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ALKUSANAT 

VIDEO- JA FILMIKUVAUKSEN K?YTT TIE- JA LIIKENNETEKNIIKASSA on pääosin 

kirjallisuusselvjtyksenä tehty raportti. Raportin tarkoituksena on esi-

tellä erilaisia mandollisuuksia soveltaa uutta tekniikkaa tie- ja lii-

kennealan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. 

Raportti on laadittu Paavo Ristola Oy:ssä, jossa tyistä on vastannut 

dipl.ins. Raimo Niemelä. Työtä on valvonut tie- ja vesirakennushallituk-

sessa toimistoinsinööri Tapani Määttä. 

Toimistopäällikkö 	 Jorma Kosunen 



YHTEENV ElO 

Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa video- ja 

filmikuvauksen käytöstä tie- ja liikennetekniikassa. Työ on tehty 

kirjallisuusselvityksenä ja on osittain innovoivaa. 

Tie- ja liikennetekniikkaan liittyvissä kuvauksissa on aikaisemmin 

käytetty pääasiassa filmikameraa. Videokuvauksen käyttö on kuitenkin 

lisääntynyt viime vuosina huomattavasti, koska videolaitteistot ovat 

kehittyneet nopeasti. Laitteistojen hinnat ovat laskeneet ja niiden 

laatu on parantunut. Videolaitteistoihin voidaan lisäksi liittää 

helposti monipuolisia lisälaitteita, jotka lisäävät kuvaussovellu-

tuksia. Koti- ja harrastekäyttöön tarkoitettujen laitteistojen laatu 

on nykyään riittävä tutkimuskäyttöön. 

Kuvausta on käytetty apuvälineenä lähes kaikissa liikennetutkimuksissa 

kuten nopeus-, ohitus-, liittymä-, määräpaikka-, konfiikti-, käyttäy-

tymis-, liikennevirta-, pysäköinti- ja ennen-jälkeen -tutkimuksissa. 

Muista kuvauksen sovellutusalueista voidaan mairita esimerkiksi lii-

kennelaskenta, tieverkon inventointi, kuvarekisteri, tien pinnan ja 

kunnossapidon laadun seuranta ja tiehankkeiden esittely. 

Kuvauksissa voidaan käyttää eri menetelmiä tutkimuskohteesta tai tutki-

muksen tarkoituksesta riippuen: ilmakuvaus, kuvaus liikkuvasta ajoneu-

vosta tai maastossa kohteen vierestä tai yläpuolelta. 

Suomessa videokuvausta on toistaiseksi käytettymm. yksittäisten tutki-

musten lähtötietojen keräämiseen ja suunnitteluhankkeiden esittelyyn 

päättäjille. Videokuvausta voitaisiin käyttää enenevässä määrin lii-

kenteeseen liittyvissä tutkimuksissa ja suunnittelussa. Käyttösovellu-

tuksina tullevat kysymykseen mm. liikennelaskenta, rekisteritunnustut-

kimus, tierekisteritietojen keräys, työntutkimus ja koulutus. 

Videokuvauksen kehittämiseksi tie- ja vesirakennuslaitoksessa olisi 

tärkeää sopia laitteistoille asetettavista vaatimuksista ja suositel-

tavasta järjestelmästä, jotta koko laitoksessa käytettävät kuvanauhat 

olisivat vaihtokelpoisia. 



SAMMANDRAG 

Avsikten med denna rapport r att ge läsaren information om bruket av 

videoinspelning och filmning inom vg- och trafikteknik. Studien r 

en litteratursammanst11ning och delvis innoverande. 

Tidiqare har man huvudsakligen använt filmkamera vid vg- och trafik-

teknisk filmning. Bruket av videoinspelning har dock ökat drastiskt 

under de senaste ren, eftersom videotekniken har utvecklat sig i 

en s snabb takt. Priserna p anlggningar har sjunkit och kvaliteten 

blivit bttre. Dessutom är lätt att till videoanläggningar koppia 

tilläggsanordningar av olika slag och detta ökar antalet tillämpnings-

möjligheter. Anlägqningar avsedda för hemmabruk och hobbyverksamhet 

är nuförtiden av tillräcklig hög kvalitet även för forskningsäridaml. 

Videoinspelning har arivänts som hjälpmedel i nästan alla slags trafik-

undersökningar, t.ex. hastighets-, omkörnings-, anslutnings-, destina-

tions-, konflikt-, beteende-, trafikflbdes-, parLrinqs- och före-efter 

-undersökningar. 

Av övriga tillämpningsomrden för videoinspelning kan nämnas t.ex. 

trafikräkning, inventering av vägnetet, bildregister, uppföljning av 

vägytans och underhAllets kvalitet, presentation av projekt m.fl. 

Vid inspelning kan flera metoder användas beroende av undersöknings-

objekt eller -avsikt: inspelning frn flyg eller rörligt fordon och 

i terräng frn sidan av eller ovanifrAn objektet. 

1 Finland har videoinspelning använts bl.a. vid insamlande av grund-

data för undersökningar och vid presentation av planeringsprojekt 

för beslutsfattare. 

Videoinspelning kunde användas i allt större utsträckning i trafik-

undersökning och planering även i Finland. Som tillämpningsomrden 

torde bl.a. trafikräkninn, nummerskrivningsundersökning, insamlande av 

material för vägdataregister, arbetsstudier och skolning komma i fräga. 



SUMMARY 

The purpose of this study is to give the reader information about the 

use of videotape recording and filming in traffic and transport 

engineering. The study was carried out as a literary study and is 

partly innovating. 

Before it was mostly fiim camera that was used in filming corinected 

with traffic and transport engineering. The use of videotape recording 

has, however, increased considerably during the past years as the 
quality of video sets has developed rapidly. The prices have declined 

and the quality has improved. Furthermore, it is easy to connect with 

video sets various kinds of additional equipment which increase the 

amount of application areas. These days the sets meant for home and 
hobby use have good enough quality for research purposes. 

Videotape recording has been used as aid in almost every kind of traffic 

studies e.g. speed, overtaking, intersection, origin-destination, con-

flict, behaviour, traffic flow, parking and before-after studies. 

Other applications for videotape recordinci are e.g. traffic count, 

inventory of traffic network, picture register, ollow-up of the 
quality of road surface and maintenance, presentation of projects etc. 

Various methods can be used in the recording depending on the object 

and purpose of the study: aerial recording, recording from a moving 

vehicle, from beside or above the object in the terrairi. 

In Finland videotape recording has been used in collecting basic data 

for individual studies and in the presentation of projects for decision 
rnakers. 
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1 . 	JOHOANTO 

Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa video- 

ja -Filmikuvauksen kyt5st tie- ja liikennetekniikassa. Ty5 

on tehty kirjallisuusselvityksen ja on osittain innovoivaa. 

Raportissa on ksite1ty yhdessä video- ja -Filmikuvauksen so-

vellutuksia erottelematta niitä toisistaan. 	Kuvauslaitteis- 

tosta on esitetty tarkemmin videolaitteita, koska ne ovat 

kehittyneet huomattavasti viime vuosina ja ovat vallanneet 

alaa normaalilta -Filmikuvaukselta. 

Kuvausten kyttösovellutukset on esitetty luettelonomaisesti. 

Muutamaa mielenkiintoisinta sovellutusta on käsitelty tarkem-

min. 

Kuvaussovellutukset ovat painottuneet liikennetutkimuksiin, 

joihin liikkuvan kuvan käyttö sopii hyvin. 	Tiensuunnittelus- 

sa kuvauksen kytt on vhist, koska kuva yleens vris- 

t 	maaston mittasuhteita. 

Lopuksi on kerrottu kokemuksia Suomessa tehdyistä videoku-

vauksista ja esitetty erit kuvaussovellutuksia, joita voi-

taisiin kokeilla Suomessa. 

Työn yhteydessä tehtiin kirjallisuushaku tutkimusraporteista 

ja -artikkeleista, jotka koskevat video- tai -Filmikuvausta 

tie- ja liikennetekniikassa sek haastateltiin videoaian yri- 

tyksi ja maahantuojia sekä videon kyttjiJ. 	Kirjallisuuslh- 

teet on mainittu raportin lopussa. Yksi mielenkiintoinen ra-

portti "Conference on tra-Ffic data collection, University of 

Leeds, Bodington hall, 1979" ji saamatta thn selvitykseen. 

2. 	VIDED- JA FILMIKUVAUS 

2.1 	Yleistä 

Video- ja filmikuvaus kilpailevat tll hetkell markkinaosuuk-

sistaan. Videotekniikka on kehittynyt viime vuosina nopeasti. 

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia laitteistoja. jotka ovat 

laadultaan parempia ja hinnaltaan edullisempia kuin edeltjns. 

Videolaitteistot ovat nykyn pieniä ja helposti mukana kulje-

tettavia hankalissakin maasto-olosuhteissa. Videokuvauksen laa-

tu on täysin riittv ainakin tutkimuskyttn. 
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2.2 	Vidoo- 	a fiimikuvaukson vpr'tailu 

Videokuvaus ja normaali elokuvaus eroavat teknisesti huo-

rnattavasti toisistaan. 

Videokuvauksessa kuvauslaitteiston muodostavat kamera ja 

nauhuri, jotka yhdistetn toisiinsa liitoskaapelilla. 	Kuva 

siirtyy shkisesti liitoskaapelia pitkin nauhuriin, jossa 

se tallentuu magneettinauhalle. 	Filmikamerassa kuva tallen- 

tuu objektiivin kautta suoraan -Filmille, joka kehityksen jl- 

keen voidaan es1tt 	erillisell filmiprojektorilla. 

Videotekniikan etuja verrattuna filmikuvaukseen ovat mm. 

seuraavat: 

- 	kuvan laatua voidaan seurata monitorista jatkuvasti 

kuvauksen aikana 

- 	nauhoitettu kuva on heti valmis katseltavaksi 

- 	listiedon liittminen kuvaan on yksinkertaista 

(esim. teksti, pvm., kelloaika ks. kpl 2.8) 

- 	edellmainitut tiedot voidaan liitt 	joko kuvauksen 

yhteydessä tai jlkeeenpin 

- 	nen lisminen tai poistaminen on helppoa, my5s 

nitys alkuperäisen 	nen sekaan on mandollista 

- 	kuvauksen kopioiminen on yksinkertaista 

- 	nauha voidaan "leikata" kopioimalla nauhurista toi- 

selle, jolloin valitettavasti kuvan laatu heikkenee 

h i ema n 

- 	usean kameran kuva voidaan yhdistää samaan kuvaruu- 

tuun kuvaushetkell tai jlkeenpin 

- 	kuvauskustannukset ovat pieniä (nauhakustannus noin 

50 mk/h) 

- 	nauha voidaan kyttä uudelleen noin 500 kertaa 

- 	katselutilanne ei vaadi erikoisjrjestelyj 

(normaali TV-vastaanotin riitt) 

- 	kuvaus on mandollista hmrss 	(lhes pimess) 
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Viduon haittapuol ist mainittakoon 

- 	laitteiden hankintakustannus on suurehko 

- 	videokuvan laatu on heikompi kuin -Filmikuvan 

- 	videokuvan erottelukyky on heikompi kuin -Filmi-- 

kuvan 

- 	videon katselu rasittaa enemmän silmi kuin -Filmin 

katselu 

3. 	VIDELJLAITTEISTDT 

3.1 	Videonauhurit 

Videotekniikassa on kyt8ss useita kilpailevia järjestelmiä, 

jotka ovat syntyneet eri valmistajien patentoidessa oman 

j3rjestolrn3nsh 

Yleisimm3t videoj3rjestelmSt o\/at U-matic, BETA, VHS 

V-2000. 	Nist U-matic on korkealuokkaisin ja tarkoitettu 

l3hinn ammattikytt68n. Muut jr'jestelmt on kehitetty 

ns. kotivideolaitteistoja varten. 

U-maticin ja em. muiden järjestelmien suurimmat eroavaisuu-

det ovat kytettvn nauhan leveys ja nauhoituksen nopeus. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä suurempi on nauhan 

leveys ja nopeus sitä parempi on kuvan laatu. U-matic - lait- 

teossa nauhan leveys on 3/4" ja nopeus noin 50 rrrn/s. 	Kotilait- 

teistoissa nauhojen leveydet ovat 1/2" ja nopeudet 18,7 - 

24,4 mm/s. Yleisradion kyttmiss laitteistoissa nauhan 

leveys on 1-2". 

Ns. kotivideoiden kuvalaatu on nykyisin jo niin hyvä, että se 

riitt3 erittäin hyvin esim. 1UkennE3tutkirnuskyttBBn. 

3.2 	Time-lapse-nauhuri 

Time-lapse-nauhuri on kehitelty normaalista nauhurista siten, 

ett3 siliS on mandollista ottaa ykEl kuva korrollaon. 
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Normaalinopeudella nauhoitettaessa nauhalle tallennetaan 

25 kuvaa sekunnissa. Time-lapse-nauhuri voidaan s3t 	oL- 

tamaan kuvat tietyin aikavlein tai nauhur'in ulkopuolelta 

tulevan impulssin kskyst. 

Time-lapse-nauhuri soveltuu hyvin erilaisiin valvontatehtviin, 

joissa muutama kuva sekunnissa riitt 	ilmaisemaan tapahtumat 

kuvausalueella. 	Nauhur'i voidaan st3 aikaohjauksella nor- 

maalinopeudesta 25 kuvaa sekunnissa asteittain hitaammaksi 

siten, että hitain kuvanopeus on yksi kuva joka viides sekuntti. 

Hidasta kuvausnopeutta kyttmll saadaan nauhurin toiminta- 

aika pitemmksi, mik mandollistaa nauhurin pitkäaikaisen 

toiminnan ilman valvontaa ja nauhan vaihtoa. Pisin nauhoi-

tusaika on noin 350 h. 

3.3 	Kamerat 

Tgrkein kuvauksen laatuun vaikuttavista tekij5istä on kamera. 

Kameran ominaisuudet ratkaisevat pitkälti koko kuvauksen laadun. 

KameraL ovat joko mustavalko- tai vrikameroita. Kuvauksissa, 

joissa ei tarvita vlttmtt vrikuvaa, on edullista kytt 

mustavalkokameraa, koska vastaavan hintaisen mustavalkokame-

ran erottelukyky on huomattavasti paremoi kuin v3rikarner'an. 

Kameroissa on joko kiinte3 tai vaihdettava objektiivi. 	Ob- 

j8ktiivi voi olla kiintepolttovlinen tai muuttuvapolttovli-

nen eli ns. zoomobjektiivi. 

3.4 	Nauhoitusaika 

Kuvausajat vaihtelevat eri nauhur'eilla nauhanopeuden ja nauho-

jen pituuden mukaan. U-matic-nauhurilla pisin kuvausaika on 

1 h, BETA 3 h 15 min, VHS 4 h ja V-2000 2 x 4 h. 



V-2000 nauhurissa on k ntUkase[ti, uli k3ytett3viss3 olevan 

raidan leveys on 1/4". 	Muissa nauhureissa kasetti on yksi- 

puolinen. 

Time-lapse-nauhurin pisin nauhoitusaika aikaohlaukseila on 

360 h. 

3.5 	Nauhurin toiminnot 

Nauhureissa on normaalien toimintojen lisOksi seuraavat eri-

koistoiminnot 

- 	pikakelaus kuvan kanssa eteen ja taakse 5-10-kertoi- 

sella nopeudella 

- 	hidastettu kuva 

- 	kuva kuvalta katselu 

- 	pysytetty kuva 

- 	automaattinen ohjelman haku 

3.6 	Kustannukset 

Seuraavassa on esitetty eri nauhuruiden ja kameroiden, jotka 

soveltuvat jljempn mainittuihin kUvtt6tarkoituksiin, hinta- 

luokat syyskuussa 1952: 

- 	Nauhurit 

-- U-matic 

-- VHS, BET, V-2000 

(kannettavat mallit) 

-- Time-lapse 

Kamerat 

- - mustavalkokamorat 

vrikamerat 
VHS, BETA, V-2000 (kotikytt68n) 
U-matic (ammattikytt86n) 

-- hmrkamerat 
0,1 luxia 
0,003 luxia  

16 000 - 25 000 mk 

4 000 - 	 8 000 mk 

6 000 - 	 8 000 mk 

19 000 - 	 25 000 mk 

2 500 - 	 7 0 0 0 mk 

5 000 - 	 10 000 mk 
15 000 - 	40 000 mk 

0 000 mk 
n.OLJ 0110 mk 
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Videokuvauksen suurimman kustannuserOn muodostaa laitehankin-

nat. Laitteiston käyttö ja kuvaukset ovat edullisia nauho-

jen hinnan ja niiden uudelleenkytt6mandollisuuden vuoksi. 

Esimerkiksi kolmen tunnin VHS-kasetti maksaa noin 130 mk. 

3.7 	LisOlaitteet 

Videonauhuriin voidaan liitt33 erilaisia lisOlaitteita, joil-

la voidaan havainnollistaa kuvaa tai ilmoittaa kuvauspaikka 

ja aika. Samoin voidaan yhdist 	samaan kuvaan useamman 

kameran kuva kuvausvaiheessa tai jälkeenpäin. 

Seuraavassa on lueteltu erit lisOlaitteita: 

- 	kello aikageneraattori 

-- pvm. ja kelloaika 1/1 sek tai 1/100 sek 

-- hinta n. 5 000 mk 

- 	video-osoitin 

-- nuolella tai ympyr3llä voidaan osoittaa kuvan 

osaa 

-- hinta n. 5 000 mk 

- 	videokirjoitin 

-- kirjoitetaan otsikko tai esim. k33nn6steksti 

-- hinta alk. n. 12 000 mk 

- 	liikeilmaisin 

-- hlyyttä, jos kuvaruudussa liikkuu jokin 

-- hinta alk. n. 4 000 mk 

- 	videosekoitin 

-- sekoitetaan usean kameran kuva sarranaikaisesti kuvaruutuun 

-- hinta alk. n. 3 000 mk 

videokuva-ana lysaattori 

-- kuvan digitalisointilaite 

-- siirt 	kuvan tietokoneelle 

-- tietokoneelle sy0tetyn ohjelman avulla analysoi- 

daan kuvaa 

-- hinta alk. 150 000 mk 

ylivalotuksen rajoitin 

-- mustaa kuvaruudun osan, johon kohdistuu liian kirkas 
valo verrattuna muuhun ymn3rist56n 

-- hinta 	alk. 2 500 mk 
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4. 	VIDEO- JA FILMIKUVALIS TIE- JA LIIKENNETEKNIIKASSA 

4.1 	Yleist 

Video- ja filmikuvauksen sovellutusmandollisuudet ovat laajat. 

Kuvausta voidaan kytt 	esimerkiksi seuraavilla alueilla: 	tut- 

kimukset, valvonta, koulutus, esittely ym. 

Tie- ja liikennetekniikassa kuvausta on kSytetty pasiassa 

liikennetutkimuksissa. Yleisesti voidaan todeta, että kuvaus-

ta on kokeiltu lähes kaikissa liikennetutkimuksissa. Tien- 

suunnittelun apuvlineen kuvaus on vhisemp, koska kuvat 

yleensä vristvt maaston mittasuhteita. 

Videokuvaus on valtaamassa alaa normaalilta -Filmikuvaukseita 

tutkimuskytt5ss, jossa kuvalta ei vaadita tarkkaa erottelu-

kykyä. Video mandollistaa kuvan tulkinnan automaattisesti, 

jolloin suurten kuvamSrien tulkinta on taloudellisessa mie-

less mandollista. 

Videokuvauksen automaattiseen tietojonksittelyyn on uhrattu 

paljon kehitystyöt useassa tutkimuslaitoksessa. Eri liiken-

netilanteiden analysointi on osoittautunut kuitenkin erittäin 

vaikeaksi liikenteess esiintyvien muuttujien suuren lukumSS-

rSn vuoksi. 

4.2 	Kuvaussovellutuksia 

Seuraavassa on esitelty luettelonomaisesti viduo- ja filmi- 

kuvauksen kSytt 	tie- ja liikennetekniikassa. 

4.21 	Liikennetutkimukset 

Nopeustutkimukset 

- 	matka - aika 

- 	pistekohtainen nopeus 

- 	kiihtyvyys 

- 	hidastuvuus 
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Ohitustutkimukset 

- 	ohituspaikat 

- 	ohituksen kestoaika 

- 	ohituksen vaatima matka 

- 	ohitusm5r't 

Liittymtutkimukset 

- 	liikennevirtojen laskeminen 

- 	odotusajat 

- 	jononmuodostus 

- 	aikav1it 

- 	kaistanvaihto 

- 	valo-ohjatun 1iittymn toiminta 

Mrpaikkatutkimukset 

- 	rekisteritunnu srnenete1m 

Konf 1 iktitutkimukset 

- 	kon-Fliktitilanteot 

- 	ajolinjat 

Kyttytymistutkimukset 

- 	ajoneuvon sijainti ajoradalla 

- 	liikennemerkkien noudattaminen 

jalankulkijoiden kyttytyminen 

- 	kevyen liikenteen ylityspaikat 

Liikennevirtatutkimukset 

- 	jononmuodostus 

- 	ajoneuvojen v1imatkat 

- 	nopeudet 

- 	1iikennemrt 

Liikennelaskenta 

- 	poikkileikkauslaskenta 

- 	kevyen liikenteen mr 

- 	liikennevirrat liittyrniss 
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Pysk intitutkimuksut 

- 	pysk6intipaikat 

- 	kyttiaste 

- 	kiertonopeus 

Ennen-jälkeen-tutkimus 

- 	kohde kuvataan ennen toteuttamista ja sen jälkeen 

- 	liikennetilanteiden vertailu 

- 	toimenpiteiden vaikutusten arviointi 

4.22 	Liikenne- ja tieolosuhteet 

Tieverkon inventointi 

- 	tiemerkinnt 

- 	liikennemerkit 

- 	liikennemrt 

uvarekisteri 

- 	tie- ja liikenneolosuhteet eri teillä 

- 	tutkimusten apuvlineen 

Tien pinnan tutkiminen 

- 	pllystevauriot 

- 	urautuneisuus 

- 	halkearnat 

Kunnossapidon laatutaso 

- 	tien kunto eri solosuhteissa 

4.23 	Tiensuunnittelu 

Tien sijoittaminen kuvaan 

- 	suunniteltu tie sijoitetaan maastossa otettuun kuvaan 

- 	kuvaan voidaan sijoittaa mybs liikenne 



10 - 

E sisu u n n i t t o 1 u 

- 	yleiskuva suunnittelukohteesta 

- 	liikennetilanteiden kartoitus 

- 	ongelmien esilletuominen 

Yksityiskohtainen suunnittelu 

- 	suunnittelijan apuvlineen 

Esittely pttjille 

- 	suunnittelukohteen esittely 

4.3 	Kuvausrnenetelmi ja -kohteita 

4.31 	Ilmakuvaus 

Ilmakuvaus voidaan tehd3 lentokoneesta tai helikopterista. 

Lontokoneesta 

- 	jatkuva kuvaus 

- 	jaksottainen (stereokuvausj 

K u v a u s ko h t e e t 

- 	nopeu smittau kset 

-- pistenopeus 

-- matkanopeus 

-- kiihtyvyys 

-- hidastuvuus 

- 	liikennetiheys 

- 	liikennemr 

- 	jonomuodostus 

- 	ajoneuvojen vlimatkat 

- 	pyskintitutkimukset 

- 	liikenteen valvonta 



- 11 - 

Ongelmia 

- 	kustannukset suuret 

- 	lentokoneen miniminopeus 120 km/h, ei voida tutkia 

yksittäisen kohteen liikennetilanteita 

- 	lentokoneen liikkeen mukaan kuvan koordinaatiston 

0-piste liikkuu kuvassa 

- 	voidaan käyttää vain yksittäisiin tutkimuksiin 

- 	ei voida kerätä tilastotietoa 

Kuvau skoh teet 

- 	samat kuin lentokoneesta 

- 	yksittäisten liittymien toimivuus 

- 	autoilijoiden käyttäytyminen 

Ongelmia 

- 	kallis, noin 4-kertaa kalliimpi tuntiveloitus kuin 

1 entokon ees ta 

- 	helikopterin paikallaan pysyminen vaikeaa, tuulen 

mukana liikkuminen sekä py5rimisliike 

- 	tärinä 

Soveltuu 

- 	lyhyihin tutkimuksiin, joissa suuren liikonnemäärän 

vuoksi muut tutkimusmenetelmät eivät anna luotetta-

via tuloksia 

4.32 	Kuvaus kohteen yläpuolelta maasta käsin 

Kameralla, jossa on laajakulmaoptiikka, kuvataan kohteen ylä-

puolelta esim. 15 metrin korkeudelta, jolloin kuvassa näkyy 

tutkittava alue laajalta alueelta. 
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Kuvauskohde 

- 	esim. liittymn liikennevirrat 

Ongelmia 

- 	mittakaavan vristyminen kuvan eri osilla laalakulma - 

optiikan vuoksi 

- 	kuvan tulkinta mittakaavavirheen vuoksi vaikeaa 

Vii s toku vau s 

Kohdetta kuvataan rakennuksen katolta, siilalta tai muulta 

korkealta paikalta. Soveltuu hyvin kaupunkialueiden liiken-

teen tutkimuksiin, koska kuvauslaitteisto on helppo sijoittaa 

ra ken n u ks ii n. 

Kuvauskohteet 

- 	konfliktitutkimukset 

- 	ajoneuvon kuljettajien tai jalankulkijoiden kyttyty- 

mistutkimukset 

- 	liikennelaskonnat 

- 	ym. 

Ongelmat 

- 	hyvien kuvauspaikkojen puute kaupunkien ulkopuolella 

- 	viiston kuvakulman aiheuttama mittakaavavirhe on otetta- 
va huomioon 

4.33 	Kuvaus maastossa tien reunasea 

Kuvauslaitteisto on asetettu tien reunaan 

Kuvauskohteita 

- 	liikennelaskennat 

- 	liittymtutkimukset 

- 	kyttäytymistutkimukset 

- 	konfliktitutkimukset 

- 	rekisteritunnu etu tkimukset 
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Ongelmia 

- 	k3yttytymistu tkimu ksossa huornaamattoman kuvau sa ikan 

valinta vaikeaa 

- 	virtalhde maastossa usein pelkstn akku 

- 	tien sivusta kuvatessa tutkimusalue on lyhyt 

- 	laajakulmaoptiikkaa kytettess kuvan tulkinta 

vaikeaa kuvan huonon tarkkuudon vuoksi 

4.34 	Kuvaus liikkuvasLa ajonsuvosta 

Kamera asetetaan auton katolle tai kuvataan tuulilasin l3pi. 

Kuvauskohteet 

- 	liikennemerkkien ja tiemerkintiijen inventointi ja 

laadun seuranta 

- 	tien pinnan kunnon seuranta 

- 	ohitustutkimukset 

- 	liittymis-/sekoittumistutkimukset 

- 	nopeustutkimukset 

- 	liikennelaskenta vastaantulometelm3ll3 

- 	pyskiintitutkimukset 

- 	ym. 

Saadaan havainnollista tietoa liikenneolosuhteista 

Ongelmia 

- 	kuvakulman kapeus 

- 	erityistä ongelmaa selvitettess kuvamateriaalin 

runsaus 

- 	kuvamateriaa]Jn purku ja vertailu 
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4.4 	Er3it3 kuvaussovellutuksia 

4.4 	Vista-j3rjestelm 

Vista-j3rjestelm3 on kehitetty engiaritilaisessa yrityksessä 

Wootton, Jeffreys and Par'tners. Vista-jrjestelmss3 on pien- 

tietokone yhdistetty videokuvamuuntimen kautta videonauhuriin. 

Vista-j3rjestelm on puoliautomaattinen ja toimii siten, ett3 

videomuunnin lukee osan tiedoista nauhalta esim. kelloajan 

ja nauhan muut tiedot puretaan käsin suoraan p33tteesoen. 

Työn kulku voi olla esim. seuraava: 

1) Kuvataan tutkittava kohde 

2) Nauha puretaan ja "n3pp3ill33n tiedot ajoneuvoista 

ja niiden toiminnasta suoraan tietokoneeseen p33t-

teen avulla. Samanaikaisesti tietokone lukee nau-

halta kuvausajankohdan, mink3 se liitt33 p33ttoelt3 

annettuun tietoon. 

3) Tietokoneeseen sytetty tieto tallentuu myös vidoo-

nauhalle ja nauha voidaan tarkistaa j3lkeenpin. 

Tarkistusvaiheessa voidaan virheellinen tieto korjata. 

4) Tietokone käsittelee tallennetun tiedon sek3 tu-

lostaa sen halutussa muodossa. 

Jrjestelm 	on käytetty mm. seuraavissa tutkimuksissa: 

- 

	

	ajoneuvo- ja jalankulkijavirtojen laskominen lift- 

tymiss3 

- 	matka-aikatutkimuksissa 

- 	tiestön inventointi 

- 	pistekohta iset nopeustutkimukset 
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Vista-jrjooimss 	on pionoist 	okonoona kyteL5v Appio II- 

tietokonetta. Seuraavassa on esitetty jrjoste1m koivio-

kuvana: 

Video 	VIDEO MONITOR 
Interface 

1VIEO 	____ 
VIDEO 

______ 	-- - - -0 

	

Light 	1 RECORDER 	
SOUND 	__________ 

1 

APPLE II 
COMPUTER 	

- 	f PRINTER 

fL 	'nri 
LI 	ULL 

DATA ENTRY FLOPPY DISC 
TER1INALS 	 DRIVE 

FIGUR 1 - THE VISTA SYSTEM 

Kuva 1. 	Vista-Fo5toimr1 kaa\/iokuva 
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4.42 	Ajoneuvon sijainti ajoradalla 

Videokuvan automaattista tiedonkeryst on kehitelty monessa 

eri tutkimuslaitoksessa. Erst sovellutusta on kehitelty 

Länsi-Saksassa BAST:in (Bundesanstalt -Fir Strassenwesen) lii-

kennetutkimusosastossa. He ovat tutkineet moottoritiell 

sivuesteiden vaikutusta autojen aolinjoihin. 

Autot on kuvattu takaapin moottoritien ylikulkusillalta. 

Ajoradan leveys tutkimuskohdassa on rekisteröity tietokoneen 

muistiin. Ajoneuvon ohittaessa tutkimuskohdan laskee tieto-

kone ajoneuvon leveyden sekä etäisyydet ajoradan reunoilta 

ja tunnistaa ajoneuvon laadun. 

Ohjelman kehittmisess on ollut ongelmia ajoneuvon tunnista-

misessa, oikean mittauskohdan m rmisess sekä hiriöteki-

jöiden kuten ajoneuvon varjon eliminoimisessa. Ohjelma vaa-

tii suuren muistikapasiteetin, jotta tietokoneelle voitai-

siin ohjelmoida kaikki mandolliset tilanteet. 

Täysin automaattisessa tietojenksittelyss on yleensö ollut 

suurin ongelma tunnistaa ajoneuvoluokat seki poistaa hiriö-

tekijät. 

Kevll 1982 BAST:in tutkimusosasto ei ollut saanut ohjel-

maansa toimimaan vieli toivotulla tavalla. Periaatteessa so-

vellutus on yksinkertainen, mutta se vaatii tietokonuelta 

suuren muistikapasiteetin, jotta kaikki mandolliset tilanteet 

voidaan ohjelmoida. Yhdysvalloissa on tiettvsti kehitetty 

ohjelma, joka pystyy tunnistamaan ajoneuvon ja laskemaan sen 

nopeuden. 

	

4.43 	Tieverkon inventointi Ranskassa 

Ranskassa kytetn elokuvausta tieverkon inventointiin "tie-

topankkiin", joka vastaa Suomen tierekisteri. 
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Tiet kuvataan 35 mm elukuvakarneralla, joka on asennettu au -

ton katolle. Auton nopeus kuvatessa on 40 km/h ja kamera 

ottaa kuvan joka kymmenes metri. Kuvauksen aikana poliisi 

sulkee tiejakson muulta liikenteelt. 

Kuvat tulkitaan erityisellä -Filmianalysaattorilla. 	Kuvaus- 

ajoneuvon etuosassa on kaksi mittausmorkki ja analysaat-

torin kuvaruudussa on mittaruudukko, joiden avulla voidaan 

kuvaruudusta mitata tarvittavat tiedot. Operaattorit sy5t -

tvt rnittaamansa tiedot tietokoneelle. 

Annettujen tietojen perusteella tiotokoneeseen liitetty 

piirturi piirt 	Schema itineraire ' n " , joka on ernlainen 

graafinen tiepiirustus (kuva 2). Tm kuva lhetetn tar -

kistettavaksi paikalliselle tiemestarille, joka tekee tar -

vittavat kor'jaukset kuvaan. Operaattorit sy5ttvt tehdyt 

korjaukset tietokoneelle ja piirturi piirt 	uuden korja.tun 

kuvan. 
1 	- 	 DEP (.1 .ROUTE N 113 

______________ _____________________________________________________________________- 
1 	 - 	 - 	- 

- I7 - 	DEN(S ROtJTICR(S 	
SI 	VERTICALE 	

- 	1 	- - 
_______ OL JDiD 0 

	

- 	
-. 	 __-iIi. 	- 	- 

-- 	L_ ---- -- - - 	'-- - 	- 	- 	- - 	1- 	1 	1 	. .. 	 - 	 - - 	 1 	- 
w 	d - J1 L 	 -;- 	- 	- 	 - 

- — L4 	 T 	- 	 - 	 jlIIIltUIIIWUIlIIIUlI!HIiUIHrIlIIItuIf 

- - 	. 	---_ 	 -- 	 -- - 

i,tL±: ' r  tttT1.1± ......... 

	

---F 	-L 	_i 4- 	-t 
ROUTE 	N 113 	 - 	0_ 	- 	- 
- -, PFI DEBUT. 	5 	- 	1 - 	 - 	 1 

___..,____Li—- -- ---- — - - ---- 	- 	- ------------------------------------------------, 	- 
- ______ 	_: 

- - 	 IT LIAUE 

:t.:::±t: 	- 	mAc(€uu 	 - 	- 	 - L II 	 PL 	 - - 	-- 

1 - 	1_____________0 
- 	DTE DIJ TRACE 	AJT 198 

-- 	- 
- 	1 	- 	ECLLES 	i - 	- - r LONGI flINAL 	-1, 2000 	STflI0SIT r.e. 	 . 

- 	r L - 	TI1ANSERSALE 1s00 	 -. ______________________________________________________________________________ — 	.I___ 	-- i_! 	--1-- 	- 	 - 	- 	-- 	- 	- - - 	- 	-. - - 	- 	OPTI0IS 0ErIANVES 	 - 

- [. 	TI0f 	• 	 - 	0 	o.L 	- 
11 	- 	 - AISNISSE11ENT 	 _________________ , 	__ _1 	 _________________________ 

Kuva 2. Esimerkki tietokoneen piirt3m3st tiest 
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Ranskassa on p88dytty thn menetelmn, koska on todettu, 

että kuvaamalla ja kuvasta mittaamalla saadut tiedot n\/ut 

luotettavampia kuin maastossa inventoidut tiedot. 

Vuot8en 1981 menness8 Ranskassa oli kuvattu t8118 menetel-

ml1 2/3 yleisistä teistä eli 28 000 km. Kuvauskustannuk-

siksi oli saatu noin 300 FRF/krn eli noin 200 mk/km. Koodaus-

ja tietojen tallennuskulut olivat 2 000 - 3 000 FRF/km 

oli 1 300 - 2 000 mk/km. 

4.44 	P88llysteen urautuneisuuden ja halku3amiun tutkiminen 

Tien pintaa kuvataan ylhlt8 päin noin 3 metrin korkeudel-

ta. Kamera on asetettu auton etupuolelle puomiin, joka on 

kiinnitetti auton katolle. 

Tien pllysteen urautumista kuvatessa auton otuosasea 12he1-

18 tien pintaa on valoprojektori, josta l8htee ohut mutta 

vaakasuorassa leve8 valokiila. Valokiila onuu tien pintaan 

kameran kohdalla. 

Valokiilan kohdatessa tien pinnan pieness8 kulmassa proji-

soituu valo tien pintaan siten, ett8 urakan kohdalla valo-

kiila ylh88lt8 katsottuna tekee mutkan. Foikkeaman suuruus 

on suoraan verrannollinen uran syvyitenn. 



1.0— 1.5.. 
A 	PuIs. iignl trsnsmin.r 

C. C.m.t. contrl Uflht 

25-.' 
1 
0 

Puh. cam.r• 

- 19 

Päällysteen halkeamia kuvatessa auton utuosassa on voimakkaat 

valonheittimot. Halkeamat näkyvät kuvissa tummina varjoina. 

C 	H.irlini proj.ctor contTo uiilt 

Kuva 3. 	Kuvauslaittoisto päällysteen urautumista tutkit- 

taussa 

4.45 	Nopeus kaksikaistaisella maantiellä, monikurLuinen 

regrossioanalyysi 

Australiassa tutkittiin eri tokijäiden vaikutusta ajonouvojen 

nopeu ksi in 

- 	inhimillisot tekijät [kuljettaja] 

- 	mekaaniset tekijät (ajoneuvo) 

- 	liikenteelliset tekijät (liikennemäärät ym.) 

- 	ympäristtekijät (sää, maankäyftä ym.) 

- 	tien linjaus 

Tutkimuksessa haastateltiin autoilijoita, jotka oli kuvattu 

juuri ennen haastattelua kandessa eri pisteessä olleilla vi-

deokameroilla ja valokuvauskameroilla. Kuvauspistoet olivat 

noin 3 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kuvauslaitteistoi-

hin kytkettyjen kellojen avulla voitiin laskea autojen nopeus 
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pisteiden välillä. 	Haastattelun yhteydess otetun rekisteri- 

tunnuksen avulla voitiin myHhemmin yHd5t0 ajoneuvon no-

peus haastattolutietoihin. 

5. 	VIDEON KSYTT SUOMESSf\ 

5.1 	Kytt0kokemuksia ja -sovellutuksia 

Videokuvauksen kytti Suomessa on nykyisin melko vhist 

liikennetutkimuksissa. Kuvaukset, joita on tehty, ovat ol-

leet lhinn 	kokeiluluonteisia. 

Eniten videokuvausta on kyttnyL 1.iikennetutkimuksissa 

VTT:n tie- ja liikennelaboratorio. VTT onkyttnyt kuvausta tutki-

musten perusaineiston kermisess mm. seuraavilla aloilla: 

kevyen liikenteen kyttytymistutkimukset, kon-Fl iktitutki-

mukset, kiihdytyskaistojen vaikutukset eritasoliittymiss5 ym. 

Helsingin kaupunki on kyttnyt videota jo pitkään liiken-

teen valvontaan valo-ohjatuissa liittymiss liikenteen su 

jumisen seuraamiseksi liikennevalojen ohjauskeskuksessa. 

Samoin Helsingissä videokuvausta on käytetty menestykselli-

sesti suunnittelukohteiden esittelyyn pttjille suunni-

telmien ksittelyn yhteydoss. Nist Lilaisuuksista on 

saatu mynteisi kokemuksia, koska kohteen ongelmat voi-

daan tuoda paremmin esille ja pttjien tietoisuuteen. 

Muutamassa TVL:n piirissä on kokeiltu videon kyttö suunnittelun 

apuvlineen lhinn esisuunnittelun yhteydessä kohteen ongel-

mien kartoittamisessa sekä suunnittelualueen esittelyyn. 

Kuvanauhan avulla voidaan palauttaa suunnitteluty5n edistyes- 

s tyryhmn jäsenille mieleen koko suunnittelualue tai yk-

sittinen ongelmakohde. Kuvaukset ovat saaneet my5nteison 

vastaanoton suunnittelijoiden keskuudessa. 
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5.2 	Kehitysn2kymt Suomessa 

Videokuvaukseri y1eistyess tulee kuvaus lis ntymn Suomessa 

myEs tie- ja liikennetekniikassa. 

Suunnittelutoimistot ovat hankkimassa kuvausiait-

teistoja yh enenevss mrin. 	Eptietoisuutta laitteis- 

tohankinnoissa ovat aiheuttaneet erilaisten jrjestelmiE3n lu-

kumr ja eri laitteistojen yhteenliittrninon. 

Ensimmisen videon sovellutuskohteina tulevat kysymykseen 

tutkimukset, joissa maastossa inventoitava aineisto vaatii 

paljon tyt ja virhernandollisuudeL ovat suuret aineiston 

k e r y s v a 1 h e e s s a. 

TVH ja TVL:n Uudenmaan piiri ovat aloittaneet kokeilun, 

jossa selvitetn videokuvauksen kytti tarkkailevassa 

liikennelaskennassa. Selvityksen tarkoituksena on kokeilla 

eri kuvausmenetelmi korvaamaan kentthenkilkunnan käytt 

liikennelaskennassa. 	Selvityksen tulokset ulkaistaan oma- 

na TVH:n raporttina. 

Helsingin Teknillinen Korkeakoulu ia VTT ovat kSynriistmss yLi-

teistykokeilua digitaalisen videokuvan kyttmisest liikennetutkirruksissa. 

Videokuvan digitaalisointi mandollistaa kuvan tulkinnan auto-

maattisesti tietokoneella. Mutta kuten aikaisemmin tssS 

raportissa on todettu, on liikennetilantuiden tulkinta tie-

tokoneella vaikeaa. 

Yksi t5rke5 sovellutusalue on liikenneturvaliisuushankkeiden 

ennen-jälkeen - tutkimukset, joissa kuvauksen avulla voidaan 

esitel1 kohde tarkasti ennen rakentamista sekä rakentamisen 

jälkeen sekä samalla konfiikti- ja ajokyttytymistutkimuksen 

avulla voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia liikenneturval-

lisuuteen. 
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Edellä mainittujen ktsovllutUSt0fl lisäksi Suomessa 

saattaisi olla syytä tutkia tarkemmin ja kehfttää video- 

kuvausta mm. seuraavilla sovellutusalueilla: 

- 	rekisteritunnustu tkimus 

- 	tierekisteritietojen keräyksen apuvälineenä 

- 	tyäntutkimuksissa ja tyämenoteirnien kehittämisessä 

- 	koulutuksessa 

- 	laitoksen esittelyssä 

Videokuvauksen laaja käyttäänotto edellyttää kuvien uuto-

maattista tai puoliautomaattista tulkintaa. Puoliautomaat 

tisessa tulkinnassa osa kuvanauhan tiedoista siirtyy suo-

raan, esim. kelloaika,ja osa tiedoista puretaan käsin tieto-

koneelle, esim. ajoneuvotyyppi ja kulkusuunta. 

Videokuvauksen kehittämiseksi tie- ja vesirakennuslaitukSossa 

tunnetaan mielenkiintoa eri osastoilla ja piireissä. Tä- 

män vuoksi olisi erittäin tärkeää tehdä päätöksiä TVL:n ke 

hittämistavoitteista sekä laitteistoille asetettavista vaa 

timuksista, että mandollisimman aikaisessa vaiheessa voitai-

siin suositella tiettyä järjestelmää, jotta koko laitoksessa 

käytettävät kuvanauhat olisivat vaihtokelpoisia. 
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