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TIIVISTELMÄ 

Kaksikaistaisten kiertol iittymien ajoseuranta  -selvi-
tyksessä tarkasteltiin Vaajakosken, Röyttän  ja 

 Suutarilan liittymien toimivuutta  ja  ongelmatilan-
teita  sekä laadittiin alustavia ehdotuksia parannus- 
toimenpiteistä. 

Vaajakosken kiertoliittymä  sijaitsee valtatiellä  4  Jy-
väskylän maalaiskunnassa. Keskimääräinen vuo-
rokausiliikennemäärä valtatiellä  on 18 000-20 000 

 ajoneuvoa. Liikenne sujuu, mutta onnettomuuksia 
tapahtuu melko paljon. Ongelmat johtuvat seuran-
nan perusteella puutteista liittymäjärjestelyissäja 
ajo-ohjeiden vastaisesta ajokäyttäytymisestä. 
Jatkotoimenpiteiksi suositellaan  mm.  väistämis

-velvollisuuden tehostamista, opastuksen täyden-
tämistä  ja  valistuksen lisäämistä. 

Röyttän kiertoliittymä  sijaitsee valtatiellä  29  Tor-
nion kaupungissa. Keskimääräinen vuorokausilii-
kennemäärä valtatiellä  on  noin  7 000-9 000  ajo-
neuvoa. Liittymän  koko  tekee ajamisesta väljää 

 ja  jättää pelivaraa ongelmatilanteissa. Keskei-
simmät ongelmat ovat väistämisvelvollisuuden 
noudattamatta jättäminen  ja  oikominen ajokaistal

-ta  toiselle. Suosituksena jatkotoimenpiteiksi  on 
mm.  väistämisvelvollisuuden  tehostaminen paran-
tamalla tiemerkintöjä  ja  liikennemerkkien havaitta-
vuutta  sekä valistuksen lisääminen. 

Suutarilan kiertoliittymä sijaitsee Helsingissä 
Tapaninkylässä. Keskimääräinen vuorokausilii- 

kennemäärä  eri liittymähaaroilla  on 6 500-13 500 
 ajoneuvoa. Liikenne sujuu, mutta suojatiet ovat 

turvattomia. Liittymän ongelmatilanteet syntyvät 
oikomisista, väistämisvelvollisuuden rikkomisesta 

 ja  pienistä puutteista liittymäjärjestelyissä. Suosi-
tuksena jatkotoimenpiteiksi  on mm.  opastuksen 

 ja  kaistajärjestelyjen täydentäminen,  kevyen lii-
kenteen olosuhteiden parantaminen  ja  valistuksen 
lisääminen. 

Tarkasteltujen kiertoliittymien liikennejärjestelyis
-sä on  puutteita, joita voitaneen huomattavassa 

määrin vähentää esitettyjen korjaustoimenpitei
-den  avulla. Puutteita vaikuttaisi olevan myös kul-

jettajien liikennesääntöjen  tu  ntemuksessa,  ajotai-
doissa  ja  asenteissa. 

Kaksikaistaisissa kiertoliittymissä  ajaminen  on 
 selvästi vaativampaa kuin yksikaistaisissa. Tämän 

vuoksi kaksikaistaisen kiertoliittymän ajojärjestely-
jen tulee olla selkeästi ymmärrettäviä  ja  yksiselit-
teisiä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota sel-
keään opastukseen  ja  kaistajärjestelyihin,  jotta 
ajolinjoihin ei tule oikomisia eikä turhia ajokaistan 
vaihtoja. 

Kaksikaistaisista kiertoliittymistä  voitaisiin tiedot-
taa aktiivisemmin tiedotusvälineissä. Ensitoimen-
piteenä voitaisiin  Kiertoliittymä-esite  päivittää si-
ten, että siinä olisi mukana myös ohjeet kaksikais-
taisissa kiertoliittymissä ajaville. 
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SUMMARY 

This study of driving behavior in two-lane 
roundabouts assessed the functionality and problem 
situations of the  Vaajakoski,  RÖyttä  and Suutarila 
roundabouts and compiled preliminary proposals for 
improvements. 

The  Vaajakoski  roundabout is located on route 4 in 
the Rural Municipality of  Jyväskylä.  The average 
daily traffic volume on this main road is 18,000 - 
20,000 vehicles. Traffic flows smoothly, but accidents 
occur quite frequently. Based on the observations, 
problems are caused by inadequate junction 
arrangements and incorrect driving behavior. 
Recommended improvements include making the 
obligation to yield right of way more effective, filling 
in existing road signs, and providing more 
enlightenment. 

The Röyttä roundabout is located on route 29 in the 
city of Tornio. The average daily traffic volume on 
this main road is 7,000 - 9,000 vehicles. The size of 
the roundabout provides plenty of room for driving 
and a margin of error in problem situations. The main 
problems involve failure to yield right of way and 
cutting over from lane to lane. Recommended 
improvements include making the obligation to yield 
right of way more effective by improving the visibility 
of road signs and markings, and providing more 
enlightenment. 

The Suutarila roundabout is located in Tapaninkylä, 
Helsinki. The average daily traffic volume on different 

branches of this junction is 6,500- 13,500 vehicles. 
Traffic flows smoothly, but the pedestrian crossings 
are unsafe. Problems are caused by cutting over 
from lane to lane, neglecting to yield right of way 
and minor deficiencies in junction arrangements. 
Recommended improvements include filling in road 
signs and lane markings, improving the conditions 
of pedestrian and bicycle traffic, and providing more 
enlightenment. 

The traffic arrangements of the studied roundabouts 
contained deficiencies that can be significantly 
reduced by means of the recommended 
improvements. There also appeared a need for 
improvement in drivers' knowledge of traffic rules, 
driving skill and attitudes. 

Driving in a two-lane roundabout is definitely more 
demanding than in a single-lane roundabout. For 
this reason, the driving arrangement in a two-lane 
roundabout must be clearly understandable and 
unambiguous. To eliminate cutting over from lane 
to lane and unnecessary lane changes, special 
attention should be paid to making signs and lane 
arrangements understandable. 

The media could more actively provide 
enlightenment about two-lane roundabouts. As a first 
measure, the Roundabout brochure could be 
updated to also provide driving instructions for two- 
lane roundabouts. 



ESIPUHE 

Suomeen  on  rakennettu vuosina  1990-2001  noin 
 250  kiertoliittymää,  näistä kaksikaistaisia  on  vajaat 

kymmenen. Tässä raportissa esitetään kolmen 
erityyppisen kaksikaistaisen kiertoliittymän ajo- 
seuran nan keskeisimmät tulokset. Selvityksessä 

 on  pyritty analysoimaan ajokäyttäytymistä kierto- 
liittymissä videokuvausten avulla. Raportin tavoit-
teena  on  tuoda esille kaksikaistaisiin kiertoliitty

-mun  liittyviä ongelmia  ja  niiden suunnittelussa huo-
mioitavia tekijöitä esisuunnittelusta detaljisuunnit-
teluun saakka. 

Selvitystä  on  tarkoitettu käytettäväksi tukena kak-
sikaistaisten kiertoluittymien jatkoseurannassa,  oh

-jeistuksessa  ja  lainsäädäntötyössä. 

Selvitystyötä  on  koordinoinut  Dl  Ari Liimatainen 
Tiehallinnon keskushallinnosta. Konsulttina  on  toi-
minut insinööri Kari Kuvaja Tieliikelaitoksen  kon-
sultoinnista.  Konsultointi vastasi myös kohteiden 
videokuvauksista. 

Yhdyshenkilöinä kohteittain  ovat olleet Vaajakos
-ken  kiertoliittymän  osalta liikenteenpalvelupäällik
-kö  Kari Keski-Luopa Keski-Suomen tiepiiristä, Tor-

nion kiertoliittymän osalta insinööri Kalevi Luiro 
 Lapin  tiepiiristäja  Suutarilan kuertoliittymän osalta 

insinööri Hannu Laine Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluvirastosta. 

Helsingissä elokuussa  2002  

Tiehallinto 
Liikennetekniikka 
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Kaksikaistaisten kiertoliittymien ajoseuranta  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Suomessa rakennettiin lukuisia liikenneympyröitä 
 1950-  ja  1960-luvuilla. Liikenneympyrät osoittau-

tuivat ajan myötä ongelmallisiksi  ja  niistä luovuttiin 
lähes kokonaan  1980-luvun kuluessa. Nykyisin ra-
kennettavat kiertoliittymät ovat liikenneympy-
röiden uusi sukupolvi. Oleellinen muutos liikenne-
ympyrölhin verrattuna  on  tapahtunut kiertoliitty

-mien  mitoituksessa, ajonopeuksissa  ja  väistämis-
velvollisuuskäytännössä.  

Alkuvuosina kiertoliittymät kohtasivat liikenne-
ympyröiden huonon maineen vuoksi osin periaat

-teel  listakin  vastustusta. Hyvien käyttökokemusten 
ansiosta vastustus  on  vuosien saatossa laantunut 

 ja  suunnitteluperusteisiin  tehdyt muutokset ovat 
osoittautuneet pääosin oikeiksi. Kiertoliittymä tun-
netaan välityskyvyltään  ja  turvallisuusvaikutuksil-
taan  erinomaisena liittymätyyppinä, jonka lisäetu-
na  on  vielä edullisuus muihin liittymätyyppeihin 
verrattuna. Kiertoliittymiä  on  rakennettu viimeisen 
vuosikymmenen aikana Suomessa  jo pari  sataa 

 ja  uusia rakennetaan useita vuodessa. Kohteet 
sijaitsevat niin yleisillä teillä kuin katuverkollakin. 
Toteutetut kiertoliittymät ovat olleet valtaosin yksi-
kaistaisia. 

Liikenteen jatkuva kasvu, tiukentuneet liikennetur-
vallisuustavoitteet  ja  tiemäärärahojen rajut leik-
kaukset ovat johtaneet uusien tehokkaiden, mutta 
samalla edullisten keinojen etsimiseen myös  pää- 

väylien liittymäratkaisuissa. Kaksikaistaiset kierto-
liittymät ovat nyt selkeästi nousemassa kiinnos-
tuksen kohteeksi. Uudessa liittymien suunnittelu-
ohjeessa asia  on  myös huomioitu  ja  kaksikaistai

-set  kiertoliittymät  ovat saaneet tarkemmat suunnit-
teluohjeensa. Kiinnostus  on  johtanut  jo  toteutuk-
seen. Hyrylään  1990-luvun alussa rakennettujen 
kaksikaistaisten kiertoliittymien ohella ovat Jyväs-
kylän maalaiskunnan Vaajakoski, Tornion Röyttä 

 ja  Helsingin Suutarila saaneet viime aikoina omat 
kaksikaistaiset kiertoliittymänsä. 

Kaksikaistaisten kiertoliittymien ajoseurantaselvi
-tys  luo katsauksen Vaajakosken, Röyttän  ja  Suu-

tarilan kiertoliittymien arkipäivän liikennetapahtu
-mun.  Videokuvauksena  tehdyn dokumentoinnin 

avulla  on  pyritty havainnoimaan näiden kolmen 
liikennemääriltään, mitoitukseltaan, liikenteen 
koostumukseltaan sekä verkoll iselta  ja  maantie-
teelliseltä sijainniltaan hyvin erityyppisen kaksi-
kaistaisen kiertoliittymän toimivuutta  ja  tyypillisiä 
ongelmatilanteita. Ongelmatilanteista  on  esiinty-
mismäärien  lisäksi pyritty löytämään tilanteiden 
aiheuttajia; syitä  ja  seurauksia. Havaintojen perus-
teella  on  laadittu esitys parannustoimenpiteiksi. 
Parannustoimenpiteiden tarkemman suunnittelun 

 ja  toteutuksen jälkeen voitaneen tehdä vertaileva 
selvitys, jonka tuloksia voidaan parhaassa tapauk-
sessa suoraan hyödyntää uusien kiertoliittymien 
suunnittelussa. 



1 0 	 Kaksikaistaisten kiertoliittymien ajoseuranta 



Kaksikaistaisten kiertoliittymien ajoseuranta 	 11  
VAAJAKOSKEN KIERTOLIITTYMÄNAJOSEURANTA  

2  VAAJAKOSKEN KIERTOLIITTYMÄN AJOSEURANTA  

2.1  Kohteen sijainti  ja  taustatiedot 

Vaajakosken kiertoliittymä  sijaitsee valtatiellä  4 
 Vaajakosken  keskustan kupeessa Jyväskylän 

maalaiskunnassa. Nelihaaraisen liittymän muut 
tiet ovat myös yleisiä teitä: Laukaaseen johtava 
maantie  638  ja  Vaajakosken  keskustan kautta 
Jyväskylään johtava paikallistie  16630.  Liittymä 
sijaitsee Jyväskylä - Vaajakoski -moottoritien  pää

-tepisteessä.  Alueella  on 50 km/h  taajamanopeus
-rajoitus. Liittymän kautta kulkee suurten erikois-

kuljetusten tavoitetieverkon runkoreitti valtatieltä 
 4  maantielle  638  ja  ns.  muu erikoiskuljetusreitti 

valtatieltä  4  paikallistielle  16630.  

Su/unpera  

Kuva  1. 
Vaajakosken kiertoliittymän  sijainti. 

25000 

20000  - 

f1i 	mm  __  

Vt  4  Heinotasta  Vt  4  JyaskyIästä 	Mt 638 	Pt 16630  

DKVL = uoden  keskimääräinen  4JOrokausiliJkenne  

CI  KAVL =  vuoden  keskimäärainen arkivjorokausdiikenne 

KKVL =  kesän keskimääräinen  uorokausiliikenne 

• KVLras =  raskaiden  ajoneuojen  osuus  KVL:stä  

Kuva  2.  
Keskimääräiset liikennemäärät (lähde: tierekisteri) 

Vaajakosken  liittymä muutettiin kiertoliittymäksi 
vuosina  2000  samalla, kun liittymän vieressä sijait-
seva Vaajakosken ylikulkusilta uusittiin. Paikalla 
oli aiemmin valo-ohjattu liittymä, jonka toimivuus 
ruuhka-aikoina oli huono.  Sillan  uusimisen yhtey-
dessä valo-ohjaus oli tarkoitus uudistaa  ja  liittymä 
varustaa ns. vapaalla oikealla. Työmaa-aikana 
valo-ohjattu liittymä päätettiin kuitenkin korvata 
kiertoliittymällä. Vaihtoehtoina tutkittiin yksikais-
taista, osittain kaksikaistaista  ja  kokonaan kaksi-
kaistaista kiertoliittymää. Ratkaisuksi valittiin ko-
konaan kaksikaistainen kiertoliittymä, jonka kat-
sottiin parhaiten olevan sovitettavissa käytettävis-
sä olevaan tilaan  ja jo  toteutettuihin  tie-  ja  siltara- 

kenteisiin;  uuteen ylikulkusiltaan  ja  sillalle 
rakennettuun kaistoitukseen  (mm.  kaksi  tu- 
lokaistaa),  vapaa oikea -kaistaan  ja  liittymä- 
alueen alikulkukäytäviin. Lisäksi mitoittava-

LTÖ1sk  na tekijänä olivat erikoiskuljetu  sten  tilavaati- 
mukset  ja  hankkeen rahoitus.  

2.2  Liikennemäärät  

Keskimääräinen liikennemäärä valtatiellä  4 
on  tierekisterin  mukaan  18 400 -20 200  ajo-
neuvoa, maantiellä  638  noin  3900  ajoneu-
voa  ja  paikallistiellä  16630  noin  5 700  ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Raskaiden ajoneu-
vojen osuus vuorokausiliikennemääristä  on 

 tierekisterin  mukaan keskimäärin noin  7  % 
 joka suunnalla. Pääliikennevirta  on  valtatiel-

lä  4. 

2.3  Kiertoliittymän  tekniset tiedot  

Vaajakosken  liittymä  on  kaksikaistainen kiertoliitty
-mä,  jonka kiertosaarekkeen halkaisija  on 26  met-

riä. Ajokaistojen leveys  on 6  metriä  ja  kiertotilan 
 leveys  12  metriä. Ajokaistat  on  erotettu ajokaista-

viivalla. Kiertosaarekkeen havaittavuuden paran-
tamiseksi  on  saarekkeen keskiosaa  korotettu ma-
talalla tukimuurilla  ja  istutuksilla. 

Kiertoliittymässä  on  kaksi tulokaistaa Heinolan 
suunnalla  ja  kaksi poistumiskaistaa moottoritien 
suuntaan. Tällä järjestelyllä  on  pyritty lisäämään 
vilkkaan pääsuunnan (Heinolasta Jyväskylän 
moottoritielle) kapasiteettia. Muut  tulo- ja  poistu-
missuunnat ovat yksikaistaisia. Moottoritieltä Hei-
nolan suuntaan poistuvilla  on  käytössään kierto - 
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liittymän ohittava  oikealle  kääntymiskaista.  Ylä
-puolisia  opasteita ei ole  kiertotilassa.  Kevyen lii-

kenteen väylät  on  rakennettu  liittymäalueella  jo 
 aiemmin erillisinä  väylinä. Risteäminen  ajoneuvo-

liikenteen kanssa tapahtuu  eritasossa  kanden ali- 
kulun kautta.  

Valokuva liittymästä  on  kuvassa  3ja liittymän pe-
riaatepiirros  on  kuvassa  7.  

tui onnettomuusrekisterin  mukaan kaksi onnet-
tomuutta, joista ei aiheutunut henkilövahinkoja. 

Onnettomuudet kiertoliittymän rakentamisen 
jälkeen 
Vaajakosken kiertoliittymä  avattiin liikenteelle mar-
raskuun alussa vuonna  2000. Kiertoliittymässä on 

 tapahtunut  Tiehallinnon onnettomuusrekisterin 
 mukaan ensimmäisen  aukiolovuoden  aikana  15  

onnettomuutta. Onnettomuudet ovat pää-
sääntöisesti lieviä  peltikolareita.  Kandessa 
onnettomuudessa aiheutui henkilövahinkoja 
yhdelle osallisesta. Yleisin onnettomuus- 
tyyppi oli  törmäys kiertotilassa  moottoritien 

 poistumissuunnan  kohdalla. 

Lisäksi tiedetään poliisilta saatujen hälytys
-kutsutietojen  perusteella paikalla tapahtu-

neen vuoden  2001  aikana  20  muuta  on net-
tomuutta.  Nämä onnettomuudet ovat olleet 

 vakavuudeltaan  lieviä  peltikolareita.  Niistä 
 on  sovittu paikan päällä, joten tapahtuma- 

tiedot eivät ole  kirjautuneettiereksterin  on- 
Kuva  3.  
Vaajakosken kiertoliittymä  (kuva  keskustan suunnasta).  

2.4  Onnettomuustiedot  

nettomuustilastoihin. Hälytyskutsutietoihin kirjatut 
tapahtumatiedot  ovat  onnettomuusanalysoinnin 

 kannalta puutteellisia. Yleisin  onnettomuuspaikka 
 näissä onnettomuuksissa  on  saadun palautteen 

Onnettomuudet ennen kiertoliittymän raken - 
Taulukko  1.  
Onnettomuudet Vaajakosken kiertoliittymässä. 

Onnettomuustyyppi (Cedersundin luokif  us,  kuva  4)  Määrä 
Tyyppi  5, kylkikolari kiertotilassa 2  
Tyyppi  7, peräänajo 3  
Tyyppi  8, törmäys kiertotilassa tulosuunnan  kohdalla  2  
Tyyppi  9, törmäys kiertotilassa poistumissuunnan  kohdalla  8  
Yhteensä  15  

Onnettoinuustvypit: 	 / 
/  

I. 	Ajo liikennesaarekkeeseen saavutl.acssa lai poistuttaessa /. 	\  2. 	Suistummen 	 \  
3, 	Tormavs kiertosaarekkeeseen  
4. Kaatuniinen 	 / &-;:--_-.... 	<  
5. Kvlkikolan kicriotilassa 	 ,,..-"  
6 	Torrnispois1wmsessa 	

_--j 'N 

8. Tormays kiertotilassa tulosuurman  kohdalla  N 	.  
9. Tönuiys kiertotilassa poisturnisstw.nnan  kohdalla  

"- 

2 1:!  10. Polkupöri-  tai  mopo-onnettornuus  
il.  Jalankulkijaonnettomuus 	 \ 	\ 	/  
12.  Muu onnetloniuus 	 \ 	/  
13  Oirncttomuustyyppi ci  tiedossa 	 \ 	/  

Kuva  4.  
Kiertoliittymän onnettomuustyypit Cedersundin  mukaan. 

tam  ista  
Ennen  kiertollittymän  rakentamista 

 Ii ittymän  ollessa valo-ohjattu  na  ta-
pahtui  onnettomuusrekisterin  mu-
kaan viiden vuoden aikana  19  onnet-
tomuutta eli keskimäärin  3,8  onnet-
tomuutta vuodessa.  Yleisimmät  on-
nettomuustyypit  olivat samaan suun-
taan ajavien törmääminen (perään- 
ajot  ja kylkikosketukset,  7 onn.)  ja 
risteävien ajosuuntien  törmääminen 

 (6 onn.). Ajoneuvovaurioiden  lisäksi 
onnettomuuksissa loukkaantui neljä 
henkilöä.  

Vaajakosken ylikulkusiltaa  ja tiitty
-mää  rakennettiin noin vuoden ajan, 

jolloin valo-ohjaus oli kytketty pois 
päältä  ja  liittymä  korvattuna työnai-
kaisella kiertoliittymällä.  Tänä aikana 
liikenne sujui yleisesti ottaen hyvin, 
mutta  jonoutui  ruuhka-aikaan ajoit-
tain pahoin. Työmaan aikana  tapah- 
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perusteella kohta, jossa kiertoliittymästä poistu-
taan moottoritielle (onnettomuustyypit  5  ja  9). 

2.5  Ajoseurannan  järjestelyt 

Kuvaus Vaajakoskella tehtiin kandella videokame-
raha, joista toinen oli nosturissa läheisen kerros-
talon  pihalla  ja  toinen läheisen liikerakennuksen 
katolla. Videonauhoituksen avulla vertailtiin miten 
kiertol iittymässä ajetaan verrattuna ajo-ohjeisiin. 
Samalla tarkkailtiin miten väistämisvelvollisuutta 
noudatetaan  ja  kirjattiin kiertoliittymässä tapahtu-
via tyypillisiä liikennerikkeitä  ja  vaaratilanteita. 
Lisäksi arvioitiin ongelmatilanteiden mandollisia 
syitä; epäselvyyttä aiheuttavia kohtia liittymässä, 
puutteita opastuksessa jne. Vaajakoskella seu-
rattiin erityisesti päähiikennevirralla esiintyviä on-
gelmia saavuttaessa Heinolan suunnasta  ja  kään-
nyttäessä  Jyväskylään menevälle moottoritielle. 
Yleisenä havaintona kirjattiin myös liikennemäärä-
tietoja  ja  havaintoja toimivista ratkaisuista. 

Kuvaus tehtiin perjantaina  24.8.2001  aamulla  klo 
 6.50-8.20,  keskipäivällä  klo  10.45-12.15  ja  ilta-

päivällä  klo  14.45-16.30.  Kuvauspäivänä  liikenne 
oli noin  30-40  %  keskimääräistä vuorokausiliiken-
nettä vilkkaampaa viikonlopun rallitapahtumasta 
johtuen. Kuvausviikon hiikennemäärät Jyväskylä- 
Vaajakoski -moottoritiellä  on  esitetty kuvassa  5  
ja  kuvausiltapäivän huipputuntiliikennemäärät 
suunnittain  on  esitetty kuvissa  6ja  7. 

Ma 208 Ii 21.8. Ke 228. To 23.8. Pe 24.8. La 25.8. Su 26.8. 

DJyeskyIäån UVaajakoskefle  Yhteensä  

kosken  keskustaan suuntasi  281  ajoneuvoaja  oi-
kealle kääntymiskaistaa käyttäen Heinolan suun-
taan  959  ajoneuvoa. Vilkkain kiertoliittymään saa-
punut tulohaara oli Heinolasta päin, josta saapui 

 1050  ajoneuvoa.  

Kuva  6.  
Liikennemäärä kiertoliittymässä pe  24.8.2001 

 klo  15.30-16.30.  

. 

. 	....  
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Kuva  7.  
Vaajakosken kiertoliittymän  kartta  ja  liikennemäärät 
pe  24.8.2001  klo  15.30-16.30. 

2.6  Liittymän  ajo-ohjeet  

Kuva  5.  
Liikenteen  viikonpäivävaihtelu  moottoritiellä kuvaus- 
viikolla (lähde:  LAM-piste 923  Jyväskylä, viikko  34/ 
200 1,  kaikki  ajoneuvot).  

Liittymään saapui iltapäivätunnin aikana  2 879 
 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä oli noin  4  %. 

Vilkkain  liikenne oli Jyväskylästä moottoritieltä 
 (1 240  ajoneuvoa). Tämä liikenne jakaantui siten, 

että kiertoliittymän kautta Laukaaseen  tai  Vaaja - 

Vaajakosken kiertol iittymässä  on  tarkoitus ajaa 
pääsääntöisesti liittymän ulkokaistalla  (kuva  8).  
Sisäkaistahle  ei ole liikenteen ohjauksen tms. kei-
noin pakotettu menemään. Liittymän sisäkaistaa 
voi käyttää ruuhka-aikana apukaistana hitaam-
man ajoneuvon ohittamiseen. Liittymän sisäkaista 
toimii myös erikoiskuljetusten lisätilana. Poistumi-
sen pitäisi kuitenkin tieliikennelain mukaisesti Vaa-
jakosken tapauksessa aina tapahtua ui kokaistaa 
käyttäen. 
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Kuva  8.  
Ajo-ohje  Vaajakosken kiertoliittymässä  normaali- 
tilanteessa.  

Pääsuunnalla  Heinolasta saavuttaessa  on  kaksi 
tulokaistaa, joista  vasen  on  tarkoitettu vastaavasti 
ruuhka-ajan apukaistaksi. Toinen pääliikennevirta 
moottoritieltä Heinolan suuntaan ohittaa kierto-
liittymän erillistä oikealle kääntymiskaistaa käyt-
täen. Pääsuunnilta saavuttaessa pitäisi liittymässä 
ajaa siten kuvan  9  mukaisesti. 

Keskusta 	I' 	. - .. 
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Kuva  9.  
Ajo-ohje  Vaajakosken kiertolllttymässä pääsuunnalta 
saapuville.  

2.7  Havainnot 

Yleishavainnot liikennekäyttäytymisestä  
Liikenne Vaajakosken kiertoliittymässä  on  ajoittain 
hyvin vilkasta. Liittymä  on  kooltaan pieni  ja  liittymä- 
haarat ovat hyvin lähellä toisiaan. Nämä tekijät 
edellyttävät autoilijalta erityistä tarkkaavaisuutta 

 koko  ajan. Yleishavaintona voidaan todeta seu-
raavaa: 

+  Liittymä välittää liikennettä erittäin hyvin, ruuh-
kia ei ole. 

+ Pääsuunnalla  esiintyy vilkkaimpaan aikaan  het
-kittäisiä  jonoja, jotka kuitenkin purkautuvat no-

peasti. 
+  Oikealle kääntymiskaista toimii erittäin hyvin  

ja  parantaa oleellisesti liittymän sujuvuutta. 
+ Ajoittain  vilkas  kevytliikenne  (mm.  koululaiset) 

liikennöi eri tasossa. 
- Ajonopeudet  ovat olosuhteisiin nähden osalla 

kuljettajista liian suuret. 
- Ajoetäisyydet  edellä ajavaan ovat ajoittain liian 

lyhyet. 
-  Osa  autoilijasta  oikoo ajokaistalta toiselle ai-

heuttaen vaaratilanteita. 
- Sisäkaistalta poistutaan  suoraan moottoritielle 

eikä poistumista mielletä ajokaistan vaihdoksi. 
- Väistämisvelvollisuutta liittymään tultaessa 

noudatetaan heikosti etenkin Vaajakosken kes- 
kustan  ja  Laukaan suunnasta tultaessa. 

- Vilkun käyttö  on  satunnaista. 

Ajolinjat pääsuunnalla Heinola  -  Jyväskylä 
Heinolan suunnasta saapui liittymään kuvauspäi

-vän  iltapäivän huipputunnin aikana  1 050  ajoneu-
voa. Oikean ajokaistan valitsi  899 (86  %)  ja  va-
semman ajokaistan  151 (14  %)  kuljettajaa.  

Ajoa./h  
1200 
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200 

0  
Vasen  kaista 	Oikea kaista 	Yhteensä  

0  Raskaat  D  KeWet  Yhteensä  

Kuva  lo.  
Kaista valinta Heinolan suunnasta saa  puvilla 
pe  24.8.2001  klo  15.30-16.30.  
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Heinolan suunnasta saapuvat pysyvät pää-
sääntöisesti  valitsemallaan ajokaistalla  koko 

 liittymässä ajon ajan  ja  ajo  on  useimmille 
vaivatonta. Osalle kuljettajista  kaksikais-
taisuus  aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Liitty -
mä ilmeisesti koetaan outona  ja ajokäyttäy-
tyminen  on epäröivää.  Joillekin kuljettajista 

 on  selviä vaikeuksia hahmottaa  liittymän 
ajokaistoja  ja  huomioida muuta liikennettä. 

 Seurantaotoksessa  oikeaa  ajokaistaa  saa-
puneista  ja moottoritielle suunnanneista  oi-
kaisi  33  kuljettajaa  737:stä  (4 %)  liittymässä 
ajaessaan toisen  ajokaistan  kautta  tai  siirtyi 
kokonaan toiselle  ajokaistalle  (kuva  11).  
Näistä joka kymmenes kuljettaja aiheutti 
jonkinasteisen  vaaratilanteen jättäessään 

 kanssa-autoilijat  huomioimatta. Vilkkua  ei näistä 
 kaistanva ihtajista  käyttänyt kukaan.  

\  
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Kuva  11.  
Heinolan suunnasta oikeaa ajokaistaa saa puvista noin 

 4  %  ajaa kiertoliittymässä suoraan sisä kaistalle  tai  oj-
kaisee  sen  kautta. 

Oikealla  ajokaistalla  koko kiertoliittymän  ajan ajoi 
 tarkastelutunnin  aikana  552  ajoneuvoa, joista  42 
 oli raskaita ajoneuvoja. Vasemman  ajokaistan  va-

litsivat erityisesti  henkilöautoilijat  ja motoristit, sillä 
tarkastelutunnin  aikana  vain  yksi ajoneuvo  1  52:sta 

 oli raskaaksi  luokiteltava.  Vasemman  ajokaistan 
 tuntuivat  ajotavan  perusteella  valitsevan  erityisesti 

ne kuljettajat, joille liittymä näytti olevan entuudes-
taan  tuftu.  Vasenta  ajokaistaa  saapuneet  ja  moot-
toritielle matkanneet  kuljettajat pysyivät  koko kier-
toliittymän  ajan vasemmalla  ajokaistalla  eli  he 

 myös poistuivat  sisäkaistalta  suoraan moottoritien 
vasemmalle  ajokaistalle  ajo-ohjeen vastaisesti  

Kuva  12.  
Moottoritielle poistutaan  molempia ajokaistoja käyttäen.  

(kuva  12).  Tieliikennelain  mukaisesti ajaen eli  uI-
kokaistalle  ennen moottoritien liittymää vaihtaen 
ei ajanut yksikään vasemman  ajokaistan  valin-
neista  kuljettajista. Useimmiten poistuminen ta-
pahtui sujuvasti  ja  ongelmitta.  

Ongelmatlinen  tilanne  Vaajakoskella  syntyy, kun 
vasenta  ajokaistaa  ajavan rinnalle työntyy Lau-
kaan  tai  keskustan suunnasta  väistämisvelvolli-
suudesta  piittaamatta autoilija, jonka  on  tarkoitus 
jatkaa  kiertoliittymässä  vielä moottoritien  liittymän 

 ohi Heinolan suuntaan  (kuva  13).  Tällainen vaara- 
tilanne syntyi  huipputunnin  aikana  18  kertaa  (3 

 Laukaan suunnasta  ja  15  keskustan suunnasta 
 ulkokaistalle  tullutta).  Vaaratilanteen  syntyminen 

johtui  videohavaintojen  mukaan yhdestä  tai 
 useammasta seuraavista tekijöistä:  

-  poistuminen  kiertoliittymästä  ajo-ohjeen vastai-
sesti  sisäkaistalta 

- varomaton ajokaistan  vaihto  
- väistämisvelvollisuuden  noudattamatta jättämi-

nen  
-  liian suuri  tilannenopeus 
-  liian lyhyt  turvaväli  edellä ajavaan  
-  muun liikenteen puutteellinen havainnointi 

 - vilkun  käyttämättä jättäminen. 

Videonauhalle  taltioitui  yksi  peräänajokolari  juuri 
tällaisesta tilanteesta. Tilanne syntyi, kun Laukaan 
suunnasta saapunut  ja  Heinolan suuntaan  mat- 
kaava ajoneuvo  väisti sisäkaistalta moottoritiel  le 
poistuvaa  henkilöautoa  pysähtymällä ulkokais-
talle. Moottoritielle menijä  meni menojaan, mutta  
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sen  takana  sisäkaistalta  myös  moottoritielle  pois-
tumassa olleet kaksi autoa ajoivat keskenään  pe-
räänajokolarin.  Perään ajanut  auto  ajoi ennen  tör-
mäystä  huomattavan lähellä edellä  ajanutta.  

Yksi keskeinen tekijä edellä mainittujen ongelma- 
tilanteen syntymisessä näyttäisi olevan ajo-ohjeen 
vastaisen poistumisen lisäksi  väistämisvelvolli-
suuden  noudattamatta jättäminen. Asiasta  tar-
kemm  in  kohdassa Väistämisvelvollisuuden nou-
dattaminen. 

Keskusta 	/' 
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Kuva  13.  
Poistuminen sisä kaistalta saattaa aiheuttaa vaara- 
tilanteen. 

Ajolinjat pääsuunnalla Jyväskylä  -  Heinola 
Moottoritieltä  Heinolaan päin matkaavat pystyvät 
ohittamaan  kiertoliittymän  erillistä oikealle  käänty-
miskaistaa  käyttäen  (kuva  9).  Myös  kiertotilan 

 kautta ajaminen  on  mandollista.  Havaintopäivän 
huipputunnin  aikana kyseisellä suunnalla kulki  959 

 ajoneuvoa, jotka kaikki käyttivät  kääntymiskaistaa. 
 Koko kuvausjakson  aikana  vain  yksi autoilija 

 1 744:stä (0,06 %)  ajoi  moottoritieltä  Heinolan 
suuntaan  kiertotilan  kautta. 

Oikealle  kääntymiskaista  välittää liikennettä erit-
täin hyvin.  Ajokaistan  valinta moottoritiellä tullessa 
aiheutti saatujen  lähtötietojen  mukaan aluksi ajoit-
tain ongelmia.  Kiertoliittymään  haluavien tulee va-
lita moottoritiellä  vasen ajokaista,  oikea  ajokaista 

 jatkuu  kiertoliittymän  ohittaen Heinolan suuntaan. 
 Kiertoliittymän  avaamisen jälkeen ilmeni, että ajo- 

kaistan valinta  jää  joillakin viime hetkeen. Ennak-
ko-opastusta tehostettiin  ja  ongelma väheni sel-
västi.  

Ajon  ./h  

DRaskaat KeWet Yhteensa  

Kuva  14.  
Ajokaista  valinta Jyväskylän moottoritieltä Heinolan 
suuntaan perjantaina  24.8.2001  klo  15.30-16.30.  

Ratasillalle  kääntyvän  kääntymiskaistan  kaarre  on 
 tiukka  (R = 40 m),  mutta toisaalta  se  laskee tehok-

kaasti  ajonopeuksia.  Vaaratilanteita ei  kaarreajos
-sa  havaittu.  Ajonopeudet  ovat alhaisia  ja ajotapa 

 yleisesti ottaen melko varovainen.  Kääntymiskais
-tan  jälkeinen  sekoittumisalue,  jossa  kiertoliitty-

mästä  saapuvat siirtyvät oikean puoleiselle ajo- 
kaistalle,  on  suoraan  jatkaville  riittävän pitkä.  Kier-
toliittymästä saapuville  ja sillan  jälkeen seuraavas-
ta liittymästä oikealle  kääntyville sekoittumisal ue 

 saattaa olla  huipputunnin  aikaan ajoittain hieman 
 tukkoinen.  Tämä näkyy  jarrutteluna,  kun  ajokais

-tan vaihtajille  annetaan tietä. Todellisia vaaratilan-
teita ei  kuvaushetkellä  havaittu.  

Väistämisvelvollisuuden  noudattaminen 
Kiertoliittymään  tulevan  on väistettävä  liittymässä 
ajavaa.  Väistämisvelvollisuus  on  osoitettu  tielii-
kenneasetuksen  mukaisella liikennemerkillä  231 
(Väistämisvelvollisuus  risteyksessä). Liikenne- 
merkin selityksen mukaan  kiertoliittymään  saapu-
va  on väistämisvelvollinen,  vaikka  ulkokaista  olisi 
hetkellisesti tyhjä,  sillä sisäkaistalla  oleva saattaa 
olla juuri vaihtamassa  ulkokaistalle poistuakseen 

 liittymästä.  

Vaajakoskella  erityisesti keskustan suunnasta 
saapuvat  työntyivät  kärkkäästi  liittymän ulkokais-
talle,  vaikka  kiertoliittymän sisä-  tai ulkokaistalla 

 kyseisellä kohdalla oli  jo  ajoneuvo.  Iltapäivätunnin 
 aikana  15 autoilijaa 328:sta (5 %)  työntyi  ulkokais-

talle,  vaikka  kiertoliittymässä  oli kyseisellä kohdal-
la ajoneuvo. Näistä  13  tapauksessa toinen ajoneu-
vo oli  kiertoliittymän sisäkaistalla  ja  kandessa ta-
pauksessa  ulkokaistalla.  Kolaria  näistä ei kuvaus- 
hetkellä aiheutunut, mutta "läheltä piti" -tilanteita, 
josta selvittiin tiukalla  jarruttamisella  ja pysähty-
misellä,  oli puolet tapauksista  (kuva  15).  Jarrutus 
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saattoi samalla aiheuttaa peräänajovaaran. 
Nämä vaaratilanteet olivat ajovirheiden 

 summa:  toisaalta kiertoliittymästä poistuttiin 
ajo-ohjeen vastaisesti sisäkaistalta  tai  aina-
kin ryhmittyminen ulkokaistalle oli jätetty liian 
myöhäiseksi  ja  toisaalta väistämisvelvolli-
suutta rikottiin kiertoliittymään tultaessa. 

Vastaavasti  jos  Laukaan suunnasta tuli 
ajoneuvo väistämisvelvollisuudesta välittä-
mättä sisäkaistalla ajavan rinnalle, saattoi 

 se  samalla sulkea sisäkaistalla olevan kais-
tanvaihtomandollisuuden  ja  ikään kuin "pa-
kottaa" poistumisen moottoritielle tapahtu-
maan sisäkaistatta.  Jos  ulkokaistalle työnty

-vä  puolestaan tuli hieman sisäkaistalla aja-
van  perään jääden takaviistoon näkemäkat-
veeseen, ei sisäkaistalla ajava välttämättä 
huomannut  koko  ulkokaistalla  ajavaa ennen 
poistumishetkeä. Usein kumpikaan autoilija 
ei selvästikään seurannut naapurikaistan 
ajoneuvoja ollenkaan, vaan keskittyi  vain 

 omaan ajoonsa pään kääntymättä. Tilan-
teen syntymistä edesauttoi  se,  että vähiten 
muuta liikennettä seuranneilla tuntui usein 
olevan suurehko tilannenopeusja lyhyt  tur

-vaväli.  

Muita havaintoja  
Ajonopeudet  ovat liittymän mitoitus huomioi-
den ajoittain suuria. Kiertoliittymään tullaan 
kohtalaisen rauhallisesti, mutta kiertotilaa 
kierrettäessä tilan ne nopeus kohoaa. Erityi-
sesti vasemman ajokaistan valitsijoilla tuntui 
olevan kaasujalka herkemmässä. Myös 
Laukaan suunnasta moottoritielle ajettiin  pa-
ri  kertaa vauhdikkaasti  ja  silminnäkijäha

-vain non  mukaan erään kerran yksi ajoneuvo 
jopa ohitti ulkokaistalla rauhallisesti ajaneen 
ajoneuvon sisäkaistan kautta oikaisten. 
Videonauhalta katsottuna vaikutti, että suuri 
nopeus  ja  vaarallinen ajotapa oli tietoinen 
valinta. Suurella nopeudella kiertoliittymään 
saapui muutama autoilija, jotka ajotavasta 
päätellen tunsivat kohteen. 

Ajoetäisyydet  edellä ajavaan ovat osalla kul-
jettajista hyvin lyhyet. Tämäkin näkyy erityi-
sesti vasenta ajokaistaa käyttävien joukos-
sa. Karkeasti arvioiden noin puolet  (40-60  

Kuva  15. 
Väistämisvelvollisuutta  rikotaan yleisesti Vaajakoskella. 

%)  jonossa ajavista kuijettajista ajoi jossain 
vaiheessa kiertoliittymää kiertäessään liian lähellä 
edellä ajavaa. Puskurissa roikkuminen ei jätä juu- 
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rikaan  pelivaraa ongelmatapauksissa. Tä-
mä yhdessä liian suurien ajonopeuksien 
kanssa  on  suuri riskitekijä. Lisäksi havaittiin, 
että jarruttamisen sijaan autoilijat mielellään 
koukkasivat vaarallisesti edessä olevan  hi

-dastelijan  tai  pysähtyneen ajoneuvon ohi 
(esimerkiksi kuvassa  16  näkyvässä kohdas-
sa  2-3  tapausta tunnissa). Seurauksena oli, 
että autoja ajoi välillä jopa kolme rinnan hy-
vin lyhyin ajoetäisyyksin  ja  kovalla vauhdilla  
(kuva  16).  

Oikomista ajokaistalta  toiselle tapahtuu joka 
tulosuunnalla. Edellä esitettyjen pääsuun-
nan oikomistapausten lisäksi havaittiin esi-
merkiksi, että keskustasta Laukaaseen  me

-nevistä  kuljettajista  osa  (13  havaintoa  tunnin 
 aikana) oikaisi liittymään tullessaan suoraan 

kiertoliittymän sisäkaistalle  ja  poistui myös 
suoraan sisäkaistalta aiheuttaen hämmen-
nystä Heinolan suunnasta tuleville. 

Vilkun  käyttö  on  satunnaista. Aamutunnin 
otoksessa arviolta  60-70  % kiertoliittymästä 
moottoritielle poistuneista  kuljettajista ei 
käyttänyt vilkkua  Ii  ittymästä  poistuessaan. 
Vilkun käyttö  on  hieman yleisempää pimeän 

 tai  hämärän aikaan.  Koko  kuvausaineistosta 
 vain  pari  autoilijaa  vilkutti kiertotilaan saa-

puessaan  ja  sitä kiertäessään vasemmalle. 

Kiertoliittymään  saavutaan Vaajakosken 
suunnasta alamäkeä  (kuva  17),  jolloin ajo-
neuvo rullaa herkästi eteenpäin. Liittymääri 
tulonopeus oli joillakin liian suuri. Muutamis-
sa tapauksissa saapuva ajoneuvo pysäytet

-tim  liian myöhään, jolloin ajoneuvon keula 
ulottui  jo  kiertotilaan.  Joskus vuoroaan odot-
tavaa ajoneuvoa puolestaan vieritettiin jar-
rua löysäillen liiaksi alaspäin, josta seurasi 
häiriötä liittymässä ajavalle. Tarpeeksi valuttuaan 
autoilijan oli lopulta tehtävä" pakkolähtö" liian pie-
neen väliin muun liikenteen sekaan ulkokaistalle. 
Edellä mainittuja tapauksia oli tarkastelutunnin ai-
kana  25  tapausta 328:sta eli  8  %.  Keskustan  tulo- 
suunnan mitoitus  on  varsinkin henkilöautoille 'ot-
tava"  ja  liittyminen pääsee tapahtumaan liiankin 
helposti. 

Vaajakosken kiertoliittymä  on  pienikokoinen. Toi- 
miakseen kaksikaistaisena liittymänä paremmin, 
tulisi liittymän olla suurempi halkaisijaltaan, jotta  

Kuva  16. 
Ajoetä isyydet  ovat pienet  ja va uhdit  suuret eikä pysäh-
tyneen ajoneuvon vuoksi ole aina aikaa jarrutella.  

kaistanvaihdoille  jää  riittävästi aikaa. Tällöin myös 
opastus voitaisiin hoitaa selkeämmin. 

Opastus ei ole kaikilta osiltaan täysin looginen. 
Liittymässä  on  opastettu joitain paikalliskohteita, 
joita ei ole mainittu liittymää edeltävissä suunnis-
tustaulussa. Tämä saattaa aiheuttaa joissain ta-
pauksissa epäselvyyttä. 



Kuva  18.  
Vaajakoskentien  tehokkaat  valaisimet  saattavat muo-
dostaa  kiertoliittymälle  pimeässä kirkkaan taustan  ja 

 vaikeuttaa  liittymän  ha  va ittavuutta. 

Kuva  19.  
Tukimuuri  säiliöauton  "halauksen  "jälkeen.  
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voja.  Toinen autoilija  olkaisi  samassa koh-
dassa  ja  rusikoi rekkansa  alle  sisäkaistaa 

 ajaneen henkilöauton. Myöhemmin Jyväs-
kylästä tavoitettu kuljettaja oli valitellut, että 
"tekevät niin pieniä  liikenneympyröitä,  että 
ei sovi kääntymään".  Kiertotilan kokonaisle-
veys  on 12  metriä. Useasta onnettomuus

-pöytäkirjasta  ilmeni myös, ettei toisen osa-
puolen läsnäoloa oltu ollenkaan havaittu, 
vaikka osapuolet olivat todistettavasti aja-
neet useita kymmeniä metrejä rinnakkain. 
Yhtä kärkikolmion takaa tullutta  kolariautoa 
ohjasti  todistettavasti rattijuoppo.  

Kuva  17.  
Keskustasta liittyminen tapahtuu alamäkeen, jolloin 
vauhtia saattaa olla liikaa.  

 

Vaajakosken  keskustaan nouseva  Vaaja-
koskentie  on  saneerattu ennen  kiertoliitty

-män  rakentamista. Tielle  on  rakennettu  mm. 
 erikoisvalaistus,  jossa  hyvätehoisia  valaisi-

mia  on  runsaasti  ja  valon määrä  on  suuri. 
Heinolan suunnasta katsottaessa  Vaajakos-
kentien  valaistus saattaa  sopivissa  sää-  ja 

 valojsuusolosuhteissa  muodostaa  kiertoliit-
tymän  taustalle voimakkaan  taustavalon,  jo-
ka voi viedä autoilijan  huomiokykyä  tai  ai-
heuttaa  liittymän havaitsemis -ja  hahmotta-
misongelmia  (kuva  18).  

Kiertosaarekkeeseen  on  rakennettu tuki- 
muuri.  Tukimuurilla  on  haluttu  kiertosaareke 

 nostaa paremmin  havaittavaksi  jokaiselta 
 tulosuunnalta  myös talviaikaan  ja  autoilijalle 
 pyritty muodostamaan selkeä käsitys  kier-

tosuunnasta. Tukimuuriin  on  törmätty  kerran 
 järeämmin  (kuva  19)  ja  jäljistä päätellen 

lievästi muutamia kertoja.  Tukimuuri  saattaa 
olla  ääritapauksissa  turvallisuusriski.  

Onnettomuusilmoituksia  lukiessa törmäsi 
muutamiin paikalta  pakenemisiin  (4  tapaus-
ta  35:stä).  Myöhemmin  tavoitetut  autoilijat 
eivät osanneet kertoa mitään järjellistä syytä 

 poistumiselleen,  vaikka olivatkin havainneet 
 otain  omituista". Eräs autoilija murskasi 

Heinolan suunnasta moottoritien suuntaan 
kääntyessään  normaalimittaisella säiliöau-
tollaan kiertosaarekkeen tukimuurin  pitkäl-
tä matkalta kappaleiksi  (kuva  19).  Liittymäs-
sä ei ollut  tapahtumahetkellä  muita  ajoneu - 
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2.8 	Suositukset  jatkotoimenpiteiksi muuritörmäyskolarien  ehkäisemiseksi voitai- 
Vaajakoskella  sun  tukimuuri  harkita varustettavaksi kaiteella. 

Todettua vaaraa kohteessa ei ole, mutta itsetu- 
Ongelmat Vaajakoskella ovat moninaiset. Onnet- hoinen  kuljettaja voi halutessaan törmätä tuki- 
tomuuksia  tapahtuu aivan liian paljon. Liittymän muuriin vauhdilla  ja  saada pahaa jälkeä aikai- 
teknisten puutteiden korjaaminen, oikean ajota- seksi.  
van  opastaminen  ja  ajotapojen rauhoittaminen 
ovat toimenpiteiden kärkilistal  la.  Jatkotoimenpi-  4)  Valaistuksen muutostyöt. Vaajakoskentien  va- 
teiksi  suositellaan: laistuksen  teho tulee tarkistaa  ja -jos  mandol- 

lista  -  laskea vaihtamalla pienitehoisempiin  
1)  Väistämisvelvollisuuden  tehostaminen. Vaaja- lamppuihin.  Samalla tarkistetaan voidaanko  

kosken  keskustan suunnasta tuloa voitaisiin Vaajakoskentien valolaji  vaihtaa vaaleasävyi- 
tiukentaa, jotta vaikutelma saapumisesta liitty- sestä elohopeasta kellertävään suurpainenat- 
mään  tehostuu  (kuva  20)  ja  vauhtia saadaan riumiin.  Tällöin valon sävy olisi sama kuin kier- 
hillittyä. Liittymähaara  on  ohjeiden mukaan mi- toliittymässä  eikä valkoista taustahäikäisyä 
toitettu,  mutta kyseisissä olosuhteissa lopputu- pääsisi syntymään.  
Ios  on  liian väljä  ja  liittyminen tapahtuu liian 
jouhevasti. Tiukennus  tulee tehdä yliajettavak-  5) 	Lisää valistusta. Liikennesääntöjen tuntemus  
si  erikoiskuljetusten  vuoksi. Kärkikolmioiden  on  puutteellista.  Jos  väistämisvelvollisuutta  
sijainti  ja  korkeusasema  tarkistetaan  ja  merkit noudatettaisiin, ei vaaratilanteita syntyisi juuri- 
siirretään tarvittaessa havaittavampaan paik- kaan.  Melko yleisesti luullaan, että kiertoliitty- 
kaan. Huonokuntoisetväistämisvelvollisuutta mään  saa mennä, kun sisäkaistalla ajaa joku 
osoittavat tiemerkinnät ajoradalla uusitaan.  ja  ulkokaista  on  hetkellisesti vapaa. Oikeaoppi- 
Havanduttavien tärinäraitojen  käyttöä tulee nen ryhmittyminen  ja  vilkun  käyttö sekä omalla 
myös harkita. ajokaistalla  pysyminen ovat myös joillekin au- 

toilijoille huomattavan vaikeita asioita. Asiasta 
voitaisiin järjestää ajoittain tietoiskuja paikallis- 
lehdissä  ja  -televisiossa.  

Pt 16630  
6) 	Kaksikaistaisuuden  poistaminen osittain  tai  ko- 

____ 	_____ konaan.  Elleivät edellä mainitut keinot osoit- 
______________________ taudu jatkotarkastelun  perusteella riittävän te- 

hokkaaksi, tulisi onnettomuuksien vähentämi- 
seksi harkita uudelleen  a)  kiertoliittymän ulko- 
kaistan sulkemista moottoritien kohdalta  tai b)  
toisen ajokaistan poistamista kokonaan.  

a)  
Osittaisessa sulkemisessa estettäisiin ulko- 
kaistalla  jatkaminen sisäkaistalta poistuvan 
eteen. Ratkaisu ei ole Vaajakosken tapauk- 

jakiveys 	 \\ 	\ 	I  sessa ongelmaton,  sillä  tällöin keskustasta  ja  
(yliajettava) Laukaan suunnasta Heinolan suuntaan  mat- 

____________ kaavien  tulisi ymmärtää vaihtaa heti kiertoliit - 

Kuva  20.  tymään  saavuttaessa sisäkaistalle. Kiertoliitty- 
Keskustan tulosuunnan  fluke  ntaminen.  män  suunnittelun aikaan oli esillä kyseinen 

vaihtoehto. Silloin oli ratkaisuna esitetty kes - 
2) Opastuksen täydentäminen. Suunnistustaulut  kustan ja  Laukaan suunnalle kaksikaistaiset  

ja  tienviitat laitetaan vastaamaan täysin toi- tulohaarat. Ajokaistoista  vasemman puoleinen 
siaan.  olisi johtanut kiertoliittymän sisäkaistalle  ja  

siten Heinolan suuntaan. Ratkaisu olisi  sel - 
3) Tukimuurin "pehmentäminen".  Vakavien  tuki- keyttänytopastustaja ajokaistavalintoja,  mutta 



Kaksikaistaisten kiertollittymien ajoseuranta 	 21  
VAAJAKOSKEN  Kl  ERTOLI ITTYMÄN AJOSEU  RANTA 

sen  toteuttaminen olisi edellyttänyt  em.  lisä-
kaistoituksen rakentamisen lisäksi olemassa 
olevien alikulkujen jatkamista, kevyen liiken-
teen väylien muutostöitä  ja  yläpuolisen  opas-
tuksen rakentamista. Ratkaisusta luovuttiinkin 
lähinnä kustannussyistä.  

b)  
Yksikaistainen kiertoliittymä  oli myös esillä 
suunnitteluvaiheen aikana.  Sen  toteuttaminen 
edellyttäisi toisen ylikulkusillalla olevan  tulo - 
kaistan poistamista kokonaan käytöstä, päät-
tämistä ennen kiertoliittymää  tai  muuttamista 
oikealle kääntymiskaistaksi (Laukaaseen). 
Myös kiertotilaa olisi syytä kaventaa  ja  mootto-
ritien poistumissuunta tulisi selvyyden vuoksi 
yksikaistaistaa. Tähän ratkaisuun ei aikanaan 
päädytty, koska pääsuunnalle haluttiin lisää 
kapasiteettia. Toisaalta ratasillalla olevat kaksi 

tulokaistaa  ja  moottoritien kaksi poistumiskais-
taa olivat  jo  valmiina  ja  niitä ei haluttu lähetä 
poistamaan. 

Yksikaistaistaminen  on  teknisesti helpohkosti 
tehtävissä  ja  toteuttamiskustannukset  ovat 
kohtuulliset. Onnettomuusmäärien voidaan 
olettaa vähentyvän. Ennen ratkaisuun pääty- 
mistä tulee liittymän välityskyky tarkistaa ny-
kyisiin tiedossa oleviin liikennemääriin pohjau-
tuen. Toisen ajokaistan poistaminen pääsuun-
nalta heikentää välityskykyä. Ylikulkusillalla 
huipputuntien aikaan esiintyvät jonot saattavat 
pidentyä selvästi nykyisestään. Uusien ajo- 
ohjeiden sisäänajovaihe voi myös aiheuttaa 
ristiriitaisia tilanteita. Yksikaistaistamiskokeilu 

 on  järjestettävissä koeluontoisesti väliaikaisilla 
liikenteenohjauslaitteilla. 
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RÖYTTÄN KIERTOLIITTYMÄN AJOSEURANTA  

3.1  Kohteen sijainti  ja  taustatiedot  

Röyttän kiertoliittymä  sijaitsee valtatiellä  29  Tor-
nion keskustan reuna-alueella. Valtatie kulkee  hit

-tymän  läpi itä-länsi-suunnassa Kemistä Tornioon.  
Nelihaaraisen liittymän  muut tiet ovat  Röyttän  sa-
tamaan  ja  AvestaPolaritin teollisuusalueelle  johta-
va maantie  922  ja  Yhi-Raumoon  johtava  paikall istie 

 19526.  Liittymä sijaitsee  Kemi-Tornio  -moottoritien  
päätepisteessä.  Alueella  on 50 km/h  taajamano-
peusrajoitus. 

Kuva  21.  
Röyttän kiertoliittymän  sijainti. 

Röyttän  liittymä toimi aiemmin valo -ohjattuna.  Va-
lo-ohjattu liittymä muutettiin  kiertoliittymäksi  syk-
syllä  2000.  Kiertoliittymä  oli noin vuoden käytössä 
ennen  Kemi-Tornio  -moottoritien valmistumista. 

Moottoritie Kemistä  Torn  ioon  valmistui  syksyUä 
 2001.  Tiejärjestelyjen  yhteydessä tehtiin  verkolhi

-sia  muutoksia siten, että moottoritie liitettiin  kier-
toliittymään  ja  entinen valtatie muutettiin moottori-
tien  seututieluokkaiseksi rinnakkaistieksi.  Samal-
la  tienumerointi  muuttui myös. Valtatie  21  ulottuu 
uuden  numeroinnin  mukaan Torniosta  Ku  pisjärvel

-le  ja Kemi-Tornio  -osuudesta tuli valtatie  29.  

Röyttän hiittymäalueella  olevat erilliset kevyen lii- 
kenteen  väyhätja  kaksi  ahikulkua  rakennettiin uu- 
destaan.  Liittymäalueelle  rakennettiin myös melu- 

vallit. Kiertosaarekkeeseen  toteutettiin  teräsra-
kenteinen tilataide,  joka  on  valaistu.  

3.2  Liikennemäärät 

Liittymän  seuranta tehtiin moottoritien  valmistu- 
mishetkellä.  Keskimääräinen  vuorokausiliikenne - 
määrä  (KVL) vahtatiehlä  21  ennen moottoritien 
avaamista oli  tierekisterin  mukaan  hiittymän itäpuo- 
leIla  noin  9 700  ajoneuvoa. Moottoritien avaami- 
sen jälkeen liikenne jakaantui  moottoritiehle  7 300 

 ajoneuvoa  (75  %)  ja  rinnakkaistielle 
 2 400  ajoneuvoa  (25  %).  Luku  on  kar-

kea arvio marraskuussa  2001  todetun  
hiikennejakauman  perusteella. Maan-
tiellä  922 on  tierekisterin  mukainen  
KVL  noin  4 500  ajoneuvoa  ja  paikalhis

-tiellä  19526  noin  1 800  ajoneuvoa 
vuorokaudessa.  Paikalhistien  liiken-
teen määrän voi olettaa uusien  tiejär-
jestelyjen  myötä lisääntyneen edellä 
mainitusta. Raskaiden ajoneuvojen 
osuus  liikennemääristä  on  tierekiste-
nfl  mukaan keskimäärin noin  6  %. 
Päähiikennevirta  on  valtatien  29  suun-
tainen.  Myös  Räyttän  suunta  on  aamu- 
ja  iltapäiväliikenteen  aikaan  vilkas  sa-
taman  ja  tehdasalueen työmatkahii-
kenteen  johdosta.  

Vt  29  Kemistä  Vt  29  Tomiosta 	Mt 922 	Pt 19526 

0  KVL uoden  keskimääräinen  uorokausiItikenne 

DKAVL =  vuoden keskimääräinen  arkivuorokaustiikenne 

UKKVL =  kesän keskimääräinen  jorokausiliikenne 

•KVLras =  raskaiden  ajoneuqen  osuus  KVL:stä  

Kuva  22.  
Keskimääräiset liikennemäärät (afvio tierekisterin 
tietojen  ja  vuoden  2001  lopulla kerättyjen  LAM-pisteen 
liikennejakaumatietojen perusteella). 
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3.3  Kiertoliittymän  tekniset tiedot 

Röyttän  liittymä  on  tyypiltään suuri kaksikaistainen 
kiertoliittymä, jonka kiertosaarekkeen halkaisija 

 on 70  metriä. Ajokaistojen leveys  on 5  metriä  ja 
 kiertotilan  leveys  10  metriä. Ajokaistat  on  erotettu 

ajokaistaviivalla. Kiertotilan kavennusosaa ei ole 
rakennettu. Kiertosaarekkeen havaittavuuden pa-
rantamiseksi  on  saarekkeen keskiosaa  korotettu 
hieman maastonmuotoilulla. Saarekkeessa  on 

 myös istutuksia  ja  valaistua  tilataidetta. 

Kiertoliittymässä  on  kaksi tulokaistaa  Kemin,  Tor-
nion  ja  Röyttän  suunnalla. Yli-Raumon suunta  on 

 yksikaistainen. Poistumiskaistoja  on  Kemin ja  Tor-
nion suuntaan kaksi  ja  muilla suunnilta yksi. Tällä 
järjestelyllä  on  pyritty lisäämään pääliikennesuun-
tien kapasiteettia. Kiertotilassa  on  yläpuoliset 
opasteet  ja  ajokaistanuolet.  Kevyen liikenteen 
väylät  on  rakennettu liittymäalueella erillisinä väy-
linä. Risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa ta-
pahtuu eritasossa kanden alikulun kautta. 

Valokuva liittymästä  on  kuvassa  23  ja  liittyniän 
periaatepiirros  on  kuvassa  27. 

Kuva  23.  
Röyttän kiortoliittymä  (kuva Kemin 

 suunnasta). 

3.4  Onnettomuustiedot  

Onnettomuudet ennen kiertoliitty
-män  rakentamista 

Ennen kiertoliittymän rakentamista 
liittymän ollessa valo-ohjattuna ta-
pahtui viiden vuoden aikajaksolla 
(vuosina  1996-2000)  kymmenen on-
nettomuutta eli keskimäärin kaksi 
vuodessa. Henkilövahinkoon johta-
via onnettomuuksia oli kolme, joissa 
loukkaantui yhteensä kandeksan  

henkilöä. Yleisin onnettomuustyyppi oli risteävien 
ajosuuntien törmäämiset  (5  ann.).  

Onnettomuudet kiertoliittymän rakentamisen 
jälkeen 
Röyttän kiertoliittymä  otettiin liikenteen käyttöön 
nain vuosi ennen moottoritien valmistumista.  Ke-
min  suunnan liittymähaarana oli ensimmäisen 
vuoden ajan silloinen valtatie  21.  Tältä ajalta  on 

 onnettomuusrekisteriin kirjautunut  kaksi kesäolo-
suhteissa tapahtunutta lievää peltikolaria: kylki- 
kolari kiertotilassa (onnettomuustyyppi  5,  kuva  24)  
ja  peräänajo käännyttäessä  oikealle (tyyppi  7). 

 Molempien tapahtumien syyllinen karkasi paikalta! 
Poliisilta saatujen hälytyskutsutietojen perusteella 
kiertoliittymässä tapahtui tänä aikana näiden lisäk-
si kolme vakavuudeltaan lievää peltikolaria. Yksi 
näistä oli jonkin tyyppinen lievä peltikolari, yksi oli 
törmäys kiertosaarekkeessa olevaan liikenne-
merkkiin (tyyppi  3)  aivastuskohtauksen  seurauk-
sena  ja  yhdessä tapauksessa rattijuopumuksesta 
epäilty oli jotenkin törmälllyt kiertoliittymässä  ja 

 karannut paikalta. Näitä tapahtumia ei ole kirjattu 
tierekisterin onnettomuustilastoihin, joten tarkem-
paan onnettomuusanalysointiin ei ole mandolli-
suutta.  

Kemi-Tornio  -moottoritie otettiin käyttöön 
syksyllä  2001.  Tiejärjestelyjen  yhteydessä 
kiertoliittymän  Kemin  suunnan liittymähaa-
raksi muutettiin moottoritie. Moottoritien 
avaamisen jälkeen  on  onnettomuusrekiste

-rim  kirjautunut  lokakuun  ja  joulukuun  2001 
 välillä kaksi onnettomuutta. Onnettomuus- 

tyyppinä molemmissa oli tieltä suistuminen 
(tyyppi  2)  sohjoisessa  tai  jäisessä  liittymäs-
sä. Toisessa onnettomuudessa loukkaantui 
kaksi henkilöä.  
Kuva  24.  
Kiertoliittymän onnettomuustyypit Cedersundin 

 mukaan.  

1. Ajo Iiikennesaarckkecseen saavuuaessa  tai  poistuttae  
2. Suistuminen  
3. Tönnavs kicrtosaarekkecseen  
4. Kaatuminen  
5. Kvlkikolari kiertotilassa  
6. Törmiys  poistumisessa  
7. Per̂ thiajo  
8. Tönnavs kiertotilassa tulosuumian  kohdalla  
9. Törrns kiertotilassa poistuinissuunnan  kohdalla  
10. Polkupvöra-  tai  mopo-onnettomuus  
11. Jalankulkijaonnettomuus  
12. Muu onnettomuus  
13. Onnetlomunstvyppi  ei tiedossa  
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3.5  Ajoseurannan  järjestelyt 

Kuvaus Torniossa tehtiin kandella meluvallien 
päälle asetetulla videokameralla, joista toinen oli 
liittymän lounais -ja  toinen kaakkoisnurkkaukses

-sa.  Videonauhoituksen  avulla vertailtiin miten 
kiertoliittymässä ajetaan verrattuna ajo-ohjeisiin. 
Samalla tarkkailtiin miten väistämisvelvollisuutta 
noudatetaan. Lisäksi kirjattiin kiertol iittymässä ta-
pahtuvia tyypillisiä liikennerikkeitä  ja  vaaratilan-
teita sekä selvitettiin ongelmatilanteiden mandolli-
sia syitä; epäselvyyttä aiheuttavia kohtia liittymäs-
sä, puutteita opastuksessa jne. Erityisesti seurat - 
tim  valtatien suuntaisen pääliikennevirran  ja  poi-
kittaisen liikennevirran mandollisia konflikteja  ja 

 epäselvyyttä aiheuttavia tilanteita (väistämisvel-
vollisuuden noudattaminen, ryhmittyminen, kais-
tanvaihto). Läpikulkuliikenteestä seurattiin lisäksi 
oikomistapauksien määrää  ja  muita mandollisia 
epäselviä tilanteita. Yleisenä havaintona kirjattiin 
myös liikennemäärätietoja  ja  havaintoja toimivista 
ratkaisuista. 

Röyttän kiertoliittymä  kuvattiin torstaina  4.10.2001 
 iltapäivällä  klo  14.55-16.35  sekä perjantaina  5.10. 

 aamulla  klo  6.25-8.15  ja  keskipäivällä  klo  10.55-
12.20.  Kuvauspäivänä  liikenne vastasi normaalia 
syyspäivän arkiliikennettä. Liikenteen tuntivaihte

-lussa  näkyivät selvästi Röyttän alueen työpaikka- 
liikenne. Viikon vuorokausiliikennemäärät  Kemi- 
Tornio  -moottoritiellä  on  esitetty kuvassa 25ja ku-
vausiltapäivän tuntiliikennemäärä suunnittain  ku-
vassa  26. 
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Kuva  25.  
Liikenteen viikonpäivävaihtelu moottoritiellä viikolla  47/ 
2001  (lähde:  LAM-piste 1439  Luukkaankangas,  LAM- 
piste  ei ollut käytössä kuvausviikolla  40).  

Liittymään saapui iltapäivätunnin aikana  1 564 
 ajoneuvoa. Liikenne oli vilkkainta Röyttän  (559  

ajoneuvoa)ja  Tornion  (514  ajoneuvoa) suunnista. 
Raskaan liikenteen määrä oli keskimäärin  7  %.  
Eniten raskasta liikennettä suhteessa kokonais-
määrään oli Yli-Raumon suunnasta  (16  %).  

Kuva  26.  
Liikennemäärät kiertoliittymässä  to 4.10.2001 

 klo  15.30-16.30. 

TORNIO 	
KEMI  

"\ \\ 	.  

Kuva  27.  
Röyttän kiertoliittymän  kartta  ja  liikennemäärät 

 to 4.10.2001  klo  15.30-16.30. 

3.6  Liittymän  ajo-ohjeet  

Röyttän kiertoliittymässä saapumiskaista  valitaan 
yläpuolisten opasteiden perusteella. Pääsuunnal

-la  (Kemi-Tornio tai Tornio -Kemi)  oikea ajokaista 
 on  tarkoitettu niille, jotka aikovat poistua ensim-

mäisestä  tai  toisesta liittymähaarasta.  Vasen 
 ajokaista  on  tarkoitettu niille, jotka aikovat poistua 

toisesta  tai  kolmannesta liittymähaarasta. Vasenta 
ajokaistaa käyttävien pitäisi siten ajaa kiertoliitty-
mässä sisäkaistalla. Poistuminen toisen liittymä-
haaran kohdalla, jossa  on  kaksi poistumiskaistaa, 
pitäisi tapahtua vasenta ajokaistaa käyttäen.  Kol- 
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mannesta liittymähaarasta,  jossa  on  yksi poistu-
miskaista, poistuakseen tulisi kuljettajan vaihtaa 
toisen liittymähaaran jälkeen kiertoliittymässä 
ulommalle ajokaistatle  (kuva  28).  

Röyttän  suunnasta saavuttaessa oikea ajokaista 
johtaa oikealle eli  Kemiin.  Vasemman ajokaistan 
valinneet ohjautuvat kiertoliittymän sisäkaistalle, 
josta  he  joko poistuvat toisen liittymähaaran koh- 

dalla vaihtaen ulommalle ajokaistalle  tai  kolman-
nen  liittymähaaran kohdalla,jossa  on  kaksi poistu-
miskaistaa, jompaa kumpaa ajokaistaa käyttäen. 
Yli-Rauman suunnasta saavutaan yhtä ajokaistaa 
kääntyen oikealle Tornioon  tai  ryhmittyen kiertoliit-
tymän sisäkaistalle. Sisäkaistaa  ajavat jatkavat 
eteenpäin poistuakseen  Kemien  tai  vaihtavat Tor -
nion haaran jälkeen oikealle ajokaistalle poistuak

-seen  Röyttään  (kuva  29).  

TORN!O  

3.7  Yleishavainnot liikennekäyttäytymi-
sestä  

Liikenne Röyttän kiertoliittymässä  on  yleisesti ot-
taen hyvin rauhallista  ja  vilkastuu selvästi Röyttän 
teollisuusalueen vuoronvaihtojen ajaksi. Ajotapa 
liittymässä  on  pääosin rauhallinen  ja  vauhti verk-
kainen. Liittymä  on  kooltaan suuri  ja  liittymähaarat 

 ovat riittävän etäällä toisistaan, jolloin opastuksen 
ehtii havaita paremmin  ja  kaistanvaihdot  tehdä 
ajoissa. Yleishavaintona voidaan todeta seuraa-
vaa: 

+  Liittymä välittää liikennettä erittäin hyvin, ruuh-
kia ei ole. 

+ Röyttän  suunnan työpaikkojen vuoronvaihtojen 
aikaan saattaa jollakin suunnalla esiintyä het-
kellisesti muutaman ajaneuvon jono, joka kui-
tenkin purkautuu hyvin nopeasti. 

+ Kevytliikenne  liikennöi eri tasossa. 
+ Ajonopeudet  ovat kohtuullisen alhaisia muuta-

mia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
+ Ajoetäisyydet  edellä ajavaan ovat kohtuullisen 

suuret. 
-  Osa  autoilijasta  aikoo ajokaistalta toiselle kier-

toliittymässä ajaessaan  tai  sieltä paistuessaan 
vaaratilanteita aiheuttaen. 

-  Osa  sisäkaistalta  Yli-Rauman  tai  Räyttän  suun-
taan poistuvista jättää ulkokaistalle siirtymisen 
liian myöhään  tai  poistuu liikennesääntöjen 
vastaisesti suoraan sisäkaistalta. 

- Väistämisvelvollisuutta  I  iittymään  tultaessa 
noudatetaan ajoittain heikosti. 

- Vilkun  käyttö  on  satunnaista. 

Kuva  28.  
Ajo-ohje Röyttän kiertoliittymän pääsuunnalta saapuvil -
le  (yhtenäinen viiva Tomiostaja katko viiva Kemistä saa-
puvat). 

. 	
'  

g. 
0  \  

Kuva  29.  
Ajo-ohje Röyttän kiertoliittymän sivusuunnalta saapuville 
(yhtenäinen viiva Yli-Raumosta, katko viiva Röyttästä).  
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Ajolinjat Torniosta  Kemiin  
Tornion suunnasta liittymään saapuneista  514  ajo- 
neuvosta  391 (76 %)  valitsi oikean  ajokaistan  ja 

 123 (24 %)  vasemman  ajokaistan. 

Ajolinjat Kemistä Tornioon  
Kemin  suunnasta  tunnin  aikana saapuneista  343 
ajoneuvosta  oikean  ajokaistan  valitsi  276 (80 %) 

 ja  vasemman  ajokaistan  67 (20 %)  kuljettajaa.  

Kuva  30.  
Tornion suunnasta saapuvien kaistavalinta  4.10.2001 

 klo  15.30-16.30.  

Kiertoliittymään  oikeaa  ajokaistaa  saapuvat pysy-
vät pääsääntöisesti oikealla  ajokaistalla  koko  liitty-
mässä ajon ajan  ja  ajo  on  useimmille ongelmaton-
ta. Osalle kuljettajista  kaksikaistaisuus  aiheuttaa 
kuitenkin ongelmia. Liittymä ilmeisesti koetaan ou-
tona  ja ajokäyttäytyminen  on epäröivää.  Osalla 
kuljettajista  on  selviä vaikeuksia hahmottaa  liitty

-män ajokaistoja ja  huomioida muuta liikennettä.  

Kiertoliittymästä huipputunnin  aikana  Kemin  suun-
taan  poistuneista  422 ajoneuvosta  ajoi:  

•  291  oikeaa  ajokaistaa  käyttäen  (69 %) 
- 110  vasenta  ajokaistaa  käyttäen  (26 %) 
• 21  vasenta  ajokaistaa  ajaen, mutta  poistumis- 

hetkellä  liikennesääntöjen  vastaisesti oikealle  
ajokaistalle oikaisten  (5 %). 

Vaaratilanteen  syntyminen  poistumishetkellä  joh-
tui  videohavaintojen  mukaan vähintään yhdestä 
seuraavista tekijöistä:  

-  oikaisu  poistumistilanteessa ajokaistalta  toi-
selle  

-  muu  varomaton ajokaistan  vaihto  
-  muun liikenteen puutteellinen havainnointi 

 - vilkun  käyttämättä jättäminen. 

Yksi keskeinen  I isätekijä vaaratilanteen  syntymi-
sessä näyttäisi olevan myös  väistämisvelvollisuu

-den  noudattamatta jättäminen, kuten  Vaajakoskel
-lakin. Asiasta  tarkem  min  kohdassa  Väistämisvel-

vollisuuden noudattaminen.  

Kuva  31.  
Liikennemäärät  Kemin  suunnasta  4.10.2001  klo  15.30-
16.30.  

Oikeaa  ajokaistaa  saapuneista oikaisi liittymään 
tultaessa suoraan  sisäkaistalle  15  kuljettajaa  (5 %). 
Liikennekäyttäytyminen, vaaratilanteet  ja  niiden 
synty ovat  videohavaintojen  perusteella hyvin sa-
mankaltaisia kuin  Tornio-Kemi  -suunnalla. 

Ajolinjat  Röyttän  suunnasta  
Sivusuunnista  tulkittiin vilkkaampi eli  Röyttän 

 suunta.  Röyttästä  tunnin  aikana saapuneista  559 
ajoneuvosta kiertoliittymään  ajoi  335  ja Kemin 

 suuntaan kääntyi  224  ajoneuvoa.  

0  Raskaat  U  KeWet•  Yhteensä  

Kuva  32.  
Kaistavalinnat Röyttän  suunnasta  4.10.2001  klo  15.30-
16.30.  

Kiertoliittymään  ajaneista viisi kuljettajaa käytti ajo- 
ohjeen vastaisesti oikeaa  ajokaistaa.  Muutamalla 

 Kemin  suuntaan  kääntyneellä  vauhtia oli hieman  lii-
kaaja ajolinja  sivusi  käännyttäessä naapurikaistaa.  

Ajon./h cco  
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Väistämisvelvollisuuden  noudattaminen 
Röyttän kiertoliittymässä  osa  kärkikolmion 
takaa saapuneista kuijettajista työntyi liitty-
mään, vaikka kiertoliittymässä kyseisellä 
kohdalla  tai  sen  välittömässä läheisyydessä 
oli  jo  ajoneuvo, joka oli poistumassa liitty-
mästä. 

Videotulkinriassa  laskettiin Röyttän suun-
nasta saapuneiden väistämisvelvollisuusrik-
keet.  Tunnin  otoksessa  20  kuljettajaa  559: 

 stä  (4  %)  rikkoi väistämisvelvollisuussään-
töä, Kymmenessä tapauksessa työnnyttiin 
liittymään, vaikka ulkokaistalla oli ajoneuvo 
poistumassa  Kemin  suuntaan. Seitsemän 
kuljettajaa työntyi puolestaan  I  iittymän,  kun 
sisäkaistalla oli poistuva ajoneuvo. Kolmessa 
tapauksessa tultiin liittymään, kun kiertoliitty-
mässä ajava vaihtoi ajokaistaa sisäkaistalta 
ulkokaistalle poistuessaan.  Kolaria  näistä ei 
kuvaushetkellä aiheutunut, mutta työntymi-
nen eteen aiheutti jarruttelua sekä hämmen-
nystä  ja  epävarmuutta muissa autoilijoissa  
(kuva  33).  Jonkinasteinen vaaratilanne syntyi 
joka toisessa tapauksessa. Kolmessa ta-
pauksessa kiertoliittymässä ajanut käytän-
nössä pysähtyi säikähdyksestä ajokaistalle 
aiheuttaen peräänajovaaran. Tilanteesta sel-
viytymistä edesauttoi  se,  että tilannenopeus 
yleensä alhainen  ja  turvaväli  kohtuullinen. 

oli 	Kuva  33. 
Väistämisvelvollisuussäännöt  eivät ole  selvät  Tombs-
sakaan. 

Sama havainto tehtiin muillakin suunnilla. Esimer -
kiksi  Kemin  suunnasta saapuvat työntyivät myös 
herkästi ulkokaistalle, vaikka sisäkaistalla oli ajo-
neuvo, joka saattoi olla juuri vaihtamassa ajokais-
taa poistuakseen kiertoliittymästä Yli-Raumon 
suuntaan. Näin teki  tunnin  otoksen aikana  18  kul-
jettajaa 343:sta  (5  %)  liittymään saapuneesta. 

Vaaratitanteen  syntyyn vaikutti usein  se,  että pois-
tuvan  ajoneuvon kaistanvaihto  ja  ryhmittyminen 

 oikeaan reunaan jäi usein liian myöhäiseksi  ja 
 liittymästä poistuttiin ajo-ohjeen vastaisesti oikais

-ten.  Yli-Raumon suuntaan poistuvista:  

74  kuljettajaa  (47  %)  1  56:sta  poistui oikein ryh-
mittyen.  
82  kuljettajaa  (53  %)  1  56:sta  jätti ryhmittyrnisen 
liian myöhäiseksi  tai  kokonaan tekemättä.  

Muut havainnot 
Kiertoliittymään  tullaan pääsääntöisesti rauhalli-
sesti  ja  ajonopeudet  liittymää kierrettäessä ovat 
alhaisia  ja  mitoitukseen  sopivia. Muutama kuljet-
taja ajoi liittymän läpi suurpiirteisillä ajolinjoilla  ja 

 suurella nopeudella. Näissä tapauksissa vaikutti, 
että vaarallinen ajotapa oli tietoinen valinta. Muuta-
massa tapauksessa jarruttaminen liittymään saa-
vuttaessa tapahtui viime hetkellä. 

Ajoetäisyydet  edellä ajavaan ovat pääsääntöisesti 
sopivat  ja  ongelmatilanteissa reagointiaika  riittää 
hidastamiseen  tai  pysäyttämiseen. 

Liittymä  on  suurisäteinen,  jolloin opasteet ehtii ha-
vaita  ja  lukea  ja  kaistanvaihdolle  jää  riittävästi ai-
kaa. Tästä huolimatta  osa  kuljettajista toimii epä-
varmasti  ja  vaikuttaa siltä, että heillä  jää  kuitenkin 
opasteet  ja  kaistoitus  huomaamatta. 
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Vilkun  käyttö  on  satunnaista. Joukossa  on  huo- 
mattava määrä kuljettajia, jotka eivät käytä vilkkua  
I  iittymästä  poistuessaan eivätkä ajokaistaa vaih-
taessaan. Vilkun käytön aktiivisuus vaihtelee pois-
tumiskohdan mukaan. Aamutunnin aikaan tehdyn 
koeotoksen perusteella kiertoliittymästä Röyttään 
poistuvista noin  30-40  %  jätti käyttämättä vilkkua. 
Vilkun käyttö  on  yleisempää Röyttän  ja  Yli -Rau

-mon  suuntaan poistuttaessa, jolloin poistutaan 
liittymästä ajokaistaa vaihtaen. Kiertoliittymästä 

 Kemin  suuntaan poistuttaessa, jolloin poistutaan 
sisä-  tai  ulkokaistalla  ajaen, vilkun jätti käyttämättä 
noin  70  %  kuljettajista. Hämärän aikaan käytetään 
vilkkua ahkerammin. Vaajakosken tapaan myös 
Torniossa  koko  kuvausaineistosta  vain  pari  autoili

-jaa  vilkutti kiertotilaan saapuessaan  ja  sitä kier-
täessään vasemmalle. 

Kiertosaarekkeeseen  on  rakennettu tilataidetta 
teräspatsaista, jotka  on  kohdevalaistu  (kuva  23).  
Teräspatsaat  auttavat havaitsemaan tasaisella 
maalla olevan kiertoliittymän. Komeasti valaistu 
tilataide saattaa joissakin tapauksissa viedä het-
kellisesti kuljettajan huomion. Kuvanauhalta täl-
laista ei voitu kuitenkaan todentaa.  

3.8  Suositukset  jatkotoimenpiteiksi 
 Torn  lossa  

Suuria ongelmia ei Röyttän kiertoliittymässä ha-
vaittu. Liittymän  koko  tekee ajamisesta väljää  ja 

 jättää pelivaraa ongelmatilanteissa. Keskeisimmät 
ongelmat ovat väistämisvelvollisuuden noudatta-
matta jättäminen  ja  oikominen ajokaistalta  toiselle, 
kuten muissakin kohteissa. Suositukset jatkotoi-
menpiteiksi ovat:  

a) Väistämisvelvollisuuden  tehostaminen. Väistä-
misvelvollisuutta osoittavien liikennemerkkien 
sijainti  ja  korkeusasema  tarkistetaan  ja  merkit 
siirretään tarvittaessa havaittavampaan paik-
kaan. Huonokuntoiset väistämisviivamerkinnät 
ajoradalla uusitaan  ja  lisätään ajoradalle  tie

-merkintänä väistämisvelvollisuuden  ennakko- 
merkintä kaikille saapumissuunnille.  

b) Hidasteiden  käyttö.  Jos kiertoliittymään saapu -

villa  (lähinnä  Kemin  moottoritieltä)  on  jatkoseu
-rannassa todettavissa toistuvasti liian suuret 

nopeudet, jotka johtavat havaittujen suistumis-
onnettomuuksien lisääntymiseen, voidaan  te

-hostekeinoina  harkita käytettäväksi tärinärai- 
Pari  autoilijaa  kiersi kiertoliittymän ̂   kierrosta 

 koko matkan  ulkokaistaa  käyttäen ajaen 
myös maalatun sulkualueen yli. Toinen näistä 
oli ammattiautoilija, joka soralastissaan ajoi 
kuvausten aikana useita kertoja Tornion 
suunnasta Yli-Raumon suuntaan sääntöjen 
vastaisesti  (kuva  34).  

Yksi tukevasti lastatulla peräkärryllä varus-
tautunut henkilöautoilija haki oikeaa poistu-
missuuntaa  1 1/2  kierrosta  -  koko  ajan ulko-
kaistaa ajaen. Onneksi muu liikenne oli juuri 
silloin vähäisempää, eikä onnettomuuksia 
tapahtunut. 

Myös Torniossa oli Vaajakosken tapaan  syyl
-listytty kolaripaikalta  pakenemiseen (kolme 

tapausta). Yhdessä tapauksessa kolariautoa 
ohjasti todennäköisesti rattijuoppo.  

Kuva  34.  
Autoilija ajaa  koko matkan ulkokaistaasulku

-alueiden yli kerta toisensa jälkeen.  
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toja  ja  tarvittaessa jopa varoitusvilkkuja sekä 
-merkkejä. Nopeuksien alentamistarve koros-
tuu talviaikaan.  

c)  Lisää valistusta. Liikennesääntöjen tuntemus 
 on  puutteellista.  Jos  väistämisvelvollisuutta 

 noudatettaisiin, ei vaaratilanteita syntyisi juuri-
kaan. Melko yleisesti luullaan, että kiertoliitty - 

mään  saa mennä, kun sisäkaistalla ajaa joku 
 ja  ulkokaista  on  hetkellisesti vapaa. Oikeaoppi-

nen ryhmittyminen  ja  vilkun  käyttö sekä omalla 
ajokaistalla pysyminen ovat myös joillekin au-
toilijoille huomattavan vaikeita asioita. Asiasta 
voitaisiin järjestää ajoittain tietoiskuja paikallis-
lehdissä  ja  -televisiossa. 
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4  SUUTARILAN KIERTOLIITTYMÄN AJOSEURANTA  

4.1  Kohteen sijainti  ja  taustatiedot 

Suutarilan kiertoliittymä sijaitsee Helsingissä  Ta -
paninkylän  kaupunginosassa. Nelihaaraisen liitty

-män  kautta kulkee itä-länsi -suunnassa Tapanin-
kyläntie  ja  etelä-pohjoissuunnassa Suutarilantie. 
Alueella  on 50 km/h  taajamanopeusrajoitus. 

kenne  on  lisääntynyt vuoden  1999  tietoihin verrat-
tuna noin  2 500  ja Malmin  suunnan noin  1 000 

 ajoneuvolla  vuorokaudessa. Raskaiden ajoneuvo-
jen osuus liikenteestä oli  4-6  %  vuonna  1999. 

4.3  Kiertoliittymän  tekniset tiedot  

-. 	rnatmefl  
.0 	..  Suutarilan 	 - 	- 

kiertoIutma 1  

.  

:.a N 	

. 

ThPfl/F,A y/atie 
 

*..c  TAPAMNKY1A .  . -,'i  
STAFFAN  SBY 

- 	 . 	 . 

Suutarilan liittymä  on  kaksikaistainen 
kiertoliittymä,  jonka kiertosaarekkeen 
halkaisija  on 23  metriä. Kiertotilan  ko-
konaisleveys  on 13,5  metriä, josta ajo-
kaistojen leveys  on 11  metriä kiertoti

-Ian  kavennusosan  leveys  2,5  metriä. 
Ajokaistat  on  erotettu ajokaistaviivalta. 
Kiertosaarekkeessa ei ole istutuksia 
eikä maa npinnan yläpuolisia rakentei-
ta. 

-- 	11 	 -  

•' 	 ' 	Kiertoliittymässä  on  kaksi tulokaistaa  
.20..0 	.[1 	 - 	 . 	U  - 	. 	 jokaisella suunnalla Poistumiskaisto- 

. 	. 	ja  on  etelan  suuntaan kaksi ajokaistaa  
2 	 ja  muilla suunnilla yksi ajokaista  Jar- 

jestelylla  on  pyritty lisaamaan vilkkaan 
- .\ 	 liittyman kapasiteettia Ylapuolisia -. 	- 	.-. 	 th 	 tfø 	- 	 -  :1. 	(0  

-' Muutt0 	A 	 opasteita ei ole kiertotilassa. Kevyen  0 	 .. 	 - .- 	 20 21  " 
aipunkimittausosasto,Helsinku 	!2OO2:  liikenteen väylät  on  rakennettu liitty- 

- . . 	( 	 mäalueella  erillisinä väylinä. Risteämi - 
Kuva  35. 	 nen  ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuu tasossa 
Suutarilan kiertoliittymän sijainti, 	 kanden suojatien kautta.  
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Valokuva liittymästä  on  kuvassa  
periaatepiirros  on  kuvassa  40.  

o  KAVL200I =  oden  2001  keskimääräinen 

 KAVLi  999  =  vuoden  1999  keskimääräinen  

Kuva  36.  
Keskimääräiset lllkennemäärät.  

4.2  

Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä 
vuonna  2001  oli Tapaninkyläntiellä  6 500-13 500 

 ajoneuvoa  ja  Suutarilantiellä  10 700-11 700  ajo-
neuvoa. Liikenteen kasvu  on  ollut voimakasta,  sillä 

 esimerkiksi Tammiston suunnan poikkileikkauslii- 

Kuva  37.  
Suutarilan kiertoliittymä  (kuva  Tammiston  suunnasta). 
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Onnettomuuslyypit: 
/ \  

1. Ajo liikcnncsaarckkceseen saavuttaessa lai poistuttaessa /- 	\ \  
2. Suistwninen \ \  
3. Törniays kicrtosaarckkccseen /,.  4. Kaaturninen /  
5.  kvlkikolari kiertotilassa _..._-'  
6. Törmavs poislumisessa  
7. Peraanajo -_---_.._.....- /  
8. Törmavs kiertotilassa tulosuunnaii  . 	.  kohdalla 	\. 
9. Torma  s  kicrtoulassa poistunussuulman  \j kohdalla 	'  
10. 
11. 

Polkupvörii-  tai  mopo-orulettomnus 
Jalankulkijaonnettornuus 

'  
/  

12. Muu onnettomuus \  
13. Oimettomuustippi  ei tiedossa  2000  

4.4  Onnettomuustiedot  

Onnettomuudet ennen kiertoliittymän rakenta-
mista 
Ennen kiertoliittymän rakentamista, liittymän olles-
sa valo-ohjattuna, tapahtui viiden vuoden aikajak-
solla vuosina  1993-1997  yhteensä  35  onnetto-
muutta eli keskimäärin seitsemän vuodessa. On-
nettomuuksista  18  johti henkilövahinkoihin. Näistä 
kandessa oli osallisena polkupyöräilijä. 

Kiertoliittymää  rakennettaessa vuonna  1998  kirjat-
tiin kolme onnettomuutta. 

Onnettomuudet kiertoliittymän rakentamisen 
jälkeen 
Kiertoliittymän  käyttöön ottamisen jälkeen tapahtui 
liittymäalueella kahtena ensimmäisenä vuonna 
vuosina  1999-2000  viisi onnettomuutta. Onnetto-
muuksista kaksi oli suojatiellä tapahtunutta au-
toilijan  ja  pyöräilijän törmäyksiä. Kaksi tapausta 
oli suistumisia kiertoliittymää lähestyttäessä. 

Taulukko  2.  
Suutarilan  kiertoliittymän  onnettomuudet  1999-2000 

 (Lähde: Helsingin kaupungin  onnettomuusrekisten). 

Kuva  38.  
Kiertoliittymän onnettomuustyypit Cedersundin 

 mukaan.  

Kuva  39.  
Iltapäivän  tuntiliikennemäärä ke  3.10. 2001 

 klo  15.30-16.30. 

4.5  Ajoseurannan  järjestelyt 

Kuvaus Suutarilassa tehtiin kandella videokame-
ratia. Toinen kameroista oli liittymän pohjoispuolel-
la nostolava-autossa  ja  toinen meluvallin päällä 
liittymän länsipuolella. Videonauhoituksen avulla 
vertailtiin miten kiertoliittymässä ajetaan verrattu-
na ajo-ohjeisiin. Samalla tarkasteltiin miten väistä-
misvelvollisuutta noudatetaan, kirjattiin kiertoliitty-
mässä tapahtuvia tyypillisiä liikennerikkeitä  ja  vaa-
ratilanteita sekä selvitettiin ongelmatilanteiden 
mandollisia syitä; epäselvyyttä aiheuttavia kohtia 

 I  iittymässä,  puutteita opastuksessa jne. Erityisesti 
seurattiin Malmilta, Suutarilasta  ja  Tammistosta 
saapuneita liikennevirtoja.  Lisäksi seurattiin väis-
tämisvelvollisuuden noudattamista, suojateillä liik-
kujien turvallisuutta, oikomistapauksien määrää 

 ja  muita mandollisia epäselviä tilanteita. Yleisenä 
havaintona kirjattiin myös liikennemäärätietojaja 
havaintoja toimivista ratkaisuista. 

______  

Suutarilan kiertoliittymä kuvattiin keskiviikkona 
 3.10.2001  aamulla  klo  7.00-8.30,  keskipäivällä  klo 
 11.00-12.15  ja  iltapäivällä  klo  15.00-16.30. Ku -

vauspäivänä  liikenne vastasi normaalia syyspäi - 
vän  arkiliikennettä,  jossa näkyvät  sel - 

Maara västi  aamun  ja  iltapäivän työmatkalii -
kenne.  

Liittymään saapui iltapäivätunnin ai-
kana  2 176  ajoneuvoa. Raskaan lii-
kenteen määrä oli keskimäärin  3  %. 

 Liikenne oli vilkkainta Tammiston 
 (769  ajoneuvoa)  ja Malmin  (602  ajo-

neuvoa) suunnista. Iltapäivän tuntilii-
kennemäärä suunnittain  on  esitetty 
kuvissa 39ja  40.  

Ajon  ./vrk  

1500 
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500  

Onnettomuustyyppi (Cedersundin  luokitus,  kuva  38)  
Tyyppi  1, 	suistuminen  vasemmalle ennen kiertoliittymää 

 (1  Tapanilasta,  1  Malmilta)  2  
Tyyppi  3, 	törmäys kiertosaarekkeeseen  (tulo  Suutarilasta)  I  
Tyyppi  10,  polkupyörä  ja  autoilija törmäsivät  (1  onn./suojatie)  2  
Yhteensä  5  
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Kuva  40.  
Suutarilan kiertoliittymän ka rtta  ja liikennemäärät 
ke  3.10.2001  klo  15.30-16.30. 

4.6  Liittymän  ajo-ohjeet 

Suutarilan kiertoliittymässä saapumiskaista vali-
taan yläpuolisten opasteiden perusteella.  Malmin 

 suunnasta saavuttaessa oikea ajokaista  on  opas-
tettu niille, jotka aikovat poistua ensimmäisestä 
(Tapanila)  tai  toisesta (Suutarila) liittymähaarasta. 
Muilta suunnilta oikea ajokaista  on  opastettu 
ensimmäisestä liittymähaarasta poistuville. 

Suutarilan suunnasta  on  mandollista ajaa oikeaa 
ajokaistaa myös  Malmin liittymähaaraan  saakka 
(yläpuolinen opastus pelkällä nuolella, kohdetta 
ei ole mainittu). Tätä mandollisuutta käyttävät lä-
hinnä linja-autot.  

Vasen ajokaista  on  Malmilta  päin tultaessa tarkoi-
tettu niille, jotka aikovat poistua kolmannesta  hit-
tymähaarasta Tammiston  suuntaan. Muilta suun-
nilta saavuttaessa  on  vasen ajokaista  tarkoitettu 
toisesta  tai  kolmannesta hiittymähaarasta poistu - 
ville. 

Malmin  suuntaan voi poistua kiertohiittymän ulko-
tai  sisäkaistalta.  Muista liittymähaaroista pois-
tuakseen tulee kiertoliittymän sisäkehählä ajavan 
vaihtaa  ensin ulommalle ajokaistalle. 

IV'  
Kuva  41.  
Ajo-ohje Suutarilan kiertoliittymässä Tammiston (yhtenäi- 
nen viiva)  ja  Tapanilan (katkoviiva) suunnasta saapuville. 

nsto J  :///\\', \\ 

..' 	 Tapanjjj—. 

- 	kJ 	.7 	_.. 	
..  

Kuva  42.  
Ajo-ohje Suutarilan kiertoliittymässä  Malmin  (yhtenäinen 
vIIva)  ja  Suutarilan (katkoviiva) suunnasta saapuville.  

4.7  Havainnot 

Yleishavainnot liikennekäyttäytymisestä  
Liikenne Suutarilan kiertohiittymässä  on  ajoittain 
hyvin vilkasta. Liittymä  on  kooltaan pieni  ja hiittymä

-haarat ovat hyvin lähellä toisiaan. Nämä tekijät 
edellyttävät autoil ijalta erityistä tarkkaavaisuutta 

 koko  ajan. Yleishavaintona voidaan todeta seu-
raavaa: 

+  Liittymä välittää liikennettä hyvin, ruuhkia ei ole. 
+ Pääsuunnaila esiintyy vilkkaimpaan aikaan  het- 
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kittäisiä  jonoja, jotka kuitenkin purkautuvat no-
peasti. 

- Ajonopeudet  ovat muutamilla kuljettajilla olo-
suhteisiin nähden liian suuret. 

- Ajoetäisyydet  edellä ajavaan ovat ajoittain ly-
hyet. 

-  Osa  autoilijasta  oikoo ajokaistalta toiselle kier-
toliittymässä ajaessaan  tai  sieltä poistuessaan 
vaaratilanteita aiheuttaen. 

- Malmilta  Suutarilaan ajetaan ajo-ohjeen vas- 
taisesti myös vasenta ajokaistaa käyttäen. 

- Tammiston,  Suutarilan  ja  Tapanilan suuntaan 
poistutaan liiken nesääntöjen vastaisesti suo-
raan sisäkaistalta ryhmittymättä oikeaan reu-
naan. 

- Väistämisvelvollisuutta  noudatetaan yleisesti 
ottaen kohtuullisen hyvin (muutama tapaus 
eteen ryntäämisestä). 

-  Kärkikolmion takaa työnnytään liian pitkälle 
kiertoliittymään. 

- Kevytliikenne  on  järjestetty tasoylityksin, rat-
kaisu  on  turvaton. 

- Vilkun  käyttö  on  satunnaista. 

Kiertoliittymään  saapuvat pysyvät pääsääntöisesti 
valitsemallaan ajokaistalla  koko  liittymässä ajon 
ajan  ja  ajo  on  useimmille ongelmatonta. Osalle 
kuljettajista kaksikaistaisuus aiheuttaa kuitenkin 
ongelmia. Liittymä ilmeisesti koetaan outona  ja 

 ajokäyttäytyminen  on  epäröivää.  Osalla kuljetta-
jista  on  kuitenkin vaikeuksia hahmottaa liittymän 
ajokaistoja  ja  huomioida muuta liikennettä. 

Ajolinjat Malmilta saavuttaessa  
Malmin  suunnasta saapui liittymään iltapäivätun-
nm aikana  602  ajoneuvoa. Oikean ajokaistan 
valitsi  386 (64  %)  ja  vasemman ajokaistan  216 
(36  %)  kuljettajaa. 

Oikean ajokaistan liikenne suuntautui seuraavasti 

-  56  kääntyi Tapanilan suuntaan  (14  %). 
-  324  ajoi  koko  ajan oikealla ajokaistalla Suutari-

lan suuntaan  (84  %). 
-  6  oikaisi ajaessaan kiertoliittymän sisäkaistan 

kautta  (2  %). 

Vaaratilanteen  viimeksi mainituista aiheutti kuor-
ma-auton kuljettaja, joka teki oikaisun, vaikka vie-
reisellä ajokaistalla oli pakettiauto.  

tautua  100  %:sti Tammiston  suuntaan. Näin ei kui-
tenkaan tapahtunut, vaan: 

-  208  ajoi oikeaoppisesti Tammiston suuntaan 
 (96%).  

-  7  ajoi vasenta ajokaistaa Suutarilan suuntaan 
 (3%).  

-  1  kääntyi heti kiertoliittymään tullessa oikealle 
 ja  poistui Tapanilan suuntaan (<  1  %).  

Vasen  kaista 	Oikea kaista 	 Yhteens 

LI.Iet!..J  
Kuva  43.  
Malmin  suunnasta saa puvien kaista valinta 
ke  3.10.2001  klo  15.30-16.30.  

Vasenta ajokaistaa ajaminen Malmilta Suutarilaan 
 on  melko yleistä. Noin  3,5  tunnin  nauhoitusten 
 aikana tämä ajotapa esiintyi yhteensä  26  kertaa 

eli keskimäärin  7-8  kertaa tunnissa. Näistä kol-
messa tapauksessa aiheutui todellinen vaarati-
lanne, kun oikealla ajokaistalla oli samaan aikaan 
ajoneuvoja. Kolarilta vältyttiin väistöliikkein  ja  jar-
ruttamalla  tai  jopa pysäyttämällä. Lisäksi kuudes-
sa tapauksessa vaaratilanne oli lähellä, kun oi-
kealla ajokaistalla oli ajoneuvo  tai  sinne  oli Tapa-
nilan suunnasta tulossa ajoneuvoja. Näissä ta-
pauksissa rikkeen tekijä oli muutaman metrin etu- 
asemassa  ja  suora naiselta vaaratilanteelta vältyt-
tiin. Tilannetta pahensi  se,  että vasemmalta ajo- 
kaistalta virheellisesti poistuvista  vain 35  %  käytti 
vilkkua, jolloin muut eivät osanneet varautua kais-
tanvaihtoon. Rikkeen tekijöiden ajotapa oli ylei-
sesti ottaen rauhallinen  ja  harkitun oloinen. Jou-
kossa oli myös yksi todellinen kaahari, joka ajoi 
vasenta ajokaistaa  auto  heittelehtien  ja  kumit 
ulisten  (kuva  44).  Kolarilta  onneksi vältyttiin. 

Vaaratilanteen  syntyminen johtui videohavaintojen 
mukaan yhdestä  tai  useammasta seuraavista teki-
jöistä: 

-  poistuminen ajo-ohjeen vastaisesti kiertoliitty-
Vasemman ajokaistan liikenteen olisi pitänyt suun- 	män  sisäkaistalta  
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- varomaton ajokaistan  vaihto 
-  muun liikenteen puutteellinen havainnointi 
- vilkun käyttämättä jättäminen 
-  suuri tilannenopeus 
- epäloogisuus opastuksessa. 

Ajolinjat Suutarilasta saavuttaessa 
Suutarilan suunnasta saapui liittymään iltapäivä - 
tunnin  aikana  473  ajoneuvoa. Oikean ajokaistan 
valitsi  153 (32  %)  ja  vasemman ajokaistan  320 
(68  %)  kuljettajaa. 

Oikean ajokaistan liikenne suuntautui seu-
raavasti: 

-  143  kääntyi Tammiston suuntaan  (93  %). 
-  7  jatkoi oikeaa ajokaistaa kiertoliittymään  ja 

Malmin  suuntaan  (5  %). 
-  3  oikaisi kiertoliittymään ajaessaan vasem-

malle ajokaistalle  (2  %).  

Viimeksi mainituista ei aiheutunut suora-
naista vaaratilannetta, koska muita ajoneu-
voja ei ollut välittömässä läheisyydessä. 

Vasemman ajokaistan liikenne suuntautui 
 Malmin ja  Tapanilan suuntaan. Yksi vasenta 

ajokaistaa käyttänyt kääntyi ajo-ohjeen vas-
taisesti heti liittymään tultuaan oikealle  ja 

 jatkoi Tammistoon päin. 

Suutarilan suunnasta saapuvat noudattavat 
yleisesti ottaen väistämisvelvoll isuutta koh-
tuullisen hyvin - kuten muillakin suunnilla - 
mutta liittymään pääsyä odotetaan aivan 
lIian pitkällä keula kiertoliittymän ulkokaistal

-la.  Asiasta tarkemmin kohdassa  Väistämis-
velvollisuuden noudattaminen. 

Havainnot Suutarilantien suojatieylityksen 
osalta  on  esitetty kohdassa  Suojatiet.  

Kuva  44.  
Suutarilan suuntaan  poistutaan  vaarallisesti myös 
vasenta  ajokaistaa. 

0  Raskaat  D KeWetU Yhteensa  

Kuva  45.  
Suutarilan suunnasta saa  puvien  kaista valinta 

 ke3.10.2001  klo  15.30-16.30.  

Ajolinjat Tammistosta saavuttaessa 
Tammiston suunnasta saapui liittymään ittapäivä

-tunnin  aikana  769  ajoneuvoa. Oikean ajokaistan 
valitsi  186 (24  %)  ja  vasemman ajokaistan  583 
(76  %)  kuljettajaa. 

Oikean ajokaistan liikenne suuntautui kokonaan 
 Malmin  suuntaan. Oikojia ei havaittu. 

Vasenta ajokaistaa ajettiin pääsääntöisesti suo-
raan kiertoliittymän sisäkaistalle  ja  sieltä edelleen 
Tapanilan  tai  Suutarilan suuntaan.  Pari  autoilija 
kääntyi vasemmalta ajokaistalta  Malmin  poistu-
missuunnan vasemmalle ajokaistalle, kuten tässä 
liittymässä  on  sallittua.  
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Tammiston  suunnasta saapuvat noudattavat  väis-
tämisvelvollisuutta  kohtuullisen hyvin.  Vain  parin 

 autoilijan havaittiin  työntyvän  selkeästi  etuajo
-oikeutetun ajoneuvon eteen. Liittymään pääsyä 

odotetaan kuitenkin aivan liian pitkällä keula  kier-
toliittymän ulkokaistalla.  Tätä esiintyy joka  tulo- 
suunnalla. Asiasta tarkemmin kohdassa  Väistä-
misvelvollisuuden  noudattaminen. 

Havainnot  Tammiston  suunnan  suojatieyiityksen 
 osalta  on  esitetty kohdassa  Suojatiet.  

Kuva  46.  
Tammiston  suunnasta saapuvien kaista valinta 

 ke  3.10.2001  klo  15.30-16.30.  

Ajolinjat  Tapanhlasta  saavuttaessa 
Tapanilan suunnasta saapui liittymään iltapäivä - 
tunnin  aikana  332  ajoneuvoa. Oikean  ajokaistan 

 valitsi  73 (22 %)  ja  vasemman  ajokaistan  259 
(78 %)  kuljettajaa.  

Kuva  47.  
Tapanilan suunnasta saa  puvien  kaista valinta 

 ke  3.10.2001  klo  15.30-16.30.  

Oikean  ajokaistan  liikenne suuntautui pääosin 
Suutarilan suuntaan. Neljä kuljettajaa  (5 %  oikeaa 

 ajokaistaa  saapuneista) kuitenkin oikaisi oikealta 
 ajokaistalta  vasemmalle  kiertoliittymään  tultaessa. 

 Vaaratilannetta  näistä ei aiheutunut, koska muut 
 ajoneuvot  olivat verran etäällä  tapahtumapaikasta.  

Vasenta  ajokaistaa  ajettiin pääsääntöisesti suo-
raan  kiertoliittymän sisäkaistalleja  sieltä edelleen 

 Tammiston  tai  Malmin  suuntaan. Yksi autoilija ohit-
ti  käsittämättömästi kiertoliittymään  tultaessa 
edellä olevan. Tilanne syntyi, kun molemmat olivat 
pysähtyneet peräkkäin odottamaan  kiertoliitty-
mässä  ajavaa. Liikkeelle lähdettäessä takana ole-
va koukkasi yllättäen oikealta ohi  ja  palasi sitten 

 kiertoliittymässä  takaisin  ajokaistalleen kiilaten 
ohitetun  eteen.  

Väistämisvelvollisuuden  noudattaminen 
Suutarilan  kiertoliittymässä  osa  kärkikolmion ta-
kaa saapuneista kuljettajista työntyi liittymään liian 
pieneen väliin. Osassa näistä tilanteista  kiertoliitty-
mässä  ajava joutui jarruttamaan eteen ajaneen 
vuoksi. Tämä ei ollut onneksi  kovin  yleistä.  

Sen  sijaan hyvin tyypillistä joka suunnalla oli, että 
kärkikolmion takaa tulevat  työntyivät  liian kauas, 
osin  ulkokaistalle,  odottamaan liittymään pääsyä  
(kuva  48).  Vaikka ensi  pysäytys  joissain tapauk-
sissa tehtiin oikeaan kohtaan,  liikutettiin  ajoneu-
voa hiljalleen eteenpäin, kunnes keula lopulta oli 

 ulkokaistalla.  Tämä aiheutti jossain määrin häm-
mennystä  kiertoliittymässä ajaville  ja  jonkinas-
teisen  vaaratilanteen.  Tällä tavalla estettiin myös 
käytännössä  kiertoliittymässä ajavalta  oikeaoppi-
nen  ryhmittyminen  oikeaan reunaan  poistuttaes

-sa.  Tosin oikeaoppisia  poistumistilanteen ryhmitty-
misiä  ei Suutarilassa juuri havaittu missään tilan-
teessa. 

Suutarilan suunnasta saapuneista noin  15 %  jou-
tui pysäyttämään  kiertoliittymässä  ajavan vuoksi. 
Heistä noin  90 %  pysähtyi edellä  mainitusti  liian 
myöhään  tai  työntyi hiljalleen odottaessaan  ulko

-kaistalle.  

Suojatiet  
Suutarilan  ja Tammiston  suunnilla olevat kevyen 
liikenteen väylät ovat melko  vilkkaassa  käytössä. 
Etenkin polkupyöräilijöitä  on  runsaasti.  lltapäivä

-tunnin  aikaan  suojatien  käyttäjiä oli sata taulukon  
3  mukaisesti.  

Suojatiet  ovat  turvattoman  oloisia. Vuosien  1999-
2000 onnettomuustilastoihin on kirjautunut  pari 
polkupyöräon nettomuutta. Iltapäivätunnin  aikana 
näkyi  suojateillä  muutama 'läheltä piti" -tilanne. 
Yleensä ne  aiheutuivat  siitä, että polkupyöräilijä 
tuli vauhdilla  suojatielle  ja  autoilija huomasi tilan-
teen viime hetkillä. 
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Suojatien  sijainti Jalankulkijat  Polkupyöräilijät Yhteensä 
Suutarilantie  12 36 48  
Tapaninkyläntie  3 49 52  
Yhteensä  15 85 100  

ajaville  tämä tulee yllätyksenä  ja  peräänajo
-vaara näissä tilanteissa  on  todellinen. 

Kuva  48. 	 Kuva  49.  
Linja-autoja henkilöauto työntyvät kiertoliittymän 	Suojatien eteen kerääntyneen autojonon  pää  yltää  he/- 
ulko  kaistalle 	 posti kiertoliittymään  ja  aiheuttaa peräänajo vaaran. 

Pyöräilijöiden nopeudet ovat suuret etenkin Tapa-
ninkyläntien suojatiellä  sillä  kevyen liikenteen väy-
län geometria mandollistaa lujaa ajam  isen.  Suuta-
rilantiellä vauhdit ovat yleisesti ottaen hUjaisempia. 
Ongelmana siellä  on  Soininkujalta Suutarilantielle 
oikaiseva  väylä, josta pyöräilijä pääsee suojatielle 
vauhdilla  ja  varoittamatta. Tällaisia tapauksia oli 
kolme  tunnin  aikana. 

Toinen suojateistä aiheutuva ongelma  on  niiden 
keräämä autojono. Kevyen liikenteen kulkijaa odot-
taessa ehtii suojatien eteen pysähtyä useita ajo-
neuvoja. Autojonon häntä yltää nopeasti kierto -lilt-
tymään  etenkin  jos  yksi ajoneuvoista  on  linja-  tai  
perävaunullinen  kuorma-auto.  Kiertoliittymässä 

Muut havainnot  
Kiertoliittymään  tullaan pääsääntöisesti rauhalli-
sesti  ja  ajonopeudet  liittymää kierrettäessä ovat 
alhaisia  ja  mitoitukseen  sopivia. Muutama kuljet-
taja ajoi liittymän läpi suurpiirteisillä ajolinjoilla  ja 

 suurella nopeudella. Näissä tapauksissa vaikutti, 
että vaarallinen ajotapa oli tietoinen valinta. Muuta-
massa tapauksessa jarruttaminen liittymään saa-
vuttaessa tapahtui viime hetkellä. 

Ajoetäisyydet  edellä ajavaan ovat ajoittain liian 
pienet. Puskurissa roikkuminen ei jätä juurikaan 
pelivaraa ongelmatapauksissa. Iltapäivätunnin 
otoksessa arviolta  40-60  %  jonossa ajavista ajoi 
liian lähellä edellä ajavaa.  
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Oikeaoppisia ryhmittymisiä sisäkaistalta poistut-
taessa ei Suutarilan kiertoliittymässä juuri havait-
tu. Käytännössä kaikki, joiden olisi pitänyt pois-
tuessaan ryhmittyä liittymän oikeaan reunaan, 
ajoivat liittymästä ulos suoraan sisäkaistalta. Tä-
mä tekee ajolinjoista suorat, jolloin myös ajono-
peudet nousevat. 

Liittymä  on  pienikokoinen. Toimiakseen paremmin 
tulisi kaksikaistaisen liittymän olla suurempi hal-
kaisijaltaan, jotta kaistanvaihdoille  jää  riittävästi 
aikaa. Tällöin myös opastuksen havaitsemiseen 

 jää  enemmän aikaa. 

Vilkun  käyttö  on  satunnaista. Iltapäivätunnin otok
-sessa  noin puolet  (50 %)  Suutarilaan poistuvista 

jätti vilkun käyttämättä. Tammiston suunnasta 
Suutarilaan ajavat, jotka joutuvat aloittamaan pois-
tumisen sisäkaistalta, käyttivät vilkkua ahkeram-
min. Arviolta  20 %  näistä kuljettajista jätti vilkun 
käyttämättä.  Koko kuvausaineistosta vain  pari  au-
toilijaa -  kuten Vaajakoskella  ja  Röyttässäkin - viI-
kutti kiertotilaan  saapuessaan  ja  sitä kiertäessään 
vasemmalle. 

Kiertosaarekkeessa  ei ole rakenteita eikä istutuk-
sia. Saarekkeen läpi kulkee kivetty ajoura  (kuva  
37). Kiertoliittymän  havaitseminen  ja  hahmottami-
nen saattaa etenkin huonoissa sääolosuhteissa 
olla oudolle autoilijalle vaikeaa. Kuvanauhalta täl-
laista ei voitu todentaa.  

4.8  Suositu kset jatkotoimen piteiksi  Suuta-
rilassa  

Opastuksen  ja  kaistajärjestelyjen täydentäminen. 
 Koska  Malmin  suunnasta saapuvat tehtyjen ha-

vaintojen mukaan toistuvasti ajavat vasenta ajo- 
kaistaa Suutarilaan, täytyy opastuksessa olla epä-
loogisuutta. Ilmeisesti suora nuofi vasemman ajo- 
kaistan yläpuolella aiheuttaa väärinkäsityksen 
"suoraan" eli Suutarilaan ajamisesta. Yläpuol isten 
opasteiden nuolikuviot tulisi muuttaa uudentyyppi-
siksi "koukkunuoliksi" (kuten Röyttän kiertoliitty-
mässä), jotka paremmin kuvaavat kiertol iittymän 
muotoa  ja  edesauttavat liittymän hahmottamises-
saja ajokaistan  valinnassa.  Malmin  suunnan ajo-
kaistoitusta voitaisiin myös muuttaa esitettyä 
ratkaisua tukevaksi. Nykyisin liittymään tullaan 
vasemmalle ajokaistalle. Kanavointi tulisi muuttaa 
niin, että liittymään tullaan oikealle ajokaistalle, 

 jota  myöten pääsee ilman kaistanvaihtoja oikealle  

ja  suoraan. Vasemmalle eli Tammistoon halutes-
saan tulisi ryhmittyä ennen liittymää vasemmalle 
ajokaistalle. Tämä olisi yleisesti totutun kaistakäy-
tännön mukainen. 

Kevyen liikenteen turvallisuutta tulee parantaa. 
Suositeltavin vaihtoehto kiertoliittymissä  on alikul-
kujen  rakentaminen. Ellei tähän ole mandollisuut-
ta, tulisi suojateiden turvallisuutta pyrkiä paranta-
maan. Jatkosuunnittelussa tutkittavana keinona 
voisi olla suojatiemerkkien parempi ryhmittely. Ny-
kyisin suojatien kohdalla  on  korkeassa pylväässä 
paljon liikennemerkkejä, joista  osa  saattaa jäädä 
henkilöautoilijalta huomaamatta. Yksi keino  on 

 lisätä toiset merkit keskikorokkeelle. Valaistus tu-
lee tarkistaa (pylvässijoittelu, valon määrä, tausta- 
valon määrä  ja  muut mandolliset häiriötekijät)  ja 

 tarvittaessa korjata. Suojateistä voitaisiin myös 
varoittaa ennakolta merkein  ja  tarvittaessa jopa 
tärinäraitojen avulla. Yksi mandollisuus  on  tehdä 
suojatie korotettuna, jolla saadaan tehokkaasti hil-
jennettyä ajoneuvojen nopeutta. Soininkujalta tu-
loa tulisi myös muuttaa niin, ettei suoraan ajo suo-
jatielle ole mandollista. Keinoina voisi olla nykyisen 
sulkulaitteen/aidan jatkaminen Soininkujalle päin. 
Soininkujalta suojatielle menevä betonikivillä  pin-
noitettu kulkuväylä  tulisi samalla rakentaa  mutkal-
le  niin, että suoraan ajo suojatielle estyy. 

Väistämisvelvollisuuden  tehostaminen. Kärkikol-
mioiden sijainti  ja  korkeusasema  tarkistetaan  ja 

 merkit siirretään tarvittaessa havaittavampaan 
paikkaan. Huonokuntoiset väistämisviivamerkin

-nät  ajoradalla  uusitaan  ja  lisätään ajoradalle  tie-
merkintänä väistämisvelvollisuuden ennakkomer-
kintä  kaikille saapumissuunnille. 

Kiertosaarekkeen  korottaminen. Lithymän havait-
tavuuden lisäämiseksi voitaisiin kiertosaarekkeen 
keskiosa korottaa tien pintaa ylemmäs maaston- 
muotoilun  ja  istutusten avulla. 
Lisää valistusta. Liikennesääntöjen tuntemus  on 

 puutteellista. Kaksikaistaisten kiertoliittymien peli-
sääntöjen kertaaminen  on  paikallaan. Oikeaoppi-
nen ryhmittyminen  ja  vilkun  käyttö sekä omalla 
ajokaistalla pysyminen ovat joillekin autoilijoille 
huomattavan vaikeita asioita. Asiasta voitaisiin 
tiedottaa paikallislehdissä  ja  -televisiossa. 
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5  YHTEEN  VETO  AJOSEU  RANNASTA 

Selvityksessä läpikäydyissä kaksikaistaisissa kier-
toliittymissä  on  eroja liittymien mitoituksessa, lii-
kennemäärissä  ja  tieverkollisen  aseman suhteen. 
Tämä näkyy myös seurannan tuloksissa. 

Vaajakoskella  kooltaan pieni kiertoliittymä vilkaslii-
kenteisellä valtakunnan pääväyliin lukeutuvalla  4- 
tiellä  on  useiden suunnitteluaikaisten pakkopis-
teiden kautta johtanut ratkaisuun, joka  on  jäänyt 
hieman torsoksi. Nämä tekijät yhdessä vääränlai-
sen liikennekäyttäytymisen kanssa ovat huonosti 
toimiva yhdistelmä. Onnettomuuksia  on  liikaa, 
vaikka ne ovatkin lieviä. Keskeinen ongelma lii-
kennekäyttäytymisessä  on  ajo-ohjeen vastainen 

 ja  varomaton sisäkaistalta  poistuminen moottori- 
tielle  ja  väistämisvelvollisuuden  rikkominen.  Jos 

 väistämisvelvollisuutta  ei rikottaisi, poistuisi myös 
suurin  osa  havaituista vaaratilanteista.  Parannus-
toimenpiteinä  on  esitetty muun muassa väistämis-
velvollisuuden merkintöjen tehostamista, opastuk

-sen  täydentämistä  ja  oikeaa ajotapaa tukevan 
valistuksen lisäämistä. 

Röyttän  suurikokoisen kiertoliittymän voisi olettaa 
toimivan suuremmitta ongelmitta vaikka liikenne- 
määrät jatkossa kaksinkertaistuisivatkin. Tosin 
ongelmat olivat  sen  tyyppisiä, että liikennemäärien 

kasvaessa "läheltä piti" -tilanteiden vaihtuminen 
lieviksi peltikolareiksi saattaa olla todennäköistä. 
Keskeinen ongelma näyttäisi olevan oikominen 
liittymästä poistuttaessa  ja  väistämisvelvollisuu

-den  rikkominen. Parannustoimenpiteinä  on  esitet-
ty väistämisvelvollisuuden merkintöjen tehosta-
mista  ja  oikeaa ajotapaa tukevan valistuksen li-
säämistä. 

Suutarilan pienessä kiertoliittymässä ei ole nykyi-
sin vakavia liikenneturvallisuusongelmia suojatei

-den  kohtaa lukuun ottamatta. Epäselvyyttä kaista- 
valinnoissa  sen  sijaan  on  ja  ne voivat liikennemää-
rien kasvaessa yhdessä ei-toivotu  n  liikennekäyt-
täytymisen  kanssa vaikuttaa liikenneturvallisuutta 
heikentävästi. Kevyen liikenteen asema  on  jo  ny-
kyisin oleellisesti heikompi kuin Röyttässäja Vaa-
jakoskella, liikennemäärien kasvu  vain  pahentaa 
tilannetta. Ajoneuvoliikenteen ongelmana Suutari-
lan kiertoliittymässä  on  oikaisu poistumistilantees

-sa ja  väistämisvelvollisuuden  rikkominen.  Paran
-nustoimenpiteinä  on  esitetty opastuksen  ja  kaista- 

järjestelyjen täydentämistä etenkin  Malmin  suun-
nalta tuleville, väistämisvelvollisuuden merkintöjen 
tehostamista, kevyen liikenteen turvallisuutta  Ii

-sääviä  toimenpiteitä  ja  oikeaa ajotapaa tukevan 
valistuksen lisäämistä. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Havainnot kaksikaistaisten kiertoliittymien liiken-
teen välityskyvystä  ja  liikenneturvallisuusvaikutuk

-sista  tukevat aikaisempia tutkimuksia. Liikenne su-
juu suurillakin liikennemäärillä  ja  vakavat onnetto-
muudet ovat harvinaisia. Puutteita tarkasteltujen kier -
toliittymien liikennejäestelyissä toki  on,  mutta niitä 
voitaneen huomattavassa määrin vähentää toteut-
tamalla esitettyjä pieniä korjaustoimenpiteitä. 
Korjaustoimen piteiden jälkeen kannattaa kohteis-
sa tehdä jälkiseuranta vaikutusten toteamiseksi. 

Ajoseurannassa  nousi selkeästi esille muutama 
tekninen asia, joihin kiertoliittymien suunnittelussa 

 ja  ohjeistusta päivitettäessä  kannattaa kiinnittää 
huomiota: 

• Liittymätyypin  valintaan tulee kiinnittää entistä 
tarkempaa huomiota. Valinta tulee tehdä ajois-
sa, jottei lopputuotteen toteutuksessa jouduta 
tinkimään liian monesta asiasta. Esisuunnitte-
lun merkitys siten korostuu. Päätös liittymä- 
tyypistä tulee tehdä laadukkaan esisuunnitel

-man  perusteella, jossa  on  tarkastelu moni-
puol isesti  ja  laadukkaasti  I  iittymävaihtoehtoja 

 ja  niiden soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen. 
Kaksikaistaisen kiertoliittymän osalta tulee 
erityistä huomiota kiinnittää liikennemääriin  ja 

 liikenteen suuntautumiseen, käytettävissä ole-
vaan tilaan  (pinta-ala, kaltevuus, rakennetta-
vuus), liittymän mitoitukseen  ja  liittymiseen 

 muuhun suunnitteluun. Olemassa olevien  tie- 
järjestelyjen vaikutus  (mm.  liittyvien teiden 
geometria, valaistus, sillat  ja  alikulut)  loppu-
tulokseen tulee tarkastella kriittisesti  ja  huo-
mioida  jo  esisuunnitteluvaiheessa. 

• Kaksikaistaisten kiertoliittymien  tulee olla riit-
tävän suuria, jotta opasteiden havaitsemiselle 

 ja  kaistanvaihdoille  jää  riittävästi aikaa. Liiken-
teen koostumus  ja  mandolliset liikenteelliset 
erityisvaatimukset tulee huomioida mitoituk

-sessa.  Esimerkiksi Vaajakosken keskisaarek-
keeltaan  26-metrinen kiertoliittymä  on  kysei

-seen  kohteeseen liian pieni. 

• Kaistamäärät saapumis -ja  poistumissuun nilla 
 sekä ajokaistoille ohjautuminen tulee valita lii-

kennemäärien  ja  liikenteen suuntautumisen 
perusteella tavoitteena mandollisimman yksin- 

kertainen  ja  helposti ajettava lopputulos. Kais-
tavaihdot tulee minimoida  ja  opastuksen  tukea 
täydellisesti ajokaistoitusta.  Jos  kiertotilassa 

 joudutaan vaihtamaan ajokaistaa, tämän tulee 
tapahtua  vain  sisäkaistalta  ulospäin. Suomes-
sa käytetään ratkaisua, jossa kiertoliittymän 
ulkokaista suljetaan joidenkin liittymähaarojen 
kohdalta. Tällöin kaistavaihdot ovat välttämät-
tömiä. Saapumiskaistojen määrä, ajokaistoille 
opastaminen  ja  liittymän mitoitus  tulee tällöin 
suunnitella niin, että oikea ajolinja löytyy luon-
tevasti  ja  ajo-ohjeen mukaisille kaistanvaih-
doille  jää  riittävästi aikaa. Yläpuolisissa opas-
teissa tulee käyttää uudentyyppisiä" kou kku-
nuol ia", jotka kuvaavat paremmin kiertoliitty -
mässä ajamista  ja  sieltä poistumista. 

•  Kevyen liikenteen tasoylityksiä tulisi kaksikais-
taisissa kiertoliittymissä välttää mandollisuuk-
sien mukaan,  sillä  suojatiellä  tapahtuvien on-
nettomuuksien seuraukset ovat usein vakavia. 
Suojatiet keräävät myös helposti ajoneuvojo

-non,  jonka takapää yltää kiertotilaan vaarati-
lanteita aiheuttaen.  Jos  suojateiden  rakentami-
seen kuitenkin pakottavista syistä päädytään, 
tulee suojateiden turvallisuuden varmistami-
seen kiinnittää erityistä huomiota. Tarkastelta

-via  asioita ovat  mm.  suojatien  etäisyys kierto- 
liittymästä, kevyen liikenteen väylägeometria 
suojatielle saavuttaessa, oikopolkujen synty-
misen eliminointi rakenteellisin keinoin, liiken-
nemerkkien havaittavuus, valaistus  ja  hidastel

-den  käyttömandollisuus ajoradalla. 

• Väistämisvelvollisuutta  tulee korostaa. Väistä-
misvelvollisuutta osoittavien liikennemerkkien 
sijoittelu tulee tehdä huolellisesti. Väistämis-
viiva  ja  väistämisvelvollisuuden ennakkomer-
kintä  tulee merkitä joka suunnalle  ja  niiden 
kunnossapidosta huolehtia. Liittymä tulisi pyr-
kiä muotoilemaan vaaka -ja  pystygeometrial-
taan  niin, ettei miltään ajosuunnalta päästä 
ajamaan liian vauhdilla liittymään  ja sen  läpi. 
Alamäkeä saapuvalle suunnalle tulisi pyrkiä 
järjestämään odotustasanne ennen liittymään 
tuloa. Tehokeinoina erityistapauksissa voivat 

 tulla  kysymykseen  I  iittymiskaistan  kaventami-
nen matalalla yliajokivellä, kuten Vaajakosken 
tapauksessa,  ja  heräteraitojen  käyttö. 
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Kiertoliittymän  valaistus tulee suunnitella huo-
lella. Valaistusteknisten tavoitteiden täyttymi

-sen  ohella tulee erityistä huomiota kiinnittää 
ympäröivään valaistukseen  ja  pyrkiä arvioi-
maan  sen  mandollisia haittavaikutuksia. Voi-
makas taustavalo  ja  valon sävyjen kirjavuus 
saattaa heikentää sinänsä oikeaoppisen va-
laistuksen toimivuutta  ja  vaikeuttaa ajo-opas-
teiden havaitsemista  ja  liittymän  hahmotta-
mista. Sama koskee keskisaarekkeen valais-
tusta. 

Keskisaarekkeen  keskiosa tulee korottaa tien 
 pinnan  yläpuolelle. Tällöin kiertoliittymä hah-

mottuu paremmin  ja  vastapäisen ajoneuvon 
ajovalot eivät häikäise liittymään saapujaa. 
Mikäli keskiosassa käytetään kiinteitä raken-
teita, tulee huolehtia niiden törmäysturvallisuu-
desta. Tarvittaessa keskiosa suojataan kaiteel

-la.  Kiertosaarekkeen ulkoreunaan  tulisi jättää 
rakenteista vapaata tilaa mandollisten suistu-
misien varalta. Keskiosan rakennelma ei saisi 
viedä liiaksi autoilijan huomiota. 

Ajoseurantahavainnot  kertovat myös selkeästi 
vääränlaisesta ajokäyttäytymisestä. Huomattaval

-le  osalla kuljettajista vaikuttaisi olevan puutteita 
 I  iikennesääntöjen tuntemuksessa,  ajotaidoissa  ja 
 asenteissa. Havainnot kertonevat jossain määrin 

ajokulttuurimme kypsymättömyydestä, mutta 
myös puutteista ajotaidossa  ja sen  ylläpidossa. 
Liikenneympäristömme  on  muuttunut muutamas-
sa vuosikymmenessä radikaalisti. Ajokortin saa-
neiden ns. tavallisten kuljettajien ajotaitoa ei meillä 
kuitenkaan samaan aikaan ylläpidetä  ja  valvota 

 systemaattisesti käytännössä mitenkään. Olisi 
suotavaa kehittää kuljettajatestijärjestelmä, jossa 
ajoneuvokatsastuksen tapaan joutuisi määräajoin 
osoittamaan  hall  itsevansa  ajamisen perusteet  ja 

 liikennesäännöt. Määräväli  voisi olla esimerkiksi 
kymmenen vuotta. 

Uusien liikennesääntöjen  ja  -liikennemerkkien  se- 
kä uudentyyppisten ratkaisujen tiedottamista voi- 
taisiin tehostaa. Esimerkiksi edellä esitetyssä  kul- 

jettajatestissä  voitaisiin painottaa uusimpia asioita. 
Ajoseurannan perusteella voitaisiin kaksikaistais

-ten  kiertoliittymien  toiminta-ajatuksesta  ja  ajo-oh
-jeista  tiedottaa myös laajemmin. Ensitoimenpi-

teenä voitaisiin  Kiertoliittymä-esite  päivittää siten, 
että siinä olisi mukana ohjeet myös kaksikaistai-
sissa kiertoliittymissä ajaville. Ajo-ohjeen markki-
nointiln paikallisten tiedotusvälineiden kautta 
kannattaa myös kaksikaistaista kiertoliittymää 
toteutettaessa panostaa.  Asian  kertaus silloin täl-
löin ei ole haitaksi. 

Nyt tehdyt ajohavainnotja muut  median  välittämät 
päivittäiset  I  iikennehavainnot  kertovat myös ylei-
sesti  I  isääntyneestä  piittaamattomuudesta  I  iiken

-teessä.  Ajokäyttäytymiseen  voitaneen jossain 
määrin vaikuttaa valistuksella  ja  tehostetulla  val- 
von  nalla.  Todellista vaikutusta voitaisiin saavuttaa 
lisäämällä selkeästi kiinnijäämisen riskiä.  Ran

-gaistuskäytäntöjä  tulisi tarkistaa siten, että kynnys 
lähteä liikenteeseen piittaamattomalla asenteella, 
laittomalla ajoneuvolla, kortitta  tai  päihteiden  alai-
sena muodostuisi oleellisesti nykyistä suurem-
maksi. 

Toivottavaa  on,  että tämä selvitys tuo omalta osal-
taan esille kaksikaistaisiin kiertoliittymiin liittyvää 
probiematiikkaaja niiden suunnittelussa huomioi- 
tavia tekijöitä. Jatkotoimenpiteiden tarkemman 
suunnittelun, korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misen  ja  niiden seurannan kautta saataneen 
suunnittelijoiden  ja  päättäjien käyttöön lisäohjeis-
tuksen ohella myös monipuolisempia esimerkkejä 
kaksikaistaisten kiertoliittymien sovelluksista  ja 

 suunnittelussa huomioltavista erityistekijöistä. 

Liikennemäärien  kasvaessa tarvitaan uudentyyp-
pisiä  ja  kohtuuhintaisia ratkaisuja myös meidän 
liikenneympäristössämme. Ratkaisuja mietittäes

-sä  esisuunnittelun  merkitys  ja  vaihtoehtojen en-
nakkoluuloton vertailu tulee korostumaan.  Vilkas

-liikenteisten monikaistaisten  teiden liittymävaihto-
ehtona kaksikaistainen kiertoliittymä  on  kilpailuky

-kymen vaihtoehto - oikeassa paikassa  ja  oikein 
suunniteltuna - myös Suomessa. 
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