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- Vuorokaudessa kahdessa datacenter yksikössä on arviolta yhteensä n. 120 autoliikenteen 
käyntiä, eli alueelle saapuu 120 autoa ja sieltä poistuu 120 autoa 

- Oletettu autoliikenteen jakautuminen prosentteina => Kehä III:n eritasoliittymien ramppeihin: 
pohjoiseen 40% ja etelään 40%, Auroranportille: 15% sekä Matalajärventielle: 5% 

-> Kehä III pohj. saapuu / poistuu n. 50 autoa / vrk, Kehä III etl. saapuu / poistuu n. 50 autoa / 
vrk, Auroranportti saapuu / poistuu n. 20 autoa / vrk, Matalajärventie saapuu / poistuu n. 10 
autoa / vrk 

- Kehä III:n ramppien kuormitus kasvaa laskennallisesti arvioituna n. 2% 

- Auroranportin suunnan kuormitus kasvaa laskennallisesti arvioituna alle 1% 

- Matalajärventien kuormitus kasvaa laskennallisesti arvioituna alle 1% 

- Suurin vaikutus liikenteen määrällisellä lisääntymisellä on Hepokorventien päässä, jossa lisäys 
on hyvä huomioida mm. katujärjestelyjen suunnittelussa. Määrällisesti liikenne on kuitenkin 
tässäkin kohden vielä melko vähäistä, eli n. 500 – 600 autoa / vrk. 



RAKENNUSTYÖNAIKAINEN LIIKENNE 

� Rakennustyönaikaisen liikenteen määrään vaikuttaa useita, vielä avoimia olevia näkökohtia 
mm.: 

� Töiden aikataulutus, rakennetaanko kumpaakin tonttia samaan aikaan lomittain 

� Rakennustyömaan logistiikan ja varastointitilan järjestäminen 

� Työmaasuunnittelu 

� Työmaajärjestelyt - Millaisia huippuja työmaaliikenteeseen syntyy 

� Työmaalogistiikka 

� Kuljetukset – esim. kuinka paljon pystytään hyödyntämään maamassoja alueen sisäisesti 



RAKENNUSTYÖNAIKAINEN LIIKENNE 

� Oletuksia työmaajärjestelyistä työmaaliikenteen määrän pohjaksi: 
� Työmaalta ajetaan paljon maamassoja ulos 

� Työmaalla ei järjestetä kovin suurta varastointia 

� Eteläistä ja pohjoista tonttia rakennetaan samaan aikaan 

� Työmaa toteutetaan vuorotyönä – töitä tehdään n. 15 h / vuorokausi 

� Työmaalle tuodaan jonkin verran korvaavia maamassoja 

� Vilkkaimmaksi vaiheeksi on arvioitu maanrakennus- / perustustyöt. Talonrakennusaiheessa alueelle arvioitu saapuvan muutamia (noin 4 – 
6) elementtirekkoja / vuorokausi 

� Hyvin alustava arvio työmaan tuottamasta maksimiliikennemäärästä: 

� Alueen työmailla samaan aikaan 5 rakennuspistettä, 1 kaivukone / rakennuspiste, yhtä kaivukonetta kohden tunnissa 15 kuorma-autoa 

-> 5 x 15 x 15 = 1125 ajon. / vrk.  

-> Lisäksi korvaavien maamassojen ajoa on arvioitu olevan puolet pois ajettavista 560 ajon. 

-> Työmaahenkilökuntaa arvioitu saapuvan autolla vuorokaudessa 200 henkilöä 

Yhteensä arviossa alueella kävisi rakentamisenaikana liikenteen osalta vilkkaimpana ajankohtana n. 1500 – 2000 ajoneuvoa 



RAKENNUSTYÖNAIKAINEN LIIKENNE 

� Työmaan toiminnallisuuden osalta on hyvä varmistua, että työmaalle pääsyä odottavat 
ajoneuvot eivät jonoutuisi katuverkkoon. Tilannetta voitaisiin kehittää mm. rakentamalla 
ainakin osa uutta katuyhteyttä, jolloin yhteys palvelisi myös työmaata ja työmaa-ajoneuvot 
mahtuisivat jonottamaan tarvittaessa yhteyden varrelle. 

� Alueen sisäinen työmaatie voitaisiin järjestää myös siten, että ajoneuvot voivat ajaa ”lenkin” 
nokka edellä, eikä peruuttamistilanteista muodostu tukkeita työmaan liikenteeseen 

� Työmaalla työskenteleville on hyvä varata riittävän suuri väliaikainen pysäköintialue, esim. 
noin 200 paikkaa. 


