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TVL : N LI IKENNELASKENTAJRJESTELMA 

PIYKYTILAN KUVAUS 

1. 	JOttANTO 

Liikennemäärätietojen tarve voidaan jakaa karkeasti kahteen tasoon. Valta-

kunnantasolla tarvitaan tietoja tieliikenteen kokonaissuoritteista, sen 

muutoksista vuodesta toiseen sekä liikenteen ajankohtaisesta yleiskehityk-

sestä. Tielaitoksen tarpeita varten taas tarvitaan yksityiskohtaisempia 

tietoja mm. tieosien keskimääräisistä liikennemääristä ja liikenteen eri-

laisista vaihteluista. Liikennemäärätietojen laaja käyttöalue tuo luonnol-

lisesti eritasoisia vaatimuksia tietojen luotettavuudelle ja ajankohtai-

suudelle, joka vuorostaan vaikuttaa sijoitettavien resurssien määrään. 

Edellä lyhyesti kuvattuja tarpeita palvelee TVL:n liikennelaskentajärjes-

telmä. Koska koko yleinen tieverkko on työkenttänä laaja, on liikennelas-

kentajärjestelmä rakentunut otantatyyppisen tutkimisen ja malliajattelun 

pohjalle. Järjestelmän tavoitteena on kohtuullisin kustannuksin tuottaa 

luotettavat arviot eri tienkohtien vuoden keskimääräisistä vuorokausilii-

kennemääristä (KVL), kesän keskimääräisistä vuorokausiliikennemääristä 

(KKVL) ja keskimääräisistä arkivuorokausiliikennemääristä (KAVL). Lisäksi 

järjestelmä tuottaa informaatiota liikenteen kausi-, viikonpäivä- ja tun-

tivaihteluista. 

Ajantasalla olevien liikennemäärätietojen tarve sekä työpaineen jakaminen 

tasaisemmin eri vuosille sekä TVH:ssa että TVL-piireissä on johtanut sii-

hen, että liikennelaskennat suunnitellaan tietyn eikajänteen kattavaksi. 

Par'aikaa on meneillään laskentajänne 1985-88, jolloin kunakin vuonna tut-

kitaan noin neljännes koko tieverkosta. 

Keskeisimmät liikennettä kuvaavat tunnusluvut viedään vuosittain tierekis-

teriin, jolloin myös tutkimattomien kohteiden (3/4 tieverkosta) liikenne- 

tiedot päivitetään jäljempänä esilletulevan ns. konstruointimenetelmän 

avulla. Tästä syystä liikennelaskentajärjestelmä on kiinteä osa tielaitok-

sen tietojärjestelmää. 



2. 

	

2. 	YLEISTA 

	

2.1 	Laskentatapa 

Perinteisesti on liikenteen laskenta suoritettu koko tieverkon kattavana 

kdsin1askennoin. Jatkuvaa koneellista laskentaa on myös suoritettu erilli-

sen jrjestelrnn puitteissa vuodesta 1974 noin 80 kohteessa. Nykyisin k-

sinlaskennoista on lähes kokonaan luovuttu ja siirrytty koneellisesti ta-

pahtuvaan liikenteen laskentaan. Ksinlaskentoja suoritetaan toistaiseksi 

en 	ajoneuvokoostumuksen selvittämiseksi. Koneellisiin laskentoihin siir- 

tymisell on luonnolliset syyns'd: rnanuaalisen työn kalleus ja hitaus vas-

taan kohtuuhintaisen automaatiikan hyvksikyttö. Koneellisesti suoritet-

tujen laskentojen suora ATK-ksittely on mandollista, joka varmistaa ajan-

kohtaisen tiedon saannin myös muihin laitoksen ATK-jrjestelmiin. Kaiken 

lisäksi luotettavat liikennemrtiedot vihiliikenteiselt tieverkoltamme 

edellyttvt kestoltaan pitempiaikaisia laskentoja. Ngmö ovat kustannus-

syistä mandollisia ainoastaan koneellisesti suoritettuina. Kuten jljempö-

n ky ilmi, on liikennelaskentojen tietojenksittelyjrjestelm4 suunni-

teltu siten, että siirtymvaiheen aikana on mandollista sekä käsin ettö 

koneellisesti tuotettujen lhtötietojen analysointi. Liikenteen koostumuk-

sen selvittömiseksi suoritetaan tietty mörö kösinlaskentoja. 

	

2.2 	Organisaatio 

Liikennelaskentojen yleissuunnittelu ja johto, ns. systeemivastuu, kuuluu 

TVH:lle. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdön yhteistyössä TVH:n ja TVL:n 

piirien kesken. Laskentojen toteutuksesta vastaavat piirit, kentttyöt 

suoritetaan tiemestaripiireissö. 

Laskentatulosten käsittelyn suorittavat TVL-piirit ja TVH. Lisöksi käsin-

laskentojen osalta valmistelutyön suorittavat tiemestaripiirit. TVL-piirit 

luovat liikennelaskennoista virheettörnn liikennemirrekisterin ja suo-

rittavat estimointiajot piirin tietokoneella. Estimaattirekisterit kootaan 

TVH:een, missö suoritetaan tierekisterin pöivitysajot. 

TVH huolehtii tarvittavien mallien kehittömisestö ja vastaa lopullisten 

liikennemrtietojen tuottamisesta sekä julkaisemisesta. 
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Organisaation tarkoituksenmukainen toiminta varmistetaan koko laskentajn-

teen kattavien yleisohjeiden, vuosittain toistuvan koulutuksen ja vuosit-

tain pivitettvn ohjeiston avulla. 

	

3. 	 LIIKCNP4ELASKENTAJARJ[5TELM 

	

3.1 	Yleiskuvaus 

Liikennelaskentajrjestelrn muodostuu kolmesta erillisest osajrjestel-

mst : 

Kiertvt konelaskennat 

Kiintet konelaskennat 

Erikoistutkimukset 

Tulokset nist osajrjestelmist kertn yhteiseen liikennemrdrekiste-

riin (KN.REK), josta ne on saatavissa liikennelaskentajrjestelmn eri 

tietojenksittelyrutiineihin. Liikennemrrekisteri (KN.REK) muodostetaan 

TVL-piireiss4 liikennelaskentalaitteiden sovellutusohjelmiston (KOLA) 

avulla. Ohjelmisto esitelln jljempn. 

Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu tierekisterin mukaisen osoitejr-

jestelmn avulla: 

xx, 	xxxxxx, xxx, 	xxxx 

piiri, tienro, tieosa, etäisyys tieosan alusta 

Kaikki eri osaj4rjestelmien tuottama tieto on samanlaisessa perusmuodossa: 

(ajoneuvoja/h). 

Lisäksi kussakin tallennetussa laskentatiedossa on mukana koodi, joka 

ilmaisee mistä osajrjestelmst tieto on peräisin sekä tiedot laskennan 

ajankohdasta. Lyhyesti sanottuna kaikki TVL:n liikennelaskennat ovat sekä 

ajan että paikan suhteen mritetty. Osajrjestelmi ja niiden tuottaman 

tiedon kulkua voidaan kuvata ppiirteittin kaavion 1 avulla. 
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H 
kiintet 
laskennat 

1 erikois- 1 
tutkimikset 

tietoja 
tieliiken-
teen m-
rist ja 
vaihtelu- 
muodoista 

[estimointi_ 

-- ----

== 

liikenne tieosittain 
- KVL 
- vaihtelumuodot 
- kehitys 

liikenteen 
- pitkäaikaiset vaihte-

lut 
- kehitys 

liikennemrt 
- erityskohteet 
- yksityistiet 
- ym. 

Kaavio 1. 

On syytä korostaa, että uuden koneelliseen tietojen kerykseen perustuvan 

liikennelaskentajrjestelmn suunnittelu ja toteutus on parasta aikaa me-

neillggn, sopeulettuna muuhun toimintaan. Tt kirjoitettaessa on suunnit-

telutyön alla uusi kiinteä konelaskentajrjestelrn. Alussa mainittu "kun- 

te koneellinen laskenta" edustaa vanhaa laskentasysteemi, ja se on oma 

jrjestelrnns, johon tssg yhteydessä ei puututa. Tiedot liikenteen ajal-

lisista vaihteluista kootaan toistaiseksi kiertivien laskentojen yhteydes-

sd toteutettavan tarkkailevan liikennelaskennan (TL) avulla. Laskentajr-

jeste1mn ollessa "valmis", siirtyy TL-laskentojen tehtv kokonaan kun-

teölle konelaskennalle. 

Kiertvn konelaskennan avulla selvitetn koko yleisen tieverkon löhes 

20 000 tieosan liikenne neljän vuoden aikajakson kuluessa. Vuosittain las-

kettavissa kohteissa suoritetaan lyhytaikaisia 2, 5 tai 7 vuorokauden kes-

tvi laskentoja kolmasti. Laskentalaitteita kierrtetn laskentakohtees-

ta toiseen tietyn optimiohjelman mukaisesti, josta syystä laskentalaittei-

den mr voidaan pysytt 	kohtuullisissa puitteissa. Kiertv konelasken- 

ta jakautuu yleiseen liikennelaskentaan (YL) ja tarkkailevaan liikennelas-

kentaan (TL). 

Erikoistutkimusten avulla tuotetaan tietoa viittömn ptöksenteon ja 

suunnittelun tarpeisiin. Tutkimukset ovat yksi1ölIisi ja usein kertaluon-

teisia, josta syystä kerttyj laskentatuloksia harvoin voidaan kytt 

laskentajrjestelmn sisll. Erikoislaskennoista pidetään TVL-piireissi 

erillista rekisterig. Piireissä kiytöss oleva liikennelaskentalaitteiden 

sovellutusohjelmisto (KOLA), sislt 	ohjelmiston erikoistutkimuksia var- 

ten. 
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3.2 
	

Kiertvt konelaskennat 

3.2.1 	Toimintojen yleiskuvaus 

Lghtiikohtana jrjestelmn toiminnoille ovat 

- 	vuosittain pivitettvt laskentaohjeet 

- 	vanhat liikennetiedot tierekisteriss' 

- 	vanhat liikennetiedot TL-rekisteriss (konelaskennat, käsin 

suoritetut koostumuslaskennat) 

TL-systeemi tuottaa liikenteen vaihtelurnuototiedot, jotka raportoidaan 

toisaalta vaihtelumuotoraportteina ja toisaalta kytetn estimointimal-

lien rakentamiseen ja malliparametrien mritt'miseen YL-systeemi var-

ten. Mallien avulla syntyy YL-systeemin mukaan vuosittain laskettavista 

kohteista ns. estimaattirekisteri. TL tuottaa lisäksi tiedot liikenteen 

koostumuksesta ja kehityksestä, jotka yhdessä estimaattirekisterin ja tie-

rekisterin vanhan liikennetietolajin kanssa tuottavat uudet tiedot tiere-

kisteriin. TL-liikenteen kehitystiedoista suoritetaan my5s erillinen ra-

portointi. 

VANHAT 

TIEDOT 	TL-SYST.J 
VAI HTELU- LIIKENNE- 
MUODOT 

TL 	t\I__ 
VAIHTELU- 
MUOTO- 
RAPORTTI 

LIIKENTEEN 
MALLIT + 	LIIKENTEEN 

	
KEHITYS- 

TVH:N OHJEET 
	

MALLI- 	KEHITYS + 
	

RAPORTTI 
PARAM. 	KOOSTUMUS 

VANHAT 
LIIKENNE- 
TIEDOT 
TR YL - SYST. 

UUDET 
Lf IKENNE- 

T 1 EIYJT 
TR 



3.2.2 	Yleinen liikennelaskenta (YL) 

3.2.2.1 	Toimintojen kuvaus 

Yleinen liikennelaskenta suoritetaan TVH:n vuosittain antamien ohjeiden 

mukaisesti joko ksinlaskentoina tai koneellisesti. Molempien lhtötieto-

jen kautta synnytetn KVL/ajoneuvot -rekisteri, joka on pohjana vuosit-

tain tierekisteriin vietville liikennetiedoille. Ksinlaskentojen osalta 

tietojen kerys ja käsittely tapahtuu tgsmlleen samojen periaatteiden mu-

kaisesti kuin laskentajnteen 1979-83 aikana, joten siihen ei tss yhtey-

dess en 	puututa. Koneellisten laskentojen osalta tietojen kerys vuo- 

sittain laskettavista kohteista tapahtuu uuden konelaskentajrjestelmön ja 

KOLA-ohjelmiston avulla, jotka esitelln jljempn. Konelaskentajrjes-

telm tuottaa kussakin TVL-piiriss liikennelaskentojen perusrekisterin 

(KN.REK), josta YL-ohjelman mukaisesti kolmasti vuoden aikana kussakin 

laskentakohteessa lasketut liikennetiedot joutuvat jatkoksittelyyn. Tm 

jatkoksittely suoritetaan LESTI (Liikennemörien estimointiohjelma) oh-

jelmiston avulla. LESTIn avulla tuotetaan keskim rist vuorokausiliiken-

nett kuvaavat tunnusluvut. Tunnusluvut estimoidaan lineaaristen regres-

siomallien avulla. Mallien muoto on ratkaistu TVH:ssa, jossa myös möritc-

tn vuosittain mallien parametrit. LESTI-ohjelmisto tarkastaa datan ke-

vollisuuden ja antaa virhehuomautuksia, joiden perusteella suoritetaan 

korjaukset KOLA-ohjelmiston avulla kunnes KN.REK on saatu virheettömksi 

Tmn jälkeen suoritetaan lopullisen liikennemrestimaattirekisterin 

ajo. Kaikki edellä kuvattu toiminta suoritetaan TVL-piireissö marraskuun 

loppuun menness. 

Liikennemirestimaatit "pilkotaan" TVH:ssa tierekisteriss olevan ajoneu-

vokoostumuksen mukaiseksi: 1-IA, PA, LA, KAIP, KAPP, KATP. Tm tapahtuu 

ns. pilkontaohjelmiston avulla, joka kytt 	lhtötietoina tierekisterssi 

olevaa historiatietoa so. ajoneuvokoostumusta. Koosturnustiedon laatua 

tarkkaillaan liikennelaskentajrjestelmn tuottamien tulosten avulla ja 

tarvittaessa tehdn muutokset pilkontaohjetmiston par'ametriarvoihin. 

Pilkonta-ajon jälkeen on olemassa liikennemrrekisteri ajoneuvotyypeit-

tin, joka on muodostunut joko konelaskentalinjaa tai ksinlaskenta1injaa 

pitkin. Tgss yhteydessä on syytä muistuttaa, että ksinlaskentasysteemis-

s ajoneuvokoostumus se1vitetn luonnollisesti jo kentttöiden yhteydes- 

sa. 
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Tierek.isterin pivitys l.iikennemrtietojen osalta tapahtuu vuoden vaih-

teessa ns. konstruointiohjelman avulla. Tmn pivitysajon lhtötietoina 

ovat liikenteen kehityskerrointiedosto, liikennemIirrekisteri ja tiere-

kisterin liikennetietolaji. Konstruointiajo yleist 	YL:ssa havaitun lii- 

kenteen kehityksen koskemaan niitä liittymvlej, joille ei löydy ko. 

vuoden laskentatulosta estimaattirekisterist. Ptieverkolla, jolla las-

kentaa suoritetaan systemaattisesti (noin joka toinen liittymvli/joka 

toinen vuosi) kehityskertoimet lasketaan liittymvleittdin ja naapuriv-

leill tapahtunut kehitys yleistetn niiden vliss sijaitsevalle osuu-

delle. Alemmalla tieverkolla mritetn kehitys keskimrisili osoite-

kohtaisilla kertoimi.Lla. 





3.2.2.2 	Laskentaohjelma 

Tierekisteriss olevat n. 20 000:n tieosan liikennemrtiedot pilvitetn 

yhden ns. laskentajnteen aikana. Meneilln oleva laskentajnne kattaa 

vuodet 1985-88. Laskennat suoritetaan vuosittain käsin tai koneellisesti 

mikroaaltolaskimilla ja silmukkalaskimilla. 

Manuaalilaskennat ksittvt 4 laskentajaksoa: maalis-, kesä-, elo- ja lo-

kakuu. Laskentatunnit ovat yhtenä arkipivn klo 14-18, lisgksi keski- ja 

elokuun sunnuntaina klo U-19. 

Koneellisissa laskennoissa on kolme jaksoa: 

kevlI, maalis- ja huhtikuu 

kesllg, kesg- ja elokuu 

syksyIl, syys- ja lokakuu 

Kunkin jakson sisll on 6 viikoa aikaa kierrtt 	laskentakonekantaa si- 

ten, etti jokainen laskentakohde tulee lasketuksi/jakso. 

Estimointiohjelma (LESTI) on rakennettu siten, että laskentakoneilia ke-

rttvt tiedot voivat olla: 

a) 2 arkivuorokautta, A-piste 

b) 2 arkea + viikonloppu (pe-su), S-piste 

c) koko viikko, W-piste 

Pisteen tyyppi voi olla erilainen eri jaksoissa ja psntöisen ohjeena 

on, ettg viikonloppu sisältyy laskentaohjelmaan vhintn yhdessä jaksos-

sa. Lisäksi piirin harkinnan mukaan sellaisissa pisteissä, missä viikonlo-

pun liikennemr on "suuri", kytetn b:t ja c:t kesgll. 
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3.2.2.3 	Laskentapisteiden valinta 

Menei1ln olevan laskentajnteen aikana valta- ja kantatieverkko laske-

taan vuosina 1985 ja 1987 siten, että pistejoukko jakautuu tasan kummalle-

kin vuodelle. Kytnnöss tm merkitsee, että tien etenemissuunnassa las-

ketaan joka toinen piste 1985 ja joka toinen 1987. Liittyvän tien suunta 

lasketaan samanaikaisesti. 

Muualla kuin valta- ja kantatieverkolla jaetaan pisteet neljn noin yhtä 

suureen osaan vuosiksi 1985-1988. Laskennat suoritetaan kanden tai useam-

man maantien liittymss samanaikaisesti kaikilla tiesuunnilla. Seudulli-

sula ja kokooja- ja yhdysceill lasketaan joko liittymissi tai tieosilla 

sellaisessa kohteessa, jossa piirin käsityksen mukaan KVL vastaa tieosan 

keskimrist arvoa tai vaihtoehtoisesti 1/3:n pss tieosan suurempi-

liikennemrisest pist. 

3.2.3 	Tarkkaileva liikennelaskenta (TL) 

3.2.3.1 	Toimintojen kuvaus 

TL:n merkitys on kaksitahoinen: sen avulla tuotetaan yleinen liikenteen 

vaihtelumuotoinf'ormaatio ja seurataan siin4 tapahtuvia muutoksia, sekä 

seurataan koko yleisen tieverkon liikenteen kehitystä. Vaihtelumuototiedot 

ovat pohjana niille malleille, joilla YL-laskentatulokset muunnetaan lii-

kennett kuvaaviksi keskimrisiksi suureiksi. 

Toimintojen liihtökohtana on TVH:n vuosittain pivitettv ohjekokoelma se- 

k liikenteen kehityksen seuraamiseksi edellisen vuoden kuukausittain ku-

muloituva pisteittinen liikennemgrrnassa. 

Systeemi jakautuu kahteen linjaan: ksinlaskentaan ja konelaskentaan, jot- 

ka suoritetaan samoissa kohteissa. Ksin1askentaohjelman mukaiset tulokset 

tallennetaan TVH:ssa DPS8-koneella. Konelaskentatulokset siirretn KN..REK 

-tiedostosta myös DPS8-koneelle, jonka jälkeen tuntiliikennetiedot kummas- 
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takin linjasta sekoitetaan keskenn ja saadaan TL-systeemikaaviossa esi-

tetyt tulosteet. Kummankin laskentalinjan kautta kuukausittain kertynytt 

1iikennemrmassaa verrataan myös edellisen vuoden vastaavaan ja tuloste-

taan liikenteen kehitys ajoneuvotyypeittin sekä autot yhteensä. Pistekoh-

taisia tuloksia ryhmitteleml1 saadaan tulosteet seuraavista ositteista: 

- 	valta- ja kantatiet Etelä-Suomi/muu Suomi 

- 	maantiet Etelö-Suomi/muu Suomi 

- 	tarvittaessa mielivaltaisen ryhmityksen mukaan. 



AW ja tuntivaih-
telut ajoneuvo-
tyypeittain 

Kausivaihtelut 
(AW ja W) ajo-
neuvotyypei ttäi n 
KVL,KAVL _-. 

Kausi- ja vii-
konpäivavaiht. 
(autot) 

12. 

3.2.3.2 	IL-systeemi 

Ksinlaskenta 	TVL-piirit DPS-6 

Tallennus 
	

TVH DPS-8 

4x24h(arki) Ajon.tyypit 

8x16h(arki)) 

. 	12 x W 

_J tunneit-1 tain 

Muunnos 	W:n 
AW:ksi 	koostumus 

Raportointi - 
ohjelma 1 

Raportointi-
ohjelma 2 

Raportointi - 
ohjelma 3 

TI. 
t edot 

cd .vuos 

Raportointi - 
ohjelma 4 

Liikenteen kehi-
tys ajoneuvotyy-
peittäin 



TL-systeemin tuottamat tunnusluvut ovat: 
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Autot 
HA 
PA 	= 
LA 	= 
KAIP 
KAPP 
KATP = 
w 
AW 
KVL 
KKVL = 
KAVL 

kaikki ajoneuvot yhteensä 
henki löautot 
pakettiautot 
linja-autot 
kuorma-autot, ilman pervaunua 
kuorma-autot, puolipervaunulliset 
kuorma-autot, tyspervaunulliset 
keskimr4inen viikkoliikenne 
viikon keskimrinen arkivuorokausiliikenne 
keskimr4inen vuorokausiliikenne (vuoden) 
keskimrinen vuorokausiliikenne (kesän) 
keskimrginen arkivuorokausiliikenne (vuoden) 

3.2.3.3 	Laskentaohjelma 

Kaikki TL-systeemin liikennelaskennat suoritetaan vuosittain jokni sen kuu-

kauden keskimmgise'i viikolla. 

Koneellinen laskenta suoritetaan siten, että tulokset saadaan koko viikol- 

ta ja ao. viikkoa edeltvlt viikonlopulta. L skerta iiittyy aiu 	a5k)- 

taviikon jiI kisen m-anan al 	k 	J6, 

Ksinlaskennat suoritetaan yhtenä arkipivn em. viikoilia siten, ett 

maalis-, kesä, elo- ja lokakuussa lasketaan klo 06-06 ja muina kuukausir 

klo 06-22 vg1isen aikana. Kunakin arkipivn (t 	!' 

Tarkkailulaskentapisteit on yhteensä 124 kpl. Laskentapisteet on jaettu 

koko valtakunnan alueelle ja eri tieluokille liikennesuoritteen suhtees-

sa. Pisteiden lopullinen sijoittaminen tieverkoile on suoritettu syste-

maattisella otannalla. Laskentapisteet sijaitsevat vuosittain samoissa 

kohteissa pienehköj tieverkkomuutoksista johtuvia poikkeuksia lukuunotta-

matta. 
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3.3 	Koneellisen laskennan sovellusohjelmisto (KOLA) 

Liikennelaskentajärjestelmän laitteiston käyttö, tietojen keräys ja käsit-

tely on suunniteltu siten, että järjestelmän sisäiseen tietojenkäsittelyyn 

joutuvan tiedon laatua voidaan sopivasti tarkkailla. Asiantuntijan kontak-

ti tietoon on säilytettävä ilman, että se hidastaa tai vaikeuttaa tietojen 

käsittelyä. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu KOLA-ohjelmisto. Sen sisä!- 

tämän komentotiedoston avulla tallennetaan kaikki koneellisesti kerätyt 

liikennemäärätiedot sekä käytetään niitä hyväksi paikaliistasolla. Ohjel-

miston avulla käsitellään laskentojen perusaineisto sellaiseen muotoon, 

että sen jatkokäsittely muissa järjetelmissä on mandollista: muodostetaan 

KN.R[K 1iikennemäärätiedoso. 

Kornentotiedoston käyttö ei välttämättä edellytä ATK-alan asiantuntemusta, 

sillä kaikki tiedoston eri ohjelmistot on laadittu ns. interaktiiviseen 

muotoon: kone ohjaa päätetyöskentelyä tiettyjen vastausvalintojen avulla. 

KOLA-ohjei.misto on esitetty lohkokaaviona. Seuraavassa lohkokaavion seli-

tykset: 

KN.REK on liikennemäärärekisteri, joka sisältää kaikki tallerinetut liiken-

nelaskentatu.lokset. 

KOLA.[C toimii koko ohjelmiston "isäntänä". Sen alla systeemi jakautuu 

kahteen osaan: tallennukseen ja käsittelyyn. 

Ta l lennusosa 

KOLA1.EC on alikomentotiedosto, joka hoitaa kaiken tallentami-

seen liittyvän. Huomattakoon, että tietojen lajittelu tapahtuu 

ainoastaan tallennuksen yhteydessä (tunnistetiedojen korjaami-

nen saattaa sekoittaa rekisterin järjestyksen). Lajittelun suo-

rittaa komentotiedosto KNSRT.EC. 
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LiikennelaskentatulokSet syötetn tiedonkeruulaitteesta DPS6-

koneeseen tiedostoksi KNTAL.TMP kytten PTF-driveria. Tiedos-

tossa KNTAL.TMP oleva heksadesimaalimuotoinen data muunnetaan 

desimaaliseksi fortranohjelmalla KN01 ja siirretn liikenne-

mrrekisteriin. Ennen rekisteriin siirtmist laskentatie-

tueesta voidaan muodostaa taulukko aliohjelmalla KNØITA tai 

tietueita voidaan korjata. Korjauksen suorittaminen tapahtuu 

aliohjelmissa KORTUN ja KORLM, joista edellinen suorittaa tun-

nisteen ja j4ikimminen liikennernrtiedon korjaarnisen. 

Ksitteiyosa 

Ksitte1yt johdetaan fortranohjelmasta KNØ2, josta kutsutdan 

hauttua toimintoa hoitava allohjelma. 

KNØ2KV suorittaa pika-KAVL/KAVL estirnaatin laskemisen. Mail lin 

ositteet ovat tiedostossa KN2K.PAR. 

KNØ2SE suorittaa selauksen rekisterLn KN.REK sisilU5st. 

KNTAUL muodostaa taulukoita halutuista Iaskennoi.sta. 

KNKOR suorittaa liikennelaskentatietueidefl korjaamisen. 

5ek KVL/KAVL-estimaatit että taulukot laskennoista voidaan 

tai Jentaa tiedostoihin KNKVLT.LST ja KNTKOT.LST. 



"Musta Liikenne- 1 	
p,j laa- 

laskennat 1 	1 tikko 

Työasema 

PT F 

KOLA.EC 

KNSRT.EC 	r' ) '1 KOLA1.EC 

KNTAL.TMP (- 	KNØ1 
	

KNØ2 
	

KNTAUL 

KNØITA 	1 	1 1 1 1 	KN.KOR 
	

KNØ2SE 
	

KNTKOT .LST 

KORTUN 
	

KNØ2KV 

KORLM 
	

KN2K.PAR 

KNKVLT .LST 

KN.REK 
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3.4 	Liikennelaskentalaitteisto 

Liikennelaskentaan tarkoitettu laitteisto ATK-ohjelmistoineen on kotimai-

nen ja TVH:n toimesta vuonna 1978 aloitetun kehittmistyön tulos. Kehitt-

misty5 ja laitteiden kyttöt5notto on sopeutettu mandollisimman joustavasti 

tielaitoksen ATK-ympristön kehittrniseen. Tällöin on huomioitu k4yttjien 

tarpeet, tiedon hyvksikyttömando1lisuudet, ATK-koulutuksen tila sekä 

laitekustannusten jakaminen eri vuosille. 

LiikennelaskentalaitteisLon toimintaperiaate 

RIVIKI RJOITIN S LMUKKALASK N 
LL 1-3 

•1 	- 

 

(1) 
—1 

(2) 

T 1 ETOKONE 

•uua 
i.... 
iii.. 
iu•.i 

T 1 EDONKERUU- 
LAITE TKL-1 

(1) 

(2) 

MI KROAALTO-
LASKIN LLKa- 

Laitteiden toiminta perustuu joko ns. induktiivisiin silmukoihin tai mii-

limetriaaltoalueen (36 GHz) mikroaaltotekniikkaan. Ko. korkeaan taajuuteen 

perustuva mikroaaltotekniikan sovellutus on ainoa laatuaan maailmassa. 

Kaikki laskentalaitteet ovat luonnollisesti varustetut puolijohdemuistein 

ja perustuvat ns. C-mos tekniikkaan. Laitteissa oleva mikroprosessori oh-

jaa niiden toimintaa ja liikennemrgtiedot Lallentuvat 1 h tai 15 min 

jaksoissa max. 10 vuorokauden ajalta. 

Induktiivisissa laitteissa ajoneuvon ilmaisimena kytetn kummallekin 

kaistalle tien p1lysteen alle asennettavia siirnukoita. Laitteen elektro-

niikka tutkii automaattisesti silmukoissa syntyvän sghköisen vrhtelyken-

tgn muutosta ja kun auton ajaessa silmukan yli, kenttn synt\ hhri, 

toteaa laite sen ajoneuvoksi tallentaen tiedon mui.stiinsn. 
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Mikroaaltolaitteissa ajoneuvon ilmaisu tapahtuu tutkaperiaatteen avulla ja 

ngitg laitteita kytetän teillä, joille ei kannata tai voi silmukoita 

asentaa; eli vhliikenteisill teillä. Laite lhett 	tien poikki kapean 

mikroaa1tosteen. Ohi ajava ajoneuvo heijastaa osan steest takaisin 

ohittaessaan keilan. Lghtev ja autosta heijastuva sade sekoitetaan keske-

nn, jolloin saadaan tulokseksi lyhyt ajoneuvon ohitusta ilmaiseva 

doppler-taajuinen purske. Tm signaali ksitelln edelleen laitteen siq-

naalinksittelyosassa ja mikäli signaali t.ytti tietyt vaatimukset, to-

teaa laite ohituksen ajoneuvoksi. 

Molempien liikennelaskentalaitteiden kyttö ohjataan sekä niiden tai-

tioima tieto siirretn suoraan tietokoneelle erityisellö puolijohdetek-

niikkaan perustuvalla tiedonkeruulaitteella. 

1. Tiedonkeruulaitteella ohjataan laskentalaitteiden toimintaa antamalla 

niiden muistiin laskennan alkamisen ajankohta sekg laskentapisteen paikan-

tamiseen l.iittyvt tiedot. Lisäksi voidaan antaa myös muuta laskentatiedon 

myöhemmän käsittelyn kannalta oleellista tietoa, kuten esim. eri. laskenta- 

tyypit erottava koodi. 

2. Tiedonkeruulaitteella siirretggn laskentalaitteiden sisilUmt tiedot 

atk-ksitte1yyn tai suoraan rivikirjoittimelJe. T4m4 tapahtuu siten, että 

tiedonkeruulaitteella "luetaan" laskentalaitteiden muistin sisltmöt tie-

dot ja tallennetaan ne erillisiin muistilohkoihin. Nitg muistilohkoja on 

tiedonkeruulaitteessa 20 kappaletta. "Lukemisen" tapanduttua voidaan las-

kentalaitteet siirtö toiseen tutkimuskohteeseen ja ohjelmoida aloittamaan 

laskenta uudelleen kohdan 1. mukaisesti. liedonkeruulaitteiden muistien 

sisältö tulostetaan liittmll laite standardin mukaisella 0/20 mA virta- 

silmukka- tai RS232-liitnnll atk-laitteistoon tai rivikirjoittimeen. 

Tiedonkeruulaite on ohjelmoitu kyttmön tavallista rivikirjoitinta. 

Vuoden 1985 alkupuolella yleisen liikennelaskennan kynnistyess koneelli-

sena on TVL:n kytöss yhteensä 300 mikroaaitolaskinta ja 114 induktiivis-

ta laskinta. Lisäksi on jokaisessa TVL-piiriss tiedonkeruulaitteita yö-

hintöön 2 kappaletta. Laskentalaitteita hankitaan myöhemmin lisöö miköli 

suoritetut laskennat ovat osoittaneet, ettö laskentakonekapasiteetissa on 

vajausta sekö sen mukaan miten TVL-piirit katsovat voivansa hajauttaa las-

kentojen suorittamisen piirin alueella. 
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LIIKENNELASKENTOJEN KENTT?(KUSTANNUKSISTA 1985 

0. 	Ylejst 

Liikennelaskentojen kokonaiskustannuksia sen paremmin kuin kentt5kustan-
nuksia on hyvin vaikea eritell. Seuraavia perusteita on olemassa. 

- 	"Talon sisll" ei ole tarvetta pienempn hienojakoon kuin 
"kustannukset yhteensä". 

- 	Eri laskentatyyppien aiheuttamia kustannuksia ei piireissä 
vlttmött katsota aiheelliseksi erotella. Kustannuksjin si-
söltyy koko "könttö" riippumatta siitä, miss työ on tehty ja 
paljonko siibn kuluu aikaa. 

- 	Yleisen laskennan kustannukset ovat siinä mielessä ylkantis- 
sa, että tmp:t pistvöt "vastenmielisen homman" tiliin kone- 
pankin kustannuksia, koppien siirtokustannuksia mitkä voi-
taisiin hyvin litteroida muualle - henkilöstön palkkamenoja 
koko pivn osalta ym. aputöisti laskutettavia menoja. 

1. Kustannustietoa 

Liikennelaskentojen kenttökustannukset olivat 
sen laskennan tiliin voidaan kirjata 5 milj.mk 
nan osalle noin 2,7 milj.mk (30 %) ja kiintein 
1,3 milj.mk (15 %). 

Keskimöörjn tuli YL-85 maksamaan koneellisesti 
mitä se manuaalisesti suoritettuna maksaa. 

(. 9 milj.mk, josta ylei-
(55 %), tarkkailulasken-
konelaskennan osalle n. 

suoritettuna 55 % siitä, 

2. Tjlastotietoa 

- 	Yleinen liikennelaskenta suoritettiin 1985 löhestulkoon puo- 
liksi koneellisesti ja kösin (1175/1108 poikkileikkausta). 

- 	Tarkkaileva liikennelaskenta ksitti laskennat noin 121) pis- 
teess ja kiinteä koneellinen laskenta noin 80 pisteess. 

- 	Y1eist laskentaa suoritettiin käsin enemmän kuin koneellista 
sellaisissa piireissä, miss matkaetisyydet piirikonttorilta 
laskentapisteisiin olivat pisimmät ja sellaisissa piireissä, 
rnissö oli valittu maximi laskentaohjelma (7 vrk/jakso). 

- 	Kun pahimmat öriarvot karsitaan pois (joka on syytö tehdi 
koska kustannusvertailu tehdn nykyisen laskentajnteen 
aikana ensimmäisen kerran), on koneellisen laskennan hinta 
runsaat puolet ksinlaskentojen kustannuksista (on tosin 
muistettava, että tarkkuus paranee mutta laatu - vain autol 
hei kkenee). 

1 t /UM 
?6. 5. 190ö 



TVH/Tt 
	

MUISTIO TVL:N JoHToRYHMLLE: 

011i Nordenswan 
	

27. 10. 198, 

TVL :n ii ikenneiaskennEtt 199U-luvul ia 

Nykyti la 

Posin koneeliistettu liikennelaskentajrjcste[m tuottaa ii tkennemri-

tiedot koko yleiselt tieverkolta ne1jn vuoden aikajnteeri kuluessa. 

Jrjeste1mn yleissuunnittelu ja johto, ns. systeemivastuu kuuluu TVH:.He, 

1isksi se hoitaa tarvittavien mallien kehittämisen sekä vastaa lopullis-

ten tietojen tuottamisesta ja julkaisemisesta. Muu toiminta on hajautettu 

pi irihallintoon. 

Liikennelaskentojen kenttkustannukset ovat 	9 mmk/vuosi, josta yleinen 

l.iikennelaskenta 5 mmk (55 %), tarkkailulaskennat 2,7 milj (30 %) ja vanha 

kiinte konelaskenta 1,3 mk (15 %). KeskimWrin tuli yleinen liikennelas- 

kenta maksamaan koneellisesti suoritettuna runsaat puolet (55 %) siiti mi- 

se olisi ksin suoritettuna maksanut. Pohjoismainen vertailu osoitta. 

että Ii ikennelaskentakustannukoet 5uonesna uvo 	2U nk kn/u kun vusi uivu 

luku Ruotsissa on ''175 mk/km/i. 

Tulevaisuus 

Liikennelaskentajrjestelinn edelleen kehittrninen tulee koskemaan tark-

kaiLevan ja jatkuvan koneellisen liikennelaskennan lohkoja (vuosikustan-

nukset noin 4 mmk). Jrjestelm "valmiina" tulee olemaan osa siiti tieto-

tuotantoverkostosta, joka paremmin kuin tn5n vastaisi kysymyksiin: mik 

vaikutus liikentee1l on t 1 everkkoon? Pa 1 veleeko olemussa ol eva t i everkko 

liikenteen tarpeita? Esiu. 

- tiestb - kantavuus ) - maaperä - tilakuvaukset 
liikenne 1 i - mrt )—•• 	— 	- - ajon.tyypit ----T \- 	- - 	akselipainot 



Paitsi, että liikennevirrat ja -mrt tieverkolta saadaan esille jousta-

vammin ja paremmin on tarkempaa analyysin tehtv mristg: esim. keski-

mriset ajoneuvojen painotiedot ajoneuvotyyppiluokittelun rinnalle eivt 

riitä, vaan tuloksekkaampaa on seurata suureiden ajallista vaihtelua. 

Runkona tulevaisuuden liikennelaskent8jrjeStelmSS on jatkuva automaat-

tinen liikenteen laskenta noin 100-150 tieverkolta tarkoin valitussa koh-

teessa. Laskentapisteet varustettaisiin: 

- 	kevyet/raskaat + ajon.nopeudet seurantaan sopivilla laitteilla 

(' 50 000 mk/kpl) 

- 	ajoneuvotyypit luokittelevilla ajoneuvojen akselipainot auto- 

maattisesti punnitsevilla asemilla (250 000 - 300 000 mk/kpl) 

siten, että ensinmainittuja olisi suurin osa. 

Rahoitusta jrjestelmn hyvksi tarvittaisiin kiinteiden punnitusasemien 

osalle, muu osa katettaisiin liikennelaskentajrjeStelmiefl rationalisoin-

nin kautta, jolloin muulle osalle olisi kytettviss nykyiset n. 4 mmk/a. 

Painoja tutkivan laitteiston osalta olisi panostettava yhteisty5h6n Ruot-

sin tielaitoksen kanssa koskien erit' detaljeja, mm. asennustekniikkaa ja 

signaalinksittelyh 



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	

PÖYTKIRJA 	36/1986/2 
Joh Loyhmä 

Aika: 	27.10.1986 

Paikka: 	Isuntosa1i. 

Läsnä: 	pääjohtaja Loikkanen, 	puheen jo h taj a 
ylijohtaja Suonio 

rakennusneuvos Härkönen 
ialousjohtaja Koskinen 
rakennusneuvos Talvitie 
hallintojohtaja Joustie 
yli-insinööri Hautala 
v. toimistopäällikkö Silvenius, 	sihteeri 

1. Viitoitusohjeet uusitaan 1987 alussa. Mm. turhien valitusten 

välttämiseksi ohjeita pitäisi tehdä tunnetuksi. 

Laitokselle on luovutettu Nakkilan kunnan 125-vuosmita1i. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 35/20.10.1986 hyväksyttiin 

3. Tiestön hoidon laatutaso, tienpitäjän toimenpiteet ja Rova-

niemen hovioikeuden päätös; Kp:n lausunto. 

Keskusteltiin kunnossapitotoimiston lausunnon perusteella fo-

vaniemen hovioikeuden päätöksen mandollisista seurauksisLa 

ennakkopäätöksenä, jonka mukaan vaarantuu laitoksen oikeus mää-

ritellä pitävästi kunnossapitoluokittaisia laatustandardeja. 

Korkeimmalta oikeudelta haetaan muutoksenhakulupaa. Jollei lu- 

paa saada, varaudutaan tielain muutokseen tältä osin. 

4. AkselipainoutkimuS 

Koskista avusti esittelyssä toimistoinsinööri Tieaho. Muistio 

ja tiedote oli jaettu etukäteen. Videoesitys havainnollisti 

akselipainojen niittausta. Keskustelussa todettiin, että tutki-

musuloksia on asiallisesti tuotu esille. Punnitustietojen 

käyttötarkoitusta haluttiin korostaa tekstissä. Tiedote jae-

taan. Kerätyn aineiston jalostus jatkuu ja raportti valmistuu 

1987 puolella. Aineistosta on mandollista saada yksittäisiä 

tulosteiLa tilauksen mukaan. 
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5. Liikennelaskentajärjestelmät 

Koskista avusti esittelyssä toimistoinsinööri Nordenswan, joka 

kertoi liikennelaskentajärjestelmien nykytilasta ja tulevaisuu-

desta jaetun aineiston perusteella. Kuvattiin kootun tiedon 

käyttötarkoituksia, järjestelmän osa-alueita sekä teknologiaa. 

Koneellisella laskennalla on saatu aikaan huomattavia säästöjä. 

Tiedon koonnissa ihmiset ja laitteet toimivat moitteettomasti 

yhteen piirin eri toimialoilla. 

Keskusteltiin vilkkaasti teknisistä apuvälineistä ja niiden ke-

hityksestä. Kuorina-autoje kuormittavaa vaikutusta tien raken-

teen kestävyyteen halutaan selvitettäväksi pikaisesti. Ajoneu-

vokohtaisia painomittareita halutaan kehittää ja kokeilla. Tie-

rekisterin täydentäminen tien kuntoa ilmaisevilla tiedoilla 

liittyy samaan aihepiiriin. Sovittiin, että järjestelmien ke-

hittämistä jatketdan mm. varaamalla rahaa laitteiden proto-

tyyppeihin. Laajamittaisesta määrärahojen käytöstä sovitaan 

myöhemmin. 

6. Matkustusmäärärahat riittävät toistaiseksi. Hallinto-osastolla 

on säästöjä. 

Sihteeri 	Anja Silvenius 

AS/LA 
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LII TT E ET 

- Yleisen laskennan tietosisältö ja 
tietuekuvaus 

- Tarkkailulaskennan tietosisältö ja 
ti etuekuvaus 

- Yleisen liikennelaskennan tuloste 

- liikenne tieosittain 

- Tarkkailulaskennan tulosteet 

- tuntivaihtelu 
- viikonpäivävaihtelu 
- kausivaihtelu 
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YL-tietosisMt (koneeliinen) 

- vuodessa 3 taskentaa yhdett pisteeIt (kevät, kesä, syksy) 

- laskennat voivat olla 3 tyyppiä: 

W 	viikkolaskenta eli 4 arkea + 3 viikonloppuvuorokautta 

5 	vhintn 3 kokonaista viikonloppuvuorokautta ja 1 arkivuorokausi 

A 	arkilaskenta vhintn 1 arkivuorokauden laskenta 

yhden vuoden aikana pisteelt pyritWn laskemaan jokin kombinaatio A, 5 

ja W-laskentoja (ei mieleln AAA tai WWW) 

- tiedot sijaitsevat tiedostossa KN.REK ja ohessa on tiedostori tietueen 

kuvaus. 

YL-tietosisMtö (manuaalinen) 

- tuntiliikenne maalis-, kesä-, elo- ja lokakuuta yhtenä arkipivn kft 

14.00-18.00 sek kesä- ja elokuun sunnuntaina klo 13.00-19.00 

- tiedot sijaitsevat tiedostossa DVl:YLlSVV.DAT, josta kuvaus ohessa 



TIETIJEKUVAUS (koneel 1. inen) 

Tietueen pituus 1717 merkkiä 

Tunniste 	Nimi 
	

Alku 	Pituus Muoto Se1ityksi ja huomautuksia 

IVKOA ALOIRJ5 VIIKKO 

IPVA ALOITUSPÄIV1 

IKLOA ALOITUSKELLO 

IVKOL LOPETUSVIIKKO 

IPVL LOPETUSP1IV 

IKLOL LOPETUSKELLO 

IK000 KOODI 

INOL LAATUTIETO 

IPIIR PIIRITUNNUS 

ITIEN TIENUMERO 

ITIEO TIEOSA 

IETA EIISYYS 

LIIKM(1) 1. TUNTILIIKENNE 

LIIKM(N) N. TUNTILIIKENNE 

-1 EOR 

PE 0 R 

1 2 12 

3 1 11 

4 2 12 

6 2 12 

8 1 Ii 

9 2 12 

11 6 6A1 

17 1 Al 0, 	jos OK, 	* jos virheellinen 

18 2 2A1 

20 6 6A1 

26 3 3A1 

29 4 4A1 etäisyys tieosan alusta 

33 5 15 1. 	tunnin liikenne 

(korkeintaan N336 tuntia) 

5 15 viimeisen tunnin liikenne 

5 115 tietueen loppumerkki 

1717 



TIETUEKUVAUS (manuaalinen) 

Tietueen pituus 337 merkkiä 

Tunniste 	Nimi Alku Pituus Muoto Se1ityksi 	ja huomautuksia 

vuosi 1 2 CH,G 

piirin nro 3 2 CH,G 

laskentapisteen 

nro 5 7 CH,G tunnistetiedot 

suunta 1 CH,Z 

nimi 13 20 CH,A 

tien nro 33 5 CH,G 

1. jakson liikenne- 

tiedot 	(arki) MAALISKUU / ARKI 

HA1 38 5 CH,Z 

LAI 43 4 CH,Z 

KAIP1 47 4 CH,L 

KAPP1 51 4 CH,Z 

KATP1 55 4 CH,Z 

PA1 59 4 CH,Z 

ALJTOT1 63 5 CH 

TRi 68 4 CH,Z 

MP1 72 4 CH,Z 

MPOI 76 4 CH,Z 

PP1 80 4 CH,Z voi 	olla -1 

JK1 84 4 CH,Z voi olla -1 

2. 	jakso (arki) KESNKUU / ARKI 

HA2 88 5 CH,Z 

LA2 93 4 CH,Z 

KAIP2 97 4 CH,Z 

KAPP2 101 4 CH,Z 

KATP2 105 4 CH,Z 

PA2 109 4 CH,Z 

AUTOT2 113 5 CH 



Tunniste 	Nimi Alku Pituus Muoto Selityksi 	ja huomautuksia 

TR2 118 4 CH,Z 

MP2 122 4 CH,Z 

MPO2 126 4 CH,Z 

PP2 130 4 CH,L voi olla -1 

JK2 134 4 CH,Z voi olla -1 

3. 	jakso (arki) ELOKUU / ARKI 

HA3 138 5 CH,Z 

LA3 143 4 CH,Z 

KAIP3 147 4 CH,Z 

KAPP3 151 4 CH,Z 

KATP3 155 4 CH,Z 

PA3 159 4 CH,Z 

AUTOT3 163 5 CH 

TR3 168 4 CH,Z 

MP3 172 4 CH,Z 

MPO3 176 4 CH,Z 

PP3 180 4 CH,Z 

JK3 184 4 CH,Z voi olla -1 

4. jakso (arki) LOKAKUU / ARKI 

HA4 188 5 CH,Z 

LA4 193 4 CH,Z 

KAIP4 197 4 CH,Z 

KAPP4 201 4 CH,Z 

KATP4 205 4 CH,Z 

PA4 209 4 CH,Z 

AUTOT4 213 5 CH 

TR4 218 4 CI-I,Z 

MP4 222 4 CH,Z 

MPO4 226 4 C1-$,Z 

PP4 230 4 CH,Z voi olla -1 

JK4 234 4 CH,Z voi olla -1 

2. 	jakso (sunn.) K[SKUU / SUNN. 

11A5 238 5 CH,Z 

LA5 243 4 CH,Z 

KAIP 247 4 CH,Z 

KAPP5 251 4 CH,Z 

KATP5 255 4 CH,Z 



Tunniste 	Nimi 
	Alku Pituus Muoto Selityksfl ja huomautuksia 

PA5 

AUTOT 5 

TR 5 

MP5 

MPO 5 

PP 5 

JK 5 

3. jakso (sunn.) 

HA6 

LA6 

KAIP6 

KAPP6 

KATP6 

PA6 

AUTOT6 

T R6 

MP 6 

MPO6 

PP 6 

JK 6 

259 4 CH,Z 

263 5 CH 

268 4 CH,Z 

272 4 CH,Z 

276 4 CH,Z 

280 4 CH,Z voi olla -1 

284 4 CH,Z voi olla -1 

ELOKUU / SUNN. 

288 5 CH,Z 

293 4 CH,Z 

297 4 CH,Z 

301 4 CH,Z 

305 4 CH,Z 

309 4 CI-I,Z 

313 5 CH 

318 4 CH,Z 

322 4 CH,Z 

326 4 CH,Z 

330 4 CH,Z voi olla -1 

334 4 CH,Z voi 	olla -1 



TL-tietosis1tö (koneelhnen) 

- vuoden aikana jokaiselta TL-pisteelt lasketaan joka kuukauden keskim-

minen viikko 

- tiedot Föytyvt tiedostosta KN.REK tuntiliikennetasoL[a. Lisäksi TVH:n 

DPS8:lta liikennemrt vrk-tasolla tiedostossa /D/WSTA, josta liite 

ohessa. 

TL-tietosis1tö (manuaalinen) 

- jokaiselta TL-pistee1t saadaan maalis-, kesä-, elo- ja lokakuussa tun-

tiliikenne arkena klo 06-06. Muina kuukausina klo 06-22 

- tiedot Uöytyvt tiedostosta TLDATA, josta liite ohessa. 



TIETUEKUVAUS (koneellinen) 

Tietueen pituus 86 merkkiä 

Tunniste 	Nimi 
	

Alku 	Pituus Muoto Selityksiä ja huomautuksia 

P PIIRIfUNNUS 1 2 A2 

TN TIENUMERO 3 8 A6 

TO TIEOSA 9 11 A3 

KO KOODI 12 17 6A1 

IAV ALOITUSVIIKKO 18 19 12 

ILV LUKEMIS VIIKKO 20 21 12 

IW LASKENTAVIIKKO 22 23 12 

VL W-ARVO 24 30 17 

AVL AW-ARVO 31 37 17 

TSUM(1) MA-LIIKENNE 38 44 17 

tark.lask.viikon hikenne 

TSUM(7) 	SU-LIIKENNE 	81] 	86 	17 



5 

6 

7-8 

9-10 

11-15 

16-19 

20-23 

24-2 7 

28-31 

32-35 

Tieluokka 

Pistelajitus 

Kuukausi 

Vuosi 

HA 

LA 

KAI P 

KA P P 

KAT P 

PA 

TI[1UEKUVAUS (manuaalinen) 

Sarake 	Sis1tö 

	

1-2 	Piirin numero 

	

3-4 	Pistenumero 

Huom. 

(01. 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14) 

(03 ei käy) 

(suurin hyväksyttävä pistenumero tällä 

hetkellä on 50) 

(1 = vt, 2 = kt, 3 = mt ja pt) 

(ei käytbssä, lybdään .1) 

(01 -12) 

(77- 
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Tunti vaihtelut 

Tuntivaihtelu ilmoitetaan vaihtelukertoirnella a. Tuntivaihtelukerrojn 

ilmaisee tietyn tunnin suhteellista osuutta koko vuorokauden liiken-

teestä. 

- 	q 	= ko. tunnin liikennemäärä 
a = 	

Q = koko vuorokauden likennernäärä 
(06-06) 

Kuvissa ja taulukoissa tuntivaihtelukertoimet on esitetty prosentuaa-

lisina osuuksina a x 100. Tuntivaihtelut on piirretty maaliskuun ja 

elokuun laskentajaksoista. Viikonlopun tuntivaihtelut (pe-su) esite-

tään vain pääticverkon osalta. Taulukoissa on esitetty erikseen kulta- 

km laskentajaksolta tuntivaihtelukertoimet tunneittain sekä eräiltä 

tuntiryhmiltä. 
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TUNTIVAIHTELUT 
Maaliskuu 
MAJON 
Etelä-Suomi 
Muu Suomi 

1981 
Ark i 

1 	 j4 

[VALTA-JA KANTATIET1 	. 	. 	 . 	jTAVALLISET MAANTIi] 
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Vii konoäivävai htel ut 

Viikonpivvaihtelu ilmoitetaan vaihtelukertoimella b. Vaihtelukerroin 

ilmaisee tietyn viikonpiivn vuorokausiliikenteen suhteen koko viikon 

keskimäriseen vuorokausiliikenteeseen. 

jossa 1 = maanantai, tiistai...sunnuntai 
b1 = 	

= ko. päivän vuorokausiliikennemäärä 

W = viikon keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne 

W-arvoa laskettaessa on oletettu, että laskentaohjelmari mukainen arki-

päivä (yleisimmin torstai) edustaa keskimääräistä arkipäivää (ma-to). 



VIIKONPÄIVÄVAIHTELUT (Q/W) 1981 
MOOTTORIAJONEUVOT 

VALTA- JA KANTATIET 

	

ETELÄ-SUOMI 	 MUU SUOMI 

	

2.00 
	

2.00 

	

1 .75 
	

1.75 

	

1 .50 
	

1 .50 

	

1.25 
	

1.25 

	

1 .00 
	

1 .00 

	

0.75 
	

0.75 

	

0.50 
	

0.50 

	

0.25 
	

0.25 

	

0.00 
	 n . 

AR 	PE 	LA 	SU 	 AR 	PE 	LA 

TAVALLISET MAANTIET 

	

ETELÄ-SUOMI 	 MUU SUOMI 
2.00 

1 .75 

1 .50 

1 .25 

1 .00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

- 

2-00 

1.75 

1 .50 

1 .25 

1 .00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

AR 	PE 	LA 	SU 

KUUKAUSi 
MAAL 1 S 
KESÄ 

- ELO 
LOKA 

AR 	PE 	LA 	SU 

SU 



Kausivai htelut 

Kausivaihtelu ilmoitetaan vaihtelukertoimel la c. Kausivaihtelukerroin 

ilmaisee viikon keskimärisen vuorokausiliikenteen suhteen koko vuoden 

keskimriseen vuorokausiliikenteeseen. 

W. 	jossa W. = viikon i keskimrinen vuorokau- 

KVL = koko vuoden keskimärinen vuoro-
kausi liikenne 

Kausivaihtelukertoimet tässä raDortissa esitetään kuukausittain ko. 

kuukauden puolivälissä. KVL-arvot on laskettu 12 W-arvon keskiarvona. 

Kesäljjkennekertoimella d ilmoitetaan kesän (kesä-, heinä- ja elokuu) 

keskjmrjsen vuorokausiljjkennemaärän suhde koko vuoden keskimäri-

seen vuorokausiljikennemärn 

- KKVL 	jossa KKVL = kesän keskimääräinen vuorokausi- 

- KVL 	liikenne 

KVL = koko vuoden keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne 
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