Liikennevaloilla joustavuutta
työmaan aikaiseen
liikenteeseen
2020

Pääkaupunkiseudun
liikenteenhallintakeskus
PLH-keskukseen on keskitetty koko alueen liikennevalojen seuranta ja operointi
sekä liikenteen häiriötilanteiden hallinta.
Toimijat:
•
•
•
•

Helsingin tieliikennekeskus (1.1.2019 ITM Finland)
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Vantaan kaupunki

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristö

•
•
•

Helsingin poliisilaitos
HSL (Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymä)
HKL Raitioliikenteen liikenteenohjaus
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Pääkaupunkiseudun
liikenteenhallintakeskus
Tavoitteena:
•
Edistää pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuutta
•
Sujuvoittaa alueen liikennettä
•
Tehostaa häiriötilanteiden hoitoa ja vaikutusten minimointia
•
Parantaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa
•
Toiminta kattaa kaikki liikennemuodot (joukko- ja autoliikenne sekä kävely ja
pyöräily)
Tehtäviä
•
Tiedottaminen
•
Muu häiriönhallinta
•
Liikennevalojen operointi
•
Liikennevalojen ja muiden järjestelmien toimivuuden valvonta
•
Vikailmoitusten vastaanotto ja niiden välittäminen liikennevalohuollolle
•
Tietojen keräys haittaa aiheuttavista katutöistä ja muista häiriöistä
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Liikennevalo-ohjauksen erityispiirteet Helsingissä
Liikennevalo-ohjaus
• Aamu- ja iltaruuhkaliikenne
• Päivä-, ilta- ja yöliikenne
• Erikoisohjelmat tapahtumiin
• Saattueohjaus (esim. valtiovierailut)
Tapahtumien erikoisohjaus
• Urheilukilpailut
• Konsertit ja teatterit
• Suuret yleisötapahtumat
• Vappu, taiteiden yö ym.
• Satamaliikenne (autolautat)
• Huonon kelin valo-ohjaus
Häiriötilanteiden hallinta
• Työmaat, onnettomuudet ym.
• Häiriön aikana
• Tilanteen purku häiriön jälkeen
Liikennevalojen operointi on aktiivista
ja jatkuvaa.
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Yleistä liikennevaloista
Rengaskaapeli ohjauskaapista kaikille pylväille
• 240V, ehdoton edellytys valojen toiminnalle
Ilmaisinkaapeloinnit
• Asfalttiin sahatut silmukkailmaisimet ajoradassa, etäisyys voi olla
jopa yli 100m risteyksestä
• Yhdyskaapelit ohjauskojekaapista ilmaisimille
Risteysten väliset viestikaapelit
• Edellytys keskusohjauksen ja valvonnan toiminnalle
Kaapelointitiedot selviävät johtotietokartasta.

Kelailmaisin
• Perusilmaisin, saadaan myös laskenta- ja
läsnäolotieto
• Asennetaan ajorataan 10 cm syvyyteen,
vaurioitumisaltis
• Sopii eri tarkoituksiin mm.
polkupyöräilmaisimeksi
Tutkailmaisin
• Havaitsee koko tulosuunnan liikenteen
• Havaintoetäisyys n.100 metriä
• Sijoitetaan yleensä liikennevalopylvääseen
Infrapunailmaisin
• Havaitsee 1-2 kaistan liikenteen
• Havaintoetäisyys 20-30 metriä
• Sijoitetaan pylvääseen

Pylväät ja opastimet
• Ajoneuvo-opastimet
• Pyöräily ja jalankulkuopastimet
• Opastimien sijainti, määrä ja etäisyys
mm. pysäytysviivasta on tarkkaan
määritelty
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Liikennekamerat, Helsinki
Tärkeä väline liikenteen kokonaiskuvan muodostamisessa
Poliisi
• PLH
• Poliisin johtokeskus
Joukkoliikenteen ylläpitäjät
• Raitioliikenteen ohjauskeskus
Liikennesuunnittelijat
• Liikennevalosuunnittelijat
• Työmaaseuranta
Noin 40 kameraa, jotka
kattavat lähes 100 risteystä
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Työmaan suunnitteluvaiheessa
•

Yhteys liikenteenhallintakeskukseen, jos työmaa tai liikennejärjestely sijoittuu ajoradalle tai
liikennevalojen läheisyyteen

•

Kommentit tarvittavista toimenpiteistä ja muutoksista, joita työmaajärjestelyt aiheuttavat
liikennevalo-ohjaukseen ja -opastimiin

•

Työmaa vastaa itse suurempien muutosten suunnitteluttamisesta ja ohjelmoinnista

•

Kaistajärjestelyt ja opastin- ja pylväsmuutokset voi toteuttaa vain hyväksytyn suunnitelman
mukaisesti

•

Työmaa vastaa liikenteenohjaajien hankinnasta työmaalle, jos valo-ohjausta ei voida pitää
toiminnassa

•

liikenteenhallintakeskus@hel.fi

•

09 310 37975 Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus / liikennevalo-ohjaus (24/7)
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Työmaan suunnittelussa
otettava huomioon
•
•
•

Turvallisuus, sujuvuus, kaikkien liikennemuotojen huomiointi
Liikennejärjestelyt, merkit / ohjaus
Kaivannot, kaapelointien huomiointi

Kaistojen sulkemiset kriittisissä paikoissa voivat vaikuttaa paljon välityskykyyn
klo 9:30- 15:00 eli myös aamu- tai iltaruuhkien ulkopuolella.
Huomioitava, että kaistojen sulkeminen voi vaikuttaa olennaisesti liikenteen
sujuvuuteen tai liikennevalojen toimintaan, vaikka sulkukohta ei sijaitsekaan
aivan risteyksessä.
Seuraavilla kalvoilla pari esimerkkiä pienistä asioista, joilla voi olla paljon
merkitystä liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen.
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Kun suljetaan esimerkiksi vasemmalle kääntyvä kaista ja vasemmalle pitäisi tämän takia
kääntyä nuoliopastimella suoraan menevien kaistalta, ei vihreää valoa välttämättä tule
kääntyville koskaan, kun kukaan ei aja kaistalla oleville ilmaisimille. Seurauksena ajetaan
päin punaista => valot pois toiminnasta, Liikenteenhallintakeskus
Työmaan suunnitteluvaiheessa yhteys liikenteenhallintakeskukseen!

Kun ohjataan ajoneuvoliikennettä esim. korokkeen väärältä puolelta, saattaa esimerkiksi risteävä
suojatie tällöin ollakin vihreänä, mikä aiheuttaa välittömän turvallisuusriskin. Lisäksi opastimien
näkyvyys saattaa heiketä. => valot pois toiminnasta, Liikenteenhallintakeskus
Työmaan suunnitteluvaiheessa yhteys liikenteenhallintakeskukseen!
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Opastimien näkyvyys huomioitava kaikissa työvaiheissa. Huomioitava myös työalueelle
jäävät ilmaisimet, joiden toimimattomuus voi vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen.
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Liikennevalojen vikatilanteissa
pääsy risteyksessä sijaitsevalle
ohjauskojeelle on usein edellytys
sille, että valo-ohjaus saadaan
toimintaan.
Tämä on huomioitava jo
suunnittelussa ja muistettava myös
käytännön toteutuksessa.
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Käytännön vinkkejä
Kaapelikatkoista seurauksena joko pimeä risteys, toimimattomat ilmaisimet tai kadonnut keskusohjaus
=> Ilmoitus Liikenteenhallintakeskukseen
Päätyövaiheen suunnitelmat ovat usein kunnossa.
Tarvitaan tarkkuutta ja harkintaa myös lyhyihin välivaiheisiin ja yllättäviin tilanteisiin.
Lyhytaikaisissa tai pienissä työmaajärjestelyissä, joiden vaikutus kohdistuu liikennevaloihin tai ilmaisimiin, tai jotka
aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyissä tai muuten vaikuttavat liikenteen sujumiseen, yhteydenotot
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Ennalta arvaamattomissa ja yllättävissä tilanteet ilmoitus välittömästi. Erityisen tärkeää isoissa ja liikenteellisesti
vilkkaissa risteyksissä.
Mieluummin ”turhia tai tyhmiä” kysymyksiä etukäteen kuin mahdollisia vahinkoja, vaaratilanteita tai tarpeetonta
ruuhkautumista…
Tilapäisten liikennevalojärjestelyjen suunnittelu- ja ohjauskojeiden ohjelmointimuutoksiin on varattava riittävästi
aikaa, käytännössä useita viikkoja.
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Yhteystiedot
Pääkaupunkiseudun Liikenteenhallintakeskus
liikenteenhallintakeskus@hel.fi
Avoinna: 24/7
Poliisin päivystys:
Arkisin 6.00-23.00
Viikonloppuisin 9.00-23.00
Muina aikoina Helsingin tieliikennekeskuksen
päivystäjät
Puhelin:
09 310 37975 Kaupunkien liikennevalo-ohjaus (24/7)
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Kiitos!

Juha Vilhunen
Liikenneinsinööri
09 310 24316 / 040 5253 463
juha.vilhunen@hel.fi
Kaupunkiympäristö
Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne-ja
katusuunnittelu
Kansakoulukatu 3, PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Marko Mäenpää
Liikenteenhallintayksikön päällikkö
09 310 37339
marko.maenpaa@hel.fi
Kaupunkiympäristö
Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne-ja
katusuunnittelu
Kansakoulukatu 3, PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

