotkan 
 tukikohdan työnjohtoon kuuluva henkilön, poliisin  tai  aluehälytyskeskuksen 

pyyntö muuttuvien opasteiden käsiohjauksesta. Päätöksen käsiohjauksen 
käyttöönotosta tekee liikennekeskuksen päivystäjä. Lisäksi  Kotkan  tukikoh-
dan työnjohtoon kuuluva henkilö voi ottaa käsiohjauksen käyttöön. Käsiohja

-us  voidaan ottaa käyttöön myös useamman tienkäyttäjän ilmoittaessa  kelin 
 olevan erityisen huono. Käsiohjauksessa ohjaustoimenpiteitä voidaan tehdä 

Kaakkois-Suomen tiepiirin lilkennekeskuksesta,  Kotkan  tukikohdasta,  sää -
ohjatun  tien varressa olevasta teknisestä rakennuksesta sekä päivystysajan 
ulkopuolella Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksesta. 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä käsiohjauksen käyttöönottopyynnön antaneen 
henkilön  tai  samaa organisaatiota edustavan henkilön  on  varmistettava  kä -
siohjauksen  käyttöönoton vaatineen tilanteen päättyminen.  Kelin  vuoksi ta-
pahtuneen käsiohjaukseen siirtymisen loppumisesta ilmoittaa  Kotkan  tuki-
kohta. Ensisijainen vastuu käsiohjaukseen siirtymisestä  on  ohjaustoimenpi -
teen  tehneellä  henkilöllä. Toissijaisesti vastuu opasteiden käsiohjauksesta 

 on  päivystysaikana  Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskuksen päivystä-
jällä. Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskuksen aukioloajan ulkopuolella 
vastuu  on  Uudenmaan tiepiirin lilkennekeskuksen päivystäjäflä. 

Merkkilokj 

Käsiohjaukset tulostuvat  automaattisesti muiden ohjausjärjestelmän tietojen 
 ja  toimenpiteiden tavoin järjestelmän lokitiedostoon. Lisäksi liikennekeskuk

-sen päivystäjä  kirjaa kaikki käsiohjausmääräykset  ja automaattiohjaukseen 
palaamiset lilkennekeskuksessa  olevaan päiväkirjaan. 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä kaikki muista mandollisista ohjauspisteistä suo-
ritetut käsiohjaukset ilmoitetaan välittömästi seuraavana päivystysajankohta-
na tiepiirin liikennekeskuksen päivystäjälle, joka kirjaa tapahtumat päiväkir

-jaan.  

Mikäli muuttuvissa opasteissa esitetyt tiedot eivät vastaa todellisia olosuh-
teita, kirjataan kyseistä jaksoa ohjaavien tiesääasemien  sää-  ja kelitiedot 
tiesääasemien vikavihkoon ja  toimitetaan tiesäätuen henkilöille sekä tiesää-
asemista vastaavalle henkilölle välittömästi  virka-ajan puitteissa.  

5.4 	Ilmoitukset teknisissä  häiriötilanteissa  

Uudenmaan  ja  Turun tiepiireissä vikailmoitus annetaan välittömästi liikenne- 
keskuksen päivystäjälle, joka ilmoittaa viasta edelleen korjauksesta vastuus-
sa oleville henkilöille. Lisäksi päivystäjä voi tilata tuotannolta tilapäiset kiinte-
ät Ilikennemerkit, kun häiriö ei ole pikaisesti poistettavissa. Turun tiepiirissä 
ilmoitus annetaan päivystysajan ulkopuolella Uudenmaan tiepiirin liikenne- 
keskuksen päivystäjälle. 

Kaakkois-Suomen tiepiirissä vikailmoitus annetaan päivystysaikana liikenne- 
keskuksen päivystäjälle, joka tekee ilmoituksen huoltosopimuksen mukai- 
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selle huoltoliikkeelle  ja  tilaa tarvittaessa kiinteät opasteet. Ilmoitus annetaan 
vian laajuudesta riippuen myös  Kotkan  tukikohdalle,  Uudenmaan tiepiirin 
liikennekeskukselle sekä poliisille  ja  aluehälytyskeskukselle. Päivystysajan 

 ulkopuolella ilmoituksen hoitaa Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen päi-
vystäjä. 

Tieplirien ilmoitusyhteystiedot  on  esitetty liitteessä  3.  
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6  YHTEENVETO  

Muuttuvilla opasteilla  pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta, turvalli-
suutta  ja matkustusmukavuutta.  El 8-tien  muuttuvilla opasteilla  varustetut 

 tiejaksot  ovat valtatie  1  välillä  Salo-Lohjanharju  sekä valtatie  7  välillä Silta-
kylä -Summa.  Lisäksi tiellä  on  joitakin yksittäisiä muuttuvia opasteita.  

M uuttuvilla opasteilla varustetuilta tiejaksoilta  saadut kokemukset osoittavat, 
että muuttuvat  opasteet  parantavat liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen suju-
vuutta pienentämällä  keskinopeuksia  ja nopeuksien  hajontaa. Myös tien- 
käyttäjiltä saatu palaute  on  ollut suurimmaksi osaksi positiivista. Teknisellä 
puolella löytyy vielä  kehitettävää  esimerkiksi tietoliikenteen  ja ukkossuojauk-
sen  osalta. 

Muuttuvia opasteita ohjataan joko manuaalisesti  tai  automaattisen  tiesää
-järjestelmän avulla. Automaattisessa ohjauksessa  tiesääjärjestelmä  kerää 

 sää-  ja kelitiedot  sekä niihin liittyvät  varoitustilatiedot tiesääasemilta  ja  jakaa 
tiedon  keliluokkiin.  Eri  tiejaksojen nopeusrajoitukset  ja  varoitukset määräyty -
vät  keliluokkien  perusteella.  Käsiohjauksessa liikennekeskuksen päivystäjä 

 seuraa  tiesääjärjestelmän  tietoja  ja  tekee tarvittavat muutokset  muuttuviin 
opasteisiin  manuaalisesti. 

Muuttuvia opasteita ovat muuttuvat  nopeusrajoitusmerkit  sekä muuttuvan 
varoitusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmät.  Muuttuvissa  nopeusrajoitus- 
merkeissä käytetään nopeusrajoituksia  60, 80, 100  ja  120 km/h. Muuttuvissa 
varoitusmerkeissä  voidaan käyttää varoituksia liukas  ajorata,  muu vaara  tai 

 tietyö. Muuttuvassa  tiedotustaulussa  esitetään  esiohjelmoituja tekstiviestejä, 
 jotka koostuvat kandesta enintään kymmenen merkin pituisesta  tekstirivistä. 

 Muita  E18-tiellä käytettäviä muuttuvia opasteita ovat muuttuvat  hirvivaroi-
tusmerkit,  muuttuvat liukas  ajorata -lilkennemerkit  sekä muuttuva liikenne- 
valoista varoittava liikennemerkki. 

Muuttuvia  nopeusrajoitusmerkkejä  ohjataan  merkkiryhmittäin  neljän  keliluo
-kan  avulla.  Sää-  ja keliolosuhteet  jaetaan hyviin olosuhteisiin  (keliluokka  A), 

 normaaleihin olosuhteisiin  (keliluokka  B),  huonoihin olosuhteisiin  (keliluokka 
 C)  sekä erittäin huonoihin olosuhteisiin  (keliluokka  D). Häiriötilanteissa no-

peusrajoitusmerkit  yleensä sammutetaan  tai  ne sammuvat automaattisesti. 

Muuttuvan varoitusmerkin  ja tiedotustaulun  yhdistelmää ohjataan ensisijai-
sesti  tiesääasemilta  saatavien tietojen perusteella. Kun mitään  varoitettavaa 

 ei ole, näytetään  tiedotustaulussa  ilman  ja tienpinnan  lämpötilat.  Muuttuvissa 
varoitusmerkeissä  näytetään varoitusta liukas  ajorata kuuran,  lumen,  jään  tai 

 runsaan  sateen  vuoksi. Muu vaara  -liikennemerkkiä  käytetään huonon näky-
vyyden  tai  kovan  tuulen vuoksi.  

Muuttuvilla hirvivaroitusmerkeillä  varoitetaan autoilijoita  hirvistä  riista-aidassa 
 olevan aukon kohdalla. Eläimet havaitaan  mikroaalto-  ja infrapunailmaisimi

-en  avulla.  Muuttuvilla  liukas  ajorata -liikennemerkeillä  varoitetaan kuljettajia 
 yllättävästä liukkaudesta tiesääasemilta  tai tiemestaripiiristä  saadun tiedon 

perusteella.  Muuttuvalla lilkennevaloista varoittavalla ennakkomerkillä  pyri-
tään vähentämään punaista päin ajoa  vilkuttamalla  merkkiä liikennevalojen 
vaihtuessa punaiseksi  tai  ollessa punainen.  
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Muuttuvien opasteiden toimintaa valvotaan  ja  ohjataan järjestelmän käyttö-
liittymien avulla liikennekeskuksesta. Päivystäjä vastaa, että muuttuvat  no-
peusrajoitukset  ja  mandolliset varoitukset vastaavat olosuhteita  ja  tekee il-
moitukset teknisissä häiriötilanteissa. Mikäli automaattisen ohjauksen  mää -
rittämät nopeusrajoitukset  ja  varoitukset eivät vastaa todellisia olosuhteita, 
ohjataan merkkejä manuaalisesti. Kaikki muuttuvien opasteiden tiedot  ja 

 toimenpiteet kirjautuvat automaattisesti lokitiedostoon  tai  ne kirjataan käsin 
liikennekeskuksen päiväkirjaan. 
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LUTE 2 

TIEDOTUSTAULUISSA NAYTETTAVAT  VIESTIT 

LJIKENNETIEDOT 	VAIKUTUKSET 	 SÄÄ JA  KELI 

RUUHKA  TRAFIK- VIIVYTYS  FÖRSENING  VARO  VATTEN- 
STOCKN  ING  aika  min  tid 	min  LAMMIKOITA  PÖLAR  

LIIKENNE  TRAFIKEN PAKKAS-  FROST- 
RUUHKAUTUU TATNAR LIUKKAUTTA  HALKA  

LEVEÄ  BRED PUUSKAINEN  BYIG VIND  
KULJETUS  TRANSPORT  TUULI 

SOTILAS- 	MILITÄR- 
AJONEUVOJA  FORDON  

HITAITA 	LANGSAMMA 
AJONEUVOJA  FORDON  

VOIMAKAS  
TUULI 

HARD  VIND  

PAIKOIN  
SUMUA  

STÄLLVIS  
DIMMA  

SAVUA  RÖK 

KINOKSIA SNODRIVOR  

KEMIKAALIA  
TIELLÄ  

KEMIKALIER  
PA  VÄGEN  

[ÖLJYÄ 
 [JELLA  

OLJA 
PA  VÄGEN 

VESILIIRTO  VATTEN- 
P LAN  ING  

VETTÄ  
TIELLÄ  

VATTEN  
PA  VÄGEN 

JMTÄ  IS 
PA  VÄGEN  

MUSTAA  
JÄTÄ  

FROST- 
HALKA  

KUURAA  FROST  

LUNTA SNÖ 

SOHJOA  SNÖSÖRJA  

SAKEAA  
SUMUA 

TÄT DIMMA  

TUISKU- 
 LUNTA 

YRVADER 



LUTE 2  

TIEDOTUSTAULUISSA NAYTETTÄVÄT  VIESTIT 

SUOSITUKSET 	 ONGELMAT TIELLÄ 

KIERTOTIE  OMFARTS- ONNETTO-  OLYCKA PAINUMIA  SÄTT- 
VÄG [uus NINGAR  

AJA  HALL TILL  KETJU-  KEDJE-  KUOPPIA  GROPAR  
OIKEALLA  HÖGER  KOLARI  KROOK _______________________  

AJA  HALL TILL  AUTORIKKO  FORDONS- KULUMIS-  SPAR- 
VASEMMALLA  VÄNSTER HAVERI URIA  SLITAGE  

MUISTA  HALL  RATT  TULIPALO  BRAND  IRTOKIVIA  STENSKOTT 
TURVAVALI AVSTAND ______________________ ______________________ 

HYVAA  TREVLIG  LIIKENNE-  TRAFIK-  KUNNOSSA-  UNDERHALLS  
MATKAA  RESA  OHJAAJA  DIRIGERING  PITO  ARBETE 

SMOHJATTU VADERSTYRD  ELÄIMIÄ  DJUR JOHTOTYÖ  LEDNINGS- 
TIE  VAG  TIELLÄ  PA  VÄGEN ARBETE 

VIHKIAISET  INVIGNING  ESTE  HINDER 	j  SILTATYÖ  BRO- 

_______________________ ] 
.  ARBETE  

TURVAA  SÄKRA  ESTE  HINDER  RAJAYTYS  SPRANG - 
KOULUTIE  SKOLVAGEN  RAMPILLA PAAVFART  L  NING  

TIE  VÄGEN MITTAUSTYÖ  MÄTNING  
SULJETTU  AVSTÄNGD _______________________ 

AJORATA  KÖRBANA PORTAALI-  ARBETE  
SULJETTU  AVSTÄNGD  TYÖ  VID  PORTAL  

KAISTA  KÖRFALT  LIIKKUVA  RÖRLIGT  
SULJETTU  AVSTÄNGD  TYÖ  ARBETE 

KAISTOJA  SMALA  NOPEUS-  HASTIGHET 
KAVEN  N  ETTU  KÖ RFÄLT  VALVONTA  ÖVERVAKAS 

AURAUS  SNÖ-  RAJALLA  KOER  VID  
KÄYNNISSÄ  PLOGNING  RUUHKAA  GRÄNSEN 

HIEKOITUS  SANDNING  VARO  FARA  
KÄYNNISSÄ  HIRVIA  ÄLGAR 

SUOLAUS  SALTNING  HIRVET  ÄLGAR  
KÄYNNISSÄ LIIKKEELLÄ  I  NÄRHETEN  

TIE-  VÄGSKADOR NIITTOTYÖ  MEJNING  
VAURIOITA  AV  VAGREN  

KULUNUT  SLITEN PAALLYSTYS  BELÄGGNING 
PAALLYSTE BELÄGGN  ING pituus/etäisyys pituus/etäisyys  

KARHEA 	GROV 
TIENPINTA 	VAGYTA 
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TIEPIIRIEN ILMOITUSYHTEYSTIEDOT  

TURUN TIEPIIRIN ILMOITUSYHTEYSTIEDOT: 

Liikenteen palvelut yksikkö 
Yksikön päällikkö Reijo Hörkkö 

(vastaa muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteista) 

Turun tiepiirin liikennekeskus, päivystäjä 

(vastaa muuttuvilla opasteilla varustetun tien ohjauksesta, ilmoituksista teknisissä häiriötilan-
teissa sekä tietojen kirjaamisesta päivystyspäiväkirjaan) 

Uudenmaan tiepilrin liikennekeskus 

(vastaa tarpeellisesta radiotiedottamisesta, Turun tiepiirin liikennekeskuksen ollessa suljettuna 
 sinne  ohjautuviin Tienkäyttäjän  linjalle soitettuihin puheluihin toiminta-aikanaan sekä välittää 

muuttuvilla opasteilla varustettua tietä koskevat tiedot Turun tiepiirin liikennekeskukseen  tai  ko. 
 tien päivystäjälle) 

Hämeen tiepiirin liikennekeskus 

(vastaa Turun tiepiirin lilkennekeskuksen ollessa suljettuna  sinne  ohjautuviin Tienkäyttäjän  lin-
jalle soitettuihin puheluihin toiminta-aikanaan sekä välittää muuttuvilla opasteilla varustettua 
tietä koskevat tiedot Turun tiepiirin liikennekeskukseen  tai  ko.  tien päivystäjälle) 
Telematiikkajärjestelmistä  vastaava henkilö 
Liikennekeskusvastaava Juha Ylikorpi 
(vastaa järjestelmän huollon koordinoinnista) 

UUDENMAAN TIEPIIRIN ILMOITUSYHTEYSTIEDOT: 

Liikenteen palvelut yksikkö 
Yksikön päällikkö Pekka Kontiala 

Uudenmaan tiepiirin liikennekeskus 
Liikennekeskuksen päällikkö Pekka Rajala 

(vastaa muuttuvien opasteiden ohjausperiaatteista) 

Uudenmaan tiepiirin liikennekeskus, päivystäjä 

(vastaa muuttuvilla opasteilla varustetun tien ohjauksesta, ilmoituksista teknisissä häiriötilan-
teissa sekä tietojen kirjaamisesta päivystyspäiväkirjaan) 

KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN ILMOITUSYHTEYSTIEDOT: 

Liikenteen palvelut yksikkö 
Yksikön päällikkö Yrjö Pilli-Sihvola 
(vastaa sääohjattu  tie  —järjestelmästä sekä sääohjatun tien muuttuvien opasteiden ohjausperi-
aatteista) 

Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennekeskus, päivystäjä 
(vastaa sääohjatun tien ohjauksesta, ilmoituksista teknisissä häiriötilanteissa sekä tietojen kir-
jaamisesta kelipäivystyspäiväkirjaan) 
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Kotkan  tukikohta 
(työnjohdolla  on  oikeus ohjata  sääohjattua  tietä  ohjausperiaatteiden  mukaisesti) 
Uudenmaan tiepiirin  liikennekeskus  
(vastaa tarpeellisesta  radiotiedottamisesta,  vastaa Kaakkois-Suomen  tiepilrin liikennekeskuksen 

 ollessa suljettuna  sinne  ohjautuviin Tienkäyttäjän  linjalle  soitettuihin puheluihin  toiminta- 
aikanaan sekä välittää  sääohjattua  tietä koskevat tiedot Kaakkois-Suomen tiepiirin  liikennekes-
kukseen  tai  sääohjatun  tien  päivystäjälle)  
Hämeen tiepiirin  liikennekeskus  
(vastaa Kaakkois-Suomen tiepiirin  liikennekeskuksen  ollessa suljettuna  sinne  ohjautuviin  Tien- 
käyttäjän linjalle  soitettuihin puheluihin  toiminta-aikanaan sekä välittää  sääohjattua  tietä koske-
vat tiedot Kaakkois-Suomen tiepiirin  liikennekeskukseen  tai  sääohjatun  tien  päivystäjälle) 

Tiesääasemista  ja  merkkien ohjauksesta vastaava henkilö 
Kimmo Toivonen 
(vastaa huollon koordinoinnista)  
Tiesää-  ja  tienvarsiteknologiaryhmä  
(vastaa järjestelmän toiminnasta)  
-  Kimmo Toivonen  

-  Ari Tuomainen  

-  Eija Lahtinen  

-  Esa Tarkiainen 

MUITA  ILMOITUSYHTEYSTIETOJA: 

Tienkäyttäjän  linja 
Puhelu ohjautuu valtakunnalliseen liikenteen  tiedotuskeskukseen,  sitä  päivystävään  Hämeen 
tiepiirin  liikennekeskukseen  tai  lähimmälle alueelliselle  liikennekeskukselle.  
(Numerosta saa tietoa  tiestöstä  ja  liikenteestä läpi vuorokauden henkilökohtaisena  palveluna. 

 Samassa numerossa vastaanotetaan palautetta  Tielaito kselle.) 
Viranomaislinja  
(viranomaisille tarkoitettu valtakunnallinen  Tienkäyttäjän  linja) 
Poliisi  
Aluehälytyskeskus 
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