Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu
Aineisto 31.12.2018
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Nykytila
 Ainolanväylän liikennemäärä nykytilanteessa noin 7000 – 7400 ajon./arkivrk.
 Horsmatien liikennemäärä noin 1300‐1400 ajon./vrk

IHT (ajon./h)

KAVL (ajon./vrk)
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Ennustetilanne 2040
Arvioitu maankäyttö ja liikennetuotokset
 Uutta maankäyttöä alueelle on suunniteltu tulevan yhteensä 117 000 kem2.
Asumisen osuus on 77 000 kem2 (66 %).
 Uuden maankäytön liikennetuotos arviolta 6400 ajon./vrk (molemmat suunnat).
 Korttelien 2134 ja 2135 laskennallinen liikennetuotos on yhteensä noin 4600
ajon./vrk. Noin ¾ liikennetuotoksesta arvioidaan suuntautuvan suoraan
Ainolanväyläylälle uuden liittymän kautta ja ¼ pysäköintilaitosten kautta
Viulukonsertonkadulle.

LASKETUT LIIKENNETUOTOKSET
asuminen

kortteli 2134

kortteli 2135

kortteli 2136

kortteli 2137

Kerrosala YHT
(kem2)

17 500

26 000

KAVL, liikennetuotos
(ajon./vrk/suunta)

IHT, lähtevät
(ajon./h)

IHT, saapuvat
(ajon./h)

AHT, lähtevät
(ajon./h)

AHT, saapuvat
(ajon./h)

200

10

30

30

alle 5

-

-

-

-

-

pysäköintilaitos

8000

liiketilat

500

70

10

10

alle 5

alle 5

asuminen

22 000

250

10

30

40

alle 5

pt-kauppa

2000

1170

120

140

20

20

muut liiketilat

3000

440

50

50

10

10

41 000

liityntäpysäköinti

14 000

150

50

10

10

50

asuminen

19 500

230

10

30

30

alle 5

-

-

-

-

-

290

30

30

10

10

70

alle 5

10

10

alle 5

70

10

10

alle 5

alle 5

140

10

20

20

alle 5

70

10

10

alle 5

alle 5

4300

270

590

630

30

pysäköintilaitos

9500

liiketilat

2000

asuminen

5900

liiketilat

500

asuminen

kortteli 2138

Kerrosala
(kem2)

liiketilat

12 100
500

Ristinummen + Ristikydön alueet

31 000

6400
12 600

IHT (ajon./h)

2040
Liikennemäärät / Ainolanväylän uusi liittymä
 Liikennemäärän Ainolanväylällä Ainolakeskuksen
kohdalla arvioidaan noin kaksinkertaistuvan nykytilaan
nähden. Liikenteen kasvu on voimakkainta
Ainolanväylän itäosassa. Ennusteliikennemäärä
tarkastelualueen kohdalla on noin 13 700 – 15 600
ajon/vrk.
 Uuden Viulukonsertonkujan puhkaisun arvioidaan
houkuttelevan noin 3500 ajon./vrk. Liikennemäärän
Viulukonsertonkadulla arvioidaan olevan noin 3000 –
5300 ajon./vrk.

KAVL (ajon./vrk)
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2040
Vaihtoehtoiset liittymäratkaisut Ainolanväylälle

VE1: suuntaisliittymä

VE2: suuntaisliittymä + vasemmalle kääntyvä
kaista idästä tullessa

VE3: kaikki ajosuunnat sisään + ulos
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Toimivuustarkastelut, liikennevirrat / IHT
 Toimivuustarkastelut tehtiin iltahuipputuntina
tilanteessa, jossa ¾ Viulukonsertonkadun
pohjoispuolen uudesta maankäytöstä suuntautuu
Ainolanväylälle ja ¼ Viulukonsertonkadulle
 Viulukonsertonkujan ja Ainolanväylän liittymään
kohdistuu noin 3500 ajon./vrk liikennetuotos.
Viulukonsertonkadun pohjoispuolisista kortteleista
kohdistuu Viulukonsertonkadulle noin 1200
ajon./vrk liikennetuotos ja muualta uudelta
maankäytöltä noin 2000 ajon./vrk liikennetuotos.
 Ristinummen ja Ainolakeskuksen välistä liikennettä
on yhteensä reilu 3000 ajon./arkivrk. Tästä vajaa
kolmannes on Ainolakeskuksen uuden maankäytön
aikaansaamaa liikennettä.
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Toimivuustarkastelujen määritelmät
Taulukko 1: Liittymän palvelutason selitys ja suhde odotusaikoihin (HCM 2000)

Palvelutaso

Kuvaus

Valo‐ohjatun liittymän keskimääräinen
odotusaika (s)

Kiertoliittymän ja valo‐ohjaamattoman
liittymän keskimääräinen odotusaika (s)

A

Erittäin hyvä

≤ 10

≤ 10

B

Hyvä

> 10 ja ≤ 20

> 10 ja ≤ 15

C

Tyydyttävä

> 20 ja ≤ 35

> 15 ja ≤ 25

D

Välttävä

> 35 ja ≤ 55

> 25 ja ≤ 35

E

Huono

> 55 ja ≤ 80

> 35 ja ≤ 50

F

Erittäin huono

> 80

> 50

Taulukko 2: Valo‐ohjatun liittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkaisuuteen

Kuormitusaste

Toimivuus

Laatutaso

< 0,64

Hyvä

Hyvä

0,64 … 0,85

Tyydyttävä

Tyydyttävä

0,85 … 0,95

Välttävä

Matala

0,95 … 1,05

Huono

> 1,05

Erittäin huono

Heikko, ei
hyväksyttävä

Ruuhkautuminen
Hyvä palvelutaso, ei ruuhkia. Liittymä kestää 30 % liikenteen kasvun.
Vain pientä ruuhkautumista. Kestää 10 % … 20 % kasvun joka
suunnalle.
Satunnaisia ruuhkia.
Lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittain pitkiä jonoja.
Pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja.

Taulukko 3: Valo‐ohjaamattoman liittymän kuormitusasteensuhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkaisuuteen

Kuormitusaste

Toimivuus

Ruuhkautuminen

< 0,5

Hyvä

0,5 … 0,7

Tyydyttävä

0,7 … 0,85

Välttävä

Lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia pitkiä jonoja.

0,85 … 1,0

Huono

Pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja.

> 1,0

Erittäin huono

Ei ruuhkia.
Satunnaisia ruuhkia.

Ylikuormittunut, pahoja ruuhkia.

Palvelutasoluokitus:
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Erittäin hyvä
B Hyvä
C Tyydyttävä
D Välttävä
E Huono
F Erittäin huono
A

2040
Toimivuustarkastelut
suuntaisliittymä, ei valo‐ohjausta (VE1)

3‐haaraliittymä kiertoliittymän sijaan

Palvelutasoluokitus:

2040
Toimivuustarkastelut
suuntaisliittymä + pääsuunnan vasen, ei valo‐ohjausta (VE2)
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Erittäin hyvä
B Hyvä
C Tyydyttävä
D Välttävä
E Huono
F Erittäin huono
A

Palvelutasoluokitus:

2040
Toimivuustarkastelut
kaikki ajosuunnat, ei valo‐ohjausta (VE3)
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Erittäin hyvä
B Hyvä
C Tyydyttävä
D Välttävä
E Huono
F Erittäin huono
A

Palvelutasoluokitus:

2040
Toimivuustarkastelut
kaikki ajosuunnat, valo‐ohjaus (VE3+)

A
D
D
D
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Erittäin hyvä
B Hyvä
C Tyydyttävä
D Välttävä
E Huono
F Erittäin huono
A

Palvelutasoluokitus:
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Erittäin hyvä
B Hyvä
C Tyydyttävä
D Välttävä
E Huono
F Erittäin huono
A

2040
Toimivuustarkastelut
Ainolanväylällä ei uutta liittymää

3‐haaraliittymä kiertoliittymän sijaan
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Toimivuustarkastelut
Johtopäätökset
 Ainolanväylän liikennemäärät kasvavat merkittävästi ennustevuoteen 2040 mennessä
• Liikennemäärät kasvavat eniten kadun itäosissa liikenteen suunnatessa pääosin Pohjoisväylälle ja vt4 ‐käytävään
• Liikennemäärää nostavia hankkeita ovat esim. Lepolanväylän puhkaisu Ainolanväylälle sekä koko eteläisen Järvenpään ja erityisesti Ainolan
alueen voimakas maankäytön kasvu. Kaupallisten palveluiden kasvu nostaa liikennemääriä alueella suhteessa eniten.
• Ainolanväylän itäpään liittymäratkaisut kestävät ennustetun liikenteen kasvun, liikenne‐ennusteet ovat samaa suuruusluokkaa kuin
aiemmissa Poikkitien alueen liikenteellisissä selvityksissä, ja liikenteen kasvu on huomioitu jo aiemmin liikenneverkkosuunnittelussa.

 Uusi katuliittymä Ainolanväylällä Ainolakeskuksen kohdalla voidaan haluttaessa toteuttaa erityyppisin kaistaratkaisuin
• Työssä tutkittiin sekä suuntaisliittymän että kaikkien ajosuuntien avaamisen vaikutuksia liittymän kaistakuormitukseen
• Samalla arvioitiin liittymän toteuttamisen vaikutusta Ainolan sisäisen katuverkon toimivuuteen ja liikenteen suuntautumiseen alueella

 Mikäli halutaan avata kaikki ajosuunnat uudessa liittymässä, tulee liittymä varustaa liikennevaloin
• Sivusuunnan (uusi maankäyttö) palvelutaso on erittäin huono ruuhkatuntien aikana ilman liikennevaloja.
• Liikennevalot laskevat merkittävästi pääsuunnan palvelutasoa (erittäin hyvä  tyydyttävä), mutta parantavat samalla sivusuunnan
palvelutason heikosta tyydyttäväksi.
• Toimivuustarkastelun mukaan liikennevaloratkaisu pystytään toteuttamaan niin, että se ei häiritse Puistotien kiertoliittymän toimintaa.
• Verkollisesti liikennevalot heikentävät esim. Lepolanväylän houkuttavuutta keskustan ja vt4:n välisillä matkoilla, Pohjoisväylän ja
Järvenpääntien välisillä matkoilla ja Ristinummi‐Lepola‐Pohjoisväylä –matkoilla (ennustetilanne). Tällöin ennustettu liikenteen siirtymä
jäänee pienemmäksi.

 Suuntaisliittymävaihtoehdot (pelkät oikeat tai oikeat + pääsuunnan vasen) voidaan toteuttaa toimivuuden näkökulmasta
ilman liikennevaloja. Pääsuunnan vasemmalle kääntyminen onnistuu riittävän hyvin ilman valo‐ohjausta.
 Uuden katuyhteyden avaaminen ns. läpiajon salliminen Ainolanväylältä Ainolakeskuksen eteen asti lisää liikennettä arvion
mukaan suhteellisen vähän. Alueen luonne muuttuu kuitenkin huomattavasti, mikäli ajoneuvoliikenne risteää selvemmin
keskuksen rauhallisen liikkumisen alueen kanssa.
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Liikenneverkon kehittäminen

Jalankulun ja pyöräliikenteen suuntautuminen alueella
Asiantuntija‐arvio uusimpien suunnitelmien perusteella
Jalankulku

Pyöräliikenne

Jalankulku alueella on pääasiassa paikallista siirtymistä
kotoa asemalle. Jalankulun kannalta keskeisin alue,
Kahdeksannen sinfonian aukio, kokoaa jalankulkijavirrat
yhteen.

Pyöräliikenne koostuu sekä alueen sisällä että alueen
ulkopuolelta saapuvista pyörällä liikkuvista. Pyöräliikenne
kerääntyy jalankulua korostuneemmin keskeisille väylille
sekä radanvarren pyöräily‐yhteyksille. Sinfonian aukio ja
Sinfonianpolku tulevat myös olemaan pyöräliikenteen
kannalta merkittäviä yhteyksiä.
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Liikenteen tavoiteverkot
 Seuraavilla dioilla on esitetty Ainolakeskuksen liikenteen tavoiteverkkoluonnokset VE1 – VE5 sisältäen vaihtoehtojen
liikenne‐ ja kaupunkiympäristön kannalta merkittävimpien vaikutusten arvioinnin +/‐ tarkasteluna.
 Kaikkien tavoiteverkkoluonnosten tavoitteena on löytää liikennemuotojen ja maankäytön toimintojen kesken
tasapaino, jolloin kulkumuotokohtaiset katujärjestelyt voidaan katukohtaisesti toteuttaa yhdenmukaisesti, jatkuvasti
ja turvallisesti. Liikenneverkon jäsentelyn kautta saavutettu tasapaino edesauttaa elinvoimaisen ja miellyttävän
kaupunkitilan toteutumista.
 Tasapainon löytämisen keskiössä on katujen jakaminen joko liikennettä välittäviin katuihin, joissa autoliikenteen
määrien ja nopeuksien johdosta autoliikenne on eroteltava muista kulkumuodoista, tai rauhallisen liikkumisen
alueisiin, joissa katutila on liikennemuotojen osalta yhteistä tilaa.
 Liikenneverkkoluonnoksissa liikennekaduiksi määrittyvät
• Alueelliset kokoojakadut
• Paikalliset kokoojakadut

 Rauhallisen liikkumisen alueita ovat
• Tonttikadut
• Rauhalliset kadut

 Kahdeksannen sinfonian aukio kuuluu rauhallisen liikkumisen alueeseen, mutta muodostaa luonteen ja funktionsa
perusteella omalaatuisen tilan, jota ei voida selkeästi jakaa kumpaankaan. Aukiolle on osoitettu tilaa autolla
saattamiselle, joka edellyttää erottelua muusta liikenteestä, sillä autoliikenne on alueen luonteeseen nähden hyvin
poikkeava liikennemuoto ja on näin ollen selkeästi eroteltava jalankulusta.

Liikenteen tavoiteverkko
VE1: Aukion visuaalinen ilme jatkuu kadulle
Aukion kohdalla kadulla ajorata on
samassa korossa aukion kanssa ja aukion
fyysinen ratkaisu on jatkettu kadulle
keltaisella korostetulla alueella, parantaen
aukion tunnistettavuutta
liikenneympäristössä.

+

+
‐

‐

Aukio erottuu selkeästi muusta
katurakenteesta, korostaen sen
liikenteellistä asemaa
Teknisesti yksinkertainen ratkaisu
Viulukonsertonkadun osalta
Aukio voi yllättää Ainolanväylän suunnasta
saapuvat autoilijat, heikentäen
jalankulkijoiden turvallisuutta
Ratkaisu voi johtaa korkeampiin
autoliikenteen nopeuksiin
Viulukonsertonkadulla
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Liikenteen tavoiteverkko
VE2: Katu visuaalisesti erillään aukiosta,
rauhoitettu osuus
Aukion kohdalla kadulla ajorata on
samassa korossa aukion kanssa, mutta
visuaalinen ilme eroaa. Ajoradan kohta on
eroteltu aukiosta ja muusta
katuympäristöstä pollareilla tai muilla
rakenteellisilla järjestelyillä.
+

+

‐

‐

Aukio on erillään katualueesta, jolloin
viestitään jalankulkijoille liikenneympäristön
muutoksesta ylityskohdassa
Ratkaisu viestii myös autoilijoille
liikenneympäristön muutoksesta ja
jalankulkijoiden korostetusta asemasta
Aukion kohta voi yllättää Ainolanväylän
suunnasta saapuvat autoilijat, heikentäen
jalankulkijoiden turvallisuutta
Ratkaisu voi johtaa korkeampiin
autoliikenteen nopeuksiin
Viulukonsertonkadulla
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Liikenteen tavoiteverkko
VE3: Katu visuaalisesti erillään aukiosta,
laajempi katualueen rauhoittaminen
VE2 mukaista ajoradan korotusta on
jatkettu Diggarinkadun, Ainolanväylän ja
Iltalaulunkujan liittymiin asti. Torin
kohdalla ajoradan kohta on eroteltu
aukioalueelta pollareilla tai muilla
rakenteellisilla järjestelyillä.
+
+

+
‐
‐

‐

Ratkaisu viestii autoilijoille hyvissä ajoin
liikenneympäristön jalankulkijapainotteisuudesta
Autoliikenteen nopeudet pysyvät hillittyinä ja
jalankulun turvallisuus on korostettuna koko
tehokkaimmalla rakentamisen alueella
Alueen jalankulkuympäristö on yhdenmukaisempi
Aukioalue katkeaa Viulukonsertonkadun kohdalla
Toteutuskustannuksiltaan muita vaihtoehtoja
kalliimpi vaihtoehto, määrällisesti paljon
rakennettavaa, jalankulun kannalta korkealaatuista
katutilaa
Riskinä että toteutettu katutila ei tue riittävästi
laajaa rauhoitusaluetta, ja vilkkaat risteämiskohdat
eivät erotu riittävästi
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Liikenteen tavoiteverkko
VE4: Aukio jatkuu kadun yli, reilusti
laajempi katualueen rauhoittaminen
VE2 mukaista ajoradan korotusta on jatkettu
Diggarinkadun, Ainolanväylän ja Iltalaulunkujan liittymiin
asti. Aukion kohdalla kadulla ajorata on samassa korossa
aukion kanssa ja aukion fyysinen ratkaisu on jatkettu
kadulle keltaisella korostetulla alueella.
+
+

+
+
‐

‐

‐

Ratkaisu viestii autoilijoille hyvissä ajoin
liikenneympäristön jalankulkijapainotteisuudesta
Autoliikenteen nopeudet pysyvät hillittyinä ja
jalankulun turvallisuus on korostettuna koko
tehokkaimmalla rakentamisen alueella
Alueen jalankulkuympäristö on yhdenmukaisempi
Aukioalue on laajempi
Aukioalueen ja Viulukonsertonkadun kohdalla
jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen välinen
konfliktiriski korkeampi sekä korkeiden jalankulkija‐
että ajoneuvoliikenteen määrien johdosta
Jalankulun pääakseli aukion kohdalla ei korostu
tarpeeksi (Viulukonsertonkadun itäpää luonteeltaan
erilainen)
Toteutuskustannuksiltaan kallis vaihtoehto,
määrällisesti paljon rakennettavaa katutilaa
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Liikenteen tavoiteverkko
VE5: Aukio jatkuu kadun yli,
laajempi katualueen rauhoittaminen
VE2 ja VE3 välimalli, jossa ajoradan korotusta on jatkettu
Viulukonsertonkujan ja Viulukonsertonkujan
liittymäalueelle sekä Viulukonsertonkadulla Valse Tristen
puiston eteläreunan tasolle asti. Aukion kohdalla kadulla
ajorata on samassa korossa aukion kanssa ja aukion
fyysinen ratkaisu on jatkettu kadulle keltaisella
korostetulla alueella.
+
+

+
+
‐

Ratkaisu viestii autoilijoille hyvissä ajoin
liikenneympäristön jalankulkijapainotteisuudesta
Autoliikenteen nopeudet pysyvät hillittyinä ja
jalankulun turvallisuus on korostettuna koko
tehokkaimmalla rakentamisen alueella
Alueen jalankulkuympäristö on yhdenmukaisempi
Aukioalue on laajempi
Aukioalueen ja Viulukonsertonkadun kohdalla
jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen välinen
konfliktiriski korkeampi sekä korkeiden jalankulkija‐
että ajoneuvoliikenteen määrien johdosta
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Yhteenveto liikenteen tavoiteverkkovaihtoehdoista
 Verkon jäsentelyn kannalta Viulukonsertonkadun linjaus on haasteellinen alueen liikenteellisen rauhoittamisen ja
jalankulkupainottuneisuuden korostamisen kannalta
 Viulukonsertonkatu on verkollisesti selkeästi pääkokoojakatu, jolloin sen liikennettä välittävä funktio on turvattava
• Kadun linjaus jalankulkupainotteisen alueen läpi luo kuitenkin tarvetta sen tarkoituksenmukaiselle rauhoittamiselle
Kahdeksannen sinfonian aukion kohdalla, jossa jalankulun ja pyöräliikenteen asema on 1. prioriteetti
• Liikennettä välittävän funktion johdosta auto‐ ja pyöräliikenne on rauhoittamistoimenpiteistä huolimatta suositeltava pitää
erillään kadun muilla osuuksilla olevan nopeusrajoituksen (yli 30 km/h) ja liikennemäärien (noin 5000 ajon./vrk) valossa. Tämä
siksi, koska yli 30 km/h nopeuksilla autoliikenne kulkee selkeästi pyöräliikennettä nopeamaa (pyöräliikenteen keskinopeus
keskusta‐alueilla 17 km/h) ja autoliikenteen liike‐energia on pyöräliikenteeseen verrattuna merkittävästi suuremmat, jolloin
liikennemuotoja ei enää voi sekoittaa.

 Tehtyjen liikenneverkkotarkastelujen sekä tavoitellun kaupunkitilakokonaisuuden kannalta on selvää, että
aukioaluetta on korostettava alueen turvallisuuden, viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi
 Aukioalueen korostamisen kannalta muusta liikenneympäristöstä visuaalisesti ja fyysisesti erottuva alue ei saa olla
liian pieni ja huomaamaton, jolloin se voi yllättää autoilijat, mutta ei myöskään liian suuri, jolloin se ei erota aukiota
liikenne‐ ja kaupunkiympäristöstä riittävän hyvin

Liikenneverkon sekä alueen tarkempien liikennejärjestelyjen suunnittelua suositellaan jatkettavan
vaihtoehdon 5 pohjalta.
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Esimerkkikuvia mahdollisista aukion ja kadun
risteämisratkaisuista

Gustav Adolfs torg, Malmö
KAVL 3 000 ajon./vrk

Duo, Tampere
KAVL 4 800 ajon./vrk

Liikennemäärätiedon lähde: Trafikmängder på Malmös gator

Liikennemäärätiedon lähde: Tampere kaupunki liikennelaskennat 2016

Espoontori
KAVL 8 700 ajon./vrk
Liikennemäärätiedon lähde: Espoon liikennelaskennat 2015

Gammeltorv, Kööpenhamina
KAVL ≤ 2 000 ajon./vrk
Liikennemäärätiedon lähde: Asiantuntija‐arvio perustuen kadun verkolliseen
sijaintiin ja tanskalaisiin suunnitteluperiaatteisiin
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Liittymän jäsentelyn vaihtoehtoja,
Viulukonsertonkuja/Viulukonsertonkatu
Seuraavilla dioille on esitetty esimerkkihahmotelmia
Viulukonsertonkujan ja Viulukonsertonkadun
liittymävaihtoehdoista jatkosuunnittelun pohjaksi.
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Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehdot: VE1
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Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehdot: VE1, näkemät
Sinisellä rasterilla on esitetty
vaadittu liittymänäkemäalue
Viulukonsertonkadulta aukion
suuntaan ja päinvastoin.
Näkemäalueen tulee olla
vapaa näkemiä rajoittavista
rakenteista tai kasvillisuudesta.
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Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehdot: VE1, ajouratarkastelut

Liittymässä kääntyvä puoliperävaunu hyödyntää molempien
ajosuuntien kaistoja, mikä liikenneympäristön luonteen vuoksi
voidaan sallia. Tiukin kääntyminen Viulukonsertonkadulta
Viulukonsertonkujalle vaatii koko ajoradan verran tilaa.
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Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehdot: VE2
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Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehdot: VE3

Viulukonsertonkadun ja
Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehdot: VE2 ja
VE3, ajouratarkastelut
Liittymässä kääntyvä puoliperävaunu hyödyntää
liittymän keskialuetta jonkin verran, joka täytyy
huomioida jatkosuunnittelussa. Keskialueen
ylittyminen voidaan joko sallia fyysisillä ratkaisuilla
(esim. loivemmat reunakivet ylityskohdissa ja
nupukiveys) tai muokkaamalla liittymän geometriaa
paremmin ajouria myötäileviksi.
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Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan
liittymävaihtoehtojen vertailu
VE 1: T‐liittymä

VE 2: kiertoliittymä

+

+

+
+

‐
‐

Turvallisin ratkaisu jalankulun ja pyöräliikenteen
kannalta
Helpommin sovitettavissa tiiviiseen
kaupunkiympäristöön
Vähentää Viulukonsertonkujan houkuttelevuutta
reittinä tilanteessa, jossa läpiajo pysäköintilaitoksiin
on rakenteellisesti mahdollista
Autoliikenteen nopeudet aukion kohdalla voivat olla
kovempia riippuen aukion ratkaisuista
Viulukonsertonkujalta vasemmalle kääntyminen voi
olla hetkittäin runsasta, aiheuttaen viivytystä
huipputuntien aikana

+
+

‐
‐

Helpottaa Viulukonsertonkujalta vasemmalle
kääntymistä Viulukonsertonkadulla
Ympyrän kaarretta voidaan hyödyntää autolla
saattamiseen/kääntymiseen
Mahdollisten näkemäongelmien riski
ajoneuvoliikenteen välillä pienempi
Alueen jalankulkupainotteisuus kärsii ja
liittymäalueelle jää vähemmän tilaa jalankululle
Enemmän tilaa vaativampi ratkaisu, joka voi
muodostua haasteeksi tiiviissä kaupunkirakenteessa
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Yhteenveto Viulukonsertonkadun ja
Viulukonsertonkujan liittymävaihtoehdoista
 Liittymän toteuttaminen T‐liittymänä tai ympyrän muotoisena liittymäalueena ovat molemmat toteuttamiskelpoisia
vaihtoehtoja.
 Jalankulun kannalta ympyrävaihtoehto on huonompi sen vievän tilan johdosta, joka vie tilaa jalankululta
liittymäalueella.
 Pyöräliikenteen kannalta molemmat liittymävaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, mutta ympyrävaihtoehdossa on
kiinnitettävä erityistä huomiota liittymän poistumishaarojen geometriaan (autoliikenteen ajonopeuksien hillintä)
sekä pyöräliikenteen selkeisiin järjestelyihin liittymäalueella.
 Ympyrän muotoinen liittymä / kiertoliittymä voidaan paremmin integroida osaksi kaupunkikuvaa ympyrään
sijoitettavalla taiteella tai muilla visuaalisesti miellyttävillä ratkaisuilla, mutta ratkaisun tilantarve on T‐liittymää
suurempi.
 Kaikissa vaihtoehdoissa autoliikenne on eroteltava muusta liikkumisesta erityisesti aukion reunalla, jossa suositellaan
pollareiden käyttöä.
 Molemmilla vaihtoehdoilla voidaan sijoittaa saattopaikkoja kadun varteen sekä mahdollistaa saattolenkin
toteuttaminen torialueelle, jonka tarkempaa käyttöä on vielä harkittava.

Jalankulun näkökulmasta T‐liittymävaihtoehto on suositeltavampi, mutta suunnittelua voidaan toistaiseksi
jatkaa molempien vaihtoehtojen pohjalta

