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Tiivistelmä 

Kiertoliittymien liikenteellisiä  vaikutuksia tutkittiin valtatiellä  10  Hämeen-
linnassa, Katisen  ja  Katuman  liittymissä. Liittymät muutettiin kiertoliittymiksi 
siten, että Katuman kiertoliittymä avattiin liikenteelle lokakuussa  1992  ja 

 Katisen kiertoliittymä heinäkuussa  1993.  Suunnitteluvaiheessa liittymien 
parantamisessa mietittiin vaihtoehtona myös valo-ohjattua liittymää. Tässä 
tutkimuksessa liikenteellisiä vaikutuksia  on  kuitenkin vertailtu  vain kiertoliitty

-män ja  valo-ohjaamattoman liittymän välillä. 

Tutkimus tehtiin ennen-jälkeen-tutkimuksena. Ennen-vaiheen kenttätutki-
mukset tehtiin keväällä  1992.  Jälkeen-vaiheen kenttätutkimukset  ja  tienkäyt-
täjien mielipidekysely suoritettiin syksyllä  1994. 

Kiertoliittymät  sekä uudet nopeusjärjestelyt ovat alentaneet ajonopeuksia 
merkittävästi kummassakin liittymässä. Nopeudet ovat alentuneet liittymässä 

 ja sen  vaikutusalueella  100  metriä ennen  ja  jälkeen liittymän. Kiertoliittymissä 
yleisimmät ajonopeudet olivat  25-30 km/h,  kun ennen-tilanteessa nopeudet 
liittymissä olivat  40-50 km/h.  

Tämän tutkimuksen mukaan pysähtymään joutuneiden ajoneuvojen määrä  on 
 kasvanut kummassakin liittymässä. Osittain lukumäärän kasvua selittää 

liittymien muotoilu  ja  se,  että ennen-vaiheessa liittymissä oli mandollista 
ohittaa "pientareen kautta" jonottava kääntymissuunta. Pysähtymään joutu-
neiden keskimääräiset odotusajat ovat pienentyneet huomattavasti etenkin 
Katuman liittymässä. Odotusajat jakautuvat nyt tasaisesti kaikille tulosuun-
flUte. Lisäksi yksittäiset odotusajat ovat pienempiä kuin ennen-vaiheessa. 

Kokonaismatka-ajat ovat kasvaneet kiertoliittymien myötä molemmissa 
liittymissä. Tästä aiheutuva aikakustannusten kasvu  on Katuman  liittymässä 

 120 000  markkaa  ja  Katisen liittymässä  270 000  markkaa vuodessa. Nämä 
kasvaneet aikakustannukset johtuvat pääasiassa ajon aikana syntyneistä 
viivytyksistä. Lisääntyneet aikakustannukset tulisi jatkossa saada takaisin 
säästyneinä onnettomuuskustannuksina. 

Kiertoliittymät  on  aikaisempien tutkimusten perusteella todettu  varsin  turvalli-
siksi. Tässä työssä todetut nopeuksien alenemiset  ja  ajojärjestyksen selkey-
tyminen  tukevat tätä väitettä. Mielipidekyselyn perusteella myös tienkäyttäjät 
pitävät kiertoliittymää turvallisena  ja  sujuvana liittymämuotona. 



Before-after study of roundabouts  -  The junctions of  Katinen  and  Katuma  on main road 

lo. 

Key words: roundabouts, before-after studies, time costs, questionnaire studies 

Abstract 

The traffic effects of roundabouts were studied at two junctions,  Katinen  and 
 Katuma,  on main road 10 in the city of  Hämeenlinna.  The junctions were 

rebuilt as roundabouts in October of 1992  (Katuma)  and in July of 1993 
 (Katinen).  

The effects were studied using the before-after method.  ln  the before 
situation the tests were done in the spring of 1992. After the construction the 
tests and the questionnaire for users were done in the autumn of 1994. 

The roundabouts and the new speed limits seemed to slow speeds of the 
vehicles noticeably at the both junctions. The speeds of the vehicles were 
slower just at the junction as well as 100 meter before and after the junction. 
The most common speed at the roundabout was 25-30  kmph  after the const-
ruction where as in the previous situation the speed was 40-50  kmph. 

ln  both roundabouts there were more vehicles that had to stop at the 
junction. One reason for this was the form of the junctions in the before 
situation. It was possible to pass the left turning car from the right side. The 
waiting times decreased on average especially at the junction of  Katuma. 

 The waiting times decreased for every direction. 

The building of a roundabout increased the journey times of vehicles in both 
junctions. The annual time costs increased 120 000 marks in the junction of 

 Katuma  and in the junction of  Katinen  270 000 marks. The annual time costs 
increased in the junctions because of the delays during driving. Decreasing 
of the accident costs should compensate the increasing of the time costs in 
the future.  

ln  the before studies the traffic safety of roundabouts seemed to be very 
good. We also conclude in this study that the traffic safety is better, due to 
slower speeds of vehicles and the clearer form of the junction. The users' 
answers to the questionnaire showed that the roundabouts increased safety 
and decreased interruptions on the traffic flow.  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1  Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän selvityksen tavoitteena  on  ollut tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvi-
oida valtatieympäristöön toteutetun kiertoliittymän vaikutuksia liikenteen 
nopeuksiin, liikennevirran käyttäytymiseen  ja liikenneturvallisuuteen.  Selvityk-
sen kohteena  on  ollut valtatien  10  kaksi kiertoliittymää Hämeenlinnassa. Liikenne- 
ympäristö  on  siellä muuttunut huomattavasti Katisenja Katuman kiertoliittymien 
rakentamisen sekä samaan työhön kytkettyjen kevyen liikenteen väylien rakenta-
misen myötä. 

Selvitys  on  tehty ennen-jälkeen-tutkimuksena. Ennen-vaiheen kenttätutkimukset 
tehtiin keväällä  1992. Kiertoliittymienja  kevyen liikenteen väylien rakennustyöt 
aloitettiin keväällä  1992. Katuman kiertoliittymä  avattiin liikenteelle lokakuussa 

 1992  ja  Katisen kiertoliittymä vastaavasti heinäkuussa  1993.  Jälkeen-vaiheen 
kenttätutkimukset  ja  tienkäyttäjien mielipidekysely suoritettiin syksyllä  1994. 

1.2  Tutkimusalue 

Tutkimusalue käsittää valtatiellä  10  maantien  290  (Hämeenlinna-Hausjärvi)  ja 
 maantien  3053  (Katinen-Rahkoila) liittymät. Katuman liittymällä tarkoitetaan 

valtatien  10  ja  maantien  290  liittymää. Katisen liittymä  on  valtatien  10  ja  maan-
tien  3053  liittymä. Liittymien sijainti käy ilmi kuvasta  1.  

Kuva  1.  Katisen  ja Katuman kiertoliittymien  sijainti valtatiellä  10. 
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1.3  Tutkimusmenetelmät  

Tietoa tuotettiin kenttätutkimuksilla, joita olivat nopeusmittaus, videokuvaus  ja 
 liikennelaskenta  sekä kysymällä tienkäyttäjien mielipiteitä liikenneympäristön 

muutoksesta. Mielipidekysely tehtiin postikyselynä lähistöllä olevien työpaikko-
jen henkilöstölle sekä päivittäin  ko.  liittymissä kulkevalle raskaalle liikenteelle. 

Nopeusmittaukset  tehtiin sekä ennen että jälkeen -vaiheessa kummassakin liitty-
mässä mittaamalla liittymiin saapuvien ajoneuvojen nopeudet tutkalla kullakin 
tulosuunnalla neljässä eri kohdassa. Ajonopeuksien lisäksi havainnoitiin myös 
ajoneuvon poistumissuunta, jotta saataisiin kullekin liikennevirralle määritettyä 
ajonopeudet. Mittauskohdiksi valittiin etäisyydet  400 m, 300 m, 200 mja 100 m 

 ennen liittymää. Lisäksi mitattiin kultakin tulosuunnalta saapuvien ajoneuvojen 
nopeudet liittymässä, heti tulohaaran jälkeisessä kiertotilassa. Poistumissuunnilla 
nopeudet mitattiin etäisyyksillä  100 m  ja  200 m liittymän  jälkeen. Lisäksi 
havainnoitiin ajoneuvojen tulosuunta. Mittausaika oli kussakin kohdassa vähin-
tään  20  minuuttia. Nopeusmittausten suoritusta  on  selostettu tarkemmin liittees-
sä]. 

Liittymissä esiintyvien viivytysten  ja  mandollisten konfliktitilanteiden 
määrittämiseksi suoritettiin kummassakin liittymässä ennen jajälkeen -vaiheissa 
videokuvaus. Jälkeen-vaiheessa  videokamera  pyrittiin asentamaan mandollisim-
man hyvin samoille paikoille kuin ennen-vaiheessa. Kuvausajoiksi valittiin arki-
päivän vilkkaimmat liikennöintiajankohdat, jotka olivat  klo  7-9,  klo  11-14  ja klo  
15-17.  

Ennen-vaiheen liikennemäärätiedot perustuvat vuonna  1991  tehtyihin 
poikkileikkauslaskentoihin molempien liittymien kussakin liittymähaarassa. Vas-
taavat poikkileikkauslaskennat uusittiin syksyllä  1994.  Lisäksi videokuvausten 
perusteella  on  analysoitu ruuhkahuipputuntien liikennemäärät liittymissä ennen 

 ja  jälkeen -vaiheissa. 

Tienkäyttäjäkysely  tehtiin syksyllä  1994 postikyselynä  kandelle kohderyhmälle: 
liittymien läheisyydessä toimivien työpaikkojen henkilöstölle  ja  raskaan kalus-
ton kuljettajille. Työpaikkojen henkilöstölle jaettiin yhteensä  190 lomaketta  suo-
raan työpaikoille. Raskaan kaluston kuljettajille jaettiin  24 lomaketta  tehtaiden 
pysäköintialueilla. Kohderyhmien kyselylomakkeet poikkesivat hieman toisistaan. 
Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä lähinnä kiertoliittymien vaikutuksista liikenne- 
turvallisuuteen  ja  liikenteen sujuvuuteen. Raskaan liikenteen kuljettajilta kysyt-
tiin lisäksi liittymien mitoitukseen liittyviä mielipiteitä.  

1.4  Liikenneympäristö  

Katisen  ja  Katuman liittymät  sijaitsevat Hämeenlinnan keskustan kaakkoispuolella 
 parin  kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta. Valtaosa liittymien kautta kulke-

vasta liikenteestä  on  paikallista työmatka-  ja  asiointiliikennettä. 
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Kuvassa  2 on  esitetty tutkimusalueen liikennejärjestelyt  ja  -määrät (KVL-91) 
 ennen-tilanteessa. Nopeusrajoituksena oli  60 km/h  kummankin liittymän koh-

dalla. Valtatie  10  oli etuajo-oikeutettu väylä. Sivusuunnat olivat kummassakin 
liittymässä merkitty väistäniisvelvollisiksi liikennemerkillä vaistämisvelvollisuus 
risteyksessä. Katuman asuntoalueelle johtavan kokooj akadun liittymä oli valta-
tiellä  10  noin  200 m Katuman  liittymästä Katiseen päin. Kevyen liikenteen väy-
liä ei ollut.  

/4  
KATINEN  

8400  KYL  -91  

NOPEUSRAJOITUS  

y  VÄISTÄMISVELVOLUS4AJS  
I  RISTEYKSESSÄ  

0 100 200m 

p  \' KATUMA  

Kuva  2: Liikennemäärät,  nopeusrajoitus-  ja etuajo-oikeusjärjestelyt  ennen-ti-
lanteessa. 

Rakennustyöt Katuman liittymän muuttamiseksi kiertoliittymäksi aloitettiin 
keväällä  1992.  Liikenteelle  se  avattiin lokakuussa vuonna  1992.  Katisen liittymä 
avattiin kiertoliittymänä heinäkuussa  1993.  

Katisen  ja Katuman kiertoliittymät  luokitellaan normaaleiksi kiertoliittymiksi, 
joilla keskisaarekkeen  säde  on 6-20  metriä. Katisen kiertoliittymässä 
keskisaarekkeen  säde  on 13  metriä  ja Katumassa  19  metriä. 
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Kiertoliittymien  rakentamisen yhteydessä parannettiin myös kevyen liikenteen 
järjestelyjä huomattavasti, kuten kuvasta  3  käy ilmi. Kevyt liikenne  on  erotettu 
kokonaan omille väylilleen tutkimusalueella. Liittymissä kevyen liikenteen väy-
lät kulkevat eri tasossa. Katuman liittymässä  on  kaksi kevyen liikenteen alikulku- 
tunnelia, joista toinen alittaa maantien  290  ja  toinen Katuman asuntoalueellejoh-
tavan kadun. Katisen liittymässä kevyen liikenteen väylä kulkee valtatien  10  Lah-
den tulohaaran alitse. 

Kuvassa  3 on  esitetty liikennejärjestelyt sekä -määrät (KVL-94)  jälkeen-tilan-
teessa. Nopeusrajoituksena  on  nyt kummankin liittymän kohdalla  50 km/h.  Kierto- 
liittymässä tulohaarat ovat toiminnallisesti tasa-arvoiset. Katuman asuntoalueelle 
johtavan kokoojakadun liittymä valtatielle  10 on  siirretty Katuman kierto- 
liittymään. Näinjälkeen-tilanteessa Katuman liittymässä  on  neljä tulohaaraa. Tätä 
neljättä tulohaaraa ei ole kuitenkaan tässä työssä erityisemmin tarkasteltu, vaan 
päähuomio  on  ollut kolmessa liikenteeltään merkittävämmässä tulohaarassa. 

- KVYEN  LIIKENTEEN 
 VA  YLA  

RAKENTEILLA  

K AlINE N 

VÄISTAUISVELVOLLIS&JIJS 
 RISTEYKSESSÄ  

K.Ia  

Kuva  3: Liikennemäärät,  nopeusrajoitus-  ja etuajo-oikeusjärjestelyt  jälkeen- 
tilan  teessa. 
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Kuvissa 2ja  3  esitettiin  liikennejärjestelyjen  lisäksi myös  poikkileikkausliikenne
-määrät  tutkimusalueella. Liittymien  muotoilu ennen  ja  jälkeen -tilanteissa  on  esi-

tetty liitteessä  2.  Liikennemäärissä  ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ver-
rattaessa ennen  ja  jälkeen -tilanteita. Merkittävin muutos koskee  läpiajoliikennettä 

 maantieltä  3053  maantielle  290. Se on  vähentynyt noin  500  ajoneuvoa vuorokau-
dessa eli arviolta noin  20 %.  

Kuvassa  4 on  esitetty  liittymien  keskimääräisen  vuorokausiliikenteen  liikenne- 
virrat ennen  ja  jälkeen -tilanteissa.  Kiertoliittymää  luonnehditaan sopivaksi par-
haiten kohteisiin, joissa liikenne jakautuu tasaisesti eri  tulosuunnille. Katuman 

 liittymä täyttää tämän kriteerin erittäin hyvin, kuten kuvasta  4  ilmenee. Katisen 
osalta Landen  tulosuunta  on  muita  tulosuuntia vähäliikenteisempi.  

KATINEN ENNEN 
	

KATINEN JÄLKEEN  

9 100 	______ 
__ 	 HslIuMnsIu  

MT 3063 	aLdoe/vrk 	VT 10  

$ eoo  

8500 	______ 
KaiIgn 	 Ål_Ifl.I_  
MT 3063 	autoa/vTk 	VT 10 

5  

KATU  MA  ENNEN  

(4 	*  
4  

Lfl1 
VTIO 	12300 	MT20O 

VTIO 

( ) *  s'.'  ica,,.n aiiisuU,  

KATU  MA  JÄLKEEN  

ioo1T  1200> 

3300  

Laki  Tu.,* 
VT1O 	

(  

\ autoWvrk)  
13000 MT20O 

Kuva  4.  Katisen  ja Katuman liittymien keskivuorokausiliikenne (KVL) 
tulosuunnittain  vuonna  1991  (ennen)  ja  vuonna  1994  (jälkeen). 
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Katisen liittymässä maantien  3053  ja  valtatien  10  Hattelmalan  suunnan välinen 
 liikennevirta  on  pienentynyt noin  600  ajoneuvoa eli noin  10  %  vuorokaudessa. 

Koska muut  liikennevirrat  ovat pysyneet ennallaan,  on  Katisen  liittymän  liikenne- 
määrä vähentynyt edellä mainitun  600  ajoneuvoa eli noin  6  %  vuorokaudessa.  

Katuman liittymän liikennemäärä  on  kasvanut noin  6  %.  Kasvu  on  aiheutunut 
 Katuman asuntoalueelle  johtavan kadun  liittymän  siirtämisestä  Katuman  kierto- 

liittymään. Katisen suunnasta valtatieltä  10  maantielle  290  kulkeva  liikennevirta 
 on  pienentynyt noin  900  ajoneuvoa eli yli  20  %  vuorokaudessa.  Em.  katu- 

järjestelyjen ansiota  on  tästä  vähenemästä  noin  200  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 Hattelmalan  suunnan  liikennevirroissa  ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.  



Kiertoliittymien  ennen-jälkeen-tutkimus  -  Katisen  ja  Katuman liittymät vt:llä  10 	15  
KIERTOLIITYMIEN  VAIKUTUKSET 	___________________  

2  KIERTOLIITTYMIEN  VAIKUTUKSET  

2.1  Ajonopeudet 

Liittymien nopeusrajoitusjärjestelyt  muuttuivat  kiertoliittymien  myötä. Ennen- 
vaiheessa molempien  liittymien  kohdalla oli  60 km/h  nopeusrajoitus. Nykytilan-
teessa olevan  nopeusrajoituksen,  50 km/h, vaikutusalue  alkaa pääsääntöisesti  100 
m  ennen liittymää  ja  jatkuu vähintään  50 m liittymän  jälkeen. Tutkimusalueen 

 nopeusjärjestelyt  ennen  ja  jälkeen -tilanteissa  on  esitetty kuvissa  2  ja  3. 

Nopeuksien havainnointiajankohtana  oli tilapäisiä  nopeusrajoitusjärjestelyjä  sekä 
ennen että jälkeen -vaiheissa.  Katuman  liittymässä oli ennen-vaiheessa aloitettu 

 jo  rakennustyöt  ja  maantiellä  290  oli  sen  johdosta  tilapäisenä nopeusrajoituksena 
 50 km/h  varsinaisen  80 km/h  sijasta. Katisen liittymässä oli vastaavasti jälkeen- 

vaiheessa kevyen liikenteen väylän rakennustöiden vuoksi valtatiellä  10  Landen 
suunnassa  50 km/h  nopeusrajoitus. 

Kuvassa  5 on  esitetty ajoneuvojen nopeudet  suunnittain  Katisen liittymässä en-
nen  ja  jälkeen -vaiheissa. Tuloksissa  on  mukana kaikki  ajoneuvotyypit.  
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Kuva  5:  Ajoneuvojen nopeudet suunnittain Katisen liittymässä. Tuloksissa  on 
 mukana kaikki ajoneuvolyypit. 
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Kuvassa  6 on  esitetty ajoneuvojen nopeudet suunnittain Katuman liittymässä ennen 
 ja  jälkeen -vaiheissa. Tuloksissa  on  mukana kaikki ajoneuvotyypit. 
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Kuva  6:  Ajoneuvojen nopeudet  suunnittain Katuman liitiymässä.  Tuloksissa  on 
 mukana kaikki  ajoneuvotyypit. 

Tutkamittausten  perusteella kiertoliittymät sekä uudet nopeusrajoitusjärjestelyt 
ovat alentaneet ajonopeuksia merkittävästi kummassakin liittymässä. Nopeudet 
ovat alentuneet liittymässä  ja sen  vaikutusalueella lOOm ennen jajälkeen liittymän. 
Itse kiertoliittymässä  on  keskimääräiset ajonopeudet  25-30  kmlh,  kun ennen-ti-
lanteessa nopeudet liittymissä olivat  40-50 km/h.  

Liitteessä  3 on  esitetty yhteenveto nopeusmittausten tuloksista. Liitteessä  4 on 
 esitetty tulosuunnalla mittauspisteessä  100 m  ennen liittymää mitattujen 

ajonopeuksien jakauma kummassakin liittymässä ennen  ja  jälkeen -vaiheissa. 
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2.2  Liikenteen sujuvuus  

2.2.1  Odotusajat  liittymissä 

Videokuvausten  perusteella määritettiin liittymissä aamu-ja  iltahuipputuntien  ai-
kana esiintyvät odotusajat. Odotusaika muodostuu palvelu-  ja  jonotusajasta. 
Palveluaika  on  aika, jonka väistämisvelvollinen ajoneuvo  on  ensimmäisenä jo-
nossa odottamassa sopivaa aikaväliä päätiellä. Jonotusaj  alla  tarkoitetaan sitä ai-
kaa, jonka ajoneuvo joutuu jonottamaan päästäkseen jonon ensimmäiseksi. Mit-
tauksissa  on  kuitenkin otettu huomioon myös poikkeuksellisen hitaasti "ryömi-
vät" ajoneuvot, joille  on  arvioitu odotusaika. Jatkossa puhuttaessa pysähtymään 
joutuneista  ja  niiden odotusajoista  on  luvuissa mukana myös viimeksi mainitut 
"ryömineet" ajoneuvot. 

Ennen-vaiheessa odotusaikoja esiintyi väistämisvelvollisilla liikennevirroilla. En-
nen-vaiheen väistämisvelvolliset liikennevirrat käyvät ilmi kuvista  2  ja  3.  Jäl-
keen-vaiheessa kaikki tulosuunnat ovat väistämisvelvollisia. 

Taulukossa  1 on  esitetty ruuhkatuntien liikennemäärät, pysähtymään joutuneiden 
ajoneuvojen lukumäärät  ja  keskimääräiset odotusajat ajosuunnittain ennen  ja 

 jälkeen -vaiheessa Katisen liittymässä. Odotusajat lisääntyivät ennen-tilanteessa 
etuajo-oikeutettuna olleesta Landen suunnasta. Hattelmalan suunnasta tulevien 
ajoneuvojen odotusajat puolestaan pienentyivät. Odotusajat eivät ole kuitenkaan 
kokonaisuudessaan kiertoliittymän myötä merkittävästi muuttuneet. Aamuruuhkan 
osalta liittymän läpiajaneiden ajoneuvojen odotusajat ovat lisääntyneet jälkeen- 
vaiheessa noin  20 %:a  ajoneuvoa kohti. Iltaruuhkan osalta vastaavat odotusajat 
ovat lisääntyneet noin  5 %:a  ajoneuvoa kohti. Lisäksi  on  otettava huomioon, että 
jälkeen-vaiheen mittauksissa liikennemäärät olivat aamuruuhkan osalta  3  %  ja 

 iltaruuhkan  osalta noin  15  %  pienemmät kuin ennen-vaiheen mittauksissa. 

Taulukko  1:  Yhteenveto odotusajoista ennen  ja  jälkeen -vaiheessa Katisen liitty-
mässä. 

Kaflnen LiikennemäärA PyeäMyrnäãn joUtuneet 	on uvoltKalkM aOMUVOt  
luku  Mr  /  h keslthmod**aIkeekimodOtUs3ika Tuineuunta  ennen  älkeen  ennen  älkeen  ennen  iälkeen  j  ennen  jeen  

/t! .  *n./h. gn,/h *n./tl sIr.alonsI.aon4 Wson. .... Hattelmala aamuruuhka  klo  7.30-8.30 258 257 25 12 6.4 4.3 0.62 0.20  iltaruuhka klo_15.30 -16.30  _562  _481  _93  _19  _6.6  _3.6 1.10 0.14  

Keskusta  aamuruuhka  klo  7.30-8.30 236 225 17 23 6.5 6.2 0.47 0.64  iltaruuhka  klo  15.30-1 6.30 316 265 24 35 10.1  5.5 0.76 0.73 - 

Lahti  aamuruuhka  klo  7.30-8.30 130 125 0 26 0 4.9 0.00 1.03  iltaruuhka  klo  15.30-16.30 210 177 0 71 0 7.1 0.00 2.84  

aamuruuhka  klo  7.30-8.30 624 607 42 61 6.5 5.3 0.44 0.53  
iltaruuhka  klo  15.30-16.30 1088 923 117 125 7.3 6.1 0.79 0.83  
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Taulukossa  2 on  esitetty vastaavat tiedot Katuman liittymän osalta. Odotusajat 
kasvoivat hieman ennen-tilanteessa etuaj  0-oikeutettuna olleiden Hattelmalan  ja 

 Landen tulosuunnilla. Turengin suunnasta tulleiden ajoneuvojen odotusajat puo-
lestaan pienentyivät huomattavasti. Kokonaisuudessaan odotusajat ovat Katumassa 
kiertoliittymän myötä pienentyneet oleellisesti. Aamuruuhkan aikaan odotusajat 
ovat pienentyneet noin  60 %:a  ajoneuvoa kohti. Iltaruuhkassa ne ovat pienenty-
neet  26 %:a  ajoneuvoa kohti. Tosin liikennemäärät olivat jälkeen-vaiheen mitta-
uksissa aamuruuhkan osalta noin  10 %  ja iltaruuhkan  osalta  2 %  pienemmät kuin 
jälkeen-vaiheen mittauksissa. Liikennemäärien erot eivät kuitenkaan ole niin mer-
kittäviä, etteikö kiertoliittymän vaikutusta odotusaikojen pienenemiseen voida 
pitää Katuman osalta huomattavana. 

Taulukko  2:  Yhteenveto odotusajoista ennen  ja  jälkeen -vaiheessa Katuman liitty-
mässä. 

''th .ymän.....t"ñéajoneuvot . kuvo1 
Jukurnáätä  Iii  keskirn.odötusalka kesn0dotuska 

Tulosuunta  ennen  iälkeen  ennen  Ueen  ennen  Iksen  ennen Jalkaan  
.. aionJh aiorit aon/hajon/h $tpajons/pc*ion. 1ajon.. sfaioa 

Hattelmala 
aamuruuhka  klo  7.30-8.30 370 344 0 53 0 5.1 0.00 0.79  
iltaruuhka  klo  15.30-16.30 490 481 0 132 0 5.3 0.00 1.45 

Lahti  
aamuruuhkaklo7.30 -8.30 440 364 76 112 6.5 14.7 1.12 4.52  
iltaruuhka  klo  15.30-16.30 447 428 96 168 10.1 10 2.17 3.94  

Turenki 
aamuruuhka  klo  7.30-8.30 387 359 214 96 29.2 7.1 16.14 1.90  
iltaruuhka  klo  15.30-1 6.30 622 621 256 269 22.5 8.8 9.30 3.79  

aamuruuhka  klo  7.30-8.30 1197 1067 290 261 23.5 10.0 5.70 2.44  
iltaruuhka  klo  15.30-16.30 1559 1530 352 569 18.7 8.3 4.23 3.10  

Tämän tutkimuksen mukaan pysähtymäm joutuneiden ajoneuvojen mäarä  on  kum-
massakin liittymässä kasvanut. Osittain lukumäärän kasvua selittää liittymien 
muotoerot ennen  ja  jälkeen -vaiheessa. Ennen-vaiheessa liittymissä oli mandol-
lista ohittaa "pientareen kautta" jonottava kääntymissuunta. Pysähtymään joutu-
neiden keskimääräiset odotusaj  at  ovat pienentynet huomattavasti etenkin Katuman 
liittymässä. Odotusajat jakautuvat  n yt  tasaisesti kaikille tulosuunnille. Lisäksi 
yksittäiset odotusajat ovat pieniä.  

2.2.2  Keskimääräinen matka-aika 

Keskimääräinen matka-aika laskettiin nopeusmittaustenja aamu-ja iltaruuhkassa 
 tehtyjen odotusaikatutkimusten perusteella. Näin määritettynä keskimääräinen 

matka-aika koostuu kandesta tekijästä eli keskimääräisestä ajoajasta  ja  odotus- 
ajasta eli pysähdyksistä liittymissä. 

Keskimääräinen ajoaika määritettiin nopeushavaintoihin perustuen. 
Keskimääräisenä ajonopeutena käytettiin mittauspisteiden ohittaneiden ajoneu- 
vojen nopeuksien käänteisarvojen keskiarvon käänteisarvoa eli harmonista kes- 
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kiarvoa.  Kustakin havaintopisteestä lasketun ajonopeuksien  harmonisen  keskiar-
von vaikutusmatkaksi oletettiin  100  metriä eli matkaa  50  metriä ennen  ja  50  met-
riä mittauspisteen jälkeen. Keskimääräinen matka-aika laskettiin näin kullekin 
liikennevirralle kummassakin liittymässä  matkalle,  joka alkoi  450  metriä ennen 
liittymää  ja  loppui  250  metriä liittymän jälkeen. Taulukossa  3 on  esitetty keski-
määräisen matka-ajan muutos liikennevirroittain ennen-jälkeen -vaiheissa kum-
massakin liittymässä ruuhka-aikana. Liitteessä  5 on  esitetty yksityiskohtaisem-
min matka-ajan muodostuminen  ko.  liittymissä. 

Taulukko  3:  Matka-ajan muutosten keskiarvot (slajon.) aamu-  ja iltaruuhkassa. 
 Miinus tarkoittaa, että matka-aika  on  kiertoliittymien  myötä pienentynyt. 

Katuman Iiittyrnà  Malka. ui muutos ............  
Hikennevirrat aamuruuhka iftaruuika 

sfajpn sa 	............ 
Hattelmala -Lahti 9.5 10.2 
Lahti -Hattelmala  8.0 6.9  
Hattelmala-Turenki  5.1 5.8  
Turenki-Hattelmala  -16.1 

. 

-7.4 
Lahti -Turenki  4.2 3.1  
Turenki -Lahti -12.6 -3.9  

keskim.  -0.006 2.678  

Katisen liittymä Matka-ajan muutos  
ukennevirrat aamuruuhka ittaruuhka 

5/ajon. s/ajon. 
Hattelmala-Lahti 7.2 6.6 
Lahti -Hattelmala  11.2 13.0  
Hattetmala-Keskusta  1.8 1.2  
Keskusta-Hattelmala  7.4 7.2  

keskim.  6.440 6.440  

Katuman  liittymässä  on  matka-aika pienentynyt Turengin tulosuunnalla, joka 
ennen-vaiheessa oli väistämisvelvollinen suunta. Vastaavasti matka-ajat ovat kas-
vaneet valtatien suunnassa eli liikennevirroilla Hattelmala -Lahti  ja  Lahti-
Hattelmala,  jotka olivat etuajo-oikeutettuja ennen-vaiheessa. Kiertoliittymä  on 
tasannut  ennen-vaiheessa olleet eri liikennevirtojen väliset matka-aikaerot, kuten 
liitteestä  5  ilmenee. 

Katisen liittymässä matka-ajat ovat kasvaneet kaikilla liikennevirroilla. Kuten 
Katumassa  on kiertoliittymä tasannut Katisessakin  eri liikennevirtojen välisiä 
matka-aikaeroja.  

2.3  Liikenneturvallisuus 

Kiertoliittymät  on  lähinnä ulkomaisissa tutkimuksissa todettu  varsin  turvallisik-
si. Ruotsissa tehdyissä turvallisuusselvityksissä  on  todettu, että onnettomuuksien 
kokonaismäärä ei ole kiertoliittymissä merkittävästi alhaisempi kuin muissa taso- 
liittymissä, joissa  on  samansuuruiset liikennemäärät, yhtä paljon tulohaaroja  ja 

 sama nopeusrajoitus. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia  on  kuiten-
kin merkittävästi vähemmän. 
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Suomessa oli vuoden  1993  loppuun mennessä rakennettu yleisille teille  19  uu-
dentyyppistä kiertoliittymää. Ensimmäinen uudentyyppinen kiertoliittymä val-
mistui Lammille syksyllä  1990.  Tarkasteltaessa näissä liittymissä tapahtuneita 
onnettomuuksia oli vuoden  1993  loppuun mennessä niissä tapahtunut yhteensä 

 13  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Onnettomuudet olivat pääasiassa  lie-. 
viä,  aineellisiin vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Onnettomuuksista aino-
astaan kaksi oli henkilövahinko-onnettomuutta. Kiertoliittymistä  14  oli sellaista, 
joissa ei ollut tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. 

Koska tässä työssä tutkittavat kiertoliittymät ovat olleet liikennöitävinä vasta vä-
hän aikaa, ei onnettomuusmäärissä tapahtuneesta kehityksestä  (kuva  7)  voi tehdä 
suuria johtopäätöksiä. Katuman kiertoliittymä avattiin liikenteelle lokakuussa 

 1992. Alkusyksyyn 1994  mennessä,  on Katuman kiertoliittymässä  tapahtunut  2 
 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta eli keskimäärin  1  onnettomuus 

vuodessa. Vuosina  1986-92  tapahtui Katuman liittymässä yhteensä  26  poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, mikä tekee keskiarvoksi noin  3.7  onnetto-
muutta vuodessa. Katisen kiertoliittymä.  on  vastaavasti ollut liikennöitävänä alku- 
syksyyn  1994  mennessä noin vuoden. Tänä aikana siellä  on  tapahtunut kaksi 
poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Vuosina  1986-92  tapahtui  Kati-
sen  liittymässä  14  liikenneonnettomuutta eli keskimäärin  2  onnettomuutta vuo-
dessa. 

POLIISIN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUDET 
Katinen  v. 1986-94 

POLIISIN TIETOON TULLEET ONNETTOMUUDET 
 Katum8  v. 1986  -  94 
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Kuva  7:  Onnettomuusmäärien  kehitys  1986-94.  

Onnettomuusmäärien  lisäksi työssä pyrittiin selvitettämään myös liittymissä 
esiintyneitä konfliktitilanteita videokuvausten perusteella. Tutkittava aineisto 
käsitti ennen  ja  jälkeen -vaiheen kuvauksia yhteensä  24  tuntia. Ennen-tilanteessa 
herätti huomiota lähinnä kevyen liikenteen turvaton kulku autoliikenteen seassa. 
Tässä työssä konfliktitutkimus ei ollut  kovin  kattava.  Lammin kiertoliittymien 

 ennen-jälkeen-tutkimuksessa suoritetun konfliktitutkimuksen mukaan turvallisuus-
taso parantui kiertoliittymän myötä  6-kertaiseksi. 
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2.4  Ajokustannukset 

Katisenja Katuman liittymien kiertoliittymiksi  rakentamisesta aiheutuneita muu-
toksia vuosittaisiin ajokustannuksiin  on  arvioitu aikakustannusten perusteella. 
Ajoneuvo-, onnettomuus-  ja  ympäristökustannuksia  ei tässä yhteydessä ole tar-
kemmin käsitelty. 

Aikakustannukset  on  laskettu vuoden  1994  aikakustannusten yksikköhintojen 
 mukaisesti (Tielaitos  1994).  Kevyiden ajoneuvojen osalta käytettiin arvoa  46.10 

 mkltunti/ajoneuvo  ja  raskaiden osalta arvoa  155.00  mk/tuntilajoneuvo.  Raskai-
den ajoneuvojen osuudeksi suoritteesta arvioitiin  10  %.  Laskelmat perustuvat 
ajon aikana syntyneisiin viivytyksiin  ja  odotusaikoihin  liittymissä. Odotusaikoja 

 on  arvioitu olevan vuodessa  vain 2000  ensimmäisen  tunnin  aikana. Hiljaisena 
aikana odotusaikoja ei oletettu olevan. 

Molemmissa liittymissä kokonaismatka-ajat ovat kasvaneet kiertoliittymien myötä. 
Kokonaismatka-aikojen kasvusta aiheutuva aikakustannusten kasvu  on  Katuman 
liittymän  osalta noin  120 000  markkaa vuodessa. Katisen liittymässä aika- 
kustannukset ovat kiertoliittymän myötä kasvaneet noin  270 000  markkaa vuo-
dessa. Nämä kasvaneet aikakustannukset johtuvat pääasiassa ajon aikana synty-
neistä viivytyksistä. 

Voidaan arvioida, että ajoneuvo-  ja  ympäristökustannusten  muutokset ovat tässä 
tapauksessa melko vähäisiä. Lyhyen tarkastelujakson vuoksi ei ole ollut miele-
kästä arvioida onnettomuuskustannuksia poliisin tietoon tulleiden onnettomuuk-
sien perusteella tässä työssä. Henkilövahinko-onnettomuuden yksikkökustannus 

 on  vuoden  1994  ajokustannusten  mukaisesti  952 000  mk/henkilövahinko-onnet-
tomuus. Näinollen Katuman liittymässä tulisi henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähentyä noin  0.13  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa, jotta kiertoliittymän 
rakentaminen olisi ollut yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Katisen liittymässä 
tulisi vastaavasti vähentyä  0.28  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa, jotta 
kiertoliittymän rakentaminen olisi ollut yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.  

2.5  Tienkäyttäjien palaute  

2.5.1  Yleistä 

Tienkäyttäjien mielipiteitä kysyttiin syksyllä  1994  postikyselynä  kandelta kohde- 
ryhmältä: liittymien läheisyydessä toimivien työpaikkojen henkilöstöltä  ja  ras-
kaan kaluston kuljettajilta. Kohderyhmien kyselylomakkeet poikkesivat hieman 
toisistaan. Etupäässä kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä kiertoliittymien vaiku-
tuksista liikenneturvallisuuteen  ja  liikenteen sujuvuuteen. Raskaan liikenteen 
kuijettajilta kysyttiin lisäksi  ko.  liittymien mitoitukseen  liittyviä mielipiteitä. 
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2.5.2  Työpaikkojen henkilöstölle suunnattu kysely 

Työpaikkojen henkilöstölle suunnatulla kyselyllä pyrittiin saamaan mielipiteitä 
lähinnä kiertoliittymien vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen  ja  liikenteen suju-
vuuteen päivittäin näiden liittymien kautta työmatkaansa kulkevilta tavallisilta 
tienkäyttäjiltä.Työpaikkojen henkilöstölle jaettiin kyselylomakkeita yhteensä  190 

 kappaletta, joista palautettiin  123  kappaletta. Vastaajat olivat lähes  100 %:sti 
ajokortillisia.  Naisten osuus vastaajista oli  15 %.  Noin  10 %  vastaajista oli ajanut 
viimeksi kuluneen vuoden aikana  alle  5 000 km.  Vastaavasti yli  30 000 km  oli 
ajanut  7 %  vastaajista. 

Taustatietoja koskevien  ja  varsinaisten mielipidekysymysten lisäksi vastaaja piir -
si kartalle työmatkareittinsä ennen jajälkeen -vaiheissa. Lisäksi lomakkeessa pyy -
dettiin sanallisia kommentteja. Kyselyn varsinaiset mielipidekysymykset  ja  vas-
tausten jakautuma  on  esitetty taulukossa  4.  Kyselylomake on  liitteenä  6.  

Taulukko  4:  Työpaikkojen henkilöstölle suunnatun kyselyn mielipidekysymykset 
 ja  vastausten jakautuma. 

KYSYMYKSET  JA VASTAUSVAIHTOEHDOT  VASTAUSTEN  

Työpaikkjen  hen  itsto  (vastaajia  123  kpl)  JAKAUTUMA  

Liikenneturvallisuus  on  kiertoliittymien  myötä 
parantunut paljon  48  %  
parantunut vähän  40  %  
ei muuttunut  8  %  
huonontunut vähän  2  %  
huonontunut paljon  2  %  

Liikenteen sujuvuus  on  kiertoliittymien  myötä 
parantunut paljon  47  %  
parantunut vähän  32  %  
ei muuttunut  5  %  
huonontunut vähän  13  %  
huonontunut paljon  3  %  

Liikkuminen liittymissä  on  kiertoliittymien  myötä 
paljon helpompaa  41  %  
vähän helpompaa  32  %  
ei muuttunut  7  %  
vähän vaikeampaa  16  %  
paljon vaikeampaa  4  %  

Vastaajien mielestä liikenneturvallisuus oli parantunut lähinnä ajonopeuksien 
pienenemisen  ja  kevyen liikenteen väylien rakentamisen myötä. Liikenteen pa-
rempaan sujuvuuteen nähtiin perusteluna ruuhka-ajan jonojen pieneneminen sel-
keän ajojärjestyksen ansiosta. Yleisenä kommenttina todettiin useassa vastauk-
sessa, että suuntavilkun käytössä  on  paljon epäselvyyttä. Vastaajat halusivat  mm. 
erityyppistä  valistusta  ja  opastusta suuntavilkun käytöstä kiertoliittymissä.  

2.5.3  Raskaalle liikenteelle suunnattu kysely 

Raskaalle liikenteelle suunnatulla kyselyllä pyrittiin liikenneturvallisuuden  ja 
 sujuvuuden lisäksi saamaan mielipiteitä  ko. kiertoliittymien mitoituksen liitty- 
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vistä  asioista. Kyselyyn saatiin vastauksia  24  kappaletta. Raskaan liikenteen 
kyselylomakkeessa oli taustatietoja koskevien  ja  varsinaisten mielipidekysymysten 
lisäksi annettu runsaasti tilaa perustella  ja  kommentoida mielipiteitään sanalli-
sesti. Sanallisia kommentteja  olikin  esitetty  varsin  runsaasti. Kyselyn varsinaiset 
mielipidekysymykset  ja  vastausten jakautuma  on  esitetty taulukossa  5.  

Taulukko  5:  Raskaan liikenteen kuijettajille suunnatun kyselyn mielipide- 
kysymykset  ja  vastausten jakautuma. 

KYSYMYKSET  JA  VASTAUSVAIHTOEHDOT  VASTAUSTEN 

Raskaan liikenteen kuljettajat  (vstaajla  24  kpl) JAKAVrUMA 

Liikenneturvallisuus  on  kiertoliittymien  myötä 
parantunut paljon  21  %  
parantunut vähän  46  %  
ei muuttunut  4  %  
huonontunut vähän  13  %  
huonontunut paljon  16  %  

Liikenteen sujuvuus  on  kiertoliittymien  myötä 
parantunut paljon  25  %  
parantunut vähän  29  %  
ei muuttunut  17%  
huonontunut vähän  8  %  
huonontunut paljon  21  %  

Liikkuminen liittymissä  on  kiertoliittymien  myötä 
paljon helpompaa  8  %  
vähän helpompaa  22  %  
ei muuttunut  8  %  
vähän vaikeampaa  33  %  
paljon vaikeampaa  29  %  

Onko  kiertoliittymien  myötä  tullut  ongelmia/haittoja liikennöintiin  
ei  46%  
kyllä  54  %  

Onko vastaavasti poistunut  ongelmia/haittoja  
ei  67%  
kyllä  25  %  
ei vastausta  8  %  

Vastaajista suurin  osa  eli  67 %  koki liikenneturvallisuuden parantuneen. Suurim-
maksi syyksi tähän nähtiin alentuneet nopeudet. Lähes  30 %  vastaajista, joiden 
mielestä liikenneturvallisuus oli huonontunut, piti kiertoliittymän ahtautta  ja 
liukkautta liikenneturvallisuuteen huonontavasti vaikuttavina  tekijöinä. Lähes 
samat vastaajat,joiden mielestä liikenneturvallisuus oli huonontunut, kokivat myös 
liikenteen sujuvuuden huonontuneen  ja  pitkälti samoin perustein eli ahtauden  ja 

 liukkauden vuoksi. Liukkauteen liittyen useat vastaajat pitivät kiertoliittymän 
reunoille viettävää sivukaltevuutta ongelmallisena. Myös raskaan liikenteen 
komrnenteissa esiintyi useasti puutteet suuntavilkun oikeassa käytötavassa. 
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Valtatieympäristöön  toteutettujen Katuman  ja  Katisen kiertoliittymien 
liikenteelliset vaikutukset osoittautuivat suurelta osin aikaisempien tutkimusten 

 ja  kiertoliittymien  toiminnasta saatujen kokemusten mukaisiksi. 

Katisen  ja  Katuman liittymät  sijaitsevat  parin  kilometrin etäisyydellä Hämeen-
linnan keskustasta. Valtaosa liittymien läpi ajavasta liikenteestä  on  paikallista työ-
matka-  ja  asiointiliikennettä.  Katisen liittymän keskivuorokausiliikenne  on  noin 

 9 000  ajoneuvoalvrk  ja  Katumassa  noin  12 500  ajoneuvoalvrk. 

Kiertoliittymä  soveltuu parhaiten liittymiin, joissa tulosuuntien liikennevirta-
jakauma  on  melko tasainen. Katisen liittymässä Landen tulosuunta oli muita 
vähäliikenteisempi. Katuman liittymässä liikenne jakautui tasaisesti kaikille 
tulosuunnille, joten  se  oli kiertoliittymäksi parempi kuin Katisen liittymä. 

Kiertoliittymien  rakentamisen myötä myös nopeusrajoitusjarjestelyt muuttuivat 
liittymissä. Jälkeen-vaiheessa ajonopeudet olivatkin selvästi alempia kuin ennen- 
vaiheessa. Ajonopeudet alenivat etenkin liittymissäja niiden vaikutusalueella  100 
m  ennen  ja  100 m  jälkeen liittymien. Ajonopeudet itse liittymissä olivat ennen- 
tilanteessa  40-50 km/h  ja  jälkeen-tilanteessa  25-30 km/h.  

Odotusajat pienenivät Katuman  liittymässä aamuruuhkassa noin  60  %  ja  ilta- 
ruuhkassa  26  %.  Katisessa eivät odotusajat kokonaisuudessaan muuttuneet mer-
kittävästi. Aikaisempien tutkimusten mukaan kiertoliittymät lisäävät pääsuunnassa 
ajavien viivytyksiä  ja  vähentävät sivusuunnasta tulevien odotusaikoja. Katuman 
liittymän osalta tässä tutkimuksessa päädyttiin samaan tulokseen. Katisen liitty-
mässä Hattelmalan tulosuunnalla odotusajat pienenivät  ja  sivusuunnan  eli Kes-
kustan suunnasta saapuvien odotusajat pysyivät lähes ennallaan. 

Pysähtymään joutuneiden ajoneuvojen lukumäärä kasvoi molemmissa liittymis-
sä. Niiden keskimääräinen odotusaika kuitenkin pieneni. Odotusajat jakautuvat 
nyt tasaisesti kaikille tulosuunnille  ja  yksittäiset odotusajat ovat pieniä. 

Kokonaismatka-ajat ovat kasvaneet kiertoliittymien myötä molemmissa liittymis-
sä. Kokonaismatka-aikojen kasvusta aiheutuva aikakustannusten kasvu  on 

 Katuman  liittymässä noin  120 000  markkaa vuodessaja Katisen liittymässä noin 
 270 000  markkaa vuodessa. Ajoneuvo -ja  ympäristökustannusten  muutokset ovat 

tässä tapauksessa melko vähäisiä. Katuman liittymässä tulisi henkilövahinko-on-
nettomuuksien vähentyä noin  0.13  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa  ja 

 Katisen liittymässä  0.28  henkilövahinko -onnettomuutta vuodessa, jotta liittymien 
rakentaminen olisi ollut yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. 

Tienkäyttäjät  pitivät mielipidekyselyn perusteella kiertoliittymää turvallisena  ja 
 sujuvana liittymämuotona.  Raskas  liikenne koki hankaluudeksi liittymien liuk-

kauden. Liukkauteen liittyen pidettiin kiertoliittymän reunoille viettävää 
sivukaltevuutta ongelmallisena. Mielipidetiedustelussa ilmeni yleisenä komment- 
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tina,  että suuntavilkun käytössä  on  paljon epäselvyyttä. Vastaajat halusivat  mm. 
erityyppistä  valistusta  ja  opastusta suuntavilkun käytöstä kiertoliittymissä. 

Kiertoliittymät  on  aikaisempien tutkimusten perusteella todettu  varsin  turvalli-
siksi. Ruotsissa tehtyjen selvitysten mukaan onnettomuusmäärät eivät ole kierto- 
liittymissä merkittävästi aihaisemmat kuin muissa tasoliittymissä, mutta onnet-
tomuudet ovat lievempiä. Tässä työssä todetut nopeuksien alenemiset  ja  ajo- 
järjestyksen selkeytyminen liittymissä tukevat tätä väitettä. 
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Nopeusmittausten  suoritus 

Yleistä  

Nopeusmittaukset  tehtiin kummassakin liittymässä ennen  ja  jälkeen -tilanteissa mittaa- 
maila liittymiin saapuvien ajoneuvojen nopeudet kullakin tulosuunnalla neljässä eri pis-
teessä. Pisteiksi valittiin etäisyydet  400 m, 300 m, 200 m  ja  100 m  ennen liittymää. 
Lisäksi mitattiin kultakin tulosuunnaita saapuvien  aj oneuvojen  nopeudet liittymässä. 
Nopeudet liittymässä mitattiin heti tulohaaran jälkeisessä kiertotilassa. 
Poistumissuunnilla nopeudet mitattiin etäisyyksillä  100 m  ja  200 m liittymän  jälkeen. 

Ennen-tilanne 

Ennen-tilanteen nopeusmittaukset tehtiin Katuman liittymässä  13.-i 4.5.1992  (keski- 
viikkoja torstai). Katisen liittymän mittaukset tehtiin torstaina  21.5. 1992.  Seuraavassa 

 on  analysoitu tutkimuksen suoritusta tarkemmin. 

Ennen-tilanteen nopeusmittauksia tehtäessä oli Katumassa  jo  aloitettu kiertoliittymän 
rakennustyöt. Tämä vaikutti ajonopeuksiin erityisesti maantien  290  suunnassa, jossa 
tehtiin kallionlouhintatöitä. Työmaan vuoksi maantiellä  290  oli nopeusrajoituksena  50 
km/h  normaalin  80 km/h  sijasta. Tämä vaikutti Turengin suunnasta saapuneiden ajo-
neuvojen nopeuksiin lähinnä mittauspisteissä  300 m  ja  400 m  ennen liittymää. 

Katuman  liittymässä ei maasto-olosuhteiden vuoksi pystytty havainnoimaan Hatteimalan 
suunnasta saapuvien ajoneuvojen poistumissuuntia pisteessä  400 m  ennen liittymää. 
Katisen liittymässä ei Landen suunnasta saapuvien ajoneuvojen nopeuksia pystytty 
mittaamaan  400 m  ennen liittymää maasto-olosuhteiden vuoksi. Lisäksi Katisen liitty-
mässä Hattelmalan suunnasta Lahteen päin ajaneiden ajoneuvojen nopeuksia ei kyetty 
havainnoimaan liittymän kohdalla  sen  muodon vuoksi. 

Jälkeen-tilanne 

Jälkeen-tilanteen nopeusmittaukset tehtiin Katuman liittymässä tiistaina  4.10.1994  ja 
 Katisen liittymässä keskiviikkona  5.10.1994.  

Jälkeen-tilanteen nopeusmittaukset tehtiin samoilla periaatteilla kuin ennen-vaiheessa. 
Maasto-olosuhteiden vuoksi ei Katuman liittymässä pystytty havainnoimaan Hatteimalan 
suunnasta saapuvien ajoneuvojen poistumissuuntia pisteissä  400 mja 300 m  ennen  hit-
tymää.  Samoin kuin ennen-vaiheessa ei Katisen liittymässä kyetty havainnoimaan Lah-
den suunnasta tulleiden ajoneuvojen poistumissuuntia  400 m  ennen liittymää. Lisäksi 
Katisen liittymästä Lahteen päin oli aloitettu kevyen liikenteen väylän rakennustyöt, 
jonka johdosta valtatiella  10  oli nopeusrajoitus  50 km/h  normaalin  80 km/h  sijaan. 
Nopeusrajoitusjärjestely vaikutti Landesta päin tulevien ajoneuvojen nopeushavaintoihin 
mittauspisteissä  400 m, 300 m  ja  200 m  ennen liittymää. 
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Katisen liittymä ennen-tilanteessa  

TUREPdU 
 TURKU  

Katisen liittymä jälkeen-tilanteessa  

KESKUSTA 

Om 20m  4Om  

KESKUSTA  

Om 20m 40m  



\  

I  

Kiertoliittymien  ennen-jälkeen-tutkimus  - Katisenja Katuman liittymät vt:llä  10 
LuTE  2 

Katuman  liittymä ennen-tilanteessa  

Om 20m 40m 
F-i 	il  

Katuman  liittymä jälkeen-tilanteessa 



Kiertoliittymien  ennen-jälkeen-tutkimus  - Katisenja Katuman liittymät vt:llä  lo 	LuTE  3 

VT lo  KIERTOLIITTYMÄTUTKIMUS  
ENNEN-TUTKIMUS 
AJONEUVOJEN MÄÄRÄT  JA  NOPEUDET KATISEN LIITTYMÄSSÄ 

 TUTKIMUSPÄIVÄ  2t5.1992  

* Antmeettinen  keskiarvo 

SUUNTA  
______________ 

PISTE  
___________ 

LUKUMÄÄRÄ 
KPL  

KESKINOPEUS* 
 KM/H 

V85  NOPEUS  
KM/H  

Hattelmala -Lahti 400m  ennen  37 74 81  
30Dm  ennen  35 71 78  
20Dm  ennen  26 69 75  
lOOm  ennen  38 65 70  
liittymässä  - - - 

lOOm  jälkeen  40 62 70  
20Dm  jälkeen  35 66 74  

Hattelmala -Keskusta  40Dm  ennen  80 71 80  
30Dm  ennen  76 69 78  
20Dm  ennen  70 68 75  
l0Omennen  110 63 69  
liittymässä  136 42 48  

lOOm  jälkeen  43 49 53 
200m  jälkeen  66 51 55 

Lahti -Hattelmala 40Dm  ennen  - - - 

30Dm  ennen  29 72 82  
20Dm  ennen  32 66 78  
10Dm  ennen  34 60 69  
liittymässä  38 48 53  

lOOm  jälkeen  50 59 64  
20Dm  jälkeen  45 70 79 

Lahti -Keskusta  40Dm  ennen  - - - 

30Dm  ennen  1  
20Dm  ennen  0  
lOOm  ennen  5 58  
liittymässä  1  

lOOm  jälkeen  6 42  
20Dm  jälkeen  2 49  

Keskusta -Hattelmala 40Dm  ennen  94 57 63  
30Dm  ennen  41 58 64  
20Dm  ennen  44 57 67  
lOOm  ennen  29 57 63  
liittymässä  45 51 58  

lOOm  jälkeen  142 59 65  
20Dm  jälkeen  104 7D 78  

Keskusta -Lahti  40Dm  ennen  3 57  
30Dm  ennen  1  
20Dm  ennen  0  
lOOm  ennen  1  
liittymässä  0  

lOOm  jälkeen  2 53  
__________________ 20Dm  jälkeen  2 62  ______________ 
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ENNEN-TUTKIMUS 
AJONEUVOJEN MÄÄRÄT  JA  NOPEUDET KATUMAN LIITTYMASSÄ 
TUTKIMUSPÄIVÄ13. -14.5.1992 

*  Aritmeettinen keskiarvo 

SUUNTA  PISTE  LUKUMÄÄRÄ 
PL 

KESKINOPEUS 
 KM/H 

V85  NOPEUS 
 KM/H  

Hattelmala -Lahti 400m  ennen  72 65 73 
300m  ennen  26 61 64 
200m  ennen  31 56 63 
lOOm  ennen  44 49 54  
liittymässä  52 46 53 

1 OOrn  jälkeen  83 56 63 
200m  jälkeen  72 68 74 

Hattelmala-Turenki  400m  ennen  
300m  ennen  29 64 72 
200m  ennen  72 52 58 
lOOm  ennen  55 47 52 
lUttymässä  34 39 43 

lOOm  jälkeen  43 50 58 
200m  jälkeen  40 55 62 

Lahti-Hattelmala 400m  ennen  57 73 79 
300m  ennen  55 71 77 
200m  ennen  59 66 72 
lOOm  ennen  48 57 63  
liittymässä  40 48 52 

1 OOm  jälkeen  50 44 53 
200m  jälkeen  49 52 58 

Lahti-Turenki 400m  ennen  72 72 78 
300m  ennen  64 70 77 
200m  ennen  74 64 72 
lOOm  ennen  54 57 65 
Uittymässä  32 39 45 

lOOm  jälkeen  43 51 59 
200m  jälkeen  42 57 64 

Turenki-Hattelmala  400m  ennen  89 49 57 
300m  ennen  68 51 58 
200m  ennen  67 57 63 
lOOm  ennen  55 53 55  
liittymässä  51 42 48 

lOOm  jälkeen  83 41 49 
200m  jälkeen  40 51 53 

Turenki -Lahti 400m  ennen  35 49 57 
300m  ennen  45 54 60 
200m  ennen  32 55 60 
lOOm  ennen  40 56 62  
liittymässä  41 55 61 

lOOm  jälkeen  93 58 65 
_________________  200m  jälkeen  52 67 75 
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VT lo  KIERTOLHTTYMÄTUTKIMUS  
JÄLKEEN-TUTKIMUS 
AJONEUVOJEN MÄÄRÄT  JA  NOPEUDET KATISEN LIITTYMÄSSÄ 

 TUTKIMUSPÄI  VAT 5. JA 18.10. 1994  
*) merktyt  mitattu  18.10. 1994 
*  Aritmeettinen keskiarvo 

SUUNtA 
______________ ___________ KPL  KM/H KM/H  

Hattelmala-Lahti 400m  ennen  32 74 79 
300m  ennen  40 75 82 
200m  ennen  41 70 75  
lOOm  ennen  35 61 69  
liittymässä  14 28 31 

1  OOm  jälkeen  37 59 67 
200m  jälkeen  40 61 67  

Hattelmala -Keskusta  400m  ennen  39 75 81 
300m  ennen  37 73 81 
200m  ennen  43 68 76  
lOOm  ennen  53 58 65  
liittymässä  50 28 30 

1  OOm  jälkeen  56 59 64 
200m  jälkeen  67 62 60 

Lahti -Hattelmala  *)400m  ennen  41 74 79 
*)300m  ennen  35 64 67 
*)200m  ennen  35 61 76  
*)lOOm  ennen  27 58 65  
*)liittymässä  35 24 27 

1  OOm  jälkeen  28 53 59 
200m  jälkeen  37 60 68 

Lahti -Keskusta  *)400m  ennen  41 74 79 
*)300m  ennen  2 67 67 
*)200m  ennen  1 61 61  
*)lOOm  ennen  1 64 64  

liittymässä  - - -  

1  OOm  jälkeen  1 57 57 
200m  jälkeen  4 65 68  

Keskusta-Hattelmala  400m  ennen  45 56 61 
300m  ennen  47 57 65 

*)200m  ennen  97 54 60  
*)lOOm  ennen  100 53 58  

liittymässä  42 29 33 
1  OOm  jälkeen  75 53 58 
200m  jälkeen  100 58 64  

Keskusta -Lahti 400m  ennen  3 57 61 
300m  ennen  3 52 55 

*)200m  ennen  3 54 56  
*)lOOm  ennen  7 53 58  

liittymässä  1 25 25 
1  OOm  jälkeen  11 51 52  

__________________  200m  jälkeen  4 54 55  
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VT 10  KIERTOLIITTYMÄTUTKIMUS  
JÄLKEEN-TUTKIMUS 
AJON  EUVOJEN  MÄÄRÄT  JA  NOPEUDET  KATUMAN  LIITTYMÄSSÄ 

 TUTKIMUSPÄIVÄ  4.10.1994  

*  Aritmeettinen keskiarvo 

SUUNTA  
______________ 

PISTE  
___________ 

LUKUMÄÄRÄ 
KPL  

KESKINOPEUS 
 KM/H 

V85  NOPEUS 
KM/H  

Hattelmala -Lahti  40Dm  ennen  36 63 67  
30Dm  ennen  40 61 70  
20Dm  ennen  39 52 57  
10Dm  ennen  32 47 49  
liittymässä  19 25 27  

lOOm  jälkeen  31 45 51  
20Dm  jälkeen  50 53 59  

Hattelmala-Turenki 40Dm  ennen  36 63 67  
30Dm  ennen  40 61 70  
20Dm  ennen  27 51 56  
10Dm  ennen  36 47 51  
liittymässä  18 26 29  

10Dm  jälkeen  57 44 52  
20Dm  jälkeen  50 53 59 

Lahti -Hattelmala  400m  ennen  27 76 82 
300m  ennen  33 71 57  
20Dm  ennen  32 70 80  
lOOm  ennen  22 59 64  
liittymässä  9 27 31  

10Dm  jälkeen  29 54 63  
20Dm  jälkeen  41 66 74 

Lahti -Turenki 40Dm  ennen  35 75 82  
30Dm  ennen  24 70 85  
20Dm  ennen  32 68 74  
10Dm  ennen  34 58 64  
lUttymässä  17 28 31  

10Dm  jälkeen  51 57 62  
20Dm  jälkeen  63 65 71  

Turenki-Hattelmala 40Dm  ennen  63 67 74  
30Dm  ennen  48 69 76  
20Dm  ennen  44 65 73  
10Dm  ennen  41 59 67  
liittymässä  36 28 32  

10Dm  jälkeen  28 55 63  
20Dm  jälkeen  30 60 70  

Turenki -Lahti  40Dm  ennen  36 70 76  
30Dm  ennen  27 67 75  
20Dm  ennen  27 65 73  
10Dm  ennen  24 60 67  
liittymässä  27 29 33  

lOOm  jälkeen  32 60 66  
_________________ 20Dm  jälkeen  41 64 72  



Kiertoliittymien  ennen-jälkeen-tutkimus  - Katisenja Katuman ifittymät vt:Uä  lo 	LuTE  4 

VT 10  KIERTOLIITI'YMÄTUTKJMUS 
 Ennen-tutkimus 

Katisen  kiertoliittymä 
Tutkimuspäivä  21. 5. 1992  

Hattelmalan  suunnasta tulleet,  100 m  ennen  tiittymää  
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2 	 Kiertoliittyinien  ennen-jälkeen-tutkimus  - Katisenja Katuman ifittymät vt:llä  10  
LIITE4  

VT 10  KIERTOLIITTYMÄTUTKIMUS 
 Jälkeen-tutkimus 

Katisen kiertoliittymä 
Tutkimuspäivä  5.  ja  18. 10. 1994  

Hattelmalan  suunnasta tulleet,  100 m  ennen liittymää  
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VT 10  KIERTOLIITFYMÄTUTKJMUS 
 Ennen-tutkimus  

Katuman kiertoliittymä 
Tutkimuspäivät  13.-14. 5. 1992  

Landen suunnasta tulleet,  100 m  ennen liittymää 

luo  

90 

80 

70 

60 

e 50 

40 

30 

20 

10 

0 
30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 	65 	70 	75 	80 

km/h  

Hattelmalan  suunnasta tulleet,  100 m  ennen  hittymää 

30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 	65 	70 	75 	80 

km/h  

Turengin  suunnasta tulleet,  100 m  ennen liittymää 
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VT 10 KIERTOLIIYI'YMÄTUTKIMUS 
 Jälkeen-tutkimus 

Katuman kiertoliittymä 
Tutkimuspäivä  4. 10. 1994  

Landen suunnasta tulleet,  100 m  ennen liittymää  
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Hattelmalan  suunnasta tulleet,  100 m  ennen liittymää  
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Turengin  suunnasta tulleet,  100 m  ennen liittymää  
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Kiertoliittymien ennen•jälkeen-tutkimus  -  Katisen  ja  Katuman liittymät vt:llä  lo 	LuTE  5  

KESKIMÄÄRÄINEN MATKA-AIKA 

keskimääräinen matka-aika  =  keskimääräinen  ajoaika +  keskimääräinen odotusaika 

keskimääräinen  ajoaika 	=  laskettu  700 m  matkalle  (450  ennen  ja  250  liittymän  jälkeen)  nopeusmittausten  perusteella  
(ajoaikaan  ei ole sisällytetty  odotusaikoja  liittymässä) 

keskimääräinen odotusaika keskimääräinen palvelu-  ja  jonotusaika Iiittymissä  yhteensä  

Katuman lttyma 	.."  d  tusaikaç1itt keskmni. k''il'  !Aan.  
äkeen  ennen Jälkeen ennen  jälkeet muutö 1ketevrat 

aatuike  klo  730-S 30)  sjon  j  W*n siajort s/ajon s/eion 1aon sMjati 
Hattelmala-Lahti 45.7 1 	54.4 0.0 0.8 45.7 55.2 9.5 
Lahti -Hattelmala  45.2 50.0 1.3 4.5 46.5 54.5 8.0  
Hattelmala-Turenki  49.3 53.6 0.0 0.8 49.3 54.4 5.1  
Turenki-Hattelmala  53.2 51.3 16.1 1.9 69.3 53.2 -16.1 
Lahti -Turenki  45.3 46.3 1.3 4.5 46.6 50.8 4.2  
Turenki -Lahti 45.8 47.4 16.1 1.9 61.9 49.3 -12.6  
älkennetat  ennen âkeen  ennen iäikeen  ennen Jälkeet mttos  
It 	uhka  (klo 	Q1..30) ç.  aion .......... sjoi .;:' s/aJçn 
Hattelmala-Labti  45.7 54.4 0.0 1.5 

's1a 	............ 
45.7 55 9 10.2 

Lahti -Hattelmala  45.2 50.0 1.8 3.9 47 0 

s/ajon ............ 

53.9 6.9  
Hattelmala-Turenki  49.3 53.6 

s/jon ...... 

0.0 1.5 49.3 55.1 5.8  
Turenki-Hattelmala  53.2 51.3 9.3 3.8 62.5 55.1 -7.4 
Lahti -Turenki  45.3 46.3 1.8 3.9 47.1 50.2 3.1  
Turenki -Lahti 45.8 47.4 9.3 3.8 55.1 51.2 -3.9  

Katsen liittyrnä Keskim  a  aika  QKaakod .atllit4  $k'  ,vmaka-aI ..... 	: 

liikernevirrat ortoen jMkeen  I 	snneo lalkeen  ennen  en  muutos 
aamu  uuhka  klo  7 3 	8 30  s/aon s1aort 5/ajon  *ajon /ajon  SF*IO*! s/aloft 
Hattelmala-Lahti 39.5 47.1 0.6 0.2 40.1 47 3 7.2 
Lahti -Hattelmala  40.7 50.9 0.0 1.0 40.7 51.9 11.2  
Hattelmala-Keskusta  45.0 47.2 0.6 0 2 45 6 47.4 1.8  
Keskusta-Hattetmala  43.9 51.2 0.5 0.6 44 4 51.8 74  
mkennevirrat entert jakeen etnen jalkeert  onnen  jäkeet  muutos 
'Itaruuhka  (klo  15.30 16  SOL  eiaén. tajon. S/Ön  /ajo  fajøit 'a/ajnn... . 

Hattelmala -Lahti 39.5 47.1 11 0 1 40.6 7.2 6 6 
Lahti -Hattelmala  40.7 50.9 0.0 2.8 40.7 53.7 13.0  
Hattelmata-Keskusta  45.0 47.2 1.1 0.1 46.1 47.3 1.2  
Keskusta-Hattelmala  43.9 51.2 0.8 0.7 44.7 51.9 7.2  



Kiertoliittymien  ennen-jiilkeen-tutkiinus -  Katisen  ja  Katurnan liittymüt vt:llä  10 
LuTE  5  

KATUMAN  LIITTYMÄ 
Keskimääräinen matka-aika  
Turenki-Hattelmala -vfrla  

harmoniset  keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen 	jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 48.4 	66.1 7.44 5.45 -1.99 
300 50.8 	68.3 7.09 5.27 -1.82 
200 56.3 	64.6 6.39 5.57 -0.82 
100 51.7 	58.4 6.96 6.16 -0.80 

0 40.2 	27.3 8.96 13.19 4.23 
-100 39 	40.9 9.23 8.80 -0.43 
-200 50.4 	52.5 7.14 6.86 -0.29  

yhteensä  53.21 51.30 -1.91  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
5/ajon 	aamu  16.1 1.9 -14.2  

ilta  9.3 3.8 -5.5 

keskim.  11.9 3.1 -8.8  

yhteensä  -10.7 

Hattelmala -Lahti  

harmoniset  keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen 	jälkeen erotus  

400 63.8 62 5.64 5.81 0.16 
300 60.3 60.3 5.97 5.97 0.00 
200 55.1 50.6 6.53 7.11 0.58 
100 47.9 46.6 7.52 7.73 0.21 

0 44.1 23.9 8.16 15.06 6.90 
-100 54.7 50.4 6.58 7.14 0.56 
-200 67.4 64.9 5.34 5.55 0.21  

yhteensä  45.75 54.37 8.62  

keskimääräiset odotusajat ennen 	jälkeen erotus 
5/ajon  aamu  0 0.8 0.8  

ilta  0 1.5 1.5 

keskim.  0 1.2 1.2  

yhteensä  9.8 

Lahti-Turenki  

harmoniset  keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 71.6 74.5 5.03 4.83 -0.20 
300 67.8 68.7 5.31 5.24 -0.07 
200 63.1 67.2 5.71 5.36 -0.35 
100 56.5 57.1 6.37 6.30 -0.07 

0 37.7 28.2 9.55 12.77 3.22 
-100 50.2 59.7 7.17 6.03 -1.14 
-200 58.8 62.9 6.12 5.72 -0.40  

yhteensä  45.26 46.25 1.00  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  1.3 4.5 3.2  

ilta  1.8 3.9 2,1 

keskim.  1.6 4.2 2.6  

yhteensä  3.6 

Hattelmala-Turenki  
harmoniset  keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen 	jälkeen erotus  

400 63.8 62 5.64 5.81 0.16 
300 62.9 60.3 5.72 5.97 0 25 
200 51.6 49.5 6.98 7.27 0.30 
100 45.8 46.6 7.86 7.73 -0.13 

0 38.9 25.8 9.25 13.95 4.70 
-100 49.4 53.3 7.29 6.75 -0.53 
-200 54.6 58.5 6.59 6.15 -0.44  

yhteensä  49.34 53.64 4.30  

keskimääräiset odotusajat ennen 	jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  0 0.8 08  

ilta  0 1.5 1.5 

keskim.  0 1.2 1.2  

yhteensä  5.5 

Lahti-Hattelmala  

harmoniset  keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 72.6 75.4 4.96 4.77 -0 18 
300 70.6 69.9 5.10 5.15 0.05 
200 65.7 68.2 5.48 5.28 -0.20 
100 56.8 58 6.34 6.21 -0.13 

0 47.2 26.6 7.63 13.53 5.91 
-100 41.5 43.9 8.67 8.20 -0.47 
-200 51.6 52.5 6.98 6.86 -0.12  

yhteensä  45.15 50.00 4.85  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  1.3 4.5 3.2  

ilta  1.8 3.9 2.1 

keskim.  1.6 4.2 2.6  

yhteensä  7.4  

Turenki -Lahti  

harmoniset  keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 47.9 68.6 7.52 5.25 -2.27 
300 53 66 6.79 5.45 -1.34 
200 54.7 64.2 6.58 5.61 -0.97 
100 55.2 59.3 6.52 6.07 -0.45 

0 54 27.8 6.67 12 95 6.28 
-100 57.1 55.8 6.30 6.45 0.15 
-200 66.4 64.1 5.42 5.62 0.19  

yhteensä  45.80 47.40 1.59  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  16.1 1.9 -14.2  

ilta  9.3 3.8 -5 5 

keskim.  11.9 3.1 -8.8  

yhteensä  -7.2  



Kiertoliittymien  ennen-jälkeen-tutkimus - Katisenja Katuman liittymät vt:llä  10 
LuTE  5  

KATISEN LIITTYMÄ 
Keskimääräinen matka-aika  
Hattelmala -Keskusta 

harmonLset keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 70.9 74.2 5.08 4.85 -0.23 
300 68 71 5.29 5.07 -0.22 
200 66.9 66.7 5.38 5.40 0.02 
100 62.8 56.7 5.73 6.35 0.62 

0 40.3 27.2 8.93 13.24 4.30 
-100 48.6 57.1 7.41 6.30 -1.10 
-200 50.1 60.1 7.19 5.99 -1.20  

yhteensä  45.01 47.20 2.19  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  0.6 0.2 -0.4  

ilta  1.1 0.1 -1 

keskim.  0.9 0.1 -0.8  

yhteensä  1.4  

Hattelmala-Lahti  

harmoniset keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 73 73.4 4.93 4.90 -0.03 
300 70.2 73.5 5.13 4.90 -0.23 
200 68.6 69.4 5.25 5.19 -0.06 
100 64.5 60.4 5.58 5.96 0.38 

0 50 27.2 7.20 13.24 6.04 
-100 60.6 51.6 5.94 6.98 1.04 
-200 65.8 59.8 5.47 6.02 0.55  

yhteensä  39.50 47.18 7.68  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  0.6 0.2 -0.4  

ilta  1.1 0.1 -1 

keskim.  0.9 0.1 -0.8  

yhteensä  6.9 

Keskusta-Hattelmala  
harmoniset keskinop.  matka-ajat  (s)  

ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  
400 55.9 55.1 6.44 6.53 0.09 
300 57.6 56.4 6.25 6.38 0.13 
200 55.8 53.5 6.45 6.73 0.28 
100 55.6 52.3 6.47 6.88 0.41 

0 51.4 28.5 7.00 12.63 5.63 
-100 58.8 58.1 6.12 6.20 0.07 
-200 69.6 61.5 5.17 5.85 0.68  

yhteensä  43.92 51.21 7.30  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  0.5 0.6 0.1  

ilta  0.8 0.7 -0.1 

keskim.  0.7 0.7 0.0  

yhteensä  7.3  

Lahti-Hattelmala  

harmoniset keskinop.  matka-ajat  (s)  
ennen jälkeen ennen jälkeen erotus  

400 74.1 73.1 4.86 4.92 0.07 
300 71.1 64.5 5.06 5.58 0.52 
200 64.7 59.7 5.56 6.03 0.47 
100 59.2 56.8 6.08 6.34 0.26 

0 46.1 23.7 7.81 15.19 7.38 
-100 58.3 52.7 6.17 6.83 0.66 
-200 69.8 59.7 5.16 6.03 0.87  

yhteensä  40.71 50.93 10.22  

keskimääräiset odotusajat ennen jälkeen erotus 
s/ajon  aamu  0 1 1  

ilta  0 2.8 2.8 

keskim.  0 1.8 1.8  

yhteensä  12.0  



Kiertoilittymien  ennen-jälkeen-tutkimus - Katisenja Katuman liittymät vt:llä  lo 	LuTE  6  

VALTATIEN  10  KIERTOLIIFIYMIEN,  KATINEN  JA  KATUMA,  ENNEN-JÄLKEEN-
TUTKIMUS 

Tienkäyttäjien  mielipidelcvsely 

Tielaitos  kehittämiskeskuksen  ja  Hämeen  tiepiirm  toimesta tutkitaan Katisen  ja  Katuman 
kiertoliittymien  toteutuksen vaikutuksia liikenteen  nopeuksiin, liikennevirran  käyttäytymiseen  ja 

 turvallisuuteen. Tutkimus toteutetaan kandessa vaiheessa: ennen  kiertoliittymien  rakentamista  ja 
 rakentamisen jälkeen. Tutkimuksen ennen-vaihe toteutettiin vuonna  1992,  jolloin suoritettiin 

 liittymien vaikutusalueilla nopeusmittauksia  ja  videokuvauksia.  Nyt syksyllä  1994,  jolloin 
 liikenneympyröistä  on  jo  kanden vuoden  kokemus,  on  uusittu vastaavat  nopeusmittaukset  ja 

 videokuvaukset,  jotta  liikenneympäristön  muuttumisen vaikutuksia voitaisiin arvioida. 

Näiden teknisten  mittaust.en  lisäksi tarvitsemme mielipiteitä päivittäin  kiertoliittymien  kautta 
 kulkevilta tienkäyttäjiltä.  Tämä kysely  on  suunnattu  kiertoliittymien  läheisyydessä oleville 

työpaikoille. Mikäli  työmatkareittisi  kulkee  tai  muuten  kuijet  usein näiden  kiertoliittymien  kautta 
 ja  mandollisesti olet samoja reittejä kulkenut  jo  ennen  kiertoliittymien  rakentamista, kysely  on 

 tarkoitettu juuri sinulle. 

Vastaa oheisiin kysymyksiin  ja  tämän lomakkeen voit palauttaa mielellään mandollisimman pian 

Kiitos yhteistyöstä  

Tielaitos kehittämiskeskus 
 Hämeen  tiepiiri  

Tampereen  Viatek  Oy  

Ren gasta  oikea vaihtoehto.  

Ikäryhmäsi: 	 1 	18-30  vuotta  

	

2 	30-50  vuotta  

	

3 	yli  50  vuotta 

Sukupuoli 	 1 	Nainen  

	

2 	Mies  

	

Ajokortin  hankkimisvuosi  1 	__________  (merkitse tähän  hankkimisvuosi)  

	

2 	ajokortiton 

Paljonko olet ajanut autoa viimeksi kuluneen vuoden aikana?  

en  lainkaan  

	

2 	alle  1 000 km 

	

3 	1000 -5000km  

	

4 	5000 -10000km  

	

5 	10000 -15000km  

	

6 	15000 -30000km  

	

7 	30000 -50000km  

	

8 	yli  50 000 km  



2 	 Kiertoliittymien ennenjätkeen-tutkiinus - Katisenja Katuman liittymät vt:llä  10  
LuTE  6  

NYKYISTÄ  UIKKUMISTA TUTKIMUSALUEELL4  KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ  

Ren gasta  oikea vaihtoehto.  

1.  Kuinka usein kuijet Katisen ja/tai Katuman kiertoliittymien kautta?  

I 	päivittäin  
2 	viikottain  
3 	harvemmin  

2.  Miten yleensä liikut nämä matkat ?  

1  kävellen  
2  polkupyörällä  
3 henkilöautolla  
4  muulla,  mulla?  

3.  Merkitse useimmin käyttärnäsi reitti (esim. työmatkareittisi)  alla  olevaan karttaan. 
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Kiertoliittymien  ennen-jälkeen-tutkimus - Katisenja Kahunan hittymät vt:Ilä  10 	 3  
LillE  6  

ENNEN KIERTOLIJ7TYMIEN RAKENTAMISTA TAPAHTUNUT UJKKUMINEN 
TUTKIMUSALUEELLA 

Rengasta oikea vaihtoehto.  

4.  Kuinka usein kuijit Katisen ja/tai Katuman liittymien kautta? 

piivittäin  

	

2 	viikottain  

	

3 	harvemmin  

5.  Millä ajoneuvolla  yleensä liikuit nämä matkat ? 

kävellen  

	

2 	polkupyörällä  

	

3 	henkilöautolla 

	

4 	muulla,  millä?  

6.  Merkitse useimmin käyttämäsi reitti (esim. työmatkareittisi)  alla  olevaan karttaan. 

Mäskälan iakpkunta 
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LuTE  6  

ENNEN-  JA  JÄLKEEN TILANTEIDEN VERTAILUA  

Ren gasta  oikea vaihtoehtoja perustele lyhyesti tarvittaessa.  

7.  Liikenneturvallisuus  on  mielestäni  kiertoliittymien  myötä 	Perustele tarvittaessa, miksi  

1  parantunut paljon  __________________________  
2  parantunut vähän  ______________________________  
3  ei muuttunut  
4  huonontunut vähän  ______________________________  
5  huonontunut paljon 	_____________________________  

8.  Liikenteen sujuvuus  on  mielestäni  kiertollittymien  myötä 	Perustele tarvittaessa, miksi  

1  parantunut paljon 	_____________________________  
2  parantunut vähän 	_____________________________  
3  ei muuttunut 	 ______________________________  
4  huonontunut vähän 	_____________________________  
5  huonontunut paljon 	______________________________  

9.  Liikkuminen liittymissä  on  mielestäni  kiertoliittymien  myötä 	Perustele tarvittaessa, miksi  

1  paljon helpompaa 	_____________________________  
2  vähän helpompaa 	_____________________________  
3  ei muuttunut  
4  vähän vaikeampaa  ____________________________  
5  paljon vaikeampaa 	_____________________________  

10.  Voit jatkaa tähän kohtien  7, 8  ja  9  kommentointia  tai  kertoa muita aiheeseen liittyviä 
 havaintojasi.  Tarvittaessa käytä edellisen aukeaman karttoja asioiden havainnollistamiseksi 

esimerkiksi  numeroimalla  karttoihin  tekemäsi  merkinnät  ja  käyttämällä tässä samaa  numerointia. 
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