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1 NYKYTILANTEEN KUVAUS

Kaavoitettava alue sijaitsee Maalahdentien varressa. Nykyisin koko liikenne ur-
heilualueelle kulkee Pixnentien kautta, jolla on myös alueen muuta syöttöliiken-
nettä. Maalahdentiellä on Töckmovägenin liittymä noin 50 metrin päässä Pix-
nentien liittymästä. Lisäksi Maalahdentiellä on useita tontti- ja maatalousliitty-
miä. (kuva 1) Alueelle on laadittu asemakaava vuonna 1988, jota on ote ku-
vassa 2.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus
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Kuva 2. Ote voimassa olevasta kaavasta.

Matkatuotosarvioon perustuen Pixnentien nykyinen liikennemäärä on noin 430 ajon/vrk. Suurin kuormi-
tus kadulla on, kun jäähallissa on tärkeä ottelu. Keväällä 2022 kauden tärkeimmässä ottelussa oli ollut
paikalla noin 400 katsojaa. Tällöin liikennemäärä voi nousta 600 ajon/vrk:een. Pixnentien liittymä on
tulppaliittymä, jossa on väistämisvelvollisuus sekä suojatie. Pixnentien nopeusrajoitus on 40 km/h ja
Maalahdentiellä nopeusrajoitus on 80 km/h. Maalahdentien (mt 679) liikennemäärä on nykyisin noin
2530 ajon/vrk. Vuosina 2017-2021 Maalahdentiellä on sattunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut, joka
oli kääntymisonnettomuus.

Kuva 3. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet v. 2017-2021.
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2 TAVOITTEET

Kaavoitettavalle alueelle on suunniteltu lukuisia uusia urheilualueen toimintoja. Liikennetuotosten kan-
nalta merkittävin niistä on uusi urheiluhalli sekä toinen jalkapallokenttä. Uusien toimintojen myötä alu-
eelle on osoitettu uusi pysäköintialue Pixnentien varteen sekä toinen sisääntulo Maalahdentieltä. (kuva
3)

Kuva 4. Suunnitelma alueen tulevista toiminnoista.

Uusien toimintojen matkatuotoksia arvioitaessa haasteena on toimintojen suuri kausi – ja viikonpäivä-
vaihtelu sekä toimintokohtaisten kävijämäärien suuri vaihteluväli. Päivittäiset liikennemäärät voivat
vaihdella hyvinkin paljon, mutta taulukossa 1 on esitetty arvio vision mukaisen maankäytön keski-
määräisestä vuorokausiliikenteestä sekä madollinen maksimikuormitus esimerkiksi tapahtu-
mien aikaan. Oletetaan että alueen eri toiminnoilla ei järjestetä yhtäaikaisia suuria tapahtumia. Tapah-
tumien aikainen lisäliikenne kohdistuu Pixnentien liittymään, koska sen varressa sijaitsevat pysäköinti-
alueet ovat toiminnoista käsin kauempana. Uuden sisääntulon pysäköintialueen käyttöaste on keskimää-
räisenä päivänäkin korkea, joten lisäliikennettä ei tapahtumien aikana juurikaan mahdu.
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Taulukko 1. Matkatuotoslaskelma 1

Pixnentie
Asuminen

omakotitalot Yht. asukkaat matkaa/asukas matkaa hlöauto hlöauto-
matkaa

kuormitus KVL vierailmatka-
kerroin

KVL

35 105 2,46 258,3 0,59 152,397 1,48 102,97 1,22 126

Julkiset palvelut pinta-ala käyntiä/100
kem2

hlöauto hlöauto-
käyntiä

KVL

YS 157 2300 2 46 0,77 35,42 71

YS 161 Pixne kliniken 400 15 60 0,77 46,2 92

Urheilualue pinta-ala kävijää/100
kem2

kävijää hlöauto hlöauto-kä-
vijää

kuormitus autokäyn-
tiä

saap+läht KVL

Jäähalli 1000 8 80 0,65 52 1,84 28,261 2 57

Urheiluhalli 1000 8 80 0,65 52 1,84 28,261 2 57

Leikkipuisto 10

Yleisurheiluareena 60

Jalkapallokenttä 60

Tennis/Padel/Beachvolley 20

Keskimääräinen liikenne 552

lisäliikenne tapaht. 400,00

Tapahtumien aikainen lii-
kenne

952

Uusi sisääntulo
Urheilualue pinta-ala kävijää/100

kem2
kävijää hlöauto hlöauto-kä-

vijää
kuormitus autokäyn-

tiä
saap+läht KVL

Jäähalli/puolet 1800 8 144 0,65 93,6 1,84 50,87 2 102

Urheiluhalli/osa 3500 8 280 0,65 182 1,84 98,913 2 198

Jalkapallokenttäx2 100

Asuminen
omakotitalot asukkaat matkaa/asukas matkaa hlöauto hlöautomat-

kaa
kuormitus KVL vierailu-

matka-kerroin
KVL

3 10 2,46 24,6 0,59 14,514 1,48 9,8068 1,22 12

412

3
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4 TOIMENPITEET

Matkatuotoslaskelman 1 (taulukko 1) perusteella tarkastellaan kanavoinnin tarve Pixnentien ja uuden
sisääntulon liittymissä. Oletetaan, että suurin osa (90%) saapuu alueelle Maalahden suunnasta ja vain
10 % valtatien 8 suunnasta. Kuvassa 4 on esitetty kanavoinnin tarve 80 km/h mitoitusnopeudella lii-
kennemäärien mukaan.

Kuva 5. Kanavoinnin tarve t-liittymässä. (Tasoliittymät, Tiehallinto 2001)

Maalahdentie
Pääsuunnan suoraan ajava liikenne (v. 2019) As+Cs 2530 ajon/vrk
Pääsuunnan suoraan ajava liikenne (v.2040) As+Cs 2900 ajon/vrk

Pixnentie
Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne keskimääräisenä vuorokautena,
Av 552*0,9/2=250 ajon/vrk

Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne tapahtumien aikaan,
Av 952*0,9/2=430 ajon/vrk

Uusi sisääntulo
Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne keskimääräisenä vuorokautena,
Av 412*0,9/2=185 ajon/vrk

Liikennemääräarvioiden perusteella Pixnentien liittymään tarvitaan väistötila jo nykyisellä Maalahdentien
liikennemäärällä keskimääräisen vuorokauden liikenteessä, kun urheilualueen toiminnot ovat toteutu-
neet. (kuva 4).

Vastakkaisella puolella vain 50 metrin päässä sijaitsevan Töckmövägenin liittymän vuoksi väistötilaa ei
kuitenkaan mahdu rakentamaan Pixnentien liittymään ilman Tockmövägenin liittymän siirtämistä.
Liittymän siirtämiseltä voidaan välttyä osoittamalla kaavassa pysäköintialueita Pixnentien sijaan
enemmän uuden sisääntulon yhteyteen ja rakentamalla väistötila siihen.
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Pixnentien varteen voidaan sijoittaa noin 20 uutta autopaikkaa, jotta ennustetilanteessa liittymä toi-
mii ilman kanavointia. Nykyinen pieni pysäköintialue (40 ap) urheilualueen sisällä on huomioitu laskel-
massa. Loput arvion perusteella tarvittavat 270 autopaikkaa esitetään sijoitettavaksi uuden sisääntulon
yhteyteen. Taulukossa 2 on esitetty uusi matkatuotoslaskelma.

Taulukko 2. Matkatuotoslaskelma 2

Pixnentie
Asuminen

omakotitalot Yht. asukkaat matkaa/asukas matkaa hlöauto hlöauto-
matkaa

kuormitus KVL vierailumatka-
kerroin

KVL

35 105 2,46 258,3 0,59 152,397 1,48 102,97095 1,22 126

Julkiset palvelut pinta-ala käyntiä/100
kem2

hlöauto hlöauto-
käyntiä

KVL

YS 157 2300 2 46 0,77 35,42 71

YS 161 Pixne klinik 400 15 60 0,77 46,2 92

Urheilualue pinta-ala kävijää/100
kem2

kävijää hlöauto hlöauto-kä-
vijää

kuormitus autokäyntiä saap+läht KVL

Urheiluhalli 300 8 24 0,65 15,6 1,84 8,4782609 2 17

Jäähalli/puolet 500 8 40 0,65 26 1,84 14,130435 2 28

Leikkipuisto 10

Yleisurheiluareena 20

Jalkapallokenttä 20

Tennis/Padel/Beachvolley 20

Keskimääräinen lii-
kenne

404

lisäliikenne tapaht. 15,00

Tapahtumien aikai-
nen liikenne

419

Uusi sisääntulo
Urheilualue pinta-ala kävijää/100

kem2
kävijää hlöauto hlöauto-kä-

vijää
kuormitus autokäyntiä saap+läht KVL

Jäähalli/puolet 2300 8 184 0,65 119,6 1,84 65 2 130

Urheiluhalli/osa 4200 8 336 0,65 218,4 1,84 118,69565 2 237

Jalkapallokenttäx2 < 140

Yleisurheiluareena 40

Asuminen

omakotitalot asukkaat matkaa/asukas matkaa hlöauto hlöautomat-
kaa

kuormitus KVL vierailumatka-
kerroin

KVL

3 9 2,46 22,14 0,59 13,0626 1,48 8,8260811 1,22 11

558
lisäliikenne tapaht. 400,00

Tapahtumien aikai-
nen liikenne

958
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Pixnentie
Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne keskim. vuorokautena,
Av 404*0,9/2=180 ajon/vrk

Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne tapahtumien aikaan,
Av 419*0,9/2=190 ajon/vrk

Uusi sisääntulo
Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne keskim. vuorokautena,
Av 558*0,9/2=250 ajon/vrk

Pääsuunnan vasempaan kääntyvä liikenne tapahtumien aikaan,
Av 958*0,9/2=430 ajon/vrk

Kuvan 4 perusteella Pixnentien liittymä toimii juuri ja juuri ilman väistötilaa matkatuotoslaskelmaan 2
perustuvilla liikennemäärillä, mutta uuden sisääntulon liittymässä väistötila tarvitaan jo nykyisellä Maa-
lahdentien liikennemäärällä, keskimääräisenä vuorokautena, kun koko urheilualueen suunnitellut toimin-
not ovat toteutuneet.
Tonttiliittymät tulee siirtää uuden sisääntulon yhteyteen, koska nykyiset liittymät jäävät väistötilan alu-
eelle. Tonttiliittymien vähentäminen tukee liikenneturvallisuustavoitteita muutoinkin. Myös tien vastak-
kaiselta puolelta suljetaan tonttiliittymä, jolle on kulku myös Töckmövägenin kautta.

Väistötilan pituus
Väistötilan pituuden arviointia varten tehtiin toimivuustarkastelu DanKap-ohjelmalla uuden sisääntulon
liittymässä tilanteessa, jossa tapahtuma-aikainen liikenne (270 pysäköityä autoa) saapuu alueelle 30
minuutin aikana:

Maalahdentie 2900*0,1=290 ajon/h

Uusi sisääntulo 270 ap 30 min => 540 ajon/h

Toimivuustarkastelun tulosten perusteella viive pääsuunnalta vasemmalle käännyttäessä on 6 sekuntia
ja jonopituus 3 ajoneuvoa, joten väistötilan pituus (40 m) riittää.

Uuden sisääntulon liittymässä tehtiin DanKap-ohjelmalla toimivuustarkastelu myös tilanteessa, kun koko
pysäköintialue tyhjenee 20 minuutin aikana uuden sisääntulon kautta, esimerkiksi suuren yleisötapahtu-
man jälkeen:

Maalahdentie 2900*0,1=290 ajon/h

Uusi sisääntulo 270 ap 20 min => 810 ajon/h

Toimivuustarkastelun tulosten perusteella viive sivusuunnalla on 80 sekuntia ja jonopituus 31 ajoneuvoa
Pysäköintialueen ja Maalahdentien väliselle osuudelle mahtuu jonottamaan noin 20 autoa. Vaikka tapah-
tumien aikaan voidaan sallia pitempiä odotusaikoja ja jonopituuksia kuin ns. normaalissa liikennetilan-
teessa, suositellaan alueelle ratkaisua, jossa poistumista varten rakennetaan yksisuuntainen
ajoneuvoliikenteen yhteys uuden sisääntulon pysäköintialueelta Pixnentielle. Siten poistumi-
nen alueelta voi tapahtua kahden liittymän kautta, jolloin jonopituus puolittuu. Myös mahdollisissa on-
nettomuustilanteissa ei iso ajoneuvomäärä ole yhden yhteyden varassa. Tarvittaessa yksisuuntainen yh-
teys Pixnentielle voi olla puomein suljettu ns. normaalitilanteessa tai vaihtoehtoisesti sitä voi hyödyntää
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saattoliikenteessä. Yhteys tulee rakentaa kapeana ja mutkittelevana väylänä, jotta nopeudet eivät
nouse liian suuriksi ja risteämiset jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa ovat turvallisia.

Kuvassa 5 on esitetty matkatuotoslaskelman 2 mukainen mahdollinen pysäköintialuejako ja ajoneuvo-
liikenteen yhteys sekä saattoliikennepaikka. Oranssilla on esitetty jalankulku- ja pyörätiet.

Kuva 6. Ehdotus pysäköintialueiden laajuuksista sekä ajoneuvoliikenteen yksisuuntaisesta väylästä pysä-
köintialueiden välillä.
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Kuvassa 6 on esitetty väistötilan tarkempi mitoitus sekä uuden sisääntulon vaatima tilantarve. Väistö-
tila on mitoitettu 80 km/h nopeudelle ja sen leveys (kääntymistä odottavien + ohiajavien kaista) on 5,5
metriä. Väistötilaa varten ei tarvita lisää tiealuetta. Ajokaistan reunan ja tiealueen rajan väliin jää noin
kuusi metriä tilaa pientareeseen ja ojamuotoiluille. Yhden kiinteistön tonttiliittymä joudutaan sulkemaan
väistötilan vuoksi. Uutta sisääntuloa varten tulisi varata vähintään 18,5 metriä leveä katualue.

Maalahdentie kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV). Suurten erikoiskuljetusten
tarpeet ja tilavaraus (7x7x40 m) tulee huomioida väistötilan tarkemmassa suunnittelussa.

Kuva 7. Väistötilan mitoitus ja sisääntuloyhteyden tilantarve.
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5 YHTEENVETO

Pixnen urheilualueen asemakaavaa varten on laadittu liikennetarkastelu, jossa tavoitteena on ollut laa-
ditun vision mukaisen maankäytön aiheuttaman liikenteen vaikutusten arviointi. Urheilualueen liikenne-
määriä arvioitaessa haasteena on voimakkaat viikonpäivä- ja kausivaihtelut. Matkatuotoskäsikirjan mu-
kaiset kävijämäärätiedot kerrosalaa kohden on esitetty vain jäähallin osalta ja siinäkin vaihteluväli on
suuri. Muiden toimintojen liikennetuotokset on arvioitu kokemusperusteisesti. Tapahtuma-aikaisen lii-
kenteen arvio perustuu kauden tärkeimmän jääkiekko-ottelun kävijämäärätietoon (400 hlö) vuodelta
2022.

Matkatuotoslaskelmien pohjalta johdettujen liikennemäärien perusteella on arvioitu kanavoinnin tarve
liittymissä. Alue tuottaa sen verran paljon liikennettä, että toiseen alueen liittymistä tulee rakentaa väis-
tötila. Väistötila päädytään esittämään uuden sisääntulon liittymään, koska Pixnentien liittymään väistö-
tila ei mahdu Töckmovägenin liittymän läheisyyden vuoksi. Suuri osa alueen pysäköintipaikoista on osoi-
tettava uuden sisääntulon yhteyteen, jotta alueelle saapuminen esimerkiksi yleisötapahtuman aikana ei
ruuhkauta Maalahdentien liikennettä. Pysäköintialueen ja Pixnentien välille esitetään yksisuuntainen ajo-
neuvoliikenteen yhteys yleisötapahtumien aikaisen poistumisliikenteen ruuhkautumisen välttämiseksi.

Koska liittymien toimivuusarviot on tehty tapahtuma-aikaisen liikenteen perusteella, voidaan olettaa,
että keskimääräisen vuorokauden liikenteellä liittymät toimivat hyvin. Myös pysäköintipaikkojen riittä-
vyys on hyvä keskimääräisen vuorokauden käyttäjämäärillä, yleisötapahtuman aikaan pysäköintialuei-
den arvioidaan olevan täynnä tai lähes täynnä. Väistötilan rakentamisen myötä tontti- ja maatalousliit-
tymiä poistuu Maalahdentieltä. Tonteille kulku järjestetään uuden sisääntulon kautta.


