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Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liikennemäärät
Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan kaupungin arviota, joka
käsittää 1000 ajoneuvoa sekä sisään että ulos tapahtumien aikaan. Harapaisentien ja
Meijerinkadun muu liikenne on lisätty tarkasteluun arvioituina liikennemäärinä perustuen alueen
vuorokausitasoisiin, vuoden 2025 liikenne-ennusteisiin. Sisään- ja ulosajon liikennemäärät
vastaavat käänteisesti toisiaan.

Liikenteellinen toimivuus, ilman valo-ohjausta
Sisäänajo
Sisäänajoliikenne on kohtalaisen sujuvaa keskustan suunnasta, mutta Meijerinkadulle syntyy pitkiä
jonoja ja viivytykset nousevat yli 200 sekuntiin/ajoneuvo. Lyhyistä liittymäväleistä johtuen
Meijerinkadulta on erittäin haasteellista päästä liittymään Harapaisentielle Kisapuiston jonon
ylettyessä säännöllisesti Meijerinkadun yli.
Harapaisentien keskustan saapumissuunnan jonot ja viivytykset pysyvät liikennemääriin nähden
kohtalaisen alhaisina. Harapaisentien muu liikenne on niin vähäistä yleisen ruuhkahuipun
ulkopuolella, että Kisapuiston sisäänajoliikenne pääsee suhteellisen vapaasti kääntymään
vasemmalle Kisapuiston liittymässä.
Ulosajo
Ulosajossa Kisapuistosta poistuva liikenne pääsee liittymään Harapaisentielle melko tasaisesti ja
viivytykset jäävät alhaiselle tasolle. Pitkistä jonoista huolimatta tarkastelumalli ei osoita Kisapuiston
saapumissuunnalle merkittävää viivytystä, mikä selittyy kadun geometrialla. Ajoneuvot liikkuvat niin
hitaasti, että malli tulkitsee ne jonottaviksi, mutta kadun luonteen vuoksi viivytykset jäävät täysin
ruuhkattomaan tilanteeseen verrattuna hyvin pieniksi.
Seuraavissa kuvissa on esitetty Kisapuiston sisään- ja ulosajoliikenteen viivytykset ja
maksimijonopituudet.
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Kuva 1. Kisapuiston sisäänajoliikenteen viivytykset (s/ajon)

Kuva 2. Kisapuiston sisäänajoliikenteen hetkelliset maksimijonopituudet.
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Kuva 3.Kisapuiston ulosajoliikenteen viivytykset (s/ajon)

Kuva 4. Kisapuiston ulosajoliikenteen hetkelliset maksimijonopituudet.
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Liikennevalovaihtoehdon toimivuus
Toimivuustarkastelun jatkona tutkittiin liikennevalojen vaikutusta Meijerinkadun ja Kisapuiston
liittymien toimintaan Kisapuiston tapahtumien sisään- ja ulosajoliikenteen huippuajankohtina.
Liikennemäärinä käytettiin edellä mainittua liikenne-ennustetta vuodelle 2025 sekä arvioituja
Kisapuiston tuntiliikennemääriä (1000 ajon/h) ja ruuhkatuntikohtaisia liikennevirtojen
suuntajakaumia.
Liikennevalojen kiertoaika on simuloinnissa 60 sekuntia. Kiertoaika on suhteellisen lyhyt, jotta
päätien suuret kääntyvät virrat mahtuvat kääntymiskaistalle. Kisapuiston liittymän valo-ohjelmassa
huomioitiin lisäksi sen itäpuolelle sijoitetun suojatien vaihe, joka vaatii noin 25 sekuntia
kiertoajasta.
Sisäänajo
Tärkein Kisapuistoon saapuva liikennevirta on Harapaisentieltä lännen tulosuunnasta saapuva ja
Kisapuiston liittymästä vasemmalle kääntyvä liikenne. Tarkasteltaessa liittymien toimintaa ilman
liikennevaloja, tämä liikennevirta jonoutuu Meijerinkadun liittymään asti, mikä pysäyttää
Meijerinkadun tulosuunnan liikenteen. Yleiskuva liikenteen toimivuudesta sisäänajotilanteessa on
esitetty kuvassa 5.

Kuva 5: Liikennevalojen vaikutus liikenteen toimivuuteen sisäänajotilanteessa.

Liikennevalot poistavat pitkät jonot Harapaisentieltä lännen tulosuunnasta sekä Meijerinkadun
pysähtyneen liikenteen. Liikenne jakautuu tasaisesti Harapaisentien varrelle eikä huomattavia
jonoja tai viivytyksiä pääse muodostumaan.
Liikennevalot lyhentävät Meijerinkadun maksimijonopituuden 7 ajoneuvoon. Meijerinkadun
keskimääräinen viivytys on tällöin 20 sekuntia/ajoneuvo, mikä on vain kymmenesosa
aikaisemmasta.
Pääsuunnalla Harapaisentiellä liikenteen toimivuus on hyvä ja välityskyky vihreän ajan suhteen
riittävä; lännen tulosuunnalla maksimijonopituus on 20 ajoneuvoa ja viivytys 15 sekuntia, idän
tulosuunnalla 9 ajoneuvoa ja 25 sekuntia. Valoliittymien välillä viivytykset ja jonopituudet ovat
lyhyitä: Yhteen kytketyt liikennevalot siirtävät jonoutumisen liittymävälin ulkopuolelle ja lyhentävät
lännestä sisään Kisapuistoon kääntyvän liikenteen viivytyksiä 20 sekunnista 10 sekuntiin. Tämä
kasvattaa idän tulosuunnalla keskimääräisen viivytyksen 25 sekuntiin, mutta ei aiheuta merkittävää
jonoutumista. Idän tulosuunnan säätely liikennevalojen avulla poistaa Kisapuiston liittymästä
alkavan jonoutumiskehityksen.
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Kuvaan 6 on koottu Kisapuiston sisäänajotilanteen tärkeimmät maksimijonopituudet, viivytykset
sekä simuloinnissa käytetyt valo-ohjelmat.

Kuva 6: Liikennevalo-vaihtoehdon hetkelliset maksimijonopituudet, viivytykset ja liikennevalo-ohjelmat
Kisapuiston sisäänajotilanteessa.
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Ulosajo
Kisapuistosta poistuva liikenne jonoutuu pitkäksi mutta tasaisesti eteneväksi jonoksi. Liikenteen
keskimääräinen viivytys on vähäinen, noin 20 sekuntia. Liikennevaloliittymän pitkä vihreä aika
oikealle (35 sekuntia) pitää kääntyvän jonon tasaisessa liikkeessä; sitä hidastavana tekijänä toimii
kadun geometria. Vertailu liikennevalojen vaikutuksesta jonoutumiseen on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7: Liikennevalojen vaikutus liikenteen toimivuuteen Kisapuistosta poistuttaessa.

Kisapuistosta poistuvat ajoneuvot ovat liikennevalottomassa liittymässä väistämisvelvollisia ja
joutuvat hidastamaan, mikä aiheuttaa suurimmat erot vertailtaessa kuvan 7 jonopituuksissa. Ilman
liikennevaloja pysähtynyt jono yltää pisimmillään Kisapuiston tontin rajalle, kun liikennevaloilla
jonon pää on enintään radanalituksen kohdalla. Kisapuistosta vasemmalle kääntyvän kaistan
pituus on riittävä: Kaistan jonopituus on maksimissaan 6 ajoneuvoa, mikä ei häiritse oikealle
kääntyvää liikennevirtaa.
Pisimmät viivytykset, 25 sekuntia, syntyvät Harapaisentien idän tulosuunnalle ja Meijerinkadulle.
Jonoutuminen on vähäistä, koska nämä liikennevirrat ovat pieniä.
Kuvaan 8 on koottu Kisapuistosta poistuvan liikenteen maksimijonopituudet, viivytykset sekä
simuloinnissa käytetyt valo-ohjelmat.
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Kuva 8: Kisapuiston ulosajoliikenteen hetkelliset maksimijonopituudet ja huomattavimmat viivytykset
liikennevalovaihtoehdossa. Poistuvan liikenteen hetkellinen maksimijonopituus ei kuvaa tilannetta tässä
tapauksessa luotettavasti, sillä tarkastelumalli tulkitsee Kisapuiston hitaasti liikkuvan jonon pysähtyneeksi
(Vrt. kuvat 4 ja 7).

Johtopäätökset
Tarkastelussa havaittiin, että valoliittymät parantavat liikenteen toimivuutta erityisesti Kisapuiston
sisäänajoruuhkan aikaan. Liikennevalot ovat tarpeen tilanteessa, jossa vasemmalle Kisapuistoon
kääntyvien jonoutuminen Harapaisentiellä johtaa Meijerinkadun liikenteen pysähtymiseen.
Valoliittymien toimivuus on kokonaisuudessaan hyvä, koska liikennevalojen vihreä aika on riittävä
jonojen purkamiseen kaikilla tulosuunnilla, eikä ruuhkautumista tapahdu.
Sisäänajotilanteessa liikennevalojen vihreä aalto poistaa lännen tulosuunnalla liittymävälin
ruuhkautumisen ja estää samalla Meijerinkadulta saapuvan liikenteen pysähtymisen.
Ulosajotilanteessa on mahdollista ohjelmoida pitkäkestoinen vihreä (noin 35 sekuntia) tärkeimmälle
liikennevirralle, jonka ei tällöin tarvitse hidastaa merkittävästi Kisapuiston liittymässä.
Yhteen kytketyt liikennevalot mahdollistavat Harapaisentien liittymien välityskyvyn tehokkaamman
jakamisen ruuhka-ajan epätasaisten liikennevirtojen kesken. Liikennevalojen avulla voidaan
säädellä Harapaisentien idän tulosuunnan liikennevirtaa, joka häiritsee Kisapuiston tapahtumien
tuottamaa liikennettä niin sisään- kuin ulosajojen ruuhkahuippuaikoina.
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