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SUUNNITTELUALUE
Toimivuustarkastelu koskee hanketta Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun satama
— vt22, Oulu; tiesuunnitelman laatiminen.
Suunnittelukohde on osa Oulun eteläpuolista kehätietä. Poikkimaantie on Oritkarin satamasta alkava väylä, joka yhdistää valtitiet 4 ja 22 satamaan ja terminaalialueeseen. Oritkarin satama on
konttiterminaaleineen Oulun satamista vilkkain. Poikkimaantien liikenne tulee lisääntymään lähialueiden maankäytön tiivistämisen ja sataman laajentamisen myötä.
Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1.

Suunnittelualue

2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Toimivuustarkastelun tarkoitus ja tavoitteet
Tämän toimivuustarkastelun tarkoituksena on tarkastaa Poikkimaantien kehittämissuunnitelmassa (Poikkimaantien parantaminen välillä Terminaalitie - valtatie 22, kehittämissuunnitelma),
Poikkimaantien yleissuunnitelmassa (Poikkimaantien yleissuunnitelma 2012 välillä Terminaalintie
– Oritkarin satama) ja Oritkarin sataman yleissuunnitelmassa (Oulun satama, yleissuunnitelma
2015) laadittujen liikenneratkaisujen toimivuus ja kaistapituuksien riittävyys, havaita niiden
mahdolliset ongelmakohdat ja tarjota ongelmakohtiin ratkaisuvaihtoehtoja tiesuunnitelman laatimista varten.

2.2

Aiemmat suunnitelmat
Poikkimaantielle on laadittu yleissuunnitelma Terminaalitien länsipuolelle sekä kehittämissuunnitelma vuonna 2012. Myös vuosina 2010 ja 2015 laadituissa Oritkarin sataman kehittämissuunnitelmissa on esitetty muutoksia Poikkimaantien läntiseen päähän. Poikkimaantien kehittämissuunnitelmassa on esitetty lisäkaistan rakentamista välille Äimätie- Kiilakiventie sekä kriittisimpien sivusuuntien lisäkaistoja ja kaistojen pidennyksiä. Suunnitelmissa ei ole esitetty liittymien toimivuustarkasteluja.
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2.3

4

Selvityksen liikennemäärät ja liikenteelliset lähtöoletukset
Nykyiset liikennemäärät suunnittelualueella on selvitetty liikennevalosilmukoiden tuottamasta liikennetiedosta sekä maastossa tehdyistä liikennelaskennoista. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 on
muodostettu vuoden 2016 liikennelaskentatietojen ja kehittämissuunnitelman yhteydessä tehdyn
liikenne-ennusteen kasvukerrointen avulla. Liikenne-ennusteessa on huomioitu tieverkon ja
maankäytön muutoksina uusi Oulujoen ylittävä siltayhteys, Poikkimaantien jatke sekä Hiukkavaaran alueen rakentuminen.
Äimäkujan länsipuolelta ja Urheilupuistontien liittymästä liikennelaskentatietoa ei ollut saatavilla,
joten liikennemäärät on näiltä osin arvioitu käyttäen apuna matkatuotoskäsikirjaa (Oululainen
matkatuototskäsikirja, 2006), Poikkimaantien yleissuunnitelmassa esitettyjä liikennemäärätietoja
(Poikkimaantien yleissuunnitelma 2012 välillä Terminaalintie – Oritkarin satama) sekä Oulun
seudun liikennemallien (2012 ja 2015) ennusteita.
Nykyisin liikennevalojen yhteenkytkentäjakso kulkee Poikkimaantiellä Limingantien rampilta
Kiilakiventien risteykseen saakka. Arkipäivinä on käytössä aamuruuhkassa 90 sekunnin ja
iltaruuhkassa 120 sekunnin kierto ja yhteenkytkentä. Tarkastelussa on vertailtu 80, 90 ja 120
sekunnin kiertoaikoja.
Suunnittelualueen nykyisissä liittymissä Limingantien rampin ja Kiilakiventien välillä on valoohjaus. Uutena valo-ohjattuna liittymänä tavoitetilanteessa on Äimätien liittymä.

Kuva 2

Toimivuustarkastelussa käytetyt Poikkimaantien nyky- ja ennusteliikennemäärät
ajon/vrk.
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3.

LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

3.1

Yleistä
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Liikennejärjestelyjen toimivuutta on tarkasteltu Synchro/Simtraffic-ohjelmistolla vuoden 2030 liikenne-ennusteen iltaruuhkan ja Kiilakiventien liittymän osalta myös aamuruuhkan liikennemäärillä. Simuloinneilla on etsitty liikenteen toimivuuden ongelmakohdat.
Tarkastelujen liikennevirtoina on käytetty syksyn 2016 liikennelaskennoista saatuja arkipäivän iltaruuhkan liikennevirtoja, joita on kasvatettu kehittämissuunnitelman liikenne-ennusteesta saaduilla kasvukertoimilla 1,3—1,7. Simuloinneissa on käytetty lisäksi huipputuntikerrointa 0,92, joka huomioi huipputunnin sisällä tapahtuvan vaihtelun. Käytännössä tämä korottaa mitoitusliikennemääriä n. 9%.
Hankkeessa Poikkimaantie levennetään 2+2 –kaistaiseksi välillä Äimätie— Kiilakiventie, Äimärautionradan ylikulkusilta ja risteyssilta sekä nykyiset alikulkusillat levennetään. Liittymien toimivuutta parannetaan sivusuuntien lisäkaistoilla ja kaistapituuksien muutoksilla. Äimäkujalle ja Lintulammentielle rakennetaan kevyen liikenteen alikulkusillat. Toimivuustarkastelussa on huomioitu
myös Vt 4:n kehittämisen yhteydessä toteutettava Pohjantien eritasoliittymän lisäramppi.
Äimätien liittymä toteutetaan liikennevalo-ohjattuna. Tarkastelualueen muiden valo-ohjattujen
liittymien liikennevalot ja yhteenkytkennät suunnitellaan uudestaan.
3.2

Kehitetyn liikenneverkon toimivuus
Kehitetyn verkon liittymien välityskyky tarkastelualueella on riittävä muutamia ongelmakohtia lukuun ottamatta. Kiilakiventieltä, Lintulammentieltä ja Äimätieltä vasemmalle kääntyvien suuri
määrä aiheuttaa haasteita. Muissa liittymissä kapasiteetit riittävät moitteetta välittämään ennusteen mukaiset liikennemäärät.
Tarkastelussa vertailtiin liittymien toimivuutta 80, 90 ja 120 sekunnin kiertoajoilla, joista toimivimmaksi arkipäivän iltahuipputunnin liikennemäärillä havaittiin 90 sekunnin kiertoaika. Taulukossa (kuva 3) esitetyt kuormitusasteet ja viivytykset ovat 90 sekunnin kierrolla toteutetusta simuloinnista.
Liittymiin suunnitellaan sekä kiinteän kierron ohjelmat, että erillisohjelmat. Yhteenkytkentää ja
erillisohjausta käytetään jatkossa harkinnan mukaan.
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Liittymä / vaihtoehto

Kiertoliittymä
Poikkimaantien länsipäässä

Merilinjan liittymä valoohjaamattomana

Jääsalontien liittymä valoohjaamattomana

Terminaalitien liittymä valoohjaamattomana

Oritkarinkujan liittymä valoohjaamattomana
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Iltahuipputunnin
liikennemäärä
[ajon./h]

Kuormitusaste

Viivytys
[s/ajon.]
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Äimätien liittymä valo-ohjattuna

Äimäkujan liittymä valoohjaamattomana

Limingantien ramppiliittymä valo-ohjattuna

Lintulammentien liittymä valoohjattuna VE1, yhdellä vasempaan kääntyvien kaistalla, valoohjaus 3-vaiheinen

Lintulammentien liittymä valoohjattuna VE2, kahdella vasempaan kääntyvien kaistalla, valoohjaus 4-vaiheinen

Pohjantien läntinen ramppiliittymä valo-ohjattuna

Pohjantien itäinen ramppiliittymä
valo-ohjattuna
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Kiilakiventien liittymä valoohjattuna VE1, vasempaan
kääntyminen sallittu yhdellä
kaistalla, Lyijytien kaistajako
nykyisellään, valo-ohjaus 3vaiheinen
Kiilakiventien liittymä valoohjattuna VE2, vasempaan
kääntyminen sallittu kahdella
kaistalla, Lyijytiellä vaihtoehtoinen kaistajako, valo-ohjaus 4vaiheinen
Kiilakiventien liittymä valoohjattuna VE3, vasempaan
kääntyminen sallittu kahdella
kaistalla, Lyijytiellä kaistajako
nykyisellään, valo-ohjaus 4vaiheinen
Urheilupuistontien liittymä valoohjaamattomana

Kuva 3

Liikennemäärät, kuormitusasteet ja liikenteen viivytykset vuoden 2030 iltahuipputunnin
aikana tarkastelualueen liittymissä kehitetyillä tiejärjestelyillä. Viivytys on autojen keskimääräinen jonotusaika kaistoittain [s].

3.3

Havainnot ja ongelmakohdat tarkastelussa

3.3.1

Poikkimaantien ja Äimätien liittymä

Tavoitetilanteen ratkaisussa esitetyn Äimäkujan suuntaisliittymän vuoksi Äimäkujalta vasempaan
kääntyminen estyy, mikä aiheuttaa alueelle kiertoliikennettä. Tämä aiheuttaa Äimätielle liikenteen kasvua erityisesti vasempaan kääntyvien osalta. Simuloinnissa Äimätieltä oikealle kääntyvien ja suoraan menevien sekakaistalle pääsy estyy vasempaan kääntyvien jonoutumisen vuoksi.
Simuloinnissa käytetyllä liikennemäärällä jono ehtii purkautua yleensä yhden kierron aikana,
mutta mikäli liikennemäärä olisi suurempi, näin ei enää kävisi. Oikean puoleisen kaistan toteuttaminen pidempänä olisi suotavaa, mutta se ei ole nykyisen asemakaavan rajoissa mahdollista.
Myös vasemmalle kääntymisen salliminen molemmilta kaistoilta olisi toimiva ratkaisu. Tällöin sivusuunnat tulisi toteuttaa valo-ohjauksessa eriaikaisesti, mikä ei tuota ajoituksessa ongelmaa
Äimärautiontien liikennemäärien ollessa huomattavasti pienemmät.
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Ensivaiheessa Äimätie esitetään toteutettavaksi yhdellä vasempaan kääntyvien kaistalla ja 3vaiheisella ohjauksella, mutta liittymän geometriaa suunniteltaessa kahdelta kaistalta vasemmal-
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Kuva 5

3.3.3
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Kuva simuloinnista Lintulammentien liittymästä kahden vasempaan kääntyvien kaistan
järjestelyillä

Poikkimaantien ja Pohjantien läntinen ramppiliittymä

Pohjantien läntisessä ramppiliittymässä pohjoisen suunnasta vasempaan kääntyvien virta on suuri, mikä aiheuttaa jonoutumista ja estää ajoittain pääsyn vapaalle oikealle.
Liittymän läpi kulkee ennusteen mukaan iltapäivän huipputunnin aikana yli 2600 autoa, joista
pääsuunnilla noin 2100. Pääsuuntien suurista liikennemääristä johtuen rampilta tuleville ei voida
antaa pitkästi vihreää, sen sijaan ryhmittymiskaistaa tulisi mahdollisuuksien mukaan pidentää.

Kuva 6

Kuva simuloinnista Pohjantien läntisestä ramppiliittymästä
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Poikkimaantien ja Kiilakiventien liittymä

Kiilakiventien vasemmalle kääntyvien virta on ennustetilanteessa niin suuri, että nykyisillä järjestelyillä jono ulottuu Metsänkuninkaantien kiertoliittymään saakka, estäen sekä kiertoliittymän että Ruukinkujan (Lidl:n liittymä) liikenteen etenemisen. Jono voi aiheuttaa myös Poikkimaantien
suunnasta tulevien jonoutumisen Ruukinkujan liittymän kohdalle vasempaan kääntymisen estyessä.
Nykyisellään liittymän valo-ohjaus on 3-vaiheinen sivusuuntien ollessa vihreänä samanaikaisesti.
Samanaikaisuudesta johtuen Kiilakiventieltä vasemmalle kääntyvät joutuvat väistämään Lyijytieltä suoraan tulevat.
Kiilakiventieltä suoraan ja oikealle menevien virtojen ollessa huomattavasti vasemmalle kääntyviä pienemmät, voidaan vasemmalle kääntyminen sallia myös oikeanpuoleiselta kaistalta. Tämä
edellyttää liittymän sivusuuntien asettamista eriaikaisiksi.
Lyijytien suunnalla vasemmalle kääntyviä on selvästi vähiten (alle 10% kyseisen suunnan liikennemääristä). Lyijytien suunnan ollessa omana vaiheenaan tulee oikealle kääntyvät sijoittaa omalle kaistalleen ja yhdistää vasempaan ja suoraan menijät yhteiselle sekakaistalle.
Näillä toimilla liittymä saadaan toimimaan kohtuullisesti, mutta edelleen ruuhka-aikoina ongelmatilanteita voi esiintyä. Hyvään toimivuustasoon päästäisiin, mikäli Kiilakiventielle rakennettaisiin
kolmas ryhmittymiskaista Ruukinkujan liittymästä alkaen.
Kaksi vasemmalle kääntyvää kaistaa ja yksi sekakaista suoraan ja oikealle varmistaisivat toimivuuden myös ennustetilanteessa.
Esitetyt toimenpiteet havaittiin toimiviksi myös aamuhuipputunnin liikennemäärillä tehdyissä tarkasteluissa.

Kuva 7

Vaihtoehdossa 1 Kiilakiventien liittymässä vasempaan kääntyvien jono ulottuu Metsänkuninkaantien kiertoliittymään saakka.
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MUUTOSEHDOTUKSET
Toimivuustarkastelujen perusteella aiempien suunnitelmien ratkaisuesityksiin esitetään seuraavia
muutoksia:
·
Kiilakiventielle Poikkimaantien ja Ruukinkuja väliin rakennetaan lisäkaista. Kaistajako toteutetaan siten, että vasempaan kääntyville on kaksi kaistaa, jolloin kolmas kaista palvelee suoraan ja oikealle menevien sekakaistana
·
Kiilakiventien risteyksen valo-ohjaus muutetaan 4-vaiheiseksi, jolloin sivusuuntien vihreät
toteutuvat eriaikaisesti
·
Lyijytieltä oikealle kääntyvien ryhmittyminen omalle kaistalleen, suoraan ja vasemmalle
kääntyville yhteiskaista
·
Poikkimaantien lännen suunnasta Kiilakiventielle ja Lyijytieltä Poikkimaantielle oikealle
kääntyville 2-aukkoiset opastimet
·
Lintulammentien liittymän valo-ohjaus muutetaan 3-vaiheisesta 4-vaiheiseksi, jolloin sivusuuntien vihreät toteutuvat eriaikaisesti
·
Snellmanintieltä ja Poikkimaantieltä Lintulammentielle oikealle kääntyville 2-aukkoiset
opastimet
·
Äimätien oikealle kääntyvien ryhmittymiskaistaa tulee pidentää 60 metriin ja liittymän
geometriassa tulee huomioida mahdollisesti myöhemmin toteutuva kaistajaon muutos,
jossa Äimätieltä käännytään molemmilta kaistoilta vasemmalle
·
Pohjantien läntisen rampin suoraan ja vasemmalle sekakaistan pidentäminen
·
Iltaruuhkan kiertoajat ja yhteenkytkennät muutetaan 90 sekuntiin

