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1 Yleistä 
Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla.  

 

 
Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) 
 

Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut kerrosala on n. 51 000 krs-m2. 
Nykyisen teollisuusalueen itäpuolelle ollaan suunnittelemassa pienteollisuusalueen 
laajennusta (suunniteltu rakennusoikeus n. 45 000 krs-m2). Lisäksi Korsontien 
pohjoispuolelle ollaan suunnittelemassa teollisuustonttia (rakennusoikeus n. 5 000 krs-m2). 

Kelatie liittyy alueen eteläpäässä Kulomäentiehen (mt 152) ja pohjoispäässä Korsontiehen 
(mt 11468). Uuden maankäytön liikenne tulee käyttämään nykyisiä Kelatien liittymiä.  

Tämän työn tarkoituksena on selvittää uuden maankäytön aiheuttaman liikenteen vaikutus 
Kelatien päissä olevien liittymien välityskykyyn. 
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2 Kelatien päissä olevat liittymät 
2.1 Kulomäentien (mt 152) liittymä 
Kelatien ja Kulomäentien liittymä on nelihaarainen liittymä. Kelatietä vastapäätä on liittymä 
Kulomäen maantäyttöalueelle. Kulomäentiellä on vasemmallle kääntyvälle liikenteelle omat 
kaistat. 

Kulomäentien ylitse ei ole suojateitä, kevyt liikenne käyttää liittymän länsipuolella sijaitsevaa 
alikulkua. 

Kulomäentiellä on tiekohtainen 60 km/h –nopeusrajoitus.  

 

 
Kuva 2: Kelatien ja Kulomäentien (mt 152) liittymä (www.bing.com) 
 

2.2 Korsontien (mt 11468) liittymä 
Kelatien ja Korsontien liittymä on kolmihaarainen liittymä. Korsontiellä ei ole vasemmalle 
kääntyvälle liikenteelle omaa kaistaa. Korsontien pohjoispuoleinen uusi maankäyttö käyttää 
kuvan 3 vasemmassa laidassa näkyvää liittymää. 

Liittymäalueella ei ole suojateitä eikä kevyen liikenteen väyliä. 

Korsontiellä on tiekohtainen 60 km/h-nopeusrajoitus. 
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Kuva 3: Kelatien ja Korsontien (mt 11468) liittymä (www.bing.com) 

3 Liikennemäärät 
3.1 Nykyinen liikenne 
Tuusulan kunta on laskenut Kelatien liikenteen vuonna 2011. Laskenta on tehty koneellisena 
poikkileikkauslaskentana Vannekujan itäpuolella sekä Muottikujan pohjoispuolella. 

 

MITTAUSKOHTA / AJOSUUNTA LIIKENNE (AJON / H) RASKAS LIIKENNE (%) 

Vannekuja / Kulomäentielle 126 35 

Vannekuja / Kulomäentieltä 141 42 

Muottikuja / Korsontielle 169 15 

Muottikuja / Korsontieltä 67 34 

Taulukko 1: Kelatien liikenne torstain iltahuipputunnin (klo 14:45 – 15:45) aikana. 
 

Kulomäentien liikenne on laskettu 2012. Torstain iltahuipputunnin (klo 15:45 – 16:45) liikenne 
on 1048 ajoneuvoa itään ja 476 länteen. Raskaan liikenten osuus on 10 % itään ja 16 % 
länteen. 
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Korsontien liikennemäärä on n 3 500 ajoneuvoa arkivuorokaudessa (KAVL). 

3.2 Uuden maankäytön aiheuttama liikenne 
Uuden maankäytön aiheuttama liikenne on arvioitu Ympäristöministeriön julkaisun 
”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” avulla. Suunnitellusta kerrosalasta on 
arvioitu toteutuneen 75 % ja toimintojen olevan teollisuutta: 

 toteutunut kerrosala: 33 750 krs-m2  

 työpaikkamäärä: 304 (0,9 työpaikkaa / 100 krs-m2, taulukko 4.17) 

 kävijöitä / työpaikka: 334 (1,1 kävijää / työpaikka) 

 henkilöautomatkojen osuus: 83 % (Helsingin seutu taajamien lievealue, taul 4.22) 

 henkilöauton keskikuormitus: 1,11 henkeä (työmatkat Helsingin seutu, taulukko 4.19)  

 henkilöautoliikenteen määrä: 250 ha / arkivrk 

 raskaan liikenteen käyntejä: 236 / arkivrk (0,7 käyntiä / 100 krs-m2) 
Iltahuipputunnin aikana uudelta alueelta lähtee 23,3 % vuorokausiliikenteestä (taulukko 4.21) 
eli 58 henkilöautoa. Raskaan liikenteen määräksi on arvioitu 5 % vuorokausiliikenteestä eli 
12 kpl. Yhteensä uusi maankäyttö tuottaa iltahuipputunnin aikana 70 alueelta lähtevää 
ajoneuvoa.  
Vastaavalla periaatteella Korsontien pohjoispuolen uusi maankäyttö tuottaa iltahuipputunnin 
aikana 11 henkilöauton ja kolmen kuorma-auton liikenteen. 

3.3 Mitoitusliikenne 
Mitoitustilanteena on käytetty torstain iltahuipputunnin liikennettä. Liikenne on sijoitettu 
seuraavilla periaatteilla: 

 uuden alueen liikenteestä 82 % suuntautuu Kulomäentielle ja 18 % Korsontielle 
(teiden KAVL:n suhteessa) 

 Kulomäentien liittymässä Kelatien nykyinen ja uusi liikenne jakaantuu samalla tavalla: 
69 % vasemmalla ja 31 % oikealle (iltahuipputunnin suuntajakauma Kulomäentiellä) 

 Kelatieltä Kulomäentielle saapuvan liikenteen määrä kasvaa 45 % nykyiseen 
verrattuna 

 Korsontien liittymässä Kelatien nykyinen ja uusi liikenne jakaantuu samalla tavalla:  
31 % vasemmalla ja 69 % oikealle (iltahuipputunnin suuntajakauma oletettu samaksi 
kuin Kulomäentiellä) 

 muut kääntyvät liikennevirrat on sijoitettu poikkileikkausliikenteen suhteessa 

 maantäyttöalueen liikenteeksi on oletettu 10 ajoneuvoa alueella ja 10 pois alueelta 

Seuraavissa kuvissa on esitetty liittymien liikennemäärät mitoitustilanteessa. 
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Kuva 4: Kulomäentien ja Kelatien liittymän liikennemäärät mitoitustilanteessa, iltahuipputunti 
 

 

  
Kuva 5: Korsontien ja Kelatien liittymän liikennemäärät mitoitustilanteessa, iltahuipputunti 
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4 Toimivuustarkastelu 
Toimivuustarkastelu on tehty Synchro / Simtraffic –ohjelmistolla (v 6.14).  

4.1 Kulomäentien (mt 152) liittymä 
Nykytilanteen toimivuus on kuvattu seuraavassa taulukossa. Tarkastelut on tehty 
”Tasoliittymät” suunnitteluohjeen nomogrammeilla (palvelutaso käyttämättömän välityskyvyn 
perusteella) sekä Simtraffic –simuloinnin tuloksista (palvelutaso viivytyksen perusteella). 

 

TULOSUUNTA LIIKENNE 
(AJON/H) 

VÄLITYSKYKY 
(AJON/H) 

KUORMITUS-
ASTE 

KÄYTTÄMÄTÖN 
VÄLITYSKYKY 

PALVELU-
TASO 

VIIVYTYS 
(S/AJON) 

PALVELU-
TASO 

Mt 152 lännestä 
vasemmalle 

44 600 0,07 556 A 11 B 

Mt 152 idästä 
vasemmalle 

5 300 0,02 295 C 11 B 

Kelate      
oikealle 

39 730 0,05 691 A 10 B 

maantäyttöpaik-
ka oikelle 

5 350 0,01 345 B 27 D 

Kelatie 
vasemmalle 

87 160 0,54 73 E 43 E 

maantäyttöpaik-
ka vasemmalle 

5 160 0,03 155 D 30 D 

Taulukko 2: Kulomäentien liittymän toimivuus nykytilanteessa, iltaruuhka 

 

Kelatieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen palvelutaso on nykytilanteessa huono (E) sekä 
käyttämättömän välityskyvyn että keskimääräisen viivytyksen perusteella. 

Kokonaisuutena liittymän toimivuus on nykytilanteessa iltaruuhkan aikana välttävä, 
kuormitusaste 0,71. 

Nykyisillä järjestelyillä Kelatieltä vasemmalle kääntyminen ruuhkaantuu mitoitustilanteessa 
pahoin (vasemmalle kääntyvän liikenteen keskimääräinen viivytys 85 s, palvelutaso F).   

Maksimijononpituus 95 % todennäköisyydellä Kelatiellä on 145 m. Jononpituudella 
tarkoitetaan etäisyyttä, missä ajoineuvot joutuvat hidastamaan, ei pysähtyneen jonon 
pituutta. 

Nykytilanteeseen verrattuna Kelatieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen viivytykset 
kaksinkertaistuvat. Nykyisin keskimääräinen viivytys 43 s ja jononpituus 87 m. 
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4.2 Korsontien (mt 11468) liittymä 
Liittymä toimii mitoitustilanteessa nykyisillä järjestelyillä erinomaisesti. Kaikkien suuntien 
viivytys on alle 7 s (palvelutaso A). Jonossa Kelatien suunnalla keskimäärin yksi ajoneuvo. 

Myös liittymän länsipuolella sijaitseva uuden maankäytön liittymä toimii erinomaisesti, eikä 
lyhyt liitttymäväli tuota ongelmia. 

 

5 Johtopäätökset ja parannusehdotukset 
5.1 Kulomäentien (mt 152) liittymä 
Liittymä ei toimi mitoitustilanteessa nykyisillä järjestelyillä. Liittymän valo-ohjaamista tulee 
harkita. Valo-ohjaus pienentää Kelatieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen viivytyksiä 
nykyiselle tasolle (keskimääräinen viivytys 37 s/ajon.). Valo-ohjaus aiheuttaa Kulomäentien 
liikenteelle viivytyksiä (keskimääräinen viivytys itään menevällä liikenteelle 37 s/ajon, 
palvelutaso D ja länteen menevälle liikenteelle 17 s/ajon, palvelutaso C), mutta liittymän 
kapasiteetti on riittävä (kapasiteetistä käytetty 93 %).  

Tarkastelussa valo-ohjaus on mallinnettu seuraavilla periaatteilla:  

 erillisohjaus 

 maksimikiertoaika 90 s (maksimiaikojen ja vaihtumisaikojen summa) 

 valo-ohjaus on kolmivaiheinen: 

 

 
 

Liittymän toimivuus on jo nykyisin Kelatieltä vasemmalle kääntyvän liikenteen kannalta 
huono. Nykyisellä maankäytöllä ilman valo-ohjausta Kelatieltä vasemmalle kääntyvän 
liikenteen viivytykset ovat 5 - 7 vuoden kuluttua (liikenteen kasvu 2 % / v) vastaavat kuin 
mitoitustilanteessa.   

Liittymän länsipuolella n 1,5 km päässä sijaitsevan Haarakaaren / Pakkasraitin liittymän valo-
ohjauksesta on ollut puhetta Uudenmaan ELY-keskuksen ja Tuusulan kunnan välillä, joten 
Kelatien liittymä ei tule olemaan yksittäinen valo-ohjattu liittymä Kulomäentiellä.   

Asemakaavassa on esitetty uusi katuyhteys (Savikontie)  Vantaan puolelle Korsontien ja 
Saviontien liittymään. Yhteys liittyisi nykyiseen Kelatiehen Kulomäentien liittymän 
läheisyydessä, yhteyden alku näkyy kuvassa 1. Katuyhteys etelästä uudelle 
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teollisuusalueelle johdetaan Savikontien alkua pitkin. Itse Savikontie ei lisää Kulomäentien 
liittymän liikennettä olennaisesti, koska voidaan olettaa Kelatien läpiajoliikenteen siirtyvän 
osittain käyttämään Savikontietä. 

Kelatien ja Savikontien liittymässä Kelatie on liittymägeometrian ja Kulomäentien liittymän 
läheisyyden takia syytä merkitä väistämisvelvolliseksi ajosuunnaksi. Lisäksi on Savikontielle 
rakennettava väistötila, jotta vasemmalle Kelatielle kääntyvä auto ei estä suoraan 
Savikontielle ajoa, joka saattaisi aiheuttaa jonon kertymisen Kulomäentien valo-ohjattuun 
liittymään asti. Alla olevassa kuvassa on esitetty tyypillinen tilanne, missä liikennevaloissa 
odottava ajoneuvojono ulottuu Kelatien ja Savikontien liittymän yli, kummankin kadun 
liikenne pääsee kuitenkin purkautumaan liikennevaloista samalla vihreällä. 

 

 
Kuva 6: kuvaruutukaappaus Simtraffic –simuloinnista 

5.2 Korsontien (mt 11468) liittymä 
Liittymän toimivuutta voidaan tarvittaessa parantaa rakentamalla Korsontielle väistötila, jotta 
vasemmalle Kelatielle kääntyvä liikenne ei estä suoraan ajoa. 


