
Työmaan haittojen hallinta ja 
liikenteen simuloinnit, osa 1

KEHTO foorumi 28.3
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Liikenteen hallinta kaupunkiympäristön eri 
tilanteissa – katutyöt autoilijoiden silmin
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Liikenteen hallinta kaupunkiympäristön eri 
tilanteissa – katutyöt joukkoliikenteen silmin
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Liikenteen hallinta kaupunkiympäristön eri 
tilanteissa – katutyöt pyöräilijoiden silmin
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Liikenteen hallinta kaupunkiympäristön eri 
tilanteissa – katutyöt asukkaiden, turistien ja
elikeinoelämän silmin
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Nykyisen Haitaton-työkalun luominen
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Nykyinen Haitaton-työkalu – haitaton.fi

Työkalulla arvioidaan työmaan ominaisuuksien 
aiheuttamia haittoja ympäristöönsä sekä eri 

asiakasryhmien merkittävyyttä kohteessa. Nämä 
yhdistetään laskennallisesti toisiinsa. Arviointi tehdään 
nykyisessä järjestelmässä ennen kaivuluvan saamista.

Asiakasryhmille työmaasta kohdistuvien haittojen
pohjalta määritellään objektiivisesti toimenpiteet, joilla
tunnistetuttuja haittoja tulee hallita/vähentää. Tämän 

pohjalta laaditaan työmaan 
haittojenhallintasuunnitelma.
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Nykyinen Haitaton-työkalu – haitaton.fi

Asiakasryhmät jaetaan työmaan 
läpi kulkeviin sekä työmaan 
välittömässä ympäristössä 

oleviin toimintoihin tai alueisiin.



— Missä vaiheessa hankkeiden edistämisprosessia työmaiden haittoja 
tulee arvioida ja millä tarkkuudella?

— Miten haitta-arviot ja haittojen hallinta yhdistyvät hankkeiden 
edistämisprosessiin?

— Mitä tietoja on tarpeen seurata?

— Miten seurantatietoa hyödynnetään?

— Palautejärjestelmä ja vuorovaikutteisuus?

— Arvioinnin jatkuva kehittäminen?

— … mitä muuta kehitettävää hankeprosesseissa on?
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Haitaton 2.0 -työkalun kehittäminen
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— Tulevan järjestelmän käyttäjäkohderyhmät sekä osapuolet: 

➢ Hallinnoijat
➢ Omistajat/rakennuttajat/suunnittelijat
➢ Rakentajat
➢ Lupaviranomaiset ja valvojat
➢ Asiakasryhmät (=kärsijät, kärsivät toiminnot ja yhteensovitettavat yhteistyöviranomaisten 

tarpeet)

— Osapuolia mm. asukkaat, alueen toimijat ja toiminnot, liikkujat, kiinteistöjen omistajat, 
isännöitsijät, rakennuttajat, rakentajat, yhteisöt, kaupungin ulkopuoliset satunnaiset kävijät, 
valvojat, viranomaiset. Jotkut osapuolet voivat kuulua useampaan eri 
käyttäjäkohderyhmään jopa samanaikaisesti (esim. osapuoli kärsii omasta työmaastaan)
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Haitaton 2.0 -työkalun kehittäminen
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Haitaton 2.0 -työkalun kehittäminen
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Haitaton 2.0 -työkalun kehittäminen
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Haitaton 2.0 -työkalun kehittäminen
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Haitaton 
Kick Off
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Haitaton-työkalun 
kehittämisen 

esiselvitys

Haitaton-työkalun 
version 2.0 pilotin 
rakentaminen ja 

testaaminen Haitaton 2.0 
käyttöönotto 

kaupungin sisällä 
sekä myös 

suunnittelijoille ja 
urakoitsijoille

Haitaton-työkalun 
käytön 

laajentaminen

05/2018

syksy 2018

2019

1. Haittojen hallintaprosessin kehittäminen
2. Haitaton-työkalun sisällön arviointi
3. Tietojärjestelmän määrittely
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Työmaan haittojen hallinta ja 
liikenteen simuloinnit, osa 2

KEHTO foorumi 28.3



— Tarkoituksena on ollut selvittää, arvioida ja ennustaa raitiotien rakentamisen 
sekä samanaikaisten kaupungin liikenneverkkoon vaikuttavien suurten 
hankkeiden liikenteellisiä vaikutuksia ja riskejä ajoneuvoliikenteen 
näkökulmasta Tampereen keskustassa. 

— Lisäksi on laadittu kaupungin tiedotusta varten esityksiä työaikaisten 
järjestelyjen aikana suositeltavista reiteistä (ajoneuvo ja pyöräliikenne) ja 
ruuhkautumisalttiista katuosuuksista sekä liittymistä, joiden välttämistä 
suositellaan.

— Päätyökaluna EMME-mallinnusohjelma ja TALLI-malli
(Tampereen seudun liikennemalli)

20

Tampereen raitiotyömaiden liikenteellisiin 
muutoksiin varautuminen
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Tiedon keruu
1) Tiedot nykyisistä liikennemääristä

2) Tiedot työmaakohteista
1) Aloitus ja kesto
2) Toimenpide

3) Ennustemallin kalibrointi

4) Tietojen yhdistäminen

5) Seurantatietojen kasaaminen
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— Pääosin liikenne siirtynyt
ennustetun mukaisesti
vaihtoehtoisille 
sisääntuloväylille
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Keskeisimpinä vaikutuksena tutkittu 
liikennemäärien muutoksia
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Joukkoliikenteen osalta seurattiin työmaiden 
vaikutuksia matka-aikoihin
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Työmaavaikutusten ennusteiden osuvuus

— Huomattavaa on kesän 
2017 ennusteen (KESÄ 
2017) ja laskentatiedon 
(8.6.2017) yhtenäisyys 
huomattavissa määrin 
tarkastelupisteitä
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Yksittäiset kohteet tarkasteltiin tarkemmin
hyödyntäen mikrosimulointi ohjelmia



— Liikennemalli ja simulointiohjelmien tiedot yhdistetty asiantuntijatietoon

— Tiedotettu mm. Tampereeliikenne.fi -palvelussa ja Aamulehdessä
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Suositellut reitit
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Suositellut pyöräliikenteen reitit



Johtopäätelmiä

— Liikennemallinnusohjelmia hyödyntämällä ja yhdistettynä 
asiantuntijanäkemykseen voidaan työmaiden haittoja ja niistä aiheutuvia 
liikenteen muutoksia arvioida luotettavasti

— Emme-ohjelma soveltuu hyvin, mikäli toimenpiteet ovat merkittäviä (esim. 
katu kaventuu kokonaan 2-kaistaiseksi)
— Emmeä käytettäessä pitäisi olla tiedot myös nykyisistä liikennemääristä (luotettavuus 

nykytilanteessa) eli mallin jatkuva kalibrointi ja tulosten arviointi

— Liikennevaloistava saatava laskentadata hyvä laskentatapa myös seurantaan

— Jatkossa makro-tarkastelusta olisi hyvä päästä sujuvasti mikrosimuloinnin 
tasolle
— Liittymien kapasiteettiä voidaan säätää ja tarkastella Emme-ohjelmaa tarkemmin ja 

pienemmistä työmaista saataisiin myös luotettavampaa tietoa
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Sujuvaa liikennettä

Lisätietoja:
Olli Haveri, 050 367 4441
Juha Mäkinen, 040 546 1852
WSP Finland oy


