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TIIVISTELMÄ  

Selvityksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan ruuhkien vaikutuksia sekä 
niiden kohdentumista. Lisäksi käsitellään ruuhkan määrittämistä  ja  ruuhkautu-
misen syitä. 

Ruuhka syntyy, kun väylää pyrkii käyttämään tiettynä ajankohtana enemmän 
ajoneuvoja kuin väylä pystyy välittämään. Ruuhkassa ajoneuvot häiritsevät 
toistensa liikkumista, mistä aiheutuu jonoja  ja viivytyksiä.  Matka-ajan pidentymi

-sen  johdosta ajomukavuus kärsii, varmuus perilletuloajankohdasta menetetään 
 ja  tuottavuus alenee. 

Ruuhkaliikenteessä  ajavan ajoneuvon epätasainen  ja nykivä  eteneminen 
sisältää useita kiihdytyksiä, hidastuksia  ja pysähdyksiä.  Tästä johtuen 
polttoaineenkulutus kasvaa  la  melu sekä pakokaasupäästöt lisääntyvät. Poltto-
aineen lisääntyneestä kulutuksesta seuraa välittömiä lisäkustannuksia. Melu  ja 
pakokaasupäästöt  vaikuttavat ihmisen terveyteen, viihtyvyyteen  ja  elinympäris-
töön. Ruuhkainen liikenneväylä aiheuttaa myös visuaalisia ympäristöhaittoja  ja 
estevaikutuksia.  

Ruuhkassa ajoneuvojen välisten konfliktien määrä kasvaa, mistä johtuen 
onnettomuuksien määrä lisääntyy. Onnettomuuksien vakavuusaste kuitenkin 
pienenee. Lisäksi ruuhkaiset olosuhteet vaikeuttavat pelastustoimenpiteitä. 

Kaikki yksilön  ja  yritysten kokemat ruuhkan haitat kohdistuvat lopulta  koko 
 yhteiskuntaan tuotannon alenemisena, elämän laadun huonontumisena, yhdys-

kuntarakenteen muutoksina  ja  suurina lisäkustannuksina. 

Työn toisessa osassa käsitellään aamu-  ja iltaruuhkaa  pääkaupunkiseudulla 
kantakaupunkia lukuunottamatta. Helsingin seudun ruuhkat johtuvat pääosin 
liittymien ylikuormittumisesta. Väyläkapasiteetti  on  alueella liittymien kapasiteet-
tia riittävämpi. 

Ruuhkan vaikutusten selvittämiseksi  on  tutkittu erikseen liittymiä  ja linkkejä. 
Ruuhkautuvana liikennevaloliittymänä  on  pidetty liittymää, jossa esiintyy 
säännöllisesti jonoa aamu-  ja iltahuipputuntiliikenteessä,  koska ajoneuvot eivät 
pääse liittymästä läpi ensimmäisellä vihreällä. Linkkiä pidetään ruuhkautuvana 
silloin, kun nopeusalenema normaaliin päiväliikenteeseen verrattuna  on  vähin-
tään  10 km/h. Ruuhkautuvien  valo-ohjaamattomien liittymien vaikutusten  on 

 oletettu tulevan lasketuksi linkkilaskelmien kautta. 

Pääkaupunkiseudulla syntyy ruuhkan aiheuttamia lisäviivytyksiä  900 000 
ajoneuvotuntia  vuodessa. Siitä aiheutuva viivytyskustannus  on 60  miljoonaa 
markkaa. Yhden aamuruuhkan viivytyskustannus alueella  on 160 000  markkaa 

 ja iltaruuhkan  90 000  markkaa. Keskimäärin  10 % huipputunnin  aikaisesta 
matka-ajasta  on  ruuhkan viivästyttämää. Kehä  I  sekä liittymä Vihdintie - 
Hämeenlinnanväylä - Hakamäentie  ja  väli Turunväylä - Paciuksenkatu - Man-
nerheimintie ovat seudun ongelmallisimmat alueet. Ylimääräisten viivytysten 
lisäksi alueen ruuhkista koituu ympäristöhaittoja sekä vaikutuksia polttoaineen- 
kulutukseen, turvallisuuteen  ja  maankäyttöön. 

Ruuhkakustannuksilla  voidaan perustella merkittäviä investointeja väylästöön. 
Vielä tehokkaampaa  on  liikenteen kysynnän muokkaaminen liikenneinformaa-
tiota  ja  ohjausta tehostamalla. 



Effekter och kostnader av trafikstockningar  I  Helsingforsregionen 

 Nyckelord: trafikstockningar, rusningskostnader  

SAMMANFATFNING  

I den  litteraturinventering, som ingår  I  utredningen, studeras trafikstockningars 
effekter. Dessutom behandlas definiering av trafikstockningar och orsakerna  till 

 dem. 

Trafikstockning uppstår,  då  vid  en  viss tidpunkt fler fordon försöker använda 
trafikieden  än  vad leden förmår förmedla.  I en  trafikstockning stör fordonen 
varandra, vilket medför köer och fördröjningar.  På  grund av förlängda restider 
minskar körkomforten, förloras vissheten om framkomsttidpunkten och minskar 
produktiviteten. 

Ett fordon i rusningstrafik rör sig ojämnt och ryckigt vilket innebär ett flertal 
accelerationer, retardationer och stopp. Därigenom ökar bränsleförbrukning, 
buller och emmissioner.  Den  ökade bränsleförbrukningen medför direkta 
merkostnader.  Buller  och emmissioner påverkar mänskors hälsa, trivsel och 
livsmiljö.  En  överbelastad trafikled medför också visuella miljöolägenheter och 
barriäreffekter. 

Vid trafikrusning ökar antalet konflikter mellan fordonen, vilket ger fler trafik-
olyckor. Olyckornas skadeföljd minskar  dock. Trafikstockni ngarna  försvårar 
eventuella räddningsarbeten. 

Alla  de  effekter av trafikstockningar, som individer och företag upplever, riktar 
sig slutligen  mot  hela samhället i  form  av minskad produktion, försämrad 
livskvalitet, förändringar i samhällsstrukturen och avsevärda merkostnader.  

I den  andra delen av utredningen behandlas morgon- och kvällsrusningen  I 
Helsingforsregionen  undantaget stadskärnan. Trafikstockningarna i Helsingfors- 
regionen beror i huvudsak  på  överbelastning av anslutningar. Linjekapaciteten 

 är  i allmänhet större  än  korsningskapaciteten. 

Effekterna av stockningar har studerats separat för korsningar respektive 
länkar.  En  signalreglerad korsning har ansetts vara stockad, om köer förekom-
mer varje morgon respektive eftermiddag pga att fordon ej kan forcera kors-
ningen  under den  första grönperioden.  En  länk anses vara stockad, om has-
tigheten sjunker mer  än 10 km/h  jämfört med  normal  middagstrafik.  De  icke 
signalreglerade korsningarna anses bli beaktade vid länkberäkningarna. 

Trafikstockningarna förorsakar merfördröjningar om  900 .000  fordonstimmar  per 
år  i Helsingforsregionen.  Den  härmed relaterade kostnaden  är 66  miljoner  mark. 

 Varje morgonrusning kostar  160.000  mk  och eftermiddagsrusningen  90.000  mk 
 i fördröjningar.  I  genomsnitt  är 10%  av restiden  under  topptimmen fördröjd av 

stockningar.  Ring I,  korsningen Vichtisvägen - Tavastehusleden - Skogsbacka-
vägen samt avsnittet Aboleden - Paciusgatan - Mannerheimvägen  är de  mest 
problematiska i regionen. Förutom att stockningarna förorsakar  extra  fördröj-
ningar medför  de  också miljöolägenheter och påverkar bränsleförbrukning, 
trafiksäkerhet och markanvändning. 

Rusningskostnaderna motiverar investeringar i trafiklederna. Ännu effektivare 
 är  det att styra trafikefterfrågan med effektiverad trafikantinformation och 

trafikstyrning. 



The impacts of road traffic congestion and their costs In the Helsinki metropolitan area 

Key words: traffic congestion, congestion cost 

ABSTRACT  

ln  the literature part of this study the impacts and the incidence of congestion 
are examined. Definitions and causes of congestion are also discussed. 

Traffic congestion arises when there are more people trying to use a given 
transportation facility during a specific period than the facility can handle. 
Vehicles interfere each other's mobility, which causes queues and delays. And 
because travel time becomes longer, comfort, reliability and efficiency decrea-
se. 

Stop and go traffic is characteristic to congestion. That kind of driving includes 
many accelerations, decelerations and stops. These increase fuel consumption, 
noise and emissions. The extra fuel consumption causes direct costs. Noise 
and air pollution influence health, comfort and environment. Congested corri-
dors may also add to the barrier effect in communities. 

Congested conditions increase conflicts between vehicles, which increases the 
amount of accidents. Yet lower speeds diminish severity. Response time by 
emergency services is greatly increased as congestion impedes rescue service. 

All those impacts experienced by individuals and companies finally effect the 
whole society through reduction in production, deterioration in quality of life, 
changes in community structure and massive extra costs. 

The research part of this study concentrates on the morning and evening peak- 
hour congestion in the Helsinki metropolitan area without the downtown. 
Congestion in the area mainly originates in overloaded intersections. Capacity 
of the links is more sufficient than that of the intersections. 

To research the impacts of congestion in the area intersections and links are 
studied separately. An intersection is  considireci  to be congested when queues 
appear regularly, because vehicles cannot pass the intersection during the first 
green. A link is congested, when the mean speed falls at least 10 km/h compa-
red to the speed in daytime. 

Extra delays in the area caused by congestion are in total 900 000 vehicle- 
hours per annum. This causes additional delay costs as much as 60 million  FIM 

 yearly. The cost of a morning rush-hour congestion delay in the area is 160 000 
 FIM  and the cost of an evening rush-hour congestion delay is 90 000  FIM. ln 

 the average 10  %  of the travel time during peak-hour is delayed by congestion. 
Ring road I and the intersection  Vihdintie - Håmeenhinnanväylä - Hakamäentie 

 and the route  Turunväylä - Paciuksenkatu -  Mannerheimintie  are the most 
problematic in the area. Environmental hazard, extra fuel consumption, impacts 
on safety and land use are also suffered in the area. 

The congestion cost can be reduced by investment in the network. Still more 
effective is demand management by traffic information and other measures.  



AL KU S  ANAT  

Tielaitoksen  liikenteen hallinta -projekti käynnisti  1993  selvityksen ruuhkien 
vaikutuksista. Selvityksellä haluttiin  mm.  arvioida kuinka paljon ruuhkat maksa-
vat yhteiskunnalle  mm. ajanhukkana, ajokustannuksina  ja ympäristöhaittoina. 

 Näin toivottiin löytyvän perusteita  mm.  liikenteen  hallinnan  kehittämiselle. Työ 
 on  ollut samalla dipl.ins. Satu Kotituomen diplomityö, jonka valvojana Teknilli-

seltä korkeakoululta  on  ollut apul.prof.  Matti Pursula.  

Selvitys  on  kaksijakoinen.  Ensin  käsitellään ruuhkien määrittelyä sekä ruuhkien 
kerrannaisvaikutuksia yleisesti. Tämä  osa  perustuu kirjallisuusselvitykseen, 
jossa  on  tutkittu tutkimuksen yleisiä ruuhkamäärittelyjä sekä ruuhkan kerran-
naisvaikutusten arviointimenetelmiä. 

Toisessa osassa  on  selvitetty pääkaupunkiseudun ruuhkien astetta, muodostet-
tu laskentamalli ruuhkien arvioimiseksi ylikysyntätilanteessa valo-ohjatussa 
liittymässä sekä  em.  tekijöiden perusteella arvioitu ruuhkien kokonaiskustannus 
pääkaupunkiseudulla. 

Raportin laatimisesta  on  vastannut Satu Kotituomi,  jota  työssä ovat avustaneet 
dipl.ins.  Kristian Appel  ja dipt.ins.  Matti  Kokkinen, kaikki Traficon Oy:stä. Tielai

-toksen  puolelta työtä  on  johtanut dipl.ins. Kari Karessuo. 

Helsingissä joulukuussa  1994 
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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena  on  selvittää ruuhkien aiheuttamat haitat verrattuna 
tilanteeseen, jossa liikenne kulkee häiriöttä. Työn kirjallisuusosassa tarkas-
tellaan ruuhkan määrittämistä, syitä  ja  vaikutuksia sekä vaikutusten kohdentu

-mista.  

Ruuhka  on  seurausta kysyntään nähden liian vähäisestä palvelujen tarjonnasta. 
Ruuhkassa ajoneuvot estävät toisiaan liikkumasta vapaasti, mistä aiheutuu 
jonoja  ja viivytyksiä.  Liikenteen sujuvuuden lisäksi ruuhka vaikuttaa ympäristöön 

 ja  turvallisuuteen. Vaikutukset kohdistuvat sekä yksityiseen ihmiseen että 
elinkeinoelämään. Viime kädessä haitat kohdistuvat  koko  yhteiskuntaan suurina 
lisäkustannuksina, tuottavuuden menetyksenä  ja  pitkällä aikavälillä yhdys-
kuntarakenteen muutoksina. 

Tutkimusosassa  keskitytään säännöllisesti esiintyviin aamu-  ja iltaruuhkiin 
 pääkaupunkiseudulla kantakaupunkia lukuunottamatta. Ruuhka aiheuttaa 

alueella huomattavia lisäkustannuksia sekä lisäksi vaikutuksia, joita ei voi 
arvottaa. 

Ruuhka, kuten kauneus,  on  katsojan silmässä (ITE  1985).  Ongelma Helsingissä 
ei ole samanlainen kuin  New  Yorkissa, eikä  New  Yorkissa samanlainen kuin 
Pariisissa. Kuitenkin ruuhkan kokeminen  ja sen  aiheuttama harmi sekä halu 
tehdä ongelmalle jotain voivat hyvin olla samanlaiset kaikissa näissä kaupun-
geissa.  

2 	RUUHKIEN MÄÄRITTELY  JA  MITTAAMINEN  

2.1 	Määrittely 

Kun kulkuväylää pyrkii käyttämään tiettynä ajankohtana enemmän ajoneuvoja 
kuin väylä pystyy välittämään tiettyjen hyväksyttyjen viivytysten  ja  mukavuus- 
tason puitteissa, syntyy ruuhka (ITE  1989).  Jokainen liikenteeseen tuleva "uusi 
ajoneuvo alentaa liikenteessä  jo  mukana olevien matkanopeuksia  ja  kasvattaa 
näin matka-aikoja (LU  1988).  

Tieteellisessä mielessä ruuhkalle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 
Ruuhkan määrittely  on  suhteellista  ja sen  tulisi perustua käyttäjien tuntemuksiin 

 ja  reaktioihin eikä teknisiin  tai  taloudellisiin tehokkuusmittoihin  (ICE 1989). 
 Minkälainen ruuhka  on  vielä hyväksyttävää,  on  arvostuskysymys  ja  riippuu pal-

jolti ruuhkan kokijasta  ja  sijainnista  (kuva  1). 
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RUUHKIEN MAA RITTELY  JA  MITTAAMINEN 
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Kuva  1. 	Ruuhkan kokeminen  on  suhteellista (APU  33/1993).  

Ruuhkaa esiintyy sekä toistuvana, kysynnän kasvusta  johtuvana  ilmiönä, 
lähinnä liikenteen  huipputuntien  aikana, että  odottamattornana  yllättävän 
tapahtuman  (esim.  onnettomuus, huono  sää)  aiheuttamana.  

Huipputunnista  puhuttaessa käytetään usein sanaa ruuhka-aika.  On  huomatta-
va, että tuona aikana ei välttämättä esiinny lainkaan varsinaista ruuhkaa,  tai  sitä 
esiintyy  vain  joissakin pisteissä.  

Huipputuntien ruuhkaliikenne  muodostuu kandenlaisesta liikenteestä: pai-
kallisesta  ja  läpiajoliikenteestä.  Paikallinen liikenne käyttää  ruuhkaista  reittiä, 
koska vaihtoehtoista reittiä ei ole.  Läpiajoliikenne  käyttää reittiä, koska kuljettaja 
pitää sitä  edullisimpana vaihtoehtoisiiri  reitteihin verrattuna.  (ITE  1985.) 

2.2 	Mittaaminen  

2.2.1 	Yleistä 

Ruuhkat maanteillä  ja  kaupungissa esiintyvät eri aikaan  ja  kohdistuvat  erityyppi
-seen  liikenteeseen. Maanteiden  ruuh  kat  aiheutuvat pääasiassa vapaa -ajanviet-

toon  liittyvästä liikenteestä  ja  ajoittuvat  viikonloppuihin.  Kaupunkien ruuhkat 
aiheutuvat  työmatkaliikenteestä  ja  ajoittuvat  arkiaamuihin  ja  -iltapäiviin  (Neste 
1 989).  Seuraavassa  on  esitetty erilaisia kirjallisuudessa  esiintyneitä  ruuhkan 
mittaamisen apuvälineitä maantie-  ja  kaupunkiliikenteessä.  

2.2.2 	Ruuhka maanteillä  

2.2.2.1 	Palvelutasoluokituksen tunnuslukujen  käyttö ruuhkan 
mittarina 

Kuvassa  2 on  esitetty  HCM  1985:n  mukainen  palvelutasoluokitus. 

SUO 
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RUUHKIEN MAA RITTELY  JA  MITTAAMINEN  

A 	 - 

e .  

. 	:I.  

•[ff  

A 	-  ajaminen lähes vapaata  ja  vaivatonta  

B 	-  ajo-olosuhteet hyvät  
-  ohittaminen helppoa  

C 	-  liikenne sujuu  kohtalaisesli,  mutta häiriöt mandollisia  
-  jonoja alkaa esiintyä  ja ohittanilnen  tulee vaikeaksi  

D 	-  liikenne  jonottunutta  ja häiriöherkkää 
-  ohittaminen hyvin vaikeaa  (riskiohituksia) 

äkkijarrutuksia  esiintyy  (peräänajovaara)  

E 	-  liikenne  ruuhkautunutta,  jatkuvaa jonoa  
-  ohittaminen lähes mandotonta  (ja  hyödytöntä)  
-  ajaminen rasittavaa: nopeus vaihtelee paljon,  ketjukolanen  vaara 

 - sivutieltä  pääsy  erttäin  vaikeaa  

F 	- tie tukkeutunut 
-  autot matelevat  ja pysähtelevät 

Kuva  2. 	Palvelutasoluokkjen  kuvaus  (Tielaitos  1991).  
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Koska liikennettä palvelutasolla  E  voidaan  sen  kuvauksen perusteella pitää 
ruuhkautuneena, voidaan maanteiden ruuhkan rajan määrittämisessä käyttää 
apuna palvelutason tunnuslukujen (viivytysprosentti, keskimääräinen  mat

-kanopeus  sekä kapasiteetin käyttöaste) arvoja.  (Neste 1989.)  

Esimerkkinä voidaan tarkastella kaksikaistaista tietä, jonka mitoitusnopeus  on 
96 km/h  (taulukko  1).  Palvelutasolla  E on  viivytysprosentti  yli  75.  Ruuhkan mää-
rittäminen lähtee siten yksittäisestä autosta, jonka etenemistä rajoittaa  auto, 

 jota  ei voi ohittaa  (Neste 1989). Eli  liikenne  on  ruuhkautunutta  kun keskimäärin 
yli  75  %  matka-ajasta ajetaan edellä ajavan viivyttämänä. Liikenteen ruuh-
kautuminen  on  siten keskiarvo yksittäisten autojen kokemasta ruuhkautumises-
ta. Nopeuden alenemisen perusteella ruuhkaa  on  silloin, kun keskimääräinen 
matkanopeus (kaikkien autojen keskinopeus tieosuudella) laskee yli  20  %.  

Taulukko  1. 	2-kaistaisen  tien palvelutason määräytyminen (TF?B  1985). 

Kaksikaist.  tiet  

vilvytys-  nopeus'  v/c 2  
pros. 3  96 km/h 

A <30 >93 <0.15 
B 45 88 0.27 
C 60 83 0.43 
D 75 80 0.64 
E 75 72 1.00  

* mitoltusnopeus  
2  v/c =  palvelutason  liikennemäärän  suhde  välityskykyyn 
'  osuus matka-ajasta jonossa ajaen (osuus  ajoneuvoista,  

joiden aikaväli edessä ajavaan  <5 s)  

Eri tietyypeille  on  määritelty eri palvelutasojen maksimiliikennemäärät (taulukko 
 2).  Palvelutason  E  liikennemäärän ylittyessä  syntyy ruuhka.  Täten  esimerkiksi 
 10,5  metriä leveällä normaalilla valtatiellä ruuhkan rajana voitaisiin pitää keski-

määrin  10 000  ajon./vrk.  (Neste 1989.)  



lielilkenteen  ruuhkien vaikutukset  ja  ruuhkakustannukset pääkaupunkIseudulla 	15  
RUUHKIEN MÄÄRITTELY  JA  MrITAAMINEN  

Taulukko  2. 	Yleisimpien kaksikaisfaisten tietyyppien ilkimääräiset  maksi- 
mi  KVL-aivot eri  palvelutasoilla  (Tie-ja  vesirakennushallitus 

 1986). 

MAKISYYS-  PALVELU- PALVEt.0 KVL 

rIETYYPPI  
LUOKKA TASO VIRTA huipputuntiliikenteen  osuus KVL:sta 	(%)  

SF 

ML  LPT (ajon/h)  lo 12 14 16 

A 350 3300 2800 2400 2100 

B 640 6100 5100 4300 3800  

MOL  ML 1 C 1030 9800 8100 7000 6100  

Ohitus-  13 1695 16100 13400 11500 10100  

osuuksta  90 8  £  2465 23400 19500 16700 14600 

A 265 2500 2100 1800 1600 

o 470 4500 3700 3200 2800 

ML 3 C 780 7400 6200 5300 4600 

O 1165 11100 9200 7900 6900 

C 1715 16300 13600 11600 10200 

A 215 2000 1700 1500 1300 

B 485 4600 3800 3300 ,2900 

12,5/7,5 ML 1 C 825 7900 6500 5600 4900  

Ohitus-  0 1480 14100 11700 10000 8800  

osuuksia  60 8 C 2240 21300 17700 15200 13300 

A 135 1300 1100 900 800 

B 335 3200 2700 2300 2000 

ML 3 C 620 5900 4900 4200 3700 

13 935 8900 7400 6300  SSOO  

C 1650 15700 13000 11200 9800 

A 160 1500 1300 1100 1000 

13 390 3700 3100 2600 2300 

10,5/7,5 ML 1 C 680 6500 5400 4600 4000  

Ohitus-  0 1240 11800 9800 8400 7400  

osuuksia  50 8 E 2175 20700 17200 14800 12900 

A 100 900 800 700 600 

13 270 2600 2100 1800 1600 

ML 3 C 500 4800 4000 3400 3000 

O 760 7200 6000 5100 4500 

1445 13700 11'.00 5800 8600 

A 110 1000 900 700 600 

B 280 2700 2200 1900 1700 

8/7 ML 1 C SOS 4800 4000 3400 3300  

Ohitus-  0 940 8900 7400 6400 5600  

osuuksia  40 8 1905 18100 15100 12900 11300 

A 60 600 500 400 400 

13 195 1800 1500 1300 1100 

ML 3 C 365 3500 2900 2500 2200 

0 555 5300 4400 3800 3300 

C 1260 12000 10000 8,00 7500 

r 1  
P9  =  0.02  

=  0.05 
 HTK  0.95  

sutztaIak  65/35  
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2.2.2.2 	Ruuhkatasomittareiden määrittämi nen  moottori-  ja  valta- 
teille Yhdysvalloissa  (Turner 1992) 

Palvelutasot  E  ja  F  kuvaavat ruuhkautuneita olosuhteita. Palvelutasot  on 
 määritelty  mm.  väylän ajoneuvotiheyden  ja käyttösuhteen (liikennemäärä /  ka-

pasiteetti) avulla. Koska käyttösuhde ei teoriassa voi ylittää arvoa  1 ,0 (lii-
kennemäärä  ei voi olla kapasiteettia suurempi), ei kysynnän ylittäessä tietyn 
tason palvelutason avulla pystytä erottelemaan ruuhkan suuruutta, joten palve-
lutasokäsitettä ei voi käyttää ruuhkan varsinaisena mittarina. Palvelutasolla  F 

 kysyntä ylittää kapasiteetin  ja käyttösuhde  alkaa pienetä kun taas ajoneuvo- 
tiheys kasvaa. Käyttösuhdetta  on  kuitenkin perinteisesti käytetty kuvaamaan 
huipputunnin olosuhteita. Ilmoittamalla  sen  lisäksi ruuhkan kestoaika pystytään 
ruuhkaa kuvaamaan paremmin. 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin ruuhkan tasoa erilaisilla 
käytössä olevilla indekseillä. Näiden avulla taas pyrittiin löyl:ämään ruuhkan 
tasoa kuvaavia, helposti laskettavia mittareita. Laskuissa oletettiin ruu hkaviivy-
tyksia syntyvän  jo palvelutasolla  D,  minkä vuoksi ruuhkan rajana pidettiin 
käyttösuhdetta  0,77 (moottoriteillä  palvelutason  D raja).  Eri kaupunkien 
liikennemäärä-, ruuhka- ym. tietoja käyttäen laskettiin kaupungeille alueelliset 
RCI-  (Roadway Congestion Index), CSI- (Congestion Severity Index)  ja LMDI F-
indeksit  (Lane-Mile Duration Index LOS F). RCI on  vuorokauden ajoneuvo- 
mailien suhde ruuhkautumisrajan mukaisiin vuorokautislin ajoneuvomaileihin, 
joille  on väylätyypeittäin määritetty vakioarvot käyttösuhteen  perusteella (käyt-
tösuhde yli  0,77). OSI  ilmoittaa viivytykset ajoneuvotunteina milloonaa ajomailia 
kohden. LMDI F  on  laskettu kertomalla ruuhkautuneet kaistamailit ruuhkan 
(palvelutason  F) kestolla  (tuntia). Ruuhkan  raja-arvona käytetthn RCI-arvoa  1,0 

 ja  CSI -arvoa  24 000. 

lndeksien  avulla löydettiin kolme tekijää, jotka korreloivat vahvasti ruuhkatason 
kanssa. Nämä ovat vuorokauden ajomailit kaistamailia kohden, vuorokauden 
ajomailit neliömailia kohti sekä KVL:n suhde tuntikapasiteettEin. RCI-indeksin 
avulla määritettynä viimeksi mainitun  raja-arvo  on 9  (ruuhka alkaa, kun KVL:n 
suhde tuntikapasiteettlin ylittää arvon  9).  Kanden ensiksi mainitun tekijän 
korreloimista eri indeksien kanssa  on  tutkittu kuvilla  3  ja  4. 

40 
$0  + 

+  350S  
V 

...  1.  
40  ..  3000 

* 	.,. 2500  
' 	30  ** 	*  2000  

• 	+*** 
• 	20 [5O0 

*4  
10  

+ 	a 
_________ 

10O0, 

* 	CSI 	a 	LMDI 
 j a 0 0 

6 	$ 	10 	12 	14 	16 	18 	20 	22 

Freeway  DVMT  per Lane-Mile 
(Thousands)  

Kuva  3. 	Vuorokauden ajomailit kaistamailia kohti sekä indeksit  Cs!  ja LMDIF  
(Turner 1992).  
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lA  60 

Ii 

1.4 
50 

1.3 
40 

1.2  •• 	• 	+ 	a 
a 1.1  • 	 —  30  

I  • 	t. -  
20 

0.9 • 	s.  , 
S ,•  

0.8  • 	" 	*  10  
0.7  + ________  •  
0.6  ..  0 

10 	20 	30 	40 	50 	60 
Total  DVMT  per Square Me  

(Tbo  

Kuva  4. 	Vuorokauden  ajomail/t neliömailia  kohti sekä indeksit  RCI  ja  CS! 
(Turner 1992).  

Vuorokauden  ajomailien/kaistamaili korrelointi ruuhkatasoindeksien  (CSI  ja 
 LMDIF-indeksit) kanssa oli voimakkain.  Eli liikennemäärällä on  selkeä vaikutus 

 kokonaisvilvytyksiln  sekä  ruuhkautuneisiin kaistamaileihin  ja  ruuhkan  kestoon. 
 Vuorokauden  ajomailitlneliömaili  puolestaan korreloi  RCI-indeksin  kanssa. 
 Korrelointi  CSI-indeksin  kanssa  on  heikompaa. Lisäksi tutkittiin seuraavia 

tekijöitä:  moottoriteiden kaistamailit neliömailia  kohti, kaikki  kaistamailit  ne
-liömailia  kohti, vuorokauden  ajomailit, rekisteröidyt ajoneuvot  alueella,  asukasti-

heys.  Ne eivät millään tavoin korreloineet  ruuhkatasoindeksien  kanssa.  

2.2.3 	Ruuhka kaupungissa  

2.2.3.1 	Kaupunkiliikenteessä  käytettyjä ruuhkan mittareita 

Myös  kaupunkililkenteen  olosuhteita kuvataan  palvelutasoilla.  Kuitenkin monis-
sa suurkaupungeissa ruuhka saattaa kestää useita tunteja aamulla  ja  illalla  (ITE 

 1985).  Siksi pelkkä palvelutaso ei ole  paras  mandollinen ruuhkan mittari, koska 
 se  ei ilmoita ruuhkan  kestoaikaa. 

Palvelutasoa  voidaan kuvata esimerkiksi  keskinopeuden  avulla. Kuvassa  5 on 
 esimerkki  liikennemäärä-keskinopeus-käyrästa.  Jos palvelutasoa E  pidetään 
 ruuhkautuneena,  niin  jo  noin  5 km/h keskinopeuden  aleneminen  pääväylällä 

 merkitsee ruuhkaa. Ruuhkan  matkanopeuden  ero ruuhkan ulkopuoliseen  mat-
kanopeuteen  antaa kuvan ruuhkan suuruudesta.  Malkanopeuden ateneman 

 lisäksi tulisi ilmoittaa myös ruuhkan kesto  (ITE  1985). Esimerkikkinä mat-
kanopeuden  käytöstä ruuhkan mittarina voidaan mainita, että  YTV  on  mit

-tauksissaan  pitänyt ruuhkan rajana  40 %:n  nopeuden alenemista nopeus- 
rajoituksesta  (Valtanen  1994). 
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FJeeJw SDL,LOr?LhJ/ - = - - - 
a. 
-C a. 
U a. 
0 
0  r,d  

	

400 	500 	1200 	1500 	2000 	2400  

Kuva  5. 	Liikennemäärän, keskinopeuden  ja paivelutason  välinen yhteys 
monikaistaisilla pääväylillä (TRB  1992).  

Länsiväylän  matka-aikatutkimuksissa  on  myös tarkasteltu ruuhkautumista 
matkanopeuden avulla. Kuvaan  6 on  hahmoteltu Länsiväylän  koko  ajosuunnan 
liikennemäärä-matkanopeuskäyrät.  Kuvassa liikennemäärä  on  esitetty ajosuun-
nan kaistaa kohti  ja  kuvaan  on  hahmoteltu myös HOM  1985:n  vastaavat käyrät 
(Pursula  1987).  Kuvasta nähdään, että matkanopeus Länsiväylällä laskee aluksi 
hitaasti liikennemäärän kasvaessa, kunnes noin  5 km/h  nopeuden laskun 
jälkeen matkanopeus laskee voimakkaasti.  

(km/h) 

1 

1. Revontulen  silta  —  Haukilanden  slt ,  nopeusraj. lao  km/h 

2. Haukilohden  silta  — Revoritulen  silta  , riopeusroj.  100 km/li 

3. Katajaharjun  silta  -  Otaniemen silta  , noeusroj. lao  km/h 

I..  Otaniemen silta  - Katajaharjun  silta  , noaeusra;.  80 km/h 

5. HCi 1985, ahjeriopeus 70 mph 

	

-  6. HC14 1985, onjenopeus 50 mph 	 - 

	

- 	,  
500 	 1000 	1500 	COCO 	2W 

	

iikennemääräkaisraa kanu 	(ojon/h  

Kuva  6. 	Länsiväylän  koko ajoradan matkanopeus-liikennemäärä  kuvaajat 
sekä vertailu HCM  1985:n  vastaavIIn kuvaaflin (Pursula  1987).  
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Länsiväylän  matka-aikatutkimuksissa  on  myös arvioitu ruuhkan yleisyyttä erilai-
siin tavoitenopeuksiin nähden. Tarkasteltavaksi nopeussuureeksi  on  otettu kes-
kinopeus ruuhkan huipputuntina  ja tarkastelut  on  tehty erikseen kullekin tieosal

-le  sekä  koko tiejaksolle  (Matinkylän rampilta Ruoholahteen). Kuvassa  7 on 
 esitetty matkanopeusjakaumat. Kuvasta ilmenee ruuhkautumisen määrän 

herkkyys käytettävälle ruuhkan mittarille  ja sen  raja-arvoUe. 

}-IEL.SINKIiN 	ko  7.30-8.30 

1. 2 3 4. 

10 20 30 0 50 50 70 80 90 10  
matkoriopeus (  km/h) 

1. Ti  eo ttoirlen mi  nimi,  tieost  1—lo 
2. Koko  tiejakso, tieosot  1-10 
3. Tieosittairien minimi, tieosot  2-9 
4.. Koko  tIejokso, tieosot  2-9  

Kuva  7. 	Matkanopeuksien  jakauma mittauspäivien suhteen aamuruuhkan 
huipputuntina Länsiväylällä  HelsinkIIn  päin mentã  essä  (Pursula 

 1987).  

Jos  ruuhkan rajaksi asetetaan esimerkikiksi matkanopeus  60 km/h,  nähdään 
kuvasta, että  koko  reitin keskiarvon perusteella  on ruuhkapäivien  osuus 
aamuruuhkassa Helsinkiin noin  75 %. Jos  ruuhkan mittana sensijaan  on  pienin 
keskimatkanopeus jollain tiejakson osalla  on ruuhkapäivien  (alle  60 km/h)  osuus 
aamuruuhkassa  95 %. (Pursula 1987.) 

Kaupunkialuella  ruuhkia esiintyy useimmiten liittymissä, joissa  on liikennevatot. 
 Liikennevalot eivät sinänsä ole ruuhkien syy, mutta ruuhka  on  yksiselitteisesti 

määritettävissä tiikennevaloissa kuluvan ajan avulla  (Neste 1989).  Kun ruuhkan 
teknistä määrittelyä tarvitaan usein  sen  takia, että voitaisiin verrata tilannetta eri 
liittymissä,  on liittymän kokonaisvilvytys  yksi mandollinen ruuhkan mittari. 

Liikennevatoliittymän kuormitusasteella  ja käyttösuhteella  voidaan kuvata tiitty
-män  toimivuutta. Kuormitusaste osoittaa, kuinka paljon liittymän maksimivä-

lityskyvystä  on  käytössä.  Sillä  voidaan arvioida viivytyksiä  ja jonopituuksia. 
Käyttösuhde  puolestaan osoittaa, paljonko vihreän maksimiajasta  on  käytössä. 
Taulukosta  3  näkyy, miten kuormitusasteen  ja käyttösuhteen  arvoja voidaan 
käyttää ruuhkautumisen mittarina. Lisäksi  on  esitetty näiden yhteys palvelu-
tasotuokitukseen. 

ion 
(0, 
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Taulukko  3. 	Kuormitusaste  ja  käyttösuhde  ruuhka utumisen mittarina sekä 
niiden yhteys palvelutasoluokkiin  ja  keskimääräiseen viivytyk-
seen  liikennevalolllttymissä (TRB  1985,  Tie/altos  1994).  

Kuormitus Käyttö- Toimi- 	Ruuhkautuminen 	 Palvelu- Keskimääräinen 

aste 	suhde  vuus 	 taso 	viivytys  (si  ajon)  
<0,7 	<0,8 	Hyvä 	ei ruuhkia 	 A 	<5,0 

________ _______ _______ _____________________ 	B 	5,1...15 

0,7...0,9 0,8.0,95 Tyydyt- 	satunnaisia ruuhkia 	 C 	15,1...25 

________ ______ tävå 	____________________ 	D 	25,1...40 

0,9.1,0 0,95...1,0 Välttåvå lyhytaikaisiaruuhkiajajonoja 	E 	40,1...60 

>  1,0 	> 1,0 	Huono 	pitkäaikaisia ruuhkia  ja  jonoja 	F 	> 60  

Kun ihmiset näkevät suuren määrän autoja jonossa pysähdyksissä  tai  kulkevan 
hitaasti,  he  luulevat, että katu välittää tuolloin suuria liikennemääriä, vaikka 
todellisuudessa  on  päinvastoin. Välityskyvystä voisi mandollisesti kehittää 
helposti ymmärrettävän ruuhkan mittarin. (ITE  1985.) 

2.2.3.2 	Englannissa kehitetty ruuhkan mittari liikennevaloliitty - 
mille  (Taylor 1987)  

Englantilaisessa tutkimuksessa  on  koettu tarpeelliseksi kehittää ruuhkalle 
mittari, joka antaa kuvan liikennevaloliittymän ruuhkan tasosta erityisesti suu-
rimman kysynnän aikana. Mittari perustuu liikennevaloliittymän jonon pituuteen 
sekä jonon esiintymisajan pituuteen. 

Kehitett-yä  mittaria,  jonomäärää  (queue volume),  kuvataan matka-aika-
koordinaatistossa. Jonomäärä  on  jonon päätepisteen paikkaa kuvaavan käyrän 
rajaama  pinta-ala  (kuva  8).  Sen  yksikkö  on metrisekunti.  Mittarin absoluuttisella 
arvolla ei suoraan ole käyttöä, mutta  sen  avulla voidaan laskea käyttökelpoinen 
mittari, jonoaste. Jonoaste  on jonomäärän  suhde maksimijonomäärään. 
Maksimijonomäärä  on liittymähaaran (linkin)  pituuden  ja  kiertoajan  tulo.  

LINK LENGTH 

BACK OF 
QUEUE 

LEADING 
EDGE 

4—ONE CYCLE  

Kuva  8. 	Jonomäärä määritettynä kiertoajan  ja  jonon pituuden avulla  (Taylor 
1987).  
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Jonoaste  korreloi lineaarisesti mitattujen maksimijonopituuksien sekä matka- 
ajan  ja  vilvytysten  kanssa kanssa  (kuva  9).  Kuvasta nähdään, että kun maksimi-
jonopituus saavuttaa linkin pituuden  tai  kun matka-aika/viivytykset ovat suurim-
millaan, jonoaste jatkaa kuitenkin vielä kasvamistaan. Jonoaste kuvastaa 
maksimijonopituuden lisäksi siis myös  sen  ajan osuutta kierrosta, joUoin jono  on 

 ollut maksimissaan. Näin jonoaste  on maksimijonopituutta  herkempi mittari 
ru uhkalle. Jonoaste  on  myös matka-aikaa käyttökelpoisempi mittari ruuhkalle 
varsinkin, kun viivytykset ovat suuria.  

80 

04 	06 	08 
QUEUE VOLUME  QUEUE VOLUME  -  

Kuva  9. 	Liikenneva/oliittymän jonoasteen  ja maksimijonopituuden korrelointi  
sekä  jonoasteen  ja  matka-ajan  korrelointi  (Taylor 1987).  

Jonomäärän  havainnollistamiseksi kuvassa  10 on  esitetty tyypillisiä kuvaajia 
jonoasteen eri arvoilla. Niistä voidaan päätellä, että liittymähaara ylikuormittuu, 
kun jonoaste ytittää arvon  0,6. Ylikuormittuminen  voi kuitenkin tapahtua  jo  aikai-
semmin riippuen valojen ajoituksesta, liittymäjärjestelyistä  ja  linkin  pituudesta.  

4 .  
u_ 

0 ! 	1 	0 
i1 	..-\ 
________ 	

vtume4  
"-CYCLE  liME-' 	"-CYCLE  ilME -'  

queue 	 quu  
volume 6 	 VOIUrT€  8 

'-CYCLE TIME- 	 -CYCLE  ilME- 

Kuva  10.  Tyypillisiä  jonomäärän  kuvaajia  jonoasteen  eri arvoilla  (Taylor 
1987).  
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2.2.4 	Ruuhkan määrittelyn  ja  mittaamisen  ongelmallisuus  

Kuten edellä olevasta nähdään,  on ruuhkalle  olemassa monenlaisia mittareita. 
Koska ruuhkalle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä absoluuttista määritel-
mää, ei ruuhkan mittarin määrittäminenkään ole yksiselitteistä. Ruuhkien 
vertailemisen  ja  vaikutusten tutkimisen vuoksi  on  ruuhka kuitenkin määritettävä 
siten, että sitä voidaan mitata. Vaatimuksena ruuhkan mittarille  on,  että  sen 

 pitää olla objektiivinen sekä luotettavasti  ja  suhteellisen yksinkertaisesti lasket-
tavissa.  Sen  pitää perustua ruuhkasta kärsivien tuntemuksiln  ja  reaktioihin sekä 
ilmentää jollakin tavalla ruuhkan vakavuutta  ja  kestoa. 

Ruuhkan mittarille - viivytys, viivytysprosentti, keskinopeuden alenema, jorioaste 
 tai  mikä tahansa mittariksi valittava -  on määritettävä raja-arvo kuvaamaan 

ruuhkan rajaa. Senkään määrittäminen ei ole yksiselitteistä.  Raja  ei saa olla 
liian tiukka,  sillä  ei voida olettaa  etta  pienikin sujumaton hetki liikenteessä 
merkitsee ruuhkaa. Liikennejärjestelmän ei voida olettaa  koko  ajan toimivan 
täydellisesti, vaan jonkin suuruinen sujuvuuden aleneminen  on  hyväksyttävä. 
Ruuhkia vertailtaessa  ja  niiden vaikutuksia laskettaessa  on  myös huomattava, 
että tulokset ovat hyvin herkkiä asetetulle  raja-arvolle.  

Kun tavoitteena  on  selvittää ruuhkasta aiheutuvat ylimääräiset vaikutukset  on 
määritettävä  myös vertailutilanne. Tällaisena voidaan pitää tilannetta, jossa 
sama liikenne kulkee häiriöttä  ja vilvytykset  sekä ajon epämukavuus ovat 
hyväksyttäviä.  

3 	RUUHKIEN SYYT 

Ruuhka itsessään ei ole syy liikennejärjestelmien huonoon toimintaan.  Se on 
 oire kysyntään nähden riittämättömästä palvelujen tarjonnasta  (ICE 1989).  

Ruuhkautumisen perimmäinen syy  on  kysynnän nopea kasvu, johon ei ole 
kyetty vastaamaan riittävällä tarjonnalla. Tämä  on  seurausta tulojen kasvusta, 
vapaa-ajan lisääntymisestä  ja  muista yhteiskunnan muutoksista. Esimerkiksi 
tieliikenteen kokonaissuorite (yleiset tiet, kadut  ja yksityistiet)  on  vuodesta  1960 

 miltei kymmenkertaistu  nut  (kuva  11), automäärä kandeksankertaistu nut  (kuva 
12)ja  ihmisten liikkuvuus teillä viisinkertaistunut  (kuva  13). Tavarankuljetusten 
viisinkertaistuttua  teillä  on  myös raskaiden ajoneuvojen määrä kasvanut.  Tie-  ja 
katuverkon  kapasiteetti ei ole kaikkialla kasvanut riittävästi kysyntään nähden. 
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TIELIIKENTEEN  KOKONAISSUORITE  

50 000 

1960 1985 1970 1975 1980 1985 1980 1995  
VUOSI  

Kuva  11.  Tielilkenteen kokonaissuoritteen  kehittyminen yleisilla teillä, kaduilla 
 ja  yksityisteillä  (Tilastokeskus  1989, 1993a).  

Kuva  12.  Automäärän  lisääntyminen Suomessa (Tilastokeskus  1989, 1993a).  

LIIKKUVUUDEN KEHITYS  
11ELIIKENTEESSA 

1O7
T  

1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 	1995  
VUOSI  

Kuva  13.  Liikkuvuuden kehitys teillä  ja  kaduilla (Tilastokekus  1971, 1989, 
1993a, 1993b).  
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Liikenteen kasvuun  on  matkojen  määrän lisääntymisen lisäksi vaikuttanut 
maankäytön muuttuminen. Siihen  on  vaikuttanut autoistumisen lisäksi  mm. 

 väestön kasvu, asumisväljyyden kasvu  ja  kaupungistuminen. Liikenteen  ja 
 yhdyskunnan toimintojen suunnittelu kulkevat erillään toisistaan (Mäntynen 

 1988).  Toimintojen hajaantumisen seurauksena matkat pitenevät  ja  joukko- 
liikenteen mandollisuudet tarjota palvelujaan heikkenevät. 

Liikenneinvestointien  tason lasku  ja  pitkä toteutusaika, noin  15  vuotta 
suunnittelupäätöksestä, sekä liikenteen kasvuennusteiden epätarkkuus ovat 
aiheuttaneet  sen,  että moni  tie on  saavuttanut välityskykynsä pian käyttöönoton 
jälkeen. Lisäksi ympäristösyistä johtuva autoliikennevastainen asenneilmapliri 

 on  vaikuttanut poliittisen päätöksenteon kautta ruuhkien lisääntymiseen.  (ICE 
1989.)  

Säännöllisesti esiintyvät aamu-  ja iltaruuhkat  johtuvat liikenteen kysynnän 
kasvusta arkiaamuina  ja -iltapäivinä.  Tämä johtuu pääasiassa työmatkaliiken-
teestä, mutta myös kauppojen jakeluliikenne  on vilkkaimmillaan aamuruuhkan 

 tunteina. 

Yllättäviin  paikallisiin ruuhkiin ovat syynä ennalta-arvaamattomat häiriöt kuten 
esimerkiksi liikenneonnettomuudet, rikkoutuneet liikennevalot, huonot  sää-
olosuhteet sekä väärinpysäköidyt  tai rikkoutuneet ajoneuvot  ja  muut esteet 
ajoradalla (TFK  1991).  Tällaisen häiriön esiintyminen varsinaisena ruuhka- 
aikana  tai  juuri sitä ennen saattaa aiheuttaa liikennejärjestelmän täydellisen 
tukkeutumisen. 

Tietyöt poikkeavat edellä mainituista häiriöistä, koska tienpitäjällä  on  mandol-
lisuus valita tietyön ajankohta  ja  tiedottaa siitä etukäteen. Mutta koska työt ovat 
usein pitkäaikaisia eikä kiertoteihin aina ole mandollisuutta, syntyy ruuhkia 
(esim. Länsiväylä  1992 - 95).  

Myös pysäköintipaikkojen puuttesta johtuva kiertely aiheuttaa ruuhkautumista. 
Pysäköintipaikan etsijät ajavat hitaasti  ja  muuta liikennettä hälritsevästi (Vata-
nen  1993). 

4 	RUUHKIEN VAIKUTUKSET  

41 	Viivytykset 

Ruuhkassa ajoneuvot häiritsevät toistensa liikkumista aiheuttaen jonoja  ja 
viivytyksiä.  Ruuhkan ensimmäisenä havaittava seuraus onkin  sen  aiheuttama 
ajanhukka. Juuri viivytykset ovat syynä polttoaineenkulutuksen  ja  päästöjen 
lisääntymiseen sekä ajomukavuuden vähenemiseen. 

Kuvasta  14  nähdään liikennemäärän  ja  matka-ajan välinen riippuvuus. Kun 
liikennemäärät kasvavat, kasvavat myös matka-ajat. Liikenne ruuhkautuu. 
Jonoja muodostuu, kun  lm  kille  saapuva liikennemäärä ylittää linkin kapasiteetin 
Qc Jonoutumisen seurauksena liikennemäärät linkin poistumispäässä alkavat 
vähentyä. Samaan aikaan matka-ajat kasvavat nopeasti. (Keränen  1990.) 
Liikennemäärän  kuvaaja kääntyy takaisinpäin, vaikka kysyntä vielä kasvaisikin. 
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1Kapasiteetjn yIitsest  
johtuvat viivytykset 

'  Viivytykset 
kapasiteetin alittavilla  

J  tiikennemrjIl 

Perusmatka-aika  

Kuva  14.  Liikennemäärä  stå rIIppuvat  viivytykset (Keränen  1990).  

Kuvasta  15  näkyy, että  viivytys  liittymässä kasvaa voimakkaasti  liikennemäärän  
lähestyessä  välityskykyä.  
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Kuva  15.  Sivutien  ajoneuvojen keskimääräinen viivytys liittymään saa puvien 
ajoneuvojen kokonaisliikennemäärän funktiona kandessa näkymil-
tään er/Ia isessa liittymässä sekä valo-ohjatussa liittymissä (Lyly  
1971).  
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4.2 	Polttoaineenkulutus  

4.2.1 	Yleistä 

Liikenteen ruuhkautuessa yksittäisen ajoneuvon nopeuden vaihtelut lisääntyvät 
 ja  siten myös  sen  eteenpäin viemiseksi tarvittava työmäärä kasvaa. Tällä  on 

 vaikutusta polttoaineenkulutukseen. (Särkkä  1994.)  

Polttoaineenkulutus  riippuu nopeudesta  ja ajotavasta  kuvan  16  osoittamalla 
tavalla. Ruuhkautunutta liikennettä (nopeusalue  alle  50.. .60 km/h)  koskevat 
ajoneuvokohtaiset mittaustulokset voidaan kiteyttää nyrkkisääntöön: tunnissa 
kuluu ajomatkasta riippumaton määrä polttoainetta. Matkaa kohti laskettu 
energiankulutus kasvaa siis voimakkaasti matkanopeuden alentuessa ruuhkau-
tumisen vuoksi. Vapaissa olosuhteissa kulutus kasvaa nopeuden kasvaessa. 
Ajotavan vaikutus  jää  vähäiseksi sekä suurilla nopeuksflla että ruuhkaliikentees

-sä.  (Kallberg  1990.)  

Kuvasta  17  näkyy, miten pysähdyksiin asti hidastus  ja pysähdyksistä kiihdytys 
 vaikuttavat polttoaineenkulutukseen. 

E 

-J  

A.JOTAPA 

5OøstovÖirlen 

- nrmooIi 

-- .LjIuttQvo  

.0  LI 	 .) LJ LJ JLJ 2tJ /L)(J¼J CJ  

KESKINOPEUS  km/h 
 RUUHKA 	 VAPAA LIIKENNE  

Kuva  16.  Henkilöauton polttoaineenkulutuksen riippuvuus nopeudesta  ja  ajo- 
olosuhteista (Mäntynen  1988). 
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Kuva  17. Polttoaineenkulutuksen  lisäys  kiihdytyksissä  ja  hidastuksissa 
ajonopeuden  mukaan  (Biggs  ja  Akcelik  1986). 

4.2.2 	Eri  ajoneuvotyyppien polttoaineenkulutusmal  lit  

Koskinen  on  määrittänyt  kuvissa  18  -  20  esitetyt polttoaineenkulutusmallit 
henkilö-, linja-  ja  kuorma-autolle (Koskinen  1989).  Muun liikenteen aiheuttamien 
tiäiriöiden (ruuhkan) vaikutus  on  otettu huomioon nopeusalenemana.  No

-peusalenema  on  tavoitenopeuden  ja  saavutetun keskinopeuden erotus. Esimer-
kiksi kun henkilö-  tai  linja-auton nopeus laskee "pakotetun' ajon takia  60 

 km/h:sta  25  km/h:iin,  kasvaa polttoalneenkulutus kaksinkertaiseksi. 
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Kuva  18.  Henkilöauton  polttoaineenkulutuksen  riippuvuus  nopeudesta  (Kos-
kinen  1989). 



28 	 Tielilkenteen  ruuhkien vaikutukset  ja  ruuhkakustannukset  pääkaupunkiseudulla 
RUUHKIEN VAIKUTUKSET  

POLTTOnINEENKULUTUKSEN  RIIPPUVUUS  NOPEUDESTfl  
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Kuva  19.  Linja-auton po/ttoaineenkulutuksen riippuvuus nopeudesta (Koski -
nen  1989).  
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Kuva  20.  Kuorma-auton polttoaineenkulutuksen rIIppuvuus nopeudesta 
(Koskinen  1989). 

4.2.3 	Henkilöautojen polttoaineenkulutus kaupunkiliikentees - 
sa  

Parhaillaan meneillään olevassa tutkimuksessa (Liikenneministeriö  &  al 1994) 
 tutkitaan kaupunkien  tiikenneolojen  vaikutusta  bensiinikäyttöisten  henkilöautojen 
 energiankulutukseen  ja pakokaasupäästöihin. Simulaattoriajojen  avulla  on 

 tarkasteltu kulutuksen riippuvuutta  keskinopeudesta. Simulaattoriajot  on  tehty 
 kenttäkokeilla  saatujen  ajosyklien  (kuva  21)  avulla.  Ajosyklit  kuvaavat yksittäi-

sen ajoneuvon hetkellistä nopeutta kuluvan ajan suhteen.  
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Kuva  21.  Esimerkki ajosykiistä Hakamäentiellä (Lllkenneministeriö &  al 
1994).  

Tutkimuksen mukaan sujuvuudella  ja  sitä kuvaavalla kaupunkiliikenteen 
nopeudella  on  olennainen vaikutus henkilöautojen energiankulutukseen. Tutki-
muksessa luotiin myös mallit, jotka kuvaavat tätä riippuvuutta tavallisilla  ja 
katalysaattoriautoilla  (Särkkä  1994).  

Seuraava sovellutusmalli selittää kulutusta  ja  päästöjä keskinopeuden  ja 
väyläluokan  funktiona 

y(z,v) - 	 b4T  

Mallin parametrit  ovat katalysaattoriautojen osuus  PKAT'  vakiotermit aKAT  ja  aSKAT 
 sekä keskinopeuden käänteisarvon kertoimet bKAT  ja  beKAT.  Mallin muuttujana 
 on  keskinopeus  v. Vakiotermit  ja keskinopeuden käänteisarvon  kertoimet 

riippuvat väyläluokasta  z  ja  ovat eri suuruisia polttoaineenkulutusta  ja  eri 
päästölajeja laskettaessa. (Liikenneministeriö &  al 1994.)  

Malli soveltuu nopeuksille  1O...60 km/h.  Malli ei sovellu yksittäisen Ilittymän 
tarkasteluun. 

Kuvassa  22 kulutusmalli on  esitetty graafisesti. Henkilöauton polttoaineenku-
lutus kasvaa jyrkästi keskinopeuden laskiessa  alle  15...20 km/h (Liikennemi-
nisterlö & al 1994). 
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Kuva  22.  Bensiinikä  yttö isen  auton polttoaineenkulutus kaupunkiliikenteessä 
keskinopeuden muuttuessa väyläluokittain (Liikenneministeriö &  al 
1994). 

4.3 	Ympäristövaikutukset  

4.3.1 	Melu 

Ajoneuvolilkenteen  aiheuttaman  melun voimakku  us  riippuu  mm.  liikennemääris
-tå,  ajonopeudesta  ja  raskaiden ajoneuvojen osuudesta. Liikenteen lisääntymi-

nen vaikuttaa siten, että liikenteen kaksinkertaistuminen lisää  ekvivalenttitasoa 
 3 dB  (kuva  23). 
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Kuva  23.  Me/un  riippuvuus liikennemäärästä, vertailuliikennemääräänä  1000 
 ajon/h (Tiehallitus  1991). 
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Ajonopeuden  vaikutus melutasoon ilmenee kuvasta  24.  Yhteys nopeuden  ja 
melun  välillä koskee liikennevirtaa kokonaisuutena  ja sen synnyttämää  keski-
määräistä äänitasoa (Tiehallitus  1991).  Esimerkiksi nopeuden aleneminen  50 

 km/h:stä  40  km/h:iin  alentaa melutasoa  3 dB.  Alhaisilla  (alle  60 km/h)  nopeuk-
silla ajettaessa vallitsevana  on  moottorin, voimansiirron  ja  rungon mekaanisen 
värähtelyn aiheuttama melu (Tielaitos  1 992c).  Kiihdytyksessä  hen  kilöautot 

 aiheuttavat  n. 80  dBA:n melutason  10  metrin etäisyydellä, raskaat ajoneuvot 
ovat jopa  20 dB  meluisampia.  Useiden Suomen kaupunkien keskustoissa  on 

 tieliikenteen aiheuttama ekvivalenttitaso tien varrella olevien rakennusten luona 
päiväsaikaan  65  -  80  dBA  ja maksimitasot  70  -  90  dBA.  

15 
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Kuva  24.  Me/un  riippuvuus nopeudesta, vertallunopeutena  50 km/h  (Tiehal-
litus  1991).  

Tanskassa  1989  -  90  tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin melua ruuhka-aikana  ja 
sen  ulkopuolella. Tutkimuksessa oli mukana neljä Kööpenhaminan katua. Tau-
lukossa  4  näkyvät kaduilla mitatut melutasot sekä ajonopeudet  mit-
tauspisteissä. 
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Taulukko  4. 	Me/utasot  Kööpenhaminan neljällä tutkimuksessa mukana 
01/eel/a  kadulla ruuhka-aikana  ja sen  ulkopuolella liikenne- 
määrällä  2000  ajon/h (Miljøstyrelsen  1991).  

Stejoivedu  Snit- 
2.000 kt hastighed 

JAGI'VEJ  
(1)  myidretid  72,4 dB(A)  34,8  kalt 

eden  for myidretid 72,7 dB)A)  42,7  kalt  

(2) myldretid  -74,2 dB(A)  48,5  kalt 
eden  for myldratid 73,9 dB(A)  45,1 	Ion/t 

(3) myldretid  73,3 dB(A)  33,7 	IonIt  
eden  for myldretid 73,0 dB(A)  36,2  kalt  

SøLVGADE 
myldretid  75,0 dB(A)  46,1 Ius/t  

eden  for ,syldretid 75,3 dB)A)  39,4  ka/t 

BREDGADE: 
myldretid  73,4 dB)A)  37,1  kalt 

eden  for nyidretid 73,1 dB(A)  35,3  kalt 

STRANDVEJEN 
myidretid  72,1 dB(A(  27,4  kalt  

uden  for nyldretid 72,0 dB(8)  34,0 kn/t 

MA1epositiorrne pS Jagtvej  er  6 elgende 

(1) Jagtvej  49, der  er koprobiemer  
(2) Jagtvej  115, farre køproblemer 
(3) Jagtvej  37, tat  ved signalreguleret kryds.  

Todellista jonossa ajamista esiintyi  vain Jagtvejllä  (tapauksessa  1)  ja Strandve
-jenillä.  Nämä tulokset eivät osoita jonossa ajamisella olevan vaikutusta melu- 

tasoon. Nopeuden alenemisen  lo  km/h:lla (30 - 50 km/h  välillä) havaittiin alen-
tavan  melutasoa  1,2 ciBA.  Kuvasta  25  nähdään  melutason  ja  nopeuden välinen 
riippuvuus  havaintopisteissä. 

Liittymän  aiheuttama melu  on  noin  1 cIBA  suurempi kuin vastaavan kadun 
 melutaso  ilman liittymää.  (Miljøstyrelsen  1991.) 

/u30 	 40 	 50  
Snithastighed / kmlt  

Kuva  25. 	Melutason  ja  nopeuden välinen riippuvuus Kööpenhaminan 
neljällä tutkimuksessa mukana 0//eel/a kadulla (Miljøslyrelsen 

 1991).  
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4.3.2 	Päästät  

4.3.2.1 	Yleistä 

Ajoneuvojen pakokaasut sisältävät ympäristölle haitallisina yhdisteinä häkää 
 (CO), typenoksideja (NOr), hiilivetyjä (HO)  ja  hiukkasia. Päästöjen määrä riippuu 

nopeudesta  ja ajotavasta.  Auton häkäpäästöt kasvavat lähes kolminkertaiseksi 
 ja hiilivetypäästöt  kaksinkertaistuvat tasaisen ajonopeuden laskiessa  70 

km/h:sta 30 km/h:iin (Tielaitos 1 990a).  Ruuhkassa pysähdykset  ja kiihdytykset 
 aiheuttavat päâstöihin merkittävän lisäyksen. Kuvassa  26 on  verrattu henkilöau-

ton päästöjä tasaisella  ja  vaihtelevalla ajolla. Häkä-  ja hiilivetypäästöt  ovat epä-
tasaisessa kaupunkiajossa suurimmillaan, typenoksidit lisääntyvät nopeuden 
kasvaessa. Bensiinikäyttöisen ajoneuvon häkäpäästöjen osuus  on  suurin 
joutokäynnillä, hiilivetyjen  ja aldehydien hidastuksissa ja typenoksidien kiihdytyk-
sissâ. Dieselmoottoreilla  häkää  ja typenoksideja  syntyy eniten kiihdytyksissä 
(Vatanen  1993).  

Kuva  26.  Henkilöauton päästöt tasaisella ajonopeudella  ja  vaihtelevassa 
ajossa (Tie/altos  1990a,).  

Jokainen häiriö liikennevirrassa merkitsee ympäristösaasteiden lisääntymistä. 
 Kuva  27  havainnollistaa Ruotsissa tehtyjä ajokokeita.  500 m:n  matka ajettiin 

pysähtymättä välillä lainkaan. Toisessa tapauksessa pysähdyttiin välillä  30 
 sekunnin ajaksi. Kummassakin tapauksessa lähdettiin pysähdyksistä, kiihdytet

-tim  tasaisesti  50 km/h:n nopeuteen  ja  lopuksi hidastettiin tasaisesti pysähdyk
-sun. (Mäntynen 1988.) 
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Kuva  27.  Pysähtymisen vaikutus  pakokaasupäästöihin  (Män  lynen  1988).  

Katalysaattoriauton  NO-päästÖä  lukuunottamatta pysähdys lisää päästöjä 
tuntuvasti.  HO-  ja  CO-päästöt lisääntyivät  50 - 100 %  ja  NO -päästöt  15 %  ilman 
katalysaattoria ajettaessa. Katalysaattoriauton  HO-  ja OO-päästöjen lisääntymi-
nen  on  huomattava. Katalysaattoriautolla liikenneolosuhteiden absoluuttinen 
vaikutus päästöjen määrään  on  kuitenkin pienempi  jo sen  vuoksi, että päästöta

-so on  huomattavasti alempi  (Kallberg  1990). 

Kuvan  27  esittämää tulosta soveltaen saadaan nyrkkisääntö; ruuhkautumisen 
rajoittaessa liikenteen etenemistä eivät yhden ajoneuvon keskimääräiset aikaa 
kohti lasketut päästöt (katalysaattoriauton  NO -päästöä lukuunottamatta) 
matkanopeuden alentuessa miltään osin vähene.  (Kallberg  1990.)  
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4.3.2.2 	Ruuhkan vaikutus  päästöihin kaupunkiliikenteessä  

Kuvasta  28  näkyy  hään, typenoksidien  ja  tiikennemäärien  vaihtelu eri vuorokau-
den aikoina Mäkelänkadulla Helsingissä. Katutason  pitoisuuksista  liikenteen 
osuus  on  noin  80  %. Liikennemäärien  huiput näkyvät selvästi  mitatuissa pitoi-
suuksissa (Tielaitos  1 990a).  
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Kuva  28.  Epäpuhtauspitoisuuksien  vaihteluja  liikennernäärä  eri vuorokauden 
aikoina Mäkelänkadulla  (Tie/altos  1 990a).  
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Valo-ohjauksisen liittymän  kapasiteetin  ylittymisestä  seuraa ylimääräisiä 
 pysähdyksiä, kiihdytyksiä  ja  hidastuksia.  Näiden vaikutus  häkäpäästöihin  on 

 esitetty kuvassa  29. 

Kuva  29.  Kapasiteetin ylittymisen vaikutus valo-ohjatun liittymän häkäpääs-
töihin (Vatanen  1993).  

Edellä mainitussa Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa määritettiin eri ajoneuvo- 
tyyppien päästöjen  suuruudet  ruuhka-aikana  ja sen  ulkopuolella. Tutkimuksessa 
mitattiin katujen  ajosyklit  eri  liikenneolosuhteissa.  Kuvissa  30  ja  31 on  esi-
merkkinä yhden kadun  (Soivgade) ajosyklit  ruuhka-aikana  ja sen  ulkopuolella.  

Hastghed / km/I  
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Kuva  30.  Esimerkki kolmen auton ajosykleistä Sølvgadella ruuhka-aikana 
(Miljøstyrelsen  1991). 
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Kuva  31.  Esimerkki ko/men auton ajosykleistä Sø/vgadella ruuhka-ajan 
u/kopuo/eIIa (Miljøstyrelsen  1991).  

Ajosyklejä  vastaavat päästöt laskettiin emissiomallilla, joka laskee päästöt 
ajettua kilometriä kohti ajosyklin hetkellisten nopeuksien  ja kiihtyvyyksien  avulla. 
Ajosykliä kuvasi matkanopeus sekä kiihdytysjaksojen  ja pysähdysten  lukumää-
rä. (Miljostyrelsen  1991.)  

Tutkimuksen mukaan ajoneuvon ruuhka-ajan häkä-  ja hiilivetypäästöt  olivat  25 - 
35 %  suuremmat  ja typenoksidipäästöt  10 - 25 %  suuremmat kuin päiväliiken

-teessä  (taulukko  5).  Keskustaan johtavalla kaksisuuntaisella Sølvgadella häkä- 
ja hiilivetypäästöt  kasvoivat ruuhka-aikana jopa  65 - 70 %  ja typenoksidit  35 - 40 
% katalysaattorittomilla henkilöautoi  Ila. Katalysaattoriajoneuvoilla  vastaavat 
luvut olivat  80 - 120 %  ja  50 %. 

Pysähdysten  määrän todettiin nostavan päästöjä. Myös matkanopeuden 
vaikutus oli ilmeinen. Voimakkaiden kiihdytysten lukumäärän  ja  päästöjen välille 
ei kuitenkaan löydetty selvää yhteyttä. Tutkimuksen mukaan matkanopeus  on 

 paras päästöihin  vaikuttava ajotapaa kuvaava muuttuja. Matkanopeuden 
mukaiset päästöt ovat selvästi vakionopeuden päästöarvoja suuremmat. 
Vaihtelevanopeuksisen ajon vaikutus päästöihin  (CO-  ja  NO -päästöt) näkyy 
kuvista  32  ja  33. 
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Taulukko  5. 	Eri ajoneuvolyyppien päästömäärät (g/km) ruuhka-aikana  ja 
sen  ulkopuolella tutkimuksessa mukana olleilla kaduilla Köö-
penhaminassa (Mi!jøstyrelsen  1991).  

Rejee - 
CO HC NO PART,  hastig- 

x bed  

.JAGTVEJ 

PB-benzin  i  eyldretid  42 3.0 2.3 0.02 20  
uden  for  nyidretid  33 2.3 2.1 0.02 30  

PB-diesel  i  niyldretid  2.2 0.2 1.0 0.37 20  
uden  for  myidretid  1.7 0.2 0.8 0.28 30  

Varabil 	i  myidretid  21 1.6 2.3 0.38 20  
uden  for  myidretid  17 1.3 2.0 0.31 27  

Lastbil i  myldretid  3.8 0.8 21 0.85 21  
uden  for  myldretid  2.9 0.6 16 0.62 32 

Bus  i  myidretid  7.4 1.5 35 1.6 12  
uden  for  inyldretid  7.3 1.5 34 1.5 13  

SOLVOADE 

PB-benzin  i  eyldretid  47 3.3 2.6 0.02 19  
oden  for  eyidretid  27 2.0 1.9 0.02 40  

PB-diesel  i  myldretid  2.3 0.3 1.1 0.39 19  
oden  for  rnyldretid  1.3 0.1 0.6 0.22 40  

Varebil'  i  eyldretid  23 1.8 2.4 0.41 19  
oden  for  eyldretid  13 1.0 1.6 0.22 41  

Lastbil i  myidretid  3.7 0.7 23 0,94 19  
uden  for  myidretid  2.0 0.4 11 0.44 44 

Bus  i  ayldrstid  6.6 1.3 37 1.5 15  
oden  for  myldr.tid  6.4 1.3 33 1.4 15  

BREDDADE:  

PB-benzin  i  eyldretid  35 2.4 2.2 0.02 33  
oden  for  myldretid  37 2.5 2.2 0.02 29  

PB-diesel  i  nyidretid  1.8 0.2 0.8 0.31 33  
oden  for  ulyldretid  2.0 0.2 0.9 0.35 28  

Varebil 	i  eyldretid  18 1.4 2.0 0.32 31  
oden  for  myldretid  19 1.6 2.2 0.38 27  

Lastbil i  myldretid  2.9 0.6 19.0 0.75 30  
oden  for  myldretid  3.4 0.7 20.0 0.79 26 

Bus  i  myldretid  6.3 1.3 29.2 1.31 15  
oden  for  inyidretid  5.9 1.2 28.0 1.23 18  

STRANDVE.OEN: 

PB-benzin  i  myldretid  33 2.2 2.1 0.02 34  
oden  for  myidretid  34 1.4 1.8 0.02 34  

PB-diesel  i  myldretid  1.7 0.2 0.8 0.29 34  
uden  for  myidretid  1.6 0.2 0.8 0.28 34  

Varebil 	i  cyldretid  17 1.2 1.9 0.30 33  
uden  for  eyldretid  17 1.3 1.9 0.30 31  

Lastbil i  myldrstid  2.7 0.5 16.3 0.64 33  
oden  for  inyidretid  2.7 0.5 15.9 0.63 31 

Bus  i  myldretid  5.6 1.1 34 1.4 20  
uden  for  myldretid  6.1 1.2 32 1.4 17 

(Bide 2  af  tabel  5.1) 	 •)  34% benzin  og  66% diesel  
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r,iid5IIgrIeoer  I  cr71/I  

Kuva  32. CO-päästÖt  henkilöautolle ilman katalysaattoria matka-  ja 
vakionopeuden  funktiona (Miljøstyrelsen  1991).  
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Kuva  33. NO -päästöt henkilöauto/Ie ilman katalysaattoria matka-  ja 
vakionopeuden  funktiona (Miljøslyrelsen  1991). 
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Tanskalaista tutkimusta laajennettiin vuonna  1991  -  92  käsittämään erityyppisiä 
 ja  erinopeuksisia  teitä sekä energiankulutusta. Kuvissa  34  -  36 on  esitetty  CO-, 

HC-  ja  NO -päästöt nopeuksilla  10  -  140 km/h.  Nopeudet ovat  matkanopeuksia.  

60 

50 

E 
40 

C) 

C 
0 

30 

E 

o 20 

10 

o 	I 	 I 	I 

10 	30 	50 	70 	90 	110 	130  

Rejsehastighed (km/t)  
o  Uden  kat 	 + Katlav 	 Kathøj  

Kuva  34.  Henkilöauton  CO -päästöt eri nopeuksilla katalysaattorilla  ja  ilman 
(katlav = kaikilla nopeuksilla toimiva katalysaattori, kathøj = kata-
lysaattor joka ei toimi suurilla nopeuksilla) (Vejdirektoratet  1992). 
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Kuva  35.  Henkilöauton  HC-päästöt eri nopeuksilla katalysaattorilla  ja  ilman 
(katlav kaikilla nopeuksilla toimiva katalysaattori, kathøj = kata-
lysaatlori, joka ei toimi suurilla nopeuksilla) (Vejdirektoratet  1992).  
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Kuva  36.  Henkilöauton  NO -päästöt eri nopeuksilla katalysaattorilla  ja  ilman 
(katlav = kaikilla nopeuksilla toimiva katalysaattori, kathøj = kata-
lysaattori, joka ei toimi suurilla nopeuksilla) (Vejdirektoratet  1992).  

Meneillään olevan suomalaisen tutkimuksen mukaan liikenteen sujuvuus  ja  sitä 
kuvaava  kaupunkiliikenteen  keskinopeus vaikuttavat olennaisesti ajoneuvojen 

 päästöihin.  Päästöt riippuvat selvemmin käytetystä matka-ajasta kuin  ajetusta 
 matkasta (Liikenneministeriö  1994).  

Kohdassa  4.2.3  esitetty  sovellutusmalli  sopii  polttoaineenkulutuksen  lisäksi 
myös päästöjen laskemiseen. Kuvissa  37  -  39 on  esitetty  CO-, HC-  ja  NON- 
päästöjä kuvaavia  keskinopeusmalleja  (m-malli). Kuvissa  on  vertailun vuoksi 
myös  maantieliikenteessä sovellettavi  a  ni  ppuvuuksia  ja  LI  I SA-laskentajärjestel

-män  sisältämiä vakioarvoja  (Särkkä  1994).  

Katalaattoriauton  CO-, HC-  ja  NO -päästöt pysyvät lähes vakiona, vaikka kes-
kinopeus  vaihteleekin.  Sen  sijaan ilman  katalysaattoria  olevan auton päästöt 
lisääntyvät voimakkaasti  keskinopeuden  laskiessa  alle  20  km/h:iin. 



3.5 

3 

2.5 

2  

(g/km)  1.5  

0.5 

(1  

ei-Kat  LIISA  

Kai  LIISA 

ei-Kai  rn-maui  

Kai  rn-maui  

42 	 Tielilkenteen  ruuhkien vaikutukset  ja  ruuhkakustannukset  pääkaupunkiseudulla 
RUUHKIEN VAIKUTUKSET  

35 

30 

25 

20  

(g/km)  
15 

l0 

5 

ei-Kat  LIISA 

 Kai  LIISA  

-  ei-Kai  rn-maui 

_•_  Kai  rn-maui  

0, 20, 30. 40, 50, 60, 	50, 60, 70, 80, 90, l00,110120,  

Nopeusalueet  (km/h)  

Kuva  37.  Bensiinikäyttöisen  henkilöauton  CO-päästöt pääväylillä keskinopeu
-den  muuttuessa keskinopeusmallin (rn-ma/li)  ja  LIISA -tietojärjestel
-män  mukaan (Särkkä  1994). 
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Kuva  38.  Bensiinikäyttöisen  henkilöauton  HC-päästöt pääväylillä keskinopeu
-den  muuttuessa keskinopeusmallin (rn-ma/li)  ja  LIISA -tietojärjestel

-män  mukaan (Särkkä  1994).  
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Kuva  39.  Bensiinikäyttöisen 	henkilöauton 	NO -päästöt  pää  väylillä  
keskinopeuden  muuttuessa  keskinopeusmallin  (m-maIIi)  ja  LIISA

-tietojärjestelmän  mukaan (Särkkä  1994). 

4.3.2.3 	Ruuhkan vaikutus  päästöihin maantieliikenteessä  

Suomessa  on  käytetty  tiekohtaisiin päästölaskelmiin KEHAR-ohjelmaa. Autojen 
 ominaispäästöt  on  arvioitu tien eri  palvelutasoille tieluokan, nopeusrajoituksen 

 ja  KEHARin laskeman  keskimääräisen nopeuden avulla  (Tielaitos  1992b). 
 Kevyiden autojen  ominaispäästöjen  tasojen  määrityksen  pohjana  on  käytetty 

toisaalta tasaisen  ajonopeuden  ja  toisaalta eri  ajosyklien  mukaisia  keskimääräi-
siä  päästöjä. 

Yhdysvaltalaisessa  FIP-ajosyklissä  keskinopeus  on 34,1 km/h,  maksimi nopeus 
 91,2 km/h  ja  ajon aikana  on  useita  pysähdyksiä.  Tämän  ajotilanteen  on  oletettu 

kuvaavan  palvelutasoa  D  -  E.  Eurooppalainen  ECE-ajosykli  kuvaa  kaupun-
kiajoa,  jossa keskinopeus  on 18,9 km/h,  maksiminopeus  50 km/h  ja  ajon aikana 

 on  pysähdyksiä. KEHARissa ECE-ajosykli  kuvaa  palvelutasoa  F.  Katalysaattorin 
 vaikutuksesta  kev4den  autojen  ominaispäästöt  alenevat keskimäärin  70  -  90  % 

päästölajista, palvelutasosta  ja  nopeudesta  riippuen.  (Tielaitos  1 992b.)  

Kuvissa  40  ja  41 on  esitetty kevyen auton  (katalysaattorilla  ja  ilman)  typenoksi-
dien  ja  hään ominaispäästöt  eri  väylätyypeillä  ja  palvelutasoilla KEHARissa. 
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Kuva  40.  Kevyen auton  typen  oksidien ominaispäästöt  eri  väylätyypeillä  ja 
 pa/velutasoilla KEHARIssa (Tie/altos  1992b). 
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Kuva  41.  Kevyen auton  hään ominaispäästöt  eri  väylätyypeillä  ja  palvelu- 
tasoilla  KEHAR1ssa (Tielaitos  1992b). 

4.3.3 	Estevaikutukset  

Liikenteen estevaikutuksella tarkoitetaan liikenteen aiheuttamaa rajoitusta 
poikittaissuuntaisen liikenteen, lähinnä kevyen liikenteen, Ilikkumisvapaudessa. 
Kaupungissa  on  alueita, jotka toimivat yhteenkuuluvina yksikköinä palvelupistei-
neen. Alueen läpi kulkeva ruuhkainen liikenneväylä aiheuttaa alueen sisäisen 
yhteenkuuluvuuden rikkoutumisen.  Vakavi mmat estevaikutukset  syntyvät silloin, 
kun liikenne lisääntyy voimakkaasti väylällä,  jota  ei alunperin ole suunniteltu 
läpiajoliike ntee  Ile. 

Estevaikutukset  ilmenevät viivytyksinä, pidentyneinä kiertomatkoina  ja onnetto-
muusriskin kasvamisena.  

Ruotsin tielaitos  on  laatinut ehdotuksen esteen suuruuden kuvaamiseksi. 
Tärkein kriteeri esteen suuruuden määrittämiseksi  on  jalankulkijoille aiheutuva 
viivytys. Lisäksi siihen vaikuttavat liikenteen määrä  ja  nopeus  (kuva  42)  sekä 
jalankulun erottelu. Ehdotuksessa kuvataan esteen  koko  merkityksettömäksi, 
pieneksi, kohtuulliseksi  tai  suureksi. Vaikka ruuhkassa nopeudet alenevat, 
liikennemäärän kasvaminen, liikenteen epämääräinen käyttäytyminen  ja  pako-
kaasupäästöt saattavat saada aikaan esteen kokemisen suurena.  
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Kuva  42.  Esteen suuruus eri nopeuksilla  ja  liikennemäärillä  (Nordisk  Vegtek
-fisk  Forbund  1984). 

4.4 	Turvallisuusvaikutukset  

Ruuhkassa ajoneuvojen välisten konfliktien määrä kasvaa,  ja  tästä johtuen 
myös onnettomuuksien määrä lisääntyy. Onnettomuuden tapahtuminen kasvat-
taa ruuhkaa, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa lisää onnettomuuksia. Ruuhkai

-set  olosuhteet vaikeuttavat myös pelastustoimenpiteita  (ICE 1989).  

Parhaillaan  on  käynnissä tutkimus tuntiliikenteen  ja  onnettomuuksien välisestä 
yhteydestä. Alustavat tutkimukset osoittavat, että ruu hkassa onnettomuusaste 
laskee  ja nopeustason  alenemisen johdosta onnettomuuksien vakavuusaste 
pienenee. Onnettomuustyypeista peräänajot lisääntyvät. (Kulmala  1994.)  

Suuntaa ruuhkan vaikutuksista turvallisuuteen nähdään  60-luvun alussa julkais-
tusta taulukosta  6,  joka kuvaa onnettomuusasteita eri tietyypeillä  ja  liikenne-
määrillä USA:ssa. Taulukon mukaan kaksikaistaisen tien onnettomuusaste  on on  suurimmillaan keskimääräisen vuorokausillikenteen ollessa  5000 - 10 000  ja 

 laskee tästä liikenteen lisääntyessä  tai  vähentyessä. Moottoritiellä onnetto-
muusaste näyttää taas kysynnän lisääntyessä  ensin  vähenevän  ja  sitten käänty-
vän nousuun. Korkealuokkaisilla väylillä, jotka voivat palvella suuria liikenne- 
määriä ruuhkautumatta,  on  pienempi onnettomuusaste kuin muilla teillä. 

Taulukko  6. 	Onnettomuusasteet  eri tietyypeillä  ja  liikennemäärilä (Sanak- 
senaho  1971).  

Onnettomuuksja/10 6  ajon.  km  

Keskim. 0  
I.) 

I 
0... 

vuorokausi- .- ICC  ...0  

liikenne  ' 
____________  

. 
c'1  

. 
I 

.,, 

. 	0  
I 

I)Q  

. 	... 

-...,n  

. 	0 
I 	- 

alle  5 000 2,24 3,30 3,48 1,93 2,49 
5000 	10000 2,674,10 4,54 2,49 1,31 

10 000 	15 000 2,24 6,46 4,29 3,30 0,87  
yli  15 000  - -  2,55 3,17 0,93  

keskiarvo 	2,3O 3 , 79 I  3,98 	2,86 	1,37  
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Suomen yleisten teiden tilaston lineaarinen analyysi osoittaa, että 
henkilövahinkoihin perustuva onnettomuusaste yleensä hienokseltaan pienenee 
liikennemäärän kasvaessa. Lisäksi Helsingissä  ja  Itävallassa  on  havaittu 
ruuhkautumisen vähentävän jalankulkijoiden liikenneonnettomuusriSkiä.  (Kall-
berg  1990.)  ICE:n  mukaan taas ruuhka lisää jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden 
onnettomuusriskiä kaupunkialuellla  (ICE 1989).  

Espoon liikennevaloliittymien vuosien  1984  -  87  turvallisuustutkimuksessa 
 todettiin arkisin tapahtuneen eniten onnettomuuksia iltaruuhkatunteina  kello  15 
 -  18 (25  %),  jolloin myös liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä oli suurin  (26 
 %). Aamuruuhkatunteina  kello  6  -  9  tapahtui  18  %  onnettomuuksista (liiken-

teestä  22%).  Keskipäivällä  kello  11  -  15  tapahtui  27%  onnettomuuksista (lii-
kenteestä  21  %).  Kuvassa  43 on  tarkasteltu onnettomuuksien  ja liikennemääri

-en  osuuksia valoliittymissä  ja  valo-ohjaamattomissa liittymissä arkisin. Liiken-
teen vaihtelu  on  saatu  12  koneellisesta laskentapisteestä Espoon pääkaduilta 

 ja  -teiltä. (Hautala  1990.) 

40 

vooLttym( onnsttomuudet 

— — -  muut  iittymuonriittomuUd 1 t 

-_.— 	k.nn.  

I..  — —  .4 

la 

12 
	 24  ko 

Kuva  43.  Espoon liittymäonnettomuuksien  ja  liikenteen tunt/va ibtelut kolmen 
 tunnin  jaksoissa arkisin vuosina  1984  -  87  (Hautala  1990).  

Keskipäivällä  ja kello  21  -  3  valoliittymissä  tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus oli suurempi kuin liikennemäärien suhteellinen osuus.  Sen  sijaan 
aamuruuhkatunteinaja  kello  18-21  onnettomuuksien osuus oli pieni verrattuna 
liikennemääriin. (Hautala  1990.)  

30  

20 
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Liikennevaloliittymissä 	iltaruuhkatuntien 	osuus 	onnettomuuksista 	oli 
huomattavasti pienempi kuin valo-ohjaamattomissa liittymissä. Iltaruuhkatuntien 
osuus valoliittymissä oli  25 %  ja  valo-ohjaamattomissa liittymissä  34 %  onnetto-
muuksista.  Sen  sijaan päivällä  kello  9 - 15  tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus oli valoliittymissä suurempi.  Tulos  tukee tutkimuksia, joiden mukaan 
ruuhka vähentää onnettomuusriskiä Hikennevaloliittymissä (valojen toimiessa) 

 ja  lisää sitä valo-ohjaamattomissa liittymissä. (Hautala  1990.)  

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa  on  tarkasteltu valo-ohjatun liittymän onnetto-
muusmääriä  ja  onnettomuusastetta  aamu-  ja  iltahuipputunnin  aikana. Tarkaste-
lun kohteena oli yli  300  liittymää Albuquerquessa Uudessa Meksikossa. Kuvas-
sa  44 on  esitetty vuosien  1987 - 89 aamuhuipputunnin onnettomuusmäärien  ja 

 liittymään tunnissa saapuvan lilken nemäärän välinen riippuvuus. Iltahuipputun-
nm tulokset ovat vastaavanlaiset. Pienimmän neliösumman regressiosuoran 
(kuvassa) mukaan huipputunnin onnettomuusmäärä kasvaa  1,3 - 1 ,4:llä  jokais-
ta  1000  ajoneuvoa kohden.  
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Kuva  44.  Onnettomuusmäärän  ja  liittymään saapuvan tuntiliikenteen välinen 
rIIppuvuus aamuhuipputuntina Albuquerquessa  (Ha II  & Polanco  de 

 Hurtado  1992).  

Onnettomuusasteen  vastaava kuvaaja  on  esitetty kuvassa  45. Huipputunnin 
keskimääräisiksi onnettomuusasteiksi  saatiin aamulla  1,56  ja  illalla  1 ,76  onnet-
tomuutta  106  saapuvaa ajoneuvoa (mev =  million entering vehicles)  kohti. 
Vastaavia onnettomuustietoja huipputuntien ulkopuolelta vertailun suorittami-
seksi ei ole, mutta alueella suoritetun karkean onnettomuusastemäärityksen 
perusteella saadut onnettomuusasteet huipputuntien ulkopuolella ovat alhai-
sempia. Myös onnettomuusaste korreloi liikennemäärän kanssa. Tosin käytän-
nön merkitys lienee kyseenalainen, koska onnettomuusaste kasvaa regres-
siosuoran mukaan  vain 0,12 - 0,1 5:llä  jokaista  1000  saapuvaa ajoneuvoa kohti. 

 (Hall & Polanco de Hurtado 1992.) 
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Kuva  45.  Onnettomuusasteen  ja lllttymään  saa puvan tuntillikenteen välinen 
riippuvuus aamuhuipputuntina Albuquerquessa  (Hall  & Po/anco  de 

 Hurtado  1992).  

Tutkimuksessa 	tutkittiin 	myös 	liittymän 	käyttösuhteen 	vaikutusta 
onnettomuusasteeseen huipputunnin  aikana. Kuvaan  46 on  merkitty iltahuippu

-tunnin  onnettomuusasteen  arvoja eri käyttösuhteilla (v/c) sekä kaksi regres-
siokäyrää. Kummankin regressiomallin avulla voidaan päätellä huipputunnin 
pienimpien onnettomuusasteiden esiintyvän käyttösuhteen ollessa  0,6  -  0,8. 

 Käyttösuhteen  kasvaessa tästä onriettomuusaste kasvaa.  
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Kuva  46.  Onnettomuusasteen  ja käyttösuhteen  välinen riippuvuus kanden 
regressiomallin avulla iltahuipputuntina Albuquerquessa  (Hall  & 
Polanco  de  Hurtado  1992).  
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Koska tutkimuksessa käsiteltiin huipputunnin liikenteen yhteyttä onnettomuus- 
määriin  ja  -asteeseen, eikä  se  siis välttämättä edusta ruuhkautuneita olosuhtei-
ta, johtopäätöksiä ruuhkan vaikutuksesta onnettomuuksiin ei  sen  pohjalta voi 
tehdä.  

4.5 	Vaikutukset maankäyttöön 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutukset  ja  yhteydet ovat hyvin monimuotoi-
sia. Muutokset toisessa heijastuvat myös toiseen. Liikennejärjestelmän 
ruuhkautuminen  ja  matka-aikojen huomattava pidentyminen vaikuttavat aluei-
den tavoitettavuuteen  ja  vähentävät siten alueen vetovoimaa  ja  mandollisuuksia 
kehittyä.  (Webster & al 1990.)  

Ruuhkautuminen  tai  sitä vähentävä toimenpide saattavat lisätä reuna-alueiden 
vetovoimaa  ja  johtaa toimintojen siirtymiseen pois keskustasta  ja  siten aiheut-
taa elinvoimaisen keskustan hitaan rappeutumisen  ja  kaupunkirakenteen 
muuttumisen. Lisääntynyt henkilöauton !äyttö  on  houkutellut useita kaupan 
aloja pois tungostuneista keskustoista kehäväylien  ja  säteittäisteiden  varsille, 
hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Palveluiden siirtyminen pois keskustasta 
riippuu paljon keskustan ulkopuolisen liikenneverkon tasosta (Anttila  1986).  

Yritysten sijaintipaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä  on  selvitetty Vantaan 
Variston  ja  Petikon  teollisuusalueen yrityksille osoitetulla kyselytutkimuksella.  42 
%  kyselyyn vastanneista yrityksistä piti edellisen toimitilan huonoa sijaintia  ja 

 liikenneyhteyksiä syynä toirnipaikan vaihtamiseen Vantaafle (Anttila  1986). 

5 	RUUHKIEN VAIKUTUSTEN KOHDENTUMINEN  
5.1 	Ruuhkien vaikutukset yksilöön  

5.1 .1 	Viivytykset  ja  polttoaineenkuutus  

Viivytykset vähentävät ajomukavuutta, mikä  on  yksityistä ihmistä ruuhkissa 
konkreettjsjmmjn koskettava asia. Ruuhkatilanteissa odottaminen  on  todettu 
ihmiselle psyykkisesti rasittavaksi kokemukseksi. Ruuhkan negatiivinen kokemi-
nen korostuu joukkoliikenteessä. Maksettu lippu konkretisoi palvelun laatuun 
kohdistuvat odotukset (Mäntynen  1988).  

Viivytykset aiheuttavat yksityisille ihmisille ainakin laskennallisia aikakustan-
nuksia. Ruuhka lisää polttoaineenkulutusta  ja  tämä epätaloudellisuudesta 
johtuvaa epämukavuutta. (Mäntynen  1988.)  

Merkittävä  osa  tieliikenteen matkoista  on  sellaisia, joissa perilletulo  on 
aikasidon  naista. Ruuhka vähentää viivytysten kautta varmuutta perilletuloajan-
kohdasta  ja  näin luotettavuus kärsii. 
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5.1.2 	Ympäristövaikutukset  

5.1.2.1 	Melu 

Melu vaikuttaa ihmisen terveyteen lisäämällä stressiä  ja aiheuttamalla 
 pitkäaikaista verenpaineen nousua sekä sydän-  ja verisuonisairauksien riskin 

 kohoamista. Psykosomaattisia vaikutuksia ovat päänsärky, sydämentykytys, 
pahoinvointi, väsymys  ja hermostuneisuus (Tielaitos  1992c).  Melu häiritsee 
myös keskittymistä sekä informaation välittymistä.  

5.1.2.2 	Päästät  

Liikenteen pakokaasupäästöille ovat tyypillisiä paikalliset erot altistuksen 
tasossa sekä matala päästökorkeus. Jalankulkijat, erityisesti lapset, altistuvat 
eniten. Pitoisuudet autojen sisällä ruuhkaolosuhteissa ovat myös huomattavan 
suuria. (Tielaitos  1992c.)  

Ilman epäpuhtauspitoisuuksien  ja  laskeuman vaikutukset kohdistuvat ihmisten 
terveyteen  ja  viihtyvyyteen sekä elinympäristöön. Vaikutusten mittakaava 
vaihtelee paikallisista maapallonlaajuisiin vaikutuksiin (taulukko  7).  Tarkkoja 
tietoja tieliikenteen synnyttämien ilman epäpuhtauspitoisuuksien aiheuttamista 
terveysvaikutuksista ei ole. 

Taulukko  7. 	Pakokaasujen  vaikutuksia ihmiseen  ja  ympäristöön  (Tie/altos  
1990).  

Vaikufusalue  Häkä  Hlilivecfyt  Typen  oksidit Hiukkaset  
Hiilldioksidj  (HC)  (NOx) ______________  

IHMINEN  IIekct 	verrn Lsaa 	psk Uså 	ngyden  Uä  
hçenkuljeLuskykyi VhenLI vbv)là eo4rkkv)1L ArL 	htvste 

eikenLa haaäk bfl) AtheuU 	astma  Vähni 	vüNviyyttä.  
RAKENNETTU  Sybvyuaa mcnJej Lbja vuno8IM 
YMPARISTÖ. (korroo,,o). m1cw]ej  
MATERIAALIT 

METSÄT,  Hdke 	kin  Ippmott 	rnpe. }ikLÅ kasv,en  
RA  VINTO  TUO  TANTO nIomu1ca. EdMä olsomn muodoslu- ebntoosurOoj  
KAS  VILLISUUS Ed,s1O otsosuu nsuodosus sousa maanpmnalta Uka muaperd. 

msstu notanpoinal/a _______________________ _________________________ 
VESISTO Hppa  ostaa  veooÖ Fletksnuu thott/sS 

ebnmaodoUssuukssa 
_______________________ __________________________ soukuomolullut).  

LUONNON  Hthdokssd  edustaa  1  ukuaa yl/ss) nsake/tse Tu/soaa /ia/susakeh/sus Va/sentaa nakyvyvua 
K/ER TOKUL  KU  khuosseu/smäta osoonikemsuta. olson ksomst  Lisa/s  pilvsen nrnodosturrnst 

1/sissi/sä kasvthuoneu/noöto //dust/sa kasvthooneslmuolä  

5.1.2.3 	Estevaikutukset 

Estevaikutukset  koettelevat pääasiassa kevyttä liikennettä  ja  niiden kokemiseen 
vaikuttavat kokijan ominaisuudet. Ikäryhmistä vanhukset  ja  lapset ovat muita 
alttiimpia kokemaan estevaikutuksia. 

Aikaviipeet, tarpeettomat kiertotiet  ja pon nistu kset  ovat fyysisiä estevaikutuksia. 
Psyykkisiä vaikutuksia ovat stressi, epämiellyttävyys  ja  pelko  (Nordisk Vegtek-
fisk Forbund  1984).  Seurauksena tavoitettavuus heikkenee, Ilikkumisreitit 
muuttuvat, turvattomuuden  tunne  kasvaa  ja  sosiaaliset kontaktit kärsivät  (kuva 

 47).  



Tielilkenteen  ruuhkien vaikutukset  Ja  ruuhkakustannukset  pääkaupunkiseudulla 	 51  
RUUHKIEN VAIKUTUSTEN KOHDENTUMINEN 

i1i2r  
2000 b id 

3.0  VÄNNER  5 3  BEKANT  /  PERSON 

8000 b/d  -- 	____________________ 	-  

I 	oI  
I 	' gg  

3  VÄNNER  •  1  RPkJ  

Kuva  47.  Asuntojen  välisen  kadun liikennemäärän vaikutus asukkaiden 
väliseen kanssakäymiseen  San  Fransiscossa  1977  tehdyn tutki-
muksen mukaan  (Statens planverk  1981). 

5.1.3 	Turvallisuusvajkutukset  

Ruuhkien  aiheuttamalla ajomukavuuden  alenemisella  on  yhteys myös  lii-
kenneturvallisuuteen. Artyneenä  ihminen  on  altis  tekemään virheitä, jotka voivat 
liikenteessä koitua  kohtalokkaiksi (Mäntynen  1988).  

Moottoriliikenneteiden Ilittymisrampin  toimintaa koskevassa tutkimuksessa 
todettiin kriittisen aikavälin laskevan arvosta  6,4 s  arvoon  5,9 s,  kun  päävirta 

 nousee arvosta  200  ajon/h  arvoon  800  ajon/h  (kuva  48)  (Sainio  1984).  Tämä 
osoittaa henkilön  turvallisuuskriteerin  laskevan  liikennemäärän  kasvaessa.  
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Kuva  48.  KrIIttisen  aikavälin riippuvaisuus  pää  virrasta  ja  sivuvirran raskaideri 
 ajoneuvojen osuudesta (Sainio  1984). 

5.1.4 	Mukavuuden menetys 

Yksityiset ihmiset arvioivat ruuhkaa  sen  mukaan, miten  se  vaikuttaa heidän 
elämän laatuunsa  (ICE 1989).  Kaikki edellä mainitut tekijät - viivytykset, 
ympäristöhaitat  ja turvallisuusvaikutukset -  aiheuttavat yksilölle mukavuuden 
menetystä  ja  elämän laadun alenemista. Haitat kohdistuvat ruuhkassa ajavan 
autoilijan lisäksi jalankulkijoihin  ja pyöriIijöihin  sekä väylän varrella asuviin  ja 
työskenteleviin.  

5.2 	Ruuhkien vaikutukset yrityksiin 

Ruuhka rajoittaa elinkeinoelämän kehitystä työntekijöiden sekä kuljetusten 
myöhästelyn muodossa. Yritysten jakelukustannukset nousevat, tuottavuus 
alenee  ja myöhästely  saa aikaan epäluotettavuutta.  (ICE 1989.)  

Ruuhka vähentää kaupungin keskustan tavoitettavuutta  ja houkuttelevuutta. 
 Alueen  ja sen  yritysten vetovoima  ja  kehitysmandollisuudet pienenevät. Liike- 

keskukseen pääsyn vaikeutuminen vähentää asiakkaita  ja  vie  pohjan mandol-
lisilta laajentamisaikeilta  (ICE 1989). Tavaratoimitusten  kulku vaikeutuu  ja 

 kuljetusten lisäkustannukset näkyvät tuotteiden hinnoissa. Pitkällä aikavälillä 
keskusta taantuu liikkeiden siirtyessä sujuvampien liikenneyhteyksien 
vaikutuspiiriin. 

Nopeasti arvoaan menettävät tuotteet täytyy kuljettaa nopeasti. Viivytykset 
realisoituvat tavaran arvon alenemisena. Teollisuuden  ja  kaupan pienentäessä 
varastoihin sidottua pääomaa  JOT-periaatteen mukaan kuljetusten luotettavuu-
den  ja aikataulusidonnaisuuden  merkitys  on  kasvanut. Ruuhkien takia 
tavarakuljetuksissa tarvitaan ajallinen varmuusmarginaali. (Mäntynen  1988.) 
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Tavaraliikenteen  ruuhkakustannuksia  on  yritetty arvioida  mm.  Ruotsissa  ja 
 Kanadassa. Ruotsissa vuonna  1988  tehdyn tutkimuksen mukaan  kau-

punkitiikenteen  ruuhkat aiheuttavat suurimmissa kaupungeissa merkittävän 
 lisävilvytyksen tavaraliikenteelle  (taulukko  8).  Esimerkiksi Tukholman  1,7  miljar-

din  kruunun vuotuinen  ruuhkakustannus  on  asukasta kohden laskettuna noin 
 1000  kruunua. Laskelma  on  karkea,  sillä  laskelmassa  on  oletettu, että kaikki 
 rekisteröidyt  yli  3,5 t  autot olisivat  220  päivää liikenteessä  ja koko  ajan työ-

päivän aikana. (Liikenneministeriö  1994.)  

Taulukko  8. 	Ruuhkan aiheuttama lisä  viivytys  ja  siitä aiheutuva lisä kustan- 
nus  tavaralilkenteelle  ruotsalaisissa kaupungeissa  (LIIkenne-
ministeriÖ  1994).  

KAU PUNKI 
_______________________ 

lisävlivytys (h/vrk/auto) 
________________________ 

ruuhkakustannus 
(mrd.kruunua/vuosi)  

Tukholma  1,6 1 ,7*)  
Göteborg  1,1 0,27  
Malmö  0,8 0,215 

*) Ruuhkakustannus  on  laskettu seuraavasti:  
a. Tukholman seudun kuorma-autojen  1km  43 800 
b. Niiden kuorma-autojen osuus, jotka  liikennöivät  ydinkeskustassa  56  %  
c. Keskimaäräinen aikamenetys /  päivä  1,6  tuntia  
d. Kuorma-auton  tuntikustannus  200 kruunua/tunti 
e. Liikennöintipäiviä  vuodessa  220 
f. Kokonaisaikamenetys ( a*b*c) (tuntia/päivä)  39 200 
g. Ruuhkakustannukset (f*d*e) (milj.kr/vuosi)  1 725  

Kanadalaisen tutkimuksen mukaan  ruuhkakustannukset  ovat suuruusluokaltaan 
noin  8 - 10 %  tavaraliikenteen  kuljetuskustannuksista. Ruuhkakustannuksen 

 arvoksi saatiin pääkaupunkiseudun suuruisella alueella  200 - 250  miljoonaa 
 markkaa/vuosi  eli noin  250 mklasukas/vuosi.  (Liikenneministeriö  1994.) 

Ympäristöhaitat  vaikuttavat yrityksiin lähinnä työntekijöiden kautta.  Melulle 
alttiissa  työpaikoissa ilmenee  keskittymiskyvyn  alenemista,  vuorovaikutusten 
vaikeutumista  sekä viihtyvyyden vähentymistä  ja tuotantopanoksen  alenemista. 
Ilman  epäpuhtaudet  lisäävät sairastuvuutta, mikä vaikuttaa suoraan inhimillisen 

 tuotantopanoksen  määrään.  

5.3 	Ruuhkien vaikutukset yhteiskuntaan 

Yhteiskuntaan kohdistuvat ruuhkien vaikutukset syntyvät yksilön  ja  yritysten 
kokemista haitoista. Tuotannon aleneminen, elämän laadun lasku  ja  suuret 
lisäkustannukset ovat lopulta yhteiskunnallisia menetyksiä. 

Viivytykset vaikuttavat yhteiskuntaan suoraan alentamalla  liikennejärjestelmän 
 tehokkuutta. Kun ruuhka lisääntyy, teho heikkenee  (ICE 1989). 
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Yksilön kokeman viivytyksen kautta yhteiskuntaan kohdistuu yksilöstä johtuvia 
liikenteellisiä vaikutuksia. Matkustamisen mukavuus  on  yksi  matkan  ajankoh-
dan, reitin  ja kulkumuodon  valintaan sekä  matkojen  määrään vaikuttavista 
tekijöistä  (ICE 1989).  

Välttääkseen ruuhkan kuljettaja saattaa valita toisen reitin. Näin liikenne siirtyy 
väylälle,  jota  ei alunperin ole suunniteltu läpiajollikenteelle. Kukumuodon-  ja 
matkan  ajankohdan vali nnallaan yksilö vaikuttaa yhteiskunnan infrastruktuu rin 
sekä liikennepalveluiden tarjonnan määrään. 

Kaupunkikeskustan taantuminen  ja sen  elinkeinoelämän rajoittuminen ruuhkan 
vuoksi heijastuvat  koko  yhteiskuntaan. Toimintojen hakeutuessa sujuvien liiken-
neyhteyksien vaikutuspiiriin yhdyskuntarakenne hajautuu. 

Ruuhkan vaikutus yhteiskuntatalouteen voidaan esittää kuvan  49  avulla. 
Liikennemäärän kasvaessa nopeus pienenee, mistä seuraa, että aika  ja  poltto-
ainekustannukset kasvavat käyrän c(q) mukaan. Kysyntä taas kasvaa  hinnan 

 laskiessa käyrän  D  mukaan. Kysyntäkäyrän voidaan katsoa ilmaisevan myös 
hyötyä.  

A 

I  
; 

qi qO liikennemäärä  

Kuva  49.  Ruuhkasta  aiheutuva kansantaloudellinen tappio (Lyly  1992).  

Käyrä c(q) osoittaa kuitenkin liikenteen keskimääräisiä eli autoilijoiden yksilölli-
sesti kokemia rajakustannuksia. Kun yksi autoilija tulee mukaan liikenteeseen, 

 hän hidastuttaa  hieman kaikkien muiden kulkua  ja  aiheuttaa siten heille aika-  ja 
polttoainekustannuksia.  Nämä yhteiskunnalliset rajakustannukset  0(q)  saadaan 
derivoimalla kokonaiskustannukset  0(q)  =  q x  c(q): 

C'(q) dC(q) 
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Kun autoilija ajattelee  vain  omia kustannuksiaan,  on  tiellä liikennemäärä  q0 . Jos 
 hän  ottaisi huomioon myös yhteiskunnalliset rajakustannukset, olisi liikennettä 

vähemmän eli liikennemäärä olisi  q 1 .  Välillä q 1 ...q0  kustannukset C'(q) ovat 
suuremmat kuin hyötyä osoittavan kysyntäkäyrän arvot. Ruuhkasta seuraa siten 
kansantaloudellinen tappio, joka  on viivoitettu  kuvassa  49.  (Lyly  1992.) 

6 	RUUHKAN VAIKUTUSTEN HINNOITTELU  

6.1 	Viivytykset  

Ruuhkasta aiheutuvien  ylimääräisten viivytysten arvottamiseen voidaan käyttää 
yleisiä tielaitoksen määrittämiä aikakustannusten perusarvoja (Tieliikenteen 
ajokustannukset -julkaisu) (taulukko  9).  Koska ruuhkassa linja-auton 
keskikuormitus  on  kuitenkin taulukon lukua  (13,5)  suurempi,  on taulukkoon 9 

 laskettu lisäksi linja-auton ruuhkatuntihinta pääkaupunkiseudulla. Ruuhkatunnin 
keskikuormitus  on  pääkaupunkiseudun seutuliikenteessä  25 matkustajaa/linja-
auto  (Granholm  1994).  Linja-auton matkustajan aikakustannuksena  on  käytetty 
matkaryhmän työ-  tai asiointimatkat  (henkilöautot) ajan arvoa. 

Taulukko  9. 	Ajan arvo  (Tielaitos  1993). 

Autolaji  Matkan Kuorinitus mk/tunti mk/tunti  
tarkoitus henkjjoã/auto /henkjlö  /auto  

Henkilöauto Tydajan  matka  1,3 115,00 149,50  
Työ-  tai asioin- 
tixrtatka  1,6 19,40 31,00  
Vapaa-  tai  loma- 
ajan matka  2.2 11,10 24,40 
KeskimaArin  1,9 40,80  

Pakettiauto Tyóajan  matka  1,0 77,90 77,90  

Kevyt  auto 1,3 44,50  

L.inJa -auto 1+13,5 369,20  

Kuorma-auto 1,1 96,10 105,70  

Ragkaa  auto 153,00  

Linja-auto 	 1  +  25 	 600,00  
(p8àkJpunkseudun 
sucentaess4 
ruuhkatuntha) 	_________________________  

Yleensä ajan arvot määritellään keskimääräisinä  koko  väestölle  ja kaikenlaisille 
liikenneolosuhteille.  Hollantilainen  SF (stated preference)  -tutkimus  on 

 mandollistanut ajan arvon määrittämisen erikseen pienillekin ryhmille. Tutkimuk-
seen osallistuneet henkilöt jaettiin ryhmiin esimerkiksi  matkan  tarkoituksen, 
kulkutavan, vapaa-ajan määrän  ja  suoritetun  matkan  liikenneolojen (esim. 
ruuhka) perusteella. Taulukossa  10 on  verrattu  SP-tutkimuksella saatuja 
tuloksia perinteisiin todellisen käyttäytymisen havainnointiln perustuviln tulok-
siin. (Tuominen  1991.) 
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Taulukko  10. 	SP-tutkimuksen  ja  todellisen käyttäytymisen perusteella 
saatujen ajan arvojen vertailu (guldenia / tunti) (Tuominen  
1991).  

Työmatka  Liikematka  Muu matka  

tad. SP  tod.  SP tad. SP 

Auto 20 37 7  

ei ruuhkaa  13 21 11  

ruuhka  19 22 9  

Tutkimuksessa saadut työmatkan  ja Ilikematkan  ajan arvot ovat siis todellisia 
arvoja alhaisempia. Ruuhkassa  on  aikaa pidetty näillä matkoilla arvokkaampa-
na. Muilla matkoilla aika  on  päinvastoin arvotettu korkeammaksi 
ruuhkautumattomissa liikenneolosuhteissa, mutta ajan arvo sekä ruuhkassa 
että  sen  ulkopuolella  on  todellista muun  matkan  ajan arvoa suurempi. 

Ruotsissa  on  tutkittu  SP-tutkimuksella tukholmalaisautoilijoiden myöhästy-
misajan arvotusta odottamattomissa ruuhkissa. Tulokset  on  esitetty taulukossa 

 11.  Vertailun vuoksi  on  taulukossa  12  esitetty Ruotsin tielaitoksen käyttämät 
ajan arvot vuoden  1990 hintatasossa.  

Taulukko  11. 	Autoilijoiden viivytysajan arvotus ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan  (Lindqvist  1994).  

Ågan  deform 	Ärende 	 Förseningstidsvarde 

Privat ägd bil 	Inköp 	 70 kronor per  timme 
Arbete 	lløkronorpertirnme 
Tjänste 	130 kronor per  timme 

Leasingbil 	Sammanvägt 	100 kronor per  timme  

Taulukko  12. 	Ruotsalaiset aika kustannusten perusarvot vuonna  1990 
(Lindberg 1991).  

Ärende  kr/tim  och  person  

Inköp  21  
Arbete  25  
Tjänste  155  
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6.2 	Polttoaineenkulutus  

Polttoaineiden keskimääräiset verolliset hinnat keväällä  1994  ovat * 	bensiini  4,70  mk/litra * 	diesel 3,00  mk/litra. 

Verollisten  hintojen käyttö  on  yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa perusteltua, 
koska laskelmat perustuvat kuluttajien maksuhalukkuuteen.  

6.3 	Ympäristö-  ja  turvallisuusvaikutukset  

Ajoneuvojen pakokaasupäästöjen aiheuttama ilman saastu mi nen vaikuttaa 
monella tavalla elämän laatuun.  Osa  näistä vaikutuksista  on  suoraan taloudelli-
sia, mutta  osa  ekologisia  ja sen  takia niiden taloudellinen arvottaminen  on 

 vaikeaa. Taulukossa  13 on  esitetty eri  maiden  käytäntöjä melun  ja  pako- 
kaasujen arvottamisesta. 

Taulukko  13. 	Melunja  päästöjen arvottaminen eri maissa (Tielaitos 199Gb). 

Englanti Ilmoitetaan niiden kiinteistöjen tyyppi 	ja  Ilmoitetaan niiden asuinhuoneistojen 
lukuTlaara, 	joiden melutaso najuttuu. Melu- määra, 	joiden hiilimonoksidipitoisuu. 
tason Tuutosta ei arvoteta rahassa  dessa (lasketttsia  kandeksan t,.rinin aika -I 

I  jaksona)  tapahtuu auutoksia. 	Tapahtu- 
neita nijutoksia ei arvoteta rahassa. 

ISaksan Melun rluutOs arvotetaan  rahassa. Paikallisen ilman laadta, nuutos 
Liittotasa- larvotetaan  rahassa. 
valta 

Ranska Melu mainitaan, 	ei 	arvoteta. Päastät  mainitaan, ei 	arvoteta 

Belgia Asukkaille koituva häiriö kasittäa  ann. melun ja päastot.  Lasketaan asukkaiden luku- 
maara  100  metrin etaisyydella tien moleiranin puolin. Monikriteerianatyysia varten 
annetaan hairiölle pisteita, 	jotka riippuvat  vain  asukastiheydestä.  

Ruotsi Arvotetaan Arvotetaan  

Tanska Arvotetaan lArvotetaan 

Tielaitos  on  määrittänyt  tieliikenteen melulle  ja  joillekin pakokaasupäästöille 
yksikköhinnat (taulukko  14).  Yksikköhintoja määritettäessä  on  tarkasteltu  mm. 

 sairauksia, likaantumista  ja  viihtyisyyden vähenemistä. Muita ympäristövaikutuk
-sia tielaitos  ei hinnoittele. 

Taulukko  14. 	Tieliikenteen me/un  ja  pakokaasupäästöjen yksikköhinnat 
(Tielaitos  1993).  

Pästolaj  1  Yks ikkäkustannus Yks ikkö  

Melu  5 	200  mk vuodessa  / melun 
hair6na kokeva  asukas 

Typen  oksidit  5 	000  mk  /  tonni  
Hiilivedyt  10 	000  - 	 -  

Hiukkaset  92 	000  - 	 - 

Hiilidjcks  Idi  170  - 	 - 
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Onnettomuuskustannukset  saattavat laskea ruuhkautumisen pahentuessa, 
koska kustannuslaskelmissa vakavilla onnettomuuksifla  on  suuri paino. Tutki-
mustuloksia asiasta ei kuitenkaan ole olemassa.  

7 	PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUUHKAT  

7.1 	Yleistä 

Pääkaupunkiseudun ruuhkien osalta  on  tässä työssä keskitytty arkivuorokausi
-en huipputuntiliikenteestä johtuvaan  säännöllisesti esiintyvään aamu-  ja  ilta- 

ruuhkaan. Vaikutuksia määritettäessä  on  ruuhkaa käsitelty erikseen liittymissä 
 ja  linkeillä. Kantakaupunki  on  jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Kantakaupungin 

sisällyttäminen tarkasteluun  on  vaikeaa,  sillä  alueen liikenneympäristö  on  erilai-
nen kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Alue  on  rakenteeltaan tiivis  ja sen 

 liikenne  on  tiukasti valo-ohjauksella säädelty. Vapaita ajo-olosuhteita ei  kanta
-kaupungina  alueella juurikaan ole. Esimerkiksi nopeudet ovat  jo  päiväliikentees
-sä  hyvin alhaisia verrattuna muuhun tutkimusaineistoon. 

Vuosina  1993 - 94 tarkastelualueen  aamu-  ja  iltaruuhkat  ovat vähentyneet, osin 
jopa kokonaan poistuneet, verrattuna vuosiin  1989- 92 (Bremer 1993).  Alueen 
ru  u hkat  johtuvat pääosin liittymien ruuhkasuuntien kapasiteetin  hetkel  lisestä 
ylittymisestä.  Ruuhkan huippu osuu  koko  pääkaupunkiseudun alueella  lo  
minuutin sisään: idän  kello  7.55:stä  lännen  kello  8.05:een. Iltaruuhka  ei ole 
alueella yhtä paha kuin aamuruuhka johtuen työaikojen suuremmasta liuttami-
sesta iltapäivisin  (Bremer 1993).  Lisäksi iltapäiväliikenne ei ole niin yksisuun-
taista kuin aamun liikenne. 

Pääkaupunkiseudun ruuhkat johtuvat pääosin liittymien hetkellisestä ylikuor -
mittumisesta. Väyläkapasiteetti  on liittymien  kapasiteettia riittävämpi. Alueen 
pahimpia ruuhkapisteitä ovat liittymä Vihdintie - Hakamäentie - Hämeenlinnan- 
väylä - Mannerheimintie, Mannerheimintie välillä Tukholmankatu - Reijolankatu 
sekä Kehä  I väleillä  Pakilantie - Tuusulantie  ja  Turuntie - Kalevalantie.  Keskus-
taan tulevista väylistä kokonaisuudessaan pahimpia ovat Vihdintie, Tuusulantie 

 ja  Landentie  (Bremer 1993). 

7.2 	Ruuhkien määrittäminen  

7.2.1 	Ruuhka  tiittymässä 

Ruuhkautuvien liittymien määrittämiseksi  on  ensin  määritetty  pääkaupunkiseu-
dun kuormittu neimmat liittymät kuormitusasteen avulla. Valo-ohjattujen liittymi

-en kuormitusasteet (B) on  saatu seuraavasta kaavasta 

B- 
	1 yi 

= 	kriittisten osatulosuuntien suhteellisten liikennemäärien  
summa 

Zt i 	= 	suoja-aikojen  summa kriittisellä  polulla  (s) 
c 	= 	kiertoaika (s). 
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Kriittisteri osatulosuuntien  suhteelliset  liikennemäärät  y on  saatu seuraavasta 
kaavasta  

q 	= 	huipputunnin hikennemäärä (ajon/h)  
s 	= 	ominaisvälityskyky (ajon/h)  

Valo-ohjaamattomien Ilittymien kuormitusasteet  on  määritetty CAPCALIn avufla.  

Käyttämällä hyväksi  kuormitustietoja  ja  pääkaupunkiseudun  jonopituustietoja 
 määritettiin  ruuhkautuvat liittymät. Ruuhkautuvia liittymiä  ovat  liittymät,  joissa 

esiintyy säännöllisesti jonoa aamu-  tai  iltahuipputuntiliikenteessä,  koska  ajoneu
-vol  eivät pääse liittymästä läpi ensimmäisellä vihreällä. Tällöin ruuhka aiheuttaa 

ajoneuvoille ylimääräistä  viivytystä.  Valo-ohjaamattomien liittymien lisäviivytyk
-set  tulevat  lasketuksi linkkiviivytysten  kautta.  

7.2.2 	Ruuhka linkillä 

Lirikkiä  pidetään tässä tarkastelussa  ruuhkautuvana  silloin, kun  nopeusalenema 
 normaaliin  päiväliikenteeseen  verrattuna  on  ^  lo km/h.  Päiväliikenteen  olete-

taan siis olevan sujuvaa.  10  km/h:n nopeusaleneman  käyttäminen ruuhkan 
rajana voidaan perustella kuvan  5  ja  6  avulla.  

7.3 	Ruuhkien sijainti 

Kuvassa  50  näkyvät pääkaupunkiseudun  kuormittuneimmat liittymät  kantakau-
pungin aluetta lukuunottamatta. Niiden  huipputunnin kuormitusaste  on  vähin-
tään  0,95.  Liikennemääräedot  ovat Espoon  ja  Helsingin vuoden  1992 

 liittymälaskennoista.  

Kuviin  51  ja  52 on  merkitty  tarkastelualueen ruuhkautuvien liittymien jonopituu
-det  aamu-ja  iltaruuhkassa  vuonna  1993.  Tiedot perustuvat  kuormitustietoihin 

 sekä Bremerin havaintoihin. 

Kuvissa  53  ja  54 on  merkitty  linkkien  päivä-  ja  ruuhkaliikenteen nopeuksien 
erotukset ( ^  10 km/h)  sekä  huipputuntiliikenteet. Nopeustiedot  ovat  YTV:n 

 vuoden  1991  matka-aikamittauksista  ja  liikennetiedot  Espoon  ja  Helsingin 
 poikkileikkaus-  ja  liittymälaskennoista  vuodelta  1992  sekä  tielaitoksen  LAM- 

pisteistä vuodelta  1992.  
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Kuva  50.  Kuormittuneimmat liittymät  pääkaupunkiseudulla  kantakaupunkia 
 lukuunottamatta vuonna  1992.  
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Kuva  51.  Ruuhka utuvien liittymien jonopituudet aamuruuhkassa pääkaupun- 
kiseudulla kantakaupunkia lukuunottamatta. 
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Kuva  52.  Ruuhka  utuvien Iuttymien jonopituudet iltaruuhkassa  pääkaupun-
kiseudulla  kantakaupunkia  lukuunottamatta.  
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8 	PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUUHKIEN VAIKUTUK- 
SET  

8.1 	Viivytykset  ja  aikakustannukset  

8.1.1 	Ruuhkan aiheuttamat viivytykset  ja  aikakustannukset  
liittymissä 

Ruuhkan aiheuttamat viivytykset  on määritetty nuDe  Helsingin kantakaupungin 
ulkopuolisille Itittymille, joissa esiintyy säännöllisesti jonoa. Jotta ruuhkan aiheut-
tamat lisävlivytykset liittymässä voidaan määrittää, tiedossa pitää olla seuraavat 
tekijät: 

* 	liittymän kaistajärjestelyt * 	huipputuntiliikennemäarat * 	ruuhkautuvat kaistat * 	jonon pituus * 	liikennevalojen ajoitus * 	ruuhkan kesto * 	raskaiden ajo neuvojen osuus (kuorma-  ja  linja-autot erikseen). 

Ajoneuvon pituutena  on  pidetty  8  metriä (vastaa  10 %:n  raskaiden ajoneuvojen 
osuutta). Liikennemäärätiedot  on  saatu Espoon  ja  Helsingin vuoden  1992 liitty-
mälaskennoista.  

Jotta liittymän ruuhkassa syntyvät viivytykset voitaisiin määrittää,  on  tässä 
työssä kehitetty laskentasovellutus  (lute 1).  Sen  avulla  on  luotu tiedossa olevan 
jonopituuden saavuttamiseksi tarvittava kysyntä kaistoittain  ja  kierroittai  n.  Näin 

 on  saatu selville kuinka monta ajoneuvoa  kaiken  kaikkiaan viivästyy ruuhkan 
vuoksi. 

Sovellutuksen  avulla  on määritetly  kuvissa  51  ja  52 nuolilla merkittyjen liittymien 
ruuhkasuuntien  viivytykset (liittymät Kehä  I - Kalevalantie,  Kehä  I - Turunväylä 

 eteläinen ramppi  ja  Merituulentie - Matinkartanontie,  yhteensä  9 ruuhkasuun-
taa). Sovellutuksen  avulla  on  pyritty löytämään ruuhkassa syntyviin viivytyksiin 
vaikuttavat tekijät, joiden avulla viivytykset pystyttäisiin helposti laskemaan. Kun 
nämä tekijät tiedetään kaikista pääkaupunkiseudun ruuhkautuvista liittymistä, 
voidaan  koko  alueen ruuhkasta johtuvat lisävilvytykset laskea. 

Kaistalle syntyy jonoa, kun sille saapuu kierrossa enemmän ajoneuvoja kuin 
siltä purkautuu. Sovellutuksessa ruuhkasuunnalle  on  luotu liikennettä kaistoit

-tam.  Tiedossa  on  ollut keskimääräinen huipputuntiliikenteen mukainen kierron 
aikana saapuva liikennemäärä. Ruuhkan alkaessa ruuhkautuvien kaistojen 
kysyntä ylittää keskimääräisen huipputuntiliikennemäärän. Sovellutuksessa 
jonon syntyminen  on  saatu alkamaan siten, että kaistalle  on  tuotu kierrossa 
liikennemäärä, joka  on  suurempi kuin kierrossa purkautuva liikennemäärä. 
Kierron aikana kaistalle saapuva liikenne saadaan laskettua kaavalla  

N  - qxc  

N 	= 	kierron aikana ruuhkakaistalle saapuva 
liikenne (ajon)  

q 	= 	kaistan huipputuntiliikenne (ajon/s)  
c 	= 	kiertoaika (s). 
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Jonon kertyminen jatkuu vaikka liikennemäärälkierto vähenee. Kertyminen 
jatkuu, kunnes kierrossa saapuu kaistalle vähemmän liikennettä siltä purkautuu. 
Jonon maksimi esiintyy näin myöhemmin kuin kysynnän huippu. 

Kun ruuhkautuvien kaistojen jono ylittää ei-ruuhkautuvien kaistojen pituuden, 
näiden kaistojen liikenne joutuu myös jonoon  ja viivytetyksi. 

Ruuhkakaistoilta  kierrossa purkautuva liikennemäärä  on määritetty  liitteessä  2 
 esitettyjen ruuhka-ajan välityskykyarvojen mukaan. Kiertojen edetessä 

purkautuva liikennemäärä saattaa pienentyä,  jos ruuhkautuvat kaistat  estävät 
pääsyn muille kaistoille. Kierrossa purkautuva liikennemäärä  on  laskettu kaaval-
la  

S  - sg  

S 	= 	kierrossa ruuhkakaistalta purkautuva liiken- 
ne (ajon)  

s 	= 	ominaisvälityskyky (ajon/s) 
g 	= 	vihreän ajan pituus  (s).  

Kuvassa  55  näkyy Kehä  I - Kalevalantien liittymän Kalevalantien  suunnan 
sovellutuksella määritetty tiedossa olevan jonopituuden saavuttamiseksi tarvit-
tava kysyntä  ja  jonon kertyminen iltaruuhkassa. Kiertoaika  on 200  sekuntia. 

Kehä  I  - Kalevalantle 
 Kysyntä  ja  jono  Kalevalantiellä (lr)  

II 	 IIIIII III::IIIII  

15:50 	16:00 	16:10 	16:20 	16:30 	16:40  
keIo  

Kuva  55.  Kalevalantien  kysyntä  ja  jonon kertyminen iltaruuhkassa  (c  =  200 
s).  

Liitteessä  3 on  vastaava kysyntä  ja  siitä aiheutuva ylikysyntätilanne esitetty 
saapuvan  ja  poistuvan liikenteen summakäyrien avulla. 

Kun sovellutuksen avulla  on  saatu selville, kuinka pitkä jono (ajoneuvoina) ruuh-
kasuunnan kaistoilla yhteensä esiintyy kussakin kierrossa, saadaan laskettua 
kunkin kierron aikainen kokonaisviivytys (ajoneuvotuntia). Ajoneuvoille, jotka 
saapuvat  ko.  kierrossa (liitteessä sarakkeessa uusia ajoneuvoja), syntyy 
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viivytystä  tuon kierron aikana  0,5 x  kiertoalka.  Ajoneuvoille, jotka ovat saapu-
neet aikaisempien kiertojen aikana (liitteessä sarakkeessa vanhoja ajoneuvo-
ja),  aiheutuu viivytystä täyden kiertoajan verran. Kierrosta, jonka aikana ajo-
neuvo pääsee lähtemään liittymästä, ei ole laskettu tulevan lainkaan viivytystä. 
Laskemalla yhteen ruuhkan aikaisten kiertojen viivytykset saadaan tulosuunnan 
kokonaisvilvytys. Kuvasta  56  näkyvät Kalevalantien viivytykset kierroittain  ja 

 kuvasta  57  jonottavat ajoneuvot kierroittain eriteltynä  ko.  kierrossa saapuneisiln 
 ja  aikaisemmissa kierroissa saapuneisiin ajoneuvoihin. Liitteessä  1 on  esitetty 

jonon koostumus kierroittain. Liitteessä  4  näkyy muiden sovellutuksella laskettu-
jen liittymien ruuhkasuuntien kysyntä, jonon muodostuminen  ja  viivytykset.  

Kuva  56. Kale valantien vllvytykset kierroittain iltaruuhkassa (c = 200 s). 

Kehä  I  - Kalevalantie 
Kalevalantlen  jonot Iltaruuhkassa 

120 

100 

80 

60 
a 

40 

20  

') 	'+ 	3 	b 	I 	kS 	9 	10 11 	1t 13 14  
kierto  

[k.  kierroissa  kertynyt jono 	ko.  kierrossa kertynyt jono  

Kuva  57. Kalevalantiellä  jonottavat  ajoneuvot iltaruuhkassa  (c = 200 s). 
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Sovellutuksen  avulla saatujen  ruuhkasuuntien  viivytysten havaittiin riippuvan 
 maksimijonon (Nm )  ja  ruuhkan keston  (Tr)  tulosta seuraavasti  

D  -  0,0076  XTTXN,,  

D 	= 	kokonaisviivytys (ajonh)  
T1 	= 	ruuhkan kesto  (min)  
Nm= 	jonon  maksimipituus  (ajon).  

Viivytyskaavassa  ruuhkan kesto  on se  aika, jolloin  ajoneuvot  eivät  päâse 
 liittymästä ensimmäisellä vihreällä  ja  suunnalla  on  jonoa. Jonon  maksimipituus 
 on  ajoneuvomäärä maksimijonossa ruuhkakaistoilla  yhteensä.  Sovellutuksella 

 tutkittujen  jonojen maksimipituus,  viivytykset  ja  ruuhkan kesto sekä kaavan 
johtaminen  on  esitetty taulukossa  15.  

Taulukko  15. 	Laskentasovellutukselia  tutkitut  jonot  ja  viivytyskaa  van  
johtaminen.  

laskentasovellutuksel!a  tutkitut 
liittymien ruuhkautuvat  suunnat 

 ___________________________ 

D  
viivy-  
tykset 
(ajonh) 

Nmax  
max.  jono 
(ajon/ruuh-  
kakaistat)  

Tr 
ruuhkan  

kesto 
 (min)  

DI  
(Nmax 
x Tr) 

________ 
Matinkartanontie  (ar)  15 66 30 0.00758  
Merituulentie (ir)  5.5 25 30 0.00733  

Kehä  I  (ir)  20.5 112 30 0.00610  
Kalevalantie  40.3 118 45 0.00759  
Tekniikantie  15 86 30 0.00581  

Kehä  I  (ar)  138.5 375 45 0.00821  
Kalevalantie  50 111 45 0.01001  

Kehå  I  (ar)  83.4 325 35 0.00733  
Turunväylän  ramppi  29.4 102 35 0.00824  

keskiarvo  0.00758 
D  keskihaj.  0.0012  

=  0,0076  
Nmax X  Tr  

D  = 0,0076XNXTr  

Regressioanalyysin  avulla kaavan  selitysaste 	=  0,98 (lute 5.1).  Saman  ptuis- 
ten  ruuhkien  maksimijonojen  ja  viivytysten välinen  selitysaste  on  välillä 

 0,94...0,99 (lute 5.2).  Kerrottaessa  kaava  regression  ilmoittamalla  kertoimella 
 1,05,  saadaan kaava lopulliseen muotoon  

D  - 0,OOXO XTrXNm*x 
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Kun kaavaa verrataan liitteessä  3  esitettyyn ylikysyntätilanteen kokonaisviivytys- 
kaavaan, voidaan todeta, että kaavat antavat hyvin samansuuntaisia tuloksia. 

Saadun viivytyskaavan avulla  on  laskettu pääkaupunkiseudun ruuhkautuvien 
liittymien kokonaisviivytykset. Kaava  on  katsottu voitavan laajentaa  koko 

 seudulle, koska liikenteen luonteen (esimerkiksi jonojen syntyminen, liikenteen 
koostu  mus, ominaisvälityskyky)  voidaan olettaa olevan samankaltainen  koko 

 alueella. 

Yhden aamuruuhkan ylimääräiset liittymäviivytykset ovat lähes  1 800 
 ajoneuvotuntia  ja iltaruuhkan  400  ajoneuvotuntia.  Vuodessa tämä tekee yli 

 400 000  ylimääräistä ajoneuvotuntia aamuruuhkissa  ja  noin  100 000  ajoneuvo- 
tuntia iltaruuhkissa. 

Kuvissa  58  ja  59 on  esitetty viivytysten jakautuminen eri alueiden liittymille. 
Aamuruuhkan suurimmat viivytykset syntyvät  välin Turunväylä - Huopalandentie 
- Paciuksenkatu - Tukholmankatu -  Mannerheimintie - Reijolankatu jonoissa. 
Seuraavaksi suurimmat viivytykset syntyvät Kehä  1:n  Espoon (Kalevalantien  ja 

 Turunväylän) liittymissä sekä Vihdintien - Hakamäentien liittymissä (Vihdintie - 
Hakamäentie - Hämeenlinnanväylä  ja Hakamäentie - Veturitie). Iltaruuhkan 

 suurimmat viivytykset syntyvät liittymässä Kehä  I  -  Tuusulantie. 

Viivytysten avulla  on  laskettu aikakustannukset. Aikakustannuksia laskettaessa 
 on  otettu huomioon kuorma-  ja  linja-autojen osuudet. Ne  on  saatu selville 

vuoden  1992  liittymä-  tai  poikkileikkauslaskennasta  tai LAM-pisteiden tiedoista. 
 Jos  tietoja ei ole ollut,  on  osuudet arvioitu läheisten liittymien osuuksien avulla. 

Ajan arvona  on  käytetty tielaitoksen vuoden  1993  aikakustannusten  perusarvoja 
(taulukko  9).  Linja-auton tuntihintana  on  käytetty  600  markkaa. Vuosikustan-
nuksia laskettaessa  on  vuoden oletettu sisältävän  240  normaalia arkivuorokaut

-ta. 

LIITTYMÄVIIVYTYSTEN  JAKAUTUMINEN 
AAMURUUHKASSA 

TurunvyIä - 	 Koha  I  (Espoo)  (18.3%)  
Mannerheimintie  (25.4%)->_ 	

Espoo muut  
(7.7%)  

Länsiväylã  (109%)  

Lapinmäentie-Volurnie  (18 3%)  

Junatie  (5 8%)  
Tuusulantio  (5 5i/) 	Kustaa Vaasan  tio  (8.2%)  

Kuva  58. Lilitymävlivytysten  jakautuminen pääkaupunkiseudun  aamuruuh
-kassa  kantakaupungin ulkopuolella.  
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Kuva  59. 	Liittymâviivytysten  jakautuminen pääkaupunkiseudulla 
iltaruuhkassa kantakaupun  gin  ulkopuolella. 

Yhden aamuruuhkan liittymäviivytyskustannukseksi alueefla saatiin  120 000 
 markkaa  ja iltaruuhkan  20 000  markkaa. Ruuhkista johtuviksi aikakustannuk-

siksi liittymissä saatiin aamuruuhkassa  29  miljoonaa markkaa vuodessa  ja 
iltaruuhkassa  5  miljoonaa markkaa vuodessa. Liittymäviivytykset  ja  niiden 
kustannukset  on  esitetty taulukossa  16. Yksityiskohtaisempi  laskenta  on  esitetty 
liitteessä  6.  

Taulukko  16. 	Ruuhkan aiheuttamat ylimääräiset viivytykset  ja  niiden 
kustannukset pääkaupunkiseudun ruuhka utuvissa liittymissä 
kantakaupun  gin  ulkopuolella. 

Ruuhkasta  aiheutuvat  vilvytykset 
la  niiden kustannukset  

aamuruuhka 
__________ 

iltaruuhka aamuruuhkat 
yhteensälvuos 

iltaruuhkat  
yhteensälvuos 

vuosi  
___________  

VIIVYTYKSET  Espoonhilttymät  393 136 94320 32640 127000  
(ajonh)  Helsingin  Illttymät  1 364 255 327 360 61 200 389 000  
____________  yhteensä  1757 391 421680 93840 516000  
KUSTANNUKSET Espoon  liittymät  20400 7200 4 896 000 1 728 000 6624000  
(mk) Helsingin  liittymät  100 300 13200 24072000 3 168 000 27240000  
_____________  yhteensä  120700 20400 28968000 4896000 33864000 

8.1.2 	Ruuhkan aiheuttamat viivytykset  ja  aikakustannukset  lm - 

kei  I lä  

Ruuhkan aiheuttama lisäviivytys linkillä voidaan laskea, kun tiedossa ovat 
* 	nopeudet linkeillä aamuruuhkassa, päiväl iikenteessä  ja iltaruuhkas- 

sa 
huipputuntiliikennemäärät 
linkin  pituus 
raskaiden ajoneuvojen osuus (kuorma-  ja  linja-autot erikseen). 
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Ruuhkautuneet linkit  näkyvät kuvissa  53  ja  54.  Koska matka-aikamittauksista ei 
ilmene ruuhkan kesto,  on  viivytyslaskuissa  käytetty ruuhkan kestona  45  minuut-
tia kaikilla linkeillä. Huipputuntien liikennemäärätiedot sekä raskaiden ajoneu-
vojen osuudet  on  saatu Espoon  ja  Helsingin vuoden  1992  poikkileikkaus-  ja 
liittymälaskennoista  tai LAM -pisteiden liikennetiedoista.  Jos  joltakin linkiltä  on 
vain  KVL-tieto,  on  huipputunnin  liikenne määritetty  sen  avulla siten, että  on 

 laskettu huipputunnin Uikennemäärän suhde KVL:een saman väylän muulta 
osalta  ja  käytetty tätä samaa suhdetta.  Jos  tälläista  suhdetta ei ole voitu laskea, 

 on  aamuhuipputunnin ruuhkasuunnan  liikenteen oletettu olevan  5  %  ja iltahuip-
putunnin  6  %  koko poikkileikkauksen KVL:stä. 

Nopeustiedot  ovat YTV:n vuoden  1991  matka-aikamittauksista. Linkkiä  on 
 pidetty ruuhkautuneena, kun liikenteen nopeus  on  ^  10 km/h  alhaisempi kuin 

päiväliikenteessä.  Jos  päiväliikenteen  nopeus  on  ollut nopeusrajoitusta suurem-
pi,  on  vertailunopeutena  pidetty nopeusrajoitusta. Vertailun vuoksi  on  viivytykset 

 ja  kustannukset laskettu myös tapauksessa, jossa ruuhkan rajana  on 20  km/h:n 
 tai  sitä suurempi nopeusalenema. Kuvassa  60 on  esitetty ruuhkaisten linkkipi-

tuuksien osuus YTV:n mittausverkoston kokonaispituudesta nopeusaleneman 
suuruuden mukaan jaoteltuna. Kuvasta nähdään, että  27  %:lla  verkon linkkipi-
tuudesta esiintyy ruuhkaa aamulla  ja  23  %:fla  illalla ruuhkan rajan ollessa  10 

 km/h:n nopeusalenema.  

VERKOSTON  LINKKIPITUUDEN  JAKAUTUMINEN 
 NOPEUSALENEMAN  MUKAAN  

nopeusalenema  

>40 

km/h (1.1%) 
(7.8%) 30-40 km/h (2.6%) 
(2.3%) 20-30 km/h (4.9%) 

(17.1%) 10-20 km/h (14.1%) 

(72.8%) <10 km/h (77.3%)  

MMURU  UHKA  ILTARUUHKA  

Kuva  60. Ruuhkaisten linkkipituuksien  osuus  YTV:n mittausverkoston 
kokonaispituudesta nopeusaleneman  suuruuden mukaan  jaoteltuna 

 vuonna  1991.  

Ruuhkan aiheuttama viivytys tunteina ajoneuvoa kohti  (d) on 

d -- -i- 
V 	V r 	p 

L 	= 	linkin  pituus  (km)  
= 	ruuhkaliikenteen  nopeus  (km/h) 

VP 	= 	päiväliikenteen  nopeus  (km/h)  = vertailunopeus. 
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Linkin kokonaisviivytys ruuhkatunnissa  on  saatu seuraavasti  

dr  qxd  

q 	= 	huipputunnin liikennemäärä (ajon/h). 

Päällekkäisyyden  välttämiseksi linkkiviivytyksiä ei ole laskettu sellaisilta linkeiltä, 
joiden viivytys  on  tullut  lasketuksi  jo  liittymäviivytyslaskelmissa.  Ruuhkan rajan 
ollessa  10 km/h:n nopeusalenema  yhden aamuruuhkan ylimääräiset 
linkkiviivytykset ovat  700 ajoneuvotuntia  ja  iltaruuhkan  900 ajoneuvotuntia. 

 Vuodessa tämä tekee  170 000  ylimääräistä ajoneuvotuntia aamuruuhkissa  ja 
 220 000 ajoneuvotuntia iltaruuhkissa.  

Kuvissa  61  ja  62 on  esitetty viivytysten jakautuminen eri väylille. Aamuruuhkas
-sa  yli  60 % linkkiviivytyksistä  syntyy Kehä  I :llä, iltaruuhkassa  viivytykset jakautu-

vat tasaisemmin eri linkeille.  

Kuva  61. Linkkiviivytysten  jakautuminen aamuruuhkassa pääkaupunkiseu-
dulla kantakaupun  gin  ulkopuolella. 
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LINKKIVUVYTYSTEN  JAKAUTUMINEN ERI 
VÄYLILLE ILTARUUHKASSA 

Lnsiväylä  (4.1%) 
Mannertielmintle  (20.5%) 	 .. 	 Kehä  1(13.6%) 

Vihdlrttie  (4.1%)  

Hakamäentle 	 : 	 Kehä  III (3.5%)  

- Pltäjänmaentie  (14.0%) 	 - 	 Itäväyä  (3.1%)  

Kustaa Vaasan  tie (14.5%)  

Tuusulantle  ja  Mäkelänkatu  (22.5%)  

Kuva  62.  Linkkiviivytysten  jakautuminen iltaruuhkassa pääkaupunkiseudulla 
 kan takaupun  gin  ulkopuolella. 

Viivytysten avulla  on  laskettu aikakustannukset. Aikakustannuksia laskettaessa 
 on  otettu huomioon kuorma-  ja  linja-autojen osuudet. Ne  on  saatu selville 

samoin kuin liittymiä käsitellessä. Ajan arvona  on  käytetty tielaitoksen vuoden 
 1 993 aikakustannusten  perusarvoja (taulukko  9).  Linja-auton tuntihintana  on 
 käytetty  600  markkaa. Vuosikustannuksia laskettaessa  on  vuoden oletettu 

sisältävän  240  normaalia arkivuorokautta. 

Ruuhkan rajan ollessa  ^  lo km/h:n nopeusalenema,  ruuhkista johtuvat 
aamuruuhkan alkakustannukset ovat alueen linkeillä noin  10  miljoonaa markkaa 
vuodessa  ja iltaruuhkan alkakustannukset  noin  17  miljoonaa markkaa vuodes-
sa. Vastaavat luvut ruuhkan rajan ollessa  ^  20 km/h:n nopeusalenema  ovat  7 

 ja  6,5  miljoonaa markkaa. Taulukossa  17  näkyvât vilvytykset  ja  niiden kustan-
nukset kummallakin ruuhkan  raja-arvolla.  Tarkemmat laskelmat  on  esitetty 
liitteessä  7.  

Taulukko  17. 	Ruuhkan aiheuttamat viivytykset  ja  niiden kustannukset 
pääkaupunkiseudun tutkituilla linkeillä ruuhkan rajan ollessa 
^  lo  km/h:nja  20  km/h:n nopeusalenema  verrattuna päivä- 
liikenteen nopeuteen. 

Ruuhkasta  aiheutuvat viivytykset 
ja  niiden kustannukset Iinkeillä 

aamuruuhka 
__________ 

iltaruuhka 
____________ 

aamuruuhkat 
yhteensä/vuosi 

iltaruuhkat 
 yhteensä/vuosi 

vuosi  
___________ 

nopeusalenema  VIIVYTYKSET  (aj)_  707 916 169 680 219 840 390 000  
^  10 km/h  KUSTANNUKSET (mk)  39700 68800 9 528 000 16512 000 26040000  

nopeusalenema  VIIVYTYKSET  (ajonh)  529 401 127 000 96000 223 OOQ 
^ 20km/h KUSTANNUKSET(mk)  29500 27000 7080000 6480000 13560000  

Kuvassa  63 on  esitetty linkkien vuosittaiset ruuhkakustannukset eri  no-
peusalenemilla. 
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RUUHKAKUSTANNIJKSET LINKEILLÄ 
 ERI RUUHKAN RAJOILLA  

30 000 000 

25 000 000 

20 000 000 
U) 

15000000 

10000000 

5 000 000 

0 
10 	 20 	 30 	 40  

nopeusalenema km/b 

U1J iltaruuhka 	aamuruuhka  

Kuva  63.  Ruuhkakustannukset  eri nopeusalenemilla pääkaupunkiseudun 
tutkituilla linkeillä.  

8.1.3 	Ruuhkaviivytykset  liittymissä  ja linkeillä  yhteensä 

Kuvissa  64  ja  65 on  yhdistetty pääkaupunkiseudun  iiittymien  ja  linkkien 
ruuhkaviivytykset.  Kyseessä yhden ruuhkan viivytysten suuruus eri väylillä  tai  
yhtenäisillä liikennealueilla.  

VIIVYTYKSET  AAMIJRUUHKASSA  

1000 

900 

.__.800  ::///. 

.1 700  

- 

600 

500 
E 

400  ;::  

-- 

I:: 
-- 

fl 
lo: LL mini  

. 
. 	' >  

Kuva  64.  Yhden aamuruuhkan liittymä-  ja linkkiviivytykset  yhteensä 
pääkaupunkiseudulla kantakaupun  gin  ulkopuolella. 



Tieliikenteen ruuhkien vaikutukset  ja  ruuhkakustannukset  pääkaupunkiseudulla 	 75  
PAAKAUPUNKISEUDUN  RUUHKIEN VAIKUTUKSET  

VII  VYTYKSET ILTARUUHKASSA  

500 

400  : --------- 
O 

300  = =  
2 

- 

200  -- .: --- 

100 [1 11- 
EiiII1 tiiJ 0  i 	i  

- 	E 	. 	v  
E  

>  - 
- 	 5 	 I-  -  

Kuva  65.  Yhden iltaruuhkan liittymä-ja linkkiviivytykset  yhteensä pääkaupun-
kiseudulla kantakaupun  gin  ulkopuolella. 

Kuvissa  66  ja  67 on  esitetty ruuhkaviivytysten (liittymä-  ja linkkiviivytykset 
 yhteensä) jakautuminen pääkaupunkiseuduua. Kehä l:llä syntyy yli kolmannes 

alueen ruuhkaviivytyksistä sekä aamu- että iltaruu hkassa. Muille ruuhkautuville 
väylille viivytykset jakautuvat tasaisemmin. 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN  AAMURUUH  KAN 
 VII  VYTYSTEN  JAKAUTUMINEN  

(9.3%) 
00  Hittymät  (5.2%) 

1(34.1%)  

Lapinmäentle-Veturitie  (1 	 (1.2%)  

Kuva  66.  Ruuhka viivytysten jakautuminen aamuruuhkassa pääkaupunkiseu-
dulla kantakaupungin ulkopuolella vuonna  1992.  
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Kuva  67.  Ruuhka vIIvylysten jakautuminen iltaruuhkassa pääkaupunkiseudul-
la kantakaupun  gin  ulkopuolella vuonna  1992. 

8.2 	Polttoainekustannukset  

8.2.1 	Lisääntynyt polttoaineenkulutus liittymissä 

Ajoneuvon  ja sen poittoalneenkulutuksen  käyttäytyminen  on  liittymässä kuvan 
 68  kaltaista. Ruuhkaisissa olosuhteissa ajettaessa yksittäisen ajoneuvon ajo 

sisältää useita eripituisia pysähdyksiä  ja  ajoa eri nopeustasoilla vaihtelevan 
pituisina jaksoina. Tämän vuoksi pysähdysten määrään  ja matkanopeustietoihin 

 perustuvat polttoaineenkulutuksen laskentakaavat eivät anna ruu hkautuneissa 
liittymissä oikeaa tulosta, vaan kulutus tulisi määrittää ajoneuvokohtaisiin 
ajotietoihin perustuen.  

Stetson  dI.lWC*  peso, to Section  d,,tanc.  alle, 
ifll.,eecllon.  e, 	-  0.65  sm irOlIk S19n01 nt.,.00500. ,,  105 km 

100.  -  5.0 

80 
40 

Instantaneous 
60 Fuel 

Speed 3.0  Contunteon 
lk,n,hl  I 	snL,$)  

40 
2.0 

20 1.0  

- 	 30 46 94 118 
Time 

Is)  

.—_...I..,uI..------.-. Ufl.t..  ..—so,.---  .- - 
FUf 	\ 	

n2 O  

c160 

!I 	

\. / \  — 
I 	I 	Il  I 1; 
I 	I 	1% '  SPEED  

/  I  
I 	/  III 

'—, .----. 

Kuva  68.  Yksittäisen ajoneuvon käyttäytyminen  ja polttoaineenkulutus 
Jilitymässä  (Biggs  ja Akcelik  1986).  
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Ruuhkan aiheuttaman  polttoaineenkulutuksen  lisäyksen  arviointiliittymässä 
 edellyttäisi  mikroskooppista  tarkastelua.  Liittymän Dikennevirtojen mallintami

-seen  voidaan käyttää esimerkiksi  HUTSIM -ohjelmistoa, jonka  tulosteita  hyödyn
-tämällä PAKALA-ohjel  maila voitaisiin arvioida  polttoaineenkulutuksen  muutok-

sia.  PAKALA-ohjelmaa kokeiltiin, mutta  se  ei vielä toiminut riittävän  luotettavas
-ti. 

8.2.2 	Lisääntynyt  pottloaineenkulutus linkeillä 

Linkeillä  ruuhkassa kuluva ylimääräinen  polttoainemäärä  on  määritetty  Koskisen 
 määrittämien poittoalneenkulutusmall  len (kuvat  18  -  20)  avulla.  Lähtötietoina  on 
 käytetty samoja  liikennemäärä-,  nopeus-  ja  linkkitietoja  kuin  viivytyslaskelmissa. 

Päiväliikenteen  nopeutta pidettiin  tavoitenopeutena. Ruuhkasta  aiheutuva 
ylimääräinen kulutus  F  laskettiin seuraavalla kaavalla  

F  -  ((1 -f  )xha  %+(Fr Fp)Xka %+(F,.-F1,)xla%)xLxq 

=  henkilöauton  polttoaineenkulutus ruuhkaliikenteen  no- 
peudella  (I  /  100 km)  

=  henkilöauton  polttoaineenkulutus päiväliikenteen  no- 
peudella  (I  /  100 km) 

ha%  =  henkilöautojen osuus  linkillä  prosentteina  
F r 	=  kuorma-auton  polttoaineenkulutus ruuhkaliikenteen  no- 

peudella  (I  /  100 km) 
F  kuorma-auton 	polttoaineenkulutus 	päiväliikenteen  

nopeudella  (I  /  100 km)  
ka% =  kuorma-autojen osuus  linkillä  prosentteina  
F  linja-auton 	polttoaineenkulutus 	ruuhkaliikenteen 	no- 

peudella  (I  /  100 km) 
F  linja-auton 	polttoalneenkulutus 	pâiväliikenteen 	no- 

peudella  (1  /  100 km) 
la% 	=  linja-autojen osuus  linkillä  prosentteina  
L 	= linkin  pituus  (km) 
q 	= huipputunnin liikennemäärä  (ajon  /  h).  

Vaikka henkilöauton kulutus mallissa  on  keskimääräistä kulutusta pienempi 
(pienimmillään  4 V100 km), on  oletettu, että tavoite-  ja ja  toteutuneen nopeuden 

 kulutuksien  erotus  on  riittävän  totuudenmukainen.  Verrattuna kohdassa  4.2.3 
 esitettyyn henkilöautojen  polttoaineenkulutusmalliin  tulokset ovat  samankaltal

-sia.  Pienillä nopeuksilla  (alle  30  kmlh)  kohdan  4.2.3  malli antaa kuitenkin 
huomattavasti suurempia  kulutuksia.  

Polttoaineen ylimääräinen kulutus  ja  siitä syntyvät kustannukset  on  laskettu 
kaikille  linkeille,  joilla nopeus laskee vähintään  10 km/h  päiväliikenteen  no

-peuteen  verrattuna. Mukana ovat nyt myös  linkit,  jotka poistettiin  viivytyslaskel
-mista sen  vuoksi, ettei  tullut  päällekkäisyyttä  liittymäviivytysten  kanssa. 

Yhdessä  aamuruuhkassa  kuluu  3 600  ja  iltaruuhkassa  1 600  litraa ylimääräistä 
polttoainetta. Kuvassa  69 on  esitetty määrien jakautuminen eri  ajoneuvoryhmil

-le.  Raskaiden ajoneuvojen osuus ylimääräisestä kulutuksesta  on  noin  40  %. 
 Vuodessa ylimääräinen kulutus  on 870 000  litraa  aamuruuhkissa  ja  380 000 

 litraa  iltaruuhkissa. 
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YLIMÄÄRÄISEN  POLTTOAINEENKULUTUKSEN 
 JAKAUTUMINEN  

2500 

2000 

1500  

I 	I,  
aamuruuhka 	 iltaruuhka 

rr 	henkilöautot 	kuorma-autot  J  linja-autot  1  

Kuva  69.  Ruuhkista aihe utuvan ylimääräisen polttoaineenkulutuksen 
jakautuminen eri ajoneuvoryhmille aamu-ja iltaruuhkassa  pääkau-
punkiseudun linkeillä kantakaupungin ulkopuolella. 

Kustannuksia laskettaessa oletettiin henkilöautojen käyttävän polttoaineena 
bensiiniä  ja  kuorma-  ja  linja-autojen  dieseliä.  Bensiinin hinnaksi oletettiin  4,70 

 mk11  ja dieselin  3,0  mk11.  Yhden  aamuruuhkan  ylimääräiset polttoainekustannuk-
set ovat  14 700  markkaa  ja  iltaruuhkan  6 300  markkaa. Kustannusten jakautu-
minen eri  ajoneuvoryhmille  on  esitetty kuvassa  70.  Raskaiden ajoneuvojen 
osuus kustannuksista  on  noin  30  %. Aamuruuhkan  vuosittaiset polttoaineen 

 lisäkulutuksesta  johtuvat kustannukset ovat  3,5  miljoonaa markkaa.  Iltaruuhkan 
 vastaavat kustannukset ovat  1,5  miljoonaa markkaa. Tulokset  on  esitetty 

taulukossa  18  ja  tarkempi laskenta liitteessä  8.  

YLIMÄÄRAISESTA  POLTTOAINEEN- 
KULUTUKSESTA  AlH ELJTUVIEN  KUSTANNUSTEN 

JAKAUTUMINEN  

12000 

10000  -- 

8000  -- 

6000  -- 

aamuruuhka 	 iltaruuhka 

henkltöautot 	kuorma-autot  E  linja-autot  

Kuva  70.  Ruuhkista aihe utuvan ylimääräisen polttoaineenkuiutuksen kus -
tannusten jakautuminen eri ajoneuvoryhmille aamu-  ja iltaruuh-
kassa  pääkaupunkiseudun linkeillä kantakaupungin ulkopuolella. 

=  

1000 

500 

0 
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Taulukko  18. 	Ruuhka  sta aTheutuva  ylimääräinen  polttoaineenkulutus  ja  
siitä aiheutuvat kustannukset pääkaupunkiseudun  linkeillä 

 kan takaupun  gin  ulkopuolella.  

Iuuhkasta  aiheutuva 
Vli,flä,äinen polttoaineenkuiutus 

aamuruuhka 
__________ 

iltaruuhka 
__________ 

aamuruuhkat 
yhteensä/vuosi 

iltaruuhkat 
 yhteensä/vuosi 

vuosi 

MAARA  henkilöautot  2254 966 540 960 231 840 
_________ 

773 000  
(litraa) kuorma-autot  843 409 202 320 98 160 300 000  

linja-autot  520 191 124 800 45840 171 000  
______________  yhteensä  3617 1 566 868 080 375 840 1 244 000  
KUSTANNUKSET henkilöautot  10600 4 500 2544 000 1 080 000 3624 000  
(mk) kuorma-autot  2 500 1 200 600 000 288 000 888 000  

linja-autot  1 600 600 384 000 144 000 528000  
____________  yhteensä  14700 6300 3528000 1512000 5040000 

8.3 	Ympäristävaikutukset 

Ruuhkasta  johtuvat ylimääräiset päästöt linkeillä  on määritetty linkkien polttoai-
neenkulutustietojen  avulla. Syntyvät päästömäärät  on  saatu muuttamalla poitto-
ainemäärät kg:ksi  (1  litra bensiiniä =  0,73 kg  ja  1  litra dieseliä =  0,83 kg)  ja 

 kertomalla ne taulukon  1 9 ominaispäästökertoimilla.  

Taulukko  19. 	Ominaispäästökertoimet (Mäntynen  1988).  

OMINAISPAASTÖKERTOIMET (kg/kg  polttoainetta) 
 KAUPUNIUAJOSSA  

	

CO 	HC 	NOx 

Ben.iinj 	0.38 	0.038 	0.015  
Dieaei. 	0.016 	0.0086 	0.011  

Ruuhkasta  aiheutuvat päästömäärät sekä niistä aiheutuvat kustannukset  on 
 esitetty taulukossa  20. HO  ja  NO -päästöjen vuosikustannukset ovat taulukon 

yksikköhinnoilla hieman yli  300 000  markkaa. 

Taulukko  20. 	Ruuhka  sta aTheutuvat  päästöt  ja nIIden  kustannukset 
pääkaupunkiseudulla  kantakaupun  gin  ulkopuolella.  

___________________________  
aamuruuhka 
ha 	ka 	la 	yht,  

iltaruuhka 
ha  

- 

ks 	la 	yht, 
aamuruuhkat 
yhteensä/vuosi 

iltaruuhkat  
yhteensä/vuosi 

vuosi  

Ifluuhkasta  aiheutuvat  
lylimnäraiset  
päästot(kg) 

CO 
HC 
NOx  

625 
63 
25 

11 
6 
8 

7 
4 
5 

643 
72 
37 

268 
27 
11 

5 
3 
4 

3 
1 
2 

276 
31 
16 

154 000 
17000 
9000 

66000 
7000 
4000 

______ 
220 000  
24000  
13000  

Ipnästojen  CO  
kustannukset  
(mk)  

NC 
NOx  

625 
123 

60 
38 

37 
24 

723 
186 

268 
53 

29 
19 

14 
9 

311 
80 

173000 
45000 

75000 
19000 

248000  
64000  

yht.  908 391 218000 94000 312000  

Pääkaupunkiseudun ruuhkista johtuvat melukustannukset eivät ole laskettavis-
sa käytettävissä olevasta aineistosta. 
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8.4 	TurvaHisuusvaikutukset  

Pääkaupunkiseudun ruuhkista johtuvia onnettomuuskustannuksia ei ole lasket-
tu, koska käytettävissä oleva aineisto ei anna tähän mandollisuutta.  

9 	TULOSTEN TARKASTELU  JA  JOHTOPÄÄTÖK- 
SET  

Taulukkoon  21 on  kerätty edellä lasketut ruuhkan vaikutukset  ja  niiden 
kustannukset pääkaupunkiseudulla kantakaupunkia lukuunottamatta. 

Taulukko  21. 	Ruuhkien vaikutukset  ja  niiden kustannukset pääkaupunki- 
seudulla  kantakaupunkia  lukuunottamatta.  

RUUHKASTA  AIHEUTUVAT AAMURUUHKA ILTARUUHKA AAMURUUHKAT ILTARUUHKAT  VUOSI 
YLIMÄÄRÄISET VAIKUTUKSET ___________ __________ YHT.  I  VUOSI YHT.  I  VUOSI ________  
VII  VYTYKSET liittymät  1 757 391 421 680 93840 516 000  
(ajonh) linkit 	1) 707 916 169680 219840 390000  
____________ 'fhteensa  2464 1307 591 360 313680 905000  
POLTTOAINEEN- 
KULUTUS (litraa) linkit 	2) 3617 1 566 868 080 375 840 1 244 000  
PAÄSTÖT(kg) Iinkit 	CO 643 276 154320 66240 221 000 

HC 72 31 17280 7440 25000  
____________ NOx  37 16 8880 3840 13000  

UUHKIEN  KUSTANNUKSET AAMURUUHKA ILTARIJUHKA AAMURUUHKAT ILTARUUHKAT  VUOSI 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA __________ __________ YHT.  I  VUOSI YHT.!  VUOSI ________  
VIIVYTYKSET liittymãt  120700 20400 28968000 4896000 33864000  
(mk) linkit 	1) 39700 68800 9528000 16512000 26040000  
_____________  yhteensä  160400 89200 38496000 21408000 59904000  
POLTIOAINEEN- 
KULUTUS (mk)  link it 	2) 14700 6 300 3528 000 1 512 000 5040 000  
PÄASTÖT linkit 	CO  
(mk)  HC 720 310 173 000 74 000 247 000  

NOx  185 80 44000 19000 64000  
_____________ yht.  - 905 390 217000 94000 311 000  
YHTEENSÄ (mk) __________  176000 96000 42458 000 23 107000 65566000 

1) Iinkiiviivytyslaskelmat  eivät sisällä niitä linkkejä, jotka ovat päällekkäisiä tutkittijen Ilittymien kanssa  
2) polttoaineenkulutusja  päästöt  on  laskettu kaikille linkeille, joilla  on  vähintään  10  km/h:n nopeusalenoma 

 (päällekkäisyyttä liittymien kanssa ei ole)  

Tau  lukossa esiintyvien vaikutusten lisäksi ruuhkat vaikuttavat turvallisuuteen, 
ajomukavuuteen  ja  pidemmällä aikavälillä maankäyttöön. 

Aamuruuhkassa  viivytykset ovat liittymissä linkkien viivytyksiä suuremmat, 
mutta iltaruuhkassa  on  päinvastoin. Kuitenkin linkeillä aamu-  ja iltaruuhkaviivy-
tykset  ovat suunnilleen saman suuruiset  (kuva  71). lltaruuhkan  pienemmät 
vilvytykset liittymissä johtunevat siitä, että liittymien kapasiteetti riittää juuri  ja 

 juuri eikä ylikuormittumista tapandu. Liittymien  on  helpompi välittää liikennettä 
keskustasta pois päin kuin keskustaan päin, koska keskustasta poistuttaessa 
liikenneverkko laajenee  ja  vaihtoehtoisia reittejä  on  tarjolla enemmän. Näin 

 ollen kuormituskin  jakautuu useammalle Ilittymälle eikä ruuhkautumista esiinny 
samassa määrin kuin aamuliikenteessä. 
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VIIVYTYSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYMILLE 
 JA  LINKEILLE  AAMU-  JA  ILTARUUHKASSA  
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Kuva  71.  Viivytysten jakautuminen pääkaupunkiseudun  kanta  kaupun  gin 
 ulkopuolisille  liittymille  ja  linkeille  aamu-  ja  iltaruuhkassa.  

Pääkaupunkiseudun matka-aikasumma  ja  matkamäärä  vuoden  1988 
aamuhuipputuntina  olivat 

matka-aikasumma 	1 558 210 min = 25 970 h 
ajoneuvomatkat 	 80 373 kpl.  

Pääkaupunkiseudun vuoden  1988 aamuhuipputunnin  matka-aikasumma-  ja 
 matkamatriisit  ovat liitteenä  9 (Etolähde 1994).  Yllä olevissa luvuissa ei ole 

mukana kantakaupungin sisäisiä eikä pääkaupunkiseudun ulkopuolisia matka- 
aikoja  ja matkoja.  

Verrattaessa alueen ylimääräistä aamuruuhkaviivytystä,  2 464 ajoneuvotuntia, 
aamuhuipputunnin  matka-aikasummaan, saadaan tulokseksi, että keskimäärin 

 10 % huipputunnin  aikaisesta matka-ajasta  on  ruuhkan viivästyttämää. Yhtä 
aamuhuipputunnin matkaa kohti ruuhkasta aiheutuu ylimääräistä viivytystä noin 

 2  minuuttia. 

Kuvasta  72  nähdään viivytysten, ylimääräisen polttoaineenkulutuksen sekä 
päästöjen osuus ruuhkakustannusten muodostumisessa aamu-  ja  iltaruuhkas

-sa.  Viivytyskustannukset  on  lisäksi jaettu liittymille  ja  linkeille. 
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RUUHKAKUSTANNUSTEN MU0D0STUMINEN 
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Kuva  72.  Ruuhka kustannusten muodostuminen aamu-  ja  iltaruuhkassa 
 pääkaupunkiseudulla kantakaupun  gin  ulkopuolella. 

Yhteensä yhden aamuruuhkan aiheuttamat lisäkustannukset alueella ovat 
 176 000  markkaa  ja  iltaruuhkan  96 000  markkaa. Vuodessa ylimääräisiä 

ruuhkakustannuksia syntyy  66  miljoonaa markkaa. Aamuruuhkien osuus tästä 
 on  yli  42  miljoonaa markkaa.  Jos se  jaetaan aamuhuipputunnin ajoneuvoille, 

tekee  se 530  markkaalajoneuvo/vuosi.  Kuvassa  73 on  esitetty vuosittaisten 
ruuhkakustannusten muodostuminen. Kuvassa  74 on  esitetty ruuhkakustannus

-ten  jakautuminen eri ajoneuvoryhmille. Vaikka linja-autojen osuus huipputunnin 
hikenteestä  on  yleensä  vain  muutama prosentti,  on  linja-autojen osuus ruuhka- 
kustannuksista  30  %. 

VUOSITIAISTEN RUUHKAKUSTANNUSTEN 
 MUODOSTUMINEN 
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40 000 000 

:1 30 000 000 

20 000 000 

10000000 

0  

-Ilittyrnät 

liii  
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Kuva  73.  Vuosittaisten ruuhkakustannusten muodostuminen pääkaupunki-
seudulla kantakaupungin ulkopuolella. 
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Kuva  74.  Ruuhkakustannusten  jakautuminen eri ajoneuvoiyhmilie páäkau-
punkiseudulla  kan  takaupun  gin  ulkopuolella.  

Jos  kustannuksia verrataan esimerkiksi ruotsalaiseen tavaraliikenteen 
ruuhkatutkimukseen (taulukko  8),  ovat tässä saadut kustannukset melko 
alhaisia. Silti melkein  300 000  markan vuorokautinen ja  66  miljoonan  markan 

 vuosittainen ylimääräinen kustannus antavat aihetta lilkennejärjestelmän 
kehittämiseen seudulla. Kehä  I  sekä tiittymä Vihdintie - Hämeenlinnanväylä - 
Hakamäentie  ja  väli Turunväylä - Paciuksenkatu - Mannerheimintie ovat ongel-
mallisimmat alueet. 

Pääkaupunkiseudun suuret väylähankkeet eivät ole viimeaikoina juurikaan 
edenneet. Onkin odotettavissa, että noususuhdanteen käynnistyessä ei  tie-
verkko kykene tyydyttävästi välittämään sille pyrkivää liikennettä. Työmatkalii-
kenteeseen liittyvät ruuhkat tulevat väistämättä kasvamaan. Nykyisten  30 - 45 
min  sijaan ruuhkat tulevat olemaan kestoltaan pidempiä - ehkä tunnista kahteen 
ellei toimenpiteisiin ryhdytä. 

Ruuhkien haitat kasvavat huomattavasti kysynnän kasvua nopeammin. Vuotui-
nen ruuhkista koituva lisäkustannus  66  miljoonaa markkaa kasvaa nopeasti 
satoihin miljooniin ellei mitään tehdä. Vaihtoehtoisina toimenpiteinä tulevat 
kysymykseen väylien rakentaminen / parantaminen  ja  liikenteen kysynnän 
muokkaaminen  mm. liikenteenhallinnan  keinoin. 

Pelkästään ruuhkien aiheuttamilla lisäkustannuksilla  voidaan perustella melko 
mittaviakin investointeja pääväyläverkkoon. Olettamalla, että saavutettava hyöty 
olisi  100  miljoonaa markkaa vuodessa, voidaan perustella yli  1  miljardin markan 
kertainvestointi (käyttöaika2Ovkorkokanta6%).  Kun liikenne edelleen kasvaa, voidaan 
lisâksi perustella vuosittaisia lisäinvestointeja kasvua vastaavasti. 

Pääkaupunkiseudun maankäyttö  on  siinä määrin "tehotonta', että siirtymät 
henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen eivät tule kuormittuneessakaan 
tilanteessa olemaan väylien mitoituksen kannalta merkittäviä. 
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Hallintajärjestelmän  mandollisuuksia 

Ruuhkien ennalta ehkäisyyn  ja minimointiin  voidaan myös varautua liikenteen 
hallintaa kehittämällä. Oleellisinta  on  tällöin, että seudulla liikkuville kyetään 
välittämään tietoa liikennetilanteesta sekä ennen matkaa (matkapäätöksen 
tekoa varten) että  matkan  aikana (reitinvalinta). 

Selvityksen arvio ruuhkien aiheuttamista vuotuisista lisäkustannuksista  on 
 nykytilanteessa noin  66  miljoonaa markkaa. Tämän  summan  laskennallisilla 

koroilla voidaan  jo  määrätietoisesti kehittää liikenteen hallintajärjestelmää. 
Ensimmäisenä askeleena valmiuksien kohottamiseksi  on  liikenteen monitoroin-
timenetelmien kehittäminen. Liikennetietoa ei voida luotettavasti jakaa, ellei ole 
olemassa kehittynyttä  ja koeteltua tiedonkeruu- ja analysointivälineistöä.  

Samanaikaisesti pitää parantaa informaation antamismandollisuuksia. Tehok-
kain  ja  edullisin tapa kehittää liikenneinformaatiota  on RDSITMC:n (Radio Data 
Systemffraffic Message Channel)  käyttöönotto. Valtakunnallisessa liikenteessä 
jaetaan  jo  nykyisin  varsin  hyvällä menestyksellä tietoa esim. vilkonloppulilken

-teen menoliikenteestä.  Myös ennakoitujen paluuruuhkien Ilikennetietojen 
välittämiseen  on  haettu tuntumaa (esim. juhannuksen paluuliikenne). Yksityiset 
radioasemat osallistuvat myös liikennetiedotukseen. Näiden käyttämät helikop

-tent  eivät kuitenkaan pysty lentämään kaikista huonoimmissa olosuhteissa, 
jolloin informaation tarve  on  suurin. 

Kun liikenteen monitorointi  on  kunnossa, voidaan antaa luotettavia arvioita 
liikennetilanteesta sekä aktiivisesti ohjata liikennettä vaihtoehtoisille reiteille 
sekä radioitse että paikallisesti tieverkolla (informaatiotaulut, ramppiohjaus jne). 
Liiken neinformaatio vaikuttaa myös kulkutavan valintaan. 

Muita Ilikenteenhallinnan keinoja, joilla ruuhkia voitaneen lieventää ovat  mm. 
ruuhkatullit, liityntäpysäköinti (P&R), pysäköinninohjausjärjestelmät, carpooling 

 sekä muu joukkolilkenteen parantaminen. Erityisesti joukkollikenteen kannalta 
ongelmallisia ovat kehämäinen liikenne sekä seudun  haja-asutusalueet.  Liiken-
teen hatlintakeinona voi tällöin  tulla  kysymykseen kysyntäohjattu joukkoliikenne.  

lo  YHTEENVETO 

Ruuhkista aiheutuu merkittäviä lisähaittoja verrattuna tilanteeseen, jossa sama 
liikenne eri syistä johtuen liikkuu sujuvasti. Yksilön  ja  yritysten kokemat ruuhkan 
haitat kohdistuvat viime kädessä  koko  yhteiskuntaan tuotannon alenemisena, 
elämän laadun laskuna, yhdyskuntarakenteen hajautumisena  ja  suurina lisäkus

-tan nuksina.  

Ruuhkan aiheuttamat viivytykset 

Ruuhkan ensimmäisenä havaittava seuraus  on  sen  aiheuttama ajanhukka. 
Merkittävä  osa tiellikenteen  matkoista  on  sellaisia, joissa perilletulo  on ai-
kasidonnaista.  Ruuhka vähentää viivytysten kautta varmuutta perilletuloajan-
kohdasta  ja  näin luotettavuus kärsii. 

Viivytykset vähentävät ajomukavuutta. Koska matkustamisen mukavuus  on  yksi 
matka-ajankohdan, reitin  ja kulkumuodon  valintaan sekä  matkojen  määrään 
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vaikuttavista tekijöistä, yksilön kokema haitta kohdistuu näin  koko  yhteiskun-
taan. Ajomukavuuden alenemisella  on  yhteys myös liikenneturvallisuuteen,  sillä 

 ärtyneenä ihminen  on  altis  tekemään virheitä. 

Ruuhka rajoittaa elinkeinoelämän kehitystä työntekijöiden  ja kuijetusten 
myöhästelyn  seurauksena. Jakelukustannukset nousevat  ja  tuottavuus alenee. 
Keskustan tavoitettavuuden  ja hou kuttelevuuden  alenemisesta saattaa seurata 
keskustan  ja sen  liike-elämän taantuminen. Mikäli liikennejärjestelmä ei toimi, 
heijastuu  se  muihin kaupunkitoimintoihin  ja  pitkällä tähtäimellä kaupunkiraken-
teeseen. 

Ruuhkan vaikutukset  polttoaineenkulutukseen  ja  ympäristöön  

Ruuhkaliikenteen  ajoneuvon epätasainen  ja nykivä  eteneminen sisältää useita 
kiihdytyksiä, hidastuksia  ja pysähdyksiä,  mikä kasvattaa polttoaineenkulutusta 

 ja  päästöjä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan liikenteen sujuvuudella  ja  sitä 
kuvaavalla kaupunkiliikenteen keskinopeudella  on  olennainen vaikutus ajoneu-
vojen polttoaineenkulutukseeri  ja pakokaasupäästöihin.  Kulutus  ja  päästöt aikaa 
kohti laskettuna ovat lähes muuttumattomat, kun ne matkaa kohti laskettuna 
kasvavat voimakkaasti keskinopeuden alentuessa ruuhkautumisen vuoksi. 

Eri ajoneuvotyypeille määritettyjen polttoaineenkulutusmallien mukaan esimer-
kiksi henkilö-  tai  linja-auton nopeuden laskiessa "pakotetun' ajon takia  60 
km/h:sta 25 km/h:iin, polttoaineenkulutus  kaksinkertaistuu. Ajotavan vaikutus 
ruuhka-ajossa  on vâhäinen.  Polttoaineen lisääntyneestä kulutuksesta aiheutuu 
välittömiä lisäkustannuksia sekä yksityiselle autoilijalle että yrityksille. 

Päästöjen määrä riippuu nopeudesta  ja ajotavasta.  Häkä-  ja hiilivetypäästöt 
 ovat epätasaisessa kaupunkiajossa suurimmillaan. Bensiinikäyttöisen ajoneu-

von häkäpäästöjen osuus  on  suurin joutokäynnillä, hiilivetyjen  ja aldehydien 
hidastuksissa ja typenoksidien kiihdytyksissä. Dieselmoottoreilla  häkää  ja 
typenoksideja  syntyy eniten kiihdytyksissä. 

Ruotsalaisen pysähdysajokokeen mukaan pysähdys lisää päästöjä tuntuvasti lu-
kuunottamatta katalysaattoriautor,  NO-påästöä. HC-  ja  CO-päästöt lisääntyvät 

 50 - 100 %  ja  NO -päästöt  15 % katalysaattorittomalla ajoneuvolla.  Myös 
katalysaattorisutolla  HC-  ja  CO-päästöt lisääntyvät huomattavasti. 

Myös tanskalaisen tutkimuksen mukaan pysähdysten määrän kasvu nostaa 
päästöjä. Voimakkaiden kiihdytysten lukumäärän  ja  päästöjen välille ei kuiten-
kaan löydetty selvää yhteyttä. Tutkimuksessa ajoneuvon ruuhka-ajan  CO-  ja 

 HC-päästöt olivat keskimäärin  25 - 35 %  suuremmat  ja  NO -päästöt  10 - 25 % 
 suuremmat kuin päiväliikenteessä. Tutkimuksen mukaan matkanopeus  on 

 paras päästöihin  vaikuttava ajotapaa kuvaava muuttuja. 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan ilman katalysaattoria olevan henkilöauton 
 CO-, HC-  ja  NO -päästöt lisääntyvät voimakkaasti keskinopeuden laskiessa  alle 
 20 km/h.  Sen  sijaan katalysaattoriauton päästöt pysyvät lähes vakiona vaikka 

keskinopeus vaihtelee. 

Melun  voimakkuus riippuu  mm. liikennemäärästä  ja ajonopeudesta.  Ruuhkassa 
liikenteen lisääntyminen siis kasvattaa melutasoa. Tanskalaisen tutkimuksen 
mukaan jonossa ajamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta melutasoon. Nopeuden 
aleneminen puolestaan alentaa melutasoa  1,2 dBA / 10 km/h. 
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Melu  ja pakokaasupäästöt  vaikuttavat ihmisen terveyteen  ja  viihtyvyyteen. Melu 
haittaa keskittymistä  ja  ilman epäpuhtaudet lisäävät sairastuvuutta. Näin ne 
vaikuttavat suoraan inhimillisen tuotantopanoksen määrään. 

Yhteenkuuluvan kaupunkialueen  läpi kulkeva ruuhkainen liikenneväylä aiheuttaa 
myös visuaalisia ympäristöhaittoja sekä estevaikutuksia. Estevaikutukset 
koettelevat pääasiassa kevyttä liikennettä. Estevaikutuksen seurauksena 
tavoitettavuus heikkenee, liikkumisreitit muuttuvat, turvattomuuden  tunne 

 kasvaa  ja  sosiaaliset kontaktit kärsivät. 

Ruuhkan vaikutukset turvallisuuteen 

Ruuhkassa ajoneuvojen välisten konfliktien mäârä kasvaa, mistä johtuen myös 
onnettomuuksien määrä lisääntyy. Nopeustason alenemisesta johtuen 
onnettomuuksien vakavuusaste kuitenkin pienenee. Onnettomuustyyppien 
osuus muuttuu, esimerkiksi peräänajot lisääntyvät. Onnettomuuden tapahtumi-
nen yleensä kasvattaa ruuhkaa  ja  saattaa näin aiheuttaa lisää onnettomuuksia. 
Lisäksi ruuhkaiset olosuhteet vaikeuttavat pelastustoimenpiteitä. 

Espoon liikennevaloliittymien turvallisuustutkimuksessa ruuhka-aikojen onnetto-
muuksien osuus vuorokauden kaikista onnettomuuksista oli pienempi kuin 
ruuhka-ajan liikennernäärien osuus  koko vuorokausiliikenteestä.  Valo-ohjaamat-
tornissa liittymissä ruuhka tuntui kasvattavan onnettomuusriskiä. 

Pääkaupunkiseudun ruuhkat 

Työn tutkimusosassa tutkittiin arkivuorokausien huipputuntiliikentestä aiheutuvia 
säännöllisesti esiintyviä aamu-  ja iltaruuhkia  pääkaupunkiseudulla kantakaupun-
gin aluetta lukuunottamatta. Helsingin seudun ruuhkat johtuvat pääosin liittymi

-en hetkellisestä ytikuormittumisesta. Väyläkapasiteetti on  alueella Ilittyrnien ka-
pasiteettia riittävämpi. 

Selvitettäessä ruuhkan vaikutuksia alueella tutkittiin erikseen liittymiä  ja linkkejä. 
Ruuhkautuvaksi liikennevaloliittymäksi  määritettiin liittymä, jossa esiintyy 
säännöllisesti jonoa aamu-  ja iltahuipputuntiliikenteessä,  koska ajoneuvot eivät 
pääse liittymästä läpi ensimmäisellä vihreällä. Linkkiä pidettiin ruuhkautuvana 
silloin, kun nopeusalenema normaaliin päiväliikenteeseen verrattuna oli vähin-
tään  10 km/h. Ruuhkautuvien  valo-ohjaamattomien liittymien vaikutusten 
oletettiin tulevan lasketuksi  Ii nkkilaskelmien  kautta. 

Aarnuruuhkan  jonot liittymissä ovat pisimmillään alueen itäosissa  kello  7.55  ja 
 länsiosissa  kello  8.05.  Kysynnän huippu esiintyy kuitenkin noin  10  minuuttia 

ennen jonojen maksimia. Iltaruuhka ei ole alueella yhtä paha kuin aamuruuhka 
johtuen rnm. työaikojen suuremmasta liuttamisesta iltapäivisin. Kehä  I  sekä 
liittyrnä Vihdintie - Hämeenlinnanväylä - Hakamäentie  ja  väli Turunväylä - 
Paciuksenkatu - Mannerheimintie ovat ongelmallisimmat alueet. 

Ruuhkien vaikutukset pääkaupunkiseudulla  ja ruuhkakustannukset 

Tarkastelualueen  ruuhkista aiheutuviksi lisäviivytyksiksi saatiin yhden aamu- 
ruuhkan aikana noin  2 500 ajoneuvotuntia  ja iltaruuhkan  aikana  1 300  ajoneuvo- 
tuntia. Vuodessa aiheutuu ylimääräistä viivytystä yhteensä yli  900 000 ajoneu- 
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votuntia.  Kehä l:llä syntyy yli kolmannes alueen ruuhkaviivytyksistä, muille 
ruuhkautuville väylille viivytykset jakautuvat tasaisemmin. 

Tarkastelualueen aamuruuhkasta aiheutuvaa viivytystä verrattun  alueen aamu-
huipputunnin matka-alkasummaan. Keskimäärin  lo  % huipputunnin  aikaisesta 
matka-ajasta  on  ruuhkan viivästyttämää. Yhtä aamuhuipputunnin matkaa kohti 
ruuhkasta aiheutuu ylimääräistä viivytystä noin  2  minuuttia. 

Ruuhkasta  aiheutuvat aikakustannukset laskettiin viivytysten avulla. Yhden 
aamuruuhkan viivytyskustannukset alueella ovat  160 000  markkaa  ja iltaruuh-
kan  90 000  markkaa. Aamuruuhkaviivytysten vuosikustannukset ovat yli  38 

 miljoonaa markkaa  ja iltaruuhkan  yli  21  miljoonaa markkaa. Vuosittaiset viivytys-
kustannukset ovat yhteensä  60  miljoonaa markkaa. 

Päästöjen  ja polttoaineenkulutuksen  osalta tutkittiin tässä työssä  vain 
linkkiosuuksia.  Ylimääräistä polttoainetta kuluu  1,5  miljoonaa litraa vuodessa 
ruuhkan vuoksi. Siitä aiheutuva lisäkustannus  on 5  miljoonaa markkaa, Raskai-
den ajoneuvojen osuus määrästä  on 40 %  ja  kustannuksista  30 %. CO-päästöjä 
linkeillä syntyy  220  ylimääräistä  tonnia,  HC-päästöjä  25  ja  NO -päästöjä  13 

 tonnia  vuodessa. 

Tarkastelualueen  ruuhkien aiheuttamat ylimääräiset aika-, polttoaine-  ja päästö
-kustannukset ovat yhteensä  272 000  markkaa arkivuorokaudessa. Vuosittaiset 

lisäkustannukset ovat  66  miljoonaa markkaa. Kustannusarvioihin eivät sisälly 
liittymissä syntyvät polttoaine-  ja päästökustannukset  eivätkä onnettomuus-
kustann usmuutokset. 

Ruuhkien vähentämismandoHisuudet 

Ruuhkia  on  tavallisesti vähennetty kasvattamalla väylien kapasiteettia. Ruuhki-
en lieventämisessä voitaisiin raskaiden väylienrakennustoimenpiteiden rinnalla 
harkita liikenteen hauintakeinojen käyttöä. Keinoja ovat  mm.  liikenteen ohjauk-
sen, erityisesti valo-ohjauksen, kehittäminen, liikenteen informaation kehittämi-
nen sekä kysynnän hallinta  ja kulkumuotojakautumaan  vaikuttavien keinojen 
käyttö (esim. ruuhkatullit, liityntäpysäköinti,  carpooling  ja joukkoliikenteen 

 kehittäminen). 
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Lute 1.1  

ESIM  ERKKI  LASKENTASOVELLUTUKSEN  KÄYTÖSTÄ  

Kalevalantien  suunta  Itaruuhka  c  =  200 S  _________________ 
________ ________ ___________________________ 

______ ______  
vas.käänt.kaistat  

KELLO  PURKAUTUU  *  26 51  kysyntä!  
________  KIERTO  vas 1 vas 2 S  &  0  jono ennen jonojälkeen  

0 

kierto **  ajon/h  
15:56 22 22 12 44 792 
16:00 1 26 26 12 0 1 52 936 
16:03 2 30 29 12 1 9 59 1062 
16:06 3 33 33 12 9 24 66 1188 
16:10 4 30 30 12 24 33 60 1080 
16:13 5 25 25 12 33 69 62 1116 
16:16 6 18 18 12 69 91 48 864 
16:20 7 16 15 12 91 108  _______  43 774 
16:23 8 13 13 10 108 118 max 118 36 648 
16:26 9 8 8 7 118 115 23 414 
16:30 10 5 2 4 115 100 11 198 
16:33 11 2 3 3 100 82 8 144 
16:36 12 3 3 3 82 65 9 162 
16:40 13 2 2 2 65 45 6 108  ajon/h  
16:43 14 2 1 2 45 24 5 90  keskiarvo  
16:46 15 3 3 3 24 0 

ajonlkierlo 
6 108 605.25  

vihreän aikana purkautuu  51  ajoMcierlo,  kunnes jono  >24  ajon => purkautuu  26  **  kun jono  >  24  ajon => 
s&o  mukana kysynnässä 

VIIVYTY  KS ET 
100  

__________ __________ __________ __________ viivylykset 
yht. 	(s)  

vilvytykset 
yht.  (h)  

aikakusti 
aamu (mk) 

aikakusti 
 vuosi (mk)  *  KIERTO  ionoa  jää  joista uusia \anhoja 

1 1 1 0 100 0.03 
2 9 9 0 900 0.25 
3 24 24 0 2400 0.67 
4 33 33 0 3300 0.92 
5 69 62 7 7600 2.11 
6 91 48 43 13400 3.72 
7 108 43 65 17300 4.81 
8 118 36 82 20000 5.56 
9 115 23 92 20700 5.75 

10 100 11 89 18900 5.25 
11 82 8 74 15600 4.33 
12 65 9 56 12100 3.36 
13 45 6 39 8400 2.33 
14 24 5 19 4300 1.19  

pysikm  884!  yhteensä  145000 40.28 1881 451 327  
*  vuosi =  240  arkivrk 



Lute 12  

Jonon  koostuminen kierroittain 	Kalevalantien suunta  

7  _______ 	
maxllB  8  _______ -.-_____________________  

9  - ------- 1 

10  - - - ______  
11 
12 	 -"--- 	

- _____  
13 
14 	 ___________  
15  . 	____  

26 	51  
PURKAUTUU  * 

symboit: 	- - -  kierron  1  aikana saapuvat ajoneuvot 
kierron  2  aikana saapuvat ajoneuvot 

rvwv,  kierron  3  aikana saapuvat ajoneuvot jne.  

1 mm 1  ajoneuvo 

*  vihreän aikana purkautuu  51 ajon/kierto,  
kunnes jono>  24  ajon  =>  purkautuu  26 ajon/kierto  

Esimerkiksi:  

Kierrossa  13  purkautuu  26  ajoneuvoa, 
joista  14 on  kierrossa  8  saapunutta ajoneuvoa 

 ja  12  kierrossa  9  saapunutta ajoneuvoa. 
Jonoon  jää 45  ajoneuvoa.  

--4  



Lute 2  

ERI  KAISTATYYPPIEN OMINAISVÄLITYSKYKYARVOJA (ajonlh/kaista) 
 PÄÄKAUPUNKISEUDUN  LIIKENNEVALOLIITYMISSA  

syys- lokakuussa  1993  suoritettujeri maastomittausten  perusteella  
(keskimaärin  5  kiertoa/liittyrnä) 

KAISTATYYPPI 
_______________ 

KATULUOKKA 
___________ 

OMINAISVALJTYSKYKY 
(ajon/h/kaista) 

LASKETTUJEN 
KAISTOJEN LKM  

suoraan  

_________________  

pääkatul  1992 18  
pãäkatu2  1836 7  
kokoa  ja  1808 2 

2  suoraan  

________________ 

pääkatul  1914 65  
påäkatu2  1901 4  
kokooja ____________________  0  

suor.+oik. 

_________________ 

pãäkatul  1837 	-  19  
påãkatu2  1808 4  
kokooja  1685 7  

suor. +  vas.  

________________  

pääkatu  1 2127 1  
päãkatu2  1906 3  
kokoa  ja  ____________________  0  

oikeafle 

________________ 

påakatu  1 1787 10  
pääkatu  2 1835 6  
kokooa  1835 4  

oik. +  jk. 

_______________ 

pääkatu  1 1592 5  
pääkatu2  1742 1  
kokooa  1514 1 

2  oikealle  

_______________ 

päåkatu  1 1939 10  
päâkatu  2 2044 5  
kokooja  1617 3  

vasemmalle  

_______________ 

pãäkatu  1 1855 28  
pääkatu2  1851 12  
kokooja  1795 3 

2  vasemmalle 

________________  

pääkatu  1 1812 27  
påäkatu2  1786 4  
ko  koo  ja  1720 6  

sekakaista 

_______________ 

päåkatu  1 1884 1  
pååkatu2  2098 2  
kokooja  1816 2  



Lute 3  

Kuva  1. 	Ylikysyntätilanne (PursuIa  1989). 

Kehä  I  - Kalevalantle 
Ylikysyntätilanne Kalevalantiellä (ir)  

600 

500 

400  

..300 

200 

100  

J!IiIIIII!l  
10 16:16 16r2 	16:O 162. 	1Ra 	1C  

keto  

H  kysyntä LI  vsk]  

Kuva  2. 	Ylikysyntätilanne Kalevalantiellä. 

=  ruuhkan kesto  
t  = ylikysynnan  kesto  
n  =  ruuhkaan joutuva ajoneuvomäärä 

Keskimääräinen viivytys  d  =  1,2  * *  (q  - qYq 
Maksimiviivytys  d..  =  (q,  - q)/q =  2d  

Keskimääräinen jono  n  =  1/2  * *  (q  -  q)  
Maksimijono  n.  =  t  *  (q1  -  q)  =  2n  

Ruuhkan kesto t r  =  t  *  (q  - q)/(q -  q)  

Kokonaisviivytys =  112  * *  [(q  - q)(q - q)I1I(Q -  q)  

=  1/2  *  max  * tr 	(ruuhkan kesto tunteina) 
=  0,0083  * 	*  t.  (ruuhkan kesto minuutteina) 



Lute 4.1 

Kehä  I  - Kalevalantie 
 Kysyntä  ja  jono Kehä I:IIä  (p)  ar:ssa  

400 

300 

.200 
(0 

100  

0' 
07:40 	07:50 	08:00 	08:10 	08:20 	08:30  

kelto  

Kehä  I  - Kalevalantla 
 Kehä  1:n  (pohj.)  jonot aamuruuhkassa  

400 

300 

.,2O0 

100 

0  
i  4 	U I U 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1  

kierto  

•  a&  tdentoa kertyn1  jono 	ko.  kierroesa keilynyt  jono  

Kehä  I  - Kalevalanfle 
 Kehä  1:n  (pohj.) vllvytykset ar:ssa  

16 

14 

12 

(0 
:2  

>  
4 

2 

0  
34 b  UI  3910111213141516171 

 kierto  



Lute 4.2 

Kehä  I  - Kalevalantie 
 Kysyntä  Ja  jono Kalevalantiellä  (ar)  

120 

	

100 	 jono  

80  
kysyntåj 

•°  60 

40 

	

20 
	 välityskyky  

	

0 	 }III 

07:40 	07:50 	08:00 	08:10 	08:20 	08:30  
kello  

Kehä  I  - Kalevalantie 
Kalevalantlen  Jonot aamuruuhkassa 

Lftftffl1i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

kierto  

•  ek.  kierrrna  kertynyt jono 	ko.  kierrossa kertynyt jono  



Lute 43 

Kehä  I  -Turunväylä 
 Kysyntä  Ja  jono Kehä  l:Ilä  (p)  ar:ssa  

400 

300 

.200 
0$ 

100  

OH 
07:40 	07:50 	08:00 	08:10 	08:20 	08:30  

Ijto  

Kehä  I  -  Turun väylä 
Kehä  1:n  (pohj.)  Jonot  aamuruuh  kassa  

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0  
3 	4 	b 	6 	f 	8 	9 10 11 12 13  

kierto  

• oik. kierromsa koitynyt  jono 	ko.  kierrossa kertynyt jono  

Kehä  I  - Turunväylä 
 Kehä  1:n  (pohJ.) vllvytykset ar:ssa  

12 

10  

€  

.5 4 

2 

0  
3 	4 	6 	 ( 	8 	9 	10 11 12 13  

kierto  



Lute 4.4  

Kehä  I  - Turunväylä 
 Kysyntä  ja  jono  et.  rampilla  (at) 

I  _  

07:40 	07:50 	08:00 	08:10 	08:20 	08:30  
kello  

Kohä  I  - Turunväylä 
 Eteläisen  rampin  jonot aamuruuhkassa  

2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 1  
kierto  

1 	a&  tderrosea kectyn,4  jono 	ko.  kiertossa kentynyt  jono  

120 

100 

80 

2. 60 (a 

40 

20 

0 

120 

100 

80 

2. 60 (a 

40 

20 

0  



07:40 
	

07:50 	 08:00 	 08:10  
keHo 

60 
c 
0 

40 

20 

0 -H- 

 Itskyky  

Lute 4.5  

Merltuulentle - Matinkartanontle 
 Kysyntä  Ja  jono  Matinkartanontiellä  ar  

100 

80 

Merftuulentie - Matinkartanontle 
Matinkartanontlen  jonot  aamuruuhkassa  

2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819  
derto 

• aik. kierroàsa keitynyt  jono 	ko.  aorroa keitynyt  jono 



Lute 4.6 

Merituulentje - Matinkartanontle 
 Kysyntä  ja  Jono  Merituulentiellä  (IF) 

50 

40 

	

a 30 
	

- I .- 

	

20 	
- 	 --  V  tyskyky - 

10 

0 
15:55 	 16:05 	 16:15 	 16:25  

keto  

Merltuulentie- Matlnkartanontle 
Merttuulentien  viivytykset  Ir:ssa 

0.6 

0 

p0.2 

0 
, '+  3 0 	( 	0 V 1U 11 l 	13 14 lb lb  il  

kierto  



Lute 4.7 

Kehä  I  - Kalevalantie 
 Kysyntä  ja  jono Kehä  I:IIä  (e)  Ir:ssa 

150 

lono 

100 
välityskyky 

C 
0 

kysyntäl  
50  

0 	ilili,  
15:50 	16:00 	16:10 	16:20 	16:3j  

kello  
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Lute 4.8  

Kehä  I  - Kalevalantie 
 Kysyntä  Ja  Jono  Teknilkantiellä (Ir)  
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Lute 5.1 
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0.0076*Nmax*Tr  

Tulon  00076*Nmax*Tr  la  D:n  vlinn vhtvs  
Tr Nmax No.0O  0 tu lo*X  Co 

30 25 5.7 5.5 5.964415 
30 66 15.048 15 15.74606 
30 86 19.608 15 20.51759 
35 102 27.132 29.4 28.39061 
45 111 37.962 50 39.723 
30 112 25.536 20.5 26.72058 
45 118 40.356 40.3 42.22806 
35 325 86.45 83.4 90.46029 
45 375 128.25 138.5 134.1993 

Regression Output: 
Constant 0 
Std Err of Y Est 5.574585 
R Squared 0.982809 
No. of Observations 9 
Degrees of Freedom 8 

X Coefficient(s) 	1.046389 
Std Err of Coef. 	0.032722 



Lute 5.2 

Tr Nmax  D 
30 26 5.5 
30 66 15 
30 86 15 
30 112 20.5 
35 102 29.4 
35 325 83.4 
45 118 40.3 
45 111 50 
45 375 138.5 

Tr = 30 Regression Output: 
Constant 0 
Std Err of V Est 9.111525 
RSquared  0.938363 
No. of Observations 4 
Degrees of Freedom 3 

X Coefficient(s) 	5.23431426985 0.468096 
Std Err of Coef. 	0.303633184759 0.058665 

Tr = 35 Regression Output: 
Constant 	 0 
Std Err of Y Est 	 11.8534 
R Squared 	 0.994349 
No. of Observations 	 2 
Degrees of Freedom 	 1 

X Coefficient(s) 	3.849630175245 
Std Err of Coef. 	0.134042291993 

Tr = 45 Regression Output: 
Constant 	 0 
Std Err of V Est 	 17.9091 
R Squared 	 0.985828 
No. of Observations 	 3 
Degrees of Freedom 	 2 

X Coefficient(s) 	2.67064240889 
Std Err of Coef. 	0.117310445116 



[lite  6  
Ruuhkan aiheuttamat ylimääräiset viivytykset  ja alkakustannukset  pääkaupunkiseudun  ruuhkautuvissa 
liittvmissä kantakauounain ulkonuolella 
Sovellutuksella  tutkitut Ilittymie jonon raskaiden &on.osuus ruuhkautuvien Nmax  Tr D  kust.!  vilvytykset!  kust!  
ruuhkautuvat  suunnat pituus kuorma- 	linja- kaistojen makaimi- r.kesto vilvytykse  ruuhka VUOSI vuosi 
Espoo  J)_  autot 	autot määrä jono (ajon) (ajonh) JL (ajonh)  (mk) 
Matinkartanontie  (ar)  450 2% 1% 1-2 66 30 15 769 3600 185000  
Merituulentie (Ir)  2(5) 1% 2% 1 25 30 5.5 309 1 320 74000  

Kehä  I  (fr)  450 2% 1% 2 112 30 20.5 1051 4920 252000  
Kalevalantle  850 2% 1% 1-3 118 45 40.3 2067 9672 496000  
Teknilkantie  500 2% 1% 2-3 86 30 15 769 3600 185000  

Kehå 	(al) 1500 2'/. 1% 2 375 45 136.5 7 102 33240 1 705 000  
Kalevalantie  700 2% 1% 1-2 111 45 50 2564 12000 615000  

Kehä  I (al) 1300 3% 1% 2 325 35 83.4 4328 20016 1 039000  
Turunväylän ramppl  606 3% 1% 1-3 102 35 29.4 1526 7056 366000  

yhteensä  _______________________ _______ _______  396 20485 95424 4917000  

Vitvytyskaavan  avulla jonon raskaiden aon.oeuus ruuhkautuvien Nmax  Tr 0  kust.!  vlivylyksetl  kust.!  
laskettu aaniuruuhka pituus kuorma- 	linja- kaistojen  maksimi- r.kesto vilvytykse  ruuhka vuosi vuosi 
Espoo JL  autot 	autot määrä  ,no  (ajon)  J!!  (ajonh) _JyL (ajonh)  (mk) 
Turuntle 
Raslaalantie  19) 5% 1% 1 24 30 5.8 306 1 382 73000  

Kaunlaistentle  503 3% 1% 1 62 45 22.3 1158 5357 278000  
Nihtislllantle poh].  3(1) 5% 1% 1 42 45 15.1 803 3629 193000  

Kokinkyläntie  vas. 803 3% 1% 1 89 30 21.4 1106 5126 266000  

Nihtisillari ramppi  2(X) 4% 1% 1 21 30 5.0 265 1 210 64000  

Finnoontle pohj.  303 6% 2% 1 30 30 72 427 1 728 102 000  

yhteensä  77 4067 18432 976 000  

Viivytyskaavan  avulla jonon raskaiden aon.oauus ruuhkautuvien Nmax -  Tr D  kust.!  viivytykset  kust.!  
laskettu iltaruuhka pituus kuorma- 	linja- kalatojen  maksimi- r.keato vøvytykae  ruuhka vuosi vuosi 
Espoo JL  autot 	autot määrä  ono  (ajon) Qfl_ (ajonh) fL (ajonh)  (mk) 
Kaunlalstentle etel.  200 2% 2% I 21 30 5.0 266 1 210 69000  
Nihtisillantia  600 2% 1% 1 73 30 17.5 896 4205 216000  

Mankkaarrtie  9(5) 2% 2°k 1 95 30 22.8 1 296 5472 311 000  

Flnnoorrtieetel.  3(5) 4% 1% 1 40 30 9.6 504 2304 121000  

yhteensä 55 2985 13100 717000  -  

Viivytyskaavan  avulla jonon raskaiden aon.osuus ruuhkautuvien Nmax  Tr 0  kust.!  viivytyksetl  kust.!  
laskettu aamuruuhka pituus kuorma- 	linja- kaistojen makakui- r.kseto vlivytyks  ruuhka vuosi vuosi  
Helsinki _)  autot 	autot määrä  ono  (ajon (ajonh)  J)_  (ajonh)  (mk) 
Lapinmåentie 
Vihdlntle 	)  600 4% 2°A, 1 75 45 27.0 1 568 6 480 376 000  

Vihdlntle  5(5) 4% 7% 2 125 45 45.1) 3862 10800 927000  
HML-väyia  1400 4% 6% 2 350 45 128.0 10115 30240 2428000  

Hakan,äentIe  700 8% 2% 1 87.5 46 31.5 1906 7560 457 000  
Veturitle  800 6% 1% 1 100 45 36.0 1 934 8640 464 000  
Hakamäentle  400 7% 2% 2 1(5) 45 36.0 2156 8640 517 000  

Kustaa Vaasan tIe - H4meente  1500 3% 7% 2 375 45 135.0 11 505 32 400 2761 000  

Pohjolankatu  0  
Tuusulantle  1000 9% 5% 2 250 45 90.0 7000 21600 1 680000  

Juimtle  1961) 3% 2% 1 237.5 50 95.0 5457 22800 1 310000  

Länalväylä  1800 2% 4% 2 450 50 180.0 12230 43200 2935000  

Nord.katu+Reljolankatu+Manntie  7(5) 3% 10% 2 175 45 63.0 6419 15120 1 541 000  

MannerheimIntie  700 3% 10% 2 175 45 63.0 6419 15120 1 541 000  
Tukholmankatu + Paciukserikatu  1700 3% 7% 2 425 45 153.0 13039 36720 3129000  

Huopalandentle (Pac.katu.Turunv.  700 2% 4% 3 262.5 45 94.5 6421 22680 1 541 000  

Turunväylä  500 4% 1% 2 125 45 45.0 2363 10800 567000  

Kehä  I  (Tuusulantie)  1200 4% 1% 2 3(5) 45 108.0 5670 25920 1 361000  

Kuusisaarentie  800 1% 3% 1 1(5) 45 36.0 2224 8840 534000  

yhteensä  1364 100288 327360 24 069 000  

Vlivytyskaavan  avulla jonon raakalden ajon.oauus ruuhkautuvien Nmax  Tr D kustJ  viivytykset/  kust.!  
laskettu iltaruuhka pituus kuorma- 	linja- kaistojen maksiini- r.kesto vlivytykse  ruuhka vuosi vuosi  
Helsinki J)  autot 	autot määrä jono (ajoni (ajonh) JL (ajonh)  (mk) 

Kehâ 	(Tuusulanlle)  1500 3% 1% 2 375 85 255 13232 61200 3 176 0001  

)  Liittymää Lapinrnäentie- Vihdlntie  on  käsitelty kuin valo-ohjattua liittyrnää, koske Vihdintien liikenne câyttaytyy  ko.  liitlymän  kohdalla sykilsesti viereisten 
Ilittymien valo-ohjausten takia. 



an  rajana  on 10  km/h:n nopeusalenema 
-  

linkin 
pituus 

()_  

päivä- 
liikenteen 
nopeus 
(km/h) 

ruuhka- 
liikenteen 
nopeus 
(km/h)  

huippu- 
tunti 
liikenne 
(aion) 

kokonais-  
viivytys/ 
ruuhka 
(ajonh) 

kustan- 
 nukset/ 

ruuhka 
(mk) 

viivytys/  
vuosi 
(ajonh) 

kustan - 
nukset/ 
vuosi (mk)  

3.2 80 52 2791 45.1 3314 10820 795000 
6 	0.8 80 67 2800 4.1 299 978 72000 
6 	4 58 46 2760 37.2 1 932 8 938 464 000 
6 	1.1 63 24 2700 57.5 2981 13789 716000 
6 	3 76 59 2667 22.8 1181 5460 283000 
6 	2.6 61 22 2842 161.1 8554 

kokonais- 

38653 2053000 
6 	4 60 26 2330 152.3 8092 36563 1 942000 
6 	2.4 64 52 2000 13.0 762 3115 183000 
6 	3.1 59 49 2066 16.6 975 3 988 234000 
6 	7 79 69 1905 18.3 1099 4403 264000 
6 	6 55 41 1282 35.8 2145 8596 515000 
6 	4.5 69 51 665 11.5 688 2755 165000 
6 	2.1 68 55 3500 19.2 1101 4599 264000 
6 	4.1 100 69 3742 51.7 2970 12407 713000 
6 	1.3 35 12 1145 61.1 3624 14672 870000  

yhteensä  707 39717 169 700 9533000  

-  

linkin 
pituus 
()_  

päivä- 
liIkenteen 
nopeus 
(km/h) 

ruuhka- 
liikenteen 
nopeus 
(km/h)  

huippu- 
tunti 
liikenne 
(aion) 

kokonals-  
vilvytys! 
ruuhka 
(aionh) 

kustan- 
 nukset/ 

ruuhka 
(mk) 

vilvytys!  
vuosi 
(aionh) 

kusten- 
nukset! 
vuosI (mkj  

6 	2.6 91 54 2571 37.7 2 774 9 060 666 000 
6 	4 58 48 2852 30.7 1 595 7 376 383 000 
6 	3 76 54 2492 30.1 1 560 7214 374000 
6 	2 80 36 2800 64.2 3330 15400 799000 
6 	3.1 59 41 2148 37.2 2112 8919 507000 
6 	7 79 69 2045 19.7 1 022 4727 245000 
6 	4.5 69 51 714 12.3 640 

kokonals- 

2958 154000 
6 	3.9 72 52 1800 28.1 1 477 6750 354000 
6 	2.3 49 19 2397 133.2 11355 31977 2725000 
6 	2.3 62 50 2115 14.1 1099 3389 264000 
6 	2.4 41 14 1275 108.0 6 532 25 909 1 568 000 
6 	0.5 30 20 1100 8.9 599 1658 144000 
6 	1.7 45 31 1080 13.8 726 3317 174000 
6 	1.2 25 9 2940 188.2 19171 45158 4601000 
6 	2.3 32 13 2440 192.2 14835 46137 3560000  

yhteensa  916 68824 219900 16518000  

Lute 7.1  

Ruuhkan aiheuttamat ylimääräiset  viivytyksetja aikakustannukset  pääkaupunkiseudun  linkeillä  

*)  jos  pàivåliikenteen  mitattu nopeus  rdiut  suurempi kuin  våylån  nopeusrajoitus,  on  påivåliikenteen  nopeus- 
sarakkeeseen merkitty nopeusrajoitus  



Lute 7.2  

Ruuhkan aiheuttamat ylimääräiset viivytykset  ja aikakustannukset  pääkaupunkiseudun  linkellä 
 kantakaupungin ulkopuolella, kun ruuhkan rajana  on 20  km/h:n nopeusalenema 	 - 

AAMURUUHKA raskalden  ajon. päivä- ruuhka- huippu- kokonais-  kustan- kokona  
kesto  45  mn  OSUUS  ______ linkin  liikenteen liikenteen tunti vlivytys/ nuksetl viivytys/  kustan- 

pituus nopeus nopeus liikenne ruuhka ruuhka vuosi nuksetl  kuorma- linja- 
Linkki autot autot (kiii),,,  (km/h) (km/h)  (ajon) (ajonh)  (mk) (ajonh)  vuosi (mk) 
LänsiväyläHaukilahti-Westend  2% 5% 3.2 80 52 2791 45.1 3314 10820 795000  
LänsiväyläWestend -Otaniemi  2% 5% 0.8 80 67 2800 0.0 0 0 0  
Kehä  I  Turunväylä-Otaniemi  3% 1% 4 58 46 2760 0.0 0 0 0  
KehälTuruntie-Turunväylä  3% 1% 1.1 63 24 2700 57.5 2981 13789 716000  
Keha  I  Konata-Turuntie  3% 1% 3 76 59 2667 0.0 0 0 0  
Kehäl HML-väyiä-Tuusulanhie  5% 1% 2.6 61 22 2842 161.1 8554 38653 2053000  
Kehä  I  Tuusuiantie-Landenväytä  5% 1% 4 60 26 2330 152.3 8092 36563 1 942 000  
Vthdintie  Kehä ltI-Rajatorppa  5% 2% 2.4 64 52 2001) 0.0 0 0 0  
Vihdintie Rajatorppa-Kehä  I 5% 2% 3.1 59 49 2066 0.0 0 0 0  
Kehä  III  HML-väylä  -  Tuusulantie  7% 2% 7 79 69 1905 0.0 0 0 0  
Kehå  III  Tuusulantie-Landenväylä  7% 2% 6 55 41 1282 0.0 0 0 0  
Kehä  Ht  Landenväylä-Itäväylä  7% 2% 4.5 69 51 665 0.0 0 0 0  
ItaväylâKulosaari  3% 2% 2.1 68 55 3500 0.0 0 0 0  
Landenväylä  Kehä  -  Hämeentie  3% 2% 4.1 100 69 3742 51.7 2970 12407 713 000  
Koskelantie  6% 2% 1.3 35 12 1145 61.1 3624 14672 870000  

___________________________________________________________ 	 yhteenst  529 29535 126 900 7089  oo6 

-  

n  

-  

ruuhka- 
liikenteen 
nopeus 
(km/h)  

huippu- 
tunti 
liikenne 
(ajon) 

kokonais-  
viivytysl 
ruuhka 
(ajonh) 

kustan-  I 
 nukset/ 

ruuhka 
(mk) 

kokonais  
vlivytys/  
vuosi 
(ajonh) 

kustan- 
nukset! 
vuosi (mk1  

91 54 2571 37.7 2774 9060 666000 
58 48 2852 0.0 0 0 0 
76 54 2492 30.1 1560 7214 374000 
80 36 2800 64.2 3330 15400 799000 
59 41 2148 0.0 0 0 0 
79 69 2045 0.0 0 0 0 
69 51 714 0.0 0 0 0 
72 52 1800 28.1 1477 6750 354000 
49 19 2397 133.2 11355 31977 2725000 
62 50 2115 0,0 0 0 0 
41 14 1275 108.0 6 532 25909 1 568 000 
30 20 1100 0.0 0 0 0 
45 31 1080 0.0 0 0 0 
25 9 2940 0.0 0 0 0 
32 13 2440 0.0 0 0 0  

- 	 yh1eens  401 27 027 96300 6 486000 

n  nopeusrajoitus,  on  pälvälilkenteen  nopeus- 



Lute 8  

Ruuhkasta  aiheutuva ylimääräinen  nolftoaineenkulutus linkeillä 
AAMIIFUJUHKA raskaidon  ii  ia-  p  he:n ka:n  18:n  yflm.pa- yIim.pa- 
kesto  45 min  ajon.  kin  Ilik. 	•  lik.  tunti  pa-kulutus  pa-kututus  pa-kulutus kulutus  kust!  kulutus  kust!  

osuus  pit.  nopeus nopeus liikenne  (1/100 km) (11100 km) (11100 km)  (lJlinklW  aamu (lIllnkki/  vuosi 
Linkki - (i!P) (!crnLtt) (!rnLhL (tiL lva' 	er pä•lvä  er  yä  er  aamu) vuosi) (mk) 
L5nsiväylä Haukilahli-Westerid  2% 5% 3.2 80 52 2791 4.3 5.1 41 55 21 26 85 341 20480 82 000  
LsnslvaylaWestend-Otanlemi  2% 5% 0.8 80 67 2800 4.3 4.4 41 46 21 22 5 17 1140 4000  
LänsivSylS Lauttas.-Porkkalank.  2% 4% 3 79 40 2729 4 5.9 41 60 18.5 30 161 670 38700 161 000  
Kehä  I  Turunväylä-Otanienii  3% 1% 4 58 46 2760 4.2 6 37.5 47 20.5 32 176 772 42290 185000  
Kehä  I  Turuntie-Turunväylä  3% l% 1.1 63 24 2700 4 4.8 38 68 18.5 23 38 144 9160 34000  
Kehä  I  Konala-Turuntle  3% 1% 3 76 59 2667 4 8.3 40 48 18.5 41 276 1248 66150 300 000  
KeSä  I  HML-väylä - Tuusulantis  5% 1% 2.6 61 22 2842 4.2 4.5 38 70 20 22.5 106 344 25360 82000  
Kehä  I  Tuusulantio-Landenväylä  5% 1% 4 60 26 2330 4 8.6 37.5 68 18.5 44 427 1794 102400 431 000  
Vihdlntie KeSä IlI-Ftajatorppa  5% 2% 2.4 64 52 2000 4 7.7 38 46 18.5 39 153 670 36730 161 000  
Vihdintie Rajatorppa-Keh3  I 5% 2% 3.1 59 49 2066 4 4.5 37.5 45 18.5 22.5 44 171 10610 41 000  
KeSä  III  HML-väylä - Tuusulantle  7% 2% 7 79 69 1905 4 4.5 41 45 18.5 22 81 319 19320 77000  
Kehä  Il  Tuusulantie-Landenväyll  7% 2% 6 55 41 1282 4.2 4.3 37.5 49 20.5 21 52 166 12540 40 000  
K8h8  Ill  Landenväylä-Itäväylä  7% 2% 4.5 69 51 665 4 5 38.5 49 18.5 25 40 154 9560 37000  
Itäväylä Kulosaeri  3% 2% 2.1 68 55 3500 4.1 4.7 38.6 47 19 23.5 50 205 12110 49000  
täväylä Kulosaaron  silta  3% 2% 2.2 52 33 3680 4 5.9 37.5 55 18.5 30 155 653 37310 157 000  
Landenväylä  Kehä  I  - Hämeentle  3% 2% 4.1 100 69 3742 5.5 5.5 49 57 26.5 27 29 86 6900 21 000  
Kustaa Vaasan  tia  3% 7% 2.3 49 24 2133 4.1 7.3 38 62 19 37 179 717 42920 172 000  
Koskelantle  6% 2% 1.3 35 12 1145 4.7 9.4 44 73 23.5 50 74 303 17670 73000  
Tuusulant. Asesapänt.-Koskelant  9% 5% 2.3 62 25 2142 4 8 38 67 18.5 41 265 1011 63630 243000  
Vihdintlo Huopal.katu-HML-väylä  4% 7% 0.5 30 20 1300 5.4 7.3 49 61 28 37 14 55 3280 13000  
Hakam.t. HML-väylä - Tuusulant.  8% 2% 2.4 41 26 1493 4.3 6.3 39 55 20 32 89 350 21410 84 000  
HML-väylä Kohä  I-Hakarnäentie  4% 6% 3.2 65 25 3724 4 8.1 38 67 18.5 41 654 2223 132990 534 000  
Mannerh.t. Hakam.t. -Tukholman  3% 10% 2.1 34 20 1973 4.8 7.3 45 61 24 37 123 484 29500 116 000  
Mannerh.t. Tukh.katu-Sturenk.  3% 10% 1.2 25 15 2148 6.3 8.5 55 67 32 45 69 270 16580 65 000  
Paciuksenk. + Tukholmank.  3% 7% 1.8 38 12 2858 4.4 9.4 41 72 21 50 288 1159 69080 278 000  
Huopal.t. Turunväylä-P.ranta  2% 4% 0.6 40 27 2300 4.3 5.7 39 52 20 30.5 21 85 4960 20 000  
Kuusls.t. Otanlenii-Pamsaynr.  1% 3% 3.7 47 31 1146 4.2 5.8 38 53 19 29.5 64 274 15270 66000  

- - - - - --  3617 ¶4682 868050 3526000  
henkilöautot 	2254 	10 594 	540 960 2 543000  
kuorma-autot 	843 	2 529 	202 320 	607 000  
linja-autot 	 520 	1560 	124 800 	374000  

ILTARLJUHKA  raskaiden Un-  päivä- ruuhka- huippu- ha:n ks:n la:n ylim.pa- yllm.pa- 
kesto  45  mIn  ajon. kIn  111k. 111k.  tuntI  pa-kulutus  pa-kulutus  pa-kulutus kulutus  kust!  kulutus  kust!  

osuus  pit.  nopeus nopeus liikenne  (1/100 km)  (11100km)  (11100 km)  (lIllnkkII  aamu (llllnkkil  vuosi 
Linkki ks  'km'  ()  (j) )ä 	er pM ir äjvä  er  aamu) (mML  vuosi) (mk) 
Länsiväylä Suomenoja-Haukllahti  2% 5% 2.6 91 54 2671 4.8 5.2 45 58 23 28 44 164 10610 39000  
Kehä  I  Turunväylä-Otanienil  3% 1% 4 58 48 2852 4 4.6 37.5 45 18.5 22 63 260 15200 62000  
Kehä  I  Konala-Turuntia  3% 1% 3 76 54 2492 4.2 4.8 40 52 20 24 55 219 13130 53000  
Kehä  I  Vihdintie-HML-väylä  3% 1% 2 80 36 2800 4.3 6.6 41 63 21 35 126 537 30320 129 000  
Kehäl HML-väylä-Tuusulantie  3% 1% 2.6 61 34 3459 4 5.9 38 59 18.5 30 173 729 41590 175000  
Vlhdintie Rajatorppa-Kohä  I 2% 2% 3.1 59 41 2148 4 6.3 37.5 51 18.5 32 137 599 32940 144 000  
KeSä  Ill  HML-väyIa - Tuusulantte  3% 1% 7 79 69 2045 4 5.2 41 45 18.5 26 145 644 34710 155 000  
Kehä  Ill  Landenväylä-ltäväylä  3% 1% 4.5 69 51 714 4.2 4.3 38.5 49 20.5 21  lO  34 2410 8000  
Itäväylä Itäkeskus-Kulosaari  4% 1% 3.9 72 52 1800 4.1 4.7 39 51 19 23.5 58 224 13840 54000  
Kustaa Vaasan  tie 3% 7% 2.3 49 19 2397 4.1 4.8 38 67 19 24 76 274 18360 66 000  
Tuusulantia  Kehä  1 -Koskelantte  9% 5% 2.3 62 50 2115 4.1 8.3 38 47 19 42 203 834 48790 200000  
Hakam.t. HML-väyIä - Tuusulant.  8% 2% 2.4 41 14 1275 4 45 39 70 18.5 22.5 69 225 16580 54000  
Vihdlnt. Huopal.katu-HML-väylä  6% 7% 0.5 30 20 1100 4.3 8.7 49 61 20 45 28 105 6240 25000  
Pitäjänmäontio  4% 1% 1.7 45 31 1080 5.4 7.3 38.5 52 28 37 34 143 8050 34000  
Mannerh.t.Tukholmank.-Sturenk.  3% 10% 1.2 25 9 2940 4.1 5.7 55 76 19 29 80 303 19190 73000  
Mäkolänk. Hakam.tie-Hämeent.  8% 5% 2.3 32 13 2440 6.3 10.3 47 70 32 52 266 1047 63840 251 000  

- - --  1566 0 376800 I 522000  
henkllöautot  966 4540 231 840 I 090000  
kuorma-autot  409 1 227 98 160 294 000  
linja-autot  191 573 45840 138000 

ha  =  henkilöauto. ka = kuorma -auto, la  =  linja-auto  
*)  jos päiväliikenteen  mitattu nopeus  on  ollut suurempi kuin väylän nopeusrajoitus,  on  pälvälilkenteen  nopeus-sarakkeeseen merkitty nopeusrajoitus 



Lute 9  

EIE/2 ?kxuIe:  3.14 	 tt:  94-05-24 17:25 	U5er:  E065/  VfSJD... 
Proj : 	PW <LITU . VERKKCY>  
Matrix  ntf  02:  inaisum 	matka-aika  uriii AHT  1988 

Matrix m02:  inaisum  (matka-aikS'.m1Ta  AI 188 

Ensemble: 	 gri 
greation: 	sum 

destination groups  
gnOl 	gnO2 	gnO3 	gnO4 	gnO5  

origin  
grps 

Hkikantak. gnOl  76699.89 45009.64 21667.44 16972.38 21393.73 181743.1  

Hkiesik. grto2  154664.8 169725.6 53646.46 66774.97 37387.59 482199.4 

 Espoo+Kaun. grio3  99916..89 82573.67 144927.9 29676.94 22454.66 385550.1  

Vantaa  gnO4  70697.50 87562.47 33099.32 88406.45 27433.60 307199.4  

muu 	grlOS  97667.11 74746.08 58252.67 47552.07 9191.080 287409.0  

sn  499646.2 459617.5 311593.9 249382.8 123860.7 1644101.  

M4E/2 Mu1e:  3.14 	Date: 94-05-24 17:26 	User:  E0Cb/YiV/SD. . .  .t 

Project: 	PU <LITU.  VERKKO>  
Matrix  uif  U:  ajna8a 	ajon-matkat  (enn. sis+ulk+tav) AHT  1988  

Maix xnf  U:  ajn88a  (ajon-matkat  (enn. sis+uJ.k+taV) PHT  1988  ) 

Erisernb1: 	 gn  
ration: 	sum 

destination groups  
gnOl 	gnO2 	grio3 	gnO4 	gnOS  

origin 
groups  

gnOl  6863.930 2688.090 999.350 741.923 806.800 12100.09  

gnO2  7619.569 12785.58 2383.422 3657.184 1484.401 27930.16  

gnO3  3723.654 3525.971 10391.92 1191.373 1160.199 19993.12  

gnO4  2520.736 4488.062 1273.547 7367.115 1359.800 17009.26 

i05 2977.697 2778.299 2243.297 2204.905 404.200 10608.40 

sum 23705.59 26266.01 17291.54 15162.50 5215.400 87641.03  
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