
AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Olga Perasto-Bernitz

PÄÄKAUPUNKISEUDUN MATKA-AIKATUTKIMUSTEN
YHTEENSOVITTAMINEN

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi
diplomi-insinöörin tutkintoa varten
Espoo 1.11.2010

Työn valvoja: Professori Tapio Luttinen
Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Åsa Enberg





AALTO-YLIOPISTO
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
PL 11000, 00076 Aalto
http://www.aalto.fi

DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

Tekijä:        Olga Perasto-Bernitz

Työn nimi: Pääkaupunkiseudun matka-aikatutkimusten yhteensovittaminen

Tiedekunta: Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Laitos:        Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos

Professuuri:           Liikennetekniikka Koodi:   Yhd-71

Työn valvoja:         Professori Tapio Luttinen

Työn ohjaaja(t):     Diplomi-insinööri Åsa Enberg

Pääkaupunkiseudulla tehdään matka-aikatutkimuksia, joiden avulla seurataan liikenteen
kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä arvioidaan liikenneväylien parantamistarvetta.
Ajoneuvoliikenteen matka-aikoja voidaan seurata ja mitata eri menetelmin.

Pääkaupunkiseudulla matka-aikoja mitataan kahdella menetelmällä: rekisterikilpien
automaattiseen tunnistukseen perustuvalla kamerajärjestelmällä ja kelluvan auton
menetelmällä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto käyttävät mittauksissaan kelluvan
auton menetelmää ja Liikenneviraston tieosasto (ent. Tiehallinto) käyttää Digitraffic-
kamerajärjestelmää.

Työn päätavoitteena oli selvittää ja antaa suosituksia HSL:lle, voidaanko jatkossa matka-
aikatutkimuksissa ottaa käyttöön yhdistetty menetelmä, jossa pääväylien matka-
aikamittauksissa käytetään kamerajärjestelmästä saatavaa aineistoa ja katuverkkojen
osuutta mitataan edelleen kelluvan auton menetelmän avulla. Tarkastelu perustui eri
matka-aikatutkimusten aineistojen analysointiin, jossa tutkittiin aineistojen luotettavuutta ja
laatua sekä verrattiin niitä keskenään.

Työn kirjallisuusosassa perehdyttiin matka-aikamittausmenetelmiin liittyvään kirjallisuuteen
sekä kerrottiin yleisistä matka-aikatutkimusten menetelmistä maailmalla. Sen jälkeen
kuvattiin yksityiskohtaisesti pääkaupunkiseudulla tehtäviä ajoneuvoliikenteen matka-
aikatutkimusmenetelmiä. Tutkimusosassa tarkasteltiin ensin HSL:n matka-aikamittaus-
aineistoja, mm. laskettiin yleisimpiä tunnuslukuja. Sitten HSL:n aineistoja verrattiin sekä
kamerajärjestelmän että KSV:n matka-aikamittausaineistoihin. Tutkimusosan lopussa
arvioitiin kamerajärjestelmän laatua sekä esitettiin ehdotuksia HSL:n matka-aikamittausten
korvaamiseksi kamerajärjestelmällä ja KSV:n kelluvan auton mittauksilla.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun Digitraffic-kamerajärjestelmän toimin-
nassa on ajoittain satunnaisia häiriöitä, mm. informaatiokatkoja, jotka vaikuttavat
kamerajärjestelmästä saatavan informaation laatuun. Kamerajärjestelmän tuottama matka-
aikamittausaineisto on sinänsä hyvää, jos vain kamerajärjestelmä toimii oikein. Näin ollen
tällä hetkellä kamerajärjestelmästä saatavan informaation hyödyntäminen HSL:n matka-
aikatutkimuksissa on mahdollista ottamalla huomioon satunnaiset toimintahäiriöt. HSL:n ja
KSV:n aineistojen vertailutulokset osoittivat, että HSL:n mittausaineistoja voidaan korvata
KSV:n mittausaineistoilla.
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TERMIT JA KÄSITTEET
Keskimääräinen matkanopeus – liikenneyksiköiden väylän osalla tarkasteluaikana kul-
kemien etäisyyksien summa jaettuna matka-aikojen summalla.

Linkki – määritelty tässä työssä (pää)liittymävälinä, nimitystä käytetään yleisesti myös
esim. kahden mittauspisteen välisestä tieosuudesta.

Nopeuksien matkajakauma – tarkasteltavalla väylän osalla tietyllä hetkellä kulkevien
liikenneyksiköiden nopeuksien jakauma.

Matkajakauman keskinopeus – nopeuksien matkajakauman aritmeettinen keskiarvo.

Matka-ajan estimointi – määrätyn tiejakson keskimääräisen matka-ajan arviointi.

Matkanopeus (travel speed) – liikenneyksikön tarkasteltavalla väylän osalla kulkeman
matkan pituuden ja siihen käytetyn ajan osamäärä.

Pistenopeus (spot speed) – liikenneyksikön hetkellinen nopeus tietyssä mittauspisteessä.

Vapaa nopeus (free-flow speed) – keskimääräinen matkanopeus, kun kaikki kuljettajat
ajavat tavoitenopeudellaan. (Luttinen ym. 2005.)



1

1 JOHDANTO

1.1 Tutkimustyön tausta

Pääkaupunkiseudulla tehdään matka-aikamittauksia, joiden avulla seurataan liikenneti-
lanteen kehittymistä pitkällä aikavälillä ja arvioidaan liikenneväylien parantamistarvet-
ta. Matka-aikoja mittaavat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto sekä Liikenneviraston
tieosasto. Mittaukset suoritetaan osittain samoilla reiteillä, mutta eri mittausmenetelmiä
käyttäen.

Matka-aika on yleinen suure, jolla voidaan kuvata liikenteen sujuvuutta. Matka-aika
koostuu ajoajasta (running time) ja pysähdyksissä oloajasta (stopped delay) (Turner ym.
1998). Kattava matka-aikatieto soveltuu hyvin tarkkaan liikennevirran kuvaamiseen
(tyyppi, vaihtelut) sekä liikennevirran ominaisuuksien analysointiin.

Matka-aikatietoja hyödyntävät Suomessa Liikenneviraston liikennekeskus, media (tv,
radio) ja eri viranomaiset (Liikenne- ja viestintäministeriö, poliisi, kunnat, Liikennetur-
va) sekä liikennesuunnittelun ammattilaiset (Tiehallinto 2008).

Matka-aikamittauksilla tuotetaan tietoa, jonka avulla seurataan liikenteen kehittymistä
ja sujuvuutta. Sekä Suomessa että muissa maissa matka-aikatietoja hyödynnetään tie-
verkon tilaa ja sen ongelmia kuvattaessa. Näistä tiedoista on apua tiehankearvioinnissa
ja tiepidon suunnittelussa, esimerkiksi arvioitaessa teiden talvihoitotoimenpiteiden vai-
kutuksia liikennevirtaan.

Matka-aikatietoa käytetään liikennetiedottamisessa, erityisesti ajantasaisessa (reaaliai-
kaisessa) liikennetiedottamisessa. Tienvarressa olevat muuttuvat tiedotustaulut kertovat
tienkäyttäjälle arvioidun matkan keston tiettyyn kohteeseen, esim. lentokentälle tai seu-
raaviin liittymiin. Tiedottamisen on havaittu lisäävän turvallisuutta sekä parantavan tie-
verkon palvelutasoa. (Tiehallinto 2008).

Lisäksi ajantasainen matka-aikatieto antaa mahdollisuuden nykyisen liikenneinfrastruk-
tuurin tehokkaampaan käyttöön, muun muassa tarkempaan (optimaaliseen) reittisuun-
nitteluun, jonka avulla voidaan lyhentää matka-aikoja, vähentää liikenteen ruuhkautu-
mista ja lisätä matkustusmukavuutta. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne-
kuntayhtymä (HSL) hyödyntää matka-aikatietoa myös joukkoliikenteen kehittämisessä
ja suunnittelussa.

Kuljetuslogistiikassa matka- ja kuljetusaikojen ennustettavuuden parantaminen tehostaa
kuljetuksia. Erityisesti matka-aikojen ennustettavuus ja ajantasaisen tiedon saatavuus on
erittäin tärkeää täsmätoimituksissa.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto hyödyntää
matka-aikatietoa yllä mainittujen tietojen lisäksi liikennevalosuunnittelussa. Lisäksi
matka-aikatietoa käytetään ns. todistusaineistona tilanteissa, jossa tienkäyttäjä väittää,
ettei liikenne sujukaan tietyllä tieosuudella. Silloin voidaan vedota faktatietoihin. (Sane
2010.)
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1.2 Työn tavoite

Työssä analysoidaan pääkaupunkiseudulla tehtävien eri matka-aikatutkimusten aineisto-
ja, tutkitaan niiden luotettavuutta ja laatua sekä verrataan niitä keskenään. Lisäksi selvi-
tetään HSL:n mahdollisuuksia siirtyä hyödyntämään Liikenneviraston Digitraffic-
kamerajärjestelmästä saatavaa informaatiota pääkaupunkiseudun matka-aikatutki-
muksissa.

Päätavoitteena on selvittää, onko mahdollista korvata HSL:n käyttämä kelluvan auton
menetelmä kamerajärjestelmästä saatavalla aineistolla ainakin pääväylillä. Tämä tarkoit-
taa, että jatkossa mittausmenetelmästä tulisi jonkinlainen hybridi (yhdistelmä). Pää-
väylien matka-aikamittauksissa käytäisiin kamerajärjestelmästä saatavaa aineistoa ja
katuverkkojen matka-aikoja mitattaisiin edelleen mittausajoneuvoilla, jotka ajavat lii-
kennevirran mukana muun liikenteen seassa käyttäen henkilöautoliikenteelle tarkoitettu-
ja kaistoja.

1.3 Työn sisältö

Työn alussa tutustutaan liikennetilanteen kuvaamiseen piste- ja tieosakohtaisilla suureil-
la (luku 2).

Luvussa 3 perehdytään aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä kerrotaan yleisistä mat-
ka-aikatutkimusten menetelmistä maailmalla. Lisäksi kuvataan yksityiskohtaisesti pää-
kaupunkiseudulla tehtäviä henkilöajoneuvoliikenteen matka-aikatutkimusmenetelmiä
sekä kerrotaan, kuka näitä tutkimuksia suorittaa ja kuinka usein.

Luvussa 4 analysoidaan HSL:n matka-aikamittausaineistoja ja mm. lasketaan yleisimpiä
tilastotieteessä käytettyjä tunnuslukuja. Sen jälkeen HSL:n matka-aikamittausaineistoja
verrataan sekä KSV:n että Liikenneviraston kamerajärjestelmän matka-aikamittausten
aineistoihin. Luvun lopussa määritellään matka-aikamittausaineistolle otoskokoa.

Luvussa 5 arvioidaan kamerajärjestelmän laatua, koska tämän työn päätavoitteena on
kamerajärjestelmästä saatavan aineiston hyödyntäminen HSL:n matka-aika-
tutkimuksissa. Luvussa 6 esitetään ehdotuksia, millä HSL:n reiteillä kelluvan auton
matka-aikamittauksia voidaan jatkossa korvata Liikenneviraston kamerajärjestelmästä
saatavalla aineistolla ja KSV:n matka-aikamittauksilla. Työn lopussa kerrotaan tutki-
muksen keskeisistä tuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä päätelmistä (luku 7).
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2 LIIKENNETILANTEEN KUVAUS PISTE- JA
MATKANOPEUDELLA

2.1 Keskinopeuden määrittäminen

Ajoneuvon keskinopeus voidaan määrittää joko keskimääräisenä pistenopeutena (spot
speed) tai keskimääräisenä matkanopeutena (travel speed).

Pistenopeudella tarkoitetaan ajoneuvon hetkellistä nopeutta tietyssä mittauspisteessä.
Keskimääräinen pistenopeus on aikana (0,t] paikassa x mitattujen pistenopeuksien vi(x)
aritmeettinen keskiarvo. Kaavassa 1 m on mitattujen ajoneuvojen määrä (Luttinen ym.
2005).

(1)

Esimerkiksi Liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) asemilta tuottamasta
mittaustiedoista lasketut ajoneuvoliikenteen nopeudet (km/h) ovat keskimääräisiä piste-
nopeuksia.

Vastaavasti matkanopeus on liikenneyksikön tarkasteltavalla tieosuudella kulkeman
etäisyyden ja siihen käytetyn ajan osamäärä. Toisin sanoen matkanopeus lasketaan ja-
kamalla ajoneuvon kulkeman matkan pituus (tässä tapauksessa tietty tienosa) matkaan
käytetyllä ajalla.

Kaavassa 2 on esitetty keskimääräinen matkanopeus, joka on n ajoneuvon tieosalla
tarkasteluaikana kulkemien etäisyyksien L summa jaettuna matka-aikojen ti summalla.
(Luttinen ym. 2005.)

(2)

Keskimääräinen matkanopeus voidaan laskea myös pistenopeuksien harmonisena kes-
kiarvona.

Olkoon x1, x2,..., xn positiivisten lukujen jono. Lukujen harmoninen keskiarvo saadaan
kaavasta

(3)
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Toisin sanoen: n:n positiiviluvun harmoninen keskiarvo saadaan laskemalla lukujen
käänteislukujen aritmeettisen keskiarvon käänteisluku. (Mellin 1997).

Nopeustason mittaustavat kaupunki- ja maantieliikenteessä ovat erilaisia. Maantielii-
kenne oletetaan suhteellisen homogeeniseksi, jolloin pistenopeudella voidaan kuvata
liikennevirran nopeustasoa. Kaupunkiliikenteessä ajoneuvojen nopeudet vaihtelevat,
liikennettä on paljon ja se on häiriintyneempää, jolloin pistenopeus ei anna riittävää
kuvaa liikennetilanteesta. Tästä johtuen kaupunkiliikenteen sujuvuusmittarina käytetään
keskimääräistä matkanopeutta ja sen laskemisessa käytetäänkin mitattujen nopeuksien
harmonista eikä aritmeettista keskiarvoa. (Luttinen ym. 2005.)

2.2 Liikennetilanteen kuvaus piste- ja tieosakohtaisilla
suureilla

Monet matka-aikatutkimustulokset ovat osoittaneet, että tieosakohtaiset suureet, kuten
liikennetiheys ja matkanopeus sopivat pistekohtaisia suureita paremmin kuvaamaan
liikennetilannetta (Innamaa ym. 2002).

Norjassa on tutkittu piste- ja tieosatiedon välisiä eroja tiejaksolla, jonka pituus oli 33
km, ja jossa pistemittausasema sijaitsi tiejakson puolivälin tienoilla. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, että matkanopeus on stabiilimpi parametri kuin pistenopeus. Kun liikenteessä
tapahtui häiriöitä, ajoneuvojen matkanopeuksien välillä oli vain vähän vaihtelua. (Inna-
maa ym. 2002.)

Norjalaisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että liikennevirran häiriöt liikkuvat yleensä ala-
virrasta ylävirtaan eli tiejakson loppupäästä kohti alkuosaa. Tilannetta havainnolliste-
taan kuvassa 1. Kun ruuhka alkaa, ne ajoneuvot, joita käytetään matkanopeuden määrit-
tämiseen, ovat saavuttaneet pistemittausasemasta alavirtaan olevan jonon. Pistenopeutta
sen sijaan mitataan ajoneuvoilta, jotka ajavat vapaassa liikennevirrassa. Jos ruuhka on
pitkäkestoinen, se ulottuu kestäessään pistemittausasemalta ylävirtaan. Ruuhkan pur-
kautuessa matkanopeuden määrittämiseen käytettävät ajoneuvot kuuluvat pistemit-
tausasemasta ylävirtaan olevaan jonoon. Molemmat tilanteet näkyvät pistenopeuksia
alhaisempina matkanopeuksina. (Innamaa ym. 2002.)

Kuva 1. Matkanopeuden ja pistenopeuden mittaaminen ruuhkan muodostuessa (yläkuva) ja
purkautuessa (alakuva), kun pistemittausasema sijaitsee linkin puolessa välissä (Innamaa ym.
2002).
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 Näin ollen pistenopeus eroaa tieosakohtaisesta matkanopeudesta. Jos tiejakson nopeus-
taso on yhtenäinen, keskimääräiset pistenopeudet ovat keskimääräisiä matkanopeuksia
korkeampia. Poikkeuksena on tilanne, jossa ajoneuvot ajavat samaa nopeutta esimerkik-
si maantietä.

Hiljaisen liikenteen aikana, kuten yöllä, ajoneuvojen nopeudet saattavat vaihdella suu-
resti. Liikennetilanteen estimoiminen pelkkään pistenopeuteen perustuen voi tällöin
johtaa väärään tulokseen, koska yksikin hidas ajoneuvo saa suuren painoarvon. Jos taas
tiejaksolla on ruuhkaa, korkeammat pistenopeudet johtuvat yleensä siitä, ettei ruuhka
kata koko tiejaksoa eikä ulotu pistemittausasemalle, mutta alentaa kuitenkin tiejakson
kokonaismatkanopeutta. (Innamaa ym. 2002.)

Mattila (2003) on ”Linkkikohtaisen liikennetilanteen ajantasainen arviointi” -tutki-
muksessaan todennut, että simulointitulosten perusteella liikenteellisesti ja geometrisesti
tasalaatuisella linkillä yhden pisteen liikennetilannearvio voidaan yleistää kohtuullisella
luotettavuudella koko linkille. Jos linkki on useita kilometrejä pitkä tai sillä on häiriö,
voi yhden mittauspisteen perusteella arvioitu liikennetilanneluokka kuitenkin olla vir-
heellinen.
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3 MATKA-AIKAMITTAUSMENETELMÄT

3.1 Yleistä

Travel Time Data Collection Handbook -oppaassa on kerrottu erilaisista matka-aika-
mittausmenetelmistä. Menetelmät voidaan luokitella kelluvan auton menetelmään, re-
kisterikilpitunnistukseen sekä älykkääseen teknologiaan (ITS) perustuviin menetelmiin.
(Turner ym. 1998.)

Tunnetuimpia ITS-menetelmiä ovat matkapuhelin-, GPS- ja radiopaikannukseen perus-
tuvat menetelmät, jotka ovat käytössä esimerkiksi takseilla, busseilla ja tavarankulje-
tusautoilla (Kosonen ym. 2004).

Ajoneuvojen matka-ajan mittaamiseen on Suomessa käytetty enimmäkseen rekisteri-
tunnuksen joko manuaalisesti tai automaattisesti tunnistavia kameroita ja kelluvan auton
menetelmää. Satunnaisesti on kokeiltu muitakin menetelmiä, mm. matkapuhelinpaikan-
nusta sekä GPS-paikannuslaitetta, mutta niiden toiminta on edelleen hyvin häiriöherk-
kää. Esimerkiksi GPS tarjoaa tavallisesti 5 metrin paikannustarkkuutta, mutta kaupun-
kikeskustoissa, tunneleissa ja sisätiloissa paikannuksen saatavuus ja tarkkuus on erittäin
heikko. Toki tulevaisuudessa erilaiset automaattiset paikannustekniikat yleistyvät.

3.2 Kelluvan auton menetelmä

Kelluvan auton menetelmän nimi tulee siitä, että mittausauto ajaa liikennevirran muka-
na muun liikenteen seassa käyttäen henkilöautoliikenteelle tarkoitettuja kaistoja. Mitta-
ukset pyritään tekemään normaaliolosuhteissa. Jos mittausreitillä sattuu olemaan poik-
keuksellisia tilanteita, jotka vaikuttavat mittausajon kestoon, ne kirjataan ylös. Esimerk-
kejä poikkeustilanteista ovat tietyöt, liikenneonnettomuudet, selvästi liikennettä hidas-
tavat ajoneuvot, rankka lumisade, kova tuuli, sumu, liukkaus jne. (YTV 2006.)

Yleensä matka-aikatutkimuksissa käytetään mittauspisteiden mittauskohtana (ajan mer-
kintäkohtana) reittiä risteävän päätien tai kadun keskikohtaa. Toisin sanoen tasoliitty-
mässä mittaus tapahtuu risteyksen keskikohdalta ja eritasoliittymässä risteyssillan kes-
kikohdalta. (YTV 2006.)

Mittaaminen tapahtuu tavallisella henkilöautolla tai anturiajoneuvolla. Matka-
aikatietojen keruu ja tallentaminen voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti.
Mittausajoneuvo tai mittaaja rekisteröi mittauspisteeltä toiselle kulkemiseen kuluneen
ajan sekä pysähtymiset ja pysähtymisen syyt. Pysähtymisen syitä on kahdenlaisia: lii-
kennevaloista johtuvia tai liikenteestä johtuvia. Manuaalisessa tallennustavassa matka-
aikatiedot kirjataan käsin paperille. Automaattinen matka-aikatiedon keruu tapahtuu
henkilöautolla, joka on varustettu GPS-paikkannuslaitteella tai pulssiantureilla (ns. an-
turiajoneuvo). Silloin tiedot tallentuvat suoraan kannettavalle tietokoneelle tai vastaa-
valle laitteelle.

Kelluvan auton mittausmenetelmän vahvuutena on kerätyn havaintoaineiston korkea
tarkkuus. Aineistosta saadaan matka-ajat reiteittäin ja linkeittäin sekä pysähtymisen
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pituudet ja pysähtymiset syyt. Kelluvan auton menetelmä on havaittu parhaaksi matka-
ajanmittausmenetelmäksi kaupunkien katuverkolla, jossa liikenneolosuhteet ovat hyvin
vaihtelevia.

Kelluvan auton menetelmän heikkoutena on mittausaineiston keräämisen korkea kus-
tannus suhteessa saadun aineiston määrään. Mittausajoneuvojen kuljettajien ajotyylit
vaikuttavat mittaustuloksiin. Kerätty aineisto on työlästä käsitellä. Lisäksi tätä mene-
telmää ei voida sanoa ympäristöystävälliseksi. Nykyaikaisten GPS-paikannuslaitteiden
toiminta on edelleen varsin häiriöherkkää ja epävarmaa.

Pääkaupunkiseudulla käytettävistä kelluvan auton matka-aikamittausmenetelmistä ker-
rotaan yksityiskohtaisesti kappaleissa 3.6.1–3.6.3.

3.3 Rekisterikilpitunnistus

Automaattiseen rekisterikilpien tunnistukseen perustuva järjestelmä tunnistaa ajoneuvot
liikennevirrasta ilman ajoneuvoihin asennettavia erillisiä tunnisteita tai lähettimiä. Jär-
jestelmässä kamera kuvaa ajoneuvoja yleensä edestä ja automaattinen kuvantulkintalait-
teisto tunnistaa ajoneuvon rekisterikilven. Yhdistämällä saman ajoneuvon rekisteritun-
nustiedot kahdessa pisteessä eli tiejakson alku- ja loppupisteessä saadaan laskettua ajo-
neuvon matkaan käyttämä aika eli ajoneuvon matka-aika. (Eloranta 2000.)

Rekisterikilpitunnistuksen etuna on mittaukseen käytettävän otoksen riittävän suuri ko-
ko, sillä lähes kaikki liikennevirran ajoneuvot ovat käytettävissä matka-ajan mittauk-
seen. Menetelmä ei myöskään vaadi erillisiä ajoneuvoihin asennettavia tunnistimia.
(Kähkönen ja Innamaa 2006.)

Rekisterikilpien tunnistamiseen liittyy useita järjestelmän ulkoisista tekijöistä aiheutuvia
ongelmia, jotka saattavat huonontaa rekisterikilpien tunnistusastetta tai lisätä virheellis-
ten havaintojen määrää ja näin huonontaa matka-aikatiedon luotettavuutta. Näitä tekijöi-
tä ovat mm. valaistus, sää- ja keliolosuhteet. (Kähkönen ja Innamaa 2006.) Esimerkiksi
huonolla kelillä rekisterikilvet saattavat olla likaisia ja/tai lumen peitossa. Aurinkoisella
säällä matalalta ja kirkkaasti paistava aurinko huonontaa merkittävästi kuvan laatua.
Lisäksi muita ongelmia ovat erilaiset tiedonsiirron toimintakatkokset sekä alhainen ha-
vaittujen ajoneuvojen osuus liikennevirrasta.

Kappaleessa 3.6.4 kerrotaan tarkemmin Liikenneviraston Digitraffic-kamera-
järjestelmästä, josta saa linkkikohtaisia matka-aikatietoja. Matka-aikatietojen keruu ta-
pahtuu rekisterikilpien automaattiseen tunnustusmenetelmän avulla.
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3.4 Matkapuhelinpaikannus

Matkapuhelinpaikannus perustuu siihen, että päällä oleva matkapuhelin kuuluu aina
jonkin tukiaseman piiriin ja tiettyä reittiä kulkeva matkapuhelin vaihtaa tukiasemaa aina
lähes samassa pisteessä. Matkapuhelimen saapuminen tietyn tukiaseman alueelle voi-
daan havaita ja puhelin voidaan varustaa seurantajärjestelmän antamalla anonyymillä
tunnisteella. Tunnisteen avulla saadaan selville, milloin sama puhelin tulee toisen, seu-
rannan kannalta mielenkiintoisen tukiaseman piiriin. Näistä havainnoista voidaan laskea
matka-aika ja -nopeus kahden sijainniltaan tunnetun pisteen välillä. (Luoma ja Karhu-
mäki 2002.)

Suomessa on kokeiltu matkapuhelinpaikannukseen perustuvaa matka-aikojen mittausta.
VTT:lla tehtiin Liikenneviraston toimeksiannosta tutkimus, jossa selviteltiin matkapu-
helinpaikannuksen hyödyntämistä liikennetietojen keruussa. Matkapuhelinpaikannusta
testattiin Kehä I:llä ja valtatiellä 4 välillä Lahti–Heinola. Tutkimuksissa todettiin, että
matkapuhelinpaikannusta voidaan käyttää matka-aikojen seurannassa. (Kummala 2003.)

Merkittävin matkapuhelinpaikannuksen etu on sen kyky tuottaa matka-aikahavaintoja
ympäristöllisistä ja liikenteellisistä olosuhteista riippumatta. Matka-aikojen seuranta
matkapuhelinpaikannuksen avulla soveltuu parhaiten käytettäväksi pääteiden runkover-
kon kohteissa, joissa seurantajakso on pitkä (n. 10 km) ja tiejaksolta poistuvia, sille tu-
levia ja pysähtyviä ajoneuvoja on vähän. Taajamissa seurannan etuna on suuri havain-
tomäärä, mutta havaintoja muualta kuin tarkasteltavalta tieltä kertyy paljon. (Kummala
2002.)

Matkapuhelinverkkoa tukiasemineen ei kuitenkaan ole alun perin suunniteltu matka-
aikojen seurantaan, joten tukiasemien sijainti ei välttämättä ole matka-aikojen seuraami-
sen kannalta optimaalinen. Koska järjestelmä on riippumaton tienvarren infrastruktuu-
rista, on seurantajaksojen laajentaminen tai siirtäminen kohtalaisen helppoa. (Kummala
2002.)

Mainittujen etujen ja rajoitteiden lisäksi matka-aikojen mittaamisessa matkapuhelimien
avulla on myös muita ongelmia. Ensinnäkin lyhyiden alle 3–5 km tarkastelujaksojen
toteuttaminen on vaikeaa. Suurempana ongelmana matkapuhelinpaikannuksessa ovat
muut puhelimet, jotka ovat liikkuneet esim. tarkasteltavan tien rinnakkaistiellä, pyörä-
tiellä tai joukkoliikennevälineissä. Mikäli havaintoaineistosta pystyttäisiin erottamaan
rinnakkaistien matka-aikamittaukset, olisi järjestelmällä mahdollista hoitaa kahden tie-
osuuden samanaikainen matka-aikaseuranta kustannustehokkaasti. Tämä olisi myös
selkeä lisäarvo sujuvuustiedotuspalvelulle. Liikennettä voitaisiin ohjata vaihtoehtoiselle
reitille silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. (Kummala 2002.)
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3.5 Matka-aikamittausmenetelmiä ulkomailla

Useimmissa Euroopan maissa (Alankomaissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa,
Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa) matka-aikatietoa käytetään yh-
tenä liikenteen sujuvuusmittarina.

Maailmalla on tehty useita tutkimuksia, joissa on tutkittu erilaisia matka-
aikamittausmenetelmiä. Esimerkiksi 90-luvulla on kokeiltu ajoneuvojen ja ajoneuvo-
ryhmien ”sormenjälkien” tunnistamistekniikkaa. Tämä mittaustapa perustuu tienpintaan
upotettuihin induktiosilmukoihin, joiden avulla ajoneuvon tunnistus tapahtuu tieosan
alku- ja loppupisteessä.

Ylittäessään induktiosilmukan ajoneuvo aiheuttaa ilmaisimeen magneettikentän muu-
toksen. Se voidaan havaita silmukan induktanssin muutoksina, jotka vaihtelevat ajoneu-
vosta toiseen. Tunnistamalla eri ajoneuvojen aiheuttamia induktioprofiileja eli ajoneu-
vojen ”sormenjälkiä” voidaan matka-aikaa mitata havaitsemalla saman ajoneuvon yli-
tysaika ylä- ja alavirran ilmaisimella. Menetelmän ongelmana on mittauslaitteistosta
johtuva saman ajoneuvon tuottama erilainen signaali eri mittauspisteissä. Myös ajoneu-
von nopeus induktiosilmukan kohdalla vaikuttaa ajoneuvon sormenjälkeen. (Westerman
1995, Toppen ja Wunderlich 2003.)

Samalla periaatteella voidaan tunnistaa myös ajoneuvoryhmiä. Tiejakson alkupisteen
ilmaisimella seurataan jatkuvasti ajoneuvoryhmien aiheuttamia induktioprofiileja. Kun
loppupisteellä havaitaan tarpeeksi alkupisteen induktioprofiilia muistuttava mittaustu-
los, voidaan ajoneuvoryhmän olettaa saavuttaneen tiejakson loppupään. Ajoneuvoryh-
miä tunnistava menetelmä ei ole niin herkkä yksittäisille mittausvirheille. Ongelmia
tulee liikennevirran koostumuksen muuttuessa nopeuden vaihtelujen, ohitusten ja kais-
tan vaihtojen takia. Etenkin ramppien tuntumassa liikennevirran koostumus muuttuu,
mikä vaikeuttaa ajoneuvoryhmien uudelleentunnistamista. Sormenjälkien tunnistami-
seen perustuvat menetelmät soveltuvat ainoastaan lyhyille (alle 5 km) välimatkoille il-
man poistumismahdollisuuksia. (Westerman 1995.)

Espanjassa Kataloniassa vuonna 2005 maksullisella moottoritiellä AP-7 on kokeiltu
matka-ajan ennustamista algoritmin avulla. Yksinkertainen algoritmi käyttää/kerää mat-
ka-aikatietoa tietullien lipukkeista. Matka-aikamittausperiaate on esitetty kuvassa 2.
Pilottiprojektissa kerrotaan, että matka-ajan ennustamiseksi kerätään matka-aikatietoja
kahden tietulliaseman välissä eli linkin alussa ja lopussa. (Soriguera ym. 2005.)

Kuva 2. Matka-ajan mittausperiaate (Soriguera ym. 2005).
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Norjassa kuudella kaupunkiseudulla tehdään vuosittain matka-aikamittauksia ruuhka-
aikoina tietyillä reiteillä tiettyinä päivinä vuodessa. Mittaukset tehdään kelluvan auton
menetelmällä. Norjassa on käytössä tiemaksuja, joiden kerääminen perustuu ajoneuvo-
jen automaattiseen tunnistukseen. Ajoneuvoissa on AutoPASS -etätunnistinlaitteet
(chip), ja joka kerta, kun ajoneuvo ajaa tulliaseman ohi aseman numero, ohitusaika ja
AutoPASS-laitteen tunnistetiedot tallentuvat tietokantaan. (Ojala ym. 2007.)

Tullijärjestelmään liittyvän tekniikan avulla on mahdollista kerätä myös tietoa matka-
ajoista ja viivytyksistä. Matka-aikatiedot kerätään ilman, että AutoPASS-laitteen tunnis-
tetietoja tallennetaan tietokantaan. Ajoneuvon ohittaessa ensimmäisen matka-aikojen
keruujärjestelmään kuuluvan mittauspisteen antennin, antenni lähettää AutoPASS-
laitteelle takaisin päin laitteeseen tallennettavaksi tietoja ohitusajasta ja -paikasta. Nämä
tiedot luetaan seuraavan järjestelmään kuuluvan antennin kohdalla ja matka-ajat voi-
daan laskea. E18-tien 120 km pitkällä kokeiluosuudella on kaikkiaan 14 mittauspistettä,
7 kumpaankin ajosuuntaan. Mittauspisteen sijainnista riippuen ajoneuvoista noin 60–90
%:lla on AutoPASS-laite, mikä riittää hyvin matka-aikojen selvittämiseen. Kokeilu on
jo osoittautunut toimivaksi, joten järjestelmää tultaneen laajentamaan myös muualle.
(Ojala ym. 2007.)

Norjassa E18-tiellä välillä Oslo-Larvik on käytössä reaaliaikainen liikennetiedotuspal-
velu. Siinä matka-aikatiedot mitataan nimettömästi ajoneuvoihin asennettujen Auto-
PASS-etätunnistinlaitteiden ja tienvarsilla olevien mittasupisteiden (antennien) avulla.
Tiedot päivitetään joka 5:s minuutti, jolloin saadaan laskettua keskimääräinen matka-
aika tieosittain. Viivytys lasketaan vertaamalla toteutunutta matka-aikaa normaalimatka-
aikaan, joka kuluisi, jos tieosuus ajettaisiin nopeusrajoituksen mukaisella nopeudella.
(Ojala ym. 2007.)

Tanskassa on käytössä rekisterikilpitunnistusmenetelmä. Matka-aikatiedot kerätään ka-
meroiden avulla siten, että ajoneuvot kuvataan kahdessa pisteessä ja rekisterikilpien
tunnistuksella ajoneuvoille saadaan matka-aika ja nopeus. Viivytys saadaan selville, kun
matka-aikatietoa verrataan siihen, miten kauan saman välin ajamiseen normaalisti me-
nee. (Ojala ym. 2007.)

Ruotsissa Tukholmassa, Göteborgissa sekä Malmössa tehdään matka-aikamittauksia
sekä seurataan matka-aikoja automaattisen matka-aikajärjestelmän avulla (ATTS). Tuk-
holmassa on 140 linkkiä, joilla seurataan liikennettä molempiin suuntiin. Tiekamerajär-
jestelmä tunnistaa ajoneuvot ja koodaa (salaa) tiedot ennen sen lähettämistä palvelimel-
le. Automaattinen matka-aikajärjestelmä tarjoaa tienkäyttäjälle ajantasaista matka-
aikatietoa, joka on saatavilla sekä tienvarressa olevilla tiedotustauluilla että Ruotsin
Tiehallinnon Internet-sivuilla. Kuvassa 3 on esitetty Tukholman automaattinen matka-
aikajärjestelmä. (Carlsson 2010.)
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Kuva 3. Tukholman automaattisen matka-aikamittausjärjestelmän laajuus (Carlsson 2010).

Aineiston keruu perustuu kamerajärjestelmään ja muutamalla tieosuudella antureihin.
Anturit sijaitsevat 300 – 500 metrin välein. Matka-aikamittausaineistosta saadaan saata-
via tunnuslukuja, joita käytetään tie- ja liikennesuunnittelussa. Tukholman, Göteborgin
ja Malmön kaupungit raportoivat nämä tunnusluvut kerran kuukaudessa Ruotsin Tiehal-
linnolle (Vägverket). (Carlsson 2010.)
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Alankomaissa on käytössä valtakunnallinen automaattinen liikenteen seurantajärjestel-
mä. Järjestelmä kattaa koko moottoritieverkon ja sen kokonaispituus on 5500 km. Tie-
don keruu tapahtuu tiepintaan upotettujen induktiosilmukoiden avulla, jotka on asennet-
tu 500 – 600 metrin välein tiheästi asutuilla alueilla ja 5 km välein moottoriteillä (kuva
4). (Middelham 2008.)

Kuva 4. Esimerkki induktiosilmukoista tiellä Alankomaissa (Middelham 2008).

Kuvassa 5 on Amsterdamin alueen liikenteen reaaliaikainen sujuvuuskartta. Punainen
väri kertoo että nopeus on 0–20 km/h, oranssi 20–40 km/h jne. Kuvan vasemmalla puo-
lella on selostettu tieosuuksien nimet. (Jan de Haan 12.2009.)

Kuva 5. Automaattinen liikenteen seurantajärjestelmä Amsterdamin alueella (Jan de Haan
2009).
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Lukuisat ulkomaisten pilottiprojektien tulokset ovat osoittaneet, että luotettavien ja riit-
tävän hyvien mittaustulosten saamiseksi tiejaksolla pitää olla kohtuullisen tiheästi sil-
mukkailmaisimia tai muita mittauslaitteita.

Nykyisin hyvin monessa maassa kerätään tiemaksuja tie- ja liikenneinfrastruktuurin
kehittämistä ja ylläpitoa varten joko perinteisellä tavalla manuaalisesti tai autoihin tuuli-
lasiin tai etupaneeliin kiinnitettyjen etätunnistintarrojen avulla. Tarra on varustettu mik-
rosirulla (chip), joka lähettää signaaleja tai kommunikoi tien varteen asennettujen mitta-
usasemien kanssa. Tällaisten etätunnistimien käyttö tulee nähtävästi yleistymään. Tämä
tarkoittaa, että lähitulevaisuudessa matka-aikatietojen kerääminen hoituu vaivattomasti
etätunnistimien avulla tiemaksun yhteydessä.

3.6 Matka-aikamittausmenetelmät pääkaupunkiseudulla

3.6.1 HSL:n kelluvan auton menetelmä

HSL (ent. YTV) on seurannut ajoneuvoliikenteen matkanopeuksia pääkaupunkiseudulla
jo yli 30 vuotta. Matka-aikatutkimuksilla tuotetaan tietoa, jonka avulla seurataan pää-
kaupunkiseudun liikennetilanteen kehittymistä pitkällä aikavälillä ja arvioidaan liiken-
neväylien parantamistarvetta. Matka-aikojen mittaukset tehdään jatkuvasti samoilla pää-
teillä ja -kaduilla, samoin menetelmin, ja niillä tuotetaan tietoa matkanopeuksista,
-ajoista ja viiveistä.

Mittaukset tehdään joka toinen vuosi parittomina vuosina syksyllä. Valituilla mittausrei-
teillä ajetaan useampana päivänä tiettyyn aikaan päivästä. Mittaukset suoritetaan aamu-
ja iltaruuhkan aikana sekä päiväliikenteessä. Mittaukset tehdään kelluvan auton mene-
telmällä. Mittausajoneuvoilla ajetaan liikennevirran mukana muun liikenteen seassa ja
kirjataan tarkat kellonajat ylös tietyissä mittauspisteissä. Kukin reitti mitataan molem-
piin mittaussuuntiin. Mittausreittejä on yhteensä 19 ja ne on esitetty liitteessä 1. Reittien
pituudet vaihtelevat alle 10 km:stä 25 km:iin. (YTV 2006.)

3.6.2 KSV:n kelluvan auton menetelmä

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto on seurannut
henkilöautoliikenteen sujuvuutta Helsingin kaupungin alueella vuodesta 1991. Mittaus-
ten tavoitteena on seurata liikenteen sujuvuutta, matka-aikoja ja matkanopeuksia pääka-
tuverkon säteittäis- ja poikittaisreiteillä. Mittaukset suoritetaan joka toinen vuosi parit-
tomina vuosina maalis-huhtikuussa. Mittausmenetelmänä käytetään ns. kelluvan auton
menetelmää, jossa mittauslaittein varustetut autot ajavat vapaasti muun liikenteen mu-
kana. Mittaukset tehdään normaaliolosuhteissa.

Ennen vuotta 2009 henkilöliikenteen sujuvuutta on mitattu 14 reitillä ja muutamilla täy-
dennysreiteillä. Aluelaajennuksen myötä keväällä 2009 mittaukset tehtiin 15 seuranta-
reitillä, jotka on esitetty kuvassa 6. Uusi viidestoista mittausreitti on Porvoonväylä. Rei-
teistä 8 on säteittäisiä ja niiden päätepisteenä on Erottaja. Poikittaisia reittejä on 6.
(Hellman 2009.)
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Kuva 6. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mittausreitit vuonna 2009 (Hellman 2009).

3.6.3 HSL:n ja KSV:n menetelmien oleelliset erot

HSL:n ja KSV:n kelluvan auton menetelmät eroavat toisistaan. Ensinnäkin KSV:n mit-
tausajoneuvot on varustettu pulssiantureilla. Sen sijaan HSL käyttää mittauksissaan ta-
vallisia henkilöautoja. HSL:n aikaisemmissa matka-aikatutkimuksissa tiedot tallennet-
tiin manuaalisesti kirjaamalla ne käsin paperilomakkeelle.

Syksyllä 2009 HSL:n mittaukset toteutettiin uudella tavalla. Jokainen mittausajoneuvo
oli varustettu GPS-paikannuslaitteella sekä kannettavalla tietokoneella. GPS-laitteesta
paikannus- ja kellonaikatiedot tallentuvat tietokoneelle 2 sekunnin välein, jolloin saatiin
vielä tarkempaa dataa kuin KSV:n mittauksissa, joissa tallentaminen tapahtuu 10 s vä-
lein. Samalla tavalla kuin KSV:n mittauksissa HSL:n uusissa mittauksissa tietokoneelle
tallennetaan myös tiedot pysähtymisajoista ja pysähtymisen syistä. Pysähtymisen syitä
on kahdentyyppisiä: liikenteestä tai liikennevaloista johtuvia. Anturiajoneuvolla mitat-
taessa saadaan tarkempaa mittaustietoa, koska matka-aikatietojen tallentaminen tapah-
tuu täysin automaattisesti. Lisäksi antureiden toimintavarmuus on GPS-laitteita korke-
ampi.

HSL:n ja KSV:n menetelmissä on eroja myös mittausajankohdan, mittauskertojen mää-
rän ja ajoituksen suhteen. HSL mittaa syksyllä ja KSV keväällä.

HSL mittaa kunkin reitin molempiin suuntiin pääsääntöisesti 5 kertaa aamu- ja iltaruuh-
kassa ja 3 kertaa päiväliikenteessä. HSL:n mittausajoneuvojen aamu- ja iltapäivälähdöt
tapahtuvat klo 7.30–7.45, klo 16.00–16.15 ja päivällä klo 9.30–14.30 aikana. (YTV
2006.)



15

KSV:n mittausten määrä vaihtelee reiteittäin. Kullakin reitillä ajetaan kolmella autolla
yhtenä päivänä niin monta edestakaista mittausajoa kuin mahdollista klo 6–18 välillä
sallitun aikajakson puitteissa. (Hellman 2010.)

3.6.4 Liikenneviraston Digitraffic-kamerajärjestelmä

Digitraffic-palvelu on Liikenneviraston tarjoama palvelukokonaisuus, jonka kautta on
saatavissa erilaista tietoa liikenteen matka-ajoista ja sujuvuudesta Suomen runkoverkol-
ta, suurten kaupunkiseutujen ruuhkautuvilta tiejaksoilta sekä rajaliikenteen kannalta
tärkeiltä teiltä (Tiehallinto 2006).

Digitraffic-palvelun tuottavat Infotripla Oy ja Gofore Oy. Palvelun tilaajana on Liiken-
nevirasto. Palvelut on tilattu 5 vuoden sopimuksella vuodesta 2008 vuoteen 2013 saak-
ka. Tiehallinto antaa aineiston asiakkaan käyttöön maksutta, kun se luovutetaan etukä-
teen toteutettua rajapintaa ja kanavaa käyttäen. (Infotripla Oy 2009.)

Digitraffic-palvelu luovuttaa ajantasaisia liikennetietoja sekä erikseen sovittaessa myös
ajantasaisia tiesää- ja kelitietoja, keli- ja liikennekameroiden videokuvia sekä häiriötie-
toja asiakkaan käyttöön. Digitrafficin nettisivuilla on saatavilla ajantasainen liikenteen
sujuvuuskartta, jossa vallitseva liikennetilanne kerrotaan liikenteen sujuvuuden väri-
koodein ja ajonopeuksien osalta. (Infotripla Oy 2009.)

Vuonna 2008 matka-aikatietoa kerättiin 300 linkiltä hyödyntäen kameratekniikkaa ja
rekisterikilven automaattista tunnistusmenetelmää. Silloin linkit kattoivat yhteensä noin
3300 km. Matka-aikatietojen lisäksi Digitraffic-palvelusta on saatavilla Liikenteen au-
tomaattisen mittausjärjestelmän (LAM) tietoa. LAM-pisteet on toteutettu ajoradan pin-
taan upotettujen kaksoisinduktiosilmukoiden avulla. LAM-piste havaitsee ajoneuvon
ohituksen ja tallentaa tiedon.  LAM-pisteistä saadaan ajantasaista tietoa liikennemääristä
ja ajonopeuksista. Lisäksi ovat saatavalla tiedot ajoneuvon ajosuunnasta, kaistasta ja
ajoneuvotyypistä. (Tiehallinto 2006.)

Digitrafficin dynaamiset tietopalvelutuotteet

Digitraffic-tietopalvelu tarkoittaa, että palvelutoimittaja kerää tiedot, tuottaa niistä sovi-
tut tunnusluvut (mm. matka-aika, matkanopeus, matka-ajan vaihtelu ja liikennetilanne-
luokka sekä ennusteet). Lisäksi palvelutoimittaja säilyttää aineistot omassa tietovaras-
tossaan ja tuottaa sovitut tilastotietopalvelut, jota voidaan käyttää vaikkapa tulevan mat-
ka-ajan arvioimisessa. (Infotripla 2009.)
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Digitraffic-palvelu koostuu kahdesta osasta: matka-aikatietopalvelusta (mittaus) ja suju-
vuustietopalvelusta (tiedon jalostus ja jakelu). Digitraffic tarjoaa informaatiopalveluiden
tuottajille web-palvelun kautta seuraavat dynaamiset tietopalvelutuotteet:

Sujuvuustieto:

ajantasaiset matka-ajat minuutin välein päivittyvänä tiedostona (5 min mediaani)
linkkien ajantasaiset keskinopeudet ja sujuvuusluokat minuutin välein päivittyvä-
nä tiedostona
edellisen vuorokauden matka-ajat (mediaanit) jokaiselta linkiltä, keskinopeudet ja
sujuvuusluokat vähintään kerran vuorokaudessa päivittyvänä tiedostona
edellisen viikonpäivän 12 viikon keskimääräiset minuuttikohtaiset matka-ajat ja
keskinopeudet vähintään kerran vuorokaudessa päivittyvänä tiedostona.

Liikenteen automaattinen mittaustieto:

liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) – mittauspisteiden ajantasai-
set mittaustiedot ohiajavista autoista.   Mittauspiste tallentaa kustakin ajoneuvosta
ajan sadasosan sekunnin tarkkuudella, suunnan, kaistan, ajoneuvoluokan ja no-
peuden
voimassa olevat nopeusrajoitukset LAM-asemien kohdilla ja niitä vastaaville lin-
keille.

Sopimuksen tehnyt asiakas hakee haluamansa tietopalveluaineistot Liikenneviraston
osoittamasta rajapinnasta http://www.infotripla.fi/digitraffic/

Yksityiskohtaisemmat tiedot rajapinnoista ja tietojen hakuun liittyvistä rajoituksista on
koottu ” Digitraffic -palvelun tarjoamat web service-rajapinnat” -dokumenttiin, joka
kokonaisena löytyy web-osoitteesta:
http://www.infotripla.fi/digitraffic/docs/Digitraffic%20web%20servicet.pdf

Digitraffic-kamerajärjestelmä pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun päätieverkolla käytössä oleva rekisterikilpien automaattiseen tun-
nistukseen perustuva matka-ajan mittausjärjestelmä kuuluu Digitraffic-palvelu-
kokonaisuuteen (Tiehallinto 2006).

Matka-aikamittausjärjestelmän avulla seurataan matka-aikoja pääkaupunkiseudun sä-
teittäisväylillä ja kehäteillä. Nykyisin on käytössä sekä uusi (77 linkkiä) valtakunnalli-
nen että vanha (74 linkkiä) pääkaupunkiseudun matka-aikamittausjärjestelmä. Lähitule-
vaisuudessa on tarkoituksena korvata vanha järjestelmä kokonaan uudella. Liitteessä 3
on esitetty pääkaupunkiseudun nykyinen matka-aikaseurantajärjestelmä.

http://www.infotripla.fi/digitraffic/
http://www.infotripla.fi/digitraffic/docs/Digitraffic%20web%20servicet.pdf
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Automaattinen rekisterikilpitunnistusprosessi

Matka-aikatieto kerätään linkeillä liikkuvista ajoneuvoista. Ajoneuvo tunnistetaan yksi-
löllisesti rekisterikilven perusteella aina sen ohittaessa linkin alku- ja loppupisteen. Yh-
distämällä saman ajoneuvon tunnistetiedot kahdessa mittauspisteessä saadaan laskettua
ajoneuvon matka-aika.

Ajoneuvokohtaisia tietoja ei kerätä pysyvään rekisteriin, vaan järjestelmä muuttaa tiedot
heti tunnistuksen jälkeen kryptattuun muotoon, jonka jälkeen tietoja käsitellään vain
salattuna. Mittauspisteiden rekisteritunnushavaintoja säilytetään tietokannassa maksi-
missaan yhden tunnin ajan, jos tunnukselle ei ole sitä ennen löytynyt vastinetta linkkien
päätepisteiltä.

Kullekin linkille tuotetaan viimeisimmän 5 minuutin mediaanimatka-aika sekunteina 1
minuutin välein päivitettynä. Lisäksi lasketaan liikenteen keskinopeus ja sujuvuusluok-
ka. Tiedot päivitetään kun uutta mediaanidataa on vastaanotettu eli noin kerran minuu-
tissa. (Infotripla Oy 2009.)
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4 TUTKIMUSAINEISTOT JA NIIDEN ANALYSOINTI

4.1 Tutkimusaineistot

Tässä työssä vertailtiin kolmea pääkaupunkiseudulla käytössä olevaa matka-
aikamittausmenetelmää keskenään. Analysoinnissa käytettiin Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymältä (HSL), Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosas-
tolta (KSV) ja Liikenneviraston Digitraffic-palvelusta saatuja aineistoja. Lisäksi Digit-
raffic-kamerajärjestelmän laadun arviointia (ks. luku 5) varten Aalto-yliopiston teknilli-
sen korkeakoulun liikennetekniikan tutkimusryhmä teki suppeita maastomittauksia syk-
syllä 2009.

Analysoinnissa käytetyt aineistot olivat:

HSL: Matka-aikamittaukset syksy 2009 (sis. varsinaiset mittaukset syyskuussa ja
lisämittaukset lokakuussa 2009)

KSV: Sujuvuusmittaukset kevät 2009

Liikennevirasto: Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-aikamittausaineisto syys-
lokakuu 2009 (ns. Ruuhkaselvitys 2009)

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu: tarkistusmittaukset Kehä II:lla
15.10.2009 (ajoneuvoparien havaintomäärien ja matka-aikojen mittaukset Kehä
II:n Mankkaa-Olari-linkillä)

Liikennevirasto: Liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) Kehä II:n
LAM-asemien mittausaineisto lokakuu 2009.

4.1.1 HSL:n matka-aikamittaukset syksyllä 2009

HSL:n varsinaiset mittaukset syyskuussa

HSL:n vuoden 2009 varsinaiset henkilöautoliikenteen matka-aikamittaukset tehtiin 1.-
30.9.2009. Mittaukset teki Ramboll Finland Oy HSL:n toimeksiannosta.

Valituilla mittausreiteillä ajettiin useampana päivänä tiettyyn aikaan päivästä. Mittauk-
set suoritettiin aamu- ja iltaruuhkan aikana sekä päiväliikenteessä. Jokainen mittausajo-
neuvo oli varustettu kannettavalla tietokoneella ja GPS-paikkannuslaitteella. Mittaus
toteutettiin ajamalla mittausajoneuvolla muun liikennevirran mukana ja kirjaamalla tar-
kat kellonajat ylös tietyissä mittauspisteissä. Kukin reitti mitattiin molempiin mittaus-
suuntiin noin 15 kertaa per suunta. (Sirkiä ja Svenns 2009.)
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Mittausajankohta ja reitit

Kaikki mittaukset toteutettiin 1.–30.9.2009 välisenä aikana. Kuukauden aikana tehtiin
yhteensä 414 mittausajoa. Niistä aamu- ja iltaruuhkamittausajoja oli kumpiakin 150 ja
päiväajoja 114 (taulukko 1).

Taulukko 1. Mittausajojen jakautuminen aikajakson ja suunnan mukaan.

Mittaukset tehtiin arkipäivinä maanantaista torstaihin aamuruuhkassa, päiväliikenteessä
ja iltaruuhkassa. Aamu- ja iltaruuhkassa tehtiin kullakin reitillä 5 mittausta molempiin
suuntiin ja päiväliikenteessä 3 mittausta molempiin suuntiin. Poikkeuksena tästä olivat
säteittäisreitit, joilla mittaukset tehtiin ruuhka-aikaan vain ruuhkasuuntaan: aamuruuh-
kan aikaan keskustaan päin ja iltaruuhkan aikaan keskustasta pois. Helsingin keskustaan
suuntautuvilla säteittäisreiteillä mittaukset tehtiin ruuhka-aikoinakin molempiin suuntiin
(reitti 5 Espoon keskus – Turunväylä – Hakamäentie – Vanhakaupunki (G-L-H) välillä
L-H ja reitti 12 Suomenoja – Merituulentie – Kuusisaarentie – Kuulosaari (koko reitti
Z-J-T) välillä J-T).

Aamuruuhkan mittaukset aloitettiin klo 7.30–7.45 välisenä aikana kahta reittiä lukuun
ottamatta. Helsingin kantakaupungin lyhyillä reiteillä numero 10 Vanhakaupunki – Stu-
renkatu – Ruoholahti ja numero 13 Vanhakaupunki – Ratapihantie – Ruoholahti aamu-
ruuhkan mittaukset aloitettiin klo 7.50–8.00. Päiväliikenteen mittaukset toteutettiin klo
9.30–14.30 välisenä aikana. Iltaruuhkan mittaukset aloitettiin mittaussuunnan alkupis-
teestä klo 16.00–16.15.

suunta 1 (keskustaan) suunta 2 (keskustasta)

aamuruuhka 95 55

iltaruuhka 55 95

päivä 57 57
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Tekninen toteutus

Matka-aikamittaukset toteutettiin kappaleessa 3.6.1 kuvatulla tavalla eli ns. kelluvan
auton menetelmällä.

Kuva 7. GPS-paikannuslaite.

Jokainen mittausajoneuvo oli varustettu kannettavalla tietokoneella ja GPS-
paikannuslaitteella, joka on esitetty kuvassa 7. Kellonajat ja sijaintitiedot tulivat auto-
maattisesti suoraan GPS-laitteelta. GPS-laitteesta saatu tieto tallentui 2 sekunnin välein
kannettavalle tietokoneelle.  (Sirkiä ja Svenns 2009.)

GPS-vastaanotinlaite toimi välillä epävarmasti, varsinkin kaupunkialueella, jossa on
liikaa häiriötekijöitä. Varmistaakseen, että kaikki mittaustiedot tulivat varmasti tallenne-
tuksi, mittaajat painoivat kiintopisteiden kohdalla sekä pysähdyksissä lisäksi tiettyjä
tietokoneen funktionäppäimiä. Tällöin tiedot matka-ajoista, pysähtymisajoista ja pysäh-
tymisen syistä tallentuivat suoraan kannettavalle tietokoneelle. (Sirkiä ja Svenns 2009.)
Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 8. ja mittausohjeet ovat liitteessä 8.

Ennen vuotta 2009 matka-ajat, kiintopisteiden ohitusajat sekä pysähdysten syyt ja kestot
kirjattiin käsin paperilomakkeelle.



21

Kuva 8. Mittauslaitteisto v. 2009: GPS-paikannuslaite ja kannettava tietokone ohjelmineen.

HSL:n lisämittaukset lokakuussa

Tutkimuksessa haluttiin tarkastella myös HSL:n mittausten laatua, laskea tarkempia
hajontalukuja sekä määritellä optimaalista otoskokoa. Näitä laskelmia varten HSL:n
syyskuun 2009 mittausaineisto ei ollut riittävän kattavaa, koska mittausten määrä oli
varsin pieni. Esimerkiksi iltaruuhkamittauksia tehtiin vain 5 per reitti. Mittausautojen
lähdöt tapahtuivat hyvin suppealla aikajaksolla eikä aineisto välttämättä kuvaisi esim.
todellista iltaruuhkan tilannetta. Näistä syistä lokakuussa 2009 tehtiin lisämittauksia.
Optimaalista olisi ollut, että lisämittauksia olisi tehty useampana päivänä, esim. 3–5
mittausajoa aamu- tai iltaruuhkassa muutamalla reitillä useampana peräkkäisenä päivä-
nä. Kustannussyistä mittauskohteiksi valittiin vain 2 reittiä, Kehä II ja Tuusulanväylä, ja
niillä ajettiin kahtena päivänä noin 1,5 tunnin ajan.

Lisämittaukset teki Ramboll Finland Oy samalla tavalla kuin syyskuun varsinaisissa
mittauksissa ja samoilla mittausajoneuvoilla ja kuljettajilla. Lisämittauksissa solmupis-
teiden välisten aikojen lisäksi mitattiin myös Digitraffic-kamerapisteiden väliset ajat.

Mittaukset tehtiin kahtena peräkkäisenä päivänä: Kehä II:lla viikolla 41 tiistaina ja kes-
kiviikkona ja Tuusulanväylällä viikolla 42 keskiviikkona ja torstaina. Mittausajot Tuu-
sulanväylällä suoritettiin aamuruuhkassa aamuruuhkasuuntaan. Kehä II:lla tehtiin ilta-
ruuhkamittaukset molempiin suuntiin.
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Kehä II

Kuva 9. Lisämittaukset, Kehä II:n reitti.

Tutkimuksessa mitattiin Kehä II:n reitti (kuva 9). Mittausreitin alkupisteenä oli Kehä
II:n Länsiväylän risteyssilta ja loppupisteenä Vanhan Turuntien ja Kehä II:n risteys.
Reitin pituus oli 6,87 km. Mittaukset suoritettiin peräkkäisinä päivinä iltaruuhkassa tiis-
taina 6.10.2009 ja keskiviikkona 7.10.2009 klo 15.30–17.00. Ajot toteutettiin kuudella
mittausautolla, joista 4 autoa lähti ensimmäiselle ajolle etelästä ja 2 autoa pohjoisesta.
Mittausautot lähtivät 5–15 min välein. Kullekin autolle oli määritelty tarkat lähtöajat
alkupisteistä. Ensimmäinen auto lähti klo 15.30 etelästä pohjoiseen (suunta 1) ja viimei-
sen auton lähtöaika oli klo 16.58.

Yhteensä tehtiin 40 mittausta, 22 ajoa etelästä pohjoiseen ja 18 ajoa pohjoisesta etelään.
Tiistaina oli aurinkoinen ja tuulinen sää. Tienpinta oli kuiva. Keskiviikkona satoi päi-
vällä. Juuri ennen mittausten alkamista sade lakkasi, mutta tien pinta oli kuitenkin mär-
kä mittausten aikana.



23

Tuusulanväylä

Tuusulanväylän mittausreitin alkupisteenä oli Ruotsinkylän T-risteys (Vanhan Tuusu-
lantien liittymä) ja loppupisteenä Erottaja eli Bulevardin ja Mannerheimintien risteys.
Reitin pituus oli 22 km (kuva 10).

Kuva 10. Lisämittaukset, Tuusulanväylä: Ruotsinkylän risteys–Erottaja.

Alun perin mittaukset oli suunniteltu tehtäväksi tiistaina ja keskiviikkona, mutta liuk-
kauden ja lumisade-sääennusteen takia mittauspäivät siirrettiin yhdellä päivällä eteen-
päin. Mittaukset suoritettiin vain yhteen suuntaan eli aamuruuhkasuuntaan pohjoisesta
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etelään kahtena peräkkäisenä aamuna keskiviikkona 14.10.2009 ja torstaina 15.10.2009.
Matka-aikamittaukset tehtiin kuudella mittausautolla, jotka lähtivät Ruotsinkylän lii-
kennevalo-ohjatusta T-risteyksestä pääsääntöisesti noin 15 minuutin välein klo 7.15–
8.40 aikana. Mittausten määrä oli yhteensä 12.

Lisämittausten reittien tiedot on koottu taulukossa 2.

Taulukko 2. HSL:n lisämittaukset.

Kehä II Tuusulanväylä

reitin alku- ja
loppupisteet

Kehä II:n Länsiväylän
risteyssilta (eteläpää) –
Vanhan Turuntien ja Kehä
II:n risteys (pohjoispää)

Ruotsinkylän liikennevalo-ohjattu T-
risteys (Vanha Tuusulantien risteys) –
Erottaja (Bulevardin ja
Mannerheimintien risteyskohta)

reitin pituus 6,87 km 22 km

mittausväli 5, 10 ja 15 min 15 min

mittausaika iltaruuhka, ajot molempiin
suuntiin

klo 15.30–17.00

aamuruuhka, ajot vain yhteen suuntaan

klo 7.15–8.40

mittausajojen
määrä

40 mittausta, joista 22
Matinkylästä pohjoiseen ja
18 mittausta pohjoisesta
Matinkylään

12 mittausta

(6 mittausta/aamu)
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4.1.2 KSV:n mittaukset keväällä 2009

KSV:n kevään 2009 mittaukset suoritettiin maalis–huhtikuussa maanantaista torstaihin
klo 6.00–18.00. Mittausmenetelmänä käytettiin ns. kelluvan auton menetelmää, jossa
mittauslaittein varustetut autot ns. anturiajoneuvot ajoivat vapaasti muun liikenteen mu-
kana. Mittaukset toteutettiin normaaliolosuhteissa. (Hellman 2010.)

Esivalmisteluvaiheessa kaikki reitit ja linkit käytiin läpi ja tarkistettiin, onko ajoreittei-
hin tullut muutoksia ja ovatko linkkien pituudet muuttuneet. Mittaajille annettiin koulu-
tusta. Mittausajojen aikana mittaajien oli noudettava sekä ajo- että mittaustapaohjeita.
(Hellman 2010.)

Liikenteessä liikkuvien mittausajoneuvojen eri antureilta saatavaa mittaustietoa välitet-
tiin eteenpäin keskitettyä tiedonjalostusta varten. Tallennusaikaväli on 10 sekuntia, jon-
ka aikana 50 km/h nopeudella liikkuva auto kulkee noin 140 metriä. C-TRIP-
datavaihteen avulla laskettiin auton nopeusmittarista saatavien pulssien perusteella mat-
kaa, keskinopeutta, pysähdysten pituutta sekä koko reitiltä että reitin linkeiltä. PSION-
käsitietokone tallensi sen tuottamat tiedot. Ohjelma tulkitsee auton pysähtyneeksi no-
peuden laskiessa alle 3 km/h, jolloin tulee merkkiääni ja näytölle ilmestyy kehote: ”An-
na pysähdyksen syy”. Silloin mittaaja painoi tiettyjä näppäintä pysähdyssyyn tallenta-
miseksi. (Hellman 2010.)

Mittausajoja tehtiin kolmella autolla käyttäen PSION/C-TRIP-laitetta. Pulssiantureilla
varustetut mittausautot ajoivat samaa reittiä (edestakaisin) molempiin suuntiin yhden
päivän aikana. Jokaisesta mittauksesta tulostui ajoprofiilin kuvaaja. Liitteessä 2 on esi-
tetty esimerkki yhden mittausajon ajoprofiilikuvasta, jossa x-akselilla on matka ja y-
akselilla ajonopeus. Pysähdykset on merkattu punaisena pylväänä. Ajoprofiilin avulla
tarkistettiin, onko mittausajo onnistunut. (Hellman 2010.)

Sujuvuusmittaukset tulostettiin kolmella aikajaksolla: aamuliikenne klo 6.00–9.00, päi-
väliikenne klo 9.00–15.00 ja iltapäiväliikenne klo 15.00–18.00. Tarkastelut tehtiin
suunnittain reitin koko pituudelta sekä linkkiväleittäin. (Hellman 2009.)

Tarkat mittausohjeet on esitetty liitteessä 9.

4.1.3 Liikenneviraston aineisto syys-lokakuu 2009

Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-aikamittausaineisto saatiin Liikennevirastosta.
Aineisto oli kerätty syys-lokakuussa 2009 erästä toista tutkimusta varten (Ruuhkaselvi-
tys 2009). Digitraffic-palvelun tuottaja Infotripla Oy toimitti yksittäisten ajoneuvojen
matka-aikahavainnot pääkaupunkiseudun tieverkon linkeiltä. Osa aineistosta oli kerätty
vanhalla pääkaupunkiseudun mittausjärjestelmällä ja osa uudella, valtakunnallisella
matka-aikamittausjärjestelmällä.
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4.1.4 Aalto-yliopiston tarkistusmittaukset Kehä II:lla

Digitraffic-kamerajärjestelmän laadun arviointia varten Aalto-yliopisto teki 30 minuutin
pituisen ajoneuvoparien havaintomäärien ja matka-aikojen maastomittauksen Kehä II:n
Mankkaa–Olari-linkillä 15.10.2009. Ajoneuvoparit saatiin laskettua yhdistämällä saman
ajoneuvon rekisteritunnustiedot kahdessa pisteessä eli linkin alku- ja loppupisteessä.

Mittauksissa käytettiin Aalto-yliopiston omia mittauslaitteita, jotka oli asetettu Digitraf-
fic-kameroiden läheisyyteen. Aalto-yliopiston kamerat ottivat valokuvan jokaisesta pis-
teen ohi ajaneesta ajoneuvosta. Valokuvista purettiin käsin jokaisen ajoneuvon rekiste-
rinumero, jolloin kattavuusprosentiksi saatiin lähes 100 %.

4.1.5 LAM-asemien mittausaineisto lokakuu 2009

Digitraffic-palvelusta saatiin Kehä II:n LAM-asemien nro 162 ja 163 (liikenteen auto-
maattisen mittausjärjestelmän) pistenopeudet molempiin suuntiin seuraavilta päiviltä:
6.–7.10.2009 ja 14.–15.10.2009. LAM-asemien sijainti on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. Kehä II, LAM-asemien nro 162 ja 163 sijainti (©Maanmittauslaitos lupa nro
20/MYY/08, ©Genimap Oy, Lupa L4356. Kartta päivitetty 21.06.2010 19:11:16).
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4.2 Arviointimenetelmän vaiheet

Havaintoaineiston käsittelyssä edettiin seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Aineiston silmäily
2. Poikkeavien havaintojen poisto
3. Aineiston kuvaaminen numeerisesti ja graafisesti
4. Tilastolliset testit ja niiden tulokset
5. Muut analyysit.

1. Aineiston silmäily

Ensimmäinen vaihe havaintoaineiston käsittelyssä oli aineiston silmäileminen, mikä
tarkoittaa aineistoon tutustumista ja havaintojen tarkastelemista silmämääräisesti. Sil-
mäilemällä saatiin alustava käsitys aineiston luonteesta.

2. Poikkeavien havaintojen poisto

Silmäilyn jälkeen aineistosta poistettiin poikkeuksellisia havaintoja. Mittausaineistossa
esiintyy lähes aina havaintoja, jotka poikkeavat huomattavasti havaintojen keskimääräi-
sestä suuruusluokasta. Poikkeavat havainnot ovat ongelmallisia, koska ne vaikuttavat
voimakkaasti keskiarvon ja keskihajonnan suuruuteen ja vinouttavat jakaumia, jolloin
normaalijakaumaoletus ei välttämättä ole voimassa. Poikkeavat matka-aikahavainnot
saattavat johtua useammista syistä mm. mittauslaitteiston toimintavirheistä tai todellisis-
ta pitkistä matka-ajoista.

Kelluvan auton menetelmällä kerätystä aineistosta ei ole poistettu ns. virheellisiä ha-
vaintoja, koska niitä karsittiin heti mittausajon jälkeen eli jokaisen mittausajon tulokset
tarkastettiin ennen niiden kirjaamista analysointia varten. Kelluvan auton mittauksia
pyrittiin tekemään normaaliolosuhteissa. Mikäli mittausajo epäonnistui tietyllä reitillä,
tämä reitti ajettiin uudelleen.

Kamerajärjestelmän aineistoissa ilmeni aika paljon poikkeuksellisia havaintoja. Kame-
rajärjestelmän aineistoja analysointiin Kehä II:n ja Tuusulanväylän linkeillä. Matkano-
peuksien nopeusjakaumien perusteella todettiin, että liikenne Kehä II:n reitillä oli ylei-
sesti ottaen sujuvaa. Kehä II:n Olari–Mankkaa ja Mankkaa–Olari linkeillä on 80 km/h
nopeusrajoitus. Näillä linkeillä kamerajärjestelmän aineistoista poistettiin havainnot,
joissa matkanopeus oli alle 50 km/h. Mankkaa–Kauniainen ja Kauniainen–Mankkaa
linkeillä on 60 km/h nopeusrajoitus, jolloin kamerajärjestelmän aineistoista poistettiin
havainnot, joissa matkanopeus oli alle 30 km/h.

Tuusulanväylän reitin osalta 80 km/h nopeusrajoitusalueella liikenne oli paljon häiriin-
tyneempää kuin Kehä II:lla ja tämän takia Tuusulanväylän Pakila-Käpylä ja Tammisto-
Pakila-linkillä kamerajärjestelmän aineistosta poistettiin havainnot, joissa matkanopeus
oli alle 30 km/h.
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3. Aineiston kuvaaminen numeerisesti ja graafisesti

Seuraava vaihe aineiston käsittelyssä oli mitattujen havaintojen kuvaileminen erilaisten
tilastollisten tunnuslukujen avulla. Aineistosta lasketut keskeiset tunnusluvut esitettiin
taulukkomuodossa. Lisäksi tulokset kuvattiin graafisesti erilaisten kuvaajien avulla,
jolloin ne ovat hyvin hahmotettavissa.

Matka-aikamittausaineistojen analysoinnissa laskettiin yleisimpiä tilastotieteessä käytet-
tyjä tunnuslukuja eli jakauman sijaintia kuvaavia keskilukuja (aritmeettinen keskiarvo,
keskivirhe, minimi, maksimi ja mediaani) sekä jakauman hajontaa kuvaavia hajontalu-
kuja. Hajontaluvuilla kuvataan aineiston jakauman hajontaa ts. miten muuttujan arvot
jakautuvat jonkin keskiluvun ympärille. Matka-aikamittausaineistosta laskettiin mm.
otoskeskihajontaa ja variaatiokerrointa, vinoutta ja huipukkuutta sekä luottamusväliä.

Keskihajonta eli standardipoikkeama, joka on ehkä kaikkein yleisimmin käytetty hajon-
taluku. Keskihajonta kuvaa sitä, kuinka kaukana yksittäiset muuttujan arvot ovat keski-
määrin muuttujan aritmeettisesta keskiarvosta ts. se mittaa kuinka paljon havaintoarvot
poikkeavat keskimäärin keskiarvostaan. Keskihajonta lasketaan kaavasta

(4)

Mitä suurempi hajonta on, sitä laajemmalle havainnot ovat jakautuneet. (Nummenmaa
2004.)

Edellä mainittu keskihajonnan kaava on tarkoitettu tilanteisiin, jossa on tarkasteltavana
koko perusjoukko. Jos kyse on otoksesta, käytetään usein termiä otoskeskihajonta ja
silloin täytyy käyttää hieman erilaista kaavaa. Tällöin kaava on

(5)

Suurissa aineistoissa ero näiden kahden kaavan antamilla keskihajontaluvuilla on pieni.
(Nummenmaa 2004.)

Silloin kun halutaan vertailla suuruusluokaltaan erilaisia muuttujien keskihajontoja,
käytetään suhteellisen keskihajonnan arvoa ts. variaatiokerrointa. Variaatiokerroin mää-
rittää havaintoarvojen suhteellisen hajonnan ja se ilmoitetaan tavallisesti prosentteina.
Variaatiokerroin (%) osoittaa, kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on
havaintoarvojen keskiarvosta. (Nummenmaa 2004.)

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/otos/otantamenetelmat.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/otos/otantamenetelmat.html#otos
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Variaatiokerroin on keskihajonnan (s) ja keskiarvon ( ) osamäärä:

= 100 % (6)

Lisäksi määriteltiin havaintoaineiston vinous ja huipukkuus. Vinouden ja huipukkuuden
tarkasteleminen on tärkeää, koska monet tilastolliset testit olettavat, että jakaumat ovat
symmetrisiä ja yksihuippuisia. Jos näiden kertoimien arvot ovat lähellä nollaa, aineisto
on normaalijakautunut.

Kaikki jakaumat eivät ole symmetrisiä. Tällöin havainnot eivät ole jakautuneet tasaisesti
keskiarvon ympärille. Vinouskerroin ilmoittaa, mihin suuntaan jakauma on vino. Jos
vinouskerroin on suurempi kuin nolla, niin jakauma on oikealle vino ja suuri osa ha-
vainnoista on keskiarvoa pienempiä. Vastaavasti, jos vinouskerroin on nollaa pienempi,
niin jakauma on vasemmalle vino ja suurin osa havainnoista on keskiarvoa suurempia.
Huipukkuuskerroin kertoo kuinka terävähuippuinen jakauma on. Positiivinen huipuk-
kuuden arvo kertoo normaalijakaumaa terävämmästä huipusta ja negatiivinen laakeam-
masta. (Laininen 2007.)

Luottamusväli tarkoittaa laskettuihin lukuihin sisältyvän virhemarginaalin (Laininen
2007). Havaintoaineistosta arvioidut luottamusvälit laskettiin 95 %:n luottamustasolla
käyttämällä seuraava kaava:

(7)

missä  on keskiarvon keskivirhe ja z=1,96 95 % luottamustasolla.

Aineiston graafisessa kuvauksessa käytettiin muutamia kaaviokuvaajia. Histogrammi-
kuvaajalla esitettiin matka-aikajakaumat. Histogrammilla on suhteellisen helppo hah-
mottaa jakaumien muoto ja sijainti. Kuvaajan päälle piirrettiin normaalijakauma, jotta
voidaan arvioida, noudattaako muuttuja normaalijakaumaa. Lisäksi muutaman aineiston
normaalijakautuneisuutta kuvattiin Normal probability plot -lineaarisen kaavion avulla.
Kuvaajassa poikkeama normaalisuudesta näkyy xy- koordinaatistoon piirretyssä kuvas-
sa poikkeamana suoralta.

Vertailtaessa kahden tai kolmen eri matka-aikamittausaineiston havaintojen jakaumat
esitettiin laatikko-jana-kuvion (Box and Whisker Plot) avulla. Kuvassa 12 on esimerk-
kikuva laatikko-jana-kuviosta. Kuvaajassa laatikko sisältää 50 % havainnoista ja keskel-
lä oleva viiva merkitsee mediaanin. Laatikon yläreuna tarkoittaa yläkvartiilia ja laatikon
alareuna alakvartiilia. Laatikkojanan ”viikset” kuvaavat sitä aluetta, johon sijoittuu
95 % tapauksista. Janan päiden väliin mahtuvat kaikki muut paitsi voimakkaimmin
poikkeavat havainnot. Poikkeavat havainnot on merkitty kuvioon tähdillä ja ympyröillä.
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Kuva 12. Laatikko-jana-esimerkkikuvaaja.

4. Tilastolliset testit

Tutkimuksessa mittausaineistojen analysoinnissa käytettiin parametrisia yhden otoksen
t-testiä ja riippumattomien otosten t-testiä sekä epäparametrista Wilcoxonin rankisum-
matestiä. Testit toteutettiin Statistix-ohjelmalla, joka on tilastollisiin analyyseihin tar-
koitettu Windows-järjestelmissä toimiva ohjelmisto. T-testeissä verrattiin matka-aika-
aineistojen keskiarvoja. Wilcoxonin testissä verrattiin matka-aika-aineistojen mediaane-
ja.

Tilastolliset testit jaetaan parametrisiin ja epäparametrisiin testeihin. Parametrisia teste-
jä voidaan käyttää ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt ehdot. Ennen kun parametrisia tes-
tejä voidaan käyttää, täytyy tutkia, toteutuvatko testin oletukset aineistossa. Yleisesti
testit olettavat, että otos on poimittu normaalijakautuneesta populaatiosta, mittaukset on
suoritettu vähintään välimatka-asteikolla ja havaintojen määrän on oltava vähintään 15–
20 per otos. Vastaavasti epäparametrisia testejä voi käyttää oikeastaan milloin vain
edellyttäen, että testillä voidaan vastata tutkimuskysymykseen. (Laininen 2007.)

Parametristen testien normaalijakauman oletus perustuu siihen, että luonnossa lähes
kaikki sellaiset ominaisuudet, joiden esiintymiseen vaikuttaa enemmän kuin yksi tekijä,
noudattavat suunnilleen normaalijakaumaa (Nummenmaa 2004). Autoliikenteessä mat-
ka-aikoihin vaikuttaa liikennemäärän ja liikennetiheyden vaihtelun lisäksi muitakin te-
kijöitä mm. sää- ja keliolosuhteet, jolloin voidaan olettaa, että matka-aikamittaus-
aineistot noudattavat normaalijakaumaa. Tässä työssä kuitenkin osalle havaintoaineis-
tosta tehtiin normaalijakautuneisuuden tarkastelu. Normaalijakautuneisuutta testattiin
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Shapiro-Wilk Normality testillä ja kaaviokuvilla. Kaaviokuvissa on esitetty matka-
aikajakaumat ja punaisella viivalla on piirretty normaalijakauman kuvaajat.

T-testi on eräs tilastotieteen keskeisimmistä ja eniten käytetyistä testeistä. Yleisesti t-
testillä verrataan parametrin tai tunnusluvun arvoa tiettyyn vakioarvoon. Yhden otoksen
t-testi on parametrinen testi, mikä tarkoittaa että testattavan muuttujan tulee olla nor-
maalijakautunut. Toisena ehtona tämän testin käytölle on, että otoksen minimikoon pi-
tää olla 15 havaintoa. (Nummenmaa 2004.)

Riippumattomien otosten t-testin perusoletus on, että kumpikin otos on peräisin normaa-
lijakaumasta. Lisäksi otosten varianssien pitää olla yhtäsuuria molemmissa ryhmissä.
Otoskoon olisi oltava vähintään 15–20 havaintoa per ryhmä. Kun mittausten lukumäärä
on > 15 havaintoa, aineiston ei tarvitse olla normaalijakautunut, kunhan siellä ei ole
hyvin poikkeavia arvoja tai jakauma ei ole voimakkaasti vino. Häiriöiden esiintyminen
lisää mittaustarvetta. (Laininen 2007.)

Wilcoxonin rankisummatestiä käytettiin silloin kun havaintojen määrä oli pieni ja ha-
vainnot eivät noudattaneet normaalijakaumaa. Tämä testi ei edellytä oletuksia perus-
joukkojen jakaumien muodoista. Wilcoxonin rankisummatestiä pidetään kahden kes-
kiarvon erotuksen t-testin epäparametrisena vastineena. Rankisummatestillä tutkitaan,
poikkeavatko riippumattomien havaintoaineistojen mediaanit toisistaan. (Laininen
2007.)

5. Muut analyysit

Työssä selvitettiin mittaustarkkuuden vaikutusta mittausten tarvittavaan määrään. Kehä
II:n ja Tuusulanväylän reiteillä laskettiin otoskoot käyttämällä HSL:n kelluvan auton
syys-lokakuun matka-aikamittausaineistoa. Otoskoot määriteltiin 95 % luottamustasol-
le.

Edustavan otoskoon määrittely on erittäin tärkeää, ja siihen vaikuttaa monta tekijää.
Usein otoskoko riippuu tarkkuusvaatimuksesta (toleranssista), käytettävissä olevasta
ajasta ja rahasta. Otoskoko ei saa olla liian pieni eikä liian suuri. Liian pieni otos ei ole
riittävän edustava. Vastaavasti tietyn otoskoon jälkeen tarkkuuden lisääntymisarvo ei
enää vastaa lisäkustannuksia, jolloin syntyy turhia kustannuksia. Otoskoon laskennassa
käytettiin seuraavaa kaavaa:

= (8)

missä n= otoskoko, z= normaalijakaumaan liittyvä kriittinen arvo, joka on 1,96 95 %
luottamusvälille, = keskihajonta, m= suurin sallittu virhe (tarkkuus). Kaavan käyttö
edellyttää, että aineisto on normaalijakautunutta. (Moore 2006.)
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Jos keskihajonta ilmoitetaan variaatiokertoimen (C) avulla ja tarkkuus (m) suhteellisena
virheenä a=m/ , niin

= (9)

missä n= otoskoko, z= normaalijakaumaan liittyvä kriittinen arvo, joka on 1,96 95 %
luottamusvälille, C= variaatiokerroin, a= suurin sallittu suhteellinen virhe.

4.3 HSL:n matka-aikamittausaineistojen tunnusluvut

4.3.1 Kehä II

Etelä-pohjoissuunta

Matka-aikatunnuslukujen analysoinnissa käytettiin sekä syyskuussa että lokakuussa
2009 HSL:n kelluvan auton menetelmällä Kehä II:lla kerättyä aineistoja (ks. kappale
4.1.1).

Kehä II:lla, etelä-pohjoissuunnalla mittausten määrä oli yhteensä 27, josta lokakuussa
tehtyjä lisämittauksia oli 22 ja syyskuussa tehtyjä varsinaisia mittauksia oli 5. Mittaus-
tulosten matka-aikojen keskeiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 3. Taulukossa on
myös erikseen syys- ja lokakuun mittausten tunnusluvut.

Taulukko 3. Kehä II, HSL:n matka-aikojen tunnusluvut, etelä-pohjoissuunta.

Tunnusluvut Arvot, syys-lokakuu Arvot, syyskuu Arvot, lokakuu

Mittausten määrä (kpl) 27 5 22

Keskiarvo (s) 461 606 428

Mediaani (s) 429 513 425

Keskihajonta (s) 122 227,2 48,1

Variaatiokerroin (%) 26,4 37,4 11,2

Minimi (s) 351 410 351

Maksimi (s) 990 990 523

Huipukkuus 11,5 3 -0,3

Vinous 3,2 1,7 0,5

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 413-509 324-888 406-449

Koko reitillä matka-aikojen keskiarvo oli 7 minuuttia 41 sekuntia (461 s), keskihajonta
oli 2 min 2 s (122 s) ja mediaani oli 7 min 9 s (429 s). Keskiarvon luottamusväli minuu-
teissa oli [6 min 53 s – 8 min 29 s] 95 %:n luottamustasolla. Nopein matka-aika oli 5
min 51 s ja hitain aika oli 16 min 30 s.
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Huomattava ero syyskuun ja lokakuun matka-ajan mittausten tunnusluvuissa johtuu
siitä, että syyskuussa mittausautojen lähtöajat olivat klo 16.02–16.06 välillä. Vastaavasti
lokakuun mittauksissa lähtöajat olivat 15.30–17.00 välillä. Ero johtui myös siitä, että
syyskuussa oli yksi muita selvästi pidempi mittausajo.

Kuvassa 13 on esitetty syys- ja lokakuun mittausten matka-aikavaihtelut mittausajoneu-
vojen lähtöaikojen mukaan. Kuvasta nähdään, että syyskuun ja lokakuun mittauksien
matka-aikojen keskihajonta on suunnilleen samaa suuruusluokkaa kahta syyskuista
"poikkeuksellista" mittausta lukuun ottamatta.

Kuva 13. Kehä II, matka-aikojen vaihtelut iltapäiväruuhkassa etelä-pohjoissuunnassa.

Kuvassa 14 on esitetty Kehä II:n matka-aikajakauma suunnassa etelästä–pohjoiseen,
kun mukana ovat sekä syys- että lokakuun mittaukset. Kuvaajasta nähdään, että ja-
kauma on voimakkaasti terävähuippuinen (huipukkuus 11,5) ja oikealle vino (vinous on
3,2). Silmämääräisesti tarkasteltuna havaintoaineisto ei noudata normaalijakaumaa. Ku-
vaan on piirretty punaisella viivalla normaalijakauman kuvaaja.
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Kuva 14. Kehä II, HSL:n mittausten matka-aikajakauma, iltapäiväruuhka (etelä-pohjoissuunta).

Kehä II:n reitin linkillä, joka sijaitsee Ylismäentien rampin ja Turunväylän rampin vä-
lissä (HSL:n solmupisteet 670–680) oli kaksi havaintoa (990 s, 25 km/h ja 621 s, 39,8
km/h), joiden matka-ajat olivat muista mittauksista selvästi suurempia. Nämä 2 havain-
toa ovat peräisin syyskuussa tehdyistä mittauksista ja niiden lähtöajat olivat 9.9.2009
16.05 ja 10.9.2009 klo 16.06. Varsinaista syytä poikkeaviin havaintoihin ei tiedetä ja ne
ovat mukana tässä analyysissa. Kun mittausaineistosta poistettiin nämä havainnot, niin
keskihajonta pieneni lähes 60 % (ks. taulukko 4).

Taulukko 4. Kehä II, HSL:n matka-aikojen tunnusluvut, ilman kahta ”poikkeuksellista”
mittausta (etelä-pohjoissuunta).

Tunnusluvut Arvot, syys-lokakuu Arvot, syyskuu Arvot, lokakuu

Mittausten määrä (kpl) 25 3 22

Keskiarvo (s) 433 474 428

Mediaani (s) 427 498 425

Keskihajonta (s) 50 55,6 48,1

Variaatiokerroin (%) 11,6 11,7 11,2

Minimi (s) 351 410 351

Maksimi (s) 523 513 523

Huipukkuus -0,8 0 -0,3

Vinous 0,4 1,6 0,5

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 413-454 335-612 406-449
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Kuvassa 15 on myös esitetty matka-aikajakauma em. ilman kahta "poikkeuksellista"
mittausta (990 ja 621 sekuntia). Kuvaajasta nähdään, että nyt jakauma on melkein
symmetrinen ja lähes normaalijakautunut, huipukkuus on -0,8 ja vinous on 0,4. Kes-
kiarvo pieneni 28 s, mutta mediaani aleni vain 2 s, koska mediaani ei ole niin herkkä
poikkeaville arvoille. Nyt mediaani (427 s) on aika lähellä keskiarvoa 433 s.

Kuva 15. Kehä II, HSL:n mittausten matka-aikajakauma ilman 2 ”poikkeuksellista” mittausta
(etelä-pohjoissuunta).

Kehä II:n, etelä-pohjoissuunnalla HSL:n mittausaineisto on lähes normaalijakautunut,
koska mittaukset ovat sijoittuneet lineaarisesti, kuten kuvasta 16 nähdään. Kuvan oike-
assa yläkulmassa näkyvät kaksi "poikkeuksellista" mittausta (990 ja 621 sekuntia), jotka
ovat peräisin syyskuussa tehdyistä mittauksista.

Kuva 16. Kehä II, HSL:n mittausten normaalijakautuneisuuden tarkastelu (etelä-
pohjoissuunta).
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Kuvaajan lisäksi normaalijakautuneisuutta testattiin Shapiro-Wilk Normality testillä ja
P-arvoksi saatiin 0,1119, joten aineisto voidaan olettaa normaalijakautuneeksi.

Pohjois-eteläsuunta

Kehä II:n pohjois-eteläsuunnalla mittausten määrä oli yhteensä 23, josta lokakuussa
tehtyjä lisämittauksia oli 18 ja syyskuussa tehtyjä varsinaisia mittauksia oli 5. Kehä II:n
reitin keskimääräinen matka-aika oli 8 minuuttia 16 sekuntia (496 s).

Mittaustulosten matka-aikojen keskeiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 5. Tämän
suunnan keskihajonta oli 2 min 8 s (128 s), mediaani 8 min 50 s (530 s) ja luottamusväli
oli [7 min 21 s – 9 min 12 s] 95 %:n luottamustasolla. Nopein matka-aika oli 5 min 28 s
ja hitain aika oli 11 min 22 s.

Taulukko 5. Kehä II, HSL:n matka-aikojen tunnusluvut (pohjois-eteläsuunta).

Tunnusluvut Arvot, syys-lokakuu Arvot, syyskuu Arvot, lokakuu

Mittausten määrä (kpl) 23 5 18

Keskiarvo (s) 496 603 467

Mediaani (s) 530 643 408

Keskihajonta (s) 128 88,6 123

Variaatiokerroin (%) 25,8 14,6 26,3

Minimi (s) 328 460 328

Maksimi (s) 682 682 673

Huipukkuus -1,6 -0,6 -1,5

Vinous 0,02 -0,9 0,3

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 441-552 493-713 405-527

Kuvassa 17 on esitetty syys- ja lokakuun mittausten matka-aikavaihtelut mittausajoneu-
vojen lähtöaikojen mukaan. Kuvasta huomataan, että pohjois-eteläsuunnassa syyskuun
ja lokakuun mittausten välillä matka-ajoissa oli selvästi enemmän vaihtelua kuin etelä-
pohjoissuunnassa.
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Kuva 17. Kehä II, matka-aikojen vaihtelut iltapäiväruuhkassa pohjois-eteläsuunnassa.

Kuvassa 18 on esitetty Kehä II:n pohjois-eteläsuunnan matka-aikajakauma. Kuvaajasta
nähdään, että jakauma on kaksihuippuinen (huipukkuus -1,6) ja lähes symmetrinen (vi-
nous on 0,02). Silmämääräisesti tarkasteltuna havaintoaineisto ei noudata normaalija-
kauma. Punaisella viivalla on piirretty normaalijakauman kuvaaja. Kaaviokuvan ja tun-
nuslukujen perustella voidaan päätellä, ettei aineisto ole normaalijakautunut.

Kuva 18. Kehä II, HSL:n mittausten matka-aikajakauma pohjois-eteläsuunnassa.
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Kuva 19. Kehä II, HSL:n mittausten normaalijakautuneisuuden tarkastelu (pohjois-
eteläsuunta).

Kehä II:n, pohjois-eteläsuunnalla HSL:n mittausaineisto ei ole normaalijakautunutta,
koska havainnot ovat sijoittuneet epälineaarisesti, kuten kuvasta 19 nähdään. Kuvaajan
lisäksi normaalijakautuneisuutta testattiin Shapiro-Wilk Normality testillä ja P-arvoksi
saatiin 0,0079, joten aineistoa ei voida olettaa normaalijakautuneeksi.

4.3.2 Tuusulanväylä

Matka-aikatunnuslukujen analysoinnissa käytettiin sekä syyskuussa että lokakuussa
2009 HSL:n kelluvan auton menetelmällä Tuusulanväylällä kerättyä aineistoja (ks. kap-
pale 4.1.1).

Tuusulanväylällä mittauksia oli yhteensä 17, joista lokakuussa tehtyjä lisämittauksia oli
12 ja syyskuussa tehtyjä varsinaisia mittauksia oli 5.

Matka-aikojen tunnusluvut mm. keskiarvo, keskihajonta, minimi, maksimi ja luotta-
musväli keskimääräiselle matka-ajalle klo 7.15–8.40 välillä on esitetty taulukossa 6.
Koko reitillä matka-aikojen keskiarvo oli 35 minuuttia 41 sekuntia (2141 s) ja keskiha-
jonta oli 4 min 5 s (245 s). Mediaani oli 35 min 52 s (2152 s) ja se on 10 s keskiarvoa
suurempi. Luottamusväli minuuteissa oli [33 min 35 s – 37 min 46 s] 95 %:n luottamus-
tasolla. Nopein matka-aika oli 28 min 50 s ja hitain aika oli 45 min 46 s. Taulukossa on
myös erikseen syys- ja lokakuun mittausten tunnusluvut.
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Taulukko 6. Tuusulanväylä, matka-aikojen tunnusluvut, aamuruuhka pohjois-eteläsuunnassa.

Tunnusluvut Arvot, syys-lokakuu Arvot, syyskuu Arvot, lokakuu

Mittausten määrä (kpl) 17 5 12

Keskiarvo (s) 2141 2298 2075

Mediaani (s) 2152 2284 2092

Keskihajonta (s) 245 79 262

Variaatiokerroin (%) 11,4 3,4 12,6

Minimi (s) 1730 2208 1730

Maksimi (s) 2746 2393 2746

Huipukkuus 1 -2,3 4

Vinous 0,5 0,2 1

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 2015–2266 2199–2396 1908–2242

Huomattava ero syyskuun ja lokakuun matka-ajan mittausten tunnusluvuissa johtuu
siitä, että syyskuussa mittausautojen tarkat lähtöajat olivat klo 07.39–07.44 välillä. Vas-
taavasti lokakuun mittauksissa tarkat lähtöajat olivat klo 07.16–08.38 välillä.

Kuvassa 20 on esitetty syys- ja lokakuun mittausten matka-aikavaihtelut mittausajoneu-
vojen lähtöaikojen mukaan. Kuvasta huomataan, että syyskuun mittauksissa matka-
aikojen vaihtelu oli hyvin pientä ja silloin minimin ja maksimin matka-aikaero oli vain
185 sekuntia. Vastaavasti lokakuussa keskihajonta oli selvästi suurempi kuin syyskuus-
sa. Lokakuussa matka-aikaero oli jo 1016 sekuntia.

Kuva 20. Tuusulanväylä, matka-aikojen vaihtelut aamuruuhkassa pohjois-eteläsuunnassa.

Kuvassa 21 on Tuusulanväylän reitin matka-aikajakauma aamuruuhkan aikana eli kes-
kustaan päin. Jakauma lähes symmetrinen ja mittausaineisto on melkein normaalijakau-
tunut.
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Kuva 21. Tuusulanväylä, HSL:n mittausten matka-aikajakauma, aamuruuhka pohjois-
eteläsuunnassa.

Kuvassa 22 on esitetty mittausaineiston matka-aikajakauma. Kuvaaja on lähes lineaari-
nen, mikä tarkoittaa, että mittausaineisto on melko normaalijakautunut. Ainoastaan oi-
keassa yläkulmassa oleva havainto on poikkeuksellinen. Ilman tätä mittausta aineisto
noudattaa normaalijakaumaa.

Kuva 22. Tuusulanväylä, normaalijakautuneisuuden tarkastelu.

Normaalijakautuneisuutta testattiin myös Shapiro-Wilk Normality testillä ja P-arvoksi
saatiin 0,2182, joten aineisto voidaan olettaa normaalijakautuneeksi. Kaaviokuvia sil-
mäilemällä huomataan, että Tuusulanväylän reitillä on jonkin verran enemmän vaihtelua
kuin Kehä II:lla.
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4.4 HSL:n ja KSV:n matka-aikamittausaineistojen vertailu

4.4.1 Menetelmä

Tutkimuksessa verrattiin HSL:n kelluvan auton menetelmällä syyskuussa ja lokakuussa
2009 tehtyjen mittausten tuloksia KSV:n maalis-huhtikuussa 2009 kelluvan auton me-
netelmällä tehtyjen matka-aikamittausten tuloksiin. Tavoitteena oli selvittää, eroavatko
HSL:n ja KSV:n matka-aikatutkimusten aineistojen keskimääräiset matka-ajat ja onko
ero tilastollisesti merkitsevä saadun havaintoaineiston valossa. Kahden aineiston ana-
lysoinnissa oli tarkoitus soveltaa kahden riippumattoman otoksen t-testiä, koska näitä
mittauksia voidaan pitää riippumattomina otoksina.

Vertailuun valittiin sellaiset reitit, joilla ajetaan sekä HSL:n että KSV:n mittauksissa.
Tuusulanväylän reitillä vertailussa käytettiin HSL:n lokakuun 2009 lisämittausten ai-
neistoa. Matka-aikoja vertailtiin koko reitillä (Yhdyskunnantie–Erottaja) sekä Yhdys-
kunnantie–Koskelantien välillä. Lisäksi analyysi tehtiin Kehä I:llä välillä Itäväylä–
Tuusulanväylä. Tällä linkillä vertailussa käytettiin ainoastaan HSL:n syyskuun 2009
mittausaineistoa, koska Kehä I:llä ei tehty lokakuun mittauksia.

4.4.2 Tuusulanväylä

HSL:n ja KSV:n matka-aikamittausaineistoja verrattiin Tuusulanväylä-reitillä. KSV:n
mittauksissa reitin numero on 7 ja HSL:n mittauksissa 18. Tällä reitillä analysointiin
koko Tuusulanväylän reitin sekä Yhdyskunnantie–Koskelantie-välin matka-
aikamittausaineistoja.

Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto on mitannut matka-
aikoja Tuusulanväylän reitillä 9 kertaa keväällä maalis-huhtikuussa 2009 aamuruuhkas-
sa klo 6-9 välillä. HSL on mitannut samaa reittiä lokakuussa 2009 12 kertaa. Lähtöajat
olivat kello 7.15–8.40 (tarkat lähtöajat olivat klo 7.16–8.38).

HSL:n ja KSV:n matka-aikamittausaineistojen vertailussa käytettiin Wilcoxonin ran-
kisummatestiä, jolla testattiin, poikkeavatko HSL:n ja KSV:n matka-aikahavainto-
aineistojen mediaanit toisistaan. Vertailu olisi luotettavampi, jos mittausaineistoille olisi
tehty kahden riippumattoman keskiarvon erotuksen t-testi, mutta koska havaintojen
määrä oli alle 15, niin t-testiä ei voitu soveltaa.
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Tuusulanväylä, koko reitti (Yhdyskunnantie–Erottaja)

Tuusulanväylän reitti alkoi läheltä Helsingin rajaa eli Yhdyskunnantien-
Kuusmiehentien risteyssillalta ja päättyi Erottajalle (kuva 23). Reitin pituus oli 12 km.
Nopeusrajoitus Tuusulanväylän moottoritiellä on 80 km/h. Katuverkolla nopeusrajoitus
on Sörnäisten rantatiellä 60 km/h ja Pohjoisesplanadilla 30 km/h.

Kuva 23. Tuusulanväylän koko reitti, KSV:n ja HSL:n vertailu (Hellman 2009).

Tuusulanväylän koko reitin (Yhdyskunnantie–Erottaja) keskimääräinen matka-aika
KSV:n mittauksissa oli 26 min 33 s (1608 s) ja mediaani oli 25 min 9 s (1509 s). HSL:n
mittauksissa keskiarvo oli 26 min 37 s (1597 s) ja matka-ajan mediaani oli 26 min 33 s
(1593 s). KSV:n ja HSL:n matka-aikamittausaineistojen muut tunnusluvut on esitetty
taulukossa 7.
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Taulukko 7. Tuusulanväylän koko reitti, KSV:n ja HSL:n matka-aikamittausaineistojen
tunnusluvut.

Tunnusluvut
Arvot, havainnot klo 6.00-9.00

koko  reitti = Yhdyskunnantie-Erottaja

Tuusulanväylä HSL KSV

Mittausten määrä (kpl) 12 9

Keskiarvo (s) 1597 1608

Mediaani (s) 1593 1509

Keskihajonta (s) 218 375

Variaatiokerroin (%) 13,7 23,3

Minimi (s) 1287 1138

Maksimi (s) 2167 2142

Huipukkuus 4,2 -1,6

Vinous 1,5 0,1

Ka:n luottamusväli 95% (s) 1459-1736 1320-1896

Kuvassa 24 on esitetty havaintojen jakaumat laatikko-jana-kuvion (Box and Whisker
Plot) avulla. Kuvaajassa laatikko sisältää 50 % havainnoista ja keskellä oleva viiva
merkitsee mediaanin. Laatikon yläreuna tarkoittaa yläkvartiilia ja laatikon alareuna ala-
kvartiilia. Laatikkojanan ”viikset” kuvaavat sitä aluetta, johon sijoittuu 95 % tapauksis-
ta. Janan päiden väliin mahtuvat kaikki muut paitsi voimakkaimmin poikkeavat havain-
not. Poikkeava havainto on merkitty kuvioon tähdellä.

Kuva 24. Tuusulanväylä, koko reitti, HSL:n ja KSV:n havainnot.

Box and Whisker Plot -kuviosta käy ilmi, että KSV:n matka-aikahavainnot ovat sijoit-
tuneet aika "leveästi". Erityisesti mediaania (1509 s) suuremmat arvot ovat enemmän
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hajallaan. Vastaavasti HSL:n kelluvan auton mittausaineiston havainnot ovat jakautu-
neet 1600 sekunnin ympärille.

Wilcoxonin rankisummatestin avulla testattiin, poikkeavatko HSL:n ja KSV:n matka-
aikamittausaineistot toisistaan. Testin P-arvo oli 0,8677, joten nollahypoteesi mediaani-
en yhtäsuuruudesta hyväksyttiin 95 % luotettavuustasolla.

Reittiosuus Yhdyskunnantie–Koskelantie

Tuusulanväylällä vertailtiin erikseen myös Yhdyskunnantie–Koskelantie-reittiosuudella,
joka on 5,3 km pitkä (kuva 23) ja siinä on useampia liittymiä. Välillä on 80 km/h nope-
usrajoitus.

Tällä reittiosuudella keskimääräinen matka-aika HSL:n mittauksissa oli 6 min 14 s (374
s) ja mediaani oli 6 min 20 s (380 s).  KSV:n mittauksissa vastaavat luvut olivat melkein
kaksi kertaa suurempia. KSV:n ja HSL:n mittausaineistojen muut tunnusluvut on esitet-
ty taulukossa 8.

Taulukko 8. Yhdyskunnantie–Koskelantie-reittiosuus, KSV:n ja HSL:n matka-
aikamittausaineistojen tunnusluvut.

Tunnusluvut Arvot, havainnot klo 6.00-9.00

Tuusulanväylä
Yhdyskunnantie-Koskelantie

HSL KSV

Mittausten määrä (kpl) 12 9

Keskiarvo (s) 374 616

Mediaani (s) 380 526

Keskihajonta (s) 70 280

Variaatiokerroin (%) 18,6 45,4

Minimi (s) 271 305

Maksimi (s) 471 1055

Huipukkuus -1,3 -1,3

Vinous -0,2 0,3

Ka:n luottamusväli 95% (s) 330-418 401-831

Kuvassa 25 on esitetty havaintojen jakaumat laatikko-jana-kuvion (Box and Whisker
Plot) avulla.



45

Kuva 25. Tuusulanväylä, Yhdyskunnantie–Koskelantie, HSL:n ja KSV:n havainnot.

Box and Whisker Plot -kuviosta käy ilmi, että HSL:n kelluvan auton mittausaineiston
havainnot ovat jakautuneet tasaisesti 380 sekunnin ympärille. KSV:n kuviosta nähdään,
että laatikko on venytetty ja yläviiksi on pitkä. Tämä tarkoittaa, että KSV:n havainnot
ovat hajaantuneet suhteellisen laajalle alueelle. KSV:n havaintojen keskihajonta on 280
s ja variaatiokerroin on 45,4 %. Nämä tunnusluvut ovat aika suuria suhteessa HSL:n
vastaaviin lukuihin (70 s ja 18,6 %, ks. taulukko 8).

Wilcoxonin rankisummatestin avulla testattiin, poikkeavatko HSL:n ja KSV:n kelluvan
auton matka-aikahavaintoaineistot toisistaan. Testissä P-arvoksi saatiin 0,0000, jolloin
nollahypoteesi mediaanien yhtäsuuruudesta hylättiin. HSL:n ja KSV:n havaintoaineis-
toissa on eroa tällä välillä.

Yhdyskunnantie–Koskelantie-reittiosuudella HSL:n ja KSV:n matka-aika-
mittausaineistojen  välillä  oli  varsin  iso  ero.  Tämä  ero  saattaa  johtua  siitä,  että  KSV:n
mittausaamuna tämä reitti oli nähtävästi ruuhkautunut, mutta varsinaista syytä tähän ei
tiedetä.



46

4.4.3 Kehä I

Reittiosuus Itäväylä–Tuusulanväylä

HSL:n ja KSV:n matka-aikamittausaineistoja verrattiin myös Kehä I:n Itäväylä–
Tuusulanväylä-reittiosuudella. Vertailuvälin alkupää oli Itäväylän liittymä ja loppupää
oli Tuusulanväylän ramppi (kuva 26). Tämän reittiosuuden KSV:n reittinumero on 13 ja
HSL:n reittinumero 17.

Tämä reittiosuus on kaksikaistainen (2+2) ja 10 km pitkä. Reitin alussa 1,8 km osuudel-
la on 70 km/h nopeusrajoitus, jonka jälkeen nopeusrajoitus on 80 km/h. Keskimääräinen
matka-aika on vähän alle 10 minuuttia.

Kuva 26.  Kehä I, KSV:n ja HSL:n vertailureittiosuus (Hellman 2009).

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto oli mitannut
matka-aikoja tällä reittiosuudella 9 kertaa keväällä maalis-huhtikuussa 2009 aamuruuh-
kassa klo 6–9 välillä. HSL oli mitannut samaa reittiä (HSL:n solmupisteet 492–322)
syyskuussa 2009 5 kertaa. Lähtöajat olivat kello 7.40–7.45 välillä.

KSV:n ja HSL:n mittausaineistojen tunnusluvut keskimääräiselle matka-ajalle on esitet-
ty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Kehä I, Itäväylä-Tuusulanväylä-reittiosuus, HSL:n ja KSV:n matka-
aikamittausaineistojen tunnusluvut.

Tunnusluvut Matka-aika (s) klo 6.00-9.00

Kehä I, Itäväylä-Tuusulanväylä HSL KSV

Mittausten määrä (kpl) 5 9

Keskiarvo (s)  616 518

Mediaani (s)  588 515

Keskihajonta (s)  88 70

Variaatiokerroin (%)  14 13,5

Minimi (s)  509 430

Maksimi (s)  735 675

Huipukkuus -1,2 3,2

Vinous  0,2 1,3

Ka:n luottamusväli 95% (s) 506-725 465-572

Kuvassa 27 on esitetty HSL:n ja KSV:n havaintojen jakaumat Box and Whisker Plot -
kuvion avulla. Kuvasta käy ilmi, että HSL:n matka-aikahavainnot ovat sijoittuneet aika
"leveästi". Erityisesti mediaania (588 s) suuremmat arvot ovat enemmän hajallaan.
KSV:n havainnoista mediaania (515 s) pienimmät arvot ovat enemmän hajallaan.  Li-
säksi KSV:n kuviossa on myös muutama ns. poikkeava havainto, joka on esitetty tähdil-
lä ja ympyröillä.

Kuva 27. Kehä I, Itäväylä-Tuusulanväylä, HSL:n ja KSV:n havainnot.
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Aineistoja verrattiin myös tilastollisella testillä. T-testiä ei voitu käyttää, koska mittaus-
aineisto ei täyttänyt t-testin ehtoja (havaintojen määrä ei ollut riittävä). Aineiston ana-
lysoinnissa käytettiin Wilcoxonin rankisummatestiä. Testin tulos osoitti, että HSL:n ja
KSV:n havaintoaineistot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.

4.4.4 Johtopäätökset

Tuusulanväylän ja Kehä I:n analysointitulosten perusteella voidaan todeta, että ruuhkau-
tuneilla reiteillä ja linkeillä matka-aikojen variaatiokerroin on suuri, jolloin kahden eri
menetelmän havaintoaineistot saattavat erota merkitsevästi toisistaan. Suurin ero johtuu
siitä, että HSL:n mittausajoneuvojen lähdöt tapahtuivat Kehä I:llä viiden minuutin sisäl-
lä klo 7.40–7.45 ja Tuusulanväylällä klo 7.15–8.30. Vastaavasti KSV:n mittaukset teh-
tiin kolmen tunnin aikana klo 6-9 välillä, jolloin matka-aikojen keskihajonta oli selvästi
suurempi. Lisäksi on otettava huomioon, että mittaukset tapahtuivat eri vuodenaikoina
ja liikennemäärät olivat erilaiset. Vastaavasti reiteillä, joilla on kohtalaisen hyvä suju-
vuus, eri menetelmien havaintoaineistot eivät eroa toisistaan. Tällaisessa tapauksessa
HSL:n kelluvan auton menetelmä voidaan korvata KSV:n kelluvan auton menetelmällä.
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4.5 HSL:n ja Digitraffic-kamerajärjestelmän mittausaineistojen
vertailu

4.5.1 Menetelmä

Tutkimuksessa verrattiin HSL:n kelluvan auton menetelmällä lokakuussa 2009 tehtyjen
lisämittausten aineistoja Digitraffic-kamerajärjestelmästä saatuun aineistoon. Tavoittee-
na oli selvittää, eroavatko näillä kahdella eri menetelmällä määritetyt keskimääräiset
matka-ajat ja onko ero tilastollisesti merkitsevä saadun havaintoaineiston valossa.

Vertailulinkeiksi valittiin Kehä II:lla Digitraffic-kamerajärjestelmän kaksi linkkiä: Ola-
ri–Mankkaa ja Mankkaa–Kauniainen sekä niiden vastakkaissuuntaiset linkit: Mankkaa–
Olari ja Kauniainen–Mankkaa. Tuusulanväylällä analysointiin kaksi Digitraffic-
kamerajärjestelmän aamuruuhkasuuntaista linkkiä: Tammisto–Pakila ja Pakila–Käpylä.

Liikenne Kehä II:n reitillä oli yleisesti ottaen sujuvaa mittausten aikana. Ainoastaan
iltaruuhkan aikana reitin päätepisteissä esiintyi ruuhkautumista. Olari–Mankkaa ja
Mankkaa–Olari linkeillä on 80 km/h nopeusrajoitus. Näillä linkeillä kamerajärjestelmän
aineistoista poistettiin havainnot, joissa matkanopeus oli alle 50 km/h. Mankkaa–
Kauniainen ja Kauniainen–Mankkaa linkeillä on 60 km/h nopeusrajoitus, jolloin kame-
rajärjestelmän aineistoista poistettiin havainnot, joissa matkanopeus oli alle 30 km/h.

Tuusulanväylän reitin liikenne oli paljon häiriintyneempää kuin Kehä II:lla. Tuusulan-
väylän reitillä kamerajärjestelmän aineistoista poistettiin havainnot, joissa matkanopeus
oli alle 30 km/h.

4.5.2 Kehä II

Linkki Olari–Mankkaa

Kehä II:n Olari–Mankkaa-linkki (kuva 28, etelästä pohjoiseen) on kaksikaistainen (2+2)
ja pituudeltaan 2,5 km. Linkillä on 80 km/h nopeusrajoitus. Linkillä on yksi eritasoliit-
tymä

Kuva 28. Kehä II, Olari-Mankkaa.
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Taulukossa 10 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän aineistosta las-
ketut tunnusluvut. Kelluvan auton menetelmän mittausajot pyrittiin ajamaan liikennevir-
ran keskinopeutta. Taulukosta huomataan, että kelluvan auton menetelmän keskiarvo ja
mediaani olivat melkein samat molempina tutkimuspäivinä. Kamerajärjestelmän kes-
kiarvojen ja mediaanien välillä oli kohtalaisen suuri ero.

Taulukko 10. Kehä II, Olari-Mankkaa, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen
tunnusluvut.

Tunnusluvut
Kehä II, Olari-Mankkaa

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.
Mittausten määrä (kpl) 12 11 1653 1805

Keskiarvo (s) 112 111 129 127

Mediaani (s) 110 111 96 94

Minimi (s) 106 105 73 69

Maksimi (s) 134 123 4197 3949

Taulukossa 11 on esitetty lasketut tunnusluvut, kun kamerajärjestelmän aineistosta on
poistettu alle 50 km/h havainnot. Taulukossa on myös HSL:n kelluvan auton menetel-
mällä tehtyjen lisämittausten tunnusluvut. HSL:n aineistossa ei ollut alle 50 km/h ha-
vaintoja. Huomattavaa on, että kelluvan auton menetelmän variaatiokerroin 6.10. oli
suurempi kuin 7.10., mutta kamerajärjestelmän aineistosta lasketut variaatiokertoimet
molempina päivinä olivat samat eli 13 %.

Taulukko 11. Olari-Mankkaa, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen tunnusluvut
ilman alle 50 km/h havaintoja.

Tunnusluvut
Kehä II, Olari-Mankkaa

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

ilman poistoja poistettu alle 50 km/h havainnot

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.

Mittausten määrä (kpl) 12 11 1609 1759

Keskiarvo (s) 112 111 98 96

Keskinopeus (km/h) 78,9 79,6 90,5 92

Mediaani (s) 110 111 96 94

Keskihajonta (s) 8 5 13 12,5

Variaatiokerroin (%) 7 4,5 13 13

Minimi (s) 106 105 73 69

Maksimi (s) 134 123 188 195

Huipukkuus 1,5 0,9 4,9 6,5

Vinous 1,6 0,8 1,5 1,6

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 107-118 108-115 97,4-98,6 95,5-96,7
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Kamerajärjestelmän havainnoista laskettu keskinopeus 6.10.2009 oli 90,5 km/h ja
7.10.2009 se oli 92 km/h. Keskinopeus kelluvan auton menetelmällä mitattuna oli alle
80 km/h molempina tutkimuspäivänä. Kelluvalla menetelmällä saatu alempi matkano-
peus johtuu todennäköisesti siitä, että kelluvan auton menetelmässä mittausajoneuvot
olivat ajaneet liikennevirran mukana nopeusrajoituksia noudattaen. Kamerajärjestelmän
aineistossa oli mukana ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen matka-aikoja. Olari–
Mankkaa-linkillä on 2 LAM-asemaa. LAM-asemalla nro 162 keskimääräiset pisteno-
peudet olivat kyseisellä aikajaksolla noin 88 km/h. LAM-asemalla nro 163 keskimääräi-
set pistenopeudet olivat noin 83 km/h.

Kuvissa 29–33 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän matka-
aikajakaumat iltapäiväruuhkan aikana 6.–7.10.2009. Kuvissa on punaisella viivalla piir-
retty normaalijakauman kuvaajat. Sekä kelluvan auton että kamerajärjestelmän mittaus-
aineistot ovat lähes normaalijakautuneita.

Kuva 29. Kehä II, Olari-Mankkaa, HSL:n mittausten matka-aikajakauma 6.10.2009 klo 15.30–
17.00.
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Kuva 30. Kehä II, Olari-Mankkaa, HSL:n mittausten matka-aikajakauma, 7.10.2009 klo 15.30–
17.00.

Kuva 31. Kehä II, Olari-Mankkaa, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 6.10.2009 klo
15.30–17.00.
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Kuva 32. Kehä II, Olari-Mankkaa, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 7.10.2009 klo
15.30–17.00.

Kuvassa 33 on esitetty havaintojen jakaumat Box and Whisker Plot -kuvion avulla.

Kuva 33. Kehä II, Olari-Mankkaa 6-7.10.2009 klo 15.30–17.00, matka-aikamittausten
jakaumat.
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Kamerajärjestelmän (Kamerat_6 ja Kamerat_7) matka-aikajakaumien kuvista sekä Box
and Whisker Plot kuvasta käy ilmi, että suurin osa matka-aikahavainnoista on jakautu-
nut 100 sekunnista alaspäin (kamerajärjestelmän aineistosta on poistettu alle 50 km/h
havainnot). Vastaavasti HSL:n kelluvan auton mittausaineiston havainnot ovat sijoittu-
neet 110 sekunnin ympärille. Lisäksi kamerajärjestelmän 6.10. kuvassa on erityisen
paljon ns. poikkeavia havaintoja, koska mukana ovat lähes kaikki ajoneuvot.

Lisäksi matka-aikamittausaineistoja verrattiin keskenään tilastollisten testien avulla.
Ennen t-testiä havaintoaineistoille tehtiin normaalijakautuneisuuden tarkastelu Shapiro-
Wilk Normality testillä. Testin tulos osoitti, etteivät kamerajärjestelmän matka-
aikamittausaineistot ole normaalijakautuneita.

Koska mittausaineistot eivät täyttäneet t-testin normaalijakautuneisuuden ehtoa, niin
aineiston analysoinnissa käytettiin Mannin ja Whitneyn testiä (Wilcoxonin rankisum-
matesti), jossa ei ole oletuksia perusjoukkojen jakaumien muodoista. Testissä verrattiin
HSL:n matka-aikamittausaineistoa kamerajärjestelmän aineistoihin 6.–7.10.2009 klo
15.30–17.00. Kaikissa testeissä P-arvoksi saatiin 0.0000, joten mittausaineistojen mat-
ka-aikamediaanit eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan ts. HSL:n mittausaineisto
eroaa kamerajärjestelmän aineistosta.

Analysointitulosten perusteella näyttäisi siltä, että Kehä II:lla Olari–Mankkaa -linkillä
kamerajärjestelmän matka-ajat olisivat hieman yli 10 s lyhyempiä kuin kelluvan auton
menetelmällä saadut matka-ajat. Ero saattaa johtua osittain siitä, että kelluvan auton
menetelmässä mittausajoneuvot ajavat liikennevirran mukana nopeusrajoituksia noudat-
taen. Kamerajärjestelmän aineistossa on mukana ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen
matka-aikoja.

Linkki Mankkaa–Olari

Kehä II:n Mankkaa–Olari-linkki on kaksikaistainen (2+2) ja pituudeltaan 2,45 km. Lin-
killä on 80 km/h nopeusrajoitus. Linkillä on yksi eritasoliittymä (kuva 28, suunta on
pohjoisesta etelään).

Taulukossa 12 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän aineistosta las-
ketut tunnusluvut. Matka-aikojen mediaanit ovat erilaiset. Kamerajärjestelmän
6.10.2009 havainnoissa nähdään, että mediaani on 98 s, joka vastaa 90 km/h ajonopeut-
ta. Mankkaa–Olari-linkillä on 2 LAM-asemaa. LAM-asemalla nro 163 keskimääräiset
pistenopeudet olivat kyseisellä aikajaksolla 84–86 km/h. LAM-asemalla nro 162 keski-
määräiset pistenopeudet olivat noin 84 km/h.
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Taulukko 12. Mankkaa-Olari, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen tunnusluvut.

Tunnusluvut
Kehä II, Mankkaa–Olari

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.
Mittausten määrä (kpl) 9 9 1614 1463

Keskiarvo (s) 113 107 147 143

Mediaani (s) 113 108 98 100

Minimi (s) 103 103 69 76

Maksimi (s) 129 111 4481 4290

Taulukossa 13 on esitetty kamerajärjestelmän aineistosta lasketut tunnusluvut, joista on
poistettu alle 50 km/h havainnot. Taulukossa on myös HSL:n kelluvan auton menetel-
mällä tehtyjen lisämittausten tunnusluvut. HSL:n aineistossa ei ollut alle 50 km/h ha-
vaintoja.

Taulukko 13. Mankkaa-Olari, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen tunnusluvut
ilman alle 50 km/h havaintoja.

Tunnusluvut

Kehä II, Mankkaa–Olari

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

ilman poistoja poistettu alle 50 km/h havainnot

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.

Mittausten määrä (kpl) 9 9 1573 1422

Keskiarvo (s) 113 107 98 100

Keskinopeus (km/h) 78,2 82,6 90 88

Mediaani (s) 113 108 98 100

Keskihajonta (s) 9,1 2,9 7,4 6,1

Variaatiokerroin (%) 8,1 2,7 7,6 6,1

Minimi (s) 103 103 69 76

Maksimi (s) 129 111 195 185

Huipukkuus -0,3 -1,3 42,6 40

Vinous 0,8 -0,2 3,4 3,1

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 106-120 104,8-109,2 97,6-98,3 100-100,7

Taulukosta nähdään, että kamerajärjestelmän mukaan nopeustaso 6.10.2009 oli 90
km/h, kun se kelluvan auton menetelmällä mitattuna oli alle 80 km/h. Tällainen ero
matkanopeuksissa saattaa johtua siitä, että kelluvan auton menetelmässä mittausajoneu-
vot olivat ajaneet liikennevirran mukana nopeusrajoituksia noudattaen. Kamerajärjes-
telmän aineistossa oli mukana ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen matka-aikoja.
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Kuvissa 34–37 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän matka-aika-
jakaumat iltapäiväruuhkan aikana 6.–7.10.2009. Kuvissa on punaisella viivalla piirretty
normaalijakauman kuvaajat.

Kuva 34. Kehä II, Mankkaa-Olari, HSL:n mittausten matka-aikajakauma 6.10.2009 klo 15.30–
17.00.

Kuva 35. Kehä II, Mankkaa-Olari, HSL:n mittausten matka-aikajakauma 7.10.2009 klo 15.30–
17.00.
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Kuva 36. Kehä II, Mankkaa-Olari, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 6.10.2009 klo
15.30–17.00.

Kuva 37. Kehä II, Mankkaa-Olari, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 7.10.2009 klo
15.30–17.00.

Kuvassa 38 on esitetty kamerajärjestelmän ja HSL:n kelluvan auton menetelmällä mita-
tut matka-aikamittausten sijainti ja hajonta Box and Whisker Plot -kuvion avulla.
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Kuva 38. Kehä II, Mankkaa-Olari 6-7.10.2009 klo 15.30–17.00, mittausten jakaumat.

Kamerajärjestelmän matka-jakaumien kaaviokuvista sekä Box and Whisker Plot kuvas-
ta (Kamerat) käy ilmi, että suurin osa kamerajärjestelmän matka-ajan havainnoista on
sijoittunut 100 sekunnin ympärille (kamerajärjestelmän aineistosta on poistettu alle 50
km/h havainnot). Vastaavasti HSL:n kelluvan auton mittausaineiston havainnot (Kellu-
va) ovat jakautuneet 110 sekunnin ympärille.

Mittausaineistoja verrattiin keskenään tilastollisten testien avulla. Ennen t-testiä havain-
toaineistoille tehtiin normaalijakautuneisuuden tarkastelu Shapiro-Wilk Normality tes-
tillä. Testitulos osoitti, että kamerajärjestelmän aineistot eivät ole normaalijakautuneita.

Koska mittausaineistot eivät täyttäneet t-testin normaalijakautuneisuuden ehtoa, niin
aineiston analysoinnissa käytettiin Mannin ja Whitneyn testiä (Wilcoxonin rankisum-
matesti), jossa ei ole oletuksia perusjoukkojen jakaumien muodoista.

Testissä verrattiin HSL:n ja kamerajärjestelmän mittausaineistojen matka-aikojen medi-
aanit 6.–7.10.2009 klo 15.30–17.00. Kaikissa testissä P-arvoksi saatiin 0.0000, joten
mittausaineistojen matka-aikamediaanit eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.
Analysointitulosten perustella näyttäisi siltä, että Kehä II:lla Mankkaa–Olari linkillä
kamerajärjestelmästä saadut matka-aikojen havainnot ovat hieman yli 10 s lyhyempiä
kuin HSL:n mittaushavainnot. Ero saattaa johtua osittain siitä, että kelluvan auton me-
netelmässä mittausajoneuvot ajavat liikennevirran mukana nopeusrajoituksia noudatta-
en. Kamerajärjestelmän aineistossa on mukana ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen mat-
ka-aikoja.
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Linkki Mankkaa–Kauniainen

Kehä II:n Mankkaa–Kauniainen-linkki on kaksikaistainen (2+2) ja pituudeltaan 3 km.
Linkin alussa Turunväylän eritasoliittymään asti on 80 km/h nopeusrajoitus, jonka jäl-
keen on 60 km/h nopeusrajoitus. Linkillä on kaksi eritasoliittymää (kuva 39) ja yksi
liikennevalo-ohjauksinen risteys (Kehä II:n ja Karapellontien risteys).

Kuva 39. Kehä II, Mankkaa–Kauniainen.

Taulukossa 14 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän aineistoista las-
ketut tunnusluvut. Taulukosta huomataan, että kelluvan auton mittauksissa 6.10. matka-
ajan keskiarvo ja mediaani 6.10. olivat melkein samoja. Vastaavasti kamerajärjestelmän
aineistoissa 6.10. matka-ajan keskiarvon ja mediaanin välillä oli kohtalaisen suuri ero.

Taulukko 14. Kehä II, Mankkaa–Kauniainen, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen
tunnusluvut.

Tunnusluvut
Kehä II, Mankkaa–
Kauniainen

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

Kelluva 6.10. Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.
Mittausten määrä (kpl) 11 11 796 742

Keskiarvo (s) 215,6 214,3 224,5 226

Mediaani (s) 218 208 195 213

Minimi (s) 169 174 87 133

Maksimi (s) 274 275 3792 3125

Taulukossa 15 on esitetty lasketut tunnusluvut, kun kamerajärjestelmän aineistoista on
poistettu alle 30 km/h havainnot. Taulukossa on myös HSL:n kelluvan auton menetel-
mällä tehtyjen lisämittausten tunnusluvut. HSL:n aineistossa ei ollut alle 30 km/h ha-
vaintoja.
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Taulukko 15. Mankkaa–Kauniainen, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen
tunnusluvut ilman alle 30 km/h havaintoja.

Tunnusluvut
Kehä II, Mankkaa-
Kauniainen

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

ilman poistoja poistettu alle 30 km/h havainnot

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.

Mittausten määrä (kpl) 11 11 781 726

Keskiarvo (s) 215,5 214,3 202,2 211,3

Keskinopeus (km/h) 50,5 50,8 53,9 51,6

Mediaani (s) 202 214 194 212

Keskihajonta (s) 32,7 29,8 34,3 30,8

Variaatiokerroin (%) 15,2 13,9 16,9 14,6

Minimi (s) 169 174 87 133

Maksimi (s) 274 275 359 317

Huipukkuus -0,7 -0,4 0,9 -0,4

Vinous 0,6 0,6 1 0,08

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 193,6-237,5 194,3-234,5 199,8-204,6 209,1-213,6

Kamerajärjestelmän havainnoista laskettu keskinopeus 6.10.2009 oli melkein 54 km/h.
ja 7.10.2009 se oli 51,6 km/h. Keskinopeus kelluvan auton menetelmällä mitattuna mo-
lempina päivinä oli alle 51 km/h. Kelluvan auton menetelmän variaatiokerroin 6.10. oli
suurempi kuin 7.10. Myös kamerajärjestelmän aineistosta laskettu variaatiokerroin 6.10.
oli suurempi kuin 7.10.

Kuvissa 40–43 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän matka-aika-
jakaumat iltapäiväruuhkan aikana 6.–7.10.2009. Kamerajärjestelmän aineistosta on
poistettu alle 30 km/h havainnot.
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Kuva 40. Kehä II, Mankkaa–Kauniainen, HSL:n mittausten matka-aikajakauma 6.10.2009 klo
15.30–17.00.

Kuva 41.  Kehä II, Mankkaa–Kauniainen, HSL:n mittausten matka-aikajakauma, 7.10.2009 klo
15.30–17.00.
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Kuva 42. Kehä II, Mankkaa–Kauniainen, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 6.10.2009
klo 15.30–17.00.

Kuva 43. Kehä II, Mankkaa–Kaunianen, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 7.10.2009
klo 15.30–17.00.
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Kuvassa 44 on esitetty havaintojen jakaumat Box and Whisker Plot -kuvaajan avulla.

Kuva 44. Kehä II, Mankkaa–Kauniainen 6.-7.10.2009 klo 15.30–17.00, matka-aikamittausten
jakaumat.

Kamerajärjestelmän 6.10. matka-aikajakaumasta sekä Box and Whisker Plot -kuviosta
(Kamerat_6) käy ilmi, että suurin osa matka-aikahavainnoista on sijoittunut 200 sekun-
nin ympärille. Vastaavasti HSL:n kelluvan auton mittausaineiston havainnot ovat sijoit-
tuneet 210 sekunnin ympärille. Lisäksi kamerajärjestelmän 6.10. kuvassa on erityisen
paljon ns. poikkeavia havaintoja. Tämä osoittaa, että kamerajärjestelmän aineistosta
6.10. mitatut matka-ajat poikkeavat saman päivän HSL:n kelluvan auton menetelmällä
mitatuista matka-ajoista. Seuraavana mittauspäivänä (7.10.) sekä kamerajärjestelmän
että kelluvan auton menetelmällä mitatut matka-ajat olivat melkein samoja.

Lisäksi matka-aikamittausaineistoja verrattiin keskenään tilastollisten testien avulla.
Ennen t-testiä havaintoaineistoille tehtiin normaalijakautuneisuuden tarkastelu Shapiro-
Wilk Normality testillä. Testin tulos osoitti, että kamerajärjestelmän matka-
aikamittausaineistot eivät ole normaalijakautuneita.

Koska mittausaineistot eivät täyttäneet t-testin normaalijakautuneisuuden ehtoa, niin
aineiston analysoinnissa käytettiin Mannin ja Whitneyn testiä (Wilcoxonin rankisum-
matesti). Testissä verrattiin HSL:n matka-aikamittausaineistoa kamerajärjestelmän ai-
neistoihin 6.–7.10.2009 klo 15.30–17.00. Kaikissa testeissä hyväksyttiin nollahypoteesi
matka-aikamediaanien yhtäsuuruudesta. Toisin sanoen HSL:n mittausaineisto ei eroa
kamerajärjestelmän aineistosta. Analysointitulosten perusteella näyttäisi siltä, että Kehä
II:lla Mankkaa–Kauniainen -linkillä kamerajärjestelmän matka-ajat olivat samaa suu-
ruusluokkaa kuin kelluvan auton menetelmällä mitattuna.
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Linkki Kauniainen–Mankkaa

Kehä II:n Kauniainen–Mankkaa-linkki, joka on esitetty kuvassa 39 (suunta on pohjoi-
sesta etelään) on 3 km pitkä. Linkillä on 60 km/h nopeusrajoitus, paitsi Turunväylän
eritasoliittymän jälkeen nopeusrajoitus on 80 km/h. 2+2-kaistaisella linkillä on yksi lii-
kennevalo-ohjauksinen risteys (Kehä II:n ja Karapellontien risteys) ja kaksi eritasoliit-
tymää.

Taulukossa 16 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän aineistosta las-
ketut tunnusluvut. Taulukosta huomataan, että HSL:n mittausten matka-ajan keskiarvot
ja mediaanit olivat melkein samoja molempina mittauspäivinä. Vastaavasti kamerajär-
jestelmän matka-ajan keskiarvojen ja mediaanien välillä oli kohtalaisen suuri ero.

Taulukko 16. Kauniainen–Mankkaa, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen
tunnusluvut.

Tunnusluvut
Kehä II, Kauniainen–
Mankkaa

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.
Mittausten määrä (kpl) 9 9 831 935

Keskiarvo (s) 170,2 171,8 182,5 178,3

Mediaani (s) 169 168 161 154

Minimi (s) 151 161 78 73

Maksimi (s) 202 190 4255 4442

Taulukossa 17 on esitetty kamerajärjestelmän aineistosta lasketut tunnusluvut, joista on
poistettu alle 30 km/h havainnot. Taulukossa ovat myös HSL:n kelluvan auton mene-
telmällä tehtyjen mittausten tunnusluvut ilman mitään poistoja.
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Taulukko 17. Kauniainen–Mankkaa, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen
tunnusluvut ilman alle 30 km/h havaintoja.

Tunnusluvut

Kehä II, Kaunianen–
Mankkaa

Arvot, havainnot klo 15.30–17.00.

ilman poistoja poistettu alle 30 km/h havainnot

Kelluva 6.10 Kelluva 7.10. Kamerat 6.10. Kamerat 7.10.

Mittausten määrä (kpl) 9 9 821 918

Keskiarvo (s) 170,2 171,8 160,6 155,3

Keskinopeus (km/h) 64 63,4 67,8 70,1

Mediaani (s) 169 168 161 154

Keskihajonta (s) 13,8 9,2 21,4 23,4

Variaatiokerroin (%) 8,1 5,3 13,3 15,1

Minimi (s) 151 161 78 73

Maksimi (s) 202 190 346 363

Huipukkuus 1,5 -0,3 12,6 21,6

Vinous 1,2 0,8 1,9 3

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 159,6-180,8 164,7-178,8 159,2-162 153,8-156,8

Taulukosta nähdään, että kamerajärjestelmän mukaan nopeustaso 7.10.2009 oli 70
km/h, kun se kelluvan auton menetelmällä mitattuna oli alle 64 km/h. Huomattavaa on,
että kelluvan auton menetelmän variaatiokerroin 6.10. oli suurempi kuin 7.10, mutta
kamerajärjestelmän aineistosta lasketut variaatiokertoimen arvot olivat päinvastaiset.

Kuvissa 45–48 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän matka-aika-
jakaumat iltapäiväruuhkan aikana 6.–7.10.2009.

Kuva 45 Kehä II, Kauniainen–Mankkaa, HSL:n mittausten matka-aikajakauma 6.10.2009 klo
15.30–17.00.
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Kuva 46. Kehä II, Kauniainen–Mankkaa, HSL:n mittausten matka-aikajakauma 7.10.2009 klo
15.30–17.00.

Kuva 47. Kehä II, Kauniainen–Mankkaa, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 6.10.2009
klo 15.30–17.00.
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Kuva 48. Kehä II, Kaunianen–Mankkaa, kamerajärjestelmän matka-aikajakauma, 7.10.2009
klo 15.30–17.00.

Kuva 49. Kehä II, Kauniainen–Mankkaa 6.-7.10.2009 klo 15.30–17.00, matka-aikamittausten
jakaumat.

Tarkastelemalla taulukon 17 tunnuslukuja sekä silmäilemällä kuvia 45–49 käy ilmi, että
kamerajärjestelmän havaintoaineistossa on kohtalaisen paljon poikkeavia havaintoja.
Matka-aikamittausaineistoille tehtiin normaalijakautuneisuuden tarkastelu Shapiro-Wilk
Normality testillä. Testin tulos osoitti, että HSL:n kelluvan auton mittausaineistot ovat
normaalijakautuneita, mutta kamerajärjestelmän matka-aikamittausaineistot eivät ole
normaalijakautuneita.
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HSL:n matka-aikamittausaineistoa verrattiin kamerajärjestelmän aineistoihin Wilcoxo-
nin rankisummatestin avulla. Testissä verrattiin HSL:n kelluvan auton matka-aikoja
kamerajärjestelmästä laskettuihin matka-aikoihin 6.–7.10.2009 klo 15.30–17.00. Testin
tulos osoitti, että HSL:n aineisto (Kelluva 6.10.) ja kamerajärjestelmän (Kamerat 6.10.)
aineisto eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Toisaalta seuraavan päivän
matka-aikamittausaineistot eli Kelluva 7.10. ja Kamerat 7.10. eroavat tilastollisesti mer-
kitsevästi toisistaan. Analysointitulosten pohjalta voidaan päätellä, että matka-ajat ovat
samaa suuruusluokkaa molemmilla mittausmenetelmällä mitattuna.

4.5.3 Tuusulanväylä

Linkki Pakila–Käpylä

Tuusulanväylällä toiseksi vertailukohteeksi valittiin Pakila–Käpylä-linkki, joka on esi-
tetty kuvassa 50. Linkki on 4,5 km pitkä ja sillä on 80 km/h nopeusrajoitus. 2+2-
kaistaisella (2 kaistaa/suunta) linkillä on kolme eritasoliittymää.

Kuva 50. Tuusulanväylä, Pakila–Käpylä.

Pakila–Käpylä-linkillä keskimääräinen matka-aika 14.10.2009 mitattuna HSL:n kellu-
van auton menetelmällä ja kamerajärjestelmällä oli sama: 4 min 6 s (246 s). Seuraavana
päivänä matka-aikojen keskiarvojen ero oli 16 s.
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Matka-aikojen keskiarvot sekä muita HSL:n ja kamerajärjestelmän aineistojen tunnus-
lukuja on esitetty taulukossa 18.

Taulukko 18. Pakila–Käpylä, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen tunnusluvut.

Tunnusluvut Arvot, havainnot klo 7.25–8.55

Pakila-Käpylä
Kelluva
14.10.

Kelluva
15.10.

Kamerat
14.10.

Kamerat
15.10.

Mittausten määrä (kpl) 6 6 1616 1791

Keskiarvo (s) 246 246 246 230

Mediaani (s) 243 210 234 207

Minimi (s) 208 206 110 112

Maksimi (s) 284 329 3489 3328

Taulukossa 19 on esitetty kamerajärjestelmän aineiston tunnusluvut, joista on poistettu
alle 30 km/h havainnot. Poikkeuksellisia havaintoja 14. lokakuuta oli 24 havaintoa ja
15. lokakuuta 23 havaintoa. Taulukossa on myös HSL:n kelluvan auton menetelmällä
(Kelluva) tehtyjen lisämittausten tunnusluvut. HSL:n aineistossa ei ollut alle 30 km/h
havaintoja.

Taulukosta huomataan, että kun kamerajärjestelmästä poistettiin alle 30 km/h havainnot
niin, matka-aikojen keskiarvot 14.10.2009 mitattuna HSL:n kelluvan auton menetelmäl-
lä ja kamerajärjestelmällä olivat erilaiset. Kamerajärjestelmän aineistolla keskihajonta
molempina päivinä oli sama (30 s). Vastaavasti kelluvan auton mittausaineistojen kes-
kihajonta 15.10. oli melkein kaksi kertaa suurempi kuin 14.10.

Taulukko 19. Pakila–Käpylä, HSL:n ja kamerajärjestelmän havaintoaineistojen tunnusluvut
ilman alle 30 km/h havaintoja.

Tunnusluvut
Arvot, havainnot klo 7.25–8.55

ilman poistoja poistettu alle 30 km/h

Pakila-Käpylä
Kelluva
14.10.

Kelluva
15.10.

Kelluva
14.-15.10.

Kamerat
14.10.

Kamerat
15.10.

Kamerat
14.-15.10.

Mittausten määrä (kpl) 6 6 12 1592 1768 3360

Keskiarvo (s) 246 246 246 235 216 225

Keskinopeus (km/h) 65,9 65,9 65,9 68,9 75 72

Mediaani (s) 243 210 230 233 207 219

Keskihajonta (s) 30 59 45 30 30 31

Variaatiokerroin (%) 12 24 18,2 12,6 14 14

Minimi (s) 208 206 206 110 112 110

Maksimi (s) 284 329 329 338 340 340

Huipukkuus -1,5 -1,7 -0,9 0,3 1,2 0,7

Vinous 0,2 1 0,7 0,3 1,2 0,1

Ka:n luottamusväli (95 %) 214-277 184-308 218-274 234-236 215-217 224-226
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Matka-aikajakaumien kuvista 51–53 käy ilmi, että kamerajärjestelmän 14.10. havainnot
ovat normaalijakautuneita, ja suurin osa matka-ajan havainnoista on sijoittunut 230 se-
kunnin ympärille. Vastaavasti HSL:n kelluvan auton mittausaineiston havainnot sekä
kamerajärjestelmän 15.10 havainnot eivät noudata normaalijakaumaa. Kuvassa 42 on
HSL:n mittausten kahden päivän matka-ajat esitetty yhtenä matka-aikajakaumana, kos-
ka havaintoja oli vain 6 mittausta per päivä.

Kuva 51. Tuusulanväylä, Pakila–Käpylä, HSL:n mittausten matka-aikajakauma, 14.–
15.10.2009, aamuruuhka.

Kuva 52. Tuusulanväylä, Pakila–Käpylä, kamerajärjestelmän mittausten matka-aikajakauma,
14.10.2009, aamuruuhka.
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Kuva 53. Tuusulanväylä, Pakila–Käpylä, kamerajärjestelmän mittausten matka-aikajakauma,
15.10.2009, aamuruuhka.

Aineistoja verrattiin tilastollisella testillä. HSL:n ja kamerajärjestelmän mittausaineisto-
jen vertailussa t-testiä ei voitu käyttää, koska mittausaineisto ei täyttänyt t-testin ehtoja.
Aineiston analysoinnissa käytettiin Wilcoxonin rankisummatestiä. Testissä verrattiin
HSL:n kahden päivän (14.–15.10.2009) mittausaineistoa erikseen kumpaakin kamera-
järjestelmän yksittäisen päivän aineistoon. Kamerajärjestelmän päiväkohtaisia aineistoja
verrattiin myös toisiinsa.

Testin tulos osoitti, että HSL:n (Kelluva) ja kamerajärjestelmän (Kamerat) 14.10. mitta-
usaineistot eivät eroa (testin P-arvo oli 0,7501) tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.
Toisaalta sekä kelluvan auton mittausaineisto että kamerat 14.10 eroavat kamerat 15.10
mittausaineistosta. Tämä osoittaa, että tällä linkillä on päivittäistä vaihtelua aamuruuh-
kassa. Mittausaineistojen analysointitulosten perusteella voidaan päätellä, että matka-
ajat ovat samaa suuruusluokkaa molemmilla mittausmenetelmällä mitattuna.
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Tuusulanväylä, linkki Tammisto–Pakila

Kuvassa 54 on esitetty Tammisto–Pakila-linkki, joka on 3,16 km pitkä. 2+2 -kaistaisella
linkillä on kaksi eritasoliittymää ja 100 km/h nopeusrajoitus.

Kuva 54. Tuusulanväylä, Tammisto–Pakila.

Taulukossa 20 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän aineistosta las-
ketut tunnusluvut. Taulukosta huomataan, että HSL:n ja kamerajärjestelmän mittausten
matka-ajan keskiarvot olivat erilaisia molempina mittauspäivinä. 14.10. kamerajärjes-
telmän matka-ajan mediaani on sama kuin kelluvan auton menetelmällä mitattuna. Toi-
saalta seuraavana mittauspäivänä menetelmien matka-ajan tunnusluvuissa oli kohtalai-
sen suuri ero.
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Taulukko 20. Tammisto–Pakila, HSL:n ja kamerajärjestelmän mittausaineistojen tunnusluvut
ilman alle 30 km/h havaintoja.

Tunnusluvut Arvot, havainnot klo 7.25–8.55

Tammisto-Pakila
Kelluva
14.10.

Kelluva
15.10.

Kamerat
14.10.

Kamerat
15.10.

Mittausten määrä (kpl) 6 6 1382 2161

Keskiarvo (s) 182 149 189 139

Mediaani (s) 192 153 192 128

Minimi (s) 136 128 89 88

Maksimi (s) 218 162 4348 3782

Taulukossa 21 on esitetty kamerajärjestelmän aineiston tunnusluvut, joista on poistettu
alle 30 km/h havainnot. Poikkeuksellisia havaintoja 14. lokakuuta oli 10 ja 15. lokakuu-
ta 9 havaintoa. Taulukossa on myös HSL:n kelluvan auton menetelmällä tehtyjen lisä-
mittausten tunnusluvut. HSL:n aineistossa ei ollut alle 30 km/h havaintoja.

Tammisto–Pakila-linkillä keskimääräinen matka-aika 14.–15.10. HSL:n kelluvan auton
menetelmällä oli 2 min 45 s (165 s) ja matka-ajan mediaani oli 2 min 37 s (157 s). Ka-
merajärjestelmän keskimääräinen matka-aika 14.–15.10. oli 2 min 36 s (156 s) ja medi-
aani 2 min 42 s (162 s). Kamerajärjestelmän (Kamerat) sekä HSL:n mittausaineiston
(Kelluva) muita tunnuslukuja on esitetty taulukossa 21.

Taulukko 21. Tammisto–Pakila, HSL:n ja kamerajärjestelmän mittausaineistojen tunnusluvut
ilman alle 30 km/h havaintoja.

Tunnusluvut
Arvot, havainnot klo 7.25–8.55

ilman poistoja poistettu alle 30 km/h

Tammisto-Pakila
Kelluva
14.10.

Kelluva
15.10.

Kelluva
14.-15.10.

Kamerat
14.10.

Kamerat
15.10.

Kamerat
14.-15.10.

Mittausten määrä (kpl) 6 6 12 1372 2152 3524

Keskiarvo (s) 182 149 165 176 132 156

Keskinopeus (km/h) 62,5 76,3 68,9 64,6 86,2 72,9

Mediaani (s) 192 153 157 191 133 162

Keskihajonta (s) 32 13 29,4 37 23,6 30,4

Variaatiokerroin (%) 17,6 8,9 17,8 21,1 17,8 19,5

Minimi (s) 136 128 128 89 88 88

Maksimi (s) 218 162 218 343 293 343

Huipukkuus -1,3 -1,2 0,5 -0,3 0,5 0,1

Vinous -0,5 -0,6 -1 -0,4 0,6 0,1

Ka:n luottamusväli 95 % (s) 149-216 135-162 147-184 174-178 131-133 148-150
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Kuvissa 55–57 on esitetty HSL:n kelluvan auton ja kamerajärjestelmän matka-
aikajakaumat aamuruuhkan aikana 14.–15.10.2009. Kuvissa on punaisella viivalla piir-
retty normaalijakauman kuvaajat.

Kuva 55. Tuusulanväylä, Tammisto–Pakila, HSL:n mittausten matka-aikajakauma, 14.–
15.10.2009, aamuruuhka.

Kuva 56. Tuusulanväylä, Tammisto–Pakila, kamerajärjestelmän mittausten matka-
aikajakauma, 14.10.2009, aamuruuhka.
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Kuva 57. Tuusulanväylä, Tammisto–Pakila, kamerajärjestelmän mittausten matka-
aikajakauma, 15.10.2009, aamuruuhka.

Tarkastelemalla taulukon 21 tunnuslukuja sekä silmäilemällä kuvia 55–57 käy ilmi, että
kamerajärjestelmän 15.10. havainnot ovat lähes normaalijakautuneita ja suurin osa mat-
ka-ajan havainnoista on jakautunut tasaisesti keskiarvon 130 sekuntia ympärille. Vas-
taavasti HSL:n kelluvan auton mittausaineiston havainnot sekä kamerajärjestelmän
14.10 havainnot eivät noudata normaalijakaumaa. Kuten Pakila–Käpylä-linkillä tälläkin
linkillä on havaittavissa päivittäistä vaihtelua aamuruuhkassa.

Havaintoaineistoja verrattiin tilastollisella testillä. HSL:n ja kamerajärjestelmän mitta-
usaineistojen vertailussa ei voitu soveltaa t-testiä, koska mittausaineisto ei täyttänyt t-
testin ehtoja. Aineiston analysoinnissa käytettiin Wilcoxonin rankisummatestiä. Testissä
verrattiin HSL:n kahden päivän (14.–15.10.2009) mittausaineistoa erikseen kumpaakin
kamerajärjestelmän yksittäisen päivän aineistoon. Kamerajärjestelmän päiväkohtaisia
aineistoja verrattiin myös toisiinsa.

Testin tulos osoitti, että HSL:n aineisto (Kelluva 14.–15.10.) ja kamerajärjestelmän
(Kamerat 14.10.) aineisto 14.10. eivät eroa (testin P-arvo oli 0,2818) tilastollisesti mer-
kitsevästi toisistaan. Toisaalta sekä HSL:n mittausaineisto (Kelluva 14.–15.10.) että
kamerajärjestelmä 14.10 eroavat kamerajärjestelmän 15.10. mittausaineistosta. Testin P-
arvo oli 0,0000, joten mittausaineistojen matka-aikamediaanit eroavat tilastollisesti
merkitsevästi toisistaan. Kun verrattiin HSL:n aineistoa kamerajärjestelmän kahden
päivän aineistoon (14.–15.10.), niin testin P-arvo oli 0,06, joten nollahypoteesi mediaa-
nien yhtäsuuruudesta hyväksyttiin. Analysointitulosten pohjalta voidaan päätellä, että
molempien menetelmien tulokset ovat samaa suuruusluokkaa.
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4.5.4 Johtopäätökset

Kehä II:n ja Tuusulanväylän matka-aikamittausaineistojen analysointitulosten perusteel-
la näyttäisi siltä, että Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-ajat olivat samaa suuruus-
luokkaa kuin HSL:n kelluvan auton menetelmällä mitattuna. Ainoastaan Kehä II:n Ola-
ri–Mankkaa-linkillä kamerajärjestelmän aineistosta poikkeavia havaintoja on havaittu
jonkin verran enemmän kuin muilla linkeillä. Todellista syytä siihen ei tiedetä. Lisäksi
tällä linkillä kamerajärjestelmästä mitatut matka-ajat olivat hieman yli 10 s lyhyempiä
kuin HSL:n kelluvan auton menetelmän mitattuna. Ero saattaa johtua siitä, että kelluvan
auton menetelmässä mittausajoneuvot ajavat liikennevirran mukana nopeusrajoituksia
noudattaen. Kamerajärjestelmän aineistossa on mukana ylinopeutta ajaneiden ajoneuvo-
jen matka-aikoja.

4.6 Matka-aikamittausten otoskoon määrittely

4.6.1 Yleistä

Kuljettajat kokevat liikenteen sujuvana silloin, kun tavoitenopeuden ja todellisen no-
peuden ero pysyy alle 10 km/h kaksikaistaisella tiellä (Kiljunen ja Summala 1998). Tä-
män perusteella voidaan arvioida, että matka-aikamittausten keskiarvon suhteellisen
virheen tulisi pysyä alle kymmenessä prosentissa. Tätä voidaan pitää minimivaatimuk-
sena, jotta mittausten perusteella arvioidut matka-nopeudet kuvaisivat edes karkeasti
valitsevaa nopeustasoa. Matkanopeuksien trendien havaitsemiseen, vuotuisista muutok-
sista puhumattakaan, tämä tarkkuustaso ei kuitenkaan riitä. Tällöin suhteellisen virheen
tulisi olla, varsinkin suurilla nopeuksilla, suuruusluokkaa 1–2 %. Keskiarvon estimaatin
tarkkuuden parantaminen edellyttää kuitenkin mittausten otoskoon kasvattamista. Seu-
raavassa tarkastellaan otoskoon vaikutusta matka-aikamittausten perusteella lasketun
keskimääräisen matka-ajan estimaatin tarkkuuteen, jota kuvataan suhteellisella virheel-
lä. Tarvittava otoskoko on määritelty lausekkeen 9 perusteella.

Kuvassa 58 on esitetty mittausten minimiotoskoot eri variaatiokertoimilla. X-akselilla
on esitetty mittausten suhteellista tarkkuutta kuvaava suurin sallittu suhteellinen virhe
prosentteina. Y-akselilla on tiettyä suhteellista tarkkuutta vastaava mittausten määrä
(otoskoko) eri variaatiokertoimilla. Esimerkiksi, 10 %:n suhteellisella mittaustarkkuu-
della ja 10 % variaatiokertoimella (käyrä C=10 %) mittausten määräksi saadaan 4 mit-
tausta. Jos halutaan määritellä riittävä mittausten määrä 10 %:n suhteellisella mittaus-
tarkkuudella ja 15 % variaatiokertoimella (käyrä C=15 %) niin, minimi otoskoko on 9
mittausta. Kuvasta nähdään, että variaatiokertoimen kasvaessa, samaan tarkkuuteen
pääsemiseksi tarvitaan isompi otoskoko.
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Kuva 58. Suhteellista tarkkuutta vastaava otoskoko eri variaatiokertoimilla.

Kuva 59. Suhteellista tarkkuutta (  5%) vastaava otoskoko eri variaatiokertoimilla.
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Kuvassa 60 on esitetty tiettyä variaatiokerrointa vastaava suhteellinen virhe eri mittaus-
ten määrällä. Esimerkiksi 15 %:n variaatiokertoimella ja 15 mittauksella päästään 7,6
%:n mittaustarkkuuteen. Kuvasta nähdään, että otoskokoa kasvattamalla suhteellinen
virhe pienenee.

Kuva 60. Variaatiokerrointa vastaava suhteellinen tarkkuus eri mittausmäärillä.

Kappaleissa 4.6.2-4.6.4 on esitetty otoskoon määrittäminen tutkituilla HSL:n, KSV:n ja
Digitraffic-kamerajärjestelmän reiteillä ja linkeillä. Variaatiokertoimet on laskettu syys-
lokakuun 2009 matka-aikamittausaineistoista. Variaatiokertoimien arvot on pyöristetty
lähimpään kokonaislukuun. Reiteillä, joilla matka-ajoissa on paljon keskihajontaa eli iso
variaatiokerroin tarvitsisi tehdä nykyistä enemmän mittausajoja, jotta päästäisiin samaan
tarkkuuteen kuin reiteillä, joilla on pieni matka-aikojen keskihajonta.

Otoskoon ja suhteellisen virheen määrittely kuvista 58–60 on mahdollista ainoastaan
siinä tapauksessa, kun tiedetään, että havaintotiedot ovat virheettömiä. Jos on kysessä
esimerkiksi systemaattinen virhe, niin silloin virhe ei poistu otoskoon kasvattamisella.

4.6.2 HSL:n mittausten otoskoko

HSL:n kelluvan auton menetelmällä kerätyistä syys-lokakuun 2009 mittausaineistoista
laskettiin tunnusluvut, mm. variaatiokertoimet (ks. luvut 4.3–4.5). Kuvassa 61 on esitet-
ty, kuinka paljon havaintoja tarvittaisiin tiettyyn tarkkuuteen pyrittäessä Kehä II:n mit-
tausreitillä ja linkeillä. Esimerkiksi HSL:n Kehä II:n pohjois-eteläsuunnassa syyskuun
matka-aikojen variaatiokerroin oli 15 % (tarkkailleen 14,6 %). Kuvasta nähdään, että 15
% variaatiokertoimella ja 10 % suurimmalla sallitulla suhteellisella virheellä tarvittava
mittausten otoskoko on 9 kappaletta. Nykyinen mittausmäärä, 5 mittausta, ei siis ole
riittävää, jos pyritään 10 %:n tarkkuuteen. Kehä II:n pohjois-eteläsuunnassa variaa-
tiokerroin oli 26 % ja 10 %:n tarkkuudella riittävä mittausten määrä on 26 mittausta.
Sen sijan etelä-pohjoissuunnassa kuudella mittauksella päästään 10 %:n tarkkuuteen,
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koska variaatiokerroin oli 12 %. Jos halutaan saada tarkempi tulos, esim. 5 %:n tark-
kuudella ja samalla variaatiokertoimella niin, mittausten määrä kasvaa nelinkertaiseksi.

Kuva 61. Otoskoko tutkituilla HSL:n reiteillä (Kehä II).

Kuvan 62 variaatiokertoimet laskettiin Tuusulanväylän reitin ja Kehä I:n Itäväylä–
Tuusulanväylä-reittiosuuden mittausaineiston pohjalta. Kuvasta nähdään, että 18 % va-
riaatiokertoimella ja 10 % mittaustarkkuudella tarvittava mittausten otoskoko on 12
kappaletta.
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Kuva 62. Otoskoko tutkituilla HSL:n reiteillä (Tuusulanväylä ja Kehä I).

4.6.3 KSV:n mittausten otoskoko

Kuvassa 63 on esitetty KSV:n mittausten minimiotoskoot eri variaatiokertoimilla (Cc).
Variaatiokertoimet saatiin laskettua KSV:n maalis-huhtikuussa 2009 kelluvan auton
menetelmällä tehtyjen matka-aikamittausten aineistosta (ks. luku 4.4). Kuvasta huoma-
taan, että 23 % variaatiokertoimella ja 10 % suurimmalla sallitulla suhteellisella virheel-
lä tarvittava mittausten otoskoko on 21 kappaletta. Jos halutaan saada tarkempi tulos,
esimerkiksi 5 % tarkkuudella ja samalla variaatiokertoimella, niin mittausten määrä
nousee 83:een.

Esimerkiksi KSV:n Kehä I:n Itäväylä–Tuusulanväylä-reittiosuudella matka-aikojen va-
riaatiokerroin oli 13,5 %. Kuvaajasta nähdään, että 10 % tarkkuudella ja 13,5 %:n vari-
aatiokertoimella minimiotoskoko on 7 mittausta eli nykyinen mittausmäärä, 9, on riittä-
vä, jos tavoitteena on 10 % tarkkuus. 5 % tarkkuus edellyttäisi lähes 30 mittausta.
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Kuva 63. Otoskoko tutkituilla KSV:n reiteillä.

4.6.4 Digitraffic-kamerajärjestelmän mittausten otoskoko

Kuvassa 64 on esitetty Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-aikamittausten minimi-
otoskoot eri variaatiokertoimilla (Ck). Matka-aikojen variaatiokertoimet laskettiin ka-
merajärjestelmän lokakuun 2009 matka-aikamittausaineistosta (ks. luku 4.5). Koska
kamerajärjestelmästä saadaan melkein kaikkien ajoneuvojen matka-aikatiedot, variaa-
tiokerroin on suurempi kuin kelluvan auton menetelmässä, jossa autoa pyritään kuljet-
tamaan liikennevirran keskinopeudella.

Kuvasta nähdään, että 15 % variaatiokertoimella (laskettu Kehä II:n Kauniainen–
Mankkaa linkillä 15.10.2009) ja 10 % tarkkuudella tarvittava mittausten otoskoko on 9
kappaletta. Jos halutaan saada tarkempi tulos, esimerkiksi 5 % tarkkuudella ja samalla
variaatiokertoimella niin, mittausten määrän on oltava silloin 35.

Reiteillä, joilla matka-ajoissa on paljon keskihajontaa, otoskoon on oltava suurempi
kuin reiteillä, joilla hajonta on pieni. Esimerkiksi Tuusulanväylän Tammisto–Pakila
linkillä 14.10.2009 variaatiokerroin oli 21 %. Silloin 10 % suurimmalla sallitulla suh-
teellisella virheellä tarvittava mittausten otoskoko on 17 kappaletta.
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Kuva 64. Otoskoko tutkituilla kamerajärjestelmän linkeillä.

Kamerajärjestelmällä on mahdollisuus saavuttaa otoskokoja, joilla päästään huomatta-
vasti pienempiin suhteellisiin virheisiin kuin kelluvan auton menetelmällä on mahdollis-
ta (kuva 65). Esimerkiksi 15 %:n variaatiokertoimella ja 500 havainnolla voidaan saa-
vuttaa 1,3 %:n suhteellinen tarkkuus. Variaatiokertoimen kasvaessa 21 %:iin samalla
havaintomärällä voidaan saavuttaa 1,8 % suhteellinen tarkkuus.

Kuva 65. Otoskoko tutkituilla kamerajärjestelmän linkeillä (suht. virhe on  5 %).
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5 KAMERAJÄRJESTELMÄN LAADUN ARVIOINTI

5.1 Arvio aineiston laadusta

Kamerajärjestelmän toiminnan luotettavuutta ja kerätyn aineiston laatua analysoitiin
Liikenneviraston tieosaston (ent. Tiehallinto) Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-
aikamittausaineistosta (ns. Ruuhkaselvitys), joka oli kerätty syys-lokakuussa 2009.

Yleisesti matka-aikamittausmenetelmän laadun arviointiin kuuluvat mittauslaitteiden
testaus, tietojen virheettömyyden tarkastus, laitteistojen toimintavarmuuden arviointi ja
toimintatavan laadun arviointi.

Mittausaineiston laatua heikentäviä mittaushäiriöitä on kahdenlaisia:

mittausjärjestelmän tai tiedonsiirron toimintakatkokset, jolloin linkiltä ei saada
lainkaan havaintoja

alhainen havaittujen ajoneuvojen osuus liikennevirrasta. (Niinikoski ja Laine
2009.)

Niinikoski ja Laine (2009) ovat arvioineet Digitraffic-kamerajärjestelmän laatua Ruuh-
kaselvitysraportissa. Liikenneviraston kamerajärjestelmän mittausaineiston laatua arvi-
oitiin valituilla pääväylillä, joilla vuorokauden liikennemäärät ovat yleisesti ottaen välil-
lä 20 000–100 000 ajon/vrk. Ruuhkaselvitysraportissa on verrattu kamerajärjestelmän
ajoneuvoparien havaintomääriä LAM-pisteiden liikennemääriin. Tuloksena saatiin kar-
kea käsitys mittausjärjestelmän luotettavuudesta, vaikka tarkkaa vertailutietoa linkkien
liikennevirtojen suuruudesta ei käytettykään.

Digitraffic-kamerajärjestelmän aineiston käytettävyyttä heikentävät erilaiset häiriöt mit-
tausjärjestelmissä. Erityisesti vanhan järjestelmän teknologia on vanhentunutta ja sen
laitteet vaativat paljon huoltoa. (Niinikoski ja Laine 2009.)

Niinikoskeen ja Laineen tutkimuksessa havaittiin, että 35:ltä linkiltä ei ollut lainkaan
havaintoja koko syyskuun ajalta. Niille linkeille, joilta oli havaintoja (151 kpl), asetet-
tiin seuraavat hylkäysrajat:

Yksittäisten havaintojen matka-aikakuvaaja oudon epäsäännöllinen – hylätty 5
linkkiä.

Maanantai–torstai-päivien nollasta poikkeavien päivittäisten liikennemäärien me-
diaani alle 100 ajon/vrk (järjestelmä havaitsee vain pienen osan ajoneuvoista) –
hylätty 25 linkkiä pääosin vanhasta järjestelmästä. (Niinikoski ja Laine 2009.)
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Riittävän laadukkaaksi yleisesti johonkin laskentaan katsottiin 120 linkin matka-aika-
aineisto. Tunnuslukukohtaisesti asetettiin tarkemmin kohdistettuja ja tiukempia havain-
tomäärärajoja. (Niinikoski ja Laine 2009.)

Taulukossa 22 on esitetty havaintomäärien mediaanit niiltä päiviltä, joilta havaintoja on
saatu. Lisäksi on esitetty päivien lukumäärä, joilta oli havaintoja (kuukauden ajalta)
sekä järjestelmätyyppi (V=vanha PKS:n järjestelmä, U=uusi valtakunnallinen järjestel-
mä). (Niinikoski ja Laine 2009.)
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Taulukko 22. Kamerajärjestelmä, ajoneuvoparien havaintomäärät pääkaupunkiseudulla
(Niinikoski ja Laine 2009).
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Taulukosta nähdään, että havaintomäärät ovat monin paikoin erittäin alhaisia. Ne eivät
pidä paikkaansa, koska liikennettä kyseisillä linkeillä on reilusti enemmän. Kamerajär-
jestelmän laatu on selvästi parempi uudella järjestelmällä kuin vanhalla PKS:n järjes-
telmällä. Kuitenkin myös uuden järjestelmän joissakin osissa havaintomäärät olivat hy-
vin alhaisia mittauslinkkien arvioituihin todellisiin liikennemääriin verrattuna.  (Niini-
koski ja Laine 2009.)

Digitraffic-kamerajärjestelmän aineistonkeruussa saattaa esiintyä erilaisia häiriöitä. En-
sinnäkin häiriöt voivat johtua mittausjärjestelmän ja/tai tiedonsiirron toimintakatkoksis-
ta. Syinä tähän ovat lyhyet mobiiliverkon käyttökatkokset, tietyöt ja teiden valaistuk-
seen liittyvät työt. Vanhan matka-aikajärjestelmän tiedot ovat epävarmoja ja siinä mah-
dollisesti esiintyvät tietokatkokset ovat huomattavasti pidempiä kuin uudessa järjestel-
mässä. Lisäksi vanhan järjestelmän laitteet ovat vanhentuneita ja vaativat paljon huol-
toa. Toinen seikka, joka oleellisesti heikentää aineiston laatua, on alhainen havaittujen
ajoneuvojen osuus liikennevirrasta.

Myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että kamerajärjestelmästä saatava havaintoaineisto
on ajoittain huonolaatuista ja puutteellista. Taulukosta 23 nähdään, että matka-aikojen
tunnusluvuissa on hyvin paljon päivittäistä vaihtelua. Esimerkiksi matka-ajan keskiarvo
ti 6.10 oli 444 s, ke 7.10. se oli jo 148 s ja ke 14.10. matka-ajan keskiarvo oli 420 s.

Taulukko 23. Kehä II, Mankkaa–Olari, kamerajärjestelmän matka-aikojen tunnusluvut
lokakuussa 2009.

Tunnusluvut Arvot, havainnot klo 10.00–13.30

Mankkaa-Olari Kamerat
ti 6.10.

Kamerat
ke 7.10.

Kamerat
to 8.10.

Kamerat
ti 13.10.

Kamerat
ke 14.10.

Kamerat
to 15.10.

Mittausten määrä (kpl) 698 1900 494 1909 400 223

Keskiarvo (s) 444 148 435 167 420 824

Mediaani (s) 101 99 104 99 101 251

Keskihajonta (s) 950,8 386,7 929,4 449,8 876,8 1181,3

Variaatiokerroin (%) 214 261 213 268 209 135

Minimi (s) 79 75 77 71 82 84

Maksimi (s) 4465 4399 4443 4427 4417 4399

Huipukkuus 6,9 70,6 7,8 51,7 7,9 0,9

Vinous 2,9 8,3 3,0 7,1 3,0 1,5
Ka:n luottamusväli 95 %
(s) 373,7-515 130,8-165,6 353,5-517,8 147,3-187,7 333,5-505,9 668,4-980
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5.2 Aalto-yliopiston tarkistusmittaukset Kehä II:lla

5.2.1 Digitraffic-kamerajärjestelmän kattavuusprosentti

Digitraffic-kamerajärjestelmän laadun arviointia varten Aalto-yliopisto teki 30 minuutin
pituisen ajoneuvoparien havaintomäärien maastomittauksen Kehä II:n Mankkaa–Olari-
linkillä 15.10.2009. Analysoinnissa verrattiin kamerajärjestelmän ajoneuvoparien ha-
vaintomääriä Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kamera-aineistoon. Ajoneuvo-
parit saatiin laskettua yhdistämällä saman ajoneuvon rekisteritunnustiedot kahdessa pis-
teessä eli linkin alku- ja loppupisteessä.

Mittauksissa käytettiin Aalto-yliopiston omia mittauslaitteita, jotka oli asennettu Digit-
raffic-kameroiden läheisyyteen. Aalto-yliopiston kamerat ottivat valokuvan jokaisesta
pisteen ohi ajaneesta ajoneuvosta. Aalto-yliopiston kameroilla otetut valokuvat ajoneu-
vojen rekisterinumeroista purettiin manuaalisesti, jolloin kattavuusprosentiksi saatiin
lähes 100 %.

Mittauspäivänä 15.10.2009 klo 10.06–10.36 puolen tunnin aikana Aalto-yliopiston ai-
neistoissa oli 393 autoparia. Vastaavana aikana Digitraffc-kamerajärjestelmän aineistos-
ta löytyi ainoastaan 140 autoparia ja kattavuusprosentti oli 35,6 %.

Kuvassa 66 on esitetty Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-aikatiedot Mankkaa–
Olari-linkillä. Punaiset pisteet tarkoittavat Digitraffic-kamerajärjestelmän tunnistettuja
ajoneuvoja. Kuvasta voidaan havaita, että linkin läpi ajaneiden ajoneuvojen määrä on
hyvin alhainen, ja se ei kuvaa todellista tilannetta. Tämän linkin liikennemäärä klo
10.00–11.00 oli noin 900 ajoneuvoa. Digitraffic-kamerajärjestelmään oli tullut joku
häiriö klo 10.12, koska klo 10.00–10.12 välillä kamerajärjestelmästä saadut matka-ajat
klo olivat lähellä 100 sekuntia. Sen jälkeen kamerajärjestelmässä oli havaittavissa toi-
mintahäiriöitä.

Kuva 66. Kamerajärjestelmä (Digitraffic), matka-ajat Mankkaa–Olari-linkillä (Infotripla 2009).
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Edellä mainittujen havaintojen perusteella voidaan epäillä, että kamerajärjestelmän toi-
minnan laatu tällä linkillä on hyvin vaihteleva.

5.2.2 Matka-aikojen vertailu

Myös Digitraffic-kamerajärjestelmän aineistosta saatuja matka-aikoja verrattiin Aalto-
yliopiston keräämästä aineistosta laskettuihin matka-aikoihin.

Ensinnäkin maastomittausten yhteydessä huomattiin, että Digitrafficin nettikartassa
Mankkaa–Olari-linkin päätepisteen kameroiden sijainti on merkitty nettikarttaan vää-
rään kohtaan. Todellisuudessa tiekamerat sijaitsevat ennen Merituulentien ramppia eli
kuvassa 67 noin 102-merkin kohdalla eikä rampin jälkeen. Lisäksi tämän linkin pituu-
deksi on ilmoitettu 2793 m. Linkin oikea pituus on 2454 m.

Kuva 67. Mankkaa–Olari-linkin loppupisteen sijainti on merkitty kartalle väärin Digitrafficin
Internet-palvelussa (Infotripla 2009).

Mittaukset tehtiin Kehä II:lla Mankkaa–Olari-linkillä 15.10.2009 klo 10.06–10.36. No-
peudella 80 km/h ja 2454 m pituudella matka-aika on 1 minuuttia 50 sekuntia. Tällä
linkillä ajetaan enimmäkseen ylinopeutta (85–100 km/h), jolloin matka-ajat vaihtelevat
1min 28 s–1min 44 s.
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Kuvassa 68 on esitetty sekä Aalto-yliopiston että Digitraffic-kamerajärjestelmän aineis-
tosta saadut matka-aikahavainnot (sekunneissa). Kamerajärjestelmän aineistosta poistet-
tiin alle 50 km/h ajaneet ajoneuvot. Kuvasta näkyy, että Aalto-yliopiston mittausaineis-
tossa matka-ajat olivat suunnilleen 100 sekuntia (keskiarvo 105,2 s).

Kuva 68. Kehä II, Mankkaa-Olari, Aalto-yliopiston ja kamerajärjestelmän mittaustulokset.

Kuvasta huomataan, kuten jo aikaisemmin mainittiinkin, että Digitraffic-kamerajärjes-
telmään oli tullut joku häiriö. Alussa kamerajärjestelmästä saadut matka-ajat klo 10.12
asti olivat lähellä 100 sekuntia. Sen jälkeen kamerajärjestelmässä oli havaittavissa toi-
mintahäiriöitä, koska matka-ajat olivat välillä lähes kolme kertaa suurempia kuin nor-
maalisti (198–309 s). Jos kamerajärjestelmän havainnot ovat olleet todellisia, niiden
olisi pitänyt näkyä myös Aalto-yliopiston mittauksissa.

Kamerajärjestelmän toimintahäiriö näkyy myös kuvasta 69. Kuvassa ovat mukana kaik-
ki havainnot eli myös alle 50 km/h ajaneet. Ihmeellistä, että kuvassa näkyy myös yli
tunnin mittaisia matka-aikoja.  Infotripla Oy:n mukaan rekisteritunnushavaintoja säily-
tetään maksimissaan yhden tunnin ajan, jos tunnukselle ei ole sitä ennen löytynyt vas-
tinetta linkin päätepisteeltä (Infotripla Oy 2009). Häiriö on jatkunut klo 13.22 saakka.
Sen jälkeen järjestelmä alkoi toimia normaalisti.
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Kuva 69. Kamerajärjestelmän mittaustulokset klo 10.06–13.37.

5.3 Matkanopeuksien vertailu LAM-asemien nopeuksiin

Tutkittaessa Digitraffic-kamerajärjestelmän matkanopeuksia ja havaintomääriä Mank-
kaa–Olari-linkillä huomattiin, että kamerajärjestelmästä saadut keskimääräiset matka-
nopeudet ovat yllättävän suuria. Linkillä on 80 km/h nopeusrajoitus. Vaikka linkillä
ajetaankin ylinopeutta, tällaista eroa suhteessa nopeusrajoitukseen ei pitäisi olla, aina-
kaan ruuhka-aikaan.

Taulukossa 24 on esitetty kamerajärjestelmästä saatuja keskimääräisiä matkanopeustie-
toja  ja  havaintomääriä  sekä  LAM-aseman  (nro  162)  dataa  neljän  päivän  ajalta  Mank-
kaa–Olari-linkiltä aamuruuhkan aikana. LAM-aineistosta on poistettu virheelliset ha-
vainnot (pistenopeus on 1–9 km/h). Kamerajärjestelmän aineistosta poistettiin havain-
not, joiden matkanopeus oli alle 50 km/h.
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Taulukko 24. Mankkaa–Olari, kamerajärjestelmän keskinopeudet ja havaintomäärät sekä LAM-
aseman pistenopeudet ja liikennemäärät.

Mankkaa-
Olari

Kamerat (km/h) LAM-asema (nro 162)

Keskimääräinen
matkanopeus
(km/h)

Havaintojen
määrä (ajon/h)

Keskimääräinen
pistenopeus (km/h)

Havaintojen
määrä (ajon/h)

6.10.2009
klo 7.30-8.00 84 411 84 1371

6.10.2009
klo 8.50-9.00

83 136 83 426

7.10.2009
klo 7.30-8.00 82 418 80 1251

7.10.2009
klo 8.50-9.00 81 135 79 365

14.10.2009
klo 7.30-8.00

83 411 80 1155

14.10.2009
klo 8.50-9.00 83 124 82 362

15.10.2009 klo
7.30-8.00 84 382 81 1114

15.10.2009 klo
8.50-9.00

85 133 82 328

Pistenopeus on varsin kelpo vertailuluku tässä tapauksessa, koska tämän linkin liiken-
nevirta on melko homogeenista ja muistuttaa maantieliikennettä, jolloin pistenopeudella
voidaan kuvata liikennevirran nopeustasoa (Luttinen 2005).

Kamerajärjestelmästä saatu keskimääräinen matkanopeus oli 83,1 km/h. LAM-aseman
keskimääräinen pistenopeus oli 81,4 km/h. Kamerajärjestelmän havaintomäärä oli kes-
kimäärin 34,6 % LAM-aseman liikennemäärästä. Vertailemalla LAM-aseman ja Digit-
raffic-kamera-järjestelmän aineistoista laskettuja keskimääräisiä piste- ja matkanopeuk-
sia voidaan sanoa, että Kehä II:n Mankkaa–Olari-linkillä LAM-aseman keskimääräinen
pistenopeus on hieman pienempi kuin kamerajärjestelmän havaintoaineistosta laskettu
keskimääräisen matkanopeus. Ainoastaan 6.10. nopeudet olivat yhtäsuuria.
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5.4 Kameroiden sijainnin valinta

Kameroiden sopivan paikan määrittäminen on haasteellista. Kameroiden sijaintipaikat
voivat vaihdella tieosakohtaisesti. Tosiasiassa ei riitä, että päätetään, mille tieosuudelle
kamerat asennetaan, vaan tärkeintä on määritellä kameroille optimaalinen sijaintipaikka,
jolloin saadaan mahdollisimman laadukkaat mittaustulokset. Sijaintipaikan valinta on
aina kompromissin tekemistä, ja se riippuu paljolti seurattavan tieosuuden ja sillä esiin-
tyvien liikennetilanteiden erityispiirteistä.

Pääkaupunkiseudulla osaa tiekameroista ei ole välttämättä sijoitettu optimaalisiin paik-
koihin. Pääongelmana on ajoneuvojen ”karkaaminen” ts. ajoneuvot poistuvat linkiltä
ennen linkin loppupisteen ohittamista. Tämä ongelma poistuu kun kamerat sijoitetaan
ennen poistumisramppia, jolloin vältetään ajoneuvojen ”karkaaminen”. Suuressa liitty-
mässä, jossa liikenne on hyvin vilkasta, kameroita on sijoitettava sekä ennen poistumis-
ramppia että heti liittymisrampin jälkeen. Tällöin liittymästä saadaan sekä poistuvien
että liittyvien ajoneuvojen tiedot.
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6 HSL:N MATKA-AIKAMITTAUSTEN KORVATTAVUUS

6.1 Yleistä

Tämän työn päätavoitteena oli selvittää, onko mahdollista korvata HSL:n kelluvan au-
ton matka-aikamittaukset Digitraffic-kamerajärjestelmästä saatavalla aineistolla kehä- ja
säteittäisväylillä ja katuverkolla KSV:n matka-aikamittauksilla.

Liitteissä 4-6 on esitetty suunnitelmia, joissa on ehdotettu, mitkä nykyisistä HSL:n mat-
ka-aikatutkimuksen reiteistä voidaan korvata kamerajärjestelmällä tai KSV:n mittausrei-
teillä. Taulukoissa oikeassa reunassa on listattu Digitraffic-kamerajärjestelmän (liite 4)
tai KSV:n linkkien tunnisteet ja nimet (liite 5).

Liitteessä 6 on esitetty, millä HSL:n matka-aikatutkimusreiteillä mittaukset voidaan
jatkossa toteuttaa kamerajärjestelmällä ja KSV:n mittausreiteillä. Ehdotettu mittausjär-
jestely voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun kamerajärjestelmä toimii luotetta-
vasti.

6.2 HSL:n reittien korvattavuus Digitraffic-kamerajärjestelmällä

Liitteessä 4 on esitetty, millä HSL:n matka-aikatutkimuksen reiteillä liikenteen matka-
aikatietoja voidaan saada kamerajärjestelmästä, jos oletetaan, että kamerajärjestelmä
toimisi oikein. Taulukossa on kirkkaan vihreällä värillä esitetty HSL:n reitit ja solmu-
pisteet, joilla matka-aikatutkimukset voidaan hoitaa kokonaan kamerajärjestelmällä.
Tällaisia reittejä on neljä:

Reitti 14: Kauklahti – Kehä III – Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) (21 km)
Reitti 15: Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) – Kehä III – Länsisalmi (Itäväylä)
(18 km)
Reitti 16: Karhusaari (Länsiväylä) – Kehä I – Pakila (13 km)
Reitti 17: Pakila – Kehä I – Itäkeskus (10 km)

Kymennellä HSL:n mittausreitillä (numerot 1, 2, 5-9, 11, 12, 18) matka-aikatietojen
keruu voidaan korvata osittain kamerajärjestelmällä. Ihan kaikkia reittejä ei ole Liitteen
4 taulukossa nämä reitit ja solmupisteet on esitetty vaalean vihreällä värillä. Liitteessä 7
on HSL:n  mittausreittien  kartta,  jossa  paksulla  vihreällä  värillä  on  esitetty  Digitraffic-
kamerajärjestelmällä korvattavat HSL:n mittausreitit. Osittain korvattavien reittien jäl-
jellejääneistä osista voidaan jatkossa muodostaa uusia reittejä tai harkinnan perusteella
niiden ajamisesta voidaan luopua.
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6.3 HSL:n reittien korvattavuus KSV:n mittausreiteillä

Liitteessä 5 on kerrottu HSL:n matka-aikatutkimuksen reittien korvaamissuunnitelma
KSV:n mittauksilla (reiteillä). Kokonaan tai osittain korvattavat mittausreitit on merkit-
ty sinisellä värillä. Tämä tarkoittaa, että jatkossa näiden HSL:n reittien matka-aikatiedot
olisi mahdollista korvata KSV:n matka-aikamittausaineistolla.

Kaksi HSL:n reittiä voidaan korvata kokonaan KSV:n reiteillä.

Reitti 11: Länsisalmi (Kehä III) – Itäväylä – Erottaja (16 km)
Reitti 17: Pakila – Kehä I – Itäkeskus (10 km)

Kymmenen HSL:n mittausreittiä on osittain korvattavissa KSV:n mittausreiteillä. Liit-
teen 5 taulukossa nämä reitit ja solmupisteet on esitetty turkoosilla värillä.

6.4 HSL:n reittien korvattavuus Digitraffic-kamerajärjestelmän
ja KSV:n reittien yhdistelmällä

Liitteessä 6 on esitetty ehdotus, jossa Helsingin katuverkolla HSL:n matka-
aikamittaukset korvataan osittain KSV:n mittauksilla ja pääkaupunkiseudun kehä- ja
säteittäisväylillä tiekamerajärjestelmällä. Violetilla värillä on ehdotettu HSL:n mittaus-
reitit, jotka ovat kokonaan korvattavissa kamerajärjestelmällä ja KSV:n mittausreiteillä.
Tällaisia reittejä on yhdeksän:

Reitti 5: Espoon keskus – Turunväylä – Hakamäentie – Vanhakaupunki (20 km)
Reitti 7: Luhtaanmäki – Vantaankoski – Hämeenlinnanväylä – Erottaja (23 km)
Reitti 8: Maantiekylä – Helsingin pitäjän kk – Tuusulanväylä – Erottaja (22 km)
Reitti 9: Mikkola – Hakunila – Lahdenväylä – Varastokatu – Erottaja (25 km)
Reitti 11: Länsisalmi (Kehä III) – Itäväylä – Erottaja (16 km)
Reitti 14: Kauklahti – Kehä III – Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) (21 km)
Reitti 15: Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) – Kehä III – Länsisalmi (Itäväylä)
(18 km)
Reitti 16: Karhusaari (Länsiväylä) – Kehä I – Pakila (13 km)
Reitti 17: Pakila – Kehä I – Itäkeskus (10 km)

Sen jälkeen kun Digitraffic-kamerajärjestelmässä ei ole katkoksia ja on saatavilla vir-
heetöntä havaintoaineistoa, HSL:n matka-aikatutkimuksissa liikenteen matka-aikatietoja
voidaan kerätä Digitraffic-kamerajärjestelmästä kaikilta kehäväyliltä (Kehä I, Kehä II,
Kehä III). Säteittäisväylistä neljällä väylällä matka-aikoja voidaan laskea kamerajärjes-
telmästä. Näitä väyliä ovat Länsiväylä (solmupisteet 22–10), Hämeenlinnanväylä (sol-
mupisteet 694–116), Tuusulanväylä (solmupisteet 340–316) ja Lahdenväylä (solmupis-
teet 472–412).
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Osittain korvattavissa ovat reitit 1, 2, 4, 6, 12, 13, 18. Kokonaan mitattaviksi jäävät
kolme reittiä:

Reitti 3: Bemböle – Kauniainen – Mankkaantie – Tapiola (11 km)
Reitti 10: Vanhakaupunki – Sturenkatu – Ruoholahti (7,2 km)
Reitti 19: Hakunila – Tikkurila – Veromies – Ylästö – Myyrmäki (22 km).

Taulukossa 25 on esitetty millä HSL:n reiteillä HSL:n matka-aikamittaukset voidaan
korvata Digitraffic-kamerajärjestelmästä saatavalla aineistolla ja KSV:n matka-
aikamittauksilla.

Taulukko 25. HSL:n reittien korvattavuus Digitraffic-kamerajärjestelmällä ja KSV:n reiteillä.

Kokonaan
korvatta-
vissa

Osittain
korvattavis-
sa KSV:n
reiteillä

Osittain kor-
vattavissa ka-
merajärjestel-
mällä

Osittain kor-
vattavissa
KSV:n reiteillä
ja kamerajär-
jestelmällä

Kokonaan
mitattava

HSL:n
reitin
numerot

5,7-9, 11,
14–17

1, 2, 4-9, 12,
13

1,2, 5-9, 11, 12,
18

1,2, 6, 12 3, 10, 19

Yhteensä
(reittiä)

9 10 10 4 3
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7 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

7.1 Yhteenveto

Pääkaupunkiseudulla matka-aikoja mitataan rekisterikilpien automaattiseen tunnistuk-
seen perustuvalla kamerajärjestelmällä ns. Digitraffic-kamerajärjestelmällä ja kelluvan
auton mittausmenetelmällä. Kelluvan auton menetelmässä matka-aikamittaukset suori-
tetaan mittausajoneuvolla, jona voi olla joko tavallinen henkilöauto tai anturiajoneuvo.
Rekisterikilpitunnistusmenetelmässä liikennetietoa kerätään passiivisesti tienvarteen
sijoitetuilla kameroilla. Kelluvan auton menetelmässä liikennevirrassa kulkeva mittaus-
ajoneuvo rekisteröi mittauspisteeltä toiselle kulkemiseen kuluneen ajan.

Pääkaupunkiseudulla matka-aikoja mittaavat HSL, Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto sekä Liikenneviraston tieosasto. HSL käyttää
matka-aikamittauksissaan kelluvan auton menetelmää. Mittaukset suoritetaan tavallisilla
henkilöautoilla. Myös KSV käyttää mittauksissaan kelluvan auton menetelmää, mutta
mittaukset tehdään ns. anturiajoneuvoilla. Liikennevirasto puolestaan käyttää matka-
aikojen mittaamiseen rekisterikilpien automaattinen tunnistusmenetelmää eli Digitraf-
fic-kamerajärjestelmää.

Työssä tutkittiin näiden kolmen matka-aikamittausmenetelmän aineistoja, niiden luotet-
tavuutta ja laatua. Työn päätavoitteena oli selvittää ja antaa suosituksia HSL:lle, voi-
daanko jatkossa matka-aikatutkimuksissa ottaa käyttöön yhdistetty menetelmä, jossa
pääväylien matka-aikamittauksissa käytetään kamerajärjestelmästä saatavaa aineistoa ja
katuverkkojen osuutta mitataan edelleen kelluvan auton menetelmän avulla.

Pääkaupunkiseudulla käytettävien matka-aikamittausmenetelmien kuvaukset on koottu
taulukkoon 26.
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Taulukko 26. Pääkaupunkiseudun matka-aikamittausmenetelmien kuvaus.

Mittaus-
menetelmä

HSL KSV Digitraffic-
kamerajärjestelmä

Tarkoitus seurata pääkaupun-
kiseudun liikenneti-
lanteen kehittymistä
pitkällä aikavälillä ja
arvioida liikenne-
väylien parantamis-
tarvetta

seurata liikenteen
sujuvuutta, mat-
ka-aikoja ja mat-
kanopeuksia Hel-
singin pääkatu-
verkon säteittäis-
ja poikittaisreiteil-
lä

seurata liikenteen
sujumista seudulla ja
arvioida häiriötilan-
teissa häiriöiden lii-
kenteellisiä vaiku-
tuksia

Reitit/ Mittaus-
alue

19 reittiä pääkau-
punkiseudulla

15 reittiä Helsin-
gin kaupungin
alueella

ruuhkautuvat tiejak-
sot (kehä- ja säteit-
täisväylät)

Mittauskohde mittauspisteet 10 s välein ja mit-
tauspisteet

mittauspisteet
=kamerat

Mittausaika syyskuu, parittomina
vuosina

maalis-huhtikuu,
parittomina vuo-
sina

jatkuva

Vuorokauden
aikajakso

3 mittausjaksoa. Mit-
tausautojen lähtöajat:
aamu klo 7.30–7.45,
päivä klo 9.30–
14.30, ilta klo
16.00–16.15.

3 mittausjaksoa:
aamu klo 6–9,
päivä klo 9–15,
iltapäivä klo 15–
18.

jatkuva

Eroavaisuudet risteyksien keski-
kohdat, mittausaika
ja reitit

10 s välein, riste-
yksien keskikoh-
dat, mittausaika ja
reitit

kameroiden sijainti
vaihtelee tieosakoh-
taisesti, mittausaika
ja reitit

Digitraffic-kamerajärjestelmän etuna on jatkuva mittaus, jolloin havaintojen määrä on
suuri. Lisäksi menetelmä ei vaadi erillisiä ajoneuvoihin asennettavia tunnistimia. Kame-
rajärjestelmän toimintaan ja kerätyn aineiston laatuun liittyy useita ongelmia, jotka saat-
tavat lisätä virheellisten havaintojen määrää ja näin huonontaa kamerajärjestelmästä
saatavan aineiston luotettavuutta.
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HSL:n ja KSV:n kelluvan auton menetelmien etuna on havaintoaineiston korkea tark-
kuus. Aineistosta saadaan matka-ajat reiteittäin ja linkeittäin sekä pysähdysten kestot ja
syyt. Kelluvan auton menetelmä on havaittu parhaaksi matka-aikamittausmenetelmäksi
kaupunkien katuverkolla, jossa liikenneolosuhteet ovat hyvin vaihtelevia. Tämän mene-
telmän miinuksena on havaintoaineiston keräämisen korkea kustannus suhteessa saadun
aineiston määrään. Lisäksi mittausautojen kuljettajien ajotyylit vaikuttavat mittaustu-
loksiin.

HSL:n ja KSV:n kelluvan auton menetelmät eroavat toisistaan. Ensinnäkin KSV:n mit-
tausajoneuvot on varustettu pulssiantureilla. Sen sijaan HSL käyttää mittauksissaan ta-
vallisia henkilöautoja. HSL:n aikaisemmissa matka-aikatutkimuksissa tiedot tallennet-
tiin manuaalisesti kirjaamalla ne käsin paperilomakkeelle. Syksyllä 2009 HSL:n mitta-
ukset toteutettiin uudella tavalla. Jokainen mittausajoneuvo oli varustettu GPS-
paikannuslaitteella sekä kannettavalla tietokoneella. GPS-laitteesta paikannus- ja kel-
lonaikatiedot tallentuvat tietokoneelle 2 sekunnin välein, jolloin saadaan vielä tarkem-
paa dataa kuin KSV:n mittauksissa, joissa tallentaminen tapahtuu 10 s välein. Samalla
tavalla kuin KSV:n mittauksissa HSL:n uudessa menetelmässä tietokoneelle tallentuvat
myös tiedot pysähtymisajoista ja pysähtymisen syistä. Pysähtymisen syitä on kahden-
tyyppisiä: liikenteestä tai liikennevaloista johtuvia. Anturiajoneuvolla mitattaessa saa-
daan tarkempaa mittaustietoa, koska antureiden toimintavarmuus on GPS-laitteita kor-
keampi.

HSL:n ja KSV:n menetelmissä on eroja myös mittausajankohdan, mittauskertojen mää-
rän ja ajoituksen suhteen. HSL mittaa syksyllä ja KSV keväällä. HSL mittaa kunkin
reitin molempiin suuntiin pääsääntöisesti 5 kertaa aamu- ja iltaruuhkassa ja 3 kertaa
päiväliikenteessä. KSV:n mittausten määrä vaihtelee reiteittäin. Kullakin reitillä ajetaan
kolmella autolla yhtenä päivänä niin monta edestakaista mittausajoa kuin mahdollista
klo 6–18 välillä sallitun aikajakson puitteissa.

HSL:n syys- ja lokakuun 2009 Kehä II:n ja Tuusulanväylän reittien matka-
aikamittausaineistoja analysointiin tarkemmin ja laskettiin yleisempiä tilastotieteessä
käytettyjä tunnuslukuja, mm. matka-ajan keskiarvoa, mediaania ja keskihajontaa. Tehty-
jen analyysien perusteella todettiin, että Kehä II:n pohjois-eteläsuunnassa syyskuun ja
lokakuun mittausten välillä matka-ajoissa oli selvästi enemmän vaihtelua kuin etelä-
pohjoissuunnassa. Tuusulanväylän reitillä matka-ajoissa oli jonkin verran enemmän
vaihtelua kuin Kehä II:lla.

HSL:n ja KSV:n matka-aikamittausaineistoja verrattiin kahdella reitillä. Ensin analysoi-
tiin Tuusulanväylän koko reitti ja Yhdyskunnantie–Koskelantien reittiosuus. Sitten tar-
kasteltiin Kehä I:n Itäväylä–Tuusulanväylän reittiosuus. Havaintoaineiston pohjalta teh-
tyjen analysointitulosten perusteella todettiin, että HSL:n kelluvan auton menetelmä
voidaan korvata KSV:n kelluvan auton menetelmällä.

HSL:n ja Digitraffic-kamerajärjestelmän matka-aikamittausaineistoja verrattiin myös
kahdella reitillä. Kehä II:lla tutkittiin Olari–Mankkaa ja Mankkaa–Kauniainen linkit
molempiin suuntiin. Tuusulanväylällä analysoitiin Pakila–Käpylä ja Tammisto–Pakila
linkit aamuruuhkasuuntaan eli pohjoisesta etelään. Analysointitulosten perusteella näyt-
täisi siltä, että kamerajärjestelmän matka-ajat olivat samaa suuruusluokkaa kuin kellu-
van auton menetelmällä mitattuna. Ainoastaan Kehä II:n Olari–Mankkaa-linkillä kame-
rajärjestelmän aineistosta poikkeavia havaintoja on havaittu jonkin verran enemmän
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kuin muilla linkeillä. Todellista syytä siihen ei tiedetä. Lisäksi tällä linkillä kamerajär-
jestelmästä mitatut matka-ajat olivat hieman yli 10 s lyhyempiä kuin HSL:n kelluvan
auton menetelmän mitattuna. Ero saattaa johtua siitä, että kelluvan auton menetelmässä
mittausajoneuvot ajavat liikennevirran mukana nopeusrajoituksia noudattaen. Kamera-
järjestelmän aineistossa on mukana ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen matka-aikoja.
Mikäli liikennevirran keskinopeus on osallakin matkaa suurempi kuin nopeusrajoitus,
nopeusrajoituksen noudattaminen aiheuttaa kelluvan auton menetelmän tuloksiin syste-
maattisen virheen.

Työssä määriteltiin, millaisia otoskokoja tutkituilla mittausreiteillä ja linkeillä tarvittai-
siin tiettyyn tarkkuuteen pyrittäessä. Oikean otoskoon määrittely on mahdollista
ainoastaan siinä tapauksessa, kun tiedetään, että havaintotiedot ovat virheettömiä. Jos on
kysessä esimerkiksi systemaattinen virhe, niin silloin virhe ei poistu otoskoon
kasvattamisella. Otoskoko riippuu matka-ajan variaatiokertoimesta ja siitä, millä tark-
kuudella matka-aika halutaan mitata. Esimerkiksi Kehä II:n Kauniainen–Mankkaa lin-
killä 15.10.2009 kamerajärjestelmän aineistosta laskettu variaatiokerroin oli 15 %, sil-
loin 10 % suurimalla sallitulla suhteellisella virheellä (tarkkuudella) tarvittava mittaus-
ten otoskoko on 9 kappaletta. Reiteillä, joilla matka-ajoissa on paljon hajontaa eli iso
variaatiokerroin tarvitsisi tehdä nykyistä enemmän mittausajoja, jotta päästäisiin samaan
tarkkuuteen kuin reiteillä, joilla on pieni matka-aikojen keskihajonta, esim. Tuusulan-
väylän tapauksessa nykyinen HSL:n mittausmäärä, 5, ei ole riittävää.

Pääkaupunkiseudun kamerajärjestelmästä saatavan mittausaineiston laatua arvioitiin
tutkimalla Kehä II:n Mankkaa–Olari-linkiltä kerättyjä havaintoja. Havaintoaineiston
pohjana olevan kamerajärjestelmän tuottaman tiedon laadussa oli satunnaista vaihtelua.
Tutkimuksessa ilmeni, että Kehä II:n Mankkaa–Olari -linkillä kamerajärjestelmästä
saadut matka-ajat poikkesivat todellisista matka-ajoista 15.10.2009, vaikka Kehä II:lla
on käytössä uusi kamerajärjestelmä. Näin ollen tällä hetkellä kamerajärjestelmästä saa-
tavan informaation hyödyntäminen HSL:n matka-aikatutkimuksissa on mahdollista ot-
tamalla huomioon satunnaiset toimintahäiriöt.

HSL:n matka-aikamittausreiteille tehtiin kartoitus, jossa selvitettiin, millä HSL:n reiteil-
lä HSL:n matka-aikamittaukset voidaan korvata Digitraffic-kamerajärjestelmästä saata-
valla aineistolla ja KSV:n matka-aikamittauksilla. Kartoituksen pohjalta laadittiin taulu-
kot, joissa on esitetty eri väreillä HSL:n matka-aikatutkimusreitit, jotka ovat jatkossa
korvattavissa Digitraffic-kamerajärjestelmästä saatavalla aineistolla ja KSV:n mittaus-
reiteillä. Kokonaan korvattavissa on 9 reittiä. 7 reittiä on osittain korvattavissa ja 3 reit-
tiä jää kokonaan mitattaviksi. Ehdotettu mittausjärjestely voidaan ottaa käyttöön vasta
sen jälkeen, kun kamerajärjestelmä toimii luotettavasti. Sitä varten jokainen korvattava
reitti on ensin analysoitava sekä on selvitettävä miten kamerajärjestelmän aineistot yksi-
tyiskohtaisesti valitaan.
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7.2 Suositukset

Mittausaineistojen analysointitulokset osoittivat, että nykyisen pääkaupunkiseudun Di-
gitraffic-kamerajärjestelmän toiminnan sekä sen tuottaman tiedon laatu on ainakin ajoit-
tain kohtalaisen heikko ja se vaihtelee erittäin paljon. Tämä tarkoittaa, ettei kamerajär-
jestelmällä voida tällä hetkellä korvata HSL:n kelluvan auton matka-aikamittauksia
pääkaupunkiseudun säteittäis- ja kehäväylillä. Työssä ilmeni, että kamerajärjestelmässä
Kehä II:n Mankkaa–Olari-linkillä on satunnaisia toimintahäiriöitä, jotka vääristävät
matka-aikatietoja.

HSL voi hyödyntää matka-aikatutkimuksissaan kamerajärjestelmästä saatavaa aineistoa
vasta sen jälkeen kun kamerajärjestelmä toimii luotettavasti. Tällöin HSL:n matka-
aikatutkimuksissa autoliikenteen matka-aikatietoja voitaisiin kerätä kamerajärjestelmäs-
tä  kaikilta  kehäväyliltä  (Kehä  I,  Kehä  II,  Kehä  III).  Säteittäisväylistä  neljällä  väylällä
matka-aikoja voidaan saada kamerajärjestelmästä. Näitä väyliä ovat Länsiväylä (solmu-
pisteet 22–10), Hämeenlinnanväylä (solmupisteet 694–116), Tuusulanväylä (solmupis-
teet 340–316) ja Lahdenväylä (solmupisteet 472–412).

HSL:n matka-aikamittaukset Helsingin katuverkolla voidaan jatkossa korvata KSV:n
kelluvan auton menetelmällä HSL:n päällekkäisillä reiteillä. Kaksi HSL:n reittiä voi-
daan korvata kokonaan KSV:n reiteillä. Yhdeksän HSL:n mittausreittiä on osittain kor-
vattavissa KSV:n mittausreiteillä.

Pääkaupunkiseudulla on käytössä nykyisin sekä uusi valtakunnallinen että vanha Lii-
kenneviraston (ent. Tiehallinnon) kamerajärjestelmä. Yksi hyvin merkittävä kehitys-
kohde on työn alla olevan vanhan kamerajärjestelmän korvaaminen uudella, minkä jäl-
keen kamerajärjestelmän toiminnan laatu todennäköisesti paranee. Nykyisin laitteiden
vikaantumiseen ei nähtävästi kiinnitetä riittävästi huomiota. Laitteiston rikkoontuessa,
se tulisi korjata mahdollisimman nopeasti. Lisäksi alueella on useampia vanhentuneita
kameroita, joita olisi syytä vaihtaa uusiin.

Reiteillä, joilla matka-ajoissa on paljon hajontaa eli iso variaatiokerroin tarvitsisi tehdä
nykyistä enemmän mittausajoja, jotta päästäisiin samaan tarkkuuteen kuin reiteillä, joil-
la on pieni matka-aikojen keskihajonta. Kelluvan auton menetelmällä jopa 10 %:n mit-
taustarkkuuden saavuttaminen edellyttää usein nykyistä useampia mittauskertoja. Eri
vuosien matkanopeuksien muutosten tilastollisesti merkitsevä havaitseminen edellyttää
kuitenkin parempaa tarkkuutta ja siten huomattavasti suurempia otoskokoja, joita on
mahdollista saavuttaa vain automaattisilla mittausmenetelmillä, kuten kamerajärjestel-
mällä.

Digitraffic-kamerajärjestelmän laatua ja toimintavarmuutta olisi tarpeen tutkia tarkem-
min. Perusteellisia tutkimuksia tulisi tehdä useilla eri linkeillä eri vuoden- ja vuorokau-
den aikoina, jotta saadaan selville onko järjestelmässä esim. systemaattisia häiriöitä tie-
tyissä olosuhteissa.



101

8 LÄHDELUETTELO

Carlsson L (2010). Kirjeenvaihto, Enhet Samhällsutveckling, Vägverket Region
Stockholm. 7.1.2010.

Eloranta T (2000). Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen
matkanopeuden seuranta. Diplomityö. Teknillinen korkeakoulu, rakennus- ja ympäris-
tötekniikan osasto, liikennetekniikka. Espoo. 135 s.

Hellman T (2009). Liikenteen sujuvuus Helsingissä vuonna 2009. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisuja 2009:7. 44+2 s. ISSN 0787-9024

Hellman T (2010). Liikennetutkija. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-
suunnitteluosasto. Kansakoulukatu 1 A, PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kirjeenvaihto ja puhelinhaastattelut 11.2009–4.2010.

Infotripla Oy (2009). Digitraffic-internetpalvelu. (Viitattu 10.11.2009). Saatavissa
http://www.infotripla.fi/digitraffic/.

Kosonen I, Kulmala R, Hautala R (2004). Digitraffic - Liikenteen mallinnus- ja palvelu-
järjestelmä, esiselvitys. FITS-julkaisuja 30/2004. 109 s. ISBN 951-723-891-6.

Jan de Haan H (2009). Kirjeenvaihto. Process Engineer International Affairs at VCNL,
Rijkswaterstaat VCNL at Ministry of Transport. Alankomaat.

Kiljunen M, Summala H (1998). Liikenteen sujuvuuden kokeminen kaksikaistaisilla
teillä eri ajo-oloissa. Tielaitoksen selvityksiä, 9/1998. Helsinki. 57+8 s. ISSN 0788-
3722 Tielaitos.

Kummala J (2002). Matkapuhelimia hyödyntävä matka-aikapalvelu. Helsinki. Tiehal-
linto, Liikenteen palvelut. Tiehallinnon selvityksiä 55/2002. 67+13 s. ISSN 1459-1553.

Kummala J (2003). Matkapuhelimia hyödyntävä matka-aikapalvelu - Järjestelmän ar-
viointi. Helsinki. Tiehallinto, Liikenteen palvelut. Tiehallinnon selvityksiä 1/2003.
63+13 s. ISSN 1457-9871.

Kähkönen A, Innamaa S (2006). Matka-aikatiedon hankinta, Esiselvitys. Tiehallinnon
sisäisiä julkaisuja 2/2006. Helsinki. ISSN 1457-991X.

Laininen P (2007). Tilastollisen analyysin perusteet. 5. painos. Hakapaino Oy, Helsin-
ki. 277 s. ISBN 978-951-672-339-9.

Luoma S, Karhumäki T (2002). Liikenteen sujuvuuden mittaaminen matkapuhelimien
avulla. Väylät ja Liikenne 2002, esitelmät. Jyväskylä, 9-10.10.2002. Suomen Tieyhdis-
tys. s 152-155.

http://www.infotripla.fi/digitraffic/


102

Luttinen T, Pursula M, Innamaa S (2005). Liikennevirran ominaisuudet. Teknillinen
korkeakoulu, Liikennetekniikka, opetusmoniste. 348 s. ISBN 951-22-7995-9.

Mattila H (2003). Linkkikohtaisen liikennetilanteen ajantasainen arviointi. Helsinki.
Tiehallinto, Liikenteen palvelut. Tiehallinnon selvityksiä 61/2003. 175+13 s. ISBN
951-803-179-7.

Mellin I (1997). Johdatus tilastotieteeseen. 1. kirja, Helsingin yliopisto. (Viitattu
3.3.2010). Saatavissa
http://www.valt.helsinki.fi/staff/KUKKULA/VANHAT/jok133.htm#3.3.4.

Middelham F (2008). Traffic management: some history and future of its. Ministry of
Transport, Public Works and Watermanagement Retired senior consultant in Traffic
Modelling and Control, 3533 EK Utrecht, The Netherlands.

Moore D (2006). Introduction to the practice of statistics. Purdue University. 5. painos.
ISBN 1-4292-1621-2.

Niinikoski M ja Laine T (2009). Ruuhkaselvitys 2009, analyysi pääkaupunkiseudun
päätieverkolta. Muistio. Strafica, s. 28.

Nummenmaa L (2004). Tilastolliset menetelmät. Helsinki. Kustannus-osakeyhtiö
Tammi. 400 s. ISBN 951-26-5203-X.

Ojala V, Enberg Å, Luttinen T (2007). Tieliikenteen palvelutason määrittäminen. Kat-
saus Euroopan maiden käytäntöihin.  Tiehallinnon selvityksiä 55/2007. 66 s. ISBN
978-951-803-996-2, TIEH 3201080.

Sane K. (2010). Apulaisosastopäällikkö. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liiken-
nesuunnitteluosasto. Kansakoulukatu 1 A, PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.
Haastattelu 1.3.2010.

Sirkiä A ja Svenns T (2009). Suunnittelijat. Liikenneyksikkö, Ramboll Finland Oy,
Piispanmäentie 5, 02240 Espoo. Haastattelut ja kirjeenvaihto 9.-10.2009

Soriguera F, Thorson L, Robusté F (2005). Travel time estimation using toll collection
data. Universitat Politècnica De Catalunya. Research Report. (Viitattu 27.12.2009).
Saatavissa: http://upcommons.upc.edu/e-
prints/bitstream/2117/2637/1/34_soriguera.pdf.



103

Tiehallinto (2006). Pääkaupunkiseudun pääväylien telematiikka. Toimenpidesuunni-
telma 2007-2015. Helsinki 2006. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. 80+8 s. ISBN 951-
803-770-1 TIEH 1000137-06.

Tiehallinto (2008). Tieliikenteen toimivuudenmäärittely, tunnusluvut ja mittaaminen,
Tiehallinnon selvityksiä 7/2008. Edita Prima Oy, Helsinki 2008. ISSN 1459

Toppen A & Wunderlich K (2003). Travel Time Data Collection for Measurement of
Advanced Traveler Information Systems Accuracy. Mitretek Systems Falls Church,
Virginia.

Turner S, Eisele W, Benz R, Holdener D (1998). Travel time collection handbook,
Office of Highway, Information management, Federal Highway Administration, U.S.
Department of transportation. 320 s. FHWA-PL-98-035.

YTV (2006). Ajoneuvoliikenteen matkanopeudet 2005, Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunta. PJS, Nro B 2006:19. Helsinki. 60 s. ISBN 951-798-615-7.

Westerman M (1995). Real-Time Traffic Data Collection for Transportation Telemat-
ics. Delft University of Technology, Delft. 266+43 s.



104

9  LIITTEET
Liite 1: HSL:n mittausreitit 2009

Liite 2: KSV:n mittausauton ajoprofiili

Liite 3: Digitraffic-sujuvuuskartta

Liite 4: HSL:n mittausreittien korvattavuus Liikenneviraston Digitraffic-
kamerajärjestelmällä

Liite 5: HSL:n mittausreittien korvattavuus KSV:n mittauksilla

Liite 6: HSL:n mittausreittien korvattavuus Digitraffic-kamerajärjestelmä ja KSV:n

Liite 7: Digitraffic-kamerajärjestelmällä korvattavat HSL:n reitit ja linkit

Liite 8: HSL:n mittausohjeet

Liite 9: KSV:n mittausohjeet



Liite 1. HSL:n mittausreitit 2009



Liite 2. K
SV:n

m
ittausauton ajoprofiili

Ajoprofiili
Pysähdykset



 

 

Liikenne sujuvaa 
 

Liikenne jonoutunut    
 

Liikenne hidasta    
 

Liikenne pysähtelee    
 

Liikenne seisoo    
 

Ei ajantasaista mittaustietoa    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/08, ©Genimap Oy, Lupa L4356 
Kartta päivitetty 04.10.2010 17:14:54  

                           Liite 3. D
igitraffic - sujuvuuska

rtta  



HSL:n henkilöautojen matka-aikamittausreittien korvattavuus Liikenneviraston Digitraffic-kamerajärjestelmän linkeillä

osa HSL:n reitistä voidaan korvata kamerajärjestelmällä
koko HSL:n reitti voidaan korvata kamerajärjestelmällä Kamerajärjestelmän linkit

tunniste linkin nimi
Reitti 1 Kauklahti – Kivenlahti – Länsiväylä – Erottaja (V – B)
Solmupisteet (suunta 1): 600 38 36 34 26 24 22 20 610 32 16 14 10 8 4 612 94 5110402 Espoonlahti-Matinkylä
Pituus (km): 24 km 99901012 Matinkylä-Katajaharju
Keskim. ajoaika (ar 2007): 29 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 25 min 5110102 Katajaharju-Lemissaari

Reitti 2 Bemböle – Finnoontie – Länsiväylä – Erottaja (C – D – B)
Solmupisteet (suunta 1): 176 622 54 50 46 630 662 632 22 20 610 32 16 14 10 8 4 612 94 5110402 Espoonlahti-Matinkylä
Pituus (km): 25 km 99901012 Matinkylä-Katajaharju
Keskim. ajoaika (ar 2007): 41 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 34 min 5110102 Katajaharju-Lemissaari

Reitti 3 Bemböle – Kauniainen – Mankkaantie – Tapiola (C – E)
Solmupisteet (suunta 1): 176 664 152 144 142 644 64 62 60 58 16
Pituus (km): 11 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 25 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 18 min
Reitti 4 Bemböle – Turuntie – Haaga – Erottaja (C – F – B)
Solmupisteet (suunta 1): 176 174 682 172 626 666 168 162 158 156 114 112 108 106 104 102 99 94
Pituus (km): 19 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 50 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 34 min

Reitti 5 Espoon keskus – Turunväylä – Hakamäentie – Vanhakaupunki (G – L – H) 83 Kehä III-Stensintie
Solmupisteet (suunta 1): 606 146 142 138 628 132 154 156 114 308 306 410 412 81 Stensintie-Kehä I
Pituus (km): 20 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 36 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 22 min

Reitti 6 Lahnus – Vihdintie – Munkkiniemi – Ruoholahti (I – J – P) 99901052 Varisto-Pitäjänmäki
Solmupisteet (suunta 1): 208 203 200 198 194 192 190 188 182 180 158 154 132 130 128 88 84 80
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2005): 39 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 33 min
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Reitti 7 Luhtaanmäki – Vantaankoski – Hämeenlinnanväylä – Erottaja (AD – K – B) 160 Klaukkala-Martinkyläntie
Solmupisteet (suunta 1): 694 692 690 264 126 124 122 120 118 116 114 112 108 106 104 102 99 94 150 Martinkyläntie-Kaivoksela
Pituus (km): 23 km 168 Kaivoksela-Pakila
Keskim. ajoaika (ar 2007): 38 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 27 min

Reitti 8 Maantiekylä – Helsingin pitäjän kk – Tuusulanväylä – Erottaja (AF – M – B) 99901072 Riihikallio-Veromies
Solmupisteet (suunta 1): 340 338 336 334 342 332 330 322 320 318 316 306 304 30 299 384 296 294 286 94 99901062 Veromies-Käpylä
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 46 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 27 min

Reitti 9 Mikkola – Hakunila – Lahdenväylä – Varastokatu – Erottaja (AE – N – O – B) 89 Korso-Kehä III
Solmupisteet (suunta 1): 472 470 468 466 418 416 412 402 398 384 296 294 286 94 87 Kehä III-Tattarisuo
Pituus (km): 25 km 85 Tattarisuo-Koskelantie
Keskim. ajoaika (ar 2007): 37 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 25 min
Reitti 10 Vanhakaupunki – Sturenkatu – Ruoholahti (H – Q – P)
Solmupisteet (suunta 1): 412 402 398 396 30 280 266 102 84 80
Pituus (km): 7,2 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 22 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 20 min
Reitti 11 Länsisalmi (Kehä III) – Itäväylä – Erottaja (R – B) 17010102 Mellunmäki-Vartioharju
Solmupisteet (suunta 1): 514 512 510 652 492 490 482 480 384 296 294 286 94
Pituus (km): 16 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 28 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 23 min

Reitti 12 Suomenoja – Merituulentie – Kuusisaarentie – Kulosaari (Z – J – T) 25 Perkkaa-Otaniemi
Solmupisteet (suunta 1): 632 634 638 640 642 60 62 70 74 646 650 130 128 108 106 270 276 280 299 384
Pituus (km): 20 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 51 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 35 min
Reitti 13 Vanhakaupunki – Ratapihantie – Ruoholahti (H – U – P)
Solmupisteet (suunta 1): 412 410 306 308 276 270 104 88 84 80
Pituus (km): 8,1 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 21 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 21 min
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Reitti 14 Kauklahti – Kehä III – Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) (V – K) 5012201 Mankki-Kauklahti
Solmupisteet (suunta 1): 600 602 604 606 230 226 194 262 264 5012301 Kauklahti-Muurala
Pituus (km): 21 km 96 Muurala-Järvenpera
Keskim. ajoaika (ar 2007): 21 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 15 min 98 Järvenpera-Petikko

42 Petikko-Tuupakka
Reitti 15 Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) – Kehä III – Länsisalmi (Itäväylä) (K – R) 44 Tuupakka-Pakkala
Solmupisteet (suunta 1): 264 608 346 344 342 376 378 380 434 468 518 516 514 46 Pakkala-Tikkurila
Pituus (km): 18 km 100 Tikkurila-Hakunilla
Keskim. ajoaika (ar 2007): 16 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 15 min 5010101 Lahdentie-Länsisalmi

5010201 Länsisalmi-Itäväylä

Reitti 16 Karhusaari (Länsiväylä) – Kehä I – Pakila (S – X) 10110101 Keilaniemi-Otaniemi
Solmupisteet (suunta 1): 14 74 70 72 138 168 654 182 118 324 24 Otaniemi-Perkkaa
Pituus (km): 13 km 26 Perkkaa-Konala
Keskim. ajoaika (ar 2007): 17 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 13 min 8 Konala-Pakila

Reitti 17 Pakila – Kehä I – Itäkeskus (X – Y) 10 Pakila-Pukinmäki
Solmupisteet (suunta 1): 324 322 656 424 418 500 492 14 Pukinmäki-Itäkeskus
Pituus (km): 10 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 11 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 10 min

Reitti 18 Länsiväylä – Kehä II – Turuntie – Viherlaakso – Jupperi – Kaivoksela (AA – AB) 10210101 Olari-Mankkaa
Solmupisteet (suunta 1): 20 670 680 682 172 672 674 190 676 678 122 10210201 Mankkaa-Kauniainen
Pituus (km): 18 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 28 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 22 min

Reitti 19 Hakunila – Tikkurila – Veromies – Ylästö – Myyrmäki (AB – AG)
Solmupisteet (suunta 1): 122 678 450 452 124 454 374 372 370 368 344 366 364 362 360 358 356 354 352 350
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 33 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 30 min
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HSL:n henkilöautojen matka-aikamittausreittien korvattavuus KSV:n mittauksilla

osa HSL:n reitistä voidaan korvata
koko HSL:n reitti voidaan korvata KSV:n reitit

reitti linkit reitin nimi
Reitti 1 Kauklahti – Kivenlahti – Länsiväylä – Erottaja (V – B) 2 1-5 Länsiväylä - Uudenmaankatu/
Solmupisteet (suunta 1): 600 38 36 34 26 24 22 20 610 32 16 14 10 8 4 612 94 /Lönnrotinkatu-Erottaja
Pituus (km): 24 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 29 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 25 min

Reitti 2 Bemböle – Finnoontie – Länsiväylä – Erottaja (C – D – B) 2 1-5 Länsiväylä - Uudenmaankatu/
Solmupisteet (suunta 1): 176 622 54 50 46 630 662 632 22 20 610 32 16 14 10 8 4 612 94 /Lönnrotinkatu-Erottaja
Pituus (km): 25 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 41 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 34 min

Reitti 3 Bemböle – Kauniainen – Mankkaantie – Tapiola (C – E)
Solmupisteet (suunta 1): 176 664 152 144 142 644 64 62 60 58 16
Pituus (km): 11 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 25 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 18 min

Reitti 4 Bemböle – Turuntie – Haaga – Erottaja (C – F – B) 5 Hämeenlinnanväylä-
Solmupisteet (suunta 1): 176 174 682 172 626 666 168 162 158 156 114 112 108 106 104 102 99 94 - Mannerheimintie- Erottaja
Pituus (km): 19 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 50 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 34 min

Reitti 5 Espoon keskus – Turunväylä – Hakamäentie – Vanhakaupunki (G – L – H) 12
Solmupisteet (suunta 1): 606 146 142 138 628 132 154 156 114 308 306 410 412
Pituus (km): 20 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 36 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 22 min
Reitti 6 Lahnus – Vihdintie – Munkkiniemi – Ruoholahti (I – J – P) 4 1-4 Vihdintie-Haagan ympyrä
Solmupisteet (suunta 1): 208 203 200 198 194 192 190 188 182 180 158 154 132 130 128 88 84 80
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2005): 39 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 33 min
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Reitti 7 Luhtaanmäki – Vantaankoski – Hämeenlinnanväylä – Erottaja (AD – K – B) 5 Hämeenlinnanväylä-
Solmupisteet (suunta 1): 694 692 690 264 126 124 122 120 118 116 114 112 108 106 104 102 99 94 - Mannerheimintie- Erottaja
Pituus (km): 23 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 38 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 27 min

Reitti 8 Maantiekylä – Helsingin pitäjän kk – Tuusulanväylä – Erottaja (AF – M – B) 7 Tuusulantie-Sörnäisten rantatie-
Solmupisteet (suunta 1): 340 338 336 334 342 332 330 322 320 318 316 306 304 30 299 384 296 294 286 94 - Erottaja
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 46 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 27 min

Reitti 9 Mikkola – Hakunila – Lahdenväylä – Varastokatu – Erottaja (AE – N – O – B) 8 Lahdenväylä-Varastokatu-Erottaja
Solmupisteet (suunta 1): 472 470 468 466 418 416 412 402 398 384 296 294 286 94
Pituus (km): 25 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 37 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 25 min

Reitti 10 Vanhakaupunki – Sturenkatu – Ruoholahti (H – Q – P)
Solmupisteet (suunta 1): 412 402 398 396 30 280 266 102 84 80
Pituus (km): 7,2 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 22 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 20 min

Reitti 11 Länsisalmi (Kehä III) – Itäväylä – Erottaja (R – B) 9 Itäväylä-Sörnäisten rantatie-Erottaja
Solmupisteet (suunta 1): 514 512 510 652 492 490 482 480 384 296 294 286 94
Pituus (km): 16 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 28 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 23 min

Reitti 12 Suomenoja – Merituulentie – Kuusisaarentie – Kulosaari (Z – J – T) 23 Kuusisaarentie-Ramsaynranta
Solmupisteet (suunta 1): 632 634 638 640 642 60 62 70 74 646 650 130 128 108 106 270 276 280 299 384 480
Pituus (km): 20 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 51 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 35 min

Reitti 13 Vanhakaupunki – Ratapihantie – Ruoholahti (H – U – P) 10 Mechelininkatu-Nordenskiöldinkatu-
Solmupisteet (suunta 1): 412 410 306 308 276 270 104 88 84 80 - Mäkelänkatu
Pituus (km): 8,1 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 21 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 21 min
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Reitti 14 Kauklahti – Kehä III – Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) (V – K)
Solmupisteet (suunta 1): 600 602 604 606 230 226 194 262 264
Pituus (km): 21 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 21 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 15 min
Reitti 15 Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) – Kehä III – Länsisalmi (Itäväylä) (K – R)
Solmupisteet (suunta 1): 264 608 346 344 342 376 378 380 434 468 518 516 514
Pituus (km): 18 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 16 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 15 min

Reitti 16 Karhusaari (Länsiväylä) – Kehä I – Pakila (S – X)
Solmupisteet (suunta 1): 14 74 70 72 138 168 654 182 118 324
Pituus (km): 13 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 17 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 13 min

Reitti 17 Pakila – Kehä I – Itäkeskus (X – Y) 13 4-14 Kehä I-Vuotie
Solmupisteet (suunta 1): 324 322 656 424 418 500 492
Pituus (km): 10 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 11 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 10 min

Reitti 18 Länsiväylä – Kehä II – Turuntie – Viherlaakso – Jupperi – Kaivoksela (AA – AB)
Solmupisteet (suunta 1): 20 670 680 682 172 672 674 190 676 678 122
Pituus (km): 18 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 28 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 22 min

Reitti 19 Hakunila – Tikkurila – Veromies – Ylästö – Myyrmäki (AB – AG)
Solmupisteet (suunta 1): 122 678 450 452 124 454 374 372 370 368 344 366 364 362 360 358 356 354 352 350
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 33 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 30 min
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HSL:n henkilöautojen matka-aikamittausreittien korvattavuus Digitraffic-kamerajärjestelmällä ja KSV:n mittauksilla

osa HSL:n reitistä voidaan korvata kameroilla
koko HSL:n reitti voidaan korvata kameroilla
osa HSL:n reitistä voidaan korvata KSV:n reitillä
koko reitti voidaan korvata kameroilla ja/tai KSV:n reitillä Kamerajärjestelmän linkit  ja KSV:n reitit

tunniste linkin nimi
Reitti 1 Kauklahti – Kivenlahti – Länsiväylä – Erottaja (V – B) 5110402 Espoonlahti-Matinkylä
Solmupisteet (suunta 1): 600 38 36 34 26 24 22 20 610 32 16 14 10 8 4 612 94 99901012 Matinkylä-Katajaharju
Pituus (km): 24 km 5110102 Katajaharju-Lemissaari
Keskim. ajoaika (ar 2007): 29 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 25 min 2 Länsiväylä-Erottaja

Reitti 2 Bemböle – Finnoontie – Länsiväylä – Erottaja (C – D – B) 5110402 Espoonlahti-Matinkylä
Solmupisteet (suunta 1): 176 622 54 50 46 630 662 632 22 20 610 32 16 14 10 8 4 612 94 99901012 Matinkylä-Katajaharju
Pituus (km): 25 km 5110102 Katajaharju-Lemissaari
Keskim. ajoaika (ar 2007): 41 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 34 min 2 Länsiväylä-Erottaja

Reitti 3 Bemböle – Kauniainen – Mankkaantie – Tapiola (C – E)
Solmupisteet (suunta 1): 176 664 152 144 142 644 64 62 60 58 16
Pituus (km): 11 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 25 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 18 min
Reitti 4 Bemböle – Turuntie – Haaga – Erottaja (C – F – B)
Solmupisteet (suunta 1): 176 174 682 172 626 666 168 162 158 156 114 112 108 106 104 102 99 94 5 Hämeenlinnanväylä-Erottaja
Pituus (km): 19 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 50 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 34 min

Reitti 5 Espoon keskus – Turunväylä – Hakamäentie – Vanhakaupunki (G – L – H) 83 Kehä III-Stensintie
Solmupisteet (suunta 1): 606 146 142 138 628 132 154 156 114 308 306 410 412 81 Stensintie-Kehä I
Pituus (km): 20 km 12 Turunväylä-Hakamäentie-
Keskim. ajoaika (ar 2007): 36 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 22 min -Lahdenväylä

Reitti 6 Lahnus – Vihdintie – Munkkiniemi – Ruoholahti (I – J – P) 99901052 Varisto-Pitäjänmäki
Solmupisteet (suunta 1): 208 203 200 198 194 192 190 188 182 180 158 154 132 130 128 88 84 80 4 Vihdintie-Haagan ympyrä
Pituus (km): 22 km 190 188 182 180 158
Keskim. ajoaika (ar 2005): 39 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 33 min
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Reitti 7 Luhtaanmäki – Vantaankoski – Hämeenlinnanväylä – Erottaja (AD – K – B) 160 Klaukkala-Martinkyläntie
Solmupisteet (suunta 1): 694 692 690 264 126 124 122 120 118 116 114 112 108 106 104 102 99 94 150 Martinkyläntie-Kaivoksela
Pituus (km): 23 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 38 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 27 min 5 Hämeenlinnanväylä-Erottaja

Reitti 8 Maantiekylä – Helsingin pitäjän kk – Tuusulanväylä – Erottaja (AF – M – B) 99901072 Riihikallio-Veromies
Solmupisteet (suunta 1): 340 338 336 334 342 332 330 322 320 318 316 306 304 30 299 384 296 294 286 94
Pituus (km): 22 km 7 Tuusulantie-Erottaja
Keskim. ajoaika (ar 2007): 46 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 27 min

Reitti 9 Mikkola – Hakunila – Lahdenväylä – Varastokatu – Erottaja (AE – N – O – B) 89 Korso-Kehä III
Solmupisteet (suunta 1): 472 470 468 466 418 416 412 402 398 384 296 294 286 94
Pituus (km): 25 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 37 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 25 min 8 Lahdenväylä-Erottaja

Reitti 10 Vanhakaupunki – Sturenkatu – Ruoholahti (H – Q – P)
Solmupisteet (suunta 1): 412 402 398 396 30 280 266 102 84 80
Pituus (km): 7,2 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 22 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 20 min

Reitti 11 Länsisalmi (Kehä III) – Itäväylä – Erottaja (R – B) 17010102 Mellunmäki-Vartioharju
Solmupisteet (suunta 1): 514 512 510 652 492 490 482 480 384 296 294 286 94 9 Itäväylä-Erottaja

514 512 510 652
Pituus (km): 16 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 28 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 23 min

Reitti 12 Suomenoja – Merituulentie – Kuusisaarentie – Kulosaari (Z – J – T) 25 Perkkaa-Otaniemi
Solmupisteet (suunta 1): 632 634 638 640 642 60 62 70 74 646 650 130 128 108 106 270 276 280 299 384 23 Kuusisaarentie-
Pituus (km): 20 km - Ramsaynranta
Keskim. ajoaika (ar 2007): 51 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 35 min

Reitti 13 Vanhakaupunki – Ratapihantie – Ruoholahti (H – U – P) 10 Mäkelänkatu-
Solmupisteet (suunta 1): 412 410 306 308 276 270 104 88 84 80 - Nordenskiöldinkatu -
Pituus (km): 8,1 km - Mechelininkatu -
Keskim. ajoaika (ar 2007): 21 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 21 min
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Reitti 14 Kauklahti – Kehä III – Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) (V – K) 5012201 Mankki-Kauklahti
Solmupisteet (suunta 1): 600 602 604 606 230 226 194 262 264 5012301 Kauklahti-Muurala
Pituus (km): 21 km 96 Muurala-Järvenpera
Keskim. ajoaika (ar 2007): 21 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 15 min 98 Järvenpera-Petikko

42 Petikko-Tuupakka

Reitti 15 Vantaankoski (Hämeenlinnanväylä) – Kehä III – Länsisalmi (Itäväylä) (K – R) 44 Tuupakka-Pakkala
Solmupisteet (suunta 1): 264 608 346 344 342 376 378 380 434 468 518 516 514 46 Pakkala-Tikkurila
Pituus (km): 18 km 100 Tikkurila-Hakunilla
Keskim. ajoaika (ar 2007): 16 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 15 min 5010101 Lahdentie-Länsisalmi

5010201 Länsisalmi-Itäväylä

Reitti 16 Karhusaari (Länsiväylä) – Kehä I – Pakila (S – X) 10110101 Keilaniemi-Otaniemi
Solmupisteet (suunta 1): 14 74 70 72 138 168 654 182 118 324 24 Otaniemi-Perkkaa
Pituus (km): 13 km 26 Perkkaa-Konala
Keskim. ajoaika (ar 2007): 17 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 13 min 8 Konala-Pakila

Reitti 17 Pakila – Kehä I – Itäkeskus (X – Y) 10 Pakila-Pukinmäki
Solmupisteet (suunta 1): 324 322 656 424 418 500 492 14 Pukinmäki-Itäkeskus

324 322 656 424 418 500 492 13 Kehä I-Vuotie
Pituus (km): 10 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 11 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 10 min

Reitti 18 Länsiväylä – Kehä II – Turuntie – Viherlaakso – Jupperi – Kaivoksela (AA – AB) 10210101 Olari-Mankkaa
Solmupisteet (suunta 1): 20 670 680 682 172 672 674 190 676 678 122 10210201 Mankkaa-Kauniainen
Pituus (km): 18 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 28 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 22 min
Reitti 19 Hakunila – Tikkurila – Veromies – Ylästö – Myyrmäki (AB – AG)
Solmupisteet (suunta 1): 122 678 450 452 124 454 374 372 370 368 344 366 364 362 360 358 356 354 352 350
Pituus (km): 22 km
Keskim. ajoaika (ar 2007): 33 min Keskim. ajoaika (päivä 2007): 30 min
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HSL:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:n mittausohjeet syksyllä 2009

Matka-aikamittausten suoritus

1. Täytä lomake (mittaaja, reitti, pvm jne)

2. Kirjaudu koneelle ja asenna GPS-laite

3. Tarkista GPS-laitteen COM-portti ja muuta se mittausohjelman .config-tiedostoon

4. Yhdistä GPS-laite

5. Avaa mittausohjelma (GPSmittaus.exe)

6. Täytä ensimmäiset kentät
a. Mitattava reitti
b. Mitattavan reitin suunta
c. Mittauksen aika (aamu/ päivä/ ilta)
d. Mittaaja

7. Paina "Lue reittitiedot"

8. Jos GPS-laite ei ole käytössä, ota rasti pois kohdasta ”GPS käytössä”

9. Aktivoi tiedonluku painamalla F1 (Aloita mittaus)

10. Tarkista, että GPS-tila on vihreä. Jos GPS-laite ei toimi, ota rasti pois kohdasta
”GPS käytössä”

11. Aloita reitin mittaus ja ohittaessasi ensimmäisen solmupisteen ja tallenna
ensimmäinen aika pisteessä painamalla Enter tai F2 (Merkkaa reittipiste)

12. Aja reitti ja tallenna aika kunkin solmupisteen kohdalla painamalla Enter tai F2
(Merkkaa reittipiste)

13. Jos tallennat pisteen liian aikaisin, voit perua edellisen pisteen painamalla Back tai
F3 (Kumoa reittipiste)

14. Jos pysähdyt liikennevaloihin, paina Space tai F4 (Pysähtyminen liikennevaloihin)
ja uudelleen Space tai F4 liikkeelle lähdettäessä

15. Jos pysähdyt jostain muusta syystä, paina G tai F5 (Muu pysähtyminen)
pysähtyessä ja uudelleen G tai F5 liikkeelle lähdettäessä

16. Viimeisen solmupisteen tallentamisen jälkeen paina F6 (Lopeta mittaus)

17. Avaa tulostiedosto ja tarkista, että se on tallentunut oikein ja tiedoston nimessä on
oikeat tiedot mittauksesta

18. Täytä lomake loppuun ja muista merkitä siihen kaikki reitillä olleet poikkeukset
(tietyö, poikkeuksellinen ruuhka, onnettomuus, väärin tallennettu/unohtunut
solmupiste, jne)
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19. Lähetä merkkaus ja gps –tiedostot Terhille sähköpostilla (terhi.svenns@ramboll.fi),
viestin otsikoksi mieluiten reitti, suunta, pvm ja mittaaja

Yleistä mittausten suorittamisesta:

Henkilöautoliikenteen matka-aikamittaukset tehdään ns. kelluvan auton menetelmällä,
jossa mittausauto ajaa liikennevirran mukana henkilöautoliikenteelle tarkoitettuja
kaistoja käyttäen. Ajotavassa pyritään siihen, että ohitettuja ja ohittaneita ajoneuvoja
olisi yhtä paljon. Tietyöt ja poikkeukselliset olot kirjataan muistiin.

Mittaukset tehdään syyskuussa 1.9.–30.9. arkipäivinä maanantaista perjantaihin
aamuruuhkassa, päiväliikenteessä ja iltaruuhkassa. Iltaruuhkan mittauksia ei tehdä
perjantaisin. Aamu- ja ilta-ruuhkassa tehdään kullakin reitillä 5 mittausta/suunta ja
päiväliikenteessä 3 mittausta/suunta. Reitit mitataan kaikkina ajankohtina molempiin
suuntiin. Poikkeuksena tästä ovat Helsingin keskustaan suuntautuvat säteittäisreitit,
joilla mittaukset tehdään ruuhka-aikaan vain ruuhkasuuntaan: aamuruuhkan aikaan
keskustaan päin ja iltaruuhkan aikaan keskustasta pois. Helsingin kantakaupungin
poikittaisreittiosilla tehdään mittaukset ruuhka-aikoinakin molempiin suuntiin (reitti 5
välillä L–H ja reitti 12 välillä J–T). Yhteenveto lähtömääristä reiteittäin ja ajankohdittain
on esitetty taulukossa 2.

Aamu-ruuhkan mittaus alkaa klo 7.30–7.45. Säteittäisillä reiteillä aamuruuhka mitataan
kuitenkin niin, että keskustaan saavutaan 8.00–8.30. Kantakaupungin lyhyillä reiteillä
10 ja 13 mittaus aloitetaan aamuruuhkassa klo 7.50–8.00. Päiväliikenteen mittausaika
on klo 9.30–14.30. Iltaruuhkan mittaus alkaa klo 16.00–16.15.

Yleisenä sääntönä mittauspisteiden mittauskohta (ajan merkintäkohta) on reittiä
risteävän yleensä päätien tai -kadun risteyksen keskikohta. Tasoliittymässä mittaus
tapahtuu risteyksen keskikohdalta ja eritasoliittymässä risteyssillan keskikohdalta. Jos
mittausreitin päätepiste on säteittäisellä moottoriväylällä, toimitaan seuraavasti:
pisteissä G ja AD mittauskohta on viimeisen eritasoliittymän rampin nokan kohdalla
(mittausauto voi tehdä käännöksen liittymässä); pisteissä AF ja AE mittauskohta on
viimeisen eritasoliittymän risteyssillan keskikohdalla (mittausauto kääntyy vasta
seuraavassa liittymässä). Tarkemmat kuvaukset osasta solmupisteistä on reittikarttojen
mukana.

Työn projektipäällikkö: Ari Sirkiä, puh. 0500-413973, ari.sirkia@ramboll.fi
Työn projektisihteeri: Terhi Svenns, puh. 050-3580733, terhi.svenns@ramboll.fi

mailto:terhi.svenns@ramboll.fi
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Mittausohjelman painikkeet:



Liite 9 (1 / 10)

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO                                             OHJE
Liikennesuunnitteluosasto                                                                                           12.2.2009/THe

NOPEUS- JA VIIVEMITTAUKSET 2009
MITTAUSAUTON KULJETTAJA ON TEHTÄVÄÄ SUORITTAESSAAN VELVOLLINEN NOUDAT-
TAMAAN LAKIA. KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO EI VASTAA VAHINGOISTA, SAKOIS-
TA TAI KORVAUSVAATIMUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MITTAUSAUTON KULJETTAJAN
RIKKOESSA LAKIA.

Mittauksien tarkoitus

Vuonna 2009 suoritettavat mittaukset tehdään reitistöllä, joka mitat-
tiin edellisen kerran vuonna 2007. Tarkoituksena on seurata liikenteen
sujuvuuden kehitystä kaupungin pääkatuverkossa. Viimeisen mittauskerran
alkamisajankohta kummassakin vuorossa on ajoitettava siten, että autot
palautetaan mahdollisimman tarkkaan vuoron päättymisaikaan, aamuvuoros-
sa Kansakoulukadun autotalliin klo 12.15 mennessä ja iltavuorossa Kan-
sakoulukadun autotalliin klo 18.30 mennessä.

Työvuorot

Aamuvuoro klo 6.00 - 12.15. Ajajat saapuvat Kansakoulukatu 3 autotal-
liin klo 6.00 mennessä.

Iltavuoro klo 12.30 - 18.30. Ajajat saapuvat Kansakoulukatu 3 autotal-
liin klo 12.30 mennessä.

Mikäli et voi ajaa vuoroasi, ilmoita siitä hyvissä ajoin. Jos kuitenkin
este ilmenee ajopäivänä, soita Timo Koistiselle (040-3342227)
klo 6.30 - 6.45, jos ajo on aamuvuorossa; klo 9.00 - 9.15, jos ajo on
iltavuorossa.

Aamuvuoron viimeisen mittauskerran jälkeen autot käydään tankkaamassa
joko Munkkisaaressa tai Toukolassa (katso kuva). Iltavuoron jälkeen
tankkausta ei suoriteta. Viimeisen mittauskerran alkamisajankohta kum-
massakin vuorossa on ajoitettava siten, että autot palautetaan mahdol-
lisimman tarkkaan vuoron päättymisaikaan, aamuvuorossa Kansakoulukadul-
le klo 12.15 mennessä ja iltavuorossa klo 18.30 mennessä.

Ajovuoron jälkeen saavuttuaan autotalliin ajajat pysäköivät autot täyt-
tävät ajopäiväkirjan.

Mittauksen valvoja

Ajajille on jaettu ajo-ohjelma, jossa on ajovuorojen lisäksi mainittu
mittauksen valvoja. Valvojan tehtävät ovat:

-  autojen luovutus ja vastaanotto
-  laitteiden asentaminen, toimintakuntoisuuden ja asetusten tarkasta-

minen
-  lähtöpisteiden määrääminen
- ohjeiden anto ongelmatilanteissa
- laitteista ja autoista huolehtiminen vuoron päätyttyä.
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Ongelman ilmetessä tulee soittaa autopuhelimesta valvojille:
040-3342227 (Koistinen), 040-3342236 (Seppälä),
Jos valvoja ei vastaa, voit kokeilla vielä Tuija Hellmannin numeroa
040-3342235.

Jos valvoja ei ole aamulla klo 6.30 mennessä paikalla, soita hänelle
kotiin:

Koistinen p. 040-3342227
Jos et tavoita valvojaa puhelimella, odota puoli tuntia. Tämän jälkeen
vuoro on tehty; ota kuitenkin yhteys Koistiseen tai Seppälään. Vuorosta
maksetaan kahden tunnin palkka.

MITTAUSTEN SUORITTAMINEN

Mittausautot liikkuvat yksittäin. Mittaus suoritetaan reittikartan mu-
kaan. Valvoja päättää, kummasta lähtöpisteestä kukin ajaja aloittaa.

Ajajan saavuttua lähtöpisteen tuntumaan hän etsii paikan, jossa saa py-
sähtyä ja suorittaa lähtötietojen syöttämisen käsitietokoneeseen. Lait-
teen käyttö on kuvattu erillisessä ohjeessa.

MITTAUSREITTI ON EHDOTTOMASTI AJETTAVA REITTIKARTAN MUKAAN JA MITTAUS
ALOITETTAVA MÄÄRÄTYSTÄ PISTEESTÄ!!

Pisteiden tarkka sijainti ilmenee kartoista ja valokuvista. Kuvan reu-
nassa oleva teksti kertoo täsmällisen lähtöpaikan. Koska tulosten kä-
sittely perustuu molempiin suuntiin viiden metrin tarkkuudella mitat-
tuihin etäisyyksiin eikä korjauksia mittauskerran aikana voi tehdä,
erehtyminen reitistä tai väärä lähtöpiste pilaavat koko mittauskerran
tulokset.

Jos kuitenkin ajat harhaan, keskeytä mittaus välittömästi ja merkitse
kellonaika ajolokiin. Aja suoraan lähimpään päätepisteeseen aloit-
taaksesi uuden mittauskerran.

Jos et kuittaa pysähdystä, niin koko mittauskerta on pilalla (pidä ra-
dio niin hiljaa, että kuulet piippauksen).

Mikäli autot joutuvat lähelle toisiaan, ts. ajavat lähes peräkkäin, on
seuraavassa lähtöpisteessä startti ajoitettava siten, että eroa syntyy
vähintään kolme minuuttia. Samoin menetellään silloin, jos tauolta pa-
lattua ollaan lähdössä yhtäaikaa samasta pisteestä. Mikäli et voi vii-
pyä pysähdyspisteessä koko aikaa, etsi sopivampi paikka tai tee kierros
muutaman korttelin ympäri. Vältä tyhjäkäyntiä. Syötä uudet otsikko-
tiedot vasta juuri ennen seuraavalle mittauskerralle lähtöä.

Ajolokiin tulee tehdä merkinnät myös poikkeavista olosuhteista, kuten
tietöistä, joista aiheutuu arvion mukaan yli 10 metrin poikkeama nor-
maalireittiin, tai suurissa risteyksissä vilkulla olevista liikenneva-
loista, ratsioista sekä kolareista (kellonaika). Suuret rakennustyömaat
on otettu huomioon reittejä mitattaessa. Jos reitin ajo keskeytyy,
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(ajo esim. väärää reittiä, näppäilyvirhe, kone menee nurin) niin mer-
kitse kellon aika, ajosuunta ja huomautus ajon keskeytyksestä)

Mittaajat voivat pitää 15 minuutin tauon työvuoron aikana. Aamuvuorossa
tauko pidetään sen mittauskerran jälkeen, jonka aikana kello tulee
9.00. Iltavuorossa vastaava aika on klo 15.00. Tauko pidetään mit-
tauskerran päätyttyä.

TAUON AIKANA LAITTEET JÄTETÄÄN VALMIUSTILAAN !

Kolarin sattuessa kutsu aina poliisit paikalle.

JOS OHJELMA KAATUU TAI ANTAA VIRHEILMOITUKSEN...

Jos ohjelma menee jumiin ja näytölle ilmestyy virheilmoitus (VIRHE NO
XXX), se on käynnistettävä uudelleen. Vedä näppäinmansetti pois päältä.
Paina CLEAR/ON, kunnes näytöllä on PSIONin päävalikko, jonka ylimmät
rivit ovat

Find Save Diary

Paina P.

Näkyviin tulevan valikon ylimmät rivit ovat

Edit New Run

Paina R.

Näkyviin tulee

RUN B:_

Jos asema ei ole B, paina MODE, kunnes se on. Kirjoita XSPEED ja paina
EXE.

Näkyviin tulee hetkeksi valmistajan logo ja sen jälkeen laite pyytää
tarkistamaan kellonsa (HUOM. EI MULTITRIPISSÄ!). Ajan pitäisi aina olla
oikein, joten kirjoita K ja paina EXE.

Seuraavaksi laite kysyy muistipaikan sijaintia. Kirjoita C (autossa 1
C:) ja paina EXE.

Tämän jälkeen oletkin XSPEEDin päävalikossa ja voit aloittaa mittauksen
uudestaan.

JOS VIRHEILMOITUKSET TOISTUVAT, OTA YHTEYS VALVOJAAN !
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PSION/C-TRIP -YHDISTELMÄN KÄYTTÖ
C-Trip -mittari laskee auton nopeusmittarista saatavien pulssien perus-
teella matkaa, keskinopeutta ja pysähdysten pituutta. PSION- käsitieto-
kone tallentaa sen tuottamat tiedot.

PSION on lisäystilassa, so. vanhan tekstin päälle ei voi kirjoittaa.
Voit liikkua näytöllä oikean yläkulman nuolinäppäimillä. DEL -näppäin
hävittää kursoria edeltävän merkin.

Mittaajan ei tarvitse kajota C-Tripiin.

Toimenpiteet mittauksen alkaessa

Valvoja on suorittanut ohjelman käynnistämisen. Näytöllä on valikko:

_______________
Keruu Yhteys

 Lopetus
_______________

Paina K.

Seuraavaksi ohjelma kysyy otsikkotietoja yksi kerrallaan:

Nimi (16m) Kirjoita mittausreitin numero ajo-ohjelmasta
(esim. 01). HUOMAA: Jos numero < 10, kirjoite-
taan etunolla. Tässä kohdassa numerot kirjoite-
taan SHIFT+numero. Paina EXE.

Solmupiste (6n) Kirjoita 0 (ei SHIFT) ja paina EXE.

Ajosuunta (1-4) Kirjoita 1 tai 2 (ei SHIFT) reitti- ja lähtö
pistekartan mukaan ja paina EXE.

Mitt.kerta (2n) Kirjoita 0 (ei SHIFT) ja paina EXE.

Ajoneuvo (1n) Kirjoita 1 (ei SHIFT) ja paina EXE.

Mittaaja (3m) Mittaajan nimessä kaksi ensimmäistä merkkiä
ovat ajajan nimikirjaimet ja kolmas auton
numero.

Auton numero on sama kuin Psionin kyljessä (1
Corolla, 2 ja 3 Escort).

Siis esimerkiksi Teuvo Viitala kirjoittaa Autoa 2
(Saabia) ajaessaan mittaajan kohdalle tv ja
ja SHIFT-2 ja painaa EXE. Esim. Topi Korhonen
ajaessaan Autoa 3(Fiatia) kirjoittaa mit-
taajan kohdalle tk ja SHIFT-3 ja painaa EXE.

Laite ilmoittaa muistitilan määrän ja kysyy:
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Tallennusjakson pituus sekunneissa

Kirjoita 10 (ei SHIFT) ja paina EXE.

Tämän jälkeen laite antaa äänimerkin ja näyttöön tulee ilmoitus:
______________________
Trip1 käytössä!

 Varmista, että
 käytät sitä oikein.
 Paina jotain...
______________________

C-Tripissä tulee olla TRIP1- ja + - näppäimet valaistut.

Paina EXE.

Näyttöön tulee kehote

__________________________
Aseta näppäinmansetti...

__________________________

..ja hetken päästä kehote:

__________________
Paina ALKU kun

 mittaus alkaa
__________________
Otsikkotiedot on annettu ja PSIONin näppäimistön päälle vedetään näp-
päinmansetti siten, että sen reunaneliö noudattaa näppäimistön kehys-
neliötä.

VEDÄ MASKIA LAITTEEN SIVUILTA, EI PÄÄLTÄ. TÄLLÖIN ET VAHINGOSSA KOSKE
NÄPPÄIMISTÖÖN (ohjelma voi käynnistyä liian aikaisin tai kaatua) !!

Nyt mittaus voi alkaa. Aseta PSION telineeseen kallistettuasi telinettä
ensin oikealle. VARO KOLHIMASTA NÄPPÄINMANSETTIA VALAISINTA VASTEN,
ETTEI OHJELMA KÄYNNISTY ITSESTÄÄN! Kytke tarvittaessa lampun virtajoh-
to.

Aja lähtöpisteeseen ja pysähdy siihen.

Paina PSIONin näppäinmaskin "Mittauksen alkupiste" -kenttää läh-
töpisteessä. C-Trip nollautuu ja PSIONin näyttö on hetken kuluttua muo-
toa:
_________________
Nopeus: XX

 Matka:  XXXX

 Tilaa:  XXXX
_________________
Voit lähteä liikkeelle.xxxxxxxx

Jos ohjelma käynnistyy ennen aikojaan..
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Jos töpeksit näppäinmansetin tai laitteen telineeseen asettamisen kans-
sa ja ohjelma käynnistyy, aja eteenpäin vähintään muutama metri ja pai-
na "Mittauksen loppupiste". Katso eteenpäin kyseinen ohjeen kohta ja
aloita alusta.

Pysähdykset

Kun nopeus laskee alle 3 km/h, tietokone antaa äänimerkin ja näytölle
tulee kehote:

__________________________
Anna pysähdyksen syy

__________________________

Paina näppäinmaskin pysähdyssyytä osoittavaa kenttää. Syy valitaan seu-
raavilla perusteilla:

LIIKENNEVALOT    = jos joudut pysähtymään punaisen valon takia
(myös silloin, jos oman autosi ja valojen välissä on autoja).

LIIKENNE-ESTE    = jos joudut pysähtymään työkoneen, ruuhkan, ja-
lankulkijoiden tai valo-ohjaamattoman risteyksen vuoksi.

PYSÄKKIVIIVE     = ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NÄPPÄINTÄ !

Painalluksen jälkeen näytöllä on hetken aikaa pysähdyssyy.

Jos laite ilmoittaa "Virhepainallus" ja antaa varoitusäänimerkin, paina
uudelleen syykenttää.

Mikäli liikennetilanne vaatii kaiken huomion, keskity siihen ja anna
syy vasta tilanteen salliessa, kuitenkin mahdollisimman nopeasti.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ:
VARMISTA AINA, ETTÄ LAITE ON TALLENTANUT SYYILMOITUKSEN (NÄYTÖLLÄ EI
SAA OLLA "Anna pysähdyksen syy").

Tarkkaile näyttöä säännöllisesti!
Liikkeellä ollessasi varo koskemasta näppäinmansettia rattia pyöri-
tellessäsi. Erityisesti OLE TARKKANA, ETTET PAINA "MITTAUKSEN LOPPUPIS-
TE" -NÄPPÄINTÄ MITTAUKSEN AIKANA! Muutoin joudut lopettamaan mittauksen
kesken reitin. Jos näin käy, tee siitä merkintä ajolokiin (kellonai-
ka!!).

ÄLÄ KÄYTÄ "POISTA EDELLINEN SYY" -NÄPPÄINTÄ!
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z
Mittauksen lopetus

Ajettuasi reitin pysähdy sopivaan paikkaan (pysähtyminen sallittu) ja
paina LOPPU.

Näyttöön tulee kehote:

______________________
Oletko varma,

 että haluat poistua?
      (K/E)
______________________

Irroita valojohto, ota PSION telineestä, vedä näppäinmaski SIVUISTA
näppäimistön päältä ja kirjoita K ja paina EXE. Näyttöön tulee ilmoi-
tus:

 Mittaus loppuu..

ja sen jälkeen valikko:

_________________
 Keruu Yhteys
 Lopetus
_________________

Lähtötiedot syötetään aina saman kaavan mukaan.

Kun pidät tauon, jätä PSION tähän tilaan (Keruu-Yhteys-Lopetus -
valikko), myös sammuttaessasi auton moottorin. Tauon jälkeen voit
aloittaa normaalisti seuraavan mittauksen.

Ajettuasi työpäivän viimeisen ajon, kirjoita viimeiseen valikkoon L
(Lopetus). Valvoja huolehtii lopusta.

Jos ohjelma kaatuu..

Katso erillinen ohje.
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MITTAUSREITIT 2007
Nro Kuvaus Reitti
01 TOUKOLA-LAUTTASAARI Hämeentie-Pitkäsilta-Kaivokatu-

Kansakoulukatu-Ruoholahdenkatu-
                             Porkkalankatu-Lauttasaarentie

02 EROTTAJA-MUNKKINIEMI Lönnrotinkatu/Uudenmaankatu-
Hitalahdenranta-Länsiväylä-
Karhusaarentie(Espoo)-Kuu
sisaarentie-Munkkiniemen aukio

03 EROTTAJA-TURUNVÄYLÄ Mannerheimintie-Arkadianka
tu/Rautatiekatu-Mechelininkatu-
Linnankoskenkatu-Paciuksenkatu-
Turunväylä

04 EROTTAJA-VIHDINTIE Mannerheimintie-Arkadianka
tu/Rautatiekatu-Runeberginkatu-
Topeliuksenkatu-Vihdintie

05 EROTTAJA-HÄMEENLINNANVÄYLÄ Mannerheimintie-Hämeenlinnanväylä

06 EROTTAJA-METSÄLÄNTIE Mannerheimintie-Helsinginkatu-
Vauhtitie-Veturitie-Metsäläntie

07 EROTTAJA-TUUSULANTIE Esplanadi-Pohjoisranta-Sörnäisten
rantatie-Lautatarhan
katu/Pääskylänkatu-Mäkelänkatu-
Tuusulanväylä

08 EROTTAJA-LAHDENVÄYLÄ Esplanadi-Pohjoisranta-Sörnäisten
rantatie-Varastokatu-
Hermannin rantatie-Kustaa Vaasan
tie-Lahdenväylä

09 EROTTAJA-ITÄVÄYLÄ Esplanadi-Pohjoisranta-Sörnäisten
rantatie-Itäväylä-Sipoon raja

10 MÄKELÄNKATU-RUOHOLAHTI Mäkelänkatu-Kumpulantie-Teol-
lisuuskatu-Nordenskiöldinkatu-
Mechelininkatu

11 ITÄVÄYLÄ-TURUNTIE Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu-
Nordenskiöldinkatu-Tukholmankatu-
Huopalahdentie-Pitäjänmäentie-
Turuntie

12 LAHDENVÄYLÄ-TURUNVÄYLÄ Koskelantie-Hakamäentie-Lapin-
mäentie-Turunväylä

13 VUOTIE-KEHÄ I Vuotie-Meripellontie-Kehä I
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14 LAAJASALO-TAMMISTO Laajasalontie-Linnanrakentajantie-
Itäväylä-Viikintie-Pihlajamäentie-
Kirkonkyläntie-Tapaninkyläntie

15 PORVOONVÄYLÄ-SIPOON RAJA Lahdenväylä-Porvoonväylä-Sipoon raja

90 TOUKOLA-RUOHOLAHTI Hämeentie-Sturenkatu-Manner-
heimintie-Rautatiekadut-Meche-
lininkatu

91 ALPPILA-TIKKURILA Aleksis Kiven katu-Ratapihantie-
Veturitie-Tuusulantie-Käskynhal-
tijantie-Pukinmäenkaari-Suutari-
lantie-Kehä III-Tikkuritie

92 ITÄ-PAKILA-HEIKINLAAKSO Vanha Tuusulantie-Tapaninkyläntie-
Suurmetsäntie-Huokotie-Porvoonväylä-
Lahdenväylä-Kehä I-Tattariharjuntie-
Vanha Porvoontie

93 PUOTILA-MELLUNMÄKI Rusthollarintie-Kauppakartanonkatu-
Marjaniementie-Turunlinnantie-Kehä I
-Kontulantie-Mellunmäentie

94 SAVELA-HEIKINLAAKSO Ratavallintie-Malminkaari-Suurmet-
säntie-Vanha Porvoontie
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VALVOJIEN NUMEROT

Timo Koistinen:  työ  puh. 040-3342227

Hannu Seppälä:   työ  puh. 040-3342236

Tuija Hellman:   työ  puh. 040-3342235
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