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TIIVISTELMA  

Selvitys käsittelee häiriötilanteiden hallintaa  ja  häiriöihin varautumista uusilla 
kapeilla keskikaideteillä. Tällä hetkellä Suomessa  on  keskikaiteellisia  2+2-
kaistaisia  kapeita nelikaistateitä sekä keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia 

 (2+2- tai 2+1-kaistaa). Kaksikaistaisia keskikaidetieosuuksia  (1+1 -kaistaa) ei 
ole vielä rakennettu, mutta niitä  on  suunniteltu  mm.  keskikaiteellisten  ohitus-
kaistaosuuksien välisille kaksikaistaisille tiejaksoille. 

Häiriötilanteet  voidaan luokitella ennakoituihin  ja  ennakoimattomiin  häiriöi-
hin. Ennakoituja häiriöitä, joihin voidaan varautua etukäteen, ovat esim.  tie

-työmaat,  ennakoidut hoitotoimenpiteet, yleisötapahtu  mat  ja  toistuvat liiken-
neruuhkat sekä erikoiskuljetukset. Ennakoimattomia häiriöitä ovat esim. on-
nettomuudet, esteet ajoradalla, hitaat ajoneuvot, rikkoutuneet laitteet  ja 

 poikkeukselliset sääolosu hteet. 

Tässä työssä  on  arvioitu eri häiriötilanteiden vakavuutta  ja  esiintymisen to-
dennäköisyyttä keskikaideteillä. Vakavimpia häiriötilanteita ovat henkilöva-
hinko-onnettomuudet  ja  onnettomuudet, joissa  on  osallisena  raskas  liikenne. 
Todennäköisimpiä häiriötilanteita ovat omaisuusvahinko-onnettomuudet  ja 

 talvihoidon  aiheuttamat häiriötilanteet. Edellä mainittuihin häiriötilanteisiin  on 
 työssä esitetty tien rakenteelliset ratkaisut, joilla häiriön nopeaa hallintaa 

voida edistää. 

Onnettomuuksien  ja  muiden häiriötilanteiden sattuessa eri viranomaisten 
toimintaa ohjaa valtakunnallinen toimintamalli, jossa jokaisen viranomaisen 
rooli  on  määritelty. Hätäkeskus ottaa vastaan hätäilmoituksen  ja  lähettää 
paikalle tarkoituksen mukaista apua. Pelastustoimen päätehtävänä  on  ihmis-
ten pelastaminen  ja  poliisi vastaa liikenteen ohjaamisesta. Onnettomuuspai

-kan  yleisjohtamisesta  vastaa pelastustoiminnan johtaja. Tiehallinnon Liiken-
nekeskus tiedottaa tienkäyttäjille häiriötilanteesta  ja  toimii tienpitäjän edusta-
jana  vi  ranomaisyhteistyössä.  U  rakoitsija  antaa tarvittaessa  virka-apua pelas-
tus-  ja  poliisiviranomaisille. 

Tässä työssä esitetty tien teknisiä ratkaisuja koskeva ohjeluonnos perustuu 
häiriötilanteisiin varautumisen osalta kolmen eri varautumistasoon. Varau-
tumistaso esitetään määritettäväksi pääosien tien toiminnallisen luokan  ja 

 liikennemäärän  mukaan. 

Ohjeluonnoksessa  esitetään tietä koskevia teknisiä ratkaisuja  ja  mitoitusar
-voja,  joilla varaudutaan mandollisiin häiriötilanteisiin. Nämä koskevat  mm. 

 poikkileikkausleveyksiä,  osuuksien maksimipituuksia, avattavien kaide-
osuuksien tiheyttä  ja  sijoitusta, yksikaistaisille osuuksille suunniteltujen  le

-vikkeiden  määrää  ja  sijoitusta sekä rinnakkaistie-  tai  varareittitarpeita. 

Ohjeluonnosta  on  täydennetty  neljällä esimerkkitapauksella, joissa  on  käsi-
telty häiriöin  hallinnan  tapahtumakulkua.  Tapaukset koskevat tiellä olevan 
esteen, onnettomuuden, tietyömaan  ja  hoitotoimenpiteen  aiheuttaman häi-
riötilanteen purkamista. 
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SAMMANFATTNING 

Utredningen handlar om hur  man  hanterar störningar och förbereder sig  på 
 störningar  på de  nya vägarna med mitträcken. För närvarande finns det i 

 Finland  smala vägar med fyra körfält  (2+2  körfält) samt vägavsnitt med 
omkörningsfält och mitträcken  (2+2  eller  2+1  körfält). Vägavsnitt med två 
körfält och mitträcken  (1+1  körfält) har inte ännu byggts,  men de  har 
planerats  bl.a.  för vägavsnitt som har två körfält och befinner sig mellan 
vägavsnitten med omkörningsfält och mitträcken. 

Störningarna kan indelas i förutsebara och  oförutsebara  störningar.  Till de 
 förutsebara störningarna som  man  kan förbereda sig  på  hör  bla. 

vägbyggplatser,  förutsedda  väghållningsåtgärder,  publika evenemang och 
trafikstockningar samt specialtransporter.  Till de  oförutsebara  störningarna 
hör  bI.a.  trafikolyckor, tillfälliga  hinder på  körbanan, långsamma fordon, 
skadade anläggningar och exceptionella väderleksförhållanden. 

Inom denna studie har  man  bedömt olika störningars allvarlighet samt 
sannolikheten att  de  uppkommer  på  vägar med mitträcken.  Till de 

 allvarligaste störningarna hör trafikolyckor med personskador samt olyckor 
där tung trafik  är  involverad.  Till de  mest sannolika störningarna hör 
trafikolyckor med materiella skador samt störningar förorsakade av 

 vinterväghållningen.  Med tanke  på de  ovannämnda störningarna har det i 
studien föreslagits  vägkonstruktionslösningar  som underlättar  en  snabb 
hantering av störningarna.  

Då  det inträffar trafikolyckor och andra störningar styrs olika myndigheters 
agerande av  en  riksomfattande verksamhetsmodell, där alla myndigheters 

 roller är  definierade. Nödcentralen  tar  emot larmet och sänder 
ändamålsenlig hjälp  till  platsen. Räddningsväsendets huvuduppgift  är  att 
rädda människor och svara för  den  allmänna ledningen  på  olycksplatsen. 
Polisen svarar för trafikstyrningen. Vägförvaltningens Trafikcentral 
informerar trafikanterna om störningen.  En  entreprenör kan, om  så  behövs, 
assistera räddnings- och polismyndigheterna. 

Det anvisningsutkast för tekniska väglösningar som framförs inom denna 
studie baserar sig  på  tre olika beredskapsnivåer  då  det gäller att förbereda 
sig för störningar. Det föreslås att beredskapsnivån fastslås  på basis  av 
vägens funktionella klass och  trafikfiöde.  

I  anvisningsutkastet föreslås olika  vägtekniska  lösningar och mätvärden, 
med vilkas hjälp  man  kan förbereda sig för eventuella störningar. Dessa 
lösningar och värden gäller  bl.a. tvärsektionsbredder,  maximilängder för 
mitträcken, förekomst och placering av  öppningsbara mitträcksavsnitt, 

 vägbreddningar planerade för vägavsnitt med ett körfält samt behovet av 
parallellvägar eller reservvägar. 

Som komplettering  till  anvisningsutkastet finns fyra praktikexempel, där 
händelsernas gång vid hanteringen av  en  störning behandlas. Exemplen 
avser ett tillfälligt  hinder på  vägen,  en  trafikolycka,  en  byggarbetsplats samt 
avveckling av  den  störning  en  vägdriftsåtgärd  har föranlett.  
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SUMMARY 

This study deals with incident management and preparation for incidents on 
new road types with a median barrier. Finland currently has 2+2-lane narrow 
four-lane roads and roads containing sections with overtaking lanes (2+2 or 
2+1 lanes) and a median barrier. No two-lane sections of road with a median 
barrier (1+1 lanes) have been constructed yet, but plans have been made to 
construct them between sections of road with overtaking lanes and a median 
barrier. 

Incidents can be categorized as foreseeable and unforeseeable incidents. 
Foreseeable incidents, for which preparations can be made in advance, 
include roadwork areas, foreseeable maintenance procedures, public 
events, and traffic congestion and special transports. Unforeseeable 
incidents include accidents, objects on the road, slow-moving vehicles, faulty 
equipment, and exceptional weather conditions. 

This work assesses the seriousness and probability of various incidents on 
roads with a median barrier. The most serious incidents are personal injury 
accidents and accidents involving heavy vehicles. The most probable 
incidents are property damage accidents and incidents caused by winter 
maintenance. This work presents road-related structural solutions that would 
promote rapid management of the abovementioned types of incidents. 

When an accident or other incident occurs, the actions taken by various 
authorities are steered by a national operating model that specifies the role 
of each authority. An emergency center receives a notice of an emergency 
and sends appropriate help to the site. The main task of rescue service is to 
rescue people and overall management at the accident site, while the police 
assume responsibility for traffic control. Finnra's traffic center informs road 
users about the incident. If necessary, the contractor provides assistance to 
the rescue and police authorities. 

The draft guideline presented in this work for road engineering solutions 
related to preparation for incidents is based on three different levels of 
preparation. As presented, the level of preparation would be specified 
primarily according to the functional class and traffic volume of the road. 

The draft guideline proposes road-related engineering solutions and rated 
values to be used in preparing for possible events. They concern cross- 
sectional widths, maximum lengths of median barriers, frequency and 
placement of openable barrier sections, widened zones designed for single- 
lane sections, and parallel or alternate route needs. 

The draft guideline is supplemented with four example cases describing the 
progress of incident management. The cases consist of an object on the 
road, an accident, a roadwork area, and dealing with an incident caused by 
a maintenance procedure. 



ESIPUHE 

Uudet keskikaidetiet ovat turvallisempia mutta häiriöherkempiä kuin vastaa-
vat perinteiset tietyypit. Keskikaide vaikeuttaa  mm.  häiriötilanteen  aiheutta-
man ruuhkan purkamista  ja  tien ylläpitotoimenpiteiden työnaikaisia liikenne- 
järjestelyjä. Häiriötilanteiden hallintaa edistävien teknisten ratkaisujen toteut-
taminen keskikaideteiden rakentamisen yhteydessä  on  varautumista mah-
dofiisiin häiriötilanteisiin. 

Selvityksessä  on  määritelty mandolliset häiriötilanteet keskikaideteillä, arvioi-
tu niiden todennäköisyyttä  ja  vakavuutta hälriötilanteeseen varautumisen 
kannalta, sekä laadittu tunnistettujen häiriöiden hallintamallit  ja  ohje-ehdotus 
teknisille ratkaisuille  ja  toimintatavoille häiriötilanteessa.  

Selvitys  on  tehty osana Tiehallinnon Pääteiden parantamisratkaisut tutki-
musohjelmaa  (S12).  Tiehallinnossa  selvityksestä  on  vastannut tieinsinööri 
Päivi Nuutinen. Lisäksi työn ohjausryhmään ovat Tiehallinnosta kuuluneet 
liikenneasiantuntija Jorma  Helin,  liikenneinsinööri  Laura  Sundell  ja  liikenne-
turvallisu usvastaava Jussi Pitkälahti. Selvityksen laati misesta ovat vastan-
neet  Dl  Jukka  Ristikartano,  Dl Minna  Kemppinen,  Dl  Lotta-Maija Seppänen 

 ja  Dl  Jussi Sipilä Tiellikelaitoksen Konsultoinnista. Raporttiluonnosta ovat 
kommentoineet Lilkennekeskuksen, poliisin  ja  pelastustoimen  edustajat. 
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11  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Suomessa  on  viime vuosina suunniteltu  ja  toteutettu useita  keskikaiteella  varustettuja 
 tieosuuksia.  Tähän mennessä  on  rakennettu sekä  keskikaiteellisia  2+2-kaistaisia  ka-

peita  nelikaistateitä  että  keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia  (2+2- tai 2+1 -kaistaa). 
Ratkaisuista saadut kokemukset ovat etenkin liikenneturvallisuuden osalta olleet erit-
täin myönteisiä. Lähivuosina  keskikaideteiden  määrä tulee kasvamaan huomattavasti. 

 Kaksikaistaisia keskikaidetieosuuksia  (1+1 -kaistaa) ei ole tähän mennessä rakennet-
tu, mutta niitä  on  suunniteltu  keskikaiteellisten ohituskaistojen  välissä oleville  lyhyeh-
köille osuuksille. 

Keskikaide  muodostaa kuitenkin myös esteen tiellä mandollisesti tapahtuvien  häiriöti-
lanteiden purkamiseksi.  Tämä koskee niin  pelastustoimintaa  mandollisella onnetto-
muuspaikalla kuin liikenteen ohjausta esimerkiksi  tietöiden  aikana. 

Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa eri  häiriötilanteet keskikaideteillä  sekä arvioida 
niiden todennäköisyyttä  ja  vakavuutta. Tämän avulla voidaan selvittää  häiriötilantel

-den  varalle  hallintamallit  ja tienpitäjän  keinot häiriöiden  hallinnan  helpottamiseksi  ja 
 niihin  varautumiseksi keskikaideteiden  suunnittelu-  ja rakentamisvaiheessa.  Sidos

-ryhmäyhteistyön  avulla voidaan varmistaa, että  häiriötilanteiden hallintamallit  ja  oh-
jeistus  ovat  toteuttamiskelpoisia.  

Työssä  laaditussa ohjeistuksessa  on  keskitytty  häiriötilanteisiin  varautumiseen. Tämä 
tarkoittaa  toimintaohjeiden laadintaa erityyppisten keskikaideteiden häiriötilanteiden 
ennakointia,  hallintaa  ja  purkamista varten. Työssä  on  selvitetty keinoja liikenteen hal-
lintaan  häiriöpaikalla  tai  sen  välittömässä läheisyydessä,  ja  annettu  ohjeistus  siitä, 
miten häiriön kestoa  ja  syntyvää haittaa voidaan pienentää  jo  osuuksien suunnittelu-
vaiheessa. 

Tässä selvityksessä  on  etsitty  ja  esitetty niitä toimenpiteitä, joita  tienpitäjä  voi keski
-kaidetietä  suunnitellessa  ja  rakentaessaan toteuttaa, jotta  pelastustoimen  tarpeet tu-

levat  mandollisemman  hyvin  otetuksi  huomioon. Tämän perusteella  pelastustoimi  voi 
suunnitella omat  toimintamallit  kullakin rakennettavalla  keskikaidetiellä.  Yhteistyö eri 
viranomaisten kesken  on keskikaideosuuksien  suunnitteluvaiheessa tärkeää.  
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TUTKIMUSKOHTEET  JA  MUUT SELVITYKSET 

Kapeilla  keskikaideteillä  tapahtuneita  kaidevaurioita  on  seurattu  keskikaideosuuksien 
 valmistumisesta alkaen  (Tiehallinto  2005,  Sipilä  2006).  Kapeiden keskikaideteiden 

kaidevaurioiden  ja  kunnossa pidon kokemukset  -seuranta-tutkimuksen tavoitteena  on 
 ollut saada tietoa normaalia kapeammalle  keskikaistalle  sijoitetun kaiteen  vaurioherk-

kyydestä  ja  -tiheydestä sekä  kaidevaurioiden  ja törmäysten  syistä  ja  seurauksista. 
Tärkeänä  tietolähteenä  ovat olleet  kunnossapitou rakoitsijoiden kirjaamat kaidevauriot 

 ja  häiriöt. Eniten  keskikaidevaurioita  ja keskikaidevaurioon  johtavia onnettomuuksia 
 on  tapahtunut lyhyillä  2+2—ajokaistaisilla osuuksilla. Kaidevauriot  ovat yleensä lieviä, 

 ja  johtavat harvoin henkilövahinkoihin.  Keskikaiteet  ovat näissä tapauksissa estäneet 
usein vakavamman onnettomuuden. 

Ruotsissa  on  tehty  keskikaideteiden vaikutustutkimus  Hur fungerar och upplevs mö-
tes fria vägar?  (Transek  2004),  jossa tutkittiin  mm.  tapahtuneiden häiriöiden määrää  ja 

 kestoa kanden vuoden ajan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten  keskikaidetiet 
 toimivat häiriöiden  tapahtuessa  ja  minkälaiseksi  tienkäyttäjät  kokevat palvelutason  ja 

 turvallisuuden  keskikaideteillä.  Tutkimus oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa oli 
selvitetty häiriöiden todennäköisyyksiä  ja kestoja keskikaideteillä,  toinen  osa  sisälsi 
tienkäyttäjien haastattelun. Tässä työssä  on  hyödynnetty tutkimuksen  häiriöanalyysia. 

Tiehallinto  on  laatinut  varareitti-  ja liikenteenohjaussuunnitelmat  mm. valtatielle 5  välil-
le  Humaljoki—Siilinjärvi  (Tiehallinto  2003b)  ja valtatielle  9  välillä  Tampere—Jyväskylä 

 (Tiehallinto  2004). Tieosuudet  ovat osaksi  keskikaideteitä,  joiden vaatimukset  on  otet-
tu huomioon  varareiteissä  ja liikenteenohjauksessa.  Suunnitelmissa esitettyjä ratkai-
suja  ja  havaintoja  on  käytetty  taustatietoina  tässä työssä.  Tiehallinnolla  on  parhaillaan 
käynnissä  varareittien kehittämistyö.  Työstä vastaavan työryhmän näkemyksiä  on 

 hyödynnetty myös tässä työssä.  

Pelastusviranomaisten toimintaohjeiden  tunteminen  on  tärkeää  hallintamalleja  muo-
dostettaessa. Tämän työn  lähtömateriaalina  käytettiin  Pelastusopiston oppimateriaa-
lina  käytettävää  Tieliikenneonnettomuuksien pelastustoiminta  -julkaisua (Pelastus- 
opisto  2003). Oppimateriaalissa  käydään läpi  pelastustoimen  organisaatio liikenne

-onnettomuustilanteessa  ja  toiminta onnettomuuspaikalla. 

Asianmukaisella  liikenteenohjauksella onnettomuustilanteessa  voidaan tehokkaasti 
välttää uusien onnettomuuksien tapahtuminen, mikä täytyy huomioida myös  häiriöti-
lanteiden hallintamalleja  tehtäessä. Suomen  Pelastusalan  Keskusjärjestö  on  julkais-
sut  koulutusaineiston liikenteenohjaustehtävissä  toimiville  pelastuslaitosten  ja  vapaa -
ehtoispaloku ntien henkilöstölle.  Liike  nteenohjaajana  onnettomuuspaikalla  (SPEK 

 2006)  käsittelee  liikenteenohjaajan  toimintaa, varusteita  ja työsuojeluun  liittyviä asioi-
ta. 

Pelastustoimia  keskikaideteillä  on  tarkasteltu käytännössä valtatie  9:Hä 15.6.2004 
 tehdyssä  pelastusharjoituksessa  (Jäntti  2004). Pelastusharjoituksessa  ilmenneitä ha-

vaintoja  on  myös käytetty  taustatietoina  tässä työssä.  

2.3  Liikennekeskusaineisto 

Liikennekeskuksessa  kerätään tietoa  tie-  ja liikenneolosuhteista tienvarsilaitteilla ja 
yhteydenottoina tienkäyttäjiltä, yhteistyökumppaneilta ja  viranomaisilta. Tätä työtä 
varten  Liikennekeskuksesta  saatiin  Tiekäyttäjä  -linjan kautta  ja Tiehallinnon  yhteistyö

-kumppaneilta  tulleet ilmoitukset  keskikaidetieosuuksilta  ajanjaksolta  2/2002-6/2006. 
Liikennekeskus  luokittelee ilmoitukset  puhelussa  saadun informaation  ja  tiedon vaa-
timien toimenpiteiden perusteella. Työssä  hyödynnettiin soveltuvin  osin  Liikennekes-
kuksen  aineistoa  ja  siinä käytettyä  luokitusta. 
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Liikennekeskuksesta  saatiin  häiriöilmoitukset  teiltä, joilla sijaitsee  keskikaideosuuksia. 
Keskikaideteitä  on  yhteensä  65,1 km.  Aineistossa oli mukana myös häiriöitä, jotka ei-
vät ole tapahtuneet juuri  keskikaiteen  kohdalla.  Ohituskaistallisilla tieosuuksilla  olevi-
en  häiriöilmoitusten erottelua keskikaiteellisille  ja -kaiteettomille osuuksille  ei tässä 
työssä tehty.  

Liikennekeskuksesta saadussa  aineistossa oli  1 213  keskikaidetieosuuksilta  tehtyä 
ilmoitusta, jotka koskivat  1 060  häiriöitä, epäkohtaa  tai  tilannetta. Häiriöt ovat tapah-
tuneet vuoden  2002  helmikuun  ja  vuoden  2006  kesäkuun välisenä aikana. 

Aineiston avulla selvitettiin erilaiset  häiriötyypit,  joita  keskikaideteillä  tapahtuu. Häiriöi-
den määrien avulla päästiin selville erilaisten häiriöiden  todennäköisyyksistä.  Onnet-
tomuuksista selvitettiin myös liikenteelle aiheutuneen häiriön kesto. Tapahtuneiden 
häiriöiden avulla rakennettiin häiriöiden  hallinnalle  mallit. 

Taulukossa  2 on  esitetty  Liikennekeskuksen  saamien  keskikaideteitä  koskevien häiri-
öiden määrä  ja  häiriöiden jakautuminen  Liikennekeskuksen määrittelemiin  luokkiin. 

Taulukko  2.  Lllkennekeskuksen  tietoon tulleiden keskikaideteitä koskevien häiriöi-
den määrät  2/2002-6/2006.  Liikennekeskuksen  yleinen ilmoitusluokit-
telu. 

LIIKENNEKESKUKSEN  LUOKITUS YHTEENSÄ 
Tiedoksi  urakoitsijalle  779  
Toimenpidepyyntö  144  
Onnettomuus  50  
Muut ilmoitukset  43  
Kyselyt  12  
Liikennehäiriö  11 
Este  tiellä  8  
Kysely  urakoitsijalta  4  
Liikennetilanne  4  
Ajo-olot, liukkaus, keli  3  
Liikennerajoitukset  1  
Tapahtumat  1  
Tietyö tänään  0  
Järjestelmät  0  
Tietyöt  0  
Lauttaliikenne  0  
Keliennuste  0  
Vaaraa aiheuttavat kuljetukset  0  
Kelirikko  0  
Liikennerajoitukset  0  
Tienvarsilaitteiden  toiminta  0  
Näkyvyys  0  
Lunta  tien pinnalla  0  
Sateet  0  
Tuuli  0  
Kaikki yhteensä  1060  

Suurin  osa Liikennekeskukselle ilmoitetuista  häiriöistä  keskikaideosuuksilla  on  ollut 
 toimenpidepyyntöjä  tai  tiedonantoja  urakoitsijoille.  Näiden häiriöiden todelliset syyt 

selvitettiin  Liikennekeskuksen  aineistosta tarkemmin. Samalla käytiin läpi  silmämää-
räisesti  muidenkin häiriöiden tarkempia syitä. Taulukossa  3 on  esitetty häiriöiden ja-
kautuminen niiden  tarkemman  syyn mukaan.  
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Taulukko  3. Liikennekeskuksen  tietoon tulleiden  ja keskikaideteitä  koskevien häiriöi-
den tarkemmat syyt  2/2002-6/2006. 

LIIKENNEKESKUKSEEN  TEHDYN 
ILMOITUKSEN TARKEMPI SYY 

YHTEENSÄ 

Liukkauden torjunta  426  
Auraus/harjaustarve  124 
Tien  kuntoon liittyvä ilmoitus  96 
Este  tiellä  97  
Tievalaistus  75  
Muu toimenpidetarve  70  
Onnettomuus  57  
Liikennemerkkeihin  liittyvä ilmoitus  25  
Vettä runsaasti  24  
Päällystys-  ja  tietyö  22  
Keskikaiteisiin  liittyvät häiriöt  22  
Työmaajärjestelyihin  liittyvä ilmoitus  9  
Kunnossapito  ja  -hoitotyöt  4  
Erikoiskuljetus  4  
Liikenne ruuhkautuu  3  
Tapahtuma  3  
Kaikki yhteensä  1060 

Tarkemmassa  tarkastelussa keskityttiin edelleen taulukossa  3  esittämistä syistä eri-
tyisesti syihin "esteet tiellä"  ja  "muu toimenpidetarve",  sillä  näihin luokkiin sisältyvät 
häiriöt voivat olla hyvinkin poikkeavia toisistaan. Tarkastelu edellytti yksittäisten häi-
riöilmoitusten tutkimisen. Liikennekeskuksen luokituksen mukaisista ilmoituksista  tut- 
kitti  in  myös "muut ilmoitukset", "toimenpidepyyntö"  ja  "tiedoksi urakoitsijalle". 

Taulukossa  4 on  esitetty tarkemman "este tiellä" -häiriöiden jakautuminen esteen tyy-
pin mukaan  ja  kohdentuminen Liikennekeskuksen  saamien ilmoitusten yleisessä Tuo-
kittelussa. Suurin  osa  esteistä tiellä ovat autoista  tai  ajoneuvokuormista pudonnutta 

 tavaraa, joka  on  jäänyt tielle. Tällaiset ilmoitukset  on  lähetetty eteenpäin urakoitsijalle 
toimenpidepyyntönä  tai  tiedonantona  esteen poistamiseksi. Keskikaideteille  on  jäänyt 
myös raskaita ajoneuvoja jumiin yleensä liukkaasta kelistä johtuen. Tällöin urakoitsi-
jalle  on  lähetetty toimenpidepyyntö esimerkiksi hiekoittamaan tieosuutta. 

Taulukko  4.  "Esteet tiellä" häiriön kuvaus esteen tyypin mukaan  ja  näiden  kohdentu- 
minen Liikennekeskuksen  yleisessä  ilmoitusluokittelussa.  

ESTEET TIELLÄ LIIKENNEKESKUKSEN_LUOKITUS ______ ______  
Häiriön kuvaus  Este  tiellä  Liiken-  Muut Tiedoksi Toimen- Yhteensä  

nehäiriö ilmoituk- urakoit-  pide- 
__________________ ________ ________  set  sijalle pyyntö  ________  
Este  tiellä,  mm. 2 27 32 61  tavaraa _________ ________ ________ _________ _________ ________  
Raskas  ajoneuvo  3 17 20 urn,  ssa _________ _________ _________ _________ _________ _________  
Eläimiä tiellä  10 10  
Kaide  rikki, este  
liikenteelle _________ _________ _________ _________ 

1 
_________ 

3  
_________  

Rikkoutunut  3 3  ajoneuvo tiellä  _________ _________ ________ ________ _________ ________  
Kaikki yhteensä  10 2 3 32 50 97  
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Syy "Muu  toimenpidetarve"  (taulukko  5)  koostuu suurimmaksi osaksi tienkäyttäjien 
kyselyistä  ja  ilmoituksista, jotka vaativat  urakoitsijan  tekemää tarkastusta  tieosuudel

-la.  Tähän  kirjautuvat  myös tienkäyttäjien korvauksia koskevat kyselyt  ja  vaatimukset. 

Taulukko  5.  "Muu toimenpidetai've" tarkempi kuvaus  ja  kohdentuminen Liikennekes-
kuksen  yleisessä ilmoitusluokittelussa. 

MUU  LIIKENNEKESKUKSEN  LUOKITUS 
TOIMENPIDE- 
TARVE _____ _____  _____ _____ _____ _____ _____ 

Ajo-olot, Kysely Muut Tiedoksi Toimen- Yhteen- Häiriön kuvaus liukkaus,  urakoit-  Kyselyt  ilmoituk- urakoitsi-  pide- 
__________________  keli sijalta  ________  set  jalle  pyyntö  ________ 

: eme1d1  3 2 11 1 17  ________ ________  

Urakoitsijan  tar- 
kastettava  lai-  1 8 5 14  
te/tilanne ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Korvauskysely _______  1 3 1 8  _______  13  
Eläimiä  tienpienta - 
reella  tai  pien-  3 1 4  
eläimiä tiellä  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Muu ilmoitus  _______ ________ ________  3 1  ________  4  
Kysely  _______  2  _______ _______  1  _______  3  
Muu toimenpide-  2 2  tarve _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Tiepalvelumiehen  1 1 2  
ilmoitus ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Ennakoiva  varoi-  1 1  
tus hakkuu  _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
Kysely tien kun-  1 1  
nosta _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________  
Nopeusrajoitus 
vaihdettu  väliai-  1 1  
kaisesti ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
Palaute  _______ _______  1  _______  1  
Poliisin ilmoitus  1  ________ ________ ________ ________ ________  1  
Poliisin kysely  _______ _______  1  ________ ________ ________  1  
Reittikysely ________ ________  1  ________ ________ ________  1  
Virka-apupyyntö,  1 1  varoitusmerkki  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
Kaikki yhteensä  1 4 8 9 37 9 68  

Liikennekeskuksen  yleisessä  ilmoitusluokituksessa  on  "muut ilmoitukset" -luokka (tau-
lukko  6),  jossa  on  urakoitsijoiden, viranomaisten  ja  tienkäyttäjien ilmoituksia, jotka ei-
vät johda toimenpiteisiin  tai  aiheuta varsinaista häiriötä liikenteelle. Muut ilmoitukset 
eivät edellytä  esim.  tiedottamista  tienkäyttäjille,  vaan ne kirjataan  vain  Liikennekes-
kuksessa  ylös. Muita ilmoituksia ovat esimerkiksi tiedot  tietyömaiden  kestosta  tai  tien 
sivussa olevista  häiriöttömistä  esteistä. Esimerkiksi  päällystystyö-  ja  tietyöt muissa 

 ilmoituksissa  voivat olla niin pieniä, että niistä ei ole haluttu erikseen  tienkäyttäjille  tie-
dottaa. Muissa  ilmoituksissa  on  myös ilmoituksia onnettomuuksista. Nämä ovat saat-
taneet  tulla  Liikennekeskuksen  tietoon, kun häiriö  on  jo  ohi eikä  tiedotetta  onnetto-
muudesta ole enää tarvetta tehdä.  
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Taulukko  6.  Liikennekeskuksen  yleisen ilmoitusluokittelun "muut ilmoitukset" tarkem-
pi syy  tai  sisältö. 

MUUT ILMOITUKSET 
Tarkempi syy  tai  sisältö Yhteensä  
Päallystys-  ja  tietyö  18  
Muu toimenpidetarve  10 
Tien  kuntoon liittyvä ilmoitus  4  
Tapahtuma  2  
Onnettomuus  2 
Este  tiellä  2  
Työmaajärjestelyihin  liittyvä ilmoitus  2  
Kunnossapito  ja  -hoitotyöt  1  
Erikoiskuljetus  1  
Liikennemerkkeihin  liittyvä ilmoitus  1  
Kaikki yhteensä  43  

Eniten toimenpidepyyntöjä (taulukko  7)  tulee esteen poistamisesta tieltä. Yleensä  es-
teet  ovat autoista  tai  autojen kuormista pudonneita esineitä, kuten edellä  on  todettu. 
Toimenpidepyyntö urakoitsijalle lähtee myös,  jos raskas  ajoneuvo  on  jumissa tukkien 
tien. 

Taulukko  7.  Liikennekeskuksen  yleisen ilmoitusluokittelun mukaisen toimenpidepyyn
-tö  -luokan tarkempi syy  tai  sisältö. 

TOIMENPIDEPYYNTÖ  
Tarkempi syy  tai  sisältö Yhteensä  
Este  tiellä  50  
Liukkauden torjunta  28  
Auraus/harjaustarve  16  
Liikennemerkkeihin  liittyvä ilmoitus  13 
Tien  kuntoon liittyvä ilmoitus  9  
Keskikaiteisiin  liittyvät häiriöt  9  
Muu toimenpidetarve  9  
vettä runsaasti  5  
Onnettomuus  3  
Tievalaistus  1  
Työmaajärjestelyihin  liittyvä ilmoitus  1  
Kaikki yhteensä  144  

Suurin yksittäinen luokka Liikennekeskuksen yleisessä ilmoitusluokittelussa  on  "tie-
doksi urakoitsijalle" -luokka, joka sisältää lähes  75  %  kaikista ilmoitetuista häiriöilmoi-
tuksista. Taulukossa  8 on  esitetty  ko.  luokan jakautuminen tarkemman syyn  tai  sisäl-
lön mukaan. Näistä häiriöistä yli puolet liittyi liukkauden torjuntaan  ja  auraukseen. 
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Taulukko  8.  Liikennekeskuksen luokittelun  mukainen "tiedoksi urakoits ya/le" -luokan 
tarkempi syy  tai  sisältö. 

TIEDOKSI  URAKOITSIJALLE ___________  
Tarkempi syy  tai  sisältö Yhteensä 
Liukkauden torjunta  397  
Auraus/harjaustarve  108 
Tien  kuntoon  l;ittyvä  ilmoitus  81 
Tievalaistus  75  
Muu  toimenpidetarve  37 
Este  tiellä  32  
Vettä runsaasti  19  
Keskikaiteisiin  liittyvät häiriöt  13  
Liikennemerkkeihin  liittyvä ilmoitus  11  
Kunnossapito  ja -hoitotyöt  2  
Työmaajärjestelyihin  liittyvä ilmoitus  2  
Päällystys-  ja  tietyö  1  
Eri  koiskuljetus  1  
Kaikki yhteensä  779  

Suurin  osa keskikaideteillä  olevista häiriöistä, joista ilmoitetaan  Liikennekeskukseen, 
 on  teiden  liukkauteen  ja lumisuuteen  liittyviä ilmoituksia. Tämän selvityksen kannalta 

kiinnostus kohdistuu teillä oleviin  esteisiin.  Suurin  osa ilmoitetuista  esteistä  on  tielle 
 pudonnutta  tai  muuten tielle  päätynyttä  tavaraa, joka ei suuresti häiritse liikennettä. 

Esteet, pienetkin, kuitenkin saatavat aiheuttaa vaaratilanteita, joten niiden poistami-
nen  on  tärkeää. Urakoitsija käy  poistamassa  esteet  ajoradalta  ja  tien  reunalta.  Rik-
koutuneista ajoneuvoista  huolehtii ajoneuvon omistaja  tai  kunta. Raskaita ajoneuvoja 
juuttuu  liikennekeskuksen  saamien ilmoitusten mukaan jonkin verran  tieosuuksille. 

 Tämä saattaa aiheuttaa merkittävän esteen  ja liikennehäiriöin  muulle liikenteelle. 

Kaikilla yleisillä teillä tapahtuneista häiriöistä liki  0,5 %  tapahtuu  keskikaideteillä. Kes-
kikaideteiden  osuus yleisten teiden pituudesta  on  kuitenkin selvästi pienempi  (alle  0,1 
%).  Häiriöiden osuus  on  myös suurempi kuin  keskikaideteiden  osuus  valtatieverkosta. 

 Vuonna  2006  tammi-  ja  elokuun välisenä aikana  Liikennekeskukseen  ilmoitettiin 
 35 591  häiriöitä.  Keskikaideteillä  ilmoitettiin  144  häiriötä  jo  vastaavan tammi-  ja  kesä-

kuun välisenä aikana. 

Kuvassa  1 on  esitetty kaikkien  1/2006-8/2006  välisenä aikana ilmoitettujen häiriöiden 
jakautuminen  Lilkennekeskuksen  käyttämiin  ilmoitusluokkiin.  Kuvassa  2 on  esitetty 

 keskikaideteiltä  tehtyjen ilmoitusten vastaava jakautuminen. 

Kuten  keskikaideteillä"tiedoksi urakoitsijalle"  -luokka  on  suurin myös kaikissa  ilmoite-
tuissa häiriöissä. Liikennekeskukseen  on  tullut  myös runsas määrä kyselyitä, joita  on 

 noin  15 %  kaikista  ilmoitetuista  häiriöistä. Onnettomuuksia, joita  keskikaideteillä  on 
13 % ilmoitetuista  häiriöistä,  on  koko tieverkolla  vain  noin joka sadas  ilmoitetuista  häi-
riöistä. Täytyy kuitenkin huomioida, että tässä esimerkkinä käytetyt kaikilla yleisillä 
teillä tapahtuneet häiriöt  on  kerätty  vain  alkuvuodesta elokuulle. Neljännes  koko  tie-
verkon ilmoituksista kuuluu luokkiin, joita  keskikaideteillä  ei ole havaittu  tai  kirjattu ol-
lenkaan. Näitä luokkia ovat  mm:  Tietyö tänään, tietyöt,  lauttaliikenne, keliennuste  ja 

 vaaraa aiheuttavat kuljetukset. Tarkemmat määrät kaikilla yleisillä teillä tapahtuneista 
häiriöistä  1/2006-8/2006  välisenä aikana  on  esitetty liitteessä  1.  
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Kaikki häiriöt  1/2006-812006  
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Muut ilmoitukset 
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19  

Kuva  1 
	

Kaikkien  1/2006-8/2006  väliseltä ajalta Lllkennekeskukseen ilmoitettujen 
häiriöiden jakautuminen ilmoitusluokkiin. 

Keskikaideteiden  häiriöt  2/2002-6/2006  
Liikennetilanne  

1%  

Kuva  2. 	Keskikaideteiltä  2/2002-6/2006  väliseltä ajalta ilmoitettujen häiriöiden ja- 
kautuminen ilmoitusluokkiin. 

Keskikaideteiden häiriöilmoitukset  keskittyvät hyvin voimakkaasti neljään ryhmään 
(tiedoksi urakoitsijoille, toimenpidepyyntö, onnettomuus  ja  muut ilmoitukset). Muulla 
tieverkolla onnettomuuksia useammin ilmoitukset koskevat näiden lisäksi  mm.  kyse-
lyitä, tietöitä  ja  järjestelmiä. Näitä eroja selittää ainakin osin keskikaideteiden muuta 
tieverkkoa suuremmat keskimääräiset liikennemäärät. Tietöiden vähäistä osuutta se-
littää myös  se,  että keskikaidetiet  on  otettu käyttöön vasta viime vuosina. 
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3  HÄIRIÖTILANTEIDEN  MÄÄRITTELY  JA  LUOKITTELU  

3.1  Yleistä 

Teillä tapahtuvia  häiriötilanteita  on  luokiteltu  Tiehallinnon  julkaisussa  "Tietyömaiden  ja 
 muiden tieliikenteen  häiriötilanteiden  vaikutukset" (Kalliokoski  et al 2004).  Siinä tielii-

kenteen häiriöt  jaoteltiin  kandeksaan luokkaan. Selvityksessä häiriöt jaettiin ennak-
koon tiedossa oleviin  ja  ennakoimattomiin  häiriöihin. Kyseistä  luokittelua  voidaan 
käyttää tämän työn  häiriöluokittelun  pohjana. Tärkeänä  taustalähteenä  on  myös  lii-
kennekeskuksessa  käytettävä ilmoitusten luokittelu.  Liikennekeskuksen ilmoitusluokit-
telu  on  kuitenkin laadittu ilmoitusten vastaanottoa  ja  jatkokäsittelyä  varten, eikä  se 

 sellaisenaan sovi  häiriötilanteiden  hallintaa varten.  Häiriöluokittelussa  on  myös otetta-
va huomioon  keskikaiteen  vaikutus häiriöiden laajuuteen  ja  häiriöiden  hallinnan  toi-
menpiteisiin.  

Keskikaideteillä  tapahtuvat häiriöt voidaan luokitella taulukon  9  mukaisesti. 

Taulukko  9.  Häiriöiden luokitus. 

Ennakoidut häiriöt 
Tietyömaat  
Ennakoidut  hoitotoimenpiteet 
Yleisötapahtumat  ja  liikenneruuhkat 
Erikoiskuljetukset 

Ennakoimattomat  häiriöt  
On  nettomuudet  
Esteet  ajoradalla  
Hitaat  ajoneuvot 
Rikkoutuneet  laitteet 
Poikkeukselliset sääolosuhteet  

3.2  Ennakoidut häiriöt  

Tietyömaat 

Tietyömaat  ovat häiriöitä, joihin valmistaudutaan hyvissä ajoin.  Tiehallinto  yhdessä  
urakoitsijan  kanssa voi suunnitella työmaan toteutuksen siten, että haitat liikenteelle 
eivät ole kohtuuttomia. Urakoitsija hoitaa  tietyömaalla  liikenteen ohjauksen  ja  tiedot-
tamisen. Näistä  on  olemassa tarkka  ohjeistus.  Seuraavassa  on  esitetty kuvauksia  tie -
työkohteista  ja  niiden vaikutuksista.  

Päällystystyöt  aiheuttavat merkittävän häiriön liikenteelle  ja  suurilla liikenne -
määrillä  työmaa voi ruuhkauttaa tien pahoin. Työn aikana yksi kaista  on  koko-
naan suljettu  ja  nopeuksia alennettu.  Päällystystyö  kestää kohteessa, jonka 
pituus  on  muutamasta sadasta metristä muutamaan kilometriin, keskimäärin  7 

 tuntia.  Päällystystöiden  ajankohdan valinnalla pyritään mandollisuuksien mu-
kaan  minimoimaan  häiriön vaikutukset.  
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• Laajennusinvestoinnit  aiheuttavat merkittävän  häiriöin,  sillä  ne tehdään pää-
osin olemassa olevalla  tienlinjalle.  Ne ovat yleensä  pitkäkestoisia  ja  heikentä-
vät  liikennöitävyyttä.  Tietä voidaan joutua kaventamaan, nopeusrajoituksia 
laskemaan  tai  mandollisesti käyttämään  kiertoteitä. 

•  Silta,  eritasoliittymä-  tai tunnelityömaat  aiheuttavat  lilkenteelle  merkittävän häi-
riön. Työmaa  on pistemäinen  eli  sen  sijainti pysyy samana  koko  työmaan 
ajan.  Tie tai  osa sen ajokaistoista  voidaan joutua sulkemaan työmaan ajaksi 
kokonaan. Työn aikaiseen liikenteen ohjauksen vaikuttaa  kiertotien  olemassa-
olo,  liikennemäärä, työmenetelmät  ja  toimenpiteet.  

• Ajoradan  ulkopuolella tien välittömässä läheisyydessä tehtävät työt aiheutta-
vat kohtuullisen häiriön liikenteelle. Työmaan ajaksi  ajonopeuksia  voidaan jou-
tua alentamaan  ja ajorataa  kaventamaan. Yleensä kuitenkin  ajokaistojen  lu-
kumäärä säilyy.  

• Peruskorjausten  aikana  ajonopeudet  on  alennettu  ja  toinen  ajosuunta  voi olla 
suljettu.  Jos  kiertotie  on  olemassa, sellaista yleensä käytetään. Peruskorjaus

-työmaat  ovat yleensä  pitkähköjä murskepäällysteisiä tiejaksoja  tai ns. täsmä-
parantamiskohteita,  jotka näkyvät  tienkäyttäjälle  satunnaisesti  esiintyvinä 
päällystämättöminä osuuksina.  

Ennakoidut  hoitotoimenpiteet  

Ennakoidut  hoitotoimenpiteet  ovat  lyhytkestoisia  ja  ne voidaan ajoittaa niin, että lii-
kennettä  häiritään mandollisemman  vähän.  Hoitotoimenpiteiden  aikaisesta liikenteen 
ohjauksesta  ja  tiedottamisesta vastaa urakoitsija. Näissä sovelletaan  tietyömaille  teh-
tyä  ohjeistusta. 

•  Rakenteiden  ja  laitteiden hoitoon kuuluvat  kaiteiden, meluesteiden  ja  siltojen 
hoito,  päällysteiden paikkaus  sekä kunnallistekniikan  ja tietoliikennekaapelei

-den  hoito. Työt voivat edellyttää  kaistojen  sulkemista. Suurin  osa keskikaide-
vaurioista  pystytään korjaamaan  ennakoituna  toimenpiteenä, jolloin ajankohta 

 korjaukselle  voidaan valita joustavasti.  
• Tievalaistuksen  hoitoon tarvittava kalusto vaatii yleensä  ajoradan  kaventamis-

ta.  
Liikenneympäristön  hoitoon kuuluvat  vihertyöt,  muuttuvien  ja  kiinteiden liiken-
teen  ohjauslaitteiden  hoito sekä  tiemerkintöjen  tekeminen  ja  uusiminen. Työt 
tehdään hitaasti  liikkuvilla  ajoneuvoilla.  

Yleisötapahtumat  ja  liikenneruuhkat 

Yleisötapahtumien  häiriöt ovat vaihtelevia  ja  niistä aiheutuvia  liikennemääriä  on  usein 
vaikea arvioida. Tapahtuvat voivat vaatia  erikoisliikennejärjestelyjä,  kuten tien kaven-
tamista,  alennettua nopeusrajoitusta  ja  liikenteen ohjausta. Häiriö kestää yleensä ra-
joitetun, ennalta  arvioitavan  ajan. Tapahtuman järjestäjä  on  vastuussa liikenteen oh-
jauksesta  ja  tiedottamisesta. 

Messujen, näyttelyiden  ja urheilutapahtumien alkamis- ja päättymisaikoina  tie- 
osuus voi  ruuhkautua  pahastikin. Häiriö rajoittuu yleensä tapahtuman  lähialu-
eelle. 

•  Tiellä tapahtuvat  kuntoilutapahtumat  ja kulkueet  vaativat usein tien  tai  sen 
 osan tilapäistä sulkemista.  

• Liikenneruuhkia  voi aiheutua  juhlapyhinä  ja vilkkailla  väylillä myös  työmatkalii-
kenteessä.  Liikenteen tiedottamisen avulla häiriöitä voidaan lieventää  ja poik-
keustilanteissa  poliisi voi ohjata liikennettä.  
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Ennakoimattomat  hitaat ajoneuvot 

Hitaiden ajoneuvojen  ajonopeus  poikkeaa muun  liikennevirran nopeudesta,  mikä luo 
 liikenneturvallisuusriskin  ja  heikentää muun liikenteen sujuvuutta. Häiriöt ovat yleensä 

 lyhytkestoisia. 

Talvihoitoon  liittyvän kaluston osalta urakoitsija vastaa siitä, että  mm. lumen  ja 
 sohjon poistosta,  liukkauden torjunnasta,  lumipolanteen tasauksesta  ja  au

-rausviitoituksen  hoidosta aiheutuu  mandollisemman  vähän haittaa muulle lii-
kenteelle. 
Muita hitaita ajoneuvoja ovat esimerkiksi  maatalousajoneuvot  (traktorit,  leik-
kuupuimurit  jne.), jotka pitäisi  keskikaidetieosuuksilla  pyrkiä ohjaamaan mah-
dolliselle  rinnakkaisteille. 

Rikkoutuneiden  laitteiden korjaus 

Liikennejärjestelmään  liittyvien liikenteen  ohjauslaitteiden,  kuten  liikennemerkkien  ja 
 muuttuvien  opasteiden,  rikkoutuminen saattaa ajankohdasta riippuen aiheuttaa vaka-

via  sujuvuusongelmia  sekä kasvaneen  liikenneonnettomuusriskin.  Osa  korjaustöistä 
vaatii  kaistojen  sulkemista  tai  kaistan kaventamista.  

• Keskikaiteiden  ja  keskikaiteella  olevien liikenteen  ohjauslaitteiden  korjaus teh-
dään tien keskellä  ja  aiheuttaa siten aina häiriötä liikenteelle. Työmaalla  on 

 alennettu nopeusrajoitus  ja  työt voivat vaatia  tietilan  kaventamista,  ajokaisto-
jen  sulkemista  tai  tien sulkemista kokonaan.  Työnaikaisessa  liikenteen ohja-
uksessa noudatetaan  tietyömaiden ohjauksista  annettuja ohjeita.  

•  Kunnallistekniikan  ja  tietoliikennekaapeleiden  korjaus tehdään tien  pientareel
-la tai  tien reunalla  ja  voi aiheuttaa häiriötä liikenteelle. Työmaalla  on  alennettu 

nopeusrajoitus.  Jos  työt vaativat  tietilan  kaventamista  tai  muita  rajoittavia  toi-
menpiteitä, liikenteen ohjauksessa noudatetaan  tietyömaiden  ohjeita.  

•  Tien  sivussa sijaitsevien liikenteen  ohjauslaitteiden  korjaus aiheuttaa yleensä 
 vain  vähäistä häiriötä liikenteelle. 

Poikkeukselliset  sää-  ja keliolosuhteet  

Poikkeukselliset  sää-  ja  keliolosuhteet  aiheuttavat ajoittain suurta häiriötä liikenteelle. 
 Sää-  ja  keliolojen seurantajärjestelmällä  pystytään jonkin verran ennakoimaan poik-

keavia  sääoloja,  mutta silti varsinkin nopeat muutokset  säätilassa  aiheuttavat kohon-
neen  liikenneonnettomuusriskin  ja  sujuvuusongelmia. 

•  Äkillinen runsas  tai  pitkäkestoinen  lumisade voi kaventaa käytettävissä olevaa 
 tietilaa.  Kaiteen viereen  kinostuva  lumi voi myös aiheuttaa ongelmia keski

-kaideteillä.  
Tiellä  tulviva  vesi  tai  kevään  sulamisvedet  tien  reunaympäristössä  voivat ai-
heuttaa  tulvatilanteessa  tien sulkemisen kokonaan.  
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4  HÄIRIÖTILANTEIDEN  TODENNÄKÖISYYS  JA  VAKAVUUS 

Keskikaideteiden  häiriöiden hallintamalleissa ei ole tarvetta laatia ohjeistusta kaikille 
erilaisille häiriöille, joita keskikaideteillä mandollisesti tapahtuu. Tärkeintä  on  löytää 
hallintamallit niille häiriöille, joiden todennäköisyys tapahtua  on  suuri  ja  jotka ovat 
keskimääräistä vakavampia. 

Onnettomuuksien  ja  muiden häiriöiden todennäköisyyksien selvittämisen lähtökohta-
na oli erilaisten häiriöiden esiintymistiheys kapeilla keskikaideteillä. Häiriöiden vaka-
vuus määritettiin häiriöiden keston  ja  luonteen mukaan. Tietolähteenä käytettiin  Tie- 
hallinnon liikennekeskusaineistoa (luku  2.3)  (Tiehallinto  2003-2006),  Transekin  vuon-
na  2004  tekemää selvitystä keskikaideteiden toimivuudesta Ruotsissa (Transek  2004) 

 ja Tiehallinnon keskikaideteiden kaiteiden  vaurioiden seurantatutkimusta (Tiehallinto 
 2005,  Sipilä  2006).  

Liikennekeskusaineisto  pyritään jakamaan luvussa  3  taulukossa  9  esitettyihin häiriö- 
luokkiin. Liikennekeskusaineistosta häiriöiden kestoa pystyttiin arvioimaan kunnolla 

 vain  onnettomuuksista. Muissa tapauksissa häiriöistä liikennekeskusaineistossa  on 
 ilmoitettu  vain  alkamisaika. Transekin  tutkimuksessa (Transek  2004)  häiriöiden mää-

rät, niiden kestot  ja  vaikutukset muulle liikenteelle  on  kirjattu valituilta keskikaideteiltä 
kanden vuoden ajalta. Transek käytti tutkimuksessaan kolmea luokkaa: onnettomuu-
det, tietyöt  ja  muut häiriöt. Tiehallinnon kaidevaurioiden seurantatutkimuksessa  on 

 seurattu kaidevaurioon johtaneita onnettomuuksia  ja  näistä johtuneita huoltotoimenpi-
teitä. Tutkimuksessa  on  kirjattu myös häiriöiden vaikutus  ja  kesto,  jos urakoitsijat  ovat 
pystyneet  sen  määrittelemään. Yleensä kyseessä  on  ollut kaidevaurion korjauksen 
aiheuttama häiriön vaikutus  ja  kesto. 

Liitteessä  2 on  esitetty yhteenveto kolmen aineiston häiriöiden kestojen minimi-  ja 
maksimiajoista tietyypeittäin.  Häiriöiden vaikutukset muulle liikenteelle  on  luokiteltu 
seuraavasti:  koko  tie  suljettu, yksi kaista suljettu. Transekin tutkimuksessa  on  selvitet-
ty myös lukumäärät  ja kestot tilanteille,  joissa liikenteen läpiajoa  on  rajoitettu esim. 
nopeusrajoitu ks  illa.  

Ruotsissa häiriöiden kestot ovat olleet noin puolitoista tuntia. Suomessa keskimääräi-
sen häiriön kesto  on  ollut  2+1 -teillä  2,5  tuntia  ja  2+2  teillä viisi tuntia. Pisimmät häiriöt 
ovat kestäneet noin viisi tuntia  ja lyhyimmät  noin  45  minuuttia. Häiriöiden vakavuus 

 on  ollut  2+2-osuuksilla  suurempi,  sillä  häiriöiden maksimikestoajat ovat näillä  tie
-osuuksilla pidemmät. 

Tietöistä  aiheutuneet häiriöt ovat olleet huomattavasti onnettomuuksia pitkäkestoi-
sempia. Yksikään tietyö ei kuitenkaan ole aiheuttanut  koko  tien sulkemista. Tietyöt 
hoidetaan  2+1 -tieosuuksilla  nopeammin kuin  2+2-teillä. Tietöitä  on  tehty kuitenkin 
hieman useammin  2+1 -teilläkuin  2+2  -teillä. 

Päällystys  ja tiemerkintätöiden kestoista ja  häiriöstä kysyttiin suoraan urakoitsijoilta. 
Päällystystyöt kestävät kolmen kilometrin tieosuudella yhden työpäivän ajan eli noin 
kandeksan tuntia. Päällystystyön aikana kaista  on  luonnollisesti suljettu.  Jos  keski-
kaide  on  yli kolme kilometriä pitkä, joudutaan yksikaistaisella osuudella kaista sulke-
maan niin pitkäksi aikaa, että yksikaistainen tieosuus saadaan kokonaan valmiiksi. 
Päällystystyön aikana liikenne ohjataan alemmilla nopeuksilla vastakkaista ajosuun-
taa käyttäen. (Puhkala  2006)  
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Maalilla tehtyjä  tiemerkintöjä  uusitaan yleensä vuosittain  ja massamerkintöjä  noin 
kolmen vuoden välein.  Tiemerkintöjen uusimisväli  riippuu  tietyypistä  ja sääolosuhteis-
ta. Massamerkintöjä  tehtäessä  tiemerkintäkalusto  kulkee  5 km/h:n  nopeudella.  Tie-
merkintäkalusto  tekee yhden viivan kerralla. Esimerkiksi kilometrin pituisella  2+1-
keskikaideosuudella tiemerkintätyö  kestää  koko ajoradan  osalta noin viisi tuntia.  Tie-
merkintäkalustoon  kuuluu  tiemerkintäauto  ja  etu-  ja takavaroitusautot,  joiden luku-
määrä riippuu  tietyypistä. Maalimerkintöjen  tehtäessä kalusto kulkee  10 km/h:n  no-
peudella. Kalusto kulkee muun liikenteen seassa eikä tietä milloinkaan suljeta. (Putki

-nen  2006) 

Todennäköisimmät  häiriöt  keskikaideteillä  aiheuttaa  talvihoitoon  liittyvä kalusto. Talvi- 
hoidon kalusto liikkuu yhtä todennäköisesti sekä  2+1-  että  2+2 -teiltä.  Keskikaide-  ja 

 muut laitteet  rikkoutuvat liikennemäärään  suhteutettuna useammin  2+1  teillä. 

Liikennettä häiritseviä esteitä esiintyy huomattavasti yleisimmin  2+1 -teillä kuin  2+2- 
teillä.  Ajoneuvoista pudonnutta  tavaraa  on  määrällisesti hieman enemmän  2+1 -teillä. 
Raskaan ajoneuvon juuttuminen tielle näyttäisi olevan myös yleisempää  2+1 -teillä. 

Edellä esitettyjen arvioiden perusteella muodostettiin malli, jossa häiriöiden todennä-
köisyys  ja  vakavuus  on  esitetty samassa  kaaviossa.  Analyysin avulla pyrittiin selvit-
tämään  häiriöryhmät,  joille olisi tarkoituksenmukaista löytää häiriöiden  hallintamalli.  

Koska todennäköisyyksiä  ja vakavuuksia  on  absoluuttisesti vaikea määritellä,  on  ne 
arvioitu  suhdelukuasteikon  avulla. Suhdeluku  on  välillä  1-10,  missä yksi tarkoittaa 
erittäin epätodennäköistä  tai  vähäistä häiriötä  ja  10  erittäin suurta  todennäköisyyftä 

 tai  häiriötä. Todennäköisyyttä  on  arvioitu  häiriöriskin,  eli häiriöiden lukumäärän suh-
detta tieosuuden  suoritteeseen,  avulla. Vakavuutta arvioitiin muulle liikenteelle aiheu-
tuvan häiriön  kestolla.  Suhdeluku ei kasva  lineaarisesti,  vaan lähinnä  logaritmisesti. 
Suhdeluvuilla  ei kuitenkaan ole matemaattista pohjaa, vaan ne perustuvat asiantunti-
ja-arvioihin häiriöiden todennäköisyydestä  ja  vakavuudesta suhteessa toisiin häiriöi-
hin. 

Esimerkiksi suuronnettomuus, joka  on  arvioitu suhteellisen harvinaiseksi onnetto-
muudeksi, mutta erittäin vakavaksi aiheuttaen  onnettomuusriskin  kasvun  ja pitkäkes

-toisen tien sulkemisen, saa  todennäköisyysluvun  2  ja vakavuusluvun  10. Talvihoitoon 
 liittyvä kalusto liikkuu talvikaudella usein  muodostamatta  tielle suurta  tai pitkäkestois

-ta  häiriötä.  Aurauskalusto  kuitenkin kasvattaa lievästi  onnettomuusriskiä  2+1  ja  2+2- 
teillä. Näistä johtuen  talvihoitoon  liittyvä kalusto saa  todennäköisyysluvun  7  ja vaka-
vuusluvun  3.  

Taulukossa  10 on  esitetty asiantuntija-arvioihin perustuvat  häiriöluokkien todennäköi-
syydetja vakavuudet  2+1-keskikaidetiellä.  Kuvassa  3  arvot  on  esitetty kuvaajana. 

Vastaavanlaiset  taulukot  ja  kuvaajat voitaisiin laatia myös  2+2-  ja  1±1-keskikaide-
teille, mutta niiden avulla ei kuitenkaan voida erotella  hallintamenetelmiä  selkeästi 
toisistaan. Syynä tähän  on se,  että samoilla  hallintamenetelmillä  voidaan hoitaa usei-
ta erityyppisiä häiriöitä. Oleellista  keskikaideteillä  tapahtuvien häiriöiden  vakavuuksis

-sa  on, tapahtuvatko  ne  1-kaistaisella  vai  kaksikaistaisella ajosuunnalla.  2+1-
keskikaidetien  tarkastelun osalta nämä molemmat tulevat  arvioiduksi.  Taulukkoa  10 

 ja  kuvaa  3 on  käytetty pohjana myös häiriöiden  hallinnan varautumistasojen  määritte-
lyssä luvussa  6. 
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Taulukko  10.  Häiriöluokkien todennäköisyydet  ja vaka  vuudet  asiantuntija-aivioiden 
perusteella  2+1  -keskikaidetiellä.  Joidenkin häiriöiden osalta  on  ollut 
käytettävissä taustatutkimuksia. 

______ Poikkileikkaus  2+1 -keskikaidetie 	 ______ _______ ______  

Taus-  
ta-  

tietoa  Häiriäluokka  Koodi 

Toden- 
näköi-  
syys  

vaka- 
vuus  

Ennakoidut häiriöt 	 _____ ______ _____ 
_____ Tietyömaat ______ ______ ______  

x  päällystystyöt työl  3 5 

x  siltatyömaa työ2  2 6  

_____ painuman  korjaus työ3  4.5 3,5  

_____  Ennakoidut hoitotoimenpiteet ______ ______ ______ 

______ rakenteiden_ja_laitteiden_hoito ______ _______ ______  

x  kaiteiden  hoito  hoitol  5 3,5  

______  aitojen,  meluesteiden yms.  hoito  hoito2  3 2  

______ päällysteiden paikkaus hoito3  1,5 3  

______ kuivausjärjestelmän  ja  pohjavesisuojauksen  hoito  hoito4  2,5 2  

______  kunnallistekniikan  ja  tietoteknilkan  hoito  hoito5  3 2,5 

x  tievalaistuksen  hoito hoito6  5 3  

_____ liikenneympäristön_hoito ______ ______ ______ 

______  tie-,  levähdys-  ja  liitännäisalueiden puhtaanapito hoito7  4 2  

______ vihertyöt hoito8  3 2 

x  muuttuvien  ja  kiinteiden liikenteen  ohjauslaitteiden  hoito  hoito9  3,5 2,4 

x  tiemerkintöjen  tekeminen  ja  uusiminen hoi-  4 3 

x  Yleisötapahtumatja liikenneruuhkat ylei  2,5 3 

x  Erikoiskuljetukset erik  1,5 2,5  

Ennakoimattomat  häiriöt 	 ______ ______ _____  
Liikenneonnettomuus ______ _______ ______  

x  onnettomuus omaisuusvahinko onni  6 5 

x  onnettomuus heva onn2  4 7 

x  onnettomuus  raskas  ajon. osallisena  onn3  3 8  

suuronnettomuus onn4  2 10  

______  Esteet  ajoradalla _______ _______ ______  

x  ajoneuvoista  pudonnut kuorma estei  5 1,5 

x  kaatuneet puut  ja  kallioleikkauksesta vierineet  kivet  este2  3,5 3 

x  rikkoutuneet ajoneuvot este3  3 4 

x  Eläimet este4  3,5 4 

x  raskas  ajoneuvo jumissa este5  4,5 4,5  

Ennakoimattomat  hitaat ajoneuvot _______ _______ ______  

x  Talvihoitoon  liittyvä kalusto hidasi  7 3  

_____ Maatalouskalusto hidas2  5 2  

______ Rikkoutuneiden  laitteiden korjaus _______ _______ ______  

x  Kaiteiden  ja  keskikaiteella  olevien ohjauslaitteiden korja- korjl  5 4  

______  Kunnallistekniikan  ja  tietotekniikka kaapeleiden korjaus korj2  3 3,5 

x  Liikenteen ohjauslaitteiden korjaus korj3  3,5 2,5  

______  Poikkeukselliset sääolosuhteet _______ _______ ______ 

______  Äkillinen runsas  tai  pitkäkestoinen  lumisade sääi  2,5 5  

______  Tulvat  sää2 1 4  
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Poikkileikkaus  2+1  
lo 

9 

8 

7 

>  

CD  >  

4 

3 

2  
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todennäköisyys  

Kuva  3. 	Taulukossa  10  esitettyjen häiriöluokkien asiantuntija-atvioihin 
perustuvat todennäköisyydetja vakavuudet  2+1 -keskikaidetiellä.  

Analyysi mandollisti häiriöiden  ryhmittelyn  todennäköisyyden  ja  vakavuuden 
suhteen.  Vakavuudeltaan samantasoisten  häiriöiden voidaan arvioida aihe-
uttavat suurin piirtein samankaltaisen  haitan  muulle  liikenteel  le  ja  todennä-
köisyys antaa kuvan tapahtuman yleisyydestä. Laadittava arviointia käytet-
tiin tässä työssä pohjana muodostettaessa  häiriötilanteiden hallintamalleja 

 (luku  5.2)  ja  arvioitaessa eri  varautumistoimenpiteiden  tarvetta (luku  6.3). 
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5  HAIRIÖTILANTEIDEN HALLINTAMALLIT  JA 
 VUOROVAIKUTUS  

5.1  Viranomaisten tehtävät  ja  roolit  häiriötitanteessa  

Nykyään viranomaisilla  on  valtakunnallinen toimintamalli, jossa jokaisen vi-
ranomaisen rooli häiriötilanteen sattuessa  on  määritelty. Onnettomuuspaikan 
sijainti keskikaidetiellä tulee huomioida myös viranomaistoiminnassa. Seu-
raavassa  on  kuvattu viranomaistoiminta onnettomuuspaikalla ottaen huomi-
oon keskikaideteiden ominaisuudet, jotka vaikuttavat pelastustoimiin. Toi-
mintamalli  on  otettu huomioon laadittaessa häiriöiden  hallinnan  ehdotusta 
keskikaideteille. 

Pelastustoimi 

Pelastustoimi  tulee hätäkeskuksen lähettämänä usein ensimmäisenä onnet-
tomuuspaikalle. Keskikaideosuuksille tulee suunnitella hälytysajoneuvojen 
reitit tapauskohtaisesti, koska toimintamallin valintaan vaikuttavat kaistalu-
kumäärien lisäksi myös muut paikalliset olosuhteet esimerkiksi eritasoliitty

-mien,  ramppien, kiertoteiden  ja keskikaiteen  aukkojen sijainti. (Tiehallinto, 
 2004)  

Pelastustoiminnan  johtajan tehtävänä  on  tiedustella sijaitseeko onnetto-
muuspaikka keskikaidetiellä  ja  kumman puoleisella ajoradalla onnettomuus 

 on  tapahtunut.  Sillä,  onko paikka yksi- vai kaksikaistaisella osuudella  ja 
 kumpaan ajosuuntaan  on  enemmän liikennettä,  on  merkitystä pelastustoi-

minnan suorittamiseen. Pelastustoiminnan johtaja päättää, millaista kalustoa 
tarvitaan (Pelastusopisto  2003).  Pelastustoimi  on  yhteydessä hätäkeskuk

-seen  kunnes poliisi saapuu onnettomuuspaikalle (Tiehallinto  2004).  

Pelastusyksiköiden  kaluston sijoittuminen määräytyy onnettomuustilanteen 
 ja  olosuhteiden mukaan. Sijoittumisen tarkoituksena  on  estää lisävahinkojen 

syntyminen  ja  taata pelastushenkilöstölle mandollisemman turvallinen työ-
ympäristö (Pelastusopisto  2003). J05  onnettomuus  on  tapahtunut keski-
kaideosuuden kaksikaistaisella ajosuunnalla, autot  on  pyrittävä sijoittamaan 
samalle puolelle tietä kuin onnettomuusautokin. Keskikaideosuuden yksi-
kaistaisella ajosuunnalla pelastusyksikön kalusto sijoitetaan viereiselle ajo- 
radalle eli keskikaiteen toiselle puolelle  (kuva  4).  Sijoittumisessa tulee ottaa 
kuitenkin huomioon poispääsy onnettomuuspaikalta  ja  mandolliset paikalle 
myöhemmin tulevat lisäyksiköt. 

Pelastustoimi  voi käyttää avattavia kaideosuuksia, mutta kaide voidaan lei-
kata myös poikki, mikäli pelastustoimen toteutus sitä edellyttää. Pelastus- 
toimen  on  varauduttava tähän asianmukaisin välinein. Avattavat kaideosuu

-det  on  tarkoitettu ensisijaisesti liikenteen häiriön purkamiseksi. Esimerkiksi 
valtatiellä  9 M  uuramessa  tehdyssä pelastusharjoituksessa pelastustoim  i 

 päätyi ratkaisuun, jossa kaide katkaistiin. 

Keskikaiteen  avaamista  ja  leikkaamista tulisi harjoitella. Toistaiseksi ei kui-
tenkaan ole tapahtunut sellaisia häiriöitä  tai  onnettomuuksia, joissa keski-
kaide olisi erityisesti hidastanut pelastustoimea  (tai  auttajia)  tilanteen selvit-
tämisessä. 
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Ambulanssi tulee sijoittaa lähelle  onnettomuusautoa  ja  niin, että  sen  lähtö  on 
 kohteesta  esteetön  ja sillä  on  suora kulku lähimpään sairaalaan.  

Pelastustoimi  hoitaa  onnettomuuspaikan raivauksen  ja  ympäristölle vaaral-
listen aineiden  torjuntatoimet.  Päätöksen liikenteen  katkaisusta  tekee  pelas-
tustoiminnan  johtaja.  Jos  poliisi ei vielä ole saapunut paikalle,  pelastustoimi 

 ohjaa myös liikennettä.  (Pelastusopisto  2003)  

Pelastustoiminnan  johtaja määrittelee, annetaanko  liikennetiedote,  viran
-omaistiedote  vai  hätätiedote.  Esimerkiksi  ajosuunnan  sulkemisesta koske-

van tiedon tulee tavoittaa  tienkäyttäjät. Pelastustoimi  voi jatkossakin antaa 
 virka-apua  liikenteenohjauksessa,  koska suurten  kaupunkikeskusten  ulko-

puolella  poliisipartioiden  määrä  on  rajallinen  ja  pelastustoimella  on  sopimus- 
palokunnat. 

Henkilöautojen siirtäminen  on  suhteellisen helppo tehtävä  pelastusyksikölle. 
 Siirto toteutetaan  hinaamalla, pelastusyksikön vinssiä  käyttämällä  tai  nosta

-maIla  auto  puominosturilla.  Mandollinen  lilkennetukos  voi vaikeuttaa siirtä-
mistä. Kuorma-  ja  linja-auton siirtäminen voidaan toteuttaa  hinaamalla  tai  
vinssillä  vetämällä.  (Pelastuslaitos  2003)  Pääsääntöisesti  pelastusyksiköt 

 eivät  siirrä onnettomuusajoneuvoja,  ellei kyseessä ole  pelastustehtävän  suo-
rittamisen edellyttämä kiireellinen siirto.  

Kuva  4. Viranomaistoimintaa onnettomuustilanteessa. Pelastusharjoitus 
vt:llä 9  välillä Korpilahti—Muurame,  12.5.2004.  (Jarkko Peurala). 

Poliisi 

Poliisin  päävastuuna  on  liikenteen ohjaus  ja  liikennejärjestelyistä  huolehtimi-
nen. Poliisin  ja  pelastusviranomaisten  yhteisen  hätäkeskuksen ansiolsta  po-
liisi  on  aiempaa nopeammin  häiriöpaikalla (Tiehallinto  2004).  Poliisi saapuu 
nykyään paikalle keskimäärin  15  minuutissa. Poliisin  tulo  paikalle saisi kes-
tää korkeintaan  tunnin  hälriön  alkamisesta.  
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Liikenteen ohjaamista onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä voi-
daan käyttää silloin, kun  se  ei aiheuta vaaraa pelastustoimelle  ja  muulle lii-
kenteelle. Kaksikaistaisella ajosuunnalla tämä ei tuottane ongelmia,  jos  este 

 on  ajosuunnan oikeanpuoleisella kaistalla  tai  pientareella.  Jos  onnettomuus 
 on  yksikaistaisella ajosuunnalla, pelastusyksikön  kalusto sijoittuu vastaantu-

levien kaistalle  ja  kaista joudutaan sulkemaan. Keskikaiteellisilla ohituskais-
tateillä  (2+1)  liikenne voidaan ohjata reunimmaiselle kaistalle.  Jos  liikenne 
ohjataan vastaantulijoiden kaistalle,  on  varmistuttava  siitä, että liikenteen oh-
jaus  ja varoittaminen  on  järjestetty selkeästi onnettomuuspaikan molemmin 
puolin. Tärkeintä  on  varmistaa pelastustoimen työturvallisuus. 

Yksikaistaisella  osuudella muun liikenteen ohjaaminen onnettomuuskaistalta 
takaisin tulosuuntaansa  on  yleensä mandotonta. Liikennettä voidaan ohjata 
tällöin keskikaiteen avattavien osuuksien kohdalta. Avattavia osuuksia voi-
daan hyödyntää myös ennakoiduissa häiriötilanteissa. (Tiehallinto  2004)  

Häiriötilanteissa keskikaideosuuksilla  on  mandollisuus parantaa liikenteen 
turvallisuutta  ja  sujuvuutta käyttämällä liikenteenohjausperävaunua.  Sillä 

 voidaan sulkea kaistoja  ja  ohjata liikennettä varareiteille. Liikenteenohjaus-
perävaunuja  on  Suomessa noin  20  kpl  ja  ne sijaitsevat yleensä joko urakoit-
sijan, pelastustoimen  tai  poliisin tiloissa. (SPEK  2006) 

Tien  sulkeminen liikenteeltä  on  yleensä työturvallisuuden kannalta  paras 
 vaihtoehto.  Jos  pelastustoimi  työskentelee keskikaidetiellä ainoastaan toisel-

la ajosuunnalla, keskikaide parantaa pelastustoi  men  työturvallisuutta  ja  tois-
ta ajosuuntaa voidaan käyttää liikenteen häiriön purkamiseen. Poliisi tekee 
päätöksen mandollisen varareitin käyttöönotosta yhdessä pelastusviran-
omaisen  ja liikennekeskuspäivystäjän  kanssa (Tiehallinto  2004).  Varareitin 
käyttöönottoa  tulee harkita tapauskohtaisesti, mikäli tilanteen ennustetaan 
kestävän pitkään. Suuntaa antavana  raja-arvona  on  pidetty kolmea tuntia, 
mutta varareitin käyttöönottoa voi nopeuttaa  sen  läheisyys  ja  käyttökelpoi-
suus  ko.  tilanteessa. 

Kun ryhdytään tien  tai  ajosuunnan  sulkemiseen liikenteeltä,  on  varmistuttava 
 siitä, että riittävä muun liikenteen varoittaminen  on  hoidettu onnettomuuspai

-kan  molemmin puolin.  Tien  sulkeminen voidaan toteuttaa siten, että ohjaajat 
pysäyttävät liikenteen  ja  raskaat pelastusyksiköt ryhmitetään poikittain  on

-nettomuuspaikan  suojaksi. Ambulansseilla  on  kuitenkin oltava mandollisuus 
saapua  ja  lähteä onnettomuuspaikalta esteettömästi. Mandollisen varareitin 
valinnassa  ja  päätöksenteossa hyödynnetään laadittuja varareittisuurinitel-
mia. 

Hätäkeskus 

Hätäkeskus  ottaa vastaan hätäilmoituksen, arvioi avun tarpeen  ja  vastaa tar-
koituksenmukaisen avun lähettämisestä onnettomuuspaikalle (Tiehallinto 

 2004).  Onnettomuuspaikan  sijainnin oikea määrittäminen  on  tärkeää erityi-
sesti keskikaideteillä. Keskikaide yhdessä jonoutuneen liikenteen kanssa es-
tää  tai  ainakin hidastaa pelastushenkilöstön pääsyä häiriökohdan lähelle, 
mikäli nämä saapuvat häiriökohdetta väärästä suunnasta (Peurala  et al 
2006).  Hätäkeskus  antaa häiriötilanteesta ensitiedotteen  ja  toimii poliisin, 
Tiehallinnon sekä pelastusviranomaisten viestikeskuksena (Tiehallinto 

 2004).  
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Hätäkeskuksen  tulee kerätä poliisilta  ja pelastustoimelta  erityisesti keski
-kaideteillä  tietoa siitä, miten liikenteen ohjaus onnettomuuspaikalla  on  järjes-

tetty.  Tienkäyttäjän  kannalta  on  tärkeää tietää, onko  ajosuuntia  suljettu,  ohja-
taanko  liikennettä  vastaantulevien  kaistalle  tai  onko  varareitti  otettu käyttöön 

 ja  kuinka kauan häiriön arvioidaan kestävän.  

Tiehallinnon Liikennekeskus 

Tiehallinnon Liikennekeskus  tiedottaa  tienkäyttäjille  liikenteen  häiriötilanteis
-sa. Liikennekeskus  avustaa viranomaisia  varareitin  käyttöönoton päätöksen-

teossa  ja  ilmoittaa tietä hoitavalle  urakoitsijalle,  mikäli  häiriötilanteessa  tarvi-
taan tehostettua  kunnossapitoa, keskikaiteen  korjaamista  tai  liikenteen ohja-
usta.  (Tiehallinto  2004)  

Liikennekeskus  seuraa tilannetta  ja  ohjaa tarvittaessa muuttuvia nopeusra-
joituksia  ja kaistaopasteita  sekä muita muuttuvia liikenteen  ohjauslaitteita, 

 mikäli näitä  on  tieosuudella. (Tiehallinto  2004)  

Liikennöitsijä 

Liikennöitsijän  tehtävänä  on  hoitaa ajoneuvon nostaminen  ja  kuljetus onnet-
tomuuspaikalta.  Pelastustoimi  pystyy yleensä siirtämään raskaan ajoneuvon 

 tienreunaan.  Ajoneuvo tulee tällöin poistaa tien  reunalta  esimerkiksi seuraa-
vana yönä, jolloin liikennettä  on  vähemmän. Raskaan ajoneuvon ollessa es-
teenä muulle liikenteelle  se on  pyrittävä siirtämään välittömästi pois. Muutoin 
siirto tulisi toteuttaa ajankohtana, jolloin siirrosta aiheutuu  mandollisemman 

 vähän haittaa normaalille liikenteelle. Siirrosta  on  tiedotettava Liikennekes
-kusta  ja  tarvittaessa poliisia. 

Urakoitsija 

Liikennekeskus  välittää  urakoitsijalle virkapyynnön,  jos  katsotaan, että  on
-nettomuustilanteessa  tarvitaan tehostettua  kunnossapitoa  tai  akuutteja hoito- 

toimenpiteitä.  TäHaista  voi olla esimerkiksi  keskikaiteen  korjaus  tai  keliin liit-
tyvät ongelmat.  Urakoitsijan  antamaa  virka-apua pelastus-  ja  poliisiviran-
omaisille voidaan tarvita myös liikenteen ohjauksessa,  avattavien kaide

-osu  uksien  avaamisessa  ja  sulkemisessa  tai  varareittien  käyttöönotossa. 
 (Tiehallinto  2004)  

Ruotsissa  kunnossapitourakoitsija  osallistuu  pelastustoimiin siivoamalla  on
-nettomuuspaikan  ja  korjaamalla  keskikaiteen. Kunnossapitourakoitsijan  työ- 

panos tehostaa  pelastushenkilöstön  toimintaa  ja  nopeuttaa  häiriötilanteen 
 selvittämistä  (Transek  2004).  

Urakoitsijoita  haluttaisiin enemmän mukaan myös  onnettomuustilanteiden 
 selvittämiseen.  Varareittien kehittämistyössä  on  ehdotettu, että  urakoitsijalta 

 voitaisiin pyytää  virka-apua  häiriötilanteissa,  jotka kestävät yli kolme tuntia. 
 Jos  urakoitsijoiden velvollisuutta  virka-apuun lisätään,  se  tulisi huomioida 

myös  alueurakoiden kilpailutuksessa. 

Urakoitsijaa  tarvittaisiin  mm.  avattavien kaideosuuksien  avaukseen  ja  sul-
kemiseen,  ko. tieosan ja varareittien  kunnostamiseen  (mm.  hiekoitus  ja  au

-raus)  sekä ohjaamaan liikennettä  varareiteille. 
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Rinnakkaistietä voidaan hyödyntää  pelastusajoneuvojen kulkureittinä. Rin- 
nakkaisteiden käytettävyyttä pelastusajoneuvojen reittinä  lisää  se,  jos  liitty- 
mät  rinnakkaistieltä  ja  avattavat kaideosuudet  sijaitsevat samassa kohdassa. 

Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjaus  häiriöpaikalla  on  onnettomuustapauksissa  poliisin  ja  ra-
kennus-  ja  hoitotoimenpiteiden  aikana kohdalla urakoitsijoiden vastuulla.  Lii-
kenteenohjauksen  järjestäminen  onnettomuustapauksissa  on  hankalampaa, 

 koska päätökset  ohjaustoimista  joudutaan tekemään tapauskohtaisesti no-
pean harkinnan jälkeen. Ennen rakennus-  ja  hoitotoimenpiteisiin  ryhtymistä 

 on  laadittu  liikenteenohjaussuunnitelma,  jonka mukaan toimitaan ennakoita- 
vien  tietöiden  aikana. 

Liikennettä voidaan  häiriöpaikalla  ohjata  viittojen, sulkukartioiden, Piiken-
teenohjausvaunujen, kaistaopasteiden, liikenteenohjaajien  ja  tilapäisten  va

-roitustaulujen  avulla. 

Käytettävä  liikenteenohjaus  riippuu siitä, mikä  osa  ajorataa  joudutaan sul-
kemaan  ja  kuinka monta  ajokaistaa ajosuunnassa  on.  Pääperiaate  on,  että 
liikenne ohjataan  häiriöpaikan  ohi omalla  ajosuunnalla.  Mandollisia  avattavia 
kaideosu uksia keskikaiteessa  voidaan hyödyntää  ohjattaessa pelastusajo-
neuvojen  reittejä  häiriöpaikalla. Pelastusajoneuvojen  reittejä suunniteltaessa 
tulee huomioida, kummasta suunnasta ne saapuvat  häiriöpaikalle.  

Jos  häiriö  on  niin merkittävä, että  koko  tie  joudutaan sulkemaan, ainut mah-
dollisuus  on  ohjata muu liikenne toiselle reitille. Tällaisia tapauksia varten 
tulisi olla ennalta tehty  varareittisuunnitelma.  Tällaisissa tapauksissa liikenne 
ohjataan toiselle reitille  tietyltä liittymäväliltä,  jolloin  pelastusajoneuvot  voivat 
hyödyntää suljettua  tieosaa  vapaasti.  

Jos  ajosuuntaan  on  yksi  ajokaista,  joka joudutaan sulkemaan onnettomuu-
den  tai  rakennus-  ja  hoitotoimenpiteiden  takia kokonaan, liikenne joudutaan 

 1+1-keskikaideteillä  ohjaamaan toiselle reitille.  2+1 -keskikaideteillä  voidaan 
 kaksikaistainen  osuus muuttaa kaksisuuntaiseksi. Näissäkin tapauksissa tu-

lee varmistaa, että mandollisessa  onnettomuustilanteessa pelastusajoneuvot 
 pääsevät esteettä paikalle.  

Ajokaistan  keskialueen  ja  pientareen  muodostaman  tietilan  tulee pitää olla 
niin leveä, että  pelastusajoneuvolla  voidaan ohittaa  häiriötilanteen  takia syn-
tynyt pysähtynyt jono joustavasti.  Keskikaiteessa  pitää olla avattava osuus 

 tai  aukko niin tiheästi, että  kiertomatka pelastusajoneuvolle  ei tule kohtuut-
toman pitkäksi. Suunniteltaessa  avattavia  osuuksia, tulee niiden avaamiseen 
kuluva aika suhteuttaa  keskikaiteen kiertämiseen  kuluvaan aikaan. Esimer-
kiksi kilometrin  kiertomatkaan ajonopeudella  80 km/h  kuluu aikaa  45  sekun-
tia.  
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Kuvissa  5  ja  6 on  esitetty periaatekuvat pelastusyksiköiden liikkumisesta  häl-
riöpaikalla. 

IIL!LiL  

. 	
'1 

A 	 A 	A  

Kuva  5. Perlaatekuva pelastusyksiköiden  liikkumisesta häiriö paikalla. Saa-
puessaan häiriö paikalle pelastus yksiköt ohitta  vat yksikaistaisella 

 osuudella muun lIIkenteen joko pientareen puolelta  tai keskikaiteen 
 puolesta muun liikenteen sijoittumisesta riippuen. Poistuessa pelas-

tusyksiköt kääntyvät tulosuuntaan ensimmäisestä mandollisesta 
kohdasta.  

I 	

HriÖ 	 ___  

Kuva  6. Periaatekuva  pelastus yksiköiden liikkumisesta häiriö paikalla. Saa-
puessaan vastakkaisesta suunnasta pelastusyksiköt ajavat vastak-
kaista suuntaa  ja  siirtyvät keskikaiteessa olevan aukon (avattava 
osuus  tai  katkaistu kohta) kautta onnettomuus paikan läheisyyteen. 
Pelastusyksiköt voivat saapua onnettomuus paikalle myös suoraan 
oikealle puolelle ajamalla ajosuuntaan vastaan. 

Osuudella, jolla  on  kaksi ajokaistaa, toinen ajokaista voidaan sulkea sulku-
kartioiden  ja  liikenteen ohjausvaunujen avulla. Liikenteenohjauslaitteiden  si-
joittelu  riippuu siitä, suljetaanko peruskaista vai ohituskaista. Kuvissa  7  ja  8 
on  esitetty periaatekuvat näistä tilanteista. 
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Kuva  7.  Periaatekuva  liikenteen ohjaamisesta peruskaistalle.  

Kuva  8.  Periaatekuva  liikenteen ohjaamisesta ohituskaistalle.  

Jos  vastakkaiseen suuntaan  on  kaksi  ajokaistaa,  voidaan niitä hyödyntää 
liikenteen ohjaamisessa  pitkäkestoisissa häiriöissä häiriöpaikan  ohi  (kuva  9). 

 Liikenne joudutaan ohjaamaan kanden  avattavan keskikaideosuuden  väliltä 
toiselle  ajokaistalle. Avattavat  osuudet tulee  mitoittaa pelastustoimen  ajo-
neuvoille, jolloin myös raskaat  ajoneuvot  mahtuvat  avattavista  osuuksista. 

 Lyhytkestoisissa häiriöissä  liikennettä ei kannata ohjata vastakkaisen suun-
nan  ajoradalle,  koska toimenpide vaatii suhteellisen raskaita  Iiikenteenoh-
jausjärjestelyjä,  joiden pystyttäminen  vie  oman aikansa.  
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Kuva  9.  Periaatekuva  liikenteen ohjaamisesta vastakkaisen suunnan ajo- 
kaistalle. Järjestelyn liikennetuniallisuus pitää tarvittaessa varmistaa 
ohituskielloilla  tai  liikenteenohjauskartiolla  ja  nopeusrajoituksilla. 
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6  EHDOTUS OHJEEKSI TEKNISILLE RATKAISUILLE 
 JA  TOIMINTATAVOILLE  

6.1  Ohje-ehdotuksen tavoitteet  ja  käyttö  

6.1.1  Tavoitteet 

Tässä ohje-ehdotuksen käsitellään  keskikaideteiden  teknisiä ratkaisuja  häi-
riötilanteiden  hallinnan  näkökulmasta. Näillä teillä  keskikaiteen  muodostama 
usein yhtenäinen este asettaa rajoituksia  ja  erityisvaatimuksia sekä perintei-
sille tien hoito-  ja ylläpitotoimille  että myös erilaisten  häiriötilanteiden  pelas-
tus-  ja purkutoimille. 

Häiriötilanteiden  hallinnan ohjeistuksen  tavoitteena  on  yhtenäistää keski
-kaideteitä  koskevia ratkaisuja häiriöihin varautumisessa  ja  toimintatapoja 

 häiriötilanteiden tapahtuessa. Ohjeistuksen  avulla varmistetaan, että eri 
osapuolet tietävät miten kyseisellä  tieosuudella hälriötilanteiden  hallintaan 

 on  ennalta varauduttu  ja  osaavat sopeuttaa toimintansa kuhunkin tilantee-
seen mandollisimman tehokkaasti. 

Alueen  pelastustoimi  on  otettava mukaan  keskikaideosuuksien  suunnittelu- 
prosessiin. Onnistuneen yhteistyön avulla  häiriötilanteissa  on  mandollista 
lieventää esimerkiksi onnettomuuksien aiheuttamia muita vahinkoja  ja  seu-
raamuksia sekä muiden häiriöiden aiheuttamia  ruuhkatilanteita.  

6.1.2  Ohje-ehdotuksen käyttö  

Hälriötilanteiden  hallintaa koskevia ohjeen mukaisia ratkaisuja suositellaan 
käytettäväksi aina uusia  keskikaideteitä  suunniteltaessa.  

Ohjeistus  ei kuitenkaan ole tarkoitettu  sitovaksi  varsinaisessa  häiriötilanteen 
 aikaisessa toiminnassa, koska etenkin  ennakoimattomat häiriötilanteet  ovat 

lähes aina yksilöllisiä  ja  paikalle saapuvien viranomaisten  on  voitava toimia 
aina tarpeen mukaan. Ennakoitavissa oleviin häiriöihin  ohjeistus  antaa suo-
situksia, jotka pystytään yleensä ottamaan huomioon.  

Ohjeistuksessa  on  käsitelty sekä kapeita  nelikaistaisia keskikaideteitä  (2+2- 
kaistaa),  ohituskaistateitä  (2+1 -kaistaa) että myös  1+1-kaistaisia keskikaide-
tieosuuksia. Ohjeluonnoksen  sisältö ei kuitenkaan kata kaikkia eri mandolli-
suuksia, joten  sen sisältämiä  ohjeita  ja  suosituksia joudutaan tarpeen mu-
kaan soveltamaan kuhunkin tilanteeseen.  

Ohjeistukseen  kootut esimerkit  ja  ratkaisumallit eivät ole kattavia, joten niitä 
 sovellettaessa  on  aina tapauskohtaisesti otettava huomioon tilanteen edellyt-

tämät  erityisvaatimukset. 
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6.2  Häiriöntilanteiden  hallinnan  prosessi  

6.2.1  Häiriötilanteen  hallinnan  keinot  

Häiriötilanteen  hallinnan  prosessi  on  tiivistetysti  esitetty kuvassa  10.  

Varautumistaso  
Ohje istus 	LIII •  Korkea taso  

* Perustaso 
• Kevennetty  taso  

Poikkileikkaus  
Varautuminen 	L_)  • Avattavat kaideosuudet 

_______________ 	• Levikkeet 
• Varareitit 

jI 
Hälriötilanteen 

 hallinta 
• Tiedottarninen 
•  Toimenpiteen valinta  
• Avattavien  osuuksien avaus 

 • Liikenteenohjaus 
• Varareitin  käyttöönotto 

Tilanteen 	r- 	•Tiedottaminen 
päättäminen 	L__1,/  • Avattavien  osuuksien sulkeminen  

Kaidevauriotden  korjaus  

Kuva  10.  Häiriötilanteen hal/innan  prosessi. 

Tässä esitetty ehdotus  ohjeistuksesta  perustuu kolmeen eri  varautumis
-tasoon, joille kullekin esitetään  hälriönhallinnan  varautumisessa  noudatetta
-via  periaatteita  ja  ratkaisuja.  

Häiriötilanteisiin varaudutaan  mm.  avattavien  osuuksien, aukkojen,  levikkei
-den,  rinnakkaistiejärjestelyjen  ja  liikenteen ohjauksen avulla.  Telematiikka

-järjestelmät eivät ole välttämättä kaikilla  keskikaideteillä  ole tarpeellista.  ViI-
kasliikenteisillä osuuksilla  se  voi olla perusteltu ratkaisu, koska  telemaattiset 

 järjestelmät palvelevat liikennettä muutenkin kuin  häiriötilanteessa. 

Häiriötilanteet  voidaan jakaa  ennakoituihin  ja  ennakoimattomiln  häiriöihin. 
 Ennakoimattomissa häiriöissä  oikeat toimintatavat ovat ensisijaisen tärkeitä. 

 Pelastustoimella  on  onnettomuustilanteisiin  omat tarkat  ohjeistuksensa. 
 Tässä  ohjeistuksessa  esitetyt tekniset ratkaisut tulisi tukea  pelastustoimin-

nan  toimintatapoja  ja  näin edistää  ja  helpottaa häiriöiden hallintaa keski
-kaideteillä. Ennakoitavien  häiriöiden  hallintamallit  koskevat tässä ensisijai-

sesti teiden  kunnossapitoa. 
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Häiriöiden hallintaan liittyy aina oleellisesti myös  häiriötilanteen lopetus,  jol-
loin  varmistutaan,  että liikenne pääsee turvallisesti palaamaan  normaalitilan-
teeseen. 

Keskikaideteiden häiriötilanteiden  aiheuttamat ratkaisumallit voidaan karke-
asti jakaa neljään  perustyyppiin: 

•  tie  joudutaan sulkemaan kokonaan 

 •  toinen  ajorata  joudutaan sulkemaan 

 •  yksi kaista joudutaan sulkemaan  

• välityskyky alentuu. 

Häiriötilanteissa  liikenne ohjataan joko  varareiteille  tai  häiriöpaikan  ohi, no-
peuksia alennetaan  tai  pahimmassa tapauksessa liikenne pysäytetään ko-
konaan. 

Tässä  ohjeistuksessa  on  käsitelty tiehen liittyviä teknisiä ratkaisuja  ja  niiden 
käyttömandollisuuksia.  Varareittisuunnitelmien  tekoon  tai  sisältöön ei tässä 
kuitenkaan puututa. Niitä käsitellään ainoastaan yhtenä  häiriötilanteisiin  va-
rautumisen mandollisuutena.  

6.2.2  Häiriöluokat 

Häiriötilanteet  on  tässä yhteydessä jaoteltu  ennakoitaviin  ja  ennakoimatto
-mun  häiriöihin, mutta jaottelua ei ole systemaattisesti viety  ohjeistuksen  läpi, 

koska käytännössä samat  varautumistoimenpiteet  soveltuvat molempiin ti-
lanteisiin.  Häiriötilanteiden  hallintaa koskevissa  esimerkeissä  raportin luvus-
sa  7  luokittelua  on  kuitenkin käytetty.  

Ennakoitavista  häiriöistä  yleisimmät  ovat  tienpitoa  koskevat hoito-  ja  ylläpito- 
toimenpiteet,  yleisötapahtumat  ja  erikoiskuljetukset. Ennakoimattomista  häi-
riöistä voidaan mainita  onnettomuustilanteet,  erilaiset esteet  ajoradalla,  hi-
taat  ajoneuvot, korjaustoimenpiteet  sekä poikkeukselliset sääolosuhteet.  

Häiriöluokkia  on  käsitelty tarkemmin tämän raportin luvussa  3. 

6.3  Häiriötilanteisiin  varautuminen  

6.3.1  Varautumistason  määrittely  

Häiriötilanteisiin  varautumisen taso  keskikaideteillä  määritellään kolmelle eri- 
tasoiselle tilanteelle:  

•  I 	korkea taso  

Il 	perustaso 

•  Ill 	kevennetty  taso. 

Kaikilla  keskikaideteillä  on  mandollista tapahtua niin vakavia kuin pieniä häi-
riöitä, mutta teknisin  ratkaisuin  ei kaikkiin tilanteisiin ole jokaisella keski

-kaidetieosuudella  tarkoituksenmukaista varautua.  



40 	 Häiriötilanteiden  hallinta keskikaideteillä 

EHDOTUS OHJEEKSI TEKNI SILLE RATKAISUILLE  JA  TOIM INTATAVOILLE  

Korkeaa varautumistasoa  (I)  käytetään teillä, joilla varautumisen tarve  on 
 suurin  tai  joilla häiriöistä aiheutuvat vaikutukset muodostuvat selvästi tavan-

omaista suuremmiksi. Korkean varautumistason teillä varaudutaan toimin-
nallisesti kaikkiin tärkeisiin häiriötyyppeihin.  Sen  lisäksi suhteellisen  vaka- 
vankin häiriön liikenteelle aiheuttamat vaikutukset pyritään minimoimaan en-
nalta suunniteltujen ratkaisujen avulla. 

Perustaso  (Il)  muodostaa keskikaideteillä käytettävän normaalin varautumis-
tason. Perustason teillä normaalien hoito-, kunnossapito-  ja pelastustoimen-
piteiden  edellyttämät ratkaisut toteutetaan. Liikenteelle aiheutuvia haittoja 
minimoidaan toteutettujen ratkaisujen mandollisuuksien puitteissa. 

Varautumisen tasoa voidaan laskea kevennetylle tasolle  (Ill) vain,  jos  tien 
liikennemäärän, merkityksen  ja  häiriöiden todennäköisten seurausten voi-
daan olettaa olevan normaalia vähäisempiä. Kevennetyllä varautumistasolla 

 on  pienillä teknisillä ratkaisuilla varauduttu  vain yleisimpiin  häiriöihin. Toi-
mirinallisistakin varautumistoimenpiteistä joudutaan tinkimään vakavimpien 
häiriöiden osalta. Liikenteelle aiheutuvia haittoja ei erikseen oteta huomioon. 

Kaikilla tieosuuksilla varaudutaan onnettomuuksien aiheuttamiin häiriöihin, 
mutta varautuminen voi tapahtua myös muuten kuin teknisin ratkaisuin. Ke-
vennetyllä tasolla varautuminen tapahtuu ensisijaisesti pelastustoimen omilla 
ohjeistuksilla. 

Varautumistasojen  käyttö selkeyttää toimintatapoja häiriötilanteissa. Jokai-
sen keski kaidetieosuuden varautumistaso tulisi olla tiedossa hätäkeskuksel

-la, Liikennekeskuksella, pelastustoimella  ja urakoitsijoilla.  Kun osapuolet 
ovat selvillä tieosuuden varautumistasosta  ja  tietävät mitkä tekniset ratkaisut 
tieltä löytyvät,  he  osaavat paremmin valita toimintamenetelmänsä häiriön 
sattuessa. Näin hälriötilanteiden  hallinnan  aloittaminen nopeutuu, häiriö 
muulle liikenteelle minimoituu  ja liikennetilanne  voidaan palauttaa normaalik-
si nopeasti häiriöntilanteen jälkeen. 

Suunniteltaessa keskikaidetieosuutta  on  osana suunnitteluaineistoa laaditta-
va selkeä kuvaus osuudelle toteutettavista varautumistason mukaisista toi-
menpiteistä. 

Tasojen määrittely ei riipu tienkohdalla käytettävästä peruspoikkileikkauk-
sesta  (2+2, 2+1 tai 1+1),  mutta erilaiset varautumistoimenpiteet määritellään 
kullekin poikkileikkaukselle varautumistason perusteella. 

Tason valintaan vaikuttavat ensisijaisesti tieluokka  ja  tieosuuden ennustetut 
liikennemäärät. Tielle suunnitellun mandollisen varareitin vuoksi voidaan sal-
lia tavanomaista suurempia liikennemääriä, koska varareitin nopea  ja  helppo 
käyttö purkaa liikennettä varsinaiselta tieltä eikä häiriön laajuus muodostu 
suureksi. Peruspoikkileikkauksiltaan kaksi-  ja nelikaistaisille tiejaksoille lii-
kennemäärärajat  ovat tietysti erilaiset. Taulukossa  11 on  esitetty tieluok-
kaan, liikennemäärään  ja varareittimandollisuuden  olemassa oloon perustu-
via alustavia  raja-arvoja varautumistason valinnalle. 
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Kuva  11.  Esimerkki  vara  utumistason  laajuudesta  2+1 -keskikaidetiellä. 
 Kaavio kuvaa, mihin häiriöihin eri  vara  utumistasoilla  vara  udu

-ta  an.  Korkeammilla  vara  utumistasoila varaudutaan  aina myös 
alemmilla tasoilla  vara  uduttuihin  häiriöihin.  

6.32  Varautumistasoihin  liittyvät perusratkaisut  ja  niiden  mitoi
-tus  

Keskikaideteiden häiriönhallinnan varautumistason  avulla voidaan eri tilan-
teisiin määritellä tien teknisiä ratkaisuja, jotka koskevat esimerkiksi tien poik-
kileikkausta, yhtenäisten  keskikaiteiden maksimipituuksia,  kaiteeseen tarvit-
tavia  avattavia kaideosuuksia  tai  kaideaukkoja  sekä  pysähtymislevikkeitä. 

Poikkileikkaus 

Kapeiden keskikaideteiden poikkileikkausten  ohjearvot  on  määritetty  "Ohi
-tuskaistojen  suunnittelu"  -ohjeessa (Tiehallinto  2003a)  ja  luonnoksessa 

"Keskikaiteellisten  1+1  -teiden  suunnitteluperiaatteista (Tiehallinto  2006a). 
 Poikkileikkaukset  on  ohjeistettu  1+1-, 2+1-  ja  2+2-teille sekä erikseen myös 

 erikoiskuljetusreiteille. 

Häiriötilanteita  voidaan yleensä hallita näillä  perusarvoilla.  Taulukossa  12 on 
 esitetty häiriöiden  hallinnan  kannalta tarpeelliset  minimiarvot poikkileikkauk-

sesta  1-  ja  2-kaistaisille osuuksille.  Arvot ovat nykyisissä ohjeissa annettuja 
 minimi-  ja  ohjearvoja. Kevennetyn  tason arvot ovat  vain  poikkeustilanteissa 
 käytettäviä ehdottomia  minimiarvoja. 



Häiriötilanteiden  hallinta  keskikaideteillä 
	

43  
EHDOTUS OHJEEKSI TEKNISILLE RATKAISUILLE  JA  TOIMINTATAVOILLE  

Taulukko  12.  Poikkileikkausten  ohje-  ja minimileveydet.  

Taso  poikkileik- minimile-  ohje-  Huom.  
kaus  veys  [m]  leveys  [m]  

Korkea taso  1 -kaistainen  6,25 7 , 15*  erikoiskuljetusrei - 
puoli  tiDä  aina  maksi- 

miarvo  

Korkea taso  2-kaistainen  9,50 9,50  
_____________  puoli  ___________ ___________ __________________ 

Perustaso  1 -kaistainen  6,10 6,25  
_____________  puoli  __________ __________ _________________ 

Perustaso  2-kaistainen  8,85 9,50  
_____________  puoli  ___________ ___________ __________________ 

Kevennetty  1 -kaistainen  5,00 1+1  keskikaide - 
taso puoli teiden  minimi 

Kevennetty  2-kaistainen  8,85  
taso puoli  __________ __________ _________________  

*vapaa  tila, joka täyttää suurten enkoiskuljetusten tavoitetieverkon tilavaatimuksen 

Taulukon mitat tarkoittavat mittaa  keskikaiteen  keskeltä  tukipientareen  reu-
naan.  Kevennetylläkin  tasolla  on  mandollisia lyhyitä osuuksia  (esim.  sillat) 
lukuun ottamatta varauduttava  päällystämättömän pientareen  leveyden  ja 

 kaiteiden  sijoituksen avulla perustason mukaisiin  leveyksiin  vapaan tilan 
osalta. 

Pitkillä  reunakaiteilla varustetuilla  1 -kaistaisilla keskikaideosuuksilla  tulee to-
teuttaa riittävän leveä  poikkileikkaus  (ei  minimileveyttä)  tai  pyrittävä sijoitta-
maan  kaksikaistainen  osuus tällaiselle kohdalle. 

Seuraavissa kuvissa  12, 13  ja  14 on  esitetty ohje-  ja  minimiarvojen  mukaisia 
 poikkileikkausratkaisuja.  

Kuva  12.  Keskikaiteellisen  1 +1 -tien ohje-  ja minimiaivot.  Kuvan mitat met-
rejä. (Tiehallinto  2006a).  
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OHJEARVO 1 Erjkoiskuljetustefl vaama  vapaa tila  
MINIMIARVO  14.95  \reunakaileellisessa pokkileilckauksessa 

OHJEARVO  1.50  -  3.50  
MINIMIARVO  1.251 	3.50 

	

3.50 	2.00 	375 	1.50 

	

3.25 	1.70 	3.75 	1.50 

	

1.25 	1 00  
^0.2  

. sv  
-  I ii  —  

Kuva  13. 	Poikkileikkaus  2+1  keskikaiteella.  Kuvan mitat metrejä.  (Tiehal- 
unto 2003a).  

Keskikaiteen maksimipituus 

Keskikaiteellisten  osuuksien  enimmäispituudet ohituskaistatiellä  on  määritel-
ty  ohjeessa "Ohituskaistojen  suunnittelu"  (Tiehallinto  2003a).  Keskikaiteellis

-ten 1+1  -teiden  (Tiehallinto  2006a)  jaksojen  maksimipituudet  on  määritelty 
jakson  vilkkaamman ajosuunnan huipputuntiliikenteen, pituuskaltevuuden  ja 

 nousukorkeuden  perusteella. Nämä vaikuttavat oleellisesti  jonoutumiseen, 
 kun  ohitusmandollisuuksia  ei ole.  Jos  KVL  on  yli  14 000  ajon./vrk keskikai-

teista  1+1 -osuutta ei  ohjeessa  suositella. 

Taulukko  13.  Keskikaiteellisten o.suuksien maksimipituudet  ja  suositelta  vat 
 arvot. 

Taso  poikkileikkaus maksimipi- 
tuus [kmj 

Huom. 
________________  

Korkea taso  1+1 2,0  

Korkea taso  2+1 3,0  Suositus  1,5-2,0  

Korkea taso  2+2  (ohituskaistat)  4,0  Suositus  3,0  

Korkea taso  2+2 (4-kaist.)  Ei  raj.  _______________ 

Perustaso  1+1 3,0  

Perustaso  2+1 3,0  Suositus  1,5-2,0  

Perustaso  2+2  (ohituskaistat)  4,0  Suositus  3,0  

Perustaso  2+2 (4-kaist.)  Ei  raj.  _______________ 

Kevennetty  taso  1+1 5,0  

Kevennetty  taso  2+1 3,0  Suositus  2,0  

Kevennetty  taso  2+2  (ohituskaistat)  4,0  

Kevennetty  taso  2+2 (4-kaist.)  Ei  raj.  _______________ 
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Keskikaide  voi  ohituskaistatieHä  olla taulukon arvoja pidempi  vain,  jos  se 
 katkaistaan joko  avattavalla kaideosu udella  tai poikkeustapauksessa kaide-

aukolla. Yksikaistaisen  osuuden  sijaitessa  nousussa,  on  lisäksi tarkistettava, 
ettei raskaiden ajoneuvojen nopeuden lasku aiheuta kohtuutonta  jonoutu

-mista.  

keskikatteellinen 
yksikaistainen  osuus  

max. 3 km 

I,  

t5 -2 km 

keskikaiteellinen 
yksikaistainen  

osuus  
max. 3 km 	max. 3 km  

-. / 
/  

max. 3 km  

Kuva  14. 	Ohituskaistojen  ja keskikaiteellisten yksikaistaisten  osuuksien  
suositelta  vat enimmäispituudet. (Tieha/linto 2003a). 

Avattavat  osuudet  ja  aukot 

Keski  kaideteillä  sijaitsevia  avattavia kaideosuuksia  ja  kaideaukkoja  tarvitaan 
 pelastusajoneuvojen  kulun nopeuttamiseksi  ja  muun liikenteen  ohjaamiseksi 

ajoradalta  toiselle. Ensisijaisesti suositellaan  avattavia kaideosuuksia,  koska 
aukkojen luvaton käyttö  ja  niiden vaikea  havaittavuus  sekä  keskikaiteeseen 

 syntyvät  kaiteiden  päät aiheuttavat vaaratilanteita  ja  onnettomuuksia  (Tiehal-
linto  2001). Kaideaukot  tehdään  vain esim.  osuudelle jäävien välttämättömi-
en  liittymien  vuoksi, ei  kunnossapitoa  eikä  pelastustointa  varten.  

Tiehallinto (Tiehallinto,  2003a) on  määritellyt  moottoriteille vähimmäisetäi-
syydet avattavien kaideosuuksien  ja  kaideaukkojen  välillä. Tätä arvoa voi-
daan käyttää myös  keskikaideteiden perusvarautumistasossa. Tieosuudella, 

 jolle  sovelletaan korkeaa  varautumistasoa,  aukot sijoitetaan tätä  tiheämmin, 
 jolloin liikenteelle aiheutuvia haittoja voidaan tehokkaammin lieventää.  Ke-

vennetyllä  tasolla  vähimmäisetäisyys  on  sama kuin  perustasossa,  koska 
suurempi etäisyys haittaa  pelastustoimen  työskentelyä, kun muutoinkin  va

-rautumistaso  on  alhaisempi.  
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Taulukko  14.  Maksimipituus  ilman avattavia osuuksia  tai  aukkoja ohitus- 
kaista teillä. 

Taso Maksimipituus  [km]  Huom.  

Korkea taso  2,0  

Perustaso  3,0  nykyinen ohje 

Kevennetty  taso  3,0  

Kulkuaukkojen  käytöstä aiheutuvat aikasäästöt hyötyineen ovat tapauskoh-
taisia.  Jos  liittymävälit  ovat lyhyitä (esim.  alle  3 km),  ei kaideaukkojen käytös-
tä ole merkittävää hyötyä. (Tiehallinto  2001).  

Avattavat  osuudet voivat olla irrotettavia kaideosuuksia  tai  sähkökäyttöisiä, 
puhelinohjauksella avattavia.  Kauko-ohjattavat puomit ovat käytön jousta-
vuuden kannalta parempia, mutta myös kustannuksiltaan kalliimpia ratkaisu-
ja. Keskikaiteita  ja  avattavia  osuuksia tuleekin kehittää niin, että niiden 
avaaminen  on  nopeampaa. Tällöin niiden käyttö  on  perustellumpaa  ja  niiden 
käyttöä voidaan lisätä. 

Hälytysajoneuvoille mitoitetun kulkuaukon  mitat  on  esitetty kuvassa  15.  

------S:Orn ----------------------- 

20cm  

Kuva  15.  Hälytysajoneuvoille  tarkoitetun kulkuaukon mitoitus kapealla 
keskikaidetiellä (Tiehallinto  2003a).  

Keskikaideteiden avattavat  osuudet  tai  poikkeustilanteissa  aukot voidaan 
sijoittaa ohituskaistateillä ohituskaistan vaihtumiskohtaan. Yksikaistaisen 
ajosuunnan hälriötilanteessa liikenne voidaan tällöin tilapäisesti ohjata käyt-
tämään vastakkaista ohituskaistan puolta kaksisuuntaisena. Avattava osuus 
muodostetaan sulkualueen keskiosaan, missä kaiteen sijainti poikkileikkauk

-sessa  muuttuu. Kaideaukko edellyttää aina kaiteiden päiden porrastamista 
kuvan  16  mukaisesti. Kuvassa  on  esitetty sekä  2-kaistaisen  osuuden vaih

-tummen  1 -kaistaiseksi  ja  1 -kaistaisen  vaihtuminen  2 -kaistaiseksi. 
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8,0 
H  

•  t* 	 *  -...--e  
--------------_ 	 __________  

8,0  

Kuva  16. 	Hälytysajoneuvoille  tarkoitetut aukot  2+1 -keskikaideteilä. Kaitei- 
den  päät tehdään tarvittaessa kokoonpainuviksi. Avattava kai-
deosuus vastaavalla kohdalla yhtenäisine kaiteineen  on  suosi-
telta vampi ratkaisu. 

Avattavien kaideosuuksien  ja kaideaukkojen  sijoittaminen  on  aina suunnitel-
tava tapauskohtaisesti. Luonnollisia kohtia ovat ohituskaistan päätöskohdat, 
mikäli keskikaide jatkuu edelleen tämän jälkeen,  ja jatkuvalla ohituskaistatiel

-lä ohituskaistan suunnanvaihtumiskohdat.  Muilla osuuksilla niiden tarve voi 
 tulla  kyseeseen pelastusajoneuvojen kulun turvaamiseksi  tai paikallisina  va-

rareittinä  käytettävien rinnakkaistiejärjestelyjen takia. 

Pitkien  2+1-  ja  2+2-keskikaidetieosuuksien päättymiskohtien  välittömään lä-
heisyyteen  on kunnossapidolle  ja hälytysajoneuvoille  järjestettävä käänty-
mismandollisuus. Kääntymismandollisuus voi olla liittymässä  tai erillisessä 
kääntymispaikassa päätiellä (silmukkakäännös  ja  avattava kaide)  tai risteä-
välIä  tiellä. Kääntymismandollisuuksia ei tarvita osuuksilla, joilla tasoliittymiä 

 on n. 3  kilometrin välein. Kuvassa  17 on  esitetty ratkaisu kunnossapidon  sil-
mukkakäännöksestä (Tiehallinto  2003a). Kaideaukkoa  turvallisempi  ja  suosi-
teltavampi  on  avautuva kaideosuus. 
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—kaide  

Kuva  17.  Kunnossa pitokulkuaukon mitoitus kapealla keskikaistalla,  (Tie- 
hallinto  2001).  Aukko  on suositeltavampi  toteuttaa avattavana 
kaideosuutena. 

Kuvan  18  mukaisessa tapauksessa sivutien liikenteen suuntaisliittymässä 
keskikaideteillä tiellä  ja pääteillä  kääntyminen sallitaan  vain  oikealle, jolloin 
liikenneturvallisuutta heikentävää aukkoa keskikaiteeseen ei tarvita. Va-
semmalle kääntyminen järjestetään tällöin ohituskaistan ulkopuolelle raken-
nettavien kääntymispaikkojen kautta. Nämä kääntymispaikat ovat myös pe-
lastustoimen  ja hälytysajoneuvon  käytettävissä.  

Kuva  18. Kääntymispaikat ohituskaistan  ulkopuolella päätiehen liittyvällä. 
(Tiehallinto  2003a) 
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Keskikaiteen  aloittaminen  ja  päättäminen 

Keskikaiteiden  aloitus-  ja  lopetuskohtien  sijoittamisessa  ja  mitoituksessa  ote-
taan huomioon häiriöiden  hallinnan  tarpeet. 

Kaide  aloitetaan  ja  päätetään kohdassa, jossa sulkualueen leveys  on 3,6-
3,7  metriä riippuen keskikaiteen leveydestä. Kaiteen pään etäisyyden sulku- 
alueen reunasta tulee olla  1,75  metriä  ja  tien ulkoreunasta  7  metriä. Tällöin 
yksikaistaisen suunnan tukkeutuessa esim. onnettomuustilanteessa, voi-
daan liikenne ohjata tilapäisesti ohituskaistan puolella molempiin suuntiin. 
(Tiehallinto  2003a)  

KAITEEN  PÄÄ  

Kuva  19. 	Keskikaiteen  pään sijainti.  (Tiehallinto  2003a). 

Pysähtym islevikkeet 

Ohjeessa "Ohituskaistojen  suunnittelu" (Tiehallinto  2003a) on  määritetty  vä
-himmäisetäisyydet pysähtymislevikkeiden  sijoittamisesta keskikaidetien yk-

sikaistaiselle osuudelle. Yksikaistaiselle osuudelle tulee sijoittaa pysähtymis-
levike,  jos  yksikaistainen  osuus  on  yli  1,5  kilometriä pitkä. Tätä arvoa sovel-
letaan varautumistasoltaan perustasoisella tieosuudella. Korkealla  ja  keven-
netyllä varautumistasolla  voidaan käyttää taulukossa  15  annettuja vähim-
mäisetäisyyksiä.  Jos  raskaan liikenteen osuus  on  suuri, voidaan etenkin 
nousuosuuksilla käyttää korkeamman tason minimiarvoja. Vastaavasti maa-
talousliikenteen ollessa huomattavan suurta ei kevennetylläkään tasolla ole 
syytä käyttää perustasoa alempia etäisyyksiä. Kuvassa  20 on  esimerkki  le

-vikkeen mitoituksesta.  

Taulukko  15. Levikkeiden  sijoittaminen  yksisuuntai.sille osuuksille.  Yk-
sisuuntaisen osuuden  maksimipituus  ilman  levikettä.  

Varautumista- Poikkileikkaus Maksimipituus Huom.  
so  ilman levikkei - 

tä [km]  ________________  

Korkea taso yksikaistainen  osuus  1,0  

Perustaso yksikaistainen  osuus  1,5  nykyinen ohje 

Kevennetty yksikaistainen  osuus  2,5  
taso 
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20m 	25-30m 	20m  
- ------------ - 	 p  

Kuva  20.  Mitoitusesimerkki levennyksestä,  joka soveltuu rikkoutuneen 
ajoneuvon  tai  hitaan ajoneuvon pysähtymiseen. (Tiehallinto 

 2006a)  

Levikkeiden  sijoitus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hyviä paikkoja ovat  nou-
sujen lakikohdat,  joissa raskaiden autojen nopeus  on  alhainen. Toisaalta 
osuudella mandollisesti sijaitseva linja -autopysäkki  toimii samalla myös  py-
sähtymislevikkeenä.  Sijoittamalla  levikkeitä avattavien  osuuksien yhteyteen, 
voidaan usein helpottaa vakavissa  häiriötilanteissa  ajoneuvojen siirtymistä 

 ajoradalta  toiselle.  

Levikkeiden  sijoittaminen  ohituskaistaosuuden  loppuun  ja  1-kaistaosuuden 
 alkuun antaa  hitaille  ajoneuvoille mandollisuuden pysähtyä  ja  päästää muun 

liikenteen ohi,  jos  jono ei ole täysin purkautunut  ohituskaistaosuuden  aikana. 
Kuvassa  21 on  esitetty esimerkki  levikkeiden  sijoittamisesta  ohituskaistojen 
päättymiskohtiin.  

r  
— 	p._  

LII 	L 	 LIII  

Kuva  21. 	Levikkeiden  sijoitus ohituskaistojen päättymiskohtiin. 

Varareittien  tarve 

Kaikille  keskikaideteille  ei ole mandollista suunnitella sellaista  varareittiä,  jota 
 käytetään pitkäaikaisen häiriön  tapahtuessa. Varareitti  on  kuitenkin välttä-

mättömyys merkittävillä valtakunnallisilla  yhteyksillä,  varsinkin  jos  tieosuudel
-la on keskikaiteellinen 1^ 1 -osuus.  Varareittien  suunnittelu  ja  niiden käyttö  on 

 selvitettävä viimeistään  keskikaideteiden  suunnittelun yhteydessä.  



Häiriötilanteiden  hallinta  keskikaideteillä 
	

51 
EHDOTUS OHJEEKSI TEKNISILLE RATKAISUILLE  JA TOIMINTATAVOILLE 

Varareittien  käynnissä olevan kehitystyön lopputuloksena  on  tarkoitus löytää 
varareittien suunnittelutarpeet. Työ  on  tällä hetkellä vielä kesken. Taulukos-
sa  16 on  esitetty ehdotus varareittien suunnittelutarpeesta eri keskikaidetie-
ratkaisuilla. Varareittien maksimipituuteen ei tässä yhteydessä ole otettu 
kantaa. 

Taulukko  16.  Varareitin suunnittelutarpeet keskikaideteillä  (luonnos). 

Taso poikki- 
leikkaus 

Suunnitellaan Huom.  

Korkea taso  1+1  Välttämätön 

Korkea taso  2+1  Välttämätön 

Korkea taso  2+2  Suositeltava 

Perustaso  1+1  Välttämätön 

Perustaso  2+1  Välttämätön 

Perustaso  2+2  Suositeltava 

Kevennetty  taso  1+1  Suositeltava 

Kevennetty  taso  2+1  Mandollinen tarpeen mukaan 

Kevennetty  taso  2+2  Mandollinen 

Tieosuuden rinnakkaistiet voivat toimia paikallisina varareitteinä. Lähtökoh-
taisesti keskikaiteellinen  1+1 -keskikaidetie  edellyttää rinnakkaistiestön ra-
kentamista. Rinnakkaistien toteuttaminen  on  usein tarpeen erityisesti nau-
hamaisen tienvarsiasutuksen kohdalla liittymien vähentämiseksi  ja vilkkailla 
viljelyalueilla maatalousliikenteen erottamiseksi  päätien liikenteestä.  

6.4  Toiminta häiriötilanteessa  

6.4.1  Häiriötilanteen  hallinnan  käynnistys 

Tieto tapahtuneesta häiriöstä voi tilanteesta riippuen  tulla  ensimmäiseksi jo-
ko hätäkeskukseen  tai Liikennekeskukseen. Viranomaisyhteistyön  avulla 
varmistetaan tiedon siirtyminen kaikille tarpeellisille osapuolille. 

Hätäkeskuksen  tehtävänä  on  ensisijaisesti varmistaa tieto poliisille  ja pelas-
tusviranomaisille. Tapahtumapaikan  sijainnin oikea määrittäminen  on  tärke-
ää erityisesti keskikaideteillä, koska keskikaide yhdessä jonoutuneen liiken-
teen kanssa saattaa estää  tai  hidastaa pelastushenkilöstön pääsyä häiriö- 
kohdan lähelle. Ohituskaistatiellä  (2+1 -kaistaa) oleellista  on  myös varmistaa, 
kummalla ajosuunnalla häiriö  on  tapahtunut. 

Liikennekeskus  tiedottaa tienkäyttäjiä muuttuneesta liikennetilanteesta sekä 
ilmoittaa tietä hoitavalle urakoitsijalle, mikäli häiriötilanteessa tarvitaan tehos-
tettua kunnossapito. Liikennekeskus ohjaa myös tarvittaessa muuttuvia no-
peusrajoituksia  ja kaistapaisteita  sekä muita muuttuvia liikenteen ohjauslait-
teita. 
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Tienkäyttäjien tulisi saada tieto tapahtuneesta häiriöistä noin kymmenessä 
minuutissa  sen  havaitsemisesta.  Liikennekeskuksen  tiedote tavoittaa tien- 
käyttäjät  internetin  ja  radiokanavien  kautta. Tienkäyttäjien  on  tärkeä tietää 
onko  tieosuus  suljettu liikenteeltä,  ohjataanko  liikennettä  vastaantulevien 

 kaistalle  ja  onko mandollinen  varareith  käytössä sekä arvio  vilvytysten  mää-
rästä  ja  häiriön kestosta.  

6.4.2  Yhteistyö  häiriötilanteessa  

Häiriön luonteesta  ja  vakavuudesta johtuen eri osapuolten yhteistyön tarve 
 ja  määrä vaihtelee, mutta  sen  sujuminen  on  oleellista kokonaisuuden kan-

nalta. Yhteistyö perustuu valtakunnalliseen  toimintamalliin,  jossa jokaisen 
viranomaisen rooli  häiriötilanteen tapahtuessa  on  määritelty. Viranomaisten 
toimintaa  häiriötilanteissa  on  kuvattu luvussa  5.  

Keskikaideteillä  tapahtuvien häiriöiden hallinta voi edellyttää myös tapaus
-kohtaista  toimintamallia, jossa viranomaisten lisäksi myös  urakoitsijalta  pyy-

detään  virka-apua. Urakoitsija voi osallistua liikenteen ohjaukseen,  avattavi
-en  kaideosuuksien  avaamiseen,  kaiteiden  korjaamiseen sekä  tapahtumapai

-kan  siivoamiseen.  

6.4.3  Liikenteen ohjaus  keskikaideteillä  

Liikenteen  ohjaussuunn itelmaan  vaikuttaa  keskikaidetien varautumistaso  ja 
 tien  poikkileikkaus.  Liikennettä ohjataan  viittojen, sulkukartioiden,  liikenteen 

 ohjausvaunujen,  tien laidalla  tai  ajoradan  yläpuolella sijaitsevien  kaistaopas
-teiden, liikenteen ohjaajien  ja  tilapäisten varoitustaulujen  avulla. Käytettävä 

 liikenteenohjaus  riippuu siitä, mikä  osa  ajorataa  joudutaan sulkemaan  ja 
 kuinka monta  ajokaistaa ajosuunnassa  on  käytössä. 

Ohjauksessa hyödynnetään  keskikaiteen  mandollisia  avattavia  osuuksia  ja 
 aukkokohtia.  Liikenteen ohjauksessa  on  onnettomuustapauksissa  otettava 

huomioon, kummasta suunnasta  pelastusajoneuvot  saapuvat  häiriöpaikalle.  

Seuraavassa liikenteen ohjausta  on  tarkasteltu kolmessa erilaisessa perusti-
lanteessa.  

a)  Hoitourakoitsijan hoitamat häiriäti lanteet  

Liikenteen ohjaus  on  hoitourakoitsijan  vastuulla pääosassa  ennakoitavista 
 häiriöistä (tietyöt,  kunnossapitotoimet)  sekä osassa  ennakoimattomia  häiriöi-

tä (vähäiset esteet tiellä). Näiden osalta noudatetaan kuvan  22  toimintamal
-ha.  
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Perustapaus  a):  Hoitourakoitsijan hoitamat hiriötilanteet 

Läkennekeskus  

-tiedon välittäminen  häiriöstii  

V  
Häirio 

Hoitourakoitsija 
-tiet\jomaat 	__________ 

-kkoutuneet laeet  H 	-liikenteen ohjauksen järjestäminen 

-toiminta  häiriöpaikalla  
-esteet  ajoradalla 

Varareitti 

Ohituskaistan 

 sulkeminen  

Peruskaistan  
sulkeminen 

Liikenteen ohjaaminen 

 pientareen  kautta 

Liikenteen ohjaaminen vastakkaisen  

L nan ajoradalle  

Kuva  22 	Perusta  paus  a)  Hoitourakoitsjan hoitama häiriötilanne. 

Tietyömaiden  ja kunnossapitotöiden  osalta vastuu liikenteen ohjauksesta  on 
 aina  urakoitsijalla.  Urakoitsija  hyväksyttää  laatimansa liikenteen ohjaus- 

suunnitelmat työn  tilaajalla. Urakoitsijan  tulee pohtia käytetäänkö liikenteen 
ohjauksessa:  

• varareittiä 

• ohituskaistan  sulkemista  

• peruskaistan  sulkemista  

•  liikenteen ohjaamista  pientareen  kautta  

•  liikenteen ohjaamista vastakkaiseen suunnan  ajoradalle.  

U rakoitsija  vastaa myös kaikista liikenteen ohjaukseen tarvittavista laitteista 
 ja  ilmoittaa  I iikennekeskukselle  käytettävästä  ohjaustavasta. Liikennekeskus 
 tiedottaa asiasta  tienkäyttäjiä. 

Rikkoutuneiden  ajoneuvojen poistamisesta vastaa tapauskohtaisesti joko 
kunta, poliisi  tai tienpitäjä. 

b)  Onnettomuudet 

Onnettomuuksista ilmoitetaan aina ensimmäiseksi  hätäkeskukselle.  Hätä- 
keskus välittää tiedon  pelastustoimelle  ja Liikennekeskukselle.  Valtakunnal-
linen toimintamalli ohjaa eri viranomaisten toimintaa  ja  vastuuta liikenteen 
ohjauksesta kuvan  23  mukaisesti.  
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Perustapaus  b):  Onnettomuudet 	 Häiriôtilanteisin 
varautuminen 

Valtakunnallinen toimintamalli 	 _____________________________ 

r astustomen  liikkuminen 
Pelastustoimi 	 I 	

kot ia puomit  -pelastaminen 	 au  
-sammanhInen 	

j 	 -hntävån  leveä poikkileikkaus 
-ensiapu 	

-rinnakkaisteiden Ilittymät 
-lisäonnettomuuksien estäminen 

Varareitti Sairaankuljetus 
-ensthoito 	 _______________ 
.sairaankuljetuv 
-lääkinnäflinenpntastustmmi 
_____ /Ekaistan  

sulkeminen 

Poliisi 
-onnett o:uudet 	 -onnettomuuden kulun setärninefl 	 kaistan 

-liikenteen ohlaus _ 	
mineJ  

I  Hätäkeskus 	 _______________________ 

 -avun välittäminen  

I  Liikenriekeskus 	I 	
Liikenteen ohlaaminen 

pientareen  kautta 

-tiedon välittäminen häiriöstä 
\  Liikenteen ohjaaminen vastakkaisen 

Hoitourakoitsija  I  suunnan ajoradalle  I  
-virka-avun antaminen  

Kuva  23.  Perusta  paus  b) Onnettomuustilanne.  

Onnettomuuspaikalla  pelastustoimi  ohjaa aluksi liikennettä,  ja  sulkee tien, 
 jos  siihen  on  tarvetta.  Ensiavun  lisäksi oleellista  on  lisäonnettomuuksien  es-

täminen. Vastuu liikenteen ohjauksesta siirtyy poliisille tämän saapuessa 
paikalle. Poliisi päättää käytettävästä liikenteen  ohjaustavasta. Pelastustoimi 

 antaa sovittaessa  virka-apua liikenteen ohjauksessa, koska etenkin  kaupun-
kiseutujen  ulkopuolella  poliisipartioiden  määrä  on  rajallinen. Käytettävät lii-
kenteen ohjauksen vaihtoehdot ovat vastaavat kuin  perustapauksessa  1.  

Poliisi ilmoittaa  liikennekeskukselle valitsemastaan ohjaustavasta.  Liikenne- 
keskus tiedottaa  tienkäyttäjiä.  Urakoitsija antaa tarvittaessa  virka-apua.  

Pelastustoimen  tehostamiseksi olisi hyvä etukäteen sopia  tapauskohtainen 
 toimintamalli,  jota  toteutetaan onnettomuuksissa  tai  muissa vastaavissa ti-

lanteissa kullakin  keskikaideosuudella.  

c)  Liikenteen tiedotuksella hoidettavat häiriöt 

Vähäisimmät häiriötilanteet  eivät vaadi erillistä liikenteen ohjausta häiriön 
tapahtumapaikalla. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset  yleisötapahtumat  ja 

 niistä syntyvät  liikenneruuhkat,  ennakoidut  hoitotoimenpiteet,  poikkeukselli-
set sääolosuhteet sekä  erikoiskuljetukset  tai  muut hitaat  ajoneuvot.  Kuvassa 

 24 on  esitetty liikenteen ohjauksen toimintamalli näitä  häiriötilanteita  varten.  
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Perustapaus  C):  Liikenteen  tiedotuksella hoidettavat häiriöt 

Häiriö 

-ennakoidut  hoitotoirnenpiteet 

-yleisötapa hturnat  ja  lilkerineru  u hkat 	 Lilken nekeskus 

-erikoiskuljetukset 	 -tiedon välittäminen  häiriästä  

-hitaat  ajoneuvot  

-poikkeukselliset  sää  olosuhteet  

Kuva  24. 	Perusta  paus  c)  Liikenteen tiedotuksella hoidetta  vat  häiriöt. 

Ennakoitavista  häiriöistä tulee  urakoitsijan  tai  tapahtuman  järjestäjän  ilmoit-
taa hyvissä ajoin  liikennekeskukseen,  joka välittää edelleen tiedon  tienkäyt-
täjille. Urakoitsijan  tai  muun asianomaisen  on  tarvittaessa oltava yhteydessä 

 tienpitäjään  jo  tapahtuman ajankohtaa valittaessa, jolloin vältytään liikenteen 
tarpeeton häirintä esimerkiksi  viikonloppuliikenteen  tai  muun  ruuhkatilanteen 

 aikana.  Ennakoimattomista  häiriöistä poliisi, urakoitsija  tai  tienkäyttäjä  ilmoit-
taa  liikennekeskukselle,  joka välittää tiedon edelleen  tienkäyttäjille. 

Tienkäyttäjät  tarvitsevat tiedon häiriön sijainnista  ja sen  arvioidusta  kestosta, 
liikenteen  ohjausjärjestelyistä  sekä  arvioidusta haitan  määrästä  ja  mandolli-
sista  kiertoreiteistä.  

6.4.4  Häiriötilanteen  päättyminen  

Häiriötilanne  voidaan katsoa  päättyneeksi  vasta kun: 

 • tieosuudelta  on  poistettu kaikki esteet  

• kaidevauriot  on  tarkastettu  ja  muulle liikenteelle haittaa aiheuttavat 
 kaidevauriot  korjattu  tai  tehty  vaarattomiksi 

•  liikenteen  ohjausmerkit,  kuten viitat,  sulkukartiot  ja  liikenteen ohjaus- 
vaunut  on  poistettu  

•  nopeusrajoitus  on  nostettu normaalille tasolle 

 • kiertotien  merkit  on  poistettu  

• tienkäyttäjille  on  ilmoitettu  Liikennekeskuksen  kautta, että häiriö  on 
 ohi,  ja  

•  liikenne  on  normalisoitunut.  
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Urakoitsija hiekoittaa tien  pinnan.  Kuorma-auto  saadaan liikkeelle  nostoka- 
luston ja pitävämmän  tien  pinnan  avulla kanden  tunnin  kuluttua häiriön syn-
tymisestä. Urakoitsija tarkastaa keskikaiteeseen tulleet vauriot  ja  muun  tie- 
alueen. Urakoitsija korjaa muulle liikenteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat kai-
teen vääntymät  sekä irronneet kaidepylväät. 

Kun kuorma -auto on  päässyt liikkeelle, poliisi päästää liikenteen omille ajo-
radoilleen  ja  urakoitsija sulkee avattavan osuuden. 

Menettelyn soveltuvuus: Menetelmä soveltuu kaikilla varautumistasoilla 
 2+1-  ja  2+2-keskikaideteille  tapauksissa, jossa häiriövapaa ajorata  on 2-

kaistainen  ja  jossa tielle  on  muodostunut useamman  tunnin  kestävä este. 
 Este  voi olla myös onnettomuus, jossa tarvitaan pelastustoimea. Menetel-

män käyttöön onnettomuuksissa vaikuttaa pelastuskaluston sijainti tien poik-
kileikkauksessa.  J05  välimatka onnettomuuspai kalta avattavalle kaideosuu-
delle  on  pitkä  ja  liikennettä  on  paljon, ei tapahtumapaikan taakse jääneet 
ajoneuvot välttämättä pääse jatkamaan matkaansa, ennen kuin häiriötilanne 

 on  ohi. Odotusaika voi tällöin muodostua pitkäksi. 

Lyhytaikaisen häiriön takia avattavia kaideosuuksia ei kannata avata,  sillä 
 liikenteen ohjaaminen käyttämään vastakkaisen ajosuunnan ajokaistoja vaa-

tii aina useamman poliisipartion ohjaamaan liikennettä. Vilkasliikenteisillä 
osuuksilla jonoutuminen voi kuitenkin olla niin suurta, että tämä  on  tarpeen 
melko lyhytkestoisissakin häiriöissä.  

Jos  häiriö olisi tukkinut kaksikaistaisen osuuden, olisi liikenne jouduttu oh-
jaamaan vuorotellen kummallekin ajosuunnalle yksikaistaista puolta pitkin.  

Jos  tiellä olisi ollut varareittisuunnitelma  tai paikallisena varareittinä  toimiva 
rinnakkaistie, liikennettä olisi voitu ohjata varareitille. Tämä ei olisi haitannut 
vastakkaisen suunnan liikennettä, jolloin häiriö vastakkaiselle ajosuunnalle 
olisi ollut lievempi.  

7.2  Liikenneonnettomuus 

Kohde: Jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie  (2+1 -keskikaidetie) on  osa 
runkotieksi  määriteltyä valtatietä.  Tie on  suunniteltu  ja  toteutettu korkean ta-
son mukaiseen häiriötilanteiden varautumistasoon. Muuten yhtenäisessä 
keskikaiteessa  on  avattava kaideosuus jokaisen ohituskaistan päässä  ja  li-
säksi pisimpien ohituskaistojen keskellä. Varareitti  on  olemassa, mutta  sen 

 käyttöönoton  on  arvioitu olevan perusteltua  vain  kun häiriötilanteen arvioi-
daan kestävän yli kolme tuntia. 

Tilannekuvaus:  Henkilöauton kuljettaja  on  menettänyt ajoneuvonsa  hallin-
nan ohitustilanteessa ja kolaroinut ohitettavan  ajoneuvon kanssa. Kolari  on 

 sattunut ohituskaistan alkupuolella. 

Kuljettaja  on  loukkaantunut vakavasti  ja ajoneuvot  ovat tukkineet peruskais
-tan  kokonaan  ja  osittain myös ohituskaistan. Tielle muodostuu vähitellen 

runsaan kilometrin pituinen jono, jossa tapahtuu myös lievä peräänajo-
onnettomuus. 

Tiedotus:  Hätäkeskus saa viestin onnettomuudesta, mutta onnettomuuspai
-kan  tarkkaa sijaintia ei viestin avulla pystytä selvittämään. Tiedossa  on  kui-

tenkin ajosuunta  ja  se,  että kohdalla  on ajosuuntaan ohituskaista. Hätäkes-
kus  hälyttää pelastusajoneuvot paikalle molemmista suunnista, ilmoittaen 
onnettomuuden arvioidun sijainnin sekä suunnan  ja orinettomuuspaikan 
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poikkileikkauksen. Hätäkeskus  ilmoittaa onnettomuudesta Liikennekeskuk-
selle, joka välittää tiedon urakoitsijalle  ja tienkäyttäjille radion  välityksellä. 

Pelastustoiminta: Pelastustoimi  saa hälytyksen  ja hätäkeskuksen sijaintitie-
tojen  avulla valitsee parhaimman reitin perille. Pelastustoimen yksiköt saa-
puvat onnettomuuspaikalle vastakkaisesta ajosuunnasta onnettomuusajo-
neuvojen eteen. Keskikaiteessa oleva avattava kaideosuus ei ole onnetto-
muuspaikan kohdalla  ja  sitä ei siksi voida hyödyntää. Keskikaide katkaistaan 
onnettomuuspaikan kohdalta, jolloin yksiköt pääsevät tapahtuman puoleisel-
le ajoradalle. Pelastuskalusto ryhmittyy niin, että ambulanssi  on lähtövalmiu

-dessa paluusuuntaan. Pelastuskalustolla  on  juuri  ja  juuri tilaa työskennellä. 

Hinö 	II 

I 
ELI  

Pelastuskalusto tukkii  2-kaistaisen  puolen runsaaksi tunniksi ensiapu-  ja pe-
lastustoimien  takia. Raivaustoimien arvioidaan kestävän noin kaksi tuntia. 

Liikenteen ohjaus: Poliisi ohjaa liikennettä  ja  varoittaa liikennettä kummas-
sakin ajosuunnassa. Koska liikenne ei ole  kovin  vilkasta  ja  häiriön ei ole  ko-
vin  pitkäaikainen, varareitin käyttöönotosta luovutaan. 

Poliisi päättää aluksi ohjata liikenteen  1-kaistaisella  puolella vuorotellen 
kumpaakin suuntaan käyttäen hyväkseen ohituskaistan suunnan vaihtumis-
kohdissa olevia avattavia osuuksia. Paikalle saapunut urakoitsija avaa 
osuudet. Liikenteen nopeus lasketaan alhaiseksi, jotta vaaratilanteita ei pää-
se syntymään.  

41WI 

V 

II 	III 411  

Kun pelastustoimet  on  suoritettu  ja ohituskaistan  osuus  on  raivattu käyttö-
kelpoiseen kuntoon, ohjataan liikenne tapahtumapaikan ohi ohituskaistaa 
pitkin. Vastakkaisen suunnan liikenne palautuu tällöin  jo  lähes normaalitilan-
teeseen. Liikenteen ohjauksessa käytetään liikenteenohjausvaunua. Poliisi 
avustaa myös jälkitilanteena sattuneen peräänajo-onnettomuuden selvittä-
misessä.  

H. 
	 411 	411 
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Tilanteen selviäminen:  Pelastuskaluston poistuessa paikalta  ja onnetto-
muuspaikan raivauksen  jälkeen, poliisit purkavat liikenteen ohjauksen väliai-
kaisjärjestelyt. Poliisi toteaa tilanteen normalisoituneen, kun leikatun kaide-
osuuden jätteet  on  poistettu tieltä  ja  osuus merkitty ohjauskartioin sekä muut 
ohjauslaitteet poistettu tieltä  ja  urakoitsija  on  sulkenut avattavat kaideosuu

-det.  Poliisi ilmoittaa asiasta Liikennekeskukselle, joka tiedottaa tilanteen 
päättymisestä edelleen tienkäyttäjille. Liikenne palautuu normaaliksi. Ura-
koitsija korjaa leikatun kaideosuuden ensi tilassa. 

Menettelyn soveltuvuus: Menetelmä soveltuu kaikilla varautumistasoilla 
 2+1-keskikaideteille,  joissa häiriövapaa ajorata  on 1-kaistainen  ja  joilla ei ole 

varareittisuunnitelmaa  tai  rinnakkaistietä. Koska häiriö oli lyhytaikainen, me-
netelmää voitiin käyttää myös korkealla varautumistasolla. 

Tielle oli tehty varareittisuunnitelma,  ja  siksi myös varareitin käyttöönotto olisi 
ollut mandollinen vaihtoehto  ja  vilkkaan liikenteen aikana  se  olisi ollut suosi-
teltavaakin. Liikenne olisi ollut mandollista ohjata varareitille  vain tapahtu-
mapaikan  suunnassa  tai pelastustoimien  sitä edellyttäessä  tie  suljetaan ko-
konaan, jolloin molemmat suunnat ohjataan varareitille. 

Poikkileikkaukseltaan  1±1-keskikaideteille  menetelmä ei sovi,  sillä  tässä ta-
pauksessa pelastuskalusto tukkisi varmuudella  koko  tien.  

Jos varareitti tai varareittinä  toimiva rinnakkaistie otetaan käyttöön, voidaan 
onnettomuuspaikan taakse jonoon jääneet autot ohjata avattavien kaide-
osuuksien kautta tekemään  U-käännös takaisin päin  ja  edelleen varareitille.  

7.3 Päällystystyö  

Kohde: Valtatiellä  on  kaksi kilometriä pitkä  1+1-keskikaideosuus keskikai-
teellisten ohituskaistojen  välissä. Osuus  on  perustason mukaista varautu-
mistasoa. Keskikaideosuutta rakennettaessa tehtiin yksityistiejärjestelyjä, 
jolloin  1+1-keskikaideosuudella  ei ole liittymiä. Ohituskaistojen päätekohdis

-sa ja  1+1-keskikaideosuuden  keskellä  on avattavat kaideosuudet. Avattavia 
kaideosuuksia on  siten noin yhden kilometrin välein. 

Tilannekuvaus: Tieosuus  päällystetään uudelleen. Urakoitsija  on  laatinut 
liikenteenohjaussuunnitelman, jonka mukaan liikenne ohjataan yksikaistaista 
osuutta päällystettäessä kulkemaan vastakkaista ajosuuntaa (aina ohitus-
kaistojen kohdalla)  tai paikallisena varareittinä  toimivaa rinnakkaistiejärjeste-
lyä pitkin. Tarkasteltavan  1±1-keskikaideosuuden  kohdalla rakennetun rin-
nakkaisen yksityistien kunto ei kuitenkaan kestä raskaan liikenteen rasitusta, 
joten sitä ei voida käyttää paikallisena varareittinä. 

Tiedotus: Urakoitsija ilmoittaa Liikennekeskukselle hyvissä ajoin tulevasta 
päällystystyöstä. Liiken nekeskukselle annetaan tiedot liikenteenohjausjärjes-
telyistä  ja alennetuista nopeusrajoituksista ja  arvio siitä kuinka kauan työ 
kestää. Päällystystyön alkaessa urakoitsija vielä varmistaa, että Liikenne- 
keskus välittää tiedon tienkäyttäjille. Urakoitsija ilmoittaa työn loppumisesta. 

Päällystystyöstä  tiedotetaan ennen työmaata ilmoitustaululla. 

Liikenteen ohjaus:  Päällystystyöstä tiedotetaan kummassakin ajosuunnas
-sa  ennen työmaata ilmoitustauluilla. Nopeusrajoitusta laskentaan vaiheittain 

 30 km/h:iin. 
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Ennen päällystystyön  alla  olevaa  1-kaistaista  osuutta liikenne ohjataan lii-
kenteenohjauskartioiden  ja liikennemerkkien  avulla vastakkaiselle ajosuun

-nalle. Ohituskaistaosuudella ajosuunnat  kulkevat rinnakkaisia ajokaistoja pit-
kin.  1-kaistaisella  osuudella toinen ajosuunta ohjataan käyttämään piennarta 

 ja  suunnat erotetaan kartioilla. Vastakkaiset ajosuunnat kulkevat rinnakkain 
 koko  1-kaistaisen  osuuden eli kanden kilometrin  matkan ja  nopeusrajoitus 

tällä osuudella  on 30 km/h.  Osuuden lopussa vastakkainen ajosuunta ohja-
taan avattavan kaideosuuden kautta liikenteenohjauskartioiden avulla omalle 
ajoradalleen. 

Päällystemassaa  kuljettavat ajoneuvot siirtyvät ajoradalta toiselle myös välil-
lä olevien avattavien kaideosuuksien kautta. 

Nopeusrajoitus nostetaan normaaliin nopeuteen vasta työalueen selvästi 
päättyessä. 

Tilanteen seivläminen:  Urakoitsija toteuttaa työn suunnitelman mukaisesti. 
Urakoitsijan tulee myös varmistaa työturvallisuus  ja  huolehtia, etteivät liiken-
teenohjauskartiot  ja  liikennemerkit aiheuta vaaratilanteita. Keskikaide lisää 
työntekijöiden turvallisuutta. 

Urakoitsija varmistaa työn edistyessä, että liikenteenohjauslaitteet ovat kun-
nossa  ja  oikeilla paikoillaan. Päällystystyön loppuessa urakoitsija poistaa jär-
jestelyt  ja  ilmoittaa työn loppumisesta Liikennekeskukseen. 

Menetelmän soveltuvuus: Menetelmä soveltuu päällyste-, tienmerkintä-  ja 
painumankorjaustöiden  aikana perustason  ja kevennetyn  tason  1+1-  ja  2+1-
keskikaideteille,  joissa häiriövapaa ajorata  on 1-kaistainen. Vilkkailla tie-
osuuksilla  menetelmä aiheuttaa voimakasta jonoutumista,  sillä  kapealla 
osuudella vastakkain ajavat ajosuunnat joutuvat liikenneturvallisuuden takia 
ajamaan hyvin alhaista nopeutta. Tästä syystä, korkean varautumistason 
reiteillä  1+1-keskikaideteillä  liikenne tulisi ohjata varareitille  tai varareittinä 

 toimivalle paikalliselle rinnakkaistielle.  

Jos 1-ajokaistainen keskikaideosuus  koetaan liian pitkäksi, voidaan keskikai-
teessa olevia avattavia osuuksia käyttää hyväksi, riippuen päällystystyön 
vaiheesta  ja  etenemistä. Vastakkain ajettavaa osuutta voidaan näin lyhentää 
avattavien kaideosuuksien avulla. 

Liikenteen ohjaus voidaan toteuttaa myös niin, että ohjataan ajosuunnat vuo-
rotellen  1-kaistaiselle keskikaideosuudelle. 
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74  Talvihoito  

Kohde: Kapea nelikaistainen eritasoliittymin varustettu keskikaidetie. Korkea 
varautumistaso, vanha rinnakkaistie käytettävissä varareittinä. 

Tilannekuvaus:  Runsaan lumisateen aikana  2+2-tietä aurataan pariaurauk
-sena.  Koska keskialueella ei ole lumitilaa, lumi aurataan kerralla tien sivuun 

pariau rau ksel  la.  

Tiedotus:  Liikennekeskus ilmoittaa auraustarpeesta urakoitsijalle, joka lä-
hettää kaluston auraamaan tieosuutta.  Lumen aurauksesta  ei tiedoteta tien- 
käyttäjille,  sillä  lumisateella tienkäyttäjät osaavat varautua aurauskalustoon. 

Tienkäyttäjiä  tiedotetaan talvikauden alussa  ja  muutaman kerran kauden ai-
kana siitä, että aurausyksikköä ei liikenneturvallisuussyistä tulisi lähteä ohit-
tamaan. 

Liikenteen ohjaus: Liikennettä ei ohjata aurauksen aikana erikseen, mutta 
tien käyttäjiä varoitetaan lähestyvästä aurauskalustosta vilkkuvien valojen 
avulla. Sivuauralla varustettua autoa ei tule ohittaa oikealta. Aurausnopeus 

 on 60 km/h,  mikä laskee myös  auran  perässä kulkevan liikennevirran nope-
utta. 

Koska häiriö  on  erittäin lyhytaikainen aurauskalusto jatkaa matkaansa kään-
töpaikalle asti, jolloin takana olevat autot pääsevät aurauskaluston ohi. 

___/ 	

4111 I 	 __  

LI  
L1  

Tilanteen selviäminen: Ensimmäisenä ajava  aura-auto auraa keskikaiteen 
 vierestä  ja ohituskaistalta peruskaistalle. Keskikaide  on  raskas putkipalkki-

kaide,  johon auraan asennetun sivutelan avulla voi kevyesti nojata  ja  näin 
saada keskialueen tarkasti puhtaaksi lumesta. Perässä tuleva  aura  poistaa 

 lumen  peruskaistalta tien pientareelle. Koska ensimmäisenä ajava  aura-auto 
auraa  sekä keskialueen että ohituskaistan kerralla tulee siinä olla keula- 
auran  lisäksi sivuaura. 

Aurauskalusto auraa ajosuunnan ajoradan  kerralla. Osuudella mandollisesti 
olevia kääntöpaikkoja käyttäen aurauskalusto vaihtaa ajosuunnan  ja auraa 

 toisen suunnan ajoradan vastaavasti. 

Menetelmän soveltuvuus: Menetelmä soveltuu korkean  ja perusvarautu-
mistason 2 ^ 1- ja  2+2-keskikaideteille,  joissa aurattavana  on 2-kaistainen 

 osuus. Erillisten kääntymispaikkojen lisäksi aurauskalusto käyttää kääntö-
paikkoina taso-  ja eritasoliittymiä. 
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8  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Selvitys koostui häiriötilanteiden määrittelystä, niiden vakavuuden  ja  esiin-
tymistodennäköisyyksien arvioinnista, häiriötilanteiden  hallinnan  toimintamal-
lien kuvaamisesta sekä häiriöihin varautumiskeinojen esittelystä keskikaide-
teillä. 

Työssä laadittiin ehdotus keskikaideteiden häiriötilanteisiin varautumisefle. 
Ehdotus perustuu keskikaideteiden varautumistason määrittelyyn. Varautu-
mistasoon vaikuttavat  mm.  tien liikenteellinen merkitys  ja  liikennemäärä. 

 Korkeaa varautumistasoa käytettäisiin vilkasliikenteisillä runkoteillä  ja  ke-
vennettyä varautumistasoa  hiljaisilla  kanta- ja  seututeillä.  Perustason mukai-
nen varautumistaso toteutuisi suurimmalla osalla pääteistä. Kukin varautu-
mistaso sisältää häiriötilanteen hallintaa edistäviä teknisiä ratkaisuja koskien 

 mm.  keskikaidetien  poikkileikkausta  ja  osuuksien pituuksia, avattavien kai-
deosuuksien  ja  pysähtymislevikkeiden  sijaintia, kääntymismandollisuuksia 
tieosuudella sekä rinnakkaisteitä  ja  varareittejä.  Tien  varautumistason  mää-
rittely selkeyttää eri viranomaistahojen toimintaa häiriötilanteessa. Tämän 
myötä häiriötilanteen  hallinnan  käynnistäminen nopeutuu, häiriön aiheuttama 
haitta muulle liikenteelle vähenee  ja  häiriön kesto lyhenee. Jatkotyönä ehdo-
tus tulisi tarkistettuna sisällyttää keskikaideteitä koskevaan ohjeistukseen. 

Häiriötilanteiden  hallinta  on  aina yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Keski-
kaideteiden suunnitteluprosessiin tulee sisältyä yhteistyö teiden suunnitteli-
joiden, paikallisten pelastusviranomaisten sekä poliisin kesken. Toimintaa 
erilaisissa häiriötilanteissa tulisi myös yhteistyössä ennakkoon harjoitella. 

Työn perusteella voitiin tehdä seuraavat johtopäätökset: 

•  Suunnittelijoiden  ja  eri viranomaistahojen yhteistyö  on  keskikaideteiden 
 suunnitteluvaiheessa tärkeää. Tekniset ratkaisut voivat jäädä käyttämät-

tä,  jos  niitä suunniteltaessa  ja  toteutettaessa ei oteta huomioon häiriöti-
lanteissa toimivien tahojen näkemyksiä. 

• Varautumistasojen  määrittäminen helpottaa niin suunnittelijoiden kuin eri 
viranomaistahojen työtä. Keskikaideteiden suunnittelussa ratkaisut tulee 
valita paikallisten olosuhteiden mukaan. 

•  Toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa tulee harjoitella keskikaidetien val-
mistuttua. Pelastustoimella, poliisilla  ja  urakoitsijoilla  tulee olla mandolli-
suus harjoitella ennakkoon esim. avattavan kaideosuuden avaamista  tai 

 kaiteen leikkaamista. 

•  Viranomaiset pitävät tärkeänä sitä, että avattavat kaideosuudet ovat hel-
posti avattavia. Kaiteiden kehitystyötä yhdessä kaidevalmistajien, Tiehal-
linnon, urakoitsijoiden, poliisin  ja  pelastustoimen  kanssa tulee edelleen 
jatkaa  ja  lisätä. 
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LuTE  I  LIIKENNEKESKUKSEN  ILMOITUSTEN 
LUOKITTELU  

Liikennekeskuksen  ilmoitusten luokittelu  ja  tapahtumien  ja  ilmoitusten luku 
määrät  1/2006-8/2006.  

Luokka Tapahtumia Ilmoituksia 

Tiedoksi  urakoitsijalle  17 134 17 390  

Kyselyt  5 705 5 855  

Tietyö tänään  3 478 4 332  

Järjestelmät  3 069 4 421  

Toimenpidepyyntö  2 179 2 245  

Tietyöt  1 417 2 268  

Muut ilmoitukset  1119 1 229  

Onnettomuus  520 1 633  

Lauttallikenne  218 318 

Este  tiellä  160 290  

Keliennuste  100 386  

Vaaraa aiheuttavat kuljetukset  93 199  

Kysely  urakoitsijalta  72 73  

Liikennehäiriö  70 171  

Kelirikko  63 145  

Liikennerajoitukset  51 145  

Tapahtumat  38 73  

Tienvarsilaitteiden  toiminta  35 65  

Ajo-olot, liukkaus, keli  28 63  

Liikennetilanne  27 75  

Näkyvyys  11 35  

Lunta  tien pinnalla  2 7  

Sateet  1 2  

Tuuli  1 1  

Yhteensä  36 565 43 469  
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LI  ITTEET  

LUTE 2 KESKIKAIDETUTKIMUSTEN YHTEENVETOTAULUKOT  

Ruotsalaisen  Transekin keskikaidetutkimuksen, Tiehallinnon keskikaidevaurioiden seurantatutki
-musten ja  Liikennekeskusaineiston yhteenvetotaulukko  onnettomuuksien,  tietöiden  ja  muiden  häi

-näiden osalta. 
Tutkimus 	 Tra nsek  (2002-2004)  Seura  ntatutkim  us (2003-2005)  Lilkennekeskuksen  data (2003-2006)  
Tietyyppi  2+1 2+2 2+1 2+2 2+1 2+2  
kok.  milj.ajon.kmfejosi  205 446 40 103,3 40 114,3  

Onnettomuudet  max 	Im1  max min  max min max 	1mm  max  min  max  niin 
Onnettomuuksien  kok,lkm  37 74 26 70 37 20  
Häiriöiden  1km __________  I  _____________ _____________  21 14  
kok,  kesto  min 2714 6255 2925 4185  
kesto/tapahtuma (kok.kesto/kok.lkm)  min 73 85 139 299  
Orm.  1km  15 4 27 3 5 1 15 3 7 1 11 0  
kesto  min 206 40 750 8 360 90 480 120 270 45 300 80  
kokonaan suljettu  1km  7 18 9 8  
kokonaan suljettu  min/tapahtuma  205 1 	59  1241 	26 1301 	70 3001 	55  
yksi  ajokaista  suljettu  1km  4 8 14 13  
yksi  ajokaista  suljettu  min/tapahtuma sij 	36 79j 	12 130 80 270 55  
Rajoitettu  lapiajo 1km  13 29  _______ _______ _________________  
Rajoitettu läpiajo  min/tapahtuma  961 	59 86 1 	60  
apahtumaa/milj.ajon.km  0,09 0,08 0,33 0,34 0,46 0,09  

hainön kesto/milj.ajon.km  7 7 37 18  
ie suljettu/milj,ajon  km 0.02 0,02  ____________ ____________  0,11 0,03  

yksi  ajokaista  Suljettu  /milj.ajon.km  0,01 0,01  _____________ _____________  0,18 0,06  
Rajoitettu läpiajo  min/milj.ajon.km  0,03 0,03  

Tietyöt  max min  max  min  max  min  max  min  max  min  max  min  
Tietöiden kok,Ikm  22 25  _____________ ____________  21 2  
kok,  kesto  7623 11957  _____________  I  _______________  I  
kesto/tapahtuma (kok,kesto/kok,Ikm) 	min 347 478  
Tietöiden 1km  5 1 13 1  
kestomin  1200 50 1189 84  ___________ __________  20000 10 50  
kokonaan suljettu  1km  
kokonaan suljettu  min  
yksi  aokaista  suljettu  1km  4 1 8  
yksi  ajokaiSta  suljettu  min 341 137 5261 	420  ______________ ______________ __________________ ________ ________  
Rajoitettu läpiajo  1km  3 10  
Rajoitettu läpiajo  min 4161 	360  21601 	360  
tapahtumaa/milj.ajon.km  0,05 0,03  _____________ _____________  0,26 0,01  
kesto/milj.ajon.km  19 13  
suljettu/milj ajon.km ____________ ______________ ______________ __________________ __________________  
yksi  alokaista  Suljettu  /milj.ajon  km 0.010 0,009  ______________ ______________ __________________ __________________  
Rajoitettu läpiajo  min/milj.ajon.km  0,007 0,011  

Muu häiriö  max 	Im  max 	!m  max 	min  max  min  max  !m  max  min  
Muiden häiriöiden  kok,lkm  18 18  _____________ _____________ ________________ ________________  
kok,  kesto  1404 2731  _____________  I  ________________  I  
kesto/tapahtuma (kok.kesto/kok.lkm) 	min 78 152  _______  
Muiden  häiriäiden 1km  5 4 10 0  
kesto  min 336 31 1002 27  ______ ______ ______ ______  
kokonaan suljettu  1km  
kokonaan suljettu  min  
yksi  ajokaista  suljettu  1km  1 0  
yksi  ajokaista  suljettu  min 60 60  
Rajoitettu  låpiajo 1km  4 1 8 1  ________ ________ ________ ________  
Rajoitettu läpiajo  min 503 30 606 85  
apahtumaa/milj.ajon.km  0,04 0,02  ______________ ______________ __________________ __________________ 
kesto/milj.ajonkm  3 3  
suljettu/milj.  ajon.  km  ____________ ____________ ______________ ______________ __________________ __________________  
yksi  ajokaista  suljettu  /milj.ajon.km  _____________  0,001  _______________ _______________ ___________________ ___________________  
Rajoitettu läpiajo  min/milj.ajon  km 0,010 0,009  ______________ ______________ __________________ __________________ 
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LIITTEET  

Ruotsalaisen Transekin keskikaidetietutkimuksen, Tiehallinnon kaidevaurloiden seurantatutkimus - 
ten  ja  Liikennekeskusaineiston yhteenvetotaulukko  muiden häiriöiden osalta. 
Tutkimus  Transek  (2002-2004)  Seura  ntatutkim  us (2003-2005)  Liikennekestuksen  data (2003-2006)  
Tietyyppi  2+1 2+2 2+1 2+2 2+1 2+2  
kok. milj.ajon.kmIaosi  205 576 40 103,3 40 114,3  

Muut häiriöt  max 	min max min  

Ennakoidut  hoitotoimenpiteet 1km  39 39 
kesto/tapahtuma  min I  __________________ 

tapahtumaa/milj a;on.km  0,49 0,17 

Yleisötapahtumat 1km  3 0 
kesto/tapahtuma  min 600 	75 I  

tapahtumaa/milj.ajori.  km  0,04 0,00 

Erikoiskuljetukset 1km  1 3 
kesto/tapahtuma  min 720 	60 

tapahtumaa/milj.ajon.km  001 0,01 

Liikenneruuhkat 1km  2 1 
kesto/tapahtuma  min I I  

tapahtumaa/milj ajon.km  0,03 000  
Muut  rikkoutuneet  laitteet  1km  16 6 

kesto/tapahtuma  min ________________  I  
tapahtumaa/milj.ajon.km  0,20 0.03 

Rikkoutuneet keskikaidelaitteet  km 39 10 11 
kesto/tapahtuma  min 480 I I  

tapahtumaa/milj.ajon.km  0, 	0 0.19 0,13 0,05 
Enriakoimattomat  hitaat  ajoneuot 1km  242 231 

kesto/tapahtuma  min I I  
tapahtumaalmilj.ajon.km  3.03 1,01  

Esteet  1km  64 33 
kesto/tapahtuma  min 60 I  

tapahtumaa/milj  aion  km 0.80 0,14 

Ajoneuon  poisto  1 
kesto/tapahtuma  min I I  

tapahtumaa/milj,ajon.km  0.00 0,00  
Eläimiä tiellä  8 2 

kesto/tapahtuma  min - ________________ ________________ 
tapahtumaa/milj.ajon.km  0,10 0.01 

Este  tiellä  35 26 
kesto/tapahtuma  min I I  

tapahtumaa/milj.ajon.km  0,44 0,11 
Kaide nkki  1 2 

kesto/tapahtuma  min I  __________________ 
tapahtumaa/milj.ajon.km  0,01 0,01  

Raskas ajoneuio  jumissa  18 2 
kesto/tapahtuma  min ________________  I  

tapahturnaa/milj.ajon.  km  0,23 0,01  
Rikkoutunut  ajoneuio  tiellä  2 

kesto/tapahtuma  min - 
- I  

tapahtumaa/milj.ajon.krn  
________________ 

 0,03 0.00  
Poikkeuksellinen  sää tulia  vesi  1km  0 3 

kesto/tapahtuma  min 
-  I I  

tapahtumaa/milj ajon,km  0.00 0,01 
Paallystetyot  18 

kesto/tapahtuma  min 7.5h /3km  kaista  7,5k i3km  kaista  
tapahtumaa/milj.ajon.  km  0,23 000 

TiemerkintätyOt  4 6 
kesto/tapahtuma  min 5krh 3km 	Sviivaa.  3/i 5km'h: 3km 6viivaa,  4h 

tapahtumaa/milj.ajon,km  0,05 0,03  
Siltatyömaa  1 

kesto/tapahtuma  min - - - -  14 pv __________________ 
tapahtumaa/milj ajon.km __________________ __________________ 
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