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Technopolis Innopoli 4:n liikenteellinen toimivuustarkastelu

‒ Tarkastelussa Innopoli 4:n uuden
maankäytön ja pysäköintitalon vaikutus
iltahuipputunnin liikenteen toimivuuteen

‒ Liikennemääränä vuoden 2035
ennusteen iltahuipputunti, johon on
lisätty Innopoli 4:n toimistokorttelin
liikennetuotos (32 500 k-m², sisältää
vaiheet 1-5)

Muutokset liikennejärjestelyissä

‒ Innopoli 4:n pysäköinti Tekniikantien
länsipuolella pysäköintitalossa

‒ Asuntokorttelin liikenne kulkee
pohjoisesta Maarintien kautta

‒ Maarintie on muutettu Tekniikantien
suhteen pääsuunnaksi ja liittymään on
lisätty valo-ohjaus

‒ Simuloitu Vissim-
mikrosimulointiohjelmalla

‒ Huomioitu jalankulku- ja
pyöräilyliikenteen vaikutus
sekä joukkoliikenne
valoetuuksineen

‒ Tuloksissa kymmenen
simulointiajon keskiarvo

8.4.2022
Pysäköintitalo

22 500 k-m²
32 500 k-m²

Asuntokortteli
Toimistokortteli

Innopoli 4

360
autopaikkaa

Kehä I
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Liikenne-ennuste: keskimääräinen vuorokausiliikenne KAVL 2035 uudella maankäytöllä

Liikennemäärän lähtötiedot:
Tekniikantien yleissuunnitelman liikenne-
ennuste ja toimivuustarkastelu

‒ Kehältä Tekniikantielle saapuvan
ja sieltä poistuvan liikenteen
jakauma on iltahuipputunnin
simulointimallissa 29 % / 71 %;
tässä jatkotarkastelussa on
käytetty samaa jakaumaa

‒ Lähde: Tekniikantien
yleissuunnitelma, Espoon
kaupunki ja AFRY Finland Oy
12.11.2021

Synchro-simuloinnin kuormitusasteet
ja liikennemäärät iltahuipputunnin

ennusteliikenteellä

‒ Vuoden 2035 liikenne-ennusteessa on otettu
huomioon maankäytön muutokset viimeisimpiä
Innopoli 4:n suunnitelmia lukuun ottamatta

‒ Tekniikantien vuorokausiliikenne kasvaa
4 950 – 9 000 autoon/arkivuorokausi

‒ Kasvu on noin 10 – 24 % nykyliikenteestä

‒ Maarintiellä kasvu on 33 – 65 %

‒ Maarintien ja Tekniikantien liittymä on kuormitetuin

‒ Simuloitu Synchro 7 / Simtraffic –ohjelmalla,
huipputunnin liikennemääräksi arvioitu 10 %
vuorokausiliikenteestä
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‒ Tekniikantien keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä (KAVL)
Tietotien pohjoispuolella on vuosina 2016-2019 keskimäärin noin 8 000
ajoneuvoa, vuonna 2019 suurimmillaan 9 915 ajon./vrk

‒ Liikennelaskentatiedot Tekniikantiellä Tietotien liittymän pohjoispuolen
poikkileikkauksesta tuottavat kolmen arkipäivän iltahuipputuntien
keskiarvoksi 979 ajoneuvoa

‒ Laskennan ajankohta tiistai – torstai 19.-21.11.2019
‒ Tekniikantien pohjoisosan liikenteen iltahuipputunti on 10 % vuoden 2019

arkivuorokausiliikenteestä (9 915 ajon./vrk)
‒ Aiemman tarkastelun suuntajakaumalla (29 % pohjoisen tulosuunnasta ja 71 %

etelän tulosuunnasta) ajoneuvoliikennemäärä Tekniikantien eteläosassa Tietotien
pohjoispuolella on 695 ajoneuvoa etelästä pohjoiseen ja 284 ajoneuvoa
pohjoisesta etelään; vuoden 2035 ennustelmallissa vastaavat määrät ovat 615
ajoneuvoa etelästä pohjoiseen ja 280 ajoneuvoa pohjoisesta etelään

‒ Koska KAVL-ennuste tuottaa vuoden 2035 ennustemalliin verrattuna 80
ajoneuvoa suuremman liikenteen etelästä pohjoiseen, lähtötietojen
tasapainotuksen vuoksi simulointimallista ei ole poistettu toimistokorttelin
liikennetuotosta (11 000 k-m² = +60 ajoneuvoa etelästä pohjoiseen)
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Tun liikenne

ke to pe
la su KAVL vko 47 vko 36
vko 31 vko 28 vko 23

Liikennelaskentatiedot Tietotien pohjoispuolen poikkileikkauksesta 19.-21.11.2019.
Lähde: Espoon kaupungin karttapalvelu

Toimivuustarkastelun lähtökohdat

‒ Innopoli 4:n liikennetuotos kasvaa aiemmasta noin kolminkertaiseksi

‒ Tekniikantien vuoden 2035 ennusteliikennemääriin on lisätty Innopoli 4:n
toimistokorttelin (32 500 k-m²) liikennetuotos

‒ Kaikki pysäköintitalosta poistuva liikenne kulkee pohjoiseen Kehä I:n suuntaan,
mikä simuloi Tekniikantien etelän tulosuunnalla pahinta mahdollista tilannetta

‒ Innopoli 4:n toimistokorttelin ajoneuvojen saapuminen ja poistuminen siirtyy
tarkastelussa kadun itäpuolelta pysäköintitaloon kadun länsipuolelle, mikä
kasvattaa hieman Tekniikantien ylittävää suojatieliikennettä

Liikennemäärän lähtötiedot:
Espoon kaupungin karttapalvelu
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Toimistokortteli: 32 500 k-m²

Lähde: Ympäristöministeriön julkaisu ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” (2008)

‒ Toimistotyöpaikka-alue, jossa arviolta 3,5 kävijää / 100 k-m² ja 0,35
tavaraliikenteen käyntiä / 100 k-m²

‒ Sisältää työntekijöiden matkojen lisäksi työasiointimatkat ja muut
toimistoihin tehtävät asiointimatkat

‒ Henkilöautojen keskimääräinen kuormitusaste työmatkoilla on
1,11 henkilöä

‒ Henkilöauton kulkutapaosuus työmatkoilla on 63 %
‒ Toimistotyön ja toimistoasioinnin matkoilla

osuus on 57 %, käytetty suurempaa osuutta

‒ 32 500 k-m² / 100 * (3,5 kävijää / 1,11 henkilöä *
0,63 + 0,35 tavaraliikenteen käyntiä) = 325 *
2,336 = yhteensä 759 käyntiä vuorokaudessa

‒ Iltahuipputunnin aikana (klo 16‒17) toimisto-
korttelin liikennetuotos on 1,4 % saapuvista ja
23,3 % lähtevistä vuorokauden matkoista
à 11 saapuvaa ja 177 lähtevää ajoneuvoa

Innopoli 4:n
liikennetuotos (1/2)
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‒ Vuorokauden aikana 5,08 kotiperäistä saapuvaa tai lähtevää
matkaa / 100 k-m²à 5,08 * 225 = 1 143 matkaa / vrk

‒ Asuntoihin suuntautuvien vierailumatkojen korjauskerroin
1,22 = 1 394,46 saapuvaa tai lähtevää matkaa / vrk

‒ Kulkutapa: 45 % henkilöautolla, jossa keskimääräinen
henkilöluku 1,56à 1 394,46 * 0,45 / 1,56 / 2 = 201
henkilöautokäyntiä / vrk

‒ Yhteen käyntiin sisältyvät meno- ja paluumatkat, jotka toteutuvat
vuorokauden aikana, joten matkojen suuntajakauma on 50 % /
50 %à käyntien määrä * 2 = 201 saapuvaa ja 201 lähtevää
henkilöautomatkaa / vrk

Lähde: Ympäristöministeriön julkaisu ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” (2008)

‒ Iltahuipputunnin aikana (klo 16‒17) asumisen liikennetuotos on
12,7 % saapuvista ja 6,1 % lähtevistä vuorokauden matkoista
à 26 saapuvaa ja 12 lähtevää ajoneuvoa

Asuminen: 22 500 k-m²

Innopoli 4:n
liikennetuotos (2/2)
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Valo-ohjelma
Maarintie – Tekniikantie

A1

A2

A5

A3
A4

A62 31

J8J7

J9

J11

J10

KIERTOAIKA 100 s,
ILTARUUHKA

Maarintie – Tekniikantie

11

A2

J9

A4

Oma
pyyntö

Oma
pyyntö

20 – 40 s 5 – 30 s 0 – 20 s

0 – 8 s

‒ Pääsuunta muuttuu Tekniikantieltä Maarintielle, lisäksi uudet
suojatiet valoliittymän länsi-, etelä- ja pohjoispuolille

‒ Liikennevalojen simuloinnin oletuksena on yhteenkytkentä
Maarintien viereisiin valoliittymiinà kiinteä 100 sekunnin kiertoaika

‒ Lännessä Kehä I:n ja idässä Maarinrannantien valoliittymät sijaitsevat lähellä,
noin 80 metrin päässä

Valo-ohjelma

‒ Idästä vasemmalle kääntyvä kaista (A4) saa jonoutuessaan
jälkivihreän vaiheessa 11 (ei vaikutusta iltaruuhkassa)

‒ Tekniikantieltä vasemmalle kääntyminen on ohjattava omassa
suojatussa vaiheessaan, koska vasemmalle kääntyminen tapahtuu
kahdelta kaistaltaà pääsuunnan ylittävä suojatie tarvitsee
käytännössä oman vaiheen

‒ Vaiheen 3 vihreä aloitetaan opastinryhmien A6, J10 tai J11 omasta
pyynnöstä, ilman pyyntöä siirrytään vaiheesta 2 vaiheeseen 1

‒ Vaiheessa 2 lännestä oikealle kääntyminen (A3) on kielletty, koska
jalankulkuvihreä J7:n tulee alkaa vaiheessa 1 ennen oikealle kääntyvien
vihreää

‒ Jatkosuunnittelussa Maarintien ylittävän suojatien toimivuutta heikentävää
vaikutusta on mahdollista pienentää vaihtamalla vaiheiden 2 ja 3 paikkoja ja
jatkamalla suojatien eteläosan J11 (kolmen kaistan ylitys) vihreää ryhmän A5
vaiheessa; tarkempi valo-ohjelman toimivuus riippuu viereisten liittymien
valo-ohjelmista ja niiden yhteenkytkennästä
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750

15

300
276

790
7

15 ap
78 ap

14 ap
(vieras)

+ taksi,
jakelu,
saatto

12
26

15
20

11

177
15

Simulointimallin
liikennemäärät
Iltahuipputunti

‒ Lähtötietona vuoden 2035
iltahuipputunnin ennusteliikennemäärä,
johon on lisätty pysäköintitalon kautta
kulkeva Innopoli 4:n toimistokorttelin
liikennetuotos

‒ Suurimmat liikennevirrat kulkevat
Tekniikantiellä etelästä pohjoiseen sekä
Maarintiellä idästä länteen, noin 800 ajon./h

‒ Kaikki Innopoli 4:n toimistokorttelin
lisäliikenne kulkee tarkastelussa
pysäköintitalon ja Kehä I:n välillä

‒ Lähes kaikki Tekniikantieltä pohjoiseen
kulkevat kääntyvät vasemmalle Kehä I:n
suuntaan

‒ Iltahuipputunnin aikana pysäköintitalon
autopaikoista tyhjenee 49 % (Innopoli 4:n
toimistojen poistuva liikennevirta, 177/360 ap)

huolto

Innopoli 4

Asuntokortteli

Toimistokortteli

360 ap
Pysäköintitalo

11 saapuu,
177 poistuu

‒ Simulointimallissa on huomioitu jalankulku- ja
pyöräilyliikenne sekä joukkoliikenne

‒ Kävely ja pyöräily eritelty, yhteensä noin 50 kulkijaa yhtä
tulosuunnan kaistaa kohden

‒ Joukkoliikenne Kehä I:n ja Tekniikantien välillä on simuloitu
nykyisen iltahuipputunnin vuoroilla: 22 linja-autoa pohjoisesta
etelään ja 22 linja-autoa etelästä pohjoiseen (linjat 111, 550 ja 555)

‒ Joukkoliikenne saa etuuden Maarintien – Tekniikantien
valoliittymässä lännen ja etelän tulosuunnissa

Kehä I
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Keskiarvo
Hetkellinen maksimi

Jonopituus (m) Liikennevirrat

Toimistokortteli

Asuntokortteli

P

P

Iltahuipputunnin liikenteellinen toimivuus

‒ Suurimmat liikennevirrat etelästä ja
idästä jonoutuvat herkästi valoliittymässä

‒ Valoliittymän palvelutaso on
Maarintien pääsuunnalla välttävä,
Tekniikantiellä huono; välityskyky on
lähellä ylärajaa mutta ei ylity

‒ Maarintien tulosuunnan jonot
ovat pitkiä, koska yksikaistainen
osuus rajoittaa välityskykyä ja
kasvattaa tulosuunnan vihreän
ajan tarvetta

‒ Pääsuunnan ylittävä
länsipuolen suojatie tarvitsee
pitkän vihreän omassa
vaiheessaan, mikä heikentää
liittymän muiden
liikennevirtojen toimivuutta

‒ Tekniikantien tulosuunta jonoutuu
säännöllisesti liikennevalojen kohdalla

‒ Tekniikantie jonoutuu hetkellisesti koko matkalta
‒ Pysäköinnistä poistuvat pääsevät hyvin kääntymään

vasemmalle, koska pääsuunnan jonot ovat jaksottaisia;
ajoneuvon keskimääräinen viivytys pysäköinnistä
Kehä I:lle on 1,5 minuuttia

‒ Järjestelyt ja uusi maankäyttö aiheuttavat iltaruuhkassa
hetkittäin pitkiä jonoja ja Tekniikantien tulosuunnassa
keskimäärin noin minuutin pituisia viivytyksiä

‒ Alueen liikenteellinen toimivuus on ajoittain heikko,
mutta ei aiheuta laajempia häiriöitä


