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Tiivistelmä
Diplomityön taustalla on halu muodostaa liikenteestä reaaliaikainen tilannekuva
ja ennustaa ruuhkia. Eräs keino tilannekuvan muodostamiseen on simuloida liiken-
nettä reaaliaikaisesti. Työn tavoitteena oli selvittää, onko mahdollista toteuttaa
reaaliaikainen liikennesimulaatio. Tätä varten tarvittiin tieto siitä, mitä dataa si-
mulaatio vaatii, onko dataa saatavilla reaaliaikaisesti ja saadaanko se syötettyä
liikennesimulaatio-ohjelmistoon. Työ keskittyy tiedon keräämiseen ja sen käsittelyyn,
ja ennustamismenetelmät rajattiin työn ulkopuolelle.

Työssä selvitettiin liikennedatan keräysmenetelmiä ja lähteitä, joita voidaan
hyödyntää reaaliaikaisessa simulaatiossa. Esimerkkinä toteutettiin Liikenneviras-
ton liikenteen automaattisten mittausasemien reaaliaikaisen datan kerääminen ja
syöttö liikennesimulaatio-ohjelmistoon. Lisäksi tarkasteltiin keräämisen tiedonsiir-
tovaatimuksia vertaamalla esimerkkinä videokuvaa ja Liikenneviraston rajapintaa.
Videokuva syötettiin valmiiseen kuvantunnistusohjelmistoon, jonka avulla lasket-
tiin liikennemäärät ja kääntymistodennäköisyydet yhdessä risteyksessä. Laskenta
toistettiin usealle videoresoluutiolle, minkä avulla voitiin arvioida, kuinka nopea
tiedonsiirtokaista tarvitaan riittävän tarkkaan laskentatulokseen.

Liikenteen dataa on saatavilla sekä julkisilta että yksityisiltä tahoilta, mutta
datan tarkkuus, maantieteellinen kattavuus ja päivitysväli vaihtelevat. Työn pohjalta
todettiin, että reaaliaikainen liikennesimulaatio on mahdollinen, mutta haastava.
Tarkasteltavassa kohteessa tulisi olla saatavilla korkealaatuista ja kattavaa dataa.
Liikenneviraston liikennemäärädataa saatiin syötettyä reaaliaikaisesti simulaatio-
ohjelmistoon, mutta data kattaa ainoastaan päätiet. Käytetyllä koeaineistolla ja
ohjelmistolla havaittiin, että videokuvan koko ei vaikuttanut paljoa liikennemäärien
tai kääntymistodennäköisyyksien laskentaan. Tutkimusaineisto oli kuitenkin suppea,
ja eri kuvantunnistusohjelmisto olisi voinut hyödyntää suuremman kuvan paremmin.

Avainsanat avoin data, ohjelmointirajapinta, verkkoliikenteen mittaus,
kuvantunnistus
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Abstract
The background to the thesis is the desire to create a situation picture of traffic in
real-time and to predict congestion. One method for creating the situation picture is
to model traffic in real-time. The objective of the thesis was to determine whether
it is possible to implement real-time traffic simulation. Therefore, one needs to
know what data is required for the simulation, is the data available in real-time, and
whether it is possible to feed it to traffic simulation software. The thesis focuses on
data collection and processing. Prediction methods are out of the scope of the work.

The thesis describes sources of traffic data and methods for collecting the data.
As an example, a program which collects real-time traffic data and feeds it into traffic
simulation software was implemented. The example used data from automatic road
traffic measurement stations by Finnish Transport Agency. Additionally, data transfer
requirements were studied by comparing video and the data from the application
programming interface provided by Finnish Transport Agency. The video was fed
into commercial video analytics software. The software along with custom software
was used to measure traffic volume and turn probabilities in one intersection. The
measurement was repeated with several video resolutions. Thus, it was possible to
estimate how fast data transfer channel is required for a sufficiently accurate result.

Traffic data is available from public and commercial organizations. However, the
quality, the accuracy, the geographical coverage, and the update interval of the data
vary. The results suggest that real-time traffic simulation is possible albeit difficult.
There should be enough high-quality data for the target area. In the study, it was
possible to feed data into traffic simulation software but the data used covered the
main roads only. With the data and video analysis software used in the study, it was
seen that the video resolution did not affect much when measuring traffic volume
or turn probabilities. However, the dataset used was limited and another software
could have utilized a larger video resolution better.
Keywords Open data, application programming interface, network traffic

measurement, video analytics
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta
Liikenteen mallinnuksen pohjana käytetyt liikennelaskennat ovat usein viikkoja, kuu-
kausia tai jopa vuosia vanhoja. Liikenteestä kuitenkin kerätään tietoja myös jatkuvas-
ti, mitä voitaisiin hyödyntää, kun pyritään mallintamaan liikenteen nykytilannetta.
Yhtenä tämän työn ajatuksena onkin selvittää, miten jatkuvaa mittausdataa voitai-
siin hyödyntää liikenteen nykytilanteen esittämisessä ja millaisia etuja reaaliaikaisuus
toisi.

Dataa kerätään liikenteestä mittausmenetelmillä, kuten tiehen upotetuilla induk-
tiosilmukoilla, tiealuetta kuvaavilla kameroilla [1, ss. 3–4] tai ajoneuvojen navigointi-
järjestelmillä [2]. Kerääjiä voivat olla julkiset ja yksityiset toimijat, kuten valtion
virastot, kunnat tai yritykset. Nämä tahot voivat edelleen tarjota dataansa kolman-
sille osapuolille joko ilmaiseksi avoimena datana tai maksua vastaan. Jatkuvasti eli
reaaliaikaisesti kerätyt tiedot tarjotaan usein jonkin tiedonsiirtorajapinnan kautta.
Datan kulkeutumista ja työn painopistettä on havainnollistettu kuvassa 1.

Tässä työssä pyritään luomaan nykyhetkeä reaaliaikaisesti kuvaava liikenne-
malli reaaliaikaisen liikennedatan avulla. Liikennemalli muodostetaan käyttäen
liikennesimulaatio-ohjelmaa, johon reaaliaikainen liikennedata yhdistetään ohjel-
mointirajapinnan avulla. Yhdistämiseen tarvitaan ohjelma, joka toteutetaan tämän
työn osana. Työ keskittyy datan keräämiseen, sen muokkaamiseen liikennemallia
varten ja muokatun datan syöttämiseen simulaatioon.

Simulaation tulosta voidaan käyttää esimerkiksi ajantasaiseen simulointiin ja
liikenteen tilannekuvan muodostamiseen. Yleensä kiinnostavimpia alueita ovat vilk-
kaasti liikennöidyt väylät, kuten kehätiet ja kaupunkien sisääntuloväylät. Uusien
aluesuunnitteluhankkeiden yhteydessä mallinnetaan usein suunniteltava alue se-
kä liittymät läheiseen tieverkkoon. Käytetyt simulaatioalueet ovat yleensä yhden
tai muutaman liittymän kokoisia, mutta tarvittaessa kokoluokka voi olla jopa 100
kilometriä.

Työn pohjalta on tarkoitus tulevaisuudessa selvittää, voidaanko reaaliaikaisen
liikennemallin avulla laatia lyhyen aikavälin ennusteita liikenteen käyttäytymises-
tä. Ennustustuloksista voidaan edelleen muodostaa visualisointeja, jotka auttaisivat
tuloksen ymmärtämistä. Nykytilannetta sekä ennustustuloksia ja niiden pohjalta teh-
tyjä visualisointeja voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen käyttäjille suunnatuissa
palveluissa.

Reaaliaikaisen liikennekuvan muodostaminen vaatii myös selvityksen siitä, saa-
daanko datan keruuseen käytettävät työkalut integroitua simulointiohjelmiin. Tähän
vaikuttaa esimerkiksi se, onko käytettävissä olevissa ohjelmistoissa mahdollisuutta
syöttää reaaliaikaista dataa. Reaaliaikaista simulaatiota varten ei ole mielekästä
esimerkiksi syöttää video- tai muuta datatiedostoa ohjelmistoon käsin.



Mittausmenetelmä

Tiedonsiirto- 
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Datalähde

Simulaatio

Sovelluskohde Sovelluskohde Sovelluskohde

Mittausmenetelmä Mittausmenetelmä

Tiedonsiirto- 
rajapinta

Datalähde

Mittausmenetelmä
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Muita: kunnat, Here, TomTom

Tässä: PTV Vissim 
Muita: Paramics, Aimsun

Ajantasainen liikennekuva,
lyhytaikainen ennuste

Kuva 1: Yksinkertaistettu havainnekuva reaaliaikaisen liikennetiedon polusta simulaa-
tioon. Oikealla on lueteltu tässä työssä käytettyjen menetelmien ja lähteiden lisäksi
muutamia esimerkkejä, mutta vaihtoehtoja on lukuisia muitakin.

1.2 Tutkimusongelma ja -tavoitteet
Työn tavoitteena on toteuttaa reaaliaikainen datankeräys liikennesimulaatioon. Osa-
tavoitteena on selvittää, mitä dataa liikennesimulaatiota varten tarvitaan, ja onko
tällaista dataa saatavilla reaaliaikaisesti. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten lii-
kennedata saadaan reaaliaikaisesti kerättyä, ja millaisia vaatimuksia kerääminen
asettaa tiedonsiirrolle. Tavoitteena on myös luoda katsaus lähitulevaisuuden uusien
datalähteiden hyödyntämismahdollisuuksiin.

1.3 Tutkimuksen rajaukset
Työ keskittyy tieliikenteeseen Suomessa. Liikennekuvan muodostamiseen käytetään
valmista liikenteen simulointiohjelmaa. Työn kannalta oleellista on se, miten data
syötetään simulaatioon ja miten simulaation tulos saadaan käyttöön. Tiedonsiirron
osalta työ keskittyy erityisesti datan siirtämiseen palveluntarjoajalta.

1.4 Työn rakenne
Työn aluksi luvussa 2 käsitellään datalähteitä ja datan keräysmenetelmiä kirjal-
lisuuden pohjalta. Tämän jälkeen on työn kokeellinen osuus, jossa hyödynnetään
aiemmin käsiteltyjä lähteitä ja menetelmiä käytännössä. Käytännön kokeiden poh-
jalta saadut tulokset esitellään ja käsitellään luvussa 4. Tulosten pohjalta esitetään
johtopäätökset luvussa 5, ja lopuksi luvussa 6 pohditaan esimerkiksi datalähteiden
ja keräysmenetelmien kehitystä.
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2 Datalähteet ja keräysmenetelmät
Tässä luvussa käsitellään työhön liittyvää aiempaa tutkimusta. Aluksi esitellään
erilaisia menetelmiä liikennedatan keräämiseen. Seuraavaksi käsitellään, mistä näillä
menetelmillä kerättyä dataa saadaan hankittua ja miten data siirretään. Tämän
jälkeen kuvataan, miten reaaliaikaista dataa hyödynnetään liikennemallissa. Lopuksi
kerrotaan taustatietoja koordinaattijärjestelmistä, joita tarvitaan datan hyödyntämi-
sessä.

2.1 Menetelmät liikennedatan keräämiseen
Leduc et al.[1] jakavat liikennedatan keruumenetelmät tavanomaisiin tien sivussa
oleviin havaintolaitteisiin ja niin kutsuttuun kelluvan auton menetelmään (Floa-
ting Car Data, FCD). FCD:ssä liikennedata kerätään liikkuvista ajoneuvoista tai
esimerkiksi niissä olevista matkapuhelimista. Kirjoittajat näkevät FCD:n täydentä-
vänä datalähteenä eikä tavanomaisien havaintolaitteiden korvaajana. Liikennedatan
keräysmenetelmiä on esitetty kuvassa 2.

Tien sivussa olevat laitteet voidaan edelleen jakaa intrusiivisiin ja ei-intrusiivisiin
menetelmiin. Intrusiivisiin menetelmiin kuuluvat esimerkiksi induktiosilmukat ja
pneumaattiset mittarit. Ei-intrusiivisiin luetaan esimerkiksi manuaalinen laskeminen,
automaattinen videokuvan tunnistus ja infrapunamittarit. [1]

Induktio
silmukat

Liikennevalo
opastimia

Liikennevalo
ilmaisimia

Satelliitti
paikannus

Mobiili
paikannus

Video
tunnistus

Kuva 2: Esimerkkejä liikennedatan keräysmenetelmistä.
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2.1.1 Tien sivussa olevat menetelmät

Leduc et al. ovat myös eritelleet, mitä tietoja menetelmillä voidaan kerätä. Esimer-
kiksi induktiosilmukoilla voidaan kerätä tietoa liikennemäärästä tietyllä tieosuudella.
Toisaalta liikenteen lähteen ja määränpään havaitseminen silmukoilla ei ole mah-
dollista kuin suurella määrällä silmukoita ja tietyillä algoritmeilla, joita kirjoittajat
eivät määritelleet tarkemmin. Sen sijaan esimerkiksi FCD:llä voidaan mitata, mistä
tietty ajoneuvo on tulossa, mihin se on menossa ja kuinka kauan matkaan on mennyt.
Myös rekisterikilpiä lukevat kamerat voivat havaita saman ajoneuvon kahdessa eri
pisteessä ja näin laskea pisteiden välisen matka-ajan. [1]

Induktiosilmukoita voidaan asentaa eri tavoilla, jolloin niillä voidaan mitata eri ar-
voja. Yhdellä silmukalla on mahdollista esimerkiksi määrittää liikennemäärän lisäksi
ajoneuvon luokka ja peräkkäisten ajoneuvojen välinen etäisyys. Lisäksi niin kutsut-
tua magneettista allekirjoitusta (engl. magnetic signature) analysoimalla voidaan
arvioida esimerkiksi ajoneuvon nopeutta ja perävaunun olemassaoloa. Tarkemman
nopeuden ja perävaunun olemassaolon määrittämiseksi tarvitaan kuitenkin kaksi
induktiosilmukkaa. Kahden induktiosilmukan sijaan on mahdollista käyttää yhtä
induktiosilmukkaa, jonka molemmilla puolilla on pietsoelektroniset sensorit. Tämän
menettelyn kerrotaan olevan kehittynein mainituista induktiosilmukkajärjestelyistä.
[3]

2.1.2 Videokuvan tunnistus

Liikennedatan lähteenä voidaan Dun et al. [4] mukaan käyttää myös videota. Esi-
merkiksi kauko-ohjattavan kuvauskopterin videosignaalista voidaan tunnistaa ajo-
neuvoja ja sitä kautta laskea liikennetietoja. Kerättyä dataa voitaisiin hyödyntää
liikennesimulaatiomallin varmistamiseen ja parantamiseen. [4]

Videokuvan analysointi voidaan suorittaa esimerkiksi valmiilla ohjelmistolla tai
palveluntarjoajilla. Ohjelmistot kuten Camlytics tai Picomixer voidaan asentaa
tietokoneelle, joka myös suorittaa laskennan. Sen sijaan palveluntarjoajat kuten Da-
taFromSky tai Miovision ylläpitävät verkkopalvelua, jonne video lähetetään prosessoi-
tavaksi. Reaaliaikainen tilannekuva kuitenkin edellyttää, että videoprosessoinnin tulee
tapahtua reaaliajassa ilman, että esimerkiksi videotiedosto syötetään ohjelmistolle
tai palveluntarjoajalle manuaalisesti.

Miovision-yhtiöllä on kaupallinen palvelu, joka analysoi asiakkaiden lähettämää vi-
deokuvaa. Palveluun lähetetään video, josta palvelu laskee esimerkiksi liikennemääriä
ja ajoneuvojen kääntymissuuntia[5]. Miovisionilla on käytössä luokittelujärjestelmä,
jonka avulla he arvioivat videokuvauksen olosuhteiden odotettua tarkkuustasoa[6].
Ohjeistus on laadittu erityisesti yhtiön omalle kameratuotteelle, mutta palvelussa
voidaan käyttää muitakin kameroita.

Palvelu suorittaa luokittelun videokuvan pohjalta, ja luokittelutasojen perustee-
na palvelu käyttää esimerkiksi kohteiden etäisyyttä kamerasta, kameran kulmaa ja
korkeutta, koealueen näkyvyyttä, sääoloja ja liikennevalojen eri vaiheiden näkyvyyt-
tä. Parhaimmiksi luokitelluissa järjestelyissä ja olosuhteissa 15 minuutin kestoisella
videolla ja korkeintaan 100 ajoneuvon liikennemäärällä tunnistuksen luvataan onnis-
tuvan 5 ajoneuvon tarkkuudella. Yli 100 ajoneuvon liikennemäärille tarkkuudeksi
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kerrotaan 95 %. Muiden luokitteluasteiden odotetut tarkkuustasot ovat 90–95 %, 85
% ja 80 %. Jos odotettu tarkkuus on tätä heikompi, niin videota ei suoraan hyväksytä
prosessoitavaksi liian alhaisen tarkkuuden takia. [6]

Belluci et al. [7] ovat tutkineet olosuhteiden, kuten säätilojen, vaikutusta liikenne-
laskentajärjestelmiin erityisesti valtateillä. Heidän tutkimuksensa kesti yhden vuoden
ajan, ja käytössä oli eri mittausmenetelmiä, kuten induktiivisia silmukoita, laser-
mittausjärjestelmä ja videokuvan tunnistus. Tutkimusalue sijaitsi Italiassa Rooman
lähellä. Päivällä keskimääräiseksi virheeksi he mittasivat 34,1 %, mutta yöllä virhe
kasvoi huomattavasti. Näin ollen he totesivat videokuvan olevan erittäin herkkä
valoisuuden muutoksille. Sen sijaan he mainitsevat, että sade ei vaikuttanut tuloksiin
merkittävästi. Järjestelmän mainittiin toimivan paremmin viileässä lämpötilassa
talviaikaan kuin kesällä lämpimässä.

2.1.3 Kelluvan auton menetelmä

Kelluvan auton menetelmä eli FCD voi tarjota esimerkiksi ajoneuvon sijainnin, no-
peuden ja suunnan. Tätä dataa voidaan kerätä esimerkiksi matkapuhelimen GPS:n
(Global Positioning System) tai matkapuhelinverkkojen avulla. Matkapuhelinverk-
kojen tukiasemien avulla kerätty data perustuu kolmiopaikannukseen. Leducin et
al. mukaan GPS:n tarkkuus on tyypillisesti alle 30 metriä. Eurooppalainen Galileo-
paikannusjärjestelmä voi edelleen tarkentaa paikannusta. [1]

Satelliittipaikannus toimii parhaiten avoimilla alueilla, joilla satelliitteihin on
suora näköyhteys. Haittapuolena on, että sisätiloissa ja urbaaneilla alueilla tark-
kuuden kerrotaan olevan heikko. Syiksi mainitaan esimerkiksi suoran näköyhteyden
puuttuminen, signaalin heikkous ja se, että sama signaali voi kulkeutua vastaanot-
timeen useita polkuja pitkin (engl. multipath). Sen sijaan mobiiliverkkojen avulla
tapahtuva paikannus voi toimia näissäkin olosuhteissa. Lisäksi eri paikannusmenetel-
mien yhdistämisen kerrotaan olevan lupaava tapa parantaa paikannuksen tarkkuutta,
saatavuutta ja kattavuutta. [8]

Syrjärinne [9] käsittelee väitöskirjassaan urbaanin liikenteen analysointia linja-
autojen sijaintitietojen avulla. Väitöskirja käy läpi liikenteen sensoriverkostoja kes-
kittyen sensoriautoverkostoihin. Hän käsittelee myös muita FCD-datalähteitä, kuten
takseja ja mobiililaitteita. Tutkimuksessa käytettiin Tampereen alueen linja-autoista
kerättyä reaaliaikaista dataa. Väitöskirjan tutkimustulosten mukaan datan avulla
voidaan systemaattisesti tunnistaa reiteillä olevat liikennehäiriöt ja lisäksi arvioida
liikenteen yleistä sujuvuutta.

Linja-autojen datan etuna Syrjärinne pitää sitä, että data on tiheää ja pysyy
ennalta määritellyllä reitillä. Hän kuitenkin kertoo, että Tampereella oli saatavilla
poikkeuksellisen tiheästi päivittyvää linja-autodataa verrattuna moniin muihin kau-
punkeihin. Linja-autot eivät hänen mukaansa myöskään pysähdy reitillä ollessaan
esimerkiksi kahville tai ostoksille toisin kuin taksit tai yksityiset autot. Lisäksi hän
mainitsee, että linja-auton dataa käytettäessä reittiin kuuluvan tieosuuden haja-
naisuus ei ole ongelma, sillä tieosuudet käydään läpi joko useasti tai ei ollenkaan.
Tällä hän oletettavasti tarkoittaa urbaanin alueen linja-autoliikennettä, koska hänen
tutkimuksensa keskittyy siihen. [9, s. 31]
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Linja-autojen matka-aikadataa ei voida Syrjärinteen mukaan suoraan yleistää
muun liikenteen tilaan. Yleistämistä varten on tutkittu erilaisia menetelmiä, joita hän
erittelee tarkemmin. Hän valitsi tutkimukseensa menetelmän, jolla yritetään poistaa
linja-autopysäkeille pysähtymiset ja siihen liittyvät hidastukset ja kiihdytykset. Työssä
todettiin, että tämä menetelmä approksimoi melko hyvin keskimääräisiä matka-aikoja.
[9, ss. 32–33]

2.1.4 Matkapuhelinverkkojen paikannus

Matkapuhelinverkkojen paikannusdataa voidaan soveltaa esimerkiksi liikenteen läh-
teiden ja määränpäiden selvittämiseen. Lähteiden ja määränpäiden väliset matkat
voidaan ilmaista niin kutsutun liikennematriisin (engl. origin-destination-matrix, OD
matrix) avulla [10]. Esimerkiksi Tolouei et al. [11] vertailivat tavanomaisia menetel-
miä mobiiliverkkojen dataan. Vertailtavina olivat kyselytutkimukset, synteettiset
menetelmät sekä mobiiliverkkoihin pohjautuvat liikennematriisit. Heidän tutkimuk-
sessaan matkat olivat mobiilisolujen tarkkuudella. Mobiilidatalle oli myös tehty
korjauksia, joilla pyrittiin paikkaamaan menetelmän puutteita. Datan korjaamiseen
täytyy heidän mukaansa käyttää riippumattomia datalähteitä.

Tolouei et al. [11] kertovat, että kyselytutkimusten kattamilla tarkistuslinjoilla
kyselytutkimukset olivat odotetusti parempia kuin mobiilidata. Sen sijaan muilla
tarkistuslinjoilla mobiilidataan perustuvat kysyntämatriisit olivat parempia ja vas-
tasivat liikennemääriä paremmin kuin kyselytutkimusten matriisit. Pääasiallisiksi
syiksi he kertoivat, että mobiilidatalla on suurempi otoskoko ja se kattaa laajemman
maantieteellisen alueen.

Leduc et al. [1] kertovat matkapuhelinverkon paikantamisen eduksi sen, ettei
autossa tarvitse olla erityisiä laitteita. Matkapuhelimen ei heidän mukaansa tarvitse
olla käytössä, kunhan se on päällä. Tämä menetelmä soveltuu heidän mukaansa
parhaiten urbaaneille alueille, jossa tukiasemia on tiheämmin. Toisaalta matkapuhe-
linverkon mahdollistama paikannustarkkuus oli tekijöiden mukaan noin 300 metriä,
joka oli heikompi kuin GPS-menetelmillä. Kolmannen sukupolven matkapuhelinver-
kot voisivat heidän mukaansa parantaa tarkkuutta. Huomioitavaa on, että teksti
on julkaistu vuonna 2008, jolloin GPS ei ollut yhtä yleinen matkapuhelimissa kuin
kirjoitushetkellä eikä 4G:tä vielä ollut käytössä.

Mobiiliverkkojen FCD:n eduiksi Leduc et al. [1] listaavat esimerkiksi laajan
kattavuusalueen, alemmat kustannukset verrattuna perinteisiin menetelmiin sekä sen,
ettei sää vaikuta tuloksiin. Eräitä haittapuolia heidän mukaansa ovat eri osapuolien
välisten intressien selvittäminen, yksityisyysongelmat ja se, että verkkopaikannukseen
tarvitaan hienostunutta datanprosessointia. Lisäksi he mainitsevat, että tutkimusta
ja kehitystä tarvitaan vielä.

Peral-Rosadon et al. kirjallisuuskatsaus mobiiliverkkojen paikannuksesta käsitte-
lee paikannusmenetelmiä 1G:stä 5G:hen. Paikannukseen tarvittavan laskennan voi
suorittaa joko verkko tai päätelaite. Mobiilipaikannus on heidän mukaansa karkeasti
jaettavissa neljään perusmenetelmään: trilaterointi, kolmiomittaus, läheisyys ja ns.
paikka-analyysi (engl. scene analysis). Trilateroinnissa sijainti määritetään arvioimal-
la etäisyyksiä vertailukohteisiin, kolmiomittauksessa käytetään saapuvan signaalin
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suuntakulmaa, läheisyydessä päätelaitteen sijainniksi määritetään esimerkiksi lähim-
män tukiaseman sijainti, ja paikka-analyysi perustuu eri mittaustuloksista koostuvaan
tietokantaan, jossa mittaukset on liitetty johonkin sijaintiin. Näitä perusmenetelmiä
voidaan yhdistellä joko paikannuksen yleisen suorituskyvyn parantamiseksi tai toisen
menetelmän tukena. [12]

Peral-Rosadon et al. ovat eritelleet näihin perusmenetelmiin perustuvia paikan-
nusteknikoita, joista monet ovat käytössä useissa teknologiasukupolvissa. Näille
menetelmille on esitetty myös vaaka- ja pystysuuntainen paikannustarkkuus, jo-
ka saavutetaan 67 prosentin todennäköisyydellä. Paikannustarkkuus on luokiteltu
esimerkiksi yli 100 metrin, yli 50 metrin ja alle 50 metrin tarkkuuksiin. [12]

Esimerkiksi monet 2G:ssä käytössä olevilla menetelmillä vaakasuuntaiseksi paikan-
nustarkkuudeksi on ilmoitettu yli 100 metriä. Poikkeuksia ovat esimerkiksi avustettu
GNSS (Global Navigation Satellite System) ja RFPM (Radio Frequency Pattern Matc-
hing). Avustettu GNSS hyödyntää satelliittinavigointia yhdessä mobiiliverkon kanssa,
ja menetelmän tarkkuudeksi kerrotaan noin 10 metriä. RFPM on paikka-analyysiin
perustuva menetelmä ja hyödyntää tietokantaa, joka on koostettu signaalien niin
sanotuista sormenjäljistä. Sormenjälkiin voivat kuulua esimerkiksi maantieteellinen
sijainti ja vastaanotetun signaalin voimakkuus. RFPM:n tarkkuudeksi on ilmoitet-
tu yli 50 metriä, ja sen kerrotaan olevan yksi yleisimmistä langattomissa verkoissa
käytetyistä paikannusmenetelmistä. [12]

Useimmat Peral-Rosadon et al. [12] mukaan tarkimmista paikannusmenetelmis-
tä ovat käytettävissä vain 4G:ssä ja 3G:ssä. Poikkeuksia ovat avustettu GNSS ja
hybridimenetelmät, joita voidaan käyttää myös 2G:ssä. Tarkimpien menetelmien
vaakasuuntaiseksi tarkkuudeksi on ilmoitettu alle 50 metriä, ja useimmat niistä pe-
rustuvat trilaterointiin. Kirjoittajien mukaan trilaterointi ja hybridimenetelmät ovat
osoittautuneet suorituskyvyltään parhaimmiksi mobiilipaikannusmenetelmiksi.

Zhangin et al. [13] mukaan 5G:tä aiemmissa sukupolvissa mobiililaitteissa suori-
tettava paikannus ei ole ollut riittävän tarkkaa etenkään sisätiloissa. He kertovat, että
tämän takia verkkoihin pohjautuvaa paikannusta on suosittu. Kirjoittajat mainitse-
vat myös, että 3G (UMTS, Universal Mobile Telecommunications System) käyttää
Idle Period Downlink -aikaa (IDPL) verkkopaikannukseen ja vierekkäisten tukiase-
mien parempaan kuulemiseen. Verrokkina on mainittu 4G:hen LTE Release 9:ssä
(Long Term Evolution) tullut PRS (Position Reference Signal). He toteavatkin, että
5G:hen olisi mahdollisuus suunnitella paikannusominaisuuksia alusta lähtien.

Myös aiempien sukupolvien verkkopaikannustapoja on käsitelty Zhangin et al. [13]
katsauksessa. Esimerkiksi 2G:ssä ja 3G:ssä paikannusta voidaan tehdä esimerkiksi
RRC:n (Radio Resource Control) ja RRLP:n (Radio Resource Location Protocol)
avulla. LTE:ssä on kolme riippumatonta paikannustekniikkaa: avustettu GNSS,
havaittu TDOA (time-difference-of-arrival), ECID (enhanced cell ID) ja LPP (LTE
Positioning Protocol).

Myös hallituselimet ovat vaikuttaneet mobiiliverkkojen paikannukseen. Esimer-
kiksi matkapuhelinverkkojen hätäpaikannus on ollut vaadittava ominaisuus ainakin
Yhdysvalloissa vuodesta 1996 ja Euroopan unionissa vuodesta 1999 alkaen. Yhdysval-
tain FCC (Federal Communications Commision) asetti tällöin paikannustarkkuudelle
vaatimuksia, jotka tuli täyttää kahdessa vaiheessa vuoteen 2001 mennessä. Ope-
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raattorit eivät kuitenkaan kyenneet toteuttamaan vaatimuksia, joten ne joutuivat
maksamaan sakkoja. FCC tunnusti vaatimusten mahdottomuuden ja luopui sakoista
vuonna 1999, mutta teknologia oli kuitenkin parantunut. Euroopan komissio vaati
myös hätäpuhelujen paikantamisen, mutta esitti tarkkojen paikannustarkkuusvaati-
musten sijasta ehdotuksia. [12]

2.1.5 Viidennen sukupolven matkapuhelinverkot

Lähitulevaisuudessa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoja eli 5G:tä voitaisiin
hyödyntää tarkempaan paikantamiseen ja sitä kautta tarkemman liikennetiedon
keräämiseen. Esimerkiksi Zhangin et al. [13] kirjallisuuskatsauksen mukaan useat
5G:n suunnitelluista teknologioista voivat parantaa paikannuksen tarkkuutta. Näitä
ovat heidän mukaansa esimerkiksi

– tiheämmät tukiasemaverkostot, joiden avulla saadaan enemmän suoria näköyh-
teyksiä (LOS, Line of sight)

– Massive MIMO -teknologia (Multiple-in Multiple-out), jonka avulla voidaan
mitata suuntaa aiempaa tarkemmin

– korkeampi taajuus, joka auttaa usean polun (engl. multipath) kautta kulkevien
signaaleiden käsittelyssä

– korkeampi kaistanleveys, joka parantaa etäisyyksien mittausta.

Massive MIMO -teknologiassa käytetään suurta määrää antenneja, joita voidaan
hyödyntää esimerkiksi radiosäteilyn suuntaamiseen haluttua suuntaa kohti. Massive
MIMOn hyödyntämisen kerrotaan kuitenkin vaativan kuitenkin suuria arkkitehtuuri-
sia muutoksia. [14]

Erityisesti Zhang et al. [13] käsittelevät niin sanottua yhteistyöpaikannusta
(engl. cooperative localizationing). Perinteisessä mobiilipaikannuksessa mobiililaitteet
hyödyntävät ainoastaan tukiasemia, kun taas yhteistyöpaikannuksessa mobiililaitteet
paikallistavat itsensä yhteistyössä muiden mobiililaitteiden kanssa. Kirjoittajien
mukaan yhteistyöpaikannus voisi parantaa paikannuksen tarkkuutta ja pienentää
viivettä. Kaiken kaikkiaan tekijät ennustavat paikannusta, etenkin yhteistyössä
paikantamista, tärkeäksi 5G:n ominaisuudeksi.

Dammann et al. [8] vertailevat nykyisiä paikannusmenetelmiä tulevan 5G:n
mahdollisiin menetelmiin. Eräs mahdollinen menetelmä on yhteistyöpaikannus, jossa
laitteet vaihtaisivat sijaintitietoja keskenään. Yhteistyö toimisi katsauksen mukaan
parhaiten silloin, kun laitteita on tiheästi. Tekijöiden mukaan yhteistyöpaikannuksella
päästään alle metrin tarkkuuksiin, kun laitteita on yli 1100 kappaletta neliökilometriä
kohti.

5G:n standardointiprosessi on ETSI:n (European Telecommunications Standards
Institute [15]) mukaan vielä käynnissä kirjoitushetkellä. ETSI kertoo, että 5G:n
keskeisiä standardeja kehittävän 3GPP:n (3rd Generation Partnership Project [16])
on tarkoitus saada valmiiksi ensimmäinen vaihe 5G:n määritelmiä eli Release-15
syyskuussa 2018. Ensimmäisen vaiheen tarkoitus on ETSI:n mukaan sopeuttaa
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varhaiseen kaupalliseen käyttöönottoon. Toinen vaihe eli Release-16 valmistuu ETSI:n
mukaan maaliskuuhun 2020 mennessä. Toisaalta ETSI toteaa, että 5G:n standardointi
jatkuu pitkään myös näiden julkaisujen jälkeen kuten 3G:n ja 4G:n tapauksissakin.

2.2 Liikennedatan lähteet
Liikennedataa mittaavia ja kerääviä tahoja on useita sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla. Julkisella sektorilla dataa keräävät Suomessa esimerkiksi kunnat ja Liiken-
nevirasto (vuodesta 2019 lähtien Väylävirasto ja Traffic Management Finland [17]).
Yksityisellä sektorilla kerääjiä ovat esimerkiksi navigaattorilaitteiden ja navigaattori-
sovellusten toimittajat. Myös matkapuhelinoperaattorit keräävät tietoja käyttäjiensä
liikkeistä ja muodostavat niistä edelleen liikennetietoja.

Reaaliaikaiseen liikennemalliin tarvitaan sekä staattista että dynaamista dataa.
Staattista dataa ovat esimerkiksi tieverkoston rakenne ja havaintolaitteiden fyysiset
sijainnit. Dynaamista dataa ovat esimerkiksi sensorien havainnot, tieliikenteen häiriöt
ja esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen reaaliaikaiset sijaintitiedot. [18]

Reaaliaikainen liikennedata on erään määritelmän mukaan esimerkiksi minuuteit-
tain, tunneittain tai päivittäin päivittyvää dataa [1, s. 29]. Tämän työn kannalta
reaaliaikaisuus tarkoittaa mahdollisimman tiheää päivitysväliä.

Taulukossa 1 on kooste muutamista liikennedatan lähteistä ja niiden tarjoamista
tiedoista. Taulukko ei kata täysin eri palveluiden sisältämiä tietoja, vaan siihen
on valittu reaaliaikaisuuden ja tämän työn kannalta olennaisimpia datalähteitä.
Päivitysväli voi vaihdella samassa palvelussa eri datatyyppien välillä, joten osa
niistä on esitetty lukuväleinä. Historiadata-sarake kuvaa, onko kyseisessä palvelussa
saatavilla nykyhetken lisäksi aiempia mittaustuloksia.

2.2.1 Dataportaalit

Helsingin alueelle saatavia liikennedatan datalähteitä on koottu esimerkiksi Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston tilaamassa selvityksessä
vuodelta 2017 [18]. Dataa on saatavilla sekä julkisilta että yksityisiltä organisaatioil-
ta. Selvityksen mukaan Helsingin reaaliaikaisen tilannekuvan kannalta esimerkiksi
katujen liikennedata on keskeinen kehityskohde. Lisäksi kerrotaan, että katujen liiken-
nemäärädataa voisi saada liikennevalojärjestelmästä, mutta sille ei ole vielä saatavilla
rajapintoja. Selvityksessä todetaan myös, että ideaalisesti kaikki saatavilla oleva data
ja rajapinnat olisivat avointa dataa.

Avoimen datan hakemiseen on valtakunnallisia ja alueellisia portaaleja, jotka
koostavat tietoa eri lähteistä saatavasta datasta. Esimerkiksi Väestörekisterikeskuk-
sen avoindata.fi on koonnut valtakunnallisesti eri alojen avointa dataa. Alueellisia
palveluita on esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen Helsinki Region
Infoshare, Tampereen kaupungin Avoin data -sivusto ja Oulun kaupungin dataportaa-
li. Portaalien lisäksi dataa voidaan hakea suoraan dataa tuottavilta tahoilta, kuten
Liikennevirastolta, Maanmittauslaitokselta tai kunnilta.

Avointa dataa hyödynnettäessä tulee huomioida datan lisenssi. Esimerkiksi Liiken-
nevirasto tarjoaa useimmat datansa Creative Commons 4.0 Nimeä -lisenssillä. Lisenssi
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Taulukko 1: Kooste liikennedatan lähteistä

Datalähde Keräys-
menetelmä

Datatyyppi Päivitys-
väli

Historia-
data

Viitteet

Liikenne-
virasto,
Digitraffic

Induktio-
silmukat,
tiesääasemat

Suunnittaiset
liikennemäärät,
keskinopeudet,
häiriötiedotteet,
tiesäätiedot,
tiesääennusteet

0–5 min,
60 min

ei [19]

Liikenne-
virasto,
LAM-tiedot

Induktio-
silmukat

Yksittäisten ajo-
neuvojen suunta,
kaista, pituus,
ajoneuvoluokka,
nopeus

1 vrk kyllä [20]

Tampereen
kaupunki,
liikennevalo-
rajapinta

Liikennevalo-
ilmaisimet ja
-opasteet

Liikennemäärät,
jonopituudet,
opastimien tila

opasti-
met 5 s,
muut 1
min

kyllä,
paitsi
opasti-
met

[21][22]

TomTom
Traffic API

GPS-laitteet ja
matkapuhelimet

Nopeus, matka-
ajat, häiriötiedot-
teet

1–2 min ei [23]

Telia Crowd
Insights

Matkapuhelin-
verkkojen välitys-
tiedot

Aktiivisuus-
määrät,
OD-matriisit

? kyllä [23]

Liikenne-
virasto ja
HSL, Digit-
ransit

Joukkoliikenne-
kulkuneuvot

Paikkatiedot,
häiriötiedotteet,
saapumisaikaen-
nusteet

1 s ei [24]

Tampereen
joukkoliiken-
ne, Journeys
API

Linja-autot Paikkatiedot 1 s ei [25]
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sallii aineistojen muokkaamisen, kopioimisen ja levityksen myös kaupallisissa tarkoi-
tuksissa, mutta vaatii lähteen mainitsemisen. [26] Tampereen liikennevalorajapinta
sen sijaan käyttää omaa lisenssiään, joka sallii ilmaisen käytön ja uudelleenjakelun.
Käyttö on kuitenkin sallittua ainoastaan palvelimelta palvelimelle. [21]

2.2.2 Liikenneviraston avoin data

Reaaliaikaista dataa sekä joitain historiatietoja on saatavilla joillekin Liikenneviras-
ton hallinnoimille teille avoimen Digitraffic-palvelun [19] kautta. Lisäksi Digitraffic
sisältää rautatie- ja vesiliikenteen tietoja, mutta tässä työssä keskitytään tieliikenteen
tarjontaan. Digitraffic-palvelun data kattaa palvelukuvauksen mukaan tieliikenteen
runkoverkon ja suurten kaupunkiseutujen ruuhkautuvat tieosuudet.

Digitraffic tarjoaa esimerkiksi ajantasaisia mittaustietoja Liikenteen Automaat-
tinen Mittaus (LAM) -asemilta, häiriötiedotteita, tietoa pitkäkestoisista tietöistä
ja tiesääasemien mittaustietoja. LAM-asemien mittaustiedot koostuvat esimerkiksi
viimeisen viiden minuutin ja tunnin liikennemääristä ja keskinopeuksista suunnit-
tain eroteltuna. [19] LAM-asemien tulokset perustuvat induktiosilmukoihin, joilla
mitataan esimerkiksi ajosuunta, ajonopeus ja kellonaika, jolloin ajoneuvo ohittaa
silmukan [27].

Digitraffic-palveluun suunniteltiin vuodesta 2013 eteenpäin matkapuhelimiin ja
matkapuhelinverkkoihin perustuvaa matka-aikatietoa. Tämän Sujuva-hankkeen ta-
voitteena oli korvata rekisterikilpiin perustuva matka-ajanmittausjärjestelmä. Hanke
kuitenkin lopetettiin vuoden 2015 lopulla, koska sen tuottamaa tietoa ei pidetty
tarpeeksi laadukkaana. [28] Lisäksi Digitraffic tarjosi pääkaupunkiseudulla ajanta-
saista matka-aikatietoa, joka perustui rekisterikilpien automaattiseen tunnistukseen
kameratekniikan avulla. Matka-aikatiedon päivitys kuitenkin lopetettiin vuoden 2017
lopussa, sillä se ei enää vastannut asetettuja laatuvaatimuksia. [19]

LAM-asemien sijainnit ilmoitetaan Digitraffic-palvelun tarjoamassa metadatassa
sekä maantieteellisinä koordinaatteina että lineaarisen referoinnin avulla. Lineaarinen
referointi on Liikenneviraston tarjoaman Digiroad-aineiston tietolajien kuvauksen
mukaan tiedon esittämistä suhteessa tiettyyn tielinkkiin siten, että tieto on esitetty
etäisyytenä tielinkin päätepisteestä. Tällöin tiedolla ei ole omaa geometriaa, vaan
se seuraa tielinkin muotoja. Esitetty tieto voi olla joko pistemäinen tai viivamainen.
Pistemäisellä tiedolla on vain yksi etäisyys, kun taas viivamainen tieto esitetään
alku- ja loppuetäisyyksien avulla. [29]

Keskivuorokausiliikennetietoja on saatavilla avoimena datana esimerkiksi Liiken-
neviraston tierekisteristä [30] ja Digiroadista [29]. Molemmat tarjotaan koneluettavis-
sa olevana paikkatietona. Paikkatieto tarkoittaa Geoinformatiikan sanaston mukaan
tietoa reaalimaailman ilmiöstä, jonka sijainti tunnetaan Maan suhteen[31].

Digitraffic tarjoaa avoimena datana liikennekameroiden tuottamia kuvia, mutta
ne ovat videon sijaan vain still-muotoisia. Kameroilta voisi työn ohjaajan kerto-
man mukaan kuitenkin ilmeisesti saada myös videokuvaa, mutta tätä ei ainakaan
toistaiseksi ole saatavilla ainakaan avoimena datana.
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2.2.3 Tampereen liikennevalorajapinta

Liikennevalojen dataa on saatavilla esimerkiksi Tampereella avoimen liikennevalora-
japinnan kautta. Tähän dataan kuuluvat esimerkiksi tietyn minuutin liikennemäärät
tietyllä ilmaisimella sekä liikennevaloliittymien ruuhka- ja jonotiedot. Ruuhkatietoi-
hin kuuluu esimerkiksi tieto siitä, kuinka kauan tietty ilmaisin on ollut peitettynä
kuitenkin siten, että aika on vähintään kolme sekuntia. Näitä tietoja voidaan hakea
lyhyimmillään minuutin tarkkuudella myös menneille ajanhetkille. Lisäksi tarjolla
on liikennevalo-opastimien tilatietoja, jotka päivittyvät useita kertoja minuutissa,
mutta näitä ei voida hakea historiallisesti. Rajapinnan kautta on kuitenkin saatavilla
vain osa Tampereen liikennevaloista. [21]

Tampereen liikennevalorajapinnan yhteydessä on myös julkaistu risteyskuvat, jois-
sa esitetään risteyksien tarkempi rakenne sekä ilmaisimien ja liikennevalo-opastimien
sijainti. Lisäksi joidenkin liikennevalolaitteiden ja -ilmaisimien sijainnit ovat saatavil-
la avoimena paikkatietona erillisen rajapinnan kautta. Kuvien yhteydessä kuitenkin
kerrotaan, että paikkatiedot eivät välttämättä täysin vastaa liikennevalorajapinnan
kautta saatavia tietoja. [22]

2.2.4 Kaupalliset rajapinnat

Reaaliaikaista liikennedataa on saatavilla myös kaupallisilta toimijoilta. Esimerkiksi
navigaattorivalmistaja TomTom tarjoaa reaaliaikaista liikennedataa maksullisen
Traffic API (Application Programming Interface) -rajapinnan kautta. TomTomin
mukaan tarjottuun liikennedataan kuuluvat esimerkiksi häiriötiedotteet, liikenteen
nopeus ja matka-ajat tieverkon pääteille. Liikennevirtadata päivittyy minuutin
välein, kun taas häiriötiedotteet päivittyvät kahden minuutin välein. Liikennedata on
yhdistetty keräämällä dataa esimerkiksi GPS-laitteilta ja matkapuhelimilta. Toisaalta
TomTomin rajapinnan kerrotaan olevan suunniteltu erityisesti karttasovelluksissa
käytettäväksi. Rajapinnalta voidaan hakea tietoja koordinaattien ja suurennustason
perusteella, mutta ei esimerkiksi tietyn tieosuuden perusteella. [23]

TomTom tarjoaa myös toisen rajapinnan, joka on tarkoitettu erityisesti palve-
linpohjaisiin järjestelmiin. Tätä rajapintaa käytetään yhtiön mukaan tyypillisesti
koko valtion alueen liikennetietojen hakemiseen. Saatavilla olevat tiedot ovat tie-
verkon häiriöt sekä liikennevirta. Liikennevirtaa tarjotaan kahdella eri tarkkuusta-
solla, perustasolla ja tarkemmalla tasolla. Perustasolla sijainnit voidaan ilmaista
joko TMC (Traffic Message Channel)-paikannusnimistön tai lineaariseen referoin-
tiin perustuvan OpenLR-menetelmän avulla. Tarkemman menetelmän tieverkko
on TMC-paikannusnimistön tieverkkoa kattavampi, ja menetelmällä voidaan käyt-
tää ainoastaan OpenLR-referointia. Tarkemmalla tasolla tieosuuksien pituudet ovat
vähintään risteyksestä toiseen, ja lisäksi osuuksien suurin pituus on 2 kilometriä.
Perustason tarkkuudella tarjotaan kuitenkin myös ennustettuja nopeustietoja, joita
ei tarjota tarkemmalla tasolla. [32]

TomTomilla on lisäksi palvelu, joka tarjoaa historiallisia OD (Origin-Destination)-
matriiseja eri alueiden välillä. OD-matriisi kuvaa, kuinka paljon alkusijainnista (engl.
origin) matkustetaan toiseen sijaintiin (engl. destination). Palvelussa on saatavilla
rajapinta, jolla tietoja voidaan hakea ohjelmallisesti. Rajapinnalle voidaan määrittää
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haluttu ajanjakso sekä alueet, joiden yhteispinta-alan tulee olla alle 3000 neliökilomet-
riä. Rajapinta laskee OD-matriisin annettujen alueiden välillä. Lisäksi on mahdollista
tarkastella jonkin alueen läpi kulkevaa liikennettä. [33]

Here-yhtiöllä on olemassa palvelu, joka kuvaa ajoneuvojen matkoja ja niiden
alku- ja päätepisteitä. Palvelu perustuu anonymisoituun satelliittipaikannusdataan,
jota kerätään käyttäjiltä. Tämä palvelu on käytössä muutamassa valtiossa, joiden
alueella palvelun kattavuuden tieverkolla kerrotaan olevan täydellinen. [34] Palvelu
ei kuitenkaan yhtiön tiedotteen mukaan ole saatavilla Suomessa[35].

Matkapuhelinverkkojen dataa tarjoaa esimerkiksi matkapuhelinoperaattori Telia.
He myyvät yrityksille suunnattua palvelua, jonka avulla matkapuhelinverkon käyt-
täjien liikkeitä voidaan seurata. Palvelun tiedot perustuvat matkapuhelinverkkojen
välitystietoihin. Palvelun kuvauksen mukaan sillä voidaan esimerkiksi analysoida sitä,
mistä ihmisvirrat liikkuvat ja minne. Lisäksi Telia kertoo, että palvelu voi erottaa
toisistaan eri kulkumuodot, kuten junan ja bussin. [36] Toisaalta Telian markkinao-
suus oli 34 % vuonna 2015 Viestintäviraston toimialakatsauksen mukaan [37], joten
yhden operaattorin aineisto ei kata kaikkia tienkäyttäjiä. Muilla Suomessa toimivilla
operaattoreilla ei vaikuttaisi haun perusteella olevan vastaavaa palvelua.

Telia kertoo palvelukuvauksessaan, että palvelun tarjoamat tiedot on yksityi-
syydensuojan vuoksi koostettu (engl. aggregate) ja anonymisoitu. He tarkoittavat
datan anonymisoinnilla esimerkiksi sitä, että kerätystä sijaintitiedosta poistetaan
tieto siitä, kenen laitteet tai liittymät tietyssä paikassa olivat. Näin ollen jäljelle jää
vain tieto siitä, että tietyssä paikassa oli tietty määrä laitteita. Tietoja voidaan tar-
kastella joko kunnittain tai tarkemmalla ruudukkojaolla. Ruutujen kokojen kerrotaan
vaihtelevan alueen asukastiheyden mukaan siten, että tiheillä alueilla ruudut ovat
pienempiä. Pienimmillään ruudun koko on 250 x 250 metriä, jonka kerrotaan antavan
tarpeeksi vahvan anonymiteetin verkon käyttäjille. Lisäksi palvelun mainitaan huo-
mioivan yksityisyyden vuoksi vain ruudut, joissa vähintään viisi mobiililaitetta. [36]
Ruutujakoa ja ruudussa vierailujen määrää on havainnollistettu kuvassa 3. Telian
palvelukuvauksessa ei kuitenkaan mainita, kuinka usein palvelun kautta saatavat
tiedot päivittyvät.

Liikennetietoja voidaan kerätä myös joukkoistamalla (engl. crowdsourcing). Esi-
merkiksi Waze-navigointisovellus kerää käyttäjiensä GPS-sijainteja, ja lisäksi käyttä-
jät voivat ilmoittaa esimerkiksi tietöistä tai suljetuista teistä[38].

Toisaalta joukkoistamalla kerätyt tiedot voivat olla alttiita väärinkäytöksille.
Wang et al.[38] tutkivat väärien tietojen syöttämistä sijaintipalveluihin, ja he esit-
tivät myös menetelmiä vääriltä tiedoilta puolustautumiseksi. Esimerkkitapauksena
hyökkäys- ja puolustusmenetelmien esittelyyn heillä oli Waze-sovellus, johon he
syöttivät tietoja niin sanottujen virtuaalisten laitteiden avulla. Virtuaalisten laittei-
den kerrotaan olevan ohjelmia, jotka esittävät palvelimelle oikeaa laitetta. Tällaisen
hyökkäysmenetelmän nimi on Sybil-hyökkäys. Tämä menetelmä onnistuu heidän
mukaansa siksi, että palvelut eivät tarkista mobiililaitteiden sijaintien oikeellisuut-
ta. He myös kertovat, että on vain vähän menetelmiä, joilla voidaan erottaa oikeat
mobiililaitteet ja niitä esittävät ohjelmat.

Myös muut tahot keräävät liikennedataa, mutta ne eivät välttämättä tarjoa
ulkoista rajapintaa liikennetietojen hyödyntämiseen riittävällä tarkkuudella. Esimer-
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Kuva 3: Yksinkertaistettu havainnekuva yhdestä tavasta koostaa matkapuhelinverkko-
jen sijaintitietoja. Alue on jaettu erikokoisiin ruutuihin. Tummempi ruutu tarkoittaa
suurempaa vierailumäärää. Teiden varsilla olevat numerot kuvaavat keskimääräistä
vuorokautista liikennemäärää (KVL).

kiksi Googlella on kartta- ja navigointisovellus, joka näyttää liikennetietoja kartalla.
Googlen omistama Waze-palvelu tarjoaa kehittäjäsivustonsa[39] mukaan yhteistyö-
kumppaneilleen työkalut esimerkiksi reittien hakemiseen ja matka-aikojen arviointiin
sekä rajapinnan omien tietojen syöttämiseen palveluun. Sen sijaan yhtiön sivustolla
mainitaan, että työkalut eivät tarjoa palvelinpohjaista pääsyä esimerkiksi liikennera-
portteihin tai nopeustietoihin.

2.2.5 Julkisen liikenteen data

Tampereen kaupunki tarjoaa julkisen liikenteen reaaliaikaisen SIRI-rajapinnan, jonka
kautta voidaan seurata esimerkiksi linja-autojen sijainteja. Sijaintitiedot päivitty-
vät sekunnin tarkkuudella ja linja-autojen pysähtymiskutsut minuutin tarkkuudella.
SIRI-rajapinnan käyttö vaatii kuitenkin rekisteröinnin ja käyttöpyynnön. [40] Ke-
hitteillä oleva Tampere Journeys API pyrkii yhdistämään GTFS- (General Transit
Feed Specification[41]) ja SIRI-rajapintojen tiedot helppokäyttöisempään muotoon.
Journeys API ei tarvitse rekisteröintiä. [25]

Myös Helsingin alueella on reaaliaikaisesti saatavilla joukkoliikenteen kulkuneuvo-
jen sijaintitietoja Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) Digitransit-
palvelun kautta. Digitransit hyödyntää useampaa taustajärjestelmää, joista riippuen
sijaintien kerrotaan päivittyvän 1–30 sekunnin välein. [24]

2.2.6 Historiadata

Reaaliaikaisen datan lisäksi liikennesimulaatiossa voidaan tarvita myös historiallisia
ja keskimääräisiä liikennetietoja. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi täydentämään
paikoin puutteellista reaaliaikaista dataa, kuten esimerkiksi Onnimanni-tutkimuksessa
[42]. Onnimanni-tutkimusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.
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Liikennevirasto tarjoaa avointa historiadataa LAM-asemilta asemasta riippuen
vuodesta 1995 asti. Mittaustulokset päivittyvät kuitenkin vain kerran vuorokaudessa,
mutta ne sisältävät mittauksia yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella. LAM-raakadata
sisältää esimerkiksi ajoneuvojen ohitushetken, nopeuden, pituuden, kaistan ja ar-
vioidun ajoneuvoluokan. Ajoneuvoluokkia ovat esimerkiksi henkilö- ja pakettiautot,
kuorma-autot sekä linja-autot. Lisäksi tiedoissa on kenttä, joka kertoo mittauksen
kelvollisuuden tiettyihin ehtoihin perustuen. Historiadataa on saatavilla joillekin
LAM-asemille, joille ei ole saatavissa reaaliaikaista dataa Digitrafficin kautta. Näi-
den asemien sijaintitiedot kuitenkin puuttuvat kirjoitushetkellä. [20] Digitrafficin
metadataan on kuitenkin tämän työn aikana lisätty uusia asemia, joille oli aiemmin
saatavilla vain historiadataa.

Liikenteen historiatietoja tarjoaa myös esimerkiksi TomTom. Rajapinnan tarjoa-
mat tiedot kerätään valmistajan navigaattorilaitteiden tai -sovellusten käyttäjiltä
kuten heidän aiemmin mainitussa reaaliaikaisessa rajapinnassaankin. [43]

Esimerkiksi Liikennevirasto tarjoaa avoimena datana[26] liikenne-ennusteita, jotka
kuvaavat henkilöliikenteen kysyntää vuorokausitasolla. Data tarjotaan Inro Emme[44]-
liikennesijoitteluohjelmistolle sopivassa muodossa. Liikenne-ennusteen kerrotaan
kuitenkin soveltuvan lähinnä pitkiin valtakunnallisiin matkoihin. Tämä malli ei
myöskään ota huomioon esimerkiksi ruuhkautumista kaupungin sisäisessä liikenteessä.
[45, s. 8] Lisäksi Chiu et al. [46, s. 30] kertovat, että vuorokausitasolla menetetään
tieto liikenteen suunnista, jotka yleensä eroavat esimerkiksi aamulla ja illalla.

2.2.7 Liikennetilannepalvelut

Valmiita liikenteen tilannetta esittäviä palveluita on olemassa Suomessa ja ulkomailla.
Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa on käytössä eri liikennetietoja näyttäviä pal-
veluita (oulunliikenne.fi ja tampereenliikenne.fi). Nämä palvelut näyttävät kartalla
esimerkiksi liikenteen sujuvuutta, pysäköintilaitosten tilannetta, liikennemittaustieto-
ja ja liikennekameroiden still-kuvia. Nykyhetken lisäksi palvelut näyttävät ennusteen
liikenteen sujuvuudesta seuraavan 30 minuutin päästä. Näiden palveluiden tiedot
kattavat vain pääkadut. Palvelun tuottanut yhtiö kertoo, että sujuvuustiedon laati-
miseen on kerätty tietoa Liikenneviraston ja ELY-keskuksen (Elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskus) automaattisilta mittauspisteiltä, matka-aikaa mittaavasta järjestel-
mästä sekä liikennevalojärjestelmistä [47]. Ennusteen muodostamisesta ei kuitenkaan
ole kerrottu tarkemmin.

Esimerkiksi Itävallan pääkaupungissa Wienissä on käytössä samankaltainen liiken-
netietopalvelu[48]. Palvelu näyttää liikenteen sujuvuuden nykyhetkellä ja ennusteen
seuraavan tunnin ajalle 15 minuutin aikavälein. Sujuvuuden ja liikenne-ennusteen
laatimiseen palvelu käyttää PTV Optima -simulaatio-ohjelmistoa[49]. Myös tämä
palvelu näyttää liikennekameroita, mutta kuvat päivittyvät aiemmin mainituista
suomalaisista palveluista poiketen sekunnin välein. Katseluaika on kuitenkin tässä
palvelussa rajoitettu muutamaan kymmeneen sekuntiin. Sekunnin välein päivitty-
vä kuva ei kuitenkaan välttämättä riitä videokuvantunnistusohjelmistoille, jotka
vaativat toimiakseen sekunnissa esimerkiksi vähintään 12 kuvaa ja mielellään 15
sekunnissa[50].
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2.3 Liikennedatan tiedonsiirto
Tässä kappaleessa käsitellään aluksi tiedonsiirtoprotokollia, joita käytetään liikenne-
datan siirtoon eri palveluissa. Tämän jälkeen eritellään tiedonsiirtoformaatteja.

2.3.1 Tiedonsiirtoprotokollat

Liikennedataa tarjoavat rajapinnat käyttävät usein joko Hypertext Transfer Protocol
(HTTP)[51]- tai WebSocket[52]-protokollaa. HTTP:n avulla dataa voidaan siirtää
joko kyselymenetelmällä (engl. polling) tai niin sanotulla pitkällä kyselyllä (engl.
long polling). Kyselymenetelmällä asiakasohjelman tulee lähettää pyyntö aina, kun
se haluaa uutta dataa. Kyselymenetelmä ja pitkä kysely eroavat siten, että kysely
lähettää asiakkaalle tyhjän vastauksen, jos uutta mittaustulosta ei vielä ole saatavilla.
Pitkässä kyselyssä palvelin sen sijaan jää odottamaan mittaustulosta ennen kuin se
lähettää vastauksen. WebSocket muodostaa täysin kaksisuuntaisen (engl. full-duplex)
yhteyden. Näin ollen palvelin voi lähettää uuden mittausdatan asiakkaalle ilman, että
asiakas lähettää pyyntöä erikseen, mikä vähentää ylimääräistä datansiirtoa. Kuvassa
4 on esitetty eri siirtomenetelmät yksinkertaistetusti. [53]
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Mittaus

Pyyntö

Mittaus

(a) Kyselymenetelmä
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Kuva 4: Eri siirtomenetelmiä mukaillen Pimenteliä et al. [53]. Kuvat eivät sisällä
yhteyden muodostusvaihetta.

Pimentel et al. [53] vertailivat sensoridatan reaaliaikaista siirtoa HTTP:n ja
WebSocketin avulla. Heidän datalähteenään oli 4 Hz:n taajuudella päivittyvä tuu-
lisensoridata. Tutkimuksen mukaan WebSocket mahdollistaa reaaliaikaisessa vies-
tinnässä keskimääräisesti pienemmän viiveen kuin kyselymenetelmä. WebSocketin
kerrotaan olevan selkeästi parempi menetelmä, kun verkon viive on suurempi kuin
puolet mittaustaajuudesta.

Esimerkiksi Tampereen linja-autojen sijainteja tarjoava SIRI-palvelu käyttää
HTTP:tä ja perustuu kyselymenetelmään. Digitransitin joukkoliikenteen sijaintitie-
dot puolestaan hyödyntävät MQTT[54] (Message Queuing Telemetry Transport)
-protokollaa. MQTT:n avulla käyttäjä voi tilata Digitransit-rajapinnasta esimer-
kiksi vain tiettyyn linjaan tai ajoneuvoon liittyvät sijaintipäivitykset. Saatavilla
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on tavallisen MQTT-rajapinnan lisäksi versio, jossa MQTT-protokollaa käytetään
WebSocketin päällä.

2.3.2 Tiedonsiirtoformaatit

Eri toimijat käyttävät erilaisia tiedonsiirtoformaatteja datan lähetykseen. Useat ai-
emmin käsitellyistä palveluista lähettävät datan tekstipohjaisessa JSON (JavaScript
Object Notation)-muodossa. JSON on kuitenkin vain esitystapa, joka vaatii lähettä-
jän ja vastaanottajan välisen sopimuksen datan semantiikasta [55]. Tämän vuoksi
palveluiden rajapinnat voivat käyttää niin sanottua skeemaa, joka määrittelee pyyn-
töjen ja vastauksien muodon ja sisällön tietokenttineen. Esimerkiksi Liikenneviraston
Digitraffic-rajapinta ja Tampereen liikennevalorajapinta tarjoavat Swagger-skeeman
[56].

Swagger-skeeman avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että vastaanotettu data
vastaa määriteltyä muotoa. Lisäksi skeeman pohjalta voidaan generoida ohjelmakoo-
dia sekä asiakasohjelmalle että palvelimelle. Rajapinnat käyttävät Swagger-versiota
2.0, kun taas versiosta 3.0 eteenpäin Swagger käyttää nimeä OpenAPI [56].

DATEX II -standardi [57] on Euroopan komission tukema tiedonvaihtostandardi,
joka pyrkii tarjoamaan yhtenäisen tavan liikennedatan käsittelyyn eri maiden välillä.
DATEX II käyttää XML (Extensible Markup Language[58]) -pohjaista formaattia
tietojen esittämiseen.

Digitraffic-rajapinta [19] tarjoaa DATEX II -muodossa tietöiden, liikenteen häi-
riöiden ja teiden painorajoitusten tietoja. Lisäksi rajapinnassa on kokeiluvaihees-
sa DATEX II -tiedot myös liikennemäärille ja LAM-asemien metatiedoille, kuten
sijainneille. Digitrafficin WebSocket-rajapinta tarjoaa dataa kuitenkin vain JSON-
muodossa. Tampereen liikennevalorajapinnan tiedoista DATEX II -muodossa on
saatavissa vain viimeisen 5 minuutin liikennemäärät kaikilta seuratuilta ilmaisimilta,
ja muut tiedot ovat JSON-muodossa [21].

DATEX II:n kuvauksen mukaan formaatti mahdollistaa pienempien osien valitse-
misen XML-skeemasta. Tällöin sovelluksen ei tarvitse käyttää kokonaisuudessaan
XML-skeemaa, jonka kerrotaan olevan suurikokoinen. Lisäksi DATEX II -skeemaan
on mahdollista toteuttaa laajennuksia [57], mitä on hyödyntänyt esimerkiksi TomTom
palvelimille suunnatussa liikennedatapalvelussaan [32].

Digitraffic-rajapinnan paikkatiedot ilmaistaan DATEX II -formaattia käytettäessä
TMC-paikannusnimistön avulla. TMC-paikannusnimistö on saatavilla Digitraffic-
rajapinnan metatietojen kautta tai Liikenneviraston avoimen datan sivuston kautta.
[19]

Eräs tapa lähettää liikennedataa käyttäjille on RDS-TMC (Radio Data Sys-
tem, Traffic Message Channel). RDS-TMC -data lähetetään käyttäjälle salattuna
FM-yleisradiojakelun (Frequency Modulation) kautta. Tätä menetelmää käyttää
esimerkiksi TomTom navigaattoreissaan. Data koostuu esimerkiksi häiriötiedotteista,
kuten ruuhkista ja onnettomuuksista, joiden avulla navigaattori voi tarvittaessa oh-
jata käyttäjän eri reitille. Lisäksi TMC:n kautta käyttäjä saa aika-arvioita käytetylle
reitille. [59] Suomessa RDS-TMC:tä käyttää esimerkiksi V-Traffic-palvelu [60].
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2.4 Reaaliaikainen data liikennesimulaatiossa
Tässä kappaleessa käsitellään reaaliaikaisen datan hyödyntämistä liikennesimulaatios-
sa. Aluksi kuvataan eri liikennesimulaatiomenetelmiä ja -ohjelmistoja, minkä jälkeen
keskitytään ajantasaiseen simulaatioon. Lisäksi käsitellään lyhyesti liikennedatan
laadun vaikutuksia sekä liikenteen ennustamista.

2.4.1 Liikennesimulaatiomenetelmät

Eräitä tieverkon mallinnusmenetelmiä ovat Digitraffic-järjestelmän esiselvityksen
mukaan [61, s. 34] rakenteelliset mallit ja niin kutsutut universaalit approksimaattorit.
Simuloinnin kerrotaan olevan rakenteellinen malli, eli se sisältää kohteen kuvauksen.
Liikennemallin tapauksessa rakenteellinen mallin kerrotaan sisältävän simuloitavan
järjestelyn rakenteen ja sen osien väliset yhteydet. Universaaleja approksimaattoreja
puolestaan ovat heidän mukaansa esimerkiksi Kalman-suodattimet ja neuroverkot,
joissa tällaista kuvausta ei ole.

Liikenteen ennustamisen kaksi päätyyppiä ovat Gentilen et al. [62] mukaan hah-
montunnistus ja simulointi. Hahmontunnistuksella he tarkoittavat sitä, että kentältä
kerättyjä mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi tilastollisesti tai tekoälyn avulla
ilman, että alla olevaa ilmiötä toisinnetaan. Simulaatiossa mallinnetaan liikenteen ky-
synnän ja tieverkon tarjonnan suhde sijoittelumenetelmien avulla. Hahmontunnistus
on kirjoittajien mukaan rajoittunut vain mitatuille tieosuuksille. Simuloimalla sen
sijaan voidaan ennustaa myös tieosuuksia, joita ei mitata, koska simulaatio huomioi
tieverkon rakenteen. Hahmontunnistus ei heidän mukaansa myöskään toimi poikkeus-
tilanteissa, jos tilastoissa vastaavaa ei ole tapahtunut tarpeeksi usein. Kirjoittajat
pitävät simulaation etuja selvinä verrattuna hahmontunnistukseen.

Tässä diplomityössä keskitytään liikennesimulaatiomenetelmiin. Liikennesimu-
laatiomenetelmiä on useita eri käyttötarkoituksiin, ja niitä käsitellään esimerkiksi
Digitraffic-järjestelmän esiselvityksessä [61, ss. 34–36]. Digitraffic-palvelun keskei-
simmäksi sovelluskohteeksi kerrotaan ajantasainen liikennesimulaatio. Ennustava
simulaatio puolestaan voidaan tehdä esimerkiksi ottamalla pohjaksi ajantasainen
simulaatio ja suorittamalla sitä nopeutetusti. Digitraffic-järjestelmän kerrotaan myös
hyödyttävän perinteisempää offline-simulaatiota. Ajantasaisten tietoliikenneyhteyk-
sien avulla voitaisiin esimerkiksi suorittaa liikennesimulaation kalibrointia automaat-
tisesti.

Esiselvityksen mukaan liikenteen mallinnusta voidaan käyttää tieverkon linkkien
tilan arviointiin sillä hetkellä, kun anturitiedot on vastaanotettu. Lisäksi voidaan
arvioida tieverkon tilaa nykyhetkellä tai tulevaisuudessa. He korostavat, että myös
liikenteen nykyhetken tilaa varten tarvitaan ennustetta. Tämä johtuu siitä, että
tiedon kerääminen ja sen välittäminen mallille vievät myös aikaa. [61, s. 23]

Tieliikenteen mallinnus vaatii Bazzanin et al. [10, s. 2, 9, 23] mukaan tietoa
sekä liikenteen kysynnästä että tarjonnasta. Liikenteen tarjonta on melko kiinteä
fyysinen infrastruktuuri, joka tarjoaa liikenteen kapasiteetin. Liikenteen kysyntä
puolestaan on kuvaus ihmisten käyttäytymisestä, kun he haluavat siirtyä paikasta
toiseen. Kysyntä vaihtelee esimerkiksi vuorokaudenajan, viikonpäivän, vuodenajan
ja matkan tarkoituksen mukaan.
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Liikenteen kysyntää voidaan mallintaa eri tavoin. Eräs mallinnustapa on jakaa
mallinnettava alue pienempiin alueisiin ja määrittää, kuinka paljon niiden välillä
halutaan liikkua. Alueiden väliset liikennemäärät voidaan esittää esimerkiksi niin
sanotun kysyntämatriisin avulla (engl. Origin-Destination matrix, OD matrix). Ky-
syntämatriisissa matkan lähtöalueet ovat riveillä ja määränpäät ovat sarakkeissa, ja
näitä vastaavissa ruuduissa on matkojen määrä lähtöalueelta määränpäähän. [10, s.
23]

Liikenteen kysynnän ja tarjonnan yhdistäminen on liikenteen sijoittelua. Sijoittelu
mallintaa kuljettajien ja liikennejärjestelmän vuorovaikutusta. [10, s. 33]

Mallinnettavan alueen luonne vaikuttaa liikennemallin vaativuuteen. Esimerkiksi
Bazzanin et al. [10, s. 9] mukaan valtateillä on vain vähän keskeytyksiä, jolloin liiken-
nevirrat pohjautuvat lähinnä ajoneuvojen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Sen sijaan
risteykset ja liikennevalot aiheuttavat keskeytyksiä, jolloin muodostuu pysähteleviä
ajoneuvoryhmiä. Heidän mukaansa pysähteleviä liikennevirtoja on monimutkaisem-
paa mallintaa kuin sujuvia virtoja.

Digitraffic-järjestelmän esiselvityksessä [61, s. 45] todettiin vuonna 2004, että
ajantasaista simulointia on aiemmin tutkittu ja kokeiltu kaupunkien liikenneva-
loristeyksissä. He mainitsevat, että ennustavaa simulointia kannattaisi kuitenkin
tutkia päätieverkolla, sillä siellä ei ole liikennevaloja ja yhden tiejakson tarkastelu on
yksikertaisempaa.

Kysyntä voi olla suurempi kuin mitattu liikennemäärä, koska teillä on rajoitettu
kapasiteetti. Lisäksi tienkäyttäjät saattavat vaihtaa reittiään tai jättää kokonaan
matkustamatta esimerkiksi välttääkseen ruuhkaisen osuuden. Reittien muuttuminen
vaikeuttaa kysynnän arvioimista. [10, s. 45]

Liikenteen mallinnus simulaation avulla voidaan jakaa kategorioihin tarkastel-
tavan aikavälin mukaan. Bazzanin et al. [10, s. 54] mukaan liikennedynamiikassa
kysyntä ja liikenneverkosto ovat annettuja, kun taas suunnittelussa tarkastellaan
infrastruktuurin muutosten vaikutuksia. Liikennedynamiikassa aikaväli on sekun-
nin ja kymmenien minuuttien suuruusluokkaa, kun taas liikennesuunnittelu koskee
aikajaksoja tunnista vuoteen. Liikennedynamiikkaan kuuluvat heidän mukaansa
esimerkiksi ajoneuvojen kiihdytyksien ja liikennevalosyklin kestoiset ajat, ja liikenne-
suunnittelussa käsitellään esimerkiksi huipputuntia ja päivittäistä liikennettä.

Bazzanin et al. mukaan aikaväli vaikuttaa myös siihen, minkä tasoinen liiken-
nemalli soveltuu käyttöön. Heidän mukaansa liikennedynamiikassa sekuntien ja
minuuttien mittaiselle aikavälille soveltuu mikroskooppinen malli, kun taas kymme-
nien minuuttien aikavälillä käytetään makroskooppista mallia. Näiden kahden tason
välissä on niin sanottu mesoskooppinen taso. Liikennesuunnitteluun sen sijaan sovel-
tuu sijoittelumenetelmät ja liikenteen kysyntä. Lisäksi tekijät kuvaavat näitä kolmea
tasoa kehittyneempiä tekoälyyn perustuvia malleja, jotka pyrkivät mallintamaan
ihmisen päätöksiä liikenteessä tarkasti ja realistisesti. [10, s. 54, s. 59]

Bazzanin et al. mukaan [10, s. 55] mikrotason mallissa liikenne esitetään yk-
sittäisen ajoneuvon tarkkuudella. Ajoneuvot reagoivat ympäröiviin ajoneuvoihin
esimerkiksi kiihdyttämällä, jarruttamalla tai vaihtamalla kaistaa. Mikrotason mallin
muuttujia ovat esimerkiksi ajoneuvojen sijainnit, nopeudet ja kiihtyvyydet.

Makrotason mallissa liikennettä tarkastellaan koostettujen muuttujien avulla.
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Näin ollen makrotason malli on laskennallisesti nopeampi kuin mikroskooppinen
malli. Tarkasteltavia muuttujia ovat esimerkiksi liikenteen tiheys, liikennevirta, keski-
nopeus ja nopeuden vaihtelu. Makrotasolla on kuitenkin vaikea mallintaa esimerkiksi
kaistanvaihtoja. [10, s. 58]

Mesotason malli on Bazzanin et al. [10, s. 59] mukaan mikrotason ja makrotason
välissä. Mesotason malleja on sekä hybridimalleja että varsinaisia mesoskooppisia
malleja. Hybridimallissa kiinnostavimmat alueet mallinnetaan mikrotasolla ja muut
makrotasolla. Hybridimallin ongelmiksi kerrotaan liikennedynamiikan epäyhteneväi-
syys ja reittivalinnat etenkin eri tarkkuustasoisten alueiden rajoilla. Varsinaisessa
mesotason mallissa mikro- ja makrotasojen välissä on erillinen taso, jolla ajoneuvot
mallinnetaan yksittäin. Ajoneuvot kuitenkin määrittävät nopeutensa makroskooppis-
ten laskukaavojen avulla eivätkä esimerkiksi edellä ajavasta ajoneuvosta riippuen.

2.4.2 Liikennesimulaatio-ohjelmistot

Mikroskooppisen tason simulaattoriohjelmistoja ovat esimerkiksi kaupalliset PTV
Vissim, PARAMICS, AIMSUN ja avoimen lähdekoodin SUMO[10, s. 56]. Vissimin
manuaalin mukaan mesoskooppisen tason simulaatio vaatii dynaamisen sijoittelun
käyttämistä, kun taas mikrotason simulaatiolla voi sen lisäksi käyttää staattista
sijoittelua[63]. Eri simulaattoriohjelmistoista on tehty myös vertailu, jossa keskityttiin
reaaliaikaisuuteen [64].

Toisaalta on olemassa myös makroskooppisia liikennesimulaattoreita, jotka on
tarkoitettu reaaliaikaiseen simulaatioon. Näitä ovat esimerkiksi PTV Optima ja
Aimsun Online. Näiden simulaattoreiden eroja on käsitellyt lyhyesti Wismans et al.
[65]. Lisäksi he ehdottavat omaa menetelmäänsä nykyisen liikennetilanteen estimoin-
tiin ja ennustamiseen. Heidän menetelmässään nykyinen liikennetila muodostetaan
hyödyntämällä edellisessä tilassa tehtyjä ennusteita ja nykyhetken mittaustuloksia.
Aimsun Online käyttää Wismansin et al. mukaan hahmontunnistusmenetelmää, jon-
ka avulla historiallisista OD-matriisitiedoista haetaan vastaava tilanne. Wismansin
et al. omassa menetelmässä OD-matriisi kalibroidaan liikennemäärien avulla. Myös
PTV Optima hyödyntää Wismansin et al. mukaan OD-matriisien kalibrointia, mutta
Optima käyttää kääntymistodennäköisyyksiä. Wismansin et al. versio puolestaan
käyttää liikennevirtaa reiteillä.

Tyypillisesti dynaaminen sijoittelu aloitetaan Wismansin et al. [65] mukaan
tyhjästä tieverkosta, johon syötetään ajoneuvoja. Ennen kuin menetelmällä voidaan
saada luotettavia tuloksia, niin simulaatiota täytyy ajaa, kunnes ajoneuvot kattavat
koko tieverkon alueen. Tätä vaihetta he kutsuvat lämmittelyvaiheeksi, ja se voi
kestää pidempään kuin tietojen päivitysväli. Esimerkiksi heidän tutkimuksessaan
lämmittelyvaiheen kesto oli 30 minuuttia, ja tiedot päivittyivät 5 minuutin välein.
Näin ollen simulaatiota ei voi aloittaa tyhjästä jokaisen tietopäivityksen jälkeen.
Ratkaisuna tähän he käyttivät niin sanottua eteenpäin rullaavan aikahorisontin (engl.
rolling horizon) menetelmää dynaamisen sijoittelun kanssa. Tekijöiden mukaan
rullaavassa horisontissa dynaamisen sijoittelun tulos tallennetaan lämmittelyvaiheen
jälkeen, ja tulosta hyödynnetään uusien tietojen kanssa.

PTV Optima hyödyntää tuotekuvauksen[66] mukaan pohjana keskimääräistä
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liikennemallia, jonka käyttäjän tulee laatia liikenteensuunnitteluohjelmistolla. Ku-
vauksen mukaan Optima yhdistää tämän pohjamallin reaaliaikaiseen liikennetietoon,
jolloin saadaan tulokseksi nykyhetkeä kuvaava malli. Optimassa on myös ohjelmoin-
tirajapinta, jonka avulla ohjelmaan voi syöttää reaaliaikaista liikennetietoa, kuten
liikennemääriä, FCD-dataa ja valo-ohjauksen tilatietoja. Ohjelmistoon on toteutettu
valmis tuki esimerkiksi TomTomin ja HEREn rajapinnoille.

2.4.3 Ajantasainen simulaatio

Hunter et al. [67] ovat vertailleet Vissim-simulaation avulla reaaliaikaisen datankeräy-
saikavälin vaikutusta liikennesimulaation tarkkuuteen. Testattuja aikavälejä olivat 1,
10, 30, 60 ja 300 sekuntia. Heidän mukaansa lyhyellä aikavälillä saavutetaan tarkem-
pi kuvaus oikeasta tilanteesta kuin pidemmällä aikavälillä. Aikavälien vaikutusten
erojen kerrottiin olevan suurin ruuhkattomassa tilanteessa, kun taas ruuhkassa erot
olivat pieniä.

Hunter et al. käyttivät tutkimuksessaan kahden eri tason simulaatiota, joiden
rajalla mitattiin liikennemääriä. Simulaatioalueena he käyttivät Yhdysvalloissa sijait-
sevan Georgia Institute of Technology -kampuksen aluetta. Kerätty data syötettiin
eri aikaväleillä sisempään simulaatioon, joka kattoi kaksi risteystä. Tutkimuksessa
ei kuitenkaan käytetty reaaliaikaista dataa, vaan oletuksena oli, että sisempään si-
mulaatioon syötetty liikennemäärädata olisi saatavilla reaaliajassa oikean maailman
mittauspisteistä. Sisempi simulaatio käytti mikroskooppista ja ulompi mesoskooppista
simulaatiota. Liikenteen kysyntä oli mallinnettu Vissimin matkaketjuominaisuudella.
[67] Matkaketjuominaisuudelle kuvataan esimerkiksi matkan reittipisteet ja lähtöajat,
joiden pohjalta simulaattori sijoittelee liikenteen tieverkolle dynaamisesti[63].

Kosonen et al. [68] tutkivat liikennetilanteen simulointia ajantasaisesti. Tiedon-
siirtoa varten he muodostivat reaaliaikaisen yhteyden liikennevalojärjestelmään VPN-
yhteyden (Virtual Private Network [69]) kautta yhteistyössä liikennevalotoimittajan
kanssa. Tämän avulla he pystyivät syöttämään simulaatiomalliin ajoneuvon aina,
kun ilmaisinpulssi havaittiin.

Kososen et al. [68] mukaan useampaa risteystä simuloitaessa mallin sisäinen
liikennemäärä muuttuu virheelliseksi ajan myötä. Syiksi kerrottiin liikenteen sa-
tunnaisvaihtelu ja virheelliset kääntymistodennäköisyydet. Ratkaisuna he jakoivat
simulaation osiin sink&source-menetelmällä. Menetelmässä poistettiin kaikki mittaus-
pisteeseen tulevat ajoneuvot, ja ajoneuvot generoitiin uudelleen havaitun lukumäärän
mukaan. Tämän hyödyiksi he kertoivat, että risteykset voidaan kalibroida suoritta-
matta mittauksia maastossa. Haittapuoleksi he mainitsivat, että menetelmä muodosti
epäjatkuvuuskohdan simulaation osien välille. Epäjatkuvuuskohdan kerrottiin ai-
heuttavan virhettä, ja tulevaisuuden tavoitteena heillä oli yhtenäistää malli. Tekijät
hyödynsivät myös jonoilmaisinta siten, että jos simulaatiossa oli jonoilmaisimen pääl-
lä ajoneuvo ja todellisuuden sensoriarvon mukaan ei, niin mallissa ollut ajoneuvo
poistettiin. Tämän kerrottiin vähentävän malliin ajan myötä kertyvää virhettä.

Reaaliaikaista liikennesimulaatiota on käsitelty myös Onnimanni-tutkimuksessa[42].
Koealueena tutkijoilla oli osa Helsingin Ruoholahdesta. Tekijät syöttivät malliin ajo-
neuvoja alueen reunoilla aina, kun ajoneuvo havaitaan. Tutkimuksessa reaaliaikaiset
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tiedot haettiin simulaatioon noin viisi kertaa sekunnissa. Onnimanni-tutkimuksessa
käytettiin yhtenäistä liikennemallia, joka kattoi mallinnettavan alueen.

Onnimanni-tutkimuksen [42] mukaan mallinnettavan alueen reunoilla on tärkeää
tietää liikennemäärä tarkasti. Syynä on se, että liikenteen kokonaismäärä mallin
sisällä pysyisi todenmukaisena. Alueen sisällä olevia ilmaisimia käytettiin mallin kor-
jaamiseen jatkuvasti eli kalibrointiin. Heidän mukaansa malliin saapuvan liikenteen
lisäksi tarvitaan tietoa muun muassa ajoneuvotyypeistä, liikenteen ohjauksesta ja
liittymien tilasta. Jos näitä ei saada reaaliaikaisesti, ne täytyy kirjoittajien mukaan
muodostaa erillisellä analyysillä. Tutkimuksessa esimerkiksi estimoitiin kääntymisto-
dennäköisyydet keskimääräisen tilanteen pohjalta, koska niitä ei saatu reaaliaikaisesti.

Simulaation lisäksi tutkijoilla oli erillinen liikennetilanteen analysaattori, jonka
avulla he kalibroivat liikennemallia. Analysaattori luokitteli liikennetilanteen karkeal-
la tasolla, ja tulosta vastaava tilanne syötettiin takaisin simulaattoriin. Analysaattorin
jatkokehitysmahdollisuudeksi kerrottiin tasojen tarkentaminen. [42]

2.4.4 Liikennedatan laatu

Lopes et al. [70] tutkivat liikennedatan keruuta ja siihen liittyvää datankäsittelyproses-
sia. He esittelevät systemaattisen tavan mitata, tarkistaa ja korjata liikenteen dataa.
Heidän mukaansa liikenteen informaatiojärjestelmien toimittajien avainongelma on
yhdistää dataa useista eri lähteistä sopivimmalla tavalla.

Kirjoittajat erittelevät datankäsittelyprosessin neljään vaiheeseen: datan keruu,
esikäsittely, datafuusio sekä tiedon louhinta ja tiedonsiirto. Heidän mukaansa liiken-
nedata on herkkää kohinalle, sillä dataa on runsaasti ja se voi olla peräisin useista
eri lähteistä sekä mittausmenetelmistä. Ongelmakohtia voivat olla esimerkiksi datan
puuttuminen, mittausvirheet, sensorien hajoaminen ja tiedonsiirtoyhteyden ongelmat.
Tutkijoiden mukaan heikkolaatuinen data voi johtaa heikkolaatuiseen tulostenkä-
sittelyyn ja johtopäätöksiin riippumatta siitä, miten dataa sovelletaan keräämisen
jälkeen. [70]

Treiber et al.[71] mainitsevat eräiksi liikennedatan ongelmiksi hajanaisuuden (engl.
sparseness) ja kohinan. Hajanaisuudella he tarkoittavat joko kiinteiden ilmaisimien
välistä suurta etäisyyttä tai FCD:n tapauksessa sijaintitietoja lähettävien ajoneuvojen
suhteellista vähäisyyttä. Kohinaa on heidän mukaansa erityyppistä, kuten ilmaisimien
mittausvirheet tai se, että yksittäinen auto ei välttämättä edusta hyvin ympärillä
olevaa liikennettä. He ehdottavat erääksi kehitysmenetelmäksi kiinteän datan ja
FCD-datan yhdistämistä.

Innamaan et al. [72] mukaan ajantasaisen liikennemallin tulisi olla vakaa ja
tarkistaa datan laatu. He kertovat, että mallille saapuva data voi olla osittaista,
virheellistä ja saapunut viiveellä. Nämä voivat johtaa virheelliseen kuvaan ja sitä
kautta virheellisiin päätöksiin.

2.4.5 Liikenteen ennustaminen

Friso et al. [73] vertailivat lyhyen ajan liikenne-ennusteisiin soveltuvia menetelmiä.
He käyttivät induktiosilmukoiden dataa Alankomaiden Rotterdamissa. Mittaustu-
loksista he laskivat 10 minuutin liukuvan keskiarvon poistaakseen kohinaa. Tämän
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syyksi kerrottiin, että minuutin tarkkuudella arvot vaihtelevat liikaa, ja lisäksi osa
heidän mukaansa lupaavista menetelmistä olettaa kohinatonta dataa. Vertailtavia
menetelmiä olivat esimerkiksi stationaarinen (edellinen mittauslukema), historiallinen
keskiarvo, neuroverkko, NLM (neighborhood link method) ja SARIMA (Seasonal
Auto-Regressive Integrated Moving Average).

Frison et al. [73] tutkimustulosten mukaan parhaita menetelmiä olivat NLM ja
SARIMA, kun taas neuroverkko todettiin huonoimmaksi vaihtoehdoksi. Kuitenkin
yksinkertainen stationaarinen menetelmä eli edellisen mittauslukeman säilyttäminen
toimii tutkimuksen mukaan hyväksyttävästi, kun ennustettava aikaväli on korkeintaan
kymmenen minuuttia. Stationaarisen menetelmän kerrotaan kuitenkin olevan herk-
kä virheille. Historiallisen keskiarvon todetaan olevan hyvä lähtökohta ennusteelle,
mutta se ei kuitenkaan ole hyödyllinen nykyisen tai lähitulevaisuuden liikennetilan-
teen tarkasteluun. Tutkijat havaitsivat myös, että yli tunnin ennusteajoilla mikään
vertailluista menetelmistä ei erottunut historiallisen datan käytöstä.

Innamaa et al. [74] käsittelivät liikennemäärän ja nopeuden ennustamista lyhyellä
aikavälillä. He tutkivat, miten eri tekijät vaikuttavat ennusteisiin. He esittivät oman
mallinsa, jota he vertasivat naiiviin malliin. Kirjoittajat käyttivät kolmea eri päi-
vätyyppiä: arki, lauantai ja sunnuntai. Jokaiselle tyypille laskettiin keskimääräinen
liikennemäärä ja keskinopeus viiden minuutin jaksoissa. Tutkimuksessa he havaitsi-
vat, että liikennemäärää oli helpompi ennustaa kuin nopeuksia. He myös totesivat,
että liikenneinformaatio- ja liikenteenhallintajärjestelmien tulee toimia ennakoivasti.
Tutkimuksessa myös havaittiin, että kellonaika- ja päivämäärätietojen käyttäminen
lisäsyötteenä ei parantanut ennusteen tarkkuutta. Tutkijat kuitenkin korostavat,
että heidän käyttämänsä aineisto oli puutteellinen ja pieni, mikä saattaa heidän
mukaansa vaikuttaa tuloksiin.

Myöhemmin Innamaa et al. [75] tutkivat Kehä III:n matka-aikaennustetta. Tutki-
muksen mukaan ennusteen kannattaisi ottaa huomioon myös kelitiedot. Osa alhaisen
nopeuden havainnosta nimittäin johtui heidän mukaansa ajokelistä eikä liian suuresta
kysynnästä.

Ruuhkien ennustamista on viime aikoina selvittänyt myös Liikennevirasto yh-
dessä eri yritysten kanssa [76][77]. Heidän käyttämänsä menetelmä on tilastollinen,
ja sen kerrotaan perustuvan lineaariseen regressionanalyysiin. Mallissa hyödynne-
tään Liikenneviraston avointa LAM-dataa keskinopeuden muutoksien ennustamiseen.
Lisäksi malli käyttää liikenteen sääasematietoja ja kalenteritietoja. Mallia on so-
vellettu kahdella LAM-pisteellä Kehä III:lla, mutta tavoitteeksi kerrotaan mallin
laajentaminen yleisemmäksi ja itseoppivaksi, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää millä
tahansa pisteillä. Menetelmän kerrotaan pystyvän ennustamaan säännölliset ruuhkat
melko luotettavasti, mutta tekijöiden tavoitteena on havaita myös epäsäännöllisiä
häiriöitä, kuten kolareita. Mahdollisiksi sovelluskohteiksi kerrotaan esimerkiksi liiken-
teen ohjaaminen vaihtoehtoisille reiteille tai ruuhkien estäminen valo-ohjauksella tai
vaihtuvilla nopeusrajoituksilla.
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2.5 Koordinaattijärjestelmät
Paikkatiedon, kuten liikennetietojen, hyödyntämiseksi tarvitaan eri koordinaattijär-
jestelmiä ja mahdollisesti muunnoksia niiden välillä. Tässä diplomityössä keskitytään
erityisesti Suomessa käytössä oleviin koordinaattijärjestelmiin. Monissa koordinaatti-
järjestelmissä maapallo esitetään navoilta litistyneenä pyörähdysellipsoidina [78].

Koordinaattijärjestelmiä on sekä taso- että geodeettisia järjestelmiä. Geodeet-
tiset koordinaatit sisältävät kaksiulotteisessa tapauksessa leveys- ja pituusasteet,
joiden lisäksi kolmiulotteisessa tapauksessa on myös korkeus. Tasokoordinaattijärjes-
telmä on kaksiulotteinen koordinaattijärjestelmä, joka muodostetaan projisoimalla
kaksiulotteiset geodeettiset koordinaatit tasolle käyttäen karttaprojektiota. [79]

GPS-satelliittipaikannus käyttää Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämää
WGS84 (World Geodetic System 1984) -koordinaattijärjestelmää. Suomessa sen
sijaan käytetään EUREF-FIN-järjestelmää, joka pohjautuu Eurooppalaiseen ETRS89
(European Terrestrial Reference System 89) -järjestelmään. Geodeettisen laitoksen
tiedotteen mukaan käytännön mittauksissa WGS84-koordinaatteja voidaan pitää
yhteensopivina EUREF-FIN-koordinaattien kanssa. [78]

Karttaprojektio on menetelmä, jolla kuvataan maapallon kolmiulotteinen pinta
kaksiulotteiselle tasolle. Karttaprojektiot aiheuttavat kuitenkin vääristymiä välimat-
koihin, pinta-aloihin, muotoihin ja suuntiin. Tämä johtuu siitä, että kaarevaa pintaa
ei voida projisoida virheettömästi tasolle. Vääristymien vuoksi eri käyttötarkoituksiin
on erilaisia maailmanlaajuisia ja paikallisia karttaprojektioita. [78]

Karttaprojektioita ovat esimerkiksi lieriö-, taso- ja kartioprojektiot. Geodeettisen
laitoksen mukaan Suomessa näistä käytetään tyypillisesti poikittaista lieriöprojektio-
ta, koska se soveltuu hyvin kuvaamaan pitkiä pohjois-eteläsuunnassa olevia alueita.
Kuvassa 5 on esitetty havainnekuva poikittaisesta lieriöprojektiosta ja yhdestä pro-
jektiokaistasta. [78]

Lieriöprojektiossa taso voi joko sivuta tai leikata ellipsoidin pintaa, ja näitä
projektioita voidaan hyödyntää käyttötarkoituksesta riippuen. Tasoa sivuavan pro-
jektion nimi on Gauss-Krüger, ja leikkaavan projektion nimi on UTM (Universal
Transverse Mercator). Kuvassa 6 on havainnollistettu näiden projektioiden eroja.
Gauss-Krüger-projektio on tarkin keskimeridiaanilla, kun taas UTM:llä virhe pienenee
keskimeridiaanilta kohti leikkauskohtia, joiden jälkeen virhe suurenee. Keskimeridi-
aani on projektiokaistan keskellä oleva pituuspiiri. Kapeassa projektiokaistassa on
pienempi virhe kuin leveässä, mutta kapea projektiokaista esittää pienemmän alueen,
jolloin projektiokaistaa joutuu vaihtamaan useammin. [78]

Geodeettinen laitos suosittelee tiedotteessaan[78], että Suomessa käytetään valta-
kunnallisella tasolla EUREF-FIN:iin liittyvistä karttaprojektioista ETRS-TM35FIN
(European Terrestrial Reference System - Transverse Mercator) -tasokoordinaatistoa.
Paikallisiin tehtäviin voidaan tiedotteen mukaan käyttää myös ETRS-GKn-tasokoor-
dinaatistoja, jos tehtävä vaatii suurta tarkkuutta.

ETRS-TM35FIN-koordinaatiston nimessä ETRS on geodeettinen datumi, TM
on projektion tyyppi, 35 on käytetyn UTM-projektiokaistan numero ja FIN tar-
koittaa, että projektiokaistan leveys poikkeaa UTM-standardista [78]. Datumi on
geoinformatiikan sanaston [31] mukaan "parametri tai parametrijoukko, joka mää-
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rittelee koordinaatiston origon, mittakaavan ja orientaation". UTM:ssä projektio-
kaistan leveys on 6°, kun taas ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa leveys on 14°.
ETRS-GKn-tasokoordinaatistoissa käytössä on Gauss-Krüger-projektio, jossa n on
keskimeridiaanin asteluku. ETRS-GKn:ssä käytetään 1° levyistä projektiokaistaa.
[78]

ProjektiokaistaLieriö

Keski-
meridiaani

Päivän-
tasaaja

Ellipsoidi

Kuva 5: Havainnekuva karttaprojektiosta. Mukaelma Häklin et al. [78, s. 8] kuvasta.
Suomen ääriviivoihin on käytetty Tilastokeskuksen avointa dataa [80].

Maapallon pinta

Maapallon pinta

Keskimeridiaani

Karttataso
Gauss-Krüger

UTM
Karttataso

Kuva 6: Havainnekuva Gauss-Krüger- ja UTM-projektioiden virheistä keskimeridiaanin
ympärillä. Kuvassa nuolen pituus kuvaa virheen suuruutta. Mukaelma Häklin et al.
[78, s. 8] kuvasta.
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytettävä liikennedata-aineisto ja menetelmät
aineiston hyödyntämiseen. Menetelmiin kuuluvat datan kerääminen dataa tarjoavilta
tahoilta ja datan syöttäminen liikennesimulaatioon. Tätä varten kuvataan myös
käytetty simulaatioympäristö.

3.1 Liikennedatan valinta
3.1.1 Koealueen valinta

Tutkimuksessa pyrittiin käyttämään koealuetta, jolla tulisi olla kattavasti havain-
tolaitteita. Esimerkiksi Bazzanin et al. [10, s. 9] tulosten pohjalta vaikuttaa siltä,
että etenkin risteyksiä sisältävän tiealueen mallinnukseen tarvittaisiin reaaliaikaista
liikennevalodataa. Sen sijaan vähemmän risteyksiä ja liikennevaloja sisältäviä teitä
voisi olla mahdollista mallintaa yksinkertaisemmin.

Kuten aiemmassa kappaleessa 2.4 on mainittu, Onnimanni-tutkimuksen [42]
mukaan on tärkeää, että liikennemäärä tunnetaan tarkasti mallinnettavan alueen
reunoilla. Liikennemäärää voitaisiin periaatteessa hyödyntää samaan tapaan myös
tässä työssä, mikäli sopiva alue pystytään rajaamaan. Kappaleessa 2.1 mainituista
keruumenetelmistä liikennemäärää pystyvät mittaamaan esimerkiksi induktiosilmu-
kat, infrapunamittarit ja videokuvan tunnistus esimerkiksi tien varressa olevassa
tolpassa[1]. Sen sijaan kerrotaan, ettei FCD-data tarjoa liikennemäärätietoja[1].

Näin ollen esimerkiksi induktiosilmukoihin perustuvia Liikenneviraston LAM-
asemia voitaisiin hyödyntää liikennemäärien tietolähteenä. Myös liikennevalojärjestel-
mistä on mahdollista saada liikennemäärätietoja. Toisaalta ainoastaan Tampereella
on saatavilla avoin liikennevalorajapinta, joten muilla alueilla tulisi tehdä yhteistyötä
liikennevalotoimittajien kanssa.

Koealueeksi ajateltiin pääkaupunkiseutua, jossa on useita LAM-asemia. LAM-
asemien sijainteja tarkastellessani kuitenkin huomasin, että LAM-asemat ovat suh-
teellisen kaukana toisistaan etenkin pääkaupunkiseudun ja suurimpien taajamien
ulkopuolella. Asemia on lähinnä suurimmilla teillä, eikä esimerkiksi risteyksissä jo-
kaisessa suunnassa. Tällöin muiden datalähteiden osuus korostuu. Koko Suomen ja
vertailuna Helsingin seudun LAM-asemien sijainteja on esitetty kuvassa 7. LAM-
asemien avulla on hankala rajata koealuetta, jonka kaikilla reunoilla olevilla linkeillä
olisi asema. Asemien hajanaisuus ja keskittyminen pääteille tuleekin ottaa huomioon
mallinnuksessa. Odotettavissa on, että koealue rajoittuu ilmaisimien läheisyyteen.

Työn osana tehtiin pieniä koesimulaatiota, joiden avulla testattiin simulaatioon
syötettyä liikennedataa. Nämä mallit eivät olleet tarkkoja malleja, vaan niitä käy-
tettiin sen toteamiseen, että malliin tulee määriteltyä dataa ja että se päivittyy
oikein. Jatkotutkimuksena mallia voitaisiin tarkentaa kalibroimalla esimerkiksi kään-
tymistodennäköisyyksiä tai hyödyntämällä liikennesuunnitteluohjelmistosta tuotua
liikennematriisia.

Koesijainniksi pyrittiin löytämään paikka, jossa voisi hyödyntää sekä WebSocket-
että HTTP-rajapintoja. Alueella tulisi siis olla reaaliaikaisessa tilassa olevia LAM-
asemia, mutta osa asemista voi olla myös 5 minuutin välein päivittyviä. Sijainniksi
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Kuva 7: LAM-asemien sijainnit ja päivitysvälit. Pohjana on Maanmittauslaitoksen
taustakartta [81].

valikoitui Turunväylän ja Kehä I:n risteys Espoon Leppävaarassa, jossa oli yksi reaa-
liaikainen asema. Valitettavasti mallinnetun alueen sisälle jäi yksi suunta ja liittymiä,
joilla ei ollut LAM-asemia. Näin ollen näiden osuuksien liikenne jäi tuntemattomaksi
pelkillä LAM-asemien tiedoilla. Tässä tilanteessa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää
muita datalähteitä.

Toisaalta Tampereella on saatavilla sekä liikennevalorajapinta että LAM-asemia,
joiden tietoja yhdistämällä voisi olla mahdollista saada maantieteellisesti tiheämpää
dataa kuin vain yhtä datalähdettä käyttämällä. Digitrafficin metadatasta havaitsin
myös, että suurin osa Tampereen alueen LAM-asemista toimii reaaliaikaisessa tilassa.
Tämä edesauttaisi yhteiskäyttöä, sillä liikennevalorajapinta päivittyy tiheämmin kuin
ei-reaaliaikaiset LAM-asemat.

Vertaamalla Tampereen rajapinnan antamaa dataa metatietoihin huomasin, että
kaikkien liikennevalorajapinnassa olevien risteyksien paikkatietoja tai risteyskuvia ei
ole saatavilla. Toisaalta Tampereen liikennevalorajapinnassa ei ole tarkempaa tie-
toa liikennevalolaitteiden tarkemmasta tilasta tai kierrosta. Jokaiselle opastimen eri
värille on rajapinnan kuvauksen mukaan monta eri tilaa, mutta niiden tarkempia tar-
koituksia ei kuitenkaan ole dokumentoitu. Lisäksi käytössä on paikkatietorajapinnan
ilmaisimien metatietojen mukaan joukkoliikenne-etuuksia.

Havaitsin, että Liikenneviraston tierekisteri sisältää hieman laajemmin keskivuo-
rokausiliikennetietoja kuin Digiroad etenkin valtateiden liittymissä. Lisäksi esimer-
kiksi kaupungit, kuten Espoo[82], tarjoavat karttoja, joissa on esitetty keskivuoro-
kausiliikenne sekä visuaalisesti että lukuina. Tällainen esitystapa vaatii kuitenkin
manuaalista tarkastelua, sillä se ei ole helposti luettavissa koneellisesti.
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3.1.2 Rajapintojen päivitysvälit

Nykyisiä avoimia rajapintoja tarkastellessani havaitsin, että niillä ei ole mahdol-
lista toteuttaa Onnimannin kaltaista yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella tapahtu-
vaa syöttöä. Avoimet rajapinnat eivät joko päivity tarpeeksi useasti tai ne eivät
sisällä esimerkiksi kaistakohtaista informaatiota. Esimerkiksi Tampereen rajapinta
tarjoaa ilmaisinkohtaisia tietoja liikennevaloristeyksistä, mutta ne päivittyvät vain
minuutin välein. Tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla kaikille ilmaisimille, jotka on
esitetty risteyskuvissa. Toisaalta osa Digitrafficin LAM-tiedoista päivittyy ajoittain
alle sekunnin välein, mutta tiedot ovat koosteita kaikilta yhden suunnan kaistoilta
lyhyimmillään viimeisen viiden minuutin ajalta.

Liikenneviraston avoimen datan asiantuntija Tomi Lapinlampi kertoi sähköposti-
keskustelussa 12. helmikuuta 2018, että heillä on ollut jo pitkään tavoitteena jakaa
reaaliaikaista LAM-raakadataa Digitrafficin kautta. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan
hänen mukaansa ole ollut teknisesti mahdollista, mutta hän toivoi, että jakelu voisi
alkaa vuoden 2018 aikana. Reaaliaikaisen LAM-raakadatan tekniseksi jakelumenetel-
mäksi hän ennusti MQTT:tä WebSocketin päällä.

Toisaalta ajantasainen ajoneuvokohtainen mittaustieto on mainittu Digitraffic-
järjestelmän tavoitetilaksi järjestelmän esiselvityksessä[61, s. 57] jo vuonna 2004.
Tällä mittaustiedolla selvitys tarkoittaa jalostamatonta ajoneuvokohtaista rivitietoa.

Aiemman asiantuntijan kommentin perusteella tässä työssä olisi hyödyllistä tutkia
myös reaaliaikaisen LAM-raakadatan käyttömahdollisuuksia, vaikka kirjoitushetkellä
tiedot päivittyvätkin vain vuorokauden välein. Näin ollen toteutin ohjelman, joka
hyödyntää historiallista raakadataa liikennesimulaatiossa. Toteutuksesta kerrotaan
tarkemmin kappaleessa 3.6. Mikäli tulevaisuudessa reaaliaikaista raakadataa ale-
taan jaella vastaavassa muodossa, niin sitä voitaisiin hyödyntää muutoksin myös
historialliselle raakadatalle toteutetun ohjelman kanssa.

3.1.3 Liikennesijoittelu

Liikennemalliin vaadittava data riippuu myös käytettävästä liikenteensijoittelume-
netelmästä. Työssä käytettävä Vissim sisältää sekä staattisen että dynaamisen lii-
kenteen sijoittelumenetelmän (engl. traffic assignment). Staattisessa menetelmässä
ajoneuvojen reitit määritellään manuaalisesti ja ajoneuvot syötetään simulaatioon
tietyillä tieosuuksilla. Tällöin määritellään vaihtoehtoisten reittien väliset suhteelliset
liikennemäärät. Dynaamisessa menetelmässä sen sijaan määritellään liikennematriisi,
joka kuvaa kuinka paljon liikennettä eri lähtöpaikkojen ja määränpäiden välillä kul-
kee. Dynaamisella menetelmällä Vissim-simulaattorissa liikenne alkaa ja päättyy niin
kutsutuista pysäköintialueista, joista kukin kuuluu tietylle alueelle. Jokaista aluetta
vastaa yksi liikennematriisin rivi ja sarake. [63]

Käsiteltävä aikaväli vaikuttaa siihen, mikä sijoittelumenettely on soveltuva. Bazza-
nin et al. [10, s. 37] mukaan dynaamista sijoittelua tarvitaan lyhyen aikavälin mallinta-
miseen. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, ettei staattinen sijoittelu ota huomioon
liikennevirran vaihtelua ajan funktiona. Tämän perusteella tässä työssä tulisi käyttää
dynaamista sijoittelumenetelmää. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin, mistä saataisiin
reaaliaikaista tilannetta kuvaava liikennematriisi.
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Liikennematriisi olisi mahdollista arvioida FCD-datan avulla [1], jos sopivaa dataa
olisi saatavilla. Esimerkiksi matkapuhelinverkkojen FCD-dataa voisi tarjota aiemmin
käsitelty Telian Crowd Insights -palvelu. Palvelun esittelysivustolla[36] esitetään mat-
kapuhelinten liikkumismääriä eri kuntien välillä. Jos vastaavan analyysin voi tehdä
tarkemmalla ruudukkotasolla, niin sitä voisi mahdollisesti hyödyntää liikennematrii-
sin laatimisessa. Palveluesittelyn mukaan palvelu voi myös erottaa liikkumismuodon,
joten joukosta voitaisiin karsia esimerkiksi jalan kuljetut matkat. Toisaalta kuvaus
ei kerro, kuinka tarkasti eri liikkumismuotojen tunnistus tapahtuu. Kuten aiemmin
on mainittu, myös Herellä on palvelu[34], joka tarjoaa tietoa alueellisista liikkeistä,
mutta palvelu ei kata Suomea.

Jos reaaliaikaista ajoneuvojen reittitietoa ei ole saatavilla, niin tässä työssä voitai-
siin käyttää pohjana staattista pitkän aikavälin keskimääräistä liikennematriisidataa.
Tällöin staattista dataa täydennettäisiin reaaliaikaisella liikennemäärädatalla. Simu-
laation tarkkuuden kannalta tällöin olisi ongelmallista, että liikennematriisi kuvaisi
keskimääräistä tilannetta, mutta reaaliaikaisen datan edustama tilanne voi olla
erilainen. Esimerkiksi ajoneuvojen käyttämät reitit voivat erota näissä tilanteissa
paikallisen häiriön vuoksi. Toisaalta esimerkiksi PTV Optima[66] hyödyntää kes-
kimääräistä liikennematriisia, jota se kalibroi reaaliaikaisen liikennedatan, kuten
liikennemäärien ja FCD-datan, avulla.

Jos keskimääräinen liikennematriisi saadaan luotua, niin eräs mahdollisuus olisi
korjata matriisi reaaliaikaista tilannetta vastaavaksi induktiosilmukoiden tulosten
perusteella. Vissim-simulaattori sisältää tätä varten ominaisuuden, jolle syötetään
liikennematriisi ja laskentatiedot eri tielinkeille. Manuaali kuitenkin toteaa, ettei
tämä menetelmä mahdollista liikennematriisiin luomista tyhjästä, vaan se tarvit-
see realistisen matriisin lähtötiedoksi. Jos matriisin korjausta ei voida suorittaa
simulaation aikana, niin eräs mahdollisuus olisi toteuttaa aiemmin käsitellyn rullaa-
van horisontin kaltainen ratkaisu. Matriisin korjausta ei manuaalin mukaan tulisi
käyttää esimerkiksi silloin, jos simulaatiossa on käytetty matriisin lisäksi matkaket-
juja kysynnän mallintamiseen tai jos simulaatioon on lisätty yksittäisiä ajoneuvoja
ohjelmointirajapinnan kautta. [63]

3.2 Tieverkon mallinnuksen data
Toteutin simulaatioalueen tieverkoston simulaattoriin käsin käyttämällä ilmakuvaa
pohjana. LAM-asemien maantieteelliset sijainnit haettiin Digitrafficin metadatan
kautta, ja niitä vastaavat ajoneuvosyötöt asetettiin tieverkolle karttakuvaan ver-
taamalla. Ajoneuvosyötöt ovat Vissim-simulaattorissa tielinkille sijoitettavia linjoja,
joista ajoneuvot syötetään mallin tieverkolle. LAM-rajapinnan tiedoissa paikkatieto
on kuitenkin ilmoitettu vain yhtenä pistemäisenä sijaintina eikä esimerkiksi yksittäi-
siä ilmaisimia ole ilmoitettu. Tämä aiheutti epäselvyyttä silloin, kun LAM-aseman
ilmaisimia on useilla ajoradoilla etenkin, kun kaistojen lukumäärää ei ole ilmoitettu
metadatassa tai Digiroad-aineistossa.

Jälkikäteen selvisi, että Vissim-simulaattoriin olisi voitu myös ladata paikkatietoja
esimerkiksi ESRI Shapefile -muodossa. Näin ollen esimerkiksi Digitrafficin metadata
voitaisiin muuntaa rajapinnan tarjoamasta GeoJSON-muodosta Shapefile-muotoon
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ulkoisella ohjelmalla, kuten QGIS:llä. Tällöin asemat näkyisivät Vissimissä suoraan,
jolloin niiden sijoittaminen malliin olisi helpompaa. Myös taustakuvia olisi mahdol-
lista ladata helpottamaan tieverkon mallinnusta. Lisäksi tieverkko voitaisiin simu-
laattorin manuaalin mukaan tuoda ulkoisesta liikenteen suunnitteluohjelmistosta[63].
Uutta mallia tehdessä kannattaisi hyödyntää näitä ominaisuuksia.

Ulkoisia paikkatietoja käytettäessä tulee huomioida mahdollisesti poikkeavat koor-
dinaatistot. Esimerkiksi Digitrafficin metadata ilmoitetaan sekä ETRS-TM35FIN-
että WGS84 (World Geodetic System 1984) -koordinaatistoissa[19]. Sen sijaan Tam-
pereen liikennevalorajapinnan risteyskuvista osa on annettu ETRS-GK24/N2000
-taso- ja korkeuskoordinaatistossa, ja osassa on ilmoitettu vain mittakaava[22]. N2000
on eräs Suomessa käytössä olevista korkeusjärjestelmistä [78]. Lisäksi joidenkin Tam-
pereen liikennevalolaitteiden sijainnit on saatavilla rajapinnan kautta esimerkiksi
WGS84-koordinaatistossa. Toisaalta Vissimin koordinaatisto on manuaalin mukaan
tasokoordinaatisto eikä se ota eri projektioita huomioon [63]. Tällöin esimerkiksi
taustakarttaa käytettäessä etäisyyksien kerrotaan vääristyvän pitkillä etäisyyksillä
mallin koordinaatistoon verrattuna.

Eräs käsin mallintamisen vaihtoehto olisi hyödyntää valmista tieverkkoaineistoa
alueen mallintamiseen. Tämän hyötyinä olisi esimerkiksi vähempi käsityön määrä sekä
mahdollisesti tieverkon päivittäminen automaattisesti, kun siihen tulee muutoksia.
Toisaalta Bieker et al. [83] mainitsevat, että valmiin datan käyttäminen saattaa
vaatia muokkausta jälkikäteen.

Suomessa tieverkkoaineistona voisi olla OpenStreetMapin [84] lisäksi Liikenne-
viraston tarjoama Digiroad [29]. Digiroad-aineiston lisenssi on Creative Commons
Nimeä 4.0 Kansainvälinen. OpenStreetMap-aineisto on tuettuna ainakin PTV Visum
-mallinnusohjelmassa, josta se voitaisiin edelleen viedä Vissim-simulaattoriin. Rieck
et al. [85] ovat tutkineet OpenStreetMap-projektin liikennevalodatan hyödyntämistä
liikennesimulaatiossa. He havaitsivat tutkimuksessaan, että OpenStreetMap ei usein
sisällä tietoa kaistoista tai liikennevaloista.

Jos tieverkon mallintamiseen käytettäisiin Digiroad-aineistoa, niin esimerkiksi
LAM-asemat voitaisiin mallista riippuen sijoittaa tieverkolle automaattisesti lineaari-
sen referoinnin avulla. Tällöin yhdistettäisiin LAM-sijaintitietojen sisältämä tietoa
tieosuuksien tunnisteista ja suunnista Digiroadin vastaaviin tietoihin.

Kuvassa 8 on esimerkki tilanteesta, jossa valmis aineisto vaatisi muokkaamista
käsin. Kuva on Espoosta Turunväylän ja Kehä I:n liittymästä. Digiroadin tielinkit
haarautuvat vain yhdessä tietyssä kohdassa, kun oikeasti tie levenee jo aiemmin ja
kaistat ovat yhteydessä toisiinsa. Jos tällaisessa kohdassa käytettäisiin Digiroadin da-
taa sellaisenaan mikrotason simulaatiossa, niin ajoneuvot voisivat siirtyä rampille tai
siitä pois vain yhdessä pisteessä. Tämä eroaisi selkeästi todellisuudessa vallitsevasta
tilanteesta, jossa ajoneuvo voi vaihtaa kaistaa pidemmällä matkalla.

3.3 Liikennedatan keräysmenetelmät
Työssä kerättiin reaaliaikaista mittaustietoa LAM-asemilta Liikenneviraston avoi-
men Digitraffic-rajapinnan[19] kautta. Digitraffic-rajapinnan data oli saatavilla joko
HTTP:n tai WebSocketin avulla. Digitrafficin WebSocket-rajapinnalla oli mahdollista
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Kuva 8: Esimerkki Digiroadin linkkitiedon ja oikean tien eroavaisuuksista moottoritien
liittymässä. Tielinkkien värit kuvaavat linkkityyppiä, kuten moottoritien osaa, ramppia
tai kevyen liikenteen väylää. Pohjana on Espoon ortokuva vuodelta 2017 [86].

vastaanottaa yhdellä yhteydellä vain joko yhden tai kaikkien LAM-asemien tietoja.
Mikäli halutaan kerätä vain tiettyä LAM-asemien joukkoa, niin mahdollisuuksia on
joko vastaanottaa kaikkien asemien tietoja ja suodattaa niistä halutut asemat tai
vaihtoehtoisesti muodostaa jokaista asemaa varten uusi WebSocket-yhteys. Useam-
malla yhteydellä siirrettäisiin ainoastaan haluttujen LAM-asemien tietoja, mikä
vähentäisi tiedonsiirtoa. Haittapuolena kuitenkin on, että asiakasohjelman toteutus
monimutkaistuu useamman yhteyden samanaikaisen käsittelyn takia. Tässä työssä
toteutin aluksi yksinkertaisuuden vuoksi vain yhtä WebSocket-yhteyttä hyödyntävän
menetelmän. Koska ratkaisu käytti tarpeettoman paljon tiedonsiirtokaistaa, muutin
toteutuksen myöhemmin hyödyntämään useampaa yhteyttä.

Liikenneviraston HTTP-rajapinta säilytti LAM-mittaustiedot välimuistissa mi-
nuutin ajan, vaikka ilmaisimien data päivittyisi taustalla tiheämmin [19]. Osa LAM-
ilmaisimista päivittyi lähes reaaliaikaisesti alle minuutin viiveellä, mutta muiden
keräysaikaväli oli 5 minuuttia. Reaaliaikaisessa tilassa toimivien ilmaisimien tila
saatiin HTTP-rajapintaa tiheämmin käyttämällä WebSocket-rajapintaa.

Aiemmin kappaleessa 2.4 käsitellyn Hunterin et al. [67] tulosten pohjalta vai-
kuttaisi siltä, että tässä työssä tulisi käyttää mahdollisimman tiheästi päivittyvää
datalähdettä. Esimerkiksi Liikenneviraston Digitraffic-palvelussa[87] tämä tarkoit-
taisi WebSocket-rajapinnan käyttämistä harvemmin päivittyvän HTTP-rajapinnan
sijaan. Myös hyödynnettävien LAM-ilmaisimien tulisi olla reaaliaikaisesti päivittyviä.

Kuten aiemmin todettiin, Frison et al. [73] mukaan alle 10 minuutin aikavälillä
voidaan lyhyen aikavälin ennusteena käyttää suoraan edellistä mittausarvoa hyväk-
syttävällä tarkkuudella. Käytin työssäni tätä tapaa menetelmän yksinkertaisuuden ja
tietojen lyhyen päivitysaikavälin vuoksi. Mikäli tavoitteena olisi ennustaa liikennettä
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kymmentä minuuttia pidemmälle, tulisi tarkemman tuloksen saamiseksi käyttää eri
menetelmää.

Liikenneviraston historiallinen LAM-raakadata jaettiin CSV-muodossa (Comma
Separated Value). Datasta on ote taulukkomuotoon muotoiltuna taulukossa 2. Datas-
sa yksi rivi vastaa yhtä ajoneuvoa. Taulukossa arvojen välistä on poistettu CSV:ssä
käytetty erotinmerkki (;) ja lisätty tyhjää tilaa selkeyden vuoksi. Sarakkeiden selit-
teet on haettu LAM-raakadatan kuvaussivustolta [20], ja niitä on hieman lyhennetty.
Tiedostot oli jaoteltu hakemistoihin ELY-keskusten mukaan, ja jokaista päivää ja
LAM-asemaa kohti oli oma tiedostonsa. LAM-raakadataa haettaessa täytyi tietää
aseman tunnus, vuosi, ELY-keskuksen numero ja se, kuinka monennelle päivälle
tiedot halutaan vuoden alusta laskettuna.

Taulukko 2: Ote LAM-raakadatasta taulukoksi muotoiltuna.
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116 18 32 14 59 56 99 3.80 6 2 1 53 0 5399699 169 0
116 18 32 14 59 58 99 3.40 2 1 1 45 0 5399899 427 0
116 18 32 14 59 58 99 3.80 6 2 1 50 0 5399899 174 0
116 18 32 15 0 0 96 3.80 6 2 1 52 0 5400096 169 0
116 18 32 15 0 2 46 4.00 6 2 1 48 0 5400246 123 5399499
116 18 32 15 0 3 99 5.00 6 2 1 48 0 5400399 123 5399499
116 18 32 15 0 4 17 3.80 3 1 1 63 0 5400417 1190 0
116 18 32 15 0 4 6 3.80 6 2 1 48 0 5400406 -1 5399499

LAM-raakadatan esittelyn yhteydessä viitattiin Digitrafficin metadataan LAM-
asemien tietoja varten, mutta metadata ei sisällä tietoa esimerkiksi kaistojen luku-
määristä suunnittain. Näin ollen kaistojen lukumäärä täytyi päätellä esimerkiksi
datasta itsestään. Vaihtoehtoinen tapa olisi hakea kaistatieto muusta lähteestä, ku-
ten Digiroadista tai manuaalisesti ilmakuvasta. Valitettavasti Digiroadin tietolajien
kuvauksen[29] mukaan suuntakohtaista tietoa kaistojen lukumäärästä ei kuitenkaan
vielä ylläpidetä, eikä se ole mukana julkaisussa 1/2018. Lisäksi kaistatietoja ei ole
kuvauksen mukaan ilmoitettu liittymien ryhmittymiskaistoille.

Digiroadin kaltainen ajoratakohtainen malli ei riitä mikroskooppiseen simulaa-
tioon. Esimerkiksi Digitraffic-järjestelmän esiselvitys[61] käsittelee tarkempaa kaista-
kohtaista mallia. Jotkin kunnat, kuten Vantaa, tarjoavat avoimena datana paikka-
tietoa, jossa liikenneväylien keskilinjoja on kaistakohtaisella tarkkuudella. Mikros-
kooppisessa simulaatiossa tieverkon tietomallin täytyisi kuitenkin sisältää esimerkiksi
tieto siitä, missä kohdassa on mahdollista vaihtaa kaistaa ja missä se on kielletty.

LAM-raakadatan hakemiseksi tarvittiin tieto siitä, minkä ELY-keskuksen alu-
eelle haettava asema kuuluu. Tätä tietoa ei kuitenkaan ollut saatavilla Digitraffic-
metadatan kautta. Tämän vuoksi päädyin toteuttamaan yksinkertaisen Python-
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komentotiedoston, joka käy läpi hakemistolistaukset jokaiselle ELY-keskukselle vuo-
delle 2018. Tarvittaessa ohjelma voitiin määrittää käymään läpi myös muita vuosia.
Ohjelma kävi läpi kaikki hakemistolistauksessa esiintyvät tiedostonimet ja tallen-
si yksilölliset parit, jotka koostuvat LAM-aseman tunnuksesta ja ELY-keskuksen
numerosta. Tämä menetelmä olettaa, että nämä parit pysyvät samana vuodesta
riippumatta, minkä voisi korjata esimerkiksi tallentamalla vuosiluvun tunnuksien yh-
teyteen. Syötin tunnukset tietokantaan, josta ne haettiin laskentatietojen hakemisen
yhteydessä.

3.4 Videokuvan hyödyntäminen
Lisäksi pyrin selvittämään, kuinka paljon tiedonsiirtokaistaa kuvantunnistukseen
käytettävä videokuva vaatii. Reaaliaikaista videokuvaa Suomen tieliikenteestä ei ole
julkisesti saatavilla, joten päädyin kuvaamaan itse. Aluksi kuvasin koeluontoisen vi-
deon, jonka syötin valmiille kuvantunnistusohjelmistolle. Kuvantunnistusohjelmiston
tulokset syötin edelleen toteuttamaani ohjelmaan, joka laskee jatkuvasti liikennettä
eri suuntiin. Kuvantunnistusohjelman valitsin siten, että jatkossa videokuvan voisi
helposti korvata suoralla videokuvalähetyksellä.

3.4.1 Videotunnistusohjelmisto

Kuvantunnistusohjelmassa tulisi olla mahdollisuus reaaliaikaisen kuvan syöttöön
sekä ohjelmointirajapinta, jolla ohjelmiston havaintoja voidaan jatkuvasti siirtää
ulkoiseen ohjelmaan. Ulkoisen ohjelman kautta tiedot syötetään edelleen simulaatio-
ohjelmistolle eli tässä tapauksessa Vissimille. Vaihtoehtoisesti tunnistus on mahdol-
lista toteuttaa myös suoraan kameran yhteydessä olevalla järjestelmällä. Tähän on
olemassa sekä valmiita tuotteita että itse rakennettavia järjestelmiä, kuten Open
Data Cam. Kuvantunnistus voi tapahtua myös paikallisesti siten, että kameroiden
läheisyydessä on tietokone, johon kuva siirretään, ja ainoastaan tunnistuksen tulok-
set siirretään eteenpäin. Tällaista menetelmää käyttävät esimerkiksi Retail Sensing
-yrityksen tuotteet. Tällaisia järjestelmiä ei kuitenkaan ollut käytettävissä tässä
työssä, joten tunnistus suoritettiin työasemalla.

Videokuvan tulkitsemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja on olemassa useita vaihte-
levilla ominaisuuksilla. Monet ohjelmat ovat kaupallisia, mutta joitain avoimiakin
ratkaisuja on (esim. iSpy). Toisaalta myös avoimille ohjelmille voi olla kaupallisia
lisäosia kohteiden laskentaa varten. Ohjelmointirajapinta kuitenkin puuttui useista
tarkastelluista vaihtoehdoista. Esimerkiksi osassa ohjelmista, kuten Picomixerissä,
tiedot olisi mahdollista viedä jatkokäsittelyä varten tietokantaan tietyin aikavälein
[50]. Osa avoimista ratkaisuista on valmiin ohjelmiston sijaan ohjelmistokirjastoja
tai pieniä esimerkkiohjelmia, joiden käyttö vaatii ohjelmistokehitystä ja tuntemusta
kuvantunnistusmenetelmistä. Toisaalta ohjelmistokirjasto olisi mahdollista yhdistää
suoraan jatkokäsittelyn suorittavaan ohjelmaan. Tällainen ratkaisu on kuitenkin vai-
keampi ottaa käyttöön eikä uuden kuvantunnistusohjelman kehittäminen kuulunut
tämän työn tavoitteisiin.

Tähän työhön valitsin lopulta kaupallisen Camlytics-ohjelmiston, koska se on
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valmis ratkaisu, tukee suoratoistovideota ja siinä on tarvittava ohjelmointirajapinta.
Valitettavasti käytin työssä ainoastaan aikarajoitettua kokeiluversiota. Tuettuja
suoratoistotapoja ovat esimerkiksi Real Time Streaming Protocol (RTSP) ja HTTP.
HTTP-suoratoiston tarkempaa muotoa ei tarkennettu dokumentaatiossa.

Camlytics tulee aluksi kalibroida manuaalisesti, kun halutaan käyttää tapah-
tumaominaisuuksia eli esimerkiksi havaita, milloin kuvassa on liikettä tai milloin
laskentalinja ylitetään. Kalibrointiin kuuluu esimerkiksi keskimääräisen objektikoon
eli tässä tapauksessa ajoneuvon määrittäminen, kuva-alueen rajaaminen ja laskenta-
linjojen tai -alueiden määritys. Tämän ohjelmiston tapauksessa laskentalinjat ovat
kuvaan määritettäviä janoja, joiden päätepisteille määritellään sijainnit ja kulkusuun-
ta. Ohjelmisto seuraa havaitsemaansa objektia ja luo tapahtuman, kun laskentalinja
ylitetään haluttuun suuntaan.

Ohjelma pyrkii luokittelemaan objektit ajoneuvoihin ja jalankulkijoihin, mutta
luokka voidaan ilmoittaa myös tuntemattomaksi. Ohjelma ei esimerkiksi erottele eri
ajoneuvoluokkia, kuten henkilöautoja tai raskasta liikennettä. Tässä työssä luokittelua
ei kuitenkaan hyödynnetty, sillä tunnistusalueet rajattiin vain kadulle.

Camlyticsin ohjelmointirajapinta käyttää HTTP:ta, ja se perustuu niin sanot-
tuun pitkään kyselyyn (engl. long polling). Kyselylle määritetään aikaraja, jonka
ajan uusia viestejä enimmillään odotetaan [88]. Rajapinnan avulla saadaan tietoja
ohjelmaan lisätyistä videokanavista ja niiden tapahtumista. Tapahtumia ovat esimer-
kiksi objektin tai kameran ilmaantuminen ja katoaminen, liikkeen alku tai loppu,
tai kun objekti ylittää laskentalinjan. Ohjelmointirajapinta ilmoittaa myös objektin
tunnuksen, jonka avulla eri tapahtumat voidaan yhdistää samaan objektiin. Yhdestä
rajapinnan tapahtumasta on esimerkki listauksessa 1.

Listaus 1: Ote Camlytics-rajapinnan tapahtumasta, jossa ajoneuvo ylittää laskentalinjan
{

"channel_id": "afa2f173-1ed8-422f-95a3-8c45775334a6",
"channel_name": "Video file",
"event_id": 9996,
"object_id": "142",
"origin": "Vehicle",
"rule_id": "2cb33dbe-e305-4a42-a258-46fdf26e7eea",
"rule_name": "toE",
"snapshot_path": "",
"time": "2018-08-30T14:22:46.7300000",
"timestamp": "466,16",
"type": "TripwireCrossed",
"video_file_name": "DJI_20180829_175920.mp4",
"video_file_time": "2018-08-29T15:38:08.1600000"

},
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3.4.2 Koejärjestely

Videomittauksen koevälineinä käytin matkapuhelimen kameraa, kolmijalkaa ja kiinni-
kettä, jolla matkapuhelin pysyi kolmijalassa. Matkapuhelimessa oli myös langattomat
tietoliikenneyhteydet, joiden avulla videokuva voidaan jatkossa lähettää tunnistusoh-
jelmistolle. Matkapuhelimen kiinnikkeen ja sen sisältämän vakaimen käyttöohjelma
sisälsi mahdollisuuden Real-Time Messaging Protocol (RTMP) -suoratoiston lähet-
tämiseen. Valitettavasti Camlytics ei kuitenkaan tukenut tätä menetelmää, jolloin
tarvittaisiin RTMP-palvelin muuntamaan suoratoistovideo sopivaan muotoon, kuten
RTSP:ksi.

Aluksi kokeilin kuvantunnistusmenetelmää yksinkertaisella tapauksella, jossa ka-
mera kuvaa ikkunasta viereistä katua ja sen liikennettä kahteen suuntaan. Tällöin
määritin laskentalinjat molempien suuntien kaistoille. Lisäksi työssä tarkastellaan
vain ajoneuvoliikennettä, joten rajoitin ohjelman tunnistusaluetta siten, ettei taus-
talla näkyvän jalkakäytävän liikettä huomioida. Tästä sijainnista en kuitenkaan
suorittanut mittauksia, vaan siirsin kameran kuudenteen kerrokseen kuvaamaan
viereistä liikenneympyrää. Kuvankaappaus tästä järjestelystä on esitetty kuvassa 9

Kuva 9: Kuvankaappaus videotunnistusohjelmasta toiminnassa. Suluissa olevat numerot
tarkoittavat linjan ylittäneiden ajoneuvojen lukumäärää. Nuolilla on merkitty karkeasti
eri ilmansuunnat.

Liikenneympyrää kuvasin puolen tunnin ajan arki-iltana klo 18.00–18.30. Tässä
tapauksessa määritin jokaiseen suuntaan laskentalinjaparin liikenneympyrään saapu-
ville ja siitä poistuvien kaistoille. Tavoitteena oli, että ohjelmisto seuraisi yksittäistä
ajoneuvoa koko matkan siten, että ajoneuvon saapumis- ja poistumissuunta saadaan
selville. Saapumis- ja poistumissuuntien avulla määritin liikennematriisin, joka ku-
vaa liikennemäärää eri suuntien välillä. Liikennematriisista voitaisiin tarvittaessa
laskea suuntakohtaiset kääntymistodennäköisyydet, jolloin niitä voitaisiin käyttää
esimerkiksi simulaattorin staattisen reitityksen kanssa.
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Camlyticsin ohjeiden mukaan parhaat tulokset saadaan suoraan ylhäältä kuvatul-
la videolla [88]. Käytännössä kameran saaminen suoraan liikenneympyrän yläpuolelle
vaatisi joko telineen tai kopterikameran. Telineeseen ei tässä työssä ollut mahdolli-
suutta, ja kopterikameran video ei soveltunut tälle ohjelmalle heilumisen takia. Sain
kameran kuitenkin tarpeeksi korkealle, etteivät ajoneuvot peittäneet toisiaan liikaa.
Valitettavasti ikkunan suunnan takia liikenneympyrään johtavia katuja ei saanut
näkyviin kaikissa suunnissa.

Kokeilin ohjelmistoa myös valmiilla radio-ohjattavan kopterin kuvaamalla vi-
deolla risteyksestä, mutta tämä ohjelmisto ei soveltunut sen käyttöön. Syynä oli,
että kopterikuva heilui aina hieman, mikä aiheutti virheellisiä tunnistuksia eivätkä
käsin määritellyt laskentalinjat pysyneet oikeilla kohdillaan. Näin ollen rajoitin työn
pelkästään paikallaan olevaan kameraan.

3.4.3 Liikennemäärien mittaus videolta

Videolla jokainen ajoneuvo kulki sekä liikenneympyrään tulevan että ympyrästä läh-
tevän laskentalinjan yli. Näin ollen ideaalitapauksessa saataisiin määritettyä jokaisen
ajoneuvon tulo- ja poistumissuunnat ja lisäksi laskettua liikenne tarkasti kaikilla lin-
joilla. Tällöin jokaista objektia vastaisi täsmälleen kaksi laskentalinjaa, ja kaikki muut
lukumäärät johtuisivat mittausvirheistä, kuten kameran heilumisesta. Poikkeuksena
ovat videon alussa tai lopussa mahdollisesti olevat yksittäiset ajoneuvot, jotka ehtivät
kulkea vain yhden linjan yli. Risteysalueelle pitkäksi aikaa pysähtyvien ajoneuvojen
määrän oletin olevan pieni, joten en huomioinut niitä. Käytännössä kuvantunnistuk-
sessa tapahtuu kuitenkin virheitä, joiden takia ohjelma saattaa tunnistaa yksittäisen
ajoneuvon vain toisella laskentalinjalla.

Laskentalinjojen liikennemäärät mittasin ohjelmallisesti laskemalla ohjelmointi-
rajapinnalta saadut tapahtumat, joissa linja ylitetään. Liikennematriisin määritin
linjanylitystapahtumat objektin tunnuksen mukaan ja suodattamalla pois kaikki
objektit, joilla ei ollut täsmälleen kahta ylitystä. Tulo- ja poistumissuunnat erotin
linjojen nimissä olevien etuliitteiden perusteella. Esimerkiksi pohjoisen suunnasta
tulevien linja oli "fromN"ja pohjoiseen poistuvien puolestaan "toN".

Lisäksi automaattiselle laskentatulokselle tarvittiin vertailukohta, joten laskin
videon ajoneuvot ja niiden suunnat käsin. Laskennan suoritin kirjaamalla videolta
jokaisen ajoneuvon tulo- ja poistumissuunnan ja tarvittaessa toistamalla samaa
kohtaa uudelleen. Tämä oli kuitenkin hidasta, ja lisäksi käsin laskettaessa voi tapahtua
virheitä, joihin auttaisi tarkistuslaskenta.

Lisäksi aiemmassa kuvankaappauksessa 9 näkyy ohjelman tunnistamien ajoneuvo-
jen reitit. Kuvan vasemmassa yläreunassa fromN-linjan lähettyvillä huomioitavaa on
aaltomainen reittiviiva, mikä johtuu videolta katsottuna siitä, että vastakkaisiin suun-
tiin kulkevat ajoneuvot tunnistetaan yhtenä objektina. Tällöin objektin keskilinja
aaltoilee hieman, mutta ajoneuvojen yhdistyminen vaikuttaa myös mittaustulok-
siin. Esimerkiksi ajoittain objekti voi ylittää laskentalinjan, yhdistyä vastakkaiseen
suuntaan tulevaan ajoneuvoon ja ylittää heti myös vastakkaisen suunnan laskentalin-
jan. Tällöin objekti vaikuttaa virheellisesti tekevän U-käännöksen, mikä aiheuttaa
virhettä mittaustuloksiin.
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3.4.4 Tiedonsiirtovaatimusten selvitys

Videokuvan laatuun vaikuttavat esimerkiksi kuvan koko, päivitysnopeus ja pakkauk-
sen laatu[69, s. 615]. Tiedonsiirron kannalta oleellinen suure on bittinopeus, joka
tarkoittaa kuinka monta bittiä video käyttää sekunnissa. Tiedonsiirtovaatimuksien
selvittämistä varten kokeilin ajaa samaa videota eri laatuisina kuvantunnistusoh-
jelmistolla ja verrata tunnistustuloksia ulkoisen ohjelman avulla. Tällaisella menet-
telyllä saatiin selvitettyä, kuinka pienellä laadulla saadaan vielä riittävän tarkka
mittaustulos. Odotuksena oli, että laskentatarkkuus huononee pienempää kuvaa
käytettäessä.

Kuvan kokoa muutin FFmpeg-ohjelmistolla siten, että kuvasuhde pysyi samana.
Tällöin kuvalähde voidaan vaihtaa Camlytics-ohjelmistossa ilman, että laskenta-
linjojen kalibrointia täytyy tehdä uudelleen. Kuvan kokoa muutettaessa käytet-
tiin kuvanlaadun ja sitä kautta bittinopeuden kannalta FFmpeg:n oletusasetuksia.
Kyseinen ohjelma on tarvittaessa mahdollista asettaa muuntamaan videota myös
reaaliaikaisesti.

3.5 Reaaliaikainen LAM-data
Työssä käytettävä Vissim-simulaattori sisältää COM-rajapinnan (Component Object
Model), joka mahdollistaa simulaation ohjelmallisen käsittelyn. COM-rajapintaa
voidaan käyttää useilla eri ohjelmointikielillä, kuten Visual Basicilla, JavaScriptilla,
C++:lla, C#:lla ja Pythonilla. COM-rajapinnan avulla simulointimallia voidaan
käsitellä ohjelmallisesti, ja sen dataa voidaan esi- ja jälkikäsitellä. Myös simulaation
tulokset on mahdollista saada COM-rajapinnan kautta. Tuloksia ovat esimerkiksi
liikennemäärä ja ajoneuvojonojen pituudet tietyllä simulaation aika-askeleella. [63]

Tämän pohjalta vaikuttaisi siltä, että Vissimille voidaan syöttää kerättyä reaaliai-
kaista dataa, jota täytyy tarvittaessa esikäsitellä ohjelmalle sopivaan muotoon. Tähän
tarvitaan ohjelma, joka kerää halutun datan ja päivittää sen pohjalta simulaation
arvot COM-rajapinnan kautta. Valmista ohjelmaa ei ilmeisesti ole saatavilla käytet-
tävälle aineistolle ja ohjelmistolle, joten datan hyödyntämiseksi toteutin ohjelman
tämän työn osana.

Vissim-simulaattorin COM-rajapintaa käyttävät komentotiedostot voidaan ajaa
joko simulaattorin sisältä tai ulkoisesti. Simulaattorin sisältä annetusta komentotie-
dostosta voidaan ajaa tietty funktio tietyssä tilanteessa, kuten juuri ennen simulaation
käynnistystä, simulaation loppumisen jälkeen tai määriteltyjen aika-askelien välein.
Simulaattorissa komentotiedosto voidaan joko suorittaa kerralla ja sulkea sen jälkeen
tai jättää ajoon koko simulaation ajaksi. [63]

Ulkoisesti ajettaessa komentotiedostolla simulaattori voidaan käynnistää, siihen
voidaan ladata haluttu projekti ja simulaation etenemistä voidaan hallita itse. Täl-
löin myös esimerkiksi funktioiden ajaminen tiettyjen aika-askelien välein täytyy
määritellä itse esimerkiksi määrittelemällä simulaatio pysähtymään tietyllä aika-
askeleella. Vissimistä voidaan kuitenkin ajaa vain Python-, JavaScript-, ja Visual
Basic -ohjelmointikielisiä komentotiedostoja. Muita kieliä käytettäessä ohjelma tulee
ajaa ulkoisesti. [63]
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Toteutin Liikenneviraston LAM-tietojen reaaliaikainen hakemisen ja syöttämisen
simulaatioon Python-ohjelmalla. Valitsin Pythonin toteutuskieleksi siksi, että sitä
on mahdollista suorittaa Vissim-simulaattorin sisältä, ja Pythonille on saatavilla
avoimen lisenssin WebSocket- ja HTTP-kirjastoja rajapintojen käyttöön. Vissim
vaatii ohjekirjan mukaan simulaattorin sisältä ajettaessa Python 2 -version uudemman
Python 3:n sijaan[63]. Osa WebSocket-kirjastoista vaatii Python 3:n, joten tässä
työssä päädyin käyttämään sekä Python 2:ta että Python 3:a tukevaa ws4py-kirjastoa.
Python 2:n kehitys tulee kuitenkin loppumaan vuonna 2020[89], joten Python 3 olisi
parempi ratkaisu tulevaisuuden ohjelmistotukea ajatellen. Tässä työssä toteutetun
Digitrafficin dataa hyödyntävän ohjelman yleinen toimintakaavio on esitetty kuvassa
10.

Liikennemäärät 
alussa 
(HTTP)

Liikennemäärien 
päivitykset 

(WebSocket)

Digitraffic

COM-rajapinta

Liikennemäärien 
syöttäjä

Simulaattori

Kuva 10: Kaavio Digitrafficin LAM-dataa hyödyntävästä ohjelmasta.

Dataa hakeva ohjelma ei tässä toteutuksessa säilö rajapinnan tietoja missään.
Tällainen ominaisuus olisi kuitenkin hyödyllinen etenkin, kun tietojen pohjalta ha-
luttaisiin tulevaisuudessa muodostaa lyhyen aikavälin ennusteita. Liikenteen ennuste-
menetelmät nimittäin tarvitsevat viimeaikaisia tietoja [73][70].

3.5.1 Digitrafficin sensorin valinta

Digitrafficin sensoreista valitsin käyttöön viimeisen viiden minuutin liikennemäärän.
Syynä oli, että se päivittyi useammin kuin 5 minuutin välein. Muut sensorit käyttivät
liukuvan aikaikkunan sijaan kiinteää aikaikkunaa, joka päivittyi joko 5 minuutin tai
tunnin välein. Tiheämpi päivitystahti on erityisen hyödyllinen WebSocket-yhteyden
kanssa, jolloin uusi arvo saadaan käyttöön heti ilman, että joutuu odottamaan
seuraavaa ajoitettua pyyntöä. Vertailun vuoksi kyselymenetelmällä täytyisi odottaa
seuraavaa kyselyä, ja pienempää viivettä varten täytyisi pienentää kyselyjen välistä
aikaa.
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Listaus 2: Ote Digitraffic-rajapinnan LAM-datasta
{

"dataUpdatedTime" : "2018-11-07T13:16:36Z",
"tmsStations" : [ {

"id" : 23001,
"tmsNumber" : 1,
"measuredTime" : null,
"sensorValues" : [ ]

}, {
"id" : 23003,
"tmsNumber" : 3,
"measuredTime" : "2018-11-07T13:13:50Z",
"sensorValues" : [ {

"id" : 5067,
"roadStationId" : 23003,
"name" : "OHITUKSET_60MIN_KIINTEA_SUUNTA1_MS1",
"oldName" : "ohitukset_60min_kiintea_suunta1_MS1",
"shortName" : "MTil1",
"sensorValue" : 55.0,
"sensorUnit" : "***",
"timeWindowStart" : "2018-11-07T12:00:00Z",
"timeWindowEnd" : "2018-11-07T13:00:00Z",
"measuredTime" : "2018-11-07T13:03:49Z"

}, {
"id" : 5122,
"roadStationId" : 23003,
"name" : "KESKINOPEUS_5MIN_LIUKUVA_SUUNTA1",
"oldName" : "averageSpeed1",
"shortName" : "km/h1",
"sensorValue" : 81.0,
"sensorUnit" : "km/h",
"measuredTime" : "2018-11-07T13:13:50Z"

}, {
...

} ]
} ]

}

Digitrafficin LAM-datasta on ote listauksessa 2. Listauksessa on esitetty yhdeltä
asemalta kaksi erityyppistä sensoria. Toinen sensori laskee ohitukset kiinteästi tunnin
aikavälein, ja toinen puolestaan keskinopeuden viimeisen viiden minuutin ajalta.
Lisäksi näytteenottohetkellä ainakin yhdeltä asemalta (id 23001) puuttuivat kaikki
tiedot, vaikka ne ovat olleet saatavilla aiemmin.
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LAM-datassa ja metadatassa oli kaksi erilaista viimeisen viiden minuutin liikenne-
määrän sensoria, joiden eroa ei ole dokumentoitu. Toisen sensorin yksiköksi oli mer-
kitty "kpl/h", mutta toisen yksikkö on tuntematon "***". Vastaavia yksiköitä oli myös
muilla sensoreilla. Digitrafficin kehityssuunnitelman[19] mukaan LAM-rajapintojen
puutteellinen dokumentaatio on huomioitu, ja sitä pyritään parantamaan. Kirjoi-
tushetkellä puutteellinen dokumentaatio tekee tuntemattomilla yksiköillä olevien
sensoritietojen hyödyntämisestä hankalaa. Näin ollen valitsin viimeisen 5 minuutin
sensoreista käyttöön sen, jonka yksikkö tunnettiin.

3.5.2 LAM-tunnusten muunto

LAM-asemilla on käytössä kaksi eri tunnusta, joita vastaavat Digitrafficin metadatassa
kentät roadStationId ja tmsNumber. Nämä ovat esimerkiksi Espoon Leppävaarassa
sijaitsevalle asemalle 23116 ja 116. Digitrafficista tietoja voidaan hakea HTTP-
rajapinnalla molemmilla tunnuksilla, mutta WebSocketilla voidaan määritellä vain
roadStationId. LAM-historiatiedot on puolestaan annettu vain tmsNumber-kentän
avulla. Syytä kahdelle numeroinnille ei ole dokumentoitu.

Kahden eri LAM-tunnusmuodon välillä jouduttiin tekemään muunnos, jos esi-
merkiksi käyttäjän määrittelemässä ajoneuvosyötön tunnuksessa on vain toinen.
Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi vaatia käyttäjää merkitsemään tunnus aina sen mukaan,
kumpaa muotoa kulloinkin käytettävä rajapinta hyväksyy. Nämä saadaan kuiten-
kin muunnettua toisikseen käyttämällä Digitrafficin metadataa, jossa asemille on
ilmoitettu molemmat tunnukset.

Toisaalta roadStationId vaikutti olevan aina tmsNumber, johon on lisätty luku
23000. Varmistin tämän käymällä läpi kaikki metadatan asemat lyhyellä ohjelmalla.
Jos tämän oletetaan pätevän myös tulevaisuudessa, niin tietoa hyödyntämällä tunnus
saadaan nopeasti ja helposti muunnettua muodosta toiseen ilman ulkoisen tiedon
hakemista. Tätä oletusta ei kuitenkaan ole dokumentoitu, joten on mahdollista,
että tulevaisuudessa rajapintaan tulee asema, jolla oletus ei päde. Vakaampi tapa
olisi hyödyntää vain metadataa, sillä LAM-raakatietoja hakiessa joutuu kuitenkin
käyttämään ulkoisia tietoja.

3.5.3 Tiedonhaun ajoitus

Simulaation aikana ohjelma haki päivitetyt liikennemäärät rajapinnalta tietyin aika-
välein, joiden kesto on sovitettu käytetylle rajapinnalle. Toteutin ajastuksen Vissim-
simulaattorin tapahtumapohjaisilla komentotiedostoilla. Vaihtoehtoinen tapa olisi
ajaa simulaattori ulkoisesta komentotiedostosta, joka hoitaa pyyntöjen ajoitukset
ja simulaation etenemisen. Toisaalta mallissa on mahdollista käyttää sekä sisäisiä
että ulkoisia komentotiedostoja. Sisäiset komentotiedostot täytyisi kuitenkin lisätä
manuaalisesti, sillä en löytänyt COM-rajapinnan dokumentaatiosta tapaa, jolla ko-
mentotiedostoja voisi lisätä ohjelmallisesti, vaikka jo lisättyjen komentotiedostojen
asetuksia pystyy käsittelemään.

Kun tietoja haettiin reaaliaikaisesti, niin määritin simulaation nopeuden yhtä
nopeaksi kuin reaalimaailman kellon. Jos simulaatiota ajetaan tätä nopeammin, niin
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uudet tiedot päivittyisivät liian harvoin simulaation aikaan nähden. Jos taas simu-
laatio toimii hitaammin esimerkiksi liian pienen suorituskyvyn takia, niin simulaatio
jää jatkuvasti jälkeen reaalimaailmasta. Jos reaaliaikaisia syötteitä ei käytetä, niin
simulaatiota voidaan suorittaa reaalimaailman kelloa nopeammin.

WebSocket-rajapintaa varten toteutettiin erillinen komentotiedosto, joka pidetään
ajossa koko simulaation ajan. Komentotiedosto avaa WebSocket-yhteyden erilliseen
säikeeseen, joka syöttää uudet viestit pääsäikeeseen. Vissim ajoitettiin hakemaan
uudet WebSocket-viestit pääsäikeen avulla joka simulaatioaskeleella ja päivittä-
mään ajoneuvosyöttöjen arvot. Säikeitä käytettiin sen vuoksi, että WebSocket-yhteys
pysyisi päällä senkin ajan, kun simulaattori ei hae päivittyneitä arvoja. Säikei-
den väliseen kommunikointiin käytettiin Pythonin standardikirjaston säieturvallista
Queue-moduulia.

3.5.4 Ajoneuvosyöttöjen mallinnus

Simulaattoriin mallinnettiin LAM-asemia vastaaville kohdille ajoneuvosyötöt. Jotta
ajoneuvosyötöt voitaisiin yhdistää ohjelmallisesti rajapinnalta saatavaan dataan,
niin ajoneuvosyöttöön tulee liittää tieto vastaavan LAM-aseman ja sensorin tun-
nuksista. Aluksi syötöille annettiin nimeksi yhdistelmä LAM-aseman ja halutun
sensorin tunnuksesta, mutta vaihtoehtoisesti olisi mahdollista hyödyntää Vissimin
tukea käyttäjän määrittelemille ominaisuuksille. Tällöin nimikenttä jäisi vapaaksi
muuta käyttöä varten. Tällä hetkellä ohjelmani tukee vain LAM-rajapintaa, mut-
ta mahdollista tulevaisuuden laajennusta varten tunnukseen voitaisiin liittää tieto
käytetystä rajapinnasta.

Liikennemäärät saadaan LAM-rajapinnalta yksikössä ajoneuvoa/tunti, joka on
sama yksikkö kuin mitä Vissimin ajoneuvosyötöt vaativat. Rajapinnalta saatu arvo
voidaan näin ollen asettaa ohjelmatoteutuksessa suoraan simulaattorin ajoneuvosyö-
tön arvoksi. Näin yksinkertaisen menetelmän haittapuolena kuitenkin on, ettei se
esimerkiksi ota huomioon mahdollisia katkoksia datassa. Esimerkiksi Digitrafficille
on rajapinnan tukikanavan mukaan varattu kahden tunnin mittainen huoltojakso
tiistaisin [90], ja lisäksi katkoja sattui työn aikana muulloinkin. Varmempaa tulosta
varten tulisi katsoa esimerkiksi aiemmin mainittujen Lopesin et al.[70] tai Frison et
al.[73] tutkimuksien menetelmiä datan esikäsittelyyn.

Valitettavasti Liikenneviraston reaaliaikaiset rajapinnat eivät kirjoitushetkellä
tarjonneet kaistakohtaista tietoa ajoneuvojen lukumääristä tai nopeuksista, joten
ajoneuvosyötön kaistakohtainen jakauma joudutaan pitämään staattisena. Myös tieto
ajoneuvotyypeistä puuttuu, vaikka nämä olisivat LAM-raakadatassa. Reaaliaikaisen
tiedon puutteessa näihin hyödynnetään Vissim-simulaattorin oletusmalleja. Eräs
vaihtoehto voisi olla laatia keskimääräiset arviot LAM-raakadatan avulla.

Vissim-simulaattorissa on myös mahdollisuus määrittää ajoneuvosyöttöjen arvot
tietyille aikaväleille. Aikavälejä ei kuitenkaan ole mahdollista muokata simulaation
ajon aikana. Näin ollen tätä ominaisuutta ei voida hyödyntää, jos aikavälejä ei tunneta
etukäteen. Tällainen tilanne on niillä Digitrafficin sensoriarvoilla, jotka määritellään
liukuvasti edellisen viiden minuutin tai tunnin ajalle. Sen sijaan kiinteästi 5 minuutin
välein määritellyille sensoriarvoille tämä lähestymistapa olisi mahdollinen. Tällöin
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tosin menetettäisiin alle 5 minuutin päivitystahti.
WebSocket-rajapinta toimii reaaliaikaisten LAM-asemien lisäksi asemille, jotka

päivittyvät 5 minuutin välein. Ei-reaaliaikaisilla asemilla uutta tietoa kuitenkin
jouduttaisiin odottamaan simulaation alussa seuraavaan päivitykseen asti. Jotta
tämä odotus voitaisiin välttää, päätin hakea sensoreiden viimeisimmät arvot alussa
HTTP-rajapinnan avulla. Tämän jälkeen HTTP-rajapintaa ei välttämättä tarvitse
käyttää. Toisaalta WebSocket-yhteys rajapinta ei ajoittain antanut tietoa, vaikka
HTTP-rajapinta toimi, joten HTTP-rajapintaa voisi käyttää varamenetelmänä.

3.5.5 Tiedonsiirron mittaaminen

Digitraffic-rajapinnan LAM-tietojen tiedonsiirron tarvitsema kaista on oletettavas-
ti pieni, mutta se mitattiin kuitenkin vertailukohdaksi. Digitrafficin WebSocket-
rajapinnan tiedonsiirtovaatimus mitattiin Wireshark-ohjelman avulla sekä kaikille
Suomen LAM-asemille että yhdelle reaaliaikaiselle asemalle. Mittaukset toteutettiin
eri aikaan, jotta ne eivät häiritsisi toisiaan. Toisaalta rajapinnan käyttämä verkkolii-
kenteen määrä voi hieman vaihdella eri ajanhetkinä, mutta mittauksen tarkoituksena
on tarkan lukeman sijaan selvittää suuruusluokka.

Ensimmäinen mittaus tehtiin kaikille asemille. Aluksi käynnistin tunnin mit-
taisen kaappauksen Wiresharkiin kuuluvan dumpcap-komentoriviohjelman avulla.
Mittauksessa halutaan tarkkailla ainoastaan rajapinnan aiheuttamaa liikennettä, jo-
ten kaappaussuodattimena oli IP (Internet Protocol) -osoite Digitrafficin palvelimelle
nimeltä tie.digitraffic.fi. Heti tämän jälkeen avasin verkkoselaimessa Liikenneviraston
tarjoaman WebSocket-esimerkin, joka yksinkertaisesti näyttää kaikki rajapinnalta
tulevat viestit. Vaihtoehtoisesti mittauksen voisi suorittaa simulaatiota varten toteu-
tetulla Python-ohjelmalla, mutta simulaatio-ohjelmisto ei ollut saatavilla koneella,
jossa oli tarvittava Wireshark-ohjelmisto.

Kaappauksen päätyttyä suljin selaimen ja sitä kautta WebSocket-yhteyden, minkä
jälkeen toistin mittauksen vain yhdelle asemalle. Asemana on Leppävaarassa oleva
reaaliaikainen LAM-asema, jonka tunnus on 23116. Lisäksi kokeen voisi toistaa 5
minuutin välein päivittyvälle asemalle vertailun vuoksi.

Koska selaintesti oli lyhytkestoinen, niin päätin suorittaa vuorokauden mittaisen
kokeen kaikille LAM-asemille. Kehitin lyhyen WebSocket-rajapintaa kuuntelevan
Python-ohjelman, ja kaappasin ohjelman ja Digitrafficin rajapinnan välisen liiken-
teen tcpdump-ohjelmalla. Kaappaus tallennettiin tunnin välein tiedostoon, jolloin
jokaisen tiedoston keskimääräinen tiedonsiirtonopeus saatiin selvitettyä Wireshark-
ohjelmistoon kuuluvalla capinfos-ohjelmistolla.

Digitraffic tukee yhteyttä joko salauksella tai ilman, mutta tässä kokeessa jätin
salauksen pois. Ajatuksena oli analysoida kaappaustiedostoista kaikkien asemien
lisäksi yksittäisiä asemia WebSocket-viestien sisällön perusteella, mutta tiedostojen
jälkikäsittely osoittautui hitaaksi Wireshark-ohjelmistolla. Käsittely nopeutui, kun
viestien analysointi poistettiin käytöstä, mutta tällöin saatiin vain koko paketin koko
ilman tarkempia tietoja. Koska kaappauksen tarkempaa sisältöä ei käytettykään,
tiedostokoon pienentämiseksi kaappausvaiheessa olisi voinut määrittää tallennettavien
pakettien maksimikoon, mikä pienentäisi kaappaustiedoston kokoa.
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3.5.6 Rajapintojen virheet

WebSocket-rajapinnan dataa tarkastellessani huomasin, että ajoittain viestit olivat
erityisen pitkiä verrattuna muihin viesteihin. Sama ongelma ei toistunut HTTP-
rajapinnassa. Viestit osoittautuivat 5 ja 60 minuutin välein päivittyvien sensoreiden
tiedoiksi. Näissä viesteissä mittauksen alku- ja loppuajankohtaa merkitsevien kent-
tien sisällöt olivat pitkiä ja monimutkaisia sanakirjarakenteita. HTTP-rajapinnan
kautta samojen kenttien sisältö oli tekstimuotoinen ISO 8601 (International Orga-
nization for Standardization) -standardin mukainen aikaleima, esimerkiksi "2018-11-
13T13:56:57Z". Digitrafficin keskustelukanavalla olleen tiedotteen mukaan WebSocket-
rajapinnan tietojen pitäisi vastata muodoltaan HTTP-rajapintaa, joten pidempi ai-
kaleima oli luultavasti virhe. Ilmoitin asiasta Digitrafficin ylläpidolle, ja he korjasivat
ongelman ohjelmistopäivityksessä. Tämä alentaa myös rajapinnan kaistankäyttöä,
sillä pidempi aikaleima kasvatti sensoriviestin koon noin 200-kertaiseksi lyhyempään
versioon verrattuna.

Digitrafficin HTTP-rajapinnan käytössä hyödynsin Swagger-skeemaa, jonka avul-
la generoin Swagger-koodigeneraattoria käyttäen Python-kielisen asiakasohjelman.
Generoitua ohjelmakoodia käyttäessäni kävi ilmi, että Digitraffic-rajapinnassa osa
tiedoista oli skeemaan nähden väärässä muodossa. Dataa tarkastellessani huomasin,
että tämä johtui vanhasta LAM-asemasta, jonka tietoja ei ole päivitetty useampaan
vuoteen. Virhe ilmeni rajapinnan tms-data -toiminnolla, jolla pyydetään kaikkien
LAM-asemien viimeisimmät mittaustiedot. Tämän virheen pystyi kuitenkin kier-
tämään pyytämällä yksitellen vain halutut LAM-asemat niiden tunnusnumeron
perusteella. Tällöin virheellisiä LAM-asemia ei haettu, joten ne eivät aiheuttaneet
virhettä. Ilmoitin virheestä Digitrafficia ylläpitävälle taholle, ja asia luvattiin käsitellä
jossain vaiheessa.

3.6 Historiallinen LAM-raakadata
Reaaliaikaisen datan lisäksi toteutin tuen historialliselle LAM-raakadatalle. Toteu-
tusta vastaava kaavio on kuvassa 11. Simulaation alussa ohjelma haki Vissim-mallista
tiedon halutusta simulaation alkuhetkeksi määritellystä päivämäärästä ja kellona-
jasta sekä lisäksi kaikista ajoneuvosyötöistä. Myös simulaation kesto oli määritelty
Vissimissä simulaation asetuksissa, joten sen ja alkuhetken perusteella voitiin laskea
simulaation lopetushetki. Tämän aikavälin perusteella ohjelma latasi automaattisesti
Liikenneviraston LAM-raakadatan vastaavalta ajalta kaikille määritellyille asemil-
le ja syötti ne relaatiotietokantaan SQL:n (Structured Query Language) avulla.
LAM-tietojen lataus ajoitettiin tapahtumaan juuri ennen simulaation alkua Vissimin
tapahtumapohjaisilla komentotiedostoilla.

Periaatteessa ladatut tiedot voitaisiin säilöä tietokannan sijaan myös tekstitie-
dostoina. Tekstitiedostoina tietoja on kuitenkin vaikeaa hallita, kuten Digitraffic-
järjestelmän esiselvityksessä todetaan [61, s. 62]. Esiselvityksen mukaan tietokan-
nassa tietoja voidaan ylläpitää järjestelmällisemmin, ja lisäksi tietokantaan voidaan
kohdistaa kyselyitä eri hakukriteerien avulla.

Tietokantana käytettiin yksinkertaisuuden ja työn tässä vaiheessa pienien tarpei-
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den vuoksi SQLite-tietokantaa, jolle on valmiiksi tuki Pythonin standardikirjastossa.
SQLite-tuki noudattaa Pythonin DB-API 2.0:a (Database Application Programming
Interface), jolloin ohjelmakoodin pitäisi olla yhteensopiva muidenkin tietokantojen
kanssa ainakin teoriassa[91]. Tietokantaan toteutettiin mittaustuloksille taulu, jonka
kentät vastasivat lähes suoraan raakadatan kenttiä. Ainoastaan aikaleimamuoto vaih-
dettiin raakadatan useasta kentästä koostuvasta versiosta yhteen kenttään, koska
tällöin aikaleimaa voitiin käsitellä SQLiten päivämäärä- ja aikafunktioilla.

Lisäksi tietokantaan toteutettiin taulu, joka sisälsi tiedon siitä, mitkä päivämäärät
ja asemat oli jo lisätty tietokantaan. Näin ollen simulaation alussa ei tarvinnut ladata
uudelleen raakadataa, joka on jo tietokannassa. Toisaalta tällaisessa ratkaisussa tulee
varmistaa, että raakadataa ladattaessa lisätään merkintä myös tähän toiseen tauluun.
Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi luoda tietokantaan näkymä[92, s. 333], joka koostaisi
vastaavat tiedot mittaustuloksien taulusta. Tällöin tietoja haettaessa ei vahingossa
unohdu lisätä merkintää toiseen tauluun, vaikka nykyinen ohjelma lisääkin molemmat
samalla kertaa.

Tietokantaan lisättiin indeksi[92, s. 342], jonka avulla voidaan nopeuttaa tietojen
hakua. Indeksiin määriteltiin kentistä yksinkertaisuuden vuoksi vain aikaleima, koska
simulaation aikana tietokannasta haetaan tietoja aikaleiman perusteella. Aikaleiman
lisäksi voitaisiin mahdollisesti lisätä indeksiin muitakin kenttiä, joita käytetään
usein yhdessä. Näitä voisi olla esimerkiksi LAM-aseman tunnus ja mittaustuloksen
virheellisyydestä kertova kenttä.
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Simulaation 
alussaLAM-raakadata

LAM-lataaja

HTTP-rajapinta

Päivämäärä, 
LAM-asemien tunnukset
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Kuva 11: Kaavio LAM-raakadataa hyödyntävästä ohjelmasta.



53

3.6.1 Toteutusversiot

LAM-tietojen hakijasta toteutettiin kaksi vaihtoehtoista versiota. Toinen laski yhden
suunnan liikennemäärän keskiarvon edellisen viiden minuutin ajalta, ja toinen syötti
ajoneuvot yksittäin. Viiden minuutin koostetta käyttävällä menetelmällä voitiin esi-
merkiksi jäljitellä Digitrafficin toimintaa ilman, että Digitrafficin tietoja olisi täytynyt
kerätä jatkuvasti. Kun tietoja haettiin tietokannasta, niin tiedoista suodatettiin pois
rivit, jotka oli merkitty epäkelvoiksi jo raakadatassa. Molemmilla menetelmillä voi-
tiin käyttää muuten samaa simulaatiomallia, mutta komentotiedosto täytyi vaihtaa
toiseen. Tiedot haettiin jokaisella simulaatiosekunnilla, vaikka LAM-raakadatassa oli
kenttä myös sekunnin sadasosille.

3.6.2 Kaistatietojen selvitys

Yksittäisiä ajoneuvoja syötettäessä Vissim tarvitsee syötettävän ajoneuvon kaistan.
Liikennevirasto ei kuitenkaan tarjoa tarkkaa dokumentaatiota siitä, miten LAM-
raakadatan kaista- ja suuntatietoja tulisi tulkita. Tietojen yhteydessä ei ollut esi-
merkiksi dokumentaatiota siitä, mihin suuntaan tietty kaistanumero kuului. Siten
päädyin tarkastelemaan dataa ja päättelemään kaistojen ja suuntien vastaavuudet
sen perusteella.

Esimerkiksi kuvassa 12 on esitetty yhden LAM-aseman raakadataa yhden vuoro-
kauden ajalta. Kuvassa on esitetty kaikki datassa ilmoitetut ohitukset luokiteltuna
niiden kelvollisuuden mukaan, ja erityisesti siitä voidaan erottaa normaalista poikkea-
vat mittaustulokset. Suurin osa ohituksista on suunnassa 1 kaistoilla 1–3 ja suunnassa
2 kaistoilla 4–6, joten ilmaisimia vaikuttaa olevan kolmella kaistalla molempiin suun-
tiin. Tähän viittaisi myös se, että suunnan 2 kaistoja ei ilmeisesti ole numeroitu
erikseen numerosta 1 alkaen. Suunnassa 1 oli melko paljon ohituksia kaistoilla 4–
6, mutta jostain syystä vastakkaisen suunnan kaistoilla 1–3 ohituksia ei ole lähes
lainkaan. Näin ollen oli epäselvää, oliko suunnan 1 kaistamäärä 3 vai 6, kun taas
suunnassa 2 kaistoja oli selkeämmin 3 kappaletta.

Vertailun vuoksi kuvassa 13 on LAM-raakadatasta koostetut liikennemäärät
samalle päivälle. Kuvaan 12 vertaamalla havaitsin, että virheellisiä tunnistuksia
esiintyi erityisesti suurimpien liikennemäärien aikana.

Ilmakuvasta katsomalla Leppävaaran LAM-aseman (tunnus 116) kohdalla oli
molempiin suuntiin 3 kaistaa kahdella eri ajoradalla, ja lisäksi näiden ulkopuolella
oli kaksi kaksikaistaista ajorataa lisää. Kohdalla oli myös liittymä, jonka kohdalla
kaistoja erkani ja liittyi ulompiin ajoratoihin, joten tarkemmista sijaintitiedoista olisi
hyötyä. Kuvaan 12 vertaamalla vaikuttaisi siltä, että ilmaisimia oli vain 3 sisemmällä
kaistalla suuntaa kohden. Näin ollen kuvan kaikki ohitukset suunnassa 1 kaistoilla
4–6 ja suunnassa 2 kaistoilla 1–3 vaikuttivat mittausvirheiltä huolimatta siitä, oliko
niitä merkitty raakadatassa kelvollisiksi. Asian varmistamiseksi olisi hyödyllistä, jos
ilmaisimien metatiedot olisi ilmoitettu kaistakohtaisesti. Myös tarkka paikkatieto
jokaiselle ilmaisimelle auttaisi tieverkon mallinnuksessa. Joidenkin asemien silmukat
erottuvat ilmakuvissa tai esimerkiksi Googlen Street View -palvelussa, joka näyttää
katutason kuvia. Näiden kuvien avulla ajoneuvosyöttöjen sijainteja voitiin tarkentaa
mallissa ja varmistaa, millä kaistoilla ilmaisimia oikeasti oli.
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Kuva 12: Havainnekuva Espoon Leppävaaran LAM-aseman (tunnus 23116) yhden
vuorokauden (23.01.2018) hetkistä, jolloin ajoneuvo ohittaa mittaussilmukan. Data
on eroteltu kaistoittain molempiin suuntiin, ja raakadatassa kelvollisiksi merkityt
ohitukset on esitetty mustalla pystyviivalla ja epäkelvot punaisella rastilla.

Kuva 13: Leppävaaran LAM-aseman (tunnus 23116) liikennemäärät ja keskinopeudet
yhden vuorokauden (23.01.2018) aikana. Musta käyrä on liikennemäärä ja punainen
keskinopeus. Arvot on koostettu LAM-raakadatasta 5 minuutin aikavälein.
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Tässä työssä kaistatietojen epämääräisyys huomioitiin siten, että ajoneuvosyötön
attribuuteissa lueteltiin manuaalisesti kaikki halutut kaistat. Esimerkiksi suuntaan 1
määritettiin tällöin vain kaistat 1–3, eli muita kaistoja ei huomioitu lainkaan. Tämä
tosin on työlästä ja vaatii erillisen tarkastelun jokaiselle LAM-asemalle.

3.6.3 Ajoneuvosyöttöjen sijainnit

Yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella toimiva versio ei välttämättä tarvitse Vissimis-
sä ajoneuvosyöttöä toisin kuin liikennemääriin perustuva syöttö. COM-rajapinnan
kautta voidaan nimittäin syöttää ajoneuvoja mille tahansa tielinkille mihin tahansa
kohtaan eikä ainoastaan linkin alkuun niin kuin ajoneuvosyötöillä. Ajoneuvosyöt-
töä päädyin kuitenkin käyttämään siksi, että sen avulla samoja LAM-tunnuksia ja
suuntia voidaan hyödyntää sekä reaaliaikaisella Digitrafficilla että LAM-raakadatalla.
Toisaalta Digitraffic-rajapinnalla on useita eri sensoreita saman suunnan eri tietoja
varten, jolloin pelkkä suuntatieto ei riitä halutun sensorin valitsemiseen. Lisäksi
ajoneuvosyöttöjen liikennemäärät tulee asettaa nolliksi, jos käytetään yksittäisten
ajoneuvojen syöttöä. Muussa tapauksessa malliin tulisi ajoneuvoja sekä ajoneuvo-
syötöistä että raakadatan pohjalta. Nollaus voitaisiin kuitenkin hoitaa simulaation
alussa automaattisesti komentotiedoston avulla.

Yllä olevan tarkastelun pohjalta päädyin lopulta ratkaisuun, jossa Vissim-mallin
ajoneuvosyötöille listattiin kaistat manuaalisesti. Lisäsin kaistatiedot manuaalisesti
samaan kenttään LAM-tunnuksen ja suunnan kanssa. Esimerkiksi ajoneuvosyötölle,
joka vastaa asemaa 116 suuntaan 1 kuljettaessa ja sisältää kaistat 1,2 ja 3, annettiin
arvoksi "116/1/1,2,3". Tämän avulla COM-rajapintaa käyttävä ohjelmani pystyi
yhdistämään ajoneuvon tiedot oikealle ajoneuvosyötölle ja sen tielinkille. Tämä
oli kuitenkin manuaalista ja täytyi toistaa jokaiselle asemalle ja sitä vastaaville
ajoneuvosyötölle erikseen.

3.7 Digitrafficin MQTT-rajapinta
Lokakuussa 2018 Digitrafficin sivustolla[19] tiedotettiin, että WebSocket-rajapinnat
poistetaan käytöstä vuoden loppuun mennessä. Ne korvataan AmazonMQ-palvelua
hyödyntävällä järjestelmällä, jonka kerrotaan lisäävän tuki useammalle protokollalle
ja mahdollisuudelle vastaanottaa vain haluttuja viestejä. AmazonMQ on kaupal-
linen viestinvälityspalvelu, joka perustuu avoimen lähdekoodin Apache ActiveMQ
-ohjelmistoon[93][94]. Myöhemmin Liikennevirasto julkaisi testiversion AmazonMQ:ta
hyödyntävästä rajapinnasta, joka käyttää MQTT:ta WebSocketin päällä. Samal-
la myös Digitrafficin meriliikenteen sijaintitietoja tarjoava rajapinta alkoi käyttää
MQTT:ta[19].

Kokeilin uutta testirajapintaa tarjotulla esimerkkiohjelmalla, ja rajapinnan kautta
sai LAM-mittaustietojen lisäksi säätietoja. Liikennemäärät olivat kuitenkin edelleen
koosteita lyhyimmillään viidestä minuutista, joten yksittäisen ajoneuvon tarkkuudel-
la olevia tietoja ei ainakaan vielä ole saatavilla. Digitrafficiin testirajapintaan tuli
kuitenkin lokakuussa 2018 päivitys, joka lisäsi sensorien metatietoihin ajoneuvotyy-
pin, suunnan ja kaistan. Siten vaikuttaa siltä, että kaistakohtaisia ilmaisintietoja
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olisi tulossa, vaikka näitä tietoja ei vielä kirjoitushetkellä ollut lisätty yhdellekään
sensorille.

MQTT mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän perustuen julkaisija/tilaaja -
menetelmään (engl. publish/subscribe). Päätin kokeilla, salliiko Digitrafficin testi-
käytössä oleva MQTT-rajapinta viestien vastaanottamisen lisäksi lähettämisen muille
rajapinnan käyttäjille. Tässä tapauksessa kyseessä on julkinen rajapinta, joka on
tarkoitettu tietojen jakelemiseen käyttäjille eikä tietojen vastaanottamiseen käyttä-
jiltä. Näin ollen tavanomaisella rajapinnan käyttäjällä ei tarvitse olla mahdollisuutta
viestien lähettämiseen. Jos käyttäjät voivat lähettää viestejä vapaasti, niin on myös
mahdollista esimerkiksi häiritä rajapintaa tai lähettää harhaanjohtavia viestejä, jotka
vaikuttavat oikeilta.

Suoritin kokeen kahdella yksinkertaisella MQTT-asiakasohjelmalla, joista toinen
tilasi jonkin aiheen, ja toinen puolestaan julkaisi samaan aiheeseen yhden viestin.
Hieman yllättävästi viestin lähetys onnistui, ja vastaanottava asiakasohjelma sai
lähetetyn viestin. En kuitenkaan kokeillut tämän enempää etenkään käytössä olevilla
aiheilla, joten periaatteessa olisi mahdollista, että oikeilla aiheilla lähetys olisi estetty.
Ilmoitin asiasta Digitrafficin ylläpidolle, ja asia korjattiin saman päivän aikana.

Digitrafficin rajapinnalle suoritetun kokeen tuloksen perusteella päätin kokeilla
samaa koetta Digitransitilla, jolla on myös MQTT-rajapinta. Lähetys ei kuitenkaan
onnistunut, sillä vastaanottava asiakasohjelma ei saanut viestiä. Lisäksi palvelin
katkaisi lähettävän asiakasohjelman yhteyden lähetysyrityksen jälkeen.
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4 Tulokset
Tässä luvussa kuvataan työssä saadut tulokset. Aluksi käsitellään datan keräämisen
asettamat vaatimukset. Tämän jälkeen käsitellään videokuvan pohjalta tehtyjen
mittausten tulokset.

4.1 Datan keräämisen ja tiedonsiirron kuvaus
Tässä kappaleessa tarkastellaan tulosten pohjalta, kuinka kuormittavaa ja kuinka
tehokasta datan siirtäminen on. Aluksi käsitellään LAM-datan viiveen suurutta.
Tämän jälkeen esitellään LAM-rajapinnan tiedonsiirtokaistan käyttöä.

4.1.1 LAM-datan viive

LAM-datalla ilmaisimen päivitys aiheuttaa suurimman viiveen erityisesti 5 minuutin
välein päivittyvillä asemilla. Valitettavasti WebSocketin kautta tarjottavassa reaaliai-
kadatassa ei ole saatavilla tietoa keräyshetkestä, joten sitä ei voida verrata viestin
vastaanottohetkeen. LAM-datoja tarjoava palvelin ei vastaa ping-pyyntöihin, jolla
voitaisiin määrittää tiedonsiirron viive palvelimelle. Tämäkin viive tosin on vain osa
kokonaisviivettä, sillä dataa siirretään myös taustajärjestelmissä. Kokonaisviivettä ei
kuitenkaan voida mitata vain Digitraffic-rajapinnan avulla.

Reaaliaikaisella LAM-datalla erääksi ongelmaksi osoittautui tietojen epäsään-
nöllinen päivitysväli, joka aiheuttaa ylimääräistä viivettä. Reaaliaikaisiksi merkityt
asemat päivittyivät selkeästi pienemmällä viiveellä kuin ajantasaisiksi merkityt eli
5 minuutin välein päivittyvät asemat. Työn aikana Digitraffic-rajapintaan lisättiin
yksittäisille sensoreille tieto siitä, milloin tieto on päivittynyt. Tämän tiedon avulla
oli mahdollista tutkia sitä, kuinka pitkä aika kuluu aikavälin päättymisestä tiedon
päivittymiseen rajapinnassa. Tämä kuitenkin onnistuu kirjoitushetkellä vain kiintein
aikavälein päivittyville sensoreille, koska niille on annettu aikavälin alkamis- ja lop-
pumisajat. Liukuvan aikavälin sensoreille näitä aikoja ei ole annettu, joten selvitystä
ei voida tehdä niille.

Ongelmaa on havainnollistettu kuvassa 14. Jokaisella LAM-asemalla on useita
kiinteän aikavälin sensoreita, joille laskin aikaeron aikavälin päättymisen ja sensorin
päivittymishetken välillä. Aikaeroista laskin jokaiselle asemalle keskiarvon ja järjestin
asemat keskiarvon mukaan suuruusjärjestykseen. Kuvasta havaitsin, että yhtä asemaa
lukuun ottamatta kaikki reaaliaikaiset asemat päivittyvät pienemmällä viiveellä kuin
ajantasaiset asemat. Useimmat ajantasaiset asemat päivittyvät vasta 3–4 minuutin
kuluttua, mutta muutamilla yksittäisillä asemilla viive oli tätäkin suurempi. Näin
ollen 5 minuutin välein päivittyvälle sensorille saadaan tieto edellisestä kiinteästä
aikavälistä vasta hieman ennen kuluvan aikavälin loppua. Keskimääräinen viive oli
reaaliaikaisille asemille 2,5 sekuntia ja ajantasaisille 230 sekuntia.

Vaihtelevat viiveet aiheuttavat ongelman, kun simulaatiossa käytetään useiden
asemien tietoja. Koska sensorit eivät päivity samanaikaisesti, niin samaa aikaväliä
kuvaavat tiedot päivittyvät simulaatioon eri aikoina. Eräs ratkaisu olisi viivästää
koko simulaatiota suurimman viiveen verran ja ottaa tiedot käyttöön vasta, kun
kaikki sensorit ovat päivittyneet.
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Kuva 14: LAM-asemien sensorien keskimääräinen aikaero aikaikkunan päättymisen ja
sensorin päivittymisajan välillä. Asemat on järjestetty pienimmästä aikaerosta suurim-
paan. Ajantasa-asemilla aikaero on suurempi ja vaihtelee enemmän kuin reaaliaikaisilla
asemilla.

4.1.2 LAM-datan tiedonsiirtokaistan käyttö

Kappaleessa 3.5 esiteltiin menetelmä, jolla mitataan LAM-tietojen tiedonsiirtokaistan
käyttö. Kaikille Suomen LAM-asemille tulokseksi saatiin huippuarvoksi noin 580
kbps (kilobittiä sekunnissa), kun mittaukset koostettiin sekunnin aikavälein. Koko
tunnin kaappauksen ajalla keskiarvo oli 94 kbps.

Vuorokauden kestoisen LAM-rajapinnan tiedonsiirtonopeuden tulokset on esitetty
kuvassa 15. Mittaukseen sisältyi kaikkien Suomen LAM-asemilta saadut tiedot. Tie-
donsiirtonopeuden kuvaaja muistutti liikennemäärien kuvaajaa (vertaa esim. kuvaan
13), joten tiedonsiirtomäärä vaikutti tämän perusteella riippuvan liikennemääristä.
Tätä tukisi aiempi havainto siitä, että reaaliaikaisessa tilassa toimivilla asemilla
mittaustulokset päivittyivät epäsäännöllisin aikavälein tiheämmin kuin 5 minuutin
välein.

Vertailun vuoksi määritin arvion siitä, kuinka paljon kaistaa historiallinen LAM-
data voisi viedä. Tämä on esitetty yhden vuorokauden ajalle kuvassa 16. Latasin
CSV-muodossa kaikki yhden vuorokauden LAM-raakadatatiedostot, joita oli yhteensä
454 megatavua. Tiedostojen sisältö vastaisi kuitenkin ainoastaan verkkoliikenteen
hyötykuormaa. Siten tämä arvio poikkeaa yllä olevasta Digitraffic-mittauksesta,
joka sisältää kaiken verkkoliikenteen mittaustietokoneen ja Digitraffic-palvelimen
välillä. Lisäksi sisältö voidaan myös pakata tiedonsiirron ajaksi, mikä vähentää
tarvittavaa tiedonsiirtokapasiteettia. Esimerkiksi Digitrafficin WebSocket-rajapinta
mahdollistaa viestikohtaisen pakkauksen, mikä ilmeni Wireshark-kaappauksesta ja
HTTP-otsakkeista. Vähennyksen määrään vaikuttavat pakkausmenetelmä, pakattava
data ja tässä tapauksessa esimerkiksi se, kuinka pienissä osissa pakattava data
lähetetään. Näin ollen arvio on vain suuntaa antava. Vertailukelpoisen tuloksen
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saamiseksi tulisi laskea Digitrafficista ainoastaan WebSocket-viestien JSON-sisällöt.
Sisältöjä ei kuitenkaan tallennettu aiempaa mittausta tehdessä, joten tarvittaisiin
uusi mittaus.

Kuva 15: LAM-asemien WebSocket-rajapinnan keskimääräinen tiedonsiirtonopeus
tunneittain yhden vuorokauden ajalta. Mittaus on suoritettu perjantaina 7. syyskuuta
2018.

Kuva 16: LAM-raakadatan simuloitu keskimääräinen tiedonsiirtonopeus tunneittain
yhden vuorokauden ajalta. Tiedot on haettu perjantailta 7. syyskuuta 2018.
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4.2 Videokuvamittauksen tulokset
Lisäksi tutkin videon tiedonsiirtovaatimusten vaikutusta liikennemäärien mittaustu-
loksiin kuten kappaleessa 3.4 on kuvattu. Tätä varten muunsin liikenneympyrästä
kuvatun videon erikokoisiin versioihin, joiden bittinopeudet ovat taulukossa 3. Bit-
tinopeudet on selvitetty FFmpeg-ohjelmistoon kuuluvalla FFprobe-ohjelmalla, ja
niihin on sisällytetty ainoastaan videoraidan bittinopeus. FFmpeg ilmoittaa videon
suurimman bittinopeuden. Huomioitavaa on, että suurinkin muunnettu video on
alle kymmenesosan alkuperäisen bittinopeudesta. Tähän vaikuttavat käytetyt muun-
nosparametrit, kuten esimerkiksi haluttu kuvanlaatu, sillä käytössä oli häviöllinen
pakkausmenetelmä.

Taulukko 3: Videoversioiden bittinopeudet

Videokuvan koko Bittinopeus (kbps)
1280x720 (alkuperäinen) 13999
1280x720 976
854x480 306
568x320 124
426x240 68

Lisäksi videossa oli ääniraita, jonka bittinopeus oli alkuperäisessä videossa 96 kbps,
mutta kaikissa muunnetuissa videoissa se oli oletusasetuksen mukaisesti 128 kbps.
Ääntä ei kuitenkaan hyödynnetä kuvantunnistuksessa, joten ääniraita olisi kannatta-
nut poistaa tai pakata tiiviimmin muunnosvaiheessa. Tällöin kokonaiskaistankäyttö
pienenisi, eikä muunnettu ääniraita veisi enemmän kaistaa kuin alkuperäinen. Myö-
hemmin poistin kuitenkin ääniraidat, mutta koska ääni ei vaikuta tuloksiin, niin en
ajanut tunnistusta uudelleen.

Liikenneympyrätapauksen eri laskentalinjojen liikennemäärät ovat taulukossa 4,
ja linjojen sijainnit on esitetty aiemmin kuvassa 9. Taulukossa videokuvien koot on
lyhennetty siten, että niistä mainitaan vain pystysuuntainen pikselimäärä. Taulukos-
sa käsin laskettu tapaus ja 720p-tapaus on laskettu alkuperäisellä videolla, ja lopuissa
on käytetty pienennettyä versiota. Tunnistusohjelma ajettiin myös pienennetylle
720p-videolle, mutta tulokset olivat lähes yhtä suuret alkuperäiseen 720p-videoon ver-
rattuna. Ohjelman antamat tulokset vaihtelivat ajoittain samaakin videota uudelleen
ajettaessa yhden tai kahden ajoneuvon verran.

Taulukon 4 tuloksia vertailemalla havaitsin, että erikokoiset videot eivät juuri
vaikuta laskentalinjojen tuloksiin tällä ohjelmistolla ja koejärjestelyllä. Automaattiset
tulokset kuitenkin ovat monilla linjoilla selkeästi pienempiä kuin käsin mitatut
vertailuarvot. Toisaalta osa linjoista on hyvin lähellä käsin mitattua tulosta.

Puolen tunnin mittaisesta videokuvasta mitattu liikennematriisi on käsin lasketul-
le tapaukselle taulukossa 5 ja automaattisille taulukossa 6. Taulukoissa O tarkoittaa
saapumissuuntaa (origin) ja D poistumissuuntaa (destination). N, E, S ja W tarkoit-
tavat kuvan mukaisia ilmansuuntia pohjoinen, itä, etelä ja länsi. Näihin taulukoihin
on laskettu vain ajoneuvot, jotka havaittiin täsmälleen kahdella laskentalinjalla. Eri
ajoneuvoluokkia tai ajoittain videolla havaittuja pyöräilijöitä ei ole eroteltu.
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Taulukko 4: Eri laskentalinjojen määrät käsin ja automaattisesti lasketuille tapauksille.

linja käsin 720p 480p 320p 240p
fromE 151 140 142 141 139
fromN 105 95 97 97 98
fromS 75 66 62 65 62
fromW 50 49 46 49 46
toE 171 155 154 157 156
toN 93 88 85 87 83
toS 42 45 41 39 39
toW 75 74 75 75 75
summa 762 712 702 710 698
from 381 350 347 352 345
to 381 362 355 358 353

Taulukko 5: Liikenneympyrästä käsin laskettu liikennematriisi.

O\D N E S W summa
N 1 75 11 6 93
E 68 1 60 42 171
S 17 23 0 2 42
W 19 52 4 0 75
summa 105 151 75 50 381

Taulukko 6: Automaattisesti eri kokoisista videoista lasketut liikennematriisit.

(a) 1280x720

O\D N E S W summa
N 1 52 4 3 60
E 49 0 55 37 141
S 14 17 0 1 32
W 18 41 1 0 60
summa 82 110 60 41 293

(b) 845x480

O\D N E S W summa
N 1 47 5 4 57
E 50 0 51 36 137
S 15 17 0 1 33
W 17 34 1 0 52
summa 83 98 57 41 279

(c) 568x320

O\D N E S W summa
N 0 52 3 3 58
E 48 0 54 36 138
S 14 17 0 1 32
W 17 37 1 0 55
summa 79 106 58 40 283

(d) 426x240

O\D N E S W summa
N 0 57 4 3 64
E 48 1 52 35 136
S 14 17 1 1 33
W 16 36 1 1 54
summa 78 111 58 40 287



62

Kuvassa 17 on esitetty graafisessa muodossa taulukoiden 4–6 tuloksista havaittu-
jen ajoneuvojen kokonaismäärä käsin lasketulle verrokkitapaukselle ja kaikille videon
resoluutioille. Käytännössä tämä luku on liikennematriisien tapauksessa nurkkasum-
ma. Ideaalisesti ajoneuvoja havaittaisiin from-, to-linjoilla yhtä paljon siten, että
sama ajoneuvo havaitaan molemmilla linjoilla. Toisin sanoen kuvassa yhden tapauk-
sen kaikkien pylväiden tulisi olla yhtä korkeita. Käsin lasketussa tilanteessa tilanne
on tämä, mutta automaattisesti lasketuissa arvot eroavat.

Kuva 17: Videosta lasketut ajoneuvot, jotka ylittivät laskentalinjan liikenneympyrään
(from), liikenneympyrästä (to) ja molemmat laskentalinjat. Lukumäärät on esitetty eri
videoresoluutioille ja käsin lasketulle tapaukselle.

Kuten oli odotettavissa, suurimmalla kuvakoolla saavutettiin paras tulos. Sen
sijaan yllättävää oli, että ero pienempiin videoihin oli pieni, vain muutamien ajoneu-
vojen tai 4 prosentin suuruinen.

Kuvassa 17 from-arvo on kaikissa automaattisissa tapauksissa hieman pienempi
kuin to-arvo. Ideaalisesti arvot olisivat yhtä suuret kuten käsin lasketussa tapauksessa.
Mahdollinen syy voi olla se, että videolla näkyy liikenneympyrään tulevia katuja vain
lyhyen matkaa, jolloin ohjelma ei ehdi seurata ajoneuvoa kauaa ennen laskentalinjaa.
Poistuvan suunnan laskentalinjalla ajoneuvo sen sijaan on ehtinyt näkyä videolla
pidempään. Esimerkiksi olin joutunut olosuhteiden takia rajaamaan etelän suuntaan
videon siten, ettei katua näy lainkaan. Videota tarkastellessani huomasin, että ohjelma
havaitsee ajoneuvon ajoittain hieman myöhässä verrattuna ajoneuvon ilmestymiseen
videolle, joten on mahdollista, että joskus ajoneuvoa ei havaita ennen laskentalinjan
ylitystä.

Kuvasta 17 huomasin myös, että ohjelma havaitsi molemmat laskentalinjat ylit-
täneitä ajoneuvoja selkeästi vähemmän kuin yksittäisen laskentalinjan ylittäneitä
ajoneuvoja. Tulokseen vaikuttaa, että laskin molemmat linjat ylittäneisiin ajoneuvoi-
hin vain ajoneuvot, joita on pystytty seuraamaan täsmälleen kahden linjan ylityksen
ajan. Joillakin ajoneuvo-objekteilla ylitettyjä laskentalinjoja oli enemmän kuin kaksi,
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jolloin sisääntulo- ja poistumissuuntia ei voida yksiselitteisesti määrittää. Käytän-
nössä tällaiset tapaukset johtuivat virheellisistä linjan ylityksen tunnistuksista, jos
esimerkiksi kaksi lähekkäistä ajoneuvoa yhdistyivät yhdeksi objektiksi. Enemmän
kuin kaksi laskentalinjaa ylittäneitä objekteja oli puolen tunnin videon aikana kui-
tenkin vain alle 2 % kaikista havaituista objekteista, joten tulos ei muuttuisi paljoa,
vaikka näillekin saataisiin arvioitua tulo- ja poistumissuunnat.

Liikennematriiseja vertaamalla huomasin, että liikenteen kokonaismäärä oli kai-
kissa automaattisesti lasketuissa versioissa selkeästi pienempi kuin käsin lasketussa
matriisissa. Absoluuttisena erona tämä oli 88–102 ajoneuvoa ja suhteellisena noin
23,1 %–26,8 % vähemmän käsin laskettuun verrattuna. Ainoastaan tapauksessa 240p
muutama taulukkosolu oli suurempi kuin käsin lasketussa matriisissa, mutta tämä
tapahtui etelän ja lännen välillä, jota oli mittausajankohtana kulkenut vain muutama
ajoneuvo. Pidemmällä mittausvälillä ja eri vuorokaudenaikoina jakauma voisi poiketa
nyt mitatusta.

Näiden tulosten perusteella saavutettu mittaustarkkuus oli liikennematriiseille
noin 70 %. Vertailun vuoksi aiemmin esitetyn Miovision-palvelun alhaisin hyväk-
sytty tarkkuustaso on 80 %[6], joten tässä työssä saavutettu tarkkuus ei olisi hy-
väksyttävällä tasolla. Camlyticsillä ei ole vastaavia tarkkuusluokituksia tai takeita
tunnistustarkkuudelle.

Tutkin tarkemmin Camlyticsin ohjeistusta, jonka usein kysyttyjen kysymysten
osuuden perusteella vaikuttaa siltä, että jokainen videokuvan ruutu pienennetään
320x240 -kokoiseksi ennen kuin siitä tunnistetaan tapahtumia [88]. Lisäksi samassa
yhteydessä mainittiin, että pelkkää tapahtumien tunnistusta varten videokuvan suo-
sitellaan olevan mahdollisimman pieni, kuten 640x480 tai 320x240, sillä suuremman
kuvan kerrotaan vaativan enemmän prosessointitehoa. Havaitsemani eri kuvakoko-
jen väliset pienet erot ajoneuvojen lukumäärissä johtuvat siis luultavasti siitä, että
ohjelma pienentää kaikki videot samankokoisiksi.

Näin ollen vaikuttaa siltä, että kuvantunnistustarkoituksessa videokuvan kuvako-
ko ja siten tiedonsiirtovaatimuksiin suoraan vaikuttava bittinopeus voidaan pitää
pienempinä kuin katselutarkoituksessa. Toisaalta on huomioitavaa, että tämä koe on
suoritettu vain yhdellä ohjelmistolla pienellä videoaineistolla. On mahdollista, että
jokin muu ohjelmisto osaisi esimerkiksi hyödyntää suurempaa videokuvaa paremmin.
Esimerkiksi GoodVision- ja Roadometry-ohjelmistot eivät tue alle 640x480-kokoisia
videoita [95][96]. GoodVisionin sivustolla väitetään, että tätä pienemmällä kuvakoolla
ihmissilmäkään ei tunnista objekteja suurella varmuudella.

Videokuva vaatii selkeästi enemmän tiedonsiirtokapasiteettia kuin tekstimuotoi-
nen LAM-data. Esimerkiksi yksi LAM-asema vaatii tämän työn tulosten perusteella
200–500 bittiä sekunnissa kellonajasta riippuen, kun taas video vaatii heikoimmalla
kokeillulla kuvanlaadulla noin 68 kilobittiä sekunnissa. Näin ollen ero on 136–340-
kertainen. Kuten yllä todettiin, kaikki ohjelmat eivät tue näin pientä videokuvaa,
joten suuremmalla videolla kokojen erokin on suurempi.

Tässä mittauksessa ei huomioitu eri vuorokaudenaikojen tai esimerkiksi pimeyden
ja sateen vaikutusta mittaustulokseen. Niitä kuitenkin on käsitelty esimerkiksi
aiemmin käsitellyssä Belluccin et al. [7] tutkimuksessa, jossa he totesivat muun
muassa, että videokuva on erittäin herkkä valoisuuden muutoksille.
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5 Johtopäätökset
Tämän työn päätavoitteena oli toteuttaa reaaliaikainen datankeräys liikennesimulaa-
tioon. Tähän liittyviä tutkimuskysymyksiä olivat esimerkiksi se, mitä dataa tarvitaan,
onko dataa saatavilla reaaliaikaisesti, miten dataa saadaan kerättyä reaaliajassa,
ja mitä vaatimuksia datan kerääminen aiheuttaa tiedonsiirrolle. Lisäksi pyrittiin
selvittämään, mitä datalähteitä lähitulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää.

Simulaatiota varten tarvitaan dataa sekä liikenteen kysynnästä että tarjonnasta.
Tarjonta on liikenteen fyysinen infrastruktuuri kuten tieverkko. Liikenteen kysyntää
voidaan arvioida esimerkiksi mittaamalla tieverkolta liikennemääriä ja ajoneuvojen
nopeuksia. Arviointi voidaan tehdä reaaliaikaisesti, jos käytössä on tarpeeksi tarkkaa
ja usein päivittyvää dataa.

Työssä selvitettiin useita lähteitä, joista on saatavilla reaaliaikaista liikennedataa
Suomen alueella. Esimerkiksi Liikenneviraston LAM-asemilta saadaan reaaliaikaisesti
liikennemääriä ja keskinopeuksia. Liikennevalojen dataa on kirjoitushetkellä julkisesti
saatavilla vain Tampereella. Esimerkiksi Helsingin seudulla osalla liikennevalojärjes-
telmistä olisi mahdollista kerätä dataa reaaliaikaisesti, mutta keräämistä varten ei
ole vielä tarvittavia rajapintoja [18]. Muilla alueilla liikennevalojen dataan saattaa
olla pääsy, jos tehdään yhteistyötä liikennevalotoimittajien kanssa. Osa navigaattori-
valmistajista ja matkapuhelinoperaattoreista tarjoaa kelluvan auton menetelmillä
kerättyä dataa kaupallisen rajapinnan kautta.

Toisaalta datan tarkkuus ja maantieteellinen kattavuus vaihtelevat. Esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla on tiheämmin LAM-asemia kuin muualla Suomessa. Julkisesti
ei ole saatavilla reaaliaikaista yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella olevaa dataa,
jollaista on käytetty esimerkiksi Onnimanni[42]-tutkimuksessa ja Kososen et al. [68]
tutkimuksessa.

Data voidaan kerätä liikennesimulaatioon reaaliajassa tiedonsiirtorajapintojen
avulla. Simulaatio-ohjelmistossa tulee olla jokin keino syöttää reaaliaikaista da-
taa esimerkiksi ohjelmointirajapinnan avulla. Jos simulaatio-ohjelmistossa ei ole
valmiiksi tukea halutulle datalle, niin tulee toteuttaa ohjelma, joka hakee datan
tiedonsiirtorajapinnalta ja syöttää sen ohjelmointirajapinnan kautta simulaatioon.

Tiedon keräämisen tiedonsiirtovaatimukset riippuvat esimerkiksi käytetystä ke-
räysmenetelmästä ja siitä, koostetaanko tietoja. Videokuva vaatii tiedonsiirrolta
selkeästi enemmän kuin esimerkiksi tekstimuotoinen LAM-data. Toisaalta video-
kuvan koko ja siten kaistankäyttö voivat olla melko pieniä, jos kuvaa käytetään
ainoastaan kuvantunnistukseen. Videokuvan vaatimukset kuitenkin vaihtelevat ohjel-
mistokohtaisesti.

Lähitulevaisuudessa datalähteenä voitaisiin hyödyntää laajemmin kelluvan auton
menetelmiä kuten matkapuhelinverkkoja ja satelliittipaikannusta. Näistä lähteistä
saadaan tietoa esimerkiksi liikenteen lähtöpisteistä ja määränpäistä, mikä ei onnistu
esimerkiksi induktiosilmukoilla. Matkapuhelinverkkojen sijaintidataa on kirjallisuu-
dessa verrattu perinteisiin kyselytutkimuksiin, ja erääksi matkapuhelimien datan
eduksi todettiin laajempi maantieteellinen kattavuus [11].
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6 Pohdinnat
Tutkimuksen alussa tavoitteena oli laatia ennuste liikenteestä. Ajatuksena oli, että
liikennedata tulisi saada siirrettyä käyttöön esimerkiksi induktiosilmukoilta ja vi-
deokuvasta. Videokuvan tulkitsemiseen olisi ollut olemassa valmiita ohjelmistoja.
Ongelmana kuitenkin oli, että videokuvan siirtäminen ja reaaliaikainen tulkitseminen
on raskasta. Sen sijaan induktiosilmukkatietojen siirtäminen on kevyttä ainakin
videokuvaan verrattuna. Tällöin pohdittiin, että tulisiko esimerkiksi siirtää laskentaa
lähemmäksi videokuvan tuottavaa kameraa, jolloin videota lähetettäisiin lyhyemmän
matkan. Eteenpäin tarvitsisi siten lähettää vain käsiteltyä dataa, mikä vähentäisi
tietoverkkojen ja palvelimien kuormitusta.

Tutkimuksessa selvisi, että induktiosilmukoiden dataa on ainakin osittain saa-
tavilla Digitrafficin kautta avoimena datana. Reaaliaikaista videokuvaa sen sijaan
ei mitä ilmeisemmin ole julkisesti saatavilla. Tällöin tutkimuksen painopiste siirtyi
enemmän avoimen datan hyödyntämiseen.

Tässä työssä saatujen tulosten pohjalta vaikuttaa siltä, että kääntyvien ajoneu-
vojen tunnistus on epätarkempaa kuin pelkästään laskeminen. Toisaalta käytetty
aineisto oli erittäin pieni, ja käytössä oli vain yksi kuvantunnistusohjelmisto. Näin
ollen näistä tuloksista ei ole mahdollista tehdä laajaa yleistystä.

6.1 Mobiilipaikannuksen kehitys
Kuten kappaleessa 2.1.5 on käsitelty, 5G voi tulevaisuudessa parantaa mobiiliverk-
koihin perustuvan paikannuksen tarkkuutta. Toisaalta esimerkiksi Telian palvelu
anonymisoi ja koostaa tietoja, jotta tuloksista ei voisi tunnistaa yksittäisiä henkilöi-
tä [36]. Koostettavat alueet olevat Telian mukaan pienimmillään muutaman sadan
metrin kokoisia. Mikäli tietoja koostetaan, niin vaikuttaa siltä, että matkapuhelin-
paikannuksen potentiaalista tarkkuutta ei hyödynnetä täysin. Yleisessä tapauksessa
mobiilipaikannusta saattaisi olla mahdollista käyttää monipuolisemmin, jos tietoja
ei koostettaisi, vaan voitaisiin käyttää mahdollisimman tarkkaa dataa. Tämä tosin
tapahtuisi mobiililaitteiden käyttäjien yksityisyyden kustannuksella.

Telian matkapuhelinverkkopalvelussa on huomioitavaa, että Telia tarjoaa mah-
dollisuuden estää omien tietojen käyttö palvelussa[36]. Jos merkittävän suuri osa
käyttäjistä päättäisi kieltää käytön, niin palvelun antaman tiedon laatu voisi heiketä
pienemmän otoskoon vuoksi. Vaihtoehtoisesti Telia olisi voinut käyttää tietoja vain,
kun käyttäjä antaa erikseen luvan. Kirjoitushetkellä tietoja kuitenkin kerätään ole-
tuksena, joten oletettavasti suuri osa käyttäjistä ei käy erikseen kieltämässä käyttöä.
Lisäksi palvelun kerrotaan tarjoavan vain anonymisoituja ja koostettuja tietoja, joten
yksittäisen henkilön liikkeitä ei pitäisi pystyä seuraamaan. Liikennedatan keräämisen
suhde yksityisyyteen on mielenkiintoinen, mutta tässä työssä yksityisyyttä ei ole
käsitelty tarkasti.

Tulevaisuudessa 5G:tä hyödyntäviä alustoja, kuten valopylväitä (esim. LuxTur-
rim), voitaisiin myös hyödyntää liikennetiedon tuottamiseen. Valopylväisiin voitaisiin
integroida useita toimintoja, kuten matkapuhelintukiasema, sääasema, kamera tai
pienoiskopterin latausasema. Jos tähän järjestelmään saataisiin yhdistettyä auto-
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maattisesti ja itsenäisesti lentävä kamerallinen pienoiskopteri, niin sitä voitaisiin hyö-
dyntää kuvantunnistuksen avulla esimerkiksi automaattisiin liikennelaskentoihin[4]
tai läheisten onnettomuuspaikkojen tarkasteluihin.

6.2 Rajapintojen kehitys
Tämän työn aikana osa rajapinnoista uudistui, ja niistä korjattiin puutteita. Osa
muutoksista oli pieniä, mutta osa vaati suurempia muutoksia käyttäjille. Myös uusia
rajapintoja tuli saataville, joten tulevaisuudessa datan saatavuus tulee oletettavasti
parantumaan.

Olisi hyödyllistä, jos Digitrafficin liukuvan aikavälin dataviesteissä olisi aikalei-
ma keräyshetkeltä. Kirjoitushetkellä viesteistä ei voida tietää kuin vastaanottohetki
liukuviksi määritellyillä sensoreilla, mutta kiinteillä 5 ja 60 minuutin sensoreilla sen-
soriarvon yhteydessä lähetetään myös aikavälin alku- ja loppuhetket. Vastaanottohet-
kellä tieto on kuitenkin jo vanhaa[61, s. 23]. Toisaalta jos oletetaan tiedonsiirtoviive
pieneksi, niin myös aikaleiman puuttumisesta johtuva virhe on pieni. Tiedonsiir-
toviive ja mahdolliset järjestelmäviiveet voivat kuitenkin vaihdella. Kysyin asiaa
Digitrafficin tuelta, joka vastasi, ettei liukuvan aikavälin sensoreille valitettavasti ole
tietoa mittauksen alku- tai loppuhetkistä. Ongelma korjattiin myöhemmin osittain li-
säämällä yksittäisten sensorien tietoihin aikaleima päivitysajasta. Liukuvan aikavälin
sensoreille ei kuitenkaan tullut tietoa aikavälin alusta tai lopusta.

Camlytics-kuvantunnistusohjelmiston rajapinta ei vaikuta sopivan suoraan laajem-
paan jakeluun tietoturvasyistä. Rajapinta ei nimittäin rajoita tietoihin pääsyä miten-
kään. Rajapinta tarjoaa tiedot esimerkiksi kaikista videokanavista, niiden osoitteista
ja mahdollisesti tarvittavista käyttäjätunnuksista ja salasanoista. Näiden tietojen
tulisi olla saatavilla vain asianomaisille käyttäjille. Havaitsin netstat-ohjelman avulla,
että ohjelma kuitenkin kuuntelee TCP-portissa (Transmission Control Protocol[97])
kaikissa IP-osoitteissa eikä esimerkiksi ainoastaan paikallisessa järjestelmässä (engl.
localhost). Tämä tarkoittaa, että muun muassa verkkojärjestelyistä ja palomuu-
riasetuksista riippuen rajapintaan saattaa päästä vapaasti internetistä. Näin ollen
Camlytics-ohjelmaa käytettäessä tulisi rajoittaa pääsyä rajapintaan muilla keinoin
ja esimerkiksi lisätä käyttäjän todennus ja yhteyden salaus.

Valitettavasti Camlyticsin rajapinta ei tarjoa ajoneuvon nopeutta, vaikka ohjelma
tukeekin ylinopeuden tunnistusta. Periaatteessa nopeus voitaisiin määrittää kahden
lähekkäisen laskentalinjan avulla niin kuin induktiosilmukoilla. Tämä kuitenkin
vaatisi linjojen välisen reaalimaailman etäisyyden mittaamisen. Tässä työssä nopeutta
ei kuitenkaan mitattu.

Useat tässä työssä käsitellyt rajapinnat tarjoavat Swagger-skeeman datan käyt-
töön. Skeema määrittelee rajapinnan viestien muodon, ja sitä on käsitelty aiemmin
kappaleessa 2.3.2. Valitettavasti havaitsin kuitenkin, että monien rajapintojen tarjoa-
man data erosi skeeman määrittelemästä muodosta. Tämä saattoi johtua esimerkiksi
tarjotun skeeman ja datan poikkeavista versioista, mutta Camlyticsin tapauksessa
eron aiheutti käyttöjärjestelmän kieliasetukset. Rajapintatietoja vastaanottava ohjel-
ma oletti, että desimaalierotin on piste, mutta suomenkielisessä ympäristössä ajettu
Camlytics käytti sen sijaan pilkkua. Raportoin ongelman ohjelman kehittäjille, ja
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seuraavassa versiossa se oli muutoslokin mukaan korjattu.
Datan eroaminen Swagger-skeemasta aiheuttaa esimerkiksi sen, ettei automaatti-

sesti generoituja asiakasohjelmia voida käyttää. Olemassa on myös ohjelmistokirjas-
toja, jotka tarkistavat skeeman ja datan vastaavuuden ilman asiakasohjelmakoodin
generoimista. Kokeilin molempia menetelmiä, ja virheellinen data estää molempien
käytön, sillä viestien vastaanotto keskeytyy virheeseen. Näin ollen asiakasohjelman
joutuu toteuttamaan itse eikä datan oikeellisuutta voida taata, mikä vähentää skee-
man hyötyjä.

Ulkoiset rajapinnat saattavat muuttua tai vaihtua kokonaan ajoittain, mikä vaatii
muutoksia toteutukseen. Esimerkiksi Liikenneviraston Digitraffic-rajapinnat ovat
vaihtuneet viime vuosien aikana muutamia kertoja. Digitrafficin WebSocket-rajapinta
otettiin käyttöön syksyllä 2016[28] ja poistettiin käytöstä vuoden 2018 lopulla[19].
Tämä vaikuttaa myös tässä työssä kappaleessa 3.5 käsiteltyyn WebSocketia hyödyn-
tävään toteutukseen, joka tulisi toteuttaa osittain uudelleen uutta MQTT-rajapintaa
hyödyntäen. Lisäksi nykyinen REST (Representational State Transfer) -rajapinta
korvasi aiemman SOAP (Simple Object Access Protocol) -rajapinnan vuoden 2017
lopussa[28].

WebSocketin avulla uudessa Digitraffic-rajapinnassa käytetty MQTT saadaan toi-
mimaan myös web-selaimissa, sillä tyypillisesti selaimet eivät tue MQTT-yhteyksiä tai
mielivaltaisia TCP-pohjaisia yhteyksiä. Toisaalta MQTT:n käyttäminen WebSocke-
tin päällä lisää yhden ylimääräisen kerroksen verrattuna tilanteeseen, jossa MQTT:tä
käytettäisiin TCP:n päällä. Sekä WebSocket että MQTT nimittäin toimivat TCP:n
päällä [52][54].

6.3 Mahdolliset datalähteet ja keräysmenetelmät
Kuten aiemmin tässä työssä on todettu, induktiosilmukoilla voidaan määrittää tar-
kempiakin tietoja kuin vain ajoneuvon ohitus. Ajoneuvon ohitus muodostaa Burnok-
sen et al. [3] mukaan sensorin signaalivoimakkuuteen ajan suhteen käyrän, jonka
muoto riippuu ajoneuvosta ja esimerkiksi sen nopeudesta. Tämä avulla voidaan
laatia niin sanottu magneettinen allekirjoitus, jota voidaan käyttää esimerkiksi ajo-
neuvon luokitteluun. Näin ollen esimerkiksi ajoneuvokohtainen LAM-raakadata on
jo valmiiksi käsiteltyä, koska siinä on eritelty erilliset ohitukset ja lisäksi määritetty
arvoja, kuten nopeus ja ajoneuvoluokka. Tarkempi data tarjoaisi ajoneuvokohtaista
dataa laajemmat mahdollisuudet liikenteen analysointiin, mutta tätä dataa ei ole jul-
kisesti saatavilla. Vastaavaa dataa voisi ainakin teoriassa saada myös liikennevalojen
induktiosilmukoilta.

Kuten aiemmin tässä työssä on todettu, Innamaan et al.[75] tutkimukseen mu-
kaan ennusteen tulisi ottaa huomioon kelitiedot. Kelitietoja teiden varsilla oleville
sääasemille olisi saatavilla Digitrafficin kautta [19]. Aiemmin mainittu simulaat-
torivertailu [64] listasi vain muutaman simulaattorin, joissa tiedetään olevan tuki
säätiedoille. Vertailu ei kuitenkaan tiennyt, onko tässä työssä saatavilla olevalla
Vissim-simulaattorissa tukea kelitiedoille. Vissimin manuaalistakaan [63] ei löydy
mainintaa säätiedoista. Toisaalta ainakin Asamer et al. [98] ovat tutkineet Vissimin
simulaatioparametrien kalibroimista esimerkiksi lumisiin olosuhteisiin. Säätietoja ei
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kuitenkaan lopulta hyödynnetty tässä työssä.
Liikennemallissa voitaisiin myös hyödyntää tietöiden dataa, vaikkakaan sitä ei

tässä työssä toteutettu. Esimerkiksi tarkastelemalla listaa Digitrafficin tarjoamasta
datasta huomasin, että data voi sisältää tiedon mahdollisista nopeusrajoituksista ja
suljetuista kaistoista työmaa-alueella. Tämän tiedon avulla simulaatioon voitaisiin
esimerkiksi luoda tietyötä vastaava nopeusrajoitusalue. Mikroskooppista simulaatiota
varten olisi hyödyllistä tosin tietää myös se, mikä kaista tarkalleen on suljettu,
mutta tätä tietoa ei välttämättä ole saatavilla. Lisäksi tietyö saattaa myös aiheuttaa
häiriöitä vain tiettyinä kellonaikoina, vaikka vaikutusajaksi olisikin merkitty pidempi
ajanjakso.

Toisaalta tietöiden sijaintitiedot täytyisi pystyä yhdistämään automaattisesti tie-
verkolle, jotta niitä voitaisiin hyödyntää liikennemallissa. Tämä voi olla hankalaa, jos
tieverkko toteutetaan käsin. Tietyön sijainti voi esimerkiksi olla esitetty lineaarisen
referoinnin avulla, jolloin sijaintitiedon hyödyntäjällä tulisi olla käytössä vastaava tie-
verkko. Esimerkiksi Vissim-simulaattorin tapauksessa simulaatioverkon tulisi vastata
tarkasti sijaintitietoja.

Jos pysäköinnistä on saatavilla tarpeeksi tarkkaa dataa reaaliaikaisesti, niin sitä
voidaan mahdollisesti hyödyntää simulaatiossa. Esimerkiksi työssä käytetty Vissim-
simulaattori mahdollistaa pysäköinnin mallintamisen. Lisäksi ainakin Etelä-Helsingin
alueelle on saatavilla reaaliaikainen rajapinta, joka tarjoaa tietoja pysäköintipaikko-
jen käytöstä [99][100]. Palvelun kerrotaan keräävän tietoja pysäköintiautomaateilta
ja kaikilta Helsingissä toimivilta yksityisiltä mobiilimaksuoperaattoreilta kuten Easy-
Park ja ParkMan. Toisaalta palvelun kerrotaan yksityisyydensuojan vuoksi näyttävän
pysäköintimäärät ainoastaan väleinä, kuten 0–3 ja 4–10, ja lisäksi rajapinta ei saa
tietoa esimerkiksi asukaspysäköinnistä. Rajapinnan kuvauksen mukaan alueella voi
siis olla pysäköintiä, joka ei näy rajapinnan kautta.

Aiemmin Leducin et al. kirjallisuuskatsauksessa todettiin, ettei sää vaikuta mo-
biiliverkkojen FCD:hen. Toisaalta esimerkiksi Zhang et al. [13] mainitsevat, että
5G:llä aiotaan ottaa aiempaa korkeampia taajuuksia käyttöön. Oletettavaa on, että
tällöin esimerkiksi sateinen sää vaikuttaa enemmän radioaaltojen etenemiseen. On
mahdollista, että tämä puolestaan vaikuttaa mobiiliverkkojen avulla muodostettujen
liikennetietojen laatuun.

6.4 Laajamittainen liikennesimulaatio
Tässä työssä tehdyt kokeet koskivat hyvin pieniä alueita, kuten yksittäistä risteystä.
Tavoitteena voisi kuitenkin olla esimerkiksi pääkaupunkiseudun kattava reaaliaikainen
liikennemalli. Alueen laajentaminen aiheuttaa haasteita erityisesti datan kattavuuden
ja laadun osalta. Myös liikennemallin taso vaikuttaa, sillä mikrotason malli vaatii
selkeästi enemmän ja tarkempaa dataa kuin makrotason malli.

Pääkaupunkiseudun liikennedataa on saatavilla monilla keräysmenetelmillä erilai-
sista järjestelmistä, joiden tuottaman datan laatu ja kattavuus vaihtelevat. Laatu
vaihtelee myös saman järjestelmän eri sensorien välillä, mikä vaikeuttaa datan hyö-
dyntämistä. Datan laatu vaikuttaa merkittävästi liikennesimulaation tuloksiin [70],
joten data täytyisi pyrkiä pitämään kauttaaltaan mahdollisimman laadukkaana. Hy-
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välaatuinen data on Lopesin et al. [70] mukaan erityisen tärkeätä reaaliaikaisella
liikennedatalla, sillä heikkolaatuisen datan avulla ei pysty hallitsemaan liikennetilan-
netta kunnolla. Datan laatua voidaan koettaa parantaa esikäsittelyn avulla, jolloin
virheitä voitaisiin automaattisesti tunnistaa ja mahdollisesti korjata.

Lisäksi laajamittaisessa simulaatiossa datakäsittelyn tulisi sopeutua verkon muu-
toksiin. Tässä auttaisi yhtenäinen tietomalli, jonka avulla eri järjestelmät voivat
vaihtaa tietoja. Tällaista tietomallia on käsitellyt esimerkiksi Kosonen et al. [61]. Esi-
merkiksi Onnimanni-tutkimuksessa [42] joitain parametreja säädettiin käsin, mutta
heidän tavoitteenaan oli automatisoida se.

Kiinteiden sensorien dataa on kirjoitushetkellä saatavilla lähinnä pääteillä, kuten
kehäteillä ja sisääntuloväylillä. Tarkkaa mallia varten sensoreita tulisi ideaalitilan-
teessa olla tiheästi esimerkiksi joka risteyksessä. Toisaalta kaikkien nykyistenkään
kiinteiden sensoreiden, kuten liikennevalojärjestelmien, dataa ei ole saatavilla julki-
sesti. Tiheä sensoriverkosto ja datan jakelujärjestelmät ovat kuitenkin oletettavasti
kalliita asentaa ja ylläpitää.

Kelluvan auton menetelmät mahdollistavat kiinteitä sensoreita laajemman kat-
tavuusalueen, mutta niissäkin on ongelmia esimerkiksi hajanaisen datan vuoksi.
Kirjallisuuden mukaan eräs ratkaisu olisi yhdistää sekä kiinteitä sensoreita että
kelluvan auton menetelmiä [70][71]. Eri lähteistä saatavien tietojen yhdistäminen
voi kuitenkin olla hankalaa, sillä samaa kohdetta koskevat tiedot voivat poiketa
toisistaan.

Makrotason malli on yksinkertaisempi kuin mikrotason malli, ja siksi helpommin
saavutettavissa. Valmiit makrotason reaaliaikaiset simulaatio-ohjelmistot, kuten PTV
Optima ja Aimsun Live, yhdistävät tietoa eri lähteistä ja sisältävät valmiiksi tuen joil-
lekin reaaliaikaisille datalähteille. Osa ohjelmistoista mahdollistaa myös lyhytaikaiset
liikenne-ennusteet. Jos valmiiden lähteiden lisäksi halutaan muutakin dataa, niin
sitä varten täytyy erikseen kehittää ja ylläpitää lisäohjelmaa. Reaaliaikaisen datan
pohjaksi tarvitaan kuitenkin koko alueen kattava tieverkkomalli ja malli liikenteen
kysynnästä. Lisäksi on olemassa aiemmin tässä työssä mainittuja liikennetietoja
tarjoavia verkkopalveluita, kuten Google Maps, mutta näiden tarjoama tieto on
usein karkeaa. Hieman tarkempia tietoja tarjoavat esimerkiksi TomTomin ja Heren
rajapinnat, mutta niiden tiedot ovat koosteita.

Mikrotasolla simulaattoriohjelmistot tukevat teknisesti laajaakin aluetta, joka
kattaisi pääkaupunkiseudun. Tarkan liikennemallin laatiminen vaatii kuitenkin pal-
jon dataa ja käsityötä, joten käytännössä näin laaja malli on vaikea. Tällä hetkellä
koko pääkaupunkiseudusta ei kuitenkaan ole ainakaan julkisesti saatavilla yhtenäis-
tä tieverkkomallia, joka olisi tarpeeksi tarkka mikrotason simulaatioon. Tällaisen
mallin toteuttaminen ja ylläpitäminen on työlästä ja kallista [61]. Lisäksi tässä
työssä tarkastellut simulaatio-ohjelmistot eivät sisällä valmista tukea reaaliaikaiselle
liikennedatalle, mikä vaatisi ohjelmistokehitystä. Tässä työssä tuesta on toteutet-
tu yksinkertainen versio, mutta se ei esimerkiksi hyödynnä historiatietoja tai pyri
tarkistamaan datan laatua, kuten Innamaan et al. [72] mukaan täytyisi.

Kaiken kaikkiaan laajamittaisen reaaliaikaisen liikennesimulaation toteuttaminen
on haastava ongelma. Sensoreita tarvittaisiin lisää parempaa kattavuutta varten, ja
olemassa olevien sensorien dataa tulisi saada käyttöön nykyistä laajemmin. Tule-
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vaisuuden uudet datankeruu- ja datakäsittelymenetelmät yhdessä tehokkaamman
tiedonsiirron kanssa mahdollistavat tarkempien mallien luonnin. Reaalimaailman
liikenteessä on kuitenkin paljon merkittäviä yksityiskohtia, joiden vaikutuksia on
vaikea mallintaa.
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