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TI  IVISTELMÄ  

Uusi, noin  20 km  pitkä leveäkaistainen moottorillikennetie avattiin vt:llä  12  Landen  ja 
 Uudenkylän  välillä syksyllä  1995.  Ennen—jälkeen-vertailussa seurattlin välillä  Lahti— 

Nastola liikennemâäriä, nopeuksia, jonopituuksia, jonossa ajavien osuutta, aikavälejä 
 ja  ohitusten  määriä. Lisäksi verrathin talvikunnossapitoa. Ennen-vaiheen kenttämitta-

ukset tehtiin tavallisella moottoriliikennetiellä kesäkuussa  1995  ja  jälkeen-vaiheen 
mittaukset leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä kesäkuussa  1996.  

Keskivuorokausillikenne  oli sekä Kujalassa että Villähteellä ennen-mittauksissa  9.-
14.6.1995  noin  10 000  ajon./vrk  ja  jälkeen-mittauksissa  7-12.6.1996  noin  10 200  
ajon/vrk.  Juhannuksen seudun keskivuorokausiliikenne oli ennen-mittauksissa  22.-
28.6.1995  Kujalassa  noin  8 800  ajon./vrk  ja  Villähteellä  noin  8 700  ajon./vrk  ja  jäI

-keen-mittauksissa  20. —27.6.1996  molemmissa mittauspaikoissa noin  8 700  ajon/vrk. 
 Päivän ajan keskimääräinen tuntiliikennemäärä ajosuunnittain vaihteli ennen välillä 

 276-324  ajon/h  ja  jälkeen välillä  262-332  ajon/h.  Yöllä keskimääräinen tuntiliiken-
nemäärä oli ennen  109-122  ajon/h  ja  jälkeen  96-121  ajon/h.  

Henkilö-  ja  pakettiautojen pistenopeuksien  aritmeettinen keskiarvo nousi leveäkais-
taisen moottorillikennetien rakentamisen jälkeen  3,2-5,3 km/h  ja  kuorma-  ja  linja- 
autojen  0,7-2,9 km/h.  Henkilö-  ja  pakettlautojen matkanopeuksien aritmeethset kes-
kiarvot  olivat jälkeen-vaiheessa  3,2-4,3 km/h  ja  kuorma-ja  linja-autojen  0,5-1,3 km/h 

 suuremmat kuin ennen-vaiheessa. 

Lyhyiden aikavälien  (0-1 s)  osuus kaikista aikaväleistä jonossa ajavilla oli leveäkais-
taisella moottoriliikennetiellä selvästi suurempi kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. 
Ohituksia tehtiin runsaasti  ja  ohituspaikkaa  odotettiin hyvin lähellä edellä ajavaa ajo-
neuvoa, koska ohittaminen oli leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä helppoa  ja 

 vastaantulevien  kaistaa tarvittiin lähinnä raskaita ajoneuvoja ohitettaessa. Ennen- 
mittausten aikana lyhyiden alkavälien osuus oli  alle  10  %.  Jälkeen-mittauksissa 
osuus vaihteli  välilla  17-28  %.  Yleisin aikaväli jonossa oli sekä ennen- että jälkeen- 
mittauksissa  1 —2 S.  

Lyhyiden ajoneuvojonojen osuus oli lisääntynyt leveäkaistaisen moottoriliikennetien 
rakentamisen jälkeen. Jonojen keskimääräiset pituudet olivat leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  1,61-2,09  ajoneuvoa  ja  tavallisella moottoriliikennetiellä  2,36-
2,55  ajoneuvoa mittausjaksosta  ja  -paikasta riippuen. Jonon ensimmäistä ajoneuvoa 
ei ole laskettu mukaan jonopituuteen. Jonoprosentit olivat leveäkaistaisella moottori-
liikennetiellä yleensä pienemmät kuin tavallisella moottoriliikennetielllä. Ruuhka- 
aikoina tavallisella moottoriliikennetiellä  52-60  %  ja  leveäkaistaisella moottoriliiken-
netiellä  49-57  %  kuljettajista ajoi jonossa. 

Aktiivisten ohitusten eli ohitettujen ajoneuvojen määrä ajoneuvoa kohden sekä yksit-
täisen ajoneuvon ohitustiheys vilkkaassa viikonlopun iltapäiväliikenteessä oli leveä-
kaistaisella moottoriliikennetiellä vähintään kaksinkertainen tavalliseen moottoriliiken-
netiehen verrattuna. Päiväliikenteessä lisäys vaihteli välillä  30  -  100  % ajosuunnasta 

 riippuen. Liikennevirran ohitustiheys oli iltapäiväliikenteessä leveäkaistaisella  moot-
toriliikennetiellä  kolmin  -  viisinkertainen  ja  päiväliikenteessä  enintään kaksinkertainen 
riippuen tarkastellusta ajosuunnasta. 



Characteristics of Traffic Flow on an Ordinary and Wide-Lane Semi-Motorway. Main 
Road 12 Lahti —Uusikylä.  

Keywords: Traffic lanes, test roads, traffic flow, traffic research, semi-motorway, winter 
maintenance 

ABSTRACT 

A new, about 20 km long wide-lane semi-motorway was opened in autumn 1995 on 
the main road 12 between Lahti and  Uusikylä.  Traffic volumes, speed of traffic, 
queue lengths, percentage of vehicles in platoons,  headways, overtakings  and winter 
maintenance between Lahti and  Nastola  were compared before and after building the 
wide-lane semi-motorway. Field studies of the before phase were made on the ordi-
nary semi-motorway in June 1995 and after phase studies on the wide-lane semi- 
motorway in June 1996 

The measured  ADT  during the before phase field studies in 1995, June 9th to 14th, 
was about 10 000  vehicles/day  and during the after phase in 1996, June 7th to 12th, 
about 10 200  vehicles/day,  both in  Kujala  and  Villähde.  Around midsummer the 
measured  ADT  during the before studies in 1995, June 22nd to 28th, was about 
8 800  vehicles/day  in  Kujala  and about 8 700  vehicles/day  in  Villähde  During the 
after studies in 1996, June 20th to 27th, the measured  ADT  was about 8 700 

 vehicles/day  on both sites. The average hourly traffic volume during the daytime 
varied from 276 to 324 in one direction on the ordinary semi-motorway and from 262 
to 332 on the wide-lane semi-motorway. During the nighttime the average hourly 
traffic volume was 109-122 on the ordinary semi-motorway and 96-121 on the 
wide-lane semi-motorway in one direction. 

The arithmetic mean of the spot speeds of cars and vans increased after the building 
of the wide-lane semi-motorway by 3.2-5.3 km/h and that of heavy buses and lorries 
by 0.7-2.9 km/h. The arithmetic mean of travel speeds on the wide-lane semi- 
motorway was 3.2-4.3 km/h for cars and vans and 0.5-1.3 km/h for heavy vehicles 
higher than on the ordinary semi-motorway. 

The percentage of short  headways  (0-1 seconds) in platoons increased clearly after 
building the wide-lane semi-motorway. Overtaking increased a lot and drivers tended 
to wait for an opportunity for overtaking very near the vehicle driving ahead. This was 
because overtaking was easy on the wide-lane semi-motorway and using the lane of 
the opposite direction was necessary only when overtaking large heavy vehicles. On 
the ordinary semi-motorway the percentage of short  headways  was under 10%. On 
the wide-lane semi-motorway the percentage varied between 17% and 28%. The 
most common headway in a platoon was 1-2 seconds on both road types. 

The percentage of short vehicle platoons increased after building the wide-lane semi- 
motorway. On the wide-lane semi-motorway the average lengths of the platoons 
were 1.61 —2.06 vehicles and on the ordinary semi-motorway 2.36-2.55 vehicles, 
depending on the period and site of the field studies. The first vehicle of the queue is 
not counted in the figures. The percentages of vehicles in platoons were usually 
smaller on the wide-lane than on the ordinary semi-motorway. On the ordinary semi- 
motorway 52-60% and on the wide-lane semi-motorway 49-57% of the drivers were 
driving in platoons during the rush hours. 

On the wide-lane semi-motorway the number of active  overtakings  per vehicle and 
the number of  overtakings  per vehicle-km in busy weekend afternoon traffic was 
more than doubled, compared with the ordinary semi-motorway.  ln  daytime traffic the 
increase was 30-100%, depending on the driving direction. The number of  overtak-
ings  per km and hour was in afternoon traffic three to five times bigger on the wide- 
lane semi-motorway and in daytime traffic at most doubled, depending on driving 
direction involved.  



ALKUSANAT  

Suomen ensimmäinen leveäkaistainen moottoriliikennetie otettiin käyttöön Ou-
lun lähellä  vt  4:llä Asemakylän  ja  Räinänperän  välillä syksyllä  1993.  Landen  ja 

 Uudenkylän  välille rakennettiin vt:lle  12  leveäkaistainen  moottoriliikennetie 
vuonna  1995.  Tässä selvityksessä  on  tarkasteltu tavallisella  ja  leveäkaistaisella 
vt:llä  12  liikkuneiden  ajoneuvojen nopeuksia, aikavälejä, jonoutumista  ja  ohitus- 
ten  määrää sekä ohitustiheyksiä ennen leveäkaistaisen moottoriliikennetien 
rakentamista sekä  sen  jälkeen. 

Tutkimuksen tilasi Tielaitoksen  tie-  ja  liikennetekniikka  -yksikkö (ent. kehittämis-
keskus). Tilaajan yhdyshenkilönä toimi  Dl  Jorma Saarelainen. Vastuuhenkilönä 
VTT:n Yhdyskuntatekniikan Liikenne  ja  kuljetukset -tutkimusalueella toimivat 
Risto Kulmala  ja  Leif  Beilinson.  Tutkimuksen kenttämittaukset  ja  niiden purku  on 

 tehty osin Tielaitoksen Hämeen tiepiirissä, osin tielaitoksen kehittämiskeskuk
-sessa ja  osin VTT:n Yhdyskuntatekniikassa. Aineiston analysoi  ja  tutkimusra
-portin  laati Kirsi Pajunen. Kenttämittauksiin VTT:ssa osallistuivat lisäksi  Matti 

 Anila,  Pekka Kulmala, Merja Penttinen, Juha Raitio,  Susanna  Ranta,  Erkki Ritari 
 ja  Juho Ritari. 

Helsingissä joulukuussa  1997  

Tie/altos  

Tie-ja  liikennetekniikka 
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1 	JOHDANTO  

1.1 	Taustaa 

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa  ja  Saksassa pyritään kolmikaistaisilla ohitus-
kaistateillä  ja  leveäkaistaisilla  teillä löytämään perinteisille moottoriliikenneteille 

 ja  leveäpientareisiUe sekaliikenneväylille  parempi poikkileikkaus välityskyvyn  ja 
 palvelutason parantamiseksi. Ohituskaistatiekokeilu  on  Suomessa ollut käyn-

nissä  Vt  4:llä  Järvenpään  ja  Mäntsälän välillä vuodesta  1991  vuoteen  1996  ja vt 
 4:Ilä  Landen  ja  Heinolan välillä vuodesta  1993  lähtien. Lyhyt leveäkaistainen 

moottoriliikennetieosuus (noin  6 km)  avattiin Oulun pohjoispuolella  vt  4:llä  Ase-
makylän  ja  Räinänperän  välillä syyskuussa  1993.  

Uusi, noin  20 km  pitkä leveäkaistainen moottoriliikennetie avattiin vt:llä  12  Lah-
den  ja  Uudenkylän  välillä  (kuva  1)  syksyllä  1995.  Landen  ja  Nastolan välillä oli 
ennen leveäkaistaista tietä tavallinen moottoriliikennetie. Nastolan  ja  Uudenky

-län  välille valmistui uusi moottoriliikennetie  ja koko  väli  Lahti—Uusikylä pääl-
lystettiin leveäkaistaiseksi moottoriliikennetieksi. 

Leveäkaistaisella  tiellä ajoneuvot voivat olla sivusuunnassa kauempana toisis-
taan kuin normaalilla moottonliikennetiellä. Tämän pitäisi vähentää kohtaamis-
onnettomuuksia. Päällysteen odotetaan kuluvan tasaisemmin  ja  uranmuodos-
tuksen  toivotaan olevan vähäisempää leveäkaistaisella tiellä kuin normaalilla 
moottonliikennetiellä, koska ajoneuvot voivat vapaammin valita paikkansa kais-
talla.  

Kuva  1:  Tutkimuspaikka  ennen leveäkaistaisen moottorililkennetien rakenta-
mista  ja  rakentamisen jälkeen. 
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TUTKIMUSMENETELMÄT  

1.2 	Tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ennen —jälkeen -tarkasteluna leveäkaistai
-sen  moottoriliikennetien  rakentamisen vaikutuksia  nopeuksiin, aikaväleihin,  jo-

nopituuksiin,  jonossa ajavien  osuuksiin, ohitusten  määriin  ja  talvikunnossapi-
toon.  Tarkastelu tehtiin nykyisen  leveäkaistaisen moottoriliikennetien  osuudella 

 Lahti—Nastola, joka ennen-vaiheessa oli tavallinen moottoriliikennetie.  

2 	TUTKIMUSMENETELMÄT 

Liikennetietoa  selvitettiin  siirrettävien DSL1 -mittausasemien  avulla.  DSL  1- 
laitteet keräsivät tien pintaan  upotettujen induktiosilmukoiden  avulla  ajosuunnit

-tam  tietoa  liikennemäärästä ajoneuvotyypeittäin, nopeuksista  ja  peräkkäisten 
 ajoneuvojen  aikaväleistä. Tallennuslaitteiden  kapasiteetti  on  noin  56 000  ajo-

neuvoa.  Silmukkatietoa  kerättiin Landen läheltä  Kujalan  kohdalta noin  1,6 km 
 Joutjärven eritasoliittymästä  itään  (tieosoite  12/224/1 565)  ja  Villähteen  kohdalta  

(tieosoite  12/226/0700).  Mittauspisteiden  välinen etäisyys oli noin  6,5 km  ja  nii-
den välillä  on  levähdysalue,  mutta ei  eritasoliittymiä.  Nopeusrajoitus molempien  
mittauspisteiden  kohdalla  ja  niiden välisellä  tieosuudella  oli  100 km/h.  Rajoitus 
alkoi noin  900 m  ennen  Kujalan  ensimmäistä  silmukkaa  ja  päättyi ennen- 
vaiheessa Nastolassa noin  2 400 m  toisen  silmukan  jälkeen  ja  jälkeen- 
vaiheessa kauempana  Uudessakylässä. 

Silmukkamittauksia  tehtiin ennen  leveäkaistaisen moottoriliikennetien  rakenta-
mista  9.6.— 14.6.1995  (perjantai—keskiviikko)  ja  juhannuksena  22.6. —28.6.1995 

 (torstai  -  keskiviikko). Jälkeen-vaiheen mittaukset tehtiin  vastaavina ajankohtina 
 7.6. —12.6.1996  (perjantai—keskiviikko)  ja  juhannusviikolla.  Kujalassa  juhannus- 

viikon jälkeen-mittaukset ovat ajalta  21.6.-27.6.1996  (perjantai—torstai). Ju-
hannuksen  menoliikenteen  (to 20.6.1996)  silmukkamittaustietoja  ei  Kujalan  koh-
dalta voitu laitteiden  toimintahäiriön  takia purkaa. Käyttökelpoiset  mittaustiedot  
alkavat siellä perjantaina  21.6.1996  noin  klo  1.00.  Villähteen  kohdalla  juhan-
nusmittaukset  ovat ajalta  20.6.— 26.6.1996  (torstai  -  keskiviikko). Mittaus alkoi 
juhannuksen  menoliikenteen  kohdalla torstaina noin  klo  15.00  ja  päättyi seuraa-
vana keskiviikkona aamupäivällä.  Silmukkamittaukset  teki Hämeen  tiepiiri. 

Mittausaineisto  käsiteltiin pääosin samoin kuin  Vt  4:n  leveäkaistatietä  käsitel-
leessä tutkimuksessa  (Tielaitoksen  selvityksiä  43/1994).  Nopeustarkasteluissa 

 päivä oli  klo  7.00-18.59  ja  yö  klo  19.00-6.59  välinen aika.  Kevyiksi ajoneu-
voiksi  laskettiin henkilö-  ja  pakettiautot. Raskaita ajoneuvoja olivat kuorma-  ja 

 linja-autot. Aineistosta karsittiin  ajoneuvot,  joiden nopeus oli pienempi kuin  6 
km/h  (mittauslaitteen  tarkkuus ei riitä näin pieniin  nopeuksiin)  tai 199 km/h 

 (nopeudesta  ei tietoa). Myös  ajoneuvot,  joiden pituus oli  0 tai 1 m  poistettiin tar-

kastelusta.  Jonokriteerinä  oli pienempi  tai  yhtä suuri kuin  5  sekunnin aikaväli. 

Ruuhka-ajoissa ei  suunnittain  ollut suuria eroja. Tämän vuoksi ruuhka-ajat mää- 
ritettiin molempiin suuntiin  samoiksi. Aamuruuhka  oli ensimmäisellä  mittausjak- 
solla  (9.-14.6.1995  ja  7-12.6.1996)  kello  6-9.  Iltapäiväruuhka  oli  ensimmäi- 
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LIIKENNEMAARÄT  

Taulukko  1:  Päivän  ja  yön keskimääräinen tuntiliikennemäärä suunnittaInja  mit
-tauspaikoittain  ennen-ja  jälkeen-mittausten aikana. 

Mittausjaksol  Keskimääräinen tuntiliikenne (ajonlh) 

suunta Kujala  ennen 	Villähde  ennen 	Kujala  jälkeen 	Villähde  
jälkeen 

Päivä 	Yö 	Päivä 	Yö 	Päivä 	Yö 	Päivä 	Yö 
Kesäkuun alku 

Nastolaan  324 117 322 118 320 118 329 121  
Lahteen  309 122 305 121 332 116 327 114  
Juhannus- 
viikko 

Nastolaan  285 115 285 115 262 96 276 109  
Lahteen  276 111 276 109 286 96 282 99  

Keskivuorokausiliikenne  oli ensimmäisen  mittausjakson  aikana  Kujalan  kohdalla 
ennen-mittauksissa  10 069  ajon/vrk  ja  jälkeen-mittauksissa  10 184  ajon/vrk. 
Villähteen  kohdalla  keskivuorokausiliikenne  oli ennen-jaksolla  10 063  ajonlvrkja 

 jälkeen-jaksolla  10 204  ajonlvrk. Liikennemäärät  ovat tien keskimääräisen  vuo-
rokausiliikennemäärän (KVL  10 000)  suuruisia. Juhannuksen ajan  keskivuoro-
kausiliikenne  oli  Kujalan  kohdalla ennen-mittausten aikana  8 842  ajon/vrk  ja 

 jälkeen-mittausten aikana  8 689  ajonlvrk. Villähteen  kohdalla vastaavat luvut 
olivat juhannusviikolla ennen-mittauksissa  8 696  ajon/vrk  ja  jälkeen-mittauksissa 

 8 691  ajon/vrk.  Ensimmäisen  mittausviikon  aikana siis  keskivuorokausillikenne  
oli jälkeen-mittauksissa jonkin verran suurempi kuin ennen-mittauksissa.  Jälkim-
mäisellä mittausviikolla  ei vastaavaa eroa ollut, koska  Kujalan  kohdalla juhan-
nuksen menoliikenne puuttuu jälkeen-mittauksissa  ja  Villähteenkin  kohdalla siitä 

 on vain  osa  mukana. 

Juhannuksen menoliikenteessä ennen-mittauksissa torstaina  22.6.1995  päivän 
keskimääräinen  tuntiliikenne Kujalan  kohdalla oli Nastolaan päin  544  ajon/h, 

 joka  on  noin kaksinkertainen  koko  jälkimmäisen  mittausviikon keskitunthiiken-
nemäärään  verrattuna. Juhannuksen  menolilkenteen huipputunti  oli  klo  17-18, 

 jolloin  liikennemäärä  Nastolaan päin oli  628  ajon/h.  Jälkeen-mittauksista  puuttuu 
juhannuksen menoliikenne  Kujalan  kohdalta. Juhannuksen  paluuliikenteen  ai-
kana (ennen-mittauksissa sunnuntaina  25.6.1995  ja  jälkeen-mittauksissa sun-
nuntaina  23.6.1996)  yömittausten keskituntiliikenne  oli Lahteen päin  180/150 

 ajon/h,  kun  se  jälkimmäisellä mittausviikolla  oli keskimäärin  111/96  ajon/h.  Pa
-luuliikenteen huipputunti  oli ennen-mittausten aikana  klo  18-19,  jolloin  liiken-

nemäärä  Lahteen päin oli  536  ja  jälkeen-mittausten aikana  klo  15-16,  jolloin  
liikennemäärä  Lahteen päin oli  565.  Villähteen  kohdalla Juhannuksen meno-  ja 

 paluuliikenteen  vastaavat luvut olivat lähes samat. 

Raskaiden ajoneuvojen osuus  liikennemäärästä  oli ennen-mittausten aikana 
molemmilla  mittauspaikoilla  ensimmäisellä  mittausjaksolla  päivällä noin  9  %  ja 

 yöllä noin  12  %. Jälkimmäisellä mittausjaksolla  vastaavat luvut olivat päivällä 
noin  7  %  ja  yöllä noin  9  %.  Jälkeen-mittausten aikana raskaiden ajoneuvojen  
prosenthosuus liikennemäärästä  oli hieman suurempi kuin ennen-mittausten 
aikana. Ensimmäisellä  mittausjaksolla  se  oli molemmilla  mittauspaikoilla  päivällä  
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noin  10  %  ja  yöllä noin  13  %. Jälkimmäisellä mittausjaksolla  vastaavat luvut 
olivat noin  8  %  ja  11  %.  Raskaat ajoneuvot ovat saattaneet jonkin verran siirtyä 
muilta (kapeammilta) reiteiltä käyttämään leveäkaistaista moottoriliikennetietä. 
Lisäksi venäläisten rekkojen määrä näytti lisääntyneen. 

Päivä-  ja  yöliikenteen  osuudet eri mittausjaksoilla suunnittain  on  esitetty tau-
lukoissa  2  ja  3.  Päiväliikenteen  osuus kesäkuun  alun  mittausjaksolla  oli noin 

 75  %  ja  yöliikenteen  25  % vuorokausiliikenteestä. Juhannusajan mittausjaksolla 
päiväliikenteen  osuus  (71  -  73  %)  oli hieman pienempi kuin kesäkuun  alun mit-
tausjaksolla.  Eri suuntien  tai  mittauspaikkojen  välillä ei kesäkuun  alun  mittaus- 
jaksolla ollut havaittavissa selviä, systemaattisia eroja. Juhannusajan mittaus- 
jaksolla oli leveäkaistatien rakentamisen jälkeen päiväliikenteen osuus Lahteen 
päin lisääntynyt  ja  molemmilla mittauspaikoilla hieman suurempi kuin Nastolaan 
päin. Yöliikenteessä taas Nastolan suunnan osuus  on  lisääntynyt. 

Taulukko  2:  Päivä-ja  yöIiikenteen  osuudet kesäkuun  alun  mittausjaksolla 
suunnittain  ennen-ja  jälkeen-mittauksissa.  

Miftausjakso/  Päivä-  ja yöliikenteen prosenttiosuus  

Kujala Villähde  suunta 

9.  -  14.6.95  Päivä Yö Päivä Yö 
Nastolaan  75,2  %  24,2  %  75,1  %  24,9  %  
Lahteen  73,5  %  26,5  %  73,7  %  26,3  %  

Yhteensä  74,4  %  25,6  %  74,4  %  25,6  %  
7.  -  12.6.96  Päivä Yö Päivä Yö 
Nastolaan  74,3% 25,7% 71,7  %  28,3%  
Lahteen  75,4  %  24,6  %  75,3  %  24,7  %  

Yhteensä  74,9  %  25,1  %  74,8  %  25,2  %  

Taulukko  3:  Päivä-ja  yöliikenteen  osuudet  juhannusajan mittausjaksolla  suun
-nittain  ennen-  ja  jälkeen-mittauksissa.  

Mittausjakso!  Päivä-  ja yöliikenteen prosenttiosuus  

Kujala Villähde  suunta 

22.  -  28.6.95  Päivä Yö Päivä Yö 
Nastolaan  71,0% 29,0% 71,0% 29,0%  
Lahteen  71,2% 28,8% 71,6% 28,4%  

Yhteensä  71,1  %  28,9  %  71,3  %  28,7  %  
20.  -  27.6.96  Päivä Yö Päivä Yö 

Nastolaan  72,2  %  27,8  %  70,9  %  29,1  %  
Lahteen  73,8  %  26,2  %  73,2  %  26,8  %  

Yhteensä  73,0  %  27,0  %  72,1  %  27,9  % 
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4 	NOPEUSTASO  

4.1 	Keskinopeudet  

Kaikkien ajoneuvojen nopeuksien aritmeettiset  ja harmoniset  keskiarvot tavalli-
seila  ja  leveäkaistaiselia moottoriliikennetiellä mittausjaksoittain, ajosuunnittain 

 ja  paikoittain näkyvät taulukosta  4.  Leveäkaistaiselia moottoriliikennetiellä 
 (jälkeen-mittaukset) keskinopeudet olivat suuremmat kuin tavallisella moottorilii-

kennetiellä (ennen-mittaukset) molemmilla mittauspaikoilia, -jaksoilia  ja  molem-
piin suuntiin. Erot olivat  2,3-5,2 km/h.  

Keskinopeudet  olivat sekä tavallisella että leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 
Villähteen kohdalla suuremmat kuin Kujalan kohdalla. Erot olivat  1,6-4,1 km/h. 

 Aritmeettisissa keskinopeuksissa ei kummaliakaan tietyypillä eri mittausjaksojen 
välillä ollut selviä, systemaattisia eroja. 

Eri suuntienkaan välillä ei ollut keskinopeuksissa mitään selviä, systemaattisia 
eroja. Molemmissa mittauspaikoissa tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottorilii-
kennetiellä aritmeethset keskiarvot  olivat  1,1-2,1 km/h  suuremmat kuin  harmo-
niset  keskiarvot.  

Taulukko  4:  Kaikkien ajoneuvojen aritmeettisetja  harmoniset  keskinopeudet  mit
-taussuunnittain  ja  -jaksoittain  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiel

-lä Kujalassa  ja  Villähteella. 

Nopeuksien keskiarvot  (km/h)  
Kujala Villähde Mittausjakso  Suunta 

Aritmeetti- Harmoninen Aritmeetti- Harmoninen 
nen nen  

9.6.-14.6.95  Nastolaan  92,4 90,3 95,3 93,9  
Normaali  mol  Lahteen  92,4 91,1 94,1 92,7 
22.6.-28.6.95  Nasto!aan  93,5 91,8 96,0 94,8  
Normaali  mo!  Lahteen  92,2 90,9 95,0 93,7 

7.6.-12.6.96  Nastolaan  96,2 94,2 98,9 97,5  
Leveä  mol  Lahteen  96,1 94,7 98,3 96,8 

20.6.-27.6.96  Nastolaan  96,0 94,1 99,5 98,2  
Leveä  mo!  Lahteen  96,7 95,4 100,0 98,9  

Kaikkien ajoneuvojen aritmeettiset keskinopeudet tavalliselia  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  päivällä  ja  yöllä suunnittain  ja  mittauspaikoittain  on  esitetty 
taulukossa  5.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä keskinopeudet  olivat sekä 
päivällä että yöllä korkeammat kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. Ero oli päi-
väliä  2,5-4,6 km/h  ja  yöllä  1,7-5,9 km/h.  Keskinopeudet  olivat tavailisella  ja 

 leveäkaistaiseila moottoriliikennetiellä  yöllä  0,6-2,9 km/h  korkeammat kuin päi-
vällä. Suurimmillaan keskinopeudet olivat sekä tavallisella että leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä yöllä Villähteen kohdalla. 
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Suunnittain  ei  Kujalan  kohdalla ollut suuria eroja päivällä eikä yöllä.  Villähteen 
 kohdalla olivat  keskinopeudet  tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiel

-lä  sekä päivällä että yöllä ensimmäisellä  mittausjaksolla  hieman suuremmat 
Nastolaan päin  ja  toisella  mittausjaksolla  Lahteen päin. 

Taulukko  5:  Kaikkien ajoneuvojen antmeettiset keskinopeudet  ta  va/lise/la  ja  le-
veäkaistaisella moottorilllkennetiellä  päivällä  ja  yöllä suunnittain  ja  mittauspai-
koittain. 

Mittausjakso  Suunta  
Nopeuksien keskiarvot  (km/h)  

Kujala Villähde  
Päivä YÖ Päivä Yö  

9.6.-14.6.95  
Normaali  mo!  

Nastolaan  
Lahteen  

91,9 
92,0 

94,0 
93,6 

94,6 
94,0 

97,1  
94,6 

22.6.-28.6.95  
Normaali  mo!  

Nastolaan  
Lahteen  

92,9 
91,6 

94,9 
93,8 

95,3 
97,1 

97,7  
98,7 

7.6.-12.6.96  
Leveä  mo!  

Nastolaan  
Lahteen  

95,8 
95,6 

97,3 
97,6 

98,3 
97,6 

100,6  
100,5 

20.6.-27.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

95,7 
96,2 

96,6 
98,0 

99,3 
99,6 

100,3  
101,2  

Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen aritmeettiset  keskinopeudet  tavallisella  ja  le
-veäkaistaisella moottoriliikennetiellä suunnittain  ja  mittauspaikoittain molempina 

mittausjaksoina  näkyvät taulukosta  6.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 
 kevyiden ajoneuvojen  keskinopeudet  olivat selvästi suuremmat kuin tavallisella 
 moottoriliikennetiellä.  Ero oli  3,2-5,3 km/h.  Raskaiden ajoneuvojen  keskinope-

udet  olivat  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  0,7-2,9 km/h  suuremmat kuin 
tavallisella  moottoriliikennetiellä.  

Taulukko  6:  Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen aritmeettiset keskinopeudet  ta-
va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottonliikennetiellä suunnittain  ja  mittauspaikoit

-tam  eri mittausjaksoilla. 

Mittausjakso  

____________ 

Suunta  

____________  

Nopeuksien keskiarvot (kmlh) 

Kujala Villähde 

Kevyet Raskaat Kevyet Raskaat  
9.6.-14.6.95  
Normaali  mo!  

Nastolaan  
Lahteen  

94,3 
93,5 

77,8 
84,1 

96,6 
95,4 

85,3  
85,0 

22.6.-28.6.95  
Normaali  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

94,9 
93,1 

79,2 
83,7 

97,1 
96,2 

85,5  
84,5 

7.6.-12.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

98,5 
97,6 

80,7 
85,4 

100,8 
100,1 

86,0  
86,1 

20.6.-27.6.96  
Leveä  mo!  

Nastolaan  
Lahteen  

98,1 
98,0 

80,3 
85,3 

101,0 
101,5 

86,3  
87,2  
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Kevyiden ajoneuvojen  keskinopeudet  olivat suunnasta,  mittauspaikasta  ja 
 -jaksosta  riippuen tavallisella  moottoriliikennetiellä  9,4-16,5 km/h  suuremmat 

kuin raskaiden ajoneuvojen  keskinopeudet. Leveäkaistaisella moottoriliikenne
-tiellä vastaavat erot olivat hieman suuremmat,  12,2-17,8 km/h.  Suurimmillaan 

erot olivat sekä tavallisella että  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Kujalassa 
 Nastolaan päin. 

Kevyiden ajoneuvojen  keskinopeuksissa  ei ollut  suunnittain  tavallisella eikä  le
-veäkaistaisella moottoriliikennetiellä  suuria eroja.  Kujalan  kohdalla raskaiden 

ajoneuvojen  keskinopeudet  olivat sekä tavallisella että  leveäkaistaisella mootto-
riliikennetiellä  suuremmat Lahteen päin kuin Nastolaan päin.  Kujalan  mittaus- 
paikka sijaitsee  loivassa  nousussa, jolloin eri suuntien  keskinopeuksien  väliset 
erot näkyvät etenkin raskaiden ajoneuvojen kohdalla.  Villähteen  kohdalla eroa 
raskaiden ajoneuvojen  keskinopeuksissa  eri suuntien välillä ei juuri ollut tavalli-
sella eikä  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  

Jonossa ajavien  ja  vapaiden ajoneuvojen  aritmeethset keskinopeudet suunnit

-tam  ja  paikoittain kesäkuussa tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikenne
-tiellä  on  esitetty taulukossa  7.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  jonossa 

ajavien ajoneuvojen nopeudet olivat selvästi suurempia kuin tavallisella  moot
-toriliikennetiellä.  Erot vaihtelivat välillä  3,2-5,8 km/h.  Vapaiden ajoneuvojen 

kohdalla erot tavallisen  ja  leveäkaistaisen moottoriliikennetien  välillä eivät olleet 
yhtä suuret.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  vapaiden ajoneuvojen nope-
udet olivat  1,7-3,8 km/h  suuremmat kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä.  

Taulukko  7:  Jonossa ajavienja vapaiden ajoneuvojen antmeettiset keskinopeu
-det  suunnittain  ja  paikoittain  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä. 

Nopeuksien keskiarvot  (km/h)  
Kujala Villähde  Mittausjakso  Suunta  

Jonossa Yksittäiset Jonossa Yksittäiset  
____________ ____________  ajavat  ajoneuvot  ajavat  ajoneuvot  

9.6.-14.6.95  Nastolaan  90,3 94,4 92,7 97,5  
Normaali  mol  Lahteen  89,1 96,0 92,4  96,0 -  

22.6.-28.6.95  Nastolaan  91,6 95,1 93,3 98,2  
Normaali  mol  Lahteen  88,7 95,8 93,2 97,0 
7.6.-12.6.96  Nastoaan  94,9 97,2 97,4 100,1  

Leveä  mol  Lahteen  93,5 98,0 96,9 99,4 

20.6.-27.6.96  Nastolaan  94,8 96,8 98,2 100,4  
Leveä  mol  Lahteen  94,3 98,2 99,0 100,8  

Yksittäisten, vapaiden ajoneuvojen keskinopeus oli tavallisella  moottorillikenne

-tiellä  3,5-7,1 km/h  suurempi kuin jonossa ajavien.  Leveäkaistaisella moottorilii-

kennetiellä  ero yksittäisten ajoneuvojen  ja  jonossa ajavien  keskinopeuksien 
 välillä oli pienentynyt. Yksittäisten ajoneuvojen keskinopeus oli  leveäkaistaisella 

moottoriliikennetiellä  1,8-4,5 km/h  suurempi kuin jonossa ajavien ajoneuvojen 
keskinopeus. Ero oli suurimmillaan  Kujalan  kohdalla Lahteen päin  kulkevilla 
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ajoneuvoilla. Jonossa ajavien  keskinopeudet  olivat  Kujalan  kohdalla sekä taval-
lisella että  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  pienemmät Lahteen päin kuin 
Nastolaan päin.  Villähteen  kohdalla jonossa ajavien  keskinopeudet  olivat ennen 

 leveäkaistaisen moottorillikennetien  rakentamista  ja sen  jälkeen molempiin 
suuntiin suunnilleen yhtä suuret. 

Taulukosta  8  näkyvät kaikkien ajoneuvojen aritmeettiset  ja  taulukosta  9  harmo-
niset  keskinopeudet  tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä suunnit

-tam  aamu-  ja  iltapäiväruuhkan  aikana. Suluissa  on  ruuhka-aikana  kulkeneiden 
 ajoneuvojen lukumäärä.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  sekä aamu- että 

 iltaruuhkan  aikana aritmeettiset  ja harmoniset  keskinopeudet  olivat selvästi suu-
rempia kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä. Aamuruuhkan  aikana erot olivat 

 aritmeethsten  keskiarvojen kohdalla  1,8-5,3 km/h  ja harmonisten  keskiarvojen 
kohdalla suunnilleen samat,  1,5-5,3  kmlh. litapäiväruuhkan  aikana aritmeettis-
ten keskiarvojen erot olivat  3,4-6,2 km/h  ja harmonisten  keskiarvojen erot taas 
suunnilleen samat,  3,4-6,4 km/h.  Keskinopeudet  olivat nousseet siis etenkin 

 iltapäiväruuhkan  aikana.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  iltapäivä- 
ruuhkan  keskinopeudet  olivat  Villähteen  kohdalla suunnilleen samat kuin no-
peusrajoitus tiellä  (100 km/h).  

Taulukko  8:  Kaikkien ajoneuvojen aritmeettiset keskinopeudet tavallisella  (1995) 
 ja  leveäkaistaisella  (1996) moottoriliikennetiellä suunnittain  aamu-  ja  iltapäivä- 

ruuhkan aikana (suluissa ajoneuvojen lukumäärä). 

Mittaus- Suunta Aritmeettinenkeskinopeus  (km/h)  
Kujala Villähde  jakso  

Aamu- Iltapäivä- Aamu- Iltapäivä- 
ruuhka ruuhka ruuhka ruuhka  

9.6.  -  Nastolaan  92,1 (3764) 91,5 (7229) 95,0 (3738) 94,3 (6667) 
14.6.95  Lahteen  92,8 (3425) 91,3 (7178) 95,7 (3466) 92,9 (6553) 
22.6.  -  Nastolaan  94,9 (3075) 93,0 (9470) 96,9 (3018) 95,0 (9490) 
28.6.95  Lahteen  93,2 (3036) 90,9 (9868) 97,2 (3070) 93,8 (9845) 
7.6.  -  Nastolaan  96,5 (3529) 96,6 (6272) 99,4 (3585) 99,9 (6350) 
12.6.96  Lahteen  97,4 (3636) 96,0 (6175) 100,8 (3646) 99,1 (5930) 
20.6.  -  Nastolaan  96,7 (3739) 96,4 (7264) 99,7 (3004) 99,5 (8569) 
27.6.96  Lahteen  98,0 (3856) 96,5 (8964) 101,3 (3019) 100,0 (9224)  
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Taulukko  9:  Kaikkien ajoneuvojen  harmoniset keskinopeudet ta va/lise/la ja  le- 
veäkaistaisella moottoriliikennetiellä suunnittain  aamu-  ja i/ta päiväruuhkan  aika- 
na.  

Harmon men  keskinopeus  (km/h)  
Kujala Villähde  Mittausjakso  Suunta  

Aamu- Iltapäivä- Aamu- Iltapäivä- 
ruuhka ruuhka ruuhka ruuhka  

9.6.-14.6.95  Nastolaan  90,1 89,2 93,7 93,0  
Normaali  mo!  Lahteen  91,5 90,0 94,3 91,8 

22.6.-28.6.95  Nastolaan  93,4 91,5 95,7 93,8  
Normaali  mo!  Lahteen  91,7 89,8 95,9 92,6 

7.6.-12.6.96  Nasto!aan  94,7 94,9 98,2 98,6  
Leveä  mo!  Lahteen  95,6 94,6 99,6 98,0 

20.6.-27.6.96  Nastolaan  94,9 94,9 98,6 98,3  

Leveä  mo!  Lahteen  96,9 95,3 100,2 99,0  

Aamuruuhkan  aikana ennen-tilanteen tavallisella  moottoriliikennetiellä  sekä  ant-
meettiset  että  harmoniset  keskinopeudet  olivat yleensä jonkin verran suurempia 
kuin  iltapäiväruuhkan  aikana. Selviä  suunnittaisia  eroja ei ollut. Jälkeen- 
mittausten aikana eroa aamu-  ja  iltapäiväruuhkan  välillä ei juuri ollut. Jälkimmäi-
sen  mittausviikon  aikana ruuhka-aikojen sekä aritmeettiset että  harmoniset  kes-
kinopeudet  olivat tavallisella  moottoriliikennetiellä  yleensä jonkin verran suu-
remmat kuin ensimmäisen  mittausviikon  aikana.  Leveäkaistaisella moottorilii-
kennetiellä  ei selvää eroa enää ollut. Aritmeettiset  keskinopeudet  olivat ruuhka- 
aikoina tavallisella  moottoriliikennetiellä  1,1-2,3 km/h  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  1,0  -  2,0 km/h  suuremmat kuin  harmoniset  keskinopeudet.  

4.2 	Nopeuksien keskihajonnat  

Kaikkien ajoneuvojen  aritmeeffisten keskinopeuksien keskihajonnat  tavallisella 

 ja  leveäkaistaisella moottoniliikennetiellä  päivällä  ja  yöllä  suunnittain  ja  mittaus- 
paikoittain ovat taulukossa  10.  Tavallisen  ja  leveäkaistaisen moottoriliikennetien 

 välillä ei  keskihajonnoissa  ollut selviä, systemaattisia eroja.  Nopeuksien  keski -
hajonnat  olivat yöllä yleensä jonkin verran suuremmat kuin päivällä (ero ennen 

 0,8-1,8 km/h  ja  jälkeen  0-1,3 km/h).  Kujalassa  eri  ajosuuntien keskihajontojen  
väliset erot olivat suuremmat kuin  Villähteellä.  Tämä johtuu siitä, että  Kujalan 
mittauspiste  oli  jyrkemmässä  ylämäessä kuin  Vil!ähteen mittauspiste.  Eri  mit

-tausjaksojen  välillä ei ollut kummallakaan  tietyypi!lä  mitään selviä eroja  nopeuk-
sien keskihajonnoissa. 
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Taulukko  10:  Kaikkien ajoneuvojen aritmeettisten keskinopeuksien keskihajon-
nat suunnittain  ja  mitta uspaikoittain tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottorilii-
kenne  tiellä. 

Mittausjakso  Suunta 

Nopeuksien keskihajonnat  (km/h)  
Kujala ViUähde 

Paivä  Yö Päivä Yö  
9.6.-14.6.95  
Normaali  mot  

Nastolaan  
Lahteen  

12,1 
10,6 

12,9 
11,8 

10,8 
10,5 

12,2  
12,3 

22.6.-28.6.95  
Normaali  mot  

Nastolaan  
Lahteen  

11,2 
10,4 

12,1 
11,6 

10,3 
10,3 

11,5  
12,0 

7.6.-12.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

12,2 
10,6 

13,3 
11,4 

11,4 
11,5 

11,6  
11,5 

20.6.-27.6.96  
Leveä  mot  

Nastolaan  
Lahteen  

11,7 
10,4 

13,0 
11,1 

10,5 
10,0 

11,6  
11,1  

Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen  nopeuksien keskihajonnat tavaflisella  ja  le
-veäkaistaisella moottoriliikennetiellä suunnittain  ja  mittauspaikoittain  eri mittaus- 

jaksojen aikana  on  esitetty  tautukossa  11.  Tavallisen  ja  leveäkaistaisen mootto-
riliikennetien  välillä ei ollut havaittavissa selviä, systemaattisia eroja. Kevyiden 
ajoneuvojen  nopeuksien keskihajonnat  olivat sekä tavallisella että  leveäkaistai-
sella moottoriliikennetiellä  suuremmat kuin raskaiden ajoneuvojen  nopeuksien 
keskihajonnat  lukuunottamatta  Kujalan  kohdalla Nastolaan päin kulkevia ajo-
neuvoja. Nastolaan päin  on  ylämäki, jossa myös raskaiden ajoneuvojen keski

-hajonnat  ovat suuret. 

Taulukko  11:  Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen keskinopeuksien keskihajonnat 
suunnittain  ja  mitta uspaikoittain  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikenne

-tiellä. 

Mittausjakso  

____________ 

Suunta 

____________  

Nopeuksien keskihajonnat  (km/h)  
Kujala Villähde 

Kevyet Raskaat Kevyet Raskaat  
9.6.-14.6.95  
Normaali  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

11,2 
10,9 

11,5 
7,4 

10,9 
10,8 

8,0  
7,5 

22.6.-28.6.95  
Normaali  mol  

Nastotaan  
Lahteen  

10,6 
10,7 

10,4 
7,5 

10,5 
10,7 

6,6  
7,5 

7.6-12.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

10,9 
10,3 

12,2 
8,3 

10,7 
10,9 

8,2  
8,1 

20.6.-27.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

10,6 
10,0 

11,5 
8,6 

10,1 
9,6 

7,5  
7,2  

Suunnittain  ei kevyiden ajoneuvojen  nopeuksien keskihajonnoissa  ollut paljoa-
kaan eroa tavallisella eikä  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  Raskaiden 
ajoneuvojen  keskihajonnat  olivat molemmissa  mittauspisteissä leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  suurempia kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä  lukuun 
ottamatta  Villähteeltä  Lahteen päin kulkevia ajoneuvoja. Tämä johtunee ainakin  
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osittain nopeudenrajoittimien käyttöä koskevista säännöksistä. Perävaunullisille 
raskaille ajoneuvoille nopeudenrajoitin tuli pakolliseksi vuoden  1996  alusta.  Se 

 oli vuonna  1995  pakollinen osalle perävaunullisista raskaista ajoneuvoista 
(ulkomaanhiikenne + aivan uudet autot). Koska osalla raskaista ajoneuvoista oli 
nopeudenrajoitin käytössä  ja  osalla ei, ovat hajonnat suuret. Raskaiden ajoneu-
vojen nopeuksien keskihajonnat Kujalassa olivat molemmilla tietyypeillä selvästi 
pienemmät Lahteen päin alamäkeen kuin Nastolaan päin ylämäkeen. Villäh-
teellä selviä eroja ei ollut.  

4.3 	V85-nopeudet  

V85-nopeudet (nopeus, jonka  15  %  kuljettajista ylittää) tavallisella  ja  leveäkaistai-
sella moottoriliikennetiellä  päivällä  ja  yöllä suunnittain  ja  mittauspaikoittain  mo-
lempien mittausjaksojen aikana näkyvät taulukosta  12.  Jälkeen-mittausten aika-
na leveäkaistaisella tiellä  v85-nopeudet olivat suuremmat kuin ennen-mittausten 
aikana normaalipoikkileikkauksessa. Erot olivat päivällä  3-5 km/h  ja  yöllä 

 2-4 km/h.  

Taulukko  12:  Kaikkien ajoneuvojen v8çnopeudet päivällä  ja  yöllä suunnittain  ja  
mittauspaikoittain  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  

Mittausjakso  Suunta  

V85-nopeudet  (km/h)  
Kujala Villähde  

Päivä Yö Päivä Yö  
9.6.-14.6.95  
Normaali  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

103 
102 

105 
104 

104 
103 

107  
106 

22.6.-28.6.95  
Normaali  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

103 
101 

105 
104 

104 
104 

108  
107 

7.6.-12.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

106 
105 

109 
107 

108 
108 

110  
110 

20.6.-27.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

106 
105 

108 
108 

108 
108 

110  
110  

Nastolaan päin kaikkien ajoneuvojen  v85-nopeudet olivat tavallisella moottorilii-
kennetiellä yleensä hieman suuremmat kuin Lahteen päin sekä päivällä että 
yöllä. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä ei selviä suunnittaisia eroja ollut. 
Yöllä  v55-nopeudet olivat sekä tavallisella että leveäkaistaisella moottoriliikenne-
tiellä  2-4 km/h  suuremmat kuin päivällä. Vuorokaudenajasta riippumatta  v85-no-
peudet  olivat suuremmat kuin nopeusrajoitus mittauspaikoilla. Erot nopeusra-
joitukseen olivat tavallisella moottoriliikennetiellä  +1.. .+8 km/h  ja  leveäkaistai-
sella moottoriliikennetiellä  +5...+10 km/h.  Yli  15  %  kuljettajista ajaa siis ylinope-
ulla sekä päivällä että yöllä. 

Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen  v85-nopeudet suunnittain  ja  mittausjaksoittain 
 tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Kujalassa  ja  Villähteellä 
 ovat taulukossa  13.  Kevyideri  ajoneuvojen  v85-nopeudet olivat leveäkaistaisella 

moottoriliikennetiellä  3-5 km/h  suuremmat kuin tavallisella moottoriliikennetiellä 
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vastaavana ajankohtana. Raskaiden ajoneuvojen  v55-nopeudet olivat  sen  sijaan 
pysyneet suunnilleen ennallaan. Kevyiden ajoneuvojen  v85-nopeudet olivat ta-
vallisella  moottoriliikennetiellä  13-16 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliikenne

-tiellä  17-19 km/h  suuremmat kuin raskaiden ajoneuvojen  v85-nopeudet. Ero oli 
jonkin verran kasvanut. Kevyiden ajoneuvojen  v85-nopeudet olivat myös mo-
lemmilla  tietyypeillä  suuremmat kuin nopeusrajoitus  mittauspaikoilla. Suunnittai - 
set  erot olivat  kevyillä  ja  raskailla  ajoneuvoilla pienet sekä tavallisella että leveä -
kaistaisella moottoriliikennetiellä.  

Taulukko  13:  Kevyidenja  raskaiden ajoneuvojen  v85-nopeudetsuunnittainja  pal
-koittain  tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottorilhikennetiellä.  

Miftausjakso  

____________ 
Suunta  

____________  

V85-nopeudet  (km/h)  
Kujala Villähde 

Kevyet Raskaat Kevyet Raskaat  
9.6.-14.6.95  
Normaali  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

104 
103 

88 
90 

106 
105 

90  
90 

22.6-28.6.95  
Normaali  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

104 
102 

88 
88 

106 
106 

90  
90 

7.6.-12.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

108 
107 

90 
90 

109 
109 

90  
91 

20.6.-27.6.96  
Leveä  mol  

Nastolaan  
Lahteen  

107 
107 

89 
90 

109 
109 

90  
91 

4.4 	Suuret  ylinopeudet  

Suurta ylinopeutta  (30 km/h tai  enemmän)  ajaneiden  ajoneuvojen prosentti-
osuudet kaikista  ajoneuvoista suunnittain Kujalassa  ja  Villähteellä  eri mittaus- 
jaksoina tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  näkyvät taulukosta 

 14.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  suurta ylinopeutta  ajaneiden  ajoneu-
vojen osuudet kaikista  ajoneuvoista  olivat kasvaneet normaaliin  moottoriliiken-
netiehen  verrattuna lukuunottamatta  jälkimmäisellä mittausjaksolla Villähteen  
kohdalla Nastolaan päin  ajaneita  ajoneuvoja.  
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Taulukko  14:  Suurta ylinopeutta ajaneiden prosenttiosuudet kaikista ajoneu-
voista suunnittain  ja  paikoittain eri mittausjaksoina  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistai-
se/la  moottoriliikennetiellä.  

Mittaus- Suurta ylinopeutta ajaneiden prosenttiosu udet ajoneuvoista (%)  
jakso/ Kujala _______ ________ Villähde 	__________  ________ 

suunta  130- 140-149  150km/h  130-139 140-149  150km/h  
139 km/h tai  yli  km/h  kmlh  tai  yli  

km/h  _________ _________ __________ ___________  

9.-14.6.95  % % % % %  
Nastolaan  0,145 0,035 0,011 0,358 0,091 0,098  
Lahteen  0,166 0,054 0,029 0,174 0,087 0,028 
22.-28.6.95  
Nastolaan  0,144 0,028 0,007 0,385 0,088 0,056  
Lahteen  0,109 0,062 0,033 0,259 0,087 0,021 

7.- 12.6.96  
Nastolaan  0,188 0,014 0,022 0,509 0,131 0,081  
Lahteen  0,215 0,039 0,029 0,367 0,057 0,026 

20.-27.6.96  
Nastolaan  0,196 0,033 0,018 0341 0,079 0,034  
Lahteen  0,205 0,045 0,031 0,515 0,082 0,059  

Suurta ylinopeutta  ajaneiden  prosenttiosuudet olivat sekä tavallisella että leveä
-kaistaisella moottoriliikennetiellä  yleensä suuremmat  Villähteen  kohdalla kuin 

 Kujalan  kohdalla. Ensimmäisen  mittausjakson  aikana  Kujalan  kohdalla vähin-
tään  130 km/h  ajoi tavallisella  moottoriliikennetiellä  22  ajoneuvoa  ja  leveäkais-

taisella moottoriliikennetiellä  27  ajoneuvoa  10  000:sta. Villähteen  kohdalla vas-
taavat luvut olivat tavallisella  moottoriliikennetiellä  42  ja  leveäkaistaisella  moot

-toriliikennetiellä  59  ajoneuvoa  10  000:sta.  

Toisella  mittausjaksolla  ajoi  Kujalan  kohdalla tavallisella  moottoriliikennetiellä 
 noin  19  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  noin  23  ajoneuvoa vuorokau-

dessa  130 km/h tai  yli  sen.  Villähteen  kohdalla vastaavat luvut olivat tavallisella 
 moottoriliikennetiellä  noin  45  ajoneuvoa  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 
 noin  49  ajoneuvoa vuorokaudessa.  

4.5 	Nopeuksien summakäyrät  

Kevyiden ajoneuvojen  nopeuksien summakäyrien  muodossa  tai  paikassa ei 
ollut kummallakaan  mittauspaikalla  selviä suuntien välisiä eroja, joten molempia 

 ajosuuntia  on  tarkasteltu yhdessä. Kevyiden ajoneuvojen  nopeuksien  summa- 
käyrät  Kujalassa  ensimmäisen  ja  toisen  mittausjakson  aikana tavallisella  ja  le

-veäkaistaisella moottoriliikennetieliä  ovat kuvassa  2.  Vastaavat  nopeuksien 

summakäyrät Villähteen  kohdalla ovat kuvassa  3.  Tavallisella  moottoritiikenne
-tiellä kevyen ajoneuvoliikenteen  nopeustaso  oli alhaisempi kuin  leveäkaistaisel

-la  moottoriliikennetiellä  sekä  Kujalassa  että  Villähteellä. 



NOPEUKSIEN SUMMAKAYRA -  KEVYET AJONEUVOT 
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Mittausjakso  
9-14.6.1995 

22-28.6.1995 

7-12.6. 1996 

21-27.6. 1996  

Kuva  2:  Kevyiden ajoneuvojen nopeuksien summakäyrät  ta va/lise/la ja  leveä-
kaistaisella moottonliikennetiellä mitta usjaksoittain Kujalassa. 

Mittausjakso  
9-14.6.1995 

22.-28.6. 1995 

7-12.6. 1996 

20-26.6. 1996  

20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160  
NOPEUS  (km/h)  

Kuva  3:  Kevyiden ajoneuvojen nopeuksien summakäyrät  ta va/lise/la ja  leveä-
kaistaisella moottonliikennetiellä mitta usjaksoittain Vilähteen kohdalla. 

Kevyiden ajoneuvojen  v 5-nopeus (nopeus, jonka  15  % kuijettajista  auttaa) oli 
 Kujalassa  tavallisella  moottoriliikennetiellä  noin  80 km/h  ja  leveäkaistaisella 

moottoriliikennetiellä  noin  86 km/h.  Kujalassa  kevyiden ajoneuvojen  v50-nopeus 
oli tavallisella  moottoriliikennetiellä  noin  90 km/h  ja  leveäkaistaisella  moottori-
tiellä noin  96 km/h.  

Villähteellä nopeustaso  oli korkeampi kuin  Kujalassa.  V 15-nopeus oli  Villähteellä 
 tavallisella  moottoriliikennetiellä  noin  81 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliiken-

netiellä  noin  88 km/h.  Kevyiden ajoneuvojen  v50-nopeus oli  Villähteellä  tavalli-
sella  moottoriliikennetiellä  noin  92 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 

 noin  100 km/h.  Villähteellä  siis noin puolet kevyistä  ajoneuvoista  ajoi  leveäkais- 
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taisella moottoriliikennetiellä  ylinopeutta. Eri mittausjaksojen välillä ei ollut kum-
massakaan mittauspaikassa selviä eroja. 

Raskaiden ajoneuvojen nopeuksien summakäyrät suunnittain Kujalassa mo-
lemmilla mittausjaksoilla tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  on 

 esitetty kuvassa  4.  Kujalassa  molemmilla tietyypeillä  ja  molemmilla mittausjak-
soilla Nastolaan päin (ylämäki) kulkevien raskaiden ajoneuvojen nopeustaso oli 
selvästi alhaisempi kuin Lahteen päin kulkevien. Kujalassa raskaiden ajoneu-
vojen  v -nopeus Nastolaan päin oli noin  75 km/h  ja  Lahteen päin noin  82 km/h. 

 Suurten nopeuksien suunnittaiset erot olivat pienemmät kuin pienten nopeuksi
-en.  Tavallisen  ja  leveäkaistaisen moottoriliikennetien  välillä ei raskaiden ajoneu-

vojen nopeustasossa Kujalassa ollut selvästi havaittavia eroja. 

NOPEUKSIEN SUMMAKAYRA -  RASKAAT AJONEUVOT 
Kumulatiivinen prosenttiosuus (%)  
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Kuva  4:  Raskaiden ajoneuvojen nopeuksien summakäyrät suunnittain  ja mit
-tausjaksoittain tavalliseila  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Kujalassa. 

Villähteen  kohdalla ei eri suuntien nopeuksien summakäyrillä ollut eroja, joten 
nopeuskäyrät  on  laadittu poikkileikkausliikenteelle. Raskaiden ajoneuvojen  no-

peuksien summakäyrät  tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 

mittausjaksoiftain  näkyvät kuvasta  5.  Raskaiden ajoneuvojen nopeustasossa ei 
ollut Villähteellä selviä eroja eri tietyyppien välillä. Myöskään ensimmäisen  ja 

 toisen mittausjakson nopeuksien summakäyrien välillä ei ollut eroja. Raskaiden 

ajoneuvojen  v50-nopeus Villähteellä oli tavallisella moottoriliikennetiellä noin 

 83 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  noin  84 km/h.  

KUJALA  

/1  

/ 	I  

-  -.I.  

,. 	I  

-, - - 

Mittausjakso  

9-14.6.1995 Nastoaan 

9-14.61995  Lahteen 

 22-28.6.1996  Nastolaan 

 22-28.6.1996  Lahteen 

 7-12.6.1995 Nastoaan 

7-12.6,1995  Lahteen 

- - - -  21-27.6,1996  Nastolaan 

- . -.  21-27.6.1996  Lahteen  
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NOPEUKSIEN SUMMAKAYRA -  RASKAAT AJONEUVOT 
KumuatUvinen prosenttiosuus (%) 
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9-146.1995 

22-28.6.1995 

7-12.6.1996 

20-26.6,1996  
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Kuva  5:  Raskaiden ajoneuvojen nopeuksien summakäyrät mitta usjaksoittain  ta-
va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Vi/lähteellä.  

4.6 	Keskinopeuden  riippuvuus  liikennemäärästä  

Nopeuden riippuvuutta liikennemäärästä tavallisella  ja  leveäkaistaisella mootto-
riliikennetiellä  on  selvitetty tarkastelemalla havaittuja keskinopeuksia eri tuntuu-
kennemäärillä. Lähtöaineistona  on  käytetty kunkin mittausjakson tasatuntien 
keskimääräisiä liikennemääriä  ja  keskinopeuksia ajosuunnittain.  Aineistoon  on 

 sovitettu suora, jonka yhtälö  on  muotoa: 

keskinopeus  v (km/h)  =  a  +  b x  suunnan  tuntiliikenne  Q  (ajon/h).  

Taulukossa  15  näkyvät vakioiden  a  ja  b  suuruudet  sekä selitysasteet  (R2)  kulle-
kin suoralle tavallisella moottoriliikennetiellä  ja  taulukossa  16  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä. Selitysasteet  vaihtelivat tavallisella moottoriliikennetiellä 

 26,2:n  ja  79,1:n  prosentin välillä. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä ei no-
peuden  ja  tuntiliikennemäärän  välillä ollut selvää lineaarista ruippuvuutta. Tunti-
liikennemäärät eivät kasvaneet niin suuriksi, että ne olisivat vaikuttaneet nope-
uksiin. Selitysasteet olivat leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  2,8-30,6  %. 

 Korkeimmat selitysasteet olivat tavallisella moottoriliikennetiellä Villähteellä 
Nastolaan päin  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Kujalassa  Lahteen päin 
molemmilla mittausjaksoilla. Jälkimmäisellä mittausjaksolla selitysasteet olivat 
tavallisella moottoriliikennetiellä korkeampia kuin ensimmäisellä mittausjaksolla. 
Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä ei selvää eroa eri mittausjaksojen välillä 
ollut. 
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Taulukko  15: Ke.skinopeuden  riippuvuus ajosuunnan tuntiliikennemäärästä  ta-
va/lise/la moottoriliikennetiellä Kujalassa  ja  Villähteellä.  

9.-14.6.1995 22.-28.6.1995  

Kujala Villähde Kujala Villähde 

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
 laan 

Lahteen Nas- 
tolaan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
 laan 

Lahteen 

Vakio  a 93,78 95,67 98,46 97,07 95,49 96,69 99,84 98,72  

Vakio  b -0,0023 -0,0059 -0.0053 -0,0050 -0,0034 -00075 -0,0067 -0,0067  

Selitys-  
aste  R2  

26 2  %  49,8  %  73,0  %  44,4  %  52,5  %  66,7  %  79,1  %  66,4  %  
________  

Taulukko  16: Keskinopeuden  riippuvuus ajosuunnan tuntiiikennemäärästä  leve
-äkaistaisella moottorilllkennetiellä KujaJassa  ja  Villähteellä.  

7.-12.6.1996 20.-27.6.1996  

Kujala Villähde Kujala Villähde 

Nasto- 
 laan 

Lahteen Nasto- 
 laan 

Lahteen Nas- 
tolaan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
 laan 

Lahteen 

Vakioa  95,14 97,59 99,96 100,04 95,42 98,33 99,98 101,04  

Vakio  b 0,0019 -0,0024 -0,0016 -0,0027 0,0011 -0,0029 -0,0001 -0,0019  

Selitys-  
aste R2  

9,2% 20,9% 
________ 

6,0% 
________ 

11,9% 
________ 

2,8% 
________ 

30,6% 
______ 

6,3% 
_________ 

18,7% 
 ________ 

Keskinopeuden  riippuvuus  ajosuunnan tuntiliikennemäärästä  tavallisella  ja leve
-äkaistaisella moottoriliikennetiellä  eri  mittauspaikoissa  on  esitetty  graafisesti 

 kuvissa  6-9.  Nopeustaso  oli  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  molemmissa 
 mittauspaikoissa  ja  molempina mittausjaksoina  suurempi kuin tavallisella  moot-

toriliikennetiellä. Kujalassa  molemmilla  mittausjaksoilla  tavallisella  moottorilii-
kennetiellä  keskinopeus pieneni  liikennemäärän  kasvaessa enemmän Lahteen 
kuin Nastolaan päin. Lahteen päin keskinopeus putosi tavallisella  moottoriliiken-

netiellä  noin  0,6-0,8 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  noin  0,2-
0,3 km/h  tuntiliikennemäärän  lisääntyessä sadalla  ajoneuvolla.  Nastolaan päin 
keskinopeus pieneni tavallisella  moottoriliikennetiellä  noin  0,2-0,3 km/h  ja  kas-
voi  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  noin  0,1 -0,2 km/h  liikennemäärän 

 lisääntyessä sadalla  ajoneuvolla.  Nastolaan päin  selitysasteet  olivat kuitenkin 
 leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  pieniä.  



Kujala  9-14.6.95  ja  7.-12.6.96 
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 Keskinopeus  (km/h) 

100  

85 
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Tuntiliikenne 

500  

• 	Nastolaan, 
tavallinen  MOL  
Lahteen, 
tavallinen  MOL  

—a--  Nastolaan,  
leveäkaistainen  MOL 

*• 	Lahteen,  
leveäkaistainen  MOL  
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Kuva  6: Keskinopeuden  riippuvuus ajosuunnan tuntiliikennemaärästä Kujalassa 
 ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  ensimmäisen mittausjakson 

aikana. 

Villähteellä  molemmilla  mittausjaksoilla  nopeudet putosivat tavallisella moottori
-liikennetiellä  enemmän  liikennemäärän  kasvaessa kuin  leveäkaistaisella  moot
-toriliikennetiellä. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  tehdyissä mittauksissa 

 selitysasteet  olivat kuitenkin myös  Villähteellä  hyvin pienet. Tavallisella  mootto-

riliikennetiellä  eri suuntien  nopeuksien  välillä oli  tasoero,  jota  ei  teveäkaistaisella 

moottoriliikennetiellä  enää ollut  

Villähde  9-14.6.95  ja  7.-12.6.96 
Keskinopeus  (km/h) 

a  

i ___  
tavallinen  VViOL  

A 	 A  
A 

- 

leveäkaistainen  MOL 

««• 	Lahteen,  
leveäkaistainen  MOL 

100 	200 	300 	400 	500  
Tuntiliikenne  

Kuva  7: Keskinopeuden  riippuvuus ajosuunnan tuntihikennemäärästä Vilähteel-
lä  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  ensimmäisen mittausjak

-son  aikana.  
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 NOPE USTASO 

Kujala  22.-28.6.95  ja  21-27.6.96  
Keskinopeus  (km/h) 

105 

Nastolaan, 
tavallinen  MOL  
Lahteen, 
tavallinen  MOL  

—a--  Nastolaan,  
leveäkaistainen  MOL  

«4»»  Lahteen,  
leveäkaistainen  MOL  

100 	200 	300 	400 	500  
Tuntiliikenne  

Kuva  8:  Keskinopeuden  riippuvuus  ajosuunnan tuntiliikennemäärästä Kujalassa 
 ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  toisella mittausjaksolla. 

- e?sinenMOL ____________________ 

."".. 	Lahteen,  
leveäkaistainen  MOL  

Kuva  9:  Keskinopeuden  riippuvuus  ajosuunnan tuntilIIkennemäärästä Vil/äh-
tee//a taval/isella  ja  /eveäkaistaisel/a moottoriliikennetie//ä  toisella mittausjaksol

-la. 

4.7 	Matkanopeudet 

Matkanopeuksia  laskettiin  rekisteritunnusmittausten  perusteella.  Rekisteritun-
nusmittausten Joutjärven  ja  Villähteen mittauspisteiden  välinen matka oli ennen- 
mittauksissa tavallisella  moottoriliikennetiellä  3 715 m  ja  jälkeen-mittauksissa  le-
veäkaistaisella moottoriliikennetiellä  3 727 m.  Mittauksia tehtiin perjantai- 
iltapäivän  ruuhkaliikenteessä  (ennen  2.6.1995  ja  jälkeen  31 .5.1996  klo  15-18) 

 ja  torstain  päiväliikenteen  aikana (ennen  8.6.1995  ja  jälkeen  6.6.1996  klo  12-
15).  Matkanopeudet ajoneuvotyypeittäin  ja  suunnittain  eri  mittauspäivinä  ennen 

 leveäkaistaisen moottoriliikennetien  rakentamista  ja sen  jälkeen ovat taulukossa  

100 

95 

90 

85 
0  

Villähde  22-28.6.95  ja  20.-26.6.96  
Keskinopeus  (km/h) 
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17.  Matkanopeudet  olivat jälkeen-mittausten aikana  leveäkaistaisella moottorilii-
kennetiellä  suuremmat kuin ennen-mittausten aikana tavallisella  moottorililken-
netiellä.  Erot olivat suurimmat henkilöautojen kohdalla  (3,1-5,7 km/h).  

Taulukko  17:  Matkanopeudet ajoneuvotyypeittäin  ja  suunnittain  tavallisella  ja 
 leveäkaistaisella moottonliikennetiellä Joutjärven  ja  Villähteen  välillä.  

Matkanopeus  (km/h)  
Tavallinen  mol  Leveäkaistainen  mol  Ajoneuvon tyyppi 

Joutjärveltä Villähteeltä Joutjärveltä Villähteeltä  
Itään länteen itään länteen  

Iltapäiväruuhka  2.6.1995  klo  15  -  18 31.5.1996  klo  15  -  18 
Ha 94,3 91,6 100,0 	 97,0 
La 87,9 85,0 92,9 	 97,2 
Ha  + pv  84,8 82,9 87,5 	 86,0 
Ka 84,0 83,2 85,5 	 83,8 
Pa 90,4 89,8 94,0 	 90,1  
Kaikki yhteensä  93,1 90,6 98,0 	 95,1  
Päiväliikenne  8.6.1995  klo  12  -  15 6.6.1996  klo  12  -  15 
Ha 96,2 92,0 99,3 	 97,6 
La 86,5 86,5 94,5 	 90,0 
Ha  ^ pv  86,3 86,2 83,9 	 87,6 
Ka 84,3 81,9 85,5 	 83,9 
Pa 91,0 89,2 93,9 	 92,5  
Kaikki yhteensä  93,9 89,9 95,6 	 94,1  

Kokonaisliikenteen  keskimääräinen  matkanopeus  oli molemmilla  tietyypeillä  
suurempi  Joutjärveltä  itään (Landesta Nastolaan päin) kuin  Villähteeltä  länteen  
ajettaessa.  Kaikkien ajoneuvojen  liikennemäärällä  painotettu keskimääräinen  
matkanopeus  päivä-  ja  iltapäiväliikenteen  havaintojen perusteella itään päin oli 
tavallisella  moottoriliikennetiellä  93,4 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliikenne

-tiellä  97,0 km/h.  Länteen päin vastaavat luvut olivat  90,3 km/h  ja  94,6 km/h. 
 Keskimääräiset  matkanopeudet  olivat nousseet hieman enemmän länteen kuin 

itään päin. 

Perjantain  ruuhkaliikenteen  aikana kaikkien  ajoneuvotyyppien  keskimääräiset  
matkanopeudet  olivat tavallisella  moottoriliikennetiellä  suuremmat  Joutjärveltä  
itään kuin  Villähteeltä  länteen päin.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  poik-
keuksen tekivät linja-autot (itään  6,  länteen  vain  yksi).  Kokonaisliikenteen  mat-
kanopeus  Itään kasvoi  4,9 km/h  ja  länteen  4,5 km/h.  

Torstain  päiväliikenteen  aikana ainoastaan  leveäkaistaisella moottoriliikenne-
tiellä  perävaunullisten  henkilöautojen  matkanopeudet  olivat suuremmat länteen 
kuin Itään päin. Kaikkien muiden  ajoneuvotyyppien matkanopeudet  olivat päivä- 
liikenteessä molemmilla  tietyypeillä  suuremmat itään kuin länteen päin  ajettaes

-sa.  Kokonaisliikenteen matkanopeus  itään päin kasvoi  päiväliikenteessä  1,7 
km/h  ja  länteen  4,2 km/h.  
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Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  laskettiin matkanopeuksia myös Joutjär
-yen  ja  Nastolan välillä. Joutjärven  ja  Nastolan mittauspisteiden väli oli  7 083 m. 

 Matkanopeudet ajoneuvotyypeittäin  ja suunnittain  ovat taulukossa  18.  Henkilö-
autojen  ja  kuorma-autojen matkanopeudet olivat Joutjärven  ja  Nastolan välillä 
suunnilleen yhtä suuret kuin Joutjärven  ja Villähteen  välillä. Pitempi välimatka ei 
siis muuttanut matkanopeuksia. Ruuhkamittauksissa, joissa henkilöautojen 
osuus oli suurempi kuin päivämittauksissa, kokonaisliikenteen matkanopeus oli 
suurempi kuin pälvämittauksissa kumpaankin ajosuuntaan. 

Taulukko  18:  Matkanopeudet ajoneuvotyypeittäinja suunnhttain Joutjätvenja 
 Nastolan välisellä leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä. 

Matkanopeus (kmlh)  

Joutjärveltä  itään Nastolasta Ajoneuvon tyyppi  
länteen  

lltapäiväruuhka  31 .5.1996  klo  15  -  18 
Ha 99,3 97,9 
La 92,9 94,0 

Ha  + pv  87,6 85,5 
Ka 85,5 84,6 
Pa 93,3 90,3  

Kaikki yhteensä  97,5 95,9  
Päiväliikenne  6.6.1996  klo  12  -  15 

Ha 98,4 97,0 
La 93,9 89,9  

Ha+pv  81,4 87,3 
Ka 85,0 83,8 
Pa 93,1 91,3  

Kaikki yhteensä  95,0 93,7  
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5 	AIKAVALIT  JA  JONOT  

5.1 	Jonossa ajavien  aikavälit  

Jonossa  ajaneiden  ajoneuvojen  aikavälien  prosenttiosuudet  vaihteluväleittäin  ja 
 ajosuunnittain  tavallisella  ja  leveäkaistaiseUa moottoriliikennetiellä Kujalassa 
 ensimmäisen  mittausjakson  aikana  on  esitetty kuvassa  10  ja  jälkimmäisen  mit

-tausjakson  aikana kuvassa  11  

•  Nastolaan, 
tavallinen  MOL  

•  Nastolaan. 
 leveäkaistainen MDL  

Lahteen, 
tavallinen  MOL 

EJ  Lahteen, 
 leveäkaistainen  MOL  

0-1 	1-2 	2-3 	3-4 	4-5  
Aikaväli  (s)  

Kuva  10:  Jonossa ajavien ajoneuvojen aikavälien prosenttiosuudet suunnittain 
Kuja/assa ensimmäisen mitta usjakson aikana  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä. 

Kujala  22-28.6,1995  ja  21-27.6.1996  
Prosentti  (%)  
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Kuva  11:  Jonossa ajavien ajoneuvojen aikavälien prosenttiosuudet suunnittain 
Kuja/assa toisen mitta usjakson aikana tavallise/la  ja  Ieveäkaistaisel/a moottorilii-
kenne  tiellä. 
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Kujalassa  lyhyiden  0-1  sekunnin aikavälien osuus oli Nastolaan päin ajaneilla 
molemmilla mittausjaksoilla  ja  molemmilla tietyypeillä selvästi suurempi kuin 
Lahteen päin ajaneilla. Ensimmäisellä mittausjaksolla lyhyiden aikavälien osuus 
tavallisella moottoriliikennetiellä oli Nastolaan päin  7,4  %  ja  Lahteen päin  3,2  %. 
Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  vastaavat osuudet olivat  27,9  %  ja 

 17,5  %. Juhannusajan mittausjaksolla  tavallisella moottoriliikennetiellä lyhyiden 
aikavälien osuus Nastolaan päin oli  6,2  %  ja  Lahteen päin  2,7  %. Leveäkaistai-
sella moottoriliikennetiellä  vastaavat osuudet olivat  26,3  %  ja  16,1  %.  

Suurin  osa  kuljettajista ajoi molemmilla mittausjaksoilla sekä tavallisella että 
leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä jonossa  1 —2  sekunnin aikavälein. Näiden 
prosenttiosuus oli kuitenkin pudonnut Nastolaan päin ajaneilla ennen-mittausten 
noin  40  prosentista hieman yli  30  prosenttiin. Lahteen päin prosenttiosuudet 
olivat pysyneet suunnilleen samoina. Aikavälillä  2-3 s  ajaneiden  osuus oli pu-
donnut noin  10  %  molemmissa ajosuunnissa. Yli  2 s  aikavälillä ajaneilla ei ollut 
kummallakaan tietyypillä selviä suunnittaisia eroja. 

Villähteen  kohdalla lyhyiden  0-1  sekunnin aikavälien osuus oli tavallisella 
moottoriliikennetiellä Lahteen päin molemmilla mittausjaksoilla noin kaksinker-
tainen Nastolaan päin ajaneislin verrattuna  (kuvat  12  ja  13).  Nastolaan päin 

osuus oli  4,6  —  5,0  %  ja  Lahteen päin  9,9  —  10,3  %. Leveäkaistaisella  moottori-
liikennetiellä ei ollut lyhyiden aikavälien eikä kummallakaan tietyypillä suurempi-
en  aikavälien  osuudessa selviä suunnittaisia eroja. Villähteen kohdalla suunnit-
tainen ero  1 —2  sekunnin  ja  2-3  sekunnin aikavälillä ajaneiden prosenttiosuuk-
sissa oli  täten  molemmilla tietyypeillä pienempi kuin Kujalassa.  
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Kuva  12:  Jonossa aja  ylen  ajoneuvojen aika välien prosenttiosuudet suunnittain 
Vilähteellä ensimmäisen mittausjakson aikana tavallisella  ja leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä. 



Tavallisen  ja  leveäkaistaisen moottoriliikennetien liikennevirran  ominaisuudet 	35  
Vt  12 Lahti  -  Uusikylä 
AIKAVALIT  JA  JONOT  

p.  riLi  :1 Ii  

Vifiähde  22-28.6.1995  ja  20-266.1996  
Prosentti (%)  
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Kuva  13:  Jonossa ajavien ajoneuvojen aikavälien prosenttiosuudet suunnittain 
Vilähteellä toisen mitta usjakson aikana  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella  moottori-
liikennetiellä. 

Lyhyiden aikavälien  (0-1  sekuntia) prosenttiosuus oli leveäkaistaisella mootto-
riliikennetiellä selvästi suurempi kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. Lyhyiden 
aikavälien prosenttiosuus oli kasvanut Kujalassa  3-7  prosentista  16  ja  27  pro-
sentin välille  ja  Villähteellä  5-10  prosentista  17  ja  19  prosentin välille. Jonoissa 
ajettiin leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä entistä lähempänä edellä olevaa 
ajoneuvoa  ja  odotettiin sopivaa ohituspaikkaa.  

5.2 	Jonopituudet 

Ajoneuvojonojen  keskimääräiset pituudet tavallisella  ja  leveäkaistaisella mootto-
riliikennetiellä Kujalassa  ja  Villähteellä  näkyvät taulukosta  19.  Jonopituuksiin  ei 
ole laskettu mukaan jonon ensimmäistä ajoneuvoa, koska tämän ajoneuvon 
kuljettaja voi vapaasti valita nopeutensa. Jonot olivat leveäkaistaisella moottori-
liikennetiellä molemmilla mittausviikoilla  ja  molemmilla mittauspaikoilla lyhyem-
piä kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. Eniten jonot olivat lyhentyneet Juhan-
nusviikolla. Tähän vaikuttaa osaltaan Juhannuksen menoliikenteen puuttuminen 
leveäkaistaiselta moottoriliikennetieltä kokonaan Kujalasta  ja  osittain Villähteel

-tä.  
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Taulukko  19:  Jonojen  keskimääräiset pituudet  ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä Kujalassa  ja  Villähteellä. 

Mittausjakso Jonojen  keskimääräiset pituudet 
(ajon) 

Kujala Villähde  ______________ 

Tavallinen  mol  
9.  -  14.6.1995 2,55 2,38 

22.  -  28.6.1995 2,48 2,36  
Leveä  mol  

7-12.6.1996 2,09 1,76 
20-27.6.1996 1,81 1,61  

Molemmilla  tietyypeillä  jonot olivat  Kujalan  kohdalla keskimäärin hieman  pitem-
pia  kuin  Villähteen  kohdalla. Ensimmäisen  mittausjakson  aikana jonot olivat 
sekä  Kujalassa  että  Villähteellä  jonkin verran pitempiä kuin toisen  mittausjakson  
aikana molemmilla  tietyypeillä. Mittauspaikasta  ja  ajankohdasta riippuen tavalli-
sella  moottoriliikennetiellä  noin  68-70  %  ja  leveäkaistaisella moottorillikenne

-tiellä noin  71 -76  % jonoista  muodostui  vetäjästä  ja  yhdestä  tai  kandesta ajo- 
neuvosta. Lyhyiden  jonojen  osuus oli lisääntynyt  leveäkaistaisen moottorilliken-
netien  rakentamisen jälkeen.  

5.3 	Jonossa ajavien määrät  

Jonoprosentit suunnittain Kujalan  ja  Villähteen  kohdalla tavallisella  ja  leveä -
kaistaisella moottoriliikennetiellä  näkyvät taulukosta  20.  Ruuhka-aikojen jono- 
prosentit ovat suluissa.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä jonoprosentit  
olivat yleensä pienemmät kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä  vastaavana 
ajankohtana. Ainoa poikkeus oli  Kujalan  ruuhka-ajan  jonoprosentti  Nastolaan 
päin ensimmäisellä  mittausjaksolla.  Eniten  jonoprosentit  olivat pienentyneet 
ruuhka-aikoina Lahteen päin. 

Taulukko  20:  Jonoprosentit suunnittain  tavallisella  ja  leveäkaistaisella  moottori-
liikennetiellä Kujalan  ja  Vilähteen  kohdalla (suluissa ruuhka-aikojen jonopro

-sentit)  

Mittausjakso  suunta Nopeuksien keskiarvot  (km/h)  
Kujala Villähde  ____________ ____________ 

9.-14.6.95  Nastolaan  50,1  %  (54,6  %)  47,0  %  (54,3  %)  
Normaali  mol  Lahteen  51,8% (59,7%) 52,1  %  (59,1  %)  

22.-28.6.95  Nastolaan  46,3  %  (53,6%) 44,4% (51,8%)  

Normaali  mol  Lahteen  50,0% (58,5%) 51,0% (58,3%) 

7.-12.6.96  Nastolaan  49,5  %  (57,1  %)  44,5  %  (51,3  %)  

Leveä  mol  Lahteen  45,7  %  (51,0  %)  44,0  %  (48,9  %)  

20.-27.6.96  Nastolaan  44,5% (51,2%) 41,2% (48,5%)  
Leveä  mol  Lahteen  43,1  %  (50,8  %)  40,5  %  (49,4  %) 
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Jonossa ajavien ajoneuvojen prosenttiosuudet kaikista ajoneuvoista olivat taval-
lisella moottoriliikennetiellä Lahteen päin suuremmat kuin Nastolaan päin. Ero 
vaihteli  1 ,7:n  ja  5,6 %:n  välillä. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä taas jono- 
prosentit olivat  0,7-3,8  %  suuremmat Nastolaan kuin Lahteen päin. Ruuhka- 
aikoina ero oli suurempi. Ensimmäisellä mittausjaksolla jonoprosentti oli mo-
lemmilla tietyypeillä pääsääntöisesti suurempi kuin toisella mittausjaksolla. 
Ruuhka-aikoina tavallisella moottoriliikennetiellä kuljettajista  52-60  %  eli yli 
puolet ajoi jonossa. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä jonossa ajoi ruuhka- 
aikoina  49-57  %  kuljettajista. 

Jonossa ajamaan joutuvien ajoneuvojen osuuden riippuvuutta tuntiliikennemää-
rästä  on  tarkasteltu lineaaristen regressiosuorien avulla. Tuntilukennemäärinä 

 on  käytetty tuntien keskimääräistä liikennemäärää. Suorat ovat muotoa: 

jonoprosentti =  a  +  b x  suunnan  tuntiliikennemäärä. 

Vakioiden  a  ja  b  arvot sekä selitysasteet kullekin suoralle näkyvät tavallisella 
moottoriliikennetiellä tehtyjen mittausten osalta taulukosta  21  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  tehtyjen mittausten osalta taulukosta  22.  Selitysasteet  oli-
vat kaikille suorille yli  90  %  molemmilla tietyypeillä. Tuntiliikennemäärän lisään-
tyessä sadalla ajoneuvolla jonoprosentti kasvoi tavallisella moottoriliikennetiellä 

 14-16  %ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  13-16%.  

Taulukko  21:  Jonoprosentin  riippuvuus  tuntilllkennemäärästä Kujalassa  ja  VII-
lähtee/lä suunnittain  ta  vallisella moottoriliikennetiellä.  

Vakiot  9.-I 4.6.1995 22.- 28.6.1995  

ja  

regres- 
sio 

Kujala Villähde Kujala Villähde 

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen  

Nas- 
tolaan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen 

a 8,17 11,77 5,10 14,32 7,80 9,25 6,88 14,68 
b 0,142 0,140 0,142 0,135 0,147 0,159 0,143 0,142  
______  95,7% 92,7% 97,7% 94,1  %  92,9% 91,3% 91,2% 91,0%  

Taulukko  22:  Jono prosentin riippuvuus  tuntiliikennemäärästä Kujalassa  ja  Vii
-lähteellä suunnittain leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  

Vakiot  7.-12.6.1996 20.-27.6.1996  

ja  Kujala Villähde Kujala Villähde 

regres- 
sio 

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen  

Nas- 
tolaan  

Lah- 
teen  

Nasto- 
laan  

Lah- 
teen 

a 7,26 7,99 6,48 4,89 7,52 8,72 6,57 6,59 
b 0,145 0,126 0,127 0,130 0,155 0,131 0,135 0,131 
R2 96,2  %  96,8  %  95,4  %  97,1  %  90,8  %  93,0  %  90,4  %  92,9  % 

Jonoprosentin  riippuvuus ajosuunnan tuntiliikennemäärästä tavallisella  ja  leveä- 
kaistaisella moottoriliikennetiellä näkyy ensimmäiseltä mittausjaksolta kuvissa 

 14-15.  Kujalassa  ja  Villähteellä  ensimmäisellä mittausjaksolla Nastolaan päin 
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ei eri tietyyppien välillä ollut juuri eroa. Lahteen päin jonoprosentit olivat leveä-
kaistaisella moottoriliikennetiellä paikasta  ja  liikennemäärästä  riippuen  5-10  % 

 pienempiä kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. 

Kujala  9-14.6.1995  ja  7.-i 2.6.1996  
Jonoprosentti (%)  

100  _____________________  

80 

60 

40 

20  

0 	100 	200 	300 	400 	500  

Tuntiliikennemäärä  

Kuva  14:  Jonoprosentin  riippuvuus tuntiliikennemäärästä suunnittain Kuja/assa 
 ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  ensimmäisellä mittausjak-

solla. 

Villähde9.-14.6.1995ja7. -12,6.1996  
Jonoprosentti (%)  

100  ______________________  

80 

60 

40 

20  

0' 
0 	100 	200 	300 	400 	500  

Tuntiliikennemäärä  

Kuva  15:  Jonoprosentin  riippuvuus tuntiliikennemäärästä suunnittain Vilähteellä 
tavallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  ensimmäisellä mitta usjak

-so/la.  

Juhannusviikolla Kujalassa jonoprosenttien ero tietyyppien välillä oli liikenne- 
määrän kasvaessa Nastolaan päin hieman suurempi kuin ensimmäisellä  mit

-tausviikolla.  Lahteen päin ero oli suunnilleen sama kuin ensimmäisellä mittaus- 
viikolla. Villähteellä Juhannusviikolla ei Nastolaan päin ollut suuria eroja eri  tie- 
tyyppien välillä. Lahteen päin jonoprosentti oli samalla liikennemäärällä  10-

15  %  suurempi tavallisella kuin leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  

—.-Nastolaan, ennen 
—e-Lahteen, ennen 
-Nastolaan, jälkeen  
••O»  Lahteen, jälkeen 

.  

—.-Nastolaan, ennen  
—r-  Lahteen, ennen 
-Nastolaan, jälkeen  
««0»  Lahteen, jälkeen  

A 

A  
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Kujala  22-28.6.1995  ja  21-27.6.1996 
 Jonoprosentti (%)  

I  UU  

—.-Nastolaan, ennen 
 80 —a-  Lahteen, ennen 

—«Nastolaan, jälkeen 

 60 
	•'0»  Lahteen, jälkeen  

40  

2 

0 	100 	200 	300 	400 	500  
Tuntillikennemaara  

Kuva  16:  Jonoprosentin  riippuvuus tuntiliikennemäärästä suunnittain Kujalassa 
 ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  toisella mitta usjaksolla. 

ViIlähde  22-28.6.1995  ja  20-26.6.1996  
Jonoprosentti (%)  

100  ______________________  
—.-Nastolaan, ennen  

80  —.-Lahteen, ennen 	_______________________  
—*Nastolaan, jälkeen  

6o 1 ahteenJ:I.  
0 	100 	200 	300 	400 	500  

Tuntiliikennemäärä  

Kuva  17:  Jonoprosentin  riippuvuus tuntiliikennemäärästä suunnittain Villähteellä 
 ta  vallisella  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  toisella mitta usjaksolla. 
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6 	OHITUKSET 

Ohitusten  määrää mitattiin  Joutjärven eritasoliittymän  ja  Villähteen levähdysalu-
een  välillä (ennen  3 715 m  ja  jälkeen  3 727 m).  Seurantaa tehtiin  rekisteritun-
nusmenetelmällä  kolme tuntia ruuhka-aikana  ja  päivätiikenteen  aikana. Tarkas-
telussa ovat mukana  ajoneuvot,  joiden  matkanopeus  oli vähintään  50 km/h  ja 

 enintään  150 km/h.  Ruuhka-aikana perjantai-iltapäivällä  (2.6.1995  ja  31.5.1996) 
 ajoi  tarkastelujakson  aikana  Joutjärveltä  itään tavallisella  moottoriliikennetiellä 
 1 410  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  1 215  tarkasteluun mukaan otet-

tua ajoneuvoa sekä  Villähteeltä  länteen ennen  leveäkaistaisen moottoriliikenne
-tien rakentamista  1178  ja  rakentamisen jälkeen  1 064  tarkasteluun mukaan 

otettua ajoneuvoa.  Päiväliikenteen tarkastelujakson  aikana ajoi  Joutjärveltä 
 itään tavallisella  moottoriliikennetiellä  808  tarkasteluun mukaan otettua ajoneu-

voa  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  (6.6.1996) 904  ajoneuvoa sekä 
 Villähteeltä  länteen ennen  leveäkaistatien  rakentamista  779  ajoneuvoa  ja  raken-

tamisen jälkeen  907  ajoneuvoa. 

Perjantai-iltapäivän  ohittajista Joutjärveltä  Itään hieman yli  90  %  oli henki-
löautoja (ennen  621/667  ja  jälkeen  1 150/1 245).  Villähteeltä  länteen perjantai- 
iltapäivän  ohittajista  oli noin  95  %  henkilöautoja (ennen  308/321  ja  jälkeen 

 81 1/857).  Joutjärveltä  itään  päiväliikenteen ohittajista  myöskin hieman yli  90  % 
 oli henkilöautoja (ennen  306/323  ja  jälkeen  523/568).  Villähteeltä  länteen päivä- 

liikenteen  ohittajista  oli henkilöautoja hieman  alle  90  %  (ennen  230/257  ja  jäl-
keen  357/410).  

Aktiivisten  ohitusten  eli  ohitettujen  ajoneuvojen määrä tavallisella  ja  leveäkais-
taisella moottoriliikennetiellä Joutjärven  ja  Villähteen  välillä  ajoneuvotyypeittäin 

 näkyy taulukosta  23.  Iltapäiväruuhkan  aikana aktiivisten  ohitusten  määrä ajo-
neuvoa kohden  Joutjärveltä  itään oli  leveäkaistaisella mootoriliikennetiellä  noin 
kaksinkertainen tavalliseen  moottoriliikennetiehen  verrattuna. Länteen päin ero 
oli tätäkin suurempi.  Päiväliikenteen  aikana aktiivisten  ohitusten  määrä  ajorieu-
voa  kohden  Joutjärveltä  itään oli  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  myös 
noin kaksinkertainen tavalliseen  moottoriliikennetiehen  verrattuna. Etenkin 
henkilö-  ja  pakettiautojen  tekemät  ohitukset  olivat lisääntyneet. Länteen päin 
aktiivisten  ohitusten  määrä oli  päiväliikenteen  aikana  leveäkaistaisen moottorilii-
kennetien  rakentamisen jälkeen kasvanut  vain  hieman.  
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Taulukko  23:  Aktiivisten ohitusten määrä ajoneuvotyypeittäin  ja  ajosuunnittain  
ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Joutjärven  ja  Villähteen  vä-
lillä. 

Aktiivisia ohituksia  (akt.ohit.Iajon.)  

Tavallinen  mol  Leveäkaistainen  mol  Ajoneuvon tyyppi 

Joutjärveltä Villähteeltä Joutjärveltä Villähteeltä  
itään länteen itään länteen  

lltapäiväruuhka  2.6.1995  klo  15  -  18 31.5.1996  klo  15  -  18 
Ha 0,5 0,3 1,1 0,9 
La 0,0 0,0 0,3 4,0 
Ha  + pv  0,0 0,0 0,1 0,2 
Ka 0,0 0,0 0,1 0,0 
Pa 0,3 0,1 0,8 0,4  
Kaikki yhteensä  0,4 0,2 1,0 0,8  
Päiväliikenne  8.6.1995  klo  12  -  15 6.6.1996  klo  12  -  15 
Ha 0,4 0,4 0,8 0,5 
La 0,0 0,2 0,0 0,6 
Ha  + pv  0,2 0,0 0,1 0,1 
Ka 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pa 0,1 0,2 0,4 0,5  
Kaikki yhteensä  0,3 0,3 0,6 0,4  

Passiivisten ohitusten eli ohitetuksi tulemisen määrä ajoneuvotyypeittäin Jout-
järven  ja Villähteen  välillä tavallisella  ja leveäkaistaisella moottorillikennetiellä 

 näkyy taulukosta  24.  Iltapäiväruuhkan  aikana kaikkia muita ajoneuvotyyppejä 
paitsi Joutjärveltä Itään kulkevia linja-autoja ohitetaan leveäkaistaisella moottori-
liikennetiellä enemmän kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. Linja-autoja tar-
kastelussa oli mukana hyvin vähän, joten niiden kohdalla  tulos  saattaa johtua 
satunnaisvaihtelusta. Kuorma-autojen ohittamiset ovat lisääntyneet eniten. Ajo- 
suuntien välinen ero oli tasoittunut leveäkaistaisen moottoriliikennetien rakenta-
misen jälkeen. Päiväliikenteen aikana erot eri tietyyppien välillä olivat pienem-
mät  ja  linja-autoja lukuunottamatta myös samansuuntaiset kuin ruuhkaliikenteen 
aikana. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä ohitettiin etenkin kuorma-autoja 

 ja perävaunullisia  henkilöautoja enemmän kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. 
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Taulukko  24:  Passiivisten ohitusten määrä ajoneuvotyypeittäin  ja  ajosuunnittain 
 ta  va/lise/la  ja  leveäkaistaisella moottonliikennetiellä Joutjärven  ja  Villähteen  vä-

lillä. 

Passiivisia ohituksia  (pass.ohit./ajon.)  

Tavallinen  mot  Leveäkaistainen  mol Ajoneuvon tyyppi 

Joutjärveltä Villähteeltä Joutjärveltä Villähteeltä  
itään länteen itään länteen  

Htapäiväruuhka  2.6.1995  klo  15 -18 31.5.1996  klo  15-18 
Ha 0,3 0,1 0,7 0,5 

La 0,9 0,4 1,0 1,0  

Ha+pv  1,7 1,1 3,0 2,2 

Ka 1,2 0,9 2,9 2,5 

Pa 0,6 0,4 1,6 1,4  
Kaikki yhteensä  0,4 0,2 1,0 0,8  
Päiväliikenne  8.6.1995  klo  12  -  15 6.6.1996  klo  12  -  15 
Ha 0,2 0,2 0,3 0,2 

La 0,6 0,8 1,1 0,2  

Ha+pv  0,3 0,5 1,4 0,8 

Ka 1,0 0,8 1,4 1,1 

Pa 0,7 0,3 0,7 0,5  

Kaikki yhteensä  0,3 0,3 0,6 0,4  

Yksittäisten ajoneuvojen  ja  liikennevirran ohitustiheydet Joutjärven  ja  Villähteen 

 välillä mittaussuunnittan  ja  -päivittäin ennen leveäkaistaisen moottoriliikennetien 

rakentamista  ja  rakentamisen jälkeen näkyvät taulukosta  25.  Yksittäisten ajo-
neuvojen ohitustiheydet olivat Joutjärveltä itään päin kuljettaessa leveäkaista-
tien rakentamisen jälkeen noin kaksinkertaiset tavalliseen moottoriliikennetiehen 
verrattuna. Villähteeltä länteen perjantai-iltapäivän ruuhkaliikenteessä yksittäis-
ten ajoneuvojen ohitustiheys oli leveäkaistatien rakentamisen jälkeen noin ne-
linkertainen tavalliseen moottoriliikennetiehen verrattuna. Päiväliikenteen aikana 
yksittäisten ajoneuvojen ohitustiheys Villähteeltä länteen oli leveäkaistaisen 
moottoriliikennetien rakentamisen jälkeen lisääntynyt  vain  hieman. 

Liikennevirran ohitustiheys  oli perjantain ruuhkaliikenteen mittausten aikana 
leveäkaistaisella moottoriliikennetieilä itään kolme kertaa  ja  länteen Landen 
suuntaan viisi kertaa niin suuri kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. Myös päi-
välilkenteen aikana tehdyissä mittauksissa liikennevirran ohitustiheys oli leveä-
kaistaisella moottoriliikennetiellä suurempi kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. 
Erot eri ajosuunnissa eivät kuitenkaan olleet yhtä suuret kuin ruuhkaliikenteen 

aikana. 
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Taulukko  25:  Yksittäisen ajoneuvon  ja  liikenne virran ohitustiheydet tavallisella  ja 
 leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä Joutjäiven  ja  Villähteen  välillä mittaus-

suunnittain  ja  -päivittäin. 

Mittaus- Yksittäisen ajon. ohitustiheys 
ajankohta  (ohit.Iajon.km) 

Joutjärveltä  itään Villähteeltä  länteen _______________ 
Tavallinen  mol  
2.6.199515-18 0,108 0,054 
8.6.1995 12-15 0,081 0,081  
Leveä  mol  
31.5.1996 15-18 0,268 0,215 
6.6.199612-15 0,161 0,107  

Miattaus-- Liikennevirranohitustiheys (ohit./kmh)  

Joutjärveltä  itään Villähteeltä  länteen ajankohta 

Tavallinen  mol  
2.6.199515-18 55 24 
8.6.199512-15 24 24  
Leveä  mol  
31.5.1996 15-18 160 125 
6.6.1996 12-15 50 35  

Ohitustiheyksiä  laskettiin  leveäkaistaisen moottoriliikennetien  rakentamisen jäl-
keen myös  Joutjärven  ja  Nastolan välille (taulukko  26).  Pidemmällä, seitsemän 
kilometrin matkalla ei yksittäisten ajoneuvojen eikä  liikennevirran ohtustiheyk-
sissä  ollut selvää, systemaattista eroa  lyhyempään  väliin  Joutjärvi—Villähde  
verrattuna.  Ohitustiheyksissä  ei myöskään eri  ajosuuntien  välillä ollut havaitta-
vissa selviä eroja  Joutjärven  ja  Nastolan välisellä matkalla. 

Taulukko  26:  Yksittäisen ajoneuvon  ja  liikennevirran ohitustiheydet leveäkaistai
-se/la  moottoriliikennetiellä Joutjärven  ja  Nastolan välillä mittaussuunnittain  ja  - 

 päivittäin. 

Mittaus- 
ajankohta 

_______________ 

Yksittäisen ajon. ohitustiheys 
(ohitiajon.km) 

Joutjärveltä  itään Nastolasta länteen  
31.5.199615-18 
6.6.1996 12-15 

0,226 
0,155 

0,226 
0,127  

Mittaus- 

ajankohta 

Liikennevirran ohitustiheys (ohitikmh)  

Joutjärveltä  itään Nastolasta länteen  
31.5.199615-18 
6.6.1996 12-15 

135 
49 

130 
40  
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7 	TALVIKUNNOSSAPITO 

Talvikunnossapitoa  seurattiin Landen tiemestaripiirissä Landen  ja  Nastolan väli-
sellä tavallisella moottoriliikennetiellä sekä uudella leveäkaistaisella mooftorilii-
kennetiellä. Vertailuteinä olivat lisäksi Landen eteläpuolinen moottoriliikennetie 

 Vt  4  ja ohituskaistatie  Lahti  -  Heinola vt:llä  4  Landen pohjoispuolella. Eri mootto-
riliikennetietyyppien vertailu tehtiin haastattelemalla Landen tiemestaripilrin  tie- 
mestaria  ja kunnossapitokaluston  kuljettajia. 

Talvikunnossapidon menetelmissä  ei ole eroa tavallisen  ja leveäkaistaisen 
moottoriliikennetien  välillä eivätkä landöt ole lisääntyneet. Liukkauden torjumi-
seksi tarvittava suolaus ei ole olennaisesti lisääntynyt leveäkaistaisen moottori-
liikennetien rakentamisen jälkeen. Suolaa tarvitaan kuitenkin leveämmästä ajo-
radasta johtuen  10-20  %  enemmän kuin tavallisella moottoriliikennetiellä.  Kol-
mikaistaisella ohituskaistatiellä suolaustarve  on  noin  25  %  tavallista moottorilii-
kennetietä suurempi. Höyläystarve  on  Landen  ja Uudenkylän  välisellä leveä-
kaistatiellä puolet tavallisella moottoriliikennetiellä tarvittavasta, koska leveät 

kaistat  ja  riittävän suuri liikennemäärä estävät reunapolanteen muodostumista. 
Keskipolannetta muodostuu kuitenkin hieman tavallista moottoriliikennetietä 
enemmän. 

Auraus  suoritetaan leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä pariaurauksena kah-
den auton ajaessa peräkkäin. Toisessa autossa  on  tarvittaessa suola-automaatti 

toiminnassa  ja  toisessa  on  alustaterä.  Toisessa  aura-autossa  on  kääntyvä kak-
sikkoteräaura,  jolla  rampin suiden  puhdistaminen sujuu helposti. Polannetta 
leveiden kaistojen välille ei kuijettajien mielestä jäänyt. Leveäkaistaisen mootto-
riliikennetien auraaminen leveillä auroilla, joilla työleveys sivuauran kanssa  on 

 vanhoilla auroilla  4,60-4,70 m  ja  uusilla  5 m,  koettiin turvallisemmaksi kuin pe-
rinteisen moottoriliikennetien auraaminen. Leveäkaistaisella moottoriliikenne-
tiellä  aura  mahtuu kokonaan yhden ajosuunnan kaistalle. Tavallisella moottorilil-
kennetiellä joudutaan ajamaan osaksi vastaan tulevien ajoneuvojen kapeahkolla 
kaistalla. 
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Uusi noin  20 km  pitkä leveäkaistainen rnoottoriliikennetie avattiin vt:llä  12  Lah-
den  ja  Uudenkylän  välillä syksyllä  1995.  Kenttämittauksia  tehtiin kesäkuussa 

 1995  tavallisella moottoriliikennetiellä ennen muutostöiden aloittamista  ja  kesä-
kuussa  1996  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  Tavoitteena oli selvittää 
rakentamisen vaikutuksia nopeustasoon, aikaväleihin, jonoutumiseen  ja  ohitus- 
ten  määrään sekä talvikunnossapitoon. 

Siirrettävien  automaattisten liikenteen mittausasemien avulla mitattiin liikenne- 
määrät, ajonopeudet  ja  aikavälit.  Mittauksia tehtiin kummallakin tietyypillä kah-
dessa silmukkamittauspisteessä Kujalassa  ja  Villähteellä  kesäkuun alkupuolella 
sekä Juhannuksen aikana  ja  heti  sen  jälkeen. Ohitusten määrien selvittämiseen 
käytettiin rekisteritunnusmenetelmää. Rekisteritunnusmittauksia tehtiin kesä-
kuun alussa perjantaina iltapäivällä ruuhkaliikenteen aikana  ja  torstaina päivälii-
kenteen aikana. 

Mitattu keskivuorokausiliikenne oli normaalilla moottoriliikennetiellä kesäkuun 
alussa molemmilla mittauspaikoilla noin  10 000  ajon/vrk  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  noin  10 200  ajon/vrk.  Juhannuksen aikaikoihin liikenne- 
määrä oli tavallisella moottoriliikennetiellä välillä  8 700-8 800  ajon/vrk  ja  leveä-
kaistaisella tiellä  8 700  ajon/vrk.  Raskaiden ajoneuvojen osuus liikennemäärästä 
oli tavallisella moottoriliikennetiellä kesäkuun alussa päivällä noin  9  %  ja  yöllä 
noin  12%  sekä leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä päivällä noin  10  %ja  yöllä 
noin  13  %.  Kesäkuun loppupuolella raskaiden ajoneuvojen osuus liikennemää-
rästä oli tavallisella moottoriliikennetiellä päivällä noin  7  %  ja  yöllä noin  9  %  sekä 
leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä päivällä noin  8  %  ja  yöllä noin  11  %.  

Kaikkien ajoneuvojen aritmeettinen keskinopeus oli leveäkaistaisella moottorilil-
kennetiellä selvästi suurempi kuin tavallisella moottoriliikennetiellä. Kujalan koh-
dalla aritmeettinen keskinopeus vaihteli tavallisella moottoriliikennetiellä ajo- 
suunnasta  ja  ajankohdasta riippuen välillä  92,4-93,5 km/h  ja  leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä  välillä  96,0-96,7 km/h.  Villähteen  kohdalla kaikkien ajo-
neuvojen ennen-tilanteen aritmeettinen keskinopeus  94,1 —96,0 km/h  sekä jäI

-keen-mittausten keskinopeus  98,3-100,0 km/h  oli korkeampi kuin Kujalassa. 
Aritmeettiset keskiarvot olivat  1,1-2,1 km/h  suuremmat kuin  harmoniset  keski- 
arvot. Päivällä ajettiin leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  2,5-4,6 km/h  ja 

 yöllä  1,7-5,9 km/h  nopeammin kuin ennen. Yöllä liikennemäärien ollessa pieniä 
oli aritmeettinen keskinopeus tavallisella moottoriliikennetiellä  0,6-2,5  kmlh  ja 

 leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  0,9-2,9 km/h  korkeampi kuin päivällä. 

Kevyiden ajoneuvojen keskinopeus oli leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 
 3,2-5,3 km/h  ja  raskaiden kuorma-  ja  linja-autojen  0,7-2,9 km/h  suurempi kuin 

tavallisella moottoriliikennetiellä. Kevyiden ajoneuvojen keskinopeudet olivat 
suunnasta, mittauspaikasta  ja  -jaksosta  riippuen tavallisella moottoriliikennetiellä 

 9,4-16,5 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  12,2-17,8 km/h  suu-
remmat kuin raskaiden ajoneuvojen keskinopeudet. Suurimmillaan ero ajoneu-
voryhmien välillä oli kummallakin tietyypillä Kujalan kohdalla olleessa Nastolan 
suunnan loivassa ylämäessä. 
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Jonossa ajavien ajoneuvojen keskinopeus oli noussut  leveäkaistaisen  moottori-
tien rakentamisen jälkeen enemmän kuin vapaiden ajoneuvojen. Nousu oli jo-
nossa  3,2-5,8 km/h  ja  vapailla ajoneuvoilla  1,7-3,8 km/h.  Vapaiden ajoneuvo-
jen keskinopeus oli tavallisella  moottoriliikennetiellä  3,5-7,1 km/h  ja  leveäkais-
taisella moottoriliikennetiellä  1,8-4,5 km/h  suurempi kuin jonossa ajavien. Ero 
oli molemmilla  tietyypeillä  suurimmillaan  Kujalan  kohdalla Lahteen päin  kulke

-villa  ajoneuvoilla. Jonossa ajavien  keskinopeudet  olivat  Kujalan  kohdalla mo-
lemmilla  tietyypeillä  pienemmät Lahteen päin kuin Nastolaan päin. Lahteen päin  
ajettaessa  oltiin  jo  lähellä  moottoriliikennetien  päätepistettä  ja  lähestyttiin  Jout-
järven  eritasoliittymää.  Nastolaan päin  ajettaessa poistuttiin liittymäalueelta. 
Villähteen  kohdalla jonossa ajavien  keskinopeudet  olivat sekä ennen- että jäi

-keen-mittauksissa molempiin suuntiin suunnilleen yhtä suuret.  

Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä keskinopeudet  olivat  aamuruuhkan  aika-
na  1,8-5,3 km/h  ja  iltapäiväruuhkan  aikana  3,4-6,2 km/h  suuremmat kuin ta-
vallisella  moottoriliikennetiellä.  Selviä  suunnittaisia  eroja ei ollut  kummallakaari 

tietyypillä.  Juhannuksena  ja sen  jälkeen ruuhka-aikojen  keskinopeudet  olivat 
tavallisella  moottoriliikennetiellä  jonkin verran suurempia kuin kesäkuun alku-
puolella, jolloin  työmatkaliikennettä  oli enemmän.  Leveäkaistaisella moottorilii-
kennetiellä  eroa ei enää ollut. 

Kaikkien ajoneuvojen aritmeettisten  keskinopeuksien keskihajonnoissa  ei ollut 
selvää eroa eri  tietyyppien  välillä.  Keskihajonnat  olivat molemmilla  tietyypeillä  
yöllä suuremmat kuin päivällä. Syynä  on  keskihajontaa  lisäävien suurten ylino-
peuksien suurempi osuus yöllä kuin päivällä. Kevyiden ajoneuvojen  nopeuksien 

keskihajonnat  olivat  ylinopeuksista  johtuen yleensä suuremmat kuin raskaiden 
ajoneuvojen  nopeuksien keskihajonnat. Suunnittain  ei kevyiden ajoneuvojen  no

-peuksien keskihajonnoissa  ollut  tietyyppien  välillä paljoakaan eroa. Raskaiden 
ajoneuvojen  keskinopeuksien keskihajonnat  olivat  Kujalassa  molemmilla  tietyy-

peillä  selvästi pienemmät Lahteen päin alamäkeen kuin Nastolaan päin ylämä-
keen.  Villähteen  kohdalla ei ollut selviä  suunnittaisia  eroja. 

Kaikkien ajoneuvojen  v85-nopeudet olivat suuremmat kuin nopeusrajoitus  ja  le
-veäkaistaisella moottoriliikennetiellä  päivällä  3-5 km/h  ja  yöllä  2-4 km/h  suu-

remmat kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä.  Yöllä  v55-nopeudet olivat molem-
milla  tietyypeillä  2-4 km/h  suuremmat kuin päivällä. Kevyiden ajoneuvojen  v85- 

nopeus oli  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  3-5 km/h  suurempi kuin taval-
lisella  moottoriliikennetiellä  samana ajankohtana. Raskaiden ajoneuvojen  v85- 

nopeudet olivat pysyneet suunnilleen ennallaan. Kevyiden ajoneuvojen  v85- 

nopeudet olivat tavallisella  moottoriliikennetiellä  13-16 km/h  ja  leveäkaistaisella 

moottoriliikennetiellä  17-19 km/h  suuremmat kuin raskaiden ajoneuvojen. 

Kevyiden ajoneuvojen  nopeuksien summakäyrien  perusteella  v15-nopeus oli  
tavalliselia moottoriliikennetiellä  80-81 km/h  ja  leveäkaistaisella moottoriliiken-

netiellä  6-7 km/h  korkeampi eli  86-88 km/h.  Vastaavat  v50-nopeudet olivat  90-
92 km/h  ja  96-100 km/h  eli noin puolet kuljettajista ajoi  leveäkaistaisella  moot

-toriliikennetiellä  ainakin jonkin verran  ytinopeutta.  Raskaiden ajoneuvojen  nope-

ustaso  v50  Kujalassa  oli molemmilla  tietyypeillä  Nastolaan päin ylämäkeen noin 
 75 km/h  ja  alamäkeen Lahteen päin noin  82 km/h.  Villähteen  kohdalla ei eroa  
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summakäyrissä  ollut eri  tietyyppien,  eri  ajosuuntien  eikä  mittausjaksojen  välillä 
 ja  nopeus  v50  vaihteli välillä  83-84 km/h.  

Keskinopeuden  riippuvuus  liikennemäärästä  oli  leveäkaistaisella moottoriliiken-
netiellä  pienempi kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä.  Lineaarisen  regressio-
analyysin perusteella tehdyssä tarkastelussa  selitysasteet  jäivät  leveäkaistai-
sella  tiellä pieniksi.  Vt:llä  12  ei ole niin suuria  liikennemääriä,  että ne vaikuttaisi-
vat  selvästi  nopeuksiin. Kujalassa  tavallisella  moottoriliikennetiellä  keskinopeus 
pieneni  liikennemäärän  kasvaessa Lahteen päin  0,6-0,8 km/h  ja  Nastolaan 

 0,2-0,3 km/h  sataa  lisäajoneuvoa  kohti.  Villähteen  kohdalla muutos oli molem-
piin suuntiin  0,5-0,7 km/h  sataa ajoneuvoa kohti. 

Keskimääräinen  matkanopeus  noin  3 700  m:n  matkalla oli ruuhka-aikana  (pe  klo 
 15-18)  tavallisella  moottoriliikennetiellä  itään päin  93,1 km/h  ja  länteen päin 

 90,6 km/h.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  vastaavat nopeudet olivat 
 98,0  ja  95,1 km/h.  Päiväliikenteen  aikana  (to  klo  12-15)  tavallisella  moottorilii-

kennetiellä  keskimääräinen  matkanopeus  itään oli  93,9 km/h  ja  länteen 
 89,9 km/h.  Vastaavat luvut  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  olivat  95,6 

km/h  ja  94,1 km/h.  Päiväliikenteen  aikana keskimääräiset  matkanopeudet  olivat 
kasvaneet vähemmän kuin  ruuhkaliikenteen  aikana. Tämä johtuu henkilöauto-
jen, joilla keskimääräiset  matkanopeudet  olivat suurimmat, suuremmasta osuu-
desta  ruuhkaliikenteen  aikana.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä matkano-
peuksia  laskettiin myös noin  7 km  pituiselle  matkalle.  Sekä henkilöautojen että 
kuorma-autojen keskimääräiset  matkanopeudet  olivat suunnilleen samat pitem-
mällä  ja  lyhyemmällä  matkalla. 

Lyhyiden  aikavälien  (0-1 s)  osuus jonossa  ajavilla  oli  leveäkaistaisella mootto-
riliikennetiellä  selvästi suurempi kuin tavallisella  moottoriliikennetiellä.  Lyhyiden  
aikavälien  osuus oli tavallisella  moottoriliikennetiellä  alle  10  %  ja  leveäkaistai-
sella moottoriliikennetielllä  16,1-27,9  %  jonossa ajavien  aikaväleistä.  Koska 
ohittaminen  on  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  helpompaa kuin tavalli-
sella  moottoriliikennetiellä,  jonossa ajetaan entistä lähempänä edellä ajavaa 
sopivaa  ohituspaikkaa  odottaen. Suurin  osa  kuljettajista ajaa molemmilla  tietyy-
peillä  jonossa  1 —2  sekunnin  aikavälein.  

Jonot olivat  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  lyhyempiä kuin tavallisella  
moottoriliikennetiellä.  Eniten jonot olivat  lyhentyneet  Juhannusviikolla. Tähän 
vaikuttaa osaltaan Juhannuksen  menoliikenteen  puuttuminen  leveäkaistaiselta  
tieltä kokonaan  Kujalasta  ja  osittain  Villähteeltä.  Molemmilla  tietyypeillä  jonot 
olivat  Kujalassa  keskimäärin hieman pitempiä kuin  Villähteellä. Mittauspaikasta 

 ja  ajankohdasta riippuen tavallisella  moottoriliikennetiellä  noin  68-70  %  ja  le
-veäkaistaisella moottoriliikennetiellä  noin  71 —76  % jonoista  muodostui  vetäjästä 

 ja  yhdestä  tai  kandesta  ajoneuvosta.  Lyhyiden  jonojen  osuus oli lisääntynyt  le
-veäkaistaisen moottoriliikennetien  rakentamisen jälkeen.  Jonoprosentit  olivat  

leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  yleensä pienemmät kuin tavallisella  
moottoriliikennetiellä.  Ruuhka-aikoina tavallisella  moottoriliikennetiellä kuijetta-
jista  52-60  %  eli yli puolet ajoi jonossa.  Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  
jonossa ajoi ruuhka-aikoina  49-57  % kuljeftajista.  

Aktiivisia ohituksia ajoneuvoa kohden tehtiin sekä ruuhka- että  päiväliikenteen  
aikana noin  3 700  m:n  matkalla  Joutjärveltä  itään  leveäkaistaisella moottorilii- 
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kennetiellä  noin kaksinkertainen määrä tavalliseen  moottorililkennetiehen  ver-
rattuna.  Villähteeltä  länteen ero oli  ruuhkaliikenteen  aikana vieläkin suurempi.  
Päiväliikenteessä ohituslisäys  oli vähäinen. Passiivisten  ohitusten  määrä oli  
Usääntynyt  lähes kaikkien  ajoneuvotyyppien  kohdalla  leveäkaistaisen  moottori-
tien rakentamisen jälkeen. Yksittäisten ajoneuvojen  ja  liikennevirran ohitustihey -
det  olivat  vilkkaassa iltapäiväliikenteessä leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  
vähintään kaksi kertaa niin suuret kuin tavallisella  moottoritiikennetiellä.  

Suolan käyttö  on  talvikunnossapidossa  jonkin verran lisääntynyt  leveäkaistaisen 
moottoriliikennetien  rakentamisen jälkeen. Suolan käyttö  on  kuitenkin vähäi-
sempää kuin  kolmikaistaisella ohituskaistatiellä. Höyläyksen  määrä oli  sen  si-
jaan vähentynyt noin puoleen.  Leveäkaistaisen moottoriliikennetien auraus  ko-
ettiin turvallisemmaksi kuin tavallisen  tai  kolmikaistaisen moottoriliikennetien  
au  ra  us.  
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