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ALKUSANAT 	Yleisille teille asetettujen liikennevalojen liiken- 
neturvallisuuden ja toiminnan tutkimiseksi käynnis-
tettiin TVH:ssa vuonna 1979 kaksi selvitystyötä. 
Liikennetoimiston teettämässä selvityksessä on tut-
kittu liikennevaloliittymien turvallisuutta tapahtu-
neen onnettomuuskehityksen ja konfliktihavaintojen 
perusteella. 

Tässä selvityksessä on tutkittu erilaisia liikenne-
valojen toimintaan ja liikenteen käyttäytymiseen 
liittyviä tekijöitä. Tällöin on etsitty vastauksia 
mm. seuraaviin kysymyksiin: 
- miten valot toimivat nykyisissä olosuhteissa? 
- miten liikenteen eri osapuolet ovat oppineet 

käyttämään liikennevaloja? 
- mitkä ovat mandolliset puutteellisuudet? 

Lisäksi on kehitetty suunnittelijoita palveleva tes-
tisarja sekä laadittu ehdotus valoliittymien liiken-
teellisen toimivuuden seurantajärjestelmäksi. 

Tämän selvityksen on laatinut Tiensuunnittelutoi-
miston toimeksiannosta Suunnittelutoimisto Olav 
Smeds Ky, jossa työn ovat suorittaneet DI Olav Smeds 
ja ins Jukka Knihtilä. Työn valvojina ovat tilaajan 
puolesta toimineet DI Esko Hyytiäinen ja DI Ralf 
Granlund. 

Selvitystyön alkuosa on suoritettu rinnan ja osit- 
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	taisessa yhteistyössä Liikennetoimiston liikenne- 
valojen turvallisuutta koskevan selvityksen kanssa. 
Tielaitoksen piirit sekä kunnat ovat osallistuneet 
työhön mm. toimittamalla liikennemäärä- ja onnetto- 
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	 muustietoja. Henkilökohtaisissa haastatteluissa on 
saatu valo-ohjauksen toimintaan liittyviä tietoja 
piirien ja kuntien lisäksi poliisilta, ammattiau- 
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	 toilijoilta, linja-autoyhtiöiltä ja valoja huolta- 
villa sähkölaitoksilta. 
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SVENSK RESUME 

Bakgrund 	Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har under ca 10 rs 
tid byggt trafikljusreglerade ansiutningar. Ansiut-
ningarna ligger ofta i närheten av tätbebyggda omr&den 
där förh11andena kan ha förändrats väsentligt efter 
byggandet. Trafikljusens trafiktekniska tilisyn har 
för det mesta varit ringa och rätt slumpmässig. Mot 
bakgrunden av detta resonemang var avsikten med ut-
redningen att kartlägga trafikens beteende i trafik-
ijus, söka upp eventuella brister ± trafikljusens 
funktion samt utarbeta förslag till förbättring av 
de undersökta anslutningarna. Dessutom upprättades 
en testserie som skall underlätta planerings- och 
granskningsarbetet samt utarbetades ett förslag till 
uppföljning av trafikljusstyrda anslutningar. 

Olyckor 	P basis av polisrapporterade olyckor analyserades 
trafikfunktionerna i varje anslutning skilt för sig. 
Olyckorna var till en betydand del upphinnande-, 
korsnings- och vänstersvängningsolyckor medan singel-
olyckor, olyckor förorsakade av felaktig filkörning 
samt cykel- och gng-olyckor fanns endast i ringa 
utsträckning. Det lilla antalet olyckor av sistnämnda 
art beror p den ringa cykel- och gngtrafiken i 
ailmänna vägars anslutningar. 

Ur den samiade olycksbilden för alla undersökta trafik-
ljusstyrda anslutningar kunde följande till synes 
regelbundna funktionsfaktorer utläsas: 

1. Antalet upphinnandeolyckor ser ut att öka med 
hastighet och antal körfiier. 

2. Sol i nacken ser ut att förorsaka upphinnande-
olyckor oftare än biändande soi. Soi i nacken 
förorsakar fantomljus i signalerna s att det är 
svirt att urskilja vilken lampa som lyser. Till 
följd av detta brornsar endel bilister medan andra 
kör vidare. 

3. Vänstersväng ± blandfas konstaterades generellt 
fungera tillfredsställande. Av 15 undersökta an-
slutningar hade i tta inte inträffat en enda 
vänstersvängningsolycka och i fyra en per r. 
1 tre anslutningar var olyckssituationen dystrare. 
Vänstersväng ± blandfas tycks förorsaka risker i 
följande fall: höga hastigheter, 2+2 fältig väg, 
stor svängande och liten motkoinmande trafikström 
samt förekomsten av dubbelvgor (förorsakade av 
insvängande trafik i föregiende anslutning). 
Dessutom beror olyckssituationen ocks p om 
bilisterna har lärt sig att svänga till vänster 
i blandfas. 
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4. Ur undersökningsmaterialet har det varit svArt 
att utiäsa regelbundna mönster ang.ende korsnings-
olyckorna. Av antalet olyckor sam skett när 
trafikljusen sttt p gulblink har dock hälften 
varit korsriincjsolyckor. 

Förslag till 	För varje anslutning har utarbetats förslag till för- 
förbättring av 	bättringar som förhoppningsvis skall leda till en 

I de undersökta 	bättre funktion med färre olyckor som resultat. För- 
anslutningarna 	bättringsförslagen har indelats ± tv niv&er pA 

basis av omfattn±ng. Niv A - sm tgärder - inne- 
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	 fattar korrigering av fasindelning och tidsättning, 
ändring av körfältens användn±ng, smp. refugarrange-
mang och kantstensändringar samt flyttning av signa-
ler vid uppenbar olägenhet eller avvikelse frn I 

	

	 Trafikministeriets trafikljusbeslut. Niv B - mera 
omfattande tgärder - innefattar utbyggnad av nya extra-
fäit, svängningsbegränsning samt regiering av cykel- 

I och gngtrafiken. 

Med utnyttjande av tgärderna enhigt niv A hoppas 
man kunna förbättra anslutningarnas funktion väsent- 1 

I 	Förslag till 	Försiaget börjar med en organisationsmodell där man 
system för upp- 	konstaterar att en uppföljningsgrupp bestende av 
följning av 	trafikljusingenjörer frAn Väg- cch vattenbyggnads- 

I 	trafikljus- 	styrelsen och kornmunen bör finnas. En representant 
regierade an- 	frAn polisen bör ocks ing. Gruppen bör sammanträda 
slutningar 	m±nst en gng i tret. Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 

I 	 sens representant fungerar sam sammankallare. 

För att uppföljningsgruppen skall kunna följa situa-
tionen i anslutningen och besluta om tgärder skall 

I följande rutintgärder vidtas: 

- trafikräkningar utförs vartannat (vart tredje) r 

I 	 - fasräkningar utförs v±d behov 
- kapacitetsräkningar utförs 
- olika trafikantgrupper intervjuas angende tarf±kens 

smidighet 

I 	 - cykel- och gngtrafikobservationer görs 
- konfliktstudier görs ca en gng om Aret 
- insamiingen av olycksdata bedrivs s att alla polis-

I 	 rapporterade olyckor kommer till kännedom 
- anläggningarnas felstatistik upprättas 

1 	Testserierna 	Testser±erna är avsedda att användas vid 
och vid genomgng av planer. Med testseriernas hjälp 
är det meningen att man skall hitta faktorer och 
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	 omständigheter sam bör tas i betraktande. Testserierna 
ger ej svar, de ställer frgor. Testfrgorna har 
grupperats enligt trafikantslag i följande grupper: 

1 
1 
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1. Hur har fotgängarna beaktats ? 
2. Hur har cyklisterna beaktats ? I 3. Hur har bussarna beaktats ? 
4. Hur har tunga fordonskornbinationer beaktats ? 

I 5. Hur har man beaktat faromoment förorsakade av 
bilar som accelererar för snabbt ? 

6. Hur har man beaktat faromoment förorsakade av 
bilar som kör för nära ? 

I 7. Hur har man beaktat faromoment som uppstAr vid 
vänstersväng 1 blandfas ? 

Som avslutning p rapporten ingr ett exempel som 
be]yser hur testseriorna har tinkts anvndas. 
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JOHDANTO Yleisillä teillä on noin 10 vuoden ajan rakennettu 
lii.kennevalo-ohjattuja liittymiä. Alkuaikoina jou-
duttiin suunnittelussa turvautumaan ulkomaisiin, 
lahinnä ruotsalaisten ja saksalaisten oppikirjojen 
antamiin ohjeisiin. Suomeen saatiin yhtenäiset 
ohjeet vuonna 1978. Tällöin Liikenneministeriön 
paätös tieliikenteen valoista astui voimaan, ja 
saatiin liikennevalosuunnitteluohjeet LIVASU-78, 
jotka laadittiin Pohjoismaisen tieteknillisen lii-
ton Suomen jaoston 51 toimesta. Osa tielaitoksen 
valoilla ohjatuista liittymistä ei täytä ohjeiden 
kaikkia vaatimuksia. 

Yleisten teiden valoilla ohjatut liittymät sijait-
sevat yleensä taajamien tuntumassa, missä olosuh-
teet ovat usein muuttuneet valojen asettamisen jäl-
keen. On mandollista, etteivät liikenne- ja liit-
tymäjärjestelyt eikä valojen ajoitus enää vastaa 
liikennetilaa. Yleisillä teillä olevien liikenne-
valojen liikenteellinen hoito on yleensä ollut mel-
ko vähäistä ja sattumanvaraista. 

2 
TYUN TAVOITTEET JA TARKOITUS 

Johdannossa mainitut seikat taustana asetettiin 
selvitykselle seuraavat tavoitteet: 

1. Tarkastettavien liittymien nykytilan analyysi 
ja mandollisten parantamistoimenpiteiden suun-
taviivojen määritys 

2. Liikennevalojen yksityiskohtaisessa suunnitte-
lussa tarvittavan testiohjelman laatiminen val-
vonta- ja suunnittelutyön tehostamiseksi ja 
hyvän tuloksen varmistarniseksi. 

Ehdotus valoliittymien toimivuuden seuranta-
jarjestelmän luomiseksi. 

Kaikkien tavoitteiden osalta oli ilmennyt seikkoja, 
jotka viittaavat siihen, että parantamismandolli-
suuksia on syytä tutkia. 

- 	 Näistä mainittakoon seuraavat: 

I 	
- yleisten teiden valoliittymät sijaitsevat kaupun- 

kien laidassa, missä liikennevirtakaavio muuttuu 
suhteellisen nopeasti 

- tutkitut valoliittyrnät on suunniteltu ennen 

I 	LIVASU-78:n julkaisemista 
- LIVASU-78:n ohjeita ei aina ole noudatettu jul-

kaisemisen j älkeenkään 

1 
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- useasta valoliittymästä on rekisteroity erittäin 
monta onnettoniuu tta 

- suunnittelukäytäntö ja -näkemykset vaihtelevat 
alueellisesti 
- liikenteellinen seuranta vaihtelee suuresti eri 

paikkakunnilla 
- liikennevalosuunnittelijan tulisi helpommin pys-

tyä testaamaan suunnitelmansa 
- liikennevalolaitteet ovat kehittyneet merkittäväs-

t i 

Epäkohtien ja hyvien ratkaisujen kartoittaminen 
päätettiin suorittaa noin 20 yleisten teiden valo-
liittymän avulla. Tietoja Espoon ja Helsingin tai 
muuten tunnetuista liikennevaloista käytettiin myös 
hyväksi. 

Tutkittujen liittymien parantamiseksi on laadittu 
toimenpide-ehdotukset eri laajuusvaihtoehtoineen. 

Valo-ohjauksen testiohjelmat on laadittu täydentä-
mään LIVASU:a. Testejä ei ole laadittu yksiselit-
teisten tekijöiden tarkastamiseksi, vaan seuraavien 
tekijöiden ja näkökohtien löytämiseksi: 

- harkinnanvaraiset ratkaisut 
- eri liikenneosapuolten vaatimukset 
- turvallisuutta vaarantavat tekijät 
- liikennepoliittiset kannanotot 

Testaussarjaa laadittaessa on otaksuttu, että tes-
taajalla on käytettävissä valo-ohjauksen ja liit-
tymän suunnitelma ja testauksen työtapa on luonteel-
taan analysoiva. 

Valoliittymien toimivuuden seuranta tulisi saada 
järjestelmälliseksi kaikissa kunnissa. Harvat kau-
pungit seuraavat systemaattisesti esim. liikenteen 
kehitystä. Seurantajärjestelmä on laadittu noin 
30 000 asukkaan kaupungin suorituskykyä silmällä-
pitäen. 
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TUTKITUT LIITTYMT 

3.1 
Kohteiden valinta 

Tutkittavat liittymät valittiin ja luokiteltiin tätä 
selvitystä varten seuraavasti: 

Päryhmä: 	Yleisten 	teiden liittymiin rakennetut 	lii- 
kennevalot, 	joiden tutkiminen näytti 	ennak- 
kotietojen 	perusteella tärkeältä. 

rak . vuosi 
1.  Kt 	50, 	Tikkurilantie Helsinki 1973 
2.  Nt 	120, 	Rajatorppa Vantaa 1974 
3.  Vt 	12, 	Salpakangas Hollola 1977 
4.  Hämeentie, 	Kellomäki Kouvola 1974 
5.  Hämeentie, 	Kappelikatu Kouvola 1974 
6.  Hämeentie, 	Risustonpolku Kouvola 1974 
7.  Vt 	15, 	Paimenportti Kotka. 1975 
8.  \Jt 	15, 	Metsola Kotka 1975 
9.  Langinkoskentie, 

Kotkantie Kotka 1975 
10.  Kt 	67, 	Itikka Seinäjoki 1976 
ii. Kt 	67, 	'Jaltionkatu Seinäjoki 1976 
[2. Mt 697, 	Tuottajantie Seinäjoki 1976 
13.  Kellolandentie, 

Puijontie Kuopio 1977 
14.  Kellolandentie, 

Kallantie Kuopio 1977 

Tukiryhmä: Yleisten teiden liittymiin rakennetut lii- 
Lennevalot, 	joiden jälkitarkastelu saat- 
taa 	olla 	tarpeellinen 

15. K 50, Hakunilantie Vantaa 1977 x) 
16. 't 1, Auvaisberg Kaarina 1977 x) 
17. \Jt 1, Koristo Kaarina 1977 x) 
18. Vt 1, Ylikylä Kaarina 1977 
19. Vt 18, Liperintie Joensuu 1978 x) 
20. Vt 14, Miekkoniemi Savonlinna 1977 x) 
21. 'Jt 4, 8, 	Kivinierni Oulu 1978 x) 
22. Ut 20, Hintta Oulu 1975 x) 
23. Ut 10, Kausela Kaarina 1978 
24. Ut 1, Myllymäki- 

Rauhanlinna Salo 1977 
25. Vt 3, Suorama Kangasala 1977 
26. Hämeentie-Kymenlaakson- 

tie Kouvola 1974 x) 
27. Kt 50, Tammisto-Suutarila Helsinki 1973 
20. Kt 50, Vantaanlaakso Helsinki 1978 
29. Vt 4,  5, Anäs Järvenpää 1978 

Paäryhmän aineistosta saatujen tutkimustulosten var-
mistamiseksi. tutkittiin eräiden toimintatekijöiden 
osalta tukiryhmin x:llä merkit.'yt liittymät. 
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(UOPJO 1 

• JOENSUU 19 

/ 
• SAVONLINNA 20 

/ 
)LA 	5, 6 

\ 	. 8, 9 

3.2 
Liittyrnien sijainti 

Tutkittujen liittymien sijainti ja liittymäluettelo: 

Pääryhmä 
	

Tukiryhmä 

1. Kt 50, Tikkurila 
2. Mt 120, Rajatorppa 
3. Vt 12, Salpakangas 
4. Hameentie/Kellomäki 
5. " 	/Kappelikatu 
6. /R.isustonpolku 
7. Vt 15, Paimenportti 
8. Metsola 
9. Langinkoskentie/Kotkantie 
10. Kt 67, Itikka 
11. Kt 67, Valtionkatu 
12. Mt 697, Tuottajantie 
13. Kellolandentie/Puijontie 
14. " 	/Ka1Lntie 

15. Kt 
16. Vt 
17. Vt 
18. Vt 
19. \Jt 
20. Vt 
21. Vt 
22. lJt 
23. \it 

50, Hakunilantie 
1, Auvaisberg 
1, Koristo 
1, Ylikylä 
10, Liperintie 
14, Miekkoniemi 
4,8, Kiviniemi 
20, Hintta 
10, Kausela 
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3.3 
Li ittyniien valo-ohjauksen toimintaperiaatLeet 

Asetelmaan 3.3-A on koottu tietoja, jotka koskevat 
liittymien ohjaustapaa ja ohjausjrjestelmää. Koska 
ohjauslaitteet 	ovat "vanhoja", ovat ohjelmanmuo- 
dostustapaukset vahäiset. 

Asetej.maan 3.3-B on koottu tietoja koskien päätien 
kaistalukua, liittymän muotoa ja vaihejakoa. Asetel-
man mukaan ovat lähes kaikki tavalliset järjestelyt 
mukana. 

.11TT YMÄ 0I1.)AUSTAPA OHJAUS.)89)(51tLM8 
Aiksohji,. - 	 Liik.nn.oh.j.u. 
(.ik.t.o1orJ.ok.j.. U1ksnn.orj.k.i..n 
ol,JsJ.mw 	a1inta ofljslm.n vi1int 

1. Tjkkutjja n.1j8 kiintalti TmteeI*ytk.tty ___________________________ .10-o4'Je1... 

2. Rsjstorpp. t4ydsUitisn vstfl.sn-. eriilinse 1itt ______________________________ _________________________ pyyntÖflj.. 

3. S.1pskw.a nsljÄ kilntaltl •i11ir 	Uitt 
_________________________ vslo-øflj.ta.. 

4. ke11kj kksi ki.intlitö ytitsnkyUstyt 
5. K.ppslik.ku .slo-chjel.i. 
6. Risustono1ko 

7. P8.snportt.1 k.ksi kiinta8ti ariliz.nun 1.iltt9.8 
___________________________ v.10-oflJsl..a 

8. M.t.o1 k.ksS kiint.8t8 yfltankytkstyt 
9. L.nginko.km,Ui 

10. ItlJ&. nalJk kilntaltk yfltasnkyt.k.tyt 
vajo-oflJ.1.sa 

11. 4sltlankstu n.1J6 ni10-j.1*i., 
o.itt.in  .IihsIn- 
pyyntöTj.ua, 	i- 
h.ids. pitu.d.t 
kiintUt 

12. Tuottajwti. n.1J8 kiint.8t8 niU.1, 	LUttypari ___________________________ .s10-dTj.1s. 

13. Puijtø kskui kUnt.tI ytitsenkytk.tyt 
14. Ksjl.iti. .tio-crJ.1sa 

Asetelma 3.3-A 
Liiltymien ohJaustu 	a oi:Jj,rtelni 

PÄ4TI( 	2 • 2.kAIS1A1kt PT1( 	2-KA1STAl(N 

4ih.Jnko 
4-4 1 4 - 4 

4 (J)-nin.1iitt9m. 7. P.1..n4rtt1 4. K.11o6k1 2. RSJStorPP. 2 )  (18. V1ikyl4) (pe- ja e.uU.n 5. Kappelik.to  3. Salp.k.ng.. 
na.. kkntnst eri 6. Ri..tonjku 

8. Met.ol. 
14. K.11.ntje 

1. 	T&kk.rjj. (15. H.jnhla) 
e.. 	k.-. 1). Puijot. 

tat eri iihees- (16. Ainaisberg) 
as); sittei114 (17. Korieto) 
)htei..sh. (19. 	tip.nintie) 

(22. 	910tt.) 

3-nsihejjjtt9. 10. 	!tkk. 
pti.11a yht.i.- (21. k.iei..1 
.)he, 	•ieutlee, 
'B. kentyikt 
en iaih...sa) 

2-isihe1iitty8 9. Lsng.inkoekentj, 11. keltianket. (20. Mlpkkon)..i) 52. li.attaj.ntj.o 

aivutaicisn oaa. k&t.8n kielletty 
kikjfl a1v.t1. 	 IITSIAS 
.. tulos.i.nts ses asUa snpyy,-w4.t 	vatkaen 
1iike,e.sUröt .it4ttt; 5 eto./4) 

iAsetelma 3.3-.B 
Fätien kaistaluku, vaihejako ja liittymätyyppi 
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14 
TYLiN SUORITUS 

4.1 
Liikennevalojen nykytila 

1 	Selvityksen lähtömateriaaliksi pyrittiin liittymistä 
selvittämään: 

I 	- alkuperäiset valo-ohjaussuunnitelmat 
- valo-ohjauksen käyttöönottoajankohta 
- liittymä.järjestelyihin ja valo-ohjaukseen myöhemmin 

I 	tehdyt muutokset 
- valo-ohjauslaitteiden vikatilastot kunnossapitäj ii-

tä. 

Liittymätiedot koettiin kohteiden kuvauskortteihin 
(ks. malli osassa 10). 

4.2 
Liikenteen nykytila 

Liittymissä tehtyjä tuoreita liikennelaskentoja py -
rittiin käyttämään hyväksi. 

Liittymissä, joista ei ollut laskentatietoja, suorit-
ti tienpitäjä tai kaupunki liikenne].askennat annettu-
jen ohjeiden mukaan. 

Liikennelaskennat suoritettiin risteysvirtalaskentana 
15 min:n jaksoissa seuraavina ajankohtina: 

- aarnuruuhka klo 06.30 - 08.30 
- iltaruuhka klo 15.30 - 17.30 

4.3 
Onnet tomuustiedo t 

Liittymien onnettomuustiedot perustuvat poliisin re-
kisteröimiin ja tienpitäjälle toimittamiin onnetto-
muustietoihin. 

Koska liittymät yleensä sijaitsevat t inopi toraj alla, 
on 	useissa kaupungeissa osa onnettomuuksista hti.ipy- 
nyt" eikä tullut tieviranomaisten tietoon. 

Onnettomuustietoja yritettiin täydentää myös ns. se-
vintokolaritiedoilla sekä vakuutusyhtiöiden onnetto-
muustiedoilla (vain noin 40% tapahtuneista onnetto-
muuksista tulee poliisin tietoon). 

Onnettomuuksien dokurnentoinnin puuttee1lsuus ja 
"esille kaivamisen" suuri työmäärä eivät mandollista-
neet lisätietojen hankkimista tässä yhteydessä. 

Onnettomuudet on esitetty liittymittäin kuvauskor-
teilla. 



1 
1 	4.4 

Liittymien toiminnan nykytila 

10 

I 	4.41 
Välityskyky 

1 
1 
1 

L iittymien liikenteeliisen toi.mivuuden selvittämiseksi 
laskettiin liittymien välityskyky ja käyttösuhteet osa-
tulosuunnittain eri liikennetilanteissa (liittymäkohtai--
set laskelmat on esitetty kuvauskorteilla). 
Liikennemäärinä käytettiin koko aamu- j iltapäiviihuip-
putunnin ja maksimi-15 min:n liikennetta. 
Laskelmat suoritettiin julkaisun "Beräkning av kapaci-
tet, kölängd och fördröjning i vägtrafikanläggninqar" 
(V\J 1311-77) laskentamenetelmän mukaisesti. 
Laskelmat tehtiin käytössä olevilla ajoituksilla. 

4.42 
Muut toimivuusmi ttaukset 

Kriittisimmissä lii ttymissä valo-ohjauksen toimivuutta 
selviteltiin tarkemmin ns. vaihelaskennalla, jossa 
havainnoitiin: 

- liikennemhiirät vaiheittairi 
- vaiheiden pituus/kiertoaika (selvitettiin liikenne-

ohjatun ohjelman valinnan toiminta, pidentavien 
ilmaisimien toiminta) 

- jonottavien ajoneuvojen määrä (ne punaisen vaiheen 
aikana liittymään saapuneet ajoneuvot, jotka eivät 
päässeet läpi seuraavan vihreän vaiheen aikana) 

- tapahtuneet konfiiktit. 

Vaihelaskennat suoritettiin seuraavissa liittymissä: 

- 1.  
- 2.  
- 3.  
- 7. 
- 11. 

4.43 
Kon fiiktilaskennat 

Tikkurila 
Rajatorppa 
Salpakangas 
Paimenportti 
Valtionkatu 

Konfiiktilaskennat suoritettiin TVH:n liikennetoimis-
ton määrittelemällä menetelmällä. Liikennetoimisto huo- 
lehti 	myös laskijoiden koulutuksesta. 

Konfiiktilaskennoissa konfiiktiksi luettiin kaikki ne 
tilanteet, joissa "etuajo-oikeutettu joutui tinkimään 
oikeuksistaan" onnettomuuden tai. vakavan tai lievän 
konfiiktin välttämiseksi. 

Maastossa konfliktit merk:ttiin esitäytetyille liitty-
mäkohtaisille lornakkeille. Tapahtuneista konfiikteis-
ta merkittiin: 
- tarkka kellonaika 
- tapahtumapaikka TLIttyrnäkartalle 
- lyhyt kuvaus tapahLumasta 



j 	 ii  
Laskennat suoritettiin normaaleina arkipäivinä (ti-to) 
yhden vuorokauden aikana. 	Laskenta-ajat olivat: 

klo 	

06.30 - 08.30 
11.00 - 13.00 
15.00 - 17.00 

' 	 Konfiiktilaskentojen yhteydessä laskettiin myös liiken- 
ne 15 min jaksoissa risteysvirtalaskentana. 

I 	 Konfliktilaskentojen maastotyöt suoritettiin yhteis- 
työssä LiiI<ennetekniikka Oy:n kanssa. Laskennat suori-
tettiin viidessä valo-ohjatussa ja kandessa valo- 

I 	
ohjaarnattomassa liittymässä. 

Kohteiden valinta suoritettiin pääosiltaan liittymien 
onnettomuustietojen alustavan analysoinnin perusteella. 

1 

	

	Valo-ohjatut liittymät, joissa suoritettiin konflikti- 
laskennat ja tärkeimmät valintakriteerit olivat: 

1 Liittymä 

1. - nopeusrajoitus 70 km/h 

I Tikkurila - 	sivusuuntien 	vaiheilla 	välityskyky 
riittämätön 

- 	paljon 	risteämis- 	ja 	sivutien 	vas. 

I kääntymisonnettomuuksia 

i. - nopeusrajoitus 70 km/h 

I 
Paimenportti - paljon peräänajo-onnettomuuksia pää- 

tiellä 
- 	välityskyky 	riittämätön 

- 	paljon 	vas. 	kääntymisonnettomuuksia Iii. 
Valtionkatu päätiellä; 	2-vaiheliittyrnä 

I 
(16. 
Auvaisberg) 

- nopeusrajoitus 80 km/h 
- paljon peräänajo-onnettomuuksia pää-. 

tiellä 

I (23. - 	vaiheenvalintaohjaus 
Kausela) 

1 
Haastattelut 	Valojen toimintaa selvitettiin maastohavaintojen ja 

I 	
laskelmien lisäksi haastatteluilla. 

Onnettomuustietoja ja liittyrnien turvallisuusongelmia 
pyrittiin selvittämään TVL : n liikenneturvallisuusinsi-

I nöörien ja poliisin haastatteluilla. 

Liittyrnien valo-ohjaukseen ja liittymäjärjestelyihin 

I 
tehdyt muutokset ja niihin johtaneet tekijät selvi-
tettiin kaupunkien suunnittelijoiden kanssa (valojen 
seuranta useimmissa tapauksissa kaupunkien hoidossa). 

I 	 Haastattelut olivat myös tärkeät seurantajärjesteirnän 
(kohta 9) muodostamisen kannalta. 
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5 
LIITTYMIEN TOIMINNAN ANALYYSI 

5.1 
Liittymätiedot 	Liittymät edustavat eri liittymäjarjestelytyyppejä. 

Asetelmaan 3.3 B on liittyrnät koottu päätien kaista- 
luvun, liittymän tyypin ja vaihejaon perusteella. 
Asetelman mukaan ovat useimmat tavalliset järjeste-
lyt edustettuina. 

Liittymien toimintaa kuvaa myöskin käytetyt suoja- 
ajat. Kuvaan 5.1 on koottu liittymän välityskykyyn 
vaikuttavien suoja-aikojen summat. 
Kuvasta käy ilmi, että suoja-aikojen summa on suu-
ruusluokkaa 13 - 25 sek, mikä monivaiheisesta liit-
tymästä vie paljon välityskykyä. Vaiheiden lukumää-
rän kasvaessa ei suoja-aikojen summa kasva suoraan 
vaiheluvun mukaan, ellei yhteen kytkentä sido vai-
hejärjestystä epäedulliseen tapaan. 
Työn yhteydessä tarkastettiin suoja-aikojen pituus. 
Ne täyttävät LIVASU:n vaatimukset. 

5.2 
Lii ttymien väli tyskyky 

Liittymien välityskyky on laskettu menetelmällä 
"Kapacitet, kölängd, fördröjning/Statens Vägverk TV 
131/1977" ja esitetty taulukossa 5.2. Taulukosta 
ilmenee tilanne alkukesällä 1979. Laskelmat perus-
tuvat seuraavaan: 

- Kiertoaikana on käytetty ruuhka-ajan ohjelman 
k iertoaikaa 

- Suoja-aikojen summa on laskettu välityskykylasken-
nan kriteerien mukaan 

- Ainoastaan välityskykyyn vaikuttavien tulosuuntien 
(osatulosuuntien) käyttösuhteet on laskettu 

- Koko liittyrnän käyttösuhde on laskettu LIVASU:n 
ohjeen mukaan seuraavia liikennemääriä käyttäen: 
- aarnu-/iltahuipputunnin (60 min) aikana 
- aamu-/iltahuipputunnin maksimi 15 min:n aikana 
- kaistojen kyllästyrnisliikennettä määriteltäessä 

on otettu huomioon vihreän ajan pituus. 

Koko liittymän käyttösuhde ilmoittaa toimivuuden lä-
hinnä liittymäjärjestelyjen, vaihejaon ja kiertoajan 
kannalta. t4itoittavien tulosuuntien (tai osatulo-
suuntien) käyttösuhteet taas ilmoittavat toimivuuden 
vaiheen ajoituksen kannalta sekä nykyisen ajoituksen 
tarkistustarpeen ja ohjelmiston sopivuuden eri lii- 

1 
	 kennetilanteisiin. 

II 



25 

20 

1 

15 

-4 
{lj 
> 

0 

10 

'7 AA 
/> 'A 

13. 
/ / 5. 
1L 

- haaraliittymä 

T - liittymä 

0 
	

2 
	

2,5 
	

3,5 	4 

Vaiheiden lukumäärä (kpl) 

KUVA 	5.1 

Tutkittujen liittymien suoja- 
aikojen summa vaiheiden luku-
rndrn funktiona 



j1 

Valityskykylaskennan tulokset on esitetty taulukossa 
5.2. Yhteenvetona voidaan eri liittymien liikenteen 
vlityskyvyst todeta seuraavaa: 

1. Tikkurila 

	

	Yksi osatulosuunta on erittäin ylikuormitettu, käyttösuhteet 
2,38, 1,67 ja 1,71, 0,34). Muilla osatulosuunnilla ylimää-
raistä vihreätä 
Koko liittymän käyttösuhde 1,06, 0,97 eli. välityskyky loppuun 
käytetty nykyisillä järjestelyillä 

2. Rajatorppa: 	Välityskyky loppuun käyte ty; ylikuormi tus mel<o tasainen 

3. Salpakangas: 	Välityskyky loppuun käytetty 

4. Kellomäki: 
5. Kappelikatu: 
6. Risustonpolku: 

Kiertoajan pituus ei liene optimissa (yksi ohjelma) 

1 	• Paimenportti: Yksi vaihe ylikuormitettu aarnuruuhkassa; yksi ruuhkaohjelma 
ei kata kaikkia liikennetilanteita 

8. Netsola: 	Lievää ylikuormitusta 

1 	. Langinkosken- Välityskykyä riittävästi 
tie: 

10. Itikka: 	Välityskyky lähes loppuun käytetty 

I ii. Valtionkatu: Sivutien vaihe ylikuormitettu, jos vähäliikeneisen tulo- 
suunnan vaihe tarvitaan. Tama tapahtuu harvoin. 

12. Tuottajantie: Sivutien vaihe ylikuormi Let tu, muLta päät in.tL väijempän 

13. Puijontie: 	Välityskyky lähes loppuun käytetty. Kuormitushuiput lyhytaikaiset 

1 	14. 

1 

Välityskyky lähes loppuun käytetty. iltaruuhkassa mitoittavat 
osatulosuunnat tasaisesti kuormittuneet. Aamuruuhkassa liikenteen 
suuntajakautuma erilainen (sama ohjelma aamu- ja iltaruuhkassa) 

1 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 	 -. 	 - 

kir suoja- koko 1iittymn mitoittavien tulosuuntien (osatulosuuntien) 
toai' ajat; käyttösuhde käyttösuhde 

Liittymä ka (8) _____________________________ 
15 min 60 min 15 min 60 min () 

1. 	Tikkurila 80 23 .. 0,83 .. 1,71 0,57 .. 	0,34 90 1,06 0,97 0,46 0,79 2,38 0,38 0,58 	1,67 
2. 	Rajatorppa 

120 25 
1,11 0,99 1,14 0,85 1,48 1,67 1,00 0,81 1,06 1,67 

3. 	Salpakangas 
100 22 

1,19 0,97 1,14 0,47 1,83 1,47 0,90 0,50 1,21 	1,31 
4. 	Kellomäki 

90 15 0,60 0,44 0,39 0,62 0,42 0,23 0,46 10,25 
0,74 0,59 0,59 0,74 0,78 0,42 0,54 0,55 

5. 	Kappelikatu 
18 0,57 0,49 0,39 0,25 0,47 0,30 0,11 	0,30 

0,74 0,61 0,71 0,20 0,63 0,49 0,19 	0,47 
6. 	Risustonpolku 

17 0,61 0,53 0,45 0,15 0,20 0,38 0,18 	10,09 
0,71 0,67 0,76 0,25 0,47 0,64 0,18 	0,37 

7. 	Paimenporttj 0,61 0,48 0,14 2,00 0,64 0,13 0,87 	0,27 
90 21 0,81 0,65 0,74 0,57 0,73 0,51 0,50 	0,43 

1,04 0,68 0,92 0,60 1,30 0,51 0,41 	0,50 
8. 	Meto1a 

16 0,75 0,50 0,51 0,94 0,32 0,47 
0,58 0,47 0,28 0,72 0,20 0,50 

9. 	Langinkoskentie 
14 0,55 0,48 0,58 0,28 0,29 0,23 

0,51 0,41 0,45 0,30 
10. Itikka 

24 .. .. .. .. .. .. 90 0,91 0,74 0,82 1,16 0,87 0,53 
1•• 

0,73 	:0,64 
11. Valtionkatu 

16 0,39(0,56) 0,34(0,51) 0,26(0,33) 0,30(0,37) 0,21(0,260,26(0,33) 
90 0,67(0,84) 0,57(0,75) 0,63 0,64(1,13) 0,53 0,51(0,89) 

12. Tuottajantie 
16 •• •• 

90 0,83 0,67 0,76 1,19 0,76 0,83 
13. Puijontie 

80 19 0,96 0,70 1,05 0,86 0,70 0,64 0,74 0,43 
1,01 0,80 1,02 1,00 0,93 0,64 0,71 0,75 

14. Kallantie 
Q 17 0,88 	0,67 0,91 0,46 1,16 0,53 0,40 0,85 

0,92 	0,75 0,90 0,85 0,96 0,59 0,80 0,78 

aamuhuippu 
iltahuippu 

Valtionkadun liittymässa ( Taulukko 5.2 
vähäliikenteisen tulosuunnan vaihe pyydetty 	

Liittymien kyttösuhteet 1979 
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6 
ONNETTOMUUST IEDOT 

6.1 	Tapahtuneet onnettomuudet kuvaavat liittymän toimin- 
Yleistä 	nan puutteita. 	Onnettomuudet jaetaan yleen- 

sä rekisteröinnin mukaan seuraaviin luokkiin: 

a. Vakuutusyhtiön tietoon tullut sovintokolari 
b. Vakuutusyhtiön ja poliisin tietoon tullut sovin-

tokolari 
c. 'Jakuutusyhtiön ja poliisin tietoon tullut rikos-

ilmoituskolari 
d. Poliisin tienpitäjälle ilmoittama kolari 

Muitakin ryhmiä on, esim. poliisin tietoon, muttei 
vakuutusyhtiön tietoon tulleet yksittäisonnettomuu-
det. Tässä työssä oli käytettävissä ainoastaan ryh-
mä d. eli tienpitäjän tietoon tulleet onnettomuudet. 
Tässä onnettornuusmateriaalissa ovat seuraavat puut-
teellisuudet: 

- Eräät poliisilaitokset eivät ilmoita sovintokola-
reita eteenpäin, toiset ilmoittavat 

- Useat liittymät sijaitsevat tienpitorajalla, jo-
ten ilmoitus menee välillä toiselle tienpitäjälle 
ja välillä toiselle. Koska kaikki kaupungit eivät 
pidä onnettomuustilastoa, "häviää" ilmoituksia 

- Sovintokolareiden osuus vaihtelee eri kolarityyp-
pien kesken, esim. murto-osa peräänajoista tulee 
tienpitäjän tietoon 

- Liittymästä aiheutuvia peräänajoja tapahtuu jo-
nonmuodostuksien takia niin kaukana liittymästä, 
ettei onnettomuutta ilmoiteta liittymän onnetto-
muutena. 

Onnettomuudet jaetaan yleensä osapuolten toiminnan 
mukaan seuraaviin ryhmiin: 

1. Peräänajo-onnettomuudet 
2. Risteämisonnettomuudet (osapuolet tulevat eri 

tietä) 
3. Vasenkääntöonnettornuudet (vasempaan kääntyvä 

ajaa yhteen vastaan tulevan kanssa) 
4. Väärästä kaista-ajosta johtuvat onnettomuudet 
5. Yksittäisonnettomuudet 
6. Polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet 
7. Jalankulkijaonnettomuudet. 

Onnettomuustilastojen mukaan onnettomuustyypit 4 ja 
5 esiintyvät harvoin liittymissä. Liittymien pie-
nistä kevytliikennemääristä johtuen myös kevytlii-
kenneonnettomuudet ovat harvinaisia. 

Ii 
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Muita onnettomuuksia, eli peraänajo-, vasenkääntö-
ja risteämisonnettomuuksja, esiintyy niin paljon, 
että säännönmukaisutjksia voi etsiä. Lukumäärä on 
kuitenkin niin pieni, ettei säännönmukaisuuksia kai-
kissa esitetyissä tapauksissa voi varmuudella tode-
ta. Havaitut säännönmukaisuudet on kuitenkin esi- 
tetty alla mandollisen lisätutkimuksen johdatteluksi. 

6.2 
Peräänaj o-onnettomuudet 

Peräänajo-onnettomuuksien lukumäärään näyttää suu-
remmalla nopeudella ja kaistaluvulla olevan tietty 
suora riippuvuus. Ilmansuuntien suhteen näyttää nis-
ka-aurinko merkittävämmältä kuin häikäisevä aurinko. 
Tästä on vedettävissä se johtopäätös, että epätietoi-
suus siitä, palaako vihreä vai punainen valo, aiheut-
taa sen, että toiset jarruttavat ja toiset eivät jar-
ruta. Asia vaatisi kuitenkin perusteellista tutki-
mista. Valojen vilkullaoloaikana tapahtuu TVL:n on-
nettomuustietojen mukaan harvoin peräänajoja. Perään-
ajoja on käsitelty kuvassa 6.1, taulukossa 6.5 ja 6.6, 
kuvassa 6.8 ja 6.11. 	(TVL:n tietoon ovat tulleet 
vain yleisellä tiellä tapahtuneet onnettomuudet.) 

6.3 
\Jasenkään töonnettomuudet 

Vasenkään töonne ttomuuksi 1 la tarkoi tetaan tässä vasem-
paan kääntyvän ajoneuvon yhteenajoa vastakkaisesta 
suunnasta tulevan ajoneuvon kanssa. 

Vasenkääntöonnettomuuksissa esiintyy joukko säännön-
mukaisuuksia. 
Vastoin eräitä käsityksiä on vasempaan kääntyminen 
yhteisvaiheessa vastaantulevien kanssa yleensä jousta-
va ja turvallinen, mikäli tietyt ehdot on täytetty. 
Mikäli taas monta vaarantavaa tekijää esiintyy yhtä-
aikaa, saattaa tulos kuitenkin olla varsin tuhoisa. 
Esim, kuvan 6.7 mukaan on 15 yhteisvaihesuunnassa re-
kisteröity vasenkääntäonnettomuuksia seuraavasti: 

- kandeksassa (8) ei yhtään 
- neljässä 	(4) "kohtuulisesti" (1/vuosi) 
- kolmessa 	(3) erittäin paljon 

Yhteisvaihetta pääasiallisesti vaarantavat tekijät 
ovat seuraavat: 

- liikennevaloihin huonosti koulutettu yleisö 
- vastaantulevat kaksoisaallot 
- nopeusrajoituksen ylitykset 
- 2 + 2-kaistainen tai leveämpi tie 
- suuri kääntyvä ja pieni vastaantuleva virta. 

Päätien suoraan menevien kaistojen määrän ollessa 1+1 on 
havaittu yhtä monta vasenkääntäonnettomuutta erillis- 

LR 
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I 	vaiheohjauksen liittymissä kuin yhteisvaiheohjauksen 

liittymissäkin (kuva 6.21). 

I 	6.4 
Risteämisonne ttomuudet 

Asettamalla liikennevaloja pyritään poistamaan ris- 

U  teämisonnettomuudet. Risteämisonnettornuuksjen käsit-
telyssä on löydetty eräita säännönmukaisuuksiksi tul-
kittavia seikkoja. Tietomateriaalin pienuudesta ja 

I 

	

	analysoinnin suppeudesta johtuen ei tulkinnan tarvit- 
se olla oikea. 

T-liittymiissä näyttää siltä, että vasempaan liitty-
vä väistää päätien liikennettä paremmin, mikäli 
joutuu jonoon (kuva 6.10) 
4-haaraliittymässä tilanne saattaa olla päinvastai-
nen eli ruuhkautumisesta aiheutuva stressi ja vai-
keampi liikennetilanne aikaansaavat erehdyksiä 
\Jilkkukolareista on yli puolet risteämiskolareita 
(kuva 6.11). 

6.5 
Kevytliikenneonnettomuudet 

Kevytliikenneonnettomuuksia on tapahtunut melko vä-
hän liittymien sijainnista johtuen. Onnettomuuksien 
perusteella näyttää siltä, että monivaiheinen jalan-
kulkujärjestelmä on vaarallisempi kuin yksinkertai-
nen (kuva 6.4). 

Näyttää myös siltä, että puutteellinen raitisto li-
sää kevytliikenneonnettornuuksia. 

6.6 
Onnettomuudet valojen ollessa vilkulla 

Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet valojen ollessa 
vilkulla, on esitetty taulukossa 6.11. 

Merkillepantavaa on Tikkurilan (1.) monta (5) risteä-
misonnettomuutta valojen ollessa epäkunnossa ja myös 
muina vilkkuaikoina. Kolarit, jotka tapahtuvat valo-
jen ollessa vian takia vilkulla, esiintyvät runsaim-
min "kosteana vuodenaikana". 
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PTIE 2+2-KAISTAINEN 

1. Tikkurila 4-h 
4. Kellomäki 	1) T 
5. Kappelikatu 	1) T 
6. Risustonpolku 1) T 
7. Paimenportti 4-h  PERÄÄNAJOT PÄÄTIELLÄ 8. Metsola T '17.ke 
9. Langinkoskontie 4h I1b.keM' 

11. Valtionkatu Il3.keM! 
13.  Puijontie :19.Pe 	1 

- 

'll.rna 	22.suI 
14.  Kallantie T -- 22.to 

- 

113.tiMl 119.peM' 1 	7.IaM 19.maLl 
(16.  Auvaisber8 

Koristo 
4-h) 
4-h) 

?tiM 22.keL 11.10 	1 	_i16.tu 7.tiM 16.to 
(17.  7.ti 1 22 .toM 1J1 7 .la !17.ina 1.ro 	16.ke 	1 
(19.  Liperintie 4-h) - - _J1.maL'_ _..1l7.su 7.ia 	4.toM 1i..keM 	7.su 	L i16.tDl 1.pe 	16.to 
(22. Hintta 4-h) 22.peM 	1.peM 	8.ti 5.toM 4.pe 	1.suM 	7.ma 

------ 
6.toL 	1.pe 	22.su 13.rnaM 1.su 	11.suL t 	 *7.1 	M 	It- 

6 	 8 10 	 12 14 16 18 	 20 	• 	22 
7.ke 22.ke t4.ti 1.ti 	13.ti 	:22.keL 

122.maL1 	 - - - -- 
PERÄÄNAJOT SIVUTIELLÄ 

1) 	cnn. tiedot puutteelliset 

2 Rajatorppa 4-h PMTIE 2KAISTAINEN 3. Salpakangas 4-h 
10. Itikka PER2ÄNAJOT PÄÄTIELLÄ 
12. Tuottjantie T-T 

(15. -lakunila 4-h 21.toM 
(18.  YIikyi3 T r-- '18.suM1 
(2u. Miekkoiiien)j 4-h) r- - ----------- 4 21 .tiV 	- 1 i5pe 	t 
(21. Kivirtiemi • 21.keM 	10.peL 2.laM 1  .1LmaL 	2.m !12.peMV 18.na 18.su 2.tiLl8.}e10pL 

4 
6 	 8 

44 	1 
10 	 12 

1 
14 1b 

1 	4 	-1-- 
18 	 20 

1 
•j0.m 1O.keM 

ki.. 
3.tnM 

PERÄÄNAJOT SIVUTIELLÄ 

SELITYKSET: 

su. . .la = viikonpliivl 
V 	VjIl'.Ulld 
M 	m8rki keli 
L 	liukas 

KUVA 3.1 
'0 

Pernajo-onnettomuudet pti en kaista luvun 
ja kellonajan mukaan 
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PAATIEN VAS; KXA1TYVAT 
ERI. VAIHEESSA: 

1. Tikkurjia 
'4. Re11omikj 	1) T 
5. Kappelikatu 1) T 
6. Risustcripolku 1) T 
7. Pairnenportti 4-h 
8. Metsola T 
13. Puijontie 4-h 
14. KaUantje T 
(16. Auvaisborg 4-h) 
(17. Koristo 4 -h) 
(18. Ylikylä T 	) 
(19. Liperintie 4-h) 
(22. Hintta 4-h) 

PAATIEN VAS. KXANTYVXT 
YNTEISVAIHEESSA: 

9. Langinkoskentie 	4-h 
11. Vaitionkat,, 	4-h  

P1UTIE 2^2-KAISTAINEN 

P2tÄTIEN VAS. KNTYVÄT ERI VAIHEESSA 

r -. - - 	 r - -' 	 - - - - 

	

1.t 	 1.t) 	1.rnaLi 	1 7.keM, 	1.mMVl3.1aV: 

1--6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 

	

1 11.ti 11.pe iLma 11.ti 11.peL 11.su 	 11.;uL 11.keL 1  
11.peLI 

1) onn.tiedot puutteelliset 	 - - 

P1XTIEN VAS. KÄÄNTYVÄT YHTEISVAIHEESSA 

PÄATIEN VAS; KXXNTYVXT 
. VAIHEESSA: 

2. Rajatorppa 	4-h 
3. Salpakangas 

(15. Hakunija 	4-h) 
(18. Ylikylä 

PAATIEN VAS. KAANTYVAT 
YNTEISVAIHEESSA: 

10. Itikka 
12. Tuottajartie 	T-T 
(20. Miekkonjeini 	'4-5) 
(21. KiviI)jemi 

PN\TIE 2-KAISTAINEN 

PÄÄTIEN VAS. KÄÄNTYVÄT ERI VAIHEESSA 

13.maL 	 2.peM 

6 	8 	 10 	12 	14 	 16 
10.t 	1O.ke L. 

PÄATIEN VAS, KÄÄNTYVÄT YHTEISVAIHEESSA 

SE 1. IlY K 	1 

• . .1 u 	vii kiq 1 vi 
V 	vilkulla 
M 	= ,niirt1 keIl 
L 	r Iiuk,s 

--.7 
12.IaMV 1 

- 	 1 	 1-- 
18 	 20 	 22 	 24 

klo. 

KUVA 6.21 

Vasenkntöonnettomuudet ptien kaistaluvun 
ja kellonajan mukaan pHtie11 
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KUVA 6.22 

Vasenkntöonnettomuudet ptien kaistaluvun 
ja kellonajan mukaan sivutie11 
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PA1TIE 2+2-KAISTAINEN 
RISTEXMISONNETTOMUUDET 	L_HAALI ITTYMÄSS 

4-HAARALIITTYM)(T: 

1. Tikkurila 
7. Paimenportti 
9. Langinkoskentie 

11. Valtiorikatu 
13. Puijontie 

(16. Auvaisberg) 
(37. 
(19. 

Koristo) - - - - 	 19.ti 
7.pe 	 16.keMl7.pe  

.17.pe 	L___1 
Liperintie) - - - 	 1 19.maL 	 L 	- i 7.pe 22.laL 1 _ - - 

-I 	 - - 

(22. Hintta) - 	 - 	 ,1.maLl_ - - -•1 1.to 	l9.keC 	16.su 	16.la 	7.laM 	7.ti 1 1.maV I.peLV 7.to 122.toLV - 7.tiLV 	 1.sul,V' - 

1.tiV 	1.peM 	7.laM 	1.peM 19.peLi 	1.maL 	13,ke 	1.keL 	1.ke, 
1- 

1 	l.tiIi 1.pe 	l.ti i.Lv 	1.toV 1.peLVI 	I.KeV 	1.keV 

6 	 8 	 10 	 12 	 1i 16 ld 20 
T-LIITTYM)(T; 11l.maL 11.suL 11.tiM 

tie. 
ldV 

4.  Kellomäki 	1) - - 
	 RISTEÄMISONNETTOMUUDET 	T-LIITTYMSS - - - 5.  Kappelikatu 	L) 

6.  Risustonpoiku 1) 
8. Metsola 1) cnn. 	tiedot puutteelliset 

14. Kallantie 

4HAARALIITTYMT: 

2. Rajatorppa 	 PNTIE 2-KAISTAINEN 
3. Salpakangas 

10. Itikka 	 1 	 RISTEÄMISONNETTOMUUDET 4-HAARALIITTYMÄSSÄ 
(15. Hakunila) 
(20. Miekkonjemj) 	 1 	r - - - -- - 	 1 10.ti 1  
(1. Kivirtjemj) 	 1 	1 10.tILV 10.peM1 	 [?1.ma 	3.maM 	 3.su 	10.su 15.IaLV 	 : 15 .tILV: 	5.k:M2 

6 	 8 	 10 	 12 	 14 	 16 	 18 	 20 	 22 	 '4 T-LIITTYMÄT: 

12. Tuottajantie 	 1 	 l8.peL 	
klo. 

(18. Ylikylä) 

RI STEÄMI SONNETTOMUUDET T-LI ITTYMÄSSÄ 

SELITYKSET: 

su. . .la 	viikonpäivä 
V 	vilkulla 
M 	r märkä keli 
L 	liukas KUVA 6.3 

Ristemisonnettomuudet ptien kaistaluvun 
ja kellonajan mukaan 
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KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUIJDET: 

Ljittä Onri. Vak. Pvm. Klo. Sää J 	Keli Huom. ___________ fl:O aste 

l.Tikk. 862-76 to 26.08 17.52 kirkas kuiva 
23 

1.Tikk. 723-77 tS 2'.Q5 16.15 pilvip. kuiva 

13.-2120 	 16. j.Tjkk. 6L44-78 tS 20.05 18.L40 kirkas kuiva 

2.Rajat. 3l176 su 21.03 kirkas kuiva vilkulla 

22.-A 
16 	A 

7.Paim. 1852-77 ti 07.06 1.05 kfrkas kuiva 

10.-117 10.Itikka 11t47-76 (1j. ke 22.09 16.35 kirkas kuiva - 
1.-6 

10.Itikka 520-78 isa 	2L4.0 16.30 kirkas kuiva 

13.Puij. D-77 ke 2.08 15.50 vesis. märkä 

13.Puij. 2120-78 ti 10.06 06.30 kirkas kuiva 

16.Auv. A-78 la 	.. 07 12. Jdrkas kui.va 

16.Auv. 8-78 to 	.. 08 09. _________________________________________ 
22.Hin. A-78 ___ ke 	.. 	01 16. .. jäinen ____________ 

3H 11.Valt. 1662-76 	 to 16.12 	16.15 	kirkas jäiner. 

1l.Valt. 

14Ka11. 

	

1859-78 	'7 	pe 27.10 	18.09 	vesis. 

	

A-77 	 ma 09.05 	10.00 	pilvip. 

märkä 

kuiva 

________________ 	 ________ SELITYKSET: 

- jalankulkija, lievä loukkaanturinen 
1 	1662 •--- polkupy6rä 	, kuolemaan johtanut 

150 	TflOO 

• 	päin punaista 

____ 

o 	alkoholi 

1 	i ___ _____ 

22 

10 	11 
14 	16 l316 	

1 9 1 9 	139  1; 

6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 	24 

KUVA 6.4 

Kevyen liikenteen onnettomuudet tyypin, 
kolaripisteen sijainnin ja ajnkohdan 
mukaan 
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liittyma valo- 
ohjaus 

. peraanajo .... vas.kaant. . 	 .. tisteam. kev.liikent. 
onnettom. muu onnett. yhteensa 

kpl onn/v kpl onn/v kpl onn/v kpl onn/v kpl onn/v 1F onn[v (kk) 

peä- ja sivu 
tien vas. 
kääntyvillä 

	

2. 	Rajatorppa 

	

3. 	Salpakangas 

	

7. 	Paimenportti 

36 
24 
42 

5 
1 
9 

1,0 
0,5 
2,6 

3 
1 
2 

1,0 
0,5 
0,6 

0 
2 
7 

0,0 
1,0 
1,7 

1 
0 
1 

0,3 
0,0 
0,3 

3 
1 
6 

1,0 
0,5 
1,7 

10 

25 

3,3 
2,5 
7,1 

eri vaihe ______________________ _______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ 

Keekiarvo 34 4,3 1,4 2,0 0,7 3,0 0,9 0,7 0,2 3,3 0,4 15,s 4,5 

4. 	Kellomäki 1) 40 (3) .. .. .. 
5. 	Kappelikatu 1) 40 (1) .. .. .. 
ä. 	Risustonpolku 1) 40 (1) .. .. .. 
8. 	Metsola 42 2 0,6 0 0,0 2 0,6 0 0,0 3 0,9 7 2,0 
14. Kallantie 21 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,6 2 1,1 4 2,3 
18. Ylikylä 24 4 2,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 5 2,5) 

Keakiarvo 29 2,0 0,9 0,3 0,2 1,0 0,4 0,3 0,2 1,7 0,7 5,3 2,3 

pätien 1. 	Tikkurila 60 9 1,8 8 1,6 17 3,4 5 0,6 4 0,8 41 8,2 
vas.kään- 10. JUkka 33 1,8 2 0,7 4 1,5 2 0,7 3 1,1 16 5,8 
tyvillä 13. Puijontie 21 3 1,7 2 1,1 1 0,6 2 1,1 6 3,4 14 8,0 
eri 15. Hakunila 16 5 2,5 4 3,0 4 5,0 0 0,0 0 0,0 11 8,3) 
vaihe 16. Auvaisberg 24 8 4,0 0 0,0 2 1,0 2 1,0 0 0,0 12 6,0) 

17. Korjata 24 4 2,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 3 1,5 9 4,') 
19. Liperiritie 12 4 4,0 4 4,0 4 4,0 0 0,0 0 0,0 12 6,0) 
21. Kiviniemi 12 4 4,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 5 5,0) 
22. Hintta 48 9 2,5 4 1,0 2 0,5 0 0,0 1 0,3 16 4,0) 

Keakiarvo 28 5,4 2,7 2,7 1,3 4,0 1,7 1,1 0,5 1,9 0,8 l,1 6,2 

2-vaihe 9. 	Langinkoskentje 42 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
liittyma 20. Miekkoniemi 12 0 0,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0) 

Keskiarvo 27 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

11. Valtionkatu 33 4 1,5 9 3,3 3 1,1 2 0,7 2 0,7 20 7,3 
12 	Tuottajantie 33 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 2 0,8 

Keskiarvo 33 2,5 1,0 4,5 1,7 1,5 0,6 1,0 0,4 1,5 0,6 11,0 4,1 

1) onnettomuustiedot puutteelliset 

Taulukko 6.5 

Onnettomuudet 
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Liittymä T V Yht Peräänajo-onnettomuudet TV Yht Riateämisonnettomuudet T 1! Yht Vasenkääntöonnettomuudet 

1. 	Tikkurila 8 0 8 - 4/8 	itaisellä 10 	8 18 - 8/18. 	päätietä aja. 9 0 9 - 4 päätiellä ja 5 sivu- 
tulnquunnalla va idaeta, joista 4 tiellä 

- 1/8 	. 	eivutiellä vilkkuonnettomuutta 
- 3/8. 	läntisellä - 10/18 	päätietä 

tulosuunnalla (no- ajava lännestä, joiat 
peusopaatimet); 4 vilkkuonnettomuutta 
kaikki paivaohjelman 
aikana, jolloin liit- 
tyvä aalto katkeaa 
(havaitut päin- 
punaista-konfliktit 
päiväohjelman aikana 
vihreän vaiheen lo- 
pussa) 

2. 	Rajatorppa 3 0 3 0 	0 0 2 1 3 

3. 	Hollola 1 0 1 - aivutiellä 2 	0 2 - yksi hälytyaajoneuvo- 1 0 1 
Päätien peräänsjot onnettomuus (amb. 
tapahtuvat päin punaista) 
n. 200 m ennen 
liittymää, eivätkä 
näy tilastoissa 

4. 	Ke1lomki 1) T -• 	 .'' 
5. 	Kappelikatu 1 1 0 1 - liittyvä aalto katkeaa 	0 	0 U 0 0 0 
6. 	Riauaton- 

polku 1) 1 0 1 - - 	 - 	 0 	0 0 0 0 

1) onn.tiedot puutteelliset 

Palmenportti 9 0 9 - 8/9 	päätiellä 6 1 7 - vilkkuonnettonajua 1 1 2 
- 6/8 	keskustan tu- toimrta-ajen ulko- 

loauunnalla, opaeti- puolella 
net portaslisas - kaksi hälytysajoneuvo. 
etelästä onnettomuutta (amb. 

päin punaista) 
- 5/1 	päätietä aja- 

nut tullut keskus- 
tasta (huom. perään- 
ajot) 

- 6/7 	aivutietä 
ajanut tullut Kot- 
kantietä idästä __________________________ 

8. 	Metsole 2 0 2 	- u_käännöaperääfleio 0 	2 2 - 	erittäin 	nopea 0 0 -- - 
liittymän jälkeen oikeaLle liittyminen 

- myös toinen liit- (näkyvyys) 
tymän jälkeen ___________________________ 

9. 	Langinkosken- - ei rekiateräityjä onnettomuuks.a 
tie _____________________________ 

10. Itikka 5 0 5 - kolme päätien 2 	2 4 - vilkkuonnetto,nuuksis- 3 0 3 - kaikki päätiellä; 
aallottonaase aa keli 	'jäinen" yhdessä vaa.kääntyvänä 
tuloauunnasse, keksi - toimintaonnettomuuksis- mopo ja yhdeaeä koulu- 
sivutiellä 85 päätietä idästä tul- auto 

lut aiittyvä aalto kat- 
keaa) ajanut päin pu- 
naista (toinen aznbul.) 

11. Valtionkatu T T - kaikki läntisellä TT T - kaikissa sivutieltä To T - 9/10 	ruuhka-ajan 
tuloauunnalj.s ( yh- tuleus ajanut pin ulkopuolella 
teenkytketty punaista - 1/10. 	iltaruuhksn 

- kaikki hiljaisen lii- aikana 
kenteen aikana (päi- - vsa.kääntyvillä jälki- 
väohjelma), jolloin vihreä pyöreällä opas- 
vihreä aalto katkeaa tinkuvana; iltaruuhks 

Ja päiväohjelman aikana 
liittyvä aalto katkeaa 

12. Tuottsjantie 0 1 1 - vilkills, liittymän 0 	0 0 --- 0 0 0 
jälkeen _____________________________ 

13. Puijontie 3 0 2 - kaksi päätiellä 2 	0 2 - päin punaista sjsneet 1 1 2 - vilkkuonnettomuus pää- 
yksi aivutiellä toisessa polkupyörä tiellä 
(pohjoinen tulosuun- - toinen 	päin pu- 

ts, alamäki n.  12 %) _______________________ - 
- naista (alkoholi) 

14. Kallantie 0 0 0 --- 0 	0 0 --- 0 1 1 

SLITYXSET; 
T = valojen toiminta-aikana 	 Taulukko 6.6 
V 	vilkkuaikans 

Autoli. ikenteen onnettomuuksien 
pryhmt kommentteineen 
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5 
0 

4) 
4) 

19.Lip. 

TURVALLISTAVAT TEKIJAT: 

käy-ttönopeus ' 0 km/h 
pieni kääntyvä liikenne 
suuri vastaantuleva lii-
kenne 

VAARANTAVAT TEKIJXT: 

- vastaan tulevien Topeus 
- kääntvvien määrä 
- vastaan tulevan liikennevirran 

pienuus 
- vihreän aallon ja vaihekaavion 

epäselvyydet 

11.Valt. 

SELITYKSET: 
käytt&nopeus 50 kni/h, 2-kaistainen 

__ 	 2+2-kaistainen 
Ø käyttönopeus < 50 

15.Hak. 

.4-.- 
2 

.4 
22.Hin 

1 
20.tliekk.(sivutie) 

1.Tikk. 

	

.4 	—.- 

	

16.Auv. 17.Kor. 9Lang.(sivutie) 	 12.Tuott. 	 .Lang.(päätie) 
;; 	(; 	 - - 

100 	 200 
	

300 	 400  

20.Miekk. 
21.Kiv. (päätie) 12.Tuott. 

-.- -.- l® - 
500 	 600 

Vastaantuleva suoraan jatkava 
liikennevirta (autoafh) 

KUVA 8.7 

Vasenknt6onnettOmuudet vastaantu levan 
sunraan jatkavan liikennevirran -Funktiona 

	
0' 



.)L. 

?kÄ::EN IULJNTA: 
tier suunn5sa 

cnn. (kpl) 

EF 	

Xnassa 

OflY. (kpl) 

IL 	

€ 	 5 	1 	 16 	15 

KUVA 6.8 

Pernajo_onnettomuu3j 	aj ankohdat 

27 

20 	22 	klo. 
klo. 

klo. 

klo. 

22 klo. 

onn. (kpl) 

/ 
1 

0 	-- 
5 	 11 	1 	16 	15 	21 	22 	 klo. 

klc. 

KUVA 6.9 

Risteämisonnettomuuksien aj ankohdat 
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SELITYKSET: 
• T-liittymä 	y 	-2,3X + 1,86 	r 2 O96 

	

L4haara1iittyyn8 y 	1,58 - 0.19 	r 2:0,L3 

1.Ti}k. 

2 	 7. Paim. 	10 • 	. 

	

'-. 11.Valt. 	
3.Saip. - 	 • .. -- 1- 	 — 

• 	 13. 

8Met 9.Lang. _- 	• 	. 	,. 12.Tuott. 2.Rajat. 

1 	 1(a11. 

1 
1 
1 

Kjukausi 	1 	tammikuu jne.) 

2 0 	Risteävn vaiheen 
kytt6suhde 

KUV/\ L • 1 L] 

Pistemjsonnettomuuksjen ja sivutien ristevn 
vaiheen kytt6suhtpen mandollinen riippuvuus 

Er1J it;t.ym 	E•.ET• 

1.suR 2.maS 5.su 
[suV 

toRj 

______ 
I10.sj15.1aR [1.peR] 

15.keR _______ 
14.suV 2.laV - 

_______ ______ ______ _______ 1,ma1J ______ ______ 
2.laS 

_______________ 
1.tjR 8.ti(kofra) 

-. __________ 

___ ___ ___ ___ ___ _______2.suR(jk)  ___ ___ _______ 

8 .keR ____ ____ ____ _________ ____ ____ ____ 
7.maV 

3.laS f ______________ 7.tiR 	15.peP 

- 
0 	 .L) 

1 SELITYKSET: 
su.. .la 	viikonpäivä 

P 	pernajo-onn. 
R 	ristemjs I S 	SUiStUmjs 
V 	r vas. knt." r valot vian johdosta vilkulla 

1 
1 

16 	18 	0 	22 	k1o.2 

KUVA 6.11 

Vii kkukolarejden ajankohdat 
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7 
LIITTYFIIEN PARANTAMISPERIAATTEET 

7.1 
Yleistä 	Tutkitut 	liittymät ovat olleet toiminnassa 2 - 5 

vuotta. Tänä aikana ei yleensa ole suoritettu pieniä-
kään ajoitustarkistuksia, vaikka näillä ehkä olisi 
voitu aikaansaada huomattaviakin välityskyvyn ja tur-
vallisuuden parannuksia. 

Tarkistamistarve on usein ilmeinen koska liittymien 
sijainnista johtuen (keskustan reuna-aluetta, taaja-
man sisääntulotie) liikennemäärät ovat kasvaneet kes-
kimääräistä vuosikasvua enemmän. 

7.2 
Havaitut muutostarpeet ja parantamisen suuntaviivat 

Parantarnistarve 	on määritelty välityskykylas- 
kelmin, maasto- ja konfiiktihavainnoin ja onnetto- 
muuksien ja toiminnan analysoinnilla. 

Parantamisehdotukset 	on jaettu karkeasti kahteen 
laajuusvaihtoehtoon ja taulukoitu asetelmaan 8. 

A. Pienemmät toimenpiteet nykyisten liittymäjärjestely-
jen puitteissa (välittömästi toteutettavissa) 

- ajoituksen tarkistus (autoliikenne ja kevyt 
liikenne) 

- vaihejaon muutos 
- kaistajaon muuttaminen ja pienet saarekejärjes-

telyt, reunakivet 
- muutokset opastinjärjestelyissä (vain, jos on 

selvästi havaittu puutteellisuuksia) sekä jk-
opastimien sijoituksen korjaaminen LM:n lii-
kennevalopäätöksen mukaisesti) 

Nopeusrajoitusten muuttamista ei ole käsitelty 
(rnateriaalissa kaksi liittymää nopeusrajoitusalueella 
70 km/h). 

B.Laajemmat parantamistoimenpiteet 
- lisäkaistojen rakentaminen 
- nelikaistaistus tai verkkomuutokset 
- kääntymisrajoitukset 
- raitiston kehittäminen 

Oikean suuruisen laaj uusvaihtoehdon määrittelemisen 
helpottamiseksi on myös arvioitu pienempien paran-
tamistoimenpiteiden vaikutus. Vaikka pienempien pa-
rantamistoimenpiteiden tulos ei täytä kaikkia vaati-
muksia, kannattaa ne toteuttaa mandollisimman pian. 
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1 	Asetelma 7. 

1 	Toimenpide_ehdotukset liittymien parantamiseksi 

Parantamisen 	tarve Parantanhi8en 	toimenpiteet 

Liittymäjarjeste- A. 	Nykyisten 8. 	Laajemmat 

Liittymä Nykyinen lyt, 	opastimet. jarjeatelyjen Arvioitu toimenpiteet 

ajoitua ilmaisimet puitteissa vaikutus 

1. - 	sivuteiden - 	liaakaistan 	tsr- - 	ajoitustarkis- - sivuteiden - oma kaista liikenne 

Tikkurila vaiheet 	yli- ym 	liikennevir- tua 	(kaikki vaiheiden virralle 	P- 	1 	sekä 

kuormitetut, ralle 	P-,I järjestelmän välityskyky nhdollisesti 	vaihe- 

päätien 	väli- liittymät) kasvaa n. 	70 jaon muutos 

tyskyky 	riit- %:lla 
tävä - 	kevyen 	lii- 

kenteen 	ylh- 
reät 	aallot 

- auojateiden koh- - 	reunakivien - 	raitiston 
dalla 	reunakivet loiventaminen käyttöaste 
jyrkät nousee; oikai- 

- jk-opestimien - 	jk-opaatimien sut vähenevät 
sijoitus sijoituksen 	tar 

kiatus 	(Ui:n 
- 	rsitiato puut- liik.valopäätös - 	raitiston 	kehittä- 

teellinen minen 

2. 
Rajatorppa - 	pää- ja sivu- - päätien 	vä1ity- - ajoitukeen 	tar- - 	liikennevirran - päätien 	nelikaja- 

teiden vaiheet kyky 	loppuun- kistus ja 	vai- E-. 1 	välitys- taistua 

ylikuormitetut käytetty hejaon muutos kyky kasvaa 
- 	jk-opaetimien - jk-opaatimien 100 	':lla 

sijoitus sijoituksen 
tarkistus 
(LM:n 	liik. 
valopäätöa) 

3. - pää- ja sivu- - 	päätien 	välitys- - 	ajoitustarkia- - autoliiken- - päätien nelikais- 
Salpakangaa teiden 	vaiheet kyky loppuun- tus 	(kevyt teen kapaai- taistus tai 

ylikuomitetut kaytetty liikenne) teetti 	51 verkkomuutos 
- kevyt liikenne mainittavaati 

jonottaa parane 
rekkeilla - 	linja-autot - parantaa hie 

voisivat auun- man tulosuun 
nasaa 	I- 	L nan välitys- 
käyttää oikeal- kykyä 
la kääntyvien 
kaiataa 	(pysäk- 
kj 	liittymän 
jälkeen) 

- jk-opaatimien - jk-opaatimien 
sijoitus aijoitua 	tsr- 

kiatettava 
(Ui:n 	liik, 
valopäätöa) 

- 	yksi 	90 	a:n 	oh - pää- 	ja 	sivu- - 	ajoitus 	tarkis- - 	viivytykaet 
Kellomäki jelma 	(60 	s oh tien 	välitys- tettava 	(yhteen pienenevät 

jelma 	poistetti kyky 	riittävä kytkentä) 	ja hiljaisen 
käytöstä) tehtävä 	lisä- liikenteen 

ohjelmia aikana 

5. 
Kappelikatu - 	 ' 	 - - 	 - - 	 - - 	 " 	- 

- jk-opastimien - jk-opaetimien 
sijoitus sijoitus 	tsr- 

kistettava 
(LM:n 	liik. 
valopäätös) 

6. 
Risustonpolku - 	 - - pää- ja sivutien - ajoitua 	tarkia- - 	 - 

välityskyky tettava 	(yhteen 
riittävä kytkentä) 	ja 

tehtävä lisä- 
ohjelmia 



1 
Parantamisen 	tarve Parantamisen 	toimenpiteet 

Liittymöjärjeate- A. 	Nykyisten 8. 	Laajemmat 
Liittymä Nykyinen lyt, 	opaetjmet. Järjaetelyjen Arvioitu toimenpiteet 

•joitue iJm.iajm,t puitteissa vaikutus 

7. - 	liikennevirran - paätien ja sivu- - ajoituetarkia- liikennevir- 
Paimenportti P- 	1 	vaihe 	yli- teiden 	välitys- tua ja ohjel- ran P+ 1 

kuormitettu kyky 	riittävä mieton 	täyden- ruuhkautuminen 
nya aamuruuhka- loppuu 
ohjelmalla; 
(selvä suunta- 
jakautuma) 

8. - 	liikannevirto- - päa- ja 	sivutien - 	ajoituksen 	tsr- ruuhkautumi- 
Metaola jen L+ E ja välityekyky kietue 	(mandol- nen poistuu 

E. L vaihe lie- riittävä liseeti 	liaäoh- 
västi 	ylikuor- jelma aamuruuh- 
mitettu kalle) 

9. - ei ongelms - pää- ja sivutet- - 	ajoitue 	tarkis- 
Langinkoaken- den välityskyky tettava 	kevyen 
tie riittävä liikenteen osalta 

- jk-opastimien - jk-opaetimien 
sijoitus sijoitus 	tarkie- 

tettava 
(LM:n 	liik.valo- 
päätös) 

10. - 	pää- 	ja aivutei - ajoitua tarkia- - päätien 	nelikais- 
Itikka den 	vaiheet lie tettava 	(yhteen- taiatua 	tai 	york- 

väati 	ylikuormi kytkennän ja ke- komuutoa 
tetut vyen 	liikenteen 

oealta) 
- jyrkät 	reunakivet - 	reunakivien 	loi- raittien 

suojateiden koh- ventaminen käyttöaate 
dalla nousee; 	oi- 

- 	raitiato puutteel- kaisut 	vä- - raitiaton 	kehittä- 
unen henevät minen 

- ohjelmanvalinta- - korjattava ja 
ilmaiein 	rikki liikenneohjauk- 
(routa 	katkais- ainen ohjelman 
aut) valinta 	otetta- 

va käyttöön 

11. - ei ongelmia - pää- ja sivutien - ajoituatarkiatus 
Valtionkatu välityekyky 	riit- (kevyt 	liikenne, 

tävä yhteenkytkentä) 
- jyrkät 	reunakivet - reunakivien me- raittien 

daltaminan käyttöaete 
nousee; 
oikaiaut 
vähenevät 

- raitiato puut- - 	raitiston 	kehit- 
teollinen täminen 

12. 
Tuottajantie - aivuteiden 	vai- - päätien 	välitys- - ajoituatarkiatua - sivuteiden 

heet 	ylikuormi- kyky 	riittävä vaiheiden 
tetut välityskyky 

nousee 	n. 
20-30 % 

- 	liikenneohjaukei- 
sen ohjelman va- 
linnan käyttöön- 
otto 	ja ohjelmia. 
ton 	täydennys 	si. 
vuteitä auoaival 
la ohjalmalla 

- pohjoisen 	tulo- - suojatien 	'lail- 
suunnan auojatie lisuus' 	eelvitet. 
ilman valo- tävä 
ohjausta 	(etäi- 
syys pyaäytya- 
viivaats n. 
10 	m) 
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Parantamisen 	tarve Psrentami.en 	toimenpiteet 

Liittymäjärjeete- A. 	Nykyliten 6. 	Laajemmat 
Lilttyma Nykyinen lyt, 	opaetimet. järjeetelyjen Arvioitu toimenpiteet 

ajoitus ilmaiaimet puitteisaa vaikutus 

13. - pää- ja sivu- - pää- ja sivutei- - ajoituatarkistus - ruuhka-ajan - 	verkkomuutoa 	tai 
Puijontie tieasä ylikuor- den välityakyky yhteenkytkennän peräanajo- laajempi 	vaihe- 

mitettuja vai- riittävä (ja 	kevyen 	lii-. konfliktlt erottelu 	(tilan- 
heita kenteen) 	osalta vähenevät puute saattaa 

- erillinen aamu- - 	ruuhkautunei- rajoittaa) 
ruuhkaohjelma den 	tuloeuun- 
(80.. .90 	a) tien 	välitys- 

kyky nousee 
n. 	15 % 	aamu- 
ruuhkaaaa 

14. - aivutien vaihe - 	 - - 	ajoituatarkiatus 
Kallantie ylikuormitettu kevyen 	liiken- 

teen osalta 
- erillinen aamu- - vlityakyky - oma kaista sivu- 

ruuhkaohjelma aamuruuhkas- tien 	vaa.käänty- 
a nousee ville ja 	vaihejaon 
(Puijon muutos 	(mikäli 
liittymä Puijontien 	liitty- 
saattaa 	ra- isän 	välityskykyä 
joittaa) saadaan noste- 

tukei) 
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1 	EHDOTUS VALOLIITTYMIEN TOIMI\JUUDLN 5[URANTAJALSLLN•K5l 

8.0 

I 	Yleistä 	Valoliittymien seuranta suoritetaan parhaiten liiken- 
teen muun seurannan yhteydessä. Koska yleisten tei-
den valoliittymät yleensä sijaitsevat tienpitäjien 

' 	 vastuualueiden rajoilla, ne saattavat vaatia erityis- 
tä seurantarutiinia. Seurannan tapahtumien varmista-
miseksi ja seurannan yhdenmukaistamiseksi tulisi oh- 

1 	
jelmoida seurantatyö valojen käyttöönoton yhteydessä. 

Liittymätiedot voitaisiin koota liittymittäin tai 
liittymäryhmittäin erityisiin liikennevalokansioihin. 

' 	 Kansioiden sisältö voisi olla esim. sBuraava: 

1. Organisaatio ja yhdyshenkilöt 

I 	
2. Liikennetiedot 
3. Välityskyky ja liikenteen suju\iuus 
4. Onnettomuustiedot ja konfiiktilaskennat 
5. Muut havainnot 

I 	 6. Valo-ohjauslaitteiden vik.»il.jsLut 
7. Suoritetut muutokset 
8. Alkuperäinen suunnitelma suor.it.ettuine muut.oksi- 

8.1 	

neen 

Organisaatio ja yhdyshenkilöt 

Seurantaa suorittaa t.yiryhm, johon kuuluvat piirin ja 
kaupungin edustajat. Piirin edustaja toimii kokoonkut.-
sujana ja työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa. 

Piirin yhdysmiehenä toimii liikennevaloasioita hoitava 

I 	 insinööri. Kuntien yhdyshenkilöksi tulisi pyytää lii- 
kenneasioita hoitava insinööri, joka joko esittelee 
liikennevalotoirnenpiteitä kunnassaan tai toimii suo- 

I 	 raan esittelijän alaisena. 
Myös poliisilaifnknn].ta 	 :-n edustaja tyäryh- 
mään. 

8.2 

1 	Liikennetiedot 

Liikennelaskentoja kannattanee tehdä korkeintaan 

I 
joka toinen (...kolmas) vuosi. Ohjelmista riippuen 
riittänee laskenta kolmen (...neljän) tunnin aikana 
aamulla ja iltapäivällä. Liikenne on laskettava .15 
minuutin jaksoissa. Mikäli suuria maankäytön muu- 

I 	 toksia tapahtuu, niiden vaikutus on tutkittava. 
Tämä koskee varsinkin kevyttä liikennettä aiheutta-
via rnaankäyttömuutoksia. 

I 	 Joissakin tilanteissa kannattaa suorittaa normaalia 
tarkempi ns. vaihelaskenta, jolloin liittymissä ha-
vaitaan ja lasketaan 

I 	
- liikennemäärät vaiheittain 
vihreän vaiheen pituus, kävt3ssä iieia ij'lma 
(kiertoajan pituus) sekä ohjelman vaihtohetket 

- jonot (eli niiden ajoneuvojen määrä, jotka eivät 

I 	 ehdi vihreän vaiheen aikana valojen läpi) 
- häiriötekij 	?rts\nt VaI t.' 
- 1onf1jktjf 

1 
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1 
I 	8.3 

Vlityskyky ja 1iikerteer :1J\ck: 

I 	8.31 
\J8lityskyky 	Liikennelaskerita tulosten peiuuteella suoritetaan 

vlityskyky- ja kyttösuhdelaskenta, jonka perus-
teella arvioidaan ajoituksen tarkistustarvetta. 

' 	 Laskelmat on suoritettava eri liikennetilanteille 
aamu-, piv8- ja iltaruuhka) koko huipputunnin ja 

huiopu [5 

8.32 
Liikenteen sujuvuu.; 

Li.ikenn€vaIu. 	 :i::kja mydu 
taeri 3 	 y 

8.321 
A u toi ii ken ne 

Autoliikenteen sujuvuuden sei:Ji 'j:i -iaan suorittaa 
haastattelernalla 
- taksiautoilijain yhdistyst?t 
- kuorma-autoilijain yhdistyr. 
-. paikallis1iikenafd :!don ajornes- 

tareita 

8.322 
Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen sujuvuutta Larkkaillaan liittyrnds-
sa (mandollisesti konfiiktilaskennan yhteydessa). 
Tarkkailu olisi suoritettava k ana ajankohtana 
noin yhden tunnin jaksoisu 
- koululaisruuhkan aikana 
- iltapäivruuhkan aikana 
- jokin muu ajankohta, es 	a. 	a 	apaa-ajari hetki- 

	

n i , jolloin i 	ii 

8.4 
Onnettomuustiedot Ja 

8.41 
Onnettomuudet 	Koska liittymat yleensd sijatsevaL cienpitorajan 

tuntumassa, on onnettomuuksien seuranta usein ollut 
hajanainen myös poliisin tietoon tulleiden onnetto-
muuksien osalta. Jotta saataisiin koko aluetta kd-
sittv onnettomuusaineisto yhteen paikkaan, TVL:n 
tulisi lähettää tienpitäjän raporttikopio kaupungin 
yhdyshenkilölle. Myös poliisien ns. "sovintoko1ari 
mapista" tulisi vuosittain hankkia tiedot. 

'Jakuutusyhtiöiden kanssa tulisi sopia ainakin pe-
ränajokolareiden tietojen saamisesta. Vakuutus- 
yhtiöitä olisi otettava mukaan niin tti rnafkkina- 
(JSL1JO 	O 	1i:!: 	 '' 
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OnnettomuustiedoL si 	retddn i:500 ... 1:1000 liit- 
tymäkartoille. 	Onnettomuuksista kocdataan: 

- onnettomuuden numero 
- päivämäärä ja kellonaika 
- onnettornuusosapuolet ja ajosuunnat 
- sää- ja keliolosuhteet 
- valojen toiminta (toiminnassa tai vilkulla). 

	

I 	 Arvioidaan mandollisten Lu 	nuiLeiden vaikutusta 
onnettomuustiariteeseen, 

	

' 	6.42 
Kon fiiktilaskenna t 

	

I 	
Konfiiktilaskentuja kannat ansa suorittaa noin ker- 
ran vuodessa. Onnettomuusaltteissa liittymissä kun-
fliktilaskenta kannattanee suorittaa ehkä kerran 

	

I 	
vuodessa (vuoroin kesällä ja talvella). 

Pahimmat onnettomuuksia aiheuttavat tekijät pysty-
tään usein löytämään konfliktilaskentojen ja onnet- 

	

I 	tomuusmateriaalin pohjalta. Kaikkia konflikteja 
aiheuttavia teki idt tä e 	ku 	naan aina pystyttäne 
p0 i s t a maa n. 

	

1 	Muut havainnot 

- Lehtileikkoet, kire1mät, haukkimiset sekä kiitok-
set. 

8.6 
Valo-ohjauslaitteiden vikatiiosto 

	

I 	 Vikatilastokortin kopio lähst:a4in kerran vuodessa 
TVH:lle. 	Tilasto laaditaan seuraavista asioista: 
- ohjelmien tarkistuksel; 

	

I 	 - lamppujen vaihdot 
- laiteviat 
- onnettomuuksissa vaurioituneot laitteet 

	

- 	 - muut viat. 

	

1 	8.7 
Suoritetut muutokset 

	

I 	Muutostoimenpiteistä tulee kirjaa: 
- muutoskohde 
- toimenpide 

	

I 	 - paivamaara 
- muutoksen perustelut 

Suoritetut muutokset merkit iäi ruinnitelman alkupe- 

1 
8.8 
Alkuperäinen suunnitelma suor te Ltuine uuo ;r iaen 

Li.ikennesuunnitelma täyderinettyrH uioritetuilla 
rnuutostoim ] 

1 
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LI IK[NN[VALOLIITTYMIEN JA LI ITTYMÄS[JUNNITELMIEN TEST ISARJAT 

1 
1 

9.0 
Yleistä Testisarjojen käytöllä pyritään varmistamaan, ovatko 

kaikki suunnitelman laatuun vaikuttavat asiat olleet 
esillä. Testisarjat ovat checking-list-tyyppiset, 
eivätkä ole täydellisiä. Niistä on jätetty pois nii-
Ui kysymyksiä, jotka suunnitelmissa yleensä on hoidet-
tu hyvin. Vastaisuudessa voitaneen myös jättää kysy-
myksiä pois ja vastaavasti kehittää uusia alan tietou-
den kehittyessä ja levitessä. 

I 	Eräät 
naän. 
esiin 

I 	notta 
tässä 

kysymykset saattavat olla ristiriidassa keske- 
Tärkeintä on kuitenkin, että asiat ovat tulleet 

ja se, että ne on tiedostettu. Tekijöiden pai-
minen taasen riippuu niin monesta asiasta, ettei 
yhteydessä voida antaa yleistäviä ratkaisuja. 

Kun tien ja liikenteen suunnitteluohjeet yleensä 
jaoittuvat rakenteellisten tekijöiden mukaan, jaottu-
vat testisarjat ensisijaisesti liikennejärjestelyjen 
käyt'bäjäryhmien mukaan. Jako on johdonmukainen sii-
nä mielessä, että: 
- suunnitteluohjeita tarvitaan liittymää suunnitel-

taessa 
- testauskysymyksiä tarvitaan liittymää tai sen suun-
nitelmia testattaessa. 

Näin on testisarjat ryhniitelty seuraavasti: 

9.1 Miten jalankulkijat on otettu huomioon 
("Ukkotestit") 

9.2 Miten pyöräilijät on otettu huomioon 
("Mummotestit") 

9.3 Miten linja-autot on otettu huomioon 
(t!B uss it es titu) 

9.4 Miten raskaat ajoneuvoyhdistelmät on otettu 
huomioon ("Rekkatestit") 

9.5 Miten liian nopeasti kiihtyvien autojen aiheut-
tamat vaaratilanteet on otettu huomioon 
("Dragstertestit" 

9.6 Miten liian lähellä ajavien autojen aiheuttamat 
vaaratilanteet on otettu huomioon 
("Peräänajotestit") 

9.7 Miten yhteisvaiheessa vasempaan kääntyvien 
autojen aiheuttamat vaaratilanteet on otettu 
huomioon ("Vasenkääntötestit") 

I 	Paäryhrnien sisällä on jaottelua pyritty saamaan yh- 
denmukaiseksi suunnitteluohjeiden jaottelun kanssa 
noudattamalla LIVASU:n sisällysluetteloa. Kaikkia 

I 	
suunnitteluvaiheita varten ei ole testikysymyksiä. 
Kysymyksiä on myös yhdistetty, mikäli vastauksia 
myös voidaan yhdistää. 

1 
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9.1 	Miten jalankulkijat on otettu huumiuun 	ukktaL.1tfl 

I 	 Jalankulkijoiden liikennesääntöjen tuntemus on hyvin 
vaihtelevaa. Jalankulkijoiden joukossa liikkuu monia 
vajaa-aistiSia ja ravintoloiden tuntumassa myös alko-
holin vaikutuksen alaisia ihmisiä. Myös lapset 

1 

	

	 'leikkiajoneuvoifleefl" kuuluvat jalankulkijoihin. 

Liikennevaloissa, missä jalankulkijat ovat stressa- 

I 	 tut, esim. läheisen bussipysäkin tai lyhyiden jk- 
vaiheiden takia, tapahtuu luonnollisesti konfiikteja 
ja onnettomuuksia. Myös pitkä odotus ärsyttäa. 

Jalankulkijat seuraavat yleensä sekä liikennettä et-
tä valojen vaihtumista. Lienee otaksuttavissa, että 

I 	
katse siirtyy liikenteen ja ukon välillä. Silloin, 
kun liikenne pysähtyy, siirtyy katse etsimään ukkoa, 
Mandolliset vaaratilanteet: 

I 	 - Jalankulkijalla on kiire, tai hän tietää, että vi- 
herukko on lyhytaikainen, jolloin hänen on heti 
rynnättävä ehtiäkseen yli. Tällöin hän saattaa 

I 	
löytää väärän jk-opastimen tai ymmärtää oikean 
väärin. 

- Suojatie on ajoradan leveyteen nähden niin leveä, 

1 	 että lähinnä oleva opastin ei mandu näkökenttään. 

- Suojatie on niin lyhyt, että 4,5 m pylvään päähän 

U 	
asennettu opastin ei mandu näkökenttään. 

- Valot ovat vilkulla, jolloin ajoradan ylittäminen 
on vaarallista (päätien nopeat autot ovat vaaral- 
lisimmat). 

- Jalankulkija ei usko liikenrevaloihin, vaan yrit-
- 	 tää omin avuin. 

- JalankuLkija on niin huononäköinen, ettei erota 
j alankulkuopastinta ajoneuvo-opastimesta. 

Jalankulkuvalojen mitoittamista varten täytyy määri-
tellä "rnitoittava jalankulkija". Laaditut suunnit-
teluohjeet koskevat yleistapausta. Paikallisia eri- 
koisolosuhteita esiintyy kuitenkin paljon. 

Mitoittava jalankulkija voi olla useampi seuraavis- 
ta: 
Vanhuspari yleensä 
Invalidi 

- Äiti ja pikkupyörällä liikkuva lapsi 
- Lapsikolmikko yleensä 

Lasten tarha 
- Koululaisluokka 
Bussiin kiirehtivät lapset, jos koulu on lähellä 

- Bussiin kiirehtivä aikuinen (todennäköisesti nai- 
en) 

- Humalainen mies, jos ravintola on lähellä 



a) Ketka ovat eri suojateiden mitoittavat jalankulki- 
Mitoittavat 	jat? 
j alankulkijat 

b) - Piirrä raittirengas liittymän ympari. Tutki ii- 
Jalankulki- 	meiset oikaisupaikat. Pystyykö esim. aikuinen 
joiden 	oikaisemaan turvallisesti? 
oikaisut 

c) - Tarkista, että oikealle kääntyvän auton kaarresä- 
Kaarresäteet 	de on riittävän jyrkkä auton nopeuden hiljentämi- 

seksi. 

d) 
Autoliiken- - 	Tarkista, 	että 	kääntyvä 	henkilöauto 	voi 	pysähtyä 
teen 	odotus- ennen 	suojatietä 	ja 	väistää 	kevyttä 	liikennettä 
tilat jäämättä 	vaara-alueelle. 

e) Selkeyden 	vuoksi 	pitäisi 	suojateiden 	valojen 	vaih- 
Syttyvätkö tua 	yht'aikaisesti. 	Ainoastaan 	suurten 	kaupunkien 
ja 	sarnmu- keskustoissa 	tai 	muualla, 	missä on 	erittäin 	suuria ja- 
vatko 	suoja- lankulkuvirtoja, 	kannattanee 	harkita 	'vihreätä 	tyh- 
tien 	vihreät jennystä", 	(vrt. 	ukkotesti 	p). 
valot 	yht' 
aikaa? 

f) - 	Tarkista, 	että 	polkupyöräilijätkin 	mahtuvat 	hyvin 
Pyöräilij ät keskisaarekkeelle 	odottamaan 
keskisaarekkeesSa 

g) - 	Tarkista 	syttymis- 	ja 	sammumisajankohdat 	niin, 
Summerit etteivät 	summereiden 	äänet 	kuulu 	ristiin 

Ii 

,'I 
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Opastimien 
sijoitus 
v a a 1< a t a sos s a 

- Tarkista, että Vaiujcn  Vaihuu5a 
katseen siirtaminen on helppo viimeisestä ajoneu-
vosta ensimmäisen ylityksen opastimeen sekä siitä 
muiden ylitysten opastimiin jalankulkijan sijain-
nin ollessa A tai B: 

'ys käntvien autojen ja jalankulijoiden yhteis-
vaiheessa tulisi katseen siirto kääntyvien autojen 
a opastimien vclill olla mandollisimman helppo. 

Eluom. 
4: KAO on iso 
-. VAT 	4Z. OAT 

.z KAS< 	KAT 

•& KBS - KBT 
eli jk-opastimien 
vasenpuolinen si- 
jainti saattaa 
olla parempi kuin 
oikeannuc 1 inen 

k) 
Opastimien 
sijoitus 
pysty tasossa 

1) 
Painonappien 
sijoitus 

- \Jarmista, ettei t tai U sijaitse turhan korkealla 
varsinkin, jos S:n tai 1:n vihreä syttyy aikaisem-
min kuin V:n tai 0:n vihreä. 

- Tarkista, että mandolliset painonapit ovat myös 
pyöräilijöiden ulottuvilla. Ota myös huomioon mah-
dolliset lumivallien muodostamat esteet. 

m) - Onko 	liittymäalue niin hyvin valaistu, 
Valaistus 	että tummissa vaatteissa oleva jalankulkija näkyy 

sateisella säällä riittävän kauas vilkkuvan 	ajo- 
neuvo-opastimen aiheuttamasta häiktisystä huolimat-
t. a? 

n) - Tarkista vihreän vaiheen vähimniäispituus. 	5cm tu- 
Vihreän vaiheen 	lee olla vähintään 
min i mi p i t u u s 

1 ^ II + 1/3 III + S + A sek, missä 

1 	mitoittavan jalankulkijan tarvitsema aika 
suojatien osalla 1 jne. 

III = viimeinen suojatien osa 
A 	yhteisvaiheen autojen aiheuttamaa jalankulki- 

joiden viivytys 
5 	skto i' 	oj5-o 	ajantarve 

0) 	 - farLisfra 1niivi. 	äLn 	vanhainkoteja tai 
Koululuokat, 	kouluja? Joudutaanko kuljettamaan lapsi- tai inva- 
invalidit 	lidikulkueita päivittäin liikennevalojen lävitse? 

Mikäli när on, nejoitä 	On 	o 



p) 	- Mikäli vlityskyky tai liikennevalojen noudattami- 
Lapsipyö- 	nen vaativat suojatien eri osien vihreän eriaikais- 
railijä 	ta syttymistä, tarkista ennakot niin, etteivät ne 

ole niin suuria, että äitinsä kanssa pyöräilemässä 
oleva 5-vuotias jatkaa  suoraan keskisaarekkeelta 
eteenpäin yhä palavaa punaista vastaan. 5-vuotias 
lapsi ei nimittäin täysin ymmärrä liikennevaloja 
eikä aina uskalla tai ymmärrä pysähtyä saarekkeel-
le. 

r) 	- Tarkista, ovatko jalankulkuopastimien ennakot samaa 
Ennakoiden 	suuruusluokkaa kaikissa ohjelmissa. 
samanlaisuus 
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1 	9.2 Miten 
	äräililät on otettu huomioon ('Mummotestit 

Pyöräilijät muodostavat hyvin epäyhtenäisen ryhmän 
mopoista "leikkiajoneuvoihin". Käytännön rajat ajo-
neuvon, pyörän ja jalankulkijan välillä ovat myös 
epatarkat. 

Pyöräilijä kaatuu helposti, ei näe taaksepäin, ei 
kuule ajoissa takaa lähestyviä autoja, pelkää ja 
viistää jalankulkijoita sekä kuolee yleensä osues-
saan yli 50 km/h ajaviin autoihin. 

I 	 PyLirii1ijä liikkuu autojen "jaloissa", vaikkei tien 
suunnittelija ole sitä tarkoittanutkaan. 

Paikallisista olosuhteista riippuu paljon, miten 

1 	 pyöräilijät käyttävät suunniteltuja laitteita. 

Polkupyöräilijät eivät yleensä tunne ajoneuvojen 

I 

	

	 (eli käytännössä autojen) liikennesääntöjä, eivätkä 
autot puolestaan aina väistä polkupyörää. Näin ollen 
saattaa vanha lainsäädäntö vaarantaa liikennettä. 

Kokeneet pyöräilijät ovat konfliktien, vaaratilantei-
den ja onnettomuuksien kautta oppineet omakohtaisia 
liikennetapoja, joiden avulla he omasta mielestään 
parhaiten pääsevät perille. Kuitenkin pyöräilijä on 
valmis esimerkiksi kiertämään ja ottamaan riskejä 
valttyäkseen ajamasta jyrkän reunakiven yli. 

Saapumissuuntia tarkasteltaessa on otettava huomioon, 
että pyöräily on yhtä helppo tien vasemmassa laidas-
sa kuin oikeassa laidassa. 

Pyöräilijä voi laskeutua polkupyörältä ja taluttaa 
sen liittymän läpi ja näin selviytyä liittymän vaa-
rallisimmista konfliktipisteistä. 
Koska ammattikirjallisuudessa ei yleensä ole tuotu 
esiin pyöräilijöiden käyttäytymisen riippuvuutta 
iöstä, voidaan tässä yhteydessä tuoda esiin eräitä 
yleistettyjä ominaisuuksia mitoittavan pyöräilijän 
ominaisuuksien määrittelemiseksi. 

Ominaisuudet 

Naiset ja miehet 
55 v - 100 v 	Yleensä varovaiset. Seuraavat joskus liikennettä. 

Eivät ymmärrä valoja. 	Nopeus 10 ... 15 km/h. 
Eräät eivät näe mitään, eivät kuule mitään, eivätkä 
tiedä J.iikennesäännöistä mitään. 

Naiset 
25 v - 54 v 	Varovaiset. Ovat yleensä oppineet vähiten vaaral- 

lisimmat reitit ja liittymien läpipääsemistavat. 
Nopeus .15.. .20 km/h. 

1 
1 
Ii 



42 

M i e he t 
25 v - 54 v 	\Jalmiit puolustamaan "oikeuksiaan" liikenteessa. 

Pyöräilevät jopa autojen pyöräurissa, ellei pyörä- 
tie ole aurattu. Tuntevat yleensä samoja ajosään-
töjä kuin autoilijat. Nopeus 15...35 km/h. 

Naiset ja miehet 
19 v - 24 v 	Uhkarohkeita, luulevat, että autoilijat kunnioitta- 

vat heitä ajoneuvoina. 	Nopeus 15.. .35 km/h. 

Naiset ja miehet 
15 v - 18 v 	Yleensä varovaisia, paitsi ryhmissä. 	Nopeus 10... 

30 km/h. 

Lapset 
9 v - 14 v 	Käyttäytyminen hyvin vaihtelevaa ja arvaamatonta. 

Eivät ymmärrä ajoneuvosääntöjä täysin. Osaavat 
yleensä varoa tullessaan kevyen liikenteen alueel-
ta ajoradalle. 

Lapset 
5 v - 8 v 	Eivät pysty oppimaan ajoneuvosääntöjä, mutta oppi- 

vat jotenkuten jalankulkusääntöjä. 	Nopeus 5...10 
km/h. 

Yleisten teiden valoliittymissä esiintyvät yleensä 
ryhmät Naiset 25 v - 54 v ja Naiset ja miehet 9 v - 
14 v ja 15 v - 19 v. Muista ryhmistä esiintyy 
y1eensi edustjii hajanaisosti 

Testit 

a) Mikä on mitoittava pyöräliikenne ja koska se esiin- 
Mitoittava 	tyy? Ota huomioon, että koulujen läheisyydessä 
pyöräliikenne 	saattaa pyöräliikenteen huippu olla autoliikenteen 

huipputunnin ulkopuolella. 

b) Kaikki pyöräilijät eivät käytä rakennettavia raitte- 
Pyöräilijöiden 	ja. Onko kaikissa tiesuunnissa kaksipuolinen kaksi- 
saapumiskohdat 	suuntainen hyvä raitisto? Ovatko reunakivikohdat 
sekä tavoite- 	loivennetut ja hyvin pyöräiltävät? 
linjat ja rel- 
tit liittymä- 	Mikäli raitin edessä on jyrkähkö reunakivi, osa 
alueella 	pyöräilijöistä saapuu ajoradan reunassa eikä raittia 

pitkin. 

Onko raitisto toispuolinen? Jos on, niin lähde siitä, 
että suuri osa pyöräilijöistä saapuu raititonta puolta, 
ellei myös maankäyttö ole toispuolinen. Jos käteväm-
piä ylityspaikkoja esiintyy runsaasti ennen liittymää, 
siirtyy liikenne helpommin käyttämään raittia. 

Väljä ajorata ja andas raitti saavat myös pyöräilijöi-
tä siirtymään ajorataa köyttämöön. 



Kun 	 n 	i]v.iLL. 	JviL 
la tavalla poistumiskohdat sekä piirrä ne suunnitel-
makartalle. Piirrä saapumis- ja poistumiskohtien 
väliset suorat TAVOITELINJAT liittymäalueen läpi. 
Pyri painottamaan päätavoitelinjoja. Vertaile pää-
tavoiteJinjoja turvallisiin raittireitteihin. Määrit-
tele, missä oikaisuja tapahtuu ja missä täytyy tes-
tata pyöräilijöiden selviytymistä ajoneuvoina, vää-
rää suuntaa ajavina ajoneuvoina tai jalankulkijoiden 
joukossa ajavina. 

c) Mummokäännöksessä pyöräilijä laskeutuu polkupyörältä 
Mummokäännös 	ensimmäisellä suojatiellä ennen liittymää. Onko ajo- 

kaista tai piennar niin leveä, että auto voi ohittaa 
pysähtyneen polkupyöräilij än? 

d) Tavoitteellista olisi, että pyöräilijät ostoskeskuk- 
Pyöräilijä 	sien ulkopuolella liikkuisivat jalankulkijoiden jou- 
jalankulkijana 	kossa. Suorita näitä pyöräii.ijöitä silmälläpitäen 

ukkotestit. 

e) Säännöistä tietämätön pyöräilijä voi lähteä liitty- 
Opastimien 	mäalueelle silloin, kun ei mikään auto luku tai 
sääntöjen 	vihreä väri näkyy. Vaiheessa, missä oikealle liit- 
vastaisesti 	tyminen on sallittu (liittyy sivutieltä päätielle 
ajaen 	ja kääntyy oikealle), vaikka suoraan ajaminen on 

kielletty, voi pyöräilijä ajaa ulos risteysalueelle 
ja joutua päätietä ajavien tai sieltä kääntyvien 
eteen. Mitkä ovat opasteiden väärinymmärtämisen 
riski ja seuraukset? 

f) "Iso käännös", "pieni käännös" ja risteäminen liene- 
Suoja-ajat 	vät vaarallisimmat suoja-ajan ollessa liian lyhyt. 
ajoneuvojen 	Jos liittymä on laaja, niin esitä suunniteirnakar- 
sääntöjen 	talle viimeisellä vihreällä sekunnilla lähtevän 65- 
mukaan 	vuotiaan (10 km/h) etenemistä ja vihamielisimmän 

ajoneuvoryhmän autojen liikkeelle lähtö. Tilanne 
on erityisen vaarallinen, jos autoilla on lentävä 
lähtö ja ne peittävät toistensa näkyvyyttä. 



1 
	 44 

Miten linja-autot on otettu huomioon (hBussitestit) 

E3usseille ominaista on henkilöautoja hieman pienempi 
kiihtyvyys, linjasidonnaisuus, aikataulusidonnaisuus, 
vaihtelevanpituiset pysähdykset pysäkeillä, etuajo-
oikeus pysäkeiltä lähdettäessä. 

Liikennevalojen asettaminen merkitsee helposti lähes 
aina joukkoliikenteelle haittaa ja viivytyksiä. 

Bussi näkyy hyvin kokonsa vuoksi ja kuljettaja näkee 
hyvin silmäpisteen korkeudesta johtuen. 

Bussitestit 

Testiryhmä 1. 

Miten bussi- 	Mitkä ovat bussiliikenteen määrät? 
liikenne on 
huomioitu? 

a) "Unohtuminen". Valitettavasti liikennesuunnittelussa 
Onko otettu 	ei oteta huomioon tarpeeksi linja-autoliikenteen lin- 
huomioon? 	Joja. Mitoitusliikennettä muodostettaessa myös 50 

henkilön bussi on usein aikaisemmin saanut valitet-
tavasti vain painon 2,5 hay. Näin pieni paino ei 
luonnollisesti ole suhteessa linja-auton aikakustan-
nukseen. 

b) "Tasa-arvoperiaate". Ruuhkatunnin busseille annetaan 
Onko tasa- 	paino 	25 hay (peruste 1: henkilöautossa 1,5 henki- 
arvoperi- 	löä, bussissa 40 henkilöä; peruste 2: Stop and go- 
aatetta 	tilanne on epämiellyttävämpi bussissa kuin henkilö- 
noudatettu? 	autossa). Yleensä voisi käyttää suurempaankin ekvi- 

valenttia, koska pysäkillä odottavat matkustajat 
noudattavat bussiaikatauluja, jolloin kaikki loppu- 
matkan matkustajat kärsivät matkan viiveiden epäta-
saisuudesta. 

c) "Suosimisperiaate". 	]oukko1iikenteen sujuvuutta py- 
Onko suosimis- 	ritään vaalimaan kaikessa liikennesuunnittelussa. 
periaatetta 	Tämä periaate johtaa yleensä joustavampaan liiken- 
noudatettu? 	nöintiin myös henkilöautoliikenteelle kuin "tasa- 

arvoperiaate". Suosiminen on joko "passiivista tai 
aktiivista". 

d) Joukkoliikenteen tarvitsemien liikennöintiolosuhtei- 
Onko suosi- 	den parannusten arvioimiseen käytetään näin ollen: 
minen tasa- 
painoinen? 	"Tasa-arvoperiaatetta" liikennej ärj estelyj en tarpeel- 

lisuutt arvioitaessa ja "Suosimisperiaatetta" lii-
kennejärjestelyj en yksityiskohtaisessa suunnittelus-
sa. 

1 
1 
1 
1 
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TestiryhmLi 2 

So vei t u u ko 	"P a s s 1 i v 1 n en s u o s 1 rn 1 n en" 
ajoitus 
joukkoliiken- 	Selvitä bussin ajo yhteenkytkentäkaaviossa liikenne- 
teelle? 	valojen kautta eri ohjelmissa ja eri ruuhkatilanteis- 

sa. 	Selvitä miten bussi liittyy tai putoaa vihreis- 
tä aalloista. 

- Saapuminen liikennevaloihin (jonotus, odotus, vii-
veet, suoraan läpi) 

- Liikkeelle lähtö vihreällä 
- Pysähtyminen pysäkille (pysähtymisaika riippuu mat-

kustajamääristä) 
- Liikkeelle lähtö pysäkiltä 
- Saapuminen seuraaviin liikennevaloihin 
- Ehtiminen ... jääminen vihreästä aallosta jne. 

Laske valojen aiheuttama viivytys, joka on 
(toteutunut ajoaika) - (ajoaika vakionopeudella) 
- (pysähdykset pysäkillä). 

Vihreät aallot ajoitetaan bussillikenteen mukaan 
ja testatoan. 

Testiryhmä 3 

Miksei ole 	Olisiko jossain työvaiheessa voitu aktiivisesti 
aktiivisesti 	suosia joukkoliikennettä Ilman mainittavia lisä- 
suosittu? 	kustannuksia. 

Joukkoliikennettä voidaan aktiivisesti suosia mm. 
seuraavin tavoin (esimerkit Helsingistä ja Espoos-
ta) 

k) 	Bussille järjestetään kaista, jonka kautta voi vält- 
Oikaisu- 	tää liikennevalot (esim. Ramsayn ranta - Paciuksen- 
kaista 	katu) 

1) 	Busseille järjestetään kaista, jota pitkin pääsee 
Lähestymis- 	liittymään ruuhkautuneen autoliikenteen ohi (Län- 
kaista 	siväylä, Rastaaiantie) 

m) Pulionkaulaan pyrkivien muiden autojen lukumäärä 
Muualle auto- 	säännöstellään liikennevaloin, jolloin bussit voi- 
jonot 	vat liikennöidä ilman mainittavia viivytyksiä 

(Kaisaniemenkatu) 

n) Ruuhkautuneen lilttymän ruuhkautunut tulosuunta tyh- 
Nyhtäistään 	jennetään, kun bussi tulee tai muuten pidennetään 
bussit pois 	bussin tulosuunnan vihreää vaihetta 
ruuhkista 

o) Bussi saa tullessaan sopivan vaiheen tai oman vai- 
Odottaa ei 	heen. 
bussi saisi 

p) Vihreää vaihetta oidennetään bussin ollessa pysäkil- 
Pysäkiltä 	lä, jottei bussin tarvitsisi pysähtyä pysäkin jäl- 
vihreaan 	kelsiin valoihin. 
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1 
9.4 Miten raskaat ajoneuvoyhdistelmät on otettu huomioon 

1 
Miten saadaan raskaat ja isot ajoneuvot valojen 

I 

	

	läpi mandollisimman pienillä haitoilla muulle lii- 
kenteelle? 

Rekka-autoille on ominaista pieni kiihtyvyys sekä 

I 	suuri tilantarve. Tamän johdosta rekat liikkuvat 
muita ajoneuvoja hitaammin paikoissa, missä nopeu-
det vaihtelevat tai kaistat ovat kapeat. 

1 	 Eräiden rekka-autojen liikkeellelähdön matka-aika- 
diagrarnmit on esitetty ao. kuvassa 

U) 

tj[! 	 -- 	 -- 	 - 

vastarnki 4% 	(Sisu R 142 

- 

L) 	--- 	- 	
- 

- - -. 

iwi 	 200 	 300 
Matka (rn) 

Lähde: TVH/Talousosasto 

Rekkatestit 

a) Määrittele rekkaliikenteen määrä ja osuus eri, vuoro- 
Rekkaliikenteen 	kauden aikoina. 
määrä ja osuus 

b) Mäarittele liittymien ja linjaosuuksien liikennöitä- 
Ongelmakohdat 	vyys 	ja päättele siitä, mitkä ovat ongelmakohdat 

rekkojen kannalta ja mikä saattaa olla rekkojen muul-
le liikenteelle aiheuttama maksimaalinen haitta? 

c) Niahtuvatko suurirnmatkin rekat kääntymään silloin, 
Mahtuvatko 	 kun muut saman tulosuunnan liikennevirrat seisovat 
rekat? 	 punaisi-ssa valoissa? 

d) Onko rekkojen mahtumisvaatimus laajentanut liittymää 
Onko laajen- 	niin paljon, että henkilöautot alkavat ryhmittyä 
nettu liikaa? 	väärin tai niiden nopeus nousee, siten että kevyt 

liikenne joutuu vaaraan? 



1 
1 

e) 

I 	Va.ihepyyntö- 
jen jousta-
'Juus 

I Vaihepidennyk-
sen joustavuus 

Onko vaihepyyn töohj atuissa liikennevaloissa rekkoj en 
vihreä l)  saapumisnopeus sujuva? Onko se turvalli-
nen myös niissä tapauksissa, jolloin ei tule vihreä-
tä? 

Onko vaihepidennys riittävä liikkeelle lähtevälle 
rekka-autolle? 

g) 	Selvitä kuormitettujen rekkojen ajo yhteenkytkentä- 
Yhtenkytkentä- 	kaaviossa. Tarkastelu on suoritettava ongelmatulo- 
kaavio 	suuntien ja rekkojen päätulosuuntien osalta seuraa- 

villa lähtöolettamuksilla: 
1. liikkeellelähtö vaiheen ensimmäisenä autona 
2. saapuminen vapaalla nopeudella keskellä vihreätä 

vaihetta 
3. liikkeellelähtö ja ajo liittymän läpi vaiheen 

loppuessa. 

0 

h) 	Joutuvatko rekat jarruttamaan jyrkässä alamäessä, 
Dynamiikan 	lähtemään liikkeelle jyrkässä vastamäessä tai pysäh- 
epäkohdat 	tymään turhan usein? 

k) 	Suurista nopeuseroista johtuen henkilöautot muodos- 
Liikkuvien 	tavat hitaasti liikkuvia jonoja. Fläärittele henki- 
jonojen 	löautojen turvallisuusriskit niiden pyrkiessä ohit- 
ohitus 	tamaan hitaita rekkoja liikennevaloissa sekä liit- 

tymien välisillä linjaosuuksilla. 

1) 	[siintyykö häiriöaaltoja? KLn tiivis autojono jou- 
Häiriö- 	tuu jarruttamaan, häiriöaalto voi esiintyä. 
aallot 

m) 	Miten talvikelin eroavaisuudet kesäkelistä on otet- 
Talvikeli 	tu huomioon? 

1) 	Vihreä saapumisnopeus on se tasainen nopeus, jota 

1 	vaihetta pyytänyt ja saanut ajoneuvo voi ajaa sil- 
mukan ja pysähdysviivan välillä. 



9.5 Miten nopeasti kiihtyvien autojen aiheuttamat vaaratilanteet 
on otettu huomioon (flDragstertestittl) 

Rauhallisessa liikenteessäkin esiintyy ajoneuvoja, 
jotka pyrkivät maksimaalisella kiihtyvyydellä ja 
lievällä nopeusrajoituksen ylityksellä ehtimään mu-
kaan vihreään vaiheeseen, mihin ne normaalilla 
kiyttäytymisellä eivät ehtisi. Näin ne voivat 
muodostaa kaksoisaallon. 

Erityisiä riskejä voi muodostua, jos "dragsteri" 
muodostaa kaksoisaallon vastaantulevan, vasempaan 
kääntyvän eteen (vrt. vasenkääntötesti). 

a) Ehtivätkö lievällä nopeusrajoituksen ylittämisellä 
Ehtiikö 	(esim. 10 km/h) ensimmäiseksi lähtevät autot mukaan 
edelliseen 	edelliseen vihreään aaltoon seuraavissa valoissa? 
vihreään 	Mikäli on mandollista ehtiä, niin ovatko ylinopeus ja 
aaltoon? 	mandollinen yllättävä jarrutus turvalliset. 

Jarrutustarve voi olla yllättävä esim. kääntyvän au-
ton, kevytliikennekonfliktin, valojen vaihtumisen 
tai alamäen takia. 

b) Ehtiikö vasempaan tai oikeaan kääntyvä nopealla liik- 
Pika- 	keellelähdöllä väistettävän liikenteen edelle? 
lähdöllä 	(Huom. Tämän etuilun ei ole todettu aiheuttaneen 
kääntymi- 	useita onnettomuuksia, mutta se aikaansaa epävarmuut- 
nen 	ta ja ärtymystä, mikä saattaa aiheuttaa vaarallista 

toimintaa varsinkin kevyelle liikenteelle.) 
Väistettävä liikenne on joko vastaantuleva ajoneuvo- 
liikenne tai rinnakkainen kevyt liikenne. 
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9.6 Miten liian lhell toisiaan ajavien autojen aiheuttamat 
vaaratilanteet on otettu huomioon ("Periänajotestit") 

Testi on tarpeen paikoissa, missä nopeudet yleensä 
ylittvt 50 km/h. 

Liikennevalo1iittymiss tapahtuvat pernajot voi-
taneen jakaa seuraaviin ryhmiin: 

1. Vihreän vaiheen alussa (liikkee1lelhdissi) tapah-
tuvat onnettomuudet 

2. Keltaisen vaiheen aikana ja punaisen vaiheen al-
kaessa tapahtuvat onnettomuudet 

3. Pitkän, seisovan tai pysähtelevn autojonon pe-
räss tapahtuvat onnettomuudet 

4. Ylitiiviin liikkuvan autojonon pyshtyess kau-
empana liittymst tapahtuvat onnettomuudet 

5. Muut peräänajo-onnettomuudet. 

Puutteellisen tilastomateriaalin takia ei voida sa-
noa mitaan varmaa. Ryhmät 2 ja 4 saattavat olla 
vaarallisimmat. 

a) Miten on varoitettu valoliittymästä (liikennemerk- 
Ennakko- 	ki, pitkä liikennevalopylväs, saarekkeet jne.)? 
varoitus 	Miten liikenteen nopeutta on hiljennetty ja mikä 

on liikennemiljöö saavuttaessa liittymään? 

b) Miten käy välityskyvyn loppuessa, jos ruuhkajono 
Ennakko- 	ulottuu varoitusmerkkien ohitse? 
varoitus- 
ten 
sijainti 

c) Peittyykb ajoneuvo-opastin esim. porttaalipylvään, 
Näkemä- 	rakenteen, puun, kääntyvän rekan tai muun esteen 
esteet 	taakse? 

d) Mitkä opastimet näkyvät taivasta, aurinkoa tai kirk- 
Opasti- 	kaasti valaistuja aloja vastaan? Jos tiellä on 
mien 	korkea nopeustaso ja tasaus on kupera liittymän 
taustat 	kohdalla, saattaa olla tarpeen tehdä fotomontaasi 

tai piirtää perspektiivikuva. 

e) Onko tausta täydennetty taustalevyin tai opastimen 
Taustan 	valovoimaa vahvistettu silloin, kun opastin näkyy 
täydennys 	vasten valoisaa taivasta? 

f) Onko ruuhkasuunnalla tai muuten suurella liikenne- 
Niska- 	virralla aurinko niskassa? 
aurinko 



Maisemakuvan voimakkaasti heijastuvan valon takia ei 
liikennevalo ja sen "palaminen" aina hahmotu ihmis-
aivoissa. Tilanne vaikeutuu lisää, jos matala aurin-
ko on niskassa, jolloin syntyy valoilmiö kaikkiin 
opastimiin (fantom-valo). Epätietoisuus valojen vä-
ristä saattaa aiheuttaa äkkijarrutuksia. 

- g) Miten on huolehdittu oikean 	valovärin 	turvallisesta 

I 
Opastimien 
värin 

näkemisestä niska-auringon 	aikana 	(esim. 	nopeusra- 
joitus, 	valojen 	taustalevyt, 	halogenivalot, 	fantom- 

näkyminen vapaat 	lasit 	jne.)? 

I h) Voivatko 	toisto-opastimet 	sekaantua 	naapuriliitty- 
Naapuri- mään 	tämän 	läheisyyden 	takia? 	(Kriittinen 	etäisyys 
liittymä on 	noin 	100 	m 	2 	+ 	2-kaistaisella 	tiellä, 	1 	+ 	1- 
lähellä kaistaisella 	tiellä 	se 	on 	lyhyempi.) 	Jos 	voivat, 

niin 	miten 	on 	liittymäjakson 	turvallinen 	tyhjennys 
hoidettu? 

I k) Miten 	on 	pysähtyvien 	ajoneuvojen 	lukumäärä 	minimoi- 
Pysähtyvien tu? 	Mitkä ovat minimoimisesta mandollisesti 	lisään- 
ajoneuvojen tyneet viivytykset 	sekä jalankulkijoiden 	ja joukko- 
määrän liikenteen 	heikentynyt 	palvelutaso? I minimointi 

1 



1 
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9.7 Miten vasempaan kääntyvän ja vastaantulevan vaaratilanne on 

1 	otettu huomioon T"Vasenkääntiitestit") 

I 	 Usein saavutetaan valo-ohjauksessa merkittäviä etu- 
ja, jos vasempaan kääntyvat voivat kulkea yhtäaikai-
sessa vaiheessa suoraan vastaantulevien kanssa. 

I 

	

	 Väistövelvollisuuden selkeydestä huolimatta on esiin- 
tynyt liittymiä, joissa on tapahtunut paljon vasen-
kääntöonnettomuuksia. Erillisen vaiheen järjestämi-
nen vasemmalle kääntyville tai yhteisvaiheen käyttä- 

1 

	

	 minen ovat näin ollen muodostaneet ratkaisuvaihto- 
ehdot, joihin joka liittymässä joudutaan ottamaan 
kantaa. 

• 	 Tutkittujen liittymien joukossa esiintyy 1 yhteis- 
vaihetapausta, joista 

I 	 - kandeksassa (8) ei ole rekisteröity yhtään onnetto- 
rn uutta 

- neljässä (4)on "normaali"  määrä onnettomuuksia ja 
- kolmessa (3)on tapahtunut erittäin paljon onnettomuuksia. 

I 

	

	 Vaarallisimmat olivat myös tulleet turvailisemmiksi 
ensimmäisten vuosien jälkeen. 

Suuret poikkeamat onnettomuusluvuissa viittaavat 
siihen, että vasenkääntyminen on turvallinen tie-
tyissä olosuhteissa ja vaarallinen toisissa olosuh-
teissa. 
Olosuhteiden kartoitus on testisarjojen päätehtävä. 
Testit on jaettu kahteen ryhmäan. 

Testeissä a ... g selvitetään yhteisvaiheen etuja 
ja tarpeellisuutta. 
Testeissä k ... t selvitetään yhteisvaiheen riski-
tekijöitä. Riskitekijöiden lukumäärä ja yhteis-
vaikutus 	saattaa rostaa onnettomuuksien määrää. 

Konfiiktihavainnoissa on osoittautunut tärkeäksi 
se, missä yhteisvaiheen ajankohdassa konflikti ta-
pahtuu. 

Seuraavassa on luokiteltu myös tyypillisimmät kon-
fliktialttiit tilanteet. Näiden konfiiktien lisäk-
si tulisi tarkastaa myös peräänajoja, yksittäison-
nettomuudet ja erehtymisestä aiheutuvat tilanteet. 

1 
j 

1. Pikakääntyjä yrittää ennen vas-
taantulijoiden lähtöä (ennen vas-
taantulevan aallon saapumista) 
kääntyä vasempaan. Tilanne on 
yleensä konfli.ktipitoinen varsin-
kin, jos kevyt liikenne lähtee 
yhtäaikaa liikkeelle. 
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2. Kun suoraan ajava jono pääsee 
4, 	liikkeelle ja näyttää oikeuksiaan, 

1 	rauhoittuu tilanne, Konflikti 
voi muodostua, jos vasempaan 
kääntyjä käyttää liian pientä ai- 

1 

	

	kaväliä hyväksi tai ei näe oikeal- 
la kaistalla ajavaa autoa. 

________ 3. Kun 	vastaantuleva 	jono on 	ajanut, 
pääsee kääntyvä 	jono ajamaan. 

u 1 	g Jonon 	loppupäässä ajetaan nopeam- 
min 	eikä väistetä niin herkästi, 

o vaikka kevyt 	liikenne vielä kul- 
_________ kee. 

4. Vaarallisimmiksi muodostuvat 
konfliktit, kun myöhäinen vastaan- 
tulija pyrkii saamaan takaisin 
suoraan ajavan oikeudet käänty-
vien loppujonosta, jonka väistä-
misalttius on pieni. 
Kääntyvä voi myös uskoa, että hä-
nellä on jälkivihreä, vaikka ei 
ole. 

a) Mitkä ovat liittymän kiertoajat yhteisvaihein ja 
Kiertoaiko- 	erillisvaihein ohjattuna? 
jen pituus- 
erot 

b) Ovatko 	rakenteet (kaistat, saarekkeet, pylväät, 
Rakenne- 	portaalit jne.) samat yhteisvaiheliittymässä kuin 
erot 	erillisvaiheliittymässä? 

c) Mikä on yhteisvaihe- ja erillisvaihejärjestelyn kus- 
Kustannus- 	tannusero? (esim. rakenne-erojen, kiertoerojen joh- 
erot 	dosta) 

d) Käyttäytyvätkö liittyrnän liikennevirrat ennen- 
Ennen- 	tilanteessa yhteisvaihetyyppisesti vai erillisvaihe- 
miljöö 	tyyppisesti? 

Yhteistyyppisessä l.iikennemiljöössä kaikki ovat va-
rovaisia ja valmiit väistämään. [rivaihemiljöössä 
etuajo-oikeutetut autot ajavat lujaa, eivätkä ole 
valmiita väistämään. 

e) Pysyykö ympäristön liikennemiljöö yhteisvaihe- vai 
Muuttuuko 	erivaihetyyppisenä vai suoritetaanko laajempia 
ympäristö? 	liikennejärjestelyjä? 	(vrt. d-kohta) 

f) 

I 	Järjestelyjen 
vaikutus 
ympiristäön 

1 

Kestääkö ympäristö liikennevalojen tai miljöön muu-
toksen nostamaa nopeutta? 
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1 
g) 	Oppivatko jalankulkijat ja pybraillij5t noudattamaan 
Kevyt 	erillisvaihejärjestelmän yleensä monimutkaisempia 
liikenne 	valoja ja autojen suurempia nopeuksia? 

1 Pitkämatkaisella 	liikenteellä 	saattaa 	olla 	pienempi 
Pää- 	ja 	si- väistämisalttius 	kuin 	paikallisella 	liikenteellä. 
vutien 	toi- Mikä 	on 	pitkämatkaisen 	liikenteen 	osuus? 
minnallinen I luokka 

I 
k) 
Nopeudet 

Onko 	odotettavissa, 	että 	50 	km/h 	ylitetään 	yleises- 
ti 	liittymässä? 

1) Ovatko 	autoilijat 	valmiit 	ottamaan 	riskejä 	esim. 

I Liikenne- liikenneverkon 	puutteellisen 	välityskyvyn 	aiheutta- 
stressi man 	stressin 	takia? 	- 

m.) Joutuvatko vasemmalle kääntyvät ylittämään 	kaksi I Ylitettävät vastaantulevaa kaistaa? 	Onko kummankin kaistan 
kaistat nopeus yhtä korkea ja mikä se 	on? 

1 n ) Näkevätkö 	vasempaan 	kääntyvät 	vastaantulevat autot 
Näkyvyys vastasuunnan 	vasempaan 	ryhmittyneistä 	autoista huo- 

limatta? 

0) 	 Onko suojatie niin kaukana suoraan menevän liiken- 
Kevyt lii- 	teen kaistasta, että vasenkääntyjä voi edetä aske- 
kenne 	leittain? 

p) 	Ovatko vihreiit ajat pidemmät kuin mitä liikenteen 
Vihreän 	määrä edellyttää? 
ajan pi- 
tu u s 

I 	r) 	Katkaistaanko vastaantulevien vihreä vaihe samalla 
Katkaisu 	tavalla kaikissa ohjelmissa? Käytetäänkö vasemmal- 

le kääntyville lisäopastinta vai ei? 

1 	s) 	Tuleeko kaksoisaalto vastaan? (eli esim. pääaalto 
Kaksois- 	ja liittyvä aalto saman vaiheen aikana? Houkutte- 
aalto 	leeko viisuuriaikaväli vasemmalle kääntyjiä? 

1 
1 
1 
1 
1 
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ID. 
ESIMERKKI TESTISARJOJEN KYTLiSTÄ Kt 67 'JALTIONKADUN LIITTYMN 
SOVELLETTUNA 

Esimerkin avulla pyritn havainnollistamaan testi- 
kysymyksiä ja samalla antamaan lisiitietoja niiden 
sisallösta. Esimerkkiliittymiksi on valittu Seinä-
joen kaupungin alueella oleva kantatien 67 Valtion- 
kadun 1iittymi. 	Syyt valintaan ovat seuraavat: 

- liittym 	sisiiltäi hyvin paljon yleisen tien valo- 
liittymn tavallisia ominaisuuksia 

- liittymss on tapahtunut paljon onnettomuuksia ja 
perusteluja tarvitaan mandollisissa muutossuunni-
te imi ssa 

- konfiiktilaskenta on suoritettu liittymssä 

- Liikkuvalla poliisilla on nopeuden valvontatieto-
ja liittymsti 

- suunnitelmaa koskevia tietoja ja kannanottoja 
oli tiedossa 

Valtionkadun liittymn trkeimmt tiedot on esitet-
Ly seuraavasti: 
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___ .. _____ - ________________ 

) se k. 

Ohjelma 2 
(ilta) 

)s.k 

Ohjelma 
(piv) 

- LI1hLYMA 	Kt 67 / Valtionkatu 	SEINÄJOKI 

7, RYHMÄKOHTAINEN AJOITUS 

k. 

Ohjelma 3 
(aamu) 

.•--•I•-u••IIIUIuIIII•IwuuIu.uI--•—uI-lI-u•Iw•uIuI-- 

INIDI I.rnauiuInmul 

k. 

.au.wu.uuIuuuuuIIiuuIuuuuuu.u.uuauuIIIu.uuI.0 
iimu.i.uuuuuuuuiiiinrnunumuaaien.mi,miiiEiiiuwwu 
uIuIwNumuInnmmnuIunwrnIuRu1nnuuuIn 

nuI!ummruliflUuihunmsuuIuuunIunuuiuuInwIu 
iinirniniin.sniu.nui.mnuinu.a.n.m.ne. iiiuiu.iuin. 

Ohjelma 4 
(piv3) 

 



LIITTYMP: 	Kt 67 / Veltionkatu 	SEINJ0KI 

8. SUOJA-AJAT (s) 

ALKAVA OPASTINRYHMA 

JfT 

	

'C 	7 	4 12 
8 

e 

	

f 	j4lO4 

	

. 9 	. 
h 9 

9, LIIKENNEMÄÄRÄT (autoa/h) 
ti 12.6.1979 	ke 15,5.1979 
7.00-8.00 	15 • 30-16 • 30 

1 	 - 	 3 

317 	 tci 	542 	- 
c 	 -4 

JIL 	 iIL 'ol l— 	- 11co 	 L 

C) - I2' 	—228 	'356- -'-' 
67 -i 	4 991 	1126- 	r- 1911 

Ir 	itr 
- I 	319 	1 	'- 	625 

160 	 4 	452 

10, SUORITETUT MUUTOKSET 
- lisätty ohjelmia 08,1975: -ohjelma 3 90 s (aamu) 

-ohjelma 4 70 s (päivä) 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ONNETTOMUUDET 

LIITTYM 	: 	Kt 67 / Valtionkatu Onn. Vak. Pvm. Klo. Sä Keli Huom 
SEINJ0KI n:o aste 

354-76 ti 	23.03 9.40 kirkas kuiva 

ka 	 696-76 354-76 pe 	26..03 10.50 pilvip. kuiva 

ka 	 1646 7 696-76 Q ma 	31.05 l7.50 kirkas kLiiva ede1l. 	aja- 

4  nut ei 	erot 
tanut opas- 

_____________ timen vri 
(aur. 	hik. 

723-76 0 ti 	15.06 16.35 kirkas kuiva 

A 889-76 0 ma 2.08 11.45 kirkas kuiva 

157-77 1105-76 0 ti 	14.09 20.30 vesis. mrk 

AI3'7 23-76 	 ka 1427-76 su 	14.11 21.00 kirkas jinen 

1662-76 0 to 	16.12 16.15 kirkas jinen 
) 	

kaQ 	

1859_78 
984-i7 	 'jk 1663-76 0 ke 	22.12 22.20 pilvip. jinen 

B 	-C 	88-77 1646-76 C) su 	19,12 18.00 lumis. jinen 

354-76 	.\ 1698-76 Q pe 	31.12 22.05 1uis. jinen 

354-76 	\ 30-77 ( pe 	14.01 13.20 pilvip. jinen 
889-76 	ka 

1105- 76 1427 _ 76ka 88-77 Q ma 	17,01 7.45 kirkas jinen 

1662-76 	 1-78 4  157-77 0 	1 to 	15.04 10.41 pilvip. kuiva 

1663-76 775-77 Q ti 	17.05 12.25 kirkas kuiva 
698-76 984-77 0 	1 la 	25.06 1,30 pilvip. kuiva vilkulla 

30-77 1131-77 su 	24.07 14.45 kirkas kuiva 
ka 

1-781 ka 	 1 131-77 0 su 	1.01 18.00 lumis. jinen - 
0 	alkoholi 
• 	päin punaista 	1:1000 

1859-78 pe 	27.10 18.09  vesis. mrk 
________ 	_________ 	_______________ 1889-78 _____ ke 	1.11 12.20 kirkas mrk 



1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 

KAPASITEETTI, 	KYTTSUHDE S 	kyllästymisliikenne autoa/gh 
q 	liilennevirta autoalh 
g 	vihreän vaiheen pituus (s) 
K 	kapasiteetti autoa/h 
X 	käyttösuhde LIITTYMJ: 	Kt 67 / Valtionkatu, 	SEINJOKI 

KAISTAT LIIKENNETILANNE PVI4. 'KLO. 

) 	-S 

Ö7-tS-0AoÖ 

VAIHEKAAVIO 

2.  

_______ 	_______ 

DI ______________ 
l.tc_3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ 

j T 	24. ( 
______________ 

. 	UO.S.'1 ICIS - )3Ö ____ 

- 

____ ____ ____ ____ ____ 

4j 
____ ____ ______________ 

OHJELMA:_t.Tb ____ c10s OHJELMA: 	C :O OHJELMA: 	C 	1O 
t 

o ri) 
' 

S 
(perus- 
arvo) 

s q q/S g K X S q q/S g K X (0 S q q/S g K X 

/ I'-oo 2o IOÖ 22'O O22 31 50 C2 2.0 1300 10 0Mi 
i 
()(Soi 

C 
(&3) 2.0 300 t'iÖ 01l 2) 

O,3( 
(oi-) 

2. O 1 s fao 30 22 50 1.5 1 	06 230 0»T 1' 
O 

(() 
() 

)5 100 k,) O ' 
..LÖ OZ 

(03) 

B 3 1500 10 1 .0Ö 3 L  0 0 2.3 (i2) 
so 
(OÖ) (jfl) Ö ISO 0 106 (Y.) 

330 
(2Ö) 

O,?O 
() k I 560 iSÖ Ol7 o 

c:ioo) 2L_) 
_______ _±___ JSOQ 10 1500 V10 0I3 '1 2.0 )15Ö 100 3/) ' " 10 /566 50 Öfl ' 

S '0 roo 2o Öt -t2. 0 Ö3o 20 0Ö )20 0(51 3) (Ö,L+) 20 1 	OÖ IÖ O,0I (2J,) 
830 
(i) (o, -}) 

c. Jo röö 2-,ö 3,/' ' 20 fl3o 12.6 c « Zo JR-oo Ilo 0ö/0 " _________ 
________ - _______ (0 10 2-10 O,L OS/ (0 11 00 200 O,8 

j c) o,Q 0 12.00 I0 OS - 
SgÖ 

) O,L.f0 

D 1500 10 ____ ___ ___ ____ ___ () ___ ____ ___ (_) ___ 



10.1 Miten jalankulkijat on otettu huomioon Valtionkadun 
liittvmässä. Ukkotestit 

Jalankulkijat ovat 
yleensä työmatkalla 
olevia aikuisia. 
Raitisto on puutteel-
unen. Jk-liikenne-
määrät ovat pieniä. 

a) 
Mitoittavat 	

jk:t ke 16.5.1979 jalankulki- 	
klo 15.30 - 16.30 jat 

Veri kko 
D, Pohjoinen 

000 
JL 

o-i 	L 0 Itikka 	 Lepue 
10— 	—10 

A, Logj 10 - 	f 	1 	C, Itä 

322 

Va1t1onktu 

B, Etelä 

- —c 

- - —KT67,LAPUA 

10 m 

b) 
Jalankul- 
kijoiden 
oikaisut 	D 

I. 1 
0 

	

TIKKA - 
	 olkal- F 

	

__ 	 - A ____ 	
E 

(\i 

\\G 

VALTIONKATU 

c) 
Kaarre-
sä tee t 

TIKKA - 
- - C 20 _ 

L HE 

G 

VA LTIONKATU 

Piirtämi1Ui 	raitti- 
rengas" ajorataosuuk-
sien ympäri voidaan 
yleensä helposti ha-
vainnollistaa, miten 
peittävä ja houkutte-
leva raitisto on. 
Tässä tapauksessa on 
oikaisu mandollinen. 
Suunnassa 0 ei ole 
juuri havaittu jk- 
liikennettä. Koska 
pienen riskikuormi-
tuksen lisäksi mah-
dolliset oikaisijat 
voivat turvautua saa-
rekkeeseen, ei suoja- 
tien puuttumisesta 
aiheutune vaaraa. 

Ajourien kaarresätei-
tä jyrkennettiin tun-
tuvasti liikennevalo-
suunnitelman yhtey- 
dessä, joten vauhti 
hidastuu hyvin eikä 
tuota vaaraa kevyelle 
liikenteelle yhteis-
vaiheessa. 

____ - c 
r 

- - —KT67.LAPUA 



Suojateiden "aallot" on alla esitetty jalankulkijoi-
den 1,2 m/s ja polkupyörien 3,0 m/s mukaan sekä suo-
jatien E-F että G-H osalta. 

£ 	F 

1 
	 61 

d) 
Autoliiken-
teen odo-
tustilat 

e) 
Syttyvätkö 
ja samrnu-
vatko 
suoj atien 
vihreät 
valot 
yht' aikaa? 

Kääntyvien (erkane-
vien) autojen sucja-
tilan pituus on n. 
8 m ja leveys on yli 
5 m, joten se hyvin 
riittaä yhdelle hen-
kilöautolle (hätäta-
pauksessa kandelle), 
joten kaäntyjien ei 
tarv itse puristautua 
jalankulkijoiden 
eteen väistääkseen 
suoraan ajavia. Ete-
lästä oikealle liit-
tyvillä on taas oma 
kaista, jolloin ne 
eivät ole kenenkään 
edessä. 

1 
1 
1 
1] 

1 
I 
II 
II 
II 
II 

ii 
II 

ITIKKA - - - - 
- 

AJ "--- 1 c 
HE  

\G 
\ 

VALTIONKATU 

- c 
- _KT67.LAPUA 

Lyhyimmissä eli 70 sekunnin ohjelmassakin ehtivät jalan- 
kulkijat yli, vaikka E ja F loppuisivat yht'aikaa. 
C voisi myös alkaa hieman myöhemmin kuin A (vrt. 
dragster-testi b, "pikakääntyminen", jolloin F:ää 
voitaisiin myös pidentää 	loppupäästä 2 . . . 3 
sekunnilla. 

'Ii 
II 
II 

Se, että E alkaa hieman ennen F:öä, ei leveiden ajo- 
ratojen vuoksi liene vaarallista (vrt. ukkotestit h 
ja i, mutte.i liene v1ttimätöntkn. II 
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ii 
1 
1 
1 
II 

Suojateiden 6 ja H 	osalta voidaan todeta, että 6 
alkaa liian aikaisin ja H loppuu turhan myöhan. 

f') 	Pyshdys suunnassa G-H on ikavä. Saareke on n. 2 m 
Pyöräilijt 	eli riittava. Jyrkkien reunakivien ja pitkittäis- 
keskisaarek- 	raitin puuttumisen takia pieni pyöräliikenne ei käy- 
keella 	tä suojatieta G-H, vaan pysyy ajoradalla, joten kes- 

kisaarekkeen kapeuden ongelma ei liene mainittava. 

g) Kaikilla 	suojateillä on jk-valoon kytketty summe- 
Summerit ri. Suojateiden eriaikaisuudesta johtuen kuuluu jk- 

valojen vaihtuessa erilaisia ja vaihtelevia summeri- 
ääniä joka suunnasta. Orientointi vaikeutuu, mikäli 
jokin summeri on rikki. 

h) Tarkastelukuvaisa on yhteisvaiheen konfliktiautot esi- 
Opastimien 	tetty vaaleina ja vaiheen vaihtumisen konfliktiautot 
sijoitus 	tummina. Suoraan ajavan vaiheen loppumisen jälkeen 
vaakatasos- 	("alkupunaisella") ajava auto lienee suuren nopeuten- 
sa 	sa takia vaarallisin. 

TIKKA 	

tAPUA 

B 	 8 
VALTIONKATLJ 	 VALTIONKATU 

Suunnitelman opastimet 	Parempi sijoitus 
(oikeakätinen) 	(liittympuo1einen) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Iii 
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Vaiheiden 	vaihtuessa 	on 	konfiikti 	C-F 	vaarallisin. 
Toiseksi 	vaarallisin 	lienee 	konfiikti 	A-E. 	Ajoradan 
leveyden 	vuoksi 	on 	kulma 	pisteestä 	1. 	pieni 	ja 	help- I po. 	[:n 	vaihtuessa 	vihreäksi 	ennenkuin 	F 	saattaa 
kuitenkin 	hämata. 	Konflikti 	A-E 	poistuisi, 	mikäli 	E 
alkaisi 	vähän 	myöhemmin, 	jolloin 	suoja-aika 	A-E 	tu- 

I lee 	ylipitkäksi. 	Saarekkeelle 	jäänyt ja 	H:ta 	ylittä- 
yö 	(pisteessä 5) 	näkee autot samassa suunnassa kuin 
H:n 	opastimen. 

I Yhteisvaiheessa näkyy pisteestä 6 opastin G 	täysin 
eri 	suunnassa 	kuin 	kääntyvät autot. 

1 k) Koska 	pylväät ovat 4.5-metriset ja jk-opastimet nii- 
Opastimien den 	latvassa, 	on 	niiden 	näkemisen 	pystykuirna 	turhan 
sijoitus suuri. 	Tämä 	koskee 	varsinkin 	kapeampia 	ajoratoja 	0 

I pystyta- ja 	H. 	Näissä 	sivutien 	pylväiden 	ei 	olisi 	tarvinnut 
sossa olla 	4.5-metrisiä. 

1) Painonappeja 	ei 	ole. 	Kuitenkin, 	jos 	olisi 	ollut, I Painonap- niin 	risteyspuoleisten 	valopylväiden 	pitäisi 	olla 
pien 	si- suojatien 	tuntumassa eikä 	saarekkeen 	kärjessä. 

I joitus "Liittymäpuo1einen" 	sijainti 	on 	selkeämpi 	myös 	pai.- 
nonappien 	kannalta 	kuin 	"oikeakötinen". 	Liittymä- 
puoleisessa 	sijoitetaan 	kaikki 	painonapit ja jk- 
opastimet 	yhteen 	linjaan, 	jolloin 	valinta 	on 	helppo. 
Oikeanpuoleisessa 	saattavat painonapit joutua 	eri 	puo- I lille 	(tai 	tarvitaan 	kaksinkertainen 	määrä), 	jolloin 
jalankulkija 	keskusaarekkeella 	ei 	tiedä, 	kumpaako 
suojatietä 	varten 	ne 	ovat 	(vrt. 	Helsingin 	Pohjois- 1 ranta 	x 	Liisankatu). 

Pöötietä 	ajavien 	au- 

1 Valaistus tojen 	nopeus 	on 	vil- 
kullaoloaikana n. 

0 	70 km/h. 	Kriittinen 
1LJ 	 kohta on päätien 	kes- I / 	x 	 kisaareke, 	missä 	ja- 

X 	__________ 	lankulkija voi pii- 

1 
• TIKKA - - - - - 

'1' 
loutua 	vilkkuvan 
lan ja saarekkeen 

A1 '- - -KT?.LAPUA 	heijastuvan 	jakaja- j - 	- 	«, 
HE 	merkin 	taakse. 

1 
x 

1 
VALTIONKATU 

1 
II 
1 



n) 	 ITl)KA - - - 	 Kriittiset osat 

A:___KT67.LAPUA 	
F-E ja H-G 

VALTIONKATU 

K3vely- 	 Vihre4n 
suunta 	Miriniptuu 	 Pituus 	(lyhyin) 

E - F : 12 + 3 + 2 + A = 17s + A 	21s 

F - E 	10 + 4 + 2 + A = lBs + A ^ 27s 

0 - H 	10 + 4 + 2 + A 	lBs + A ^ 22s 

H - 0 : 12 + 	+ ?^ 	 = 17E. 	f\ < 20n 

Niin 	A 	saa 	olla 	4.. .5 	sek, 	mika 	riittänee 	tässä 
tapauksessa. 

o)  Kouluja, 	lastentarhoja, 	vanhainkoteja, 	invalidi- 
Koululuokat kouluja, 	sosiaalitoirnistoja, 	sairaseläketoimistoja 
Invalidit jne. 	ei 	ole 	lähistölla. 

p)  Ennakot 	ovat 	liian 	suuret, 	jolloin 	vaaratilanteita 
Lapsipyö- voi 	muodostua 	(vrt. 	ukkotesti 	e). 
räilijä Lapsien 	vähäisyys 	liikennemäärissä ei 	vapauta niiden 

huomioonottamisesta 	koska vaara saattaa olla suurim- 
millaan, 	kun 	lapsi 	on pyöräilemässa kauempana kotoa 
oudossa 	ympäristössä. 

r) Ennakot ovat 	samat paätien 	yli. 	Sivutietä 	ylittävät 
Ennakoiden sen 	sijaan 	joutuvat eri 	vaiheissa odottamaan 	eri 
samanlai- pituisia 	jaksoja 	keskisaarekkeella, 	mikä 	saattaa 
suus aiheuttaa 	ereidyksili. 
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10.2 Miten pyöräilijät on otettu huomioon Valtionkadun 
liittymässä, Mumrnotestit 

65 

a) 
1i toittava 
pyörä- 	pp:t Ke 16.5.1979 
liikenne 	klo 15.30 - 16.30 

V.rikko 

010 

JL 

It1kk 	o 	 L o 	_Z_ Lapue -4 	10—. 	—3 i.p. 57 
r 4 

-,tr 
10 1 11 

432 

Valtionkatu 

b 
Pyöräilijöiden 
saapumiskohdat 
sekä tavoite- 
linjat ja rei-
tit liittymä- 
alueella 

Pyöräilijät ovat 
yleensä työrnatkalla 
olevia aikuisia. 
Eläkeläisiä ja lap-
sia saattaa joskus 
esiintyä myös. 
Liikennemäärät ovat 
varsin pienet pait-
si huippuneljännes-
tuntina 

0 	 ______ _________ 
ITIKKA— 	- - 	_____ 

	

______ -"1 	 _________ 
- 

-4,'-- 

-—KT67.LAPUA 	

A _KT61.LAPUA 

1 T 1KK A 	 ' 

' 1 B 
VALTIONKATU 

_ tavoitelinjat 	"raittireitit" 
_ "todennäköjset VALTIONKATU 	 ajoneuvoreitit" 

Raitiston ollessa puutteellinen pyöräilijät käyttä-
vät ajoratojen reunoja ja päätien pohjoispuoleista 
piennarta. Hankalin "ajoneuvoreitti" lienee Valtion-
katu-Itjkka. 
Jalkakäytävät ovat kapeita (2.5 m) ja suojateiden 
kohdalla oleva reunakivi on jyrkkä, minkä johdosta 
harva pyöräilijä käyttää raittia. 

c) 	Mummokäännös voi tapahtua ajosuunnissa [apua - 
Mummokaannos 	\Jaltionkatu ja \ialtionkatu - Itikka. Lapualta - 

Valtionkadulle voi pysähtyä pientareella liiken-
nevalopylvään takana turvassa (pisteeseen 1.). 
Valtionkadulta - Itikalle joutuu ajoradalle pysäh-
tymään (pisteeseen 2.). 	Pysähtyminen ei liene vaa- 
rallinen, koska etelästä oikealle liittyvän auton 
ajonopeus on pieni. 



10.3 Miten linja-autot on otettu huomioon Valtionkadun 
liittymässi, Bussitestit 

Testiryhmi 	Bussiliikenteen 	Varikko 1. 	rnirjit keskiarvo- 
vuorokauden aika- 	0 0 0 
na ei ole esitet- 
ty suunnitelmas- 	L 
sa. 	Ne on arvi- 	

5 	Leptia 
oitu eri tie- 	

30 -, 	r 50 
doista. 	 i t r 

90 0 50 

80 ,.D1  40 

Veitionkatu 

67 

3), b), 
c), d) 
Onko otet-
tu huomioon 

Suunnitelmassa on noudatettu unohtumisperiaatetta. 
Syyt löytyvät "ajan hengestä", pienistä bussiliiken-
nemöristä, pienistä taidoista ja puutteellisista 
keinoista. 

Passjjvisessa suosimisessa olisi kiertoaika mandol-
lisimman lyhyt ja bussien piasia11isesti kiytt-
mät vaiheet ylimitoitetut. 

Nöin ei ole Valtionkadun liittymissi. 

Yhteenkytkennst syntyy myös turhia viiveita. 

- odotusajat 	- A kyttösuhde 0,30 - 0,64 
liittymän 	- B jonoja ei esiinny 
tulosuunnissa - C 	- 	- 

- 0 ei linja-autoliikennetta 

laksimiviiveet ja keskimöäräiset viiveet: 
viive mak .(s) 	viive keskim. (s) 

tulo- 
suunta a 	1 	p 	a 	1 	p 

45 	59 	45 	11 	20 	14) 

0 	70 	58 	50 	27 	19 	18 

36 48 	36 	7 	13 	10 

- ehtiminen 	- suunnassa I-L pyskki on Itikan liittymn 
vihren 	jälkeen - sijainti voisi olla parempi en- 
aaltoon 	nen liittymi aaltojen kannalta 

- suunnassa L - 1 pysikki on Itikan 1iittymin 
jälkeen, mikä ei hitaan aallon johdosta ole 
haitaksi 
kuvat 1 ja 2) 

Testiryhm 
2. 

Soveltuuko 
ajoi tus 
joukkolii-
ken teelle 
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1 
1 	 - viiveet Itikassa (L-41 suunnassa) 

tulo- 	max. viive (s) 	keskim. viive (s) 
suunta 	a 	i 	p 	a 	i 	p 

A 	57 	63 	74 	18 	22 	39 

- sallitut pysikkiviiveet, jotta bussi ehtisi aal-
t oon: 

- aamuruuhka 20 .. . 50 s 
- iltaruuhka 10 ... 35 s 
- pivliikenne 10 . . . 20 s 

Testiryhm 
3. 

Miksei ole 
aktiivises-
ti suosittu 

k) 	Valojen kiertokaista (oikotie) olisi ollut mandol- 
Kierto- 	lista rakentaa suunnassa Valtionkatu - Lapua. 
kaista 	Oikotie olisi liittynyt kantatiehen STOP-kilven ta- 

kaa. Saattaa olla, että kaistan rakentaminen olisi 
kalliimpi kuin sen hyöty. 

1) 	Lahestymiskaista olisi ollut mandollinen Valtionka- 
Lhestymis- 	dun suunnasta. 
kaista 

Lahestymiskaistan hyöty on kuitenkin pieni, 
koska bussi pääsee heti ensimmäiseen vaiheeseen 
(ja aaltoon) mukaan. 

m) Valtionkadun välityskyvyn riittess ei tarvittane 
Muualle 	varastoida autoja muualle jonottamaan. 
autojonot 

n) \Jalikoiva vaihepidennys ei ollut käytännössä mandol- 
Nyhtis- 	linen vielä 1975, elektronikan alhaisen kehitysas- 
tn bus- 	teen takia. 
sit ruuh- 
kista 	Vastaus on sama testikysymyksi1l o ja p. 
pois 

Nykyisin suunniteituna olisi bussien poisnyhtisy 
saattanut olla kannattava. 



10.4 Miten raskaat ajoneuvoyhdistelmat on otettu huomioon 
Valtionkadun liittymässä, Rekkatestit 

a) 
Rekkalii- Raskaat ajo- Rekkaliikenteen 
kenteen Varikko neuvot osuus 	liiken- 
määrä 	ja (ti 	12.6.79 teestä on nor- 
OSUUS 3 	0 	1 klo 15.30-16.30 maali 	teiden 

L. autoa/h) luokat huomioon 
59 0 	 L 	72 ottaen. 

Itikka ' - Lapua Suurin 	osuus 
6 	- rekkaliikentees- 

i 	t tä 	kulkee 	valo- 
20 	0 	16 jen 	ollessa 

toiminnassa. 
26 4/T 38  
Valtionkatu 

Rekat 
0 0 0 (katp + kapp, 

L autoa/h) 
25 0' 	 23 

19 
26 - 	—18 

26 

tr 
102 	— 

sis 

b) Liittyma 	sijaitsee ratapihan 	alikulun kaivannon 	lai- 

Ongelma- dassa, 	minkä 	johdosta liittymästä on noustava 	joka 

<ohdat suuntaan 	paitsi Lapuan 	suuntaan 	(itään). 

(Pohjoinen 	n. - 	4.5 	%) 
Länsi - 	2.5 	% 
Etelä - 	3.0 	% 
Itä + 	1.5 	... 	2.0 	% 

c) 
M ah t u v a t ko 
rekat 

d) 
Onko laa-
j ennettu 
liikaa 

e), f) 
Vaihepyyn-
töjen ja 
-pidennyk-
sien jous-
tavuus 

Liikkeellelähtö on nousuissa vaikea ainoastaan täy-
den kuorman rekoilla. Myös pysähtyminen alamäessä 
voi vaikuttaa turhalta. 

Yhteenkytkennässä olevat ongelmat on käsitelty koh-
dassa g. 

Liittymä on kantatieliittymänä suunniteltu rekkojen 
mahtuvuutta silmälläpitäen. 

Ei ole laajentunut. Liikennevalosuunnitel.man yhtey-
dessä on pienennetty kaarresäteitä ja supistettu 
ajorata nimenomaan liikatilan haittojen välttämisek- 
si. 

Esimerkkitapauksessa ei ole vaihepyyntöjä eikä pi-
dennyksiä. 
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g) 
	 71 

Yh te en k y t- 
kentä- 
kaavio 

- 

70 

_ 19 

0 

1 TIKKA 

KT8I 

VALTION KATU 

h) 	AJOSUURL8 I- L 	ylLimäki n. 2.5 %) 

Dynamiikan 
epäkohdat 	1) Lähtö ensimmäisena: 

- 52 tn rekka ehtii hyvin vaiheen alkuun 
- 19 tn rekka joutuu taas pysähtyrnään uudelleen 
- Itikassa yksi kaista suoraan; saattaa aiheuttaa 

kiilaustilanteita 

2) Keskellä vaihetta saapuvalla ei ole ongelmia 

.$) Vaiheen lopussa liikkeelle lähtevä ei ehdi aol-
toon mukaan loppunopeuden ollessa 38 km/h (eli 
yleensä hyva) 

Ajosuunta L - [ (alamaki) 

1), 2) 

- nopeammat henkiluautut voivat. ohittaa rekat he-
ti Itikan jälkeen 

- aallon hidastus ennen \Jaltionkadun liittymää 
- loppunopeus 30 km/h, joten ei liian nopea. 



1 
k) 
Liikkuvien 
jonojen 
ohtus 

1) 
Hairioaallot 

m) 
Talvikeli 

72 

Itikan liittymäss erkanee kantatien oikea kaista 
oikealle, vasen kaista kulkee suoraan. Lisiksi on 
rakennettu ryhmittymiskaista vasempaan. 	Jrjestely 
vaatii kaistanvaihtoa mandollisine kiilauksineen. 
Flenkilöautoilla on Valtionkadun tapauksessa aikaa 
ohittaa rekka nro 1 (vrt. testi g). Nämä ohittaneet 
autot joutuvat kuitenkin Itikan liittymässä pyshty- 

ri 

Hi i' öaollot ii enev 	vhoi set hyviin vi ii tyskyvyn j oh- 
dosta 

Talvikel H ei ole nuuririitelmassa ei:ityisoeti oteLu 
huomioon. 	yiY een huomioonot.amseksi ei ole iby- 
cl e t ty. 

10.5 Miten nopeasti kiihtyvien autojen vaaratilanteeton 
otettu hudmioon Valtionkadun liittymäss, Dragstertestit 

a) 	Vaarallisimmat ovat Itikan liittymäss vaiheen alus- 
Lhtiikö 	sa etelsta liittyneet autot. Myös Vaitionkadun 
edelliseen 	liittymssä etelästi tullut ja ensimmisen vasem- 
vihren 	paan liittynyt voi ylioupeudel].a poL4 Itikassa mu- 
aaltoon 	kaari vihrelir naltuen 

7O 'L4 
L ' 

• 	 5 

s 

- 

• 
50 

/1 
- 	 1 

0 

ITIKKA 	

KT67 

VALTiONXAT U 

Vaarallinen aukko 
(n. 10 s aukko, 
jonka j1keen tu-
lee edellisestä 
liittyrnast ete-
lst liittynyt) 

j 
1 



1 
b) - 	Saman 	vaiheen 	eri 	osatulosuuntien 	etiisyydet kon- 
Pikalöhdöl- fliktipisteisiin 	(autoliikenne). 	Av 	on 	niin pie- 
l 	känty- ni, 	ettei 	sillö 	ole 	merkitystä. 	Cv 	on 	iso, ja I minen voisi 	lihteö 	n. 	2 	sek 	myöhemmin 	kuin 	A, 	jolloin 

etuilu 	olisi 	mandoton. 

iTI<K.A - 	- - - 

1 
A 	 -K T 67. 1. A 

1 
VALTIONKATU 

LiikrrL 	LisyydEt 	Aikoero (len- 	Huom. 

I 	 t.ivi lahto 
40 km/h) 

Av - Cs 	25 - 18 	n. 0.5 s 	ovat niukat 

F1v - As 	22 - 20 	n. 0 s 

Jalankulkuvaiheet alkavat n. 2 sek ennenkuin känty-
vät autovaiheet alkavat, jolloin jalankulkijat ehti-
\iit suojatielle ennen autoja. 

10.6 Miten liian lhel1ä toisiaan ajavien autojen aiheuttamat 
vaarafITnteet on otettu huomioon Valtionkadun liittymäss, 
Per n a j 0 te s t i t 

Koska kantatien nopeustaso nopeusrajoituksesta 
huolimatta on ennen valoja 	noin 60 .,. 80 kni/h 
1iittymss ja liikennevalojen jälkeenkin on n. 60 
km/h, on testi varsin tarpeellinen. 

a) 	Liikennevalojen varoitusmerkit on asennettu seuraa- 
Ennakko- 	vasti: 
varoitus 	- tulosuunta C: 250 m 	(1) 

A: ennen Itikan liittymää (L) 
B: ei ole 	(E) 

Idästä tultaessa vaihtuu liikennemiljöö kaupunki-
maiseksi juuri ennenliittymää, joten varoitus lie-
iee riittavä. Suunnasta 8 (etelästä) tulevat ajavat 
hiljaa kaarteiden ja liittymisen johdosta, joten 
varoitusmerkki on tarpeeton. 
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b) Koska vi1ityskyky on riittv, jonot. eivät kasva 
Ennakko- 	varoitusmerkkien ohitse. 
varoituksen 
sijainti 

c) Opastimet näkyvät riittvn kaukaa eivtk j 	ra- 
Naikem- 	kenteiden taakse. 
e s teet 

d) Ei ole ongelmia, koska tien tasaus on kovera ja tie 
Opastimien 	on leikkauksessa, jolloin opastimet näkyvit maanpin- 
taustat 	ta taustana. Maanpinta on tosin auringon valaisema 

i1tapäivillii, mutta liikennevalot erottunevat kui-
tenkin. 

f) Niska-aurinko on klo 18 1nnesti. 	Riski on olemassa, 
Niska- 	jos joku jarruttaa fantomivaloihin, koska lintinen 
aurinko 	saapumissuunta on alamkea. 

g) Koska opastimet ovat 	200 mm ja nopeusrajo.itus on 
Opastimien 	50 km/h, ei ole tarpeellista kiytt 	tehokkaampaa 
varin 	valoa. 
n ä kymin en 

h) Lihe1lii ei ole toista va1o1iittymd. 	Itikkaan on 
Naapuri- 	etisyytta n. 300 m. 
liittym 
1he1l 

k) 	Dragstertestin a) (kohta 10.5) yhteydessä on esitet- 
Pysähtyvien 	ty matka-aikadiagrammi. Sen mukaan saapuu kantatie- 
ajoneuvojen 	tä ajava pääaalto Itikan liittymästä lännestä hie- 
miärän 	man hidastettuna. 
minimointi 

Itikan liittymästä pohjoisesta liittynyt aalto lä-
hestyy punaisia valoja ja joutuu pysähtymäan. 

Etelästä liittynyt aalto sen sijaan katkaistaan vaa-
ral1isst kandessa ohjelmassa. 

Idästä tuleville on annettu mandollisimman pitkä 
vihreä vaihe, jolloin mandollisimman vähän autoja 
joutuu pysähtymään. 	Vaihe on kuitenkin ilman piden- 
nyksiä. 



/ 

.10.7 	IL° 	J±LIL_IL±j•I. 	L±1I_L 
II 	 -- - 	 - 	L 	2_L±._t it 	1 it 

8) 	 Ero uo riert 	1 Lj) 	teisjaibien 	v<si. 

Kierto- 
aikojen 	 Yhteisvaihein - 2 vaihetta eli C = 60 s 
pituuserot 	Erillisvaihein - 3 vaihetta eli C = 75 s 

b) 	 Rnkoriteel 	000l samot ohl8uStavasta ri:ippumata. 
Rakenne- 
erot 

c) 	 Erillisvaihejärjestelyn valolaitteisto on n. 10000,- 

Kustannus- 	kalliimpi kuin yhteisvaihejärjestelyn valolaitteis- 
erot 	 to. Laitteistoon on kuitenkin huomioitu lis/vaiheen 

rakentamismandollisuus. 

d) 	 Autoliikenteen ennen-miljöö on erillisvaihet)yppinen 
Ennen- 	 seuraavista syistä: 
miljöö 

1. Suoraan ajavat ylitt/)v0t yleisesti nopousrajoi-
tusta, eivätkä pysty väisti.hiio0n alueraoituksen 
loppumisen ja alamäen takia 

2. JalankuH• 	nii 	 LWn 	0 roEer ukio ei ole 
he 

IJUUH 	itrteiio too no se, eLLi 
pyöri1ijät käyttävät raitistee e 	e' 1 ISHHdCH 

Lakia alorataa tai piennarta. 

e) 	 Liittmän vrnpiiristöss 	ei suoriteta muutoksia lii- 

Muuttuisi- 	kenrevalojer paknn amisen vhteydess0 
ko ympäris- 
tö muuten 

f) 	 Liikennevalot 	hentävOt ylinopeuksia, jolloin mil- 

Muuttavat- 	jää paranee liittymössli. 
ko valot 
ympäristön 

g) 	 On epävarmaa, miten kevyt liikenne käyttäytyy, koska 
Kevyt lii- 	paikkakunnalla ei aikaisemmin ole ollLlt liikenneva- 

kenne ym- 	loja. 
päristössä 

h) 	 Pitkämatkaista liikennettä on yli 20 %, joten se on 
Pää- ja 	 merkittävä. Vasempaan kääntyvä liikenne sen sijaan 
sivutien 	 on pääasiallisesti paikallista tai seudullista. 
toiminnal- 
linen 
luokka 



1 
	 76 

1 	k) 	50 km/h ylitettäneen paljon jatkossakin varsinkin, 
Nopeudet 	jos päätien vihreä vaihe on turhan pitkEi. 

1) 	Liikennestressiä "Helsingin tapaan" ei ole havaittu. 
Liikenne- 
stressi 

m) 	Vasemmalle erkaneva joutuu ylittämään kaksi kaistaa. 
Ylitettävät 	Oikean kaistan nopeus vaihtelee käantymisen takia. 
kaistat 

n) Näkyvyys on erittäin hyvä, koska vastasuunnan vasen- 
Näkyvyys 	kääntöliikenne on mitätöntä luokkaa. 

o) Vasempaan kääntyvä voi edetä askeleittain. 
Kevyt 
liikenne 

p) Päätien 	vihreät 	ajat 	ovat 	välityskyvyn 	kannalta 	tur- 

Vihreän han 	pitkät. 
ajan 
pituus 

r) Vastaantulevien katkaisun 	vihreän 	vaiheen 	ajankohta 
Katkaisu vaihtelee, 	mikä 	aiheuttaa kääntyjälle 	epävarmuutta 

siitä, 	onko 	jälkivihreä 	alkanut 	vai 	ei. 	Jälkivih- 
reä 	tarvinnee 	lisäopastinta. 

3) Kandessa 	ohjelmassa 	tulee 	kaksoisaalto 	vastaan; 	jäi- 

Kaksois- kimmäisen 	aallon 	alta ei 	vasempaan 	kääntyvä jono eh- 
aalto di 	eikä 	sitä 	aina 	ymmärretä 	väistää. 	Tämä 	on 	ent- 

Lain 	vaarallista 	nopeusylityksiin 	(ks. 	testi 	k) 	yh- 
d i s te t ty n ä. 
Muutoksia on 	suoritettava. 
Erillisiä vaiheita ei 	välttämättä 	kannata 	tehdä 	epä- 
seivien 	kevytliikennejärjestelyjen 	ja 	puuttuvan 	auto- 
matiikan 	takia. 

1 
1 
1 
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