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TYÖN TAUSTA

• Työ liittyy Heinolan Tähtiniemessä vireillä olevaan asemakaavaan ja asemankaavan 
muutoksen (700 Tähtiniemen kauppa-alue), jonka tarkoituksena on osoittaa alueelle Prisma-
tyyppinen kaupan suuryksikkö 

• Alueelle on laadittu aiemmin liikenteellinen selvitys (Tähtiniemen ajoneuvoliittymät –
esiselvitys, Ramboll Finland Oy 12.11.2014)

• Liikennetarkasteluja on tarkistettu päivitetyn liikenne-ennusteen pohjalta 27.8.2019

• Tässä työssä on laadittu uudet toimivuustarkastelut tilanteeseen, jossa uusi kaupan 
suuryksikkö sijoitettaisiinkin samalle puolelle Hevossaarentietä kuin nykyinen Citymarket

• Tähtiniemen kauppa-alueen alueen lisäksi tarkasteluissa on huomioitu myös Hevossaaren 
vireillä oleva osayleiskaavan (60 Hevossaari) suunniteltu maankäyttö sekä mahdollinen 
kiertoliittymä Hevossaarentie-Karjalankadun-Vuoksenkadun liittymään



TARKASTELUALUE

Tarkastelualue sijaitsee 
Hevossaarentien varrella sisältäen 
valtatien 4 Hevossaarentielle liittyvät 
ramppiliittymät



LIIKENNE-ENNUSTE

• Liikenne-ennuste on laadittu seuraaviin tietoihin perustuen:

• Hevossaarentien liittymissä aiemman selvityksen yhteydessä tehdyt iltahuipputunnin liikennelaskennat

• Tämän työn yhteydessä tehdyt laskennat Vt 4 itäpuolisissa liittymissä

• Maanteiden osalta Väyläviraston v. 2018 KVL-liikennemäärätiedot

• Väyläviraston uuteen valtakunnalliseen liikenne-ennusteeseen (Liikennevirasto 57/2018) yleiskasvun osalta

• Prisman matkatuotoksiin arvioituina Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan (Suomen ympäristö 28/2007) 
perusteella

• Hevossaareen suunniteltuun asukas- ja työpaikkamäärien kasvuun arvioituina Ympäristöministeriön 
matkatuotosoppaan avulla

• Uuden maankäytön liikenteen suuntautuminen on arvioitu Lahden seudun liikennemallin perusteella

• Iltahuipputunnin liikennemäärät kuvaavat keskimääräisen arkipäivän tilannetta, joka on tarkastelualueella 
liikenteellisesti mitoittava ajankohta



KESKIVUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRIÄ NYKY/ENNUSTE

• Mustalla esitetyt luvut ovat Väyläviraston KVL-
tietoja vuodelta 2018 ja sinisellä esitetyt 
arvioita muiden väylien nykyliikennemääristä

• Punaisella esitetyt ovat matkatuotosten ja 
kasvukertoimien perusteella arvioituja 
ennusteliikennemääriä vuodelle 2040

• Näin arvioitu kasvu on huomattavaa, 
esimerkiksi matkatuotoskäsikirjan mukainen 
Prisman matkatuotos on hieman suurempi kuin 
nykyisen Citymarketin alueen matkatuotos 
liikennelaskentojen perusteella



TARKASTELTU VAIHTOEHTO

Ramppiliittymien kaistajärjestelyt 
vastaavat nykytilannetta

Uusi kiertoliittymä

Prisman mahdollinen 
sijainti

Ajoyhteys 
pysäköintilaitokseen

Uusi kiertoliittymä Karjalankadun 
ja Hevossaarentien liittymään



TARKASTELUPERIAATTEET

• Tarkastelut suoritettiin Vissim-mikrosimulointiohjelmistolla
(ohjelmistoversio 11)

• Tarkastelut on suoritettu iltahuipputunnin liikennemäärillä kolmessa eri 
tarkastelutilanteessa

• Nykytilanne suunnitellulla maankäytöllä

• Ennustevuosi 2040 suunnitellulla maankäytöllä

• Jokaiselle tarkastelutilanteelle suoritettiin kolme simulointiajoa

• Havainnot ja tulokset perustuvat simulointiajojen keskiarvoihin 

• Tuloksina on raportoitu sekä keskimääräiset että maksimijonopituudet ja 
keskimääriset viivytykset, joiden perusteella voidaan määritellä valo-
ohjaamattomien liittymien palvelutaso (oheisen taulukon mukaisesti)

• Tarkasteluissa ei huomioitu jalankulkijoita

Palvelutaso 

Keskimääräinen viivytys valo-
ohjauksettomassa liittymässä (s/ajon) 

HCM2000 

A (erittäin hyvä) ≤ 10,0 

B (hyvä) 10,1–15,0 

C (tyydyttävä) 15,1–25,0 

D (välttävä) 25,1–35,0 

E (huono) 35,1–50,0 

F (erittäin huono) > 50,0 

 



ARKI ILTAHUIPPUTUNTI NYKYTILA + UUSI MAANKÄYTTÖ,  
KESKIMÄÄRÄISET JONOPITUUDET JA VIIVYTYKSET

2 s

5 s

6 s

5 s

• Liikenne erittäin sujuvaa

• Liittymien palvelutaso luokkaa A 
(erittäin hyvä)

Palvelutaso 

Keskimääräinen viivytys valo-
ohjauksettomassa liittymässä (s/ajon) 

HCM2000 

A (erittäin hyvä) ≤ 10,0 

B (hyvä) 10,1–15,0 

C (tyydyttävä) 15,1–25,0 

D (välttävä) 25,1–35,0 

E (huono) 35,1–50,0 

F (erittäin huono) > 50,0 

 

3 s

5 s



ARKI ILTAHUIPPUTUNTI NYKYTILA + UUSI MAANKÄYTTÖ, 
MAKSIMIJONOPITUUDET

• Hevossaarentielle muodostuu 
muutaman kerran huipputunnissa 
pidempi jono, kun Kauppakaarelle 
vasempaan kääntyvät joutuvat 
odottamaan.



YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

• Liikenne tarkastelualueella on erittäin sujuvaa myös tässä vaihtoehdossa

• Autoliikenteen reitit uuden liikerakennuksen pysäköintilaitokseen eivät ole kovin sujuvia, 
Kauppakaarelle on ajettava joko Citymarketin pysäköintikentän läpi tai Hevossaarentien-
Kauppakaaren liittymän kautta

• Ratkaisu kasvattaisi jonkin verran Tähtiniementie – Kauppakaari –reitin käyttöä

• Esitetylle alueelle saa kohtuudella sopimaan noin 5000 - 5500 k-m2 rakentamista

• laajentamalla aluetta hieman itään sekä siirtämällä tontin läpi kulkevaa Hevossaarentien ja 
Kauppakaaren yhdistävää ajoväylää rakennusala kasvaa max. 7500 k-m2:iin

• 10000 k-m2 sijoittaminen ei onnistu yhteen kerrokseen ilman että esim. kauppakaaren linjausta
muutetaan

• Rakennuksen kellariin sopii noin 150 - 200 autopaikkaa

• Huoltopihan sijoittaminen muualle kuin Hevossaarentien tonttiliittymän viereen on vaikeaa, 
paikka ei ole liikenteen eikä kaupunkikuvan kannalta hyvä


