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Tie- ja katuverkolla tapahtuvat työt herättävät mielipiteitä ja keskustelua yhteiskunnassamme. 
Kaupunkien liikenneympäristö muuttuu ja töiden sovittaminen rakennettuun ympäristöön aiheut-
taa väistämättä häiriöitä alueella liikkujille. Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään vähentä-
mään töiden aiheuttamia vaikutuksia muulle liikenteelle. Niillä pyritään myös varmistamaan se, 
että työmaalla voidaan työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti. Paikallisten hankkeiden lisäksi 
tie- ja katuverkolle sijoittuvat hankkeet voivat ulottua laajalle maantieteelliselle alueelle ja koostua 
useista samaan aikaan käynnissä olevista työmaista. Hyviä esimerkkejä tällaisista hankkeista 
ovat esimerkiksi raitiotiehankkeet Raide-Jokeri ja Tampereen ratikka. Samaan aikaan käynnissä 
olevat useat työmaat saattavat saada aikaan yhteisvaikutuksia alueen liikenteelle. Mikäli alueen 
tie- ja katuverkolla on käynnissä muiden toimijoiden työmaita samaan aikaan hankkeen työmai-
den kanssa, voi yhteisvaikutuksia myös syntyä. Varsinkin mikäli työkohteet eivät sijaitse toistensa 
välittömässä läheisyydessä, niiden yhteisvaikutusten hahmottaminen on haasteellista, mikäli tar-
kastelut rajoittuvat yksittäisiin työkohteisiin.  
 
Tässä työssä kehitettiin prosessia, jonka kautta useita samanaikaisia rakennuskohteita sisältävän 
ja laajalle maantieteelliselle alueelle sijoittuvan infra-hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
vaikutuksia voidaan mallintaa. Prosessin kehittämisen tueksi työssä tutustuttiin aluksi tarkemmin 
tie- ja katuverkolla tapahtuvien töiden vaikutusten arviointiin sekä mallinnuksessa käytettyihin 
Helmet-mallijärjestelmään sekä Emme-ohjelmistoon. Prosessikuvaus perustuu Raide-Jokeri-
hankkeelle elokuussa 2019 tehtyyn mallinnukseen ja sitä edeltäviin työvaiheisiin. Työssä kerättiin 
aineistoa mallinnusajankohdan määrittämistä varten, valittiin tarkasteluissa käytettävä mallijärjes-
telmä ja liikenne-ennuste, kerättiin tietoa Raide-Jokeri-hankkeen työnaikaisista liikennejärjeste-
lyistä valittuna mallinnusajankohtana, määriteltiin mallinnuksiin mukaan otettavat muiden toimi-
joiden hankkeet, määriteltiin verkkomuutosten koodausperiaatteet, koodattiin tarkastelutilanteet 
liikennemallin verkolle sekä analysoitiin sijoittelujen tuloksia.  
 
Mallinnusta edeltävien työvaiheiden lisäksi työssä on kuvattu tarkasteluissa tehtyjen verkkomuu-
tosten koodausperiaatteet sekä skenaarioihin tehdyt sijoittelut. Tarkastelun tuloksista on esitelty 
työn toimeksiantajalle tuotetut tulostyypit sekä mallinnusten kokonaistulokset yleisellä tasolla. 
Tarkastelujen tuloksia hyödynnettiin hankkeen tuottamia mahdollisia liikenteellisiä vaikutuksia 
koskevassa viestinnässä.  
 
Raide-Jokeri-hankkeelle tehdyn työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallinnuskierrok-
sen perusteella voidaan todeta, että työhön muodostuneessa prosessissa on vielä kehitettävää. 
Tiedon saaminen eri hankkeiden työnaikaisista liikennejärjestelyistä on haastavaa, koska tieto 
hankkeista tulee saataville varsin myöhään ja tiedon saamisen kanavat on vaikea löytää. Työ-
kohteissa, joiden aikataulu on tiedossa, saattaa tapahtua odottamattomia muutoksia, jotka vai-
kuttavat työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. Tästä syystä tarkasteluja ei kannata tehdä pitkälle tu-
levaisuuteen. Myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten kuvaaminen on haasteellista, 
koska liikennejärjestelyt eivät ole ainoita esimerkiksi liikenteen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä 
työmaan kohdalla. Vaikka prosessissa tunnistettiinkin epävarmuustekijöitä, toimii se kuitenkin hy-
vänä lähtökohtana Raide-Jokeri-hankkeelle tehtäville seuraaville tarkasteluille. 
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ABSTRACT 

Anni Henttonen: Modelling impacts of temporary traffic arrangements of Jokeri Light Rail 
construction 

Master’s Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
October 2020 
 

Workzones that are in road or street areas arise debate in our society. The traffic environment 
in urban areas is changing and workzones are causing distraction to road users. Temporary traffic 
arrangements are planned and used to reduce the distractions that workzones create to road 
users. Temporary traffic arrangements are also used to ensure safe and efficient working envi-
ronment in the workzone area. Projects that are located to street or road areas can be individual 
local projects or they can consist of multiple projects and cover a large geographic area. Jokeri 
Light Rail and Tampere Tramway are good examples of such a large scale prjoects. Multiple 
concurrent workzones may create simultaneous effects that have impact on road users. 
Workzones can be operated by one or multiple operators. If workzones aren’t located directly at 
the same area it can be difficult to assess the overall effects to road users especially if only im-
pacts of individual workzones are examined. 

 
The main goal of this thesis was to outline a process which would enable to examine the 

effects of temporary traffic arrangements in projects that consist of multiple simultaneous 
workzones and are spread out to large geographical area. As a theoretical basis this thesis covers 
ways to analyze road workzone impacts. Traffic simulation software EMME and Helsinki region 
commuting area traffic forecasting system (HELMET-system) are also presented more closely in 
this paper. The impacts of temporary traffic arrangements of Jokeri Light Rail construction were 
examined in August 2019. The process description is based on this work and represents different 
parts of modelling process. Description includes collection of initial data, selection of modelling 
tools and traffic forecast, definition of modifications done in modelling network, actual modelling 
and analysis based on the modelling results.  

 
After modelling of temporary traffic arrangements of Jokeri Light Rail and other simultaneous 

workzonesi is obvious that there is still room for development in the process. It is challenging to 
find enough information about other workzones, because information is available quite late, and 
it is challenging to find. Even if a timetable of workzone is available sudden changes may occur 
during construction. That’s why it’s preferable to confine modelling to the near future. It’s also 
challenging to model the effects of temporary traffic arrangements, because besides the physical 
measures there are other factors that affect to fluentness of traffic flow in the workzone area. 
Even though there are some recognized insecurities on the process is still a good starting point 
for next modellings for Jokeri Light Rail project. 
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KÄSITTEET JA LYHENTEET 

Aamuhuipputunti, AHT 

klo 6:00-8:59 välille sijoittuva tunnin mittainen ajanjakso, jolloin liikenteen määrä on 

suurimmillaan. Ajanjakso voi vaihdella kulkutavoittain. 

Avaintulosalue 

Allianssin määrittelemät suorituskyvyn mittaamisen alueet, joiden toteutumisen on oltava 

konkreettisesti todennettavissa. 

EMME 

1970-1980 luvuilla Montrealin yliopistossa kehitetty liikenteen mallinnusohjelmisto, jota 

INRO on jatkokehittänyt vuodesta 1986 alkaen. Viimeisin ohjelmistoversio on vuonna 2019 

julkaistu Emme 4. 

ETRS89-GK25-koordinaatisto 

Eurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalainen realisaatio (EUREF-FIN) 

Generaatio – attraktio -suunnattu matka 

Matka, jonka lähtöpaikaksi määritellään alue, jonka katsotaan generoivan kyseisen matkan. 

Suuntautumislogiikan mukaisesti kotiperäisten matkojen lähtöpaikka on matkustajan koti. 

Työperäisten matkojen lähtöpaikka on puolestaan matkustajan työpaikka, matkan 

suunnasta riippumatta.  

HEHA 2007-2008 

Helsingin seudun liikkumistutkimus, joka toteutettiin vuosina 2007 ja 2008 

HEHA2012 

Helsingin seudun liikkumistutkimus, joka toteutettiin vuonna 2012 

Helmet-järjestelmä 

Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustejärjestelmä 

HSL 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 



 

 

Iltahuipputunti, IHT 

Klo 15:00-17:59 välille sijoittuva tunnin mittainen ajanjakso, jolloin liikenteen määrä on 

suurimmillaan. Ajanjakso voi vaihdella kulkutavoittain. 

Laskennallinen kapasiteetti 

Tie- tai katuosuuden välityskyky. Ajoneuvomäärä, jonka tie- tai katuosuus pystyy 

häiriöttömästi välittämään. 

Liikenne-ennuste 

Arvio määritellyn ajankohdan, esimerkiksi tavoitevuoden, liikennemäärästä 

tarkasteltavalla alueella. 

Lähtöpaikka - määräpaikka -suunnattu matka 

Matka, joka suuntautuu sen todellisesta lähtöpaikasta todelliseen määräpaikkaan.  

Makro 

Ohjelma, jollla ohjataan sovelluksen toimintaa. Makrot kirjoitetaan kielellä, jota ohjattava 

sovellus ymmärtää. 

Neliporrasmalli 

Liikenteen ennusteprosessi, jossa lasketaan matkatuotokset, matkojen suuntautuminen, 

kulkutavan valinta ja reitin valinta. 

Päivätunti, PT 

Arkipäivän tuntiliikenteen keskiarvo tunnin ajanjaksolle laskettuna. Arkipäivä kattaa 

ajanjakson 9:00-14:59. 

Segmentti 

Emme-ohjelmistossa yhden linkille määritellyn joukkoliikennelinjan reitti kyseisellä 

linkillä. Linkin segmenttien lukumäärä on sama, kuin linkkiä käyttävien 

joukkoliikennelinjojen lukumäärä.  

Sijoittelu 

Simulointimallin liikenneverkon kuormittamista tarkasteltavalle ajankohdalle laaditulla 

liikennemäärämatriisilla. 



 

 

Sijoittelufunktio 

Sijoittelufunktio on liikenteen sijoittelussa käytettävä funktio, joka määrittelee 

liikennevirran etenemisnopeuden liikennemäärän perusteella. Sijoittelufunktioita 

käytetään tavallisimmin ajoneuvoliikenteen sijoitteluissa.  

SOLA-sijoittelu 

Emme-ohjelmiston Second Order Linear Approximation -sijoittelumenetelmä. 

STA-sijoittelu 

Emme-ohjelmiston Standard Traffic Assignment -sijoittelumenetelmä. 
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1. JOHDANTO  

Tie- ja katuverkolla sekä urbaaneilla julkisilla alueilla tapahtuvat työt tuntuvat olevan 

jatkuva puheenaihe eri foorumeissa ja suurimmalta osin keskustelua käydään 

negatiivisessa sävyssä. Mitä pidempikestoisesta hankkeesta on kyse, sitä enemmän se saa 

huomiota. Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään pitämään liikenne alueella 

mahdollisimman sujuvana työmaan ollessa käynnissä. Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

kattavat erilaisia toimenpiteitä viitoituksesta kiertoreittien rakentamiseen. Liikenteen 

sujuvuuden lisäksi työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään myös turvaamaan työmaalla 

työskentelevien henkilöiden työskentelyolosuhteet sekä työn edistyminen. Vaikka 

työnaikaiset liikennejärjestelyt suunniteltaisiin kuinka taiten, kaikille katu- ja tieverkolle 

sijoittuville työmaille lienee kuitenkin yhteistä se, että ne vaikuttavat liikenteen 

sujuvuuteen vähintäänkin paikallisesti.  (Kalliokoski et al. 2004.) 

Suurempia liikenneverkon kehityshankkeita suunniteltaessa joudutaan hankkeeseen 

liittyviä työmaita sovittamaan yhteen jo suunnitteluvaiheessa, jotta liikennettä ei haitata 

kohtuuttomasti ja jotta rakennustyöt saadaan etenemään mahdollisimman sujuvasti. Tie- ja 

katuverkon alueella voi olla samanaikaisesti käynnissä myös muita työkohteita, joista 

hankkeen toteuttaja ei välttämättä ole tietoinen. Eri hankkeiden työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen liikenteelliset vaikutukset voivat olla ristiriidassa keskenään ja niiden 

yhteisvaikutukset voivat ulottua liikenneverkolla etäällekin varsinaisista työmaista. Eri 

hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen yhteisvaikutusten huomioiminen olisi 

kannattavaa jo toimijoidenkin kannalta. Vaikutuksia tutkimalla voitaisiin mahdollisesti 

esimerkiksi paikallistaa liikenneverkolta kohtia, joihin kohdistuvilla toimenpiteillä 

liikenteen sujuvuutta pystyttäisiin parantamaan. Liikenteen sujuvuuden paranemisen 

lisäksi toimenpiteillä voisi olla positiivisia vaikutuksia myös hankkeiden imagoon. 

Työmaiden yhteensovittamisella voitaisiin mahdollisesti myös sujuvoittaa ja nopeuttaa 

työkohteiden edistymistä muille osapuolille koituvien vaikutusten vähentämisen lisäksi. 

Yhteisvaikutusten hahmottaminen voi kuitenkin olla ongelmallista, sillä tiedot hankkeista 

ja niiden työnaikaisista liikennejärjestelyistä ovat usein vain kyseisen hankkeen toimijoiden 

tiedossa.  

Raide-Jokeri on suunnitellulta linjaukseltaan 25 kilometrin mittainen pikaraitiotie, joka 

rakennetaan Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille. Pikaraitiotietä 
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rakennetaan vuosina 2019 – 2024. Koska sen linjaus risteää Helsingin suurimpien 

sisääntuloväylien kanssa, rakennushanke vaikuttaa väistämättä liikenteeseen 

pääkaupunkiseudun alueella. Hankeen yksittäisten työmaiden alueellisia vaikutuksia on 

Raide-Jokerin suunnitteluvaiheen osana tutkittu eri simulointiohjelmistojen avulla. 

Tarkasteluissa on selvitetty muun muassa sitä, millaisia liikenteellisiä vaikutuksia tiettyjen 

katujen sulkemisella tai työmaiden vaiheistuksen muokkaamisella olisi. (Raide-Jokeri 

2020a). 

Raide-Jokeri-hankkeessa tunnistettiin kuitenkin tarve tarkastelulle, jossa tutkittaisiin 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen koko hankkeen 

tasolla. Pikaraitiotien rakennuksen aikana liikenneverkon toimivuutta kuormittavat myös 

muiden toimijoiden rakennushankkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt, joilla väistämättä 

on vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. Koska eri niiden vaikutukset voivat olla ristiriidassa 

keskenään, haluttiin tarkasteluissa huomioida myös muiden toimijoiden toteuttamia 

kohteita. Tässä työssä pyritäänkin selvittämään, millaisen prosessin kautta eri toimijoiden 

hankkeiden yhteisvaikutuksia voidaan mallintaa.  

Diplomityö käynnistyi huhtikuussa 2019 tarpeesta selvittää Raide-Jokeri-hankkeen ja 

rinnakkaisten hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen yhteisvaikutuksia. Työn 

tekijänä roolini hankkeella oli sekä toteuttaa yhteisvaikutusten selvittämiseen liittyvät 

mallinnukset että määritellä prosessia, jonka kautta vaikutuksia voidaan jatkossa 

tarkastella. Työn käynnistyessä työmaiden yleisaikataulu eri rakennusvaiheineen oli 

suunniteltu vuoden 2019 osalta valmiiksi. Aikataulu ja eri työvaiheiden ajoitukset 

täsmentyvät kuitenkin aina rakennustöiden edetessä. Ajoitusten tarkentumisen myötä 

täsmentyy myös se, millaisia liikenteellisiä vaikutuksia työnaikaiset liikennejärjestelyt eri 

ajankohtina aiheuttavat. Tästä syystä mallinnukset kannattaa tehdä vasta melko lähellä 

tarkasteluajankohtaa lähtötietojen mahdollisimman hyvän tarkkuustason saavuttamiseksi.  

Tässä työssä hankkeiden yhteisvaikutuksia tarkasteltiin Kehä III:n rajaamalta alueelta. 

Koska tarkastelualue muodostui maantieteellisesti melko laajaksi, simuloinnit tehtiin 

Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustejärjestelmän (Helmet-malli) 

liikenneverkolla. Mallinnuskierrosten tiheydeksi määriteltiin noin 3-4 mallinnusta 

vuodessa ja vuoden 2019 osalta tehtiin vain yksi mallinnuskierros. Johtuen tarkastelujen 

tiheydestä, tähän työn rajattiin ensimmäinen hankkeelle tehty mallinnuskierros. 

Mallinnuksen ajankohta pyrittiin valitsemaan siten, että hankkeen eri työmaiden 

liikenteelliset yhteisvaikutukset olisivat mahdollisimman suuret. Tällä perusteella 

tarkasteluajakohdaksi valikoitui syyskuu 2019 ja mallinnukset tehtiin elokuussa 2019.  
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Työn tavoitteena on selvittää, millaisella prosessilla Raide-Jokeri-hankkeen kokoluokan 

infrahankkeen ja alueella samaan aikaan toteutuvien rinnakkaisten hankkeiden 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen yhteisvaikutuksia liikenteen sujuvuuteen voidaan 

tutkia. Prosessin hahmottelemisen myötä pyritään havainnoimaan, miten muiden 

toimijoiden hankkeista, niiden aikatauluista ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä saadaan 

tietoa. Tämän Case-tutkimuksena toteutettavan työn tavoitteena on prosessin 

hahmottamisen lisäksi tutkia Raide-Jokerin ja rinnakkaisten hankkeiden työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen pääkaupunkiseudulla sekä tuottaa 

käyttökelpoista tietoa hankkeen eri tahojen, muun muassa Raide-Jokerin viestinnän, 

käyttöön.  

Työn teoriaosuudessa käsitellään aluksi tie- ja katuverkolla tapahtuvia töitä ja niiden 

vaikutuksia liikenneympäristössä. Luvussa kolme pureudutaan tarkemmin työhön 

liittyvissä mallinnuksissa hyödynnettyyn Helmet-malliin sekä sen operoinnissa 

käytettävään EMME-ohjelmistoon. Teoriaosuuden lopuksi, luvussa neljä, esitellään työn 

toimeksiantaja, eli Raide-Jokeri -hanke. Luvuissa viisi ja kuusi kuvataan syyskuun 2019 

tilanteesta tehdyt simuloinnit, joiden ympärille mallinnusprosessi rakentuu sekä 

tarkasteluista työn tilaajalle tuotetut tulokset. Lopuksi luvussa seitsemän esitellään 

diplomityön päätulos eli varsinainen mallinnusprosessi. Koska samankaltaisia tarkasteluja 

ei löytynyt työn tausta-aineistoksi, prosessi muodostui työn edetessä. Tästä syystä case-

tarkastelu on diplomityössä kuvattu ennen prosessikuvausta.  
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2. TYÖMAIDEN VAIKUTUKSET TIE- JA KATUVER-
KOLLA 

Tieverkolla suoritetaan erilaisia töitä, jotka liittyvät esimerkiksi tieverkon kunnon 

ylläpitoon tai uudisrakentamiseen. Varsinaisten tieverkolla suoritettavien töiden lisäksi 

tiealuetta voidaan käyttää myös muiden hankkeiden, kuten esimerkiksi 

rakennushankkeiden, yhteydessä. Kaikille katualueella suoritettaville töille on yhteistä se, 

että ne aiheuttavat häiriötä liikenteelle. Ne lisäävät liikkujien matka-aikaa, nostavat 

ajoneuvokustannuksia, lisäävät onnettomuusriskiä ja kasvattavat ajoneuvojen päästöjä. 

Tie- tai katualuetta käyttävä liikenne aiheuttaa myös vaaratilanteita katualueelle 

sijoittuvien työmaiden työntekijöille ja vastaavasti työskentely liikennealueella aiheuttaa 

vaaratilanteita liikkujille. (Kalliokoski et al. 2004; Liikennevirasto 2015.) 

Tie- ja katualueille tai niiden läheisyyteen sijoittuvat työmaat vaihtelevat ominaisuuksiltaan 

paljon. Työalueen pituus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin ja leveys 

voi olla mitä tahansa pientareella suoritettavasta työstä koko tie- tai katualueen leveyden 

vaativaan työhön. Tietyö voi tapahtua myös uudella linjauksella, jolloin käytössä olevaa 

tiealuetta ei tarvitse varata työalueeksi, vaan työ tapahtuu erotettuna muusta liikenteestä. 

Varsinaisen työskentelyn lisäksi työmaalle kuljetetaan materiaaleja ja työkoneita, 

työmaalla varastoidaan materiaaleja ja työkoneita liikkuu tie- tai katualueella työmaan 

ympäristössä. Nämä tekijät vaikuttavat osaltaan liikenteeseen tietyömaan lähialueilla. 

Työmaan vuoksi tiealueelle voi myös ajautua irtonaista materiaalia, joka voi aiheuttaa 

tienkäyttäjille haittaa ja vaaratilanteita. (Kalliokoski et al. 2004.) 

Tietyömaat vaikuttavat useisiin tieverkon osapuoliin; liikenteeseen, liikkujiin, tienpitäjään, 

tiehen, muuhun yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tieverkolla tapahtuvien töiden vaikutuksia 

voidaan pyrkiä tarkastelemaan vaikutusmekanismeina, joista voidaan edelleen kehittää 

vaikutusten arviointimalleja. Tietyömaiden ja muiden tieverkon häiriötilanteiden 

vaikutusten arvioinnissa käytettyjen vaikutusmekanismien perusrakenne on esitetty 

kuvassa 1. (Kalliokoski et al. 2004.) 
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Kuva 1. Tieverkon häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnissa käytettyjen vaikutus-
mekanismien perusrakenne (Kalliokoski et al. 2004). 

Arviointimallien avulla vaikutuksia päästään tutkimaan vertailukelpoisin menetelmin. 

Tavallisimmin vaikutukset muutetaan taloudelliseen muotoon vaikutusten vertailun  

selkeyttämiseksi. Kustannuksista käytetyimpiä ovat aika- ja ajoneuvokustannukset sekä 

pakokaasupäästöt. Myös onnettomuuskustannuksia voidaan käyttää vaikutuksia 

arvioitaessa. (Kalliokoski et al. 2004.) 

2.1 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Tieverkolla tehtävien töiden vaikutuksia kohteen turvallisuuteen pyritään hallinnoimaan 

työnaikaisilla liikennejärjestelyillä, joiden laajuus riippuu tien standardista ja 

liikennemäärästä. Turvallisuuden lisäksi työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään myös 

parantamaan liikenteen sujuvuutta ja toimivuutta poikkeavissa olosuhteissa. Järjestelyjen 

tarkoituksena onkin se, että työmaa haittaa liikennettä mahdollisimman vähän, eri 

osapuolien turvallisuus huomioon ottaen. (Kalliokoski et al. 2004; Liikennevirasto 2015; 

Schwietering & Feldges 2016; Strömgren & Olstam 2016.) 

Tiealueella tehtävän työn aikana työalue ja sen ohitse kulkeva liikenne voidaan pyrkiä 

sovittamaan yhteen monenlaisilla eri järjestelyillä. Yksinkertaisimmillaan työnaikaiset 

liikennejärjestelyt voidaan jakaa kahteen perustyyppiin. Toisessa kadun nopeusrajoitusta 

lasketaan työalueen lähellä ja nopeusrajoituksen noudattaminen varmistetaan ajoradan 

rakenteellisella ratkaisulla. Toisessa nopeusrajoitus pidetään ennallaan ja työalue 

erotetaan ajoradasta nopeuteen soveltuvilla suojausratkaisulla. Työnaikaiset 

liikennejärjestelyt eivät kuitenkaan vaikuta ainoastaan ajonopeuksiin. Kaistoja voidaan 

kaventaa, osa kaistoista voidaan sulkea, alueelle voidaan sijoittaa työnaikaiset liikennevalot 
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tai liikennettä voidaan ohjata kohteessa totutusta poikkeavalla tavalla. Mikäli suoritettava 

työ niin vaatii, voidaan tie- tai katuyhteys joutua jopa katkaisemaan. Tällöin liikenne 

ohjataan kiertoreitille. (Liikennevirasto 2017; Strömgren & Olstam 2016.) 

Vaikka työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat kohdekohtaisia, yhteistä niille on se, että ne 

vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen sekä työmaan välittömässä läheisyydessä että 

laajemmalla alueella. Työmaat aiheuttavat helposti liikenteellisiä pullonkauloja ja 

liikennejärjestelyt voivat johtaa tien tai kadun liikenteellisen kapasiteetin vähenemiseen. 

Vilkkaasti liikennöidyn osuuden ruuhkautuminen saattaa myös vaikuttaa negatiivisesti 

liikenteen sujuvuuteen muualla liikenneverkolla esimerkiksi liikennevirtojen 

uudelleenreitittymisen myötä. (Schwietering & Feldges 2016; Strömgren & Olstam 2016.) 

Tietyöhankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteutusta ohjataan monen eri tahon 

toimesta. Suoritettavien töiden turvallisuuteen liittyviä säädöksiä löytyy esimerkiksi 

työturvallisuuslain 10. pykälästä (738/2002), tieliikennelain pykälistä 187 ja 188 

(729/2018), tieliikenneasetuksen pykälästä 50 (182/1982) sekä valtioneuvoston antaman 

rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen pykälästä 25 (205/2009). Lakeihin ja 

asetuksiin kirjattujen säädösten lisäksi kaupungeilla saattaa olla työmaita ja niiden 

työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevaa ohjeistusta, jota tulee noudattaa kaupungin tie- 

ja katuverkolla toimittaessa. Tiealueella tapahtuviin töihin tulee työstä ja työmaan 

sijainnista riippuen hakea tiealueen hallinnoijalta lupa työn suorittamiseen. Katuverkolla 

lupa haetaan kaupungilta ja maantieympäristössä alueen ELY-keskukselta. Haettavien 

lupien lisäksi työ saattaa vaatia myös erillistä ilmoitusta tieliikennekeskukselle, 

pelastuslaitokselle tai muulle viranomaistaholle. (Liikennevirasto 2015.) 

2.2 Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten arvioiminen 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten arviointi on haastavaa, sillä yksittäinen 

tietyö ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen tarkasteltavalla 

alueella. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen lisäksi myös esimerkiksi vaikutusten 

arvioinnin ajankohta, työmaan sijainti ja laajuus sekä liikennevirran ajoneuvojakauma 

voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon liikenteen sujuvuus työmaan kohdalla heikentyy. 

Myös sillä, onko kyseisessä kohteessa huomattava määrä työmatkaliikennettä voi olla 

vaikutusta liikenteen sujuvuuteen tutkittavalla tie- tai katuosuudella. Vaikutusten arviointi 

muuttuu edelleen monimutkaisemmaksi, mikäli katuverkolla on käynnissä useampia 

samanaikaisia työmaita. (Strömgren & Olstam 2016; Yao et al. 2013.) 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia pyritään arvioimaan sekä paikallisesti että 

laajemmalla tasolla. Vaikutuksia on suositeltavaa pyrkiä kartoittamaan jo hyvissä ajoin 
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ennen työmaan alkamista. Työn suunnitteluvaiheessa vaikutusten arvioinnin avulla 

voidaan esimerkiksi tarkastella työmaan turvallisuutta sekä alueella työskenteleville 

henkilöille että alueen läheisyydessä eri kulkumuodoilla liikkuville tienkäyttäjille. Tämän 

kaltainen arviointi voi toimia työkaluna työmaan toimintojen sijoittelun ja työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen suunnittelussa. Kun työmaan alueella hankkeen eri vaiheiden 

työnaikaiset liikennejärjestelyt on määritelty, pystytään toimenpiteiden liikenteellisiä 

vaikutuksia arvioimaan tarkemmin. (Scriba & Feast 2007.) 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten arvioinnin avulla pyritään hahmottamaan, 

millaisia liikenteellisiä vaikutuksia hankkeella on työmaan välittömässä läheisyydessä. 

Vaikutuksia voidaan tarkastella myös maantieteellisesti laajemmalla alueella. Erityisesti jos 

hanke on kokoluokaltaan suuri, työmaan sijainti on seudulliselta kannalta keskeinen ja sen 

häiriövaikutus on huomattava tai hankkeeseen liittyy useampia samanaikaisia työmaita, voi 

seudullinen tarkastelu olla paikallaan. Seudullisella tarkastelulla voidaan esimerkiksi 

analysoida työmaiden vaikutuksia ajoneuvoliikenteen toimivuuteen tai sujuvuuteen. Myös 

joukkoliikenteen ajalliseen täsmällisyyteen liittyviä tarkasteluita on järkevää tehdä 

seudullisella tasolla, jotta työmaiden vaikutuksia esimerkiksi joukkoliikennereittien 

kokonaismatka-aikoihin saadaan analysoitua ja ne voidaan huomioida esimerkiksi 

aikataulusuunnittelun yhteydessä. (Scriba & Feast 2007.) 

Työmaiden liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa joudutaan ottamaan huomioon  monia 

eri toimintoja. Paikallisia vaikutuksia arvioitaessa pyritään hahmottelemaan, miten 

työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen toimivuuteen sekä työmaan 

välittömässä läheisyydessä että läheisillä liittymäalueilla. Myös pelastusreittien toimivuus 

ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten tutkiminen ovat arvioinnin oleellisia osia. 

Alueellisesti pyritään myös analysoimaan, millaisia vaikutuksia työmaasta aiheutuu 

paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja asumiselle. (Scriba & Feast 2007.) 

Eri tarkoituksiin laadittavien liikenteellisten vaikutusten arviointien lähtökohtina ovat 

liikenteen määrän ja kysynnän määrittäminen. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen 

vaikutusten arviointi ei tee tähän poikkeusta. Kun liikenteen määrä ja liikennevirtojen 

suuntautuminen on määritelty, tietöiden liikenteellisiä vaikutuksia voidaan pyrkiä 

hahmottamaan esimerkiksi määrittelemällä, millaisia vaikutuksia työmaalla on kyseisen 

tie- tai katualueen laskennalliseen kapasiteettiin. Kapasiteetilla pyritään kuvaamaan 

osuuden välityskykyä, eli yksinkertaistettuna sitä ajoneuvomäärää, jonka tie- tai katuosuus 

pystyy häiriöittä välittämään valitussa aikayksikössä. Yleisimmin käytetty aikayksikkö on 

tunti. (Niinikoski et al. 2008; Strömgren & Olstam 2016.) 
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Laskennallinen kapasiteetti on riippuvainen tieosuuden ja ympäristön ominaisuuksista. 

Tieosuuden ominaisuuksista selkeimmin siihen vaikuttavat kaistamäärä, vapaa ajonopeus 

ja tiegeometria. Risteysalueilla moottoriajoneuvojen ja ei motorisoitujen liikkujien väliset 

risteämisolosuhteet, kääntymiskaistojen muutokset sekä työmaan tilantarve ovat tekijöitä, 

joiden voidaan katsoa alentavan liittymän välityskykyä. Lyhytkestoiset työnaikaiset 

liikennejärjestelyt vähentävät tutkittavan kohteen laskennallista kapasiteettia keskimäärin 

enemmän kuin pitkäkestoiset työnaikaiset liikennejärjestelyt. Tämä johtunee siitä, että 

autoilijat tottuvat muuttuneisiin liikennejärjestelyihin ajan kuluessa ja muokkaavat 

ajotapaansa siten, että tietyömaan kohdalla katuosuuden välityskyky paranee.  (Niinikoski 

et al. 2008; Strömgren & Olstam 2016; Yang et al. 2016; Yang et al. 2019.) 

Jotta tieosuuden laskennallisen kapasiteetin vaikutuksia alueen liikenteeseen voidaan 

analysoida, verrataan tarkastelun kohteena olevan tieosuuden kapasiteettia tieosuutta 

käyttävään liikennemäärään. Vertailun avulla pyritään määrittelemään esimerkiksi 

tieosuuden ruuhkautumista. Johtopäätökset voidaan karkeasti perustaa seuraaviin 

olettamuksiin:  

- Tieosuus ruuhkautuu huomattavasti, jos sille ohjautuva liikennemäärä on suurempi 

kuin 90 % osuuden kapasiteetista 

- Tieosuus ruuhkautuu kohtuullisesti, jos sille ohjautuvan liikennemäärän suuruus on 

80 % ja 90 % välillä väylän kapasiteetista. (Hatch Mott MacDonald & Halcrow 2011.) 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen liikenteellisiä vaikutuksia voidaan analysoida erilaisia 

liikennemalleja hyödyntäen. Esimerkiksi jonoteoriaa hyödyntämällä pystytään arvioimaan 

tarkastelualueelle jonoutuvien ajoneuvojen määrää. Ajoneuvojen määrästä voidaan 

edelleen johtaa arvio muodostuvan jonon pituudesta ja ajoneuvoille aiheutuvista 

viivytyksistä. Laskennallisia järjestelmiä voidaan hyödyntää liikenneverkoltaan 

suhteellisen yksinkertaisissa tarkasteluissa. Monimutkaisemman liikenneverkon 

tarkasteluissa on suositeltavaa käyttää pidemmälle kehitettyjä liikennemalleja. Tällaisia 

sovelluksia voidaan tuottaa ja tarkastella esimerkiksi makro- tai mikrosimuloinnin keinoin. 

Koska ihmisten käyttäytymistä on hyvin haasteellista mallintaa, simulointien tulokset 

voivat poiketa todellisuudesta, eikä niitä voida pitää absoluuttisena totuutena. Tuloksista 

saadaan kuitenkin käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa esimerkiksi suuruusluokkien 

arviointiin ja raja-arvojen määrittämiseen. Mallinnus soveltuu hyvin myös muutosten 

hahmottamiseen ja vertailuun, kunhan vertailun kohteet valitaan huolella ja tilanteeseen 

sopiviksi. Simulointituloksia analysoitaessa on myös huomioitava, että poikkeustilanteiden 

mallinnuksessa joudutaan usein tekemään oletuksia ja yleistyksiä, mikä vaikuttaa tulosten 

luotettavuuteen. (Schwietering & Feldges 2016; Kalliokoski et al. 2004; Kyyppö 2002.) 
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3. MALLINNUSOHJELMISTO JA LIIKENNEMALLI 

Työn tavoitteena oli löytää keinoja Raide-Jokeri-hankkeen ja sille rinnakkaisten hankkeiden 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen samanaikaisten vaikutusten arviointiin. Tarkasteluissa 

keskityttiin pääkaupunkiseudun henkilöautoliikenteeseen ja sen sujuvuuteen mahdollisesti 

vaikuttaviin tekijöihin. Koska pikaraitiotien linjaus risteää käytännössä kaikkien Helsingin 

suurten sisääntuloväylien kanssa, työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia 

päädyttiin mallintamaan seudullisella tasolla. Seudullisen tason tarkasteluissa käytetään 

liikennejärjestelmämalleja, jotka kuvaavat liikenneverkkoa karkealla tasolla. Niissä 

liikenneverkko kuvataan solmupisteinä ja pituudeltaan vaihtelevina linkkeinä. 

Solmupisteet yhdistävät linkkejä ja mahdollistavat liikennevirran siirtymisen linkiltä 

toiselle. Sekä solmupisteet että linkit ovat mallissa keskenään tasalaatuisia. (Roine et al. 

2009.) 

Liikennejärjestelmämalleja hyödynnetään myös liikenteen kysyntämallien ja edelleen 

kysyntämatriisien, eli liikenne-ennusteiden, tuottamisessa. Kun kysyntämatriisi on luotu, 

voidaan sama matriisi sijoitella eri verkkovaihtoehdoille ja vertailla simulointiverkolle 

tehtyjen muutosten vaikutuksia liikenteen reittivalintoihin. Valitun tarkasteluajankohdan, 

tyypillisesti ruuhkahuipputunnin, liikennemäärä sijoitellaan malliin kerralla. 

Sijoittelutavasta johtuen iikennejärjestelmämalleilla ei pystytä mallintamaan aikaan 

sidoksissa olevia tapahtumia, kuten ruuhkautumista ja jonopituuden kehittymistä 

tarkasteltavan ajanjakson aikana. Aikaan sidoksissa olevia tapahtumia voidaan malleilla 

kuitenkin tarkastella keskimääräisellä tasolla. Liikennejärjestelmämalleissa koko malliin 

vietyä verkkoa käsitellään kokonaisuutena, joten mallit ovat käyttökelpoinen työkalu laaja-

alaisten tarkastelujen suorittamiseen. (Roine et al. 2009.) 

Maantieteellisesti työhön kuuluvien mallinnusten tarkastelualue rajattiin Kehä III:n 

eteläpuolelle, mutta rajauksesta huolimatta se muodostui verrattain laajaksi. Helsingin 

seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ylläpitää Helmet-järjestelmää. Se on Helsingin 

työssäkäyntialueen kattava seudullinen liikennemalli, joka sisältää sekä ennustemallin että 

sijoittelumallin. Koska Helmet-malli kattaa koko mallinnusten tarkastelualueen, sitä 

päädyttiin hyödyntämään tarkasteluissa sekä käytetyn liikenne-ennusteen että 

sijoitteluverkon osalta. 
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3.1 EMME  

Emme on makrotasoinen liikenteen simulointiohjelmisto, jota käytetään Suomessa 

pääasiassa henkilöliikenteen liikenne-ennusteprosesseissa ja liikennejärjestelmätasoisissa 

tarkasteluissa. Ohjelmisto tarjoaa työkaluja sekä kaupunkialueiden että alueellisten ja 

maanlaajuisten tarkasteluiden tuottamiseen. Se tarjoaa myös erilaisia analysointi- ja 

visualisointityökaluja tarkastelujen tulosten tulkitsemisen ja esittämisen tueksi. 

Ohjelmiston nimi Emme on lyhennelmä lauseesta ”Equilibre Multimodal, Multimodal 

Equilibrium”, jolla viitataan liikenneverkolla toteutuvaan tasapainoteoriaan. 

Yksinkertaistetusti teorian mukaan liikenneverkon kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa 

silloin, kun liikennemäärä liikenneverkon väylillä on sellaisella tasolla, että väylien 

välityskyky riittää niille kohdistuvan liikennemäärän välittämiseen. Vaikka ohjelmisto 

onkin suuniteltu henkilöliikenteen mallintamiseen, soveltuu se myös esimerkiksi 

tavaraliikenteen mallintamiseen ja analysointiin. Henkilöliikenteestä poikkeavia 

tarkasteluja tehtäessä mallinnusten lähtötiedot joudutaan tuottamaan sellaisessa 

muodossa, että lopputulos on realistinen, vaikka ohjelmisto käsittelee lähtöaineistoa 

samoilla periaatteilla, jolla se käsittelee henkilöliikenteen lähtötietoja. (INRO 2019a; 

Florian et al. 1977.) 

Emme-ohjelmisto pohjautuu 1970-luvun loppupuolella Montrealin yliopistossa kehitettyyn 

kokeelliseen koodiin, joka perustuu edellisessä kappaleessa hyvin yleisellä tasolla 

esitettyyn tasapainoteoriaan. Koodin kehitystyöllä pyrittiin vastaamaan ajan 

liikennesuunnittelullisiin tarpeisiin. Sen avulla pystyttiin huomioimaan erilaisten 

muuttujien vaikutuksia liikenteen suuntautumiseen eri lähtö- ja määräpaikkojen välillä. 

Järjestelmän kehittäminen jatkui Montrealin yliopistossa ja 1980-luvun alussa julkaistiin 

EMME/2.  INRO jatkoi tämän yliopistomaailmassa syntyneen ohjelmiston kehitystä 

vuodesta 1986 alkaen. Vuonna 2007 INRO julkaisi Emme 3:n, jossa yhdistettiin EMME/2-

ohjelmistosta ohjelmistoydin uuteen graafiseen käyttöliittymään. Yhdistelmän avulla 

mallintajille tuotiin käyttöön tarkastelujen tulosten laajemmat visualisointimahdollisuudet 

sekä verkkojen visuaalisemmat muokkaustoiminnot. Vuonna 2019 julkaistiin Emmen 

tuorein ohjelmistoversio Emme 4. Viimeisimmässä versiossa EMME/2:n 

toiminnallisuuksien hallitsemiseen käytetty komentoikkuna Emme Prompt on korvattu 

kokonaan Emme Modeller -sovelluksella, jonka avulla aikaisemmin tekstimuotoisen 

komentoikkunan kautta suoritetut toiminnallisuudet pystytään suorittamaan 

visuaalisemmassa ympäristössä. Myös Emmeen rakennettujen makrojen ajo onnistuu 

sovelluksen kautta. Emme Modeller löytyi jo versiosta 3, mutta versiossa 4 sen 
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toiminnallisuuksia on laajennettu ja kehitetty tekstimuotoisten komentotoimintojen 

alasajoa silmälläpitäen. (INRO 2019a; Florian et al. 1977.) 

Emmessä liikennejärjestelmä tallentuu tietokannaksi, jota kutsutaan Emmepankiksi. Siinä 

mallinnettava alue kuvataan kolmen komponentin avulla. Komponentit ovat liikenteen 

kysyntä, liikenteen tarjonta sekä liikenteen suuntautumiseen ja matkatavan valintaan 

vaikuttavat funktiot. Liikenteen kysynnällä tarkoitetaan eri alueiden synnyttämää 

liikennetuotosta, joka kuvataan lähtöpaikan ja määräpaikan välisinä matkamäärinä. 

Liikenteen tarjonnalla tarkoitetaan puolestaan liikenneverkkoa ja matkoihin käytettävissä 

olevia kulkumuotoja. Funktioiden avulla muutetaan liikenteen suuntautumisesta syntyviä 

ilmiöitä kuten ruuhkautumista kustannuksiksi, jotta ne pystytään huomioimaan liikenteen 

sijoittelujen taustalla olevissa matemaattisissa yhtälöissä. Emmepankin rakenne on kuvattu 

kuvassa 2. (INRO 2019a.) 

 

Kuva 2. Emmepankin rakenne (INRO 2019a). 

Ohjelmisto vaatii lisenssin toimiakseen. Lisenssikokoja on 11 ja käytettävä lisenssi 

määrittelee sen, minkä kokoista tietokantaa Emmellä voidaan käyttää. Lisenssin avulla 

määritellään tietokantaan tallennettavien dimensioiden enimmäismäärä; mitä pienempi 

lisenssi, sitä vähemmän yksiköitä tietokantaan voidaan tallentaa. Määrääviä dimensioita 

ovat muun muassa skenaarioiden, matriisien, solmujen ja linkkien lukumäärä. Emmepankin 

koko ei määräydy aktiivisesti käytössä olevien dimensioiden perusteella, vaan se määräytyy 

sen yksikkömäärän perusteella, joka dimensioista on varattu avattavan tietokannan 

käytettäväksi. Tästä syystä tietokantoja siirrettäessä käyttäjältä toiselle olisi hyvä olla 
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tietoinen siitä, minkä kokoisella lisenssillä tietokantaa aiotaan käyttää. Emmen 

lisenssikokojen 8, 9 ja 10 dimensioiden enimmäismäärät on esitetty taulukossa 1. 

 Emmen lisenssikokojen 8, 9 ja 10 dimensioiden enimmäismäärät (INRO 
2019b, muokattu). 

 

Liikenteen tarjontaa kuvataan Emmessä skenaarioihin eli tarkasteluvaihtoehtoihin 

tallentuneena. Skenaarioon rakennetaan liikenteen infrastruktuuri kulkutapojen, 

liikenneverkon, joukkoliikennemuotojen ja joukkoliikennelinjojen sekä kääntymisten 

avulla. Liikenneverkko rakentuu solmuista (nodes) ja linkeistä (links). Solmut voivat olla 

sentroideja (centroids), jotka syöttävät liikennettä verkolle tai tavallisia solmuja, jotka 

yhdistävät linkkejä toisiinsa. Linkit puolestaan voivat olla konnektoreita (connectors), jotka 

kuljettavat liikennettä sentroidista verkolle tai tavallisia liikennettä välittäviä linkkejä. 

(INRO 2019a.) 

Jokaiselle liikenneverkon komponentille voidaan tallentaa attribuutteja. Attribuutit ovat 

komponenttien ominaisuustietoja. Ne voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: järjestelmän 

luomiin perusattribuutteihin (standard attributes), käyttäjän luomiin käyttäjäkohtaisiin 

attribuutteihin (extra attributes) ja sijoittelutuloksiin. Ohjelmistoon valmiiksi 

rakennettuihin perusattribuutteihin tallennetaan sellaista komponentin ominaisuustietoa, 

jonka avulla liikenneverkko kuvantaa mallinnettavaa liikenneverkkoa mahdollisimman 

realistisesti. Linkkien perusattribuutteihin tallennetaan muun muassa tieto linkin 

kaistamäärästä, linkillä käytettävästä ajoneuvoliikenteen viivytysfunktiosta ja linkillä 
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sallituista kulkutavoista. Solmujen ominaisuustietoja hyödynnetään esimerkiksi 

joukkoliikenteen mallintamisessa, sillä solmulle voidaan tallentaa tieto siitä, sijaitseeko 

kyseisessä kohdassa joukkoliikenteen pysäkki. Käyttäjän luomia attribuutteja voidaan 

puolestaan hyödyntää verkollisissa analyyseissä tai niihin tallennettuja tietoja voidaan 

koodata käytettäväksi esimerkiksi ennusteprosessissa. Sijoittelutulokset ovat ohjelmistoon 

valmiiksi luotuja attribuutteja, joihin tallentuu sijoitteluajojen valmistuttua tietoa muun 

muassa linkeille sijoitelluista ajoneuvomääristä, kääntyvien ajoneuvojen määristä, matka-

ajoista ja ajoneuvovirran nopeudesta. Näitä ominaisuustietoja käytetään usein liikenteen 

sijoittelutulosten analysoinnissa ja visualisoinnissa. (INRO 2019a.) 

Emmepankin funktioita käytetään liikennettä liikenneverkolle sijoiteltaessa. Niiden avulla 

kuvataan liikenteen eri tekijöiden vaikutuksia verkolle sijoiteltaviin liikennevirtoihin. 

Sijoittelussa käytettäviä funktioita ei ole tallennettu ohjelmistoon valmiiksi, vaan ne 

määritellään liikennemalliin matemaattisina muuttujina käyttäjän toimesta ja ne ovat 

tietokantakohtaisia. Funktiot tulee määritellä käyttäen samaa koodaustapaa, kuin 

käytetään esimerkiksi Emmessä suoritettavissa matriisien laskutoimituksissa. 

Yhdenmukaisen kirjoitustavan ansiosta ohjelmisto osaa lukea matemaattisen muuttujan 

oikein ja arvioida sen vaikutuksen suhteessa oikeisiin parametreihin. Esimerkiksi 

henkilöautoliikenteen sijoitteluissa käytettävien viivytysfunktioiden avulla lasketaan linkin 

ajonopeus sille sijoitellun liikennemäärän funktiona. Funktio kuvantaa linkille sijoitellun 

liikennemäärän kasvun vaikutusta linkin ajonopeuteen. Ajonopeus puolestaan vaikuttaa 

kyseisen linkin houkuttelevuuteen ja sitä kautta liikenteen sijoittelun tuloksiin. (INRO 

2019a; Räikkönen 2018.) 

3.2 HELMET-malli 

HELMET-mallin ensimmäinen versio, HELMET 1.0, otettiin käyttöön vuonna 2010. 

Järjestelmää on sittemmin päivitetty vuosina 2013, 2014, 2016 ja 2017. Versiopäivityksissä 

järjestelmää on kehitetty esimerkiksi autonomistuksen kuvaamisen osalta, huomioimalla 

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja matkustajasatamien matkustajaliikenne sekä 

muokkaamalla tavaraliikennettä koskevaa ennustetta.  Vuonna 2017 julkaistussa HELMET 

3.0 -järjestelmässä Helsingin seudun työssäkäyntialue on kuvattu 29 kunnan laajuisena 

alueena, joka kattaa pääkaupunkiseudun lisäksi koko muun Uudenmaan alueen ja 

Riihimäen seutukunnan vuoden 2016 mukaisella kuntajaolla. Mallialue on esitetty kuvassa 

3. (Elolähde et al. 2019.) 
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Kuva 3. Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustejärjestelmän malli-
alue (Elolähde et al. 2019). 

Mallijärjestelmässä Helsingin seudun työssäkäyntialueen henkilöliikenteen kysyntämallit 

voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: Helsingin seudun malleihin, ympäryskuntien 

malleihin ja ulkoisen liikenteen malleihin taulukossa 2 esitetyn mukaisesti. 

Henkilöliikennemallien lisäksi mallijärjestelmä sisältää apumalleja. Apumallien avulla 

ennustetaan esimerkiksi henkilöauton omistuksen ja pääasiallisten käyttäjien määrän 

kehittymistä. Apumalleja käytetään myös vuorokaudelle laadittavan liikenne-ennusteen 

matkamäärien jakamiseen tavallisimmin tarkasteltaville ajanjaksoille: 

aamuhuipputunnille, iltahuipputunnille sekä päivätunnille. (Elolähde et al. 2019; Rantala et 

al. 2018.) 



15 
 

 

 HELMET-mallijärjestelmän henkilöliikennemallien osat. 

 

Edellä mainittujen kysyntämallien lisäksi liikenne-ennustejärjestelmä sisältää myös 

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja matkustajaterminaalien henkilöliikennekysynnän 

ennustemenettelyn, tavaraliikennekysynnän ennustemenettelyn, liikennejärjestelmän 

kuvaukset, liikenteen sijoittelussa käytettävät viivytysfunktiot ja autoliikenteen 

sijoitteluparametrit sekä liikenne-ennusteen lähtötiedot. Liikenne-ennuste lasketaan ja 

ennustematriisit sijoitellaan liikennejärjestelmään koodatulle verkolle järjestelmään 

tallennettujen makrojen avulla. (Rantala et al. 2018). 

3.2.1 Helsingin seudun mallijärjestelmä 
Helsingin seudun mallijärjestelmä sisältää pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien mallit. Se 

on sovellus perinteisestä neliporrasmallista. Neliporrasmallilla tarkoitetaan liikenteen 

ennustamisen nelivaiheista prosessia, jossa lasketaan matkatuotokset, matkojen 

suuntautuminen, kulkutavan valinta ja reitin valinta. Mallijärjestelmä käsittää 

mallialueeseen kuuluvien 14 kunnan sisäisen liikenteen. Helsingin seutu ja kehyskunnat on 

erotettu omiksi malleikseen, vaikka niitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Mallit ovat 

rakenteeltaan samanlaisia, mutta niissä käytettävät kertoimet poikkeavat toisistaan. 

(Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 

Ennusteen laadintaprosessissa ajetaan ensimmäiseksi autonomistusmalli, jossa 

määritellään henkilöauton omistavat henkilöt. Tuotosmalleilla estimoidaan tehtävien 

matkojen määrää. Ne tuottavat tuotoslukuja, jotka kuvaavat matkaryhmittäin määrättyyn 

väestöryhmään kuuluvan henkilön tekemiä matkoja aikajaksoittain. Matkaryhmät ovat: 
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kotiperäiset työ- ja opiskelumatkat, 7-17 vuotiaiden tekemät kotiperäiset koulumatkat, 

kotiperäiset ostos- ja asiointimatkat, muut kotiperäiset matkat, työperäiset matkat ja muut 

matkat. Matkat jaetaan aikajaksoille niiden aloitusajankohdan, eli alkavan minuutin, 

perusteella. Helsingin seudun mallijärjestelmässä käytettävät aikajaksot ja huipputuntien 

ajankohdat on esitetty taulukossa 3. (Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 

 Matkatuotoslaskennan aikajaksot ja huipputuntien ajankohdat kulkumuo-
doittain Helsingin seudun mallijärjestelmässä. 

 

Kaikille generoituville matkoille on asetettu neljä mahdollista kulkutapavaihtoehtoa: 

jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne (lähibussi, lähijuna, metro, raitiovaunu, koulukuljetus, 

kaukobussi, tilausbussi ja kaukojuna) sekä henkilöauto (kuljettajana, matkustajana ja 

taksin kyydissä). Mallijärjestelmään mukaan otettujen kulkutapavaihtoehtojen vuoksi 

henkilöliikenteen tarkastelujen ulkopuolelle jäävät seuraavat kulkumuodot: kuorma-auto, 

lentokone, moottoripyörä, mopedi, pakettiauto sekä vesiliikenteen kulkuvälineet. 

Tarkastelujen ulkopuolelle jäävillä kulkutavoilla suoritettavat matkat on kuitenkin 

järjestelmässä pyritty huomiomaan matkatuotosten tasokorjauksen avulla. Tuotosten ja 

matkamäärien laskenta perustuu vuonna 2012 tehdyn Helsingin seudun 

liikkumistutkimuksen (HEHA2012) tuloksiin. (Elolähde et al. 2019.) 

Jalan kuljettavat matkat erotetaan muiden kulkumuotojen matkoista omaksi 

tuotosmallikseen matkatuotosten laskemisen yhteydessä. Muille matkoille lasketaan 

kulkutapaosuudet ja estimoidaan matkojen suuntautuminen. Matkojen lähtöpaikat 

määritellään generaatio-attraktio -suuntautumisen (GA-suunnattu matka) mukaisesti, eli 

matkan tuottava toiminto määrittelee matkan lähtöalueen. Yksittäisellä sijoittelualueella 

syntyvä kokonaismatkatuotos lasketaan ja jaetaan sekä suunnataan eri sijoittelualueille 

matkaryhmien perusteella. Helsingin seudun mallijärjestelmään on rakennettu 1753 

sijoittelualuetta, joista pääkaupunkiseudulla sijaitsee 901 ja kehyskunnissa 852 aluetta. 

Ennusteprosessin lopuksi henkilöautomatkat erotetaan henkilöauton keskikuormituksen 

perustella henkilöauton kuljettajana ja henkilöauton matkustajana tehtyihin matkoihin. 

Polkupyörällä, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla tehtävät matkat käännetään GA-

suunnatuista matkoista lähtö – määräpaikka -suuntautuneiksi matkoiksi. Aikajaksojen 
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kokonaismatkamääristä lasketaan tuntimatriisit aamu- ja iltahuipputunnin sekä 

päivätunnin matkoille.  (Rantala et al. 2018.). 

3.2.2 Ympäryskuntien mallijärjestelmä 
Ympäryskuntien mallijärjestelmässä kuvataan mallialueen lopuissa 15 kunnassa asuvien 

henkilöiden ajoneuvoilla tapahtuvaa henkilöliikennettä Helsingin seudun 

työssäkäyntialueella. Mallijärjestelmässä huomioidaan myös Helsingin seudulla asuvien 

matkat ympäryskuntiin ja ympäryskuntien alueella. Ympäryskuntien mallijärjestelmä on 

neliporrasmallin mukainen. Mallijärjestelmän tuotos- ja matkamäärälaskenta perustuu 

vuosina 2007-2008 tehdyn Helsingin seudun liikkumistutkimuksen (HEHA 2007-2008) 

tuloksiin. (Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 

Ympäryskuntien mallijärjestelmässä lasketaan tuotokset kahdessa matkaryhmässä: 

kotoperäisissä työ- ja opiskelumatkoissa sekä muissa matkoissa. Tuotokset lasketaan 

matkatuotosten muutoksena sijoittelualueiden väestön muutoksiin perustuen koko 

vuorokaudelle sekä aamun ja illan huipputunneille. Aikajaksojen tarkemmat ajankohdat on 

esitetty taulukossa 4. (Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 

 Tuotoslaskennan aikajaksot ympäryskuntien malleissa. 

 

Jalan ja polkupyörällä tehtävät matkat rajataan tarkasteluista pois kevyen liikenteen 

suhteellista osuutta kuvaavilla karkeilla kertoimilla. Kertoimet on määritelty erikseen 

Hangon, Lohjan, Loviisan, Porvoon ja Riihimäen keskustojen alueella asuville henkilöille 

sekä muualla ympäristökuntien mallin alueella asuville henkilöille. Lopuille generoituville 

matkoille on asetettu kaksi mahdollista kulkutapavaihtoehtoa; henkilöauto ja 

joukkoliikenne. Kulkutavan valintaan vaikuttaa henkilöautoille ajasta, matkan pituudesta ja 

mahdollisesta ruuhkamaksusta laskettu vastus. Samoin kuin Helsingin seudun mallissa, 

myös ympäryskuntien mallissa matkojen lähtö- ja kohdealueina toimivat sijoittelualueet. 

Sijoittelualueita mallissa on 165. Ympäryskuntien alueelta Helsingin seudulle kohdistuvien 

matkojen suuntautuminen noudattelee Helsingin seudun asukkaiden sisäisten matkojen 

suuntautumista. Muilta osin mallin suuntautumisen estimointi perustuu HEHA 2007-2008 

-tukimukseen. (Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 
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3.2.3 Ulkoisen liikenteen mallijärjestelmä 
Ulkoisen liikenteen mallissa lasketaan sellaiset matkat, jotka saapuvat alueelle Helsingin 

seudun työssäkäyntialueen ulkopuolelta tai suuntautuvat Helsingin seudun 

työssäkäyntialueen ulkopuolelle. Mallijärjestelmässä ei käsitellä erillisiä matkaryhmiä, 

vaan liikennevirrat käsittävät kaiken mallialueen ulkoisen liikenteen. Mallissa ei myöskään 

lasketa erikseen matkatuotoksia, vaan siinä liikennemääriä käsitellään kaukojunaliikenteen 

tai henkilöautoliikenteen liikennevirtoina. Nykytilanteen liikennemäärät perustuvat 

Liikenneviraston vuonna 2001 julkaisemaan rautatieliikenteen tilaston ja tieliikenteen 

määräpaikkatutkimuksen yhdistelmään. (Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 

Henkilöautoliikenteen liikennevirrat lähtötilanteessa on jaoteltu mallialueen syöttölinkeille 

sijoittelemalla ensin määräpaikkatutkimuksen liikennemäärämatriisi koko valtakunnan 

kattavalle maantieverkolle. Sijoittelun tuloksien perusteella on voitu havaita, mistä 

liikennevirrat mallialueelle tulevat ja mihin ne mallialueella suuntautuvat. Sijoittelutulosten 

liikennemäärät on kalibroitu liikennelaskentatietojen perusteella. Kaukojunaliikenteen 

osalta lähtötilanteena on toiminut Rautatietilastosta löytyvä kaukojunaliikenteen 

matkustajavirrat vuonna 2008-karttaesitys. (Elolähde et al. 2019) 

Ennusteprosessissa syöttölinkkien liikennevirtoja kasvatetaan tavoitevuodelle 

kasvukertoimilla. Henkilöautoliikenteen osalta mallissa käytetään vuonna 2007 

Tiehallinnon julkaisemia valta-, kanta- ja seututeiden kasvukertoimia.  Kaukojunaliikenteen 

osalta käytetään rautatieliikenteen pitkän tähtäimen suunnitelman rataosakohtaisia 

kasvukertoimia, joita julkaistaan 4-5 vuoden välein. Ulkoisen liikenteen mallijärjestelmässä 

tarkasteltavat aikajaksot ovat koko vuorokausi, aamun ja illan huipputunnit sekä päivätunti. 

(Elolähde et al. 2019; Rantala et al. 2018.) 

3.2.4 Mallijärjestelmän liikenneverkko 
Helmet-järjestelmän liikenneverkko käsittää Emme-ohjelmistossa solmut, linkit ja 

kääntymiskiellot. Solmuja verkolla on kahta tyyppiä: sentroideja (centroids or zones) sekä 

tavallisia solmuja (regular nodes). Sentroidit kuvaavat sijoittelualueiden painopisteitä, 

jotka synnyttävät liikennettä verkolle. Helmet 3.0-järjestelmässä sijoittelualueen painopiste 

on sijoitettu sijoittelualueen maapinta-alan perusteella määriteltyyn maantieteelliseen 

keskipisteeseen. Tavalliset solmut kuvaavat liittymiä sekä muita liikenneverkolla olevia 

erityiskohteita. Väylät kuvataan linkeillä, jotka yhdistävät solmut toisiinsa. Linkit 

jakautuvat tavallisiin linkkeihin (links) ja syöttölinkkeihin (connectors). Syöttölinkit 

yhdistävät sentroideja muuhun liikenneverkkoon ja kuvaavat näin eri alueiden yhteyksiä 

katuverkkoon tai joukkoliikenteeseen. Syöttölinkit jakautuvat kahteen ryhmään; 

autosyöttölinkkeihin sekä kävelyn ja pyöräilyn syöttölinkkeihin. Jako perustuu 



19 
 

 

syöttölinkillä sallittuihin kulkutapoihin. Kulkutapatieto tallennetaan linkille kulkutapa-

attribuuttiin (modes). Autosyöttölinkeillä sallittuja kulkumuotoja ovat autoilu, kävely ja 

pyöräily. Kävelyn ja pyöräilyn syöttölinkeillä auto ei kulkumuotona ole sallittu. 

Pääsääntöisesti autosyöttölinkkejä lähtee jokaiselta alueelta yksi. Pyöräilyn ja kävelyn 

syöttölinkkejä alueelta lähtee puolestaan useita eri suuntiin. (Elolähde 2019.) 

Vuonna 2015 tehtiin esiselvitys Helsingin seudun työssäkäyntialueen 

liikennejärjestelmäkuvauksen tarkennuksesta ja korjauksesta. Selvityksen perusteella 

Helmet 3.0 -järjestelmässä liikenneverkon kuvaukseen tehtiin useita muutoksia. Suoraan 

liikenneverkkoon liittyvien muutosten lisäksi järjestelmän versiopäivityksessä 

tarkennettiin myös mallin aluejakoa. Versiopäivityksen myötä Helmet-mallin koko kasvoi. 

Aikaisemman version liikenneverkko mahtui Emme-ohjelmiston lisenssikokoon 6, Helmet 

3.0:n verkko vaatii toimiakseen vähintään koon 8 lisenssin. Lisenssikokoa rajoittavana 

tekijänä toimii sentroidien määrä, joka versiopäivityksessä kasvoi noin 900 yksiköllä. 

Helmet 3.0 mallijärjestelmän dimensiot on esitetty taulukossa 5. (Elolähde 2019.) 

 Helmet 3.0 -mallijärjestelmän nykytilan perusverkon dimensiot (HSL 
2017b, muokattu). 

 

Mallijärjestelmän omistaja on määritellyt jokaiselle liikenneverkon solmulle yksilöllisen 

numeron ja solmujen numeroavaruudet. HSL:n virallisiin solmuavaruuksiin kuuluvia 

vapaita solmunumeroita voidaan käyttää esimerkiksi liikennejärjestelmätyöhön liittyen, 

mutta niiden käytöstä on sovittava erikseen HSL:n yhteyshenkilön kanssa. Virallisten 

numeroalueiden lisäksi mallijärjestelmässä on varattu numeroavaruuksia niin sanotuille 

”villeille” solmuille. ”Villit” solmunumerot ovat vapaasti käytettävissä mallijärjestelmää 

käyttävien tahojen omiin tarkasteluihin. ”Villejä” numeroita on varattu sekä tavallisille 

solmuille että sentroideille. Yksilöllisen numerotunnisteen lisäksi jokaiselle solmulle 

tallennetaan attribuutteja, jotka kuvaavat kyseisen solmun ominaisuustietoja. Helmet 3.0 -
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mallijärjestelmässä solmuille tallennetaan esimerkiksi koordinaattitieto ETRS89-GK25 -

koordinaatistossa. Sijainnin lisäksi solmujen attribuutteihin tallennetaan tiedot solmun 

tyypistä, sijaintikunnasta ja siitä, sijaitseeko solmu HSL-alueella vai ei. Solmun tyypin kautta 

mallijärjestelmässä määritellään esimerkiksi se, toimiiko solmu joukkoliikenteen 

pysäkkinä ja millaiset linjat pysäkkiä käyttävät. Solmujen tyypit on esitetty taulukossa 6. 

(Elolähde 2019.) 

 Solmujen tyypit Helmet 3.0 -mallijärjestelmässä (HSL 2017b, muokattu). 

 

Jokaiselle liikenneverkon linkille muodostuu yksilöivä tunniste niiden solmujen 

numeroista, jotka linkki yhdistää. Solmujen tapaan myös linkeille tallennetaan 

ominaisuustietoja, joilla määritellään linkin toiminnallisuuksia. Ominaisuustiedot pyritään 

määrittelemään siten, että ne vastaavat sen väylän ominaisuuksia, joita linkki kuvantaa. 

Helmet 3.0 -mallijärjestelmässä kaikille linkeille tallennettavia ominaisuuksia ovat 

linkkityyppi, pituus, kaistamäärä, kulkutavat ja autoliikenteen sijoittelufunktio. Näiden 

ominaisuustietojen lisäksi linkeille luotuihin user data -attribuutteihin tallennetaan 

kulkutapakohtaisia ominaisuustietoja. Tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi linkin yhden 
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kaistan kapasiteetti, ajoneuvovirran vapaa nopeus linkillä sekä joukkoliikenteen osalta 

aamu-, päivä- ja iltaliikenteen nopeus. (Elolähde 2019.) 

Koska Helmet 3.0 -mallissa pyöräily on määritelty järjestelmän kysyntämalliin omana 

kulkutapanaan, on malliin luotu myös yksinkertainen pyöräilyverkko, jota on tarkoitus 

tarkentaa seuraavissa versiopäivityksissä. Jalankululle ei mallissa ole määritelty erillistä 

verkkoa. Sen sijaan kulkumuoto on sallittu lähes kaikilla tavallisilla linkeillä, joilla on sallittu 

myös henkilöautoilu. Edellä mainittujen linkkien lisäksi jalankulkuverkkoa on laajennettu 

sellaisissa kohteissa, joissa erillisille jalankulun linkeille on havaittu selkeä tarve. Tällaisia 

kohteita ovat esimerkiksi asemien ja terminaalien ympäristöt sekä Helsingin keskusta. 

(Elolähde 2019.) 

Joukkoliikennelinjoista malliin on viety vain tarjonnaltaan merkittävät linjat. Busseilla 

liikennöitävät joukkoliikennelinjat on järjestelmään suurimmilta osin tallennettu 

päälinjatasolla. Tämän vuoksi alalinjojen pieniä reittipoikkeamia puuttuu mallista. 

Toisaalta tiheällä vuorovälillä liikennöitäviä alalinjoja on viety malliin mukaan ja 

vähäliikenteisiä linjoja on voitu yhdistää. Kumpikin linjan ajosuunta on kuvattu erikseen ja 

aamu-, päivä- ja iltaliikenteen erot vuoron liikennöinnissä on pyritty huomioimaan 

vuorovälien avulla. Raitiotieverkko on mallin kuvattu linkeillä, jotka on erotettu 

autoliikenteen linkeistä. Juna- ja metroliikenteen verkot on kuvattu omalla verkostollaan, 

joka koostuu linkeistä ja asemia kuvaavista solmuista. Joukkoliikenteen linjojen matka-ajat, 

eli nopeudet, määritellään järjestelmässä segmenttikohtaisten funktioiden avulla. (Elolähde 

2019.) 

3.2.5 Autoliikenteen sijoittelu liikenneverkolle 
Aamu-, päivä- tai iltahuipputunnin liikenteen suuntautuminen saadaan mallijärjestelmästä 

sijoittelemalla halutun ajankohdan matkat sisältävä kysyntämatriisi liikenneverkolle. 

Sijoittelun tuloksena saadaan liikennemäärä ja ajoneuvovirran nopeus linkeittäin, erikseen 

määriteltyjen liittymien kääntyvät ajoneuvovirrat sekä vastusmatriisit eri alueiden väleille. 

Ruuhkamaksumatriisi viedään kysyntämalliin, jossa sitä käsitellään matkakustannuksena. 

Kustannus lisätään henkilöauton ajokustannukseen kulkutavanvalintamallissa, jonka 

kautta se vaikuttaa myös liikenteen suuntautumiseen. Sijoittelukierroksia toistetaan 

edellisten kierrosten tulosten perusteella, kunnes alueparien välisten reittien 

matkavastukset saadaan tasapainoon tai kunnes iterointikierrokset päättyvät käyttäjän 

määrittelemien parametrien perusteella. (Elolähde 2019.) 

Liikenneverkolle sijoiteltavan matriisin tulee olla lähtö-määräpaikkasuunnattu 

tuntiliikenteen matriisi, koska mallijärjestelmässä käytettävät viivytysfunktiot on 
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suunniteltu tuntiliikenteelle. Viivytysfunktiot kuvaavat liikenteelle linkillä kulkemisesta tai 

liittymässä kääntymisestä syntyvää vastusta. Vastuksena voidaan käyttää esimerkiksi 

matka-aikaa tai etäisyyttä. Helmet 3.0-mallijärjestelmässä linkin vastuksena on käytetty 

niin kutsuttua yleistä matkavastusta, joka muodostuu matka-ajan, etäisyyden ja 

mahdollisen ruuhkamaksun painotetusta summasta. Kääntymisvastuksia 

mallijärjestelmään ei ole määritelty. Mallijärjestelmässä matkavastus lasketaan kaavalla:   

𝑀𝑎𝑡𝑘𝑎𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠 = 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎 + 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜 ∙ 𝑟𝑒𝑖𝑡𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä 

jossa matkan yksikkönä on kilometri. Matkan pituuden ajalliseksi arvoksi on asiantuntija-

arvion perusteella määritelty 0,2 min / km. Matkavastuksen laskemisessa tarvittava 

reitinvalinnan lisätekijä lasketaan kaavalla: 

𝑟𝑒𝑖𝑡𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä

= 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 +  
1

𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜
∙ 𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠

∙
𝑟𝑢𝑢ℎ𝑘𝑎𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢

𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

 

Reitinvalinnan lisätekijän laskentakaavassa matkan pituuden yksikkönä on kilometri. 

Nykytilanteen verkoilla ruuhkamaksun suuruus on 0 € / km. Ennusteskenaarioiden 

verkoilla ruuhkamaksun suuruus perustuu tulliportilla veloitettaviin tietullimaksuihin. 

(Elolähde 2019.) 

Autoliikenteen viivytysfunktiot on rakennettu kuvaamaan linkin kulkemiseen kuluvaa 

aikaa minuutteina linkin liikennemäärän, kaistojen määrän ja pituuden funktiona. 

Viivytysfunktioihin vaikuttavat myös linkin laskennallinen kapasiteetti, ajoneuvovirran 

vapaa nopeus sekä liikenteen pohjakysyntä, joka saadaan raskaan liikenteen erillisestä 

sijoittelukierroksesta. Bussikaistallisille linkeille on mallijärjestelmään rakennettu omat 

viivytysfunktiot, joissa bussikaista vähennetään linkin kaistojen kokonaismäärästä. 

Viivytysfunktiot on toteutettu kaavoilla: 

fd1 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,02 ∙ put((volau+volad+ul3)/lanes)/(ul1-get(2)))) ∙ (get(2).le.put(ul1∙ 0,975)) 
∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (1,78 ∙ get(1) ∙ length+0,0075 ∙ (get(2)-get(3)) ∙ length) 

fd2 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,09 ∙ put((volau+volad+ul3)/lanes)/(ul1-get(2)))) ∙ (get(2).le.put(ul1 ∙ 0,935)) 
∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,29 ∙ get(1) ∙ length+0,0085 ∙ (get(2)-get(3)) ∙ length) 

fd3 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,1 ∙ put((volau+volad+ul3)/lanes)/(ul1-get(2)))) ∙ (get(2).le.put(ul1 ∙ 0,915)) ∙ 
length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,08 ∙ get(1) ∙ length+0,0011 ∙ (get(2)-get(3)) ∙ length) 

fd4 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,2 ∙ put((volau+volad+ul3)/lanes)/(ul1-get(2)))) ∙ (get(2).le.put(ul1 ∙ 0,87)) ∙ 
length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,34 ∙ get(1) ∙ length+0,014 ∙ (get(2)-get(3)) ∙ length) 

fd5 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,3 ∙ put((volau+volad+ul3)/lanes)/(ul1-get(2)))) ∙ (get(2).le.put(ul1 ∙ 0,81)) ∙ 
length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,28 ∙ get(1) ∙ length+0,017 ∙ (get(2)-get(3)) ∙ length) 
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fd6 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,02 ∙ put((volau+volad+ul3)/((lanes-1).max.0.8))/(ul1-get(2)))) ∙ 
(get(2).le.put(ul1 ∙ 0,975)) ∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (1,78 ∙ get(1) ∙ length+0,0075 ∙ 
(get(2)-get(3)) ∙ length) 

fd7 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,09 ∙ put((volau+volad+ul3)/((lanes-1).max.0.8))/(ul1-get(2)))) ∙ 
(get(2).le.put(ul1 ∙ 0,935)) ∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,29 ∙ get(1) ∙ length+0,0085 ∙ 
(get(2)-get(3)) ∙ length) 

fd8 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,01 ∙ put((volau+volad+ul3)/((lanes-1).max.0.8))/(ul1-get(2)))) ∙ 
(get(2).le.put(ul1 ∙ 0,915)) ∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,08 ∙ get(1) ∙ length+0,011 ∙ (get(2)-
get(3)) ∙ length) 

fd9 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,2 ∙ put((volau+volad+ul3)/((lanes-1).max.0.8))/(ul1-get(2)))) ∙ 
(get(2).le.put(ul1 ∙ 0,87)) ∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,34 ∙ get(1) ∙ length+0,014 ∙ (get(2)-
get(3)) ∙ length) 

fd10 = (put(60/ul2) ∙ (1+0,3 ∙ put((volau+volad+ul3)/((lanes-1).max.0.8))/(ul1-get(2)))) ∙ 
(get(2).le.put(ul1 ∙ 0,81)) ∙ length+(get(2).gt.get(3)) ∙ (2,28 ∙ get(1) ∙ length+0,017 ∙ (get(2)-
get(3)) ∙ length), 

 

joissa funktiot fd1 – fd5 koskevat linkkejä, joissa ei ole bussikaistaa ja funktiot fd6 – fd10 

linkkejä, joissa on bussikaista. Viivytysfunktioiden kaavassa funktio put tallentaa 

välituloksen ja funktiolla get(n) haetaan käyttöön saman funktion n:s välitulos.  

Viivytysfunktioissa käytettyjen parametrien selitteet ovat: 

ul1  linkin kapasiteetti (ajon/h) 

ul2  linkin vapaa nopeus (km/h) 

ul3  raskaan liikenteen määrä (ajon/h) 

length linkin pituus (km) 

lanes linkin kaistamäärä 

volau sijoittelun perusliikennemäärä (ajon/h) 

volad mahdollinen lisäliikennemäärä 

 

Mallin syöttölinkeillä käytetään edellisistä poikkeavaa funktiota: 

fd99 =  1,3 ∙ length 

(Elolähde 2019.) 

Kaikilla mallijärjestelmän liikenneverkon autolinkeillä on käytössä jokin edellä esitellyistä 

viivytysfunktioista. Suurin vaikutus funktioiden tulokseen on linkkikohtaisten parametrien 

ul1 ja ul2 arvoilla. Parametreille on määritelty ohjearvot, joilla viivytysfunktioiden vaikutus 

kytketään mallijärjestelmän liikenneverkon eri katu- ja väylätyyppeihin taulukossa 7 

esitellyllä tavalla. Mallijärjestelmässä on kyseisillä parametreillä käytetty myös taulukosta 

poikkeavia arvoja ja arvoyhdistelmiä, jotta sijoittelun tuloksia on saatu säädettyä 

realistisemmiksi. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen vastusten huomioimiseen on 

mallijärjestelmässä kehitetty omat järjestelmänsä. Niitä ei tämän työn puitteissa esitellä 

tarkemmin, koska työssä on käytetty ainoastaan henkilöautoliikenteen sijoittelua. 

(Elolähde 2019.) 
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 Autoliikenteen viivytysfunktiot Helmet 3.0 -mallijärjestelmässä (Elolähde 
2019). 

 

Ajoneuvoliikenteen malliajoissa tavaraliikenne sijoitellaan malliajon alussa 

pohjakysynnäksi siten, että eri ajoneuvoluokkien matriisit sijoitellaan verkolle ja 

liikennemäärät tallennetaan linkeille luotuihin extra-attribuutteihin. Liikennemäärät 

summataan yhteen ja siihen lisätään linja-autoliikenteen määrä ajoneuvoina sellaisilla 

linkeillä, joilla ei ole erillistä bussikaistaa. Linja-autojen määrä lasketaan linjaston 

keskimääräisiin vuoroväleihin perustuen. Kulkumuotoihin perustuva sijoittelu 

mahdollistaa sen, että raskaan liikenteen aiheuttama vastus henkilöliikenteelle voidaan 

tarkasteluissa ottaa tarkemmin huomioon. Se mahdollistaa myös verkon eri osien käytön 

rajaamisen raskaalle liikenteelle asetettujen rajoitusten mukaisesti. (Elolähde 2019.) 
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4. RAIDE-JOKERI 

Raide-Jokeri on pikaraitiotie, joka on linjattu kulkemaan Espoon Keilaniemen ja Helsingin 

Itäkeskuksen välillä. Radan kokonaispituus on noin 25 kilometriä, josta noin 9 kilometriä 

sijoittuu Espoon alueelle ja loput noin 16 kilometriä Helsingin alueelle. Raide-Jokerin radan 

varrelle on suunniteltu 34 pysäkkiparia. Pysäkit on sijoitettu alueille, jotka ovat tai tulevat 

olemaan asumisen, työssäkäynnin tai asioinnin keskittymiä. Linjan tavoitteellinen 

keskinopeus on noin 25 km/h ja matka Keilaniemestä Itäkeskukseen kestää noin tunnin. 

Raitiovaunun sujuva ja luotettava kulku on pyritty varmistamaan sillä, että rata kulkee 

pääasiassa omalla, muusta liikenteestä erotetulla kaistallaan. Ratayhteyttä liikennöidään 

kahteen suuntaan ajettavilla pikaraitiotievaunuilla. Kuvassa 4 on esitetty Raide-Jokerin 

linjaus ja pysäkkien sijainnit. (Raide-Jokeri 2020a; Raide-Jokeri 2020e.) 

 

Kuva 4. Raide-Jokerin linjaus ja pysäkkien sijainnit (Helsingin kaupunki 2019). 

Pikaraitiotietä tullaan liikennöimään Transtech Oy:n valmistamilla Arctic-mallin vaunuilla. 

Vaunujen pituus on 34,5 metriä ja tarvittaessa ne voidaan jatkaa 44 metrin pituisiksi. 

Vaunut ovat kahteen suuntaan ajettavia ja niillä voidaan liikennöidä sekä Helsingin 

nykyisellä raitiotieverkolla että pääkaupunkiseudulle suunnitelluilla uusilla pikaraitioteillä. 

34,5 metrin pituisiin vaunuihin sijoitettujen 76 istumapaikan ja 134 seisomapaikan myötä 

vaunujen matkustajakapasiteetti on noin 20 % Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla 

käytettäviä Arctic-mallin perussarjan vaunuja suurempi. Vaunun jatkamisen myötä 
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kapasiteettia voidaan kasvattaa 80 % perussarjan vaunujen matkustajakapasiteettia 

suuremmaksi. Arctic-mallin vaunuja on tilattu 29 kappaletta ja niiden kokonaiskustannus 

tulee olemaan enintään 95,2 miljoonaa euroa. (Raide Jokeri 2020d.) 

Raitiotieinfran kustannus vuoden 2018 hintatasolla laskettuna on 386 miljoonaa euroa ja 

varikon rakentamiskustannus noin 69,5 miljoonaa euroa. Hanke saa valtiolta avustusta 30 

% rakentamiskustannuksista (kuitenkin enintään 84 miljoonaa euroa). Helsingin ja Espoon 

kaupungit jakavat loput kustannukset ”rajalta poikki” -periaatteen mukaisesti. Näin 

Helsingin kaupungin osuudeksi kustannuksista tulee 65 % ja Espoon 35 %. (Raide-Jokeri 

2020b.) 

4.1 Hankkeen lähtökohdat 

Raide-Jokerin tarkoituksena on luoda parempaa palvelutasoa poikittaissuuntaiseen 

joukkoliikenteeseen Helsingin seudulla. Se korvaa vilkkaasti liikennöidyn runkobussilinjan 

550. Sen matkustajamäärä on Helsingin seudun bussilinjoista suurin ja 

matkustajakapasiteettiin kohdistuu jatkuvaa kasvupainetta. Nykytilanteessa linjalla 550 

tehdään noin 40 000 matkaa vuorokaudessa. Matkojen on ennustettu yli 

kaksinkertaistuvan noin 91 000 vuorokautiseen matkaan vuoteen 2030 mennessä ja yli 

kolminkertaistuvan noin 125 000 vuorokautiseen matkaan vuoteen 2050 mennessä. On 

todettu, ettei bussien matkustajakapasiteetti tule riittämään ennusteen mukaisille 

matkustajamäärille. Myös linjan luotettavuus kärsii, mikäli liikennöintiä jatketaan busseilla. 

(Raide-Jokeri 2020a.) 

Vuoteen 2050 mennessä Helsingin seudulla on ennustettu olevan noin 2 miljoonaa asukasta 

ja yli miljoona työpaikkaa. Poikittaislinjan palvelutason kasvamisen myötä myös Raide-

Jokerin reitin varrelle suunnitellaan uutta asumis- ja työpaikkarakentamista. Lähivuosina 

asemakaavapäivitykset mahdollistavat linjan läheisyyteen asuntorakentamista noin 22 000 

asukkaalle ja pidemmällä aikavälillä radan ympäristön rakentamisen on suunniteltu 

tiivistyvän edelleen. Radan ympäristön rakentaminen tukee pääkaupunkiseudun kuntien 

tavoitetta tiiviistä ja kestäviin kulkumuotoihin perustuvasta aluerakenteesta. (Raide-Jokeri 

2020a.) 

4.2 Hankkeen toteutus 

Raide-Jokeri-hanke sisältää pikaraitiotien ja varikon suunnittelun sekä toteuttamisen. 

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen eri osapuolista muodostetaan yksi 

yhteinen organisaatio. Allianssihankkeen osapuolia ovat tyypillisesti tilaaja sekä 

suunnittelun ja toteuttamisen palveluntuottajat. Sen vaiheet ovat tavallisesti kehitysvaihe 
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ja toteutusvaihe. Kehitysvaiheessa suunnitellaan hankkeen sisältö ja toteutus sekä 

määritellään hankkeelle tavoitekustannus ja palkkiojärjestelmä. Palkkiojärjestelmään 

liittyvät olennaisena osana hankkeen avaintulosalueet sekä niiden mittaaminen. 

Avaintulosalueet valitaan siten, että ne tuottavat tilaajaosapuolelle arvoa. 

Avaintulosaluemittarit, eli suorituskykymittarit, määritellään allianssisopimuksessa. 

Palkkiojärjestelmän bonuksen saavuttaminen sidotaan avaintulosaluemittareissa 

onnistumiseen. Vastaavasti niissä epäonnistuminen johtaa sanktioihin. Taulukossa 8 on 

esitelty Raide-Jokeri-hankkeen avaintulosaluemittarit sekä mittareiden positiiviset ja 

negatiiviset muutostekijät. Muutostekijöitä mitataan avaintulosaluemittareiden tavoin ja ne 

vaikuttavat suoraan siihen, kuinka hyvin hankkeessa asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Avaintulosalueiden avulla voidaan hankkeessa kiinnittää huomiota myös sellaisiin arvoihin, 

joita ei perinteisesti hankkeen onnistumisen mittauksessa huomioitaisi. (Mölsä 2018; 

Raide-Jokeri 2018; Yli-Villamo 2013.)   

 Raide-Jokeri-hankkeen avaintulosaluemittarit (Raide-Jokeri 2018). 

 

Hankeen toteutusvaihe muodostuu rakennusajasta ja viiden vuoden jälkivastuuvaiheesta. 

Jälkivastuuvaiheen aikana allianssin osapuolet vastaavat yhdessä siitä, että hanke on 

suunniteltu ja toteutettu sopimuksenmukaisesti. Raide-Jokeri-hankkeen kehitysvaihe alkoi 

marraskuussa 2017 ja päättyi tammikuussa 2019. Toteutusvaiheen allianssisopimus 

allekirjoitettiin 22.5.2019. Hankkeen allianssin osapuolet ovat olleet kummassakin 

vaiheessa samat: Helsingin ja Espoon kaupungit, YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, 

Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. Marraskuussa 2019 toteutusvaiheen allianssin 
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osapuoleksi liittyi yrityskauppojen myötä myös Sweco Finland Oy. (Mölsä 2018; Raide-

Jokeri 2020c; Raide-Jokeri 2019a; Raide-Jokeri 2019 b.) 

Raide-Jokerin toteutusvaihe käynnistyi kesäkuussa 2019. Tavoitteena on, että ratayhteys 

avataan liikenteelle kesäkuussa 2024. Rataa rakennetaan samanaikaisesti useassa paikassa 

ja monessa vaiheessa. Varsinaisen radan rakentamisen lisäksi rakennustöinä suoritetaan 

muun muassa johto- ja putkisiirtoja, olemassa olevien katujen muutos- ja 

parantamistoimenpiteitä sekä uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentamista. 

Raide-Jokeri-hankkeen yhteydessä rakennetaan myös neljä uutta siltaa. (Nironen 2018; 

Raide-Jokeri 2020b.) 
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5. RAIDE-JOKERI-HANKKEEN JA RINNAKKAIS-
TEN HANKKEIDEN LIIKENTEELLISTEN VAIKU-
TUSTEN MALLINTAMINEN 

Raide-Jokeri-hankkeen ja rinnakkaisten hankkeiden liikenteellisiä vaikutuksia päädyttiin 

tutkimaan liikenteen simuloinnin avulla. Koska vaikutuksia haluttiin mallintaa koko 

pikaraitiolinjauksen pituudelta, tarkasteluissa hyödynnettiin Helmet-järjestelmän versiota 

3.0. Työtä käynnistettäessä mallinnuksissa oli tarkoituksena hyödyntää Raide-Jokeri-

hankkeelle jo luotua Emmepankkia. Tietokannan siirto osittautui kuitenkin ongelmalliseksi, 

koska tässä työssä käytössä olevan lisenssin koko ei riittänyt hankkeelle luodulle 

Emmepankille. Tästä syystä vaikutustarkasteluille haettiin erillinen Helmet-järjestelmän 

käyttöoikeus, joka mahdollisti kooltaan pienemmän tietokannan käyttöönoton.  

Helmet-mallin valmiiden koodausten avulla käyttöön saatiin sekä lähtötilanteen 

liikenneverkko että liikenne-ennuste koko tarkastelualueelle. Simuloinneissa lähtötilanne 

mallinnettiin vuoden 2018 mukaisella liikenneverkolla. Tarkasteluissa liikenne-ennusteena 

käytettiin järjestelmän vuoden 2018 liikenne-ennusteen mukaisia henkilöautoliikenteen 

määriä. Sijoittelut suoritettiin sekä aamun että illan ruuhkahuipputuntien 

liikennemäärämatriiseilla. Tarkasteluissa ei nähty tarvetta tuottaa ajantasaista liikenne-

ennustetta koko tarkastelualueelle, koska mallijärjestelmän perusennusteen tarkkuustasoa 

pidettiin riittävänä. Tarkkojen liikennemäärien sijaan tarkasteluissa keskityttiin 

analysoimaan sijoittelutuloksissa ilmeneviä muutoksia.  Eri tarkastelutilanteille ja 

tarkastelun ajanjaksoille luotiin omat skenaariot, joihin sijoiteltiin sama perusennusteen 

mukainen liikennemäärämatriisi. Näin päästiin tutkimaan eri hankekokonaisuuksien 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia liikenteen suuntautumiseen 

tarkastelualueella.  

5.1 Lähtötiedot 

Eri työmaakohteiden liikenteellisten vaikutusten arvioimisen tärkeimpänä lähtökohtana 

voidaan pitää mahdollisimman tarkkoja tietoja kyseisistä työmaakohteista ja 

liikennejärjestelyistä, joita niissä on työn ajalle suunniteltu. Koko hankkeen laajuisia 

vaikutuksia tarkasteltaessa on järkevää valita mallinnuksen ajankohdat siten, että eri 

työmaiden työnaikaiset liikennejärjestelyt tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduksi 

koko hankkeen kannalta. Tässä työssä mallinnuksen ajankohdiksi päätettiin valita sellaisia 

ajallisia poikkileikkauksia, joissa koko hankkeen laajuisesti olisi käynnissä mahdollisimman 
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paljon työnaikaisia liikennejärjestelyjä tai huomattavan suuria liikenteellisiä vaikutuksia 

aiheuttavia työvaiheita. Tarkastelujen näkökulmasta näitä voidaan pitää niin kutsuttuina 

”worst case scenario” -ajankohtina, jolloin työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutukset 

ovat suurimmat. 

Lähtötietojen keruun ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin hahmottamaan Raide-Jokeri-

hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallinnuksen kannalta parhaita 

ajankohtia. Työkaluksi tähän luotiin taulukko, johon listattiin suurpiirteisellä tasolla Raide-

Jokeri-hankkeen työmaiden arvioituja liikenteellisiä vaikutuksia eri ajankohtina. Taulukko 

koostettiin koko hankkeen läpivientiajalle, koska sen on tarkoitus palvella myös 

myöhempiin ajankohtiin sijoittuvia tarkasteluja. Taulukon perusteella valittiin 

sopivimmaksi katsottu ajankohta ensimmäiselle tarkastelulle. Tämän jälkeen valitun 

ajankohdan aikana vallitsevista työnaikaisista liikennejärjestelyistä kerättiin 

yksityiskohtaisempaa tietoa, jonka perusteella liikennemallin verkkoa muokattiin. 

Muokkauksien tarkoituksena oli kuvata tarkasteluajankohdan liikenteellistä tilannetta 

mahdollisimman realistisesti.  

5.1.1 Liikenneverkko ja -ennuste 
Tarkasteltavan alueen liikenneverkon ja tarkasteluajankohdan liikennemäärien 

arvioinnissa hyödynnettiin Helmet-järjestelmän versiota 3.0. Lähtötilanteen 

mallinnuksessa päädyttiin käyttämään mallijärjestelmän vuoden 2018 liikenneverkkoa ja 

vuoden 2018 liikenne-ennustetta. Liikenneverkon osalta päätös vuoden 2018 verkon 

käyttämisestä syntyi helposti, sillä vuoden 2019 tilanteen mukaista liikenneverkkoa ei ollut 

ensimmäisten mallinnusten aikaan saatavilla. Liikenneverkolla on huomioitu esimerkiksi 

seuraavat hankkeet: Turvesolmun eritasoliittymä, Kehä I – Kivikontie -eritasoliittymä, Vt3 

– Arolammin eritasoliittymä, Västersundomin eritasoliittymä, Länsimetron liityntäyhteydet 

sekä Länsimetro (Elolähde 2019). 

Liikenne-ennusteen osalta valinta ei ollut aivan yhtä helppo. Helmet 3.0 -mallijärjestelmään 

on tuotu valmiiksi tarvittavat tiedot vuoden 2018 liikenne-ennusteen tuottamiseen. 

Erilaisten liikenteellisten tarkastelujen liikenne-ennusteita laadittaessa nykytilan ennuste 

tuotetaan tavallisesti kalibroimalla seudullisen mallin perusennustetta 

liikennelaskentatulosten avulla silloin, kun seudullinen ennuste on käytettävissä, eikä 

tarpeeksi kattavia liikennelaskentatuloksia koko tarkastelualueelta ole saatavissa. 

Kalibroinnissa hyödynnetään alueen keskeisten liittymien laskentatuloksia ja sen 

tarkoituksena on skaalata perustennustetta vastaamaan todellisia liikenteen määrä- ja 

suuntautumistietoja tarkastelualueella. Työhön liittyvässä mallinnuksessa tarkastelualue 

valikoitui pikaraitiotien linjauksen myötä maantieteellisesti verrattain laajaksi, eikä sen 
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vuoksi liikennemäärien kalibrointia yksittäisten liittymälaskentojen perusteella nähty 

tarpeellisena.  

Osaltaan tarkasteluissa käytetyn liikennemäärämatriisin valintaan vaikutti myös se, että jo 

työn alkuvaiheessa mallinnukselta toivottavia tuloksia määriteltäessä päädyttiin siihen, 

että tarkastelujen tuloksista toivottiin laajempaa näkemystä Raide-Jokeri-hankeen 

työmaiden ja rinnakkaisten hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksista 

pääkaupunkiseudun liikenteeseen. Tarkastelualueen maantieteellisen laajuuden vuoksi 

kohdekohtaisten absoluuttisten liikennemäärien muutosten tarkastelulle ei nähty tarvetta. 

Sen sijaan vaikutusten arvioinnin lähtökohdaksi valittiin lähtötilanteen ja 

tarkasteluajankohdan välinen muutos liikenteen suuntautumiseen. Suhteellista muutosta 

tarkasteltaessa vuoden 2018 perusennusteen liikennemäärien katsottiin vastaavan 

nykytilanteen liikennemääriä sellaisella tarkkuudella, että hankkeiden yhteisvaikutuksia 

pystytään arvioimaan niissä tapahtuvia muutoksia tarkastelemalla. 

5.1.2 Raide-Jokerin työmaat 
Raide-Jokeri on kokoluokaltaan varsin suuri hanke, jonka työmailla tapahtuu erilaisia 

toimenpiteitä päivittäin. Työmaiden työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitellaan 

kohteeseen määriteltyjen toimenpiteiden perustella. Toisinaan kuitenkin työmailla tulee 

vastaan tilanteita, joihin ei ole pystytty varautumaan työnaikaisia liikennejärjestelyjä 

suunniteltaessa ja liikennejärjestelyjä joudutaan muuttamaan siten, että ne tukevat 

muuttunutta tilannetta. Liikenteen simulointia tehtäessä tarkastelut ajoittuvat aina tiettyyn 

ajankohtaan, joka mallinnetaan tarkastelumallin liikenneverkolle. Laaja-alaisissa 

tarkasteluissa yksittäisten työmaiden pienillä liikennejärjestelyjen muutoksilla harvemmin 

on vaikutusta suuremmassa mittakaavassa. Tästä syystä tarkasteluissa keskityttiin 

sellaisiin ajanhetkiin, joissa Raide-Jokeri-hankkeen työmaiden työnaikaisissa 

liikennejärjestelyissä tapahtuu määrällisesti paljon muutoksia tai muutokset tunnistettiin 

huomattaviksi. 

Tarkastelujen ajankohtien määrittäminen aloitettiin tarkastelemalla Raide-Jokeri-

hankkeelle laadittua yleisaikataulua. Yleisaikataulu on laadittu hankkeen 

suunnitteluvaiheesa ja siihen on hahmoteltu eri työmaiden arvioidut aloitusajat, työmaan 

kokonaiskesto sekä eri työvaiheet kestoineen. Koska aikataulu on laadittu ennen 

toteutusvaiheen alkua, sen ajallinen ulottuvuus vastasi suunnitteluvaiheen näkemystä 

pikaraitiotien rakentamisen vaiheistuksesta ja edistymisestä. Yleisaikataulun avulla saatiin 

kuitenkin lähtökohta hankkeen omien työmaiden rakennusajan aikajanan 

muodostamiselle. Aikajanaan ei tuotu mukaan työmaiden eri työvaiheita, vaan ainoastaan 

työmaan aloitusajankohta kuukauden tarkkuudella sekä työmaan kesto. 
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Kun Raide-Jokeri-hankeen omien työmaiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen aikajana oli 

muodostettu hankkeen yleisaikatauluun pohjautuen, huhtikuun 2019 ja toukokuun 2019  

vaihteessa käytiin läpi koko aikajana tapaamisessa eri tuotantolohkojen edustajien kanssa. 

Koko Raide-Jokerin linjaus on jaettu viiteen tuotantolohkoon. Tilapäisten 

liikennejärjestelyjen osalta lohkoille on määritelty suunnittelijat, jotka vastaavat 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen ohjeistuksenmukaisesta suunnittelusta. Aikajana 

käytiin läpi tuotantolohko kerrallaan siten, että suunnittelijat pääsivät kommentoimaan 

yleisaikataulusta tehtyä koostetta. Tässä yhteydessä aikajanaan saatiin päivitettyä sellaisia 

muutoksia, joita hankkeen yleisaikatauluun oli tullut sen valmistumisen jälkeen. Muutokset 

koskivat esimerkiksi työmaiden aloitusajankohtia ja kestoja sekä työvaiheiden järjestystä. 

Työmaiden ajallisen ulottuvuuden lisäksi aikajanaan vietiin karkealla tasolla tietoa siitä, 

millaisia vaikutuksia työmaan työnaikaisilla liikennejärjestelyillä katsottiin olevan alueen 

ajoneuvoliikenteelle. Aikajanaan vietiin myös näiden vaikutusten alkamisen ajankohdat ja 

ajalliset kestot. Vaikutuksia arvioitiin melko suurpiirteisesti kuvassa 5 esittyjen tasojen 

avulla. 

 

Kuva 5. Raide-Jokeri-hankkeen aikajanassa käytetyt työnaikaisten liikennejärjes-
telyjen vaikutusten arvioinnin tasot. 

Kun Raide-Jokeri-hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen aikajana oli käyty karkeine 

vaikutusarviointeineen läpi kaikkien tuotantolohkojen edustajien kanssa, koostettiin 

tuotantolohkokohtaiset aikajanat koko hanketta koskevaksi kokonaisuudeksi. Koko 

hankkeen kattavan aikajanan perusteella pyrittiin hahmottamaan sellaiset ajanhetket, 

joissa työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutukset pääkaupunkiseudun liikenteeseen 

ovat suurimmillaan. Koska isoimmat vaikutukset aiheutuvat usean työmaan 

samanaikaisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä, kaivattiin arvioinnin tueksi 

näkemystä koko hankkeen laajuisista vaikutuksista. Aikajanakoosteen avulla pystyttiinkin 

luomaan läpileikkaus koko Raide-Jokeri-hankkeen rakentamisen aikaisiin liikenteellisiin 

vaikutuksiin karkealla tasolla. Kuvassa 6 on esitetty ote hankekohtaisesta aikajanasta. 
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Kuva 6. Ote koko hankkeen kattavasta aikajanasta. 

Raide-Jokerin ensimmäiset työmaat käynnistyivät aikataulun mukaisesti kesällä 2019. 

Vaikutusten arviointeja suunniteltaessa ajatuksena oli, että ensimmäinen mallinnuksen 

ajanhetki olisi ollut hankkeen rakennustöiden käynnistyminen. Tarkasteluajankohtaa 

suunniteltaessa ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena sijoittaa ensimmäistä 

mallinnuskierrosta kesäajalle, jolloin liikennemäärä tie- ja katuverkolla on 

kesälomakaudesta johtuen muuta vuodenaikaa alhaisempi. Tästä syystä ensimmäiseksi 

mallinnuksen ajankohdaksi valittiin syyskuu 2019. 

Päätös tarkastelujen ensimmäisestä ajankohdasta tehtiin noin viisi kuukautta ennen 

varsinaista tarkasteluajankohtaa. Työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevien 

yksityiskohtaisempien tietojen koostamista ei näin aikaisessa vaiheessa nähty 

tarpeellisena, sillä osassa kohteista työnaikaisten liikennejärjestelyt olivat hyvinkin 

varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Tiedossa oli myös, että suunnitelmat tulevat 

täsmentymään sitä mukaa, kun työmaan eri työvaiheiden aloitusajat tarkentuvat. Myös 

työmaiden aikaisemmissa vaiheissa löydetyt muutos- tai lisätyötarpeet vaikuttavat sekä 

työmaiden eri vaiheiden aloitusajankohtiin että työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. 

Suunnitelmien täsmentymisen ja muuttumisen vuoksi yksityiskohtaisempia tietoja 
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liikennemallin verkkomuutosten suunnittelun tueksi ryhdyttiin keräämään vasta 

lähempänä ensimmäisen mallinnuskierroksen ajankohtaa.  

Koska mallinnuksen ensimmäiseksi ajankohdaksi valittiin syyskuun 2019 alku, 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen tarkempien tietojen kerääminen ajoittui haasteellisesti 

kesälomakaudelle. Suunnittelijoille oli toki nimetty lomasijaisia, mutta varahenkilöt eivät 

luonnollisesti tunne työmaata ja sen eri vaiheita yhtä tarkasti kuin kohteen varsinainen 

suunnittelija. Tämän lisäksi työmailla joudutaan ajoittain tekemään työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen osalta ratkaisuja, jotka pohjautuvat työmaalla vallitseviin 

olosuhteisiin. Näistä ratkaisuista ei välttämättä suunnittelijalla ole tarkkaa tietoa, mikäli 

ratkaisu on suunniteltu työmaalla ja suunnitelmat on toimitettu sieltä suoraan kaupungin 

edustajille hyväksyttäväksi. Työmailla on usein myös tarkempaa tietoa työmaiden eri 

vaiheiden aloitusajankohdista, sillä monet tekijät vaikuttavat siihen, miten rakennustyö 

kohteessa edistyy ja missä järjestyksessä eri vaiheita voidaan aloittaa ja toteuttaa. 

Koko hankkeen aikajanaa koostettaessa tiedot oli tarkoitus kerätä 

tuotantolohkokohtaisissa palavereissa, joissa jokaisen osa-alueen työmaat ja niiden 

tiedossa olevat vaikutukset olisi käyty karkealla tasolla läpi. Koska hankkeen rakentaminen 

ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu oli tiedonkeruun ajankohtana täydessä 

toiminnassa, haasteelliseksi osoittautui kaikille osapuolille sopivan tapaamisajankohdan 

löytäminen. Tästä syystä tapaamisten lisäksi työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevia 

tietoja kerättiin myös henkilökohtaisten Skype-palaverien ja sähköpostikeskustelujen 

avulla. Kaikkien osapuolien kiireiden vuoksi tarkempia tietoja töiden aikaisista 

liikennejärjestelyistä ja niiden vaikutuksista päädyttiin keräämään kontaktoimalla 

yhteyshenkilöitä henkilökohtaisesti. Osaltaan tähän päätökseen vaikutti myös 

tiedonkeruun ajoittuminen kesälomakaudelle. Kesälomakausi kuormittaa sijaistuksien 

muodossa suunnittelun ja tuotannon osapuolia muita ajanjaksoja enemmän ja tästä syystä 

yhteisten tapaamisajankohtien sopimisen ennakoitiin osoittautuvan talvikautta 

vaikeammaksi. 

Työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevan yksityiskohtaisemman tiedon keruu aloitetettiin 

kesäkuussa 2019 käymällä läpi kaikki Raide-Jokeri-hankkeella eri työmaakohteille laaditut 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat. Suunnitelmien perusteella huhtikuussa 

koostettuihin tuotantolohkokohtaisiin aikajanoihin lisättiin kuvaus siitä, millainen 

työnaikainen tilanne kohteessa suunnitelmien mukaan vallitsee tarkastelun ajankohtana. 

Aikajanoihin lisättiin kuvauksena tietoja esimerkiksi kaistakavennuksista, kiertoteistä, 

nupeusrajoituksista, mahdollisista liikenteen pysäytyksistä sekä liittymien muutoksista. 

Niihin lisättiin myös kysymyksiä suunnitelmista ja aikataulutuksesta epäselviksi jääneitä 
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asioita koskien. Epäselvyydet koskivat pääasiassa eri vaiheiden ja osavaiheiden 

aikataulutusta. Kun kaikkien tuotantolohkojen aikajanoihin oli saatu täydennettyä 

suunnitelmien mukaiset toimenpiteet sekä epäselviksi jääneistä kohtia koskevat 

kysymykset, lähetetiin ne sekä tuotantolohkojen suunnittelijoille että eri työmaiden 

vastaaville henkilöille kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Viestit lähetetiin heinäkuun 

2019 alussa ja niille annettiin noin kaksi viikkoa vastausaikaa. Osalta alueista vastausta 

jouduttiin pyytämään useamman kerran ja joiltain osin vastauksiin jouduttiin pyytämään 

lisäyksiä sekä tarkennuksia.  Suurin osa vastauksista saatiin kuitenkin annetun aikataulun 

puitteissa, asianmukaisesti läpikäytynä ja kommentoituna. Vastaukset täydennettiin 

tuotantolohkokohtaisiin aikajanoihin niiltä osin, kun alueille lähetetyissä tiedoissa oli 

puutteita tai täydennettävää. Lopuksi TLJ-suunnitelmista (työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen suunnitelmista) ja tuotantolohkoilta tiedoksi saadut työmaiden 

lähistöllä tarkasteluajankohtana tehtävät tai jo aikaisemmin tehdyt konkreettiset 

toimenpiteet koostettiin katukohtaisiksi tiedoiksi. Katukohtaisia tietoja käytettiin 

liikennemallin verkkomuutostyön lähtöaineistona. 

5.1.3 Rinnakkaiset hankkeet 
Työtä käynnistettäessä oli selvää, että Raide-Jokeri-hankkeen rakentamisen työnaikaisten 

liikenteellisten vaikutusten mallintamiseen haluttiin ottaa mukaan myös muiden alueella 

käynnissä olevien hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia, jotta 

tarkasteluilla saavutettaisiin kokonaiskuva liikenteellisestä tilanteesta pääkaupunkiseudun 

alueella valittuna ajanhetkenä. Rinnakkaiseksi hankkeeksi määriteltiin työn alkuvaiheessa 

Raide-Jokeri-hankkeen työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitseva työmaa, joka 

toteutetaan jonkun muun toimijan toimesta. Mallinnuksen lisäksi tieto rinnakkaisista 

hankkeista ja niiden ajankohdista on oleellinen myös tuotantolohkojen suunnittelijoille ja 

työmaille. Sen lisäksi, että tieto rinnakkaisesta hankkeesta antaa mahdollisuuden 

huomioida toisen toimijan mahdolliset liikennejärjestelyt kohteen työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen suunnitelmissa, voidaan samalla alueella tapahtuvien hankkeiden 

töitä pyrkiä sovittamaan yhteen siten, että työnaikaiset liikennejärjestelyt aiheuttavat 

mahdollisimman vähän haittaa tienkäyttäjille ja mahdollisesti jopa tukevat eri työkohteiden 

toimintaa. 

Tietoa Raide-Jokeri-hankkeen kannalta olennaisista rinnakkaisista hankkeista päätettiin 

ylläpitää PowerPoint-tiedostossa, joka sijoitettiin hankkeen yhteiseen tietovarastoon. 

Yhteisessä tietovarastossa sijaitseva tiedosto oli aina ajantasaisena kaikkien sitä 

tarvitsevien tahojen saatavilla. Tiedoston ensimmäinen versio on luotu tammikuussa 2019 

yhteistyössä Espoon ja Helsingin kaupunkien edustajien kanssa. Siihen koostettiin 
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ajankohtana saatavilla olleet tiedot sellaisista hankkeista, jotka sijoittuisivat Raide-Jokeri-

hankkeen työmaiden läheisyyteen. Listaus koostui pääasiassa suunnitelluista tie-, katu-, 

alue- ja kiinteistöhankkeista. 

Hankkeiden ajallinen ulottuvuus muodostui tiedoston ensimmäisessä versiossa verrattain 

laajaksi. Listauksessa oli mukana hankkeita, jotka olivat jo käynnistyneet sekä hankkeita, 

joiden käynnistymisen oli arvioitu sijoittuvan pidemmälle tulevaisuuteen. Osan hankkeista 

oli arvioitu käynnistyvän vasta Raide-Jokeri-hankkeelle määritellyn 

valmistumisajankohdan jälkeen. Osin tästä syystä alkuperäisen tiedoston koko kasvoi 

käytettävyyden kannalta liian suureksi, joten tiedosto jaettiin tuotantolohkokohtaisiksi 

PowerPoint-tiedostoiksi. Myöhemmässä vaiheessa tiedostoihin lisättiin myös erillinen 

merkintä sellaisille hankkeille, joiden tiedetään tai oletetaan olevan käynnissä. Tällä 

lisäyksellä pyrittiin varmistamaan se, että tieto käynnissä olevista rinnakkaisista 

hankkeista on mahdollisimman helposti tiedostoista löydettävissä. 

Rinnakkaisten hankkeiden tietoja sisältävien tiedostojen perustamisen lisäksi tiedostoja 

tulee ylläpitää säännöllisesti. Ylläpitoon kuuluu tiedostoon jo kirjattujen hankkeiden 

tietojen ajan tasalla pitäminen sekä uusien hankkeiden lisääminen tiedostoon. Ylläpitoa 

joudutaan tekemään säännöllisesti, sillä vaikka kaupunkien omista investoinneista on 

yleensä saatavilla tietoa laajemmin, yksityisten toimijoiden hankkeista tulee tieto vasta 

kaivuuluvan myöntämisen yhteydessä ja tämä ajankohta saattaa olla hyvin lähellä 

hankkeen aloittamista. Täsmällisin tieto kaupungin alueella käynnistyvistä hankkeista on 

kaupungin lupaviranomaisilla, mutta heillekin se saattaa tulla muutama viikko ennen 

hankkeen käynnistymistä. Tiedon saaminen käyttöön hankkeille ei kuitenkaan ole 

itsestäänselvyys, minkä vuoksi tässäkin työssä jouduttiin miettimään keinoja tietojen 

löytämiseksi mahdillisista rinnakkaisista hankkeista. Lopulta tiedostojen päivitykseen 

osallistettiin koko työnaikaisten liikennejärjestelyjen kanssa työskentelevä organisaatio 

aktiivisen havainnoinnin ja havainnoista ilmoittamisen muodossa. Alueilta saatujen tietojen 

lisäksi tiedostojen päivittämisessä hyödynnettiin myös Helsingin kaupungin karttapalvelua 

(kartta.hel.fi), johon kirjautuu näkyville kaupungin alueelle myönnetyt kaivuuluvat sekä 

kaupungin alueelle suunniteltuja tie-, katu- ja aluehankkeita. Helsingin kaupungin alueelle 

sijoittuvien Raide-Jokerin työmaiden osalta näiden lähteiden avulla rinnakkaisista 

hankkeista saatiin tietoa tyydyttävällä tasolla. Espoon puolelle sijoittuvan linjauksen osalta 

rinnakkaisten hankkeiden tietojen päivitys ja uusien hankkeiden lisäys jäi kokonaan eri 

tahoilta tulevien ilmoitusten varaan. 

Mallinnuksia suunniteltaessa käytiin läpi tuotantolohkokohtaiset rinnakkaisten 

hankkeiden tiedot. Hankkeita arvioitaessa voitiin havaita, että suurin osa tiedostoihin 
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kirjatuista kohteista sijaitsi katuosuuksilla, joihin tehtävillä muutoksilla ei mallinnuksen 

tulosten kannalta tulisi olemaan juurikaan merkitystä. Tämä johtuu siitä, että tässä työssä 

liikennemallilla tehdyissä sijoitteluissa matka-aika toimi reittivalinnan määräävänä 

tekijänä ja sen vuoksi liikennevirrat reitittyvät pääsääntöisesti pääväylille. Pienemmille 

katuosuuksille tehtävät muutokset eivät juurikaan tulisi vaikuttamaan sijoittelun 

lopputulokseen, sillä niille ei sijoitteluissa ohjaudu huomattavia liikennevirtoja. Paikallisia 

vaikutuksia alueella toki on, mutta koko pääkaupunkiseutua tarkasteltaessa vaikutukset 

jäävät vähäisiksi. Tästä syystä mallinnusten rinnakkaisia hankkeita kuvaavien 

verkkomuutosten lähtötiedoiksi pyrittiin löytämään myös sellaisia rinnakkaisia hankkeita, 

jotka sijoittuvat liikennemallissa liikenteen suuntautumisen kannalta keskeisille väylille. 

Hankkeita kartoitettiin sekä Helsingin kaupungin karttapalvelun (kartta.hel.fi) että Traffic 

Management Finlandin ylläpitämän Liikennetilanne-sivuston (liikennetilanne.tmfg.fi) 

avulla. Liikennetilanne-sivustolla hyödynnettiin kuvassa 7 esitetysti listanäkymiä 

Tieliikenteen häiriöt ja Tietyöt. 

 

Kuva 7. Liikennetilanne-sivusto (Traffic Management Finland 2020). 

Liikennetilanne-sivustolle tietyökohteiksi ja tieliikenteen häiriöiksi listatuista kohteista 

tarkasteluihin otettiin mukaan sellaiset, joiden katsottiin sijoittuvan siten, että kohteen 

työnaikaiset liikennejärjestelyt saattaisivat muodostaa yhteisvaikutuksia Raide-Jokeri-

hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen kanssa. Luonnollisesti myös hankkeiden 

käynnissäolon ajankohta vaikutti siihen, otetaanko hanke mallinnuksissa huomioon vai ei. 

Mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioitiin tarkastelemalla Raide-Jokeri-hankkeen 

työnaikaiset liikennejärjestelyt sisältävän skenaarion sijoittelutuloksia. Skenaarion 

verkkomuutoksiin tuli vielä ennen lopullisia tarkasteluja muutoksia, mutta näiden 

alustavien tarkastelujen sijoittelutulokset antoivat kuitenkin osviittaa siitä, millä toisten 
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toimijoiden hankkeilla voisi olla yhteivaikutuksia Raide-Jokeri-hankkeen kanssa. Näiden 

kriteerien perusteella mallinnuksiin otettiin mukaan taulukossa 9 esitellyt hankkeet. 

 Syyskuun 2019 mallinnuksissa huomioidut rinnakkaiset hankkeet. 

 

Mallinnukseen valikoitui mukaan sekä sellaisia hankkeita, jotka sijaitsivat Raide-Jokeri-

hankkeen työmaiden läheisyydessä että hankkeita, jotka sijoittuivat kauemmaksi raitiotien 

linjauksesta, mutta joiden sijainnin katsottiin olevat verkollisen tarkastelun kannalta 

merkityksellinen. Jälkimmäisten hankkeiden osalta lisätietoja työmaiden työnaikaisista 

liikennejärjestelyistä kartoitettiin Liikennetilanne-sivuston lisäksi myös muista lähteistä, 

kuten uutisoinneista ja hankekohtaisilta sivustoilta. Raide-Jokerin työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen tapaan myös rinnakkaisten hankkeiden osalta työnaikaisista 

liikennejärjestelyistä koostetut tiedot sovitettiin tie- ja katukohtaisiksi liikennemallin 

verkkomuutostyön lähtöaineistoksi. 

5.2 Verkkomuutokset 

Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustejärjestelmän tarjontamallit 2017 -

julkaisun (HSL 2017b) mukaan Helmet-järjestelmän versiossa 3.0 keskeneräisten 

hankkeiden vaikutuksia on koodattu asettamalla linkeille nopeusrajoituksia tai kieltämällä 

moottoriajoneuvoliikenne kokonaan. Työnaikaisia liikennejärjestelyjä mallinnettaessa 

pyrittiin liikennemallin vekkomuutoksissa noudattelemaan samankaltaista logiikkaa. 

Koska tarkastelut suoritettiin vain henkilöautomatriisien sijoitteluilla, verkkomuutokset 

koskivat vain sellaisia linkkejä, joilla henkilöauto oli kulkutapana sallittu. Muutoskohdat 

pyrittiin sijoittamaan verkolle mahdollisimman realistisesti. Joissain kohteissa verkolle 

jouduttiin lisäämään solmuja, jotta työnaikaisten liikennejärjestelyjen sijainti verkolla 

saatiin kuvaantumaan oikein. Uusia linkkejä ei verkkomuutoksissa ollut tarvetta luoda, eikä 

konnektoreita tai sentroideja muokattu. 
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Suljetut katuosuudet mallinnettiin liikenneverkolle kieltämällä henkilöautoilu niillä 

linkeillä, jotka työnaikaisten liikennejärjestelyjen mukaan olivat suljettuja. Mikäli suljetulle 

alueelle liittyi konnektoreita, muulta verkolta ajo niille ja niiltä pois mahdollistettiin 

mallissa. Läpiajoliikettä ei kuitenkaan alueella sallittu, vaan se estettiin kieltämällä 

henkilöautoilu sopivalta linkkiyhteydeltä. Moottoriajoneuvoliikenteen kielto toteutettiin 

poistamalla linkeiltä kulkutapa c, eli henkilöauto (kuva 8). 

 

Kuva 8. Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajokiellon toteutus Maarintiellä liikenne-
malliin koodatun kuvauksen mukaisesti. 

Kohteissa, joissa tien tai kadun kaistamäärissä tapahtui muutoksia, toimenpiteet vietiin 

liikennemalliin sellaisenaan. Linkille luodun lanes-attribuutin kaistatieto muutettiin 

vastaamaan työnaikaisten järjestelyjen mukaista tilannetta. Kaistamäärien muutoksissa 

huomioitiin myös mahdollisten bussikaistojen vaikutus. Esimerkiksi jos kohteessa oli 

lähtötilanteessa toiseen ajosuuntaan 2 kaistaa, joista toinen oli bussikaista ja työnaikaisten 

liikennejärjestelyissä toinen kaista ajosuunnalta poistui ja jäljelle jäävä kaista muuttui 

sekakaistaksi, huomioitiin tämä vähentämällä katuosuuden ajosuunnan kaistamäärä 

yhteen ja vaihtamalla osuuden sijoittelufunktio vastaamaan tilannetta. Kuvassa 9 on 

esitetty esimerkki tehdyistä muutoksista. 



40 
 

 

 

Kuva 9. Kaistojen vähentäminen Vuosaaren sillalla liikennemalliin koodatun ku-
vauksen mukaisesti. 

Helmet-mallissa nopeusrajoitukset on koodattu liikenneverkolle linkin ominaisuutiedoiksi 

tallennettujen sijoittelufunktion, linkin vapaan nopeuden ja linkin kaistakohtaisen 

kapasiteetin yhdistelmänä. Kohteissa, joissa työnaikaisissa liikennejärjestelyissä 

katuosuuden nopeusrajoitus muuttui, muutos kooodattiin verkolle muuttamalla linkin 

edellä mainitut attribuutit vastaamaan nopeusrajoitukseltaan suunnitelman mukaisen 

linkin ominaisuustietoja. Nopeusrajoituksen myötä muuttuvien ominaisuustietojen 

valinnassa noudateltiin Helmet-mallijärjestelmän version 3.0 koodausperiaatteita, jotka on 

esitetty taulukossa 7 (luku 4.2.5). Kuvassa 10 on esitetty nopeusrajoituksen muutoksen 

toteutus liikennemalliin Pirkkolantiellä.  
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Kuva 10. Nopeusrajoituksen muutos Pirkkolantiellä. Liikennemallin parametrimuu-
tokset, joiden avulla linkin ominaisuudet muutettiin vastaamaan nopeusrajoituk-

sen alenemista. 

Sellaisilla osuuksilla, joilla työnaikaisten liikennejärjestelyjen puitteissa nopeusrajoituksia 

ei muutettu, mutta alueella oli toteutettu esimerkiksi kiertotie, järjestelyn vaikutusta 

pyrittiin mallintamaan katuosuuden vapaata nopeutta laskemalla. Tällä pyrittiin 

kuvaamaan matkanteon hidastumista kiertotien kohdalla. Työmaakohteita, joissa 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen ei katsottu vaikuttavan moottoriajoneuvoliikenteeseen 

millään tavalla, ei huomioitu verkkomuutoksissa. Myöskään joukkoliikennekaduilla 

tehtäviä työnaikaisia liikennejärjestelyjä ei verkkomuutoksissa otettu huomioon. Koska 

tarkasteluissa verkolle sijoiteltiin ainoastaan henkilöautoliikenteen matriisi, 

joukkoliikennekaduille sijoittuvilla verkkomuutoksilla ei olisi ollut vaikutusta sijoittelun 

lopputuloksiin.  

5.3 Sijoittelu 

Sijoittelut suoritettin Emme-ohjelmiston Second Order Linear Approximation (SOLA) -

sijoittelumenetelmällä. Emmessä liikennettä liikennemalliin sijoiteltaessa määritellään 

sijoittelumenetelmissä tietyille parametreille arvot, joista jonkun täyttyessä ohjelmisto 

katsoo sijoittelun valmistuneen. Sijoitteluiden pysäyttämiseen käytettiin normalized gap - 

ja relative gap - parametreille annettuja arvoja sekä iteraatiokierroksille määriteltyä 

maksimikierrosmäärää. Parametrien arvojen määrittelyssä hyödynnettiin Emmen käytössä 

olleen version 3 SOLA-sijoittelumenetelmän oletusarvoja sekä vuonna 2018 tehtyä 

diplomityötä Liikenneolosuhteita vastaavien viivytysfunktioiden kehittäminen (Räikkönen 

2018). SOLA-sijoittelumenetelmän relative gap – parametrin oletusarvon 0,0001 
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perusteella normalized gap -parametrin arvoksi valittiin 0,01. Iteraatiokierrosten 

maksimikierrosmääräksi valittiin 300. Kierrosmäärän arvioitiin olevan tarpeeksi suuri, 

jottei sijoittelu pääty maksimikierrosmäärän täyttymiseen. Sijoitteluissa huomioitiin myös 

Helmet-järjestelmässä ajoneuvoliikenteen sijoitteluissa käytössä oleva yleistetty 

matkavastus, jossa matkan pituuden painokertoimeksi on asiantuntija-arvioon perustuen 

valittu 0,2. Helmet-mallijärjestelmän ajoneuvoliikenteen sijoitteluissa käytettäviä 

periaatteita on esitelty tarkemmin luvussa 4.2.5. Sijoitteluihin määriteltyjä 

iteraatiokierrosten pysäyttämisparametrien arvoja sekä matkan pituuden painokerrointa 

käytettiin kaikissa työhön liittyvissä sijoitteluissa.  

Mallinnukset aloitettiin luomalla lähtötilanteen skenaariot aamun ja illan 

ruuhkahuipputunneille. Niissä Helmet 3.0 liikennemallijärjestelmän vuoden 2018 

liikenneverkolle sijoiteltiin vuoden 2018 aamun ja illan ruuhkahuipputuntien liikenne-

ennustematriisit.  Mallijärjestelmän liikenneverkolle ei lähtötilanteen skenaarioihin tehty 

mitään muutoksia. Helmet-mallijärjestelmän ennusteprosessissa luodaan 

sijoittelupankkiin määriteltyjen ennustevuosien perusskenaariot. Niissä sijoittelut 

suoritetaan Emmen Standard Traffic Assignment -sijoittelumenetelmällä (STA). Eri 

menetelmien tulokset eroavat toisistaan jonkin verran. Jotta eri tarkasteluvaihtehtojen 

vertailukelpoisuus olisi mahdollisimman hyvä, tehtiin lähtötilanteen sijoittelut uusiksi 

SOLA-sijoittelumenetelmällä.  

Syyskuun 2019 työnaikaisten liikennejärjestelyjen tarkastelut jaettiin kahteen 

kokonaisuuteen. Ensimmäisessä tarkasteltiin vain Raide-jokeri-hankkeen työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen vaikutuksia tarkastelualueella. Toisessa kokonaisuudessa 

liikenneverkolle mallinnettiin Raide-Jokeri-hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen 

lisäksi myös tarkasteluihin valittujen rinnakkaisiin hankkeisiin liittyvät liikennejärjestelyt. 

Kummankin tarkastelutilanteen verkolle sijoiteltiin sekä aamun että illan 

ruuhkahuipputuntien liikennemäärämatriisit.  

Raide-Jokerin työmaiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen tarkasteluissa huomioitiin 15 

työkohdetta, jotka jakautuivat koko pikaraitiotien linjauksen alueelle. Kohteista noin 

puolessa katuosuudelta estettiin moottoriajoneuvojen läpiajoliikenne. Muissa kohteissa 

verkkomuutosten pääpaino oli nopeusrajoitusten muutoksissa. Raide-Jokerin työmaat 

sisältävien skenaarioiden verkkomuutokset on listattu työmaittain liitteessä 1. Kun 

muutokset oli viety liikenneverkolle, se kopioitiin kahteen skenaarioon. Skenaarioihin 

sijoiteltiin vuoden 2018 aamun ja illan ruuhkahuipputuntien hnekilöautoliikenteen 

liikennemäärämatriisit.  
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Raide-Jokerin ja rinnakkaisten hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen 

yhteisvaikutuksien tutkimista varten luotiin skenaario, johon kopioitiin Raide-Jokerin 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen verkkomuutokset sisältävä liikenneverkko. Skenaarion 

liikenneverkolle lisättiin tarkasteluihin mukaan valittujen rinnakkaisten hankkeiden 

työnaikaisia liikennejärjestelyjä kuvaavat verkkomuutokset. Rinnakkaiset hankkeet ja niitä 

koskeva verkkomuutokset on listattu liitteessä 2. Valmistunut verkko kopioitiin kahteen 

skenaarioon aamun ja illan ruuhkahuipputuntien tarkasteluja varten. Kuvassa 11 on 

esitetty sekä Raide-Jokerin työmaita että rinnakkaisia hankkeita koskevien 

verkkomuutosten sijainnit liikennemallissa. 

 

Kuva 11. Raide-Jokerin ja rinnakkaisten hankkeiden työnaikaisten liikennejärjeste-
lyjen sijainnit liikennemallin verkolla syyskuun 2019 tarkasteluissa. 

Liikennemallin verkon muutoskoodausten ja sijoitteluajojen jälkeen tulosten analysointia 

varten käytössä oli kolme liikenneverkon tarkasteluvaihtoehtoa; lähtötilanne, Raide-Jokeri-

hankkeen syyskuun 2019 työnaikaiset liikennejärjestelyt sisältävä tilanne ja sekä Raide-

Jokeri-hankkeen että tarkasteluihin valittujen rinnakkaisten hankkeiden syyskuun 2019 

työnaikaiset liikennejärjestelyt sisältävä tilanne. Kaikille tarkasteluvaihtoehdoille oli 

sijoiteltu sekä aamun että illan ruuhkahuipputuntien liikennemäärät ennustevuodelta 

2018.  
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6. TARKASTELUJEN TULOKSET 

Työtä käynnistettäessä tarkastelujen pääasialliseksi tehtäväksi määriteltiin tiedon 

tuottaminen Raide-Jokeri-hankkeen viestinnälle työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevan 

tiedotuksen tueksi. Tulosten muodon suhteen sain työn tekijänä varsin vapaat kädet. 

Mallinnuksen tuloksista tuotettiin raportti, johon tulostettiin vertailukuvia lähtötilanteen ja 

tarkastelutilanteiden välillä. Kuvissa työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia 

pyrittiin visualisoimaan tie- ja katuverkon kuormitusasteen sekä liikennemäärien 

muutoksen avulla. Verkkokuvien lisäksi raportissa analysoitiin työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen vaikutuksia tarkastelun kohteena olevalla alueella. Katu- ja tieverkon 

toimivuutta kuvaavien tekijöiden lisäksi arvioitiin myös Raide-Jokerin ja rinnakkaisten 

hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia matka-aikaan kahdella reitillä, 

jotka määritteli työn toimeksiantaja.  

6.1 Tie- ja katuverkon kuormitus 

Tie- ja katuverkon ruuhkautumisen todennäköisyyttä arvioitiin laskennallisen 

kuormitusasteen avulla. Koska seudullisessa liikennemallissa liikennettä mallinnetaan 

yksiköistä muodostuvana kokonaisuutena yksittäisten yksiköiden sijaan, mallissa ei pystytä 

kuvaamaan esimerkiksi jonoutumista tarkasteluverkon osuudelta toiselle. 

Tarkasteluverkon ruuhkautumista ei tämän vuoksi voida kovin täsmällisesti määritellä, 

mutta sen todennäköisyyttä voidaan  arvioida esimerkiksi laskennallisen kuormitusasteen 

avulla. Arvioinnissa verrataan tie- ja katuosuuksien laskennallista kapasiteettia niille 

sijoiteltuun liikennemäärään. Tarkasteluissa lakennallinen kuormitusaste on määritelty 

laskentakaavalla:  

𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒

=  
𝑎𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑚ää𝑟ä (𝑣𝑜𝑙𝑎𝑢)

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚ää𝑟ä (𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠) ∙ 𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 (𝑢𝑙1)
 

Mitä lähempänä laskennallinen kuormitusaste on 100:a %, sitä häiriöherkemmäksi tie- tai 

katuosuus muuttuu ja sitä suuremmalla todennäköisuudellä osuudella esiintyy 

ruuhkautumista. Liikennejärjestelmätason mallissa tie- ja katuosuuksien laskennallinen 

kapasiteetti voi myös ylittyä. Tällöin osuudelle on sijoiteltu aikayksikössä enemmän 

ajoneuvoja, kuin mitä se laskennallisesti pystyy välittämään ja ruuhkautumisen 

todennäköisyys on luonnollisesti suuri.  
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Laskennallista kuormitusastetta visualisoivat verkkokuvat tuotettiin kaikille kolmelle 

tarkasteluskenaarioille koko tarkastelualueen laajuudelta. Verkkokuvissa tie- ja 

katuosuuksien kuormittumista arvioitiin prosentuaalisen kuusiportaisen asteikon 

perusteella (kuva 12).  

 

Kuva 12. Tie- ja katuverkon kuormittumisen arvioinnissa käytetty asteikko. 

Koko tarkastelualueen kattavissa verkkokuvissa voitiin havaita, että tie- ja katuverkon 

laskennallisella kuormittuneisuudella mitattuna aamun ruuhkahuipputunnin aikana 

liikenneverkko oli illan ruuhkahuipputuntia kuormittuneempi jo lähtötilanteessa. Tilanne 

pysyi samanlaisena myös eri verkkovaihtoehtojen tarkasteluissa. Kaikkien skenaarioiden 

laskennallisen kuormitusasteen verkkokuvat ovat työn liitteenä (liite 3). 

Raide-Jokeri-hankkeen ja rinnakkaisten hankkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt 

sisältävää skenaariota lähtötilanteeseen verrattaessa voitiin todeta, että koko 

tarkastelualueen laajuudella hankkeet kuormittivat jo lähtötilanteessa kuormittuneita tie- 

ja katuosuuksia. Suurta kasvua kuormitusasteessa ei koko tarkastelualueen tasoisesti 

havaittu.  Vaikutukset jäivät paikallisiksi, mikä toisaalta selittyy sillä, että kuormitusasteita 

käsitellään mallijärjestelmässä linkkikohtaisesti, eikä jonoutumista ruuhkaisemmalta 

osuudelta edelleen muulle verkolle pystytä mallintamaan. Kuvassa 13 on esitetty tie- ja 

katuverkon laskennalliset kuormitusasteet lähtötilanteessa ja kuvassa 14 verkolla, jolle on 

viety sekä Raide-Jokerin että rinnakkaisten hankkeiden verkkomuutokset. Verkkokuvat 

ovat aamun ruuhkahuipputunnin tarkastelusta. 
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Kuva 13. Tarkastelualueen tie- ja katuverkon kuormittuneisuus laskennallisella 
kuormitusasteella mitattuna lähtötilanteessa aamun ruuhkahuipputunnin aikana. 

 

Kuva 14. Tie- ja katuverkon kuormittuneisuus laskennallisella kuormitusasteella mi-
tattuna aamun ruuhkahuipputunnin aikana verkolla, jossa on mukana Raide-Jo-

keri-hankkeen ja rinnakkaisten hankkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt. 

Verkkokuvien avulla pyritiin myös havaitsemaan verkon kuormittuneisuuteen perustuen 

sellaisia kohteita, joissa hankkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt lisäävät 

ruuhkautumisen todennäköisyyttä. Kohteet valikoituivat sen mukaan, että niissä vähintään 

yhtenä vaikuttavana osatekijänä on Raide-Jokeri-hankkeen työmaa. Paikallisempiin 

vaikutuksiin keskityttiin tarkastelujen osana sen vuoksi, että tie- ja katuverkon 

kuormitusasteita eri skenaarioiden välillä vertailemalla pyrittiin hahmottamaan,  löytyykö 

verkolta koko tarkastelualuetta maantieteellisesti suppeampia alueita, joiden kohdalla 

yksityiskohtaisempi tarkastelu esimerkiksi mikrosimuloinnin avulla olisi tarpeen. 
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Kuomittuneempien alueiden tunnistamista pidettiin tärkeänä myös sen vuoksi, 

alueellisempia vaikutuksia tarkastelemalla voitiin arvioida, suuntautuuko alueelle sellaista 

liikennettä, joita ei työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnitelmissa ole osattu ottaa 

huomioon. Kuormittuneiksi tunnistetut kohteet nostettiin myös hankkeen tiedotuksessa 

esille, jotta alueiden tie- ja katuverkon käyttäjät osaisivat varautua mahdolliseen 

ruuhkautumiseen.  

6.2 Liikennemäärien muutos 

Kuormitusastekuvien perusteella määriteltyjen paikallisten kohteiden osalta tarkasteltiin 

tie- ja katuverkon kuormitusasteiden muutosten lisäksi liikenteen udelleenreitittymisen 

myötä tie- ja katuosuuksien liikennemäärissä tapahtuvia muutoksia. Paikallisesti 

tarkasteltavia kohteita valittiin neljä ja kohteet olivat samat sekä aamun että illan 

ruuhkahuipputunteina (kuva 15). Tarkasteluun valittiin Maarintien alue, Ravitien alue, 

Pirkkolantien ja Pirjontien alue sekä Viikintien alue. 

 

Kuva 15. Kohteet, joita tarkasteltiin paikallisesti.  

Tarkempaan tarkasteluun valituista kohteista kaikissa toimenpiteenä oli kadun 

sulkeminen, mikä luonnolisesti siirtää tie- ja katuosuuden ajoneuvoliikenteen muille tie- ja 

1) Maarintien alue 
2) Ravitien alue 
3) Pirkkolantien ja Pirjontien alue 
4) Viikintien alue 
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katuosuuksille. Liikennemäärien muutokset raportoitiin ajoneuvomäärän konkreettisena 

muutoksena lähtötilanteeseen nähden (kuva 16). 

 

Kuva 16. Liikennemäärien muutoksen vertailu Ravitien ympäristössä aamun ruuh-
kahuipputunnin aikana. 

Paikalliset vaikutukset raportoitiin kohdekohtaisina. Raportoinnissa analysoitiin sitä, mille 

tie- tai katuosuuksille liikennettä alueelta siirtyy ja miten se vaikuttaa kyseisten osuuksien 

kuormitukseen.  Paikallisissa tarkasteluissa oli havaittavissa selkeää muutosta alemman 

katuverkon kuomittuneisuudessa liikenteen siirtyessä suljettujen katujen vuoksi uusille 

reiteille. Liikennettä siirtyi myös pääväylille, mutta siirtyvien ajoneuvojen määrä jäi sen 

verran vähäiseksi väylien kokonaisliikennemäärään verrattuna, etteivät 

uudelleenreitittymisen vaikutukset olleet merkittäviä. 

6.3 Reittitarkastelut 

Reittitarkasteluissa arvioitiin kaikkien liikennemalliin vietyjen hankkeiden työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen vaikutuksia työn toimeksiantajan määrittelemillä reiteillä. 

Tarkasteluihin valituista reiteistä ensimmäinen alkaa Valtatien 1 ja Huopalahdentien 

liittymästä, josta reitti jatkuu Vihdintien (Vt 120) kautta Kehä I:n (Vt 101) ja Lahdenväylän 

(E75) liittymään. Toinen reiteistä alkaa  Tampereen moottoritien (E12) ja Hakamäentien 

liittymästä, jatkuen Tampereen moottoritetä pitkin aina Kehä III:n (E18) liittymään asti. 

Tarkastelujen reitit on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17. Reittitarkasteluihin määritellyt yhteysvälit. 

Reittitarkasteluissa arvioitiin hankkeiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusta 

määriteltyjen yhteysvälien keskimääräiseen matka-aikaan. Emmessä liikennettä verkolle 

sijoiteltaessa linkkikohtaisen matka-ajan keskiarvo tallentuu järjestelmän luomaan 

attributtiin timau. Reittien määrittelyä varten mallijärjestelmän linkeille luotiin 

käyttäjäkohtainen attribuutti @reitti. Reitit eroteltiin toisistaan antamalla reitille kuuluvien 

linkkien @reitti-attribuutille yksilöllinen arvo (taulukko 10). Reittien yksilöinti tehtiin 

kaikissa skenaarioissa samalla tavalla. 

 Reittitarkasteluissa käytetty reittien yksilöinti. 

 

Reittien matka-ajat haettiin mallijärjestelmän tietokantahakuna siten, että tuloksiin haettiin 

matka-ajat halutulle reitille kuuluvilta linkeiltä sekä lähtötilanteessa että tarkasteltavassa 
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tilantessa. Haluttu reitti suodatettiin hakuun @reitti-attribuutin arvon avulla. Haun 

tuloksina saatiin linkkikohtaiset matka-ajat  koko valitun reitin pituudelta (kuva 18). 

Tulokset vietiin järjestelmästä csv-muodossa jatkokäsiteltäväksi.  

 

Kuva 18. Esimerkki @reitti-attribuutin arvolla 2 yksilöidyn reitin matka-aikojen tieto-
kantakyselystä. 

Tietokantakyselystä reittien linkkikohtaiset matka-ajat tulostuvat skenaarioittain. Time(1) 

on kuvan 18 kyselyssä skenaario, jossa verkolle on mallinnettu eri hankkeiden työnaikaiset 

liikennejärjestelyt ja verkolle on sijoiteltu aamun ruuhkahuipputunnin liikennemäärä. 

Time(2) puolestaan kuvaa matka-aikoja lähtötilanteessa. Kummallekin reitille laskettiin 

keskimääräinen matka-aika summaamalla linkkikohtaiset matka-ajat yhteen ja jakamalla 

tulos linkkien määrällä. Lähtötilanteen keskimääräinen matka-aika vähennettiin 

tarkasteluverkon keskimääräisestä matka-ajasta ja tulos muutettiin minuuteiksi.  

Sekä aamun että illan ruuhkahuipputuntien reittitarkasteluissa matka-aikojen muutokset 

jäivät maltillisiksi, ollen suurimmillaankin alle puoli minuuttia. Koska mallijärjestelmässä ei 

pystytä arvioimaan matka-aikojen kehittymistä tie- tai katuosuudelta toiselle esimerkiksi 

jonoutumisen seurauksena, matka-aika arvioinnin tuloksia ei voida pitää absoluuttisina 

arvioina verkkomuutosten vaikututsesta reittien matka-aikoihin. Ne kuitenkin antavat 

osviittaa siitä, miten matka-ajat valituilla reiteillä kehittyvät sekä muutoksen  

suurusluokasta. 

6.4 Yhteenveto mallinnuksen tuloksista 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella todettiin, että syyskuun 2019 mallinnuksissa Raide-

Jokeri-hankkeen sekä mallinnuksiin valittujen rinnakkaisten hankkeiden yhteisvaikutukset 

jäivät pääasiassa paikallisiksi. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vuoksi liikennettä 

ohjautui sijoitteluissa myös pääväylille, mutta lisäys oli ruuhkahuipputuntien 
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liikennemäärillä tarkasteltuna sen verran vähäistä, ettei suuria vaikutuksia väylien 

toimivuuteen havaittu. Jo lähtötilanteessa kuomittuneilla osuuksilla ruuhkautumisen 

todennäköisyys kasvoi, mutta koko tarkastelualueen laajudella tilanne pysyi lähes 

samankaltaisena kuin lähtötilanteessa. Myös reittitarkasteluiden tulosten perusteella 

vaikuttaisi siltä, etteivät hankkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt aiheuta suuria 

viivästyksiä pääväylillä liikenteen paikoittaisesta lisääntymisestä huolimatta. 

Hankkeiden alueelliset vaikutukset näkyivät tarkastelujen tuloksissa selvemmin. 

Katkaistavat katuyhteydet reitittivät liikennettä työmaan lähialueilla uudelleen. Paikalliset 

vaikutukset näyttäisivät mallinnusten perusteella olevan paikoin tuntuvia, sillä 

katuverkolla liikennemäärä saattaa kasvaa lähes nelinkertaiseksi lähtötilanteeseen 

verrattuna. Vaikka työnaikaisten liikennejärjestelyjen paikalliset vaikutukset nousivat 

tarkastelujen tuloksissa esille, ei kohteiden katsottu olevan sellaisia, että tarkemman tason 

tarkasteluista olisi niiden kohdalla saatu jotain sellaista lisätietoa, jota jo tehdyistä 

tarkasteluista ei ollut saatavilla.   

Raide-Jokeri-hankkeen syyskuussa 2019 käynnissä olevien työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen vaikutuksia raportoitaessa liikennemäärien muutostiedot tuotettiin 

absoluuttisina muutoksina. Tulosten esitystapaa muutettiin helmikuun 2020 

tarkasteluajankohdan raportissa siten, että liikennemäärien muutos ilmoitettiin 

suhteellisena muutoksena lähtötilanteen ja tarkastelutilanteen välillä. Koska tarkasteluissa 

tulokset perustuvat eri skenaariooiden vertailuun, koettiin suhteellisen muutoksen 

esittäminen absoluuttista muutosta informatiivisempana. 
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7. MALLINNUSPROSESSI 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallintaminen on kasvava suuntaus 

kohteissa, joiden sijainti on  liikenteellisesti haastava tai jotka muuten on katsottu 

sellaisiksi, että alueen liikenneverkon toimivuus on tärkeää varmistaa myös alueella 

tehtävän työn aikana. Erityisesti suuremman kokoluokan hankkeissa tilaajaosapuoli 

edellyttää yhä useammin myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten arviointia. 

Tavallisimmin mallinnetaan kuitenkin yksittäisiä kohteita, jolloin mikrosimuloinnin 

keinoin vaikutuksia voidaan arvioida kuvaavimmin. Raide-Jokeri-hankkeen yhteydessä 

tarve oli kuitenkin mallintaa usean samanaikaisen työmaan työnaikaisia 

liikennejärjestelyjä. Mallinnettavat kohteet sijaitsivat koko pikaraitiotien suunnitellun 25 

kilometriä pitkän linjauksen varrella ja vaikutuksia haluttiin tarkastella varsin laajalla 

maantieteellisellä alueella. Näin laaja-alaisten vaikutusten tarkasteluun mikro- ja 

mesotason simulointiohjelmistot katsottiin liian yksityiskohtaisiksi, vaikka niiden tuloksina 

olisikin pystytty kuvaamaan työnaikaisten liikennejärjestelyjen ajoneuvokohtaisia 

vaikutuksia liikenneverkolla. Koska makrotasoisilla simulointimalleilla liikennettä 

kuvataan yhtenäisenä liikennevirtana, menetetään mahdollisuudet yksikkökohtaisiin 

tuloksiin. Mallinnustapaa valittaessa puute tiedostettiin ja tehtävien tarkastelujen yhtenä 

tarkoituksena olikin selvittää, löytyykö verkolta sellaisia kohteita, joiden tarkempi 

tutkiminen meso- tai mikrotasoisella mallinnuksella olisi tarpeen.  

Raide-Jokeri-hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallintamisessa 

haluttiin ottaa mukaan myös alueella käynnissä olevien rinnakkaisten hankkeiden 

työnaikaiset liikennejärjestelyt. Osin tarve nousi esille siitä ymmärryksestä, että kaikilla 

samaan aikaan käynnissä olevilla hankkeilla on liikenteen sujuvuuden kannalta 

yhteisvaikutuksia, toteutti ne kuka tahansa. Toisaalta hankkeella haluttiin myös tarkastella 

sitä, millainen osa mahdollisista vaikutuksista aiheutuu hankkeen työkohteista ja missä 

määrin vaikutusten voidaan katsoa olevan usean toimijan vastuulla. Tässä työssä pyrittiin 

tehdyn mallinnuksen pohjalta hahmottelemaan prosessia, jolla näihin kysymyksiin  

löydettäisiin vastauksia. Prosessin tunnistettuja vaiheita on kuvattu kuvassa 19 esitetyssä 

prosessikaaviossa. Vaiheita on pyritty kuvaamaan tarkemmin prosessikaavion jälkeisissä 

tekstikappaleissa. 
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Kuva 19. Mallinnusprosessia kuvaava prosessikaavio. 

Hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallintamisen prosessin voidaan 

katsoa alkavan siinä vaiheessa, kun tarkastelujen tarve tunnistetaan ja tarkastelut 

päätetään toteuttaa. Tässä yhteydessä määritellään tulokset, joita mallinnuksista halutaan. 

Mikäli haluttavista tuloksista ei työn toimeksiantajalla ole näkemystä, tässä vaiheessa on 

hyvä määritellä se, mihin mallinnuksen tuloksia halutaan käyttää. Käyttötarkoituksen 

perusteella pystytään määrittelemään, mitä tuloksia mallinnuksista on järkevää tuottaa, 

jotta ne palvelevat käyttötarkoitustaan mahdollisimman hyvin. Samassa yhteydessä 

määritellään myös tulosten valmistumisen aikataulu. Tässä työssä haluttiin tarkastella 

tulevaa tilannetta, koska mallinnusten yhtenä tavoitteena oli tuottaa tietoa Raide-Jokeri-
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hankkeen viestinnälle työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksista tiedottamisen 

tueksi. Tästä syystä tarkastelun tulosten tuli olla valmiina suunnilleen kaksi viikkoa ennen 

mallinnettavaa ajankohtaa.  

Jotta mallinnuksia voidaan tehdä, niiden taustalle tarvitaan mahdollisimman tarkkaa tietoa 

työnaikaisista liikennejärjestelyistä tarkasteluajankohtana. Koska mallinnuksen 

toteuttamisen prosessi on melko työläs, tarkasteluja ei ole tarkoituksenmukaista tehdä 

kovin tiheällä taajudella. Tästä syystä mallinnustyön ensimmäinen konkreettinen työvaihe 

on tarkasteluajankohdan määrittely. Tämä voidaan toki tehdä monella tavalla, mutta 

tarkoituksenmukaisten ajankohtien määrittämiseksi tulisi olla selkeä näkemys siitä, mitä 

koko hankkeessa tarkasteltavina ajankohtina tapahtuu. Tähän työhön liittyvien 

mallinnusten ajankohtien asettamiseen luotiin hankkeen läpimenoajan pituisen aikajanan 

avulla. Siihen listattiin kaikki hankkeen työmaat ja niiden arvioitu kesto. Työmaiden eri 

työvaiheiden vaikutukset jaoteltiin karkeasti neljään eri vaikuttavuustasoon ja jokaisen 

työmaan kokonaiskesto jaoteltiin edelleen vaikuttavuustasoihin ja niiden kestoihin 

kuukausitasolla. Laaditun aikajanan avulla saatiin näkyvyyttä siihen, minkä tasoisia 

vaikutuksia koko hankkeella kuukausitasolla on. Aikajana toimi tukena 

mallinnusajankohtien määrittelyssä.  

Jotta eri toimenpiteiden muutoksia liikenteen suuntautumiseen voidaan tarkastella, 

tarvitaan tarkastelujen taustalle liikennemalli ja malliin tarkastelujen lähtötilanne. Ennen 

verkkomuutoksiin johtavien tietojen keruuta on hyvä valita työssä käytettävä liikennemalli. 

Jos mallijärjestelmää ei ole valmiina käytettävissä, verkkokuvaus rakennetaan joko alusta 

alkaen itse tai olemassa olevaa mallia hyödyntäen. Sama koskee myös sijoitteluissa 

käytettävää liikenne-ennustetta. Mikäli käytössä ei ole valmista mallijärjestelmää, 

joudutaan tarkastelualueella käytettävä liikenne-ennuste tuottamaan itse hyödyntämään 

jostain muusta lähteestä saatua ennustetta. Sijoitteluissa käytettävien liikenne-ennusteiden 

valinta riippuu osittain myös siitä, millaisia tuloksia mallinnukselta halutaan. Mikäli 

halutaan tarkastella liikennemäärän absoluuttisia muutoksia, sijoiteltavan liikenne-

ennusteen olisi hyvä olla mahdollisimman hyvin haluttua mallinnusajankohtaa kuvaava. 

Tässä työssä tehtyjen tarkastelujen tarkoituksena oli vertailla muutosta eri skenaarioiden 

välillä, eikä sen vuoksi työssä tuotettu tarkasteluvuosille tarkempaa liikenne-ennustetta. 

Muutosta vertailtaessakin käytettävän liikennemäärämatriisin tulisi kuitenkin kuvata 

tarkasteluajankohtaa riittävällä tarkkuudella, jotta mallinnuksen tulosten tarkkuustasoa 

voidaan pitää luotettavana. 

Seuraavana työvaiheena mallinnusten toteuttamisessa on yksityiskohtaisempien tietojen 

keruu mukana olevien työmaiden työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Tarvittavaa tietoa on 



55 
 

 

saatavissa esimerkiksi työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmista, kohteen 

työnaikaisia liikennejärjestelyjä laativilta suunnittelijoilta sekä työmaan vastaavilta 

henkilöiltä. Tiedot koostetaan katukohtaisiksi tiedoiksi, jotta ne ovat helposti 

liikennemalliin vietävissä. Olennaisia kirjattavia asioita ovat esimerkiksi tieto 

katuosuuksien sulkemisesta, tieto kaistojen sulkemisesta (esimerkiksi vuorotteleva 

liikenne), mahdolliset kiertoreitit ja muutokset nopeusrajoituksiin tai kaistamääriin. Myös 

muut sellaiset toimenpiteet, joilla voi olla vaikutusta ajonopeuteen, vaikka sitä ei 

määräyksillä rajoiteta, kirjataan ylös. Työmaakohtaisten tietojen päivittämistä jatketaan 

aina siihen asti, että mallinnuksia ryhdytään tekemään. Erilaiset hanke- ja työmaa-

aikataulut ovat aina suuntaa-antavia, sillä eri työvaiheiden aloittaminen riippuu usein 

edellisten työvaiheiden valmistumisesta. Aikataulut voivat muuttua myös sellaisten 

tekijöiden vuoksi, jotka eivät suunnitteluvaiheessa ole olleet tiedossa. Ajantasaisin tieto 

käynnissä olevista sekä uusien työvaiheiden alkamisesta saadaan usein työmailta.   

Samassa yhteydessä, kun koostetaan katukohtaista tietoa hankkeen omien työmaiden 

työnaikaisista liikennejärjestelyistä, valitaan mallinnuksissa huomioitavat rinnakkaiset 

hankkeet. Hankkeita valittaessa pyritään huomioimaan sellaiset työkohteet, joilla on 

tarkastelun kannalta merkitystä. Liikennejärjestelmätasoisissa tarkasteluissa 

liikenneverkko on mallinnettu yksinkertaistetusti ja liikennevirrat pyrkivät ensisijaisesti 

reitittymään nopeille väylille, koska sijoittelussa matka-aika on reittivalinnan määräävä 

tekijä. Tällöin alemmalle katuverkolle sijoittuvilla rinnakkaisilla hankkeilla ei 

todennäköisesti ole liikenteen sijoittelun ja näin ollen tulosten kannalta juurikaan 

vaikutusta seudullisessa mittakaavassa. Mallinnuksessa huomioitavia rinnakkaisia 

hankkeita voidaan määritellä esimerkiksi siten, että viedään liikenneverkolle 

tarkasteltavan hankkeen työnaikaiset liikennejärjestelyt ja ajetaan sijoittelu. Tuloksista 

voidaan nähdä, miten liikennevirrat reagoivat liikenneverkon muutoksiin. 

Liikennevirroissa tapahtuvien muutosten perusteella voidaan arvioida, millä rinnakkaisista 

hankkeista olisi yhteisvaikutuksia tarkasteltavan hankkeen kanssa ja huomioida nämä 

hankkeet mallinnuksessa. Myös rinnakkaisten hankkeiden tietoja päivitetään aina 

mallinnuksen aloittamiseen asti, jotta ne ovat mahdollisimman hyvin ajan tasalla.  

Kun katukohtaiset vaikutukset ovat tiedossa ja niiden koodaustapa on päätetty, 

määritellään tarkastelutilanne, joita halutaan mallintaa.  Tarkastelutilanteiden määrittelyn 

valmistumisen jälkeen luodaan mallijärjestelmään jokaiselle verkoltaan erilaiselle 

tarkastelutilanteelle skenaario ja verkkomuutokset koodataan skenaarioiden 

verkkokuvauksiin. Kun verkkokuvaukset ovat valmiit, luodaan tarpeelliset skenaariot eri 

ajanhetkille ja sijoitellaan skenaarioihin haluttujen ajankohtien liikennemäärämatriisit. 
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Mallinnuksen viimeisenä työvaiheena raportoidaan työn tulokset. Raportointitapa ja 

raportoitavat tulokset määrittyvät pitkälti niille annettujen määrittelyjen perusteella. 

Mikäli mallinnuksesta haluttavat tulokset on määritelty niiden käyttötarkoituksen 

perusteella, tuotetaan tuloksina käyttötarkoitustaan mahdollisimman hyvin palvelevaa 

tietoa. Tämän työn puitteissa pyrittiin työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksista 

tuottamaan tietoa tie- ja katuosuuden laskennallisten kuormitusasteiden, liikennemäärien 

muutosten sekä keskimääräisten matka-aikojen avulla. Liikennemallijärjestelmästä 

tuotettujen tietojen lisäksi raportoinnissa myös analysoitiin muutosten vaikutuksia koko 

tarkastelualueella sekä alueellisemmin. Osana raportointia oltiin myös mukana 

tuottamassa mallinnusta kuvaavaa ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksista 

kertovaa viestintää Raide-Jokeri-hankkeen Jokeri-blogiin. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä työ käynnistyi tarpeesta tarkastella Raide-Jokeri-hankkeen eri työmaiden 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksia pääkaupunkiseudun liikenteen 

sujuvuuteen. Yksittäisten työmaiden työnaikaisten liikennejärjestelyjen aiheuttamien 

paikallisten vaikutusten sijaan haluttiin nähdä, millaisia vaikutuksia hankkeella 

kokonaisuutena tarkastelualueella olisi. Hankkeen omien työmaiden lisäksi tarkasteluissa 

haluttiin huomioida myös muiden toimijoiden toimesta toteutettavia rinnakkaisia 

hankkeita. Sen lisäksi, että niiden työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat 

pääkaupunkiseudun liikennetilanteeseen samaan aikaan Raide-Jokeri-hankkeen kanssa, ne 

synnyttävät väistämättä myös jonkinasteisia yhteisvaikutuksia. Suoraa referenssiä 

vastaavanlaisista tarkasteluista urbaanissa ympäristössä ei verrokiksi löytynyt, joten 

prosessi muodostui pääasiassa työn edistyessä.   

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutuksien arvioinnissa hyödynnettiin liikenteen 

mallintamista. Koska tarkastelualue muodostui Raide-Jokerin linjauksen perusteella melko 

laajaksi, mallinnusta tehtiin seudullisella tarkkuustasolla. Mallinnuksessa pystyttiin 

hyödyntämään Helmet-malllijärjestelmää, koska koko tarkastelualue sijoittui 

pääkaupunkiseudulle. Sijoitteluissa käytettiin sekä Helmet-järjestelmän liikenneverkkoa 

että järjestelmän vuoden 2018 henkilöautoliikenteen ennustematriiseja aamun ja illan 

ruuhkahuipputunneille. Hankkeen aikataulutuksen perusteella tarkasteluajankohdaksi 

valittiin syyskuu 2019. Hankkeen työnaikaiset liikennejärjestelyt sekä tarkasteluihin 

mukaan valittujen rinnakkaisten hakkeiden työnaikaiset liikennejärjestelyt mallinnettiin 

mallijärjestelmän liikenneverkolle omiksi skenaarioikseen. Henkilöautoliikenteen 

ennustematriisit sijoiteltiin eri tarkasteluvaihtoehtojen verkoille ja työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen vaikutuksia arvioitiin sijoittelutuloksia vertailemalla ja niiden välisiä 

muutoksia analysoimalla.  

Useita työmaita siältävän hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten 

tarkastelu osoittautui varsin mielenkiintoiseksi työksi. Kaikenlaisessa mallinnuksessa tulee 

muistaa, että työn tulokset kuvastavat sitä tilannetta, joka todennäköisesti toteutuu, jos 

työn lähtöolettamukset toteutuvat. Tästä syystä mallinnuksen lähtötietojen täsmällisyys 

onkin yksi tärkeimmistä asioista mitä tahansa mallinnettaessa. Liikennettä mallinnettaessa 

yksi tärkeimmistä lähtötiedoista on sijoitteluissa käytettävä liikenne-ennuste. Tämän työn 

tarkasteluissa pystyttiin hyödyntämään Helmet-mallijärjestelmän vuoden 2018 liikenne-

ennusteita, koska niiden tarkkuustason katsottiin olevan riittävä tulosten analysointiin. 
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Mikäli tarkastelu olisi tehty pidemmälle tulevaisuuteen, olisi liikenne-ennusteen ja 

tarkastelutilanteen liikenteellisen tilanteen vastaavuutta tullut arvioida ja ennustetta 

mahdollisesti tarkentaa.  

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallintamisessa olennaista lähtötietoa ovat 

myös mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot niistä hankkeista, joiden työnaikaisia 

liikennejärjestelyjä tarkastellaan. Tietoa kyllä on, mutta se on usein hajautunut useille 

osapuolille. Hankkeen omista työnaikaisista liikennejärjestelyistä tietoa on saatavilla 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmista, suunnittelijoilta sekä työmailta. Tiedon 

koostaminen ja saattaminen ajan tasalle on toisinaan varsin haasteellista. Työnaikaisista 

liikennejärjestelyistä tehdyt kehittyvät jatkuvasti työnsuunnittelun tarkentuessa. Niihin on 

voinut myös tulla päivityksiä, joita ei välttämättä ole ehditty viedä suunnitelma-

asiakirjoihin. Eri työvaiheet voivat toteutua suunnitelmista poiketen, mikäli työmaalla ei 

voida jostain syystä toteuttaa suunnitelmien mukaista järjestystä. Tieto muutoksista 

välittyy organisaatioissa vaihtelevasti, joten tiedon keruussa on olennaista saada tietoa sekä 

suunnittelijoilta että työmaan edustukselta.  Koska muutoksia saattaa tulla lyhyelläkin 

varoitusajalla, mallinnukseen vietävien verkkomuutosten lähtötietoja tulee päivittää aina 

mallintamisen aloittamiseen asti.  

Raide-Jokeri-hankkeen tietyn ajankohdan työnaikaisista liikennejärjestelyistä tietojen 

koostaminen osoittautui sinnikyyttä vaativaksi toimeksi. Tietoja kerättiin sekä palavereissa 

että kontaktoimalla eri tuotantolohkojen suunnittelijoita ja työmaainsinöörejä 

henkilökohtaisesti. Kumpikin tapa osoittautui osin toimivaksi ja osin puutteelliseksi. 

Yhteisten palaverien osalta haasteeksi nousi kaikkien asian kannalta olennaisten 

osapuolien kanssa yhteisen ajankohdan löytäminen. Henkilöitä kontaktoitiin myös 

henkilökohtaisesti tarvittavien tietojen saamiseksi. Mallinnusta edeltävällä 

päivityskierroksella tuotantolohkojen suunnittelijoille ja työmaainsinööreille lähetettin 

listaus aikaisemmissa tiedonkeruun vaiheissa kirjatuista työnaikaisista 

liikennejärjestelyistä, joiden oletettiin olevan käynnissä mallinnuksen ajankohtana. 

Listaukset saatiin päivitettyä melko tehokkaasti, mutta tämäkään tapa ei ollut ongelmaton. 

Ensimmäisten simulointien tuloksia arvioitaessa selvisi, että ajantasaisiksi kuitattuihin 

listauksiin oli jäänyt muutamia virheitä, joiden vuoksi verkkomuutokset jouduttiin 

tekemään uusiksi ja raportti päivittämään ajan tasalle. Päivityskierros tehtiin tosin 

kesälomakaudella, joten virheet ovat voineet jäädä listauksiin sen vuoksi, että osalla 

tuotantolohkoista lomasijainen kävi listaukset läpi. Koska verkkomuutosten lähtötiedot 

ovat kuitenkin olennaisia mallinnuksen lopputuloksen kannalta, tähän osaan prosessista 

joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota seuraavilla mallinnuskierroksilla.  
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Rinnakkaisten hankkeiden osalta työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedon löytäminen 

osoittautui myös melko haasteelliseksi. Tietoa hankkeista kerättiin julkisista lähteistä, 

kuten karttapalveluista, hankesivustoilta sekä paikallislehtien sivustoilta. Jonkin verran 

havaintoja rinnakkaisista hankkeista saatiin myös Raide-Jokeri-hankkeella työskenteleviltä 

henkilöiltä. Ennakoivaa tietoa rinnakkaisista hankkeista on vaikeaa löytää, sillä vaikka 

hankkeista on tietoa esimerkiksi kaupunkien karttapalveluisaa, se tallentuu palveluun 

varsin lyhyellä aikajänteellä. Tämä johtuu osittain siitä, että esimerkiksi kaivuuluvat 

saattavat tulla kaupungin lupapalveluun hyvin myöhäisessä vaiheessa luvan 

aloitusajankohtaan nähden. Ja jos palvelun ylläpitäjällä ei ole näkyvyyttä hankkeisiin 

pitkällä aikajänteellä, niin näkyvyyttä ei voi olla palvelussa saatavillakaan. Seudullisen 

mallinnuksen kannalta rinnakkaisten hankkeiden huomioinnin haasteellisuutta lisää 

osaltaan se, että mallinnuksessa huomioitavat hankkeet eivät välttämättä sijaitse 

tutkittavan hankkeen välittömässä läheisyydessä ja alue, jolla sijaitsevista muiden 

toimijoiden työkohteista tulisi saada tietoa, voi olla varsin laaja ja jopa epämääräinenkin. 

Samoin kuin tiedot hankkeen omista työnaikaisista liikennejärjestelyistä, myös tiedot 

rinnakkaisista hankkeista ovat mallinnuksen lähtötietoina tärkeitä. Tiedon keruu on 

prosessina haastavampi hallita, koska jo sen osapuolien määrittely on vaikeaa. Varsinkin jos 

tätä työtä vastaavat usean eri hankkeen yhteisvaikutusten tarkastelut yleistyvät, olisi tiedon 

keruun prosessia täsmentäminen suotavaa lopputuloksen tarkkuuden parantamiseksi.  

Mallinnuksen tulosten täsmällisyyden kannalta lähtötietojen lisäksi olennaista on se, 

kuinka osuvasti lähtötietojen muutokset kuvataan mallijärjestelmän verkolla. Tiealueella 

tapahtuvien töiden kuvaaminen on osin yksinkertaista, mutta työkohteiden vaikutusten 

kuvaaminen on vaikeampaa. Seudullisessa liikennemallissa katuosuuden katkaisun tai 

kaistamäärien muutosten kuvaaminen on melko yksikertaista, koska vaikutus voidaan 

koodata liikenneverkolle suoraan muuttamalla linkkien parametrejä muuttuvien 

ominaisuuksien osalta. Mikäli verkolla halutaan kuvata työmaan välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevan kiertoreitin tai nopeusrajoituksen muutoksen vaikutusta 

liikenteen sujuvuuteen, kuvaaminen muuttuu monimutkaisemmaksi. Tiealueella sijaitseva 

työmaa nimittäin ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Myös 

esimerkiksi säällä, työmatkaliikenteen määrällä, raskaiden ajoneuvojen määrällä tai 

työmaan ajallisella kestolla, eli olosuhteiden pysyvyydellä, voi olla vaikutusta liikennevirran 

sujuvuuteen. Tähän työhön liittyvissä tarkasteluissa päädyttiin noudattelemaan Helmet-

mallijärjestelmän koodausperiaatteita nopeusrajoitusten muutosten osalta. Kiertoreittien 

vaikutusta liikennevirran sujuvuuteen pyrittiin mallintamaan laskemalla ajoneuvovirran 

vapaata nopeutta työmaan kohdalla. Autoilijat pyrkivät usein myös välttämään 

ruuhkautuvia katuosuuksia vaihtoehtoisia reittejä käyttämällä. Koska seudullisessa 
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liikennemallissa liikenneverkko on kuvattu yksikertaistettuna, eikä verkolle ole mallinnettu 

kaikkia katuosuuksia, ei liikenne reitity mallinnuksissa täysin realistisesti. Sitä, kuinka 

hyvin työssä valitut koodausperiaatteet vastaavat liikennejärjestelyjen todellisia 

vaikutuksia, on vaikea todentaa. Työn tulosten perusteella nimittäin tiedotettiin 

mahdollisista ruuhkautuvista tie- ja katuverkon kohteista, jotta autoilijat osaisivat varautua 

tilanteeseen ja mahdollisesti muuttaa reittivalintojaan proaktiivisesti. Seudullisen 

liikennemallin osalta olisikin hyvä tutkia tarkemmin sitä, millaisilla koodausperiaatteilla 

työnaikaisia liikennejärjestelyitä kannattaa toisintaa, jotta vaikutukset liikennemallissa 

vastaisivat mahdollisimman todenmukaisesti toimenpiteiden vaikutuksia reaaliverkolla.  

Raide-Jokeri-hankkeen työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaikutusten mallintaminen on 

ollut työnä varsin mielenkiintoinen ja haastava. On ollut kasvattavaa päästä 

suunnittelemaan ja toteuttamaan työtä, jossa on saanut tutustua työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen maailmaan usealta eri kannalta. Tekijänä olen saanut varsin vapaat 

kädet, mutta tukea ja neuvoja on ollut aina tarpeen tullen saatavissa. On ollut myös hienoa 

huomata, että tehdyllä työllä on ollut tarkoitus ja siitä saatuja tuloksia on pystytty 

hyödyntämään. Tarkastelujen ensimmäisen mallinnuskierroksen perusteella prosessissa 

on paljon kehitettävää. Se kuitenkin toimii hyvänä lähtökohtana seuraaville Raide-Jokeri-

hankkeelle tehtäville mallinnuskierroksille ja toivottavasti myös pohjana muita hankkeita 

koskeville sovelluksille. 
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