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Liittymälaskennan tulokset
Liittymä 1 Niittyportti/Koulusillankuja/Niittysillankäytävä
§ Liittymässä suoritettiin liittymälaskennat 12.11.2019 7.30 – 9.30

• Aamuhuipputunti ajoittui 7.45 – 8.45
• Selkeä piikki liikenteessä 8.15 – 8.30, sekä koulun saattoliikennettä että

pysäköintialueelle saapumista
• Jalankulkijat ja pyöräilijät laskettiin ja havaittiin, että itäinen suojatie Niittyportin yli oli

selvästi vilkkain
‒ 20 jalankulkijaa ja 10 polkupyörää itäisellä suojatiellä (koululaisten saapumisreitti

etelästä)
‒ Marraskuun laskenta-ajankohta pienentää varsinkin pyöräilijöiden määrää

§ Aamuhuipputuntia pidetään mitoittavana tekijänä koulun saattoliikenteen
takia

§ Koulun saattolenkin (Koulusillankuja) toiminnassa ei havaittu ongelmia
• Saattoliikennettä jonkin verran myös Niittyportin varrella

§ Pieniä hetkellisiä häiriöitä aiheutui liittymässä kun sekä pysäköintialueelle
että koulun saattolenkille oli yhtäaikaisia menijöitä
• Suuri osa autoista ajoi saattolenkin läpi pysäköintialueille koulun pihalla (koulun

henkilökunnan pysäköinti)
• Taksit ajoivat koulun portille
• IF:n konttorin taksiliikennettä aamuhuipputunnin aikana 9 ajoneuvoa

Liittymä 2 Niittyportti/Niittysillankulma/Niittypuistonkuja
§ Viereisessä Niittyportin ja Niittysillankulman liittymässä tehtiin myös lyhyt

laskenta
• Toimivuudessa ei havaittu ongelmia
• Selvästi vilkkain suunta oli Niittysillankulmalta vasemmalle Niittyportille
• Tässä liittymässä jalankulkijoita eniten Niittysillankulman ylittävällä suojatiellä
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Taksit

Liikennelaskennan tulokset 12.11.2019 (AHT)

Huomiot

Taksit



Liikenne-ennuste 2040
§ Aamuhuipputunti mitoittava, johtuen koulun saattoliikenteen ja työmatkaliikenteen ajoittumisesta samaan

aikaikkunaan
• Paljon kääntyviä ajoneuvoja ja hetkellisten liikenteellisten häiriöiden mahdollisuus melko suuri
• Noin 15 minuutin jakso ennen koulun alkamista vilkkain

§ Myös alueen muu täydennysrakentaminen on huomioitu liikennemäärien kasvuna (Niittykallio ja Niittyportti)
• Niittykallion alueen liikenteen arvioidaan saapuvan Haukilahdenkadun kautta Niittyportille ja näin lisäävän liikennettä

Niittyportilla Niittysillankulmasta länteen
• Niittyportilta on mahdollisuus myös läpiajoon Niittytaipaleelle
• Koulun ja uuden korttelin kohdalla liikennemäärien arvioidaan kuitenkin kasvavan, sillä läpiajoliikenne Merituulentieltä

Niittyportin kautta Niittykallion alueelle on mahdollinen, erityisesti Tapiolan suunnasta saavuttaessa
§ Uuden korttelin liikennetuotos muodostuu korttelin autopaikkojen ja IF:n pääkonttorin saaton liikenteestä. Kortteliin

rakennetaan 350 autopaikkaa
• IF:n konttorin nykyisten 177 autopaikan ja asuinkorttelin 240 autopaikan tarve on ratkaistu 350 autopaikan pysäköintihallilla
• Noin 10% vuorottaiskäyttö, asuinkäytössä pysäköinti tarve keskittyy eriaikoihin kun toimistotiloilla

§ Tutkittuun liittymään ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu lisäkaistoja tai liikennevaloja
§ Uusi kortteli on ajoneuvoliikenteen osalta tavoitettavissa Haukilahdenkadun ja Merituulentien liikennevaloliittymien

kautta
§ Kävelijöiden ja pyöräilijöiden reitit:

• Niittykummun koulun koululaisten reitti Länsiväylän suunnasta etelästä kulkee IF:n konttorin tontilla sijaitsevan nykyisen reitin
kautta ja Niittyportin ylitys tapahtuu liittymän itäpuolella

• Lännestä saapuvat koululaiset ylittävät Niittysillankulman korotetulla suojatiellä
• Hankkeessa varaudutaan Niittyportin eteläreunan jk+pp reittiin korttelin kohdalla. Näin uuden korttelin alueelta on hyvät

jalankulun ja pyöräilyn reitit joka suuntaan
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Taulukko 1: Liittymän palvelutason selitys ja suhde odotusaikoihin (HCM 2000)

Taulukko 2: Valo-ohjaamattoman liittymän kuormitusasteensuhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkaisuuteen

Kuormitusaste Toimivuus Ruuhkautuminen

< 0,5 Hyvä Ei ruuhkia.

0,5 … 0,7 Tyydyttävä Satunnaisia ruuhkia.

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 Ylikuormittunut, pahoja ruuhkia.

Palvelutaso Kuvaus Kiertoliittymän ja valo-ohjaamattoman
liittymän keskimääräinen odotusaika (s)

A Erittäin hyvä ≤ 10

B Hyvä > 10 ja ≤ 15

C Tyydyttävä > 15 ja ≤ 25

D Välttävä > 25 ja ≤ 35

E Huono > 35 ja ≤ 50

F Erittäin huono > 50

Toimivuustarkastelujen määritelmät



Liikennemäärät, kuormitusaste ja palvelutasot
AHT (2040)

[Esittäjän nimi]
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Palvelutasoluokitus:

Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä
Huono
Erittäin huono

A
B
C
D
E
F

§ Simulointi tehty Synchro 10 -ohjelmistolla
§ Aamuhuipputunti mitoittava
§ Liikennemäärät on laskettu liikennelaskennan huippuvartin perusteella (kerrottu neljällä), jolloin

on saatu maksimaalinen liikennemäärä huipputunnille
• Liikennemäärissä on huomioitu koko asukkaille tarkoitetun pysäköintitilan tyhjeneminen aamun

huipputunnin aikana (240 ap)
• Pysäköintilaitokseen saapuvien määräksi on arvioitu 155 ajoneuvoa (noin 90% nykyisestä kapasiteetista)
• Kävelijöiden määrä on kaksinkertaistettu laskennoista (kausivaihtelu)

§ Liittymä toimi erittäin hyvin simuloinnissa
• Ruuhkapiikissä liittymässä voi tapahtua hetkellistä jonoutumista kääntyville



Yhteenveto ja johtopäätökset/ Ajoneuvoliikenne
§ Uusi kortteli lisää merkittävästi liikennemääriä Niittyportilla

• Liikennemäärät yli kaksinkertaistuvat Niittyportilla, selvät piikit syntyvät
aamulla asuinalueelta lähtevistä ja iltapäivällä palaavista matkoista, muina
aikoina liikenteen kasvu on tasaisempaa

• Vaikka liikennemäärät kasvavat ovat liikennemäärät silti maltillisia alueen
katuverkolla

• Niittykallion alueelle suuntautuvaa läpiajoliikennettä on arvioitu aiempien
selvitysten perusteella ja liikenne suuntautuu pääasiallisesti
Niittysillankulman kautta Haukilahdenkadulle

§ Liittymien ei havaittu tarvitsevan ajoneuvoliikenteen
parantamistoimenpiteitä simuloinnin perusteella
• Käytetyt liikennemäärät edustivat arvioitua maksimiliikennettä
• Nykyisen toimistalon eteen suunniteltu kääntöpaikka saattoliikenteelle

§ Koulun alkamisajankohtana alueella saattaa esiintyä hetkellisiä
häiriöitä liikenteen sujuvuuteen
• Tämä on lyhyt n. 15 min aikajakso aamulla

§ Mikäli läpiajoliikenne Niittyportilla lisääntyisi merkittävästi, kärsisivät
sivuteiltä liittyjät
• Läpiajoliikennettä voidaan hillitä liikenteen hidastamisella ja opastuksella

(mm. Niittykallion alueelle opastus Haukilahdenkadun kautta)
• Alue ei ole houkutteleva läpiajoliikenteen näkökulmasta nykytilanteessa

(hyvä ja saavutettava pääkatuverkko kohteen ympärillä)
§ Alueelta on mahdollisuus poistua kolmen liittymän kautta, mikä jakaa

liikenteen usealle liittymälle ja sujuvoittaa katuverkon toimintaa
• Liittymä Merituulentielle suunnittelualueen pohjoisosassa
• Kaksi liittymää Haukilahdenkadulle sekä etelän että pohjoisen suuntaan

suunnittelualueen länsiosassa (toinen suuntaisliittymä etelään)
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Yhteenveto ja johtopäätökset/Jalankulku ja pyöräily,
liikenneturvallisuus
§ Alueelta on hyvät ja lyhyet yhteydet joukkoliikenteen

pysäkeille sekä kaupoille, mikä lisää kävelyä ja pyöräilyä
alueella
• Kävely- ja pyöräilyreitit ovat alueella laadukkaat ja kattavat
• Koulureitit säilyvät ennallaan ja niiden turvallisuutta parantavat

korotetut suojatiet
§ Jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi

alueella on jo käytetty alhaista nopeusrajoitusta 30 km/h
§ Uuden korttelin kohdalle varataan tila jalankulun ja pyöräilyn

yhdistetylle reitille, joka täydentää alueen reittejä
• Tämä uusi reitti edellyttää myös suojatietä Niittysillankulman

liittymän itäpuolelle ja lyhyttä yhteyttä suojatieltä
Niittysillanpolulle

§ Uuden korttelin jalankulkuyhteydet turvataan jalkakäytävällä
pysäköintiajoyhteyden länsipuolella

§ Korotettujen suojateiden rakentaminen parantaa kävelijöiden
ja pyöräilijöiden turvallisuutta (osa nykyisistä korotettuja)

§ Koulun ja uuden korttelin liittymäalueen korotus lisää
suojateiden turvallisuutta
• Liittymän korotus vaatii tarkemman suunnittelun, mutta mm.

saatto-/kadunvarsipysäköinti Niittyportilla lyhenee muutamilla
metreillä (1 AP)
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