
Bokylä Mäkkylän 
liikenteellinen 
toimivuustarkastelu 

Tarkastelussa liikenteen nykytilanne aamu- ja 
iltahuipputunnilla sekä Mäkkylänkujan uuden 
maankäytön vaikutus liikenteen toimivuuteen 

Lähtötietona aamu- ja iltahuipputunnin 
liikennelaskenta 26.8.2020 

Mäkkylänkujalle on suunnitteilla asumista 14 820 
k-m 2 ja päivittäistavarakauppa 2 000 k-m2 

Asumiselle yhteensä 757 autopaikkaa (7 ap / 85 k-m 2} 

Liiketiloille yhteensä 69 autopaikkaa (7 ap / 50 k-m 2} 

Yleiselle pysäköinnille yhteensä 24 autopaikkaa 

Nykytilanteessa Mäkkylänkujalla sijaitsevat koulu, päiväkoti ja 
taitei/ijatalo,- liikennemäärä on molemmilla tulosuunnilla noin 
50 ajon./h 

Ennustetilanteessa Mäkkylänkujan nykyliikennemäärä on 
korvattu suunnitellun asumisen ja kaupan liiketilojen 
Ii i ken ne tuo toksella 

Huom: järjestelyiden toimivuuden varmistamiseksi kaupan 
liikenteen mitoitustilanne iltahuipputunnilla on laskettu 
suurimmalla autovyöhykkeen liikennetuotoksella, jossa 
henkilöautojen ku/kutapaosuus on 63 % ; autopaikkojen 
riittävyyden suhteen henkilöautojen ku/kutapaosuus 
kauppamatkoilla tulisi olla alle 50 % (iltahuipputunnin 
teoreettisessa maksimissa 300 kauppaan saapuvaa autoa, 
kun viipymä on puoli tuntia= (69 ap • 2)/ 300 ajon.= 0 ,46; 
henkilöautojen ku/kutapaosuus tulee olla korkeintaan 46 %, 
vrt. ohjeissa joukkoliikennevyöhykkeen ku/kutapaosuus 44 % } 

Simuloitu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla 
Tuloksissa huomioitu viiden simulointiajon keskiarvo 
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Bokylä Mäkkylän liikenteellinen toimivuustarkastelu 
Nykytilanteen liikennemäärätiedot 

Liikennelaskennan tulokset 

Suurimmat nykytilanteen liikennevirrat 
kulkevat Mäkkylän puistotiellä, aamulla 
pohjoisen ja illalla etelän tulosuunnassa 

Mäkkylänkujalla nykytilanteessa koulu, 
päiväkoti ja taiteilijatalo 

Mäkkylänkujan nykyinen 
tulosuunnittainen liikennevirta aamu- ja 
iltahuipputunnilla on noin 50 ajoneuvoa 
tunnissa 

Aamuhuipputunti: 52 saapuvaa ja 52 
lähtevää henkilöautoa 

1/tahuipputunti: 44 saapuvaa ja 52 
lähtevää henkilöautoa 

Aamuhuipputunnin aikana paljon 
lännestä Mäkkylänkujalle kääntyviä (49 
ajon./h) sekä Mäkkyläntien liikennettä 
idästä länteen (130 ajon./h) 

Liikennemäärän kasvaessa nykyisestä 
Mäkkylän puistotien ja Mäkkylänkujan 
lyhyt liittymäväli voi mahdollisesti 
aiheuttaa liikenteellisiä häiriöitä 
Mäkkyläntiellä 

1/tahuipputunnilla alueen kokonais
liikennemäärä on noin 74 % aamua 
suurempi; iltaruuhkassa liikennevirrat 
jakautuvat verkolle tasaisemmin 
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Ennusteen liikennetuotosluvut 
kerrosalaneliömetrien mukaan 
Kerrosalaa yhteensä 16 820 k-m2 

Asuminen: 14 820 k-m2 

Huom: ka ikkiin matkoihin 
ja käynteihin sisältyy 
meno ja paluu, minkä 

vuoksi poikkileikkausten 
ajoneuvomäärä on 

kaksinkerta inen 
verrattuna matkojen tai 

käyntien määrään 

Vuorokauden aikana 4,38 kotiperäistä matkaa /100 k-m2 ➔ 4,38 * 148,2 
= 649 matkaa / vrk 

Kulkutapa: 59 % henkilöautolla, jossa keskimääräinen henkilöluku l,56 ➔ 
649 * 0 ,59 / 1,56 = 245 matkaa/ vrk 

Ajoneuvoja poikkileikkauksessa: 245 matkaa • 2 = 490 ajoneuvoa/ vrk 

Aamuhuipputunnin aikana (klo 7-8) saapuu 1,0 % ja lähtee 14,7 % 
vuorokauden matkoista ➔ 2 saapuvaa ja 36 lähtevää ajoneuvoa 

lltahuipputunnin aikana (klo 16-17) saapuu 13,4 % ja lähtee 4,9 % vuorokauden 
matkoista ➔ 33 saapuvaa ja 12 lähtevää ajoneuvoa 

Ajoneuvoja poikkileikkauksessa: 33 + 72 = 45 ajoneuvoa/ iltahuipputunti 

Päivittäistavarakauppa: 2 000 k-m2 (suuri supermarket) 

Keskimäärin 240 käyntiä/ 100 myynti-m2 = 4 800 kävijää/ vrk 

Henkilöautojen kulkutapaosuus 63 % ja keskimääräinen kuormitusaste 1,68 ➔ 
4 800 * 0 ,63 / 1,68 = 1 800 käyntiä/ vrk 

Ajoneuvoja poikkileikkauksessa: 7 800 käyntiä • 2 = 3 600 ajoneuvoa/ vrk 

Aamuhuipputunnin aikana saapuvia on 2 % ja lähteviä l % 
vuorokausi liikenteestä ➔ 36 saapuvaa ja 18 lähtevää ajoneuvoa 

lltahuipputunnin aikana saapuvia on 10,5 % ja lähteviä 10,0 % 
vuorokausiliikenteestä ➔ 189 saapuvaa ja 180 lähtevää ajoneuvoa 

Ajoneuvoja poikkileikkauksessa iltahuipputunnilla: 789 + 780 = 369 ajoneuvoa 

Asukkaiden matkatuotosluvut. ku lku tapajakauma ja henklloautosuorite (koko vuoden keskiarvo) 

Alueluokka Kotiperäis- Kotiperaista Kulkutapa Henki-
tä matkaa/ matkaa/ (osuus tehdylsta matkoista.%) IOauto-
asukas. vrk 100 k-m'. vrk 

ja lan pol- hen- linja• metro. lahi- suorite 
(saapuvaa (saapuvaa 101 ku- kllö- auto raitio- juna 

(km/ 
IOl liJhlevdd) ldhtevdi!) 

pyora auto vaunu asukas/ 
vrk) 

jalankulku -
2.29 5.18 15 % 4 % 21 % 10 % 17 % 1% 10.7 Helsinki. vyöhyke 

Espoo. 
joukkoliiken-

Vantaa ja 
nevyöhyke 

2.22 5.08 26 % 7 % 45 % 11 % 5 % ◄ % 20.S 
Kauniainen 

autovyöhyke 2.11 1 4.38 1 18% 6 % 59 % 10 % 1 % 3 % 21.9 
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Kuva 4.1. Kotiin suuncaumvien matkojen cuntivaihtelu 
arkisin. (HLT 2004-2005) 

Kuva 4 .5. Päivittä iscavarakauppaan suuntautuvien matkojen 

tuntivaihte lu arkisin. (H LT 2004-2005) 

H enki löauton keskimääräinen henkllöluku kotlperaislllå 
Taulukko 4.38. Pälvlttålstavarakauppolhin suuntautuvien 
matkojen yleiset hu lpputunt lkertolmet. (HLT 2004-2005) 

matkoilla 

keski kuormitus 1 henki lö;i/auto osuus koko vuorokauden 

henkilöauto 1 1 1.56 1 matkoista 

kauppaan kaupasta 

Taulukko ◄. 3 1 . Henkllöauton kesklm:ti:tir2iln@n kuormltosa.i 
<• p.1IVl<l1Jsuvarold•n ono,matkollb.. (HLT 2004-2005) 

kunuryhmä ke.sldmääirälnen 
henkllöluku 

Helslng:1n .seutu valkutusalueJneen 1 1.68 1 
Tampereeo ja Turun kaul)<lnklseudut 1.63 

Oulu. Jyv>skylän, Kuopion Ja uhden 1.54 
b.u punklseudut 

45 000- 80 000 asukkaan 1.63 
ka.u punkls-eudut 

20 000-45 000 a,ukkaan 1.60 
kau punklseudut 

iillle 20 000 a.sukkian lcaupunkinudut I.Sl 
ta muut seuwkunnat 

keskimäärin 1.60 

saapuvat lähtevät 

Illalla klo 16-17 1 10.5 % 1 1 10.0% 1 
lauantaina k lo 12-13 17.3 % 18. 1 % 

Taulukko 4.34. PaMtt:Hmvarakaupan ykslkolden matkaruo,osluvu, kokonalsmyynd• 
plnta-.ataai kohti vuoden keskimaarafs.enå vuorokautena kunta.ryhmittäin. 

Suuri supermarkec (1 001-2 500 myyntf.m1) 
kayntla/100 myyntl-m' 

keskiarvo va1hteluva11 

Helslngln seutu valkurusaluelneen 1 240 1 90-660 

Tampereen la Turun kaupunkiseudut 180 95- 300 

Oulun.Jyvaskylan. Kuopion I• Lahden kaupunklseudut 210 9S-480 

45 000--SO 000 asukkaan kaupunl<1seudu1 180 100-290 

20 000-45 000 asukkaan kaupunklseudut 160 95-270 

alle 20 000 asukkaan seudut ll5 50- 250 

Taulukko 4.40. Kulkutapajakauma palvittalsuvarakauppolhln (alle 2500 myynclneliomecrla) suuntautuvil la matkoil la (koko 
vuoden keskiarvo) kaupa n to imipaikan sljalnelalueen mukaan. (HLT 1998- 1999. TASE 2004- 2005) 

Helsingin seutu valk.urusalueln~n 
Ku lkucapa (osuus cehdylsta matkoista. %) 

jalan polkupyoralla henklloautolla joukk.olllkenteella 

jalankulkuvyohyke 70% 8% 19% 4% 

joukl<olllkennevyohyke 42 % 12% 44% 2% 

aucov-yohyke 26 % 9% 1 63% 1 3% 

kesklmaarln koko seudulla 43 % 11 % 43 % 4 % 

(369 ajon.+ asumisen 45 ajon.= 474 ajon.. -7 ajoneuvoa minuutissa) Lähde: Ympäristöministeriön julkaisu "Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa" {2008} 
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1 Liikennemäärät 
111 poikkileikkauksissa 

1 

I 

Huipputunti ja vuorokausiliikenne 

Nykytilanteen ruuhkatunti 
{mitoittava aamu- tai iltaruuhkatunti, AHT tai IHT) 

Mäkkylänkujan uusi maankäyttöennuste 
{mitoittava aamu- tai iltaruuhkatunti, AHT tai IHT) 

Keskimääräinen arkivuorokausili ikenne 
(KAVL) 

I 

Nykyinen IHT: 1 024 ajon./h 
Ennusteen IHT: 1160 ajon./h 
KAVL: 13 060 ajon./vrk 

IV, _., 
1.krs +25.6 

1 Ennusteen IHT: 45 ajon./h (asuminen) 
Ennusteen KAVL: 490 ajon./vrk (asuminen) c-'''I>~ 11 1 / an 111 -• ~ 

~ , ' 5 ,1 
/ ~ ➔ 

Nykyinen AHT: 104 ajon./h (koulu ja päiväkoti) 
Ennusteen I HT: 414 ajon./h (asuminen 45 + kauppa 369) 

,,. Ennusteen KAVL: 4 090 ajon./vrk (asuminen+ kauppa) 
'.2 

Mäkkylänkujalta poistuvien suuntajakaumia on 
tasattu (etelään: 19 % ➔ 7 % , itään: 2 % ➔ 14 % ) 
vastaamaan katujen nykyliikennemääriä; muut 
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Nykyinen I HT: 910 ajon./h 
Ennusteen IHT: 1 030 ajon./h 

Qj, 
Nykyinen AHT: 228 ajon./h 
Ennusteen IHT: 478 ajon./h (+110 %) ,. 

- Aamu- tai iltahuipputunnin liikennemäärä on 
noin 10 % vuorokausiliikenteestä (KAVL) 

1/; 1/ 
• / 

/ 111 ~ ' ' ',, ~ 

Nykyinen IHT: 67 ajon./h 
Ennusteen IHT: 104 ajon./h (+64 %) 

,..: 7 

- Uusi maankäyttö si irtää Mäkkylänkujan ja 
läntisen Mäkkyläntien vuorokauden 
ruuhkaisimman tunnin aamusta iltapäivään 

- Pä ivittäistavarakaupal la on suurin vaikutus 
ruuhkatunnin kokona isliikennemäärään 



Liikennemäärien vertailu 
Aamu- ja iltahuipputunti: nykytilanne ja ennuste 

Nykytilanne 

Aamuhuipputunnilla korostuu Mäkkylän puistotien 
liikennevirta pohjoisesta etelään, iltahuipputunnilla 
tulosuuntien liikennemäärät jakautuvat tasaisemmin 

Mäkkyläntien liikennemäärä on sekä aamu- että 
iltahuipputunnilla liittymävälin kohdalla noin 220 ajon./h 

Ennuste 

Aamuhuipputunnilla Mäkkyläntien tulosuunta korostuu; pohjoisen 
tulosuunnan suuri ja epäsäännöllinen liikennevirta voi vaikeuttaa 
Mäkkyläntieltä vasemmalle kääntymistä 

Aamuhuipputunnilla saapuvien liikennemäärä pienenee 
hieman nykytilanteesta, koska Mäkkylänkujalta poistuu koulun 
ja päiväkodin liikennetuotos 

Suurin liikennevirta Mäkkylän puistotiellä etelästä pohjoiseen 
kasvaa iltahuipputunnilla 

Päivittäistavarakauppa kasvattaa Mäkkyläntien länsiosan 
liikennemäärän yli kaksinkertaiseksi 

Huomiot 

Mäkkyläntien liikenne on pääosin kaupan asiointiliikennettä sekä 
asuinalueille palaavaa työmatkaliikennettä 

Tarkastelualueen kokonaisliikennemäärä pienenee 
aamuhuipputunnilla l % ja kasvaa iltahuipputunnilla 25 % 

Kaupan liikenne kasvattaa erityisesti iltahuipputunnin 
liikennemääriä; iltahuipputunti on liikennejärjestelyjä 
mitoittava ti lanne 



Liikenteellinen 
toimivuustarkastelu 

ykytilanne 
Mäkkylänkujalla koulu, päiväkoti ja taiteilijatalo 

Nykyinen liikenteen palvelutaso on 
aamu- ja iltahuipputunnilla hyvä 

Mäkkylän puistotiellä suurin liikenne
virta saapuu aamuhuipputunnilla 
pohjoisesta, iltahuipputunnilla etelästä 

Mäkkyläntien idän tulosuunnan 
liikennemäärä on aamuhuipputunnilla 730 
ajon./h, iltahuipputunnilla 96 ajon./h 

Mäkkyläntien ja Mäkkylän puistotien 
risteyksessä vasemmalle kääntyvät 
virrat jonoutuvat ajoittain 

Syynä epäsäännöllinen liikennevirta pohjoisen 
tulosuunnasta ja sen jonoutuminen ajoittain 
eteläpuolen valoliittymässä 

Idän hetkellinen maksimijonopituus on sama 
aamu- ja iltahuipputunnilla 

Suurin viivytys iltahuipputunnilla idästä 
vasemmalle kääntyvillä (13 s);jono aiheuttaa 
myös idästä oikealle kääntyvälle virralle 
lyhyitä viivytyksiä 

Mäkkylänkujan risteyksessä ei jonoja tai 
viivytyksiä 

Kehäl:':' ....,....,. 
ran"IPP1 

Hetkelliset maksimijonopituudet 

Kehä\: 
ramPP~ .----

~ 5.0 
5,1 - 15,0 
15.1 - 25,0 
25,1 - 40,0 
40,1 - 60,0 

> 60,0 



Liikenteellinen 
toimivuustarkastelu 
Ennuste 
Mäkkylänkujalla asumista ja päivittäistavarakauppa 

Aamuhuipputunnin toimivuus on 
lähellä nykytilannetta 

Aamun keskimääräiset viivytykset pienenevät 
hieman, koska Mäkkylänkujan koulun ja 
päiväkodin liikennetuotos on poistunut 

Mäkkylän puistotien jonoutuminen aamulla 
valoliittymän pohjoispuolella voi ajoittain 
estää kääntymisen Mäkkyläntien 
tulosuunnalta vasemmalle 

lltahuipputunnilla Mäkkyläntie jono 
yltää hetkellisesti Mäkkylänmutkan 
liittymään asti 

Mäkkylän puistotien vilkas liikenne vaikeuttaa 
hetkittäin Mäkkyläntieltä vasemmalle 
kääntymistä, mutta ei aiheuta häiriöitä 

Mäkkyläntien tulosuunnan keskimääräinen 
viivytys on vasemmalle kääntyvillä 28 
sekuntia, oikealle kääntyvillä 78 sekuntia; 
tulosuunnan keskimääräinen viivytys on 22 
sekuntia ja palvelutaso on tyydyttävä 

Idässä Mäkkylänkujan ja Mäkkylänmutkan 
liittymissä vasemmalle kääntyvät aiheuttavat 
lyhyitä jonoja ja viivytyksiä; liittymien 
palvelutaso säilyy erittäin hyvänä 

Liikenteen palvelutaso on pääosin hyvä 

Hetkelliset maksimijonopituudet 
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ramppi .------: .• . 

~-----~- •!1 
1 

\(ehä \:n 
ramppi_ .... --- --_--.• 

~ 

~ 5.0 
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25,1 - 40,0 
40,1 - 60,0 

> 60,0 



Yhteenveto 
Bokylä Mäkkylän 
liikenteellinen 
toimivuus uudella 
maankäytöllä 

Mäkkylän puistotien 
vilkas liikenne vaikeuttaa 

idästä vasemmalle 
kääntymistä 

Lyhyt liittymäväli 
jonoutuu ajoittain 

kokonaan 

Mäkkyläntien 
idän tulosuunta 

jonoutuu tasaisin 
väliajoin mutta ei ~-----.-

Mäkkylänkujan tulosuunta 
kestää häiriöittä 15 % 

liikennemäärän kasvun 
ennustetilanteesta 

aiheuta häiriöitä ~=:;,:::;:_:~JL.~~~~~~!!,i.i 

Mahdollinen kehityskohde: ryhmittymiskaista 
idästä vasemmalle ja/tai Mäkkyläntien liittymän 
valo-ohjaus yhteenkytkennällä rampin valoihin 

Mäkkylänmutkan 
suunnassa vähäinen 

liikennemäärä 

Liikenteen välityskyky on suunnitellulla maankäytöllä riittävä 

Mäkkylänkujan lisä liikenteen vaikutus rajoittuu Mäkkyläntien idästä länteen 
kulkevaan liikennevirtaan, jonka toimivuus heikkenee iltahuipputunnilla: 
palvelutaso on uudella maankäytöllä Mäkkylän puistotien liittymästä 
vasemmalle kääntyvillä välttävä, oikealle kääntyvillä tyydyttävä 

Aamu- ja iltahuipputunnin liikenteellinen toimivuus on muutoin pääosin hyvä 


