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THVISTELMÄ  

Tämän työn tarkoituksena  on  tarkastella korkealuokkaisten väylien liittymätoi-
mintoja (liittyminen  ja erkaneminen).  Työ  on  osa  laajempaa HUTSIM-simuloin-
tiohjelman kehittämisprojektia, jossa HUTSIM laajennetaan korkealuokkaisten 
liikenneväylien simulointiin soveltuvaksi työkaluksi. 

Tutkimuksen pohjaksi videokuvattlin viisi saapuvaa liittymää  ja  kolme poistuvaa 
liittymää pääkaupunkiseudun nelikaistaisilla moottoriteillä. Nopeusrajoitukset 
olivat  80, 100 tai 120 km/h.  Mittaukset tehtiin pääasiassa kesäkuussa  1998.  

Tarkoituksena oli tuottaa maastomittausten avulla makroskooppista  ja mikro-
skooppista  tietoa liikennevirroista  ja  yksittäisistä ajoneuvoista simulointimallin 
kalibrointia  ja validointia  varten. Havaintoaineistosta tutkittiin liittymien liikenne- 
määrät, kaistajakaumat, ramppiajoneuvon kaistanvaihtopaikka, kaistanvaihdot 
päätiellä liittymäatueella, nopeudet päätiellä  ja rampilla,  päätien aikava..it  liitty-
mishetkellä  sekä liittymiseen kulunut aika  ja  matka. 

HUTSIM  kaipaa edelleen kehittelyä liittymätoimintojen osalta. HUTSIM:ia kehi-
tettäessä olisi syytä ottaa huomioon, että mittaustulokset vaihtelivat huomatta-
vasti liittymittäin, joten yhdessä simulointiajossa pitäisi voida mallintaa erilaisia 
liittymiä. 
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SAMMANDRAG 

Avsikten med detta arbete  är  att undersöka trafikförloppet i av- och påfarter  på 
 högklassiga trafikleder med trafikplatser. Utredningen  är en del  av ett större 

forskningsprogram, vars avsikt  är  att utvidga mikrosimuleringsprogrammet 
HUTSIMs tillämpningsområde  till  motorvägstrafik. 

Som underlag för utredningen videofilmades trafikförloppet  item  påfarter och tre 
avfarter  på fyrfältiga (2+2)  trafikleder med två körbanor inom huvudstadsregio-
nen. Hastighetsbegränsningarna var  80, 100  eller  120 km/h.  Största delen av 
mätningarna gjordes i juni  1998.  

Avsikten var att med hjälp av fältmätningarna utreda sådana makroskopiska och 
mikroskopiska egenskaper hos trafiken och  de  enskilda fordonen som  är  viktiga 
för utarbetandet samt kalibreringen och valideringen av  en simuleringsmodell. 

 Observationsmaterialet innehöll trafikflödena i trafikplatserna, körfältsfördel-
ningarna, platsen där rampfordonen bytte körfält, antalet körfältsbyten  på  hu-
vudvägen i närheten av trafikplatsen, hastigheterna  på  huvudvägen och rampen, 
tidluckorna  på  huvudvägen i anslutningsögonblicket samt  den  tid och sträcka 
rampfordonen använder för anslutning. 

HUTSIM  kräver ytterligare utveckling för simulering av trafik i och i närheten av 
trafikplatser. Vid utvecklingen av HUTSIM bör  man  ta i betraktande att mätre-
sultaten varierade märkbart från  en  trafikplats  till en  annan. Därför bör det vara 
möjligt att modellera trafikplatser med olika egenskaper i  en  och samma simule-
ring. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate ramp operations (entering and di-
verging) on high-class divided multilane highways. The research is a part of a 
greater research project of  HUTSIM  simulation model.  HUTSIM  will be extended 
to a tool for analysing traffic performance on major arterials. 

The research is based on video recordings of five on-ramps and three off-ramps 
in the Helsinki Metropolitan Area. Speed limits were 80, 100 and 120 km/h. The 
measurements were mainly carried out in June 1 998. 

The idea with the field measurements was to get macroscopic and microscopic 
information of freeway traffic flow and single vehicles that can be used for cali-
brating and validating a freeway micro simulation model. The field measure-
ments gave information about traffic volumes, lane distributions, lane-changing 
position of the entering vehicles, lane-changing on the main road within the 
ramp influence area, speeds on the main road and the ramp, the gap on the 
main road at the entering moment and time and distance required for entering.  

HUTSIM  needs further development regarding ramp operations. Attention 
should be paid to great variation between different ramps. Under the circum-
stances there should be possibility to use different ramps during one round of  
HUTSIM  simulation.  



ALKUSANAT  

Teknillisen korkeakoulun Ilikennelaboratoriossa kehitetty HUTSIM-ohjelma  on 
 laadittu pääosin tasoliittymien toiminnan simulointia silmällä pitäen. Vuonna 

 1997 käynnistyneen mikrosimuloinnin  kehittämisprojektin päätavoitteena  on 
HUTSIMin käyttöalueen  laajentamisen korkeatasoisten moottoriväylien liiken-
teen simulointiln. Muutamat HUTSIM-simulointiohjelman ominaisuudet  on  ku-
vattu yksinkertaisin, kuitenkin tasoliittymiin melko luotettavasti sopivin keinoin. 
Jotta simulointituloksia korkealuokkaisilla väylillä voitaisiin pitää riittävän luotet-
tavina,  on HUTSIMin  toimintaa kehitettävä tietyin osin. Liittymätoimintojen (liit-
tyminen  ja erkaneminen)  tutkiminen  on  yksi  osa-alue HUTSIM1n kehittämisessä. 
Korkealuokkaisten väylien liikenteen mikrosimuloinnin kehittäminen —tutkimus-
ohjelman muita tutkimuksia ovat  mm. "Kaistanvaihto moottoriteillä -  kaistan-
vaihtomallit  ja kenttätutkimus" (Tielaitoksen  selvityksiä  10/1998), "Impact of 
Heavy Vehicles on Finnish Freeway Traffic Flow" (Finnra Reports 11/1998)  sekä 
"Kehä  111:n mikrosimulointimallin  kehittäminen välille Ansatie—Kirkonkylä (Tielai

-toksen  selvityksiä  22/1998).  

Tutkimuksen tilasi Tielaitoksen liikenteen palvelut -yksikkö Teknillisen korkea-
koulun liikennelaboratoriolta. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi  Dl  Mirja Noukka. 
Vastuuhenkilönä Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa toimi  prof. 
Matti Pursula. Videonauhojen  kuvaus  ja purku  on  tehty TKK:n liikennelaborato-
riossa  Dl Asa  Enbergin valvonnassa. Aineistojen analysoinnin  ja  raportin laati  Dl 

 Heli Siimes. 

Tämän selvityksen tekemiseen  on  saatu Euroopan unionin  TEN-T  —rahoitusta 
 (Trans-European Networks - Transport).  

Helsingissä kesäkuussa  1 999 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Tielaitos,  Teknillinen korkeakoulu  ja  LT-konsultit Oy ovat yhdessä käynnistäneet 
laajahkon tutkimus-  ja  kehitysohjelman, jonka tavoitteena  on  suomalaisen  lii-
kennevirtaa  ja  liikenteen  mikrosimulointia  koskevan osaamisen lisääminen  ja 

 suunnitteluun soveliaan  simulointityökalun  kehittäminen, erityisesti korkealuok-
kaisten  liikenneväylien  suunnittelun  ja  analysoinnin apuvälineeksi.  Tutkimusoh-
jelman lähtökohtana  on  suomalaisen  HUTSIM-simulointijärjestelmän  laajenta-
minen  ja  edelleenkehittäminen  korkealuokkaisten  liikenneväylien simulointiin 
soveltuvaksi työkaluksi.  Samantapainen tutkimus  on  käynnissä Ruotsissa 

 (TPMA - Traftic  Performance on Major Arterial),  jossa myös käytetään  HUTS!- 
Mia.  

Tämän työn tarkoituksena  on  tarkastella lähemmin  liittymätoimintoja  (liittyminen 
 ja  erkaneminen). Simulointimallin  laadinta,  kalibrointi  ja  validointi  eivät kuiten-

kaan varsinaisesti sisälly tähän  raporttiin  vaan siitä tehdään erillinen tutkimus. 
Julkaisun lopussa  on  kuitenkin lyhyt katsaus  simulointimallin tämänhetkislin  tu-
loksiin sekä  kehittämistarpeisiin.  

Tämä tutkimus keskittyi tavanomaisiin korkealuokkaisten  kaksiajorataisten  tei-
den  liittymiin  Kehä  l:llä,  Kehä  ui:lla, Länsiväylällä  ja  Vt3:lla.  Mittauksissa  tarkas-
teitiin  liikenteen  kaistajakaumaa,  liittyvien  ja  erkanevien  ajoneuvojen nopeuksia 

 liittymätoiminnon  eri  vaihteissa  ja  ajoneuvojen  nopeuseroja  päätien liikentee-
seen nähden. Lisäksi mitattiin hyväksytyt  alkavälit  sekä liittyvien  ja  sekoittuvien 

 ajoneuvojen eteen  ja  taakse jäävät  aikavälit. 
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2 	TUTKIMUSAINEISTO  

2.1 	Mittauspäivät  ja  aineiston käsittely 

Liittymätoimintoja tarkasteltiln videoimafla eritasoliittymiä läheisiltä ylikulkusil-
loilta. Videonauhoja  kertyi yhteensä  31,5  tuntia. Tutkittujen liittymien sijainnit 
selviävät tarkemmin  liitteen  1  kuvasta  ja mittausajat  taulukosta  1.  Vt3 - Kaivok

-selan  liittymä poikkesi muista liittymistä  sen  suhteen, että siellä oli kaksi saapu-
vaa ramppia lähekkäin. Tässä tutkimuksessa  on  keskitytty tarkemmin ramppiin, 
joka  on  lähempänä Helsinkiä. 

Taulukko  1:  Liittymätoimintojen videokuvaukset.  

Liittymä  Mittauspäivä Mittausaika Saapuva/poistuva  Nopeus- 
ramppi  rajoitus  

___________________ ______________ _______________ ________________ päätiellä  

Kehä  Ill  Vihdintien  ma 25.8.1997  klo  13.30-15.00  Saapuva  ramppi  80 km/h  
liittymä  _______________ _________________  itään  __________ 
Vt3 Klaukkalan pe  5.6.1998  klo  13.00-19.00  Saapuva  ramppi  120 km/h  
liittyrnä  Helsinkiin  ja  

poistuva ramppi 
_____________________ _______________ ________________  Helsingistä  __________ 
Länsiväylä  to 11.6.1998  klo  7.00-10.00  Saapuva  ramppi  100 km/h  
Espoonlanden Helsinkiin 
liittymä _____________ _______________ ________________ _________  
Kehä  I  Vihdintien  ti 16.6.1998  klo  7.00-10.00  Saapuva  ramppi  80 km/h  
liittyma  klo  15.09-18.09  länteen  ..poistuva 
___________________ _____________ _______________ ramppi itaan 
Vt3 Kaivokselan  to 25.6.1998  klo  7.00-1 0.00  Kaksi saapuvaa  80 km/h  
liittymä  ramppia  Helsinkiin  

ja  yksi  poistuva 
_____________________ _______________ ________________  Helsingistä  __________  

Nauhat purettiin Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa. Vt3-Kaivok-
selan  liittymästä purettiin ensimmäisen  tunnin ja  Kehä  1-Vihdintien liittymän  il-
tamittauksesta  kanden  tunnin  kaikki ramppiajoneuvot. Ajat  ja  nopeudet  10  met-
rin välein purettiin  15  minuutilta. Muista saapuvista liittymistä purettiin keskimää-
rin  8 %:n  otos. Otokseen valittiin ne liittyvät ajoneuvot, joilla oli vuorovaikutusta 
moottoritien  1. kaistalla  ajavan ajoneuvon kanssa ts. rampilta tuleva ajoneuvo 
joutui kiihdyttämään  tai  jarruttamaan päästäkseen pääväylälle. 

Poistuvista rampeista  tutkittiin poistumiskohta rampille, rampille poistuvien no-
peus  ja  suoraan jatkavien nopeudet. Lisäksi laskettiin kaikista liittymistä liiken-
nemäärät kaistoittain  5  minuutin jaksoissa ennen  ja  jälkeen liittymän. Myös 
kaistanvaihtoja ensimmäiseltä toiselle kaistalle tutkittiin liittymän vaikutusalu-
eella. 

Otoskoot nopeuksien  ja aikavälien  laskemisessa  on  esitetty taulukoissa  2  ja  3.  
Liikennemäärät  ja kaistanvaihdot  laskettiin luonnollisesti  koko tutkimusaineis-
tosta. 
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Taulukko  2:  Saa puvista rampeista tutkittu otos. 

Saapuva liittyrnä  Rampin  Tutkittu Tutkittujen Otoksen 
kokonais-  otos ramppajoneuvo-  osuus  ram pin  
liikenne- jen 1km. liikennemää- 
määrä rästä  tutkimus- 
aikana  1) 	2) 	3) (%) 

____________________________  (ajon.) ___________ ______ ______________  

Kehä  Ill Vihdintien  liittymä  384  -  31 3 4) 8,9  
klo  13.30-15.00 _________  co  
Vt3 Klaukkalan liittyma  1845 202 5 4) 11,2  
klo  13.00-19.00 ________  0  

°-° 	°  Länsiväylä  Espoonlanden  2619  
_____ 

79 2 13 
___________ 

3,6  
Iiittymä  klo  7.00-10.00 _________  E 	.22 

co  
_____ ____________  

Kehä  I Vihdintien liittyma 964 58 5 44 11,1  
klo  7.00-1 0.00 _________ _________ _____ ____________  
Kehä  I Vihdintien  liittymä  1195  Kaikki  308 42 515 72,4  
klo  15.09-18.09  ajon.  (2h  
_______________________ ________  15 min) _____ ____________ 
Vt3 Kaivokselan Ijittyma  1149  Kaikki  249 82 221 48,0  
klo  7.00-1 0.00  ajon.  (ih 
_______________________ ________  12 min) _____ ____________  
1) Ramppiajoneuvo  jättäytyi  päätiellä  ajavan taakse.  
2) Ramppiajoneuvo  kiihdytti  päätiellä aiavan  eteen.  
3) Ramppiajoneuvo  liittyi kanden ajoneuvon väliin  paätiella.  
4) Tapauksia ei tutkittu  ko.  aineistosta. 

Taulukko  3:  Poistuvien  ramp  pien  otoskoot. 

Poistuva Iiittymä  Rampin  Tutkittu Tutkittu- Otoksen 
kokonais-  otos jen  ramp-  osuus 
liikenne- piajoneu-  rampin  
määrä vojen  liikenne- 
tutkimus- 1km.  määrästä 
aikana (%) 

Vt3 Klaukkalan liittYmä  4191  minuutin  358 8,5  
klo  13.00-19.00 ensimm. 
____________________________ ___________  ajon. __________ ___________  

Kehä  I Vihdintien  liittymä  1260 15 min 138 11,0  
klo  7.02-1 0.02 _________ _________ _________ _________  
Kehä  I Vihdintien  liittymä  1325 15 min 92 6,9  
klo  15.09-1 8.09 _________ _________ ________ _________ 
Vt3 Kaivokselan liittyma  1190 15 min 133 11,2  
klo  7.04-1 0.04 _________ _________ ________ _________  

Nauhojen purkaminen oli erittäin hidasta, koska jokaisesta tutkitusta saapuvasta 
ramppiajoneuvosta  ja  samanaikaisesti päätiellä ensimmäisellä kaistalla ajavasta 
ajoneuvosta laskettiin saapumisaika, aika  ja  nopeus  10  metrin välein, ramppi-
ajoneuvon kaistanvaihtopaikka  ja  -aika sekä  netto- ja bruttoaikaväli  sekä 
-matkat päätiellä ajavaan ramppiajoneuvon kaistanvaihtohetkellä.  10  metrin 
matka saatiin laskettua kuvaruudulta siten, että omat mittamiehemme kävelivät 
nauhoituksen aikana molemmin puolin tietä pysähtyen joka kymmenes metri. 
Näin monitorion kuvaruudulle voitiin asettaa teipit aina  10  metrin välein. Näihin 
merkkeihin voitiin pysäyttää ajoneuvot  ja  ottaa matka  ja  aika  videon  kellosta 
ylös. 

Jotkin nauhat kuluivat purun yhteydessä niin, ettei kaikkea haluttua voitu enää 
purkaa nauhalta. Kaikissa mittauksissa  on  otettava huomioon mittauksen epä- 
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tarkkuus, lähinnä perspektiivivirhe, ruudun teipeistä luettaessa sekä kuvaruudun 
kulloinkin rajallinen alue  ja  näkyvyys. 

Tässä tutkimuksessa ei eroteltu toisistaan eri tyyppisiä liittymisiä, joita ovat va-
paaehtoinen, rajoitettu, ihanteellinen, pakonomainen, yksinkertainen  ja  monin-
kertainen liittyminen. Vapaaehtoisessa liittymisessä liittyvä ajoneuvo voi siirtyä 
vapaaehtoisesti kiihdytyskaistalta moottoritien ulommalle kaistalle. Rajoitetussa 
liittymisessä ajoneuvo  on  pakotettu käyttämään kiihdytyskaistaa pitkään  ja  hit-
tymään  vasta  sen  päästä. Ihanteellisessa liittymisessä liittyvä ajoneuvo voi liittyä 
moottoritielle häiritsemättä muuta moottoritien liikennettä. Pakoriomaisessa  hit-
tymisessä  liittyvä ajoneuvo liittyy moottoritien liikennevirtaan siten, että moottori-
tien ajoneuvot joutuvat joko hidastamaan nopeuttaan  tai  vaihtamaan kaistaa. 
Yksinkertaisessa hiittymisessä  vain  yksi ajoneuvo kerrallaan hyväksyy kulloisen-
kin aikavälin. Moninkertaisessa liittymisessä useampi kuin yksi liittyvä ajoneuvo 
hyväksyy saman moottoritien aikavälin. (Setälä  1973.) 

Tilastolhiset tarkastelut  tehtiin Statistix  4.1  —ohjelmalla. Tilastollista merkitse-
vyyttä testattiin  t-testillä riskitason  ollessa  0,05. 

2.2 	Kiihdytys-  ja  hidastuskaistojen pituudet  

Eri liittymien geometriat  on  kuvattu  liitteen  1  kuvissa. Taulukossa  4  tarkennetaan 
kiihdytys-  ja hidastuskaistojen pitu uksia. Saapuvassa  liittymässä kiihdytyskais

-tan  pituus  on  laskettu  rampin ja  päätien kohtaamisesta  rampin  loppuun. Poistu - 
vassa  liittymässä pituus  on  laskettu hidastuskaistan alusta päätien  ja rampin er-
kanemispisteeseen.  

Taulukko  4:  Kl/hdytys-  ja  hidastuskaistojen pituudet.  

Saapuva  liittyrnä 

_________________  

Kiihdytys
-kaistan 

pituus  
(m)  

Kehä  Ill  Vihdintien  liittymä  170  

Vt3 Klaukkalan  liittymä  240  

Länsiväylä  Espoonlanden  190  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  250  

Vt3 Kaivokselan hiittymä  125  

1) Taaemman  rampin  kiihdytyskaista  on  noin  140 m. 

Poistuva  liittymä  Hidastus - 
kaistan 
pituus  

_________________  (m)  
Vt3 Klaukkalan  liittymä  155  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  120  

Vt3 Kaivokselan  liittymä  130 
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3 	LIIKENTEEN KAISTAJAKAUMAT  

3.1 	Yleistä  

Moottoriteiden  liittymissä kilpaillaan tilasta. Liittyvissä rampeissa yksittälnen 
ramppiajoneuvo etsii moottoritien liikennevirrasta sopivan aikavälin, yleensä 
moottoritien reunakaistalta eli ensimmäiseltä kaistalta. Ramppiajoneuvon liitty

-essä  1.  kaistalle, aiheutuu moottoritiellä turbulenssia  rampin  läheisyydessä.  Osa 
 moottoritietä ramppia lähestyvistä ajoneuvoista siirtyy vasemmalle kaistalle eli 

toiselle kaistalle välttääkseen reunakaistan häiriöt. Liittyvien ramppiajoneuvojen 
aiheuttamat häiriöt ovat Amerikkalaisen  Highway Capacity Manualin (HCM)  mu-
kaan voimakkaimmillaan  1500  jalan  (460 m)  matkalla  rampin  alusta liikenteen 
alavirtaan  (kuva  1). (TAB 1998.) 

1 1 --- 

1500 ft 
MERGE INFLUENCE AREA 

1500 ft 
DIVERGE INFLUENCE  AtA 	'N.  

Kuva  1:  Saapuvan  ja  poistuvan  ramp/n vaikutusalueet (TRB  1998).  

Vuorovaikutus  on  dynaamista. Moottoritietä lähestyvä ajoneuvo voi siirtyä va-
semmalle kaistalle  vain  niin kauan kuin siellä  on  tarpeeksi tilaa. Kuten  rampin 
liikennemäärän  suuruus vaikuttaa moottoritien ajoneuvojen käyttäytymiseen, 
myös moottoritien ruuhka voi rajoittaa  rampin liikennemäärää ja  aiheuttaa  sen 

 jakautumista eri rampeille  tai  reiteille. (TRB  1 998.) 

Rampille poistuttaessa  yhden kaistan liikennevirta jakautuu kandeksi. Poistumi-
nen tapahtuu reunakaistalta, joten  rampin  läheisyydessä poistuvat ajoneuvot 
siirtyvät reunakaistalle.  Osa ajoneuvoista  väistää vasemmalle välttääkseen häi-
riöitä erkanemisalueen välittömässä läheisyydessä. Myös erkanevan  rampin 
vaikutusalueen pituudeksi  on  arvioitu  1500  jalkaa erkanemisalueen loppupis-
teestä liikenteen ylävirtaan  (kuva  1).  (TRB 1998.) 

Kiihdytys-  ja hidastuskaistojen pituudet  ovat myös kriittisiä tekijöitä liittymis-  ja 
erkanemisalueiden  toimintoja tutkittaessa. Nämä kaistojen pituudet vaikuttavat 
myös kaistajakaumiin. Liittyvillä rampeilla pidempi kiihdytyskaista pienentää häi-
riöitä  ja  alentaa liikennevirran tiheyttä liittyvän  rampin  vaikutusalueella.  Täten 

 moottoritien ajoneuvo ei niin todennäköisesti siirry vasemmalle kaistalle. Hidas-
tuskaistan pituudelta ei ole niin selvää vaikutusta erkanemisalueella. (TRB 

 1998.)  

Kuitenkin hidastuskaistan ollessa hyvin lyhyt, joutuu poistuva ajoneuvo aloitta-
maan hidastamisen  jo reunakaistalla,  mikä aiheuttaa häiriötä reunakaistan lii-
kennevirtaan, jolloin  osa  suoraan ajavista pyrkii väistämään ohituskaistalle. 
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Myös läheiset rampit ala-  ja  ylävirtaan vaikuttavat reunakaistari liikennemääriin. 
Tällöin kriittisiksi tekijöiksi tulevat läheisten ramppien liikennemäärät  ja ramppi

-en  välinen etäisyys.  

3.2 	Liikennemäärät  

Eri liittymien liikennemäärät  on  laskettu kuvan  2  osoittamissa  paikoissa. Keski-
määräiset tuntiliikennemäärät  on  esitetty taulukoissa  5-6.  Taulukoista  nähdään, 
että Vt3—Klaukkalan saapuva liittymä  ja Vt3—Kaivokselan poistuva  liittymä eivät 
ole ruuhkasuuntaan. Kehä l:llä  sen  sijaan liikennemäärät ovat korkeita molem-
missa ajosuunnissa sekä aamu- että iltaruuhkassa. Liikennemäärien  5  minuutin 
aikavaihtelut  on  esitetty liitteessä  1.  Raskaiden ajoneuvojen osuudet  on  esitetty 
taulukoissa  7-8.  Taulukoista  nähdään, etteivät raskaat ajoneuvot jakaannu ta-
saisesti moottoritien eri kaistoille, vaan  75-96 %  raskaista ajaa moottoritien reu-
nakaistalla. 

Saapuva  ramppi  

V2 ____  
Vt  

____ ____ 
 - 	-  

V I  ____ 

Mittauslinja Mittauslinja  
rampin  alussa  rampin  lopussa 

Poistuva ramppi  

V2  
__ 
____ ____ ____ 

__ __ -- -  
VI  
- 

_____ 

Mittauslinja Mittauslinja  
rampin  alussa  rampin  lopussa 

Kaksi saapuvaa  ramppia  

V {V 
 - 	___ 

_ 
Mittauslinja  
rampin  alussa  

Kuva  2:  Liikennemäärien laskentapaikat. 
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Taulukko  5:  Saa puvien liittymien keskimääräiset liikennemäärät (ajon/h). 

Saapuva liittymä  Ram pin  alussa  Rampin_lopussa 

Ramppu  
(Vr)  

1. kats-  
ta  (Vi)  

2.  kais-  
ta  (V2)  

1.  kais-  
ta 

2.  kais-  
ta  

Yhteen-
sä  _________________________  

Kehä  Ill  Vihdintien liittyma  256 675 243 900 270 1170  
klo  13.30-15.00  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Vt3 Klaukkatart liittyrnä  308 542 236 767 325 1092  
klo  13.00-1 9.00  _______ ________ _______ _______ _______ ________ 
LänsiväyläEspoonlanden  873 578 397 1294 551 1845  
liittymä  klo  7.00-10.00  _______ ________ _______ _______ _______ ________ 
KehälVihdintienliittymä  321 904 1101 1218 1101 2319  
klo  7.00-10.00  _______ ________ ________ _______ _______ _______  
Kehä  I  Vihdintien liittyma  398 1032 920 1369 978 2347  
klo  15.09-18.09  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Vt3 Kaivokselan  liittymä  383' 927 741 1167 879 2046  
klo  7.00-10.00  ________________ ________ _______ _______ _______  

1)  Taaemmalla rampiHa  103  ajon/h.  

Taulukko  6:  Poistuvien liittymien  keskimääräiset liikennemäärät (ajon/h). 

Poistuva  liittymä  Rampin  alussa  Rampin  lopussa 	_______  

________________________  
1.  kais-  
ta  (Vi)  

2. kais- 
ta  (V2) 

Ramppi  
(Vi)  

1.  kais- 	I 
ta 

2.  kais-  
ta  

Yhteen-
sä  (Vf) 

Vt3 Klaukkalan liittyrnä  1426 997 708 718 997 2423  
klo  13.00-1 9.00  ________ ________ ________ ________ ________ ________  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  1169 883 420 749 883 2052  
klo  7.02-1 0.02  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  1405 1302 442 963 1302 2707  
klo  15.09-18.09  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Vt3 Kaivokselan  liittymä  965 281 397 568 281 1246  
klo  7.04-1 0.04  _______ _______ _______ _______ _______ _______  

Taulukko  7:  Saa puvien liittymien raskaiden ajoneuvojen osuudet kaistan lii-
kennemäärästä (%), suluissa osuus moottoritien raskaista ajoneu -
voista (%). 

Saapuva liittymä  Rampin_alussa  Rampin  lopussa  

_____________________________ 
Ramppi  
________  

1.  kais-  
ta 

2.  kais-  
ta 

1.  kais-  
ta 

2.  kais-
ta  

Kehä  Ill  Vihdintien  liittymä  17,7 22,6 6,9 21,6 8,4  
klo  13.30-1 5.00  _______  (90,2) (9,8) (89,6) (10,4)  
Vt3 Klaukkalan liittyrnä  9,0 12,6 1,3 12,8 1,1  
klo  13.00-1 9.00  ________  (95,8) (4,2) (96,4) (3,6)  
Länsiväylä  Espoonlanden  3,7 8,9 0,8 6,7 0,6  
liittymä  klo  7.00-1 0.00  _______  (94,5) (5,5) (96,3) (3,7)  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  7,9 14,9 2,3 12,6 2,3  
klo  7.00-10.00  ______  (84,3) (15,7) (86,0) (14,0)  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  6,0 9,7 7,6 9,8 3,5  
klo  15.09-18.09  _______  (74,8) (25,2) (79,4) (20,6)  
Vt3 Kaivokselan  liittymä  6,1 	1)  16,1 2,7 13,8 3,8  
klo7.00-10.00  _______  (88,4) (11,6) (83,0) (17,0) 

1)  Taaemmalla  rampilla  23,7  %. 
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Taulukko  8: Poistuvien liittymien  raskaiden ajoneuvojen osuudet kaistan liiken-
nemäärästä (%), suluissa osuus moottoritien raskaista ajoneu-
voista (%). 

Poistuva  liittymä  Rampin  alussa  Ram pin  lopussa  

1.  kais-  
ta  

2.  kais- 
ta 

Ramppi  1.  kais-  
ta 

2.  kais-
ta 

Vt3 Klaukkalan  liittymä  10,9 0,7 6,8 15,0 0,7  
klo  13.00-19.00 (95,7) (4,3)  ________  (94,0) (6,0)  
Kehäl Vihdintien  liittymä  10,5 3,0 6,3 2,9 3,0  
klo7.02-10.02 (82,4) (17,6)  _______  (78,6) (21,4)  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  9,9 2,6 4,7 12,4 2,6  
klo  15.09-18.09 (80,6) (19,4)  _______  (77,9) (22,1)  
Vt3 Kaivokselan  liittymä  12,9 3,9 8,7 15,9 3,9  
klo  7.04-10.04 (91,9) (8,1)  _______  (89,1) (10,9) 

	

33 	Ensimmäisen kaistan 	liikennemäärän  arvioiminen 

Koska liittyminen  ja erkaneminen  tapahtuu ramppia lähinnäolevalla kaistalla,  on 
 tärkeätä arvioida ensimmäisen kaistan liikennemäärä ennen poistuvaa  ja  liitty-

vää ramppia. Erillisten ramppien lisäksi  on  otettava huomioon lähekkäin  (<1800 
m)  sijaitsevien ramppien vaikutus liikennevirran kaistajakaumaan. (Lyly  1990.)  

Amerikkalaisessa  Highway Capacity Manualissa (HCM 1985) on  kehitetty  las-
kentakaavoja  korkealuokkaisten teiden Ilittymille, joissa ensimmäisen kaistan 
liikennemäärä voidaan arvioida  rampin liikennemäärän ja  moottoritien kokonais-
liikennemäärän perusteella. Tässä tutkimuksessa käytetyt kaavat ovat seuraa-
vat:  

Highway Capacity Manual 1985  (Lyly  1990)  

Saapuva ramppi:  

	

V =136+0,345V1  0,115•Vr 	 400<Vf<3400 	(1) 

50  <  V  <  1400 

Poistuva ramppi:  

	

V =165+0,345V1  ±0,520•Vr 	 400<  Vf<4200 	(2) 

50< Vr< 1500  

Kaksi saapuvaa ramppia lähekkäin: 

	

=  123  +  0,376  .  VI  -  0,142•  Vr 	 800  < Vf <  3600 	(3) 

100< Vr <  1500 
100  <  V  <  1000 
120 <D <600  

missä 	V1  =  ensimmäisen kaistan Uikennemäärä ennen ramppia (ajon/h), 
Vf= ajosuunnan kokonaisliikennemäärä  moottoritiellä ennen 

ramppia ylävirtaan (ajon/h), 
Vr  tutkittavan  rampin liikennemäärä (ajon/h), 
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V  = lähekkäisen  rampin liikennemäärä  ylävirtaan (ajon/h), 
= lähekkäisten ramppien välinen etäisyys ylävirtaan  (m)  

(ks.  kuva  1).  

Suomalaisessa tutkimuksessa  on  kuitenkin havaittu, etteivät nämä HCM:n  las-
kentakaavat  sovi sellaisenaan Suomen oloihin, vaan niitä  on  hiukan muutettu: 

Ronni  1994  

Saapuva ramppi:  

	

V1  =314+0,409•V1  0,139Vr 	 300  <  Vt  <2600 	(4) 

150<  Vr<  1450 

Poistuva ramppi:  

	

V1  =260+0,420•V1  +0,528Vr 	 650  <  Vt  <  3500 	(5) 

100< V< 1500  

Myös rampilta saapuvilla raskailla ajoneuvoilla  (Vsk.)  voidaan ajatella olevan 
vaikutusta ensimmäisen kaistan liikennemäärään. Raskaiden ajoneuvojen mää-
rän lisääntyessä  rampilla  vähenee moottoritiellä ensimmäistä kaistaa käyttävien 
osuus. Tällöin saksalaisessa tutkimuksessa  on  päädytty seuraavaa malliin:  

Westphal 1994  

Saapuva ramppi:  

V1  = 381 ^ 0,302  V1  -  0,098•  Vr -  0,632•  Vrrask 	 (6) 

Breuer on  vuonna  1969  johtanut  mallin,  jossa ensimmäisen kaistan liikenne- 
määrään vaikuttavat  rampin  raskaiden lisäksi myös moottoritiellä suoraan ajavat 
raskaat ajoneuvot (Brilon et.al  1993): 

B  reuer  

Saapuva ramppi:  

V1  =  348+0,209W V1  - 0,245. V1  rask  +  0,413•  Vrrask  - 368  .._ 	(7)  

missä 	V$k. =  moottoritien raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä ennen 
ramppia (ajori/h), 

Vr,, gk. = rampilta  saapuvien raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä 
(ajon/h). 

Stuwen  malli  on  kehitetty HCM:n mallista saksalaisiin oloihin paremmin soveltu-
vaksi  vuonna  1989.  Hän  havaitsi, että Saksassa käytetään enemmän ensim-
mäistä kaistaa kuin Yhdysvalloissa, jolloin liittyvät ajoneuvot aiheuttavat enem-
män häiriöitä reunakaistalla. Nelikaistaiselle moottoritielle Stuwen mallit ovat 
seuraavanlaisia (Brilon et.aI  1993): 
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Stuwe  

Saapuva ramppi (kaksi eri liittymää):  

V1  =230+O,422•Vf  0,313•Vr  

V1  =560±O,3O3V1  0,307Vr  

Kaikissa ylläesitetyissä malleissa  on  oletettu, että moottoritiellä  on  ajosuunnas
-sa  kaksi kaistaa. 

Kuvassa  3 on  verrattu Stuwen, HCM:n, Leutzbachin  ja Breuerin  malleja keske-
nään rampilta saapuvan liikennemäärän ollessa  500  ajon/h  ja  raskaiden ajoneu-
vojen osuuden ollessa  0  %. Leutzbachin  malli kuvaa moottoritiealuetta, jossa ei 
ole liittymiä. 

Verkehrsstärke auf  dem rechten Fahrstreifen [KfzIhj  

	

2000 zweisueifige Richiungsfahrbahn 	 Lkw-Anteil  

1500 

1000 

500  

01 

500 	1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000  

Gesamtverkehrsstärke [KfzIhJ  

Kuva  3:  Reunakaistan liikennemäärä  suunnan  kokonaisliikennemäärän 
 funktiona eri  ma//el/Ia (Br//on et.aI  1993). 

Carlsson  ja  Cedersund  1999  

Ruotsissa ensimmäisen kaistan liikennemäärä mallinnettiin saapuvan  rampin 
 jälkeen  ja  ennen poistuvaa ramppia, koska kapasiteettiongelmat syntyvät  se

-koittumisalueella.  Useita erilaisia malleja testattiin saapuville  ja poistuville liitty
-mille päätyen seuraaviin malleihin: 

Saapuva ramppi:  

	

V1  =1800.(1—e —000039V1 
 ) ( + Vr /Vj ) 	 (9) 

Poistuva ramppi: 

V1  =O,643•1/ +1,42•Vr  0,017Vr 2  V1 	 (10)  
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3.3.1  Saapuvat  rampit 

Analysoinnin  lähtökohtana olivat viiden minuutin mittausjaksoista saadut las-
kennalliset tuntiliikennemäärät. Kaikki aineistot osoittautuivat normaalijakautu-
neiksi, kun ne tarkistettiin  Wilk-Shapiron testillä. 

Regressiotarkastetuissa  havaittiin, ettei kaikkiin aineistoihin sopinut HCM:n mu-
kainen suora. Kaikissa tapauksissa  rampin liikennemäärä  ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä reunakaistan liikenteen muuttujaksi  0,05:n riskitasolla.  Eri mittauk

-sista  saadut tulokset  on  esitetty taulukossa  9.  

Taulukosta  9  nähdään, ettei Kehä  111:n,  Kehä  1:n  ja Vt3—Kaivokselan  liittymissä 
rampilta tuleva liikenne vaikuta ensimmäisen kaistan liikennemääriin. Liikenne- 
määriä tarkastellessa havaitaan, ettei näissä liittymissä  rampin liikennemäärän 

 osuus ensimmäisen kaistan  tai  koko  päätien liikenteestä ole suuri (noin  36-41 
%  ensimmäisen kaistan liikennemäärästä  ja  16-28 %  päätien suunnan liiken-
nemäärästä). Vastaavasti Länsiväylällä Espoontanden liittymästä saapuu lähes 
yhtä paljon ajoneuvoja, kuin Länsiväylällä  on  ennestään ennen liittymää (noin 

 90  %)  ja rampin liikennemäärä  on 151 %  ensimmäisen kaistan liikennemääräs
-tä. Vt3—Klaukkalan  liittymässä vastaavat arvot ovat  40  ja  57  %.  

Taulukko  9:  Ensimmäisen kaistan  liikennemäärän  malli mitta  usten  mukaan. 

Saapuva liittymä  Regressiosuora  ja  selitysaste  
Kehä  Ill  Vihdintien  liittymä  V1  =  0,732 V,  
klo  13.30-15.00 R2 = 0,992  
Vt3 Klaukkalan  liittymä  V 1  = O,623V1+ 0,173Vr  
klo  13.00-19.00 R2 = 0,992  
Länsiväytä  Espoonlanden  V1  =  282  +  0,404 V,  -  0,1  l2Vr  
liittymä  klo  7.00-10.00 R2 = 0,764  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  Vi  =  543  ^  0,180 V1  
klo  7.00-10.00 R2 = 0,684  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  Vi  =  377  +  0,336  Vt 

klo  15.09-1 8.09 R2 = 0,728  
Vt3 Kaivokselan  liittymä  V1  =  556  +  0,223 V1  
klo  7.00-10.00 R2 = 0,691  

Kaikki  liittymät  yhteensä  V1  =  329  +  0,331V1  - 0,074Vr  
(Ei  Kaivokselan  liittymää)  F?2  =  0,856 

1)  Kaksi saapuvaa  ramppia  lähekkäin. 

Kuvassa  4 on havainnollistettu  mallilla laskettujen ensimmäisen kaistan liiken-
nemäärien sopivuutta havaittuihin liikennemääriin liittymissä yhteensä. Kuvasta 
havaitaan, että malli sopii melko hyvin havaintoihin liikennemäärän ollessa yli 

 500 ajon/h.  Tätä alhaisimmilla liikennemäärillä lasketut arvot ovat hiukan suu-
rempia kuin mitatut arvot. 
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V 1  =  329  +  0,331  V1 0,074V r,  R2  =  0,856 
1500 /7  

•  •/7 

.1  
qçf4.  

1000 

'fl 

-I 500 

/ / 
/  0 

0 	500 	1000 	1500  

Havaittu  Vi  

Kuva  4:  MaIlin  sopivuus havaittuihin liikennemää ri/n 
(ajon/h)  saa puvilla liittymillä yhteensä. 

Kuvaan  5 on  piirretty saadun reunakaistan  funktion  kuvaajat eri ramppiliiken-
nemäärillä.  Liitteessä  3 on  esitetty liittymittäin vastaavat kuvaajat. Kuten kuvasta 

 5  havaitaan,  rampin  liikennemäärällä  ei ole  kovin  suurta merkitystä ensimmäi-
sen kaistan liikennemäärään. Ramppitiikenteen kasvu  200  ajon/h:sta  900 

 ajon/h:iin  nostaa ensimmäisen kaistan liikennemäärää  vain  keskimäärin  50  
ajon/h.  

V 1  =  329  +  0,331 V 1  -  0,074V, R2  =  0,856 
1200 

E 
C 1000 

C .2, 

	

800 	 - 	- - 

. 	600 	 - 

	

400 	 - 

	

w 200 	- 

0 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 	3000  

Suunnan liikennemäärä (ajonlh) 

Vr=200ajon/h - —Vr=600ajonTh ------Vr=900ajon/h  

Kuva  5:  Reunakaistan liikennemäärä  suunnan  ja  ramp/n liikennemääri
-en  funktiona saa puvilie liittymille yhteensä. 

Taulukossa  lo on  verrattu  HCM:n  ja  Ronnin  malleja  tutkittuihin liikennevirtoihin.  
Kuvassa  6 on  esitetty eri  mallien  kuvaajat keskimääräisellä ramppiliikennemää- 
rällä  (400  ajon/h).  Kuvasta voidaan havaita, että Ronnin malli  on  lähempänä nyt 
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saatuja tuloksia kuin  HCM:n  malli. Esimerkiksi  Länsiväylän  ja  Kehä  1:n  liittymis-
sä  Ronnin  malli sopi erittäin hyvin  tutkimusaineistoon.  Sama asia  on  esitetty ku-
vassa  7  hiukan toisella tavalla. Tässä  havaittuja  ensimmäisen kaistan liikenne- 
määriä  on  verrattu  HCM:n  ja  Ronnin  malleilla  askettuihin.  

Taulukko  10:  Ensimmäisen kaistan liikennemäärän yhteensopivuus HCM:nja 
Ronnin malliin. 

Saapuva liittymä HCM:n  malli Ronnin  malli 

Kehä  Ill  Vihdintien  liittymä  V1HCM =  140  +  0,420 V1  V1,RONNI =  318  ^  0,498 Vi  
klo  13.30-15.00 R2 = 0,717 R2 = 0,717  
Vt3 Klaukkalan  liittymä V1,HCM -86,9+ 0,520 V1  V1RQNN,_- 255+ 0,617V1  
klol3.00-19.00 R2 =0,791 #=0,790  

Länsiväylä  Espoonlanden V1,HCM =  0,643 V1  V1.RONNI 	101V1  
liittymä  klo  7.00-10.00 R2 = 0,992 R'= 0,993  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  V1,HCM 	-366  ^  1,28 V1  VIRONNI =  1,21 V1  
klo7.00-10.00 R2 =0,691 R2 =0,986  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä V1,HCM =  0,739 V1  VIRONNI =  1,02 V1  
klo  15.09-18.09 R2 =0,995 R2 _-0,996  
Vt3 Kaivokselan  liittymä VIHCM =  -304  +  1,08 V1  -  

klo  7.00-10.00 1)  R2 = 0,693  _______________________  
Kaikki liittymät yhteensä  V1,HCM =  -117  ^  0,893 V1  VIRONNI =  1,08 V1  
(Ei  Kaivokselan  liittymää)  R2 = 0,854 R2 = 0,985 

1)  Kaksi saapuvaa  ramppia  lähekkäin.  
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Kuva  6:  Reunakaistan liikennemäärä  suunnan liikennemäärän funktiona 
eri malleilla. 
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Kuva  7:  HCM:n  ja Ronnin mallien  sopivuus havaittu!- 
hin liikennemääriin (ajonlh) saapuvilla liitty-
millä  yhteensä. 

Ensimmäisen kaistan  liikennemäärän  prosenttiosuuden riippuvaisuutta  koko 
 moottoritien  liikennemäärästä  tutkittiin sekä  mittaustuloksista  suoraan  (P1)  että 

 HCM:n  (Ph)  ja  suomalaisen  mallin  (Pr)  arvoista. Mallit laskettiin seuraavien 
muuttujien avulla:  

p1  = "1(miza::u)  •100% 	 (11) 
VI  

= V1(HCM:fl  ,nallilla  laskettu)  .100% 	 (12) 
VI  

= VI(mjfl malijila  laskettu)  •100% 	 (13) 
VI  

Tulokset  on  esitetty taulukossa  11.  
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Taulukko  11:  Ensimmäisen kaistan  Iükennemäärän  osuus  kokonaisliikennemäärästä  eri malleilla. 

Saapuva liittymä  Pi  = Mittauksista  lasket-  HCM:n  arvoilla  las- Ronnin  mallin ar- 
VINf  tu  malli kettu malli voilla laskettu  

___________________ (%) Pi=a+b•Vf+cVt 2  Ph=a+b•Vf+cV1 2  Pr=a+b•Vt+c-Vt 2  

Kehä  Ill  Vihdintien  liittymä  73,5 P1  -  0,172  Vt  Ph=O,11OVI  Pr= 101 	0,032  Vt 

klo  13.30-15.00  -  9,67 10 5 V,2  -  6,31.10 	Vt2  R2  =  0,976 
R2  =  0,992 R2  =  0,999  ___________________ 

Vt3 Klaukkalan  liittymä  69,7 P1  =  88,9  -  0,024  Vt  Ph  =  79,6  -  0,063  Vt  Pr  =  157- 0,  l57Vt  

klo  1 3.00-19.00 R2  =  0,318  ^  2,73. 10  Vt2  +  6,76. 10 5 V,2  
______________________ _____ ________________  R2 =0,915 R2 =0,978  

Länsiväylä  Espoonlanden  59,3 P1  =  92,3  -  0,031  Vt  Ph  =  75,1  -  0,058  Vt  Pr 	1420, 126V,  
Liittymä  klo  7.00-10.00 R2  =  0,765  +  2,03  iO 5  Vt2  4,35. 10 5 V1' 

R2  =  0,886 R2  =  0,962  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  45,1 P1  =  109- 0,048  Vt  Ph  =  54,6  -  0,012  Vt  Pr  =  90,4  - 0,027Vt  

klo  7.00-10.00  +  8,01.  iovt2 +  2,02.  10 6 Vt2 ^  4,65. 10V1  
______________________ _____  R-r0,881 R2 =0,959 R2 =0,983  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  52,9 P1  =  62,3  -  2,31.  10 6 Vt2  Ph  =  45,6  -  0,003  Vt  Pr  =  69,7  -  0,008  Vt 

klo  15.09-18.09 R2  =  0,463  =  0,720 R2  =  0,910  

Vt3 Kaivokselan liittyniä  52,7 P1  =  96,7- 0,022  Vt  Ph  =  58,2  - 0,Ql5Vt 

klo7.00-10.00 	
1)  Pt2=0,876 ^ 2,86.10 6 Vt2 -  

R2  =  0,951  __________________  

Kaikki  liittymät  yhteensä  56,6 P1  =  90,4  -  0,028 V1 Ph  =  62,0  -  0,024  Vt  Pr  =  113- 0,058  Vt  
(Ei  Kaivokselan Iiittymää)  3,77. 10 6  Vt2  ^  5,77  10 6 Vt2 +  1,35.  io 5 vt2 
______________________ _____  R2 =0,750 R'=0,697 R2 =0,886 

1)  Kaksi saapuvaa  ramppia  lähekkäin.  

Kaistajakaumat  ja mittauksista lasketut regressiosuorat  moottoritiellä ennen 
saapuvaa ramppia  on  esitetty kuvassa  8.  Liikennemäärät  ovat  5  minuutin redu-
soituja tuntiliikennemääriä. Raskaita ajoneuvoja ei ole muutettu henkilöautoyk-
siköön.  Liitteessä  4 on  esitetty vastaavat regressiosuorat liittymittäin.  
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Myös  Westphalin  (1994)  mallin  soveltuvuutta suomalaisiin liittymiin tutkittiin. 
Tutkittujen aineistojen perusteella näyttäisi siltä, etteivät  rampin  raskaat ajoneu

-vat  vaikuta ensimmäisen kaistan liikennemäärään. Yhdessäkään aineistossa 
kerroin  Vrrask  ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi  nollasta  0,05:n riskitasolla. 

 Edes Kehä  Ill  ja Vihdintien  liittymässä eivät raskaat ramppiajoneuvot olleet mer-
kitseviä mallissa, vaikka raskaiden osuus saapuvista ajoneuvoista oli suuri  (17,7 
0/ 
/0  

Kun eri liittymien aineistot yhdistettiin saatiin seuraava malli yksittäisille saapu
-ville liittymille (Vt3—Kaivokselan  liittymä ei sisälly malliin):  

V1  =  0,451•  Vf  +  0,077  Vr  +  2,68  Vrrask 
(14) 

R 2  =  0,967 

3.3.2  Poistuvat  rampit 

Poistuvien ramppien tarkastelut  tehtiin vastaavalla tavalla kuin saapuvilla  ram-
peilla.  Myös poistuvien ramppien aineistot olivat lähes normaalijakautuneita. 
Ensimmäisen kaistan regressiosuorat  on  esitetty taulukossa  12.  Kandessa 
poistuvassa liittymässä  rampin liikennemäärä  ei ollut tilastollisesti merkitsevä 
reunakaistan liikenteen muuttujaksi  0,05:n riskitasolla.  Toisin kuin saapuvilla 
liittymillä ei poistuvilla liittymillä  löytynyt syy-yhteyttä  rampin ja  päätien välisistä 
liikennemääristä. Esimerkiksi Kehä  1:n  liittymässä saadaan aamu-  ja iltamittauk-
sista  erilaiset tulokset, vaikka liikennemäärät ovat lähes saman suuruisia mo-
lemmissa mittauksissa  ja  liittymä  on  sama. 

Taulukko  12:  Ensimmäisen kaistan liikennemäärän malli mitta  usten mukaan. 

Poistuva  liittymä Regressiosuora  ja selitysaste 
Vt3 Klaukkalan  liittymä  Vi —523 ^ O,l52Vt+ 0,754 V1  
klo  13.00-19.00  #-  0,950  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  Vi  =  403  +  0,3 73  Vt 

klo  7.02-1 0.02 R2 = 0,889  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  V1  =  418  ^  0,284 V,  ^  0,494I/  
klo  15.09-18.09 R2 = 0,742  

Vt3 Kaivokselan  liittymä  V1 =217 ^  0,600  Vt 

klo  7.04-10.04 R2 = 0,889  
Kaikki poistuvat liittyrnät  V1  =  435  +  0,283  Vt  +  0,428 V1  
yhteensä  R=0,937  

Kuvassa  9 on  verrattu mallilla laskettujen ensimmäisen kaistan liikennemäärien 
sopivuutta havaittuihin liikennemääriin poistuvissa liittymissä yhteensä. Kuvasta 
nähdään, että malli sopii hyvin havaittuun aineistoon kaikilla liikennemäärillä. 
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Kuva  9:  Mallin  sopivuus havaittuihin  liikennemäärin 
(ajon/h) poistuvilla liittymillä  yhteensä. 

Kuvassa  10 on  esitetty  reunakaistan  kuvaajat eri  liikennemäärillä poistuville 
rampeille.  Liitteessä  5 on  esitetty vastaavat kuvaajat  jokaiseUe poistuvalle  ram - 

pille  erikseen.  

V i  = 435 + 0,283V, + 0,428Vr ,  R2  0,937 
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Kuva  10: Reunakaistan liikennemäärä  suunnan  ja  ramp/n liikennemääri
-en  funktiona pois  tuville liittymille  yhteensä. 

Taulukossa  13 on  verrattu  HCM:n  ja  Ronnin  malleja tutkituilla  poistuvilla  ram
-peilla.  Kuvassa  11 on  esitetty  1.  kaistan  liikennemäärät  eri malleilla. Myös pois

-tuvilla rampeilla Ronnin  malli  on  lähempänä tämän tutkimuksen tuloksia kuin 
 HCM:n  malli. Tosin suurilla  liikennemäärillä HCM:n  malli antaa parempia tulok-

sia kuin  Ronnin  malli. Samaa asiaa  on  verrattu suoraan havaittuihin liikenne- 
määriin kuvassa  12. 
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Taulukko  13:  Ensimmäisen kaistan liikennemäärän yhteensopivuus HCM:n  ja 
Ronnin mallin  kanssa. 

Poistuva  liittymä HCM:n  malli Ronnin  malli 
Vt3 Klaukkalan  liittymä V1,HCM =  -349  +  1,21V1  VIRONNI =  -321  +  1,38 V1  
klo  13.00-19.00 R'= 0,945 R2 = 0,943  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä V1HCM =  0,939 V1  VIRONNI =  1, 15V1  
klo  7.02-10.02 R2 _-0,992 R2 =0,994  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä V1,HCM =  0,945V1  VIRONNI =  1, 16V1  
klo  15.09-18.09 R2 = 0,997 R2 = 0,997  
Vt3 Kaivokselan  liittymä V1HCM =  0,830V1  V1RONNI 	1,03 V1  
klo  7.04-10.04 R2 = 0,996 R2 = 0,997  
Kaikki poistuvat liittymät V1HCM =  -268  +  1, 14V7  VIRONNI =  -238  +  1,32 V1  
yhteensä  R2 =0,937 R2 =0,936 
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Kuva  11:  Reunakaistan liikennemäärä  suunnan liikennemäärän funk-
tiona eri ma//ella.  
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Kuva  12:  HCM:n  ja Ronnin mallien  sopivuus  ha  va  it
-tuihin liikennemääriin (ajon/h) poistuvilla 

liittymillä  yhteensä. 
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Ensimmäisen kaistan liikennemäärän osuus  koko  moottoritien liikennemäärästä 
 on  esitetty taulukossa  14.  Kuvassa  13 on  esitetty kaistajakauma kaikille poistu - 

ville  rampeille.  Vastaavat  kuvat  eri liittymille  on  esitetty liitteessä  6.  

Taulukko  14:  Ensimmäisen  kais  tan  liikennemäärän  osuus  kokonaisliikennemäärä  stå  eri 
 ma/Jell/a. 

Poistuva  liittymä  Pi  = Mittauksista  lasket-  HCM:n  arvoilla  las- Ronnin  mallin ar- 
ViNt  tu  malli kettu malli voilla laskettu  

_________________ (%) Pi=a+bVi+cVt2  Ph=a+bVf+cV1 2  Pr=a+bVt+c•Vt 2  
Vt3 Klaukkalan  liittymä  58,9 P1  =  80,9  -  0,008 V1 Ph  =  70,2 	0,009 Vi Pr  =  91,2  - O,OI5V,  
klo  13.00-19.00 R2  =  0,779  +  1,39.  io 6 v,2  +  2,19. 10 6 V,2  
____________________ _____ ________________  R2 =0,624 R2 =0,831  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  57,0 P1  =  104  -  0,034 Vi Ph  =  75,6  -  0,017V1 Pr  =  98,2  -  0,024 Vi  

klo  7.02-1 0.02  +  5,57. 10 6  V12  ^  2,78. 10 6  V12  +  3,92. 10V,2  
____________________ _____  R2 =0,823 R2 -0,712 R2 =0,843  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  51,9 Pi  =  60,8  -  1,15. 10 6 V,2  Ph  =  56,2  -  0,003 Vi P, 	71,2  -  0,004 Vi  

klo  15.09-18.09 P2  =  0,319 R2  =  0,322 P2  =  0,519  

Vt3 Kaivokselan  liittymä  77,4 Pi  =  86,0 -4,80. 10 6 V? Ph  =  75,0  -  0,008 Vi Pr 	98,3  -  0,014V1  

klo  7.04-10.04 R2 	0,371 P2  =  0,393 R2  =  0,639  

Kaikki poistuvat  liittymät  58,9 P1  =  110- 0,034 Vi Ph  =  86,3  -  0,024 V, Pr 	110 	0,032 V1  
yhteensä  +  5,05. 10 6  V12  ^  4, 18. 10V,1'  ^  5,46.  10 6 Vfl 
____________________ _____  P2=0,806 R2 =0,689 R2 =0,813 

Kuva  13:  Kaistajakauma  moottoritiellä ennen  poistuvaa ramppia. 
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3.3.3  Kaistanvaihdot  saapuvan  rampin  vaikutusalueella 

Tässä kappaleessa käsitellään kaistanvaihtoja päätiellä  rampin vaikutusalueel-
ta. Rampin  vaikutusalueella kaistanvaihdot tapahtuvat enimmäkseen  1.  kaistalta 

 2.  kaistalle, kun päätien ajoneuvot väistävät liittymästä saapuvaa ajoneuvoa. 
Taulukkoon  15 on  laskettu päätien kaistanvaihdot suunnan liikennemäärään  ja 
kaistanvaihtoalueen  pituuteen suhteutettuna. 

Taulukko  15: 	Kaistanvaihdot  saa puvan liittymän vaikutusalueella 
suunnan liikennemäärän  ja matkan  suhteessa. 

Saapuva liittymä  Kaistanvaihtoprosentti 
(%Im)  ________  ________  

1. kaistalta  2.  kaistalta Kaikki  
2. kaistalle  1.  kaistalle  __________  

Kehä  Ill  Vihdintien IjittYma  0,026 0,0 12 0,038  
klo  13.30-15.00  __________ __________ __________ 

Vt3 Klaukkalan  liittymä  0,040 0,0 16 0,056  
klo  13.00-19.00  __________ __________ __________ 

Länsiväylä  Espoonlanden  0,074 0,021 0,095  
liittymä  klo  7.00-10.00  _________ __________ __________  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  0012 0,004 0,0 16  
klo  700-1 0.00  __________ __________ __________  

Kehä  I  Vihdintieri  liittymä  0,020  - -  

klo  15.09-18.09  _________ __________ __________ 
Vt3 Kaivokselan  liittymä  0,052  - -  

klo  7.00-1 0.00  _________ __________ __________  

Taulukosta  15  havaitaan, että Länsiväylä-Espoonlanden  ja Vt3-Kaivokselan 
 liittymissä kaistanvaihtoja tapahtuu runsaasti  1.  kaistalta  2.  kaistalle. Selitys tä-

hän lienee suurimmaksi osaksi siinä, että Länsiväylän liittymässä ramppiliiken-
nemäärä  on  korkea. Kaivokselan liittymässä puolestaan  on  kaksi lyhyttä  ramp- 
pia  peräkkäin, joilta molemmilta saavutaan huomattavasti alhaisemmalla no-
peudella kuin päätiellä ajetaan.  

Kuvat kaistanvaihdoista  suunnan liikennemäärien suhteessa  on  esitetty liittees-
sä  7.  Vastaaviin kuviin voidaan suoralta tieosuudella liittymien välissä sovittaa 
alaspäin aukeava paraabeli (lnnamaa, Huttunen  1998),  mutta liittymien kohdalla 
kaistanvaihtojen hajonnat olivat niin suuria, etteivät käyrien kertoimet olleet ti-
lastollisesti merkitseviä. 
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4  NOPEUDET  LHTTYMÄALUEELLA 

 4.1 	Ulkomaalaiset tutkimukset  

Ramppiajoneuvon nopeuserolla  päätien  ajoneuvoihin  nähden  on  vaikutusta  lii-
kenneturvallisuuteen.  Mitä pienempi  nopeusero  on,  sitä helpompaa päätielle 
liittyminen  on  ja  sitä pienempi  on  onnettomuuksien todennäköisyys  (Nielsen, 

 Rysgaard  1995).  Nopeuseroa tasaa  hiukan myös  se,  että  liittymisalueilla  ajetaan 
yleensä hitaammin kuin vapailla  tieosuuksilla (TRB  1998).  

Kuvassa  14 on  havainnollistettu liittymisprosessia.  Saapuvan ajoneuvon täytyy 
kiihdyttää saavuttaakseen noin  75  % mitoitusnopeudesta kiihdytyskaistan  lo-
pussa, jotta nopeuden sovitus  kaistanvaihdon  yhteydessä olisi mandollisimman 
vähäistä.  

Acc&.rstløn Gp 	Sp..d 	Lans  chsng. Hssdway 
..archng adjuatinant •x.cutien 	ad$uuttnant 

®  !®i®® 	® 

__ 	 •1  

Kuva  14:  Liittymisprosessi (Vermijs, Schuurman  1994). 

Highway Capacity  Manualissa (TRB  1998)  keskimääräistä  matkanopeutta  ram-
pin  vaikutusalueella  (SR)  voidaan  mallintaa  päätien vapaiden ajoneuvojen no-
peuden  (SFF)  avulla.  Kaavoissa  oletetaan, että  vakaassa liikennevirrassa  no-
peuden maksimi  on  SFF.  Nopeuden  67,6 km/h on  havaittu jakavan liikenne  va

-kaaseen  ja  epävakaaseen,  joten sitä nopeutta käytetään  miniminopeutena. Mja  
D  kuvaavat liittyvien  ja  poistuvien  ajoneuvojen nopeuden pudotusta  maksimino-
peudesta miniminopeuteen. Epävakaan  liikenteen mallia ei ole esitetty, mutta 

 palvelutasolla  F  (eli liikenne  pysähtelee) miniminopeus  vaihtelee  16  km/h:sta  19 
 km/h:iin.  

Saapuva  ramppi:  

SR  =SFF  (SFF  —67,6)M 5  

M 5  0,321+0,039e2"°°°)  —O,004(LA S FR  /1000) 
(15) 

R 2  =  0,60 
SE  =  2,20  

Poistuva ramppi:  

SR  =SFF  (SFF  — 67,6)D 
M  =  0,883  + O,00009VR - O,0008SFR 	

(16) 
R 2  
SE  =  2,46  
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missä 	VR12 =  V1  ^  V2  +  VR eli  liikennemäärä  rampin  vaikutusalueella,  (ajon/h)  
VR  =  rampin  liikennemäärä (ajon/h),  
LA  = kiihdytyskaistan  pituus  (m), 
S  =  vapaa nopeus  rampilla  liittymis-  tai  erkanemispisteessä  (km/h)  ja  
SE= keskivirhe (ajon/km/kaista).  

Saksalaisessa tutkimuksessa  (Westphal 1994)  saatiin seuraavanlaiset kaavat 
liittyvien ajoneuvojen  keskimääräiseksi matkanopeuksiksi:  

SR  =  85,86  -  0,005 V1  -  0,0 16  .  VR 	 (17) 
SR =103,11-0,005•V1  —O,O21VR  

missä  V1  = reunakaistan liikennemäärä (ajon/h)  juuri ennen  ramppia.  

Ylemmässä  kaavassa  moottoritien nopeusrajoitus  on 80 km/h  ja  alemmassa 
 100 km/h.  

Ruotsissa saatiin kuvan  15  mukaiset tulokset liikenteen kapasiteetin  ja  nopeu-
den  riippuvaisuudeksi  saapuvien  ramppien  jälkeen.  

knilh  

10 E 
	 _  

Belastningsgrad  %  

Kuva  15: Nopeudetpoistuvien ramppien  jälkeen  (Carlsson, Cedersund 1999). 

4.2 	Liittyvien  ja  erkanevien  ajoneuvojen nopeudet  

Ramppiajoneuvon matkanopeuden  suhde  liikennemäärään  

Saapuvien  ramppiajoneuvojen nopeuksien  suhdetta  liikennemääriin  tutkittiin 
Kehä  1—Vihdintien iltamittauksista  ja  Vt3—Kaivokselan  liittymässä.  Aineistoja  ei 
voitu verrata  HCM:n  arvoihin, koska päätien vapaita nopeuksia ei ollut tässä tut-
kimuksessa käytettävissä.  Sen  sijaan  Westphalin  malli voitiin laskea Kehä  I-
Vihdintien  aineistosta, mutta  Vt3—Kaivokselan  aineistossa  regressiokäyrien 

 kertoimet eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Kehä  1—Vihdintiellä  1.  kaistan 
 liikennemäärän  kerroin ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi  nollasta,  joten  
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nemäärän  kerroin ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi  nollasta,  joten  kaa-
vaksi  saatiin seuraava:  

SR =76,93-O,OlOVR  
(18) 

R 2  =0,415  

Kuvassa  16 on  verrattu  Westphalin  mallia  ja  laskettua mallia keskenään 
 1.  kaistan keskimääräisen  liikennemäärän  ollessa ennen  ramppia  1032  ajon/h. 

Westphalin  malli poikkeaa  mitatuista  arvoista keskimäärin  1,7 km/h.  

Kehä  l -Vihdintie  klo  15.09-1 8.09  

, 	80 

65 
E.  ______________________________ 

 60 
0. 
E 

50 
0 	200 	400 	600 	800  

Rampin  liikennemäärä (ajon/h)  

Mitattu 	Westphal V1=1032  ajon/h  —Linear  (Mitattu)  

Kuva  16:  Rampin  matkanopeuden  riippuvaisuus  liikennemäärästä.  

Liittyvien matka-nopeus -kuvaajat  

Liitteissä  8-13 on  esitetty keskimääräiset  pistenopeudet  rampilla ja  moottoritien 
ensimmäisellä  kaistalla  sekä vastaavat keskimääräiset  nopeuserot  eri  saapuvis

-sa  liittymissä. Kuvista näkee myös, miten keskimääräinen  liittymispaikka  eroaa 
 ramppiajoneuvon liittyessä  päätien ajoneuvon eteen  tai  taakse. 

Huomaa, että neljän ensimmäisen  rampin  aineistoista  on  purettu  vain  tapaukset, 
joissa  ramppiajoneuvolla  ja  päätien  ajoneuvolla  oli vuorovaikutusta keskenään. 
Tulokset ovat erilaisia, kun aineistosta  on  purettu kaikki  ajoneuvot.  Kehä  1:n  ilta- 
ruuhkassa saapuvan  liittymän  nopeudet ovat lähes yhtä suuria kuin päätien  reu-
nakaistalla. Vt3-Kaivokselassa  sen  sijaan  nopeuserot  ovat suuria. Tämä johtuu 
siitä, että  Kaivokselan  saapuva  rampin  kiihdytyskaista  on  lyhyt  ja rampin  takana 
toinen saapuva  ramppi  hyvin lähellä.  
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Nopeudet liittymis-  ja  erkanemishetkillä 

Taulukoon  16 on  kerätty liittyvien ajoneuvojen nopeudet liittymishetkellä  ja  tau - 

lukkoon  17 erkanevien  ajoneuvojen nopeudet rampille poistumishetkellä. Nel-
jässä ensimmäisessä saapuvassa liittymässä tutkittiin ramppiajoneuvot, joilla oli 
vuorovaikutusta päätien ajoneuvojen kanssa, lopuissa saapuvissa  ja  kaikissa 
poistuvissa liittymissä tutkittiin ruuhkatunnin  15  minuutilta kaikki ramppiajoneu-
vot. 

Taulukossa  16  nähdään, että nopeuserot  rampilla ja  1. kaistalla  ovat suuria kai-
kissa saapuvissa liittymissä paitsi Kehä  l-Vihdintie iltamittauksessa.  Tällöin  no-
peusero  ei ole tilastollisesti merkitsevä  0,05:n riskitasolla,  kun eroa tutkittiin  t-
testillä.  Suurin nopeusero yli  20 km/h  havaittiin Vt3-Klaukkalan liittymässä, mis-
sä myös päätien nopeusrajoitus oli suurin  (120 km/h).  

Taulukko  16:  Keskimääräiset nopeudet (suluissa nopeuksien keskihajonnat) 
ramppiajoneuvon liittymishetkellä. 

Saapuva liittymä Tutkittu  Nope- Keskim. Keskim. Nope-  Rampin  
otos  usrajoi-  nopeus nopeus  usero  15 %:n  

tus  pää-  rampilla  1.  kais-  (km/h)  nopeus 
tiellä  (km/h)  talla  (km/h) 

(km/h)  ________  (km/h)  ________ ________  

Kehä  Ill  Vihdintien  liittymä  80 70 82 12 60  
klo  13.30-15.00  

.  
_______  

120 
(10) 
81 

(13)  

102 
_______ 

21 
_______ 

72  Vt3 Klaukkalan  liittymä  
klo  13.00-19.00  _______  (15) (17)  _______ _______ 

Länsiväylä  Espoonlanden  100 78 94 16 72  
liittymä  klo  7.00-10.00  

>  
______  (11) (14)  ______ ______  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  80 77 82 5 71  
klo  7.00-10.00  _______ _______  (12) (10)  _______ _______  

Kehä  I  Vihdintien  liittymä  .  - 80 69 70 1 60  
klo  15.09-18.09  

tt)  

_______  (10) (9)  _______ _______ 

Vt3 Kaivokselan  liittymä  80 62 73 11 51  
klo  7.00-1 0.00  _______ _______  (10) (13)  _______ _______ 

Poistuvilla rampeilla nopeuserot  rampilla ja  1. kaistalla  vaihtelivat  7-13 km/h. 
 Erot olivat kaikki tilastollisesti merkitseviä. Taulukosta  17  havaitaan myös, että 

 2. kaistalla  ajetaan  rampin poistumiskohdassa  huomattavasti nopeammin kuin 
 1. kaistalla. Nopeusrajoituksen  ollessa  80 km/h,  ajetaan  2. kaistalla 8-19 km/h 

 ylinopeutta.  Taulukkoihin  16  ja  17 on  kirjattu myös ramppiajoneuvon nopeus, 
jonka  15 % ramppiajoneuvoista  auttaa, koska aihaisimmat ramppiajoneuvojen 
nopeudet ovat vaarallisimpia. 
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Taulukko  17:  Poistuvien  ajoneuvojen keskimääräiset nopeudet (suluissa nope -
uksien keskihajonnat) ramp/lie poistumishetkellä. 

Poistuva  liittymä  Nope- Keskim. Keskim. Nope- Keskim.  Rampin  
usrajoi-  nopeus nopeus  usero  nopeus  15 %:n  
tus  pää- rampille  1. kais- (km/h)  2. kais-  nopeus 

tiellä  poistut- talla talla  (km/h) 
(km/h) taessa  (km/h) (km/h) 

__________________________ ________  (km/h) ________ ________ ________ ________ 
Vt3 Klaukkalan liittyrnä  120 83 90 7 105 72  
klo  13.00-19.00 _______  (15) (17)  _______  (17) _______  
Kehä  I Vihdintien  liittymä  80 71 84 13 96 65 
klo7.02-10.02 ______  (7) (9) ______  (11) ______  
Kehä  I Vihdintien  liittymä  80 75 84 9 89 67  
klo  15.09-18.09 ______  (9) (9) ______  (8) ______ 
Vt3 Kaivokselan  liittymä  80 70 77 7 88 65  
klo  7.04-10.04 _______  (7) (8)  _______  (8) _______  

Taulukossa  18 on  tutkittu tarkemmin, hidastavatko rampille poistuvat päätien 
reunakaistan nopeuksia.  Eli  verrattiin keskenään päätien  1  kaistan ajoneuvoa, 
joka ajoi ramppiajoneuvon takana muihin  1.  kaistan ajoneuvoihin. Tuloksista 
havaitaan, että ramppiajoneuvo hidasti päätien liikennettä Vt3—Klaukka!an  ja 

 Kehä  1—Vihdintien (iltamittaus) poistuvissa  liittymissä. Muissa mittauksissa  no-
peusero  ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko  18:  Keskimääräinen nopeus  ja  keskihajonta 
 pää  tien reunakaistaiia. 

Poistuva  liittymä  Keskim. Keskim. Nope- 
nopeus nopeus  usero  
ramp-  muilla  (km/h) 
piajon.  ajon. 
takana  (km/h) 

___________________________  (km/h) ________ ________ 
Vt3 Klaukkalan  liittymä  79 93 14  
klo  13.00-19.00 (11) (17)  _______  
Kehä  I Vihdintien  liittymä  84 84 1  
klo  7.02-10.02 (9) (10)  ______  
Kehä 	Vihdintien  liittymä  80 85 5  
klo  15.09-18.09 (7) (9) ______ 
Vt3 Kaivokselan  liittymä  75 77 2  
klo  7.04-1 0.04 (9) (7) _______  

Espanjan, Hollannin, Saksan  ja  Tanskan saapuvien ramppien tutkimuksessa 
 (Nielsen, Rysgaard 1 995)  ei havaittu eroa ramppiajoneuvojen nopeuksissa, kun 

tarkasteltiin ajoneuvon saapumista samanaikaisesti  tai eriaikaisesti  päätien ajo-
neuvon kanssa. Tutkimuksessa ei myöskään havaittu eroa  sillä, saapuiko  ajo-
neuvo vapaana vai jonossa rampilta. 
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5  MOOTTORITIEN  AIKAVALIT  

5.1 	Teoriaa 

Aikaväli  on  peräkkäisten  ajoneuvojen välinen aikaero.  Bruttoaikaväli  mitataan 
ajoneuvojen keulasta keulaan  ja  nettoaikaväli  edellä ajavan perästä takaa tule-
van keulaan. Tässä tutkimuksessa  on  keskitytty lähinnä  nettoaikaväleihin,  jotka 

 on  määritelty  ramppiajoneuvon liittymishetkellä.  Jos  aikaväli oli yli  10  sekunnin 
suuruinen, sitä ei otettu mukaan tarkasteluun. 

Aikaväli osoittaa, kuinka turvallista  moottoritielle liitty- 
mien on.  Erittäin vaarallinen tilanne voi esiintyä silloin,  
jos  ramppiajoneuvo  liittyy hyvin pieneen  aikaväliin  ja 
sen  nopeusero päätiellä  ajavaan  on  suuri. Pieneen  ai- 
kaväliin  ajaminen osoittaa joko vaarallisia  ajotapoja  tai 	'"  

sitä, että  rampilta  tulija tietää, että sekä  ramppiajoneu- 	j  
vo  että moottoritien ajoneuvo voivat  ja  haluavat sovittaa 	 --  1  
ajonsa  toisiinsa.  (Nielsen,  Rysgaard  1995.)  

Ihanteellisessa  liittymisessä,  ajoneuvo voi liittyä  moottoritiefle  häiritsemättä 
muuta liikennettä,  Ilittymisen alkaväli  koostuu kolmesta eri  alkajaksosta.  Nämä 
ovat turvallinen  alkaväli  edellä ajavaan  Tr,  kiihdytykseen kuluva aika  TL  ja  turval-
linen aikaväli takaa tulevaan  ajoneuvoon  Ti.  Ensimmäiseen jaksoon sisältyy 
myös  reaktioaika.  Ihanteellisen  moottoriteille liittymisen minimlaika  T  =  Tr  +  T,  +  
TL on  seuraava  (Drew 1968,  Setälä  1973): 

T  L
1 +Lr 	u+u (a/b)—u a —bu 

= 	+2r+ 	r 	ln 	 (19) 
u 	bu 	bu 	a—bu t  

Missä 	Ur  rampin  ajoneuvon nopeus,  
u  =  moottoritien ajoneuvon nopeus,  
r=  reaktioaika, 
L1ja Lr=  moottoritien  ja rampin  ajoneuvojen  pituudet,  
a  = maksimikiihtyvyys  ja  
a/b =  vapaa nopeus  liittymisalueella.  

Kuvassa  l7on havainnollistettu Ilittymiseen kuluvaa  aikaa. 

Moottoritien  aikavälitarkasteluissa  on  keskitytty  vain  hyväksyttyihin  aikaväleihin, 
 koska käytännössä  rampilta  tuleville  on  vaikea määritellä hylättyjä  aikavälejä  ja 

 niiden määrä olisi ollut hyvin pieni. Näin  ollen  tässä tutkimuksessa ei ole myös-
kään laskettu kriittisiä  aikavälejä,  koska niiden laskenta perustuu sekä hyväk-
syttyihin, että  hylättyihin aikaväleihin.  Seuraavissa kappaleissa  on  tarkasteltu 
hyväksyttyjä  aikavälejä  sekä  aikavälejä  edellä ajavaan  ja  takaa tulevaan  liittymi

-sen  jälkeen.  
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5.2 	Hyväksytty aikaväli 

Taulukossa  19 on  esitetty keskimääräiset päätien alkavälit ramppiajoneuvojen 
liittyessä kanden ajoneuvon väliin. Kehä lIl—Vihdintien  ja Vt3—Klaukkalan  liitty-
mistä ei näitä aikavälejä saatu purettua nauhojen kuluneisuuden vuoksi. Taulu-
kon  19  kandessa ensimmäisessä liittymässä tutkittiin tapaukset, joissa ramppi-
ajoneuvolla  ja  päätien ajoneuvolla oli selvä vuorovaikutus. Kandessa jälkimmäi-
sessä tutkittiin tietyltä ajalta kaikki ajoneuvot, jotka liittyivät korkeintaan  10  se-
kunnin aikaväliin. 

Taulukko  19:  Keskimääräinen päätien aika väli  ramppiajoneuvon liittyessä  kanden 
ajoneuvon väliin. 

Saapuva liittymä Tutkittu  Havain-  Brutto- Netto- Brutto- Netto- 
otos  tojen  aikaväli aikaväli matka matka  

1km.  (keski- (keski- (keski- (keski- 
hajonta) hajonta) hajonta) hajonta)  

___________________________________________ _________________ ___________  (s) (s) (m) (m)  
Länsiväylä  Espoonlanden  Ramppiajon.  13 1,6 1,4 35 31  
liittymä  klo  7.00-1 0.00  Joita oli 

vuorovaikutus  
ta  päätien  

(0,4) (0,4) (9) (9)  -  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä  

_______ 
 44 2, 1 1,8 42 38  

klo7.00-10.00  ajon. kanssa  _________ ______  (1,2) (0,5) (11) (11)  
Kehä  I  Vihdintien  liittymä Kaikki ajon.  804  -  4,0  -  82  
klo  15.09-18.09 (2h 15 min)  ______ _______  (2,2)  _______  (45)  
Vt3 Kaivokselan  liittymä Kaikki ajon.  503  -  4,0  -  103  
klo7.00-10.00 (1h 12 min)  ______ ______  (2,2)  ______  (54)  
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Taulukossa  19  näkyy selvästi ero aikaväleissä,  jos  on  tarkasteltu ajoneuvoja, 
jotka olivat vuorovaikutuksessa keskenään  tai  jos  tarkastettiin kaikkia ajoneu-
voja tietyltä ajalta. Jälkimmäisessä aikavälit ovat selvästi suurempia.  Jos  tar-
kastellaan  vain  pieniä aikavälejä  (15 % ramppiajoneuvoista  hyväksyy),  on  aika-
väli Kehä I:llä  (klo  15.09-18.09) 1,8 s  ja Vt3:lla  2,3 s.  

Taulukossa  20 on  tutkittu ajoneuvoja, jotka liittyivät päätien ajoneuvon taakse  ja  
taulukossa  21  ramppiajoneuvoja,  jotka liittyivät päätien ajoneuvon eteen. Taak-
se jäävä alkaväli  on  suurempi kuin eteen jäävä aikaväli. Luonnollisesti näin on-
kin helpompi liittyä tielle. 

Taulukko  20:  Eteen jäavä aika väli ramppiajoneuvon liittymishetkellä. 

Saapuva liittymä Tutkittu  Havain-  Brutto- Netto- Brutto- Netto - 
otos  tojen  aikaväli aikaväli matka matka  

1km.  (keski- (keski- (keski- (keski- 
hajonta) hajonta) hajonta) hajonta)  

________________________ _______ _______  (s) (s) (m) (m)  

Kehä  III Vihdintien  liittymä  31 0,9 0,6 17 11  
klo  13.30-15.00 ______  

153 
(0,4) 
0,7 

(0,5) 
0,5 

(8) 
21 

(8)  
17  Vt3 Klaukkalan  liittymä  

klo  13.00-19.00 g 
(0- (0..  
a' 	°  

_______  (0,4) (0,4) (12) (12) 

Länsiväylä  Espoonlanden  92 0,7 0,5 18 14  
Liittymä  klo  7.00-10.00 E 

>  
______  (0,3) (0,3) (9) (9)  

Kehä  I Vihdintien  liittymä  102 0,8 0,6 18 13  
klo  7.00-10.00 ________ ________  (0,4) (0,4) (9) (9)  

Kehä  I Vihdintien  liittymä Kaikki  308  -  0,5  -  11  
klo  15.09-18.09 

oft9h _______ _______  (05) (11)  

Vt3 Kaivokselan  liittymä Kaikki  249  -  1,2 21  

klo  7.00-1 0.00  ajon.  (ih  (0,8) (13) 
12 min) ________ ________ ________ ________ ________  

Taulukko  21:  Taakse jäävä aika väli ramppiajoneuvon Iiittymishetkellä. 

Saapuva liittymä Tutkittu  Havain-  Brutto- Netto- Brutto- Netto- 
otos  tojen  aikaväli aikaväli matka matka  

1km.  (keski- (keski- (keski- (keski- 
hajonta) hajonta) hajonta) hajonta)  

__________________________________________ ____________ ____________  (s) (s) (m) (m)  

Kehä  Ill Vihdintien  liittymä  3 0,5 0,3 10 6  

klo  13.30-1 5.00 _______  
5 

(0,5) 
0,7 

(0,4) 
0,5 

(7) 
22 

(7)  
18  Vt3 Klaukkalan  liittymä  

klo  13.00-19.00 _______  (0,3) (0,3) (11) (10)  

Länsiväylä  Espoonlanden  15 1,0 0,8 23 19  
Liittymä  klo  7.00-10.00 

>  
______  (0,3) (0,3) (8) (8)  

Kehä  I Vihdintien  liittymä  49 1,0 0,8 21 17  

klo  7.00-10.00 ______ ______  (0,3) (0,3) (6) (6)  

Kehä  I Vihdintien  liittymä Kaikki  42  -  1,2  -  16  

klo  15.09-1 8.09  
ajon.  (2h  (1,1) (18)  

Vt3 Kaivokselan  liittymä Kaikki  82  -  1,6  -  40  

klo  7.00-10.00  ajon.  (ih  (0,9) (33) 
12 min) ________ ________ ________ __________________ 
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Kanden viimeisen  liittymän  aineistoa voidaan tutkia tarkemmin. Voidaan verrata 
 mm.  rampilta  jonossa  tai  vapaana  saapuneita  keskenään. Taulukoissa 22ja  23 

on  esitetty tuloksia.  Taulukoista  nähdään, että  Kaivokselassa  päätien  aikavälit, 
 joihin  ramppiajoneuvo  liittyy ovat suurempia kuin Kehä  l:llä.  Molemmissa liitty-

missä jonossa saapuvat liittyvät pienempään  aikaväliin  kuin vapaat  ajoneuvot. 
 Tässä tapauksessa  aikaväliksi  on  laskettu aikaväli edellä  ajavasta ramppiajo

-neuvosta takaa tulevaan päätien  ajoneuvoon.  Myös kevyet  ajoneuvot  saapuvat 
pienempään  aikaväliin  kuin raskaat  ajoneuvot.  

Taulukko  22:  Keskimääräinen aika väli, nopeus  ja  liittymispaikka päätiellä  
ramp  piajoneuvon Iiittymishetkel/ä  Kehä  1:n  ja  Vihdin tien liittymäs-
sä  klo  15.09-18.09  (suluissa keskihajonnat). 

Kehä  I  Vihdiritien  Netto- Netto- Netto- Netto- Netto- Netto - 
saapuva liittymä aikaväli matka aikaväli matka aikaväli matka  
klo  15.09-1 8.09 (s) (m)  eteen- eteen- taakse- taakse- 

päin päin päin päin  
______________________ ________ ________  (s) (m) (s) (m)  
Kaikki  ramppiajoneuvot  4,6 95 1,6 34 3,0 61 
(866  kpl)  (3,2) (65) (1,9) (39) (2,4) (50)  
Kaikki, päätien aikaväli  4,0 82 1,4 28 2,6 54  
^ lOs(804 kpl)  (22) (45) (1,3) (27) (1,8) (37)  
Vapaat, päätien aikaväli  4,3 90 1,7 36 2,6 55  
^ lOs(138 kpl)  (2,2) (46) (1,5) (33) (1,7) (36)  
Jonossa, päätien aika-  3,9 81 1,3 27 2,6 54  
väli ^ lOs(666 kpl)  (2,2) (45) (1,2) (26) (1,8) (37)  
Kevyet, päätien aikaväli  3,9 81 1,3 28 2,6 54  
^ lOs(757kp1)  (2,2) (45) (1,2) (27) (1,8) (37)  
Raskaat, päätien aika-  4,8 97 1,9 41 2,9 56  
väli ^ lOs(47 kpl)  (1,9) (45) (1,3) (28) (1,5) (39)  

Taulukko  23:  Keskimääräinen aika väli, nopeus  ja  liittymis  paikka  pää  tiellä 
ramppiajoneuvon Iiittymishetkellä Vt3-Kaivokselan liittymässä 
(suluissa keskihajonnat). 

Vt3 Kaivokselan  Netto- Netto- Netto- Netto- Netto- Netto - 
saapuva liittymä aikaväli matka aikaväli matka aikaväli matka  
klo  7.00-1 0.00 (s) (m)  eteen- eteen- taakse- taakse- 

päin päin päin päin  
_____________________________________ _____________ _____________  (s) (m) (s) (m)  
Kaikki  ramppiajoneuvot  6,0 124 2, 1 36 3,9 88 
(571  kpl)  (3,6) (81) (1,8) (30) (3,2) (72)  
Kaikki, päätien aikaväli  5,0 103 1,9 34 3,1 70  
^  10 s (503  kpl)  (2,3) (54) (1,5) (25) (2,0) (47)  
Vapaat, päätien aikaväli  5,7 124 2,9 52 2,9 72  
^  10 s (41  kpl)  (2,3) (52) (2,0) (34) (1,6) (37)  
Jonossa, päätien aika-  4,9 101 1,8 32 3,1 70  
väli  ^  10 s (462  kpl)  (2,3) (54) (1,4) (24) (2,0) (48)  
Kevyet, päätien aikaväli  4,9 102 1,8 33 3, 1 69  
^  10 s (481  kpl)  (2,3) (53) (1,5) (25) (2,0) (47)  
Raskaat, päätien aika -  6,5 136 3,2 45 3,3 91  
väli  ^  10 S (22  kpl)  (2,4) (70) (2,1) (30) (1,7) (52)  
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Taulukoissa  24  ja  25 on  tarkasteltu pieniä aikavälejä, jotka  15 % rampilta  saa-
puvista hyväksyi. Nettoaikavälien jakaumat  on  esitetty kuvissa  18  ja  19.  Taulu-
koita  ja  kuvia vertaamalla havaitaan, että Kehä l:llä liitytään pienempiin aikavä-
teihin kuin Vt3:lla. Syynä tähän  on se,  että  Vt3:lla  on  varsin  lyhyt kiihdytyskaista 

 ja  saapumisnopeudet  ovat aihaisia verrattuna Kehä  1:n  liittymään. 

Taulukko  24:  Aika väli, jonka  15  % rampilta saapuvista  hyväksyy Kehä  1:n 
 ja  Vihdintien  liittymässä  klo  15.09-18.09.  

Kehä  I Vihdintien  Netto- Netto- Netto- Netto- Netto- 	I  Netto- 
saapuva liittymä aikaväli matka  alkaväli  matka aikaväli matka  
klo  15.09-1 8.09 (s) (m)  eteen- eteen- taakse- taakse- 

päin päin päin päin  

_____________________________________ _____________ _____________  (s) (m) (s) (m)  

Kaikki  ramppiajoneuvot  1,8 40 0,4 10 1,0 20  

Kaikki, päätien aikaväli  1,8 40 0,4 10 1,0 20  
^  los  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Vapaat, päätien aikaväli  2,0 40 0,5 10 1,1 20  
^ iOs _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Jonossa, päätien aika-  1,7 40 0,4 10 1,0 20  
väli  ^ lOs _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Kevyet, päätien aikaväli  1,8 40 0,4 10 1,0 20  
^  los  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Raskaat, päätien aika-  3,0 59 0,8 10 1,2 20  
väli ^  10 S  ________ _______ ________ _______ _______ _______  

Taulukko  25:  Aika väli, jonka  15  % rampilta saapuvista  hyväksyy Vt3-
Kaivokselan liittymässä. 

Vt3 Kaivokselan  Netto- Netto- Netto- Netto- Netto- Netto- 
saapuva liittymä  klo  aikaväli matka aikaväli matka aikaväli matka  
7.001 0.00 (s) (m)  eteen- eteen- taakse- taakse- 

päin päin päin päin  

______________________ ________ ________  (s) (m) (s) (m)  

Kaikki  ramppiajoneuvot  2,5 50 0,6 10 1,2 25  

Kaikki, päätien aikaväli  2,3 45 0,6 10 1,1 20  
^ lOs _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Vapaat, päätien aikaväli  3, 1 60 1,1 20 1,4 40  
^ lOs _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Jonossa, päätien aika-  2,3 40 0,6 10 1,1 20  
väli ^ iOs _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Kevyet, päätien aikaväli  2,3 40 0,6 10 1,1 20  
^  los  _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Raskaat, päätien aika-  4,0 62 1,0 15 1,8 32  
väli ^ lOs _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Kehä  I  - Vihdintie  klo  15.09-18.09 
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Kuva  18: Nettoaikavälijakauma  Kehä  1:/lä. 

Vt3 - Kaivoksela  
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Kuva  19: Nettoaikavälijakauma Vt3:Ila. 

Nielsenin  ja Rysgaardin  (1995)  tutkimuksessa nettoaikavälit vaihtelivat  1,5-2,9 
 sekuntiin, kun ajoneuvo ei ollut jonossa rampilta saapuessaan. Espanjassa eri 

ramppien keskiarvo oli  2,3 s,  Hollannissa  2,0 s,  Saksassa  1,8 s  ja  Tanskassa 
 1,7 s.  Jonossa saapuville aikavälit vaihtelivat  1,4-3,0  sekuntiin, keskiarvojen 

ollessa Espanjassa  1 ,9 s,  Hollannissa  1 ,7 s,  Saksassa  1,7 s  ja  Tanskassa  1,5 s. 
 Kyseisessä tutkimuksessa valithin korkeintaan  10  sekunnin aikavälit  ja  pienim-

mät aikavälit, jotka  15 % ramppiajoneuvoista  hyväksyy. Tässä tutkimuksessa 
saadut tulokset ovat vapaille  2,0-3,1 s  ja  jonossa saapuville  1,7-2,3 s  eli samaa 
suuruusluokkaa kuin Euroopassa yleensä. 
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6 LIITTYMISEEN  KULUNUT AIKA  JA  MATKA  

6.1 	Taustaa 

Tässä kappaleessa  on  tarkasteltu aikaa, joka ramppiajo-
neuvolta kuluu  rampin nokasta liittymishetkeen  (entry du-
ration).  Tämä aika  on  kuitenkin riippuvainen  rampin pI-
tuudesta.  Tämän vuoksi olisi parempi verrata ramppiajo-
neuvoja, jotka saapuivat päätien ajoneuvon kanssa sa-
maan aikaan  rampin vaikutusalueelle  sellaisiin ramppi-
ajoneuvoihin, jotka eivät saapuneet samanaikaisesti  pää-
tien ajoneuvon kanssa. Tällöin näiden ramppiajoneuvojen 
aikojen erotus  (entry lag)  kuvaa moottoritien  ja rampin 

 kapasiteettia. Pieni aikaero osoittaa, että päätien liikenne 
ei vaikuta Ilittymiseen kuluneeseen aikaan  tai  vaikuttaa 
siihen hyvin vähän.  (Nielsen, Rysgaard 1996.) 

H  
EnVy dur.tin  

Tätä liittymisaikojen eroa ei kuitenkaan voitu tutkia nyt puretusta aineistosta, 
koska samasta liittymästä ei eroteltu ramppiajoneuvoja, jotka olivat  tai  eivät ol-
leet vuorovaikutuksessa päätien ajoneuvojen kanssa. Tämän vuoksi tässä tut-
kimuksessa keskitytään Kehä  1:n iltamittaukseen  ja Vt3—Kaivokselan  liittymään. 
Tulokset  on  suhteutettu myös liittymisrampin pituuteen. Liittymät olivat kuitenkin 
luonteeltaan erilaisia, joten tuloksia ei voi suoraan verrata keskenään.  

6.2 	Tulokset 

Taulukossa  26 on  esitetty liittymiseen kulunut aika  ja liittymispaikka  Kehä  1:n  ja 
Vihdintien  liittymässä  ja  taulukossa  27  Vt3—Kaivokselan  liittymässä. Tuloksista 
nähdään, että Vt3—Kaivokselan liittymässä käytetään lyhyt ramppi kokonaan hy-
väksi. Kehä  1:n  ja Vihdintien  liittymässä rampista käytetään noin  60 %. Vt3:lla 

 liitytään päätielle selvästi hitaammin kuin Kehä l:llä vaikka molemmat mittaukset 
 on  tehty ruuhkaliikenteessä  ja  molemmilla teillä  on 80 km/h  nopeusrajoitus.  Lilt-

tymismatka on  hieman pidempi  ja Ilittymisnopeus  korkeampi vapailla kuin jo-
nossa saapuvilla ajoneuvoilla. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkit-
sevlå, kun eroja tutkittiin  t-testiilä.  Molemmissa liittymissä raskaat ajoneuvot 
ajoivat hitaammin  ja  liittyivät kauempana kuin kevyet ajoneuvot. Raskaiden  ja 

 kevyiden ajoneuvojen erot olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Saksassa havaittiin, että ramppiajoneuvon kaistanvaihtomatka  on  sitä lyhyempi, 
mitä suurempi liikennemäärä  on  rampilla ja reunakaistalla,  että kaistanvaihto-
matka pitenee nopeuden kasvaessa  rampilla, ja  että kaikki ramppiajoneuvot oli-
vat vaihtaneet kaistaa  200  metrissä,  vaikka liittymiskaista olisi ollut pidempi. 
Tuloksista ilmeni myös, että liittymiskaistan pituus ei vaikuttanut kapasiteettiin, 
ainakaan tutkitulla  100-300  metrin matkalla.  (Westphal 1994.)  
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Taulukko  26:  Liittymiseen  kulunut aika Kehä  1:n  ja  Vihdin tien 
liittymässä  (rampin  pituus  on  noin  250 m).  

Kehä  I  Vihdintien Liitty-  Matka- Liittymis Liittymis  
saapuva liittymä  klo miseen  nopeus paikka paikka  
15.09-18.09  kulunut  rampilla rampin suh- 

aika  (km/h)  nokasta teessa  
(s) (m)  rampin  

pituu- 
teen 

Kaikki ramppiajoneuvot  7,6 70,8 150 0,6 
(866  kpl) ________ ________ ________ ________  
Kaikki, päätien aikaväli  7,6 70,8 150 0,6 

10 s (804  kpl) ________ ________ ________ ________  
Vapaat, päätien alkaväli  7,3 73,1 148 0,6  
^ lOs  (138  kpl) _______ _______ _______ _______  
Jonossa, päätien aika-  7,7 70,0 150 0,6  
väli  ^  10 S (666  kpl) ________ ________ ________ ________  
Kevyet, päätien aikaväli  7,4 71,5 147 0,6  
^  10 S (757  kpl) _______ _______ _______ ________  
Raskaat, päätien aika-  10,6 64,8 191 0,8  
väli  ^  10 s (47  kpl) _______ _______ _______ _______  

Taulukko  27:  Liittymiseen  kulunut aika Vt3-Kaivokselan liitty-
mässä  (rampin  pituus  on  noin  125 m).  

Vt3 Kaivokselan Liitty-  Matka- Liittymis Liittymis  
saapuva liittymä  klo miseen  nopeus paikka paikka  
7.00-10.00  kulunut  rampilla rampin suh- 

aika  (km/h)  nokasta teessa  
(s) (m)  rampin  

pituu- 
teen 

Kaikki ramppiajoneuvot  8,1 53,0 120 1,0 
(571  kpl) ________ ________ ________ ________  
Kaikki, päätien aikaväli  8,0 53,6 119 1,0  
^  10 s (503  kpl) _______ _______ _______ _______  
Vapaat, päätien aikaväli  7,6 58,6 124 1,0  
^ lOs(41 kpl) _______ _______ _______ _______  
Kevyet, päätien aikaväli  7,9 54,1 119 1,0  
^ lOs(481 kpl) ______ ______ ______ ______  
Raskaat, päätien aika-  10,1 46,0 129 1,0  
väli  ^  10 s (22  kpl) _______ _______ _______ _______  

Tutkimuksessa, jossa verrattiin espanjalaisia, hollantilaisia, saksalaisia  ja  tans-
kalaisia liittymiä, havaittiin, että  liittymisaika oli pidempi sellaisilla ramppiajoneu-
voilla, jotka saapuivat samanaikaisesti päätien ajoneuvon kanssa kuin ajoneu-
voilla, jotka eivät olleet vuorovaikutuksessa päätien ajoneuvojen kanssa. Tutki-
muksessa havaittiin myös  se,  että hitaat ajoneuvot käyttivät  koko  kiihdytyskais

-tan  hyväkseen ennen moottoritielle liittymistä huolimatta siitä saapuivatko ne 
samanaikaisesti liittymäalueelle moottoritien ajoneuvon kanssa vai eivät.  (Niel-
sen, Rysgaard 1995.) 
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7 	SIMULOINTIMALLIN  TULOKSET 

Nurminen tutki erikoistyössään  (1999) HUTSIM 5.02/tpma —version  soveltu-
vuutta korkealuokkaisen väylän Ilittymisrampin toiminnan simulointiin. Tutkimuk-
sessa keskityttiin erityisesti kaistajakaumien oikeellisuuteen säätämällä siihen 
vaikuttavia parametrejä  ja  vertaamalla simulointituloksia todellisiin kaistaja-
kaumlin. 

Simulointimallia  verrattiin Länsiväylällä Espoonlanden mittauksiin  (to 11 .6.1 998 
 klo  7-1 0).  Käytettävissä oli sekä videokuvausaineisto että liikenteen automaatti-

sen mittauspisteen  (LAM)  tiedot.  LAM-piste  oli noin  1850  metriä ennen ramppia. 

Simulointimallissa  oli kandeksan kaistajakaumiin vaikuttavaa parametriä, joita 
muuttamalla yritettiin löytää arvot, joilla kaistajakaumat olisivat lähellä oikeaa 
tasoa. Simulointituloksista havaittiin, että peruskaistan liikennemäärät olivat pie-
nempiä kuin todellisuudessa. Kaistanvaihtoparametrien muuttaminen ei vaikut-
tanut merkitsevästi tuloksiin. Simulointimaliin olisi voinut päinvastoin olettaa an-
tavan liian suuria liikennemääriä peruskaistalle, koska todellisuudessa perus-
kaistalla ajava usein antaa tilaa ramppiajoneuvolle siirtymällä vasemmalle kais-
talle liittymäalueella. 

Näyttää siis siltä, että simulointimallia täytyy edelleen kehittää liittymäalueilla. 
Etenkin ohituskaistalle vaihtaminen tulisi tehdä vaikeammaksi, jotteivät liiken-
nemäärät ohituskaistalla kasvaisi todellisuutta suuremmiksi. 
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8  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen päätarkoitus oli antaa lisätietoja korkealuokkaisten väylien 
liittymätoiminnoista HUTSIM—ohjelman kehittämiseen. Tutkimusta varten  video- 
kuvattiin kuutta saapuvaa  ja  neljää erkanevaa liittymää pääkaupunkiseudun 
moottoriteillä. Mittausaineistosta laskettiin  mm. liikennemäärät, kaistajakaumat, 
kaistanvaihdot päätiellä,  nopeudet, aikavälit päätiellä ramppiajoneuvon liittymis-
hetkellä sekä liittymiseen kulunut aika  ja  matka. 

Tulokset poikkesivat huomattavasti liittymittäin  ja  myöskin samassa liittymässä 
aamu-  ja iltaruuhkan  tulokset olivat erilaisia vaikka liikennemäärät olivat samaa 
suuruusluokkaa. Eräs yhteinen  tulos  oli nähtävissä kaikissa liittymissä: rampilta 
saapuvat raskaat ajoneuvot eivät näissä mittauksissa vaikuttaneet päätien en-
simmäisen kaistan liikennemääriin yksittäisissä liittymissä. Raskaat ajoneuvot 
tulivat malliin mukaan vasta, kun kaikkien saapuvien liittymien aineistot yhdistet-
tiin. 

Ensimmäisen kaistan liikennemäärälle  (Vi)  saatiin saapuville liittymille seuraava 
malli (Vfkuvaapäätienja Vrrampin liikennemäärää):  

V1  =329+O,33I.V 	O,O74Vr  

Poistuville liittymille  vastaava malli oli seuraavanlainen:  

V1  =435+O,283V1  O,428Vr  

Tutkimuksen edetessä tuli entistä selvemmäksi, kuinka monimutkainen tapah-
tuma etenkin liittyminen rampilta moottoritielle  on.  Esimerkiksi eri tyyppisiä  hit-
tymisiä  voisi tutkia enemmän. Nämähän olivat vapaaehtoinen, rajoitettu, ihan-
teellinen, pakonomainen, yksinkertainen  ja  moninkertainen liittyminen. 

Myös liittymän geometria  ja kiihdytyskaistan  pituus vaikuttavat liittymätoimintoi
-hin.  Ihanteellisessa hiittymisrampissa  on  pieni tulokulma  ja  pitkä kiihdytyskaista. 

Tätä aihetta  on mallinnettu  Ruotsissa, Linköpingin yliopistolla  (Hjorth  1994). 
 Siellä havaittiin, että  rampin  pituutta lisäämällä aikahäviöt pienenevät. 

Myös aiheen hiikennepsykologiaa  ja  —turvallisuutta voisi tutkia. Esimerkiksi ly-
hyillä saapuvilla rampeilla joudutaan todennäköisimmin pysähtymään, jolloin 
kysymykseen tulevat myös turvalhisuusasiat, koska  osa  autoilijoista liittyy väkisin 
päätien liikennevirtaan aiheuttaen onnettomuusriskejä sekä viivytyksiä päätien 
liikennevirrassa. 

HUTSIM:in  tämänhetkisen  version  tuloksia verrattiin Länsiväylällä Espoonlah-
den saapuvan liittymän mittausten tuloksiin. Tuloksista havaittiin, että HUTSIM:n 
kaistajakaumat eivät anna oikeaa tulosta, vaan ohjelma kaipaa Ilittymätoiminto-
jen osalta edelleen kehittelyä, missä tästä tutkimuksesta  on  toivottavasti apua. 
HUTSIM:ia kehitettäessä olisi syytä ottaa huomioon myös, että mittaustulokset 
vaihtelivat huomattavasti liittymittäin, joten samassa simuloinnissa pitäisi voida 
mahhintaa erilaisia liittymiä. 
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Lute 2  

Liikennemäärät  5  minuutin jaksoissa ennen saapuvia ramppeja 
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Lute 2  

Liikennemäärät  5  minuutin jaksoissa erkanevien ramppien jäl-
keen 
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Reunakaistan liikennemäärät  saapuvien  ramppien  yhteydessä 
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Kaistajakauma  moottoritiellä ennen saapuvaa ramppia 

Kehä  I  - Vihdintie  klo  7.00-10.00 
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Reunakaistan  I  iikennemäärä  ennen  poistuvaa ramppia 

Vt3 - Kalaukkala  
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Kaistajakauma  moottoritiellä ennen  poistuvaa ramppia 
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Lute 7 

Kaistanvaihdot päätiellä  eri saapuvien liittymien vaikutusatueella 
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Nopeudet Kehä  111:n  ja  Vihdintien  liittymässä  

(Ramppi  ja  Kehä  Ill  kohtaavat noin paalun  50  kohdalla) 
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Kehä ui:lla ajaneen  ja  rampilta  saapuneen välinen nopeusero 

(Ramppi  ja  Kehä  Ill  kohtaavat noin paalun  50  kohdalla) 
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Nopeudet  Vt3:n  ja Klaukkalan  liittymässä  

(Ramppi  ja Vt3  kohtaavat noin paalun  50  kohdalla) 
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Vt3:lla  ajaneen  ja  Klaukkalan rampilta  saapuneen välinen nope-
usero 

(Ramppi  ja Vt3  kohtaavat noin paalun  50  kohdalla) 
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Nopeudet  Länsiväylän  ja  Espoonlanden liittymässä  

(Ramppi  ja Länsiväylä  kohtaavat noin paalun  50  kohdalla)  
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Länsiväylällä  ajaneen  ja  rampilta saapurieen  välinen nopeusero 

(Ramppi  ja Länsiväylä  kohtaavat noin paalun  50  kohdafla) 
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Nopeudet Kehä  1:n  ja  Vihdintien  liittymässä  klo  7.00-10.00  
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Kehä  I:Ilä  ajaneen  ja rampilta  saapuneen välinen  nopeusero  
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Nopeudet Kehä  1:n  ja  Vihdintien  liittymässä  klo  15.09-15.24  

(Ramppi  ja  Kehä  I  kohtaavat paalun  0  kohdalla) 
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Kehä l:llä  ja  Vihdintien rampilta  saapuneen välinen nopeusero  klo 
 15.09-1 5.24  

(Ramppi  ja  Kehä  I  kohtaavat paalun  0  kohdalla) 
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Nopeudet  Vt3:n  ja Kaivokselan  liittymässä  klo  7.12-7.27 

(Ramppi  ja Vt3  kohtaavat paalun  0  kohdalla) 
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Vt3:lla  ja  Kaivokselan rampilta  saapuneen välinen nopeusero  klo 
 7.12-7.27  

(Ramppi  ja  Vt3  kohtaavat paalun  0  kohdalla)  
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