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todellista liikennöintiä paljolti käytännön havaintojen tietoihin perustuen.  
 
Keskeisisin löydös oli kuljettajien kokemuksen vaikutus ajotehokkuuteen. 
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ABSTRACT 

 
Simulation is an important part in the planning process of the light rail traf-
fic. Simulation provides initial information on, for example, the purchase 
of trams, and information on the service level of the traffic, for example 
on the effects of different driving performance on drivers and on the func-
tionality in traffic.  
 
The rail traffic simulation program Opentrack has been selected as the sim-
ulation tool in several projects, but there are also other similar programs 
in use. So far, the principles of simulation vary slightly between different 
projects. This thesis project includes the acquisition of information 
through a literature review and expert interviews. A practical exercise was 
conducted for Tvärbana in Stockholm, Sweden, with the aim of observing 
light rail traffic for various phenomena. Based on the results from the ear-
lier steps in the project, the designing of the simulations was made, and a 
small simulation model was built in OpenTrack.  
 
The simulations were designed to correspond with the actual traffic. The 
main findings includes the impact of the drivers experience to the driving 
efficiency/performance. Based on the results of the work, a simulation 
manual was developed and validated by experts. The manual contains the 
most important elements in modeling, and guides the reader on how to 
perform the most important simulations. In certain cases, the manual pro-
vides options for different parameters. 
 
With the simulation-manual, simulations form a natural part of a projects 
planning cycle, from the pre-design level through general design to traffic. 
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Esipuhe 
 
Raitioteiden asiantuntijaryhmä on Suomessa melko pieni. Ryhmä on pääasiassa jakau-
tunut kuntayhtymiin, kaupungeille ja eri konsulteille. Koko tämä ryhmä otti minut mah-
tavasti vastaan ja olivat täysillä mukana yhteisen hyvän puolesta. Tämä oli hieno asia, ja 
kertoo teistä kaikista sen, miten hienoja ihmisiä olette. Kiitos.  
 
Opinnäytetyön nimi, Pikaraitioliikenteen liikennöinnin simuloinnin periaatteet, sanoi mi-
nulle pelottavan vähän, kun kuulin sen ensimmäistä kertaa. Ilahduin kuitenkin suuresti 
sen kuullessani, koska simulointi oli jo tullut jossain määrin tutuksi työssäni Ramboll Fin-
land Oy:llä. Melko pian huomasin kuitenkin, että simulointi ei ollut todellakaan niin tut-
tua touhua, kun olin ajatellut. Haaste oli kuitenkin otettu vastaan, sen eteen panostet-
tiin, eikä pyyhkeen heittäminen kehään ollut vaihtoehtona missään vaiheessa. Työ val-
mistui, mutta ei yksin minun ansiostani. 
 
Erityisesti haluan kiittää ohjaajiani, Lauri Rätyä, Sakari Metsälampea ja Janne Rautiota. 
Lauri ei missään vaiheessa antanut periksi, vaan selitti asiat sillä tavalla, jonka asiaan 
tarvitsin sen ymmärtääkseni. Sakari ohjeisti oikeaan suuntaan, ja oli aina kiinnostunut 
kuulemaan opinnäytetyön etenemisestä. Janne Rautio sanoi minulle 2018 keväällä, että 
tehdään yhdessä taidetta opinnäytetyösi kanssa, ja 2 vuotta myöhemmin, mielestäni 
niin tehtiin.  
 
Kiitän lisäksi Sami Iikkasta, Christoph Krausea ja Juho Björkmania, työpisteen vierusto-
vereitani ja ystäviäni, kaikesta avusta ja tuesta opinnäytetyön aikana. Työn aihe oli sel-
lainen, että montaa yhtä ammattitaitoista auttajaa ei varmasti edes löydy. Jos voisin 
seuraaville opinnäytetyöntekijöille antaa vihjeen, kehottaisin hankkimaan kaltaisenne 
ihmiset lähelleen.    
 
Kiitos teille kaikille. Kummelia lainatakseni, edustatte parasta A-ryhmää. 
 
Maailmalla alkoi opinnäytetyön alkuvaiheessa olemaan ilmassa Covid-19 aiheista uuti-
sointia, ja tilanne eteni hiljalleen kotikonttoriin ja samanaikaiseen lasteni kotikoulun jär-
jestämiseen työn ohella. Työ eteni olosuhteiden pakosta ns. poikkeustilassa, joka tar-
koitti koulun loppuseminaarin ja tilaajan loppukokouksen pitämistä etänä kukin omista 
kodeistaan. Tämä ei ollut se helpoin yhdistelmä. Lisäksi jäi harmittamaan juomaton kuo-
huviini, joka oli tarkoituksena avata loppukokouksen yhteydessä. 
 
Tästä kaikesta voin jälkeenpäin vain todeta, että tuli tehtyä töitä, ja opittavaakin vielä 
jäi.  
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Helsingin Seudun Liikenteelle 
(HSL) ja Ramboll Finland Oy:lle. Hanke on lähtöisin HSL tarpeesta saada yh-
tenäiset simuloinnin periaatteet pikaraitioliikenteen liikennöinnin suunnit-
telulle.  
 
Suomessa ei ole vielä pikaraitioliikennettä, minkä vuoksi liikennöinnin ku-
vaamiseen simuloimalla ei ole yhtenäisiä periaatteita eikä simulointien tu-
loksia ole pystytty kattavasti todentamaan jo toiminnassa olevan pikarai-
tiotiejärjestelmän liikenteen perusteella. Kasvavan pikaraitioliikenteen 
verkoston suunnittelu edellyttää myös liikennöinnin suunnittelua, jossa si-
mulointi on yhtenä osa-alueena. 
 
Liikennöinnin suunnittelussa simulointi on tärkeä osa-alue. Simuloinnilla 
saadaan lähtötietoja kalustohankintojen ja varikkojen suunnitteluun, pys-
tytään laskemaan liikennöinnin kustannuksia ja saadaan tärkeää tietoa lii-
kennöinnin palvelutasosta. Simuloinneilla voidaan arvioida esimerkiksi kul-
jettajien erilaisten ajotapojen vaikutusta liikennöinnin toimivuuteen. 
 
Simulointeja tehdään paljon raitioliikenteen ja pikaraitioliikenteen liiken-
nöinnin suunnittelussa, esimerkiksi Opentrack-simulointiohjelmalla, mutta 
myös muilla ohjelmilla tehdään simulointeja. Useat toimijat käyttävät si-
mulointeja eri käyttötarkoituksiin, mikä tuo haastetta ilman yhteistä oh-
jeistusta. Simulointitulokset eri hankkeissa, tai jopa saman hankkeen si-
sällä eivät välttämättä ole verrattavia keskenään ilman yhtenäisiä simu-
lointiperiaatteita. 
 
Pikaraitioliikenteen liikennöinnin simulointien osalta ilmeni tarve yhtenäi-
sille ohjeille ja parametreille, jotka teetettiin opinnäytetyönä. Työn keskei-
set tavoitteet olivat: 
 

− yhtenäiset periaatteet HSL-alueen pikaraitioliikenteen simulointeihin 

− yhtenäisten periaatteiden myötä simulointien luotettavuus ja käyttö-
kelpoisuus kasvaa systemaattisesti valittujen simulointiperiaatteiden 
ansiosta 

− HSL:n ymmärrys simuloinnin käyttömahdollisuuksille ja tarkoituksille 
kasvaa, ja hankkeisiin liittyvät liikennöinnin suunnitelmat tarkentuvat 

 
Opinnäytetyön päävaiheet olivat: 
 

− tiedonhankinnan käyttötarkoitusten ja olemassa olevien simulointipe-
riaatteiden löytämiseen haastatteluin ja kirjallisuuden avulla 

− haastattelujen, kirjallisuuden ja Ruotisin Tvärbanan käytännön tutki-
muksen tietojen hyödyntäminen simuloinnissa 

− simulointisuunnitelma, mallin rakentaminen ja simulointien testaus 
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− simulointiohjeen laatiminen, testaaminen, ja asiantuntijoiden kom-
menttien perusteella muokkaaminen 

− simulointiohjeen viimeistely ja opinnäytetyön raportin viimeistely 
 

Todellista pikaraitioliikennettä kuvaavaa tietoa hankittiin ekskursiolla 
Ruotsin Tukholmaan, Tvärbanan pikaraitiotieltä, jolla tehtiin mittauksia 
nopeuksista ja eri ilmiöihin kuluvasta ajasta.  
 
Simulointien testaamista varten rakentui lyhyt OpenTrack-simulointiohjel-
malla rakennettu malli, joka toimi tarkoituksenmukaisesti kaikenlaiseen 
testaamiseen. Mallin avulla pystyttiin myös antamaan näyttöä simulointi-
mallin elinkaaresta, josta ei opinnäytetyön aikana löytynyt mitään kirjal-
lista tietoa. Simulointien tulosten mukaan etsittiin mahdollisimman toden-
mukaiset ja tarkat parametrit ja selkeät ohjeistukset aina simulointimallin 
rakentamisesta simulointitulosten arviointiin saakka, ja näiden tuloksena 
on tiivis simulointiohje.  
 
Työn tulokset ovat: 
 

− yhtenäinen tapa simulointimallin rakentamiselle 

− yhtenäinen tapa, ja tarpeen mukainen käyttö ratageometrian mallin-
tamiseen  

− yhtenäisiä parametreja pikaraitioliikenteen liikennöinnin simulointei-
hin 

− kuljettajien kokemuksen ja käyttäytymisen eroja kuvattu ajotehok-
kuudessa tarkemmin  

− ajotehokkuudelle eri vaihtoehdot tiettyihin tilanteisiin 

− simulointimallin elinkaaren pituus on tarkemmin tiedossa 
 
Opinnäytetyön tärkeimpänä tuloksena HSL:llä on nyt pikaraitioteiden si-
mulointiohje (liite 1), josta tarvittavat tiedot simulointeihin löytyvät. Ilman 
pikaraitioteille laadittua ohjeistusta olisi riskinä se, että pikaraitioteihin liit-
tyviä simulointeja tehtäisiin osittain junaliikenteen tietoihin perustuen.  
 

 
  



9 
 

 
 

2 TAUSTA JA RAJAUKSET 

Pikaraitioliikenteen liikennöintiä on Suomessa simuloitu, vaikka validoin-
tiin kelpaavaa dataa ei Suomessa vielä ole.  Raideliikenteen simulointioh-
jelmista on Suomessa käytössä pääasiassa OpenTrack, joka on ollut simu-
lointiohjelmana esimerkiksi Raide-Jokerin, Tampereen Ratikan ja Kruunu-
sillat-hankkeen suunnitelmissa. Vantaan Ratikan osalta simuloinnit on 
poikkeuksellisesti tehty RailSys simulointiohjelmalla.  Muita Railsys ohjel-
malla tehtyjä simulointeja Suomalaisia pikaraitiohankkeita ei eri hankkei-
den suunnitelmista löytynyt.  
 
Pikaraitioteitä on tulossa HSL-alueen lisäksi Suomessa myös Tampereelle. 
Työssä on haastateltu Tampereen Ratikan asiantuntijaa, ja tutkittu Tampe-
reen Ratikan simulointituloksia. Ruotsin, Tukholman Tvärbanan pikarai-
tiotien osalta on tutkittu ja havainnoitu pikaraitiovaunun liikennöintiin vai-
kuttavia ilmiöitä pikaraitiovaunun kulussa. Tampereen Ratikka, ja Tukhol-
man Tvärbanan eivät kuitenkaan ole osa työssä tehtyä simulointimallia.  
  
Tässä opinnäytetyössä käsitellään HSL-aluetta ja pikaraitioliikennettä ja 
siinä tehdyt simuloinnit simuloidaan vain OpenTrack-simulointiohjelmalla. 
Simulointien osalta on simuloitu vain pikaraitioliikenteen liikennöintiä. 

3 RAITIOTIELIIKENNE 

3.1 Yleistä 

Kun on raiteet, tarvitaan raiteille vaunut, eli kalusto. Kalustoon on pääs-
tävä kyytiin, jonka takia tarvitaan pysäkit. Kaluston on liikennöitävä mat-
kustajia palvellen, eli tarvitaan aikataulu. Jotta matkustajien on mahdol-
lista liikennöidä molemmat suunnat, tarvitaan kääntöpaikat raiteiden mo-
lempiin päihin. Näiden kääntöpaikkojen välissä liikennöi raitioliikenne.  

3.2 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus alan kirjallisuuteen sisälsi suunnitelmia suomalaisista 
pikaraitiohankkeista, erinäisiä teoksia raitioliikenteen tekniikkaan, liiken-
nöintiin ja simulointiin, sekä raitioliikenteen historiaan liittyen. Katsauksen 
tarkoituksena oli löytää asioita pikaraitoliikenteen liikennöintiin, liiken-
nöinnin simulointiin, ja mahdollisia periaatteita molemmille.  
 
Kirjallisuudessa liikennöinnin osalta aiheet painottuivat selkeästi kahteen 
pääkohtaan, luotettavuuteen ja täsmällisyyteen. Löydettävissä oli sekä lii-
kennöinnin, että matkustajan näkökulmia luotettavuuden ja täsmällisyy-
den mittaamiseen. Taulukkoon 1 on koottu näkökulmia molempien osalta, 
liikennöinnin osalta ylipäätään, ei vain pikaraitioliikenteen. 
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Taulukko 1. Liikennöinnin näkökulmia (Ceder, 2016). 

Matkustaja Liikennöijä 

Odotusaika Liikennevälineen lähettäminen ajal-
laan 

Kyytiin nousuaika Reitillä ajallaan pysyminen 

Istumapaikkojen riittävyys Puskuriaika 

Kyydissä oloaika Matkustajamäärät 

Kyydistä poistumiseen käytettävä 
aika 

Kuljettajien, varikkohenkilökunnan 
ja liikennesuunnittelun pätevyydet 

Siirtymisaika jatkoyhteyteen Aikataulussa pysyminen 

Missatut jatkoyhteydet Ajamattomat lähdöt 

Matkainformaatio ennen matkaa Rikkoutumiset 

Informaatio kävelyn kestosta jat-
koyhteyteen vaihtamisessa 

Myöhästymisestä informointi 

 
Taulukon tuloksista on nähtävissä, että liikennöijän näkökulmat vastaavat 
matkustajan näkökulmiin hyvin kattavasti. Eksogeenisia tekijöitä, kuten 
säätä ja onnettomuuksia ei tässä huomioitu (Ceder, 2016, p. 577).  
 
Luotettavan pikaraitioliikenteen lähtökohtana on tehdä toiminnasta mah-
dollisimman yksinkertaista, jolloin:  
 

− järjestelmän tulisi olla kokonaisvaltaisesti käyttäjälle helposti ymmär-
rettävä 

− järjestelmää tulee olla helppo hallita reaaliajassa, etenkin odottamat-
tomissa tilanteissa 

− järjestelmä tulisi suunnitella varustukseltaan sellaiseksi, että laiteviko-
jen määrä minimoidaan (Lesley, 2010, s. 33). 

 
Antero Alku luettelee kirjassaan, Mennäänkö Metrolla (Alku, 2007, s. 53), 
useamman ”Hyvän joukkoliikenteen periaatteen”: 
 
”Kun katuliikenteen määrä kasvaa, joukkoliikenne on sijoitettava omille 
kaistoilleen, jotta satunnaisesti toimiva henkilöautoilu ei häiritse ja hidasta 
aikataulun mukaan kulkevaa joukkoliikennettä. Pysäkit on sijoitettava en-
nen risteävän liikenteen liikennevaloja, jolloin bussi tai vaunu ei joudu py-
sähtymään muulloin kuin pysäkeillä. Pysäkiltä lähtevän vaunun kuljettaja 
tilaa itselleen vihreän valon. Joukkoliikenteellä on oltava täysi liikenneva-
loetuus ylimääräisten pysähtymisten ja tarpeettoman muun liikenteen 
katkaisun estämiseksi”.  
 
Kirjallisuudesta eikä haastatteluista ei käynyt ilmi selkeää periaatetta on-
nettomuustilanteissa toimimiselle, koska onnettomuudet voivat sisällöl-
tään vaihdella, ja ovat aina tapauskohtaisia. Ruotsissa on käytössä valmis 
ohjeistus kuljettajille pienten kolarien sattuessa (Sundström, 2020), mutta 
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onnettomuustilanteet ilmeisesti pyritään purkamaan tapauskohtaisesti. 
Tällöin tulee luonnollisesti jonkinlainen viivästys, mutta ei ole olemassa 
minkäänlaista ohjeaikaa. Koska pienemmät peltikolarit eivät yleensäkään 
vaadi pelastuslaitoksen saapumista paikalle, voisi olla tarve jonkinastei-
selle selkeälle toimintaohjeelle onnettomuustilanteiden varalle. Pienempi 
onnettomuus olisi myös mallinnettavissa viiveenä, jos olisi tietoa niihin ku-
luvasta ajasta. Onnettomuudet on yleensä kuitenkin huomioitu vaunu-
määrän kalustoarvioinnissa, jossa on usein oma varavaunu kolarikorjauk-
sien varalle. Kirjallisuuskatsauksen löydöksiin viitataan opinnäytetyön eri 
kohdissa.  

3.3 Raitioliikenteen historiaa 

Raitioliikenne oli 1800-luvun lopulla kehitetty suhteellisen kattavaksi jouk-
koliikennejärjestelmäksi kaupunkialueilla. Raitioliikennettä harjoitettiin 
raitiovaunuilla. Monissa maissa raitioliikenne levisi suurissa määrin 1930-
luvulla. Myöhemmin kaupunkialueiden laajentuessa harvaan asuttuihin lä-
hiöihin, tuli bussista halvempi tapa palvella asukkaita, ja monissa tapauk-
sissa linja-autot korvasivat raitiotiet kokonaan (Lange & Johansson, 2008, 
s. 14). Suomessa edellä mainittu tapahtui esimerkiksi Turussa. Raitioliiken-
teen aaltomaisesta sulkemishuumasta selvinneille raitiovaunujärjestel-
mille ominaista oli, että ne palvelivat tiheästi rakennettuja kaupunkien si-
säisiä alueita (Lange & Johansson, 2008, s. 14).  
 
Nykyään rakennettavat raitiotiet ovat joko pelkästään sisäkaupunkeihin 
rakennettavia, tai pikaraitioteitä, jotka on tarkoitettu laajempaan työmat-
kaliikenteeseen kaupunkien reuna-alueilta keskustan suuntaan, tai poikit-
taislinjoja keskustan kiertämiseksi, tarkoituksenaan pystyä siirtämään suu-
ria matkustajamääriä suhteellisen harvoilla reiteillä.  Nykyiset uudet pika-
raitiotiet ovat lähes vastakohtia aikoinaan purkutuomiosta selvinneille rai-
tioteille (Lange & Johansson, 2008, s. 14). 

3.4 Katuraitiotie 

Katuraitiotiet, joita esimerkiksi Helsingin raitiotiet ovat, palvelevat yleensä 
kaupunkien sisällä liikkuvia käyttäjiä. Kooltaan ja ulkonäöltään ne voivat 
olla hyvin pikaraitiokaluston kaltaisia, mutta ovat etenemiseltään hitaam-
pia. Kaikkiin kaupungin ympäristöihin sopivat raitiotiet ovat kustannuksil-
taan noin neljänneksen metron kustannuksista, ja ovat siksi suosittu vaih-
toehto keskisuurille kaupungeille, jotka haluavat parantaa joukkoliiken-
teen kapasiteettia (Lange & Johansson, 2008, s. 14).  
 
Raitiovaunun käyttövoimana on yleensä sähkö, joka tekee siitä ympäris-
töystävällisen ja matkustusmukavuudeltaan hyvän ratkaisun. Raitiovau-
nun mukavuus perustuu matalalattiaratkaisuun, joka on samassa tasossa 
pysäkin kanssa, jonka lisäksi matkustaminen on yleensä mukavampaa 
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maan päällä, jonka lisäksi se voi monen mielestä olla turvallisemman tun-
tuinen vaihtoehto kuin maan alla matkustaminen (Lange & Johansson, 
2008, s. 15).   

3.5 Pikaraitiotie 

Pikaraitiotie on raitiotiestä kehitetty raideliikennejärjestelmä, jolla on al-
haisempi kapasiteetti kuin metrolla, mutta sillä on kuitenkin metron omi-
naisuuksia. Se on joustava ratkaisu, jolla voidaan liikennöidä kadulla ja rau-
tatiemäisesti omalla väylällä (Lange & Johansson, 2008, s. 9).  
 
Pikaraitiotielle tyypilliset tekniset ominaisuudet ovat: 
 

− kulkee omalla kaistalla 

− pikaraitiotielinjalla on tyypillisesti osuuksia, joilla on mahdollista ajaa 
70-80 km/h 

− liikennevaloetuudet. 
 
Linja on luokiteltavissa pikaraitiotieksi, kun ominaisuudet pääosin täytty-
vät. On yleistä, että liikennöitävä kalusto on molemmista päistä ajettava 
malli. 

  



13 
 

 
 

 

 

Kuva 1. Raide-Jokeri (Railway Pro, 2017). 

Koska pikaraitiotiet ominaisuuksiltaan suunnitellaan vastaamaan pitkän ai-
kavälin kasvaviin matkustajamääriin, on pikaraitiotie liikennemuotona kes-
tävä ratkaisu, jolla pystytään vastaamaan kaupunkialueiden lisääntyvän lii-
kenteen tarpeisiin. Tällainen ominaisuus on esimerkiksi optio vaunun pi-
dentämiselle. Pikaraitioverkostoa ei kuitenkaan saada pelkästään nykyisiä 
raitiolinjoja jatkamalla, vaan uusi nopeampi yhteys vaatii ominaisuuksil-
leen riittävän tilan ja etuajo-oikeuden liikennevaloissa, jotta riittävä no-
peus ja kilpailukyky liikennemuotona varmistetaan (Raide-Jokeri, 2020).  

3.6 Duoraitiotie 

Duoraitiovaunu on ulkonäöltään tavallisen raitiovaunun näköinen, nope-
aksi ja turvalliseksi mielletty raitioliikennemuoto. Duoraitioliikenne perus-
tuu ajatukseen yhdistää raitio- ja rautatie. Samalla kalustolla ajetaan rai-
tioteitä sisäkaupungeissa, ja rautateitä keskustojen ulkopuolella (Lange & 
Johansson, 2008, ss. 14-24). 
 

 

Kuva 2. Karlsruhen duoraitiotie (Zühlke, 2020) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT2NCdmoDnAhVFkMMKHRkrBlAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.railwaypro.com/wp/helsinki-unveils-lrv-design-concept-raide-jokeri-line/&psig=AOvVaw0I-8Czy-ezP4WHE_X9Yd-f&ust=1578992070496879
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Suomessa duoraitioteitä ei ole, mutta jos sellainen rakennettaisiin, valikoi-
tuisi sen raideleveydeksi 1524 mm, joka on Suomessa rataverkon raidele-
veys. Suomessa on selvitetty duoraitioliikenteen mahdollisuuksia mm. 
Suonenjoki-Iisalmi välillä (Kiviniitty, 2019). Mikäli duoraitiovaunua ajettaisi 
Suomen rautateillä, tulisi kalusto varustaa kulunvalvontajärjestelmällä, 
vaikkakin kaupunkialueilla sen kulku on verrattavissa pikaraitio- ja raitiolii-
kenteeseen, jossa kuljettaja vastaa ajamisesta. Tunnettu esimerkki ulko-
mailta löytyy Saksan Karlsruhesta, jossa duoliikennettä on ollut vuodesta 
1992 (Proxion, 2018).  

3.7 Pikaraitioliikenteen liikennöinti 

Pikaraitioliikenne on tiheällä vuorovälillä liikennöitävää joukkoliikennettä, 
jonka tulisi saada edetä häiriöttömästi muulta liikenteeltä. Pikaraitioliiken-
teen liikennöinnin suunnittelu tavoittelee luotettavuutta, täsmällisyyttä ja 
houkuttelevuutta.  
 
Pikaraitioliikenteen liikennöinti ja operointi on vaativaa, ja vaatii siksi pä-
tevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan yrityksen jokai-
selle osastolle. Kuljettaja-osasto on yrityksen avaintekijä, ja vaatii myös 
eniten henkilökuntaa. Olennainen osa liikennöintiä on ammattitaitoiset 
kuljettajat, ja kuljettajien vaihtuvuus olisi järkevää pyrkiä minimoimaan 
(Lesley, 2010, s. 35).  Kuljettajien erot ajotavoissa on suurimmat kokeneen, 
ja kokemattoman kuljettajan välillä (Sundström, 2020), jonka takia mah-
dollisimman pieni henkilökunnan vaihtuvuus kuljettajaosastolla voi jopa li-
sätä pikaraitioliikenteen täsmällisyyttä.  
 
Täsmällisyyteen vaikuttaa vaunun hyvä eteneminen, täysin etuisuuksin, 
joka toteutuessaan tekee mahdolliseksi aikataulussa pysymisen. Vaunun 
sujuvaan etenemiseen vaikuttaa etuisuuksien käyttäminen, joka voi saada 
vaikutuksia kuljettajien eri toimintatavoista. Käyttämättä jätetyllä va-
loetuudella voi olla vaikutus, etenkin toistuvana ilmiönä. 
Muuten liikennöinti on nopeudeltaan pääasiassa sitä minkälaiseksi se alun 
perin suunnitellaan. Pysähdysten vähentäminen on jo liikennöinnissä ole-
van kaksiraiteisen pikaraitiotielinjan ainoa mahdollisuus kiertoajan lyhen-
tämiseen (Vuchic, 2005).  

3.8 HSL-alueen pikaraitioliikennöinti 

 
Vankan perustan HSL-alueen joukkoliikenteelle muodostavat raide- ja bus-
siliikenteen runkoyhteydet, joissa luotettavuus on tärkeä palvelutasonte-
kijä. Pikaraitioliikenne HSL-alueella tulee olemaan täsmällistä ja houkutte-
levaa, ja suunnitellaan vastaamaan sitä korkeaa palvelutasoa joka runko-
linjoille on määritetty (Metsälampi, 2020). HSL-alueella pikaraitioliiken-
teen suunnittelu tulisi toteuttaa priorisoiden korkealle seuraavat pääkoh-
dat: 
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− luotettavuus 

− nopeus 

− matkustusmukavuus 

− energiatehokkuus 

− houkuttelevuus 
 

Edellä luetellut pääkohdat eivät saisi toistensa kustannuksella olla liian op-
timisesti suunniteltuja, ja on ymmärrettävä miten pääkohdat vaikuttavat 
toisiinsa. Esimerkiksi jos nopeus on suunniteltu liian korkeaksi, ei tavoite-
nopeuteen päästä, ja luotettavuus kärsii, minkä johdosta kärsii houkutte-
levuus. Vastaavasti energiatehokkuuden alhaisella tavoittelulla tulee tie-
dostaa, milloin sen vaikutus on liiallinen nopeutta ajatellen.  
 
Pikaraitioteille on yleistä, että ne pysähtyvät joka pysäkillä, ja liikennöivät 
nopeasti muun liikenteen seassa täysillä liikennevaloetuuksilla. Pikaraitio-
vaunun matka-aikaan vaikuttaakin paljon pysähdysten määrät ja niiden 
kesto (Metsälampi, 2020). Pikaraitioliikenteelle annetaan muuhun liiken-
teeseen nähden etuuksia, joita ei tulisi jättää käyttämättä, silläkin uhalla, 
että vaunu joskus saapua hieman etuajassa pysäkille (Setälä, 2020). 
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4 PIKARAITIOTIEHANKKEET SUOMESSA 

4.1 Pikaraitiotiehankkeen vaiheet ja elinkaari 

Suomessa on rakenteilla kaksi pikaraitiotietä, Tampereen Raitiotie ja Hel-
singin ja Espoon yhteinen Raide-Jokeri. Tampereen Raitiotie tulee olemaan 
Suomen ensimmäinen lajissaan. Pikaraitiotiehankkeet ovat pitkäkestoisia 
vaiheistettuja hankkeita, jotka suunnitellaan palvelemaan kasvavia mat-
kustajamääriä pitkälle tulevaisuuteen, jopa 30 – 50 vuoden päähän. 

 

Kuva 3. Raitiotiehankkeen vaiheistus (Norrgård, 2020) 

Pikaraitioteitä suunnitellaan Suomeen useita, ja pelkästään HSL-alueella 
on Raide-Jokerin lisäksi useita suunniteltavia hankkeita, joiden suunnitte-
lun on tarkoitus alkaa 2020-luvulla: 

Taulukko 2. HSL-alueen pikaraitiohankkeita. 

Raide-Jokeri • Noin 25 km pitkä pikaraitiotielinja 

• Helsingissä noin 16 km 

• Espoossa noin 9 km 

• Rakennusvaiheessa 

• Liikennöinnin tarkoitus alkaa 6/2024 

Kruunusillat-hanke • Noin 10 km pitkä pikaraitiotieyhteys Helsingissä 

• Rakentaminen alkaa arviolta 2021 

• Liikennöinti alkaa arviolta 2026 

Kalasataman  
Raitiotie 

• Noin 4,5 km pitkä raitiotie Helsingissä 

• Osa Kalasataman aluerakentamisen kokonaisuutta 

• Projektiallianssin muodostaminen käynnissä 

• Liikennöinti alkaa arviolta 2024 

Vantaan Ratikka • Noin 19 km pitkä raitiotie Vantaalla 

• Vantaan ratikan lisäksi varauduttu myös muihin raitiotei-
hin alueella 

• Liikennöinti alkaa arviolta aikaisintaan 2028 

Vihdintien  
Pikaraitiotie 

• Noin 9 km pitkä pikaraitiotie Helsingissä 

• Rakennettavaa raideosuutta 4,5 km 

• Rakennus suunniteltu alkavan 2030 mennessä 

Viikin-Malmin  
Pikaraitiotie 

• Noin 15 km pitkä pikaraitiotie Helsingissä 

• Rakennettavaa raideosuutta noin 10 km 

• Rakentamisen arvioitu alkavan 2027 
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4.2 Raide-Jokeri 

Helsingin ja Espoon yhteishankkeena toteutettava Raide-Jokeri on raken-
nusvaiheessa. Valmistuessaan pikaraitiotielinja yhdistää Espoon Keilanie-
men ja Helsingin Itäkeskuksen yhtenäisenä raitioliikennejärjestelmänä 
(kuva 4).  
 

 

Kuva 4. Raide-Jokeri (HKL, 2018). 

Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km 
Espooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin 
seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty 
vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään. Raide-Jokerilla on ennustettu 
tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 
2050 matkoja on ennusteen mukaan jo 125 000 arkivuorokaudessa. Nykyi-

sin bussilinjalla 550 matkustaa 40 000 henkeä vuorokaudessa. (Raide-

Jokeri, 2020). 
 
Raide-Jokeri kulkee pääosin omalla kaistallaan, millä varmistetaan vaunun 
nopea, sujuva ja luotettava kulku. Tavoitteena on noin 25 km/h keskimää-
räinen matkanopeus. Rataa liikennöidään kahteen suuntaan ajettavilla Ar-
tic pikaraitiovaunuilla, joihin mahtuu 2-3 kertaa enemmän matkustajia 
kuin telibusseihin (Raide-Jokeri, 2020).  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM_oDflefmAhUMrosKHWm6AQEQjRx6BAgBEAQ&url=https://raidejokeri.info/page/7/&psig=AOvVaw0mWmIwzhr--A5rrVJaaBIf&ust=1578131867918788
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Kuva 5. Artic vaunun sisusta (Raide-Jokeri Info, 2018) 

Radalle tulee 34 pysäkkiparia, jotka sijoitetaan palvelemaan asumista, pal-
veluita ja työpaikkojen keskittymiä (Raide-Jokeri, 2020).  

4.3 Kruunusillat-hanke 

Kruunusillat-raitiotie on 17 pysäkin mittainen pikaraitiotie joka yhdistää 10 
kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman 
keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja 
jalankulkijoille. Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruu-
nuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee ole-
maan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Rakentaminen alkaa arviolta 
vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 
2026, mutta aikataulu tarkentuu vuonna 2021 (HEL, 2020). 
 
Uudet rataosat keskustan ulkopuolella suunniteltiin omilla kaistoillaan kul-
kevana pikaraitiotienä, jolloin liikennöinti on nopeaa, häiriötöntä ja suju-
vaa. Pikaraitiotie on nykyistä keskustaraitiotietä nopeampi raitiotie. Kruu-
nusiltojen raitiolinjojen keskituntinopeus on 22 km/h, kun se nykylinjoilla 
on 14 km/h. Huippunopeus on Kruunuvuorensillalla 60 km/h (HEL, 2020).  
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5 PIKARAITIOTEITÄ POHJOISMAISSA 

5.1 Yleistä 

Pikaraitioteitä ja raitioteitä on maailmalla 388 kaupungissa, joista Euroop-
palaisia kaupunkeja on 206 kpl (UITP, 2015). Lyhyeen esittelyyn on valittu 
osa pohjoismaisista pikaraitioteistä, jotka esitetty kartalla kuvassa 6.  
 

 

Kuva 6. Pikaraitioteitä pohjoismaissa (Norrgård, 2020) 

5.2 Norja, Bergen Bybanen 

Bergen on Norjan toiseksi suurin kaupunki, jossa asuu n. 280 000 asukasta. 
Kaupungissa on maan kolmanneksi suurin opetuskeskittymä, Bergenin yli-
opisto. Bergissä on oma lentokenttä, ja Norjan suurin merisatama, Berge-
nin Satama. Bergenissä haluttiin pysäyttää autoliikenteen kasvu ja lisätä 
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joukkoliikenteen käyttöä. Joukkoliikenteelle tarvittiin lisää kapasiteettiä ja 
raitiotiestä haluttiin kehittää Bergenin julkisen liikenteen selkäranka. Kau-
punkia haluttiin maankäytöllisesti myös tiivistää ja joukkoliikenteen teho-
kas kehittäminen mahdollisti tämän (WSP, 2018). 

 

Kuva 7. Bergen pikaraitiovaunu (Skyss, 2020) 

Raitiotie hankittiin seuraavin perustein (WSP, 2018): 
 

− Raitiotiestä haluttiin näkyvä osa kaupunkikuvaa ja myös esteettömyys 
oli tärkeää. 

− Kaupungin tiiviissä keskustassa ei olisi tilaa useammille busseille. Rai-
tiotien myötä busseja haluttiin vähentää keskustasta ja siellä liiken-
nöikin nyt vain raitiovaunu sekä n. 50 % busseista verrattuna tilantee-
seen ennen raitiotietä.  

− Raitiotie vahvistaa urbaanien maankäyttötavoitteiden saavuttamista, 
joten raitiotien valinta ei ollut pelkästään kapasiteettikysymys. 

 
Bergen:in Bybanen tärkeimmät tiedot (WSP, 2018): 
 

− verkoston pituus 19,9 km 

− pysäkkejä 27 kpl 

− vuoroväli 5 minuuttia ruuhka-aikoina 

− liikennöinti alkanut 2010 ja 2017 

5.3 Tanska, Aarhus Letbane 

Aarhus on Tanskan toiseksi suurin kaupunki, jossa sijaitsee Skandinaavian 
suurin yliopisto, Aarhus University. Aarhusin alueen asukasluku on 340 000 
asukasta, joista yli 273 000 asuu Aarhusin kaupungissa (WSP, 2018). 
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Kuva 8. Aarhus reittikartta (Lightrailway with tramways in Aarhus, 2018). 

Kaupungissa on aiemmin ollut raitiotie, joka purettiin vanhentuneena ja 
huonokuntoisena. Joukkoliikennettä hoidettiin bussiverkostolla. Raitiotien 
rakentamista on suunniteltu jo pitkään ja poliittinen päätös raitiotiestä 
tehtiin jo noin 20 vuotta sitten. Tavallisesta poiketen raitiotien rakentami-
sessa hyödynnetään olemassa olevaa rautatieinfrastruktuuria. Suurin osa 
linjoista toteutetaan olemassa olevalle radalle, joka sähköistetään hank-
keen yhteydessä (WSP, 2018). 
 
Raitiotie haluttiin takaisin seuraavin perustein (WSP, 2018):  
 

− raitiotie nähtiin alueellisesti tärkeänä hankkeena ja sijoituksena tule-
vaisuuteen 

− raitiotiellä oli vahva poliittinen tuki jo päätösvaiheessa. Raitiotien 
nähdään tuovan kaupunkiin kasvua, jota ei bussijärjestelmällä voitasi 
saavuttaa  

− raitiotie palvelee laajasti koko seutua ja yhdistää naapurikunnat (sijait-
sevat 10-70 km päässä) Aarhusiin, joka on alueen keskus. Näin ollen 
raitiotie palvelee hyvin erityisesti työmatkaliikennettä 

 
Aarhus Letbanen tärkeimmät tiedot (WSP, 2018): 
 

− verkoston pituus on 98 km (nykyistä, uudistettua rautatieverkkoa) ja 
12 km (uutta infrastruktuuria) eli yhteensä 110 km verkosto 



22 
 

 
 

− pysäkkejä 50 (18 uutta, ja 32 olemassa olevaa) kpl 

− avataan liikennöinnille joulukuussa 2020 

− matkustajakuormituksen arvioidaan olevan 34000 matkustajaa päi-
vässä 

− vuoroväli keskustassa 7.5 – 10 minuuttia, ja keskustan ulkopuolella 15-
30 minuuttia 

5.4 Tanska, Odense Letbane 

Odense on Tanskan kolmanneksi suurin, ja yksi Tanskan vanhimmista kau-
pungeista. Odense on yliopistokaupunki, jossa on asukkaita yli 178 000 
(WSP, 2018). 
 

 

Kuva 9. Odense pikaraitiotien reittikartta (Odenseletbane, 2015). 

Kaupungissa on ollut raitiotie 1900-luvun alkupuolella. Raitiotie haluttiin 
takaisin seuraavin perustein (WSP, 2018): 
 

− raitiotie lisää kaupungin houkuttelevuutta sekä vaikuttaa kaupungin 
identiteettiin lisäten ylpeyttä kaupungista 

− kaupunkiin haluttiin lisää investointeja ja yksi asia, millä investoijia 
houkutellaan kaupunkiin, on raitiotie 

− haluttiin korkeatasoinen joukkoliikenne, joka yhdistää päärautatiease-
man yliopistoon sekä yliopistolliseen sairaalaan 
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Kuva 10. Odensen pikaraitiovaunu (Odenseletbane, 2017). 

Odense Letbanen tärkeimmät tiedot (WSP, 2018): 
 

− verkoston pituus 14,4 km 

− pysäkkejä 26 kpl 

− avataan liikennöinnille joulukuussa 2020 

− matkustajakuormituksen arvioidaan olevan 34000 matkustajaa päi-
vässä 

− vuoroväli 8 – 10 minuuttia, ja kokonaismatka-aika 42 minuuttia 

5.5 Ruotsin Tvärbanan työn vertailukohteena 

Tvärbanan on tämän opinnäytetyön vertailukohteena. Tvärbanan on Ruot-
sissa, Tukholmassa sijaitseva pikaraitiotie. Raide-Jokerin tavoin, se on poi-
kittaislinja, ja soveltuu muutenkin ominaisuuksiltaan hyvin Raide-Jokerin 
vertailukohteeksi.  
 

− liikennöi Tukholmassa välillä Solnan asema – Sicklan asema 

− rakennettu 1996-2000, ja 2009-2014 

− pituus 18,2 km 

− korkein sallittu nopeus 80 km/h (tällä hetkellä 50 km/h) 

− liikennöitsijä: Arriva Sverige Ab 
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Kuva 11. Tvärbanan reittikartta (Joenback, 2017). 

Tvärbanan (suomeksi Poikittaisrata) on nimensä mukaan poikittain Tukhol-
man muun joukkoliikenteen kanssa liikennöivä pikaraitiotie. Se yhdistää 
kaupungin sisällä metron, paikallisjunaliikenteen ja linja-autoliikenteen eri 
kohdista. Poikittaislinja muodostuu yhdestä kaksiraiteisesta linjasta, jonka 
varrella on 26 pysäkkiparia.  Rata oli alun perin vain 9,1 km pitkä Alvikin ja 
Gullmarsplanin välillä liikennöivä pikaraitiotie, jota myöhemmin on jat-
kettu molemmista päistä, ja tälläkin hetkellä Tvärbanan on saamassa uu-
den haaran, jo olemassa olevan Nockebybana:n lisäksi. Uusi haara on ni-
meltään Kista-Grenen, ja se yhdistää rataan mm. Bromman lentoaseman.  

5.5.1 Tvärbanan liikennöinti 

Liikennöinti on pikaraitioteille tyypillisesti vuoroväliltään tiheää, ja tapah-
tuu pääasiassa kahdella yhdistetyllä vaunulla. Tvärbanan vuoroväli on 
ruuhka-aikaan 6 minuuttia, ja muina aikoina 7-10 minuuttia. Eri kellonaiko-
jen aikataulut esitetty kuvassa x.   
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Kuva 12. Tvärbanan aikatauluja (Norrgård, 2020). 

Matka-ajan ilmoitetaan olevan 53 minuuttia Solnan päätepysäkiltä Sicklan 
päätepysäkille. Suunnanvaihdon on laskettu kestävän 4 minuuttia/kääntö-
paikka. Molemmissa päissä on huomioitu kuljettajalle mahdollisuus käydä 
saniteettitiloissa, ja annettu riittävä aika vaunun toiseen päähän siirtymi-
seen, ja ajovalmiuden vaatimiin tehtäviin. Näin ollen Tvärbanan kiertoaika 
on laskettu olemaan 53 + 4 +4 = 61 minuuttia (Stappe-Renner, 2020).  
 
Tvärbanan ei koskaan oletettu tulevan näin suosituksi kuin siitä on tullut, 
jonka takia matkan varrella on tehty jopa erikoisia ratkaisuja liikennöin-
nissä, jopa sellaisia, jotka nykyään haittaavat sujuvuutta. Esim. ajatus, että 
on tärkeämpää, että vaunun käyttäjät saavat istumapaikan, kuin että mat-
kustajatapahtumat sujuvat jouhevasti, jonka takia vanhoista vaunuista 
poistettiin yksi ovi lisäpaikkojen mahdollistamiseksi. Tämä on nykyään 
selvä hidaste pysäkeillä (Embrey, 2020). 
 
Tvärbanan liikennöintiperiaatteita ovat (Stappe-Renner, 2020): 
 

− vaunut käyttävät niille annetut etuisuudet muuhun liikenteeseen näh-
den 

− vaunut eivät kulje etuajassa 

− vaunut lähtevät päätepysäkiltä ajallaan 

− aikataulut suunnitellaan sopimaan metron (Tunnelbanan) aikataulu-
jen kanssa, ja ajantasauspysäkkeinä toimivat tärkeimmät liikenteen 
solmukohdat 

− muilla kuin ajantasauspysäkeillä, vaunut eivät seiso pidempään kuin 
mitä matkustajatapahtuman vaativat 

− vaunut ajavat pysäkkivälit parasta mahdollista nopeutta, eikä muille 
kuin ajantasauspysäkeille ole pakko pysähtyä 

 
Liikennöinnin tilaaja, SL (Stockholms Lokaltrafik), on antanut liikennöijälle 
vaatimuksen vähintään 10 minuutin vuorovälistä, ja että aikataulujen on 
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osuttava yhteen metron kanssa, koska metro on se, joka Tukholmassa 
määrittää myös muun joukkoliikenteen aikataulut (Stappe-Renner, 2020).  

5.5.2 Tvärbanan liikenteenhoito 

Operointikeskus sijaitsee Tvärbanan varrella Johannesfredissä. Johannes-
fredissä sijaitsee myös yksi varikko, joka on operointikeskusta katsoen toi-
sella puolella raiteita.  
 

 

Kuva 13. Tvärbanan operointikeskus (Norrgård, 2020). 

Johannesfred on myös kuljettajien vaihtopaikka. Kuljettajaa vaihtaessa 
kuljettajat kävelevät operointikeskukselta pysäkkilaiturille, ja vapauttavat 
jompaankumpaan suuntaan menossa olevan raitiovaunun kuljettajan. 
Vaihto tapahtuu sujuvasti, vaihtamalla muutaman sanan liikenteen tilan-
teesta, ja vaunun mahdollisista ongelmista.  
 
Operointikeskuksen liikennejärjestelijä asettelee kuljettajien työvuorot 
mobiilisovelluksen kautta, ja kuljettajien mukaan järjestely toimii hyvin. 
Äkillisiin henkilökunnan vajauksiin on varauduttu 1 – 3 reservissä olevalla 
kuljettajalla tilanteen vaatiessa.  

5.6 Tvärbanan kalusto 

Tvärbanalla on käytössä kahta erilaista kalustotyyppiä, joiden mallinimet 
ovat A32 ja A35. Vanhempi, A32 on Bombardierin valmistama vaunu, joka 
on ollut käytössä liikennöinnin aloituksesta asti. Uudempi, A35 on CAF:in 
valmistama malli, joka otettiin käyttöön Solnan radan avaamisen yhtey-
dessä lokakuussa 2013. Molemmat vaunut ovat pituudeltaan n 30 metri-
siä, ja niissä on 72 – 78 istumapaikkaa. Kaksi samaa kalustomallia edusta-

https://fi.wikipedia.org/wiki/A32_(raitiovaunu)
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=A35_(raitiovaunu)&action=edit&redlink=1
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vaa vaunua voidaan kytkeä yhteen, jolloin matkustuskapasiteetti tuplaan-
tuu. Yhdistelmä on tuolloin n 60 metriä pitkä, joka on myös pysäkkilaitu-
reiden maksimi pituus (Sundström, 2020).  
 

 

Kuva 14. A32 vasemmalla ja A35 oikealla (Norrgård, 2020). 

5.7 Tvärbanan pysäkit 

Pysäkkien tulisi olla helposti ja turvallisesti saavutettavia, ja matkustajata-
pahtumille on oltava riittävästi tilaa, jotta pysäkkiajat pysyvät lyhyinä. Ku-
ten raitioteillä yleensäkin, myös Tvärbanan varrella on pysäkit jokaisessa 
liikenteen solmukohdassa, jossa matkustajat vaihtavat tarpeen mukaan 
raitiovaunusta metroon, bussiin tai junaan.  
 
Liljeholmenin pysäkki (kuva 15) on esimerkki pysäkistä, joka aiemmin on 
toiminut hyvin, mutta matkustajamäärien kasvaessa se ei enää ole niin toi-
miva. Aikoinaan kun Tvärbanalla liikennöitiin yhdellä yksiköllä, pysähtyi 
vaunu eri kohtaan, ja sen mukaan on myös sijoitettu pysäkkialueen ja kä-
velytien väliset pylväät. Kuvan matkustajat odottivat vaunuun pääsyä vain 
yhdessä kohdassa, vaikka sisälle olisi muista ovista päässyt jopa 10 sekun-
tia nopeammin. Ihmismassa kerääntyi pysäkin takapäähän, ilmeisesti 
koska siihen oli lähes suora pääsy kävellen. Sinänsä tämä ei yleensä ole on-
gelma, koska kyseessä on ajantasauspysäkki.  
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Kuva 15. Liljeholmen pysäkki (Norrgård, 2020). 

Pysäkit tulisi miettiä matkustajatapahtumiltaan (vaunuun nousu ja poistu-
minen) niin toimiviksi kuin mahdollista, koska on turhaa hidastaa kulkua 
väärin sijoitettujen kaiteiden tai esteiden takia (Sundström, 2020).  
 
Pysäkkileveyden tulisi olla vähintään 2m, mutta tietyissä paikoissa 1,5 met-
riä riittää. 3 metriä leveällä pysäkillä on matkustajille käytössä 2,5 metrin 
levyinen odotusalue, jonka lisäksi 0,5 metrin levyinen turvallisuusalue ra-
dasta. Tämän kapeampia pysäkit eivät saisi olla (Sundström, 2020). 
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6 PIKARAITIOLIIKENTEEN LIIKENNÖINNIN SUUNNITTELU 

6.1 Yleistä 

Liikennöinnin suunnittelu on mukana hankkeen alustavasta esiselvityk-
sestä aina operointiin asti. Suunnittelun kohteita ovat mm: 
 

− vuoroväli  

− aikataulut  

− pysäkkiaikojen määrittäminen 

− liikennöinnin realistinen nopeus  

− suunnanvaihtopaikan operoinnit toiminnallisesti ja ajallisesti  
 

Liikennöinnille yhtenäinen ajatustapa siitä, että pikaraitioliikenteen tulisi 
saada liikennöidä etuuksin, pysähtymättä muuta kuin pysäkeillä on alan 
kirjallisuudessa selkeä. Liikennöinnin suunnittelussa nopeus on sekä ajoai-
kojen, että aikataulusuunnittelun tärkeimpiä tekijöitä, ja pientenkin no-
peuden muutosten vaikutukset tulee aina arvioida kokonaisvaltaisesti 
(Lesley, 2010, s. 34).  
 
Pikaraitioliikenteen hyvä nopeus ei johdu huippunopeudesta, vaan keski-
nopeudesta (17-25 km/h), jonka mahdollistaa etuudet liikennevaloissa 
(Kangas, 2020). 
 
Nopeuden kasvattaminen vaikuttaa pikaraitioliikennöinnin tuottavuuteen, 
mutta nopeuden kasvattaminen on ongelmallista johtuen seuraavien 
muuttujien vuorovaikutuksesta toisiinsa (Lesley, 2010): 
 

− puskuriaika 

− huomioitava maksiminopeuden sallittu osuus 

− vaunun kiihdytys ja jarrutustehot 

− etuisuus (liikennevalot) muuhun liikenteeseen nähden 

− pysäkkiajat  
 

Jokainen näistä muuttujista saadaan säädettyä kohdalleen vasta kun lii-
kennöinti oikeasti alkaa, jolloin liikennöitsijän ja matkustajien on molem-
pien aika opetella uutta liikkumista. Kokemuksen karttuessa kuljettajat op-
pivat tehokkaamman ajotavan, ja aikatauluja ja nopeutta voidaan myö-
hemmin säätää (Lesley, 2010, s. 35).  
 
Hyvä pikaraitiotieliikenne olisi sellainen, että se ei etene etuajassa, ajaa 
tietyn toleranssin mukaan, ja noudattaa annettua aikatauluviivaa (Räty, 
2020). Raide-Jokerin liikennöinnin on suunniteltu olevan kaikki etuudet lii-
kenteessä käyttävää joukkoliikennettä, joka pysähtyy vain pysäkeillä 
(Syrjälä, 2020).  
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6.2 Mallinnuksen käyttö hankkeen eri vaiheissa 

Tietyissä suunnitteluvaiheissa, on tarve erilaisille simuloinneille, jolloin 
tiettyyn tarpeeseen simuloituja tuloksia käytetään päätösten tekoon hank-
keen edetessä. Simulointi tulee yleensä ajankohtaiseksi jo esisuunnittelu-
vaiheessa, jolloin simulointimalli rakennetaan sillä hetkellä käytössä ole-
villa lähtötiedoilla. Hankkeen edetessä esimerkiksi ratageometria tarken-
tuu, ja kaluston ominaisuudet varmistuvat. Myös simulointimalli tarkentuu 
hankkeen edetessä, kaikkien tietojen tarkentuessa.  
 
Esimerkiksi Raide-Jokerin osalta karkeita simulointeja tehtiin jo aikaisessa 
esisuunnitteluvaiheessa (Kangas, 2020). Yleissuunnittelun aikana Raide-Jo-
kerissa simuloitiin kierrosaika kalustotarpeen arviointiin jonka lisäksi simu-
loimalla tuotettiin mitoitusnopeutta kuvaavia nopeuskaavioita. Muuta lii-
kennöinnin kannalta oleellista ei yleissuunnitelman aikana simuloimalla 
selvitetty. Raide-Jokerin malli sisälsi jo tässä vaiheessa alueellisia paramet-
reja, kaikkien suojateiden ollessa mallin infrassa mukana, alennetulla ajo-
nopeudella (Räty, 2020).  
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Taulukko 3. Hankkeiden eri vaiheet. 

Esisuunnittelu.  
 
Vaihe sisältää yleensä useita vaihtoeh-
toja hankkeesta, joista simuloimalla 
tuotetaan lisätietoja vaihtoehtojen va-
lintaan. 

• Kalustotarpeen arviointi 

• Kierrosajan arviointi 

• Infran muutosten vaikutusten arvi-

ointi 

Yleissuunnittelu.  
 
Tarkemman suunnittelun vaihe, jossa 
hankkeen tarkentuessa vaihtoehdot 
vähenevät. Mallinnukset tarkkoja. Hy-
väksytyn yleissuunnitelman jälkeen 
suunnittelu on jo yksityiskohtaista.   

• Kalustotarpeen arvioinnin tarkenta-

minen 

• Infran muutosten vaikutusten arvi-

ointi 

• Nopeusrajoitusmuutosten arviointi 

• Ajoaikojen arviointi (kierrosaika, 

vuoroväli, pysäkkiajat) 

• Liikennöinnin kustannuslaskelman 

arviointi 

• Energian kulutuksen arviointi 

• Ajotehokkuushajonta 

Rakennussuunnittelu.  
 
Vaihe sisältää yksityiskohtaista suun-
nittelua ja vaativia päätöksiä kuten ka-
lustoarviot, joissa mallinnus on tuke-
massa päätöksen tekoa. Simulointien 
oltava tarkkoja ja yksityiskohtaisia.  

• Kalustotarpeen arvioinnin tarkenta-

minen 

• Liikennöinnin kustannuslaskelman 

arviointi 

• Nopeusrajoitusmuutosten arviointi 

• Ajoaikojen arviointi (kierrosaika, 

vuoroväli, pysäkkiajat) 

• Energian kulutuksen arviointi 

• Ajotehokkuushajonta 

• Herkkyystarkastelut 

• Kääntöpaikka operointi 

• Kitkanaleneman tarkastelu 

• Häiriötilanteiden tarkastelu 

Toteutussuunnittelu.  
 
Urakoiden aikaista suunnittelua. Inf-
ran muutokset enää pieniä. Loppuvai-
heessa alkaa linjan koeajot. Liiken-
nöinnin henkilökuntaa rekrytoidaan. 
Rahoituspäätös on saatu, ja kalusto ti-
lataan. 

• Nopeusrajoitusmuutosten arviointi 

• Herkkyystarkastelut 

• Ajoaikojen arviointi (kierrosaika, 

vuoroväli, pysäkkiajat) 

• Energian kulutuksen arviointi 

• Matkustusmukavuuden arviointi-

tarkastelu 

• Liikennöinnin alkuvaiheen muutos-

ten tarkastelu 

• Energian kulutuksen arviointi 

Käytön / operoinnin aikainen suunnit-
telu.  
 
Mallinnukset pitkälti eri häiriötilantei-
den toimintamalleja, ja uuden kalus-
ton vaikutuksia ajoaikaan.  

• Aikataulujen suunnittelu 

• Herkkyystarkastelut 

• Vuorovälin muutosten arviointi 

• Pysäkkiaikojen muutosten arviointi 

• Häiriötilanteiden tarkastelu 

 
Operointia varten on oltava selvillä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tie-
toa siitä, miten eri tietoja simulointimalliin lähdetään syöttämään.  
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Kuva 16. Mallin muodostuminen (Norrgård, 2020). 

6.3 Raitiotieinfra 

Raitiotieinfra käsittää raiteiston kokonaisuudessaan ja pysäkit toimintoi-
neen. Esimerkiksi Raide-Jokerin osalta raitiotieinfra on noin 25 kilometriä 
rataa ja 34 pysäkkiparia. Raitiotieinfran osalta erittäin tärkeä tekijä pikarai-
tioliikenteen simuloinnissa on oikeat etäisyydet, esimerkiksi pysäkkien ja 
liittymien sijainnit. Mikäli sijaintipisteet eivät ole simulointimallissa oikeilla 
paikoillaan, ei myöskään ajo- ja kierrosaikasimuloinnit ole luotettavia. Inf-
ran sijaintipisteistä tulee myös selvitä kaarteiden, ja pystykaltevuuksien 
alku- ja loppupisteet.  

6.4 Kuljettajien ajotapojen eroavaisuuksien vaikutus 

Kuljettajien ajotavat eroavat toisistaan, ja hajonta niissä vaikuttaa ajoaikoi-
hin. Eroja ajotavoissa on esimerkiksi kaarrenopeuksissa, kuinka paljon en-
nen liittymää tai suojatietä kuljettaja hidastaa, kuljettajan reaktioaika kaik-
keen tekemiseen, käyttäytyminen huonommassa kelissä tai muun liiken-
teen seassa jne. Kuljettajien eroista puhutaan simuloinnissa nimellä ajote-
hokkuus (engl. performance, OpenTrack-simulointiohjelmassa). Ajotehok-
kuus tarkoittaa sitä kuinka paljon vaunun tehoista käytetään, ja kuinka lä-
hellä annettua nopeusrajoitusta ajetaan. 100 % ajotehokkuus olisi täysillä 
tehoilla ja tasan nopeusrajoituksen osoittamaa nopeutta aina. Näin ollen 
100 % ajotehokkuus ei ole mahdollinen kuin hetkellisesti, koska yksikään 
kuljettaja ei voi ajaa em. ajotehokkuudella jatkuvasti.  
 
Ajotehokkuus on hankala, jollei jopa mahdoton saada täysin tarkaksi suun-
nittelussa, niin kauan kun ihminen on vaunun kuljettajana, ja liikenteessä 
on muuttujia. Erot eri kuljettajien välillä tulivat esille seuraavalla tavalla 
asiantuntijahaastatteluissa:  
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Ajotehokkuuteen vaikuttaa myös raiteistoinfra. Mikäli 2-raiteisessa raiteis-
tossa on välissä 1-raiteinen osuus, on ajotehokkuudessa eroa jopa 4%. Tu-
los on mitattu Ruotsissa Roslagsbananilla, jossa kaksiraiteisen osuuden 
ajotehokkuus oli 92 %, ja yksiraiteisen 96 % (Krause, 2020). 
 
Jos halutaan mallintaa kuljettajien käyttäytymistä, on tiedettävä radan 
kynnyspaikat (Krause, 2020). 
 
Kuljettajien erot, on suunnittelussa vaikea huomioida kaikkien siihen liitty-
vien oletusten takia (Metsälampi, 2020). 
 
Tiettyjä alueita olisi hyvä tarkastella jo simulointivaiheessa, tarkoituksena 
löytää kohteet, joissa kuljettajien erot vaikuttavat ajoaikaa. Nämä alueet 
tulisi löytää, havainnoida ja simuloida kriittisesti suunnitellulla nopeudella 
(Räty, 2020). 
 
Lähes täydellinen esimerkki Krausen, Metsälammen ja Rädyn kommen-
teille, on Tukholman Tvärbanalla Bällstabron kohta, jossa ajetaan näke-
millä. Bällstäbron kohdalla on useampi kuljettajan käyttäytymiseen vaikut-
tava tekijä, jotka on esitetty myös kuvassa 17. 
 

 
 
Kuva 17. Bällstabron tarkasteltu kohta (Norrgård, 2020). 
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Kuljettajissa oli huomattavissa yhteneväisiä ajonopeuteen vaikuttavia ajo-
tapoja. Kuva 17 havainnollistaa kuljettajien tekemiä ratkaisuja. Kaarteen 
jälkeen ei kiihdytetty, koska tiedostettiin vain lyhytaikainen nopeuden 
nosto, kaarteen jälkeen olevan pysäkin takia. Toiseen ajosuuntaan ajetaan 
pysäkiltä kaarteeseen, jolloin ei myöskään kiihdytetty ennen kaarretta.   
 
Bällstäbron kaltaiset kohdat on simuloinnissa ajotehokkuuden osalta mah-
dollista säätää pistemäisesti. Pistemäisiä kohtia ovat esimerkin kaltaiset tai 
huonon näkemän kohdat ja sekaliikennealueet. Näillä sijainneilla ajotehok-
kuus voi simuloinneissa olla alhaisempi.  
 
Kuljettajien ajotapaan vaikuttaa myös aikataulun tuoma paine. Ajotehok-
kuus on korkeampi tilanteissa, joissa kuljettaja tiedostaa, että raiteet täy-
tyy vapauttaa seuraavalle tai vastaantulevalle vaunulle (Krause, 2020). Esi-
merkkinä tapaus, jossa ajotehokkuutta Ruotsissa oli tutkittu linjalla, jossa 
on yksiraiteinen osuus: kuljettajat olivat ajaneet korkeammalla ajotehok-
kuudella tiedostaessaan, että vastaantuleva vaunu tarvitsee yksiraiteisen 
osuuden (Krause, 2020).  

6.4.1 Kuljettajien ajokokemuksen vaikutus ajotehokkuuteen 

Tvärbanan kuljettajan haastatteluissa kävi ilmi, että kuljettaja hidastaa 
Bällstabron kohdalla jo ennen kaarretta, koska viereisen hotellin (kuvassa 
17, Brommavik Hotell) asukkaat voivat häiriintyä kääntyvän vaunun kirsku-
vien pyörien äänestä, joka on kovempi mitä suuremmalla nopeudella aje-
taan. Huomioitavaa kuvassa 18 on hotellin kohdalta vaunun ohjaamosta 
kuvattu näkymä, jossa nopeusrajoituskyltti ja nopeusmittari. Ajotehokkuus 
on kuvaushetkellä pistemäisesti n. 80 %. 
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Kuva 18. Tilannekuva vaunun ohjaamosta Bällstabrolla (Norrgård, 2020). 
 
Toinen haastateltu kuljettaja kertoi, että kahdella yhdistetyllä vaunulla aja-
essa, Bällstabro:n kaarteen jälkeen pääsee nopeammin kiihdyttämään, jos 
vaunun ajotietokoneeseen on syöttänyt ajavansa vain yhdellä yksiköllä, 
jolloin kaarteen jälkeen kiihdyttäminen on mahdollista heti kun ensimmäi-
sen vaunun perä on ylittänyt alennetun nopeusrajoitusalueen rajan. Tie-
dossani ei ole, kuinka paljon kuljettajat tätä sääntöjen vastaista ajamista 
tekevät, ja onko sillä vaikutusta aikataulussa pysymiseen.  
 
Kuljettajan halu olla häiritsemättä hotellin asukkaita, ja hänen tiedossaan 
oleva ajotapa vaunun yksikköjen vähentämiseen ajotietokoneelta osoitta-
vat, että on asioita, joita suunnittelijat eivät pysty piirustuksista näkemään. 
Nämä ovat huomionarvoisia asioita, ja jättävät jälkeensä jatkotutkinnan 
tarpeen, koska tiedossa ei ole kuinka paljon erilaisia kokemuksella opittuja 
kuljettajien tekemiä ajoaikoihin vaikuttavia tapahtumia on, ja ovatko ne 
aina raitiokohtaisia vai onko joku tieto yleisesti suunnittelussa käytettävä? 

6.4.2 Kuljettajan kokemuksen vaikutus ajotehokkuuteen 

Kuljettajan kokemus näkyi selvästi ajonopeudessa. Tarkastelu tehtiin vau-
nun kyydissä mittaamalla nopeutta IOS:in GPS sovelluksella, ja kysymällä 6 
kuljettajalta ajokokemuksen pituudesta. Nopeuden mittaamiseen valikoi-
tui kuvassa 17 näkyvä Bällstabron kohta, jossa erinäiset tekijät vaikuttavat 
kuljettajien käyttäytymiseen. Tulokset esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4. Kuuden kuljettajan ajonopeudet ajokokemuksen mukaan. 
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Kuljettajan 
kokemus 

Ajonopeus 
km/h 

Nopeusrajoi-
tus km/h 

Erotus 
km/h 

Erotus % 

Alle 12 kk 15,3 20 -4,7 -23,5 

Alle 12 kk 16,4 20 -3,6 -18 

Alle 12 kk 16,7 20 -3,3 -16,5 

12-24 kk 18,8 20 -1,2 - 6 

Yli 36 kk 20,9 20 +0,9 +4,5 

Yli 36 kk 22,2 20 +2,2 +11 

 
Korkein mitattu nopeus tässä arkipäivänä oli 22,2 km/h, ja matalin 15,3 
km/h, nopeusrajoituksen ollessa 20 km/h. Eroa kokeneen ja kokematto-
man kuljettajan välillä oli enimmillään 34,5 %. 
 
Tvärbanalla liikennöivän Arriva:n pikaraitioliikenteen kuljettajakoulutus 
kestää 8 viikkoa, jonka jälkeen kuljettaja saa itsenäisesti ajaa raitiovau-
nulla. Tässä kohtaa erot kuljettajien välillä ovat suurimmat, jos uutta kul-
jettajaa vertaa vuosien kokemuksen omaavaan kuljettajaan (Sundström, 
2020). Ajotehokkuus kuitenkin nousee, kun kuljettajien kokemus kasvaa, 
mutta kuljettajien vaihtuvuus alentaa sitä. Kuljettajista Ruotsissa Tvärba-
nalla on noin 10 % jatkuvasti sellaisia, joilla ajokokemusta on alle 12 kk 
(Sundström, 2020).  
 
Kokemuksen karttuessa kuljettajat oppivat tehokkaamman ajotavan 
(Lesley, 2010, s. 35). 
 
Ruotsissa tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella, voi kyseenalais-
taa, että yleisesti käytetty ajotehokkuus hajonta olisi todennäköisin ha-
jonta kaikkiin tilanteisiin. Kuljettajan kokemus on suoraan yhteydessä ajo-
tehokkuuteen, ja koska kokemattomat kuljettajat ajavat hitaammin, tulisi 
tuo kokematon määrä kuljettajista huomioida erikseen.  
 
Kuljettajan kokemuseron näkyminen nopeudessa on löydös, jota ei ole 
erikseen huomioitu yleisesti käytetyssä simulointien ajotehokkuusjakau-
massa.  

6.5 Pikaraitioliikenteen nopeuden mallintaminen 

6.5.1 Raide-Jokerin nopeudet 

Raide-Jokerin eri nopeudet ovat saaneet projektin aikana omat käsitteet, 
ja on erittäin tärkeää, että kaikki projektin sisällä ymmärtävät mitä mikäkin 
nopeus käsite tarkoittaa, ja mikä niistä milloinkin on määräävä (Kangas, 
2020).  
 
Raide-Jokerin käsitteet nopeuksille (luvut 6.5.2, 6.5.3 ja 6.5.4) eivät olleet 
tuttuja Tampereen Ratikan projektissa, jossa puhuttiin nimikkeillä kaupun-
kinopeus ja alennettu nopeus (Hakala, 2020). 
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− Tampereen käsite kaupunkinopeus, on sama kuin Raide-Jokerin no-
peuskäsitteistä kaupunkiympäristönopeus suunnittelunopeutta (luku 
6.5.3) 

− Tampereen käsite alennettu nopeus, on sama kuin Raide-Jokerin no-
peuskäsitteistä simulointinopeus (luku 6.5.4). 

 
Asiantuntijoiden haastatteluissa esille tuli useasti myös käsitteet suunnit-
telunopeus, ja mitoitusnopeus (luku 7.4.4). 
 
Raide-Jokerin ensimmäiset nopeuskartat ovat Christoph Krause:n (tuolloin 
Ramboll Finland Oy:n suunnittelija) oma-aloitteisesti tekemät, joissa kart-
tapohjalla esitetään eri värein eri nopeudet. Nopeuskarttojen tarkoitus oli 
luoda hankkeelle helppolukuiset nopeuskartat (Krause, 2020).  

6.5.2 Raide-Jokeri, Geometrian sallimat nopeudet   

Geometrian sallimat nopeustiedot, saa simuloija ratasuunnittelijoilta. 
Niissä on huomioitu kaarteiden kaarresäteet ja radan pysty- ja vaakakalte-
vuudet. Geometrian sallimia maksiminopeuksia ei saa ylittää nopeutta 
suunnitellessa. 

6.5.3 Raide-Jokeri, Kaupunkiympäristönopeus  

Kaupunkiympäristönopeus voi olla määräävä tekijä pikaraitioliikenteen 
nopeuden suunnittelussa. Vaikka geometria sallisi nopeuden olla jossakin 
esimerkiksi 50 km/h, niin saattaa tuolla geometrian sallimalla nopeusrajoi-
tusalueella olla kaupunkiympäristö huomioiden jopa sekaliikennealue, jol-
loin kaupunkiympäristönopeudesta tulee alueen määräävä tekijä, koska 
vaikka geometria sallisi alueella 50 km/h, niin sekaliikennealueella ei saa 
ajaa kuin 20 km/h.  

6.5.4 Raide-Jokeri, Simulointinopeus 

Simulointinopeus sisältää geometrian salliman nopeuden rajoitukset ja 
kaupunkiympäristönopeuden salliman nopeuden rajoitukset. Lisäksi siinä 
huomioidaan tarkemmin nopeutta rajoittavat tekijät (esimerkiksi näke-
mät, nopeus suojateillä ja liittymissä sekä pysäkkialueilla, erilliset muut no-
peusrajoitukset). Simulointinopeudessa huomioidaan myös matkustusmu-
kavuuteen ja kaluston kestävyyteen vaikuttavat tekijät, kuten lyhytaikaiset 
nopeudennostot.  
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Kuva 19. Nopeuskartta (Raide-Jokeri, 2019). 

6.5.5 Nopeuden termit ja selitteet 

Radan nopeusrajoitus mallinnetaan vastaamaan sellaista nopeusprofiilia, 
jolla mallinnettavan raitiotieliikenteen on suunniteltu liikennöitävän. 
Koska yhtenäisiä termejä eri nopeuksille pikaraitioliikenteen liikennöinnin 
suunnittelussa ole, eikä eri nopeuksille löytynyt yhtenäisiä sisältöjä, on 
tässä työssä yritetty löytää yhtenäiset käsitteet selkeillä sisällöillä. Kirjalli-
suudesta nopeuksille löytyi seuraavat käsitteet: 
 

− Legal speed, joka kuvaa korkeinta mahdollista nopeutta joka vaunun 
on mahdollista ajaa (Vuchic, 2005, s. 18).  
 

− Line design speed, joka kuvaa nopeutta jossa mm. geometria on huo-
mioitu (Vuchic, 2005, s. 19). 
 

− Programmed speed, joka kuvaa nopeuden säädettynä turvallisuuden, 
matkustusmukavuuden ja taloudellisuuden mukaan (Vuchic, 2005, s. 
19).  

 
HSL-pikaraitioliikenteen liikennöintien simuloinneissa puhutaan tulevai-
suudessa mitoitus-, suunnittelu- ja operointinopeudesta, jotka kuvaavat 
edellisiä kirjallisuuden löydöksiä, ja suomen asiantuntijoiden komment-
teja. Käsitteiden kuvaus:  
 

− Mitoitusnopeus, joka määräytyy radan suurimman sallitun nopeuden 
(esimerkiksi kadun nopeusrajoitus) perusteella. 
 

− Suunnittelunopeus, joka sisältää ratageometrian asettamat rajoitteet 
(esimerkiksi suurin sallittu nopeus kaarteissa ja vaihteissa). 
 

− Operointinopeus, joka sisältää nopeutta rajoittavat tekijät (esimerkiksi 
näkemät, nopeus suojateillä ja liittymissä sekä pysäkkialueilla, erilliset 
muut nopeusrajoitukset). Operointinopeudessa huomioidaan myös 
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matkustusmukavuuteen ja kaluston kestävyyteen vaikuttavat tekijät, 
kuten lyhytaikaiset nopeudennostot kuvassa 19. 

 
Pikaraitioliikenteen nopeuden tulee olla kriittisesti radan ympäristöä ha-
vainnoiden määritetty (Räty, 2020).  
 
Operointinopeus on ”kriittistä” nopeudensuunnittelua, ja astuu kuvaan, 
kun nopeudet ovat jo geometrian ja katurajoitusten osalta määritetty. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että operointinopeus on osattava määrit-
tää niin, että kiihdytykset, jotka kuljettaja jättää suurella todennäköisyy-
dellä tekemättä, on huomioitu nopeudessa jättämällä kiihdytyspiikit pois 
(kuva 19). Mikäli reittiä ei ole havainnoitu riittävän hyvin, voi Bällstabron 
(luku 6.4) kaltaisia tilanteita esiintyä useita.  
 
Lisäksi operointinopeudessa on huomioitava kuljettajan tekemä enna-
kointi esimerkiksi liittymien ja suojateiden kohdalla, joissa ei ole todennä-
köistä, että vaunu ajaisi täyttä nopeutta viimemetriin asti, vaan nopeuden 
muutoskohtaan vaikuttaa kohteen näkemät ja liikenneympäristö, jolloin 
kuljettaja nopeusrajoituksesta huolimatta hidastaa jo ennen liittymää tai 
suojatietä. Edellä avatut esimerkit ovat kriittisen nopeuden suunnittelun 
esimerkkejä, ja lähempänä todellisuutta kuin liian optimistisesti suunnitel-
lut nopeudet.  
 
Suunnittelun tulee tuntea pikaraitiolinjan reitti riittävän hyvin tiedostaak-
seen näkemien, katuympäristön, kaupunkiympäristön ja radan geometrian 
määräävät tekijät. Lisäksi nopeuden on tarkoitus olla mahdollisimman hy-
vin energiaa ja kalustoa säästävää, välttämällä turhia kiihdytyksiä ja jarru-
tuksia, jotka ovat myös matkustusmukavuuden osalta olennaisia tekijöitä 
(Kangas, 2020). 

6.5.6 Operointinopeus määräävänä nopeutena 

Operointinopeus huomioi kaiken mikä pikaraitioliikenteessä nopeuteen 
voi vaikuttaa, ja perustuu radan eri kohdissa eri tekijöihin. Useammalla 
määräävällä nopeudella, kuvaa operointinopeus sitä, mikä oikea nopeus-
rajoitus tulee raiteilla olemaan. Kuva 20 havainnollistaa nopeus - matka 
kuvaajassa eri tekijöiden vaikutuksia nopeuteen.  
Lyhytaikaset nopeudennostot huomioidaan simuloinnissa tasoittamalla 
nopeus. Nopeuden tasoituksella tässä tarkoitetaan kiihdytystä edeltävän 
nopeusalueen pidentämistä niin, että terävää lyhytaikaista kiihdytystä ei 
tapahdu. 
 
Operointinopeutta käytetään HSL-alueen pikaraitioliikenteen liikennöin-
nin mallinnuksessa.  

 



40 
 

 
 

 

Kuva 20. Nopeus-matka kuvaaja (Norrgård, 2020) 

Pikaraitiolinjan varrella on useasti alueita, jotka alueellisin parametrein tu-
lee suunnitella pistemäisesti eri määräävän nopeuden mukaan. Näissä 
kohteissa myös matkustusmukavuus voi olla syy alentaa nopeusrajoitusta.  
 
Tilanteet, joissa kuljettajan olisi mahdollista kiihdyttää, mutta hän ei tee 
sitä, koska tiedostaa nopeudennoston olevan lyhytaikainen, on myös ope-
rointinopeudessa huomioitava matkustusmukavuuden tekijä. Tvärbanan 
Bällstabron kohta sopii tähänkin esimerkiksi (luvut 6.4 ja 6.4.1).  
 
Raide-Jokerin linjalta kaksi hyvää esimerkkiä matkustusmukavuuden huo-
mioimiselle nopeuskartoissa ovat: 
 

− Viikin kaarre, jossa radan geometria sallisi ajaa 40 km/h, mutta mat-
kustusmukavuuden takia nopeus on pudotettu 30 km/ h. Kovemmassa 
nopeudessa matkustusmukavuus kärsii sivuttaiskaltevuuden takia, 
jonka takia alueen geometrian sallima nopeus ei toteudu, vaan mat-
kustusmukavuus alentaa sitä (Kangas, 2020).  
 

− Albergan Esplanadi on ympäristöltään sellainen, että useista radan yli-
tyspaikoista johtuvia kiihdytyksiä ja jarrutuksia suhteellisen lyhyellä 
matkalla voi liikennöinnissä tulla. Albergan Esplanadilla ei alkuperäinen 
geometrian sallima nopeus toteudu, koska kaupunkiympäristönopeus 
(Raide-Jokeri hankkeen oma nopeuskäsite) on ylityspaikkojen takia 
alentanut nopeutta pistemäisesti. Tässä voisi vielä miettiä, onko mat-
kustusmukavuuden kannalta järkevintä ajaa mieluummin yhtä tasaista 
alennettua nopeutta tällä sijainnilla? Tukholman Tvärbanan Bällstab-
ron kohta jota avataan kohdissa 6.4 ja 6.4.1, on hyvä esimerkki siitä, 
miten kuljettajat todellisessa liikennöinnissä toimivat tilanteissa, joissa 
tietävät seuraavan hidasteen olevan lähellä.   
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6.5.7 Nopeus liittymissä ja suojateiden kohdalla 

Erikseen pikaraitioliikenteelle suunnattua nopeuden ja näkemävaatimus-
ten ohjeistusta suojateille ja liittymille ei Suomessa ole. Kuljettajat kuiten-
kin huomioivat liittymät ja suojatiet ja niiden näkemät ajotavassaan, jonka 
takia näkemäalue ennen liittymää tai suojatietä, ja mahdollinen kiihdytys 
jo ennen liittymän täydellistä ylitystä on huomioitava simuloinnissa. 

 
Mallinnuksen kannalta liittymien ja suojateiden ylitystilanteet ovat haas-
teelliset. Huomioitavia seikkoja on useita, ja on tehtävä liittymä-, suojatie, 
tai ylityspaikkakohtainen tarkastelu liittymän vaihteluiden kuvaamiseksi 
ajotehokkuudella, nopeudella tai molemmilla. Liittymässä mietittävät 
asiat: 
 

− onko liittymä valo-ohjattu 

− mikä on alueen nopeusrajoitus, mikä liittymänopeus asetetaan 

− hidastaako kuljettaja jo ennen liittymää tai suojatietä 

− kiihdyttääkö kuljettaja ennen kuin vaunu on kokonaan ylittänyt koh-
teen 

− minkä verran näkemät vaikuttavat 

− onko näkemien vaikutus ennen kohdetta, kohteen jälkeen vai kum-
massakin  

− onko liittymän välittömässä läheisyydessä pysäkki, kaarre tai muu no-
peuteen vaikuttava tekijä 

− kuvataanko vaihteluita paremmin ajotehokkuudella vai nopeudella 

− mille sijainnille alku- ja loppupiste mahdolliselle muutokselle laite-
taan.  

 
Liittymän, suojatien tai radan ylityspaikan ylittämiseen liittyviä ilmiöitä pi-
karaitiovaunulla kuvattu taulukossa 5.  

Taulukko 5. Liittymän ilmiöitä. 

Kuljettaja Toimintatapa 

Hidastaa alennettuun 
nopeusrajoitukseen 

• mahdollisesti jo ennen nopeusrajoituksen 
alkupistettä 

Varmistaa kulkua  
näkemillä 

• jos näkemät ovat hyvät, saattaa hidastaa 
viime tipassa tai jopa vähän liian myöhään, 
mikäli reitti on vapaa 

• mahdollinen liittymänopeutta alempi no-
peus ennen tai jälkeen kohteen 

• mahdollinen kiihdytys jo ennen kohteen 
täydellistä ylitystä 

Kiihdytys kohteen  
jälkeen 

• kiihdyttääkö heti kun kohde ylitetty 

• kiihdyttääkö jo ennen kohteen täydellistä 
ylitystä, kun näkemät sallivat 

Kohteen välittömässä 
läheisyydessä 

• onko välittömässä läheisyydessä muita no-
peutta alentavia tekijöitä, jotka saattavat 
vaikuttaa kuljettajan ratkaisuihin 
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Ennen liittymää, suojatietä tai ylityspaikkaa, on operointinopeuden, näke-
mien ja liikenneympäristön mukaan tarvittaessa asetettava simuloinnissa 
kohteen ylitystä ennakoiva etäisyys, joka on jo liittymän ylitysnopeudelle 
määritetyllä nopeusrajoituksella. Vastaavasti huomioidaan myös, että kul-
jettaja todennäköisesti kiihdyttää jo ennen kuin vaunu on täydeltä pituu-
deltaan ylittänyt kohteen, eli nopeudenalenema voidaan päättää jo koh-
teen keskipisteessä.   

6.6 Kalustomäärän mitoitus 

Vaunun valmistajan toimittamia lähtötietoja tulee tarvittaessa osata ky-
seenalaistaa (Broberg, 2020). Broberg ja Wahlstedt kertovat tapauksesta, 
jossa kalustontoimittajan antamiin lähtöarvoihin kalustoarvioisimulointeja 
tehdessä lähtöarvoksi annettiin liian optimistinen aika sille, kuinka kauan 
matkustajatapahtumat ajallisesti kestävät.  
 
Mikäli em. tieto annetaan simuloinnissa liian lyhyenä, vaikuttaa se simu-
lointimalliin syötettäviin pysäkkiaikoihin, ja vaikutus on suoraan kierros-
ajassa, joka puolestaan vaikuttaa tarvittavan kaluston määrään. Brobergin 
ja Wahlstedtin tapauksessa kalusto olisi annetuilla lähtötiedoilla mitoitettu 
liian vähäiseksi. Toinen lähtöarvo, jota lähtötiedoista tulee tarkastella, on 
seisomapaikkojen määrät, jotka liian optimistisesti laskettuna vaikuttavat 
vaunun painoon, simuloidessa vaunua täydellä matkustuskapasiteetilla. 
Lähtötietoihin tulee tarvittaessa suhtautua kriittisesti, ja kertoa tilaajalle, 
mikäli simuloinnin tuottama tulos ei oikeassa elämässä voi olla mahdolli-
nen (Broberg, 2020).  
 
Valmistajat toimittavat kaluston yksityiskohtaiset tiedot, mutta tämä ei 
välttämättä sellaisenaan sovellu aikataulujen suunnitteluun ja simulointiin. 
Esimerkiksi myöhemmät muutokset kalustoon voivat muuttaa ominaispiir-
teitä merkittävästi. Myös turvallisuusmarginaaleja voidaan soveltaa käy-
tännössä, mikä tarkoittaa sitä, että enimmäissuunniteltuja jarrutusno-
peuksia ei käytetä ja että kuljettajien erilaiset ajotavat voivat vaikuttaa 
merkittävästi. Paras tapa on käyttää todellisia suoritustieoja ainakin ver-
tailuun kaluston toimittajalta peräisin olevien tietojen kanssa (Hansen & 
Pachl, 2008). 
 
Ruotsissa Tvärbananalla liikennöivä uudempi kalusto (on myös vanhempaa 
kalustoa) on vaunuvalmistaja CAF:in toimittama. Jarrutus ja kiihdytysvoi-
mat ovat molemmat voimakkuudeltaan 1,2 ms², mutta koska vaunut alun 
perin on suunniteltu kulkemaan 60 km/h, ja huippunopeus muutettiin 
myöhemmin olemaan 80 km/h, on kiihtyvyys pienempi kiihdytettäessä 60 
km/h ylöspäin. Alun perin suunniteltuun 60 km/h asti vaunu kiihtyy luva-
tulla voimalla (Sundström, 2020).  
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Kukaan haastateltavista ei muista, että vaunujen voimakuuksissa olisi ollut 
luvattua huonompia tehoja, ja ilmoitetut tehot ovat aina pitäneet paik-
kansa.  
 
Kalustonarviointia ei tehdä liian optimistisesti, vaan se perustuu hajonnoin 
ajettuihin useisiin simulointituloksiin. Kalustomäärän arvioinnissa käyte-
tään molempien suuntien ajoaikasimuloinnin tietoja, joihin lisätään mo-
lempien päätepysäkkien kääntöaika ja tarvittava pelivara. Pelivaralla (elpy-
misajalla) pyritään varmistamaan aikataulutetun liikenteen luotettavuus. 
Pelivaran suuruus muodostuu siten, että linjasivuittaisten ajoaikojen ha-
jonnasta huolimatta valtaosa vaunuista ehtii lähteä ajallaan lähtöpysäkiltä. 
HSL-simuloinneissa pelivara suunnitellaan siten, että vähintään 95 % vau-
nuista ehtii ajallaan seuraavalle lähdölleen.  

6.7 Suunnanvaihtopaikkojen operoinnin suunnittelu 

Suunnanvaihtopaikka tarkoittaa pikaraitioliikenteessä sitä paikkaa, jossa 
vaunu vaihtaa ajosuuntaa. Vaunun on vaihdettava raidetta, päästettävä 
matkustajat ulos, otettava uudet sisään, ja kuljettajan on siirryttävä toi-
seen päähän vaunua. Raiteenvaihto voi tapahtua pysäkin etupuolella, jol-
loin puhutaan etukäännöstä, ja vastaavasti jos raiteenvaihto tapahtuu py-
säkin jälkeen, on kyseessä takakääntö. Koska suunnanvaihto sisältää paljon 
tapahtumia, jotka sisältävät eri ilmiöitä, ja koska suunnanvaihtopaikkoja 
on myös erilaisia, täytyy seuraavat asiat huomioida kullekin suunnanvaih-
topaikalle oikeanlaisina.   
 

− Onko kyseessä etu- vai takakääntö? 

− Onko kääntöpaikka myös kuljettajan vaihtopaikka? 

− Päästetäänkö matkustajat ulos ennen kääntöä, ja vastaavasti otetaan 
kyytiin käännön jälkeen? 

− Mikä on etäisyys vaihteelta pysäkille (ajoaika)? 

− Mikä on vaunun pituus (vaikutus kuljettajan tarvitsemaan siirtymisai-
kaan ja vaunun siisteystarkastukseen)? 

 
Vertailukohteena oleva Tukholman Tvärbanan suunnanvaihtopaikat (kuva 
22) ovat etukääntöjä, eli suunniteltu toimivan niin, että vaunu ajaa vaih-
teen yli oikealle raiteelle n 100 metriä ennen päätepysäkkiä, joka samalla 
toimii kääntöpaikkana. Kuvassa 21 on vaihtoehdot, miten vaunu voi etu-
kääntö suunnanvaihtopaikalle saapua ja lähteä.  
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Kuva 21. Etukääntö raidekonfiguraatio (Norrgård, 2020) 

− Ajaa suoraan oikeanpuoleista raidetta päätepysäkille asti, ja päästää 
matkustajat ulos, ja kuljettaja kävelee vaunun toiseen päähän. Ottaa 
matkustajat kyytiin, ja lähtiessä liikkeelle, vaihtaa raidetta (vasem-
malta raiteelta oikealle kulkusuunnassaan) vaihteen kohdalla, jotta 
ajaa oikealla raiteella.  

− Vaihtaa raidetta (oikealta raiteelta vasemmalle kulkusuunnassaan) 
vaihteella n 100 m ennen kääntöpaikkaa, ja ajaa vapaana olevalle rai-
teelle ja päästää matkustajat ulos. Kuljettaja kävelee vaunun toiseen 
päähän, ottaa matkustajat kyytiin ja voi lähteä takaisinpäin enää vaih-
tamatta raidetta.  
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Tvärbanan liikennöinnissä kääntöajaksi on suunniteltu 4 minuuttia, jonka 
aikana kuljettaja tekee seuraavat toimenpiteet: 

Taulukko 6. Tukholman Tvärbanalla mitattuja kääntöpaikan ilmiöitä. 

 Ohjaamo 
säädöis-
sään 

Ohjaamo 
säädöis-
sään 

Ohjaamo 
säädettiin 

Ohjaamo 
säädettiin 

Jarruttaa   Sekuntia Sekuntia Sekuntia Sekuntia 

Antaa oville aukeamislu-
van 

1 1 1 1 

Menee 1 sekunti ennen 
kuin mitään tapahtuu 

1 1 1 1 

Ovet aukeaa 3 3 3 3 

Matkustajatapahtumat, 
ja kuljettaja pukee takin 

13 20 21 25 

Ove sulkeutuvat 3,5 3,5 3,5 3,5 

Ottaa avaimen ja muut 
tavaransa 

5 3 11 15 

Tulee vaunuun, ja tarkas-
taa roskat jne. 

31 22 16 34 

Tulee 2 vaunuun, takaisin 
ulos tuomaan roskia 

29 22 20 46 

Avaa oven ohjaamoon 3 5 7 3 

Säätää tuolia, aurinkolip-
paa jne. 

14 4 32 0 

Laittaa avaimen paikoil-
leen ja virrat päälle  

3 3 18 3 

Ottaa pois takin, repun 
jne 

8 13 12 17 

Tarkastaa vaunun ajotie-
tokonetta  

10 14 19 16 

Tarkastaa kameroita 3 3 10 6 

Tarkastaa aikataulua (pa-
perinen) 

10 15 0 12 

On valmiina ajamaan Odottaa Odottaa Odottaa Odottaa  

Kaiken kaikkiaan sekun-
tia 

137,5 130,5 174,5 185.5 

 
Tvärbanan suunnanvaihdolle annettu 4 minuuttia on varsin riittävä etu-
kääntövaihtoehdolle. Keskimäärin kaikkiin edellä mainittuihin ilmiöihin ku-
lui yhteensä aikaa noin 3 minuuttia, ja se riitti pääasiassa myös sille, että 
ohjaamoa säädettiin ensimmäisen kerran. Ne tapaukset, joissa kuljettaja 
meni ensimmäistä kertaa toisen pään ohjaamoon, kesti aikaa tuolin ja au-
rinkolipan säädöissä ja kuljettajakohtaisen koodin syötössä n 1 minuutti 
enemmän.  
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Kuva 22. Tvärbanan, Solnan kääntöpaikka (Norrgård, 2020). 

Mikäli kääntöpaikka toimii myös kuljettajien vaihtopaikkana, tulee kuljet-
tajanvaihdolle laskea tarvittava aika.  

6.7.1 Kuljettajan vaihto 

Kuljettajan vaihto on vuoronvaihto työvuoron loppuessa, tai kuljettajan 
lounastaunon takia vapauttaminen. Vaihto voi tapahtua suunnanvaihdon 
yhteydessä, jolloin vaunu muutenkin on paikoillaan pidemmän ajan, tai jol-
lakin tietyllä pysäkillä, jonka yhteydessä kuljettajien tukikohta on. Kuljetta-
janvaihto on osa pikaraitioliikenteen operointia, ja tarvittaessa sille voi-
daan myös simuloinnissa laskea tietty aika tietylle pysäkille. Kuljettajan-
vaihto Tvärbanalla kuvataan luvussa 5.7. Mitatut ajat kuljettajanvaihdoille 
kestivät toimintoineen 74-109 sekuntia, keskiarvon ollessa n. 85 sekuntia. 
Kuljettajanvaihdon ilmiöitä esitetään ajallisesti mitattuina taulukossa 7. 

Taulukko 7. Kuljettajanvaihdon ilmiöitä. 

Vaunun pysähtymisen jälkeiset tapahtumat Sekuntia 

Ajava kuljettaja nousee ja avaa oven laiturille 2 - 4 

Vapauttaa ovien ohjauksen matkustamoon 1 

Irroittaa avaimen, pukee päälleen, ottaa tavarat ja 
 käy vuoropuhelua uuden kuljettajan kanssa 

10 - 21 

Nousee ulos ohjaamosta 4 – 8  

Uusi kuljettaja nousee vaunuun ja sulkee oven 4 - 10 

Asettaa avaimen ja kääntää virrat päälle 3 - 5 

Laittaa kuljettajakohtaisen koodin ajotietokoneeseen 4 -10 

Puhaltaa alkometriin (ei varusteena kaikissa vaunuissa) 2 - 5 

Odottaa alkometrin tulosta ja säätää tuolia 5 - 9 
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Tarkastaa kamerat ja samalla säätää tuolia 3 - 15 

Ottaa ovien ohjauksen itselleen 1 

Tarkastaa näkemiä ja säätää tuolia / aurinkolippaa 2 - 7 

Työntää kahvasta ja lähtee liikkeelle 1 - 3 

 
Kuljettajat toimivat tehokkaammin kuljettajanvaihdon aiheuttamissa oh-
jaamon säädöissä, kuin suunnanvaihtopaikalla samojen säätöjen tekemi-
sessä. Tähän vaikutti todennäköisesti aikataulussa pysyminen.   

6.7.2 Kuljettajanvaihdon tehostaminen 

Mikäli suunnanvaihto ja kuljettajanvaihto halutaan tehostaa ajallisesti, tu-
lee miettiä vaihtoehtoja, joissa kuljettajaa vaihdetaan kääntöpaikalla. Uusi 
kuljettaja menisi suoraan vaunun tulevan menosuunnan ohjaamoon vau-
nun pysähdyttyä, ja tekisi tarvittavat toimenpiteet ohjaamolle siellä. Van-
han kuljettajan poistuminen laiturilta voisi tällöin edetä vaunun lähtösuun-
nan suuntaisesti, jolloin vuoronvaihto onnistuisi jo uuden kuljettajan sää-
täessä ohjaamoa. Suunnanvaihto ja kuljettajanvaihto voisi tällöin olla ajal-
lisesti tehokkaampaa.  

6.8 Pysäkkiajat 

Pysäkkiaikoihin vaikuttaa matkustajamäärät, ja se kuinka nopeasti matkus-
tajatapahtumat tapahtuvat. Liikennöinnin tehokkuuden takia pysäkkien 
tulisi olla sellaisia, että pysäkeille ja pysäkeiltä pois on helppo ja nopea 
pääsy. Pysäkiltä on myös päästävä nopeasti vaunuun ja vaunusta pois. 
 
Matkustajamäärien laskentojen tarkoitus on määrittää matkustajamäärät 
pikaraitiolinjan eri osille, selvittää maksimi matkustajamäärät tietyillä si-
jainneilla, matkustajamäärien hajonta ajallisesti ja palvelun taso. Näitä tie-
toja tarvitaan operoinnin aikataulusuunnittelussa. Yksityiskohtaisimmat 
tiedot matkustajamääristä saadaan laskemalla pysäkkikohtaiset kyytiin 
nousu, ja poistumismäärät koko pikaraitiotielinjan varrelta (Vuchic, 2005, 
s. 25).  
 
Pikaraitiolinjan suunnitteluvaiheessa tämä ei ole mahdollista, koska ope-
rointi ei ole alkanut, mutta mahdollisimman todelliset lukemat hankitaan 
yleensä teettämällä asukaslukumääriin perustuvia tutkimuksia, tai käyttä-
mällä jo toteutuneiden pikaraitioteiden pysäkkiaikoja. Helsingin kantakau-
pungin raitiovaunuissa matkustajamääriä seurataan koneellisesti, ja myös 
näitä tietoja hyödynnettiin suunnitellessa Raide-Jokerin simuloinnin pysäk-
kiaikoja yleissuunnitelman aikaan (Räty, 2020).    
 
Pysäkkiaikoja raitiotiesimulointeihin on Ruotsissa luokiteltu kellottamalla 
aikoja raitiotiepysäkeillä (Wahlstedt, 2020), ja pysäkkiajat ja simuloinnit 
ovat näiltä osin onnistuneet hyvin todellisuutta kuvaaviksi (Sundström, 
2020).  
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Raide-Jokerin simuloinneissa pysäkit on jaettu pysäkkiaikojen mukaan kol-
meen luokkaan (A, B ja C) matkustajien oletettujen poistumis- ja nousu-
määrien mukaan. Luokkien kynnysarvoina on käytetty seuraavia matkus-
tajamääriä (Ramboll Finland Oy & WSP Finland Oy, 2015): 
 

− luokka C: yli 80 matkustajaa (nousua + poistumista) / pysähdys 

− luokka B: yli 40 matkustajaa (nousua + poistumista) / pysähdys 

− luokka A: alle 40 matkustajaa (nousua + poistumista) / pysähdys 
 
Mallinnuksessa pysäkkiajan oletettiin olevan sama pysäkin molemmilla 
suunnilla. 
 
Euroopassa saatujen kokemusten perusteella eri luokkien keskimääräisinä 
pysäkkiaikoina on käytetty seuraavia arvoja (Ramboll Finland Oy & WSP 
Finland Oy, 2015): 
 

− luokka A: 20 sekuntia 

− luokka B: 25 sekuntia 

− luokka C: 32 sekuntia 
 
Pysäkkiaikajakauma:  
 
Pysäkkiaikojen realistisempaan kuvaamiseen on käytetty pysäkkiaikaja-
kaumia. Käytetyt jakaumat perustuvat muissa vastaavissa projekteissa saa-
tuihin kokemuksiin. Pysäkkiluokille määritettiin seuraavat pysäkkiaikaja-
kaumat (Ramboll Finland Oy & WSP Finland Oy, 2015): 
 

− Luokka A, 20 sekuntia sisältäen A / B-jakauman mukaisen 10 sekunnin 
keskimääräisen pysäkkiajan + luokan C mukaisen 10 sekunnin minimi-
pysähdysajan. 

 

− Luokka B, 25 sekuntia sisältäen A / B-jakauman mukaisen 15 sekunnin 
keskimääräisen pysäkkiajan + luokan C mukaisen 10 sekunnin minimi-
pysähdysajan. 

 

− Luokka C, 32 sekuntia sisältäen C-jakauman mukaisen 13 sekunnin 
keskimääräisen pysäkkiajan + luokan C mukaisen 19 sekunnin minimi-
pysähdysajan. 

6.8.1 Raide-Jokerin pysäkit 

 
Raide-Jokerin pysäkit ovat suunniteltu olemaan syvyydeltään 1,5 - 2,0 met-
riä, ja pituudeltaan 20 metriä (terminaalipysäkki 40 metriä). Pysäkkien 
suunnittelun lähtökohtana ovat ensisijaisesti matkustajien tarpeet, liiken-
neturvallisuus sekä pysäkkien ilmeen sopivuus koko linjan ilmeeseen ja 
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ympäristöön. Matkustajille pysäkin turvallisuuden, toimivuuden ja viihtyi-
syyden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat riittävän väljä säältä suojattu odo-
tustila ja kulkuyhteyksien mitoitus, riittävä valaistus, tarkoituksenmukaiset 
kalusteet, riittävä informaatio ja esteettömät yhteydet (Ramboll Finland 
Oy & WSP Finland Oy, 2015, s. 24). 

6.8.2 Pysäkkien ilmiöt 

Pysäkkiaikaan sisältyy kaikki pysäkillä tapahtuvat ilmiöt. Pysäkkiaikojen ha-
jonnan selvitystä varten tehtiin tässä työssä käytännön harjoituksena py-
säkin eri ilmiöiden tarkka kellottaminen. Pysäkkiajan laskettiin alkavan 
siitä, kun vaunu oli pysähtynyt. Pysäkeillä tapahtuvat ilmiöt tarkasti kello-
tettuina arkipäivänä Tvärbananilla taulukossa 9. 

Taulukko 8. Tukholman Tvärbanalla mitattuja pysäkkien ilmiöiden kes-
toja.  

Ilmiö Kesto sekuntia 

Kuljettaja antaa oville avausluvan 1 sekuntia 

ovet avautuvat  3 sekuntia 

matkustajatapahtumat 6-30 sekuntia (sisälsi ajantasauksen 
aiheuttamaa odottamista) 

ovet sulkeutuvat 4 sekuntia vii-
meisestä liikehavainnosta 

4 sekuntia 

kuljettaja ottaa ovien ohjauksen 
itselleen 

1 sekuntia 

tarkastaa ajotietokoneesta ovien 
tilanteen 

0-2 sekuntia 

tarkastaa näkemät 1-2 sekuntia 

magnetisoi ja lähtee liikkeelle 1-6 sekuntia 

 

6.9 Liikahtamisesta pysähdykseen 

Käsite liikahtamisesta pysähdykseen (engl. wheelstart to wheelstop), pitää 
sisällään kaikki ne ilmiöt, joita tapahtuu sillä välillä, kun raitiovaunun pyö-
rät liikahtavat, aina siihen asti, kunnes ne pysähtyvät. Liikahtamisesta py-
sähdykseen tarkastelussa, tarkasteltiin pysäkkien välillä, pysäkiltä pysäkille 
esiintyviä ilmiöitä, ja mitkä niistä ovat vakioita ja mitkä sisältävät hajontaa? 
Tarkastelu tehtiin käytännön harjoituksena vaunun kyydissä ilmiöitä huo-
mioiden ja niiden kestoa kellottamalla. Ilmiöiden kellottaminen valittiin 
tarkasteluun simulointeja varten, koska mitä paremmin on tiedossa todel-
lisia aikoja eri ilmiöille, ja missä vaiheessa vaunun kulkua ne tapahtuvat, 
sen paremmin ovat ne simuloimalla kuvattavissa. Liikahtamisesta pysäh-
dykseen ilmiöt aikoineen (kellotus tehty arkipäivänä Tvärbanan pikarai-
tiotiellä). 
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Taulukko 9. Liikahduksesta pysähdykseen. 

Ilmiö Kesto sekuntia 

kuljettaja sulkee ovet nappia painamalla 
(ottaa ovien ohjauksen itselleen) 

1  

ovet sulkeutuvat, ja kuljettaja seuraa  
kameroista laiturin tapahtumat sulkeutu-
misen ajan 

3,5  

tarkastaa ajotietokoneelta, että ovet ovat 
kiinni 

2  

tarkastaa näkemät eteenpäin 2  

magnetisoi ja lähtee liikkeelle 1-6  

kiihdyttää riippuvainen nopeusrajoi-
tuksesta 

ajaa riippuvainen matkasta 

hidastaa ja tarkastaa näkemiä  
suojatietä/liittymää ennen 

riippuvainen nopeusrajoi-
tuksesta 

ajaa alennetulla nopeudella suojatien/liit-
tymän yli 

riippuvainen nopeusrajoi-
tuksesta 

tarkastaa näkemät suojatien/liittymän 
kohdalla/jälkeen 

riippuvainen liikenteen ti-
lanteista 

kiihdyttää suojatien/liittymän jälkeen riippuvainen nopeusrajoi-
tuksesta 

hidastaa ja tarkastaa näkemiä 
(saapumassa pysäkille) 

4-5  

jarruttaa ja pysähtyy 4-5  

antaa oville aukeamisluvan 1  

ovet aukeavat  3  

matkustajatapahtumat 6-30  

ovet sulkeutuvat 4 sekuntia viimeisen  
liikehavainnon jälkeen 

4  

ovet sulkeutuvat 3,5  

kuljettaja ottaa ovien ohjauksen  
itselleen nappia painamalla 

1  

Yhteensä 36 – 66 sekuntia ilman ajo-
aikaa.  

 
 
Ajoajan lisäksi yhdellä pysäkkivälillä kuluu vaunun pyörien liikahtamisesta 
pysähdykseen vähintään 36, ja enintään 66 sekuntia. Hajontaa sisältäviä 
tekijöitä, joihin vaikuttaa muu liikenne, ovat liittymien, suojateiden ja rai-
teen ylityspaikkojen kohdat. Jokaisella reitillä esiintyvällä tilanteella on 
yleensä vaikutus kuljettajan ajokäyttäytymiseen.  
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7 PIKARAITIOLIIKENTEEN SIMULOINTI 

7.1 Yleistä 

Simulointi on ainoa keino tarkastella liikennejärjestelmän toimintaa, en-
nen kuin käytännön kokeilu on mahdollista. Simuloinnin tarkoitus on luoda 
mahdollisimman luotettava ja käytännön tilanteeseen vertailtava tilanne, 
josta saaduilla tiedoilla suunnittelua ohjataan oikeaan suuntaan.  
 
Simulointia käytetään pikaraitioliikenteen simuloinneissa mm ajoaikojen 
laskentaan, kaluston mitoitukseen ja energiankulutuksen tarkasteluihin.  
 
Simuloijan ammattitaito vaikuttaa suunnittelun edetessä muiden ihmisten 
tekemiin päätöksiin, jonka takia tuotettu simulointitieto ei saa olla liian ke-
vein perusteluin esitetty (Räty, 2020).  

7.2 Simulointiohjelmistot  

Simulointiohjelmia raideliikenteelle on useita. HSL-alueen pikarai-
tiotiehankkeiden simulointeja on viime aikoina simuloitu OpenTrack- ja 
RailsSys-simulointiohjelmilla, jonka takia tässä työssä esitellään tarkemmin 
vain OpenTrack ja RailSys.  
 
”OpenTrack on Sveitsissä kehitetty simulointiohjelma, jonka avulla voidaan 
tarkastella infrastruktuurin ominaisuuksia, linja- ja asemakapasiteettia, 
ohjausjärjestelmiä ja energiankulutusta. Ohjelman vahvuudet liittyvät lii-
kenteen poikkeustilanteiden tarkasteluun, sillä se mahdollistaa junien ku-
lun vaihtoehtoisten kulkuteiden ja reittivaihtoehtojen kautta. Ohjelmaan 
on lisäksi mahdollista lisätä viiveiden todennäköisyysfunktiota, joiden 
avulla voidaan tutkia aikataulun häiriöherkkyyttä. OpenTrackia käytetään 
erityisesti Pohjois-Euroopassa ja se soveltuu sekä konsultoivaan työhön 
että tutkimukseen” (Haapala, 2017). 
 
”RailSys on saksalainen ohjelma, joka on kehitetty aikataulun ja infrastruk-
tuurin hallintaan. Ohjelmalla voidaan mallintaa sekä raskasta raideliiken-
nettä että kaupunkiraideliikennettä. RailSys-ohjelmalla voidaan esimer-
kiksi mallintaa junien toimintaa tai määrittää infrastruktuurin kapasiteet-
tia ja sen vahvuudet liittyvät konfliktien tunnistamiseen ja aikataulusuun-
nitteluun. RailSys on kehitetty vuonna 2000 ja sen on todettu olevan nykyi-
sin yksi Euroopan suosituimmista aikatauluriippuvaisista simulointiohjel-
mista” (Haapala, 2017). 
 
”Sekä OpenTrack että RailSys tallentavat tiedot simulointiajon aikana il-
menneistä esimerkiksi vaunun/junan nopeuksista, aikatauluissa pysymi-
sestä ja kiihtyvyyksistä. Tietoja analysoimalla voidaan tutkia järjestelmän 
toimivuutta. Molempiin ohjelmiin lähtötiedot syötetään ulkoisista tiedos-
toista, minkä lisäksi niitä voidaan muokata manuaalisesti ohjelmassa. 
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OpenTrackissa kalustoa, infrastruktuuria ja aikataulua kuvataan itsenäi-
sissä kokonaisuuksissa, jotka syötetään lähtötietoina simulointiohjelmaan. 
Lopputuloksena simulointiohjelmasta tuotetaan tietoa junien liikkeistä, ra-
taosien varausajoista. Tiedot tuotetaan tarpeiden mukaan joko raakada-
tan, tilastojen tai grafiikoiden muodoissa” (Haapala, 2017).   

7.3 Simulointiohjelmiston valinta 

Pikaraitioliikenteen OpenTrack-simulointeja on Suomessa alun perin tehty 
esimerkiksi Raide-Jokerin osalta niin, että olemassa olevat lähtötiedot on 
lähetetty Saksaan, jossa ensimmäinen simulointimalli on tehty (Räty, 
2020). Samalla menetelmällä on simuloitu Vantaan Ratikan simuloinnit, 
vaikkakin sen kohdalla malli ja simuloinnit on tehty Iso-Britanniassa Railsys 
simulointiohjelmalla. Nykyään OpenTrack-simulointiohjelmalla on Suo-
messa useampia käyttäjiä, ja RailSys on tiedossa olevien hankkeiden simu-
lointien perusteella vähemmän käytössä. Asiantuntijahaastatteluissa on 
tullut ilmi mietteitä siitä, että tuleeko Railsys mahdollisesti yleistymään 
Suomessa pikaraitiohankkeiden lisääntyessä, ja mitkä tekijät voisivat olla 
lisäarvoa tuovia OpenTrack:iin nähden. Tässä opinnäytetyössä on etsitty 
yhtenäisiä simulointiperiaatteita pikaraitioliikenteen liikennöinnin simu-
lointeja varten, OpenTrack-simulointiohjelmalle, eikä muita simulointioh-
jelmia ole analysoitu tai käytetty.  

7.3.1 OpenTrack-simulointiohjelman rajoitteet 

OpenTrack-simulointiohjelmalla on rajoitteita, jotka on hyvä tiedostaa. 
Näitä ovat esimerkiksi: 
 

− malli ei huomioi muun liikenteen aiheuttamia viiveitä  

− malli ei huomioi pysähdysaikojen kasvua matkustajamäärien kasva-
essa häiriötilanteissa 

− malliin syötetty kaluston massa ei huomioi matkustajamäärien vaihte-
lua 

− vaunu kiihdyttää alennetun nopeuden jälkeen, vasta ylitettyään no-
peusrajoitusalueen kokonaan 

 
Eri tarpeisiin tarkoitetut simulointimallit eroavat toisistaan. Tiettyyn tar-
peeseen tehty mallinnus voi vaikuttaa: 
 

− simulointimallin rakentamiseen 

− simulointien parametreihin 

− simuloinnin tuloksiin 
 

Esimerkiksi pelkissä ajoaikasimuloinneissa ei raiteiden pystykaltevuuksilla 
ole suurta merkitystä. Jos mallinnuksen tarkoitus on virrankulutuksen si-
mulointi, on tarkoilla pystykaltevuuksilla olennainen merkitys. Nämä ovat 
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tärkeitä huomioita, jotka yksinkertaistavat simuloivan tahon työtä sekä 
auttavat tilaajaa ymmärtämään eri ratkaisujen merkitystä.  

7.4 Simulointien lähtötiedot 

Simulointi alkaa lähtötietojen hankkimisella. On pakollisia lähtötietoja, 
jotka jokaisen simulointimallin on sisällettävä, että malli ylipäätään saa-
daan rakennettua: 
 

− pituudet ja etäisyydet (pysäkkien, kaarteiden ja kääntöpaikkojen si-
jainnit) 

− nopeusrajoitusalueet tiedossa olevalla tarkkuustasolla 
 

Edellisten lisäksi tarvittavat perustiedot simulointimalliin: 
 

− pysäkkialueet 

− pysäkkien pituudet 

− kaarresäteet 

− kaluston tiedot. 

− raitiovaunun vetovoimakaavio 

− nopeus vaihteissa 

− liittymät ja suojatiet 
 

 

Kuva 23. Simuloinnin lähtötiedot (Norrgård, 2020). 

7.5 Mallintaminen  

7.5.1 Kalusto 

Kaluston mallinnuksella tässä tarkoitetaan kalustonvalmistajan toimitta-
mien lähtötietojen perusteella simulointi-ohjelmaan rakennettua pikarai-
tiokalustoa. Kalusto-ominaisuuksia ovat vaunun pituus, massa, vetovoima-
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käyrä ja maksimi kiihdytys- ja jarrutusteho. Kaluston arvot otetaan lähtö-
tiedoista. Mikäli kalustolle annettaisi väärät tiedot, on vaikutus mahdolli-
nen esim. ajoajassa ja kiihdytyksessä. 
 
Kalustomääriä arvioidaan simuloimalla, jolloin mitoitusta varten on oltava 
tiedossa linjan kierrosaika ja vuoroväli. Kalustomäärä saadaan jakamalla 
kierrosaika vuorovälillä.  
Esimerkkinä Raide-Jokerin kalustontarve hankesuunnitelman ajalta:  
 

− kierrosaika (molemmat suunnat ja 2 x suunnanvaihto) 128,54 min 

− vuoroväli 5 min 

− Kalusto laskettu 128,54 / 5 = 25,7 -> 26 vaunua liikennöintiin.  

− 1 varavaunu liikennöintiin  

− 2 varavaunua huoltoon 

− kalustontarve 26 + 1 + 2 = 29 vaunua 
 
Raide-Jokerin kalustotarve on hankkeen edetessä tarkentunut, koska Ver-
mon pysäkkivaraus, muutettiin pysäkiksi, jolloin kierrosaika nousi yli 130 
minuutin. Raide-Jokerin kalustotarve nousi 27 +1 +2 = 30 vaunuun 
(Metsälampi, 2020). 

7.5.2 Vetovoimakäyrä 

Vaunun vetovoimakäyrällä määritetään voima tietyille nopeuksille, ja 
myös kitkataso on johdettavissa vetovoimakäyrällä. Kuvassa 23 vetovoi-
makäyrän lisäksi huonon kitkan vetovoimakäyrä. Oikea vaunun vetovoima-
käyrä on tärkein vaunun tieto, koska vaunu noudattaa sitä kiihtyvyydessä.  
 

Kuva 24. Vetovoimakäyrä (Norrgård, 2020). 

7.5.3 Käytettävän massan valinta 

Vaunun massalle on kalustonvalmistajan toimittamissa lähtötiedoissa 
yleensä useita eri kuormausindeksejä. Kuormausindeksillä tarkoitetaan 
vaunun ja matkustajien yhteispainoa, ja eri kuormausindeksit sisältävät eri 
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määrän matkustajia. Realistinen massa ajo- ja kierrosaikojen simulointei-
hin valitaan kalustontoimittajan toimittamista eri kuormausindekseistä 
seuraavin ehdoin: 
 

− kaikki istumapaikat käytössä 

− seisomapaikoilla enintään 5 aikuista matkustajaa /m². Aikuisella mat-
kustajalla tässä tarkoitetaan 75 kg painavaa ihmistä 

 
Simuloinnissa vaunun massan vaikutus ajoaikaan tyhjän vaunun ja em. 
kuormausindeksin välillä on n. 1 sekunti / km, jonka takia ajo- ja kierrosai-
katarkasteluissa käytetään kuormatun vaunun massaa. Edellisten reuna-
ehtojen vaunun kuormaukselle on tarkoitus kuvata ruuhkatuntia vastaa-
vaa kuormaa. Kalustonvalmistaja määrittää vaunulle eri kuormausindek-
sejä.  

7.6 Kaluston tekninen kääntöaika 

Tekninen kääntöaika on vaunun suunnanvaihtoon tarvitsema aika, ja osa 
kierrosaikaa, jonka perusteella tehdään laskelmat mm. kalustonmääristä. 
Tekninen kääntöaika voi vaihdella eri kalustotyyppien välillä, eikä kaluston-
toimittajien ilmoittama minimikääntöaika automaattisesti ole järkevin 
vaihtoehto simulointiin. Kaluston tekninen kääntöaika sisältää aina vaunun 
laitteiston sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen ja kuljettajan siir-
tymän toimintoineen.  

 

Taulukko 10. Tekninen kääntöaika. 

Laitteiston sammuttaminen ja uudelleen 
käynnistäminen 

Vähintään 1 minuutti 

Kuljettajan siirtymä toimintoineen Vähintään 1 minuutti 

Kuljettajan tekemät ajotietokoneen, kame-
roiden ja aikataulun tarkastukset ennen 
liikkeellelähtöä 

N. 30 sekuntia 

 
Ruotsissa Tvärbanalla 27.1-29.1.2020 tehtyjen mittausten perusteella rea-
listinen aika suunnanvaihdolle etukääntövaihtoehdossa on noin 3 minuut-
tia, sisältäen matkustajatapahtumat.   

7.7 Infran mallintaminen  

Ratainfra rakennetaan ajosuunnasta riippumatta simulointimalliin vasem-
malta oikealle, ja eri osuudet sijoitetaan allekkain.  
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7.7.1 Sivutus ja mittakaava 

Simuloinnin seuraamisen selkeyden takia malli rakennetaan eri sivuille. Pit-
kän yhtenäisen sivun vierittäminen ei simuloinnin aikana ole mahdollista, 
mutta sivun vaihto vaunun tullessa edellisen sivun päähän onnistuu. Eri si-
vuille rakennettu malli on mittojen salliessa rakennettavissa niin, että 
tietty tarkasteltava osuus on samalla sivulla. 

 
Mallinnus alkaa mallin pituutta ja tilantarvetta hahmottavan mittakaavan 
(kuva 25) valinnalla niin, että mallinnetaan yhdelle riville enintään 1 kilo-
metrin mittainen osuus, ja enintään 4 osuutta (4 kilometriä) yhdelle sivulle. 
Mittakaavan valinnan tarkoituksena on huolehtia, etteivät elementit mal-
lissa tule etäisyyksien takia liian lähelle toisiaan. Siten mallia on helpompi 
lukea. 

 

Kuva 25. Mallinnuksen mittaviiva (Norrgård, 2020). 

7.7.2 Merkinnät ja selitteet 

Simulointimalliin tulee useita eri muutoskohtia, ja malli elää usein hank-
keen tarkentuessa, jolloin muutosten taitepisteet siirtyvät. Selkeyden 
vuoksi malliin merkitään mm. kilometripaalut, nopeusrajoituksen muutok-
set, pysty- ja vaakageometrian muutoskohdat sekä suojatiet ja ylityspaikat. 
Merkintää suositellaan tekemään kuvassa 26 esitetyllä tavalla. 

 

 

Kuva 26. Merkintöjen selitteet (Norrgård, 2020). 
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7.7.3 Elementtien sijaintipisteiden määrittäminen 

Eri elementit sijoitetaan simulointimalliin tarkasti oikeille sijainneilleen, ja 
niiden oikeasta sijainnista huolehditaan mallia muokatessa. Elementit 
merkitään malliin ohjeistuksen mukaisesti, ja niiden pala tai opastin nime-
tään elementin mukaan, niin että tieto on mallista löydettävissä. Eri ele-
menttejä on esimerkiksi pysäkit, liittymät ja suojatiet. 

7.8 Ratageometrian mallintaminen 

7.8.1 Kaarrenopeuden valinta 

Kaarteiden nopeudet mallinnetaan kulloinkin voimassa olevan raitioteiden 
suunnitteluohjeistuksen mukaisina. Nopeus määritetään pääkaaren kaar-
resäteen mukaan, kattaen myös siirtymäkaarteet. Mikäli kaarteen kallistus 
ei ole tiedossa, käytetään kallistamattoman (kallistus 0 mm) radan ohjear-
voja.  
 
Taulukko 11 esittää toistaiseksi käytössä olevan HKL:n raitioteiden suun-
nitteluohjeen mukaiset kaarteiden nopeudet ja pääkaarteiden vähimmäis-
säteet, kallistuksen ollessa 0 mm.  

Taulukko 11. Kaarrenopeudet eri kaarresäteillä (HKL, 2018). 

Kaarre-
säde m 

0-25 26-45 46-100 101-178 179-279 280-402 403-547 

Nopeus 
km/h 

15 20 30 40 50 60 70 

 

7.8.2 Pystygeometrian käyttö ja kuvaaminen 

Pystykaltevuudet ovat olennainen osa pikaraitiotien raiteistoinfraa, eikä il-
man pystykaltevuuksia ole mahdollista tehdä todenmukaisia virrankulu-
tuksen simulointeja. Virrankulutus on osa liikennöinnin kuluista. Pelkkien 
ajoaikojen ja liikennöinnin simuloinneissa pystykaltevuuksien merkitys on 
kuitenkin joitain poikkeuksia lukuun ottamatta lähes olematon.  
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Kuva 27. Pystykaltevuudet pysäkiltä lähtiessä (Norrgård, 2020). 

Pystykaltevuudet syötetään malliin raiteistokaavion tietojen mukaan tau-
lukon 12 mukaisesti. 

Taulukko 12. Pystykaltevuudet simulointimalliin. 

Tarkasti koko raiteiston 
matkalta 

Tarkoituksen simuloida myös sähkönsyöt-
tösimulointeja 

Sijaintikohtaisesti Ajoaikasimulointien yhteydessä, kun tietty 
sijainti on tarpeen simuloida tarkemmin. 

Ei ollenkaan Tarkoituksena on simuloida vain ajoaika-
simulointeja 

 
Sijaintikohtaisia pystykaltevuuden sijainteja ovat esimerkiksi taulukossa 13 
kuvatut kohteet: 

Taulukko 13. Sijaintikohtaiset pystykaltevuudet kohteen luonteen ja no-
peusrajoituksen mukaan. 

− Kohteen luonne − Alueen nopeus-
rajoitus 

− Alueen pystykalte-
vuus 

− Vähintään 300 metriä pitkä 
osuus. 

− Yli 50 km/h − Vähintään 5% 

− 0–20 km/h nopeusrajoitus-
alueen jälkeen.  

− 50– 70 km/h − Vähintään 5% 

 

7.9 Raiteenvaihtopaikat ja vaihteet 

Vaihteet huomioidaan raiteenvaihtopaikoilla ja linjavaihteissa rajoitetulla 
nopeudella. Kirjallisuuskatsauksen tiedot vaihteiden nopeuksista ulottui-
vat jopa vuoteen 1987 saakka (BOStrab). Tällainen oli mm. ilman mekaa-
nista lukkoa oleva vaihde. Pelkästään pikaraitioliikenteelle suunnattua oh-
jetta vaihteista ei Suomessa vielä ole.  
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Nopeusrajoitukset vaihteissa ja raideristikoissa mallinnetaan ratainfran 
mukaisilla nopeuksilla. Alla on esitetty Raide-Jokerissa käytettyjä vaihde-
nopeuksia: 

− myötävaihteessa 25 km/h tai raiteistotekniikan salliessa nopeusrajoi-
tuksen mukaan linjanopeudella. Vaihteen ollessa auki-ajettava (ei au-
tomaattisesti oikeaan suuntaan kääntyvä raitiovaunun lähestyessä) 
20 – 30 km/h. 

− vastavaihteessa 15 km/h. 

− matalauraiset vaihteet mallinnetaan ratainfran mukaisina. 

7.10 Pysäkit 

Pysäkit merkitään malliin ja niiden palat yhdistetään pysäkkialueeksi (ku-
vassa 28 vaaleansininen ja sininen). Pysäkkialueet varustetaan mahdolli-
sen pysäkkinopeusrajoituksen takia nopeudenrajoittimin (kuvassa 28 kel-
taiset), joille annetaan haluttu nopeus.  Pysäkkialueen viimeiseen palaan 
laitetaan lähtöopastin.  

 

 

Kuva 28. Pysäkin esimerkkikuva (Norrgård, 2020). 

7.11 Liittymät, suojatiet ja ylityspaikat 

Luvussa 6.5.7 ja 6.5.8 käytiin läpi valo-ohjaamattomien liittymien, suojatei-
den ja ylityspaikkojen vaikutuksia pikaraitioliikenteen nopeuden suunnit-
telussa. Vaunun ei oleteta hiljentävän kaikissa tapauksissa metrilleen liit-
tymän kohdalla, vaan jonkin verran ennen. On myös huomioitava, ettei 
kuljettaja aina odota, että vaunu on ylittänyt kohteen kokonaan, vaan kiih-
dyttää jo ennen sitä.  

 

− Valo-ohjaamattomien liittymien, suojateiden ja ylityspaikkojen koh-
dalle määritetään simuloinnissa 20 km/h nopeusrajoitus.  

− Rajoitus määritetään päättymään suojatien tai liittymän keskipisteen 
kohdalle.  

− Jos kohdassa on huonot näkemät, asetetaan nopeusrajoitus alkamaan 
25 m ennen suojatietä, ylityspaikkaa tai liittymää. 

 
25 m on riittävä matka pikaraitiovaunulle pysähtyä ilman hätäjarrua no-
peuden ollessa 20 km/h. Tarkastelumenetelmä oli pysäyttää vaunu 20 
km/h ajonopeudesta. Tarkasteluparametrit taulukossa nro 14. 
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Taulukko 14. Liittymänopeuden tarkasteluparametrit. 

Ajotehokkuus • 100 %, jotta varmistutaan että 
vaunun nopeus on haluttu 20 
km/h eikä alle. 

Hidastuvuutta testattiin 
 

• -1,1 m/s² hidastuvuudella 

• -1,2 m/s² hidastuvuudella 

• -1,3 m/s² hidastuvuudella 

Kitka • normaalilla ja huonolla 

 
Mikään edellä mainituista tilanteista ei vaatinut yli 25 m jarrutusmatkaa. 
 
Maksimi pikajarrutuksen hidastuvuus olisi ollut -3.0 m/s² (Ramboll Finland 
Oy & WSP Finland Oy, 2015). 
  
Valo-ohjattujen suojateiden, ylityspaikkojen ja liittymien kohdalla kuljetta-
jan odotetaan reagoivan hidastamalla nopeutta etuuksista huolimatta. 
Valo-ohjattujen suojateiden, ylityspaikkojen ja liittymien kohdalle asete-
taan nopeusrajoitus taulukon 15 mukaan. 

Taulukko 15. Valo-ohjattujen liittymien nopeudet. 

Operointinopeus liittymässä Malliin kuvattava liittymän no-
peusrajoitus 

Alle 30 km/h 20 km/h 

30 – 40 km/h 30 km/h 

40 – 60 km/h 40 km/h 

Yli 60 km/h 50 km/h 

 

7.12 Nopeuden valinta 

Radan nopeusrajoitus mallinnetaan vastaamaan sellaista nopeusprofiilia, 
jolla mallinnettavan raitiotieliikenteen on suunniteltu liikennöitävän. No-
peusrajoituksessa on huomioitava: 
 

− radan mitoitusnopeus, joka määräytyy radan suurimman sallitun no-
peuden (esimerkiksi kadun nopeusrajoitus) perusteella. 

− suunnittelunopeus, joka sisältää ratageometrian asettamat rajoitteet 
(esimerkiksi suurin sallittu nopeus kaarteissa ja vaihteissa). 

− operointinopeus, joka sisältää nopeutta rajoittavat tekijät (esimerkiksi 
näkemät, nopeus suojateillä ja liittymissä sekä pysäkkialueilla, erilliset 
muut nopeusrajoitukset).  

 
Operointinopeudessa huomioidaan myös matkustusmukavuuteen ja ka-
luston kestävyyteen vaikuttavat tekijät, kuten lyhytaikaiset nopeudennos-
tot (kts kuva 20). Lyhytaikaset nopeudennostot huomioidaan simuloin-
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nissa tasoittamalla nopeus. Nopeuden tasoituksella tässä tarkoitetaan kiih-
dytystä edeltävän nopeusalueen pidentämistä niin, että terävää lyhytai-
kaista kiihdytystä ei tapahdu.  

 
Operointinopeus huomioi kaiken mikä pikaraitioliikenteessä nopeuteen 
voi vaikuttaa, ja perustuu radan eri kohdissa eri tekijöihin. Useammalla 
määräävällä nopeudella, kuvaa operointinopeus sitä, mikä oikea nopeus-
rajoitus tulee raiteilla olemaan. Operointinopeutta käytetään HSL-alueen 
pikaraitioliikenteen liikennöinnin mallinnuksessa.  

7.13 Simulointimallin parametrit 

7.13.1 Ajotehokkuuden simuloinnin parametrit 

Ajotehokkuus voidaan määrittää jakaumana, jossa ajotehokkuus vaihtelee. 
Ajotehokkuus kuvaa simuloinnissa sitä osuutta vaunun tehoista, joita kul-
jettaja oikeasti käyttäisi. Ajotehokkuus vaikuttaa kiihdytyksiin, ajonopeu-
teen ja hidastukseen. 

 
Esimerkki: Jos nopeusrajoitus on 40 km/h, hidastuvuus 1,2 m/s² ja vaunun 
kiihtyvyys 1,0 m/s², ajotehokkuuden arvon ollessa 90 %: 

 

− vaunu ajaa korkeimmillaan 0,9 x 40 km/h = 36 km/h. 

− vaunun kiihtyvyys on korkeimmillaan 0,9 x 1,0 m/s² = 0,9 m/s². 

− vaunu hidastuvuus on korkeimmillaan 0,9 x 1,2 m/s² = 1,08 m/s². 
 
 

Pikaraitioliikennettä simuloidessa, ajotehokkuuksille käytetään eri hajon-
toja, riippuen simuloitavan liikenteen luonteesta. Seuraavista hajonnoista 
1 ja 2 ovat opinnäytetyön tuloksia, ja nro 3 olemassa oleva ajotehok-
kuushajonta, joista yhdessä muodostui HSL-alueen simulointien ajotehok-
kuushajonnat: 
 

1. Ajotehokkuushajonta jo operoitavalle pikaraitioliikenteelle, jossa huomi-
oitu n 10 % osuus kuljettajista, joiden ajokokemus on vielä suppea. Käyte-
tään jo operoitavien pikaraitioteiden simulointeihin: 

Taulukko 16. Ajotehokkuus 1. 

Osuus vaunuista % Ajotehokkuus % 

10 88 – 90 

20  90 - 93 

50 93 – 96 

20 96 – 98  
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2. Ajotehokkuushajonta uudelle hankkeelle, jossa huomioitu, ettei yksikään 
kuljettaja omaa laajamittaista kokemusta ajettavasta pikaraitiotiestä. Huo-
mioitu silti, että osalla kuljettajista on jonkinasteinen kokemus muista rai-
tioteistä. Käytetään simuloidessa uusia pikaraitioteitä, ja pikaraitioteitä, 
jotka vielä eivät ole liikennöinnissä: 

Taulukko 17. Ajotehokkuus 2. 

Osuus vaunuista % Ajotehokkuus % 

25 88 – 90 

50 90 – 93 

25 93 – 96 

 
3. Kokemusperusteiseen tietoon perustuva, yleisimmin pikaraitioliikenteen 

simuloinneissa käytetty ajotehokkuushajonta. Käytetty useissa hankkeissa 
ja eri maissa. Käytetään simuloinneissa jo operoitavalle pikaraitiotielle, 
jonka kuljettajilla pääasiassa on yli 12kk pitkä ajokokemus. 

Taulukko 18. Ajotehokkuus 3. 

Osuus vaunuista % Ajotehokkuus % 

25 92 – 94 

50 94 – 96 

25 96 – 98 

 
Kuvassa 29 on esitettynä ajotehokkuuden vaikutus ajoaikoihin. Kuva ha-
vainnollistaa pysäkkivälien ajoaikavaikutuksen kokemattoman ja koke-
neen kuljettajan välillä.  
 

 

Kuva 29. Ajotehokkuuden ajallinen vaikutus (Norrgård, 2020). 

Ajotehokkuutta on tarpeen mukaan ajotehokkuushajontojen lisäksi no-
peuden ohella säädettävä pistemäisesti. Pistemäisiä kohtia on esimerkiksi 
huonon näkemän kohdat, tai sekaliikennealueet. Näillä sijainneilla tulisi 
ajotehokkuuden simuloinneissa olla alhaisempi.  
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7.13.2 Vaunun kiihtyvyys 

Vaunun kiihtyvyys on eri hankkeiden selvitysten ja haastattelujen perus-
teella ollut 0,8 – 1,2 m/s². Tarkkaa tietoa parhaalle kiihtyvyydelle kustan-
nustehokkuuden ja matkustusmukavuuden kannalta ei ole löytynyt. Ku-
vassa 24, ja taulukossa 16 on esitettynä löydettyjen kiihtyvyyksien erot ajo-
aikoihin.  
 

 

Kuva 30. Kiihtyvyyden erot (Norrgård, 2020). 

Kuvan 30 ja taulukon 19 kiihdytykset on kaikki ajettu samalla vetovoima-
käyrällä ja ajotehokkuudella (95 %), eli niiden erot tulevat pelkästään kiih-
tyvyydestä. Ajotehokkuuden hajonnalla olisi vaikutettu hidastuvuuteen, 
kiihtyvyyteen ja nopeuteen. Ajot tehtiin yhdellä ajotehokkuudella, jotta 
kiihtyvyyden erot tulisivat paremmin esille.  
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Taulukko 19. Muutokset pysäkkiväleittäin kiihtyvyyden muuttuessa. 

Pysäkin nimi Pysäkki- 
väli (s) 

Pysäkki- 
väli (s) 

Pysäkki- 
väli (s) 

Pysäkki- 
väli (s) 

Pysäkki-
väli (s) 

Kiihtyvyys 1.2 m/s², 1.1 m/s² 1.0 m/s², 0.9 m/s², 0.8 m/s², 
Säteri 0 0 0 0 0 

Leppävaara   96 96 97 97 97 

Perkkaa                127 127 127 127 127 

Vermo                  58 58 58 59 60 

Ravitie                122 122 122 123 123 

Pajamäentie            79 79 80 81 82 

Takomotie 
Itään            

58 59 59 60 61 

Valimotie 
Itään            

51 51 51 52 52 

Vihdintie              64 65 65 66 67 

Huopalah-
den asema      

72 72 73 73 74 

Yhteensä se-
kuntia 

727 729 732 738 743 

Erotus se-
kuntia 

0 +2 +5 +11 +16 

 
Kiihtyvyyksistä, joita työn aikana löytyi, on Tvärbanan ainoa jo liikennöin-
nissä oleva. Aika näyttää, mikä kiihtyvyys Suomen pikaraitioliikenteelle va-
kiintuu, ja siihen asti 1,2 m/s² on Tvärbanan tuomana arvona simuloinnissa 
se arvo, joka perustuu todellisuuteen.  
 

Taulukko 20. Pikaraitiotiehankkeissa käytettyjä kiihtyvyyksiä (huom. Tvär-
banan ainoa liikennöinnissä oleva). 

Tvärbanan 1,2 m/s² 
Raide-Jokeri 1,2 m/s² 
Tampereen Ratikka 1,0 m/s² 
Kruunusillat 0,8 m/s² 

 

7.13.3 Pysäkkiaikojen määrittäminen 

Pysäkkiaikoina käytetään Helsingin raitiotieverkostolla tehtyihin mittauk-
siin perustuvaa A, B ja C luokittelua, jossa pysäkit on jaettu pysäkkiaikojen 
mukaan kolmeen luokkaan matkustajien oletettujen poistumis- ja nousu-
määrien mukaan. Pysäkkiaikoina voidaan yleispiirteisissä simuloinneissa 
käyttää vakioaikoja kussakin luokassa.  
 
Tarkasteltaessa liikennöintiä yksityiskohtaisemmin, voidaan pysäkkiajoissa 
käyttää hajontaa, joka kuvaa matkustajatapahtumien keston vaihtelua. 
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Hajonnalla pysäkit luokitellaan simulointimalliin + / - 3 sekunnin hajon-
nalla, taulukon 21 esittämällä tavalla. 

 

Taulukko 21. Pysäkkiaikojen vakiot ja hajonnat. 

Pysäkki-
luokittelu 

Nousua ja poistu-
mista / pysähdys 

Pysäkkiajat va-
kiona [sekuntia] 

Pysäkkiajat hajon-
nalla [sekuntia] 

A Alle 40 kpl 20 17 - 23 

B 40 - 80 kpl 25 22 – 28 

C Yli 80 kpl 32 29 - 35 

 

7.13.4 Kitka 

Kitkan heikentyminen vaikuttaa vaunun kiihtyvyyteen. Kitkan aleneman si-
muloinneilla tarkastellaan ajoaikojen ja kierrosajan herkkyyttä. Raitiovau-
nun kitkanaleneman vaikutus ajoaikaan simuloinnissa on pieni, johtuen 
useista vetävistä pyöristä. OpenTrack sisältää valmiit nopeuden mukaan 
muuttuvat kitkakertoimet Good, Normal ja Bad, joita käytetään: 
 

− tavallisissa, esimerkiksi ajoaikasimuloinneissa arvoa Normal 

− kitkanaleneman herkkyystarkasteluissa ja esimerkiksi kierrosajan las-
kennassa arvoa Bad. 

 
Huomioitava tarkastus: Simuloidessa tavallisella/hyvällä kitkalla, ei valitun 
kitkan vetovoimakäyrä saa leikata vaunun vetovoimakäyrää. Esimerkki ku-
vassa 31. 
 

 

Kuva 31. Kitkan käyrä leikkaa vaunun vetovoimakäyrää (Norrgård, 2020). 
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7.13.5 Liikennevalo- ja liittymäviiveet  

Liikennevalo- ja liittymäviiveiden mallintamisen tarkoitus on kuvata simu-
loinnissa viiveiden aiheuttamaa ajoajan vaihtelua. Viiveet huomioidaan to-
dennäköisyyksiin perustuvina muuttujina, muuttamalla nopeusrajoitusta 
tai ajotehokkuutta pistemäisesti.  
 
Jos viiveet huomioidaan nopeusrajoitusta muuttamalla, liittymät ylitetään 
20 km/h nopeudella. Jos operointinopeus on 25 km/h tai alempi, niin liit-
tymät ylitetään 15 km/h nopeudella. Rajoitus määritetään päättymään 
suojatien tai liittymän keskipisteen kohdalle. 

 
Liittymien vaikutukset ajoaikojen vaihteluihin voidaan arvioida rakenta-
malla muuta liikennettä huomioivalla mikrosimulointiohjelmalla (esim. 
Vissim) vastaava malli, jolloin ajoajat voidaan määrittää OpenTrackilla, ja 
liittymäviiveet Vissimillä. Tällöin liittymäviiveet syötetään OpenTrack:iin 
joko mediaaniviiveenä tai viivejakaumana Vissim-tulosten perusteella. Vis-
sim-ohjelmasta saatavissa viiveissä huomioidaan ainoastaan vaunun py-
sähdyksissä oloaika. 

8 SIMULOINNIT 

8.1 Tutkimusmenetelmät 

Olemassa olevia pikaraitioliikenteen liikennöinnin simuloinnin periaatteita 
etsittiin työssä kansainvälisesti, kirjallisuudesta ja asiantuntijahaastatte-
luilla. Kansainvälisen vertailun tarkoituksena oli löytää yhtenäisiä periaat-
teita pikaraitioliikenteen liikennöinnin simuloinneista, ja mahdollisia pe-
rusteluja miksi jossain simuloitaisi eri periaattein.  
Tuloksia ja periaatteita testattiin simuloimalla, ja niistä muodostettiin yh-
tenäiset simulointiperiaatteet.  

8.2 Löydettyjä simulointiperiaatteita 

Yhtenäisiä simulointiperiaatteita (taulukko 27) oli löydettävissä pääasiassa 
hankkeiden suunnitelmista ja asiantuntijahaastatteluin.  
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Taulukko 22. Löydettyjä simulointiperiaatteita. 

Yhtenäiset 
periaatteet 

Suomi Ruotsi Tanska 

Täydet etuudet 
liikennevaloissa 

On On On 

Suorituskyky 
oletuksena 95% 

On On On 

Suorituskyky 
hajonta 92 – 98% 
92 – 94% -> 25% 
94 – 96% -> 50% 
96 – 98% -> 25% 

On Haastattelun 
mukaan on 

Haastattelun 
mukaan on 

Pysäkkiluokittelu 
(esimerkiksi A, B, 
C) 

On On On 

Pysäkeillä käytetty 
hajonta 1 – 4 
sekuntia 

On Ei varmaa On 

Kalustovertailuissa 
käytetään jo 
liikennöinnissä 
olevan kaluston 
tietoja, yleensä 
Utrecht tai 
Karslruhe 

On On On 

Pysäkkiajan 
oletetaan olevan 
sama molemmilla 
suunnilla 

On On On 

 
Kaikki periaatteet eivät olleet täysin yhtenäisiä tai vertailukelpoisia. Esi-
merkiksi pysäkkiaikojen hajonnasta ei Ruotsista tullut täysin varmaa vas-
tausta. Hajontaa on myös käytetty, mutta kellotetut pysäkkiajat ovat olleet 
enemmän käytössä (Wahlstedt, 2020). Ruotsissa oli simuloitu näillä peri-
aatteilla lähinnä jo liikennöinnissä olevaa pikaraitioliikennettä.  

8.3 Asiantuntijahaastattelut 

Asiantuntijahaastatteluja tehtiin yhteensä 12 kappaletta. Asiantuntijat va-
likoituivat sekä tilaajien edustajista, simuloijista, projektipäälliköistä ja 
vanhemmasta konsultista, joilla oli kokemusta joko pikaraitioliikenteestä, 
simuloinnista tai liikennöinnin suunnittelusta, osasta niitä tai kaikista.  
 
Haastatteluissa olisi tärkeää saada tietää mihin simulointimalliin syötettä-
vät oletukset kuten pysäkkiajat, kitkanaleneman kerroin, ajotehokkuus pe-
rustuu? (Metsälampi, 2020)  
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Opinnäytetyön vertailukohteen, Tvärbanan takia haastateltiin myös Tuk-
holman asiantuntijoita liikennöinnin, operoinnin ja konsultin puolelta. Asi-
antuntijat toivat ammattitaidollaan valtavan lisäarvon tälle tutkimukselle, 
ja antoivat uusia tutkimussuuntia ja lisämateriaalia opinnäytetyötä varten. 
Haastatteluin saatiin yhtenäistettyä pikaraitioliikenteen simulointitarpeita 
hankkeen eri vaiheille.  
 
Haastatteluin löytyi myös kokemusperäinen vastaus melko usein esille tul-
leeseen kysymykseen, ovatko simuloinnit oikeasti luotettavia:  
 

− Ruotsissa tehtyihin pikaraitioliikenteen simulointeihin, on lähtötietoja 
hankittu mahdollisimman paljon kenttätutkimuksilla, ja tekemällä pal-
jon vuoropuhelua tilaajan kanssa (Wahlstedt, 2020).  

− Ruotsalainen liikennöijän edustaja, kertoo simulointien olleen hyvin 
totuudenmukaisia, ja niiden vastanneen tarpeeseen hyvin (Sund-
ström, 2020).  

 
Ruotsalaisten asiantuntijoiden kokemukseen perustuvat vastaukset tuke-
vat tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmää, joka oli käytännön tarkas-
telut Tukholmassa Tvärbanan pikaraitiotiellä.  

8.4 Luotettavuuden arviointi 

Simulointituloksia arvioidaan ohjelman tuottamista mm. ajoaikatiedoista 
ja kaavioista. Kaavioita on mahdollista tehdä useita päällekkäisiä, jolloin 
vertailu esim. eri kaluston, kiihtyvyyden, muutetun nopeusrajoituksen jne.  
on mahdollinen. Simulointitulos on sen mukainen, millä parametreilla se 
on valittu tehtävän. Valittujen parametrien vaikutusten tulee näkyä tulok-
sissa luotettavana lopputuloksena, ja mikäli käytössä on hajonta, täytyy 
hajonnan erojen esiintyä tuloksissa selvästi.  
 
Liikennöintikäytössä olevilla pikaraitioteillä nykytilanteen simuloinnit ka-
libroidaan reaalimaailmasta mitatun ajoaikadatan avulla. Uuden hankkeen 
simulointimalli ei ole liikennöitävän lailla kalibroitavissa. Uuden hankkeen 
epävarmuustekijät täytyy minimoida (Iikkanen, 2020): 

 

− mallit rakennetaan luotettavasti ja niihin tehdään laadunvarmistus 

− Vissim ohjelmalla voidaan hankkia tietoa liittymäviiveistä ja sekalii-
kennealueiden viiveistä 

− simuloidaan myös vaihtoehtoisella kalustolla 

− simulointeja tehdään riittävästi erilaisilla ajotehokkuus, pysähtymis- ja 
viivehajonnoilla 

 
Simuloimalla OpenTrack-simulointiohjelmalla yhteensä 100 vaunulla, saa-
daan riittävä määrä tietoa, vaikka malli sisältäisi eri hajontoja (Iikkanen, 
2020). 
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100 vaunun riittävyys testattiin simuloimalla yhteensä 100 vaunulla, pel-
källä ajotehokkuushajonnalla, pelkällä pysäkkiaikahajonnalla ja lopuksi 
molemmilla. Tuloksena tarkasteltiin päätepysäkiltä päätepysäkille ajoai-
kaa.  

Taulukko 23. 100 vaunun simulointi. 

Ajotehokkuushajonta nro 2 8 vaunua ajoi saman ajoajan 

Pysäkkiaikahajonta +/- 3 sekuntia 5 vaunua ajoi saman ajoajan 

Ajotehokkuus- ja pysäkkiaikahajonta 4 vaunua ajoi saman ajoajan 

 
OpenTrack-simulointiohjelman heikkous on, ettei ole tarkkaa tietoa siitä 
miten ohjelma tekee laskelmat (Krause, 2020). Ei siis ole tiedossa millä las-
kentalogiikalla nämä tulokset syntyivät, ja mihin se perustuu, milloin sa-
moja ajoaikatuloksia tulee. Laadunvarmistuksena tarkasteltiin vielä Helsin-
gin raitioverkoston tuloksista 100 vaunun ajoajat. 100 vaunua on riittävä 
määrä antamaan tietoa, vaikka malli sisältäisikin eri hajontoja.  

8.5 Ajoaikasimulointien luotettavuus 

Liian optimistisella ajotehokkuudella simuloitu ajoaikasimulointi on käyt-
tötarkoitukseltaan hyvin suppea. Mikäli simulointituloksen tarkoitus on 
joku muu kuin nopeuskaavio, josta selviää missä sijainneissa haluttuun ajo-
nopeuteen on mahdollista päästä, on tulos jopa epäuskottava.  
 
Ilman hajontaa simuloitu 100% ajotehokkuuden ajoaikasimulointi uudelle, 
tai vasta suunnitelmissa olevalle hankkeelle, saattaa olla syyltään poliitti-
nen, ja ylioptimistinen ajoaika on tällöin hankkeen tiedottamista varten. 
Muuhun kuin ajonopeuden saavuttamisen tarkasteluun ei 100% ajotehok-
kuutta pitäisi käyttää.   
 
Ajoaikojen tarkastelussa tulokset tulee tarkastella niin että hajonnan ja-
kauman erot erottuvat selkeästi toisistaan (Iikkanen, 2020).  

Taulukko 24. Ajoaikojen arviointi. 

Matka-aika Päätepysäkiltä päätepysäkille matka-aika ajote-
hokkuus hajonnoilla. 
Pysäkkiaikojen vaikutukset hajonnalla. 

Pysäkkien välinen 
ajoaika 

Hajonnan erojen välinen tarkastelu.  
Kitkanaleneman tulosten ajoaika arvionti 

Kierrosaika Arvioidaan ajoaika molempiin suuntiin, johon li-
sätään tekninen kääntöaika x 2. 

Kääntöaika Arvioidaan vaihteen ja pysäkin välisen etäisyyden 
ajoaika. 
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8.6 Ajoaikasimuloinnit 

Ajoaikasimulointien käyttötarkoituksia ovat mm. vuorovälien tarkastelut ja 
aikataulusuunnittelu. Lisäksi ajoaikasimuloinnilla arvioidaan hankkeiden 
tiedottamista varten mm. todennäköistä matka-aikaa, jota käytetään 
myös liikenne-ennustemalleissa (mm. Emme). Ajoaikasimuloinnit tehdään 
halutulle osuudelle tai koko radan mitalle seuraavilla lähtökohdilla: 

 

− ajotehokkuushajonta valitaan luvun 7.13.1 mukaisesti 

− kaluston arvot kalustonvalmistajan lähtötietojen mukaisesti mm. vau-
nun vetovoimakuvaaja ja maksimikiihtyvyys 

− vaihteiden aiheuttamat nopeusrajoitukset kohdan 7.9 mukaisesti 

− operointinopeus sisältäen nopeutta alentavat tekijät mm. nopeusra-
joitukset liittymissä ja suojateiden kohdalla 

− pysäkkiajat luvun 7.13.3 mukaisesti. 

8.7 Ajotehokkuuden vaikutusten arviointi 

Ajotehokkuuden tuloksia arvioidaan niin että hajonnan vaikutus nopeu-
teen ja ajoaikoihin selviää. Kuva 32 havainnollistaa miten ajotehokkuusha-
jonnan vaikutusta nopeuden kannalta ja ajallisesti pysäkkiväleittäin.  
 

 

Kuva 32. Ajotehokkuudet (Norrgård, 2020). 

8.8 Kalustomäärät ja kierrosaika 

Kalustonarviointia ei tehdä liian optimistisesti, vaan se perustuu hajonnoin 
ajettuihin useisiin simulointituloksiin. Kalustomäärän arvioinnissa käyte-
tään molempien suuntien ajoaikasimuloinnin tietoja, joihin lisätään 2 x 
kääntöaika ja tarvittava pelivara. Kääntöaika lasketaan suunnanvaihtopai-
kan raidejärjestelyiden mukaisesti, huomioiden vaunun siirtymät suunnan-
vaihtopaikan ja pysäkin välillä. Lähtökohdat kierrosaikojen simulointeihin: 

− kierrosajan on oltava vuorovälin kanssa jaollinen 

− operointinopeus 

− ajotehokkuus hajonnalla kohdan 7.13.1 mukaisesti 

− pysäkkiajat hajonnalla kohdan 7.13.3 mukaisesti 

− kierrosaika määritetään hajonnat sisältäneen simuloinnin hitaimman 
ajoajan mukaan. 
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8.9 Suunnanvaihtopaikkojen varausajat ja toimivuus 

 
Suunnanvaihtopaikan varausajat ovat erilaiset eri suunnanvaihtoratkai-
suilla. Ratkaisut tapahtumineen taulukossa 25. 

Taulukko 25. Suunnanvaihtopaikkojen varausajat. 

Etukääntö:  
 
raiteenvaihto tapahtuu  
ennen  
suunnanvaihtopaikan 
pysäkkiä 

• Vaunun saapuminen pysäkille 

• Matkustajatapahtumat ovat käynnissä. 
koko pysähtymisajan 

• Kuljettajan siirtyminen ja ajosuunnan 
vaihto 

• Vaunun lähtö pysäkiltä 
Takakääntö:  
 
raiteenvaihto tapahtuu 
pysäkin jälkeen (takana) 

• Vaunun saapuminen pysäkille 

• Matkustajien poistuminen 

• Vaunun siirtyminen kääntöraiteelle 

• Kuljettajan siirtyminen ja ajosuunnan 
vaihto 

• Vaunun siirtyminen lähtöraiteelle 

• Matkustajien nousu 

• Vaunun lähtö pysäkiltä 

 
Vaunun tekninen kääntöaika huomioidaan suunnanvaihtopaikan varaa-
misajassa. 

 

Taulukko 26. Teknisen kääntöajan tapahtumat. 

Vaunun tekniseen 
kääntöaikaan  
sisältyy 

• Vaunun pysähtyminen 

• Vaunun virran katkaisu 

• Kuljettajan siirtyminen ja ajosuunnan vaihto 

• Vaunun virtojen käynnistäminen tapahtumineen 

 
HSL-alueen pikaraitioliikenteen mallinnuksissa, suunnanvaihtopaikoilla on 
lähtökohtana: 

− vaunun tekninen kääntöaika on 3 minuuttia 

− vaihteiden nopeudet 

− vaihteen ja pysäkin välinen etäisyys 

− etukääntö-vaihtoehdossa matkustajatapahtumat voivat tapahtua tek-
nisen kääntöajan aikana. 

8.10 Pysäkin lisääminen tai poistaminen 

Pysäkin lisääminen tai poistaminen voi tulla kyseeseen suunnitteluvai-
heessa. Kummallakin toimenpiteellä on merkitys ajo- ja kierrosaikaan. Py-
säkinpoistolle herkkyystarkastelun tulokset taulukossa 27. Tarkastelume-
netelmä: 
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− vaunu ajaa nopeusrajoituksen mukaan pysäkin ohitse 

− tarkastelussa käytettiin yhtä pysäkkiä, jonka ympäristöä muutettiin 
tiettyyn nopeuteen.   

 

Taulukko 27. Pysäkin lisääminen tai poistaminen. 

Ajonopeus km/h 30 40 50 

Pysäkkiaika se-

kuntia  

25 25 25 

Ajoaika lyhenee  

sekuntia 

32 37 40 

 

Mikäli pysäkin tarpeellisuus on epävarmaa, rakennetaan se simulointimal-
liin pysäkkivarauksena, jolloin molemmat vaihtoehdot ovat simuloitavissa 
heti. Mikäli pysäkkiä ei tulisi, pystyy sen varauksen simulointimallista pois-
tamaan, mutta elementtien lisääminen jälkeenpäin on työlästä.  

8.11 Simulointimallin elinkaari 

Simulointimalli voi useiden päivitysten myötä kehittyä tilanteeseen, jossa 
se ei enää ole luotettavasti päivitettävissä. Ennalta ei voi sanoa kuinka 
monta päivitystä yksi malli kestää, jokaisen mallin ja päivityksen ollessa yk-
silöllinen (Sipilä, 2020). Simulointimalli, joka ei täytä taulukon 28 vaatimuk-
sia, ei ole riittävän luotettava liikennöinnin mallinnukseen.  

Taulukko 28. Simulointimallin elinkaari. 

Simulointimalli on        
luotettavasti  
päivitettävissä 

• mallin sisältämä kilometripaalu-
järjestelmä on ajantasainen. 

• uusia elementtejä on mahdol-
lista sijoittaa oikeille paikoilleen.  

• elementtien väliset etäisyydet 
ovat oikeat. 

Simulointimalli korvataan 
uudella  

• mallin kilometripaalujärjestelmä 
ei ole enää ajantasainen. 

• uusia elementtejä ei ole mah-
dollista sijoittaa oikeille paikoil-
leen. 

• taitepisteissä on heittoa, eivätkä 
tulokset ole käyttökelpoisia.  
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8.12 Eri pikaraitio-hankkeiden simulointimallien erot 

Kahden eri hankkeen, ja simuloijan rakentamaa OpenTrack simulointimal-
lia vertailtiin keskenään, sisällön ja simulointimallin rakentamisperiaattei-
den osalta. Työvaiheen tarkoituksena on löytää mahdolliset yhteneväisyy-
det ja eroavaisyydet, ja suunnitella löydösten avulla menetelmiä yhte-
neväisin periaattein rakennetusta simulointimallista. 
 
Simulointimallit, joita vertailtiin, ovat Raide-Jokerin ja Kruunusillat hank-
keen pikaraitioliikenteen simulointimallit.  
 

Taulukko 29. Raide-Jokerin ja Kruunusillat-hankkeen simulointimallien 
vertailu. 

Vertailtu asia Raide-Jokeri Kruunusillat 

Malli sivutettu On Ei 

Kilometripisteet mallin 
paloissa. 

On On 

Elementtien sijaintipis-
teet mallin paloissa 

On On 

Mallissa selkeät merkin-
nät (liittymät jne) 

Ei On 

Malli rakennettu muis-
tuttamaan infraa (raiteis-
tokaavio) 

Ei (ei verrannollinen 
koska Raide-Jokeri 
niin pitkä) 

On 

Malli rakennettu yhden 
suunnan mukaan (direc-
tion of edges) 

Ei On 

Pysäkkiaika sama kaikilla 
pysäkeillä 

Ei On 

Pystykaltevuus eroaa 
vain etumerkillä eri suun-
nissa 

Kyllä Ei 

Pysäkkiaika luokittelu On Ei 

Pysäkkirajoitus 20 km/h On On 

 
Mallit eivät olleet suoraan vertailukelpoisia keskenään, koska Raide-Joke-
rin mallia on muokattu ja päivitetty hankkeen edetessä useampaan ker-
taan, kun Kruunusillat hankkeen mallin versio on ensimmäisiä versioita. 
Tästä syystä Kruunusiltojen mallia verrattiin myös Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman aikaiseen simulointimalliin, mutta enempää eroja tai yhte-
neväisyyksiä ei ilmennyt. Kummatkin mallit ovat rakennettu hyvällä ja toi-
mivalla rakennustavalla ja toimivat hyvin. Erot olivat lähinnä mallinraken-
nuksen suunnanvalintaan ja merkintöihin liittyviä. Vertailtujen mallien par-
haat puolet on pyritty ohjeistamaan mallin rakentamiseen liitteessä 1.  
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9 YHTEENVETO 

9.1 Yleistä 

Pikaraitioliikenteen liikennöinnin simuloinnille ei aiemmin ole ollut yhte-
näisiä periaatteita tai parametreja. Toisaalta ei Suomessa ole vielä pikarai-
tioteitäkään.  
 
Pikaraitiotiehankkeita on suunnitteilla useita HSL-alueella, joiden simuloin-
tien suunnittelussa simulointiohje (liite1) on apuna. Opinnäytetyön suurin 
löydös oli eri ajotehokkuusjakaumat, joista tilanteeseen sopiva voidaan va-
lita. Kaikkia simulointeja ei enää tehdä samalla ajotehokkuusjakaumalla. 
Tämä käytäntö antaa varmuutta hintavimman kysymyksen, kalustonmää-
rän arvioimiseen ja tilaamiseen. Myös hajonnan käyttäminen simuloin-
neissa voi lisääntyä, kun ajotehokkuusjakauman voi valita tapauskohtai-
sesti.  
 
Liitteenä olevassa HSL-simulointiohjeessa käydään läpi tärkeimmät mallin-
nettavat tekijät, ja keskeisimpien simulointien tekotapa ja tarvittavia para-
metrejä ja opinnäytetyöraportissa avataan ohjeen sisältöä tarkemmin.  
 
Keskeisin sisältö on tiivistetty taulukoissa 30. Taulukko toimii myös muisti-
listana simulointeja tehdessä, ja työtä nopeuttavana tarkastuslistana mal-
linnusta ja simulointia tehdessä.  
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Taulukko 30. Keskeisin sisältö. 

Simulointiperiaatteet 
 

               

Kaluston ominaisuudet 

Kaluston tekninen kääntöaika 

 

Vaunun massa  

 

 

 

 

Kalustonvalmistajan lähtötiedoista 
3 minuuttia 
 
Kalustonvalmistajan lähtötiedoista oikea kuormausindeksi:  

• kaikki istumapaikat käytössä 

• seisomapaikoilla enintään 5 matkustajaa/m². Matkustaja 

= 75 kg  

Ajotehokkuuden valinta 

 

 

Ajotehokkuus 1 

 

 

 

 

 

Ajotehokkuus 2 

 

 

 

 

 

Ajotehokkuus 3 

 

Ohjeistuksesta valitaan tilanteeseen oikea ajotehokkuushajonta. 
 

Jo operoitavalle pikaraitioliikenteelle. 
10% vaunuista ajotehokkuudella 88-90% 

20% vaunuista ajotehokkuudella 90-93% 

50% vaunuista ajotehokkuudella 93-96% 

20% vaunuista ajotehokkuudella 96-98% 

 

Uusille pikaraitioteille ja pikaraitioteille, jotka vielä eivät ole liiken-
nöinnissä. 
25% vaunuista ajotehokkuudella 88-90% 

50% vaunuista ajotehokkuudella 90-93% 

25% vaunuista ajotehokkuudella 93-96% 

 

Jo operoitavalle pikaraitiotielle, jonka kuljettajilla on yli 12 kk 

pitkä ajokokemus. 

25% vaunuista ajotehokkuudella 92-94% 

50% vaunuista ajotehokkuudella 94-96% 

25% vaunuista ajotehokkuudella 96-98% 

Pysäkkiaikojen määrittäminen 

Luokittelu 

 

Hajonta 

 

A, B ja C luokittelu oletettujen poistumis- ja nousumäärien mu-

kaan. 

+ / - 3 sekunnin hajonnalla/pysäkki. 

Kitka 

Normaalikitka 

Kitkan alenema 

 

Arvolla Normal tai Good 

Arvolla Bad 

Suojatiet ja liittymät 

Valo-ohjaamattomat >25 km/h 

 

 

Valo-ohjaamattomat <25 km/h 

 

 

Valo-ohjatut 

 

 
20 km/h nopeusrajoitus, 25 m ennen liittymän tai suojatien al-
kua. 
 
 
15 km/h nopeusrajoitus, 25 m ennen liittymän tai suojatien al-
kua. 
 
 
Pistemäinen nopeuden- tai ajotehokkuudenalenema.  

Kierrosaika ja kalustomäärät Sisältää kääntöajat, operointinopeuden, pysäkkiajat ja ajote-

hokkuuden hajonnalla. Kierrosaika määritetään hajonnat sisäl-

täneen simuloinnin hitaimman ajoajan mukaan. 

Suunnanvaihtopaikkojen varausajat 

Tekninen kääntöaika 

 
Tekninen kääntöaika 3 min huomioidaan. 

Simulointimalli ei ole luotettavasti 

päivitettävissä 

Mallin kilometripaalujärjestelmä ei ole enää ajantasainen, eikä 
uusia elementtejä ole mahdollista sijoittaa oikeille paikoilleen. 

 
 
Työstä valmistunut simulointiohje (liite 1) sisältää tarvittavan tiedon pika-
raitioteiden simulointeja varten. Kun seuraava HSL-alueen simulointimalli 
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rakennetaan, rakennetaan se toivottavasti opinnäytetyön ohjeen mukaan. 
Tällä hetkellä Kruunusillat-hanke etenee, ja simulointiohje pääsee mahdol-
lisesti käyttöön heti, vaikkakin Kruunusillat hankkeen simulointimalli on jo 
tehty.  Kun Kruunusillat-hanke etenee, on saman mallin päivittämistä vii-
meisintä tietoa vastaamaan mahdollista jatkaa sujuvasti. Mikäli näin ta-
pahtuu, ja malli pysyy luotettavana ja luettavana, on opinnäytetyö onnis-
tunut. Parametreille saadaan varmuus aikaisintaan, kun Tampereen Ra-
tikka aloittaa liikennöinnin, ja viimeistään kun Raide-Jokeri sen tekee, ja 
joku tekee siellä mittauksia, joita voidaan vertailla opinnäytetyön tuloksiin.  
 
Työn luonne oli etsiä tietoa kaikilla mahdollisilla tavoilla, ja poimia löydök-
sistä helmet, joista muodostuu työn tulos. Lopputulos on hyvä, vaikkakin 
jättää jälkeensä kohteita jatkotutkimukseen.   

9.2 Jatkotutkimuskohteet 

Onko vuonna 2024, kun Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin, tarve mitata 
pikaraitioliikenteen liikennöinnin simulointien parametreja uudelleen, ko-
timaassa tapahtuvana pikaraitioliikenteenä? Tuolloin olisi mahdollista var-
mistaa ohjeessa (liite 1) ja tässä opinnäytetyössä esitetyt uuden hankkeen 
ajotehokkuusjakaumat todeksi tai epätodeksi.  
 
Tulevaisuudessa olisi mahdollista mitata pysäkkiaikoja pikaraitioliikenteen 
osalta, ja pysäkkiaikojen kalibroinnissa simulointimalliin, olisi mahdollinen 
tarve matkustajatapahtumien laskennalle. Vastaavanlainen laskenta on 
Helsingin kantakaupungin raitiovaunuissa tehty, mutta mikä tulee ole-
maan pikaraitioteiden vastaava?  
 
Kohdassa 6.4.1 on tietoja havainnoista liittyen eroihin eri kuljettajien käyt-
täytymisessä. On epäselvää mitä kaikkea suunnittelupöydän ääressä ei 
osata edes kuvitella raitiovaunun ohjaamossa tapahtuvan, ja miten nämä 
kuljettajien ajattelut, päätökset toimia ja suurimpana kysymyksenä, 
ovatko nämä kaikki ilmiöt kuljettajakohtaisia, vai oppivatko kaikki kuljetta-
jat samaan ajomalliin, kun kokemus karttuu? 
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Esipuhe  

  
Liikennöinnin suunnittelussa simulointi on tärkeä osa-alue. Simuloinnilla saadaan lähtötietoja ka-

lustohankintojen ja varikkojen suunnitteluun, sillä tuotettujen tietojen perusteella pystytään laske-

maan liikennöinnin kustannuksia ja saadaan tärkeää tietoa liikennöinnin palvelutasosta, esimer-

kiksi miten kuljettajien erilaiset ajotavat voivat vaikuttaa liikennöinnin toimivuuteen.  

 

Simulointeja tehdään paljon raitioliikenteen ja pikaraitioliikenteen liikennöinnin suunnittelussa, 

esimerkiksi Opentrack-simulointiohjelmalla, mutta myös muilla ohjelmilla. Useat toimijat käyttä-

vät simulointeja eri käyttötarkoituksiin, mikä tuo haastetta ilman yhteistä ohjeistusta. Simulointi-

tulokset eri hankkeissa, tai jopa saman hankkeen sisällä eivät välttämättä ole verrattavia keske-

nään ilman yhtenäisiä simulointiperiaatteita. 

 

HSL:llä on tämän vuoksi tarve yhtenäisille ohjeille ja parametreille pikaraitioliikenteen liikennöin-

nin simulointeihin. HSL teetti simuloinneille yhtenäisen ohjeen opinnäytetyönä. Opinnäytetyön 

teki liikennealan opiskelija Tom Norrgård Hämeen Ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyön nimi 

on:  

 

Pikaraitioliikenteen liikennöinnin simuloinnin periaatteet.  

 

Simuloinnin validointia varten tarvittavaa kalibroitua nykytilasimulaatiota pikaraitioliikenteen 

osalta ei Suomessa ole vielä saatavilla, jonka takia mallista löytyvät parametrit perustuvat paljolti 

Ruotsin Tvärbanalla tehtyihin mittauksiin ja asiantuntijoilta ja kirjallisuudesta saatuihin tietoihin. 

Ohjeen tekoa varten käytettiin opinnäytetyön aikaista lyhyttä simulointimallia, jolla eri simulointeja 

testattiin. 

 
Ohje on osa opinnäytetyötä, johon ovat ammattitaidollaan tuoneet suurta lisäarvoa HSL:stä Sa-

kari Metsälampi ja Teuvo Syrjälä sekä Ramboll Finland Oy:stä Lauri Räty, Sami Iikkanen ja Juho 

Björkman.   

 

Tämä ohje on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät HSL-alueen pikaraitioliikenteen liikennöin-

nin simulointiin liittyvissä tehtävissä. 

 

 

 

Joukkoliikenneosasto 

HSL 
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1. Ohjeen käyttö ja tarkoitus 
 
Tässä ohjeessa on kuvattu yhtenäiset periaatteet ja reunaehdot pikaraitioliikenteen lii-
kennöinnin simuloinnin periaatteista HSL-alueella. Yhtenäisten periaatteiden avulla si-
mulointien toteuttaminen ja simulointitulosten tulkinta yksinkertaistuvat. Ohjeistuksen 
avulla simuloinneista muodostuu luonnollinen osa hankkeiden suunnittelun elinkaarta, 
aina esisuunnitteluvaiheesta yleissuunnittelun kautta liikennöintiin. Ohjetta käytetään 
mm. seuraavissa käyttötapauksissa: 
 

•  simulointitarpeiden tunnistaminen hankkeen eri vaiheissa 

•  simulointien suunnittelu 

•  liikennöinnin simulointi ja herkkyystarkastelut. 
 
Ohje sisältää huomioita, jotka yksinkertaistavat simulointien tekemistä ja auttavat ym-
märtämään eri simulointiratkaisujen merkitystä. Tulokset yhtenäisillä periaatteilla ra-
kennetulla simulointimallilla, ja yhtenäisin periaattein tehdyistä simuloinneista ovat lä-
pinäkyviä, luotettavampia ja vertailukelpoisia systemaattisesti valittujen simulointiperi-
aatteiden ansiosta. 
 
Ohje on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät HSL-alueen pikaraitioliikenteen liiken-
nöinnin simulointiin liittyvissä tehtävissä. Ohje auttaa valitsemaan sopivan simulointi-
tarkkuuden hankkeiden eri suunnitteluvaiheissa. Ohjeessa käydään läpi simuloinnin ta-
voitteiden vaikutukset simulointien suunnitteluun, miten simulointimalli rakennetaan 
sisällöltään vastaamaan tiettyä tarvetta, riittävän tarkoilla parametreilla. Simuloinneista 
käydään läpi yleisimmät simulointien tarpeet, ja niihin syötettävät parametrit ja hajon-
nat perusteluineen.  
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2. Simulointien tavoitteet ja rajoitteet 
 

2.1 Mitä aiotaan mallintaa, ja mitä mallintamiselta halutaan? 
 

Simulointimallit ja niiden käyttö simuloinneissa eroaa sen mukaan mitä asioita simuloin-
neilla tarkastellaan ja miten yksityiskohtaisesta tarkastelusta on kysymys. Tiettyä tarkoi-
tusta varten tehty simulointimalli ei välttämättä sovellu toiseen tarkoitukseen ilman vai-
kutuksia: 
 

•  simulointimallin muutostarpeisiin 

•  simulointien parametreihin 

•  simuloinnin tuloksiin.  
 

Esimerkiksi pelkissä ajoaikasimuloinneissa ei raiteiden pystykaltevuuksilla ole suurta 
merkitystä. Jos mallinnuksen tarkoitus onkin virrankulutuksen simulointi, on tarkoilla 
pystykaltevuuksilla olennainen merkitys.  
 
2.2 Simulointien rajoitteet 

 
OpenTrack-simulointiohjelmalla on rajoitteita, jotka on hyvä tiedostaa. Esimerkiksi: 
 

•  malli ei huomioi muun liikenteen aiheuttamia viiveitä  

•  malli ei huomioi pysähdysaikojen kasvua matkustajamäärien kasvaessa häiriöti-

lanteissa 

•  malliin syötetty kaluston massa ei huomioi matkustajamäärien vaihtelua 
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3. Mallintaminen 
 

3.1 Kalusto 
 

3.1.1 Yleistä 
 
Kalusto mallinnetaan seuraavien kalustovalmistajan toimittamien lähtötietojen perus-
teella: 

•  vaunun pituus 

•  vetovoimakäyrä 

•  massa  

•  kiihdytys- ja jarrutustehon ääriarvot. 

 

3.1.2 Vetovoimakäyrä 
Vaunun vetovoimakäyrällä määritetään vaunun vetovoima nopeuden mukaan. Myös 
kitkataso on johdettavissa vetovoimakäyrällä. Kuvassa 1 vetovoimakäyrän lisäksi huo-
non kitkan vaikutus vetovoimakäyrään.  
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3.1.3 Käytettävän massan valinta    
 

Kalustovalmistaja määrittää vaunulle eri kuormausindeksejä. Kuormausindeksillä tarkoi-
tetaan vaunun ja matkustajien yhteispainoa, ja eri kuormausindeksit sisältävät eri mää-
rän matkustajia. Koska vaunun massan vaikutus ajoaikaan tyhjän vaunun ja alla mainitun 
kuormausindeksin välillä on noin 1 sekunti/kilometri, tulee simuloinnit tehdä käyttäen 
kalustontoimittajan toimittamaa kuormausindeksiä seuraavin ehdoin: 
 

•  kaikki istumapaikat käytössä 

• seisomapaikoilla 5 matkustajaa/m².  
 
Matkustajalla tässä tarkoitetaan 75 kg painavaa aikuista. Matkustajamäärien ollessa tie-
dossa, voidaan käyttää kalustovalmistajan toimittamista tiedoista matkustajakuormi-
tusta vastaavaa kuormausindeksiä.  
 
3.1.4 Kaluston tekninen kääntöaika 

 
Tekninen kääntöaika on vaunun suunnanvaihtoon kuluva aika. Kääntöaika sisältyy kier-
rosaikaan, jonka perusteella määritetään myös mm. kalustotarve. Tekninen kääntöaika 
voi vaihdella eri kalustotyyppien välillä, eikä kalustotoimittajien ilmoittama minimikään-
töaika suoraan ole aina oikea vaihtoehto simulointiin. Kaluston tekninen kääntöaika si-
sältää aina vaunun laitteiston sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen ja kuljetta-
jan siirtymän toimintoineen.  
 

Taulukko 1. Vaunun tekninen kääntöaika. 

Laitteiston sammuttaminen ja uudelleen 
käynnistäminen 

Vähintään 1 minuutti 

Kuljettajan siirtymä toimintoineen Vähintään 1 minuutti 

Kuljettajan tekemät ajotietokoneen, ka-
meroiden ja aikataulun tarkastukset en-
nen liikkeellelähtöä 

n. 30 sekuntia 

 
Ruotsissa Tvärbanalla 27.1-29.1.2020 tehtyjen mittausten perusteella realistinen aika 
suunnanvaihdolle on 3 minuuttia.  
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3.2 Infran mallintaminen  

 
Ratainfra rakennetaan OpenTrack-simulointiohjelmassa ajosuunnasta riippumatta si-
mulointimalliin vasemmalta oikealle, ja eri osuudet sijoitetaan allekkain.  
 

 

Kuva 2, Mallin rakennus vasemmalta oikealle 

 
3.2.1 Mallin dokumentointi 

 
Simulointimalli dokumentoidaan esimerkiksi Excelillä. Dokumentoinnista käy ilmi mallin element-

tien ja solmujen sisältämät tiedot sijaintipisteiden välillä.  

 

Kuva 3, Esimerkki simulointimallin dokumentoinnista 
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3.2.2 Sivutus ja mittakaava 

 
Simuloinnin seuraamisen selkeyden takia malli rakennetaan eri sivuille. Pitkän yhtenäi-
sen sivun vierittäminen ja samanaikainen simuloinnin seuraaminen ei ole mahdollista, 
mutta sivun vaihto vaunun tullessa edellisen sivun päähän onnistuu.  
 
Mallinnus alkaa mallin pituutta ja tilantarvetta hahmottavan mittakaavan valinnalla niin, 
että mallinnetaan yhdelle riville enintään 1 kilometrin mittainen osuus, ja enintään 4 
osuutta (4 kilometriä) yhdelle sivulle. Mittakaavan valinnan tarkoituksena on huolehtia, 
etteivät elementit mallissa tule etäisyyksien takia liian lähelle toisiaan. Siten mallia on 
helpompi lukea. 
 
Mittakaavaa havainnollistamaan tehdään mittaviiva (kuva 4). 
 

 

Kuva 4, Mittaviiva 
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3.2.3 Merkinnät ja selitteet 

 
Selkeyden vuoksi malliin merkitään mm. kilometripaalut, nopeusrajoituksen muutokset, 
pysty- ja vaakageometrian muutoskohdat, suojatiet ja ylityspaikat sekä liittymät. Mer-
kintää suositellaan tekemään kuvassa 4 esitetyllä tavalla. 
 

 

Kuva 5, Merkintöjen selitteet 

 
3.2.4 Elementtien sijaintipisteiden määrittäminen 

 
Eri elementit sijoitetaan malliin oikeille sijainneilleen, ja niiden oikeasta sijainnista huo-
lehditaan mallia muokatessa. Elementit merkitään malliin ohjeistuksen mukaisesti, ja 
niiden alku- ja loppupisteet tai opastin nimetään elementin mukaan. Tämä helpottaa 
mallin luettavuutta.  
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4. Ratageometrian mallintaminen 

 
4.1 Nopeusrajoituksen valinta 

 
Radan nopeusrajoitus mallinnetaan vastaamaan sellaista nopeusprofiilia, jolla mallin-
nettavan raitiotieliikenteen on suunniteltu liikennöitävän. Nopeusrajoituksessa on huo-
mioitava: 

•  radan mitoitusnopeus, joka määräytyy radan suurimman sallitun nopeuden 
(esimerkiksi kadun nopeusrajoitus) perusteella 

•  suunnittelunopeus, joka sisältää ratageometrian asettamat rajoitteet (esimer-
kiksi suurin sallittu nopeus kaarteissa ja vaihteissa) 

•  operointinopeus, joka sisältää nopeutta rajoittavat tekijät (esimerkiksi näke-
mät, nopeus suojateillä ja liittymissä sekä pysäkkialueilla, erilliset muut no-
peusrajoitukset).  

 
Operointinopeudessa huomioidaan myös matkustusmukavuuteen ja kaluston kestävyy-
teen vaikuttavat tekijät. Operointinopeus määritetään niin, että simuloinnissa ei ilmene 
lyhytaikaisia teräviä kiihdytyksiä ja jarrutuksia (kuvassa 6 ympyröityinä). Jos teräviä kiih-
dytyksiä ja jarrutuksia ilmenee, alennetaan kyseisen kohdan operointinopeutta niin, että 
ajonopeus pysyy tasaisena, eikä terävää lyhytaikaista kiihdytystä ei tapahdu.  
 
Operointinopeuden määrittelyssä huomioidaan kaikki pikaraitioliikenteen nopeuteen 
vaikuttavat tekijät, ja se perustuu radan eri kohdissa eri tekijöihin. Operointinopeus ku-
vaa aina radalle asetettavaa nopeusrajoitusta tai joissain paikoissa myös sitä matalam-
paa nopeutta, jota kuljettajat todennäköisesti kohdassa ajaisivat. Kuva 6 havainnollistaa 
nopeus-matka -kuvaajassa eri tekijöiden vaikutuksia nopeuteen. 
 
Operointinopeutta käytetään HSL-alueen pikaraitioliikenteen liikennöinnin mallinnuk-
sessa.  
 

 

Kuva 6, Nopeus-matka kuvaaja, joka havainnollistaa vaunun nopeudenvaihtelua ja siitä huomioitavia 
kohtia 
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4.2 Kaarrenopeuden valinta 

 
Kaarteiden nopeudet mallinnetaan kulloinkin voimassa olevan raitioteiden suunnitte-
luohjeistuksen mukaisina. Nopeus määritetään pääkaaren kaarresäteen mukaan, kat-
taen myös siirtymäkaarteet. Mikäli kaarteen kallistus ei ole tiedossa, käytetään kallista-
mattoman (kallistus 0 mm) radan ohjearvoja.  
 
Taulukko 2 esittää toistaiseksi käytössä olevan HKL:n raitioteiden suunnitteluohjeen mu-
kaiset kaarteiden nopeudet ja pääkaarteiden vähimmäissäteet, kallistuksen ollessa 0 
mm.  
 
Taulukko 2. Kaarrenopeuden valinta 

Kaarresäde m 0-25 26-45 46-100 101-178 179-279 280-402 403-547 

Nopeus km/h 15 20 30 40 50 60 70 

 
Kallistetun kaarteen nopeus tarkastetaan kulloinkin voimassa olevasta raitioteiden 
suunnitteluohjeistuksesta. 
 
4.3 Pystygeometrian käyttö ja kuvaaminen 
 
Pystykaltevuudet syötetään malliin raiteistokaavion tietojen mukaan. Pystykaltevuuk-
sien mallintaminen poikkeaa simuloinnin tarkkuustason mukaan. Periaate on kuvattu 
taulukossa 3.  
 
Taulukko 3. Pystykaltevuuden vaihtoehdot 

Pystykaltevuuksien mallin-
nusperiaate 

Simuloinnin tarkoitus 

Tarkasti koko raiteiston 
matkalta 

Tarkoituksena simuloida myös sähkönsyöttöä 

Sijaintikohtaisesti Ajoaikasimulointien yhteydessä, kun tietty sijainti on 
tarpeen simuloida tarkemmin 

Ei ollenkaan Tarkoituksena on simuloida vain ajoaikasimulointeja 

 
Sijaintikohtaisesti pystykaltevuudet syötetään malliin vain niihin sijainteihin, joissa 
niillä on vaikutus liikennöintiin.  Periaate kuvattu taulukossa 4.  
 
Taulukko 4. Pistemäinen pystykaltevuus 

− Kohteen  
luonne 

− Operointinopeus − Malliin syötettävä 
pystykaltevuus 

− Vähintään 300 metriä pitkä osuus − Yli 50 km/h − Vähintään 5% 

− 0-20 km/h nopeusrajoitusalueen jäl-
keen 

− Yli 50 km/h − Vähintään 5% 
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4.4 Raiteenvaihtopaikat ja vaihteet 
 
Nopeusrajoitukset vaihteissa ja raideristikoissa mallinnetaan ratainfran mukaisilla no-
peuksilla. Alla esitetty Raide-Jokerissa käytettyjä vaihdenopeuksia: 
 

•  myötävaihteessa 25 km/h tai raiteistotekniikan salliessa nopeusrajoituksen 
mukaan linjanopeudella. Vaihteen ollessa auki-ajettava 20 – 30 km/h. 

•  vastavaihteessa 15 km/h. 

•  matalauraiset vaihteet mallinnetaan ratainfran mukaisina. 
 

4.5 Pysäkit 
 
Pysäkit merkitään malliin ja niiden solmut yhdistetään pysäkkialueeksi (kuvassa 7 esi-
tetty vaaleansinisellä ja sinisellä). Pysäkkialueen nopeus rajoitetaan nopeudenrajoitti-
min (kuvassa 7 esitettynä keltaisella), joille annetaan 20 km/h nopeusrajoitus, tai rata-
verkon haltijan määrittämä nopeusrajoitus. Pysäkkialeen viimeiseen solmuun asetetaan 
lähtöopastin.  
 

 

Kuva 7, Esimerkki pysäkin kuvaamistavasta 
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4.6 Suojatiet, ylityspaikat ja liittymät  
 
Erikseen pikaraitioliikenteelle suunnattua nopeuden ja näkemävaatimusten ohjeistusta 
suojateille ja liittymille ei Suomessa ole. Kuljettajat huomioivat liittymät ja suojatiet ja 
niiden näkemät ajotavassaan, minkä takia näkemäalue ennen liittymää tai suojatietä, ja 
mahdollinen kiihdytys jo ennen liittymän täydellistä ylitystä on huomioitava mallinnuk-
sessa. 
 
Valo-ohjaamattomien suojateiden, ylityspaikkojen ja liittymien kohdalle asetetaan 20 
km/h nopeusrajoitus. Rajoitus määritetään alkamaan suojatien tai liittymän alkupis-
teestä ja päättymään suojatien tai liittymän keskipisteen kohdalle. Jos kohdassa on huo-
not näkemät, asetetaan nopeusrajoitus alkamaan 25 m ennen suojatietä, ylityspaikkaa 
tai liittymää. 
 
Valo-ohjattujen suojateiden, ylityspaikkojen ja liittymien kohdalle asetetaan nopeusra-
joitus taulukon 5 mukaan: 
 
Taulukko 5. Liittymien nopeusrajoitukset. 

− Operointinopeus 
liittymässä 

− Malliin kuvattava 
liittymän nopeusra-
joitus 

− Alle 30 km/h − 20 km/h 

− 30 – 40 km/h − 30 km/h 

− 40 – 60 km/h − 40 km/h 

− Yli 60 km/h − 50 km/h 

 
Suojatiet, ylityspaikat ja liittymät merkitään malliin kohtien 3.2.3 ja 3.2.4 mukaisesti. 
 
Valo-ohjattujen liittymien viiveet mallinnetaan kohdan 5.4 mukaisesti, ja ne merkitään 
malliin kohdan 3.2.3, ja niiden vaikutus nopeuteen huomioidaan alueellisella nopeuden 
alentamisella tai ajotehokkuuden alentamisella.   
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5. Mallin parametrit 

 
5.1 Ajotehokkuuden valinta 

 
Kuljettajakohtaisia ajotapaeroja mallinnetaan ns. ajotehokkuudella. Ajotehokkuus voi-
daan määrittää jakaumana, jossa ajotehokkuus vaihtelee.  
 
HSL-alueella pikaraitioliikennettä simuloidessa, ajotehokkuuksille käytetään eri hajon-
toja, riippuen simuloitavan liikenteen luonteesta. Ajotehokkuushajonnat 1 ja 2 perustu-
vat Ruotsin Tvärbanalla tehtyihin mittauksiin, ja ajotehokkuushajonta 3 on yleisesti käy-
tetty ajotehokkuushajonta.  
 
1. Ajotehokkuushajonta jo operoitavalle pikaraitioliikenteelle, jossa huomioitu n. 10% 
osuus kuljettajista, joiden ajokokemus on vielä suppea. Käytetään jo operoitavien pika-
raitioteiden simulointeihin: 

 
Taulukko 6. Ajotehokkuus 1 

− Osuus vaunuista % − Ajotehokkuus % 

− 10 − 88 – 90 

− 20  − 90 - 93 

− 50 − 93 – 96 

− 20 − 96 – 98  

 
2. Ajotehokkuushajonta uudelle hankkeelle, jossa huomioitu, ettei yksikään kuljettaja 
omaa laajamittaista kokemusta ajettavasta pikaraitiotiestä. Huomioitu silti, että osalla 
kuljettajista on jonkinasteinen kokemus muista raitioteistä. Käytetään simuloidessa uu-
sia pikaraitioteitä ja pikaraitioteitä, jotka vielä eivät ole liikennöinnissä: 

 
Taulukko 7. Ajotehokkuus 2 

− Osuus vaunuista % − Ajotehokkuus % 

− 25 − 88 – 90 

− 50 − 90 – 93 

− 25 − 93 – 96 

 
3. Kokemusperusteiseen tietoon perustuva, yleisimmin pikaraitioliikenteen simuloin-
neissa käytetty ajotehokkuushajonta. Käytetty useissa hankkeissa ja eri maissa. Käyte-
tään simuloinneissa jo operoitavalle pikaraitiotielle, jonka kuljettajilla on yli 12 kk pitkä 
ajokokemus. 
 
Taulukko 8. Ajotehokkuus 3 

− Osuus vaunuista % − Ajotehokkuus % 

− 25 − 92 – 94 

− 50 − 94 – 96 

− 25 − 96 – 98 
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5.2 Pysäkkiaikojen määrittäminen 
 
Pysäkkiaikoina käytetään Helsingin raitiotieverkostolla tehtyihin mittauksiin perustuvaa 
A, B ja C luokittelua, jossa pysäkit on jaettu pysäkkiaikojen mukaan kolmeen luokkaan 
keskimääräisten matkustajien poistumis- ja nousumäärien mukaan. Lähtötietoina voi-
daan käyttää joko mitattuja matkustajamäärätietoja (jos saatavilla) tai liikenne-ennus-
teen pysäkkikohtaisia matkustajamäärätietoja.  
 
Esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa pysäkkiaikoina voidaan simuloinneissa käyttää pysäk-
kiaikoina vakioaikoja kussakin luokassa.  
 
Tarkasteltaessa liikennöintiä yksityiskohtaisemmin, voidaan pysäkkiajoissa käyttää ha-
jontaa, joka kuvaa matkustajatapahtumien keston vaihtelua. Hajonnalla pysäkit luokitel-
laan simulointimalliin + / - 3 sekunnin hajonnalla, taulukon 9 esittämällä tavalla.  
 
Taulukko 9. Pysäkkiajat 

Pysäkkiluokittelu Nousua ja poistumista / pysäh-
dys 

Pysäkkiajat vakiona 
[sekuntia] 

Pysäkkiajat hajonnalla [se-
kuntia] 

A Alle 40 kpl 20 17 - 23 

B 40 - 80 kpl 25 22 – 28 

C Yli 80 kpl 32 29 - 35 

 
5.3 Kitka 
 
Kitkan heikentyminen vaikuttaa vaunun kiihtyvyyteen. Kitkan aleneman simuloinneilla 
tarkastellaan ajoaikojen ja kierrosajan herkkyyttä. Raitiovaunun kitkanaleneman vaiku-
tus ajoaikaan simuloinnissa on pieni, johtuen useista vetävistä pyöristä. OpenTrack si-
sältää valmiit nopeuden mukaan muuttuvat kitkakertoimet Good, Normal ja Bad, joita 
käytetään seuraavalla periaatteella: 
 

• simuloinnit tavallisella/hyvällä kitkalla (esimerkiksi ajoaikasimuloinnit) arvolla 

Normal 

• kitkanaleneman herkkyystarkastelut arvolla Bad.  
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5.4 Liikennevalo- ja liittymäviiveet 
 
Liikennevalo- ja liittymäviiveiden mallintamisen tarkoitus on kuvata simuloinnissa viivei-
den aiheuttamaa ajoajan vaihtelua. Viiveet huomioidaan todennäköisyyksiin perustu-
vina muuttujina, muuttamalla nopeusrajoitusta tai ajotehokkuutta pistemäisesti. 
 
Jos viiveet huomioidaan nopeusrajoitusta muuttamalla, liittymät ylitetään 20 km/h no-
peudella. Jos operointinopeus on 25 km/h tai alempi, niin liittymät ylitetään 15 km/h 
nopeudella. Rajoitus määritetään päättymään suojatien tai liittymän keskipisteen koh-
dalle. 
 
Liittymien vaikutukset ajoaikojen vaihteluihin voidaan arvioida rakentamalla muuta lii-
kennettä huomioivalla mikrosimulointiohjelmalla (esim. Vissim) vastaava malli, jolloin 
ajoajat voidaan määrittää OpenTrackilla, ja liittymäviiveet Vissimillä. Tällöin liittymävii-
veet syötetään OpenTrack:iin joko mediaaniviiveenä tai viivejakaumana Vissim-tulosten 
perusteella. Vissim-ohjelmasta saatavissa viiveissä huomioidaan ainoastaan vaunun py-
sähdyksissä oloaika.  
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6. Simuloinnit 
 

6.1 Simulointien lähtökohdat ja luotettavuuden arviointi 
 
Liikennöintikäytössä olevilla pikaraitioteillä nykytilanteen simuloinnit kalibroidaan reaa-
limaailmasta mitatun ajoaikadatan avulla. Uuden hankkeen simulointimalli ei ole liiken-
nöitävän lailla kalibroitavissa, joten uuden hankkeen epävarmuustekijät minimoidaan 
seuraavia periaatteita noudattaen: 
 

•  mallit rakennetaan luotettavasti ja niihin tehdään laadunvarmistus 

•  Vissim-ohjelmalla voidaan hankkia tietoa liittymäviiveistä ja sekaliikennealuei-

den viiveistä 

•  simuloidaan myös vaihtoehtoisella kalustolla 

•  simulointeja tehdään riittävästi erilaisilla ajotehokkuus, pysähtymis- ja viiveha-

jonnoilla. 

 
Simuloimalla OpenTrack-simulointiohjelmalla yhteensä 100 vaunulla, saadaan riittävä 
määrä tietoa, vaikka malli sisältäisi eri hajontoja.  
 
6.2 Ajoaikasimuloinnit 
 
Ajoaikasimulointien käyttötarkoituksia ovat mm. vuorovälien tarkastelut ja aikataulu-
suunnittelu. Lisäksi ajoaikasimuloinnilla arvioidaan hankkeiden tiedottamista varten 
mm. todennäköistä matka-aikaa, jota käytetään myös liikenne-ennustemalleissa (mm. 
Emme). Ajoaikasimuloinnit tehdään halutulle osuudelle tai koko radan mitalle seuraa-
villa lähtökohdilla: 

• ajotehokkuushajonta valitaan hankkeen suunnittelutarkkuuden mukaan koh-

dan 5.1 mukaisesti 

• kaluston arvot lähtötietojen mukaisesti mm. vaunun vetovoimakuvaaja ja mak-

simikiihtyvyys 

• vaihteiden aiheuttamat nopeusrajoitukset kohdan 4.3 mukaisesti 

• operointinopeus sisältäen nopeutta alentavat tekijät mm. nopeusrajoitukset 

liittymissä ja suojateiden kohdalla 

• pysäkkiajat kohdan 5.2 mukaisesti.  
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6.3 Kalustomäärät ja kierrosaika 
 
Kalustonarviointia ei tehdä liian optimistisesti, vaan se perustuu hajonnoin ajettuihin 
useisiin simulointituloksiin. Kalustomäärän arvioinnissa käytetään molempien suuntien 
ajoaikasimuloinnin tietoja, joihin lisätään molempien päätepysäkkien kääntöaika ja tar-
vittava pelivara.  
 
Pelivaralla (elpymisajalla) pyritään varmistamaan aikataulutetun liikenteen luotetta-
vuus. Pelivara muodostuu siten, että linjasivuittaisten ajoaikojen hajonnasta huolimatta 
valtaosa vaunuista ehtii lähteä ajallaan lähtöpysäkiltä. HSL-simuloinneissa pelivara suun-
nitellaan siten, että vähintään 95% vaunuista ehtii ajallaan seuraavalle lähdölleen.  
 
Kääntöaika lasketaan suunnanvaihtopaikan raidejärjestelyiden mukaisesti, huomioiden 
vaunun siirtymät suunnanvaihtopaikan ja pysäkin välillä. Lähtökohdat kalustonarvioin-
nin ja kierrosajan simulointeihin: 
 

• kierrosajan on oltava vuorovälin kanssa jaollinen 

• simulointi tehdään operointinopeudella 

• ajotehokkuus hajonnalla kohdan 5.1 mukaisesti 

• pysäkkiajat hajonnalla kohdan 5.2 mukaisesti 

• kierrosaika määritetään hajonnat sisältäneen simuloinnin hitaimman ajoajan 

mukaan. 
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6.4 Suunnanvaihtopaikkojen varausajat ja toimivuus 
 
Suunnanvaihtopaikan varausajat ovat erilaiset eri suunnanvaihtoratkaisuilla.  
 
Taulukko 10, Suunnanvaihtopaikkojen varausajat 

Etukääntö 

• raiteen-

vaihto tapahtuu ennen 

pysäkkiä ja suunnan-

vaihto tapahtuu pysä-

killä  

• Vaunun saapuminen pysäkille 

• Matkustajatapahtumat ovat käynnissä. koko pysähty-
misajan 

• Kuljettajan siirtyminen ja ajosuunnan vaihto 

• Vaunun lähtö pysäkiltä 

Takakääntö 

• pysäkki 

ennen raiteenvaihtoa, 

suunnanvaihto tapah-

tuu pysäkin ja rai-

teenvaihdon jälkeen 

(takana) 

• Vaunun saapuminen pysäkille 

• Matkustajien poistuminen 

• Vaunun siirtyminen kääntöraiteelle 

• Kuljettajan siirtyminen ja ajosuunnan vaihto 

• Vaunun siirtyminen lähtöraiteelle 

• Matkustajien nousu 

• Vaunun lähtö pysäkiltä 

 
Vaunun tekninen kääntöaika huomioidaan suunnanvaihtopaikan varaamisajassa. 
 
Taulukko 11, Teknisen kääntöajan tapahtumat 

Vaunun tekniseen kääntöaikaan sisältyy • Vaunun pysähtyminen 

• Vaunun virran katkaisu 

• Kuljettajan siirtyminen ja ajosuunnan vaihto 

• Vaunun virtojen käynnistäminen tapahtumineen 

 
HSL-alueen pikaraitioliikenteen mallinnuksissa, suunnanvaihtopaikoilla on lähtökoh-
tana: 
 

•  vaunun tekninen kääntöaika on 3 minuuttia 

•  vaihteiden nopeudet 

•  suunnanvaihtopaikan, vaihteen ja pysäkin väliset etäisyydet 

•  etukääntö-vaihtoehdossa matkustajatapahtumat voivat tapahtua teknisen 

kääntöajan aikana. 
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6.5 Pysäkin lisääminen tai poistaminen 
 

Pysäkin lisääminen tai poistaminen voi tulla kyseeseen suunnitteluvaiheessa. Kummallakin toi-

menpiteellä on merkitys ajo- ja kierrosaikaan. Pysäkinpoistolle herkkyystarkastelun tulokset tau-

lukossa 12. Tarkastelumenetelmä: 

 

•  vaunu ajaa nopeusrajoituksen mukaan pysäkin ohitse 

•  tarkastelussa käytettiin yhtä pysäkkiä, jonka ympäristöä muutettiin tiettyyn no-

peuteen.   

 

Taulukko 12. Pysäkin poisto ja lisäys 

Ajonopeus km/h 30 40 50 

Pysäkkiaika sekuntia  25 25 25 

Ajoaika lyhenee sekuntia 32 37 40 

 

Mikäli pysäkin tarpeellisuus on epävarmaa, rakennetaan se simulointimalliin pysäkkivarauk-

sena, jolloin molemmat vaihtoehdot ovat simuloitavissa heti. Mikäli pysäkkiä ei tulisi, pystyy sen 

varauksen simulointimallista poistamaan, mutta elementtien lisääminen jälkeenpäin on työlästä.  

 

7. Simulointimallin elinkaari 
 
Simulointimalli voi useiden päivitysten myötä kehittyä tilanteeseen, jossa se ei enää ole 
luotettavasti päivitettävissä. Ennalta ei voi sanoa kuinka monta päivitystä yksi malli kes-
tää, jokaisen mallin ja päivityksen ollessa yksilöllinen. Simulointimalli, joka ei täytä tau-
lukon 13 vaatimuksia, ei ole riittävän luotettava liikennöinnin mallinnukseen.  
 
Taulukko 13, Mallin elinkaari 

Simulointimalli 
on       luotetta-
vasti päivitettä-
vissä 

• mallin sisältämä kilometripaalujärjestelmä on ajantasai-
nen. 

• uusia elementtejä on mahdollista sijoittaa oikeille paikoil-
leen.  

• elementtien väliset etäisyydet ovat oikeat. 
 

Simulointimalli 
korvataan uu-
della  

• mallin kilometripaalujärjestelmä ei ole enää ajantasainen. 

• uusia elementtejä ei ole mahdollista sijoittaa oikeille pai-
koilleen. 

• solmujen sijainnissa on heittoa, eivätkä tulokset ole 
käyttökelpoisia. Mallista on tällöin tullut useiden päivitysten 
myötä liian vaikeaselkoinen, eikä elementtejä saada sijoitet-
tua tarkoille sijainneille.  
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8. Mallinnuksen käyttö suunnittelussa hankkeen eri vaiheissa 
 
Tietyissä suunnitteluvaiheissa, on tarve erilaisille toiminnantarkasteluille, jolloin mallin-
nuksen tuloksia käytetään päätösten tekoon hankkeen edetessä. Ymmärretään miten 
yksi mallinnustulos voi vaikuttaa aiemmin simulointien perusteella tehtyihin johtopää-
töksiin. Esimerkiksi raiteiston infran tarkentuessa on uusille ajoaikatiedoille tarve, jolla 
on suora vaikutus mm kalustonhankintaan.  
 

Taulukko 14. Hankkeiden eri vaiheet 

Esisuunnittelu. Vaihe sisältää yleensä 
useita vaihtoehtoja hankkeesta, joista si-
muloimalla tuotetaan lisätietoja vaihto-
ehtojen valintaan. 

• Kalustotarpeen arviointi 

• Kierrosajan arviointi 

• Infran muutosten vaikutusten arviointi 

Yleissuunnittelu. Tarkemman suunnitte-
lun vaihe, jossa hankkeen tarkentuessa 
vaihtoehdot vähenevät. Mallinnukset 
tarkkoja. Hyväksytyn yleissuunnitelman 
jälkeen suunnittelu on jo yksityiskoh-
taista.   

• Tarkempi kalustotarpeen arviointi 

• Infran muutosten vaikutusten arviointi 

• Nopeusrajoitusmuutosten arviointi 

• Ajoaikojen arviointi (kierrosaika, vuoroväli, pysäkkiajat) 

• Kustannuslaskelman arviointi 

• Energian kulutuksen arviointi 

• Ajotehokkuushajonta 

Rakennussuunnittelu. Vaihe sisältää yksi-
tyiskohtaista suunnittelua ja vaativia pää-
töksiä kuten kalustoarviot, joissa mallin-
nus on tukemassa päätöksen tekoa. Simu-
lointien oltava tarkkoja ja yksityiskohtai-
sia.  

• Tarkka kalustotarpeen arviointi 

• Kustannuslaskelman arviointi 

• Nopeusrajoitusmuutosten arviointi 

• Ajoaikojen arviointi (kierrosaika, vuoroväli, pysäkkiajat) 

• Energian kulutuksen arviointi 

• Ajotehokkuushajonta 

• Herkkyystarkastelut 

• Kääntöpaikka operointi 

• Kitkanaleneman tarkastelu 

• Häiriötilanteiden tarkastelu 

Toteutussuunnittelu. Urakoiden aikaista 
suunnittelua. Infran muutokset enää pie-
niä. Loppuvaiheessa alkaa linjan koeajot. 
Liikennöinnin henkilökuntaa rekrytoi-
daan. Rahoituspäätös on saatu, ja kalusto 
tilataan. 

• Nopeusrajoitusmuutosten arviointi 

• Herkkyystarkastelut 

• Ajoaikojen arviointi (kierrosaika, vuoroväli, pysäkkiajat) 

• Energian kulutuksen arviointi 

• Matkustusmukavuuden arviointitarkastelu 

• Liikennöinnin alkuvaiheen muutosten tarkastelu 

• Energian kulutuksen arviointi 

Käytön / operoinnin aikainen suunnit-
telu. Mallinnukset pitkälti eri häiriötilan-
teiden toimintamalleja, ja uuden kaluston 
vaikutuksia ajoaikaan.  

• Aikataulujen suunnittelu 

• Herkkyystarkastelut 

• Vuorovälin muutosten arviointi 

• Pysäkkiaikojen muutosten arviointi 

• Häiriötilanteiden tarkastelu 
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9. Yhteenveto 
 

Simulointiohje käy läpi tärkeimmät mallinnettavat tekijät, ja keskeisimpien simulointien tekotavan 

ja tarvittavia parametrejä. Ohjeen sisältö on tiivistetty taulukoissa 15. Taulukko toimii myös muis-

tilistana simulointeja tehdessä, ja työtä nopeuttavana tarkastuslistana mallinnusta ja simulointia 

tehdessä. 

Taulukko 15. Tiivistelmä ohjeen parametreista.   

Simulointiperiaatteet 
 

               

Kaluston ominaisuudet 

Kaluston tekninen kääntöaika 

Vaunun massa  

 

 

 

Kalustonvalmistajan lähtötiedoista 
3 minuuttia 
Kalustonvalmistajan lähtötiedoista oikea kuormausindeksi:  

• Kaikki istumapaikat käytössä 

• Seisomapaikoilla enintään 5 matkustajaa/m². Matkus-

taja = 75 kg  

Ajotehokkuuden valinta 

Ajotehokkuus 1 

 

 

 

 

 

 

Ajotehokkuus 2 

 

 

 

 

 

 

Ajotehokkuus 3 

 

Valitaan tilanteeseen oikea ajotehokkuushajonta. 

Jo operoitavalle pikaraitioliikenteelle 

− Osuus vaunuista % − Ajotehokkuus % 

− 10 − 88 – 90 

− 20  − 90 - 93 

− 50 − 93 – 96 

− 20 − 96 – 98  

 

Uusille pikaraitioteille ja pikaraitioteille, jotka vielä eivät ole liiken-

nöinnissä 

− Osuus vaunuista % − Ajotehokkuus % 

− 25 − 88 – 90 

− 50 − 90 – 93 

− 25 − 93 – 96 

 

− Jo operoitavalle pikaraitiotielle, jonka kuljettajilla on yli 12 kk pitkä ajoko-
kemus 

− Osuus vaunuista % − Ajotehokkuus % 

− 25 − 92 – 94 

− 50 − 94 – 96 

− 25 − 96 – 98 −  
Kitka 

 

Normaalikitka 

Kitkan alenema 

 

 

Arvolla Normal  

Arvolla Bad 

Suojatiet, ylityspaikat ja liittymät 

 

Valo-ohjaamattomat  

 

Huono näkemä (valo-ohjaamaton) 

 

Valo-ohjatut liittymät  

 

 
 
20 km/h 
 
Nopeusrajoitus alkamaan 25 m ennen suojatietä, ylityspaikkaa tai liitty-
mää 
 

− Operointinopeus liitty-
mässä 

− Malliin kuvattava liittymän nopeusra-
joitus 

− Alle 30 km/h − 20 km/h 

− 30 – 40 km/h − 30 km/h 

− 40 – 60 km/h − 40 km/h 

− Yli 60 km/h − 50 km/h 
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