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ALKUSANAT 

Kaksikaistaisten teiden liikennevirran perusominaisuuksien 

tunteminen on tullut viime vuosina yhä tärkeämmäksi liiken-

nemäärien jatkuvasti kasvaessa ja ruuhkatilanteiden yleis-

tyessä myös perustieverkolla. Tutkimustarpeen lisääntyessä 

on tärkeää myös testata uusia menetelmiä käyttökelpoisen ja 

monipuolisen tiedon hankkimiseksi mandollisimman edullisella 

tavalla. 

Tässä raportissa käsitellään kaksikaistaisten teiden liiken-

nevirran perusominaisuuksia pistekohtaisten mittausten perus-

teella. Mittaukset on tehty liikenneanalysaattorilla ja antu-

reina on kiinteiden induktiivisilmukoiden sijasta käytetty 

väliaikaisia teippaamalla rakennettuja induktiivisilmukoita. 

Käytetty tekniikka on pistekohtaisten mittausten yleiset 

rajoitukset huomioonottaen osoittautunut varsin käyttökelpoi-

seksi. 

Tutkimustyö on tehty teknillisen korkeakoulun liikennelabo-

ratoriossa tie- ja vesirakennushallituksen käyttöosaston lii-

kennetojmjston toimeksiannosta. Liikennelaboratoriossa työn 

• 	ovat tehneet dipl.ins. Hannu Sainio ja tekn.lis. Matti Pursula, 

joista viimeksi mainittu on pääosin laatinut tutkimusraportin. 

Tie- ja vesirakennushaliituksen asiamiehenä on toiminut dipl.ins. 

Juhani Mänttäri. 

Otaniemi, 16.8.1985 

Liikennelaboratorion esimies, 	/) ' 

professori 	 Sulevi Lyly 
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KAKS IKAISTAISTEN TEIDEN LI IKENNEVI RRAN PERUSOMINAISUUDET 

TIIVISTELM 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaksikaistaisten 
teiden välityskykyarvoja ja muita liikennevirran ominai-
ruuksia pistekohtaisin mittauksin hyvissä kesäkeliolosuh-
Leissa leveydeltään ja geometrialtaan erilaisilla teillä. 
lyö tehtiin teknillisen korkeakoulun liikennelaboratorios-
se TVH:n käyttöosaston liikennetoimiston toimeksiannosta. 

Mittauksissa käytettiin liikenneanalysaattoria, joka tai-
lettaa ajoneuvomäärän, ajoneuvojen nopeudet ja aikavälit 
ajosuunnittain. Antureina käytettiin tiehen teippaamalla 
kiinnitettyjä induktiivisilmukoita. Kaikkiaan aineistoa 
kerättiin 13 mittauspisteessä. Mittausjärjestely osoit-
tautui käyttökelpoiseksi ja hyvin toimivaksi. 

Mittausten aikana oli raskaan liikenteen osuus n. 10 % ja 
pääsuunnan osuus n. 70 % huippuliikenteestä. 

Aineisto analysoitiin ajosuunnittain 5 minuutin jaksoissa. 
Tulosten mukaan aikavälijakaumien huippuarvo sijaitsee vä-
ililä 1 - 2 sekuntia liikennemäärästä riippumatta. Jakau-
mien keskihajonta on satunnaisen liikenteen vastaavaa suu-
rempi kaistakohtaiseen liikennemäärään 1200 ajon/h asti. 
Suuremmilla liikennemäärillä hajonta laskee satunnaisen 
liikenteen tasolle tai sen alapuolelle. 

Mittauksissa ei poikkeustapauksia lukuunottamatta esiintynyt 
niin suuria liikennemääriä, että nopeuden muutos olisi ollut 
upälineaarinen liikennemäärään nähden. Pääsuunnan liiken-
teen keskinopeus alenee 3 - 10 km/h suunnan liikennemäärän 
kasvaessa 1000 ajon/h. Vastakkaisen suunnan keskinopeus 
elenee noin 1,6 - 2,3 km/h pääsuunnan liikenteen kasvaessa 
1000 ajon/h. 

Suurimmat lyhytaikaisesti havaitut liikennemäärät olivat 
1700 - 1800 ajon/h pääsuunnassa ja 2100 - 2200 ajon/h koko 
tiellä. Havaittujen maksimiarvojen ja matemaattisten mal-
lien perusteella arvioiden on pääsuunnan välityskyky le- 
veillä teillä (päällysteleveys > 9 m) noin 1700 - 2000 ajon/h 
ja koko tien noin 2800 - 3000 ajon/h. Kapeilia teillä (pääl-
lv:;tevev: < 8 m) välityskyky voi jäädä aihaisemmaksi. 
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TRAFI}(FLöDETS GRUNDEGENSKAPER PÄ T\TÄFÄLTSVGAR 1 FINLAND 

S AMIVIAN DRAG 

Avsikten med undersökningen var att rned punktmätningar i gott 
soinmarväglag utreda kapacitet samt övriga trafikflödesegen-
skaper p  tvfältsvägar med varierande bredd och geometri. 
Undersökningen utfördes av trafiklaboratoriet vid tekniska 
högskolan i Helsingfors p uppdrag av vEcj- och vattenbyggnads-
styrelsens trafikbyr. 

VIcI mtningarna anvHndes en trafikanaiysator, som registrerar 
antalet fordon, fordonens hastighet, tidsavstnd och längd i 
bägge körriktningarna. Som givare anväindes induktionssiingor 
vilka med tejp fästs vid vägytan. Alit sorn alit samiades 
material i 13 mätpunkter. Mätanordningen visade sig vara väl-
fungerande och användbar. 

Under mätningarna var andelen tunga fordon ca 10 % och huvud-
riktningens andel av maxtimtrafiken ca 70 %. Mätresultaten 
analyserades körriktningsvis i perioder p 5 minuter. P 
basen av resultaten är modalvärdet för tidsavstndsfördelningefl 
mellan 1 - 2 sekunder oberoende av trafikmängd. Fördelningens 
standardavvikelse är ända upp till ett trafikflöde av 1200 
fordon/h/körfält större än motsvarande standardavvikelse för 
slumprnässig trafik. Vid större trafikflöden är standardav-
vikelsen lika stor eller mindre än för slumpmässig trafik. 

Med undantag för ngra enstaka fem rninuters intervali uppvisar 
resultaten inte s stora trafikmängder att hastighetsförändringen 
skulle ha varit olineär ± förhllande till trafikmängden. Medel-
hastigheten för trafiken i huvudriktningen sjunker med 3 - 10 
km/h, d trafikflödet i huvudriktningen växer med 1000 fordon/h. 
Medelhastigheten för trafiken i rnotsatt riktning sjunker med 
1,6 - 2,3 km/h, d trafikflödet i huvudriktningen växer med 
1000 fordon/h. 

De största uppmätta trafikflödena per fem minuters intervail 
motsvarade i huvudriktningen 1700 - 1800 fordon/h och 2100 - 
2200 fordon/h 1 bda riktningarna sarnmanlagt. Estimerat p 
basen av uppmätta största värden och matematiska modeller är 
kapaciteten p  breda vägar (beläggningsbredd > 9 m) i huvud-
riktningen ca 1700 - 2000 fordon/h och hela vägens kapacitet 
ca 2800 - 3000 fordon/h. P smala vägar (beläggningsbredden 
< 8 m) kan kapaciteten vara mindre. 
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FASIC CHARACTERISTICS OF TRAFFIC FLOW ON TWO-LANE RURAL ROADS 

IN FINLAND 

ADSTRAY.r 

The aim o the study was te anaiyze the oapacities and other 
basic characteristics of traffic flow on two-lane rural roads 
af varying width and geometry under good summer conditions. 
The work was done by the laboratory of traffic and transportation 
engineering of Helsinki University of Technology under contract 
with the Roads and Waterways Administration. 

The measurements were made with a traffic analyzer, which records 
the number of vehicles per lane plus their speeds, time headways 
and lenghts. As sensors inductive loops were used, fastened on 
the road surface with adhesive tape. Measurements took place 
In tliirteen points altogether. The concept of measurements 
functioned well and proved to be useful in this kind of study. 

During the measurements the share of heavy vehicles was about 10 % 
and 70 % of the vehicles in the peak hour travelled to the main 
clirection. The data was analyzed in five minutes intervais in 
both directions separately. The results show, that the mode 
of the headway distribution is located between 1 - 2 seconds in 
ali flow values. The standard deviation of those distributions 
is bigger than that of random traffic up to flow level of 1200 
vehicles/h/lane. After that the standard deviation goes down 
to the same level as in random traffic or even under that. 

In the data there were only a few intervals during which the 
dependence between speed and flow was not linear. The mean 
speed of the main direction decreases 3 - 10 km/h, when the 
flow in that direction increases 1000 veh/h. The mean speed 
of the opposite direction decreases 1.6 - 2.3 km/h, when the 
flow in main direction increases 1000 veh/h. 

The greatest five minutes fiows measured were 1700 - 1800 veh/h/ 
lane and 2100 - 2200 veh/h in both directions together. These 
values and a rnathematical analyses suggest, that the capacity 
on broad roads (pavement width> 9 m) is about 1700 - 2000 veh/h/ 
lane and about 2800 - 3000 veh/h in both directions together. 
On narrow roads (pavernent width 8 m) the capacity can be less. 
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1. 	JOHDANTO 

Kaksikaistaisten teiden liikennevirran ominaisuuksien tuntemi-

nen on viime vuosina tullut aikaisempaa tärkeämmäksi liikenne- 

määrien jatkuvasti kasvaessa ja ruuhkatilanteiden yleistyessä. 

Tielaitos selvitti kaksikaistaisten teiden välityskykyä ja no-

peuksia 1970-luvun alussa. Sen jälkeen ovat myös toteutetut 

tiekohtaiset nopeusrajoitukset vaikuttaneet liikennevirtaan 

ja siten osaltaan lisänneet tutkimustarvetta. 

Liikennevirtaan kaksikaistaisella tiellä vaikuttavat monet sel-

laiset tekijät, joita ei moottoritiellä tarvitse ottaa huomioon. 

Tärkein näistä on ohitusmandollisuus, joka puolestaan on riip-

puvainen monista eri tekijöistä. Ohitusmandollisuuksien kes-

keinen merkitys aiheuttaa sen, että luonnollisin tapa nopeuk-

sien ja välityskyvyn tarkasteluun on pitkähköjen tieosien tar-

kastelu kokonaisuutena. Tämä edellyttää esimerkiksi rekiste-

ritunnusmenetelmän tai vastaavan käyttöä ja on melko paljon 

käsityötä vaativaa. 

Pistekohtaisia mittauksia voidaan myös käyttää välityskyvyn ja 

nopeuksien arviointiin. Tällöin kuitenkin mittauspisteen vä-

littömällä lähiympäristöllä on huomattava merkitys tuloksille 

eikä niitä voida yleistää koko tieosaa koskeviksi. Mittaus-

laitteiden kehittyminen on kuitenkin tehnyt pistemittaukset 

helpoiksi ja kerättävän tietoaineiston monipuoliseksi. Sa-

manaikaisesti voidaan liikennemäärän ja nopeuksien ohella käsi- 

• 

	

	tellä myös esimerkiksi aikavälejä. Siten pistekohtaisten mit- 

tausten suorittaminen voi olla hyvinkin edullista tutkimuksen 

• 	tavoitteiden kannalta. 

Tässä raportissa käsitellään kaksikaistaisten teiden liikenne- 

virran ominaisuuksia nimenomaan pistekohtaisten mittausten 

perusteella. Tavoitteena on ollut välityskyvyn ja nopeustason 

tarkastelu erilaisissa tienkohdissa. Samalla on voitu tarkas-

tella myös aikavälijakaumia ja näin saada kokemuksia nykyaikai-

sesta mittaustekniikasta. 
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2. 	ERI TEKIJÖIDEN VAIKUTUS LIIKENTEEN VÄLITYS- 

KYKYYN JA NOPEUKSIIN KAKSIKAISTAISILLA TEILLÄ 

2.1 Tarkastelutavan merkitys 

Kaksikaistaisen tien liikenteenvälityskykyyn ja nopeuksiin 

vaikuttavat erittäin monet seikat. Eri maissa ja tutkimuk-

sissa käytetyt toisistaan poikkeavat mittaustavat ja määritte-

lyt vaikeuttavat tulosten vertailua ja kirjallisuustutki-

muksen suorittamista. Tärkeimmät määrittely- ja tarkaste-

lutapaerot liittyvät välityskyvyn mittauksessa tarkastelu-

aikajakson pituuteen ja välityskyvyn määritystapaan. No-

peusmittausten tulkinnan kannalta ratkaisevaa on, onko ky -

seessä pistenopeus vai matkanopeus tietyllä tieosalla sekä 

1iiKennerlärätaso, jolla mittaukset on suoritettu. 

Välityskyky voidaan määrittää esim. nopeus-liikennemäärä-

pisteistöön sovitetun käyrän avulla. Pisteistön muodosta-

misessa käytetyn havaintojakson pituus kuitenkin vaikuttaa 

käyrän muotoon ja siten myös välityskykyyn. Lyhyillä ha-

vaintojaksoilla saadaan suurempi välityskyky kuin pitkillä, 

kuten kuva 1 osoittaa. Tämän vuoksi välityskyky tulee ai-

na esittää havaintojakson pituuteen sidottuna /17,23/. 
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EFFECT OF MEASUREMENT INTERVALS ON FLOW-DENSITY CURVE ON A TWO LANE POAD 

Kuva 1. Tarkasteluajanjakson pituuden vaikutus välitysky-
kyarvioon /23/. 
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Havainojakson pituuden vaikutus suurten liikennemäärien 

esiintymiseen ilmenee taulukosta 1 /6/. Siitä nähdään, 

että suuria liikennemääriä havaitaan useammin lyhyillä 

aikajaksoilla kuin pitkillä. Esimerkiksi liikennemäärä 

yli 2200 ajon/h/kaista esiintyy kerran joka neljäs havain-

tojakso, kun havaintojakson pituus on 1 minuutti. Sen si-

jaan ko. liikennemäärä esiintyy kerran vain joka kandes-

kymmenes havaintojakso, kun havaint.ojakson pituus on 5 mi-

nuuttia. Vastaavasti liikennemäärä yli 2200 ajon/h/kaista 

esiintyy kerran joka 500. havaintojakso, kun havaintojakson 

pituus on 13 minuuttia. 

Taulukko 1. Havaintojakson pituuden vaikutus suurten lii- 

kennemäärien esiintyrniseen /6,/. 

	

kson 	Liikenne- Arvon Q (ajon/h/kaista) ylittävien 

	

pituus 	määrän 	Livaintoen osuus % 	- 

keski 

	

(min) 	hajonta 	Q = 2100 Q = 2200 0 = 2300 Q = 2400 

0,5 	410 39 30 22 

1 	290 34 23 14 8 

2 	205 28 15 6 2 

5 	130 18 5 0,7 0,07 

10 	92 10 0,9 0,03 x 

15 	75 6 0,2 x x 

30 	53 1,4 x x x 

60 	37 0,1 xx 

x 	vähemmän kuin 0,01 	% 

2.2 Tiekohtaiset tekijät 

2.21 Tien leveys 

Eräässä PIARCin tutkimuksessa on eri levyisille teille saatu 

taulukon 2 mukaiset välityskyvyt /15/. Taulukon arvot kos-

kevat maaseudulla olevia teitä, jotka ovat etäällä suurista 

kaupungeista. Tästä johtuen välityskyvyt ovat pienempiä 



HASTGHETSSKLLNAO, krn/h 
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4 

kuin taajamien lähellä olevilla teillä, joilla kuljettajat 

ovat tottuneet ajamaan lähellä toisiaan /15/. 

Taulukko 2. Tien välityskyky tien leveyden funktiana 

1IARCin tutkimuksen mukaan /15/. 

Tien Välityskyky (ajon/h) - 

leveys Molemmat suunnat Pääsuunta 

(m) yhteensä 	_______ 

5 1550 930 

6 1850 1110 

7 2350 1400 

9 2950 1770 

10,5 3150 1890 

Oletettu suuntajakaumaksi 60/40. 

Kuvassa 2 on esitetty matkanopeuden muutoksen riippuvaisuus 

tien leveydestä ruotsalaisten selvitysten mukaan /2/. 

6 	7 	8 	9 
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VAGBPEDD, m 

MedelreshaStighete11 hrecldheroeflde vid hastig -

hetbeqräflSfliflq 90 km/tim. Hastiqhet vid 

hreddefl E,0 Inetkr har anvints 	om 

v rI' 

Kuva 2. Keskinopeuden muutos tien leveyden funktiona 
nopeusrajoituksella 90 km/h ruotsalaisten sel-
vitysten mukaan /2/. 
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2.22 Kaistan ja pientareen leveys 

Kaistari leveyden vaikutus välityskykyyn riippuu myös pien-

tareen leveydestä ja mandollisten sivuesteiden sijainnista. 

Näiden tekijöiden vaikutus esitetäänkin sen vuoksi usein 

yhdisbettynä. 

Ruotsalaisen välityskyvyn laskentaohjeen mukaan kaksikais-

Laisen tien perusvälityskyky määrätään kuvan 3 perusteella 

/3/. Kuvasta 3 nähdään, että välityskyky on 2200 henkilö-

autoa (ha)/h yhteensä molempiin suuntiin, kun ajokaistan 

leveys on 3,5 m ja päällystetyn pientareen leveys on 1,0 m. 

Yhteen suuntaan vastaava välityskyky on 1600 ha/h. 

_P2i_ 

cl 

2 	 3 	 4 
Lane width (m) 

I3oc cpacity for u two-Ine road as given in the Swedish 
Capacity Manual 

Kuva 3. Kaksikaistaisen tien perusvälityskyky (molemat 
ajosuunnat) ruotsalaisen ohjeen mukaan /13/. 

Yhdysvalloissa vuonna 1965 ilmestyneen Highway Capasity 

Manualin mukaan ihanteellinen kaistaleveys on 3,65 m. Ka-

peammilla kaistoilla on häiriintymätLömissä olosuhteissa 

pienempi välityskyky /7/. HCM 1965 mukaan ihanteellisissa 

olosuhteissa pientareet ovat riittävän leveät eikä sivues-

teitä ole 1,8 m lähempänä päällysteen reunaa. Kuvassa 4 

on esitetty pientareen leveyden vaikutus välityskykyyn HCM 

.1965n 	ja ruotsalaisen ohjeen mukaan eri kaistaleveyksil- 

lä /13/. 

244)) 

2200 

2000 

1800 

1600 

1 400 
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2500 

] 

Shouldcr width (m) 

2000 

i_;;;;!JuPuIUIIU__ 

0 
1500 	-1 

-- 	Oandl 

c. 

Swedish Manual 

1000 	J - - - 	 1965 US Manual 

500 

2.5 	 3.0 	 3.5 	 4.0 

L.anc Widch (m) 

Comparison ofSwedish and US. capacily v. Ianc wdth relauons 

Kuva 4. Pientareen leveyden vaikutus välityskykyyn 
HCM 1965:n -ja ruotsalaisen ohjeen mukaan /13/. 

Sivuesteen etäisyyden vaikutusta välityskykyyn HCM 1965:n 

ja ruotsalaisen ohjeen mukaan esittää kuva 5 /13/. Ku-

vasta nähdään, että ruotsalaisessa ohjeessa sivuesteen 

vaikutus välityskykyyn on pienempi kuin HCM:ssa. Esimer-

kiksi, jos este on molemmilla puolilla tietä 0,8 m etäisyy-

dellä,pienenee välityskyky ruotsalaisen ohjeen mukaan 7 % 

ja HCM:n mukaan n. 12 %. Molemmissa ohjeissa sivuesteellä 

on vaikutusta välityskykyyn vain, jos se on kahta metriä 

lähempänä reunaviivaa. 
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o s 
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- - - US M.nu.I 
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0 	 1.0 	 20 

Lammi Ciearancc (mi 

Comparson of U.S. and Swedish capacity ad)wilmenl factors for 

re.stricted cicotances .0 laterBi obtrutsons 

Kuva 5. Sivuesteen etäisyyderi vaikutus välityskykyyn 
HCM 1965:n ja ruotsalaisen ohjeen mukaan /13/. 

Kanadassa on vuoden 1980 havaintoaineistoon perustuen todet- 

- 

	

	tu käyttönopeuden laskevan 5,7 km/h, kun kaistaleveys piene- 

nee yhden metrin /25/. Tutkittujen teiden kaistaleveydet 

• 	olivat 3,3 - 3,8 m. Lisäksi on arvioitu, että alle 3,3 m 

kaistoilla nopeuden lasku on vielä suurempi, mutta yli 3,8 m 

kaistoilla pienempi. 

Suomessa on v. 1972 saatu ajoradan leveyden (kaistaleveyden) 

ja pientareen leveyden yhteinen vaikutus ajonopeuteen kuvan 

6 mukaiseksi /9/. Huomattakoon, että aineisto on kerätty 

ennen nykyisiä nopeusrajoituksia. 



Henkilöautojen keskinopeus 

(ojorata 7.2m, piennar I.8m) 

__ 
__ - - 
______________ ______ _____ 

______ 
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______ _____ _____ _____ _____ 
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(00 
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- 	 20 
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0 (ojon/h) 
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(00 
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60 
0 

8 

20 

V(krn/h) 

(6 

'4 

2 

l0 

8 

6 

4 

2 

---- 
0 

0 _____ _____ _____ 

'.5 _____ 
______ 

_____ 

62 	6.4 	6.6 	6.8 	7.0 	72 (m) 

Ajorodan leveys 

VT (H) 	v,kml 	Esim.Q 	l000 
LA =6.6 
Lp :0.5 
N 4  40 
V 85.0-76 77.4 km/h 

Kuva 6. Henkilöautojen keskinopeud.en mäörittäminen suoma-
laisessa menetelmäss /9/. 
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2.23 Näkemä 

Näkemillä on suhteellisen voimakas vaikutus kaksikaistaisen 

tien välityskykyyn. Nopeuksien hajonnasta johtuen syntyy 

ohitustarvetta, joka voidaan purkaa vain,jos näkemät ovat 

riittävät ja vastaantulevassa liikennevirrassa on riittävän 

ouuria aikavälejä / 8/. Lukuarvoja näkemän vaikutuksesta 

u juuri ole käytettävissä. 

Näkemtki vikuu; keskimääräiseen matkanopeuteen Saksaii liiL-

cotasavallassa tehdyissä mittauksissa on esitetty kuvassa 7 

/22/. Sen mukaan näkemän kasvaessa 200 metristä 400 metriin 

kasvaa nopeus n. 15 km/h. Ranskassa selvitetty näkemän ja 

pituuskaltevuuden yhteisvaikutus ajoneuvojen nopeuteen on 

kuvassa 8. Kuvasta nähdään, että näkemän kasvaessa 200 met-

ristä 400 metriin kasvaa nopeus 5 km/h, kun pituuskaltevuus 

o 0 , a outo 17 km /  h, :ui pi On uskal Levuus on 4 % 

(kh) 

1: 
Average sigh distarice (m) 

Kuva 7. Näkemän vaikutus keskimääräiseen matkanopeuteen 
Saksan liittotasavallassa /22/. 

Suomessa v. 1972 tehdyn tutkimuksen mukainen näkemien vaiku-

tus ajonopeuteen käy selville kuvasta 6 /9/ 



0 	 2 	 4 

S0 

70 

60 

Gradient 1%> 

1 0 

100 

Sp..ds of Iight v.hicI.s at zaro flow on • m ro.d ii. function of th. gr.duunt md 

the vusibility co.ffici.nt >' IFrence). 

Kuva 8. Näkemän ja pituuskaltevuuden yhteisvaikutus nopeu-
teen Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa /22/. 

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa ei näkemillä todettu olevan 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta nopeuteen /25/. 

Syyksi on arvioitu puutteellinen havaintoaineisto tai se, 

että näkemän vaikutus on pienempi kuin muiden tiekohtaisten 

tekij'5iden vaikutus. 

hräässd tutkimuksessa (Troutbeck 1976) parempien näkemien 

on todettu kohottavan nopeiden ajoneuvojen (85 % ja 97,5 % 

nopeudet) nopeuksia /26/. Myös Suomessa v. 1972 tehdyssä 
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tutkimuksessa havaittiin näkemäprosentin vaikutus suurem-

maksi 85 %:n nopeuksiin kuin keskinopeuksiin /9/. 

2.24 Kaarresäde ja kaarteisuus 

Kaarresäteen vaiJutus henkilöautojen keskimääräiseen nopeu-

teen eri tutkimuksissa on esitetty kuvassa 9. Kuvasta näh-

dään, että keskinopeus pienenee huomattavasti, kun kaarresäde 

on alle 300 m. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Suomes-

sa /8/. 

Kuvassa 10 on eri tutkijoiden esittämiä käyriä kaarteisuu-

den vaikutuksesta keskinopeuteen /12/. Kaarteisuuden lisäk- 

Mittiere Ge-
schwindigkelt der Pkw 
in Ablrngigket om 
Krummu ngs rod itj $ 

12 

kni 

. 

b 

 

100 200 300 '00 500 600 700 'ii 90? 
Kru'?rn7unq5raous R 

Kuva 9. Kaarresäteen vaikutus henkilöautojen keskimääräi-
seen nopeuteen /12/. 

tcpe'I 	 L Ii 
koppe//&x 1980 8,- 8.50r?7 [7/ 

' 

70 - 	 - 	 --- - - 	 -- - 	 - 

- 	 l/of7man' [6] 

60 	
u,ng/i Larnm 80m 	_L r 	 1 

50 	- 	t 	1980/71 

40 	 L 	- - 
700 200 300 (00 500 600 700 qo'7/km 9X 

J1iirvqk&I Ku 
MttIe,o GesctrwndiqIeit der Pkw in Abhöngiqkeit uon der Xuruqket 

Kuva 10. Kaarteisuuden vaikutus keskinopeuteen eri tutkijoi-
den muJaan /12/. 
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si tulisi myös näkemä ottaa huomioon, koska ko. tekijät riip-

L osaksi toisistaan (kuva ii) /12,. 

in Abhnnggkeit vr Krnigke 	u'd Sht- 
wete (richtrnqsbezogen) 

00 	 ----a--•----- 
8,-:85Om 

6,50/77 •• 

80 
Z 	0'y0'fz 

70 	±30m 	0q 10 (fz 1km 

60 .-- ?m-- 	- 	 3 3 Kfz /kmn 
50 

- 	
oj5 	— 4 

Sw'3QQ 	- 750m 

____ ____ 
7 	0 3SHfz/k'n 5 300m 	< 	- 

_HP 
100 	200 	300 qoP7/krn 	500 

kurvigkeif kj 

8 650m 
5 Kfz 1km 	 [35MfJkm jw 3Vm 

V6722-0,03521iu 	V' 731-0,0283Ku 
V' 525 -q026o/(u.qO35OSw 

v 383? 0Ql77k'u 
V. 3363-0OlSOku 
V 2887 - 00106 Ilmi Q0157O 

Kuva 11. Kaarteisuuden ja näkemän vaikutus nopeuteen eri 
liikennetiheyksillä (tasainen tie, vain henkilö-
autoja /12/. 

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa /26/ kaarteisuuden ei to-

dettu vaikuttavan merkitsevästi nopeuteen. Tämä saattaa 

johtua mutkaisten tieosien puuttumisesta tai siitä, että 

jotkut tekijät ovat vaikuttaneet nopeuteen enemmän kuin 

kaar teisuus. 

Eräät tutkijat ovat havainneet ylävirran kaarteisuuden 

vaikuttavan voimakkaasti nopeuksiin /25/. 

2 2 	P Luoskal Lovius 

Kana2Lsa tehdyssä tutkimuksessa /26/ on havaittu, että no-

peus suurenee 2,2 km/h kun pituuskaltevuus laskussa kasvaa 

1 %. 	Nousun pituuskaltevuuden suurentuessa 1% pienenee 

nopeus 1,3 km/h. Tutkimuksessa pituuskaltevuuden vaihtelu- 

väli oli -3,3 %. . .+2,l % /26/. HCM:ssä ei hay:nä ilmaistu 

välityskyky muutu pituuskaltevuuden vaikutuksesta /7/. 
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Taylorin (1972) mukaan raskaiden ajoneuvojen osuus ei merkit-

sevästi vaikuta nopeuksiin kun pituuskaltevuus on alle 3 % 

/25/. 

2.26 Nopeusrajoitus 

Nopeusrajoituksia käytetään tavallisesti liikenneturvalli-

suuden takia. Nopeusrajoitus tai sen alentaminen saattaa 

johtaa myös välityskyvyn kasvuun /23/. 

Nopeusrajoituksen muuttuessa arvosta 80 km/h arvoon 90 km/h 

nousevat ajoneuvojen keskimääräiset pistenopeudet Kanadassa 

tehdyn tutkimuksen /27/ mukaan seuraavasti: 10 %:n nopeus 

7,0 km/h, 50 %:n nopeus 7,5 km/h ja 90 %:n nopeus 8,0 km/h. 

Suomessa vuonna 1984 Lohdyn tutkimuksen /21/ mukaan henki .tö-

autojen matkanopeus pitkällä tieosalla (29,7 km) laski 

n. 2,5 km/h liikennemäärätasolla 300 ajon/h, kun tiejakson 

askennallinen nopeusrajoitus aleni arvosta 94,5 km/h arvoon 

79,3 km/h. Nopeusrajoituksen muutos merkitsi tiejakson 100 

km/h rajoitusten muuttamista 80 km/h rajoituksiksi päällys- 

een urakkapaikkausten vuoksi. Keskinopeus alerrirnan rajoi-

Luksen aikana ylitti sallitun laskennallisen arvon n. 7-8 

k1n,/h. 

Saman tien peräkkäisillä jaksoilla, joilla oli erilaiset no- 

- 

	

	peusrajoitusarvot, oli henkilöautojen vapaa nopeus 6,5 - 

8,4 km/h alhaisempi tieosalla, jonka laskennallinen nopeus- 

» 	rajoitus (84,5 km/h) oli 10 - 12 km/h alempi kuin muilla tie- 

usiila /20/. Vapaa nopeus alhaisimman nopeusrajoituksen 

Lieosalla oli 88,0 km/h eli selvästi korkeampi kuin rajoi- 

Luotsd1aiste11 selvitysten /2/ mukaan nopeusrajoituksen ko-

rottaminen 70 km/h:sta 90 km/h:iin nostaa matkanopeutta 7 - 9 

km/h tien päällysteen leveyden vaihdellessa 6,5 - 9,0 m:iin. 
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2.3 Liikenteeliiset tekijät 

2.31 Liikennemäärä ja suuntajakauma 

Yhdysvalloissa on tekeillä uusi HCM, joka valmistunee 1985. 

Sen mukaan kaksikajstajsjlla teillä tasaisessa maastossa 

ajoneuvojen nopeus ei juuri ole riippuvainen liikennernäärästä 

melko laajalla liikennemääräalueella /16/. Vastaava ilmiö 

on havaittu myös moottoriteillä /4,6,18/. Sen sijaan nou-

suissa liikennemäärä vaikuttaa voimakkaasti nopeuteen /16/. 

Myös Kanadassa tehty tutkimus /1/ osoittaa, että nopeus ei 

yleensä ole kovin herkkä liikennemäärän muutoksille. Tutki-

muksessa nopeus-liikennemäärä-kuvaaja on jaettu kahteen osaan. 

Kuvaaja on lineaarinen, kun liikennemäärä ei ole lähellä väli-

tyskykyä. Välityskykyä lähellä oleva liikennemääräalue muo-

dostaa i-iineaarisen osan. 

Liikennemäärän vaikutusta on Kanadassa selvitetty erikseen 

0 %, 50 % ja 10 % nopeuksiin /1/. Liikennemäärän on havait-

tiin vaikuttavan eniten nopeiden ajoneuvojen nopeuksiin. 

10 % nopeuksiin liikennemäärä vaikutti vähiten, joskus ei 

lainkaan. Pääsuunnan liikennemäärän kasvaessa 1000 ajon/h 

pienenivät 90, 50 ja 10 prosentin nopeudet noin 8, 5 ja 3 

km/h. 90, 50 ja 10 prosentin nopeuksien havaittiin konver-

goivan liikennemäärän kasvaessa (kuva 12) 

Suomessa v. 1984 tehdyssä tutkimuksessa henkilöautojen matka- 

nopeus aleni noin 8 - 10 km/h, kun tuntiliikennemäärä ajo- 

suunnassa kasvoi 1000 ajon/h. Kuorma- ja pakettiautoilla 

vastaava nopeustason lasku oli vain 2,5 - 3,5 km/h /20/. 

Myös vuosina 1979 ja 1980 Suomessa tehdyissä tutkimuksissa 

taLa caaden 1 asku ali samaa suuruusluokkaa /10 , 24/. 

Yle si aLLaail iiopead 	ja liikeimernäärän välinen yhteys 

eri olosuhteissa voi vaihdella hyvinkin suuresti, kuten kuva 

13 osoittaa /25/. Suomessa v. 1972 todettiin mm, että liiken-

määrän vaikutus nopeuteen oli suurempi geometrialtaan huonoim-

milla teillä /9/. 
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. 	:.: • 
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Speed-volume relationships for 400S2. 

Kuva 12. 	0 %, 50 % ja 10 % nopeudet liikennemäärän 
funktiona /1/. 

TRRL (1971) on tutkimuksissaan havainnut keskinopeuden laske-

van 10 km/h, kun liikennemäärä kasvaa 1000 ajon/h ja raskaiden 

ajoneuvojen osuus on 15 % /1/. Vastaavalla liikenteellä 

Duncan (1974) on arvioinut keskinopeuden laskevan 11 km/h /1/. 

Vastakkaisen suunnan liikennemäärän vaikutus pääsuunnan nopeu-. 
teen oli kanadalaisessa tutkimuksessa /1/ noin puolet pääsuun-

nan liikennemäärän vaikutuksesta. Duncan (1974) on arvioinut 

tämän vaikutuksen olevan noin 2/3 /1/. 

Pääsuunnan ajoneuvojen keskinopeus laskee siis varsin vähän vas-

takkaisen suunnan liikennemäärän kasvaessa. Välityskyvyn suhteen 

on oletettu samoin /25/. Näiden havaintojen ja olettamusten sekä 

mittausten perusteella on voitu konstruoida kuvan 14 mukainen 

kaksikaistajsten teiden välityskykykäyrästö. Sen mukaan yhden suun-

nan välityskykymaksimi 	2000 ajon/h ja koko tien 3600 ajon/h 
/25/. 

0 
* 10- 

00 

2' 



Fiat, n-ugu. fw 
H-0, 8-0. P'S) 

80 	St..psi: HiUy, nr..Qht, m.ny h...st 
01-30, B-0, P40) 

	

FI.n.ut: Fial. b.ndy. iny 	o.t.on 

	

- 	 (H-O 8-150) 
E s 

Son.tI. Ilifly. b.ndy. many h.&.., 
(H-'30 8-150 P-40) 

1 	 1 	 1 
0 	 200 	 400 	 800 	 1000 	 1200 

TotM f)on on ciia..vpy nMi p 	.d lan.) 

Va.nation o(spd/flow retau on stngic tvo-lare rur) rtids 
(Sowce: Duncan 1974, Fij. 3) 

Kuva 13. Nopeus/liikennemäärä-riippuvaisuuden vaihtelu 
kaksikaistajsjlla teillä /25/. 

T1EOffl7E 0 CAP4CITY ESflU.1E FOR VAfflOJ RFPRESENTATIVE 

COtOTQ*0 	 OA 

2000 

1000 

1000 	 2000 

Kuva 14. Teoriaan ja mittauksiin perustuva kaksikaistaisen 
tien välityskykykäyrästö /25/. 
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Ruotsalaisen välityskykykäsikirjan mukaan suuntajakaurnan 

vaikutus välitvskykyyn un seuraava /3/: 

Pääsuunnan liikenteen 

L5U1 	(%) 

50 	55 

55 - 65 

65 - 75 

75 - 85 

Suhteellinen välityskyky 

mol.suunnat yhteensä 

1,0 

0,98 

0,95 

0,90 

2. 32 Liikuntueri koesLumus 

Raskaiden ajoneuvojen määrällä on huomattava merkitys tien 

viilityskyvyile. Ajoneuvon pituus vaikuttaa erityisesti pie-

nillä nopeuksilla suuresti välityskykyyn. Raskaiden ajo-

neuvojen kevyitä ajoneuvoja huonompi paino-tehosuhde vai-

kuttaa myös välityskykyyn. Vaikutus on suuri varsinkin mä-

kisillä tieosilla /8/. 

Raskaiden ujoneuvojen vaikutus välityskykvyn voidaan ottaa 

huomioon käyttämällä välityskyvyn mittayksikkönä henkilö-

autoyksikköä tunnissa. Tällöin eri ajorieuvotyypit vastaa-

vat erilaista määrää henkilöautoja. Eri ajoneuvotyypeillä 

on siis erilainen henkilöautoekvjvalentti /8/. 
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J L15ä, 	n oi LLa 	s jkt5nä J/tetään e jon/h , tulee 

raskaiden ajoneuvojen osuus ottaa huomioon ilmoittamalla 

niiden osuus koko liikenteestä. Kuvassa 15 on esitetty 

kanden koostumukseltaan erilaisen liikenteen keskinopeus 

eri liikennemäärillä kaksikaistaisilla tasaisilla teillä 

eri maissa. Kuvan mukaan reskant ajöneuvot picricntävät 

nopeuttu 1 - 1 km/h /22/. 

-c 

80 

0 
UJ 
LU 

1) 

40 

== GB 
r0 
LJ / 

0% ---- 	FA - - - - 

__ _ -F 

500 	1000 	1500 	2000 
(veh/h) 

6 J 

Kuva 15. Nopeus-liikennemääriippuvaisuus, kun raskaiden 
ajc•nouojen osuus on 0 i tai 15 % /22/. 

2.4 Muut tekijät 

Liikenteen välityskykyyn ja nopeuteen vaikuttavia tekijöitä 

on edellä mainittujen lisäksi vielä useita. Näitä tekijöitä 
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ovat esim., ajankohdasta, ympäristöstä, matkan pituudesta ja 

kuljettajasta johtuvat tekijät. Eri ajankohtina (vuodenai-

ka, viikonpäivä) matkojen tarkoitus on erilainen, minkä 

voicLian ajatella vaikuttavan nopeuksiin. Samoin voidaan 

valaistusolosuhteiden ajatella vaikuttavan /8/. 

Erään Australiassa tehdyn tutkimuksen /5/ mukaan samana 	f 
päivänä ajetun matkan pituus vaikutti raskaiden ajoneuvojen 

nopeuksiin kolme kertaa enemmän kuin kevyiden ajoneuvojen 

nopeuksiin. Kuljettajan ikä vaikutti merkitsevästi kevyi-

den ajoneuvojen nopeuksiin mutta ei raskaiden ajoneuvojen 

nopeuksiin. Ajoneuvon iän todettiin vähentävän merkitse-

västi kevyiden ajoneuvojen nopeuksia. 

Myös liikennesäännöt vaikuttavat ajoneuvojen nopeuksiin ja 

välityskykyyn. Näitä säädöksiä ovat esim. ajoneuvojen suu-

rimrnat sallitut koot, painot ja nopeudet /8,23/. 

Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa /26/ tien viereisen 

maankäytön todettiin vaikuttavan ajoneuvojen nopeuksiin. 

Galin on havainnut nopeuksien olevan vähintään 10 km/h 

suurempia maaseutualueilia kuin asuntoalueilla /5/. 

Säätilalla ja kelillä on huomattava vaikutus sekä no-

peuksiin että välityskykyyn. Japanissa on todettu talvi- 

olosuhteiden (lumi ja liukkaus) alentavan välityskykyä /18/. 

• 

	

	Kaistan välityskyky kesäolosuhteissa oli 1285 ajon/h ja tal- 

vella 765 ajon/h (kaksikaistainen tie). Vapaa nopeus laski 

• 

	

	arvosta 71 km/h arvoon 52 km/h. Myös kriittinen tiheys ja 

kriittinen nopeus alenivat selvästi. 

Myös kosteus ja sumu alentavat välityskykyä ja keskinopeut-

ta saksalaisten tutkimusten mukaan, kuten kuva 16 osoittaa 

/23/. 
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EFFECTS OF GENERAL SPEED LIMITS ON NON-MOTOAWAYS 
(GERMANY) 

	

(veh/h) 	 - 

1000 

no hmt dry 

100 km/h dry 

	

0O 	 - 	---- 100 km/h wet 
- - 100 km/h dry 

- - - - - 100 km!n !cxj 

	

0 	' 	1 'O 	1, 	(veh/km) 

Kuva 16. Säätilan vaikutus liikonnevirran perus-
kuvaalaan /23/. 

2.5 Eri tekijöiden yteivaikutus 

T 	nts er teki oden yhteisvaikutusta on vaikea yksikä- 

sitteisesti määrittää. HCM 1965 antaa kuitenkin välitys- 

kyvyn osalta yleisluontoisen taulukon tien linjauksen koko-

naisvaikutuksesta /7/. Sen mukaan välityskyky laskee vain 

6 % keskimääräis-i: ticnoecuden Jaskiessa arvosta 112 km/h 

rvoori 48 kni/h. 

Useat mitoitusmenetelmät käsittelevät tie- ja liikenneolosuh-

teiden vaikutusta välityskykyyn käyttämällä korjauskertoi-

mia, kuten esim HCM ja Suomessa 70-luvun alussa kehitetty 

menetelmä /7,9/. Saksan Demokraattisessa tasavallassa on 

kehitetty oma menetelmä kaksikaistaisten teiden liikenne- 

tilanteen arvioimiseksi /19/. Menetelmässä on kullekin päällyste- 

	

leveydelle (5,50, 6,50, 7,50 ja 8,5Orn) 	14 käyrän perus- 

käyrästö, joka esittää keskinopeuden ja liikennetiheyden 

välisen yhteyden. Käyrän valinta riippuu tieolosuhteista 

(näkemät, pituuskaltevuus) ja liikenteen koostumuksesta. 

Käyrät 8,50 m:n tielle ja valintaohjetaulukko on esitetty 

kuvassa 17. Menetelmään liittyy myös optimaalisten liiken-

neolosuhteiden etsimiseksi tarpeellinen käyrästö. Optimik- 
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Kuva 17. Tieolosuhteiden ja liikenteen koostumuksen vaiku-
tus liikennevirran peruskuvaajaan DDR:ssa suon-
tettujen selvitysten mukaan /19/. 



si katsotaan tilanne, jossa liikennemäärän ja nopeuden tulo 

(ns. ominaisliikennesuorite) on maksimissaan. Käyrästöihin 

on merkitty lisäksi liikennemäärän maksimikohta. Kuvan 17 

perusteella vapaa nopeus DDR:n 2-kaistaisilla teillä on 

varsin alhainen hyvissäkin olosuhteissa (käyrä 1). Sama 

koskee liikennemääräi1 maksimia, tosin menetelmä käyttää to-

dellisia tuntiliikenteitä eikä lyhyistä aikajaksoista redu- 

so ua drvoja. 

Eri Lekijöiden yhteisvaikutusta on pyritty selvittämään 

myös monimutkaisilla simulointimalleilla, joilla voidaan 

ennustaa mm. tienparannustoimenp.iteiden vaikutuksia ajoneu- 	- 

vojen matkanopeuksiin /14/. 

Havaittuja maksirriiliikennemääriä 

Jseissa eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa on 

kaksikaistaisen tien välityskyvyn todettu olevan suurempi 

kuin HCM 1965 esittämä ihanteellisten olosuhteiden 2000 ajon/h 

(molemmat suunnat yhteensä). Uusi HCM (tekeillä) esittää 

vasLaavaksi välityskyvyksi 2800 ajon/h /16/. 

Ruotsalaisten ohjeiden /3/ mukaan kaksikaistaisen tien (ajo- 

kaista 3,5 m, päällystetty piennar 1,0 m) välityskyky on 

2200 ha/h (molemmat suunnat yhteensä) /3/. 

Eri maissa mitatut kaksikaistaisten teiden maksimiliikenne-

määrät osoittavat, että liikennemäärä 2000 ajon/h ylitetään 

useina tunteina vuodesta /23/. Vielä 30. huipputunti ylit-

tää liikennemäärän 2000 ajon/h. 

Japanissa ja Australiassa on kaksikaistaisen tien välitys-

kyvyksi saatu yli 3000 hay/h, kun suuntajakauma on tasainen 

/25/. Taulukossa 3 on esitetty (OECD 1972) eri maissa mi-

tattuja yli 2000 ajon/h liikennemääriä. Taulukossa 4 on 

eri maissa mitattuja maksimiliikennemääriä. 
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Taulukko 3 	Eri maissa, mitattuja yli 20.00 ajon/h liikenne- 

määriä /25/. 

REPORTED FLOWS OF MORE THAN 2000 vehlh ON TWO-LANE 
ROADS 

Trafjk FIow 
Counr,y 	 (wM) 
_______________________________ 

Per cen: 
Truc*s 

Width of 
Carriageway 

(m) 

A,traIia 3550 Unkn,wn 5.6 
Denmark 2718 0 5.6 
Frin 2833 Unknown 
Gcrmany 223) 9 7.5 
Germany 2295 12 7.5 
Germany 2415 2! 7.5 
Japan 3060. 20 7.5 
iapan 2811 20 7.5 
Jap.an 2025 33 7.5 
Nocway 2494 2 7.5 

iSpain 2310 Unknown 7.0 
tJnttedKIndom 2070 ID 7.2 

Sources: OECD (1972). personal communications 
Both directions combined 

Taulukko 4. Eri maissa mitattuja kaksikaisten teiden maksi-

miliikennemääriä /23/. 

Maa Tien Pääsuunta Vast. Kokonais- Huom 

(paikka) kokonais- suunta liik. 

leveys määrä 

__________ (m) (ajon/h) (ajon/h) (ajon/h) __________ 

Itävalta . - - 2250- 	Paikan 
2650 	mukaan 

36-175 h/v 
yli 

- 	 -. -- 	.... - . 	 - 	 2000 	ajon/h 

Kanada - 1729 - 2983 	Tunneista 
40 % yli 
2000 ajon/h. 

k, 4  . /) /1n 

- 

.478/lSminj2S% raskaita 
- 	 "parhaan Ranska 7,0 1580 

(ajorata) paivan 
10 suurinta 
6 min jaksoa 

Saksa 7 , 5 1600 - - 

Espanja 9,5 1673 1285 2652 	8% raskaita 

(kaista 441/l5min 336/l5mir 7l/15mint 	40 

3,55) 153/5min 136/5min 254/Smin ajon/h ja 13 
-. -.. y1i2500 ____ 

Ruotsi 13,0 - - 2500 	110% raskaita 
(silta) __________ __________ ________ ii 
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3. 	MITTAUKSET JA MITTAUSAINEISTON KÄSITTELY 

3.1 Tutkimuskohteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää pistekohtaisiin mit-

tauksiin perustuvia kaksikaisten teiden liikennevirran pe-

ruskuvaajia ja välityskykyarvoja sekä nopeus- ja aikaväli-

jakaumia. Mittaukset koskivat hyviä kesäkeliolosuhteita 

eri levyisillä ja linjauksensa puolesta erilaisilla teillä. 

Tutkimuskohteet valittiin tierekisteristä saatujen tien le-

veyttä, mäkisyyttä, kaarteisuutta ja näkemää koskevien tie-

tojen perusteella. Lisäksi tutkimuskohteen huipputuntilii-

kennernäärän tuli olla mandollisimman suuri. Muut olosuh- 

teet pyrittiin pitämään vakioina ja esimerkiksi kevyen lii-

kenteen määrä kohteissa oli erittäin vähäinen. Pisteen 

tarkka sijainti määrättiin maastokäynnin perusteella, jol-

loin otettiin huomioon myös mittauksen käytännön näkökohdat 

(esim. mittausauton sijoittuminen näkösuojaan) 

Mittauksia tehtiin kaikkiaan 11 pisteessä. Liljenctlalissa 

valtatie 6:lla suoritettu mittaus tosin sadesään vuoksi 

epäonnistui eikä sitä pisteen alhaisen liikennemäärän vuoksi 

uusittu. Kesäkauden 1984 mittausten lisäksi käytettiin vuo-

sina 1982 ja 1983 Mäntsälän ja Puhjon moottoriliikenneteillä 

kerättyä aineistoa /17/. Tämä aineisto tosin on läheltä 

liittymiä, joten se ei ole täysin vertailukelpoista muiden 

pisteiden kanssa. Kuvassa 18 on esitetty mittauspisteiden 

sijainti ja taulukossa 5 vastaavien tieosien geometriaa kos-

kevia tierekisteritietoja sekä pistekohtaiset tien leveys- 

tiedot ja ohituskiellot. Liitteen 1 kuvissa on esitetty 

mittauspisteiden lähiympäri stön geometria. 
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Li ( ) ; / 12 \ I - 1 / ' 

F / 	¼' K 	1 k /; •: 

Kuva 18. Mittauspisteiden sijainti tieverkolla (numerot 
viittaavat taulukkoon 5). 



Taulukko 5. Tutkirnuskohteiden ominaisuuksia (Tierekisteri 1.1.1984) 

[ 	Sijainti 	Pisteen ja tieosan geometriset ominaisuudet 	Nopeusr1Ohitus- 

____ 	- 	- 	 joitus jkie1to 2  

Piste Tie- Tieosan Paikka 	Ajorata 1 )Aj Ora t a+Pää1lYStMäkisYYSKaartei5 Näkemä % pistees- pistees- 

piennar leveys 	 L 	sä 	sä 

n:o 	n:o 	n:o 	(m) 	(m) 	(m) 	(m/km) 	(g/km) 460 	300 	________ 

	

3 	120 	ukka 	7.5 	l89.2 	15 	6 	71 	90 	100 	0 

	

2 	3 	114 	Riihimäki 	7.4 	10.0 	9.0 	15 	8 	51 	76 	80 	2 

	

3 	4 	109 	Haarajoki 	7.8 	10.0 	9.6 	7 	2 	75 	96 	100 	0 

	

4 	4 	111 	Mäntsälä 	7.2 	10.0 	9.6 	6 	20 	74 	93 	80 	1 

	

5 	4 	111-112 Mäntsälä mol 	8.0 	12.5 	9.5 	3 	14 	98 	100 	100 	1 

	

6 	4 	120 	Herrala 	7.2 	10.0 	9.0 	19 	19 	31 	59 	80 	1 

	

7 	5 	102 	Pyhäntaka 	7.0 	8.4 	7.6 	20 	15 	21 	48 	80 	1 

	

8 	6 	117 	Liljendal 3) 	6.5 	9.0 	7.1 	13 	10 	41 	69 	100 	2 

	

9 	6 	130 	IPuhio mol 	8.0 	12.5 	9.5 	5 	20 	80 	99 	100 	2 

	

10 	7 	15 	Koskenkylä 	7.0 	9.0 	7.5 	23 	40 	4 	28 	80 	3 

	

7 	17 	Pernaja 	6.7 	8.0 	7.2 	16 	26 	21 	52 	80 	0 

	

12 	120 	4 	Lahnus 	7.0 	8.0 	7.4 	18 	23 	18 	51 	80 	3 

	

13 	137 	4Hyrylä 	75 	10.8 	 0 

1) Mitattu maastossa (paitsi mol-tiet) 

2) Merkinnät 	0 	ei onituskieltoja, 	1 = ohituskielto oikealla 	2 = ohituskielto vasemmalla 

3 = ohituskielto molemmissa suunnissa 

3) Mittaus epäonnistui sateen vuoksi 



3.2 	Mittaukset ja aineiston määrä 

Mittaukset suoritettiin liikenneanalysaattorilla, joka rekis-

teröi mittauspisteen ohittaneiden ajoneuvojen määrän, aika- 

välit, nopeuden ja pituuden ajosuunnittain. Liikenneanaly-

saattorissa käytettiin induktiivisia silmukkailmaisimia. 

Tarpeelliset silmukat tehtiin tilapäisinä liimaamalla johdot 

tien pintaan ilmastointiteipillä. Silmukkajärjestely oli 

kuvan 19 mukainen. 

Mittausjärjestely osoittautui hyvin toimivaksi. Liijendalin 

mittauksessa sade esti silmukoiden kunnollisen kiinnittymisen 

tiehen ja keskeytti mittauksen. Muualla järjestely toimi 

moitteettomasti. 

Havaintoja kerättiin molemmista suunnista samanaikaisesti. 

Mittauksja tehtiin sekä ruuhkaliikenteessä (viikonloput) 

että arkipäiväliikenteessä, jotta saatiin mandollisimman 

laaja liikennemäärän vaihtelualue. Riihimäen mittauspis-

teessä on ruuhkamittauksia molemmissa ajosuunnissa, muualla 

vain toisessa suunnassa. 

Mittauspäivämäärät, kellonajat ja kerätyn aineiston määrä 

ilmenevät liitteestä 2. Mittauksissa olevat katkot johtu-

vat tiedontallennuksesta aina analysaattorin muistin täy-

t'ttyä. 

Säätila Liljendalin mittausta lukuunottamatta oli hyvä. 

Pyhäntaka-pisteessä mittausta häiritsi n 8 km:n päässä ala- 

virrassa sattunut onnettomuus, joka aiheutti liikenteen 

ruuhkautumisen noin tunnin ajaksi. 



Ajokoistci 

Kesk iv iiva 

Ajokaista 

Piennar 

Silm.pit. 
2OO cm 	 Silmukkciväli 500 cm 

_______I___I_ ---H ———----1 ------- 
Pienncir 

Silmukan leveys 200 cm, jos kaistaleveys on 350 cm tai suurempi 
Sitmukctn leveys on kaistaleveyden puolikas, jos kaistaLeveys on alle 350 cm 
Silmukan pituus on aina 200 cm 
Silmukko.vali on 500 cm etu reunasta etureunaan 
Sitmukoiden kierrostuku on 3 

Kuva 19. Mittauksissa käytetty silmukkajärjestely. 
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3.3 Mittausaineiston peruskäsittely 

Elavaintoaineisto talletettiin mittauksittain ja ajosuunnit-

tain tietokoneen muistiin. Kustakin tiedostosta laskettiin 

viiden minuutin aikajaksoissa matkajakautuman keskinopeus, 

liikennemäärä, liikennetiheys, aikaväli- ja nopeusjakaumat 

sekä liikenteen koostumus. 

Nopeuksia laskettaessa korjattiin analysaattorin antamat 

yksittäiset nopeusarvot tutkavertailun perusteella kuvan 20 

mukaisesti. Keskinopeutena käytettiin matkajakauman keski-

arvoa. Korjaustarve johtuu ilmaisimien toiminnan epätarkkuu-

clesta sekä ajoneuvojen metaliimassojen ja ajoi.injojen eroista. 

(km/h) 

100 

/ 
/ 

>• 90 

(1) 

8O 

7o 

<60 
-J 
-J 

50 

// 

// 
/ 	\1' 

40 
40 
	

50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 
LIIKENNEANALYSAATTORILLA MITATTU NOPEUS V 

Kuva 20. Liikenneanalysaattorilla ja tutkalla mitatun 
nopeuden vertailu. 

Liikenteen koosturnus on määrätty jakarnalla ajoneuvot pituu-

tensa perusteella kahteen ryhmään. Yli 6 m:n mittaisia ajo-

neuvoja on pidetty raskaina ja muita keveinä. 
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Moottoriliikenneteiden aineiston osalta vastaavat analyysit 

oli suoritettu jo aikaisemmin /17/ eikä mitään peruskäsitte-

lyä tarvittu. 

Varsinaisia analyysejä varten aineisto tarkastettiin ja poik-

keukselliset aikajaksot poistettiin. Tässä käytettiin apuna 

maastossa tehtyjä muistiinpanoja sekä erilaisia graafisia tar-

kasteluja. Suoritetut poistot olivat varsin vähäisiä. Kui-

tenkin Riihimäen mittauspisteessä oli yksi osamittaus kokonaan 

poistettava virheellisten nopeusarvojen vuoksi. Virheen syynä 

oli ilmeisesti analysaattorjin väärin syötetty silmukoiden vä-

limatka. Lisäksi Pyhäntaka-pisteen aineistosta poistettiin 

edellä mainitun kolarin aiheuttamat poikkeukselliset havain- 

not. 
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4. LIIKENNEVIRRAN OMINAISUUDET MITTAUSTEN AIKANA 

4.1 Liikennemäärien ja nopeuksien aikavaihtelut 

Kunkin mittauspisteen havainnoista piirrettiin nopeuksien ja 

liikennemäärien aikavaihtelua kuvaavat käyrät. Liitteessä 3 

on esimerkki kyseisistä vaihteluista kussakin mittauspistees-

sä. 

Kuvat osoittavat liikennemäärän vaihdelleen varsin runsaasti 

5 minuutin jaksoissa. Nopeuksien vaihtelu sen sijaan oli 

vähäisempää. Selvästi ruuhkautunutta liikennettä (nopeusta-

son perusteella arvioiden) oli vain Pyhäntaka-pisteessä. 

Täälläkin ruuhka johtui alavirrassa n. 8 km:n päässä tapahtu-

neesta onnettomuudesta eikä varsinaisen tielinjan välitysky-

vyn ylittymisestä. 

Yleensä vastakkaisen suunnan liikennemäärä jäi aihaiseksi 

ruuhkasuuntaan verrattuna, joten suuntajakauman vaikutusta 

pääsuunnan välityskykyyn ei voitu tarkastella. Taulukkoon 6 

on kerätty suurimmat havaitut liikennemäärät mittauspisteit-

täin. Taulukosta nähdään, että 5 minuutin jaksoina tarkas-

tellen pääsuunnassa suurimmat liikennemäärät olivat 1700 - 

1800 ajon/h ja koko tiellä n. 2000 - 2200 ajon/h. Vastaavat 

arvot 15 minuutin jaksoissa olivat 1500 - 1600 ajon/h pääsuun-

nassa ja 1900 - 2000ajon/h koko tiellä. Suurimmat todelliset 

tuntiliikennearvot olivat pääsuunnassa 1400 - 1500 ja koko 

tiellä 1700 - 1800 ajon/h. 



968 1310 

1411 1701 

1068 1609 

Pyhäntaka 
	

1416 
	

1644 	1152 
	

1460 

Koskenkylä 
	

1620 	2076 
	

1596 	1916 

Hyrylä 
	

1260 	1944 
	

1132 	1784 
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Taulukko 6. 	Pääsuunnan havaitut maksimiliikennemäärät ja 

niitä vastaavat koko tien liikennemäärät vii-

kasliikenteisimmissä mittauspisteissä (ajon/h) 

Piste 	5 min 	l5 min 
liikennemäärät 	liikennem 

Pääsuunta Koko tie Pääsuunta 

Klaukkala 	1284 	1548 	1184 

Riihimäki 	1824 	2208 	1588 

Haarajoki 	1644 	1812 	1540 

Mäntsälä 	1704 	2112 	1540 

Mäntsälä,mol 	1452 	1860 	1296 

Herrala 	1572 	1980 	1368 

60 niin 
iärät liikennemäärät 

'Koko tie Pääsuunta Koko tie 

1524 1027 1417 

1972 1416( 1  1804( 1  

1816 1474 1764 

1884 1450 1789 

1532 1043 1269 

1704 1226 1553 

1) pääsuunta vastakkainen 5 ja 15 minuutin arvoihin nähden 

(eri mittaus) 

4.2 Liikenteen koostumus ja suuntajakauma 

Liikenteen koostumuksessa oli suuria vaihteluita eri mittauskoh-

tien välillä. Liitteessä 2 on esitetty raskaiden ajoneuvojen 

osuuden vaihtelu. Suurimmillaan osuus oli arkipäivisin, jolloin 

se vaihteli yleensä 20 %:n molemmin puolin. Ruuhka-aikoina ras-

kaiden osuus oli pääsuunnassa yleensä 5 - 10 % eikä eri pistei- 
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den välillä ollut merkittäviä eroja. Vaihtelun vähäisyyden 

vuoksi ei raskaiden ajoneuvojen osuuden vaikutusta nopeuk-

sUn tai välityskykyyn ole tutkittu. 

Liikenteen suuntajakauma oli ruuhka-aikoina varsin epätasai-

nen, kuten liitteen 2 tiedoista käy ilmi. Yleensä pääsuun-

nan osuus ruuhka-aikoina oli noin 70 - 80 % kokonaisliiken-

teestä. Arkisin liikenne oli suunnittain lähes tasapainos-

sa. Kun arkipäiväliikenteet kuitenkin olivat vähäisiä, ei 

suuntajakauman vaikutuksia voitu erikseen tutkia. Nopeustar-

kastelujen yhteydessä on kuitenkin analysoitu pääsuunnan lii-

kennemäärän kasvun vaikutusta hiljaisen suunnan keskinopeuk-

sun. 

4.3 Aikavälit 

4.31 Aikavälijakaumat 

Aikavälijakaumia tarkasteltiin ajosuunnittain. Analyysin pe-

rusaineiston muodostivat viiden minuutin jaksoissa mittaus-

pisteittäin määritetyt jakaumat. Luotettavamman kuvan saami-

seksi samoihin liikennemääräluokkiin kuuluvat jakaumat yhdis-

tettiin pisteittäin. Käytetyt luokat olivat 200, 300, 500, 

1000, 1200, 1500 ja 1800 ajon/h ja havainto hyväksyttiin luok-

kaan, jos poikkeama oli pienempi kuin 30 - 50 ajon/h. Mikäli 

yhdistelyn jälkeenkin havaintomäärä luokassa oli alle 100, ei 

ko. jakaumaa otettu mukaan tarkasteluihin. 

Liitteessä 4 on esitetty saadut aikavälijakaumat pisteittäin 

ja suunnittain. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että jakaumien 

huippuarvo on yleensä 1 - 2 s välillä ja yleensä sitä korkeam-

malla mitä korkeampi on liikennemäärä. Jakaumiin ei pyritty 

sovittamaan mitään tilastollisia malleja, mutta jakaumien 

muotoa tarkasteltiin hajonnan ja huipun korkeuden avulla. 
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Kuvassa 21 on esitetty aikavälijakaumien keskihajonnan vaih-

telualue eri liikennemäärillä. Kuvaan on vertailua varten 

piirretty myös satunnaisen liikennevirran aikavälijakaumien 

hajontaa kuvaava käyrä. Kuvasta nähdään, että todellisen 

liikenteen aikavälijakaumien keskihajonta on yleensä suurem-

pi kuin satunnaisessa liikenteessä. Kuitenkin liikennemää-

rän yLLitettyä 1200 - 1500 ajon/h hajonta pienenee satunnaisen 

liikenteen tasolle ja suurilla liikennemäärillä jopa sen 

alapuolelle. 

Edellä oleva vaihtelu korostuu, kun tarkastellaan kuvan 22 

mukaisesti suhteellista keskihajontaa. Satunnaista liiken-

nettä vastaa suhteellisen hajonnan arvo 1,0. Kuva osoittaa 

suhteellisen hajonnan vaihtelun vähenevän ja arvojen laske-

van nopeasti liikennemäärän 1200 ajon/h jälkeen. 	äriarvo- 

jen osalta (liikennemäärä 1800 ajon/h) on tuloksiin kuiten-

kin suhtauduttava varauksin, koska havaintoja on vain yh-

destä mittauspisteestä. 

Aikavälijakauman hajonta näyttää kaksikaisilla teillä poik-

keavan moottoriteiden kaistakohtaisista arvoista. Tämä näkyy 

kuvasta 22, johon on erikseen merkitty lähteessä /4/ esitetty-

jen aikavälijakaumien suhteellisen hajonnan keskimääräiset 

arvot. Nähdään, että ohituskaistan osalta tilanne on saman-

kaltainen kuin kaksikaistaisella tiellä, mutta reunakaistalla 

hajonta on selvästi pienempi. 

Aikavälijakauman suhteellisen hajonnan yhteyttä liikennevir-

taan voidaan hahmottaa viitteen /11/ avulla. Jos suhteelli-

nen hajonta on suurempi kuin 1,0, voi aikavälien jakauma olla 

hypereksponentiaalinen. Tällainen jakauma sopii kuvaamaan 

liikennevirtaa, jossa ajoneuvot kulkevat yhtenäisissä jonois-

sa, joiden välillä on pitkiä aikavälejä. Jos taas suhteelli-

nen hajonta on pienempi kuin 1,0, voi kuvaajaksi sopia Erlanq-

jakauma, joka suhteellisen hajonnan pienentyessä kuvaa yhä 

tasavälisemmäksj muuttuvaa liikennevirtaa. 

Periaatteessa kaksikaistaisen tien liikennevirta ilmeisesti 

on edelliseen kuvaukseen sopiva. Alhaisilla liikennemääril- 
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4 
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4 
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Kuva 21. Aikavälijakauman keskihajonta liikennemäärän 
funktiona. 

2,0 

1,8 

1,6 

2 kaistaiset tiet 
oh tott0r, tie 

kq,st0  

z 
—J 

0,6 

0,4 

Satunriainen iikenrte 

- 

- 	 Moottoritie ,r reunci kaista 

0,2 

0 
1000 	 2000 

LIIKENNEMAARA (ajon/hi 

Kuva 22. Aikavälijakauman suhteellinen keskihajonta 
liikennemäärän funktiona. 
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lä esiintyy ohitusmandollisuuksien rajallisuuden vuoksi hi-

taan liikenteen keräämiä erillisiä jonoja, jotka sitten lii-

kennemäärän kasvaessa muuttuvat yhtenäiseksi jonoksi. Sa-

malla virta hajontatarkastelun perusteella arvioiden tasoit-

tuu, mikä johtunee kuljettajien sopeutumisesta vallitsevaan 

tilanteeseen: ohittaminen nähdään turhaksi ja tyydytään jo-

nossa-ajamiseen. 

Kuvassa 23 on tarkasteltu aikavälijakauman huipun korkeutta 

liikennemäärän funktiona, ja siitä nähdään vaihtelualue suh-

teellisen suureksi. Suuri hajonta voi osaksi johtua mittaus- 

pisteiden liikenteen eroista mutta osaksi myös havaintomää-

rien vähäisyydestä eri luokissa. Kuva kuitenkin osoittaa sen 

luonnollisen tosiasian, että huippuarvo nousee liikennemäärän 

kasvaessa. 

30 

25 

0 
> 
4 

20 

1 

z 
4 
1 

15 

4 

-J 
4 > 
4 

< 10 

5 

0 
0 	 500 	 1000 	 1500 	IBOO 

JIKENNEP.4AARA ajon/hi 

Kuva 23. Aikavälijakauman huippuarvon suuruus eri 
liikennemäärillä. 



37 

Kuvassa 24 on tarkasteltu aikavälijakauman sunimakäyrän 5 se-

kunnin arvoa. Tätä arvoahan on yleisesti (tosin yhdistettynä 

peräkkäisten ajoneuvojen nopeuseroon) pidetty eräänlaisena 

jonokriteerin. Kuva osoittaa arvon tasaista nousua liiken-

nemäärän kasvaessa ja samalla vaihtelualueen kapenemista. 

Mitään suhteellisen hajonnan äkilliseen muutokseen verratta-

vaa ei kuvassa voida havaita. 
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Kuva 24. Aikavälijakauman summakäyrän 5 s arvo eri lii-
kennemäärillä. 

4.32 Vaarallisen lyhyet aikavälit 

Aikavälijakaumista laskettiin myös vaarallisen lyhyinä pi- 

dettyjen aikavälien osuus viiden minuutin jaksoissa viit- 



teen /4/ mukaisesti. Määritelmän mukaan aikaväli on vaaral-

lisen lyhyt, mikäli perässä kulkeva autonkuljettaja ei edel-

lä ajavan äkkijarrutuksessa kykene pysähtymään kyllin ajois-

sa välttääkseen törmäyksen. Menettely ottaa huomioon ajo- 

neuvojen aikavälin ohella nopeuseron, edellä kulkevan ajoneu-

von pituuden, reaktioajan ja kitkakertoimen. Laskelmissa 

reaktioaikana käytettiin arvoa 0,8 s ja kitkakertoimena ar-

voa 0,7 (kuiva kesäkeli) 

Yksittäisten viiden minuutin arvojen hajonta osoittautui var-

sin suureksi, minkä vuoksi arvot ryhmiteltiin eri liikenne-

määräluokkiin ja laskettiin luokkakeskiarvot. Keskiarvo 

vaihteli 6 - 17 prosenttiin keskimääräjsjllä liikennemäärillä 

500 - 1000 ajon/h. Graafisten tarkastelujen perusteella ei 

mitään selvää yhteyttä liikennemäärän ja vaarallisten aika- 

välien osuuden välille näyttänyt muodostuvan. Tässä suh-

teessa kaksikaistaiset tiet poikkeavat moottoriteistä, joil-

la on havaittavissa selvä vaarallisten aikavälien osuuden 

kasvu liikennemäärän kasvaessa /4,18/. 

4.4 Nopeudet 

4.41 Nopeusjakaurnat 

Nopeusjakaumia tarkasteltaessa käytettiin aikajakaumia. 

Koska nopeuden lasku liikennemäärän funktiona osoittautui 

lineaariseksi ja hyvin loivaksi, yhdistettiin viiden minuu-

tin havainnot kolmeen eri liikennemääräluokkaan, jotka oli-

vat 251 - 750, 751 - 1250 ja 1251 - 1750. Luokista käyte-

tään jatkossa merkintöjä 500, 1000 ja 1500 ajon/h. Lisäksi 

oli hiljaisissa pisteissä käytössä luokka 200 ajon/h, jonka 

ylärajana oli 400 ajon/h. Luokittain lasketut nopeusjakau-

mien surumakäyrät on esitetty liitteessä 5. Liitteestä ha-

vaitaan nopeusjakaumat muodoltaan varsin samankaltaisiksi. 

Luonnollisesti nopeustasoissa on pistekohtaisia eroja. 

Nopeudet ovat suurimmat 100 km/h rajoitusalueilla samoin 

kuin nopeuksien hajonnat. Liikennemääräluokassa 500 ajon/h 

100 km/h rajoituksen ylitys vaihteli eri pisteissä 2 % - 13 % 
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eli rajoitusta noudatettiin varsin hyvin. Eniten rajoitus-

ylityksiä 80 km/h alueella oli Herralan, Riihimäen, Lahnuk-

sen ja Pyhäntakan pisteissä, joissa ylitysprosentti jornmassa 

kummassa suunnassa oli yli 50 liikennemäärätasolla 200 tai 

500 ajon/h. Suurin ylittäjien osuus oli Herralassa Landen 

suuntaan, n 69 %. Vähiten 80 km/h ylityksiä tapahtui Kos-

kenkylän pisteessä,2 - 14 % ajosuunnasta riippuen. 

Nopeudet laskivat säännöninukaisesti liikennemäärän kasvaes-

sa yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Pyhäntakan pisteessä 

arvot heilahtelevat. Syynä voi olla jo aikaisemmin mainittu 

kolari, vaikka pisteistöstä pyrittiinkin jättämään pois ko-

larin vaikutusajan liikenne. 

4.42 Nopeuksien hajonta 

Liikennevirran nopeuksien hajontaa voi tarkastella nopeus- 

jakauman keskihajonnan tai peräkkäisten ajoneuvojen nopeus- 

erojen keskihajonnan avulla. Nopeuseron hajonta on yleensä 

suurempi ja reagoi herkemmin liikennemäärään kuin nopeuden 

hajonta, joten se on usein käyttökelpoisempi kuin nopeuksien 

keskihajonta. Tässä käytetään osaksi molempia tunnuslukuja. 

Liitteen 5 kuviin on merkitty nopeusjakaumiin liittyvät kes-

kinopeudet ja keskihajonnat. Käytetty väljä liikennemäärä-

luokitus voi kuitenkin vääristää hajontaa, joten analyyseis-

sä käytettiin nopeusjakauman keskihajontojen osalta samaa 

liikennemääräluokitusta kuin aikavälijakaumia tarkasteltaes-

sa. Nopeuseron hajonnan osalta käytettiin suoraan viiden 

minuutin aikajaksojen arvoja. 

Absoluuttinen keskihajonta ryhmitellyssä aineistossa vaihteli 

välillä 3,9 - 11,7 km/h. Hajonta yleensä laski liikenne- 

määrän kasvaessa kussakin pisteessä. 100 km/h rajoitusalu-

eilla hajonta vaihteli vähemmän eli välillä 6,9 - 11,7 km/h. 

Nopeusjakauman suhteellinen keskihajonta heilahteli alueella 

5 - 14 %. Tässä ei näyttänyt olevan erityistä eroa 100 ja 

80 km/h rajoitusten välillä. 
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Kuvassa 25 on esitetty nopeuseron keskihajonnan riippuvaisuus 

liikennernäärästä niissä mittauspisteissä, joissa liikennemää-

rän vaihtelualue on vähintään 500 ajon/h. Suorien regressio-

yhtälöt on esitetty taulukossa 7. Taulukkoon on laskettu 

rnyös nopeuseron hajonnan keskiarvo niissä pisteissä, joissa 

liikennemäärän vähäisen vaihtelun vuoksi ei ole tehty regres-

sioanalyysiä. 

Kuvasta 25 nähdään, että ncpeuseron keskihajonta on liikenne-

määrillä 100 - 200 ajon/h keskimääräinen 10 - 15 km/h ja lii-

kennemäärällä 1500 ajon/h n. 5 - 10 km/h. Nopeusrajoituksella 

100 km/h hajonta pienillä liikennemäärillä on suurempi kuin 

nopeusrajoitusalueella 80 km/h, mutta 100 km/h alueella ha-

jonta laskee nopeammin eivätkä arvot suurilla liikennemäärillä 

poikkea toisistaan. Nopeusrajoitusalueella 80 km/h sijaitse-

vista pisteistä Lahnus muodostaa poikkeuksen, nopeuseron ha-

jonta on lähellä iäntsälän moottoriliikennetien arvoja. Moot-

toriliikenneteiden hajonta-arvot näyttävät lisäksi poikkeavan 

muista 100 km/h pisteistä niin, että hajonta on pienempi ja 

laskee yleensä nopeammin kuin muilla 100 km/h alueilla. Tähän 

voi olla syynä moottoriliikennetiepisteiden sijainti liittymien 

lähellä ohituskieltoalueelja. 
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Taulukko 7. Nopeuseron hajonta liikennernäärän funktiona, 

regressiosuorien kertoimet. 

PistE 

n:o 

Paikka 

_____________ 

Suunta 5 min 
aikajak4 
sojen 
1km 

jVakio 

______ 

Kerroin 

_________ 

r 2 

 x) 

-_____ 

:n vaih-
:elualue 

__________ 

1 Klaukkala Hml 52 15,63 -0,01261 0,1671 100-700 

Hki 52 16,59 -0,00731 0,498 200-1300 

2 Riihimäki Hml 106 9,68 -0,00210 0,120 200-1800 

Hki 105 9,15 -0,00254 0,184 200-1800 

3 Haarajoki Lahti 88 14,38 -0,00464 0,465 200_16001 
Hki 88 li,22 - - 100-400 

4 4äntsälä Lahti 67 11,74 -0,00427 0,634 100-1700 

Hki 67 9,6 - - 100-400 

5 Mäntsälä mol Lahti 117 13,22 1-0,00768 10,686  100-1300 

6 Herrala Lahti 65 11,77 -0,00376 0,258 100-1600 

Hki 65 10,47 - - 100-400 

7 Pyhäntaka Vierum. 37 10,89 -0,00364 0,182 100-1300. 

Lahti 67 7,85 - - 100-500 

8 Liljendal Kouvola 16 12,62 - - 100-500 

Porvoo 19 !14,20 - - 20-250 

9 Puhjo mol Hki 86 14,77 -0,01199 0,445 50-750 

10 Koskenkylä Kotka 61 9,65 -0,00405 0,537 100-1600 

Porvoo 64 10,27 - - 100-500 

11 Pernaja Kotka 48 13,19 - - 100-400 

Porvoo 48 12,69 - - 200-400 

12 Lahnus Pori 47 13,38 -0,00763 0,216 100-900 

Hki 47 11,72 - - 100-400 

13 Hyrylä Järvenp. 46 9,78 -0,00283 0,071 300-l200 

_ 

Hki 
1 	1 

.46 .10,06 -0,00221 
__ 

.0,014 300-800 
___ 

x) Laskettu korrelaatiokerroin poikkeaa nollasta vähintään 
tilastollisesti melkein merkitsevästi kaikkialla muualla 

paitsi Hyrylässä Helsingin suuntaan. 
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4 .43 Nopeus-liikennemääräriippuvaisuus 

Aineistosta piirrettiin mittauspisteittäin nopeuksien matka- 

jakauman keskiarvon ja liikennemäärän riippuvaisuutta kuvaa-

vat pisteistöt viiden minuutin aikajaksoissa kaistoittain. 

Pääsuunnan pisteistöt on esitetty liitteessä 6 ja niistä näh-

dään nopeuden laskevan suoraviivaisesti liikennemäärän kasvaes-

sa. Vain joissakin pisteistöissä on erittäin suurilla liiken-

nemäärillä havaittavissa epälineaarisuutta. Selvimmin tämä nä-

kyy Riihimäen mittauspisteessä. 

Liitteen 6 aineistoon sovitettiin lineaariset regressiosuorat 

(mandolliset epälineaarisen alueen pisteet poistettiin sitä 

ennen). Regressiosuorien kertoimet on esitetty taulukossa 8. 

Jos liikennemäärän vaiitelualue jäi pieneksi, on regressiosuo-

ran sijasta laskettu vain keskinopeus ja merkitty se aulukkoon. 

Kuvassa 26 on esitetty kyseiset regressiosuorat. 
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Taulukko 8. Matkajakauman keskinopeus liikennemäärän 

funktiona, reressiosuorien kertoimet. 

Piste 

n:o 

Paikka Suunta 	1 Re9ressiosuora 

akio fKerroin 	r2x) 
q:n vaih-

telualue 

1 Klaukkala Hml 90,58 -0,0103 0,061 100-700 

Hki 81,75 -0,0081 0,574 200-1300 

2 Riihimäki Fim1 82,86 -0,0042 0,215 200-1800 

Hki 81,45 -0,0040 0,303 200-1800 

3 Haarajoki Lahti 89,25 -0,0060 0,295 200-1600 

Hki 81,44 - - 100-400 

4 Mäntsälä Lahti 77,80 -0,0055 0,389 	1100-1700 

Hki 78,83 
- 1 	- 100-400 

5 Mäntsälä mol Lahti 90,40 -0,0085 0,383 100-1300 

6 Herrala Lahti 85,99 -0,0043 10,378 100-1600 

Hki 81,36 - - 100-400 

7 Pyhäntaka Heinola 83,83 -0,0056 0,458 100-1300 

Lahti 76,27 - - 100-500 

8 Liljendal Kouvola 83,70 - - 100-500 

Porvoo 75,80 - - 20-250 

9 Puhjomol - - - - 

Hki 94,83 -0,0078 0,128 50-750 

10 Koskenkylä Kotka 70,65 -0,0083 0,401 100-1600 

Porvoo 71,96 - - 100-500 

11 Pernaja Kotka 82,30 - - 100-400 

Porvoo 82,60 - - 200-400 

12 Lahnus Pori 73,46 -0,0033 0,069 100-900 

Hki 71,40 - - 100-400 

13 Hyrylä Järvenpää 76,02 -0,0065 0,303 300-1200 

Hki 76,36 -0,0052 0,082 300-900 

x) Laskettu korrelaatiokerroin poikkeaa nollasta tilastollises- 

ti vähintään melkein merkitsevästi kaikkialla muualla paitsi 

Klaukkalassa Hämeenlinnan suuntaan ja Lahnuksessa Porin suun- 

taan. 
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Kuvasta ja taulukosta havaitaan, että keskinopeuden lasku lii-

kennemäärän funktiona on suhteellisen hidasta. Rajoitusalueella 

100 km/h lasku on 6,0 - 10,3 km/h liikennemäärän kasvaessa 1000 

ajon/h ja rajoitusalueella 80 km/h 3,3 - 6,5 km/h. Lasku on 

siis jyrkempää korkeamman nopeusrajoituksen alueella. Myös va-

paa nopeus on suurempi 100 km/h rajoitusalueella ja arvo vaih-

telee välillä 89,3 - 94,8 km/h. Rajoitusalueella 80 km/h vapaa 

nopeus vaihtelee välillä 73,5 - 86,0 km/h. 

Keskinopeuden ja liikennemääräri välistä yhteyttä koskevat havain-

not sopivat yhteen edellä kirjallisuustutkimuksessa esitettyjen 

tulosten kanssa. TuJosten vertailua suomalaisiin selvityksiin 

vaikeuttaa se, että ne on yleensä tehty tieosaa tai tiejaksoa 

koskevina.Oma mielenkiintonsa on kuitenkin sillä seikalla, mis-

sä määrin näin eri tavalla saadut tulokset poikkeavat toisistaan. 

VTT:n tie- ja liikennelaboratorion vuosina 1979 ja 1980 suorit-

tamissa vt3:n ja vt4, 5:n ruuhkatutkimuksissa/10,24/on käsitel-

ty Klaukkalan, Riihimäen, Herralan, Mäntsälän ja Pyhäntakan 

mittauspisteet sisältäviä tieosia. Havainnot on kerätty liikeri-

nelaskennoin ja liikennevirrassa mukana ajaen. Lisäksi Helsin-

gin yliopisto on suorittanut valtatie 3:lla pitkiä tiejaksoja 

koskevia matkanopeustutkimuksia rekisteritunnusmenetelmällä 

/20,21/. 	Kuvassa 27 on vertailtu tuloksia eri tieosilla. 

Kuvan mukaan yhteensopivuus on varsin hyvä Klaukkalassa ja Rii-

himäellä, mutta valtatie 4:llä ja 5:llä erot ovat hyvinkin suu-

ria. HY:n tutkimuksissa ei ole raportoitu koko liikennevirran 

keskinopeutta, minkä vuoksi vertailussa on käytetty henkilöau-

toliikenteen nopeuksia. Tämä osaltaan selittää HY:n arvojen 

poikkeamisen ylöspäin muista tutkimuksista. Eroja on myös lii-

kennemäärän mittaustavassa. VTT:n ja HY:n tutkimuksissa on käy-

tetty 15 ja 60 min aikajaksoja. Nopeuden muutos liikennemäärän 

kasvaessa on kaikissa tutkimuksissa yleensä samaa suuruusluok-

kaa, erot ovat lähinnä vapaassa nopeudessa. Tämä on luonnol-

lista, kun kyseessä on piste- ja matkanopeusarvojen vertailu. 

Vastakkaisen suunnan liikennemäärän vaikutusta nopeuksiin voi-

tiin tässä tarkastella vain hiljaisemman ajosuunnan osalta, 

jolle vastakkaisen suunnan (eli pääsuunnan) liikennemäärä 

vaihteli riittävästi tarkastelujen suorittarniseksi. Regressio- 



110 

(km/h) 

100 

90 
ui 
0 
z 80 

70 

0 

110 

(km/h) 

100 

tt 90 
Ui 

0 
z 80 

70 

110 

km/h) 

100 

90 
Ui 
a. 
0 
z 80 

70 

45 

3 RIIHIMÄKI, toll4 
	 3 KLAUKKALA, t105 

—TKK 1986 

- 	 —VTT 1980 
•-•--HY 1986 

(tieosat 110-115) 

- TKK 1986 
VTT 1980 - 	
HY 1984 
(tieosat 110-115) 

110 

km/h) 

100 

'f) 

ui 

0 
Z80 

70 

0 	200 600 500 800 1000 1200 1400 
LIIKENNEMAARA (ojon/h) 

vt4 HAARAJOKI, tolO9 LAHTEEN 

—TKK 1984 
VTT 1979 

500 	 1000 	 1500 

LIIKENNEMAARA (ajon/h) 

vt4 MANTSALA, tolO9 LAHTEEN 

—VTT 1979 
—TKK 1986 

110 

(km/h) 

100 

90 
ui 
0 
0 
Z 80 

70 

500 	 1000 	 1500 
LIIKENNEMAARA tajon/hI 

HERRALA, to 120 LAHTEEN 	
110 

—VTT 1979 
	

(km/hI 

—TKK 1984 
	

100 

90 
Ui 

0 
Z 80 

70 

500 	 1000 	 1500 
LIIKENNEMAARA (ojon/h) 

vt 5 PYHANTAKA, tolO2 HEINOLAAN 

—TKK 1984 
—VTT 1979 

0 	200 400 500 800 1000 1200 16U0 	 uu 

LI IX ENNEMAÄRÄ (ajon/h) 	 LI IKENNEMAARA Ia;on/h) 

Kuva 27. Mittaustulosten vertailu VTT:n ja HY:n tutkimuk-
siin. 



46 

analyysin mukaan vaikutus oli varsin vähäinen ja vaihteli vä-

lillä +0,8.. .-2,3 km/h pääsuunnan liikenteen kasvaessa 1000 

ajon/h. Tilastollisesti merkitsevät arvot olivat välillä-1,6... 

-2,3 km/h (Riihimäen ja Haarajoen mittauspisteet). Vastakkai-

sen suunnan liikennemäärän vaikutus keskinopeuteen näyttäisi 

siis olevan yhdestä kolmasosasta puoleen siitä, mitä saman 

suunnan ]Iikennemäärän vaikutus on. 

4.44 15 ja 85 %:n nopeudet 

Keskinopeuden ohella tarkasteltiin myös liikennemäärän vaiku-

tusta 15 ja 85 %:n nopeuksiin. Analyysi tapahtui vastaavalla 

tavalla kuin keskinopeuksienkin kohdalla. Tarkastelusuureina 

olivat kuitenkin käytännön syistä aikajakauman prosenttipis-

teet. Taulukkoihin 9 ja 10 on koottu regressioanalyysin tulok-

set, jotka on esitetty myös kuvissa 28 ja 29. 

Kuvista 26, 28 ja 29 havaitaan, että 85 %:n nopeus yleensä las-

kee jyrkemmin ja 15 %:n nopeus loivemmin kuin keskinopeus lii-

kennemäärän kasvaessa. Liitteessä 7 on esitetty pistekohtaiset 

suorat ja kuvista voidaan havaita, että ne yleensä muodostavat 

suppenevan parven. 
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Taulukko 9. 15 %:n nopeudet liikennemäärän funktiona, 

regressiosuorien kertoimet. 

Piste 

n:o 

Paikka 

____________ 

Suunta - __Regressiosuora q:n vai 

telualue Vakio Kerroin r 2X) 

1 Klaukkala Hml 81,91 -0,0084 	0,034 	100-700 

Hki 80,66 -0,0051 	0,155 	200-1300 

2 Riihimäki Hml 77,52 -0,0057 	0,189 	200-1800 

Hki 75,35 -0,0032 	0,141 	200-1800 

3 Haarajoki Lahti 78,15 -0,0027 	0,077 	200-1600 

Hki 74,32 - 	 - 	 100-400 

4 Mäntsälä Lahti 69,84 -0,0045 	0,159 	100-1700 

Hki 73,43 - 	 - 	 100-400 

5 Mäntsälä mol Lahti 80,49 -0,0053 	100-1300 

6 Herrala Lahti 79,64 -0,0042 	0,347 	100-1600 

Hki 75,29 - 	 - 	 100-400 

7 Pyhäntaka Heinola 76,80 -0,0038 	0,308 	100-1300 

Lahti 73,20 - 	 - 	 100-500 

8 ILi1jendai Kouvola 76,36 - 	 - 	 100-500 

Porvoo 72,77 - 	 - 	 20-250 

9 Puhjo mol - - 	 - 	 - 

Hki 84,12 -0,0064 	0,040 	50-750 

10 Koskenkylä Kotka 63,98 -0,0080 	0,329 	100-1600 

Porvoo 64,68 - 	 - 	 100-500 

11 Pernaja Kotka 75,09 - 	 - 	 100-400 

Porvoo 75,51 - 	 - 	 200-400 

12 Lahnus Pori 64,83 -0,0004 	0,000 	100-900 

Hki 65,01 - 	 - 	 100-400 

13 Hyrylä Järvenpää 70,00 -0,0086 	0,186 	300-1200 

Hki 69,50 -0,0068 	0,046 	300-900 

x) Laskettu korrelaatiokerroin poikkeaa nollasta vähintään ti-

lastollisesti melkein merkitsevästi kaikkialla muualla pait-

si Klaukkalassa Hämeenlinnan suuntaan, Puhjossa Helsingin 

suuntaan, Lahnuksessa Porin suuntaan ja Hyrylässä Helsingin 

suuntaan. 



Taulukko 10. 85 %;n nopeudet liikennemäärän funktiona, 

regressiosuorien kertoimet. 

Piste 

n:o 

Paikka 

____________ 

Suunta 

Vakio 

Regressiosuora ____ q:n vaih_ 

telualue Kerroin r 2 X) 

1 Klaukkala Hini 104,22 -0,0241 0,286 100-700 

Hki 103,88 -0,0130 0,682 200-1300 
2 Riihimäki Hml 91,64 -0,0057 0,295 200-1800 

Hki 88,56 -0,0045 0,247 200-1800 
3 Haarajoki Lahti 100,93 -0,0078 0,471 200-1600 

Hki 92,50 - - 100-400 
4 Mäntsälä Lahti 86,48 -0,0070 0,580 100-1700 

Hki 87,04 - - 100-400 
5 Mäntsälä mol Lahti L02,23 -0,0126 0,505 100-1300 

6 Herrala Lahti 93,46 -0,0042 0,294 100-1600 

Hki 90,01 - - 100-400 
7 Pyhäntaka Heinola 91,70 -0,0071 0,421 100-1300 

Lahti 87,39 - - 100-500 
8 Liljendai. Kouvola 94,65 - - 100-500 

Porvoo 88,46 - - 20-200 
9 Puhjomol - - - - 

Hki 104,16 -0,0088 0,178 50-750 
10 Koskenkylä Kotka 79,12 -0,0101 0,523 100-1600 

Porvoo 80,11 - - 100-500 
11 Pernaja Kotka 92,74 - - 100-400 

Porvoo 92,97 - - 200-400 
12 Lahnus Pori 82,32 -0,0063 0,222 100-900 

Hki 82,18 - - 100-400 

13 Hyrylä Järvenpää 81,55 -0,0045 0,260 300-1200 

Hki 83,39 -0,0053 0,078 300-900 

x) Kaikki lasketut korrelaatiokertoirnet poikkeavat nollasta 

vähintään tilastollisesti melkein merkitsevästi. 
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Kuva 29. 85 %:n nopeus liikennemäärän funktiona. 

Hiljaisessa liikenteessä ovat nopeusarvot suurimmat 100 km/h 

rajoitusalueella, mutta 85 %:n nopeudet myös laskevat nopeimmin 

näissä pisteissä. 15 %:n nopeudet ovat nopeusrajoituksesta 

riippumatta varsin samansuuntaisia liikennemäärän kasvaessa. 

Nopeuksien vaihtelua tarkasteltiin myös suorittamalla regressio-

analyysi suureille v85-v15, (v85-v15)/vs, v85/vs ja v15/vs. 

Käytetyssä lineaarisessa regressioanalyysissä ko. suureita ku-

vaavat pisteistöt olivat varsin hajanaisia. Siten tarkastelut 

rajoitetaan suorien vakiotermeihin, jotka likimain vastaavat 

kyseisten suureiden keskiarvoja aineistossa. 

Erotuksen v85-vl5 regressiosuoran vakiotermi oli 100 km/h rajoi-

tusalueella välillä 19-23 km/h ja 80 km/h rajoitusalueella 14-

18 km/h. Keskinopeuteen suhteutetun erotuksen arvo vaihteli 

välillä 21-25 % nopeusrajoitusalueella 100 km/h ja välillä 16-

23 % nopeusrajoitusalueella 80 km/h. Suhteiden vl5 ja v85/vs 
osalta ei erityistä säännönmukaisuutta havaittu, vaan vakioter-

mit vaihtelivat välillä 88-93 % ja 109-114 %. 



5. 	TULOSTEN TARKASTELU 

.1 Tieoiosuhteiden vaikutus liikei -inevirtaan 

Tutkimuspisteet voidaan tien ieveyclen ja tieosien yleisen geo-

metrian perusteella luokitella kolmeen ryhmään seuraavasti: 

Hyvä leveä te, ncpeusrajoiLus .LOCJ km/h (Puhjo mol, Mänt-

sälä mol, Klaukkala, Haarajoki) 

Keskinkertainen tai huono leveä tie, nopeusrajoitus 80 km/h 

(Riihimäki, Mäntsälä, Hyrylä, Herrala). 

Keskinkertainen tai huono kapea tie, nopeusrajoitus 80 km/h 

(Pernaja, Pyhäntaka, Lahnus, Koskenkylä) 

Luokit loisi leveän tien pääliyiteieveys on 9,0 - 9,6 m ja 

kapean tien 7,2 - 7,6 m. Vastaavat koko tien leveydet ovat 

10,0 - 10,8 m (mol-tiet 12,5 m) ja 8,0 - 9,0 m. Liljendalin pis-

tettä ei ole otettu mukaan luokitukseen, koska mittaus niellä 

epäonnistui. 

TieoicsuHteicien viikuLuksten tokeamista vaikeuttaa esimerkiksi 

leveän tien eri ryhmien kesken erilainen nopeusrajoitus, joka 

peittää tien geometrian vaikutukset. Lisäksi kunkin pisteen 

lähiympäristö saattaa huomattavastikin poiketa tieosan keski-

määräisistä ominaisuuksista, mikä tekee yleistämisen vaikeak-

si. Mittaustuloksia kuitenkin tarkasteltiin myös edellä esiLe-

tyri pisteryhmittelyn pohjalta, mutta varsin vähän johtopää-

töksiä voitiin tehdä. 

Aikavälijakaumiin ei tieolosuhteilla näyttänyt olevan vaiku-

tista. Vaarallisten aikavälien osalta on myös vaikeaa todeta 

mitään yksiselitteistä. On kuitenkin mandollista, että vaa-

rallisten aikavälien osuus pienenee tien kaventuessa, sillä 

arvot kapean tien pisteissä ovat muita aihaisempia. 

Nopeuksien osalta voidaan kuvien 25 ja 26 perusteella todeta, 

etteivät myöskään keskinopeudet ja nopeuseron hajonta näytä 

ryhmittyvän tieolosuhteiden mukaan, vaan eroa on havaittavissa 

lähinnä nopeusrajoituksen perusteella. Esimerkiksi kuvissa 

26, 28 ja 29 muodostavat Mäntsälä, Lahnus, Hyrylä ja Kosken- 
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kylä selvasti. muista. erottuvan pistejoukon. Näissä pisteis-

sä nopeusero on alhaisempi kuin muualla. Ilmeisesti syynä 

poikkeavuuteen ovat yleisen geometrian ohella pistekohtaiset 

tekijät. 

5.2 Välityskykyarviot 

Välityskykyä voidaan arvioida suurimpien havaittujen liiken-

nemäärien ja liikennevirran peruskuvaajien avulla. Liitteen 

6 liikennetiheys-liikennemääräpisteistöistä voidaan todeta, 

että lievää käyräviivaisuutta on havaittavissa kuuden mittaus- 

pisteen aineistoissa. Nämä ovat Mäntsälä mol, Haarajoki, 

Riihimäki (molemmat suunnat), Mäntsälä, Hyrylä ja Koskenkylä. 

Näihin mittauspisteisiin sovitettiin käyräviivaiset liikenne- 

virran peruskuvaajat välityskyvyn arvioimiseksi. Malleina 

käytettiin ns. Mayn mallia sekä siitä edelleen kehitettyä 

korkeamman potenssin mallia. Peruskuvaajien yhtälöt ovat 

seuraavat: 

- (d/dkr) 2  
v = vf•e 	 Mayn malli 	(1) 

1 	3 --- (d/dkr) 
v = vfe 	 Potenssimalli 	(2) 

Malleissa vi = vapaa nopeus (kin/h) 

dkr 	kriittinen liikennetiheys (ajon/km) 

cl 	= liikennetiheys (ajon/km) 
v 	= nopeus (km/h). 

Nopeuden ja liikennetiheyden välisestä yhteydestä päästään 

liikennemäärän ja liikennetiheyden väliseen riippuvaisuuteen 

kertomalla nopeus liikennetiheydellä liikennevirran perusyh-

tälön mukaisesti. 

Mallien pararnetrit ja niillä lasketut välityskyvyt on esitet-

ty taulukossa 11. Yleisesti ottaen näyttäisi Mayn malli an-

tavan suhteellisen uskottavia välityskykyarvoja ja potenssi-

malli hieman liian aihaisia. Kuitenkin ainakin Mäntsälän 

moottoriliikennetiellä mallit antavat selvästi liian pieniä 
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arvoja ja Riihimäellä Helsinkiin ja Haarajoella Mayn malli 

antaa liian suuria arvoja. Kaiken kaikkiaan on havaintoja 

käyrien huippualueilta liian vähän, jotta luotettavia arvioi-

ta välityskyvystä voisi pelkästään mallien perusteella esit-

tää - 

Tdu1u:oiden 6 ja 11 perusteella voitaneen kuitenkin todeta, 

että leveillä teillä yhden kaistan välityskyky on noin 1700 - 

2000 ajon/h, kun vastakkaisen suunnan liikennemäärä on 20 - 30 % 

koko tien liikenteestä. Kapeilla teillä välityskyky jää noin 

1700 ajon/h. Näin ollen koko tien välityskyky voisi olla 

2800 - 3000 ajon/h, kuten esimerkiksi uusitussa HCM:ssa esite-

tään. Joka tapauksessa on ilmeistä, että välityskyky on sel-

västi suurempi kuin 2000 ajon/h ja ilmeisesti myös suurempi 

kuin ruotsalaisten ohjeiden 2200 ajon/h. 

Taulukko 11. Liikennevtrran peruskuvaaj ien Dararnetrit ja 

malleilla lasketut välityskykyarviot. 

Piste 
____Mayn_malli ______ Potenssimalli______ 
v v d kr v kr q max 

v v 
d 
kr 

v kr q max 

____________ km/h ajon/kmkm/h ajon/h km/h ajon1kmkm/h ajon/hi 

Mäntsälä mol 89,6 30,2 54.3 1640 88,7 22,3 63,6 1420 

Haarajoki 87,6 42,3 53,1 2250 86,6 32,2 62,1 2000 

Riihimäki HML 83,7 33,0 50,7 1680 81,6 25,5 58,4 1490 

Riihimäki HKI 80,3 52,7 48,7 2570 80,0 34,2 57,3 1960 

Mäntsälä 76,7 44,7 46,5 2080 76,2 25,5 54,6 1390 

Hyrylä 74,1 38,9 44,9 1750 73,2 25,5 52,4 1340 

Koskenkylä 69,2 41,5 42,0 1740 67,8 32,2 48,5 1560 

Taulukon 11 mukaan näyttäisi välityskykyä vastaava nopeus hy-

villä teillä olevan noin 50 - 60 km/h ja huonoilla teillä 45 - 

50 km/h. Kriittiset tiheydet vaihtelevat ilmeisesti välillä 

30 - 40 ajon/km tarkastelusuunnassa. Myös näihin arvoihin liit-

tyy huomattavaa epävarmuutta. 

Edellä esitetyt välityskykyarvot koskevat yksittäisiä tienkoh-

tia. Pitkillä tieosilla voivat liittyrnät ja muut häiriökoh- 
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dat tietenkin vaikuttaa välityskykyä alentavasti tavalla, 

joka on aina erikseen arvioitava. 

5.3 N± LLausmenetelrnä 

i1tausmenetelmä osoittautui hyvin toimivaksi. Menetelmän 

edut pistenopeusmittauksessa esimerkiksi tutkaan verrattuna 

ovat tarkka samanaikainen liikennemäärän ja nopeuden mittaus 

suurillakin liikennemäärillä sekä aikavälitietojen tallentu-

minen. Edelleen tiedot saadaan suoraan ATK-käsittelyyn so-

pivassa muodossa. Haittapuolina ovat tutkamittaukseen ver-

rattuna suurehko työtarve mittauspisteen perustamisessa sekä 

sopimattomuus sadesäille ja talviolosuhteisiin, mikäli käy-

tetään liimaamailla tehtyjä tilapäisiä siirnukoita. 

Mittauspisteen perustaminen vie kanden henkilön työkunnalta 

noin 2 h silmukoiden asentamiseen ja noin 0,5 h laitteiston 

virittämiseen käyttökuntoon. Lisäksi tarvitaan silmukoiden 

asennuksen ajaksi liikenteen ohjaus. Palkka- ja tarvikekus-

tannukset pistettä kohti ovat siten noin 500 mk. Lisäksi 

tulevat liikenteen ohjauksessa tarvittavien välineiden tun-

tikustannukset. 

Liimatut silmukat pysyivät toimintakuntoisina valtatieolo-

suhteissakin viikosta kahteen, joten mittaukset on mandol-

lista toistaa useitakin kertoja. 

Pistemittauksen käyttö nopeuksien ja tieolosuhteiden välis-

ten yhteyksien selvittämiseksi vaatii huomattavasti tässä 

kerättyä laajempaa aineistoa. Ilmeisesti kokonaisia tieosia 

koskevat matkanopeustutkimukset tässä suhteessa ovat käyttö-

kelpoisempia. Eri tienkohtien välityskykyä ja aikavälijakau-

mia sensijaan voidaan erittäin hyvin tutkia myös tässä käy-

tetyillä pistekohtaisilla menetelmillä. 
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6. 	YHTEENVETO 

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaksikaistaisten tei-

den välityskykyarvoja ja muita liikennevirran ominaisuuksia 

hyvissä kesäolosuhteissa geometrialtaan erilaisilla teillä. 

Tarkastelut perustuvat kirjallisuustutkimukseen ja 13 pis-

teos sä suoritettujhin mitLauksjjn. 

Kirjallisuustutkimus osoitti varsin monien tekijöiden vai-

kuttavan nopeuksiin ja liikenteenvälityskykyyn kaksikaistai-

sula teillä. Viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset an-

tavat kaksikaistaisen tien välityskyvyksi molemmissa suun-

nissa yhteensä 2800 ajon/h (HCM) tai vieläkin enemmän. 

Yhden suunnan välityskyvyksi annetaan 2000 ajon/h. 

Liikennemäärän ja nopeuden välinen riippuvaisuus on yleensä 

todettu suoraviivaiseksi ja nopeuden lasku liikennemäärän 

kasvaessa vähäiseksi. Yleensä keskinopeuden laskuksi on 

saatu arvoja 5 - 11 km/h liikennemäärän kasvaessa 1000 ajon/h. 

Lisäksi on havaittu nopeusjakauman yläpään nopeuksien laske-

van keskinopeutta enemmän ja alapään nopeuksien keskinopeutta 

vähemmän liikennemäärän kasvaessa. 

Eri tie- ja liikenneolosuhteiden vaikutus välityskykyyn ja 

nopeuteen lasketaan yleensä erilaisilla korjauskertoimilla. 

DDR:ssa on kuitenkin käytössä menetelmä, jossa eri tie- ja 

liikenneolosuhteille on omat peruskuvaajansa, joista voidaan 

lukea keskinopeus ja välityskyky. Lisäksi käyriltä voidaan 

lukea myös ns. optimaalinen välityskyky, joka maksimoi tien 

ominaisliikennesuoritteen. 

Tässä tutkimuksessa mittaukset tehtiin liikenneanalysaatto-

rilla pistekohtaisesti kummallekin ajokaistalle liimattujen 

induktiivisilmukkaparien avulla. Molemmissa ajosuunnissa 

talletettiin ajoneuvojen määrä, nopeudet, aikavälit ja ajo-

neuvopituudet kasetille myöhempää analyysiä varten. Kaikkiaan 

mittauksia suoritettiin noin 56 h pääasiassa perjantai-illan 

huipputunteina. Analyysit tehtiin ajosuunnittain ja yleensä 

viiden minuutin aikajaksoihin ryhmiteltyä aineistoa käyttien. 



Aikavälijakaumien tarkastelu osoitti, että huippukohta on 

yleensä välillä 1 - 2 sekuntia liikennernäärästä riippumatta. 

Huipun korkeus luonnollisesti kasvaa liikennemäärän kasvaes-

sa, mutta vaihtelualue on laaja. Viittä sekuntia pienempien 

aikavälien osuus liikennevirrassa kasvaa erittäin säännönrnu-

kaisesti liikennemäärän kasvaessa. Arvo on liikennemäärällä 

500 ajon/h noin 57 - 73 % ja liikennemäärällä 1500 ajon/h 

noin 93 - 96 %. 

Aikavälijakauman keskihajonta osoittautui pienillä liikenne-

määrillä selvästi satunnaisen liikennevirran aikavälien kes-

kihajontaa suuremmaksi. Liikerinemäärän kasvaessa yli 1200 

ajon/h alkaa hajonta laskea ja erittäin suurilla liikenne-

määrillä se voi jo alittaa satunnaisen liikennevirran keski-

hajonnan. Tämä voidaan ehkä tulkita siten, että puutteellis-

ten ohitusmandollisuuksien aiheuttamat jonot vähitellen kas-

vavat yhteen, jolloin ohittamisesta luovutaan ja liikennevir-

ta tasoittuu. 

Vaarallisen lyhyiden aikavälien osuus liikennevirrassa vaih-

teli huomattavasti eikä siinä voitu havaita erityistä säännön-

mukaisuutta liikennemäärän kasvaessa. Mandollisesti osuus 

kuitenkin kapeilla teillä on pienempi kuin leveillä. Yleises-

ti ottaen vaarallisten aikavälien keskimääräinen osuus vaih-

teli välillä 5 - 17 % liikennemääräalueella 500 - 1000 ajon/h. 

Nopeusjakaumien tarkastelu osoitti, että eräissä 80 km/h ra-

joitusalueella olevissa pisteissä yli puolet kuljettajista 

ylitti nopeusrajoituksen. Sen sijaan nopeusrajoitusta 100 

km/h noudatettiin varsin hyvin. Nopeuksien suhteellinen 

keskihajonta vaihteli välillä 5 - 14 %. Peräkkäisten ajo-

neuvojen nopeuseron hajonta laski liikennemäärän kasvaessa 

selvästi. Arvo vaihteli regressioanalyysin perusteella pien-

ten liikennemäärien arvosta 10 - 15 km/h suurten (yli 1500 

ajon/h) liikennemäärien arvoon 5 - 10 km/h. 

Matkajakauman keskinopeus pääsuunnassa aleni liikennemäärän 

kasvaessa 3 - 10 km/h tuhatta ajoneuvoa kohti. 

Lasku oli nopeampaa rajoitusalueella 100 km/h kuin rajoitus- 
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alueella 80 km/h. Samoin vapaa nopeus oli korkeampi 100 km/h 

rajoitusalueella (89,3 	94,8 km/h) kuin rajoitusalueella 

80 km/h (73,5 - 86,0). Hiljaisen suunnan keskinopeus aleni 

1,6 - 2,3 km/h pääsuunnan liikenteen kasvaessa 1000 ajon/h. 

85 %:n ja 15 %:n nopeuksien tarkastelu osoitti, että suuret 

nopeudet laskevat yleensä nopeammin ja pienet hitaammin kuin 

keskinopeus liikennemäärän funktiona. Erityisesti olivat 

15 %:n nopeuksien kuvaajat varsin samansuuntaisia kaikissa 

mittauspisteissä. 

Tien leveyden ja geometrian yleispiirteiden vaikutusta lii-

kennevirtaan ei yleisesti ottaen voitu selvittää. Nopeusra-

joitusarvojen ero eri teiden välillä häiritsi vertailua. Sa-

moihin geometria- ja leveysluokkiin kuuluvien pisteiden vä-

lillä oli tuloksissa huomattavaa hajontaa, jonka syynä ilmei-

sesti olvat paikalliset pistekohtaiset tekijät. 

Välityskykytarkasteluja tehtiin suurimpien havaittujen liiken-

nemäärien perusteella sekä matemaattisten mallien avulla. Suu-

rimmat havaitut viiden minuutin redusoidut liikennemäärät oli-

vat pääsuunnassa 1700 - 1800 ajon/h ja koko tiellä 2100 - 

2200 ajon/h. Suurimmat vastaavat 15 minuutin arvot olivat 

1500 - 1600 ajon/h ja 1900 - 2000 ajon/h. Matemaattisten mal-

lien antamat arvot pääsuunnassa vaihtelivat välillä 1400 - 

2600 ajon/h. 

Edellä olevan perusteella arvioitiin leveän tien (päällyste- 

leveys 9 - 10 m) välityskyvyksi noin 1700 - 2000 ajon/h pää- 

suunnassa ja noin 2800 - 3000 ajon/h koko tiellä. Kapealla 

tiellä (päällysteleveys 7 - 8 m) pääsuunnan välityskyky jää-

nee 1700 ajon/h tai sen alle. Välityskykyä vastaava nopeus 

on hyvillä teillä ilmeisesti välillä 50 - 60 km/h ja huonoil-

la teillä noin 45 - 50 km/h. Kriittinen yhden kaistan lii-

kennetiheys vaihtelee välillä 30 - 40 ajon/km. Arviot koske-

vat tilannetta, jossa liikenteen suuntajakauma on noin 70/30 

ja raskaiden ajoneuvojen osuus 5 - 10 %. Yleisesti ottaen 

huippuliikennemääriä oli aineistossa liian vähän, jotta to- 
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della luotettavia välityskykyarvoja voitaisiin esittää. 

Saatujen kokemusten perusteella voidaan käytettyä mittausme-

netelrnää pitää varsin sopivana kaksikaistaisten teiden lii-

kennevirran tutkimiseen. Menetelmän etuna on monipuolisen 

samanaikaisen tiedon luotettava rekisteröinti kussakin mit-

tauspisteessä. Pistekohtaisten tulosten herkkyys paikalli-

sille erityispiirteille on kuitenkin pidettävä mielessä tu-

loksia käytettäessä. 
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Liite 1: TIEN GEOMETRIA MITTAUSPISTEIDEN LÄHI-

YMPYiRISTÖSSY 

Tiedot perustuvat tierekisteriin. 
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Liite 2: 	SUORITETUT NITTAUXSET JA AINEISTON OMINAISUUDET 

Mittauksissa olevat lyhyet katkot ovat ana-

lysaattorin muistin tyttymisestä johtuvia 

tiedontallennustaukoja ( Muistiin mahtuu 

2000 ajoneuvon tiedot/kaista ). 



1 /L2 

Suoritetut mittaukset ja aineiston ominaisuudet. 

Piste 	Pikka 
ri:o 

PVM 

Suunta- 
jakaurna 

Ma1e/. 

Mittausjakson keskim. 
liikenne 
Maalle 	Helsinkiin 
ajon/h 	ajon/h 

Raskaiden ajoneu-
vojen (>6 m) osuus 
Maalle Helsinkiin 

1 Klaukkala to 31.05.1984 12.27-14.00 50/50 353 366 18,3 20,3 
vt 3 su 03.06.1984 16.30-18.36 71/29 381 940 6,5 4,3 

18.56-19.46 76/24 300 940 5,2 3,7 

2 Rtiiurnaki pe 15.06.1984 11.45-15.24 60/40 531 351 18,0 20,0 
vt 3 15.39-17.26 70/30 1091 463 9,1 11,6 

17.40-19.17 75/25 1193 391 8,5 9,5 
19.35-20.03 71/29 667 268 10,3 13.8 

su 17.06.1984 16.20-17.59 Virheelliset nopeudet 
18.13-19.42 77/23 394 1343 9,9 6,1 

3 Haarajoki ke 20.06.1984 11.52-13.32 58/42 351 257 18,2 25,0 
vt 4 to 21.06.1984 13.24-14.51 81/19 1312 300 8,1 24,9 

15.05-16.25 84/16 1448 286 7,7 18,7 
16.40-18.27 82/18 1111 243 8,4 10,1 
18.40-19.55 84/16 1063 210 8,4 8,0 

4 Mäntsälä 18.05.1984 15.46-17.12 80/20 1388 349 4,8 11,8 
vt 4 17.40-19.11 83/17 1315 269 6,8 11,3 

19.35-20.50 75/25 602 200 10,3 5,3 
rna 21.05.1984 12.54-14.25 50/50 229 223 17,8 17,9 

5 Mäntsälä n.23 h s.82 ja k.83 73/27 537 195 9,7 7,7 
nl 

6 Herrala pe 01.06.1984 13.50-15.47 70/30 715 308 9,7 15,3 
vt 4 16.10-17.53 78/22 1160 323 6,2 8,1 

19.00-19.32 74/26 813 283 8,5 12,1 
rna 04.06.1984 11.10-12.33 54/46 253 212 19,8 23,2 

7 Pyhäntaka to 07.06.1984 11.40-13.12 50/50 225 206 21,0 17,9 
vt 5 pe 08.06.1984 15.26-16.10 73/27 951? 354 

17.30-19.45 80/20 1000? 245 Koriru uhka 

8 Liljeixlal pe 31.08.1984 13.54-15.35 67/33 290 145 Sadesää 
vt 6 

9 Puhjo n1 n.23 h s.82 ja k.83 67/33 241 117 5,6 13,4 

10 Koskenkylä pe 25.05.1984 14.20-15.20 71/29 767 317 7,6 15,5 
vt 7 15.45-17.19 79/21 1275 330 6,0 10,1 

17.36-19.18 79/21 1169 315 5,9 8,5 
ti 29.05.1984 12.45-13.46 50/50 219 218 26,0 23,9 

11 	Pernaja pe 24.08.1984 13.05-18.18 54/46 218 	259 13,0 12.8 
vt 7 

12 	Lahnus pe 05.10.1984 13.03-17.28 69/31 441 	196 7,5 12,4 
mt 120 

13 	Hyrylä ke 30.05.1984 13.55-15.31 56/44 557 	437 18,2 19,8 
rnt 137 16.45-19.03 64/36 865 	481 8,2 12,3 



Liite 3: MATKAJAKAUMAN KESKINOPEUDEN JA LIIKENNEMÄRiN 

AIKAVAIHTELUT ERI MITTAUSPISTEISSÄ (ESIMERKKEJ) 

Nopeus ja liikennemäärä ovat 5 min keskiarvoja. 

Eri ajosuunnat on merkitty erilaisin piste- ja 

viivasynibolein. 

Kuvissa näkyvät analysaattorin muistin täytty-

misestä johtuvat tiedontallennuskatkot. 
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Liite 4: AIKAVLIJAKAUMAT ERI MITTAtJSPISTEISSi 

Kuviin on merkitty jakaumia vastaavat liiken-

nemärät (q, ajon/h) , havaintomäärät (n, kpl) 

ja keskihajonnat (o,  s) 

Jakaumat on piirretty vain, jos liikennemäärä-

luokassa on ollut vähintään 100 havaintoa. 

Moottoriliikenneteiden (Mäntsälä mol ja Puhjo 

mol) tiedot on otettu aikaisemmista tutkimuk-

sista, joten luokituksessa on vähäisiä eroja. 
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Liite 5: NOPEUKSIEN AIKAJAKAUMAT ERI MITTAUSPISTEISS 

Kuviin on merkitty eri liikennemääriä (q, ajon/h) 

vastaavat keskinopeudet (, km/h) ja keskihajon-

nat (o, km/h). 

Summakäyrät on piirretty vain, jos liikenne-

määräluokassa on ollut vähintään sata havain-

toa. Moottoriliikenneteiden (Mäntsälä mol, 

Puhjo mol) tiedot on otettu aikaisemmista tut-

kimuksista, joten luokituksessa on vähäisiä 

eroja. 
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Liite 6: KESKINOPEUS - LIIKENNEMYR-i- JA LIIKENNE-

MZR - LIIKENNETIHEYSPISTEISTÖT ERI MIT-

TAUSPISTEISS 

Kaikkien pisteiden pääsuunnan havainnot on 

esitetty. Vastakkaisen suunnan pisteistö on 

piirretty vain, jos liikennemäärän vaihtelu- 

alue on ollut riittävä regressioinallin laa-

dintaan. 

Osassa kuvia on päiväliikenteen havainnot (+) 

merkitty eri syrnbolilla kuin ruuhkahavain-

not (o). 

Nopeus on matkajakauman keskiarvo. 
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Liite 7: V85, VS ja V15 LIIKENNEMRN FUNKTIONA 

ERI MITTAUSPISTEISS 

Suorat on piirretty vain pisteistöihin, joissa 

liikennemäärän vaihtelualue on ollut riittävä 

regressioanalyysiä varten. 

Käytännön syistä vs-arvot ovat nopeuksien 

matkajakaumasta, vaikka v15- ja v85-arvot 

onkin laskettu aikajakaumasta. 

10 



v 5 vS .Jn yKS L' IKENNEMAARAN ruNKrIONA 

M,NT5L'l L.l-,TEES 

0l05MJ0lTUS 80 l(11.'1-1 

-c 
0. 

0 	 500 
	 1000 	 SUU 

0 

0" 

.1 IS,VS 	0 v85 CI IKErU,CMAAF4*r4 RCrKr!0C. 

HA0JOKl LAHTEEN 
$0I0RJ01TU5 100 Kl118 

0 	 500 

'5, vs ,, v85 	1 1 KENr4EI,Ansfrrl FUIIK 1 

KLIUKKALA 	----- HELS1NX1ll 	- HAMNL1NNkAN 

.J0USRAJO1fUS 100 M/U 

0 

000 	 500 	 2000 

0 [jC/) 

DO 

l5,VS jo V8S LI KENNEMAÄÄN FUNK10NA 

H 1 MAK 1 	 - KELSINKIIN 	- KÄ1IENLINNAN 

NOPEUSR.AJOITUS 80 Kl118 

E 

0 	 500 	 1000 	 500 

0 



S.VS 	0 VHS LI IkEr EMA.IF1Ar4 	UNK 	ON 

roNT.K, HFroLAAJ 

EI 

-c 
E 

tJ 	 OUti 

/15. VS JA VOS LI ,:ENNE1-1ÄAP,N rLJNKI Qfls 

1IANTSALA 110L LAHTEEN 

NOEUSPAJOIT1J5 00 KrZH 

> 

1000 	 ISOa 	 2000 

C ( j Qfl/) 

0 500 	 1000 	 1500 	 2000 

-c 
0 

000 	 1500 	 2000 

0 (,cro/) 

'15 	'S JA "85 LI KENNEARIN EUNKTIONA 

UHJO NOL HELSINKIIN 

DlEJ.JSAAJ0ITUS 00 KNl-I 

OUti 	 000 	 500 	 2000 

	

0 	ccoo/,) 

15 .vS jo VSS L 1 1 KENNENAARAN FUNICT 1 ONA 

NERPALA LAHTEEN 

NOPEUS8AJOITUS 80 K1tfH 

0 	 500 



-v 
•1 

l5,VS jo t3 UI IPCLNNENAARAN UNKT ONA 

- 1WLSiN1N 	- JARVFNFAM11( 

IopEusTlAJorTu 	) V4/H 

0 (r,/j 

5 • V5 JO WSS L1  KENNEMAPPAN R!Jr,Kt Ou, 

<OSKENKVLÄ KOTTAAN 

= 	(FEUSRAJ(1T!T eo !./H 

-c 
E 

0 (r,/I) 

V15. VS JA V9S LI KENNEI,AA9AN FUNKTIO#A 

LANNUS P091 IN 

NOPEUSPAJOITUS 80 1(9/9 

-c 

0 	 500 	 4000 

0 



ISBN-951 -46-7293-3 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

