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AL KUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallituksen talousosaston tutkimustoimistossa on 

tehty raportti perjantaina 29.8.1980 suoritetusta märpaikkatutkimuk-

sesta. Tutkimuksella kartoitettiin pääkaupunkiseudulta pohjoiseen (vt 4) 

ja itään (vt 6) suuntautuvia liikennevirtoja tienvarsihaastatteluin ja 

reki steri tunnusmenetelmäl 1 ä. 

Nyt käsillä olevassa raportissa arvioidaan käytettyjä tutkimusmenetelmiä 

ja esitetään tutkimustulokset. Raportin on koonnut tstoins. Tapani Määttä. 
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1. JOHDANTO 

Tie- ja vesirakennushallituksen tutkimustoimisto on selvittänyt Helsin-

gistä pohjoiseen (vt 4) ja itään (vt 6) suuntautuvan kesäviikonlopun 

menoliikenteen ominaisuuksia. Lähinnä tutkittiin liikenteen määräpaik-

koja ja reitinvalintoja sekä testattiin rekisteritunnustutkimus- ja 

ti envarsi posti kyselymenetelmän soveltuvuutta ti enpi don suunnitteluun 

käytännössä. 

Tutkimus tehtiin perjantaina 29.8.1980 yhteistyössä TVH:n, Uudenmaan, 

Hämeen, Kymen ja Mikkelin piirin kanssa. 

Tässä raportissa esitetään tutkimustulokset sekä arvioidaan tutkimuE-

menetelmiä lähinnä kenttätöiden kannalta. 

2. TUTKIMUKSEN LPHTKOHDAT 

2.1 Tavoitteet ja aikataulu 

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli selvittää (liite 1) 

- 	Kuinka suuri on Helsingin ja Mikkelin välinen viikonlopun 

menoliikenne ja kuinka se jakautuu reiteille Helsinki-Lahti- 

Mikkeli ja Helsinki-Kouvola-Mikkeli. 

- 	Millä tavoin matka-ajat (keskinopeudet) ja liikennevirrat 

vaihtelevat vt 4:n osuudella Järvenpää-Lahti, vt 5:n osuu-

della Lahti-Mikkeli sekä vt 6:n osuudella Porvoo-Kouvola ja 

vt 15:n osuudella Kouvola-Mikkeli. 

Tavoitteet oli asetettu Kymen ja Uudenmaan piirin toimesta. Tutkimus 

päätettiin tehdä rekisteritunnusmenetelmäll'. 

Samanaikaisesti päätettiin testata myös ns. tienvarsipostikyselymenetel-

mää kandessa erillisessä pisteessä. Tavoitteena oli kerätä kokemusta 

em. menetelmän soveltuvuudesta vaihtoehtoisena menetelmänä tienvarsi-

haastattelulle vilkasl iikenteisillä tieosuuksilla. 

Tutkimuksen ajankohdaksi valittiin kesäkauden viimeinen perjantai, 

29.8.1980. 
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2.2 Tutkimuspisteet 

Rekisteritunnustutkimuspisteiti valittiin tavoitteiden pohjalta yhteensä 

9 yhteistyössä Uudenmaan, Hämeen, Kymen ja Mikkelin piirien kanssa. 

Pisteiden lopullinen sijoittelu mrytyi valaistus-, liikenne-, yms. 

olosuhteiden perusteella. 

Tienvarsipostikyselypisteet sijoitettiin liikenneturvallisuussyist 

levähdysalueil le. 

Tutkimuspisteiden sijainti oli seuraava: 

Reki steritunnus tutkimus 

Piste 1: M 5 

Piste 2: M6 

Piste 3: V t5 

Piste 4: Vt15 

Piste 5: Vt5 

Piste 6: Vt13 

Piste 7: V t4 

Piste 8: V t6 

Piste 9: V t4 

Vaarala 

Ma ss by 

Holma 

Valkeala 

Otava 

Ristiina 

Mäntsäl ä 

Koskenkyl ä 

Hakunila 

IiriP9iii 

Piste 1: Vt4 	Luhtikylä (Lahti) 

Piste 2: Vt6 	Koria (Kouvola) 
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2.3 Organisaatio 

Tutkimus tehtiin yhteistybssä Uudenmaan, Hämeen, Kymen ja Mikkelin 

tiepiirien kanssa TVH:n tutkimustoimiston johdolla. Tutkimuksen 

onnistuminen edellytti samanaikaisuutta ja erityistä huolellisuutta 

jokaisella tutkimuspisteellä. Tämä pyrittiin hoitamaan kouluttamalla 

piirien vastuuhenkiliit TVH:n toimesta. Kenttähenkilökunnan koulutuk-

sesta vastasivat tiepiirit. 

Tutkimuksen TVH/Tt Määttä 
koordinointj Pitkänen 

Kenttätyöt U-piiri Temonen 
H-piiri Kaperi 
K-piiri Ristolainen 
M-piiri Hyyryläinen 

Tietojenkäsittely TVH/Tk Jylhä 

Raportointi TVH/Tt Määttä 

Kuva 2: 	Tutkimusorganisaatio 
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3. KENTTTYciT JA MENETELMARVI0INTI 

3.1 Tienvarsipostikysely 

Tienvarsipostikysely suoritettiin perjantaina 29.8.1980 klo 15-19 

välisenä aikana Luhtikylässä Landen eteläpuolella (vt 4) ja Kouvolan 

eteläpuolella Korialla (vt 6). Kummassakin pisteessä vallitsi aurin-

koinen ja kuiva sää. 

Molemmat tutkimuspisteet sijaitsivat levähdysalueella, jonne poliisi 

ohjasi maksimaalisen määrän ajoneuvoja. Otokseen valittiin ainoastaan 

henkilöautoja. Otoskoko määräytyi yhtäältä postikyselylomakkeen jake-

lukapasiteetista ja toisaalta liikenteen sujuvuudesta. Jälkimriiäinen 

tekijä osoittautui määrääväksi ainakin ruuhkaisissa olosuhteissa. 

Pullonkaulaksi muodostui ajoneuvojen liittyminen takaisin päätien 

liikenteeseen. Asiaa ei paljon auttanut, vaikka liittvmiskohdassakin 

oli liikennepoliisi ohjaamassa liikennettä. 

Kyselyn aiheuttama matkan kokonaisviivytys vaihteli puolesta kolmeen 

minuuttiin. Vaihtelu johtui ruuhkahuipuista. Itse lomakkeiden jako 

kesti muutaman sekunnin. 

Lomakkeita (liite 2) jaettiin Luhtikylässä (klo 15.30-18.30) 1 264 kpl 

1 	ja Korialla (klo 15.20-19.00) 1 510 kpl. Tutkimuksesta kieltäytyjiä 

oli runsaat 10 autoilijaa kummallakin pisteellä. 

Luhtikylässä oli yhteensä yhdeksän henkilöä huolehtimassa kenttätöistä. 

Näistä kolme oli liikennepoliisia. Korialla oli vastaavasti kuusi hen-

kilöä, joista kaksi poliisia. 

Tienvarsipostikyselyn otoskapasiteetiksi voidaan arvioida 500 ajon/h 

edellytyksellä, että liikenteen ohjauksesta vastaavat liikennepoliisit 

toimivat mandollisuuksiensa ylärajoilla. 

Luhtikylän pisteen läheisyydessä tapahtui tutkimusaikana yksi pieni 

peräänajo ja ojaanajo. Muilta osin tutkimus sujui vaikeuksitta. 
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Jaetuista 2 774 kyselylomakkeesta palautettiin 1 700 eli runsaat 60 % 

(Luhtikylä 856 eli 68 %, Koria 844 eli 56 %). Suurin osa lomakkeista 

palautettiin kanden viikon aikana tutkimuksen jälkeen. Yksittäisiä 

palautuksia tuli myöhemminkin siten, että viimeinen palautettu lomake 

saapui runsaan kanden kuukauden kuluttua tutkimuksen jälkeen. 

Kysymyksiin oli vastattu asiallisesti - vain kuusi vastausta yhteensä 

1 700:sta jouduttiin hylkäämään selvästi virheellisesti tai vajavaises-

ti täytettyinä. 

Tienvarsipostikyselymenetelmästä saatiin kaiken kaikkiaan varsin myön-

teinen kuva. Menetelmää voidaan suositella vaihtoehtona tienvarsihaas-

tattelulle erityisen vilkasliikenteisillä väylillä, jos liikenne- ym. 

järjestelyt edellyttävät haastattelua nopeampaa toimintaa kentällä. 

Kustannuksiltaan tienvarsipostikysely on olennaisesti suurempi kuin suo-

ra haastattelu. Kustannusero syntyy lomakkeiden painamisesta kartongille 

ja vastaanottajan maksamista postimaksuista. 

Kuva 4: 	Vilkkaasta liikenteestä huolimatta mainittavia jonoja 
ei syntynyt Luhtikylässä. 
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3.2 Rekisteritunnustutkimus 

Rekisteritunnustutkimus suoritettiin 29.8.1980 yhteensä yhdeksässä 

havaintopisteessä. Havainnointiajat oli porrastettu siten, että 

Helsingistä klo 14-19 välisenä aikana lähtenyt liikenne saatiin 

"kiinni" kullakin pisteellä. Mikkelin korkeudella havaintoaika oli 

siten klo 16.00-22.45. 

Tutkimus koostui yhteensä noin 24 000 rekisteritunnushavainnosta. 

Tutkimus tehtiin liikenteellisesti erittäin vaihtelevissa olosuhteissa. 

Kun tähän vielä lisätään kenttätöissä käytetyt lukuisat havaintoteknii-

kat, voidaan hyvällä syyllä todeta, että tutkimus antoi arvokkaita koke-

muksia rekisteritunnustutkiniuksien suunnittelijoille. 

Kuva 6: 	Rekisteritunnustutkimus käynnissä Landen moottoritiellä. 
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Piste 1 (M5 Vaaralassa) ja piste 2 (M6 Massbyssä): 

Havainnointi tapahtui liikenteellisesti todella vaikeissa olosuhteissa 

- ajoneuvojen nopeus oli noin 100 km/h ja ruuhka-aikana liikennemäärä 

saavutti miltei kapasiteettirajan. Siitä huolimatta havainnointi onnis-

tui varsin hyvin. 

Moottoritien kummatkin ajokaistat havainnoitiin erillisinä, ohituskaista 

ajoratojen väliseltä viheralueelta. 

Varsinaisen ajokaistan havainnot saneltiin C-kasetille kanden hengen 

vuorotellessa noin 10 minuutin välein. Kellonaika katsottiin numeronäy-

töllä varustetusta kellosta. 

Ongelmaksi pisteillä muodostui kasettien ja paristojen vaihto. Suosi-

teltavaa olisikin kanden kasettinauhurin käyttö näinkin vilkasliiken-

teisillä pisteillä. 

Ohituskaistalla liikenne oli oleellisesti vähäisempää, kuin varsinai-

sella ajokaistalla. Ongelmana oli kuitenkin se, kuka havainnoi kaistaa 

vaihtavat ajoneuvot. Eräät ajoneuvot tulivat näin havainnoiduiksi kah-

teen kertaan. 

Käytännössä ohituskaistalla olleiden ajoneuvojen rekisteritunnukset 

havaittiin kiikarin läpi, jolloin havaintoaika muodostui riittävän 

pitkäksi. Havainnot koodattiin sanelun mukaan suoraan lomakkeille. 

Piste 3 (Vt5 Holmassa): 

1 
Havainnot saneltiin C-kaseteille erittäin vilkasliikenteisessä paikas- 

1 

	

	sa Holman liittymässä. Erityispiirteenä liikenteessä oli läheisistä 

liikennevaloista johtuva jaksottaisuus ja lyhyet välimatkat ajoneuvojen 

I 

	

	kesken - autot olivat aika ajoin niin lähekkäin, että rekisteritunnuk- 

sien havaitseniinen oli lähes mandotonta. 

1 	Tällä pisteellä kaksi henkilöä samanaikaisesti saneli omalle kasetil- 

leen ohiajavien ajoneuvojen rekisteritunnukset. Tarkoituksena oli siten 

1 	saada parempi varmuus havainnoille. Koska sanelu tapahtui samassa autos- 
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1 
sa, syntyi ongelmaa siitä, kun äänet tallentuivat molemmille kaseteille 

1 	pllekkäin. Koodausvaihe oli siten yllättävän hankala, joskin tulokset 

olivat varsin luotettavia. 

Piste 4 (Vt15 Valkealassa): 

Kenttähavainnot pyrittiin kirjaamaan suoraan lomakkeille siten, että 

' 	yksi henkilö saneli rekisteritunnukset ja toinen koodasi. Jonotilan- 

teissa eli silloin kun kolme tai useampi ajoneuvo ohitti peräkkäin 

havaintopisteen, joutui koodaaja turvautumaan *_merkintöihin  (tunnis- 

1 

	

	tamaton). Syynä oli koodaamisen hitaus saneluun verrattuna. Lisäksi 

syntyi jonkin verran kiireestä johtuvia muita virheitä. 

1 
Pisteella yritettiin myos sanella havaintoja minikasetille, mutta 

kasettien vähäisyyden vuoksi tästä jouduttiin luopumaan. 

I 	
Illan pimetessä havainnointi vaikeutui olennaisesti. Vaalea tievalais- 

tus osoittautui huonoksi tutkimuksen kannalta - autojen valot häikäi- 

sivät niin, että havainnointi oli tehtävä takaapäin. 

1 
Tutkirnustulokset olivat suhteellisen luotettavia, joskin tunnistamat-

1 	 tornia ajoneuvoja koodattiin runsaahkosti. 

Kuva 7: 	Rekisteritunnuksia havainnoitiin myös kiikarilla. 



Piste 5 (Vt 5 Otavassa) ja Piste 6 (Vt 13 Ristiinassa): 

Tutkimukseen oli valmistauduttu erittäin perusteellisesti, mikä myös 

näkyi tuloksissa: tunnistamattomia ajoneuvoja oli vain muutamia. 

Havaintopaikat oli valittu huolella ja niiden soveltuvuus oli testattu 

etukäteen koetutkimuksin. Tämä palkitsi tutkijat erityisesti pimeän 

aikaan - havainnointi onnistui, vaikka illalla klo 22 jälkeen pisteillä 

satoi vettä. Keltainen tievalaistus osoittautui valkoista huomattavasti 

paremmaksi havainnoinnin kannalta. 

Pisteiden havainnot saneltiin yhtäaikaisesti kandelle eri C-kasetille, 

jolloin mandolliset äänitysvirheet voitiin osittain eliminoida. 

Kuva 8: 	Rekisteritunnukset saneltiin kasetille vilkkaassa 
liikenteessä. 

1 
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1 
Piste 7 (Vt4_Mäntsälässä): 

Tämän pisteen kenttätyöt epäonnistuivat pahasti. Pääsyynä oli se, että 

1 	kenttähenkilökuntaa ei ollut koulutettu lainkaan, mikä vuoksi henkilö- 

kunta oli puutteellisesti varustautunut ja motivoitumaton tehtäväänsä. 

Perusteellinen koulutus ja motivointi on tämän tyyppisissä tutkimuk-

sissa ensiarvoisen tärkeää. 

Piste 8 (Vt6 Koskenkylässä): 

Myös tämän pisteen henkilökuntaa ei ollut koulutettu juuri lainkaan. 

1 	Alkuhankaluuksien ja lyhyen paikan päällä tapahtuneen pikakoulutuksen 

jälkeen tutkimus onnistui kuitenkin joten kuten. 

Piste 9 (Vt4 Vaaralassa): 

Havainnot koodattiin osaksi suoraan lomakkeille ja osaksi saneltiin 

sanelukoneeseen. Sanelukone osoittautui huonoksi kenttätöissä - 

kasetti oli liian lyhyt, paristot kuluivat liian nopeasti ja äänen-

toisto oli huono. Kaikenkaikkiaan kenttätyö onnistui hyvin. 

Saatujen kokemusten perusteella esitettäköön rekisteritunnustutkimuk-

sien suositeltavasta toteuttamistavasta seuraavaa: 

- 	Jokainen havainnoija tulee etukäteen perehdyttää huolelli- 

sesti tehtäväänsä. 

- 	Havaintopisteen tulee olla paikassa, jossa liikenne on 

mandollisimman tasaista ja tievalaistus keltasävyinen. 

- 	Havainnoitsijalla tulee olla C-kasettinauhuri, joka on varus- 

tettu mikrofoniin rakennetulla pikapysäyttimellä. Kasetteja 

ja paristoja tulee olla riittävästi. Sanelukone ei sovi tar-

koi tukseen. 
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- 	Jokaisella pisteellä tulee olla ainakin kaksi havainnoit- 

sijaa, jotka vuorottelevat työssä. Lisäksi valvojan tulee 

käydä pisteellä noin parin tunnin välein. 

- 	Yli kuuden tunnin yhtämittaista havainnointia ei suositella. 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että rekisteritunnusme-

netelmä ei sovellu niinkään pitkämatkaisten liikennevirtojen selvittä-

miseen kuin lyhytmatkaisten- esim. eritasoliittymien - liikennevirto-

jen laskemiseen. 

Syynä tähän on laskentatekniikasta aiheutuvat virheet, jotka ovat ver-

rannolliset pisteiden väliseen etäisyyteen (matka-aikaan). Rajana voi-

daan pitää pariakymmentä kilometriä eli noin puolen tunnin matka-aikaa. 

Kuva 9: 	Vähäliikenteisillä pisteillä rekisteritunnukset kirjattiin 
suoraan lomakkeille. 
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4. TULOKSET 

4.1 Tienvarsipostikysely 

4.11 	Luhtikylän piste vt 4:llä 

Vuoden 1980 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) Luhtikylässä oli 

koneellisen liikennelaskennan perusteella 3 900 ajon/vrk. Kesällä 

liikennemäärä (KKVL) oli keskimäärin 4 500 ajon/vrk. Tutkimuspäivänä, 

perjantaina 29.8.1980, liikennettä havaittiin kuitenkin noin 12 000 

ajon/vrk, joista runsaat 8 000 ajoneuvoa suuntasi kulkunta pohjoista 

kohti. 

Tutkimusaikana, klo 15.30-18.30, pohjoista kohti kulki noin 3 000 

ajoneuvoa, joista noin 2 800 oli henkilöautoja. Lomakkeita jaettiin 

yhteensä 1 264 kpl, joista palautettiin 68 % eli 856 kpl. Kokonais-

otanta oli siten 30 % pohjoiseen suuntautuvista henkilöautoista. 

Oheiset tulokset perustuvat palautetuista lomakkeista saatuihin tie-

toihin. 

Henkilbautoista 79 % oli peräisin pääkaupunkiseudulta. Näistä 44 % 

1 

	

	teki kyseisen matkansa vähintään joka viikko. Peräti 87 % autoilijoista 

oli vapaa-ajan matkalla ja vain 13 % työmatkalla. 

Helsingin seudulta lähtevistä autoilijoista kulki 56 % Päijänteen itä-

puolitse (Kt 59) Jyväskylään tai siitä pohjoiseen. Vastaavasti 44 % 

käytti Päijänteen länsipuolista (Vt 4) reittiä. 

Runsaat puolet matkoista oli yli 100 km mittaisia. Pääkaupunkiseudulta 

Lahteen, Hollolaan tai Nastolaan (n. 100 km) liikkui yli 10 % autoili-

joista. Jämsä-Joutsa-Mikkeli-linjan (yli 200 km) ylitti runsas 43 % 

autoista. Paikallista liikennettä ei Luhtikylän pisteellä havaittu 

juuri lainkaan. 
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HELSINKI 	(01) 148 38 28 108 42 9 45 115 125 177 34 0 52 33 20 132 71 80 72 60 19 34 1 444 51 

VANTAA, ESPOO, 
47 10 17 44 19 10 21 42 77 121 18 0 50 17 13 64 42 52 41 44 7 20 775 28 

KAUNIAINEN (02) 

KERAVA, JRVENPÄ, 
49 6 0 13 7 4 21 14 28 56 8 3 24 15 0 27 10 18 13 12 3 16 345 12 

TUUSULA, MNTSLA 
(03) 

IT-UUSIMAA(O4-O6) 52 4 0 10 0 3 0 4 13 8 0 0 0 0 3 19 0 13 7 0 0 3 139 5 

LMSI-UUSIMAA(07) 10 0 0 3 5 0 3 7 3 5 3 11 13 3 0 3 4 12 3 10 5 14 116 4 

YHTEENSX 306 58 45 178 73 26 90 182 246 367 63 14 139 68 36 245 127 175 136 126 34 87 2 820 - 
•/. 11 2 2 6 3 1 3 6 9 13 2 1 5 2 1 9 5 6 5 4 1 3 - 100 

Taulukko 	Tutkimusajkana (29.8.1980 klo 15.30 - 18.30) havaitut 
liikennevirrat (ha) vt 4:llä Luhtikylässä. Aluejako 
ilmenee liitteestä 3. 

01 
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Kuva 10: 	Henki1autojen pohjoiseen suuntautuneet liikennevirrat 
29.8.1980 klo 15.30 - 18.30 välisenä aikana vt 4:llä 

1 
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4.12 Korian piste vt 6:lla 

Vuoden 1980 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vt 6:lla Korian 

kohdalla oli vajaa 2 000 ajon/vrk. Kesällä vastaavasti kulki noin 

2 600 ajon/vrk. Perjantaina 29.8.1980 Koriari ohitti kuitenkin runsaat 

6 700 ajoneuvoa, joista yli 4 300 suuntasi kulkunsa pohjoiseen. 

Tutkimusaikana, klo 15.30-19.00, pohjoista kohti ajoi noin 2 000 ajo-

neuvoa, joista noin 95 % eli 1 900 oli henkilbautoja. Lomakkeita jaet-

tiin yhteensä 1 510 kpl, joista palautettiin 56 % eli 844 kpl. Koko-

naisotannaksi muodostui siten 44 %. Oheiset tulokset perustuvat em. 

palautetuista lomakkeista saatuihin tietoihin. 

Korialla havaituista autoista oli lähes 81 % peräisin pääkaupunkiseu-

dulta. Näistä 40 % teki kyseisen matkansa vähintään kerran viikossa. 

Työmatkalla kertoi olevansa 10 %, lomamatkalla 90 % autoilijoista. 

Kouvolan ohikulkutietä käytti 91 % Kouvolan ohittavasta liikenteestä. 

Vain 9 % kulki kaupungin läpi. 

Helsingin seudulta lähteneistä autoilijoista noin 23 % jäi Kouvolan 

seudulle (Kouvola, Lemi, Valkeala). Mikkelin seudulle (Mäntyharju, 

Mikkeli, Juva, Puumala) suuntasi kulkunsa noin 29 % liikenteestä, 

Lappeenrantaan tai kauemmaksi vt 6:n varrelle meni 26 % liikenteestä. 

Voidaan siten todeta, että Helsingistä tuleva liikenne jakautuu Kou-

volan kohdalla lähes tasan vt 6:n ja vt 15:n kesken. 
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HELSINKI 	(01) 64 93 82 55 65 0 107 8 64 57 127 32 85 77 46 70 10 1 	043 57 

VANTAA, ESPOO, 23 41 37 44 37 3 41 0 32 6 65 9 18 17 21 57 13 461 25 KAUNIAINEN (02) 

KERAVA,JÄRVENPA, 9 5 8 8 9 0 6 0 9 0 11 0 4 0 2 12 0 84 5 TUUSULA, MANTSAL 
(03) 

ITÄ-UUSIMAA (04-06) 36 14 4 8 5 0 15 7 7 2 7 2 15 6 14 19 21 183 10 

LÄNSI-UUSIMAA(07 8 0 4 9 3 013 0 0 0 2 0 0 2 010 0 51 3 

YHTEENSÄ 140 153 135 124 119 3 182 15 112 65 212 43 122 102 83 168 44 1 822 - 

8 8 7 7 6 0 10 1 6 4 12 2 7 6 5 9 2 - 100 

Taulukko 	Tutkiniusaikana (29.8.1980 klo 15.20 - 19.00) havaitut 
liikennemärit (ha) vt 6:lla Korialla. Aluejako ilme-
nee liitteest 3. 
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Kuva 11: 	Henkiibautojen pohjoiseen suuntautuneet liikerinevirrat 
29.8.1980 klo 15.30 - 19.00 v1isenä aikana vt 6:lla 

1 
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4.2 Rekisteritunnustutkimus 

4.21 Liikennemäärät 

Korkein huipputuntiliikenne saavutettiin Landen moottoritiellä klo 

16-17, jolloin havaittiin 2 289 ajoneuvoa. Porvoon moottoritiellä 

huipputunti oli klo 17-18, jolloin pisteellä havaittiin yhteensä 

1 267 ajoneuvoa. 

Holmassa vt 5:n varrella ruuhkahuippu kesti kolme tuntia (16.30-19.30). 

Tällöin liikenne pohjoiseen oli runsaat 800 ajon/h. Valkealassa vt 

15:lla liikenne oli tasaista, noin 500 ajon/h klo 15.30-19.30 välisenä 

a 1 kana. 

Ristiinassa vt 13:lla huippuliikenne oli noin 300 ajon/h klo 17.30-

19.30 välisenä aikana. Otavassa vt 5:llä huippu - 266 ajon/h - saavu-

tettiin klo 19-20. 

Kaikilla havaintopisteillä henkilöautojen osuus oli huomattava eli 

1 	95-96 % koko pohjoiseen suuntautuneesta liikenteestä. Kuorma-autoja 

oli 3-4 % ja linja-autoja noin 1 % perjantai-illan menoliikenteestä. 

Pisteen Sijainti Havainnointi- Havainnot yhteensä 
nro aika ha la ka yht. 

(klo) (1km) 
1 P45 Vaarala 14.00-19.05 6 441 58 242 7 742 
2 P46 Massby 14.00-19.00 4 723 37 182 4 942 
3 Vt5 Holma 15.00-20.15 3 427 41 158 3 626 
4 Vt15 Valkeala 15.00-21.00 2 441 18 68 2 527 
5 VtS Otava 15.30-22.30 1 	271 16 55 1 342 
6 Vt13 Ristiina 16.00-22.30 1 	249 7 64 1 320 
8 Vt6 Koskenkylä 14.30-19.30 2 671 19 102 2 792 
9 Vt4 Hakunila 14.00-19.00 1 	083 16 39 1 	138 

Havaintoja yht. 23 306 212 910 24 428 

95.4 0.9 3.7 100.0 

Taulukko: Rekisteritunnustutkimuksessa tehdyt havainnot pisteittäin 
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Kuva 12: 	Pisteen 1 (M5 Vaarala) 1iikennemärät pohjoiseen 29.8.1980 

Kuva 13: 	Pisteen 2 (M6 Massby) 1iikennemrät pohjoiseen 29.8.1980 
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Kuv 14: 	Pisteen 3 (Vt5 Holma) 1iikennernrät pohjoiseen 29.8.1980 

Kuva 15: 	Pisteen 4 (Vt15 Valkeala) liikennemärt pohjoiseen 29.8.1980 
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Kuva 16: 	Pisteen 5 (Vt5 Otava) 1iikennemrt pohjoiseen 29.8.1980 

Kuva 17: 	Pisteen 6 (Vt13 Ristiina) 1iikennemärt pohjoiseen 29.8.1980 
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Kuva 18: 	Pisteen 8 (Vt6 Koskenkylä) liikennemäärät pohjoiseen 29.8.1980 

Kuva 19: 	Pisteen 9 (Vt4 Hakunila) liikennemäärät pohjoiseen 29.8.1980 
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1 
4.22 Liikennevirrat 

1 
Rekisteritunnukset merkittiin muistiin kuusimerkkisinä (eli kokonai- 

1 

	

	suudessaan). Tulokset vaihtelivat voimakkaasti riippuen siitä, verrat- 

tiinko pistepareittaisia havaintoja kuuden, viiden yhtenevän tai neljän 

viimeisen merkin mukaisina. Syynä vaihteluun oli havaintovirheistä ja 

suurista etäisyyksistä (matka-ajoista) syntyvä tilastollinen harha. 

Edellä olevasta johtuen todelliset liikennevirrat pisteiden välille 

tulisi aproksimoida toderinäköisyyslaskennan avulla eri tuloksista. 

Yksinkertaisuuden vuoksi oheiset tulokset laskettiin kuitenkin siten, 

että kuuden merkin mukaan yhtenevät havainnot korjattiin kertoimella 

k = 1.27. Kerroin perustuu selvitykseen, jonka mukaan 2 % rekisteritun-

nuksen merkeistä havaitaan väärin. 

Huomautettakoon, että Koskenkylän pisteen havainnot ovat oheisissa 

taulukoissa vain suuntaa-antavia. Syynä tähän on havainnointivirheiden 

runsaus. 

Perjantain menoliikenne 29.8.1980 Helsingin ja Mikkelin seudun välillä 

(lähtöaika klo 14-19) oli yhteensä noin 700 ajoneuvoa. Näistä kolmannes 

kulki Landen kautta ja kaksi kolmannesta Kouvolan kautta. Huomautetta-

koon, että Kouvolan kautta kulkeneesta liikenteestä osa kääntyi Puuma-

lan suuntaan Ristiinassa. Todellisuudessa Mikkeliin asti jatkaneiden 

osuus oli siten tässä saatuja arvoja pienempi. Ajallisesti pitkämatkai-

nen liikenne jakautui varsin tasaisesti koko tutkimusjaksolle. Varsi-

naista huippua ei todettu. 

Liikennevirta Helsingin ja Landen (vt5 Holmassa) välillä oli yhteensä 

noin 900 ajoneuvoa, joista noin 250 autoa jatkoi ainakin Mikkeliin 

asti. Landen ja Mikkelin välinen liikennevirta (lähtöaika klo 15-20) 

oli yhteensä noin 750 ajoneuvoa. 

Helsingin ja Valkealan välillä havaittiin yhteensä vajaat 500 ajoneuvoa, 

joista runsaat 400 jatkoi matkaansa ainakin Ristiinaan asti. Valkealasta 

Ristiinaan (lähtöaika klo 15-20) kulki yhteensä runsaat 600 ajoneuvoa. 
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Pitkmatkaisen liikenteen osuus ruuhka-ajan kokonaisliikenteest oli 

varsin huomattava. Landen moottoritien 1iikenteest 12 % havaittiin 

Landen pohjoispuolella Holmassa (vt 5). Oletettavasti kutakuinkin vas-

taava osuus olisi havaittu myös vt 4:n varrella Holmassa. Kolme pro-

senttia liikenteestä jatkoi aina Mikkeliin asti. Vastaavasti Holman 

pisteen liikenteestä 21 % jatkoi matkaansa ainakin Mikkeliin (Otavaan). 

HELSINKI 

Kuva 20: 	r'ienoliikennevirrat Helsingin, Landen, Kouvolan ja Mikkelin 
väli1l 	perjantaina 29.8.1980. 
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Porvoon moottoritien liikenteestä 10 % havaittiin Valkealassa ja 

9 % vieVä Ristiinassa. Valkealan pisteen liikenteestä neljännes 

havaittiin Ristiinassa.. 

isteelle 

Pisteel. 

Vt 5 

Holina 

Vt 15 

Valkeala 

Vt 5 

Otava 

Vt 13 

Ristiina 

Vt 6 

Koskenkyl 
Yhteensä 

M5, Vaarala 809 9 206 9 0 1 033 

M6, Massby 57 481 15 433 1 	219 2 205 

Vt 5, Hoima 0 0 748 6 0 754 

Vt 	15, 	Valkeala 0 0 1 629 0 630 

Vt 6, Koskenkylä 5 410 0 357 0 772 

Vt 4, Hakunila 90 0 32 1 0 123 

Yhteensa 961 900 1 	002 1 	435 1 	219 5 517 

Taulukko 	Liikennevirrat (kaikki autot) eri pisteiden väli1l 29.8.1980. 
(Tulokset perustuvat koko rekisteritunriuksen mukaan yhteneviin 
havaintoihin korjattuna kertoimella k = 1.27). 

Pteelle 

Pisteelt. ,  

Vt 5 

Holma 

Vt 15 

Valkeala 

Vt 5 

Otava 

Vt 13 	Yt 6 

Ristiina 	Koskenkylä 

M5, Vaarala 12 % 0 % 3 % 0 S - 

M6, Massby 1 	% 10 % - 9 % 25 % 
Vt 5, Holma - - 21 % 0 % - 

Vt 15, Valkeala - - 0 % 25 % - 

Vt 6, Koskenkylä 0 % 15 % - 13 % - 

Yt 4, Hakunila 8 % - 3 % 0 % - 

Taulukko 	Pisteiden liikennevirtojen osuus (%) lähtöpisteen kokonais- 
liikenteestä. (Tulokset perustuvat koko rekisteritunnuksen 
mukaan yhteneviin havaintoihin korjattuna kertoimella k = 1.27). 
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4.23 Keskinopeudet ja matka-ajat 

Keskimääräiset henkilöautojen matkanopeudet ja matka-ajat olivat 

pistepareittain seuraavat: 

M5 Vaarala - Vt 5 Holma (88 km) 62 km/h 	1 h 26 min 

M5 Vaarala - Vt 5 Mikkeli (201 km) 63 km/h 	3 h 13 min 

M6 Massby - Vt 15 Valkeala (114 km) 74 km/h 	1 h 14 min 

M6 Massby - Vt 13 Ristiina (191 km) 77 km/h 	2 h 31 min 

M6 Massby - Vt 6 KoskenkyVä (47 km) 78 km/h 	37 min 

Vt 5 Holma - Vt 5 Mikkeli (113 km) 71 km/h 	1 h 37 min 

Vt 15 Valkeala - Vt 13 Ristiina (77 km) 80 km/h 	58 min 

Vt 6 Koskenkyl - Vt 15 Valkeala (67 km) 73 km/h 	56 min 

HELSINKI 	 - 

Kuva 21 
	

Keskinopeudet ja matka-ajat Helsinoin, Landen, Kouvolan ja 
Mikkelin vlill 	perjantaina 29.8.1980. 



TIE. JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	

LIITE 1 
rftT c 1 rnus to1 mi s t 

Heklnki 13 .8 .1980 
Nro Tt-1 Ta II 97/1/3- 80 

Jakelussa mainitut 

Asia Määräpaikkatutklmus välillä 
Helsinki -Mikkeli 

Tie- ja vesirakennushallitus tekee Kymen piirin aloit- 
teesta perjantaina 29.8.1980 klo 14.00-22.30 välisenä 
aikana rekisteritunnustutkimuksen yhteistyössä Uuden- 
maan, Hämeen, Kymen ja Mikkelin piirien kanssa 0  

'lkitkimuksen pääasiallisena tavoitteena on Selvittää: 

— 	 Kuinka suuri on Helsingin ja Mikkelin välinen 
viikonlopun menollikerine ja kuinka se jakau- 
tuu reiteille Helsinki -Lahti - Mikkeli ja He1 
Sinki -Kouvola - Mikkell. 

— 	 Millä tavoin matka-ajat (keskinopeudet) 	ja 
liikennevirrat vaihtelevat vt 4:n osuudella 
Järvenpää-Lahti, vt 5:n osuudella Lahti 
Mikkeli sekä vt 6:n osuudella Porvoo -Kouvola 
ja vt 15:n osuudella Kouvola-Mikkeli. 

fi tk1mustulokset palvelevat lähinnä päätieverkkosuun- 
>. nittelua. 

Reklsterjtunnustutkimuksen yhteydessä testataari myös 
ris. tlenvars1postjkyse1yienete1mää kandessa erillisessä 
tutkimuspisteessä, jotka sijaitsevat Landen eteläpuo-
lella (vt 4) ja Kouvolan länsipuolella (vt 6) . Testauk-
sella kerätään kokemuksia cm. menetelmän soveltuvuudes-
ta vaihtoehtoisena menetelmänä tienvarsihaastattelulle 
vilkasijikenteisillä tieosuuksjlla. 

Tämän kokelluluontolsen tutkiimuksen tarkoituksena on 
selvittää, voidaanko tienvarsipostikyselymenetelmää 
käyttää vuonna 1981 tehtävässä valtakunnallisessa lii- 
kennevirtatutkimuksessa (VLT-81). 

Mol empien tutkimusmenetelmien suunnittelusta, tuloksien 
käsittelystä ja raportoinnista vastaa TVH:n talousosas-
ton tutkimustoimisto. Piirit huolehtivat kenttätöistä 
ja valvonnasta. Valvojien tehtävä on myös laatia lyhyt 
kirjallinen yhteenveto kenttätöiden sujuvuudesta. tien-
varsipostikyselypistelllä. 

Liitteenä olevasta kartasta käy ilmi havaintopisteiden: 
likimäärjilset sijainnit, havainnointiajat, henkilöstö- 1 

TVH 778dV 	
OITE 	 PUHELIN A4 20000 12.79 	 PL 20 	 EiIcipbnsdi 4 	 (90) 630741 187907865127 	

00131 HELSINKI 13 



2. 

tarve sekä oletettu liavaintom rä tutkimusaikana. 

Tutkimustoirnisto esittää, että Uudenmaan, Hämeen, Kymen ja 
Nikkelin piirit varaavat resursseja tutkimuksen suoritta- 
rniseksl. 

Vastuuhenkilönä TVH:n tutkiniustoimistossa on DI Tapani 
Iäättä (puh. 90 -7094 463), joka antaa yksityiskohtaise 
ohjeet tutkimuksen Suorittamiseksi. 

Toim1Stop11jkk 	a Kosurien 

LIITE: 
Kartta 

JAKELU: 
Uudenmaan piiri 
Hämeen piiri 
Kymen piiri 
Mikkelin piiri 

TIEDOKSI LIITTEINEEN; 
T 

Tv 
Tk 
Sts 
Temonen/U -pl iri 
Kaperi/H-piirl 
Ristolainen/Ky-plirj 
Hyyryläinen/Ivi-pi iri 
Määttä 

TaM/SA 



LIITE 2. 

OLKAA HYVÄ. 
TUTUSTUKAA TÄHÄN VASTA MATKAN JÄLKEEN i 

Tie- ja vesirakennuslajtoksen (TVL) tarkoituksena on parantaa ruuhkalljkenteen sujuvuutta. 

Tatä tarkoitusta varten TVL suorittaa liikennetutkimusta, jossa tienkayttäjjen vastauksilla 

on ensiarvoisen tarkea merkitys. 

Tutkimuksessa selvitetään 

- henkilöautoliikenteen kulkureittejä 

- matkojen luonnetta ja 

- matkojen toistuvuutta. 

Olette mukana tässä tutkimuksessa, joten pyydänne Teitä ystävällisesti vastaamaan seuraa-
viin kysymyksiin ja postittamaan kyselylomake (maksuitta) siihen valmiiksi painettuun osoit-
teeseen. 

Mikäli olette saanut useita kyselylomakkeita. pyydäme ystävällisesti täyttamaan ja palaut-

tamaan jokaisen lomakkeen. 

kiitänyne yhteistyöstä. 

1reiI,.ir tiat4 

11.1 kyuelylcisaks annettiin Talli. ZS.S.1910: 

Palkka: valtati,1l 5:0 6 Kouvolan l6JIaipj,i1. 
Aika: 	klo 

Suunta: itkn 

Seuraavat kysk.t koskevat edall aainittua satksan: 

Matkan lhtkpaikki (se kunta, josta varsinai-
sesti lkhditte tai jossa pyskhdyitt. vkhin-
tkn tunnin ajaksi) taata 

Matkan markpu1 kka (se tunti • joison mutkansss 
varsinaisesti ptty1 ti jossa pyshdyitt. ___________________________________ 
vkistkn tunnin ajaksi) 	 kunta 	 lw1 
Nitkin tarkoitus (risti ruutuun) 

tyunsatka ............... 
vapaa-ajan mitka ....... 
muu ..................... .lk 

Matkan toitavuun (risti ruutuun) 

pkivittkin ............. 
viikoittain ............ 
harveninin .............. 

Nikl1 atknra Jatkui valtatitk n:o 6 pit- 
kin Lapeenrarsnan Suuntaan tai valtatietO 0:0 
15 pitkin Mikkalin Suuntaan. kuljitteko (ras- 	 ivt. tlyttu ti ruutuun) 	

ohikulkutietk ........ H 	i 	i 	i 	t 	i Kouvolanikpi 	 1 	i 	1 	1 	i 	1 	1 	1 	1 	i 

Tienvarsipostikyselylomake, joita jaettiin Korian pistee11. 



LIITE 3 

TIENVARSIPOSTIKYSELY 29.8.1980 ALUEJAKOLUETTELO 

Alue nro 	Alueeseen kuuluvat kunnat 

01 	Helsinki 
02 	Vantaa + Espoo + Kauniainen 
03 	Järvenpää + Kerava + Tuusula + Mäntsälä 
04 	Sipoo + Pornainen 
05 	Porvoo + mlk 
06 	Itä-Uusimaa 
07 	Länsi-Uusimaa 

08 	Lahti 
09 	Hollola 
10 	Nastola 
11 	Asikkala 
12 	Padasjoki 
13 	muu Häme 

14 	litti + Elimäki 
15 	Kouvola + Kuusankoski 
16 	Valkeala + Jaala 
17 	Anjalankoski + Luumäki + Lemi 
18 	Lappeenranta + Taipalsaari 
19 	Savitaipale + Suomenniemi 
20 	Kotkan seutu 
21 	Imatran seutu 

22 	Heinola + mlk 
23 	Hartola + Sysmä 
24 	Mäntyharju + Pertunmaa + Hirvensalmi 
25 	Mikkeli + mlk 
26 	Ristiina + Anttola + Puumala 
27 	Pieksämäen seutu 
28 	Juva + Sulkava + Joroinen + Rantasalmi + Heinävesi + Kangaslampi 
29 	Savonlinnan seutu 

30 	Kuhmoinen + Jämsä + Jämsänkoski + Korpilahti 
31 	Joutsa + Leivonmäki + Toivakka 
32 	Jyväskylä + mlk + Säynätsalo 
33 	muu Keski-Suomi 

34 	Kuopion lääni 

35 	Pohjois-Karjalan lääni 

36 	Turun + Porin lääni 

37 	Vaasan, Oulun, Lapin läänit 
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