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Tarkasteluiden lähtökohdat

• Mäkkylän uuden yhteyden ja Ravitien liittymiin 
laadittiin yön yli –tilanteen toimivuustarkastelut.

• Yön yli –tilanne tarkoittaa ennustetilannetta, jossa 
nykytilanteen liikennemäärät (2022) on kasvatettu 
uuden maankäytön liikennetuotoksilla. 

• Ravitien ja Ilmarinjärventien liittymiin laadittiin myös 
tarkastelut ennustevuoden 2040 liikennemäärillä. 

• Tarkasteluiden avuilla selvitettiin Ilmarijärventien
kiertoliittymän toimivuus ja vaikutukset Vaasantien 
liittymään, kun Ilmarinjärventien ja Vaasantien 
liikennemäärät kasvavat merkittävästi.



Maankäyttötiedot



Tarkasteluperiaatteet

• Liittymät mallinnettiin PTV Vissim-ohjelmistolla.

• Tuloksissa on huomioitu kymmenen simulointiajon keskiarvo. Tuloksina on esitetty palvelutasot suunnittain ja liittymän 
kokonaispalvelutasona, hetkittäiset maksimijononpituudet sekä keskimääräiset jononpituudet.

• Palvelutasoluokat perustuvat HCM2010 –manuaaliin. Ajoneuvojen keskimääräinen viivytys sekunteina määrittää palvelutasoluokan 
suunnalle/liittymään. Valo-ohjatuille ja valo-ohjaamattomille liittymille on eri raja-arvot palvelutasoluokkien välillä. Tuloskuvissa esitetyt 
värikoodaukset merkitsevät taulukon mukaiset palvelutasot suunnittain ja liittymittäin.

• Hetkittäinen maksimijonopituus esittää simulointiajon aikana havaittua suurinta yksittäistä jononpituutta (ajoneuvon nopeus alle 5 
km/h). Jononpituus on esitetty kuvissa väripalkkien ja lukuarvojen avulla.

• Keskimääräinen jononpituus esittää tarkasteluajanjakson keskimääräistä jonoutumista, joka huomioi myös tilanteet, jolloin liittymässä 
ei välttämättä seiso ajoneuvoja (mm. liikennevalojen vihreä vaihe). Jononpituus on esitetty kuvissa väripalkkien ja lukuarvojen avulla.

• Toimivuustarkastelut on tehty iltahuipputunnin (IHT) liikennemäärillä.

• Huipputunti tarkoittaa sitä vuorokauden tuntia, jolloin liikenne on vilkkainta. Yleisimmin huipputuntina käytetään aamun tai iltapäivän 
ruuhkaisinta tuntia.

• Raitiotien lisäksi liittymiin on mallinnettu suojatiet ja niillä kulkeva jalankulku- ja pyöräilyliikenne. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
vaikutus liittymien toimivuuteen voi olla merkittävä erityisesti valo-ohjaamattomissa liittymissä, joissa autoliikenne on 
väistämisvelvollinen.

• Kiertoliittymien on mallinnuksessa on käytetty Pirkkala-Linnaimaa raitiotien hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä määritettyjä 
ajokäyttäytymisparametreja (oletusparametrejä parempi toimivuus).



Yli yön –tilanteen 
tarkastelut



Mäkkylän uusi yhteys

C

B

• Raitiotie kulkee Vaasantien
eteläpuolella. Vaasantien
pääsuunta on raitiotien myötäisesti.

• Raitiotie ei merkittävästi vaikuta 
autoliikenteen toimivuuteen

• Kokonaispalvelutaso Vaasantien
liittymässä autoliikenteelle on 
tyydyttävä (C), Mikkolantien 
liittymässä hyvä (B) ja Keijärventien
liittymässä erinomainen (A).

Mäkkylän uuden yhteyden palvelutasot.

A

Viive Luokka
Valo-ohjattu Valo-ohjaamaton

< 10 s < 10 s A
< 20 s < 15 s B
< 35 s < 25 s C
< 55 s < 35 s D
< 80 s < 50 s E
> 80 s > 50 s F



• Vaasantien hetkittäiset 
maksimijononpituudet 
kasvavat hetkittäin Tampereen 
tulosuunnasta lähes 150 
metriin.

• Mikkolantien ja Vaasantien
liittymien välinen etäisyys on 
lyhyt, mikä vaikuttaa 
liittymävälin hetkittäiseen 
jonoutumiseen.

• Kiertoliittymän jonoutuminen 
on vähäistä.

Mäkkylän uuden yhteyden hetkelliset maksimijonopituudetMäkkylän uuden yhteyden keskimääräiset jonopituudet

Mäkkylän uuden yhteyden jonopituudet



Mäkkylän uuden yhteyden liikennemäärät



Keijärventien porrastettu liittymä

A

A

• Raitiotie kulkee eri tasossa 
Keijärventien kanssa, eikä niiden 
välillä ole konfliktia.

• Kokonaispalvelutaso Keijärventien
porrastetussa liittymässä on 
erinomainen (A).

• Liikennemäärät ovat alhaiset yön yli 
-tarkastelutilanteessa.

Viive Luokka
Valo-ohjattu Valo-ohjaamaton

< 10 s < 10 s A
< 20 s < 15 s B
< 35 s < 25 s C
< 55 s < 35 s D
< 80 s < 50 s E
> 80 s > 50 s F



• Liittymien jononpituudet ovat 
hyvin maltilliset yön yli –
tilanteessa.

Keijärventien porrastetun liittymän hetkelliset maksimi jonopituudetKeijärventien porrastetun liittymän keskimääräiset jonopituudet

Keijärventien porrastetun liittymän jonopituudet



Keijärventien porrastetun liittymän liikennemäärät



Ravitien liittymät

C

A

• Raitiotie kulkee Vaasantien
eteläpuolella. Vaasantien
pääsuunta on raitiotien myötäisesti.

• Raitiotie ei merkittävästi 
vaikuta autoliikenteen 
toimivuuteen

• Kokonaispalvelutaso Vaasantien
liittymässä autoliikenteelle on 
tyydyttävä (C) ja Mikkolantien 
liittymässä erinomainen (A).

• Yli yön –tilanteessa Vaasantien
liittymän toimivuus on merkittävästi 
parempi kuin ennustevuoden 2040 
liikennemäärillä.

Ravitien liittymien palvelutasot.

Viive Luokka
Valo-ohjattu Valo-ohjaamaton

< 10 s < 10 s A
< 20 s < 15 s B
< 35 s < 25 s C
< 55 s < 35 s D
< 80 s < 50 s E
> 80 s > 50 s F



• Vaasantien liittymän hetkittäiset 
maksimijononpituudet ovat alle 
100 m.

• Mikkolantien liittymän 
jononpituudet ovat hyvin 
maltilliset.

Ravitien liittymien hetkelliset maksimi jonopituudetRavitien liittymien keskimääräiset jonopituudet

Ravitien liittymien jonopituudet



Ravitien liittymien liikennemäärät



Yhteenveto yön yli -tarkasteluista

• Yön yli –tilanteen liikennemäärillä liittymien toimivuudet ovat hyvät tai 

kohtalaiset (palvelutaso B tai C).

• Kaikki liittymiin jonoutuneet ajoneuvot purkautuvat liikennevalokierron 

aikana, jolloin viivytykset ovat suhteellisen matalat.

• Valo-ohjaamattomissa liittymissä liikennemäärät ovat niin vähäiset, että 

liittymien toimivuudet ovat erinomaiset (palvelutaso A).



Ennustevuoden 2040 
tarkastelut



Ravitien ja Ilmarinjärventien liittymät

D

A

• Ilmarijärventien kiertoliittymän 
toimivuus on hyvä ennustetuilla 
liikennemäärillä. Liittymän 
kokonaispalvelutaso on 
erinomainen (A). 

• Kokonaispalvelutaso Vaasantien
liittymässä autoliikenteelle on 
heikko (D) ja Mikkolantien 
liittymässä erinomainen (A).

• Ilmarijärventien kiertoliittymän 
hetkittäinen jonoutuminen 
Vaasantien suuntaan ei 
merkittävästi vaikuta liittymän 
kokonaispalvelutasoon.

Ravitien liittymien palvelutasot.

Viive Luokka
Valo-ohjattu Valo-ohjaamaton

< 10 s < 10 s A
< 20 s < 15 s B
< 35 s < 25 s C
< 55 s < 35 s D
< 80 s < 50 s E
> 80 s > 50 s F

A



• Ilmarijärventien kiertoliittymä 
jonoutuu hetkittäin Vaasantielle asti. 
Liikennevalovaiheistuksen vuoksi 
Vaasantieltä lännestä vasemmalle 
kääntyvät ajoneuvot eivät jonoudu 
keskelle liittymää, sillä 
kiertoliittymään ja Vaasantien
liittymän välinen osuus on ehtinyt 
tyhjentyä ennen vihreää vaihetta.

• Vaasantieltä idästä oikealle 
kääntyvät ajoneuvot ovat 
seuraavassa vaiheessa, joten 
kaikissa liikennevalokierroissa 
liittymien välinen osuus ei ole ehtinyt 
tyhjentyä, mikä vaikuttaa oikealle 
kääntyvien ajoneuvojen sujuvuuteen 
– kaikki jonoutuneet ajoneuvot eivät 
välttämättä ehdi vihreän vaiheen 
aikana kääntymään.

• Vaasantien liittymässä 
Ilmarijärventien suunta saattaa 
hetkittäin jonoutua kiertoliittymään 
asti, mutta jonot purkautuvat 
pääsääntöisesti yhden valokierron 
aikana. 

Ravitien liittymien hetkelliset maksimi jonopituudetRavitien liittymien keskimääräiset jonopituudet

Ravitien ja Ilmarinjärventien liittymien jonopituudet



Ravitien ja Ilmarinjärventien liittymien 
liikennemäärät



Yhteenveto vuoden 2040 tarkasteluista

• Ilmarijärventien kiertoliittymä jonoutuu hetkittäin Vaasantien liittymään 

asti, mutta jonot purkautuvat nopeasti.

• Vaasantien liittymän liikennevalojen vaihejärjestyksen avulla voidaan 

ehkäistä kiertoliittymän jonoutuminen Vaasantien valo-ohjatun liittymän 

keskelle. 

• Kiertoliittymässä Vaasantien tulosuunnan suojatien poistaminen parantaisi 

suunnan sujuvuutta.


