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TIIVISTELMA
Tähän seurantatutkimukseen on kerätty ja analysoitu tiedot kaikista kaidevaurioista
syksyyn 2003 mennessä toteutetuilta keskikaiteella varustetu ilta ohituskaistaosuu ksilta sekä keskikaiteellisilta kapeilta nelikaistateiltä. Tutkimuskohteita ovat olleet valtatie 4 välillä Haaransilta - Kempele (2+2 -kaistaa), valtatie 5 välillä Vehmasmäki Hiltulanlahti (2+2 -kaistaa), valtatie 6 välillä Muukko - Ahvenlampi (2+2 -kaistaa),
valtatie 9 välillä Orivesi - Muurame (2+1 ja 2+2 -kaistaiset ohitusosuudet) ja kantatie
välillä Loppi - Launonen (2+1 -kaistaiset ohitusosuudet).
54
Seurannassa on ollut yhteensä noin 45 km keskikaiteellista tieosuutta, jolta on kirjattu keskikaidevauriot tieosuuksien käyttöönotosta lähtien. Kaidevaurioita on näillä
osuuksilla tapahtunut yhteensä 23. Keskikaidevaurioita on tapahtunut keskimäärin
kpl/keskikaide-km/v. Liikennesuoritetta kohti vaurioita on tapahtunut keskimää- 0,46
rin 0,16 kpl/milj.ajon.km . Vauriotiheys (kaidevaurioiden määrä keskikaidepituutta
kohti) on 2+1 -kaistaisilla osuuksilla pienempi kuin 2+2 -kaistaisilla osuuksilla, sen
sijanvurokt(idenmärlksuoiteah)vsukilam
luokkaa. Valtatien 9 2+2 -osuuksilla kaidevaurioiden laskennallinen vauriotiheys samoin kuin vaurioriski on muita tieosuuksia suurempi. Vaurioiden lukumäärä on kuitenkin niin pieni, että lopullisia päätelmiä poikkileikkaustyypin tai sen eri ominaisuuksien vaikutuksista ei ole vielä tehtävissä. Keskikaidevaurioiden riski näyttäisi olevan
Suomessa merkittävästi pienempi kuin Ruotsissa. Tässäkin vertailussa Suomen aineisto on kuitenkin liian pieni luotettavan vertailun tekemiseen.
Keskikaideosuuksilta on käyty läpi poliisin tietoon tulleet kaikki onnettomuudet ajalta
- 30.9.2004. Onnettomuuksia oli tapahtunut 44. Keskikaidevaurioon joh-1.023
taa runsas kolmannes (36 %) kaikista tiejaksolla tapahtuneista onnettomuuksista.
Suurin osa keskikaideonnettomuuksista on tapahtunut ohitustilanteissa. Koska keskikaiteella on tällaisissa tilanteissa estetty ajautuminen vastaantulijoiden kaistalle,
keskikaiteet ovat ratkaisevasti vähentäneet vakavien onnettomuuksien riskiä. Osa
aiheutui myös ajoradalle kolarin tai muun syyn vuoksi kesiadontmus
pysähtyneiden ajoneuvojen väistämisestä. Osassa onnettomuuksia syytä ei voitu
päätellä onnettomuuskuvauksesta. Onnettomuusrekisteritietojen mukaan keskikaideonnettomuudet eivät johtaneet henkilövahinkoihin.
Kaidevaurioiden korjauskustannukset, sisältäen materiaalit ja työn, ovat vaihdelleet
muutamasta sadasta eurosta 25 000 euroon. Korjauskustannukset ovat karkeasti
/keskikaidekm/v (0,4 vauriota/kaidekm/v x 2 500 €/vaurio). Korjaushintaan on10
ja kaidetoippien uusinta (tyypillinen vaurio). täslakeum nidjohte
Keskikaiteeseen kiinnitettävistä liikennemerkeistä on syntynyt jonkin verran ongelmia. Merkit tulisi sijoittaa niin ylös, etteivät raskaiden autojen ja erityisesti auraautojen peilit ulotu merkkeihin. Erityisesti ajokaistaopasteiden osalta myös normaalikokoisten merkkien käyttö suurikokoisten sijaan on helpottanut tilannetta. Leveämpi
metrin keskikaista antaa myös hieman enemmän lisätilaa keskikaistan minimile- 2,0
veyteen 1,7 m verrattuna. Moottoriteillä ja muilla erittäin vilkasliikenteisillä teillä käytetään kokoonpainuvia keskikaiteen päitä. Pienemmillä liikennemäärillä keskikaiteen
pään viistäminen maahan näyttäisi riittävältä ratkaisulta.
Pitkille keskikaideosuuksille tarvitaan 2 - 3 km välein avattava kaideosuus. Käytön
kannalta kaideosuuksien sijainti on tarpeen merkitä esimerkiksi pimeässäkin näkyvillä heijastimilla ja kaide tulisi olla helposti ja nopeasti avattavissa. Keskikaideosuuksien käyttöönottovaiheessa on tärkeää toimittaa pelastuslaitokselle, poliisille ja kunnossapitäjälle avattavien kaideosuu ksien avaamisohjeet sekä tieto avattavien kaideosuuksien sijainnista. Kaikille keskikaideosuuksille tulisi laatia myös varareitti- ja liikenteenohjaussuunnitelmat häiriötilanteiden varalle.
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SAMMANDRAG
denna uppföljande undersökning har insamlats och analyserats uppgifter om alla
räckskador p de avsnitt med omkörningsfiler som utrustats med mitträck och som genomförts före hösten 2003 samt om smala fyrfilsvägar med mitträck. Undersökningsobjekten har
varit riksväg 4 på sträckan Haaransilta - Kempele (2+2 -filer), riksväg 5 på sträckan
Vehmasmäki - Hiltulanlahti (2+2 -filer) riksväg 6 på sträckan Muukko - Ahvenlampi (2+2 riksväg 9 på sträckan Orivesi - Muurame (omkörningsavsnitt med 2+1 och 2+2 -filer) flier),
54 på sträckan Loppis - Launonen (omkörningsavsnitt med 2+1 -filer).
ochstamväg
Sammanlagt har ett vägavsnitt på cirka 45 km varit under uppföljning, för vilket
mitträcksskadorna har registrerats allt frän att vägavsnitten togs i bruk. Totalt 23 räckskador
på dessa avsnitt. Mitträcksskador har inträffat i genomsnitt 0,46 st./mitträcke- harintäf
km/år. I relation till traflkprestationen har det inträffat i genomsnitt 0,16 st./milj.ford.km .
per mitträckslängd) är mindre på avsnitt med 2+1 -filerSkadefrvns(tläckador
än på avsnitt med 2+2 -filer, däremot är skaderiskerna (antalet skador per trafikprestation)
av samma klass p avsnitten. Den beräknade skadefrekvensen för räckskador pa riksväg 9
2+2 -avsnitt liksom skaderisken är större änpa andra vägavsnitt. Antalet skador ärmed
dock sa litet att det ännu inte kan göras definitiva slutledningar om verkningarna av
tvärsnittstypen eller dess egenskaper. Risken för mitträcksskador förefaller vara avsevärt
mindre i Finland än i Sverige. Aven denna jämförelse är det finländska materialet alltför litet
för att en tillförlitlig jämförelse skall kunna göras.

P avsnitten med mitträcken har alla olyckor som kommit till polisens kännedom gåtts
igenom för tiden 1.10.2003 - 30.9.2004. Det har inträffat 44 olyckor. Drygt en tredjedel (36
av alla olyckor som inträffat på vägavsnittet leder till mitträcksskada. En stor del av%)
mitträcksolyckorna har skett I omkörningssituationer. Eftersom mitträcket i sådana situationer har hindrat att nagon drivs över till de mötandes körfält, har mitträckena på ett
avgörande sätt minskat risken för allvarliga olyckor. En del av mitträcksolyckorna orsakades
även av väjningar för fordon som stannat på körbanan på grund av sammanstötning eller
nagon annan orsak. För en del av olyckorna har inte nagon slutsats om orsaken kunnat
dragas av olycksbeskrivningen. Enligt registeruppgifterna för olyckorna har mitträcksolyckorna inte lett till personskador.
Kostnaderna för reparation av mitträcksskadorna, inklusive materialer och arbete, har
varierat från några hundra euro till 25 000 euro. Reparationskostnaderna är grovt taget
€/mitträckskm/år (0,4 skador/räckkm/år x 2 500 €/skada). I reparationskostnaden har 10
här inräknats förnyelse av några navföljare på räcken och räckstolpar (typisk skada).
Av de trafikmärken som skall förankras vid mitträcket har det uppstått i nãgon mån problem.
så högt upp att ej speglarna pä tunga bilar och i synnerhet plogbilarMärkenaböplcs
när märkena. Speciellt i fraga om körfältsinformationerna har användningen av märken
även av normalstorlek i stället för av stort format lättat upp situationen. En bredare 2,0
meters mittfil ger också litet mera extrautrymme i jämförelse med mittfilens minimibredd pä
P
1,7 m. motorvägar och andra med synnerligen livlig trafik begagnas energiupptagande
räckesändar pa mitträcket. För mindre trafikvolymer förefaller en sneddning av mitträcket
ner i marken vara en tillräcklig lösning.

Pa långa mitträcksavsnitt behövs det ett öppningsbart räckavsnitt med 2 - 3 km mellanrum.
Med tanke pa användningen är det nödvändigt att märka ut räckavsnittens läge till exempel
med reflektorer som syns även i mörker och räcket borde kunnas öppnas lätt och snabbt. I
är det viktigt att tillställa räddningsverket, polisen och detskmiräcavntesibruk
som underhàller vägen anvisningarna för öppnandet av räckavsnitten samt uppgift om den
läget för de räckavsnitt som kan öppnas. För alla vägräcksavsnitt borde även göras upp
för ersättande rutter och trafikiedning vid störningssituationer.
planer
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ABSTRACT
For this follow-up study we gathered and analyzed data on all the guardrail damages that
had occurred by the autumn of 2003 on roads that have overtaking lane sections
equipped with median barriers and on narrow four-lane roads with a median barrier. The
studied roads were main road 4 between Kempele and Haaransilta (2+2 lanes), main
road 5 between Vehmasmäki and Hiltulanlahti (2+2 lanes), main road 6 between Muuk
and Ahvenlampi (2+2 lanes), main road 9 between Orivesi and Muurame (2+1 and-ko
2+2 lane overtaking sections) and trunk road 54 between Loppi and Launonen (2+1 lane
overtaking sections).
Altogether about 45 km of road sections with a median barrier were monitored, and
guardrail damages on these sections were recorded since the road sections were taken
into use. A total of 23 incidents of guardrail damage occurred on the road sections. The
average rate of damage to the median barriers was 0.46 incidents/km of median bar
The average rate of damage per traffic volume was 0.16 incidents/million vehicle-rie/y.
km. The damage frequency (number of incidents of guardrail damage per length of median barrier) was lower on 2+1 lane sections than on 2+2 lane sections, but the risk of
damage (number of incidents of damage per traffic volume) on both was of the same
magnitude. The calculated damage frequency and the risk of damage is greater on the
2+2 sections of highway 9 than they are on the other road sections. Nevertheless, the
number of incidents of damage is so small that it is not possible to draw final conclusions
about the effects of the cross-section type and other properties of the road. The risk of
damage to median barriers appears to be significantly smaller in Finland than in Sweden.
However, here also the quantity of material is too small to be able to make a reliable
comparison.
All the accidents that occurred on the road sections with a median barrier and were reported to the police from 1.10.2003 to 30.9.2004 were studied. There were 44 accidents.
Slightly over one third (36 %) of the accidents that occu red on the road sections resulted
in median barrier damage. Most of the median barrier accidents occurred during overtaking situations. Because in such situations the median barrier has prevented the driver
from entering the oncoming lane, median barriers have decisively reduced the risk of
serious accidents. Some of the median barrier accidents also occurred as a result of
avoiding vehicles that were stopped because of an accident or other reasons. The reason for some of the accidents could not be decided on the basis of the accident description. According to the accident register data, median barrier accidents did not result in
personal injury.
The cost of repairing guardrail damage. including materials and labor, varied from a few
hundred euros to 25.000 euros. The cost of repairs is roughly €1,000/km of median bar
(0.4 incidents of damage/km of median barrier/yr x €2,500/incident of damage).-rie/y
This cost of damage includes the renewal of a few guardrails and guardrail posts (typical
damage).
Traffic signs affixed to the median barrier have caused some problems. The signs should
be placed high enough so that the mirrors of trucks and especially snowplows do not
reach the signs. The use of normal-sized lane signs instead of large signs has also
helped the situation. A wider 2.0 meter median also provides a little more space than a
minimum-width 1 .7 meter median. Crashworthy guardrail terminals are used on motorways and other busy roads. Ramping the end of the median barrier into the ground appears to be an adequate solution on roads with lower traffic volume.
Long sections of road with a median barrier require an openable section of median barrier every 2 - 3 km. The location of these sections should be marked with reflectors that
are visible in the dark, and the guardrail should be easily and quickly openable. When a
section of road with a median barrier is taken into use it is important to inform the rescue
organization, the police and the maintenance organization where the openable sections
are located and how they can be opened. Alternate route and traffic control plans should
also be compiled for all road sections with a median barrier in case of an abnormal situation.

ESIPUHE
Selvitys kuuluu Tiehallinnon strategiseen projektiin S12 Pääteiden paranta misratkaisut, jonka yhtenä osaprojektina tutkitaan uusien tietyyppien soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin.
Uusina tietyyppeinä on vuodesta 2000 lähtien otettu Suomessa käyttöön kapeita keskikaideteitä, joita on tehty sekä nelikaistaisina että kolmikaistaisina
ohituskaistaosuuksina. Tässä selvityksessä pääpaino on keskikaidevaurioi
määrän, niiden syiden sekä korjaustöiden toteuttamisen ja kustannusten-den
seurannassa. Samalla on selvitetty kapeiden keskikaiteellisten teiden teknisten ratkaisujen toimivuutta sekä kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä. Seurannassa ovat olleet kaikki syksyyn 2003 mennessä liikenteelle otetut viisi
erityyppistä kapeaa keskikaidetiejaksoa eri puolilla Suomea. Seurantaa jatketaan.
Selvitys on tehty Tiehallinnon Asiantuntijapalvelut -yksikön toimeksiannosta.
Tilaajan yhdyshenkilönä on toiminut Päivi Nuutinen.
Selvityksen on tehnyt Tieliikelaitos, jossa tehtävästä ovat vastanneet 011i
Marja Bäck. Keskikaidevaurioita koskevien tietojen keruusta ovatMäkelja
vastanneet eri hoitourakoissa Markku Heiskanen, Markku Manninen, Mauri
Niemi, Harri Penttala ja Seppo Pulli Tieliikelaitoksesta sekä Lasse Karjaluoto
osallistuneet henkilöt ovat olleet tärkeä tietolähde keskikaideosuuksien kunnossapidon ja käytännön kokemusten osalta.
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JOHOANTO

I JOHDANTO
Vuosina 1998-2003 toteutetun Tiehallinnon strategisen projektin "S12 Pääteiden parantamisratkaisut" tavoitteena oli kehittää tavallisen kaksikaistaisen
tien ja moottoritien välille sijoittuvia uusia tieratkaisuja ja suunnitteluperiaatteita, joilla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Projektin

yhtenäosauki entypivahojensltuvaSomen

olosuhteisiin.
Projektiin kuuluu useita ns. pilottihankkeita, joilla pyritään saamaan käytännön kokemuksia uusista tietyypeistä. Pilottihankkeisiin liittyy toteutettujen
hankkeiden seuranta, jonka avulla kootaan järjestelmällisesti tietoa tietyypin
toimivuudesta.
Tähän seurantatutkimukseen on kerätty ja analysoitu tiedot kaidevaurioista
toistaiseksi toteutetuista keskikaiteella varustetuista ohituskaistaosuuksista
sekä keskikaiteellisista kapeista nelikaistateistä. Tutkimuskohteita ovat
- valtatie 4 välillä Haaransilta - Kempele, Liminka, Kempele
- valtatie 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti, Kuopio
- valtatie 6 välillä Muukko - Ahvenlampi, Lappeenranta, Joutseno
- valtatie 9 välillä Orivesi - Muurame, Orivesi, Längelmäki, Jämsä, Korpilahti, Muurame
- kantatie 54 välillä Loppi - Launonen, Loppi.
Kohteista kolme ensin mainittua (valtaflet 4, 5 ja 6) ovat ns. kapeita nelikaistateitä (2+2 kaistaa). Kantatiellä 54 on kaksi keskikaiteella varustettua ohituskaistaa (2+1 kaistaa). Valtatiellä 9 on useita keskikaiteellisia ohituskaisto
(2+1 kaistaa), jotka on osalla matkaa toteutettu kohdakkain nelikaistaisena-ja
ratkaisuna (2+2 kaistaa).
Keskikaidevaurioita on seurattu siten, että kunkin tieosuuden kunnossapitourakoitsija on järjestelmällisesti kirjannut tapahtuneet vauriot. Seurannassa
kirjattu keskikaidevauriot syineen sekä tehdyt korjaukset kustannuksi- on
neen. Edelleen on kirjattu vahinkotilanteista liikenteelle aiheutuneet häiriöt
kestoaikoineen. Kaidevaurioiden lisäksi on pyritty kirjaamaan muut poikkeukselliset tilanteet sekä niiden purkamiseen liittyvät ongelmat.
Tämän tutkimuksen kaidevaurioseuranta on käsittänyt aikavälin 1.10.2003 Valtatiellä 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti tutkimukseen on 30.924
2000 lähtien. Kantatien 54siälytevauronlmisteaykä
Lopenkhtsaurkviothenalmsuityklä
lähtien. Muut kohteet ovat valmistuneet syksyllä 2003, joten kaikki koh-20
teet ovat mukana valmistumisestaan lähtien.
Haastattelemalla kunnossapitohenkilöstöä, pelastustoimen ja poliisin edustajia on koottu kokemuksia keskikaiteellisten teiden kunnossapidosta, hoidosta, hälytys- ja pelastustehtävistä sekä yleisestä ajotavasta. Lisäksi on käyty
läpi Tiehallinnon liikennekeskuksen LIITO-järjestelmään tullut tienkäyttäjäpalaute.
Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa normaalia kapeammalle keskikaistalle sijoitetun kaiteen vaurioherkkyydestä ja -tiheydestä sekä kaidevaurioi
ja törmäysten syistä ja seurauksista. Lisäksi on pyritty selvittämään, on- -den
ko eri kaidetyypeillä ja poikkileikkausratkaisuilla (2+2 tai 2+1 -kaistaa) vaikutusta vaurioherkkyyteen. Tarkoituksena on selvittää, miltä osin tarvitaan kehitystyötä ja miten kokemuksista voidaan ottaa oppia seuraavissa kohteissa.

12

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
SEURANTAKOHTEET

2 SEURANTAKOHTEET
Tutkimus käsittää kaikki vuosina 2000 - 2003 valmistuneet uudentyyppiset
kapeat keskikaiteelliset tieosuudet (kuva 2-1).

Seurantakohtelden sijainti

Kouamo

S

Vt4
Haaransilta - Kempele

Kuva 2-1.

Seurantakohteiden s/ainti.
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SEURANTAKOHTEET

2.1 Valtatie 4 välillä Haaransilta - Kempele
Seurantakohde on valtatien 4 kapea nelikaistainen osuus välillä Haaransilta
- Kempele. Osuus sijaitsee noin 15 km Oulun eteläpuolella Limingan ja Kern
kuntien alueella.
-peln

Yleiskuvaus
Pituudeltaan 8,6 km mittainen seurantaosuus alkaa Haaransillan kiertoliittymästä, jossa valtatiet 4 ja 8 liittyvät, ja päättyy noin 2 km Kempeleen eri
eteläpuolella, jossa tien poikkileikkaus muuttuu keskisarallisek -tasoliymän
moottoritieksi. Tutkimusosuuden tierekisteriosoite on 4/363/0000 --si
4/3610.
Tiejakso on moottoritie, Tien liikennemäärä (KVL -2003) on 10 800 autoa/vrk,
on 1 300 autoa/vrk (12 %). Osuudella on ym-jostarknlieosu
päri vuoden 100 km/h -nopeusrajoitus. Haaransillan kiertoliittymässä on 50

km/h -rajoitus. Tie on valaistu koko matkalla.

.

-

i::

-

Kuva 2-2.
Yleiskartta seurantakohteesta valtatie 4 Haaran
-siltaKemp.
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Tiehankkeen sisältö
Vuosina 2001 -2003 toteutetussa tiehankkeessa noin 17 km mittainen valtatien 4 väli Haaransilta - Kiviniemi on rakennettu moottoritieksi. Väli Haaransilta - Kempele on rakennettu uutta tielinjaa poikkileikkaukseltaan kapeana
nelikaistaisena moottoritienä, jossa vastaantulevat kaistat on erotettu keskikaiteella. Väli Kempele - Kiviniemi, jossa yksiajorataiselle osuudelle on rakennettu toinen ajorata, on toteutettu perinteisenä keskikaistalla varustettuna
moottoritienä.
Vanha valtatie on jäänyt rinnakkaistieksi, jota käyttää paikallinen liikenne ja
jolle liikenne voidaan häiriöti- kevytlin.Rakstieomvrnä,
lanteissa ohjata. Kapean nelikaistaisen tiejakson keskivaiheilla on Tupoksen
eritasol
i ittymä.

Kuva 2-3.

Osuus Haaransilta - Kempele sijaitsee tasaisella peltoalueella, mikä
näkyy tien suuntauksessa ja tasauksessa. Keskikaiteena on käytetty
ruotsalaista Z-Ellips-putkipalkkikaidetta. Tie valaistus on koko matkalla.

Kapealla nelikaistaisella osuudella käytetty poikkileikkaustyyppi on esitetty
kuvassa 2-4.
Uusi tie on avattu liikenteelle marraskuussa 2003.
Kunnossapito

Seurantajakso kuuluu Oulun hoitourakkaan, josta vastaa Veljekset Karjaluoto Oy. Kolmivuotisen urakan kesto on 1.10.2002 - 30.9.2005. Koska uuden tien valmistuminen oli tiedossa hoitourakan tarjousvaiheessa, se on sisältynyt alkuperäiseen urakkasopimukseen. Tien talvihoitoluokka on Is. Laatuvaatimukset eri talvihoitoluokissa on kuvattu liitteessä 1.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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POIKKILEIKKAUS 1 8.70/2x7.00
V1-4/vr8 Ply 20020 - 20400
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Kuva 2-4.

Kuva 2-5.
Etelään men täessä kapea
nelikaistainen poikkileikka
päättyy Haaransillan -us
kiertoliittymään, johon nopeusrajoitus alennetaan
asteittain 50 km/h:iin. Vasemmanpuoleisen nope usrajoitusmerkin kiinnitys
keskikaiteeseen on toiminut ongelmitta.
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Kapean nelikaistatien poikkileikkaus valtatiellä 4. Ajokaistat ovat 3,5
m levyiset. Keskikaiteellisen keskikaistan leveys on 1,70 m ja päällystetyt pientareet ovat 2,25 m levyiset.
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2.2 Valtatie 5 välillä Vehmasmäki - Hiltulanlahti
Seurantakohde on valtatien 5 kapea nelikaistainen osuus välillä Vehmasmä
- Hiltulanlahti. Osuus sijaitsee Kuopion kaupungin alueella noin 15 km-kl
kesutanläpo.

Yleiskuvaus
Pituudeltaan 11,8 km mittainen seurantaosuus alkaa etelässä F-lumalajoelta
Sotkanniemen paikallistien 16269 liittymästä ja päättyy pohjoisessa Hiltulanlanden eritasoliittymän eteläpuolella, jossa tien poikkileikkaus muuttuu keskisaralliseksi moottoritieksi. Noin kaksi kilometriä tutkimusjakson alkupäästä
valtatie 9 liittyy valtatiehen 5 Vehmasmäen eritasoliittymässä. Tutkimusosuu
tierekisteriosoite on 5/1 56/0000 - 5/1 57/3060.
-den
Tiejakso on moottoritie. Tien liikennemäärä (KVL -2003) on 8 900 autoa/vrk,
on 1 000 autoa/vrk (11 %). Vehmasmäen hit jostarknlie osu
eteläpuolella valtatien 5 hiikennemäärä on 5 100 autoa/vrk, josta ras--tymän
kasta liikennettä on 670 autoa/vrk (13 %). Koko seurantaosuudella on ympärivuotinen 100 km/h -nopeusrajoitus. Tien valmistumisvaiheessa syksyllä
valaistus oli vain eritasoliittymissä, mutta syksyllä 2002 valaistus on20
kattamaan koko tiejakson.
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Kuva 2-6.
Yleiskartta seurantakohteesta valtatie 5
Vehmasmäki - Hiltulanlahti.
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Tiehankkeen sisältä
Tieosuus on rakennettu vuosina 1998-2001. Valtatien 5 osalta hankkeen
kokonaispituus on ollut 13,5 km. Hankkeessa on lisäksi rakennettu valtatietä
muita yleisiä teitä 2,7 km, ramppeja 5,8 km, yksityisteitä 6,0 km ja92,4km
14 kpl.
siltoja

Tie on tehty kokonaan uudelle linjalle. Vanha valtatie on jäänyt rinnakkaistieksi, jota käyttää paikallinen liikenne ja kevyt liikenne. Rinnakkaistie toimii
varareittinä, jolle liikenne voidaan häiriötilanteissa ohjata.

Kuva 2-7.

Kapea nelikaistainen tie on rakennettu uudelle tielinjalle. Tie valaistus
linjaosuudelle ja keskikaidehejastimet on lisätty pari vuotta tien valmistumisen jälkeen.

Kapealla nelikaistaisella osuudella käytetty poikkileikkaus on esitetty kuvassa 2-8. Tien kokonaisleveys on 18,7 m. Ajokaistat ovat 3,5 m levyisiä, keskikaista (maaliviivojen väli) 1,7 m ja päällystetyt pientareet 1,25 m.
Uusi tie on otettu liikenteelle lokakuussa 2000. Koska tie on ensimmäinen
kapea nelikaistainen tie Suomessa, uuden tietyypin rakennuskustannuksista
teknisestä toteutettavuudesta mm. keskikaiteen osalta on tehty oma ra- ja
porttinsa /4/.

Kunnossapito
Seurantajakso kuuluu Kuopion hoitourakkaan, josta on vastannut Tieliikelaitos. Kolmivuotisen urakan kesto on ollut 1.10.2001 - 30.9.2004, mutta Tieliikelaitos jatkaa hoitourakoitsijana edelleen 1.10.2004 alkaneella sopimuskaudella. Valtatie 5 kuuluu talvihoitoluokkaan Is.
Kapean nelikaistaisen tien kunnossapidosta ko osuudella on tehty oma seurantaraportti /3/.
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Kuva 2-8.

7P 350

350

O

'

Kapean nelikaistatien poikkileikkaus valtatiellä 5. Ajokaistat ovat 3,5
m levyiset, keskikaiteellisen keskisaran leveys on 1,70 m ja päällystetyt pientareet ovat 1,25 m levyiset.

2.3 Valtatie 6 välillä Muukko - Ahvenlampi
Seurantakohde on valtatien 6 kapea nelikaistainen osuus välillä Muukko Ahvenlampi. Osuus sijaitsee Lappeenrannan ja Joutsenon kaupunkien alueella välittömästi Joutsenon taajaman länsipuolella.
Yleiskuvaus
Pituudeltaan 4,2 km mittainen seurantaosuus alkaa lännessä Muukon liittymästä (mt 4071) ja päättyy idässä Ahvenlammen liittymään (pt 14840), joka
perusverkon eritasoliittymä. Tutkimusosuuden tierekisteriosoite onon
6/304/272 1 - 6/304/6938.
Tiejakso on sekaliikennetie. Kevyelle liikenteelle on rakennettu erillinen väylä. Tien liikennemäärä (KVL -2003) on 11 200 autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 1 300 autoa/vrk (12 %). Tiellä on ympärivuotinen 100 km/h
on tievalaistus.
-nopeusrajit.Odl
Tiehankkeen sisältö
Tieosuus on rakennettu vuosina 2002 - 03. Vanhaa valtatietä on levennetty
ja rautatien väliin on raken-moleinpu.Vateohjispulten
nettu erillinen kevyen liikenteen väylä. Valtatien eteläpuolella on tehty yksityistiejärjestelyjä, joiden avulla keskikaiteelliselta osuudelta on poistettu
kaikki yksityistieliittymät. Tieosuudelle on rakennettu pohjavedensuojaus
viemärilinjoineen.
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Kuva 2-9.

Yleiskartta seurantakohteesta valtatie 6 Muukko - Ahvenlampi

Kuva 2-10.

Kapea nelikaistainen tieosuus on kokonaan suoraa ja tasaista kan gasmaastoa. Koko osuudella on tie valaistus. Tien viereen on rakennettu erillinen kevyen liikenteen väylä.

Valtatien eteläpuoliseksi rinnakkaistieyhteydeksi on rakennettu 6 m levyinen
päällystetty yksityistie alkaen Muukonkankaan yksityistieltä liittyen Joutsenon Parjalan teollisuusalueen yksityistiejärjestelyihin.
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Valtatien 6 kokonaisleveys on 20,2 m, ajokaistojen leveys on 3,5 m ja pien
leveys on 2,0 m. Päällystetyn keskikaistan leveys on 2,20 m (kuva-tareidn

2-1).
Uusi tieosuus on otettu liikenteelle marraskuussa 2003.
r,ykysta mctsia

--

.
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Kuva 2 -Il.

10.00

3.50__2.00

•

Nurmetus

n.40
1.00 _________

.

Pohjavosisuojaus

Havainnekuva tien poikkileikkauksesta. Vanhaa tietä on levennetty
molemmin puolin, rakennettu pohja vesisuojaukset ja kevyen liikenteen väylä tien ja rautatien väliin sekä riista-aidat tien molemmin puolin.

Kunnossapito
Seurantajakso kuuluu Lappeenrannan hoitourakkaan, josta on vastannut
Tieliikelaitos. Kolmivuotisen urakan kesto on ollut 1.10.2001 -30.9.2004,
1 .10.2004 alkaneellamutaTielkosjhituraksjnedl
sopimuskaudella. Valtatie 6 kuuluu talvihoitoluokkaan Is.
Parannetun tieosuuden valmistuttua marraskuussa 2003 hoitourakkasopi
tarkistettiin, koska hoitomäärät lisääntyivät nelikaistaistamisen vuoksi-musta
urakka-alueen rajausta oli tarpeen muuttaa. Talvihoidon laatuvaatimusten ja
vuoksi tieosuudella oli tarpeen siirtyä pariauraukseen.

24 Valtatie 9 välillä Orivesi - Muurame
Seurantakohde on valtatien 9 osuus välillä Orivesi - Muurame. Osuus sijaitsee Tampereen ja Jyväskylän välillä Hämeen ja Keski-Suomen tiepiirien
alueella Oriveden, Längelmäen, Jämsän, Korpilanden ja Muuramen kunnissa.

Yleiskuvaus
Pituudeltaan 94 km mittainen seurantaosuus alkaa lounaassa Holman liittymästä (pt 14223) ja päättyy koillisessa Muuramen teollisuusalueen liittymään. Tutkimusosuuden tierekisteriosoite on 9/211/2882 - 9/232/3307. Keskikaidetta seurantajaksolla on yhteensä 16,9 km.
Tiejakso on sekaliikennetie. Tien liikennemäärä (KVL -2003) vaihtelee välillä
- 9 000 autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 520 - 930 au 420
(11 -12 %). Tiellä on pääosin 100 km/h -nopeusrajoitus, mutta tie--toa/vrk
jaksolla on useita lyhyitä 80 km/h osuuksia lähinnä liittymissä. Pistekohtaiset
ja 60 km/h -rajoitukset ovat parantamattomalla tieosuudella keski- 50km/h
kaiteellisten osuuksien ulkopuolella. Välillä Orivesi - Jämsä on talvella 2003 ollut 80 km/h -talvirajoitus, mutta rajoitus on talveksi 2004 - 05 nostettu 04
Välillä Korpilahti - Muurame talvirajoitus on molempina talvina 10010km/h.

km/h.
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Pitempiä valaistuja osuuksia on Oriveden, Jämsän, Korpilanden ja Muura
taajamien läheisyydessä. Lisäksi tiellä on useampia lyhyempiä tieva--men
laistuksia lähinnä liittymissä. Keskikaiteellisten osuuksien päät on valaistu,
mutta muutoin keskikaiteetliset osuudet ovat yleensä valaisemattomia.
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Kuva 2-12.

--

Ohituskaista

Yleiskartta seurantakohteesta valtatie 9 Orivesi - Muurame.

Tiehankkeen sisältö
Tieosuus on parannettu vuosina 2001 - 03. Kolmeosaiseen hankkeeseen on
siältyn

- välillä Orivesi — Jämsä
— päätien parantamista 44,6 km matkalla osin uutta tielinjaa ja pääosin
nykyisen tien suuntausta ja tasausta parantamalla ja leventämällä
- 5 keskikaiteellista osuutta, joista osa kolmikaistaista ja osa nelikaistaista tietä (keskikaidetta yhteensä 11,9 km)
- yksityistiejärjestelyjä 24 km
- liittymä- ja tiejärjestelyjä
- 19 siltaa
- kevyen liikenteen väyliä 0,7 km
- meluaitoja ja meluvalleja 2 km

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset

22

SEURANTAKOHTEET

- välillä Korpilahti - Muurame
- Korpilanden taajaman kohdalla tien parantamista 1,1 km matkalla sisältäen eritasoliittymän, kevyen liikenteen järjestelyjä sekä melusuoja

-u

sta

- Korpilanden ja Muuramen välillä tien parantamista ja leventämistä 6,2

km
- 5,2 km mittainen keskikaiteellinen ohituskaistaosuus, josta 1 km nelikaistaista tietä
- keskikaiteelliselle ohituskaistaosuudelle Niittyahon eritasoliittymä
- Muuramen eritasoliittymä (seurantajakson ulkopuolella)
Välille Jämsä - Korpilahti on jäänyt pitempi parantamaton osuus. Tällä tiejaksolla on 5 aikaisemmin rakennettua keskikaiteetonta ohituskaistaa.

Kuva 2-13.

Niittyahon eritasoliittymä Muuramen länsipuolisella keskikaideosuudella.

Parannetun tien poikkileikkaus on 10,5/7,5 metriä. Keskikaiteellisilla osuuksilla mitoitus on (kuvat 2-14 ja 2-15)
- ajokaistat 3,5 m (yksikaistaisella suunnalla 3,75 m)

2,0 m
- pientareetl,5m.

-kesiat

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset
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1.50 3.50

3.50
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_ 2.00
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1.50

IW
____1L__

Kuva 2-14.

Keskikaiteellisen ohituskaistaosuuden poikkileikkaus, jossa ohituskaista yhteen suuntaa (2+1 -kaistaa).

_.-_ - -

1.0 3.50

Kuva 2-15.

19.00

3.50

a-.-

s-

-__- -__- - - _-_
2.00

3.50

3.50

1.50!

Keskikaiteellisen ohituskaistaosuuden poikkileikkaus, jossa ohituskaista molempIIn suuntIIn (2+2 -kaistaa,).

Kunnossapito

Hämeen tiepiirin osuus kuuluu Oriveden hoitourakkaan, josta vastaa Tieliike
urakkakausi päättyi 30.9.2004 ja uusi 5 vuoden-laitos.Seurnkai
mittainen urakkakausi alkoi 1.10.2004. Keski-Suomen tiepiirin osuus kuuluu
joka on myös Tieliikelaitoksella. Urakkakausi kestääJämsnhoiturak,
Valtatie 9 kuuluu talvihoitoluokkaan Is.
1.023-96

Parantamishankkeen valmistuttua syksyllä 2003 Oriveden hoitourakan ehtoja ja hintaa tarkistettiin muuttuneiden työmäärien vuoksi. Jämsän urakassa
tie oli otettu huomioon jo urakkatarjousvaiheessa.
usi
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Kuva 2-16.

Valtatie 9 kulkee hyvin mäkisessä ja kallioisessa maastossa. Koverassa taitteessa keskikaiteen alku näkyy riittävän kauas. Tie valaistus
rakennettu vain keskikaiteen päiden kohdalle.
on

Kuva 2-17.

Keskikaista on 2,0 m levyinen, jolloin nelikaistaisen tien kokonaisleveys on 19 m. Riista-aitaa on rakennettu kaikille ohituskaistaosuuksil
ja myös osalle kaksikaistaisia väliosuuksia.
-le
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2.5 Kantatie 54 välillä Loppi - Launonen
Seurantakohde on keskikaiteellinen ohituskaistapari kantatiellä 54 välillä Lopen kirkonkylä - Launonen. Osuus sijaitsee runsas 10 km Riihimäeltä länteen.
Yleiskuvaus
Pituudeltaan 3,2 km mittainen seurantaosuus alkaa lännessä Lopen kirkonkylän länsipuolelta Joentaan liittymästä (mt 132) ja päättyy Puustellin liittymään (mt 2873). Tutkimuskohteessa on 1,3 km pituinen ohituskaista itään ja
pituinen ohituskaista länteen. Keskikaiteiden yhteispituus on 3,2 km. 1,6km
välissä on 1,5 km pituinen keskikaiteetonKeskiatlnohuskije
kaksikaistainen osuus, jossa on Huuhkajalammen levähdysalue. Tutkimusosuuden tierekisteriosoite on 54/8/770 - 54/8/5350.
Tiejakso on sekaliikennetie. Tien liikennemäärä (KVL -2003) on 6000 au
josta raskaan liikenteen osuus on 690 autoa/vrk (12 %). Tiellä on-toa/vrk,
100 km/h -nopeusrajoitus, joka talvikaudeksi alennetaan 80 km/h. Tievalaistusta on rakennettu siten, että tutkimusjakson päissä olevat liittymät sekä
ohituskaistojen välijakso ovat valaistuja. Tällöin keskikaiteen päät ovat va laistuja, mutta ohituskaistojen linjaosuus on valaisematonta.
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Yleiskartta seura ntakohteesta kantatie 54 Loppi - Launonen.

Tiehankkeen sisältä
Tiehanke on toteutettu vuosina 2002 - 03. Länteen johtava ohituskaista on
2002 ja itään johtava ohituskaista on valmistunutvalmistunok a
elokuussa 2003.
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Hanke on sisältänyt ohituskaistojen väliin jäävän osuuden leventämisen sekä Huuhkajalammen levähdysalueen laajentamisen. Ohituskaistojen kohdalla yksityistieliittymät on katkaistu ja korvaavia yksityistieyhteyksiä on rakennettu noin 3,8 km. Riista-aita on rakennettu koko ohituskaistaosuudelle.
Poikkileikkaukseltaan 8,5/7,5 m tie on ohituskaistojen kohdalla levennetty
yhteensä 15,7 metriin (kuva 2-19). Ohituskaistojen välillä tie on levennetty
poikkileikkaukseen 10,5/7,5 m.

OF-IITUSKAISIA
NYKYINEN AJORATA
AJORATA
- -

YKSI TY1STIE

\-;"----------

Kuva 2-19.

Havainnekuva tien poikkileikkauksesta ohituskaistan kohdalla. Peruskaistat ovat 3,75 m, ohituskaista 3,5 m ja päällystetyt pientareet 1,25
m levyiset. Keskikaiteellinen välikaista on leveydeltään 1,7 m.

Kunnossapito
Seurantajakso kuuluu Riihimäen hoitourakkaan, josta on vastannut Tieliikelaitos. Ohituskaistasta johtuneet muutokset on otettu huomioon 1.10.2003
54 kuuluu talvihoitoluokkaan I alknesuropimkesa.Knt
(tehosuyäajnkospit).
Keskikaiteellisen ohituskaistatien kunnossapidosta ko osuutta koskien on

/5/.

tehyomasurnptia

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset
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Kuva 2-20.

Kuva 2-2 1.

Länteen johtava ohituskaista on mäkisessä metsämaastossa,
jossa ei ole ollut ohitusnäkemää ennen ohituskaistan rakentamista. Riista-aidat on tehty tien molemmin puolin.

Lopella keskikaiteeseen on syntynyt pieniä painaumia.
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3 TEKNISET RATKAISUT JA NIIDEN TOIMIVUUS
Seurantakohteiden tekniset ratkaisut eroavat joiltain osin toisistaan. Seuraavassa on koottu tämän ja muiden seurantatutkimusten kokemuksia ratkaisujen toimivuudesta. Johtopäätelminä on pyritty esittämään suosituksia seuraavien kohteiden suunnitteluun.
Poikkileikkaukset

Keskikaiteellisilla osuuksilla suunnitteluohjeen /6/ mukaiset poikkileikkausratkaisut vaikuttavat sopivilta.
Keskikaista kannattaa tehdä 1+1 m leveäksi, mikä antaa riittävästi ajovaraa
keskikaiteeseen, jättää tilaa keskikaiteeseen kiinnitettäville liikennemerkeille
kaiteen alle kertyvälle lumelle.
ja
Kaksikaistaisilla suunnilla ajokaistaleveys 3,5 + 3,5 m vaikuttaa riittävältä.
Yksikaistaisella suunnalla kaistaleveytenä kannattaa käyttää 3,75 m.
Pientareet tulisi tehdä niin leveinä, että ne mandollistavat erityisesti vilkkailla
tieosuuksilla vaurioituneen ajoneuvon pysäköimisen ja sen ohittamisen myös
talvikeleillä, jolloin tien reunan lumipenkka rajoittaa käytettävää tilaa. Riittävän leveä piennar on tärkeä erityisesti yksikaistaisilla osuuksilla.
Yksipuoliset kaarrekallistukset
Valtatiellä 9 on niin jyrkkiä kaarteita, että niissä on ollut tarpeen käyttää yksipuolisia kaarrekallistuksia. Kunnossapitäjien mukaan yksipuolisista kaarrekallistuksista ei talvikaudella 2003 - 2004 ole havaittu ongelmia valumavesi
vuoksi.
-en
Keskikaiteiden alkupäihin liittyvät ongelmat

On erittäin tärkeää, että keskikaiteen alkupää sijoitetaan riittävän näkyvään
kohtaan. Sekä kantatiellä 54 Lopella että valtatiellä 6 Muukossa keskikaiteen
alkupäätä on jouduttu siirtämään suunnitellusta paremmin näkyvään kohtaan. Lopessa kaiteen alku pää oli suhteellisen pian kaarteen jälkeen ja valtatiellä 6 loivassa kaarteessa. Ohituskieltomerkeistä ja asianmukaisista sulkualuemerkinnöistä huolimatta kummassakin kohteessa havaittiin keskikaiteen
väärälle puolelle ajautumisia sekä läheltä piti tilanteita. Tämän vuoksi keskikaideosuutta on molemmilla osuuksilla hieman lyhennetty, jotta kaiteen al
saadaan suoralle tieosuudelle.
-kupä
Valaisinpylväiden sijoitus tulisi suunnitella siten, että keskikaiteen alkupää ja
6 tämäsinäolevaktjmeriulvathynsik.Valteä
oli osaltaan vaikuttamassa kaiteen alkupään siirtoon. Valtatiellä 6 harkittiin
vaihtoehtona myös liikenteenjakajamerkin valaisemista.
Tievalaistus

Seurantakohteista valtateiden 4, 5 ja 6 kapeat nelikaistaiset osuudet ovat
kokonaisuudessaan valaistuja. Valtatiellä 9 ja kantatiellä 54 tievalaistus on
vain keskikaiteiden alku- ja loppupäissä.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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Kuva 3-1.

Va/tat iellä 6 Muukossa keskikaiteen länsipää sijaitsee kaarteessa. Koska osuudella oli tapahtunut kaiteen väärä ile
2004 noin 10 m, puoleaj,kidtyhen sklä
Ja pa-Jolinkate
saatiin
tien
valaisimien
valokii/aan
pää
rempaan valaistukseen. Vaihtoehtona harkittiin kaiteen
päässä olevan liikenteenjakajamerkin valaisemista. Ohituskaistan päättämista van osalta (kuvassa) ei osuudella ole ollut ongelmia.

Koska keskikaide lisää tien turvallisuutta, keskikaiteellisten teiden linjaosuuksien valaistukselle ei näyttäisi olevan tarvetta ellei valaistukselle ole
muuta esim. liikennemääristä johtuvaa syytä. Valaistuksessa tulisi kuitenkin
välttää tilannetta, jossa seuraavan valaistuksen alku on näkyvissä edellisen
valaistuksen loppuessa, joten lyhyillä suorilla osuuksilla keskikaiteelliset
osudetkan vlisoan.
Vaikka keskikaide jonkin verran lieventää kaukovalojen häikäisyä varsinkin
henkilöautojen osalta, lähivalot on tarpeen vaihtaa kohdattaessa. Tämän
vuoksi suuremmilla liikennemäärillä tievalaistus on hyvä rakentaa. Joissakin
tilanteissa voidaan käyttää myös häikäisysuojia.
Keskikaideheijastimet helpottavat ajamista pimeällä, joten niiden käyttöä
suositellaan. Kaideheijastimia on tarpeen pestä varsinkin syksyisin ja keväisin kuukausittain, mikä lisää kunnossapitokustannuksia.

Yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyt
Keskikaideosuuksilla ei pääsääntöisesti sallita tasoliittymiä. Kun tietä parannetaan nykyisellä paikallaan, tarvitaan erilaisia rinnakkaistie- ja yksityistiejärjestelyjä. Valtatiellä 9 välillä Orivesi - Jämsä yksityistiejärjestelyjä on tarvittu
noin 2 kertaa ja kantatiellä 54 Lopella noin 1,3 kertaa keskikaideosuuksien
pitus.
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Kolmikaistaisilla tieosuuksilla tarve erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi kasvaa liikennemäärien kasvaessa, koska yksikaistaisella osuudella autot eivät keskikaiteen vuoksi voi väistää pyöräilijöitä tai jalankulkijoita
normaaliin tapaan. Osuuksien rinnakkaistiejärjestelyjä tulisikin pyrkiä toteuttamaan niin, että niitä voidaan hyödyntää myös kevyen liikenteen yhteyksi
-nä.
Poikkeustapauksessa, pitkällä keskikaideosuudella, kohtuuttomien kustannusten välttämiseksi, on keskikaideosuudelle mandollista jättää vähäliikenteinen yksityistieliittymä joko suuntaisliittymänä, jolloin sallitaan vain oikealle
erkaneminen ja liittyminen tai silmukkaliittymänä, jossa päätieltä vasemmalle
kääntyvälle rakennetaan silmukka ja keskikaideaukko tien kohtisuoraa ylitystä varten. Sivutieltä vasemmalle päätielle kääntymistä ei keskikaideosuuksil
-la
tule sallia /6/.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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4 KESKIKAITEET
4.1 Kaidetyypit ja niiden ominaisuudet
Kaikissa seurantakohteissa keskikaiteena on käytetty putkipalkkikaidetta.
on käytetty kahta erilaista kaidetyyppiä: raskasta sveitsiläis Kohteisa
nelikulmaista kaidetyyppiä Ty316 (kuva 4-1) ja kevyttä pyöreä--suomalit
muotoista ruotsalaista Ellips DU2 -kaidetyyppiä (kuva 4-2). Pyöristetty kaide
-typi
on ulkonäöltään sirompi kuin raskas nelikulmainen kaide.
Raskas putkipalkkikaide kuuluu törmäyskestävyysluokkaan Hl ja kevyt put
N2. N2 -luokan kaide on testattu-kipa detörmäyskvluoan
1,5 tonnin henkilöautolla, nopeudella 110 km/h200 törmäys törmäyskoein
Hl -luokan kaide on testattu törmäyskokein 10 tonnin kuorma--kulmas.
autolla, nopeudella 70 km/h 15° törmäyskulmassa.
Yleisillä teillä käytetään keskikaiteina normaalisti N2- ja Hl -luokan kaiteita.
-luokan kaiteita käytetään ensisijassa tieosuuksilla, joilla raskaan liiken-Hl
teen määrä on keskimääräistä suurempi. Sitä käytetään myös runsaslumisil
alueilla, joilla keskikaiteelta vaaditaan erittäin hyvää aurauskestävyyttä.-la
N2 -luokan kaidetta.
Muisatpk äyen

Kuva 4-1.

Valtateiden 5 ja 6 kohteissa on käytetty raskasta nelikulmaista kaidetyyppiä Ty3/6 1. Kuvanottohetkellä liittymätie
50 km/h nope usra--työnvuoksidelarm pi
joitus.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset
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Taulukko 4-1

Seurantaosuuksilla käytetyt keskikaidetyypit.

Kohde

Tietyyppi

Keskikaide tyyppi

luku)

Keskikaistan
leveys

____________

Vt 4 Haaransilta Kempele

2+2

1,7m

ElhpsDU2

Vt 5 Vehmasmäki

2+2

1,7m

Ty3161

2+2

2,2m

Ty3161

Muurame

2+1I2+2

2,0m

Ellips DU2

Launonen

2+1

1,7m

Ellips DU2

(kaist____________________________
-

-

Hiltulanlahti

Vt 6 Muukko Ahvenlampi
-

Vt 9 Orivesi

Kt 54 Loppi

-

-

______________________

Kuva 4-2.
Valtateillä 4 ja 9 sekä kantatiellä 54 on käytetty kevyttä
elipsnmuo
toista Eli/ps DU2
-kaidetyyppiä,

Kaiteiden hinnat suurehkoissa kohteissa paikalleen asennettuna ovat:
- raskas putkipalkkikaide
- kevyt putkipalkkikaide

40 - 45 €Im
38 - 42 €/m.

Vertailun vuoksi todettakoon, että Ruotsissa keskikaiteena käytetyn vaijeri
on liikkunut välillä 27 - 40 €/m.
-kaitenhrvoSumesa
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4.1.1 Kaiteet talvihoidon kannalta
Aurojen kuljettajat valittavat, että nelikulmaisen kaiteen ulkonevat kiinnitysmutterit (kuva 4-1) haittaavat aurausta, koska auraus pyritään tekemään
mandollisimman läheltä keskikaidetta. Kaidetyyppiä kehitettäessä tulisi miettiä kiinnitysmuttereiden sijoittelua.
Lopen kohdetta varten auran sivuun on kehitetty erityinen suojatela, jolloin
kaidekosketuksista ei ole haittaa. Oulun ja Lappeenrannan urakoissa käytetään alueauraa, jonka heittosuunta voidaan vaihtaa. Tällaiseen auraan ei sivulla oleva suojatela sovellu.
Seurannassa ei kaiteissa ole juurikaan havaittu kolhuja, jotka olisivat aiheutuneet aurauksesta. Koska seuranta-aika on toistaiseksi varsin lyhyt, useimmissa kohteissa vain vuosi, ei kaidetyyppien aurauskestävyydestä voi
kuitenkaan esittää varmoja päätelmiä.
Tuulen aiheuttamaa kinostumista ei ole havaittu kummallakaan kaidetyypillä.

4.1.2 Liikennemerkit keskikaiteessa
Osuuksilla, joissa on kaksi ajokaistaa suuntaansa, osa liikennemerkeistä on
merkkejä ovat esimerkiksi nopeusrajoitusmerkit ja vasemman ajokaistan
päättymistä osoittava merkki.

tarpensijo admleipuots.myöienkl.Täas

Yksiajorataisen tien perinteinen käytäntö, jossa vasemmanpuoleinen merkki
koko tien vasemmalla puolella, ei toimi nelikaistaisilla teillä. Merkki jääon
ja vastaantuleva liikenne voi estää merkin havaitsemisen. liankusve
Tällöin merkki on siis tarpeen kiinnittää keskikaiteeseen.
Keskikaiteeseen kiinnitettävissä liikennemerkkirakenteissa on esiintynyt ongelmia. Merkit tulisi sijoittaa niin ylös, etteivät raskaiden autojen ja erityisesti
-autojen peilit ulotu osumaan merkkeihin (kuva 4-3). Myös leveämpi aur
kanden metrin keskikaista antaa jonkin verran enemmän tilaa myös liikennem erke ill e.
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Kuva 4-3.

Keskikaiteeseen kiinnitetty ajokaistan päättymisen ennakkomerkki valtatiellä 9 on hävinnyt luultavasti raskaan ajoneuvon osuman seurauksena.

Liikennemerkkejä on kiinnitetty molempiin Suomessa käytössä oleviin kaidetyyppeihin. Klinnitys raskaaseen putkipalkkikaiteeseen saadaan tukevaksi
järeällä kiinnitystavalla (kuva 4-4). Liikennemerkkien kiinnityksessä keveään
putkipaikkikaiteeseen on kunnossapitohenkilöstön mukaan ollut ongelmia
valtatiellä 9 (kuva 4-5), mutta valtatiellä 4 normaalikokoiset merkit ovat toimineet ongelmitta (kuva 4-6). Törmäystilanteissa merkkirakenteiden tulee
kuitenkin antaa joustaa, jotta vakavilta ajoneuvovaurioilta vältytään.

Pääosassa kohteista on keskikaiteisiin asennettu heijastimet (kuvat 4-7 ja 48). Kaideheijastimia suositellaan käytettäväksi aina kapeilla päällystetyillä
keskikaistoilla. Heijastimien näkyminen edellyttää niiden pesua vähintään
kerran kuukaudessa, loskakeleillä useamminkin.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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Kuva 4-4.
Ajokaistan pä ättymismerkki raska assa
putkipaikkikaiteessa
va/tat fe/lä 6. Järeä
kintysap.

Kuva 4-5.

Ajokaistan päättymismerkki kevyessä putkipaikkikaiteessa vt:/lä 9.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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Kuva 4-6.

Valtatiellä 4 kevyessä keskikaiteessa on käytetty suurikokisten
merkkien sijaan normaalikokoisia korkealle sijoitettuja Ilikennemerkkejä, jotka ovat pysyneet kaiteessa ongelmitta.

Kuva 4-7.

Kuva 4-8.

Keskikaideheijastin valtatiellä 5.

Keskikaidehejastin valtatiellä 9.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriot ja kunnossapidon kokemukset
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4.1.3 Keskikaiteiden päät
Keskikaiteen päiden kohdalle muodostuu vähintään 3,6 m levyinen sulkualue. Kaiteen pään sivuttaisetäisyys sulkualueen reunasta on vähintään 1,75
m, jolloin etäisyydeksi tien ulkoreunaan saadaan 7 metriä. Tämä mandollistaa tarvittaessa kaksisuuntaisen liikenteen ko. kohdassa ja erikoiskuljetukset

/6.

Kuva 4-9.

Keskikaideosuuden alkaminen valtatieltä 9.

Seurantakohteissa keskikaiteen alkupää on yleensä viistetty maahan. Valtatiellä 6 välillä Muukko - Ahvenlampi on käytetty kokoon painuvia kaiteiden
päitä (kuva 4-10).
Seuranta-aineistossa on yksi kaiteen päähän ajo, joka on tapahtunut kantatiellä 54. Tässä tapauksessa auto on kulkeutunut jonkin matkaa kaiteen
päällä, josta on pudonnut vastaantulevalle kaistalle. Onnettomuudessa selvittiin ilman henkilövahinkoja. Kaide ei myöskään vaurioitunut, ainoastaan
liikenteen jakajamerkki kaiteen päässä oli tarpeen uusia.
Kaiteita koskevan ohjeen /2/ mukaan moottoriteillä ja muilla erittäin vilkasliikenteisillä teillä käytetään kaiteen päissä kokoon painuvaa rakennetta. Ohjeen mandollistama keskikaiteen pään viistäminen maahan näyttää riittävältä
ratkaisulta pienemmillä liikennemäärillä. Seuranta-aineisto on kuitenkin suhteellisen suppea lopullisia johtopäätelmiä varten.
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Kuva 4-10.
Valtatiellä 6 on keskikaiteen
ko koon-moleisapä
painuva kaiteen pää. Kaiteen
päähän kuuluu nyrkkiosa, jota
törmätessään työntää
auto
edellään. Nyrkkiosa työntää
johdetta edellään ja kuluttaa
siihen auton liike -energian.

KUVA HANNU MOILANEN

4.1.4 Avattavat kaideosuudet
Pitkille keskikaideosuuksille tehdään 2 - 3 kilometrin välein avattava kaideosuus. Avattavien osuuksien tarkoituksena on onnettomuus- tai muissa häiriötilanteissa nopeuttaa pelastushenkilöstön pääsyä onnettomuuspaikalle,
autot ovat tukkineet tien. Avattavia kaideosuuksia voidaan käyttää onnet- jos
tomuustilanteissa myös liikenteen ohjaamiseksi vastaantulevalle ajoradan
osalle. Myös erikoiskuljetuksia varten voidaan tarvita avattavia kaideosuuk
Toimiakseen niiden sijainti on tarpeen merkitä kaiteeseen ja avattavat-sia.
kaideosuudet pitäisi saada helposti ja nopeasti avattua.
Seurantakohteista avattavia kaideosuuksia on käytetty valtateillä 4, 6 ja 9.
Valtatiellä 6 avattava kaidekohta on merkitty keltaisilla heijastimilla, jolloin se
on helppo löytää myös pimeällä (kuva 4-1 1).
Avattavien kaidekohtien noin 2 kilometrin välimatkaa pidettiin yleisesti riittävänä. Tosin Lopella, jossa avattavia kaideosuuksia ei ole toteutettu kummallekaan alle 2 kilometrin keskikaiteelliselle ohituskaistalle, avattava kaideosuus olisi pelastushenkilöstön mielestä pitänyt tehdä kummankin kaideosuuden keskivaiheille.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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Kuva 4-11.
Valta tiellä 6 avattava
kaideosuus on merkitty keltaisilla heijastimil
jotka helpottavat -la,
avauskohdan löytämistä pimeällä.

Kuva 4-12.

Valtatiellä 6 avattava kaidekohta on keltaisten kaideheijastim/en lisäksi merkitty tien sivussa olevalla tekstita u/u/la. Pelastushenkilöstö tai poliisi eivät kuitenkaan pitäneet tekstitaulua välttämättömänä.
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Haastattelutilaisuuksissa epäiltiin varsin yleisesti kaiteen aukaisutavan toimivuutta etenkin talvioloissa. Valtateiden 4 ja 9 kohteissa kaiteen aukaisua oli
kokeiltu ja esitelty mm. pelastuslaitosten henkilöstölle (kuva 4-13). Valtatien
kohteessa pelastustoimen edustajat pitivät tällaisen tilaisuuden järjestä- 6
mistä erittäin tarpeellisena. Kokemuksia avattavien kaideosuuksien toimivuudesta tositilanteessa ei seurantajakson aikana ole saatu.

Kuva 4-13.

Keskikaidekatkon aukaisuharjoitus valtatiellä 9. Koholle jääylen kaatuvien kaidetolppien pelättiin haittaa van kaideaukon
käytö.

Aukaistavia kaideosuuksia pidettiin yleisesti tarpeellisina. Aukaisumenetelmässä nähtiin kuitenkin selvää kehittämistarvetta. Esimerkkinä tästä voisi
olla sisääntyönnettävä johderatkaisu (kuva 5-4). Keskikaideosuuksien käyttöönottovaiheessa on tärkeää toimittaa pelastuslaitokselle, poliisille ja kunnossapitäjälle kunnolliset kaideosuuksien avaamisohjeet sekä informaatiota
avattavien osuuksien sijainnista sekä mandollisesti järjestää kaiteen avausharjoitus. Myös aukkojen tarvetta ja sijoittelua tulisi kysyä jo suunnitteluvaiheessa ko. viranomaisilta.

4.2 Kaidevauriotja niiden korjaus
4.2.1 Keskikaidevaurioseurannan toteuttaminen
Keskikaidevaurioita on seurattu siten, että kunkin tieosuuden kunnossapitourakoitsija on järjestelmällisesti kirjannut tapahtuneet vauriot. Seurannassa
kirjattu keskikaidevauriot syineen sekä tehdyt korjaukset kustannuksi- on
neen. Edelleen on kirjattu vahinkotilanteista liikenteelle aiheutuneet häiriöt
kestoaikoineen.

Kapeiden keskikaideteiden kaidevauriotja kunnossapidon kokemukset
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Kaikkien kohteiden osalta seuranta on kattanut aikavälin 1.10.2003 Lisäksi
30.924
- Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -kohteessa seurantaan sisällytettiin kaidevauriot tien valmistumisesta syksystä 2000 lähtien vuosina 2000 - 2001
/3/ aineistosta ja vuosien 2001 - 2003 osaltatehdynsurakimen
jälkikäteiskeruun perusteella (näistä tiedossa vain korjausajankohta)
- Kt 54 Lopen kohteessa seuranta kattoi vauriot kohteen valmistumisesta
syksyltä 2002 lähtien.
Tällöin keskikaidevaurioseuranta kattaa kaikki kohteet keskikaiteiden käyttöönotosta 30.9.2004 saakka.
Seurannassa kirjatut keskikaidevauriot, kuvaus tapahtumasta, seuraukset ja
on esitetty liitteessä 2. Hoitourakoitsijoiden vaurioilmoituksia onhäirökesto
poliisin onnettomuusilmoituksien tiedoilla, lähinnä tapahtumaku- täyden
vauksella. Kaikki vauriot eivät ole tulleet poliisin tietoon ja mikäli tekijää ei ole
saatu selville, tapahtumakuvaus on jouduttu päättelemään syntyneiden jälkien perusteella.

4.2.2 Keskikaidevaurioiden määrä
Seurantakauden 1 .10.2003 - 30.9.2004 aikana tutkituilla keskikaideosuuksil
seurannassa kirjattu kaikkiaan 23 keskikaidevauriota. Vauriolden mää--laon
rä eri kohteissa on esitetty kuvassa 4-14.
Keskikaidevauriot on jaettu vaurioiden laajuuden ja korjaustarpeen sekä on
perusteella kahteen ryhmään:
-netomusil n
- vakavia vaurioita, jotka ovat vaatineet välitöntä korjausta tai joista poliisi
tehnyt onnettomuusilmoituksen, on sattunut 15 kpl
on
- lieviä vaurioita, joissa kaiteiden korjaus on voitu tehdä myöhemmin ja joista ei ole onnettomuusilmoitusta, on sattunut 8 kpl

SEURANTAOSUUKSIEN KAIDEVAURIOT
8

7
6

5
3
2

• Aurausvaurio
D Lievä, kesä

o Lievä, talvi
• Vakava, kesä
O Vakava, talvi

0

Kuva 4-14.

Keskikaidevauriot eri seurantaosuuksilla ajalta 1.10.2003 - 30.9.2004.
Valtatiellä 9 on eroteltu 3-kaistaisetja 4-kaistaiset osuudet.
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Mikään kaidevaurioista ei ole johtanut henkilövahinkoihin.
Pääosa vaurioista (16 kpl) on sattunut talvella (loka -maaliskuussa). Kesällä
-syyskuussa) on tapahtunut 7 vauriota.
(huti
Keskikaidevaurioita on sattunut keskimäärin 0,46 kpl/keskikaidekilometri/v
4-2). Liikennesuoritetta kohti vaurioita on keskimäärin 0,16 (taulko
ei ole suuria eroja eri kohteiden välillä, kpl/mij.autoVrheydsä
mutta vaurioasteessa erot ovat suuria. Tapausten lukumäärä on kuitenkin
niin pieni, että lopullisia päätelmiä esimerkiksi poikkileikkaustyypin tai tievalaistuksen vaikutuksista ei ole tehtävissä.
Taulukko 4-2.

Keskikaidevaurioiden määrä kaidekilometriä ja liikennesuoritetta
kohti. Valfatiellä 9 on tarkasteltu erikseen 3 -kaistaiset ja 4 -kaistaiset osuudet.

Liikennemäärä ajon./vrk

Kohde

Keski-

kaide-

pituus

Keski-

kaide-

vauriot/

kaidekm/v

Vt 4 Haaransilta Kempele 2+2
-

9,2 km

0,54

0,14

8 900

11,8 km

0,45

0,14

11 200

4,2 km

0,47

0,12

-

-

Vt 9 Orivesi
Vt 9 Orivesi

-

-

Muurame 2+1

4 200

-

9 000

11,2 km

0,27

0,11

Muurame 2+2

4 200

-

9 000

5,7 km

0,70

0,29

6000

3,2km

0,31

0.14

0,46

0,16

Kt54Loppi-Launonen2+1
Keskimäärin

vauriot/

liikennesuorite
(kpl/milj. autokm)

10 800

Vt 5 Vehmasmäki Hiltulanlahti 2+2
Vt 6 Muukko Ahvenlampi 2+2

Keskikaide -

______________ __________

Ruotsissa tehdyn seurantatutkimuksen mukaan keskikaidevaurioita on tapahtunut seuraavasti:
- 2+2 -kaistaiset tiet 0,28 kpl/milj. akseliparikm eli n, 0,32 kpl/milj.autokm
- 2+1 -kaistaiset tiet 0,51 kpl/milj. akseliparikm eli n. 0,58 kpl/milj.autokm.

Tulokset viittaavat siihen, että Suomessa kaidevaurioita on sattunut merkittävästi vähemmän kuin Ruotsissa. Suomen aineisto on kuitenkin pieni ja vertailu siksi epävarma.
4.2.3 Keskikaidevaurioiden syyt
Keskikaidevaurioiden syitä ja niihin johtaneita tapahtumia on tapauksittain

2. Parhaiten on selvitetty tapahtumat, joissa poliisi on suo-kuvatliesä
rittanut tutkinnan (14 kpl). Osassa vaurioista ei tapahtumien kulkua ole saatu
selville, koska kaiteeseen törmännyt ajoneuvo on poistunut paikalta ja jäänyt
tunisamok
(9 kpl).
Suuri osa vaurioista (ainakin 7 tapausta) on syntynyt ohitustilanteissa yleensä ohittajan menettäessä autonsa hallinnan ja suistuessa keskikaiteeseen.
on ollut ohittamassa rekka-autoa.
Useatpuk henilöato
Osa kaidevaurioista on syntynyt väistötilanteissa, kun autoilijat ovat joutuneet väistämään tielle kolarin vuoksi pysähtyneitä autoja tai muita esteitä.
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Yhdessä tapauksessa valtatiellä 4 Tupoksen kohdalla kolmen hirven laumaa
väistänyt auto ajautui keskikaiteeseen.
Kandessa tapauksessa aura-auto on osunut keskikaiteeseen. Toinen tapauksista johtui siitä, että auraparin etummaista auraa oikealta puolelta ohittaneen rekan perävaunu ja auran siipi osuivat toisiinsa, jonka seurauksena aura-auto ajautui keskikaiteeseen.
Suurimman kaidevaurion aiheuttanut valtatiellä 9 Orivedellä tapahtunut linjaauton ajautuminen keskikaiteen päälle johtui vasemman eturenkaan puh
(kuva 4-15). Kaiteen toimintaa ko. törmäyksessä selvitetään.
-keamist
Muutamassa poliisin tutkimassa tapauksessa alkoholilla on ollut osuutta tapahtuneeseen.

Kuva 4-15.

Valtatiellä 9 Orivedellä syyskuussa 2004 linja-auto suistui rengasrikon
seurauksena keskikaiteeseen, minkä seurauksena kaide lävisti auton
tavaratilan. Auto kulki keskikaiteen päällä noin 300 metriä ennen pysähtymistään. Onnettomuudessa ei tu/lut henkilövahinkoja. Keskikaide esti linja-auton ajautumisen vastakkaisen ajosuunnan kaistalle.

4.2.4 Onnettomuudet keskikaideosuuksilla
Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä käytiin läpi tutkimusjaksoilla tapahtuneet onnettomuudet aikaväliltä 1.10.2003 - 30.9.2004 (taulukko 4-3). Aineisto perustuu poliisin tekemiln onnettomuusilmoituksiin.
Keskikaiteellisilla osuuksilla on tapahtunut kaikkiaan 44 onnettomuutta, joista
onnettomuudessa (36 %) jokin osapuolista on osunut keskikaiteeseen. 16
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Ero keskikaidevaurioiden määrään 23 kpL johtuu siitä, että läheskään kaikki
eivät tule onnettomuusrekisteriin, koska varsinkaankaidevurotps
lievmsä
tapauksissa poliisi ei saa ilmoitusta tapahtuneesta.
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia (heva) on keskikaideosuuksilla
3 kpl. Näistä mikään ei ole ollut keskikaideonnettomuus eli keski taphun
-kaideontmusa
on selvitty omaisuusvaurioilla,
Taulukko 4-3.

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet ajalta 1. 10.2003 30.9.2004. Onnettomuustiheys on laskettu keskikaiteen pituutta
kohti.

Seurantakohde

Keskikaideonttomuudet
(kpl)

Muut onnettomuudet
(kpl)

Onnettomuudet
yhteensä
(kpl)

Hevaonnettomuudet
(kpl)

Onnettomuustiheys
(onn./kmlv)
Kaikki onn.

Vt 4 Haaransilta Kempele

5

10

15

1

0,54

1,63

Vt 5 Vehmasmäki Hiltulanlahti

3

2

5

1

0,25

0,42

Vt 6 Muukko Ahvenlampi

1

2

3

-

0,24

0,71

Vt 9 Orivesi

Muurame

7

13

20

1

0,41

1,18

Launonen

-

1

1

-

-

0,31

0,35

0,97

-

-

-

Kt 54 Loppi

-

-

Keskimäärin

___________ __________ __________ __________

Onnettomuusaineisto vuoden seurantajaksolta on niin vähäinen, että sen
johtopäätelmiä tai vertailua eri tietyyppien perustlaivodhärmja

väli.

Suuri osa onnettomuuksista on tapahtunut ohitustilanteissa. Koska keskikaiteella on tällaisissa tilanteissa estetty ajautuminen vastaantulijoiden kaistalle,
ovat ratkaisevasti vähentäneet kohtaamisonnettomuuksien ris-kesiat
kiä ja siten lieventäneet onnettomuuksien seurauksia.

4.2.5 Keskikaidevaurioiden korjaus ja kustannukset
Kaikissa kohteissa kaidevaurioiden korjaus sisältyy alueelliseen hoitourakkaan.

Yleensä keskikaidevaurio edellyttää pikaista varoitusmerkintää ja ensiapuluonteista korjausta. Törmäyksissä kaidejohde herkästi taipuu vastakkaiselle
ja kaidetolppien päät saattavat jäädä vaarallisesti kohti vastaan- ajokistle
tulevien ajokaistoja.
Kaidevauriopaikka on tarpeen heti merkitä heijastavilla varoituskeiloilla tai
ja kaidetolpat saadaan yleensä oikaistua esimerkiksi puomeila.Kdjh
avulla. Pikakorjaukset voidaan yleensä tehdä paikallisten yrit-trakoivun

täjien kalustolla.
Suuremmat vauriot on yleensä tarpeen vuodenajasta riippumatta korjata
suhteellisen nopeasti. Suurempien vaurioiden korjaus hankitaan yleensä kai
yrityksiltä, yleensä kaiteen rakentajalta. Koska korjaus--teisnrkoula
kaluston slirtomatkat voivat olla pitkiä, talven aikana tulleet vauriot korjataan
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yleensä kerralla seuraavan kesän aikana. Pienemmät vauriot, joista ei ole
vaaraa liikenteelle, jätetään yleensä odottamaan sulan maan aikaa, jolloin
korjaus onnistuu paremmin.
Osalla hoitourakoista on keskikaidejohdetta jonkin verran varastossa. Koska
kaidejohteen hankinta valmistajalta saattaa kestää, johdetta pidetään muutama sata metriä varastossa mandollisia kaidekorjauksia varten.
Seurannassa pyrittiin saamaan selville korjauskustannukset, mutta tässä ei
päästy kovin hyvään kattavuuteen ja tarkkuuteen. Pienemmät vauriot ja hä
tehtiin hoitourakoitsijan omana työnä eikä kaidekorjausten työ--täkorjause
määrää erikseen seurata. Tässä selvityksessä pystyttiin lähinnä arvioimaan
korjausten vaatima tuntimäärä. Ulkopuolisten tekemät (esim. kaideurakoitsi
korjaukset saattavat ajoittua kauas tapahtuman jälkeen, jolloin laskujen-ja)
kytkentä tiettyyn vaurioon oli hankalaa.
Kaidevaurioiden korjauskustannukset vaihtelevat muutamasta sadasta eu
ylöspäin. Valtatiellä 9 sattuneen bussionnettomuudessa, jossa keski--rosta
kaidetta vaurioitui 300 metriä, korjauskustannukset olivat 25 000 €. Keskimäärin seurantajakson aikana suoritetut vauriokorjaukset maksoivat runsaat
€/kaidemetri. Korjauskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti se, voidaanko 10
kustannukset korjata paikallisella kalustolla vai tarvitaanko työhön erikostu
kaideurakoitsija.
-nut
Keskikaidevaurioiden korjauskustannukset ovat karkeasti 1 000 €/keskikaidekm/v (0,4 vauriota/kaidekm/v x 2 500 €!vaurio). Korjaushintaan on tässä
laskettu muutaman kaidejohteen ja kaidetolppien uusinta, mikä on seurannan perusteella tehty arvio keskimääräisestä kaidevaurion suuruudesta.
Kaidevaurioiden korjauskustannusten korvauksissa on yhtenäinen käytäntö.
Mikäli vaurion aiheuttaja on tiedossa, hoitourakoitsija perii korvauksen suoraan kyseisen auton liikennevakuutusyhtiöltä. Mikäli vaurion aiheuttaja jää
tunemaoksi,Thlntvakorjustnia.
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5 HÄIRIÖTILANTEET JA NIIDEN HALLINTA
Tapahtuneiden onnettomuuksien tai muiden erityistilanteiden, esimerkiksi
ylisuurten kuljetusten vuoksi muuta liikennettä on tarpeen varoittaa, kaistoja
joudutaan sulkemaan ja pahimmassa tapauksessa liikenne on tarpeen ohjata vastakkaiselle ajoradalle tai kiertoteille.
Seurannan aikana ei tutkimuskohteissa tapahtunut niin vakavia häiriötilantei
että ajosuunta olisi kokonaan tukkeutunut. Avattavia kaideosuuksia ei si--ta,
ten seurantajakson aikana ole tarvinnut avata "tositilanteessa".
Seurantakohteissa ei toistaiseksi ole varareitti- ja liikenteenohjaussuunnitelmia lukuun ottamatta valtatietä 5, jolla osuus Vehmasmäki - Hiltulanlahti sisältyy osana pitemmälle tiejaksolle laadittuun suunnitelmaan /11/. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä tiepiirin, pelastuslaitoksen ja poliisin kesken.
Siinä on selvitetty varareitit eri tiejaksoille ja esitetty, mitä toimenpiteitä, henkilöstöä ja välineistöä tarvitaan liikenteen ohjaamiseksi varareitille (kuva 5-

1).
Suunnitelmassa on esitetty eri viranomaisten tehtävät häiriötilanteessa (kuva
Edelleen siinä on kuvattu varareitin käyttöönottoon liittyvä päätöksente- 5-2).
koprosessi (kuva 5-3).
Nykyisellään valtatien 5 kapealla nelikaistaisella osuudella on kaksi aurauk
tarpeisiin rakennettua keskikaideaukkoa kääntöpaikkoineen eritasoliit--sen
tymien läheisyydessä. Koska tielle ei alun perin ole tehty avattavia kaideosuuksia ja yhtenäiset keskikaideosuudet ovat jopa 6 km pitkiä, varareittisuunnitelmassa on pelastustoimen näkemysten perusteella esitetty kanden
puomillisen kulkuaukon rakentamista. Sulkupuomi voisi olla joko vaakatasossa kaiteen suuntaisesti liikkuva tai pystyyn nouseva (kuva 5-4).
Koska tilanteet, joissa keskikaiteellisella tiellä tarvitaan häiriönhallintaa ja liikenteen ohjaamista varareiteille, ovat mandollisia, kaikille keskikaideosuuksille tulisi laatia varareitti- ja liikenteenohjaussuunnitelmat. Erityisen kiireellisiä ovat tässä suhteessa 3 -kaistaiset osuudet, joissa yksikaistainen suunta
saattaa onnettomuustilanteissa herkästi tukkeutua. Suunnitelmat tulee laatia
yhteistyössä pelastustoimen ja poliisin kanssa.
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Seututie 553 Humalajoki-Hiltulanlahti

Tilapäinen ohjaus valtatieltä
VehmasmäenNehmersalmen suuntaan
pohjoisesta tuleville

Nykyinen opastus Mikkeliin,
Jyväskylään ja Vehmasmäkeen > ei tarvita opastusta.
Tarvittaessa etenkin vilkkaan
liikenteen aikaan liikenteen
ohjaaja rampille

'
t

Ei tarvita ohjausta etelästä:
Viitoitus Kuopioon.

Rampin sulkeminen
häiriötilanteen ajaksi

Seututie 553

1

Vt 5

I

Vt 9 Jäskään

____
______

Kulkusuunta
reitillä

Tilaäinen ohiaus reitillä
olevissa liittymissä:
Sulkukartio ja
kiertotieviitta.
Pimeissä olosuhteissa
myös varoitusvilkku
Lisäksi tarvittaessa
liikenteen ohjaaja.

Seututie

Moottoritieltä ohiaus
ranipille:
ks. erillinen
ohjaussuunnitelma
Ei tarvita ohjausta eteläs
eikä pohjoisesta: Vutoitus
Mikkeliin.

Ei tarvita ohjausta etelästä: Viitoitus
Kuopioon.

Ohjaus valtatieltä
Sotkanimen suuntaan

Kuva 5-1.

Va/tat/en 5 osuutta Huma/ajokI - Vehmasmäki - Hiltulanlahti koskeva
va rare ittisuunnite/ma /11/.
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Tehtävat onnettomuustilanteessa
- tiedon valittdminen radioon ja internetiin (liikennetiedottaminen)
- yhteys urakoitsijaan, tarvittavan kunnossapidon jarjestöminen
-avustaminen onnettomuuden raivaustäisea ja liikenteen ohjauksessa
- avustus vorareittien käyttöönotossa ja suunnittelussa
- tilanteen seuranta
- liikenteen tieto- ja ohjausjarjestelmien käyttö

\\

/ /

LIIKENNEKESKUS
MEbIA

Koksisuuntainen
tiedonvaihto,
tiedonvälityksen
kehittäminen
Tehtävät onnettomuustilanteessa:
-hätöilmoituksen vastaanotto, avun välittäminen
-viestikeskuksena toimiminen onnettomuus- toi
häiriötianteesso

-radio

-internet...

I

HÄTÄKESKUS

I
/
/

Yhteydenpito
matkopuhelimello ja
VIRVÉ-verkon luuitto

\

Poliisi on yhteydessä suoroan
liikennekeakokseen varareitin
kdyttöänottoa

Tehtävät onnettomuuspoikallo
- onnettomuudenkulun ja osallisten selvittäminen,
olosuhteiden kirjoominen
- liikennejorjestelyiden hoitaminen, liikenteen ohjaus
hairiotilanteessa
- päätöksenteko varareittien käyttäänotosta yhdessä muiden
viranomaisten kanssa
- tiedottaminen liikennetilanteeta liikennekeskuksille ja
liikenteen ohjauskeskuksille (esim. liikennevalojen ohjaus)
- onnettomuustutkinnan aloittaminen

Eriviranomaisten tehtävät liikenteen häiriötilanteessa /11/.

Liikenteen ohjaaminen
varareitille

Liikennekeskus ilm oittaa
urakoisijalle tarvittavista
kunnossapitotoimenpiteistä ja
lukenteenohjausavusta
varareitillä.

I
I
I

Poliisi ilmoittaa
hatäkeskukseen varareitin
käyttöönotosta

Päätös käytettävästä
varareitistä polisin,
pelastustoimen ja

liikennekeskuksen

liikennepäivystäjän yhteistyönä
reitin ominaisuudet ja
ol suhte t huomio n ot aen
(varareittisuunnitetnia)

Poliisi selvittää
varareittivaihtoehdot
(varareittisuunnitelma)

Näiriötilanteen
pitkymne

Kuva 5-3

I

POLIISI

Tehtävät onnettomuuspaikalla:
- lisäonnettomuuksien eStäminen: välittömän liikenteen
ohjauksen järjestäminen ja syttymisvaran estäminen
- potilaiden ensiapu ja kuljetus sairaalaan
- onnettomuuspaikan raivauotyät
- ympäriställe vaaralliaten aineiden torjuntotoimet
- liikenteenohjausvaunun tuominen onnettomuuspaikolle

Varareitiltä tarvittavan tilapäisen
viitoituksen ja liikenteen ohjauksen
järjestäminen ja kiinteiden viittojen
"huppujen" poistaminen poliisin
toimesta (liikenteenohjaussuunnitelma). Tarvittaessa
pelastustoimelta ja urakoitsijalta
resursseja.

- -

Tehtävót onnettomuustilanteessa
-liikennekeskuksesta saatavan tiedon
välittäminen tienkäyttäjille
mandollisimman nopeasti

PELASTU5TOIMI

Kuva 5-2

_
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Varareitin käyttöönottoon liittyvä päätösprosessi lilt
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Puomilla varustetun kulkuaukon toteutusvaihtoehdot,
periaatepiirros
valtatiellä 5 välillä Humalajoki-Hiltulanlahti

8,Om
4

Keskikaiteen
leveys
20cm

Poikkileikkaus, puomi avautuu
liukumalla vaakatasossa puomikoteloon

rk

________________.

Kuva 5-4

,

n1

Poikkileikkaus, puomi avautuu
pystysuoraan ylöspäin

Valtatielle 5 esitetyn kulkuaukon puomivaihtoehdot lilt Toistaiseksi
toimivaa puomiratkaisua kapealle keskikaiteelle ei ole toteutettu.
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6 HOITO JA KUN NOSSAPITO
Kokemukset keskikaiteellisten tiejaksojen kunnossapidosta sekä ratkaisujen
toimivuudesta ja ongelmista koottiin haastattelemalla kunkin tiejakson hoidosta vastaavia henkilöitä. Lisäksi on haastateltu poliisin ja pelastustoimen

edustaji.

Auraus
Ohituskaistojen talvihoitoa koskevia laatuvaatimuksia ja toimintatapoja on
2004 julkaistuissa talvihoidon laatuvaatimuksissa täsmenyaikus
/7
ja vuonna 2004 kilpailutettujen hoitourakoiden tarjouspyynnöissä.
Laatuvaatimusten /7/ mukaan: "Yksiajorataisten teiden ohituskaistat on aurattava siten, että ajosuunnan molemmat ajokaistat tulevat kerralla puhtaaksi: Liikennettä vaaranta via valleja ei saa jäädä ja maksimilumisyvyys ei saa
ylittyä kummallakaan kaistalla. Tämä edellyttää - vähäisen lumen ja pienta
auraam/sta lukuun ottamatta - kahta peräkkäin kulkevaa aurausyksik--re/dn
köä."
Talvihoidon menetelmäohjeeseen /8! tehdyissä täsmennyksissä ohituskaistojen aurauksesta on todettu:"Ohituskaistalla sivuauraa ei saa käyttää yksinään, vaan toisen aurausyksikön kanssa porrastettuna siten, että niiden välistä ei pääse ohittamaan. Ohituskaistan aurauksessa käytettävät menetelmät on esitettävä erikseen aurausreittisuunnitelmassa."
Sivuauran käyttö on kielletty tilanteissa, joissa muu liikenne joutuu tai pääsee ohittamaan aurausyksikön sivuauran puolelta. Täsmennettyjen ohjeiden
mukaan "sivuauraa voidaan käyttää yksinään yksittäisten ohituskaistaosuuksien aurauksessa ja monikaistaisen ajoradan useamman aurausyksikön kaikissa yksiköissä, jos sivuaura on varustettu havaittavuuden parantamiseksi
erityisellä havaintokilvellä."
Käytännössä kaikissa seurantakohteissa on keskikaiteellisen tietyypin tullessa käyttöön siirrytty pariauraukseen. Hoitokustannusten kasvu riippuu kohteen sijainnista suhteessa aurojen lähtöpaikkoihin. Valtatien 4 ja 5 kohteet
ovat tulleet jatkoksi jo aikaisemmin pariaurattaviin moottoriteihin, jolloin pari
pituus on kasvanut, mutta kustannukset eivät ole kasvaneet sa--aurtv
massa suhteessa.
Sivuauran varoituslaitteita ei ole ollut talvikaudella 2003 - 2004 käytössä
missään kohteessa, joten etuautossa ei sivuauraa ole voitu käyttää. Tällöin
kaksikaistaisen ajosuunnan aurausleveys jää yleensä hieman vajaaksi ja
Pariaurauksessa ongelmana on takaa tulevien autoilijoiden kärsimättömyys,
jolloin he ohitettuaan takimmaisen auran joutuvat jäämään aurojen väliin.
Etummaisen vasenta kaistaa auraavan auton ohittaminen on yhdessä tapauksessa johtanut keskikaidevaurioon auran joutuessa väistämään vasemmalle. Aurapari pyrkii pitämään välimatkan mandollisimman pienenä, jotta
autoilijat eivät pyrkisi aurojen väliin.
Jotta keskikaiteen vierusta voidaan aurata mandollisimman tarkaksi, auroihin
kehitetty "sivutela", joka vaimentaa kaidekosketukset. Valtatiellä 4 käytet-on
täviin molempiin suuntiin heittäviin alueauroihin ei telaratkaisu kuitenkaan
sovellu.

edlytärispenaut.
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Yksikaistaisilla suunnilla liikenne ei aiheuta auraukselle ongelmia, koska
estää auran ohitukset ja sivuauraa voidaan tarvittaessa käyttää. kesiad
Kunnossapitäjät odottavat tienkäyttäjäinformaation tehostamista mm. pariaurauksesta (ei ohituksia aurojen väliin), vasenta kaistaa auraavan ohittamisesta oikealta (ohittaminen ei suositeltavaa) sekä piennarta auraavan auraauton ohittamisesta ohituskaistojen yksikaistaisilla suunnilla.
Muu talvihoito
Koska ohituskaistan liikennemäärä on peruskaistaa pienempi, näille kertyy
helpommin lunta ja polannetta. Kaistoja on vaikea pitää tasalaatuisina. Ohi
joudutaan suolaamaan peruskaistaa enemmän. Keskikaiteen alle-tuskai
lumen ja jään sulattamiseksi on jouduttu tekemään ylimääräisiä kertyvän

suolakertj.
Keskikaiteet eivät ole lisänneet höyläyskertojen määrää.
Muut kunnossapitotoimet

Keskikaideheijastimet lisäävät kunnossapidon työmäärää. Heijastimet on
loskakeleillä useamminkin.
tarpensäkuitan,

Kuva 6-1.

Auraparin väliin pyrkivät autoilijat hankaloittavat kaksikaistaisen
osuuden auraamista. Auran nostamassa lumipilvessä etummaisen
kaistaa auraa van auton ohittaminen oikealta voi aiheuttaa vasent
vaara tilanteita ja jopa keskikaidevaurioita, mikäli aura joutuu väistämään ohittajia.
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7 TIENKAYTTAJA- JA VIRANOMAISPALAUTE
Tienkäyttäjien mielipiteitä keskikaiteellisista ohituskaistoista on selvitetty
omassa erillisessä tutkimuksessa /10/. Tutkimuksessa on haastateltu tienkäyttäjiä kantatiellä 54 Lopella ja valtatiellä 9 välillä Orivesi - Muurame vuosina 2003 ja 2004. Kokonaisuutena keskikaiteelliset tieosuudet saivat käyttäjiltään hyvän arvosanan, vaikka ammattiautoilijat suhtautuivatkin tietyyppiin
hiemanutkrsi.
Edellä kuvattua tutkimusta täydentämään tässä selvityksessä on käyty läpi
tullut palaute sekä kunnossapitohenkilös- Tiehalnoputjäreslmn
tön, poliisin ja pelastusviranomaisten näkemykset ja palaute keskikaiteellisis
teistä.
-ta
Ilmoitukset Tiehallinnon liikennekeskuksen LIITO-järjestelmässä
Tiehallinnolla on liikennekeskuksen ylläpitämä tienkäyttäjäpalautteen kirjaamis- ja käsittelyjärjestelmä (LIITO), johon rekisteröidään tienkäyttäjiltä puhelimitse tienkäyttäjän linjan kautta tai muita reittejä tuleva suullinen ja kirjallinen palaute.

Aikavälillä 1.10.2003 - 30.9.2004 järjestelmään oli kirjattu seurantaosuuksia
yhteydenottoja 11 kappaletta. Yhteydenotot on koottu liitteeseen 3. kosevia
Yli puolet ilmoituksista (7 kpl) koski valtatietä 9 välillä Orivesi - Muurame.
1 - 2 ilmoitusta kohdetta kohti. Valtatien 4 väliltä Haa-Muistaokl
ransilta - Kempele ei ollut lainkaan ilmoituksia. Ilmoituksista oli 2 poliisilta, 2
hätkesula
ja loput 8 tienkäyttäjiltä.
Ilmoituksista 5 koski kaidevaurioita ja niiden korjaustarvetta. Keskikaitee
liittyvien liikennemerkkien vaurioista oli 4 ilmoitusta, jotka kaikki olivat-sen
valtatieltä 9. Kolme ilmoituksista koski samaa ohituskaistan päättymismerkkiä, joka oli kaatunut tielle ja vaaransi liikennettä, sekä yksi ilmoitus ohituskaistan keskikaiteen päästä rikkoutuneesta liikenteenjakajanuolesta. Yksi
ilmoitus koski valtatien 6 auraustarvetta, koska tienkäyttäjän mielestä nelikaistatiellä ajoradan vasen puoli oli luminen ja ajokelvoton. Yhden tienkäyttäjäilmoituksen mukaan kantatiellä 54 keskikaidetien kohdalla mäen päällä oli
raskasta liikennettä haittaavia kuoppia.
LIITO-järjestelmään kirjatut ilmoitukset koskevat lähinnä akuuttia korjaustar
koskevia tilanteita. Jokunen ilmoitus koskee myös kunnossapidon ta- -veta
soa.
Kunnossapitäjän, poliisin ja pelastustoimen näkemykset ja palaute

Selvitykseen liittyvien haastattelukäyntien yhteydessä on selvitetty kunnossapitohenkilöstön, poliisin ja pelastustoimen henkilöstön näkemyksiä ja palautetta keskikaiteellisista teistä.
Tienkäyttäjien malttamattomuutta on jossain määrin havaittu erityisesti keskikaidejaksojen yksikaistaisella suunnalla, jolla auran tai höylän ohittaminen
ei onnistu. Kaksikaistaisten osuuksien pariauraustilanteissa malttamattomat
auraparin väliin ja ohittamaan etummaisen auran autoiljpyrkväeman
pelkäs-oikealtpu,mäihetaongl.Tämeikutnaol
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tään kapeiden keskikaideteiden ongelma, vaan tilanne on sama myös moot
-torielä.
Pelastustoimen palaute koski avattavien kaideosuuksien sijaintia ja toimivuutta sekä niiden suunnittelua yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.
Valtatien 6 osalta poliisi on havainnut, että uudella tieosuudella nopeudet
ovat nousseet ja myös nuorison nopeuskokeiluja on esiintynyt.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTELMÄT
Seuraavaan on koottu yhteenveto selvityksen keskeisistä suosituksista ja

havituskeämarpist.

Poikkileikkaukset
Keskikaiteellisilla osuuksilla suunnitteluohjeen /6/ mukaiset poikkileikkaus ratkaisut vaikuttavat sopivilta.
Keskikaista kannattaa tehdä 1+1 m leveäksi, mikä antaa riittävästi ajovaraa
keskikaiteeseen, jättää tilaa keskikaiteeseen kiinnitettäville liikennemerkeille
kaiteen juureen kertyvälle lumelle.
ja
Kaksikaistaisilla suunnilla ajokaistaleveys 3,5 + 3,5 m vaikuttaa riittävältä.
Yksikaistaisella suunnalla kaistaleveytenä kannattaa käyttää 3,75 m.
Pientareet tulisi tehdä niin leveinä, että ne mandollistavat erityisesti vilkkailla
tieosuuksälla vaurioituneen ajoneuvon pysäköimisen ja sen ohittamisen myös
talvikeleillä, jolloin tien reunan lumipenkka rajoittaa käytettävää tilaa. Riittävän leveä piennar on tärkeä erityisesti yksikaistaisilla osuuksilla.
Yksipuoliset kaarrekallistukset toimivat

Valtatiellä 9 on jyrkkiä kaarteita, joissa on ollut tarpeen käyttää yksipuolisia
kaarrekallistuksia. Kunnossapitäjien mukaan yksipuolisista kaarrekallistuk
ei talvikaudella 2003 - 2004 ole havaittu ongelmia valumavesien vuok--sita
si.
Keskikaiteiden alku pitää saada kauas näkyvään ja hyvin valaistuun
kohtaan

On erittäin tärkeää, että keskikaiteen alkupää saadaan sijoitettua riittävän
näkyvään kohtaan. Sekä kantatiellä 54 Lopella että valtatiellä 6 Muukossa
keskikaiteen alkupäätä on siirretty suunnitellusta paremmin näkyvään kohtaan, jotta mm. riskiä ajautua kaiteen väärälle puolella saadaan pienennettyä. Valaisinpylväiden sijoitus tulisi suunnitella siten, että keskikaiteen alkupää ja siinä oleva liikenteenjakajamerkki tulevat hyvin valaistuiksi.
Tievalaistus
Koska keskikaide lisää tien turvallisuutta, keskikaiteellisten teiden linjaosuuksien valaistukselle ei näyttäisi olevan tarvetta ellei valaistukselle ole
muuta esim. liikennemääristä johtuvaa syytä. Valaistuksessa tulisi kuitenkin
välttää tilannetta, jossa seuraavan valaistuksen alku on näkyvissä edellisen
valaistuksen loppuessa, joten lyhyillä suorilla osuuksilla keskikaiteelliset
osuudet kannattaa valaista kokonaan.
Vaikka keskikaide jonkin verran lieventää kaukovalojen häikäisyä varsinkin
henkilöautojen osalta, lähivalot on tarpeen vaihtaa kohdattaessa. Tämän
vuoksi suuremmilla liikennemäärillä tievalaistus on hyvä rakentaa. Joissakin
tilanteissa voidaan kokeilla myös häikäisysuojia.
Keskikaideheijastimet helpottavat ajamista pimeällä, joten niiden käyttöä
su ositel laa n.
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Yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyt
Keskikaideosuuksilla ei pääsääntöisesti sallita tasoliittymiä. Kun tietä parannetaan nykyisellä paikallaan, tarvitaan erilaisia rinna kkaistie- ja yksityistiejärjestelyjä. Erityisesti kolmikaistaisilla osuuksilla tarve erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kasvaa liikennemäärien kasvaessa, koska yksikaistaisella osuudella autot eivät keskikaiteen vuoksi voi väistää pyöräilijöitä
jalankulkijoita normaaliin tapaan. Osuuksien rinnakkaistiejärjestelyjä tu tai
pyrkiä toteuttamaan niin, että niitä voidaan hyödyntää myös kevyen-lisknm
liikenteen yhteyksinä.
Kaiteet talvihoidon kannalta
Tässä selvityksessä tuli esille jo aikaisemminkin havaittu ongelma, että nelikulmaisen kaiteen ulkonevat kiinnitysmutterit haittaavat aurausta, kun auraus pyritään tekemään mandollisimman läheltä keskikaidetta. Kaidetta kehitettäessä tulisi miettiä kiinnitysmuttereiden sijoittelua.
Keskikaiteissa ei juurikaan havaittu kolhuja, jotka olisivat aiheutuneet aura
Koska seuranta-aika on toistaiseksi varsin lyhyt, ei kaidetyyppien-ukseta.
aurauskestävyydestä voi kuitenkaan esittää varmoja päätelmiä. Lopen kohdetta varten auran sivuun on kehitetty erityinen suojatela, jolloin kaidekosketuksista ei ole haittaa.
Tuulen aiheuttamaa kinostumista ei ole havaittu kummallakaan käytetyistä
keskikaidetyypeistä.
Liikennemerkit keskikaiteessa

Keskikaiteeseen kiinnitettävissä liikennemerkeissä on ollut ongelmia. Merkit
tulisi sijoittaa niin ylös, etteivät raskaiden autojen ja erityisesti aura -autojen
peilit ulotu osumaan merkkeihin. Normaalikokoisten merkkien käyttö suurikokoisten sijaan helpottaa myös tilannetta. Myös leveämpi, 2 metrin keskikaista auttaa tässä suhteessa.
Keskikaiteiden päät
Kaiteita koskevan ohjeen /2/ mukaan moottoriteillä ja muilla erittäin vilkasliikenteisillä teillä käytetään kaiteen päissä kokoon painuvaa rakennetta. Ohjeen mandollistama keskikaiteen pään viistäminen maahan näyttää riittävältä
ratkaisulta pienemmillä liikennemäärillä. Seuranta-aineisto on kuitenkin pieni
lopu Ilisten johtopäätösten tekoon.
Avattavat kaideosuudet
Pitkille keskikaideosuuksille tarvitaan 2 - 3 kilometrin välein avattava kaideosuus. Toimiakseen kaideosuuksien sijainti on tarpeen merkitä esimerkiksi
pimeässäkin näkyvillä heijastimilla ja kaide tulisi saada helposti ja nopeasti
avattua. Avattavan keskikaiteen aukaisumenetelmässä nähtiin selvää kehittämistarvetta.
Keskikaideosuuksien käyttöönottovaiheessa on tärkeää toimittaa pelastuslaitokselle, poliisille ja kunnossapitäjälle avattavan kaiteen avaamisohjeet sekä
informaatiota avattavien osuuksien sijainnista. Aukkojen tarve ja sijoittelu tulisi suunnitella yhteistyössä ko. viranomaisten kanssa.
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Varautuminen kaidevaurioiden korjaamiseen

Koska uuden keskikaidejohteen saaminen valmistajalta saattaa kestää kau
kannattaa hoitourakan pitää johdetta muutama sata metriä varastossa-anki,
korjauksia varten.
Häiriätilanteiden hallinta

Onnettomuuden tai muun erityistilanteen, esimerkiksi ylisuuren kuljetuksen,
vuoksi ajokaistoja voidaan joutua sulkemaan tai ohjaamaan liikenne käyttämään vastakkaista ajosuuntaa tai kiertotietä. Tällaisten tilanteiden varalta
kaikille keskikaideosuuksille tulisi laatia varareitti- ja liikenteenohjaussuunnitelmat. Kiireellisimpiä kohteita ovat 3 -kaistaiset tiet, joissa yksikaistainen
ajosuunta saattaa onnettomuustilanteissa herkästi tukkeutua. Suunnitelmat
tulee laatia yhteistyössä pelastustoimen ja poliisin kanssa.
Keskikaidevaurioseurannan jatkaminen

Vuoden mittaisessa seurannassa keskikaidevauriota koskeva aineisto jäi
vielä niin suppeaksi, että päätelmiä tietyypin (2+1 tai 2+2 kaistaa), tievalaistuksen, nopeusrajoituksen tai muiden tekijöiden vaikutuksesta kaidevaurioi
määrään ei voida luotettavasti tehdä. Tämän vuoksi seurantaa jatketaan-den
vielä ainakin toinen vuosi, minkä perusteella tarkennetaan tuloksia ja päätetään jatkotoimista.
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Kaidevaurioiden ja erityistapahtumien seuranta

3.

Tiehallinnon liikennekeskuksen tienkäyttäjä- ja viranomaispalautejärjestelmään LIITO tutkimusosuuksitta ajalta 1.10.2003 - 30.9.2004 kir-

jattu palaute
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Lute 1

LI ITTEET

LAATU VAATIMUKSET ERI TALVIHOITOLUOKISSA
KESKEISET LAATUVAATI M IJKSET LIUKKAUDENTORJUNALLE
Is

I

Normaali

0,3(1

0,28

Kitkavaatimus

rienpinta
alle -6 C

tienpinta
alle -4 C

0,25
__________

0,25
__________

klo 22-05
0,28

k1o22 -05

2h

2h

Talvihoitoluokka

Yöllä

Toimenpideaika
alittumisesta

II

Ibja TIb

0,25

____________ ___________

liikenteen
tarpeen
___________ mukainen
0.25

pistehiekoitus
0,25
Irnpakäsittely
0,20 (0,22) __________

III
liikenteen
tarpeen
mukainen

__________

I

Kl

K2

liikenteen
tarpeen
mukainen

____________

klo 22-05
liikenteen
tarpeen muk.

klo 22-06
liikenteen
tarpeen muk.
____________

klo 22-06
klo 22 jälkeen
liikenteen
Kl klo 05
K2 klo 0 mentarpeen muk.
nessä
_____________

suola 3 h
hiekka 4 h

6h
linjahiekoitus

10 h
linjahiekoitus

2h

______________

Kitka-arvon ja kelin vastaavuus
Kitka-arvo
Tienpinnan kuvaus

-

____________

-

0.25- 0.29
0,30 -0,44
0,45- lAb
0,20 0,24
tiivis potanne. karkea Sä-ja paljasja mär- paljasja kuiva,
lumipolanne, kit,
pitävä keli
hyvä talvikeli pitävä keli
tyydyttävä
____________ ta lv ikeli
____________ _____________ _______________

0,15 (1,19
0,00- 0,14
pääkallokeli.
äitien,
märkil jää.
erittäin liukas liukas

KESKEISET LAATUVAATIMUKSET LUM EN POISTOLLE
Talvihoiloluokka

I

Is

MaksimåIumiss'yys
4cm
4cm
sateen aikana
___________ ___________
Puhtaana sateen
päättymisestä
J05 sade päättyy

klo 22 jälkeen

•
•
•
•
•

2.5 h
(sohjo 2 h)

3 Ii
(Sohjo 2.5 h)

Ibja Tib

II

Ill

4cm
(8cm yö)

8m
(10cm yö)

10cm
((0cm yö)

3h

3h

6h

klo 05 tai
toimp.ajassa

Aurattu puhtaaksi
toimenpideajassa

klo Otal
toirnp.ajas.sa

klo 06 tai
toimp.ajassa

Kl

K2

3cm
(8cm yö)
3h

.4 Is

klo 05

klo 06

Auraus on käynnistettävä viimeistään kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt (us. lähtökynnys).
Maksimilumisvvvys ei saa littyä sateen aikana ja toimenpideaikana sen jälkeen.
Toimenpideaika alkaa kun sade loppuu ja päättyy kun ajokaistat on aurattu puhlaaksi.
Sohjoa sallitaan vain puolet lumen määrästä.
Yöllä luokan Ibja TIb lähtöksnnvs on 4cm; luokilla Il. Ill ja Klähtökynnystä ei yöllä käytetä.
KESKEISET LAATU VAATIMUKSET PINNAN TASAIJKSELLE

Talvihoitolnokka

Is

I

-

lem
Tasaisuus
____________-- ___________ ______
Toimenpidraika
alittuniisesta

•
•
•

I vrk

I srk

Ibja Tlb

II

1.5 cm
JjJb 3 cm)

______

I srk

3cm
2 srk

Ill
3cm

Kl

K2

-______

2cm
haittanvat

3 srk

12 tuntia

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _________________

Kvl,ninä kausina, kun suolaus ei ole mandollista luokan is tasaisuusvaatimus on I cm.
Tasaisuus ei saa heikentyä taulukon vaatimuksesta I cm enempää toimenpideaikanakaan.
Kapeat polanneurat lai muut polanteen epätasaisuudet eivät saa häiritä merkittävästi ajamista.
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CD

(0

VT 4 HAARANSILTA KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS
-

Tapahtumapvm.

Tapahtumapaikka

24.10.2003

vt-4 Tupoksen eritasoliittymästä pohjoiseen lähdettäessä

(tieosoite)

Kuvaus tapahtumasta
(mitä tapahtui, olosuhteet, keli yms.?)

Kaksi aura -autoa oli auraamassa pari -aurauksena Oulun suunnasta. Toinen aura-auto aurasi vasenta kaistaa aivan keskikaiteen tuntumassa. Toinen aura-auto tuli taempana toista kaistaa.
rampin pään kohdalla Perävaunullinen kuorma -auto saapui Oulun suunnasta ohittaen
keskikaide.
ensin oikealla kaistalla ajaneen aura -auton. Kuorma -auto lähti
4/363/5800
tämän jälkeen ohittamaan vasemmalla kaistalla ajanutta auraautoa sillä seurauksella, että aura -auton auran siipi ja yhdistelPoikkileikkaus: 2+2
män perävaunu koskettivat toisiaan. Kosketuksen voimasta aura-auto ajautui keskikaiteeseen painaen sen noin metrin vas Luokitus: vakava
takkaisen liikenteen puolelle.

___________ ___________________ Olosuhteet: Lumisade, ilmanlämpötila -1 C, klo 7.00

16.1.2004

4/364/1700

Pohjoisen suuntaan menossa ollut henkilöauto lähti ohittamaan
rekkaa menettäen ajoneuvon hallinnan ja törmäsi ajoneuvon

Poikkileikkaus: 2+2

etuosalla keskikaiteeseen.

___________ Luokitus: vakava

Olosuhteet: Pilvipouta, ilmanlämpötila -7 C, klo 7.42

eurau kse
Kaidetta jouduttiin
oikomaan, jotta vääntynyt kaide ei aiheuta
vaaraa ohituskaistalla
ajaville. Kaide uusittim seuraavalla viikol-

Häiriötilanteen kesto
Kolariautot

paikalla ih.
Kaide mut -

kalla 3h.

CD
0
CD

Kaide rutus-

sa 1 viikko.

la

CD

(fl

a
CD
CD
0
CD

___________________ ___________
Keskikaide vääntyija
irtosi kaidepylväistä.

___________________

___________
C
0
(fl
(fl

a
0

0
ECD

::j3
-IC

m

-I-

VT 4 HAARANSILTA - KEMPELE KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS

Tapahtumapvm.

Kuvaus tapahtumasta
(mita tapahtuu, olosuhfeet, kelu yms.?)

Tapahtumapaikka

(tieosoite)

Seuraukset

HäiriötiIanl
teen kesto

=
-1CD

20.1.2004

4/363/6900
Poikkileikkaus: 2+2

Luokitus: vakava

__________

19.2.2004

__________________ Olosuhteet: Kirkas, ilmanlämpötila -17 C, klo 12.00
Tietä aurattiin kandella aura -autolla peräkkäin, etummaisen au4/364/1 907
ra -auton etuaura tökkäsi kaiteen saumaan ja meni kaiteesta läpi.
Poikkileikkaus: 2+2

Luokitus: auraus

19.7.2004

Kolmen auton peltikolari. Henkilöautot A ja B ajoivat oikeanpuoleista kaistaa pohjoiseen päin peräkkäin. Henkilöauton B edellä
oli ajanut henkilöauto A noin 80 km/h nopeusrajoituksen ollessa
100 km/h. Henkilöauto B oli kiihdyttänyttarkoituksenaan ohittaa
edellään oleva ajoneuvo A. Kesken ohituksen oli auto B lähtenyt hallinnasta ja törmännyt tien keskikaiteeseen. Tästä auto B
jatkoi matkaa kohti tien oikeaa reunaa. Jossain vaiheessa auto
C törmäsi autoon B. Auto C jatkoi siitä matkaa suoraan kohti
sähköpylvästä. Sähköpylväs katkesi maanrajasta ja kaatui auton C päälle. Henkilöauto A yritti väistää edellään törmäileviä
autoja ajamalla ajoradan oikeaan laitaan. Auto A pysähtyi ajoradan oikeaan laitaan osittain penkan päälle. Auto A törmäsi
kevyesti auton C päälle kaatuneeseen sähköpylvääseen.

Tupoksen eritasoliittymän eteläpuoli

4/363/4354
Poikkileikkaus: 2+2

Olosuhteet: Pouta, ilmanlämpötila -2 C

Henkilöauto ollut menossa Oulun suuntaan. Noin kilometri ennen Tupoksen ABC -huoltamoa oli kulkusuunnassaan vasem-

malta puolen tullut tielle kolmen hirven lauma. Henkilöauto oli
jarruttanut ja välttääkseen yhteentörmäyksen hirvien kanssa
väistänyt vasemmalle puolelle, jolloin törmännyt keskikaitee-

seen.
Luokitus: lievä

___________ ___________________ Olosuhteet: Kirkas, ilmanlämpötila +14 C, klo 6.10

Kaiteesta vääntyi 2

tolppaa, jotka käytiin
hiljaisen liikenteen
aikana vääntämässä
kaiteen alle. Valaisinpylväs kaatui
tienluiskaan.

Kolariautot
paikalla ih.

ma

Kaiteen en-

CD
(fl

-1

mCD

siapu 12 h

kuluessa,
kaide korjat tu alkuperäi seen kuntoon

22.2.2004.

a
CD
CD

a
CD

a
CD
C

0

C

__________________ ___________

Vaurioitunutta kaidet-

ta painettiin auraautolla kaidelinjaan.
Kaidetta vaurioitui 4
m matkalta, joka jouduttiin korjaamaan
kiireellisenä työnä.

Keskikaiteessa pieni
painuma.

Aura-auto
pääsi heti
jatkamaan
matkaa.
Kaide korjat-

tim
22.2.2004
alku pe rä Iseen kuntoon.
Ei aiheuta
häiriötä.
Vaurio on
niin pieni,
ettei sitä ole
ryhdytty kor jaamaan

erikseen.
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VT 5 VEHMASMÄKI -HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NEUKAISTATIEOSUUS
Tapahtumapvm.
29.10.2000

Tapahtumapaikka

Kuvaus tapahtumasta
Seuraukset
(mitä tapahtui, olosuhteet, keli yms.?) ____________________
To 156
Reunakaide, henkilöauto
24 m kaidejohdetta
______________ ____________________________ ____________________________________ tolpat 4 kpl
29.10.2000
To 156
Keskikaide, henkilöauto
12 m kaidejohdetta
_____________ ___________________________ ___________________________________ tolpat 2 kpl
23.12.2000
To 156
Keskikaide, aura -autokolari
Tolpat 2 kpl
12.2.2001
To 157
Keskikaide, henkilöauto
Tolpat 2 kpl
13.12.2001
To 157
Keskikaide, tiehöylä
Tolpat 2 kpl
2.8.2001
To 157
Keskikaide
Tolpat 2 kpl
29.8.2001
To 157(Vt 9 rampin kohdalla)
Keskikaide
36 m kaidejohdetta
______________ ____________________________ ____________________________________ tolpat 9 kpl

12.9.2001

(tieosoite

To 156 (Humalajoki)

12 m kaidejohdetta
_____________ ___________________________ ___________________________________ tolpat 3 kpl
Keskikaide

Häiriötilanteen kesto
______________________

30.11.2001, 6000 mk
_______________________

30.11.2001, 3000 mk
______________________

22.1.2001, 2190 mk
20.5.2001, 2500 mk
20.5.2001, 2500 mk
4.9.2001, 2500 mk
4.9.2001, 4362 mk

CD

______________________

Korjattu 16.1.2002, korja usaika 2 h.

Ritisenlahti

2 tolppaa

Korjattu 16.8.2002, korjausaika 2 h.

Humalajoki

1 johde+ 8 to/ppaa

Korjattu 20.1.2003

Vehmasmäen si/lasta 1 km et elään

7 to/ppaa

Korjattu 20. 1.2003, korjausaika 7 h.

1 johde+ 5 tolp paa

Korjattu 29.8.2003, korjausaika 4 h.

2 johdetta + 8 to/p paa

0
CD

19.9.2001, 3050 mk

1 to/p pa

Kasinharjun sillan jälkeen

CD

_______________________

Rlf isenlah den sillan etelä puoli

Ritisen/ahti

(0

Korjattu 26.9.2003, korjausaika 7 h.

CD
CD
0.
CD

0
U,
U,
0.
0
0

Em
m

U,

-4-

1 johde+ 6 to/p paa

Korjattu 29.9.2003, korjausaika 7,25 h.

VT 5 VEHMASMÄKI-HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS
Tapahtumapvm.
25.10.2003

Tapahtumapaikka

(tieosoite
5/1 57/1 00
Poikkileikkaus: 2+2

Luokitus: vakava

Kuvaus tapahtumasta
(mitä tapahtui, olosuhteet, keli yms.?)
Poliisi oli saanut ilmoituksen Hiltulanlah dessa valtatiellä 5 keskikaiteeseen suistuneesta henkilöautosta. Henkilöauto oli
anastettu ja alkoholilla oli osuutta asi aan.

Seuraukset

Häiriötilanteen kesto

___________________

_______________________
-

lCD

ma
CD

U)

a
CD

Olosuhteet: Lumisade, ilmanlämpötila 0
____________

_________________________

15.12.2003

5/156/2000
Poikkileikkaus: 2+2

______________

Luokitus: lievä

3.1.2004

5/156/1600
Poikkileikkaus: 2+2

_____________

Luokitus: lievä

5.1.2004

5/157/3600
Poikkileikkaus: 2+2

Luokitus: vakava

______________ ____________________________

C, klo 16.50
Henkilöauto ajoi keskikaiteeseen. Autossa alla kesärenkaat.

CD

__________________ _____________________

1 johde+ 3 tolppaa, ei Korjattu 20.1.2004
häiriöitä muulle liiken________________________
______________________________________ teelle.
Korjattu 15.1.2003, korjaVenäläinen h-auto ajoi keskikaiteeseen. 1 johde+ 2 tolppaa
usaika 6 h.
Vt 5 Heinäaho aura -auton kääntöpaikka
___________________ ______________________
300 m etelään.
Henkilöauto A oli menossa etelään päin.
Henkilöauto A oli ohittanut edellä ajavaa
autoa B, jonka jälkeen auto A oli menettänyt hallinnan ja suistunut kulkusuun nassaan oikealle penkkaan, Auto oli
pyörähtänyt katon kautta ympäri, jonka
jälkeen se oli jäänyt pyörilleen penkalle.
Hetkeä myöhemmin tapahtumapaikan
oli ohittanut henkilöauto C. Auto C oli
hiljentänyt vauhtiaan, koska hänen edellään ajanut auto D oli hiljentänyt ja siirtynyt ohituskaistalta oikeanpuoleiselle
kaistalle. Tässä vaiheessa auto C oli
menettänyt hallinnan ja suistunut kulku suunnassaan vasemmalle keskikaitee seen ja edelleen siitä pyörähtänyt kulku suunnassaan paluusuuntaan tien oikeaan laitaan.
Olosuhteet: Lumisade, klo 8.45

____________________

_______________________
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VT 5 VEHMASMÄKI -HILTULANLAHTI KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS
Tapahtumapvm.
16.8.2004

Tapahtumapaikka

(tieosoite
5/156/7000
Poikkileikkaus:

______________

Luokitus: lievä

16.8.2004

5/1 56/1 57
Poikkileikkaus:

______________

4.9.2004

Luokitus: lievä
5/1 56/1 57
Poikkileikkaus:

______________

Luokitus: lievä

2+2

2+2

2+2

01
CO

Kuvaus tapahtumasta
Seuraukset
Häiriötilanteen kesto
(mitä tapahtui, olosuhteet, keli yms.?) ____________________ ______________________
H-auto törmäsi keskikaiteeseen.
5 tolppaa poik6 h korjauksen takia
Ajosuunta pohjoiseen.
ki/vääntynyt
______________________________________ _____________________

________________________

Jakopisteessä, sillan alla keskikaidevau- 1 johde+ 6 tolppaa
rio. Ajosuunta etelään.
poikki/vääntynyt
______________________________________ _____________________

8 h korjauksen takia.
________________________

Sillan alla keskikaidevaurio.

8 h korjauksen takia.

10 tolppaa poik-

ki/vääntynyt
______________________________________ _____________________

merkityt vuoden 2002 ja 2003
tapahtumat on koottu kaiteenkorjaajan
laskutositteiden pohjalta, joten va ur/on
tapahtuma-aika ja mitä oli tapahtunut,
______________ ____________________________ eivät ole tiedossa.

CD

a
CD

________________________

CD

Kurs//villa

a
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a
____________________

CD

_______________________
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VT 6 AHVENLAMPI -MUUKKO KAPEA KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIEOSUUS

CD

a

CD

Tapahtuma pvm.
26.12.03

Tapahtumapaikka

(tieosoute)
6 304/2,721-6,938
Poikkileikkaus: 2+2

__________

Luokitus: vakava

25.9.04

6/304/4500
Poikkileikkaus: 2+2

Luokitus: vakava

_________

____________________

__________ ____________________

Kuvaus tapahtumasta
(mita tapahtui, olosuhteet, kelu yms.?)
Ohittava henkilöauto (Imatran suunnasta) törmäsi keskikaiteeseen. Ohituskaista oli liukas. Liukkaudentorjuntatoimenpiteet
käynnissä. Keli: vesi/tihkusade 1 .. .2 C, pilvinen. Vääntyneet
kaidetolpat oikaistiin/poistettiin koneella. Lopullinen korjaus tehdään toukokuussa.

Seuraukset
Kaide vaurioitui 40
m:n matkalta.

Häiriätilan teen kesto
2h

4472 €

D)
C

C

____________

Henkilöauto A oli menossa Joutsenon suuntaan. Tuntemattomasta syystä henkilöauto A suistui jyrkässä kulmassa ajosuunnassaan vasemmalle törmäten keskikaiteeseen. Törmäyksen
jälkeen henkilöauto A jäi oikeanpuoleiselle ajokaistalle keula
menosuuntaan. Henkilöauton A valot olivat sammuneet törmäyksen johdosta. Henkilöauto B oli menossa Joutsenon suuntaan. Henkilöauto B ehti havaita vasemmalla ajokaistalla jotain
rojua ja sen jälkeen pimeällä ajoradalla pimeänä seisovan henkilöauton A. Henkilöauto B yritti väistää ajokaistallaan seisonut ta henkilöautoa A vasemmalle. Henkilöauto B törmäsi henkilöautoon A. Törmäyksen ja väistöohjausliikkeen johdosta henkilöauto B suistui vasemmalle törmäten keskikaiteeseen. Alkoholilla
oli ollut osuutta asiaan.
Olosuhteet: Pilvipouta, ilmanlämpötila + 19 C, klo 4.40
Ko. aikana sattunut keskikaiteellisella osuudella ainakin ha:n
(rattijuoppo) törmäys pylvääseen sekä venäläisen rekan tieltä
ajo. Nämä eivät aiheuttaneet vaurloita kaiteille.

CD

0

Kustannukset
___________________

a

0
(fl
(fl

a
0
0
CD

3
C

(fl

CD

__________________

___________

___________________ ____________

C)
(0

VT 9 ORI VESI -MUURAME OHITUSKAISTAOSUUDET
Tapahtumapvm.

14.11.2003

Tapahtumapaikka
(tieosoute)

9/214/5010
Poikkileikkaus: 2+1

Luokitus: vakava

Kuvaus tapahtumasta
(mita tapahtui, olosuhteet, keli yms.?)

Ennen Haukilanden liittymän jälkeen alkavaa ohituskaistaa ajo- 6805,81 €
neuvoyhdistelmä A ajautui kulkusuunnasta katsoen vasemmalle
osuen ohituskaistojen välissä olevan kaiteen päähän. Ajoneuvo
A kulki aluksi kaiteen päällä vaurioittaen sitä 56,5 m matkalta.
Edelleen ajoneuvo ajautui vasemmalle vastaantulevien ohituskaistalle kulkien sitä kaiteen alkupäästä mitattuna 354 m. Tapahtuma -aikaan ei ollut vastaantulevaa liikennettä.

__________ __________________ Olosuhteet: Pilvipouta, ilmanlämpötila +3 C, klo 5.13

26.11.2003

9/232/3000
Poikkiieikkaus: 2+2

Luokitus: vakava

__________

__________________

8.1.2004

9/214/2700
Poikkileikkaus: 2+2

Luokitus: vakava

9/217/3500
Poikkileikkaus: 2+1

___________ Luokitus: vakava

Häiriötilan teen kesto
Siivousja
saastuneen

maan vaihto
6 h. Kaiteen
korjaus 8 vrk
kuluttua ko -

V
CD

iarista.

a
CD

__________________ ___________

CD
U,

Henkilöauto A oli menossa Jyväskylän suuntaan. Henkilöauto A
oli ohittamassa kahta rekka-autoa ja ajoi tien vasenta kaistaa.
Henkilöauto A oli ohittanut jo molemmat rekat, kun se lähti lur toon ja törmäsi keskikaiteeseen. Törmäyksen voimasta ajoneu vo A kääntyi ympäri ja meni perä edellä kaistojen yli tien oikeaan reunaan törmäten vielä valopylvääseen.
Olosuhteet: Räntäsade, ilmanlämpötila -2 C, klo 18.10
Henkilöauto A oli menossa Jyväskylän suuntaan. Talviaisten
pohjoisen liittymän jälkeen alkavalla ohituskaistalla henkilöauto
A lähti ohittamaan edellä ajanutta autoa B. Ohituskaista oli lumisateen johdosta liukas ja tummen. Aloittaessaan ohitusta
henkilöauto A menetti haliinnan ja törmäsi keula edellä keskikaiteeseen. Tämän jälkeen auto A pyörähti 180 astetta ja törmäsi
uudelleen samaan kaiteeseen.

__________ __________________ Olosuhteet: Lumisade, ilmanlämpötila —3 C, klo 17.50

23.2.2004

Seuraukset

a
CD
CD

a
CD

a

CD

__________________ ___________
Korjataan kaidepyl2 h toinen
väs ja yksi johde rou- kaista käy dan sulamisen jäitössä.

0

C

keen.

0
C',
(j
V

a
0
0

__________________ ___________

Henkilöauto A oli menossa Tampereen suuntaan. Ohituskaistalla henkilöauto A oli lähtenyt ohittamaan edellä ajanutta autoa B
ja menettänyt hallinnan osuen keskikaiteeseen.
Olosuhteet: Pilvipouta, ilmarilämpötila - 5 C, klo 13.05

C

_4C

m

H-

___________________

___________

VT 9 ORIVESI -MUURAME OHITUSKAISTAOSUUDET
Tapahtumapvm.

Tapahtumapaikka
(tieosoite)

Kuvaus tapahtumasta
(mita tapahtui, olosuhteet, keli yms.?)

Aura -auton ohittanut yhtä aikaa rekka ja henkilöauto 3 rinnakkam vastaantulija ajanut ojaan ja yksi takana tullut henkilöauto
. ..
. .
.
25.2.2004
vt 9 to 213
ojaan, yksi henkiloauto vaurtoitunut aura -auton taakse tulleista.
____________ ____________________ Ei ollut keskikaidetta. Lumisade.
Henkilöauto A oli tulossa Jyväskylän suunnasta. Henkilöauto A
9/212/4400
1 .3.2004
oli lähtenyt ohittamaan edellä ajanutta rekkaa ohituskaistalla,
joka oli erotettu kaiteella vastaantulevasta liikenteestä. OhitusPoikkileikkaus: 2+2
kaistalla suuri sohjoinen lätäkkö, josta henkilöauto A oli lähtenyt
heittelehtimään kaistalta toiselle osuen keskikaiteeseen, pyörien
Luokitus: vakava
ympäri pyörillään ja lopulta pysähtyen keskikaiteen viereen keula menosuuntaan.
___________

107.2004

___________________ Olosuhteet: Pilvipouta, ilmanlämpötila - 2 C, klo 21 .45
Kuorma-auton ja matkailuvaunun yhdistelmä oli tulossa Jämsän
9/217/3170
suunnasta. Tuntemattomasta syystä ajoneuvoyhdistelmä oli al kanut heittelehtiä puolelta toiselle heittelyn kertaantuen koko
Poikkileikkaus: 2+1

Luokitus: vakava

=

Seuraukset
Yksi englantilaisten
ajama henkilöauto
.

hinattu korjaamolle.

Ei muita vaurioita.

Häiriötilan teen kesto

1,•5 h omen
kaista kay ossa.
.

ma
m (
CD
(fl

CCD
CD

C.
CD

CCD

<

0

___________________ ____________

0
(fl

C.
0

ajan. Viimeinen heilandus oli siinä määrin voimakas, että ajoneuvoyhdistelmä törmäsi keskikaiteeseen ajautuen siitä läpi ja
edelleen törmäten vastaantulevan liikenteen reunakaiteeseen.

0
CD

3

(fl

CD

__________

10.9.2004

__________________ Olosuhteet: Vesisade, ilmanlämpötila +15 C, klo 20.00
Linja-auton vasen eturengas oli puhjennut, jolloin linja -auto oli
9/212/5050
suistunut vasemmalle puolelle kaiteeseen. Linja -auto oli tulossa
Jyväskylän suunnasta matkalla Tampereelle. Törmäyksessä
Poikkileikkaus: 2+2
kaide repeytyi ja kaiteen pää meni auton keulasta sisään noin
puolen metrin korkeudelta lävistäen linja-auton pituussuunnas Luokitus: vakava
sa kokonaan. Kaide tuli peräosasta ulos reilun metrin korkeu-

__________________ ___________

Kustannus 25 000€

5h

delta. Linja -auto jatkoi matkaansa 300 m ennen kuin se saatiin
pysäytetyksi. Kaide kulki koko tämän matkan auton sisällä.

__________

__________________

Olosuhteet: Kirkas, ilmanlämpötila + 15 C, klo 19.25

N)

co
__________________ ___________

ICD

OHITUSKAISTAOSUUS KANTATIELLA 54 LOPELLA
Tapahtumapvm.
24.02.2004

Tapahtumapaikka

Kuvaus tapahtumasta
(ajoneuvo, miten tapahtui, keli?)
Kuorma-auton perävaunu "niistänyt" kaiteen + tolpat
matalaksi kaiteen loppupäässä, alamäessä matkalla
Landen suuntaan? Tapahtunut yön pimeinä tunteina,
pakkasta > - 10 °C, aurattu ja suolattu illalla noin klo

cc

Vaurioiden määrä

Korjausajankohta ja
(tieosoite)
____________________
-kustannukset
54/08/5200-5230
Noin 30 m; neljä kaiKäyty urakoitsijan kanssa
deprofiilia ja 20 tolppaikalla. Mietitään millä
Poikkileikkaus: 2+1
paa.
konstin saadaan uusi profiili roikkumaan paikallaan
Luokitus: lievä
21 .00.
kesään saakka. Korjattiln
05.03.2004, 32 jm, kus______________ ______________________ ________________________________________________ ____________________ tannus 3 900 €.
16.03.2004
54/08/5350
Jakajan nuoli ajettu kahtia Silenkallion mäessä, kaiJakajan nuoli
16.03, noin 130€.
Poikkileikkaus: 2+1
teen itäpäässä. rekan peili hipaissut. Tie märkä.
______________ Luokitus: lievä
__________________________________________________ _____________________
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Tiehallinnon liikennekeskuksen tienkäyttäjä - ja viranomaispalautejärjestelmään LIITO tutkimusosuuksilta
1.10.2003 - 30.9.2004 kirjattu palaute
ajlt

::j
CD

-

Yhteyden oton aika

Valtatie 5 Vehmasmäki Hiltulan lahti
-

04.09.2004
02:27:20
__________

Yhteydenottajatieto

Paikka

Asia

Muu toimenpidetarve. Kaidevaurio. Kaide vaurioitunut Ritisenlanden sillaIla etelään johtavalla ajokaistalla. Poliisi partio käynyt paikalla. Korjauksen voi suorittaa arkipäivänä.

Valtatie 6 Muukko Ahvenlampi

__________________________________________ ____________

Tie 5, Kuopio Mikkeli. Kuopio. Välillä Hiltulanlanden
liittymä Vehmasmäen liittymä. Ritisenlanden silta.
-

Poliisi

__________ _________________________________________________________________

Joutsenon liittymä.

-

Muurame

28.07.2004 Virka -apupyyntö. Kaide törröttää kolarin jäljiltä kaistalle päin. Poliisi odot16:38:40
taa yhteyderiottoa nrossa xxxx.
_________

___________________________________________________________

1 0.07.2004 Muu toimenpidetarve. Kolarin seurauksena keski- ja reunakaiteet vauriol21:01:58
tuneet pahoin, terävät reunat törröttää pahasti.
__________

_________________________________________________________________

31 .03.2004 Liikennettä vaarantava este tiellä. 2 -kaistainen osuus päättyy -merkki
16:19:45
kaatunut ohituskaistalle.
___________ ____________________________________________________________________

Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus. LUkennemerkki kaatunut tielle. On n.
1,5 m ajoradan puolella.
___________ ____________________________________________________________________

31 .03.2004
15:49:47

31.03.2004
15:32:15

Liikennettä vaarantava este tiellä. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Liikennemerkki, joka osoittaa, että tie muuttuu yksikaistaiseksi, on ohitus___________ kaistalla (mennyt poikki).
10.09.2004 Muu toimenpidetarve. Linja -auto suistunut keskikaiteeseen. Kaidetta
20:23:00
vaurioitunut 300 metriä.

CD

a
CD

a
CD
fl'

24.02.2004 Auraustarve. Soittajan mielestä nelikaistatiellä ajoradan vasen puoli on
14:25:54
luminen ja ajokelvoton.

Valtatie 9 Orivesi

CD
(I)

fl,.

-

________________________________________________ ______________

__________________________________________ ____________
Tienkäyttäjä
Tie 6, Lappeenranta Joensuu. Lappeenranta, Joutseno. Välillä Lappeenrannan itäinen eritasoliittymä

-

1

0

-

-

fl'

______________

__________________________________________ ____________

Tie 9, Jyväskylä Tampere. Jämsä, Längelmäki. Välillä maakuntaraja Pirkanmaa Keski -Suomi Eväjärven
liittymä. Jämsän kunnanrajalta 1,5 km Längelmäelle.
Tie 9, Tampere Jyväskylä. Jämsa, maakuntaraja
Pirkanmaa Keski -Suomi. 500m Ylä- Partalan risteyksestä Tampereelle päin
Tie 9, Tampere Jyväskylä. Korpilahti, Muurame. Välillä Vespuolentie Muuramen teollisuusalue. Muura mesta n. 3-4 km Korpilanden suuntaan, 2 -kaistatie
päättyy kohdalla
Tie 9, Jyväskylä Tampere. Muurame, Korpilahti. Välillä Muuramen teollisuusalue Korpilahti. Keskikaiteellisen tien lopussa Korpilanden päässä
Tie 9, Jyväskyla Tampere. Muurame. Välilla Muurame Niittyaho. Kultakengän kohdalla
-

Tienkäyttäjä

a

-

-

-

_____________

Hätäkeskus

0

0
CD

-

-

0
(fl
(fl

______________

Tienkäyttäjä

3

(fl
CD

-

-

_______________

Tienkäyttäjä

-

-

_______________

Hätäkeskus

-

__________________________________________________ _______________
Poliisi
Tie 9, Tampere Jyvaskylä. Orivesi, Längelmäki. Välillä Karttimin läntinen liittymä Karttimin itäinen liitty-

_______ ____________________________________________ mä.

-

ICD

-

__________

N)

04.05.2004
12:55:40

Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus. Ohituskaistan keskikaiteen päästä
puuttuu (rikkoutunut)jakajanuoli. Voinee aiheuttaa vaaraa,

Yhteydenotonaika

Asia

Tienkäyttäjä
_____________

-

itäinen liittymä. Jyväskylän suunnasta tultaessa.
Paikka

______________________________________________________________ _____________________________________________

Kantatie 54 Loppi Launonen
17.08.2004 Kuoppa/kuoppia tiessä. Haittaa ajosuunnassa Riihimäki. Keskikaidetien
10:11:11
kohdalla mäen päällä raskasta liikennettä haittaavat kuopatreunassa.
24.02.2004 Muu toimenpidetarve. NN oli ajanut yöllä maitoautolla keskikaiteeseen
12:47:06
"Tervakosken mäessä. Kaide täytyisi tarkistaa ettei törrötä mitään. Oli
-

__________

Tie 9, Tampere Jyväskylä. Längelmäki. Karttimin

menossa Lopelta Riihimäkeen päin.

N.)
N.)

Yhteydenottajatieto

________________________________________ ____________

Tie 54, Riihimäki

Tammela. Loppi. Välillä Launonen

Joentaka.

Tie 54, Tammela

-

Riihimäki. Loppi, Riihimäki. Välillä

-

Tienkäyttäjä
____________
Tienkäyttäjä

Joentaka Riihimäen pohjoinen eritasoliittymä.
-

________________________________________________ ______________
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