
tA 	 v 

7 / 
'1 

GRAVITAATIOMALLIN SOVELTAMINEN KUNTAIN- 
VÄLISTEN LIIKENNEVIRTOJEN SELITTÄMISEEN 
"POKAHIRVEN" ALUEELLA SEKÄ HENKiLÖAUTO- 
MATKOJEN ENNUSTE VUOSILLE 1975 JA 1990 

//1v 

HELSNKI 	1966 
TVH /MALAJL 



0 

1.' 



SI SÄLLYSIJUET TELO 

5 i v.0 

1. JOHDANTO 	 .1 

2.  VALMISTELUT 3 

2.1 Matkojen jakomalli 3 

2.2 Mallin selittäjien valinta 4 

2.2.1 Matkaryhmäjako 4 

2.2.2 Generoinnin ja atraktion selittäminen 5 

2.3 Etäisyysfunktioiden muodostaminen 7 

• 	3. MALLIN TESTAANINEN 13 

3.1 Natkatuotoslukujen määrittäminen 13 

3.2 V. 1965 kunnittaisten asukas- sekä kaupan, 15 

liikenteen ja palvelun työpaikkalukujen 

Inäärääminen 

3.3 Etäisyysfunktiot 16 

3.4 Kuntainväliset ja kuntien sisäiset etäisyy- 17 

det 

3.5 KVL-65 tietokoneajot ja niiden liikennevir- 18 

tojen vertaaminen havaittuihin • 
4. HEI'IXILÖAUTOMATKOJEN ENNUSTE VUOSILLE 1975 26 

JA 1990 

4.1 Ennustevuosien kunnittais -ten asukas- sekä 26 

kaupan, 	liikenteen ja palvelun työpaikka- 

lukujen Inäärittärninen 

4.2 Matkatuotoslukujen määrittäminen 28 

4.3 Sisäiset etäisyydet 29 

4.4 Ennusteajot 29 

5. LOPPUFÄÄTELMIÄ 32 

LIITELUETTELQ 34 



1. 	JOH]DANTO 

Tieverkko- ja liikennesuunnittelun tärkeinä apuvälineinä ovat 

suunniteltavan alueen osa-alueiden väliset liikennevirrat, jotka 

kuvaavat osa-alueiden välistä vuorovaikutusta ja liikermetarvet-

ta. Liikenne-ennusteissa ollaan siirtymässä ns. analyyttisiin 

ennustamisrnenetelmiin, joilla voidaan ennustaa liikennevirtoja 

ottaen huomioon kaikkia liikenteen muodostumiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Analyyttisiä ennusteita on laadittu Suomessakin, lä-

hinnä yleiskaavoja varten. Kyseessäolevassa työssä, jolle on 

• 	annettu työnimi "Pokahirvi" on tutkittu analyyttisen ennustamis- 

menetelmän soveltuvuutta valtakunnallista liikennettä silmällä-

pitäen. Työn tulos on lupaava. Analyyttisesti konstruoidut lii-

kennevirrat yhtyvät yleensä hyvin tieverkolla havaittuihin lii-

kennevirtoihin. Sen lisäksi työ selyittää tehtävän ongelmia ja 

virhemandollisuuksia, jolloin metodiikkaa voidaan parantaa ja 

tilastoja ja liikennetutkimuksia voidaan ohjata soveltuviksi 

paremmin analyyttiseen liikenne-ermustainismenetelmään. 

Työ on suoritettu v. 1966 tvh:n suunnittelu- ja rakennustoimis-

tossa, Malassa, dipl.ins, Olav Smedsin ohjauksella. Työn on suo-

rittanut dipl.ins. Ville Mäkelä valt.kand. 	Veikko Salovaaran 

ja tekn.yo. Olavi Niemen avustamana. 

Työ voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: 

1. Tutkimusvaihe eli valmistelut, missä on määritetty tarpeelli-

set suureet, kuten liikenteen matkatuotosluvut ja etäisyys-

±'unktio t. 

2. Testausvaihe, missä liikennevirrat (KVL-65) "ennustettiin", 
niitä 

ja/vertailtiin määräpaikkatutkimuksissa ja yleisessä liikenne- 

laskennassa 1965 havaittuihin liikennemäärjjn. 
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3. Ennustamisvaihe, missä liikennevirtaennusteet konstruoitiin 

vuosille 1975 ja 1990. 

Työnimi, "Pokahirvi', on johdannaien sanoista Porkkala, Kalvo- 

la, Hirvensalmi ja Virolahti. Nämä nimet ilmaisevatkin jo aika 

selvästi varsinaisen tutkimusalueen sijainnin. Lopullisessa laa-

juudessaan alue on esitetty liitteessä 1 sisäisine ja ulkoisine 

osa-alueineen. Sisäiset osa-alueet ovat muutamaa poikkeusta lu-

k-uunottamatta kuntia, ulkoiset osa-alueet ovat suurehkoja kunta- 

ryhmiä. Seuraavassa esityksessä käytetään osa-alueesta pää-asi-

assa nimitystä kunta. 

Tutkimusalueen muodostumiseen ja valintaan ovat vaikuttaneet 

pääasiallisesti seuraavat seikat: 

- Tieverkkosuunnitelman tarve on suuri valtateiden 3 ja 7 väli-

sessä sektorissa, mihin kaavaillaan mm. useita uusia tieyh-

teyksiä (Riihimäki-Oitti-Lahti, Lahti-Loviisa, Kouvola-Heinola 

jne.) jolloin tarvitaan analyyttisiä ennusteita nykyisen tien 

puuttumisen takia. 

- Malan tärkeimmät suumiittelutyöt sijaitsevat tällä alueella. 
. 

- Pokahirven alueella on kaikenlaatuisia kuntia, suurkaupunki-

agglomeraatioista vedenjakajapitäjiin, jolloin alue on mielen-

kiintoinen liikennemallj -tekyljjkftn kannalta. 

Syy, että kunnat valittiin osa-alueiksi, on käytettävissä ole-

van tilastornateriaalin sanelema. 
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2. VALMISTELUT 

2.1 I4atkojen jakomalli 

Työssi käytetty 'trip-distritution malli' on ns. Voorhees-tyyp--

pinen gravitaatiomalli. Sen yhtälö on 

i(dij)Tj 
= T1f(djj)Tj 	(i) 

jossa Tij 	matkat alueelta i alueelle j 

Ti = alueen i synnyttämä -t (generoimat) matkat, eli 

alueen i generointivoirna 

Tj 	alueen j puoleensa vetämät (atrahoimat) matkat, 

eli alueen j atraktiovoima etäisyysfunktion olles-

sa vakio 

dij 	alueiden i ja j painopisteiden välinen etäisyys 

f (dij) = etäisyysfunktion arvo ko. aluevälillä. Se ilmaisee 
etäisyyden vaikutuksen matkojen suuntautumiseen eri 

atraktioaluejjle. 

. 	lIallin (1) mukaan jaetaan siis alueen i generoimat matkat eri 

aluevälisiksi liikennevirroiksi vastaanottoalueiden atrahoimi en 

matkojen suhteissa. Mallia voidaan käyttää myös päinvastoin, 

jolloin alueväliset liikerinevirrat synnytetään jakamalla alueen 

atrahoimat matkat generoitujen matkojen suhteissa, eli 

Ti - rn 	J(dij).Ti - 	f(dij) Ti (2) 

Mallia varten on ohjelmoitu tietokoneelle Elliot 503 ohjelma, 

joka käy nimellä TVH-TRIP 466. Ohjelma pystyy toimimaan joko 

yhtälön (i) tai yhtälön (2) mukaisesti, tai molempien keskiarvona. 
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Sen kapasiteetin rajoilla min, ovat suurin osa-alueiden lukumäärä 

120 ja suurin matkaryhmien lukumäärä 10. 

Lähtötietoina tietokoneajoon sybtetään matkaryhmittäin osa-alu--

eiden generoirnat matkamäärät ja osa-alueiden atrahoimat matka- 

määrät, matkaryhmäkohtaiset etäisyysfunktiot, osa-alueiden pai-

nopisteiden koordinaatit aluevälisten etäisyyksien laskemiseksi 

(nämä voidaan haluttaessa antaa valmiina), osa-alueiden sisäiset 

etäisyydet sekä erinäisiä ohjelman toimintaa sääteleviä arvoja. 

Tulostus sisältää matkaryhmittäin osa-alueväliset liikenteet, 

osa-alueväliset liikenteet eri markaryhrnien summana, tästä las-

ketut osa-alueväliset edestakaiset liikenteet, halutulla kertoi-

meila esim. osa-alueväliset huipputuntiliikenteet, laskettujen 

matkojen liikennesuoritteet ja pituusjakautuman ym. 

2.2 Mallin selittäjien valinta 

Lähdettäessä soveltamaan trip distribution-mallia käytäntöin, on 

määritettävä 

- sopiva rnatkaryhniäjako 

• 	 - sopivat generointi- ja atraktiovoimien selittäjät 

- matkaryhmittäiset etSisyysfunktiot. 

Iatkojen suuntautumisen butkimiseksi oli käytettävissä erinäiset 

tvhn suorittamat tienvarsihaastattelut ja litin ja Kouvola - 

Luusankosken postihaastattelututkjmukset. 

2 .2. 1 Natkaryhmä jako 

NatkarybJyiäjao3sa pSädyttiin karkeaan menettelyyn, jossa saman 

autolajin havaitut matkat käsiteltiin yhdessä riippumatta matkan 

laadusta tai tarkoituksesta. Sen sijaan atraktiopäässä käytet- 
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tim eri selittäjiä liikenteen puoleensavetäjinä, jolloin syn-

tyi eräänlainen matkaryhmäjako. Käytettävissä olleissa tutkimuk-

sissa esiintyy matkaryhmäjako. Tätä matkaryhmäjakoa ei kuiten-

kaan ole tässä työssä käytetty hyväksi lähinnä seuraavista syis-

tä: Monipuolinen matkaryhinäjako vaatisi useita selittäjiä ollak-

seen tarkoituksenrnukainen. Nykytilanteessakmn tuottaa sopivien 

kunnittaisten tunnuslukujen selville saaminen IPokahirven kokoi-

sella alueella vaikeuksia, ainakin se on työlästä. Tienvarsi-

haastattelussa havaitut liikennevjrrat ovat verraten pieniä, jo- 

• 	
ten satunnaiset tekijät olisivat tulleet merkittäviksi. 	Mut- 

ta varsinainen syy matkaryhnä jaon yksinkertaistamiseen on maan-

käyttöennustejden oleinattomuus. VST:n kunnit -tainen väkiluvunke-

hitys on ainoa koko alueen peittävä valmis ennuste. Seutukaa- 

voittajilla on eräitä omia, lähinnä mitoitustarkoituksia varten 

laadittuja ennusteita, mutta ne käsittelevät "Pokahirven" kan-

nalta pieniä alueita. Työssä tarpeelliset ennusteet oli yleensä 

hankittava itse joten ennustetietojen tarve rajoitettiin vähäi- 

seksi. 

2.2.2 Generoinnin ja atraktion selittäminen 

Kunnan generointivoimana käytettiin suoraan kunnan omien autojen 

tekemien matkojen määrää. Tämä saadaan kertomalla autolajeittain 

kunnan autokanta vastaavalla kunnalle ja autolajille ominaisella 

keskimääräisellä matkatuotosluvulla matkaa/auto. vrk. 

Atraktiovoiman selittäminen on edellistä paljon vaikeampi asia. 

traktjovoimahan olisi vastaavasti suoraan alueen vastaanottamjen 

matkojen määrä, mutta mikä tämä arvo milläkin alueella on nyt ja 

tulee ennus -tevuonna olemaan onkin sitten jo monimutkaisempi asia 
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kuin generoitujen matkojen määrittäminen. Tuntuu ilmeiseltä, ettei 

matkojen määrää atrahoitujen matkojen kohdalla voida johtaa alueen 

autokannasta. Atraktiovoiman selittäjän on pystyttävä ilmentämään 

niitä syitä, jotka aiheuttavat sen, että suuri osa jonkin alueen 

generoimista matkoista atrahoidaan saman alueen sisällä ja että 

ulkopuolisilta alueilta, jopa hyvin kaukaakin, suuntautuu matkoja 

tälle alueelle. 

Atraktiovoiman selittäjinä tutkittiin erilaisia asukas- ja työ-

paikkalukuja. Asian lähempi tarkastelu suoritettiin etäisyysfunk- 

• 	tioiden selvittämisen yhteydessä. Kuten vähän myöhemmin ilmenee 

tarkemmin, rakennettiin etäisyysfunktioita siten, että jonkin 

kunnan toiseen kuntaan generoimat matkat jaettiin atraktiokunnan 

atraktiovoiman selittäjällä. Tällöin jonkin kunnan muihin kuntiin 

generoimat matkat voitiin esittää etäisyyden funktiona täysloga-

ritmiselia asteikolla järkevänmuotoisena pistejoukkona, jolle 

sitten laskettiin regressiokuvaaja. Tällöin näyttää siltä, että 

mitä parempi regressiofunktion korrelaatiokertoimen arvo on, sitä 

paremmin atraktiovoima pystytään hallitsemaan mateinaattisesti, ts. 

• sitä parempi on käytetty atraktiovoiman selittäjä. Käytännössä 

ei asia kuitenkaan ollut aivan selvä. Erilaiset häiriötekijät 

aiheuttivat asiaan epäselvyyttä. Näitä ovat havaintopisteiden 

niukkuus, jokin huono arvo suuntaan tai toiseen, logaritmisuus jne. 

Henkilöautojen atraktiovoiman seli -ttäjiksi valittiin asukasluku 

sekä kaupan, liikenteen ja palvelusten työpaikkaluku (klp-työpai-

kat). Tosin tiedettiin, ettei asukasluku kuntajaon puitteissa ole 

erikoisen hyvä arvo liikenteen kuvaajaksi, sillä se ei pinta-alo-

jen vaihdellessa pysty huomioimaan tarpeeksi kuntien kehittynei-

syyseroja. Klp-työpaikkaluku on tässä mielessä parempi suure. Ver- 
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tailumielessä asukasluku otettiin kuitenkin toiseksi atraktio-

voiman selittäjäksi., vaikkakin pienemmällä osuudella kuin kip-

työpaikkaluku. Tästä lisää myöhemmin. Vertailtaessa keskenään 

kummallakin selittäjällä laskettujen etäisyysfunktioiden korre-

laatiokertoimia (R) liitteessä 2 todetaan, ettei ainakaan silmä-

märisesti voida tämän perusteella sanoa toisen tai toisen ole-

van parempi selittäjä. Tilastollisesti ei korrelaatiokertoimia 

ole tosin testattu keskenään. Näyttää siltä, että äskenmainitut 

häiriötekijät vaikuttavat asiaan, sillä tuntuisi luontevalta, 

että hyvän aineiston kohdalla klp-työpaikkaluvulla saataisiin 

parempi korrelaa -tjokerrojn kuin asukasluvulla. 

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen atraktiovoiman selittäjäksi 

otettiin pelkästään asukasluku. Oli ilmeistä, ettei ainoastaan 

yksi matkaryhmä riitä tavara-autoliikenteen selvittämiseksi. Oli 

kuitenkin mandotonta sommitella vähäisistä havainnoista ja pie-

nistä liikennevirrojata hyvää tavara-autoliikenteen matkaryhmä-

koostumusta. Parempia selittäjiä odottaisi löytyvän kaupan, teol-

lisuuden ja rakennustoiminnan tilastoista. Nykyhetken kuvausta 

varten näitä tietoja olisikin rajoitetusti saatavissa, mutta ne 

eivät riitä kuntakohtaisten ennusteiden perusteeksi. Asukaslukua 

yksin päätettiin kokeilla selittäjänä, koska se etäisyysfunktioi-

den yhteydessä näytti pystyvän jollakin tavalla selittämään ko. 

autolajien liikenteitä. 

2.3 Etäisyysfunktioiden muodostaminen 

Etäisyysfunktiojden tutkiminen osoittautui tässä työssä sangen 

hankalaksi ja aikaavieväksi osaksi, "Pokahirven" työssä tarpeel-

listen funktioiden etäisyysalue tuli olemaan parista kilometristä. 

ylöspäin aina satoihin kilometreihin asti. Funktioiden rakentelus- 
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sa käytettiin hyväksi aiemmin mainituissa liikennetutkimuksissa 

havaittuja aluevälisiä liikennevirtoja. Seuraavassa esitetään 

käytetty etäisyysfunktioiden laskemismenetelmä. 

Tievarsitutkimuksissa ovat kuntien väliset matkat kolmessa ryb-

mässä auton kotipaikan mukaan, nimittäin 

la Kotipaikkana lähtökunta 

2. -"- 	määräpaikkakunta 

3. muu kunta 

Natkojen generointi- ja atraktiopaikat määriteltiin siten, että 

matka katsotaan generoiduksi kotipaikalla ja atrahoiduksi muual-

la riippumatta siitä mihin suuntaan ajo on suoritettu. Tämän 

ajattelun mukaan ryhmän 1 matkat generoidaan lähtökunnassa ja 

atrahoidaan määräpaikkakunnassa. Ryhmän 2 generointikunta taas 

on tulokunta ja atraktiokunta on lähtbkunta. Ryhmän 3 matkat 

jaettiin kahteen edelliseen ryhmään näiden suhteessa, jolloin 

lisäyksen ajatellaan vastaavan niitä matkoja, jotka generointi-

kunnan autot ovat tehneet samaan aikaan vieraiden kuntien välil-

lii ryhmän 3 kaltaisina matkoina. Etäisyysfunktiotarkastelussa 

käsiteltiin sitten näin kasvatettuja kunnan omien autojen kaik-

kun muihin kuntiin tekemiä matkoja, siis k.o. kunnassa gene-

roituja matkoja. Mallin (1) mukaan kuntainväli€ten matkojen 

syntymiseen vaikuttaa kuntien generointivoima, atraktiovoima 

ja kuntainvälinen etäisyys. Generoidu -t matkat jaettiin kuntien 

atraktiovoiman selittäjällä, jolloin atraktiovoima eliminoitui 

pois. Tämän jälkeen tietyn kunnan generointikyky mielivaltaiseen 

tulokuntaan nähden voitiin kuvata kuntainvälisen etäisyyden 

funktione. kaksidimenejonaalisessa avaruudessa. Etäisyydet mitat- 

tim maanteitse ja riippuvuus esitettiin täyslogaritmisella pape- 
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rilla. Ajateltaessa jonkin kunnan autojen tekemiä matkoja kaik-

kun muihin kuntiin, on selvää, että on olemassa koko joukko sti-

laisia kuntia, joihin matkoja ei tapandu läheskään joka päivä 

eikä edes joka viikko. Määräpaikkatutkimukset perustuvat lyhyen 

ajan haastatteluihin. Muunnettaessa niissä havaittu liikenne 

KVL :ksi, tulee generointikunnan joihinkin kuntiin lähettämä mat-

kamäärä liian suureksi eräät kunnat taas jäävät täysin ilman 

matkoja, vaikkei edellisen perusteella asia todellisuudessa ole-

kaan näinä Tämän virheen poistamiseksi meneteltiin niin, että 

• 	
atraktiokunnat käsiteltiin yksitellen niin kauas, kunnes "nolla- 

kuntia" ilmeni. Tästä eteenpäin sopivien etäisyysrajojen välissä 

esim. 50 ja 60 km:n välillä generointikunnasta olevat kunnat 

yhdistettiin niin, että näiden kuntien yhteisesti atrahoima 

KVL :ää vastaava matkamftärä jaettiin kuntien atraktiolukujen 

summalla. 

Täyslogaritmiselle paperille piirrettyyn pistejoukkoon sovellet-

tim kandentyyppis -tä funktiomuotoa, joista ensimmäinen on normaa-

limuotoisena 

. 	
y=a.x 	 (3) 

jossa 	y 	alueen jollekin toiselle alueelle generoimat 

matkat/atraktioalueen atraktiovoima 

x = aluevälinen etäisyys 

a ja 13 ovat vakioita 

Yhiiilä iogaritmoituna 

y' 	+( 	 (3a) 

jossa 	y' = in y 

= in x 

O= lna 

(3= - 
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Täyslogaritrnisessa avaruudessa kuvattuun pistejoukkoon sovellet-

tim yhden riippumattoman muuttujan lineaarista regressioanalyy-

sid jolloin päästiin yhtälöbn (3a), josta edelleen yhtälö5n (3) 

(Vrt. liite 2) 

Toinen etäisyysfunktiotyyppi on sama, jolla m.m. Ruotsissa Gävien 

tutkimuksessa on tehty useita matkaryhmäkohtaisia lyhyiden matko-

jen etäisyysfunktioita. 

Se kuuluu 

= a' e_b( 	
X)2 	

(4) 

jossa y ja x ovat samat kuin edellä 

b ja c ovat vakioita 

Yhtälö logaritmoituna 

y t  =o+ 1 x 1  +f 2x2 	(4a) 

jossa 	y' 	in y 

]n x 

= (in x) 2  

cl = in a-b (in c)2 

= 2b in c 

. 	f2 

Tällä kertaa pistejoukkoon sovellettiin yhden riippumattoman 

muuttujan epälineaarista regressioanalyysiä. (Vrt. Hald: Statistio-

al Theory with Engineering Applications, 5. painos, ss. 649-651,) 

Täten päästiin yht1ön (4a) avulla normaalimuotoiseen etäisyys-

funktioon (4). (Vrt. liite 3a) 

Reressiolaskenna -t suoritettiin pääasiassa tietokoneella. Tar-

kastelun alaisina olivat henkilöautojen etäisyysfunktiot sekä 

yhdess. kuorma- ja pakettiautojen etäisyysfunk -t.iot. Kummassakin 
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tapauksessa tehtävä muodostui sikäli 2-osaiseksi, että mp-tutki-

musten aineiston etäisyysalue oli keskimäärin välillä 15 - 150 k: 

josta lyhyempiä etäisyyksiä tutkittiin litin ja Kouvola - Kuusan-

kosken antaman informaation avulla. Korrelaatiokertoimella arvos-

tellen saatiin pitemmillä etäisyyksillä yleensä muotoa (3) ole-

vaa funktiota käyttäen parempi selitettävyys kuin funktiolla (4). 

On tosin muistettava, että korrelaatiokerroin on laskettu logarit-

meista 9  se ei siten vastaa matkojen määrän ja etäisyyden todel-

lista riippuvuutta. Liitteessä 2 on esitetty eräitä yhtälön (3) 

. 	mukaisia henkilöautojen etäisyysfunktioita, toisessa kuvassa 

atraktiovoima on selitetty asukasluvulla, toisessa klp-työpaikka-

luvulla. Systemaattisia eroja ei kuvien välillä näytä olevan. Ku-

ten jo aiemmin mainittiin on korrelaatiokertoimen arvo samalla 

kunnalla melkein samansuuruinen molemmilla selittäjillä. Ekspo-

nentin b arvo vaihtelee jonkin verran paikasta toiseen. Se on 

samalla funktiosuoran kulmakerroin täyslogaritmisella asteikolla. 

Vakio a taas kuvaa alueen generointivoiman suuruutta, t.s. ku-

vassa se ilmenee kuvaajan korkeusasemana. Lyhyillä etäisyyksil-

lä on funktiotyyppi (4) käyttökelpoisempi kuin (3). Liitteessä 

• 

	

	3a on eräille litin kylille näin laskettuja regressiokuvaajia 

havaintopisteineen asukasluvulla selitettyinä. Kuten huomataan 

on eri kuvaajia laskettaessa käytetty havaintopisteiden lukumäärä 

sangen pieni. Tämä on valitettava asia, koska silloin yhdellä 

ainoalla huonolla pisteellä saattaa olla suuri vaikutus funktion 

muotoon. Liitteessä 3b on nämä funktiot esitetty samassa kuvassa. 

Vasemmassa kuviossa oikealla paikallaan, oikeassa siten, että eri 

alueet saatettu generointivoimaltaan samanveroisiksi muuntaen 

vakion a arvoa asukasluk-ujen suhteilla. Asukasluku on tässä huo-

no arvo, generointivoimaa kuvaisi tietenkin alueen autokanta pal- 
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jon paremmin. Asukaslukua on käytetty, koska kylittäisissä auto-

kannoissakin oli rekisterisekavuuksien takia puutteellisuuksia 

ja tämä vertailu haluttiin kuitenkin tehdä. Silti tälläkin taval-

la kuvaajat ovat menneet aika hyvin kasaan. Murheelliselta näyt-

tää sen sijaan kuvaajien yipässä, jossa parvi hajoaa, ja jossa 

erot ovat logaritmisuudesta johtuen suuria. Kouvola - Kuusankos-

kelta on tehty vastaavia ala-alueittaisia funktioita. Niitä ei 

kuitenkaan esitetä nyt, koska tarkoituksena on vielä tarkentaa 

tuloksia nimenomaan huipun osalta ja selvitellä aineistoa matka- 

• 
Kuten jo on mainittu käsiteltiin paketti- ja kuorma-automatka -t 

yhdessä. Etäisyysfunktiotarkasteluissa otettiin käyttöön ns. 

kuorma-autoyksikkö, jonka muodostaa joko 2 pakettiautoa, 1 kuor-

ma-auto tai 0.5 perävaunullista kuorma-autoa. Kuorma- ja paketti-

automatkat muutettiin kuorma-autoyksikkömatkoiksi, joita atraktio-

päässä selitettiin asukasluvulla. Liitteessä 4 on muutama täl-

lainen keskimääräisfunktjo. Liitteissä 5a ja 5b on kuorma-autoil-

le piirrettyjä litin kylien etäisyysfunktioita. Eri funktiot ero- 

• avat toisistaan enemmän kuin henkilöautoilla, mikä ainakin osaksi 

johtuu siitä, että asukasluku on huono kuorma- ja pakettiautolii-

kenteen selit -täjä, toisaalta jo näiden autolajien käsitteleminen 

yhdessä saattaa synnyttää alueellisia eroja. 

Tutkittaessa mandollisuutta yhdistää erikseen laskettuja lyhyiden 

ja pitkien etäisyyksien funktioita, tultiin siihen tulokseen, ettt. 

yhdistäminen käy parhaiten graa±'isesti, mutta että muotoa (4) ole-

va yhtälö ei pysty kovin hyvin esittämään syntynyttä kuvaajaa. 
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3. 	MALLIN TESTAAMINEN 

Valittua matkojen liikennevirtamallia testattiin 'Pokahirvent' 

alueella laskemalla sen avulla KVL-65:ttä vastaavat osa-alue-

väliset matkat ja vertaamalla näitä eri yhteyksissä havaittui-

hin liikennemääriin. 

Hallissa käytettävien arvojen saamiseksi jouduttiin keräämään 

seuraavat tiedot. Generointivoijenlaskemista varten 

- osa-alueiden autolajeittaiset autokannat vuoden -65 

lopussa 

- KVL:ää vastaava autolajeittainen keskimääräinen matka-

tuotosluku matkaa/auto • vrk. 

Atraktiovoim±en laskemista varten 

- osa-alueiden asukasluvut vuoden lopussa 

- osa-alueiden klp-työpaikkaluvut vuoden lopussa. 

Vuoden -65 lopun viralliset kunnittaiset autokantatiedot ilmestyi-

vät niin myöhään tänä vuonna, ettei niitä päästy käyttämään täs-

sä työssä hyväksi. Nämä tiedot jouduttiin siten arvioimaan ker-

tomalla v. -64 kunnittaiset autokannat vastaavan läänin autola- 

• 	jeittaisella 

3.1 TIatkatuotoslukujen määrittäminen 

Henkilöautojen matkatuotoslukujen määrittämiseksi oli käytettävis-

sä erinäisiä insinööritoimistojen ja tvh:n suorittamien tutkimus-

ten antamia lukuja. Nämä tutkimukset koskivat lähes yksinomaan 

kaupunki seutuja, ne oli tehty eri tavoilla eri vuodenaikoina 

ja niiden antamat tuotosluvut vaihtelivat huomattavasti. 



. 
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Seuraavassa taulukossa esitetän muutamien paikkakuntien luku- 

arvo ja 

Paikka Tutkimus- Matkaa/ha.vrk Tutkimuksen 
_______________ aika ______________ suorittaja 

Tampere 8.9.61 4.83 TVH 

Kemi 25-27.11.64 3.19 lIns.tsto Viatek 

Joensuu 15-17. 	5.65 4.67 - 	 - 

Varkaus 18-20. 	5.65 4.18 - 	 - 

Kokkola - 	 - 4.57 - 	 - 

Iisalmi 15-17. 	6.65 4.83 - 	
1 	- 

Kouvola 24-30.10.65 4.13 TVH 

Kuusankoski - 	 - 3.89 TVH 

Edellisten k.a. _______________ 4.29 _________________ 

Harjavalta 25-29.10.65 3.97 Viatek 

litti 6-12. 	8.65 4.08 TVH 

Näiden lisäksi käytettävissä oli ins.tsto Pentti Polvisen tutki-

muksissaan saarnia arvoja. Näihin sisältyivät vain yli 0.5 km:n 

pituiset matkat, jolloin tuotokset olivat välillä 2.0 - 3.9 

matkaa/ha •vrk. 

litti oli ainoa paikka, mistä saatiin tavallista maalaiskuntaa 

koskeva selvitys. Tutkimuksessa selvitettiin erikseen maanvilje-

lijiiden ja muun väestin matkatuotokset 

maanviljelijät 3.68 matkaa/ha •vrk 

muut 	 4.40 	- 1 - 

keskim. 	4.08 	- 	- 

Natkatuotosluk-ujen muuntaminen KVL:ää vastaavaksi oli kaupunkien 

osalta tehtävä arvioimalla, maalaiskun -tien kohdalla käytettiin 
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normiehdotusten KVL-muuntkertoimia. Taksit eivät ole mukana 

ylläolevissa luvuissa ne huomioitiin lopullisissa KVL-65 matka-

tuotosluvuissa muutaman %n lisäyksenä. Seuraavassa ne henkilö-

autojen matkatuotokset, mitä käytettiin laskettaessa mallilla 

KVL-65:n matkoja 

maalaiskuntien maa- ja metsdtalousväestön autot 3.1 matkao,i 
ha.vrk 

maalaiskuntien muut autot 	 3.7 - 	 - 

kaupungit ja kauppalat (^ Helsingin mik) 	4.1 - 	 - 

Henkitöautokannan jakaminen maalaiskunnissa eri väestöryhmien 

kesken suoritettiin ammatissa toimivien suhteissa. On ilmeistä, 

ettei auton käyttö ole näiden ryhmienkään sisällä tasaista "Poka-

hirven kokoisella alueella, mutta asian selvittämiseksi ei ole 

olemassa tarpeellisia tietoja. 

Kuorma- ja pakettiautojen kohdalla on paikallisten olojen vaiku-

tus vuorokautiseen matkatuotokseen uskottavasti vielä suurempi 

kuin henkilöautoilla. Näiden autolajien matkatuotoksiksi KVL-65-

ajoon valittiin pelkästään Kouvola - Kuusankosken ja Titin tieto- 

. 	 jen nojalla 

pa 	7.0 matkaa/auto • vrk 

ka ipv 12.0 	- 	 - 

ka+pv 	8.0 	- 	 - 

3.2 V. 1965 kunnittaisten asukas- sekä kaupan, liikenteen ja palvelun 

työpaikkalukuj en määrääminen 

Kunnittaise -c asukasluk-utiedo -b v. -65 lopussa otettiin tilastolli-

sen päätoimiston arviosta maassa asuvaksi väestöksi 1.1.1966. 

Klp-työpaikkojen arvioiminen osa-alueittain tapahtui seuraavasti. 

Koko ammatissa toimivan väestön (atv.) määrä laskettiin kaavalla 
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A 65 	(M. A + Na• B + Nt c) - V65 

A 65  = atv v.65 lopussa 

N 	= 15 v. täyttäneideri miesten osuus koko väestöstä 

A 	= 	 - 	!' 	- miesten työvoimaosuus 

N = 	- 	" 	- 	naimisissa olevien naisten osuus 

koko väestöstä 

B 	= 15 v. täyttäneiden naimisissa olevien naisten työvoimaosuus 

Nt = 	- 	" 	- 	naimattomien naisten osuus koko väestöstä 

C 	= 	- 	" 	- 	- 	- 	työvoimaosuus 

• 	
= väkiluku v. 65 lopussa 

Luvut M9 Na  ja  Nt  saatiin tilastoalueettaisina tietoina. Tilas-

tollisen päätoimiston julkaisusta n:o 41: "Tilastollinen väestö- 

ja ruokakuntaennuste vuoteen 1990 saakka." Arvot A, B ja 0 saa- 
tutkimus 

tim Työrnarkkinoimiston julkaisusta: "Ammatissa toimivan vä- 

estön ennuste vuoteen 1990". Tämä on koko maan ennuste kuitenkin 

niin 9  että kaupunkien ja maalaiskuntien kehitys on arvioitu erik-

seen. Klp-osuus ammatissa toimivista v. 65 määriteltiin suoravii-

vaisella ekstrapolaatiolla vuosien -50 ja -60 arvoista. Työpaikk-

jen suhde ammatissa toimivaan väestöön oletettiin samanlaiseksi 

kuin v. -60 väestölaskennassa. Kuntien atrahoimat matkamäärät 

saatiin jakamalla kaikkien kuntien generoimien matkojen summa 

kuntien asukaslukujen tai klp-työpaikkojen suhteissa. 

3.3 	Eiäisyysfunktiot 

Henkilöautomatkojen etäisyysfunktioksi valittiin funk±io 

y = 1 .0. 

Vakiolle a annettiin arvo 1.0, koska se supistuu laskuissa pois, 

ollen siten merkityksetön. Eksponentti -3.0 on keskimääräinen 

regressiolaskujen antama arvo. Funktiotyyppiin (3) päädyttiin9 
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koska t?Fokahirv essä esiintyvät etäisyydet oliva -t pienimmillään- 

km kilometrien luokkaa ja tätä funktiotyyppiä oli tutkittu juu-

ri pitkillä etäisyyksillä. Tavallisten kuorma-autojen ja paket-

tiautojen funktio oli sama kuin henkilöautoilla. Perävaunulli- 

sula kuorma-autoilla eksponentiTtle annettiin arvo -1.5. 

3.4 Kuntainväliset ja kuntien sisäiset etäisyydet 

Osa-alueväliset etäisyydet saatiin lasketuksi koneajon yhteydessä 

osa-alueiden painopisteiden koordinaateista. Linnuntie-etäisyydet 

muutettiin vastaamaan maantie-etäisyyksiä käyttämällä korjaus- 

kerrointa 1.27. Osa-alueiden sisäiset etäisyydet ja eräät poik-

keukselliset etäisyydet (Fäijänteen puolelta toiselle) annettiin 

koneelle valmiina. Osa-alueille annettava sisäinen etäisyys on 

riippuvainen ensinnäkin käytetyn etäisyysfunktion muodosta, toi-

seksi se on riippuvainen siitä, millainen asema alueella on veto-

voimakentässä. Monet eri tekijät määräävät jonkin alueen sisäisen 

liikenteen osuuden koko generoidusta liikenteestä. Osa-alueiden 

suuresta koosta johtuen on oikean arvon saaminen sisäiselle etäi- 

S
syydelle erinomaisen tärkeä asia, koska se yleensä on lyhin alue- 

välisistä etäisyyksistä ja sillä on siten mallissa hyvin suuri 

paino etäisyysfunktion eksponentin ollessa -3.0. 

On todettava, ettei käytetty. kaksoislogaritmiasteikolla suorana 

kuvautuva etäisyysfunktio ole luonnonmukainen. Sen arvo lähenee 

tiäretöntä etäisyyden pienetessä. nollaan. Tämähän ei pidä paikkaan-

sa, kuten edellä huomattiin (Vrt. liite 3). Käytettäessä tätä 

funktiota joudutaan kuntien sisäisille etäisyyksille antamaan 

keinotekoisia, todellista suurempia arvoja, jottei kunnan gene-

roima liikenne atrahoituisi kaikki omaan kuntaan. 
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Ensimmäisessä kokeiluluontoisessa ha-ajossa käytetty sisäinen 

etäisyyo laskettiin kaavalla 

= 
jossa 	d 5 	sisäinen etäisyys (km) 

Amp = inaapinta-ala 	(km 2 ) 

iTämä etäisyydet olivat kaupunkien osalta ehdottomasti liian 

pieniä. Ajon tulosten tarkastelun nojalla etäisyyksien laske-

misperusteita muutettiin siten, että sisäiset etäisyydet las-

kettiin myös kaavalla 

• 	= 3.ft 

jossa 	At = kunnan taajamapinta-ala (km 2 ) 

Näistä kandesta arvosta otettiin mallissa käytettäväksi sisäi-

seksi etäisyydeksi yleensä suurempi. Poikkeuksen muodostivat 

voimakkaan naapurin vierellä kehittyneet kunnat, esim. Espoo ja 

Helsingin mik, joissa, yllättävää kyllä, pienempi arvo antoi 

paremman tuloksen. Jälkimmäisessä ajossa käytetyt alueiden sisäi-

set etäisyydet esitetään liitteessä 6. 

3.5 KVL-65 tietokoneajot ja niiden liikennevirtojen vertaaminen ha- 

• 
Ensimmäisessä ha-ajossa, "POIKA 01", oli 3 matkaryhmää, joilla 

selitettiin 20, 40 ja 40 % kokonaisliikenteestä. 20 % 	seli- 

tettiin atraktiopäässä asukasluvulla, loput 80 % klp-työpai-

koilla. Asukasluku- ja toinen klp-mnatkaryhmä jaettiin mallin 

(i) mukaan, toinen klp-matkaryhmnä mallin (2) mukaan. Sisäisten 

etäisyyksien tarkistamisen jälkeen samalla matkaryhmäjaolla 

suoritettiin tietokoneajo  MPOKA 03". Tämän ajon eri osa-alue-

väleille antamien matkojen paikkansapitävyyttä selvitettiin 

- laskemalla osa-alueiden sisäisen liikenteen %-osuus 

alueen koko generoidusta liikenteestä. Arvioitiin 

suuruusluokan oikeus. 
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- vertaamalla ajossa saatuja matkamääriä liikennetut-

kimusten antamiin vastaaviin arvoihin. 

- sijoittamalla ajossa saadut liikennevirrat tieverkolle 

eräisiin tarkistuspisteisiin ja vertaamalla poikkileik- 

kausten liikennemääriä yleisen liikennelaakennan anta- 

mun KVL-65 arvoihin. 

Ensimmäinen kohta on samaa kuin käytettyjen sisäisten etäisyyk-

sien oikeuden arvioiminen. 

Mallilla saatujen matkojen ja liikennetutkimusten vertailussa ii- 

• 	meni ensinnäkin, että malli antoi jostakin generointipaikasts lii- 

kennettä useampaan atraktiopaikkaan kuin tienvarsitutkimus. Tämä 

johtuu osaksi siitä, jo todetusta seikasta, että tienvarsitutki-

muksessa on liiaksi "nollakuntia", osaksi mallin luonteesta. Osa- 

aluevälisessä liikenteessä oli lasketun ja havaitun liikenteen 

välillä suuriakin prosentuaalisia eroja puoleen ja toiseen, inut-

ts samanlaisia heittoja esiintyy runsaasti myös vertailtaessa kah- 

ta määräpaikkatutkimusta keskenään. Merkillepantavaa oli, että 

naapurikuntien väliset matkat eivät yleensä eronneet havaituista 

muutamaa kymmentä prosenttia enempää. 

Aluevälisissä matkoissa olevia eroja •li tiedetty odottaakin, 

sen sijaan oli mielenkiintoista nähdä, minkälaiseksi muodostuu 

mallin antama liikenne tieverkolla, missä liikenne koostuu lukui-

sista liikennevirroista. Aluevälisten matkamäärien sijoittelemi-

nen tieverkolle suoritettiin käsin pisteittäin, joita oli 11. 

Jokaisessa pisteessä mallin mukainen liikennemäärä jäi pienemmäk-

si kuin yleisen liikenrielaskennan mukainen KVL-65-arvo.  Erot oli-

vat 0:n ja -40 %:n välillä keskiarvon ollessa -21.9 ± 3.7 %:a 

havaitusta liikenteestä laskettuna. Virheen keskihajonta oli ± 12.3%. 
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Näiden vertailupisteiden sijainti ja pisteissä havaitut ja las-

kemalla saadut ha-liikeimevirrat on esitetty liitteessä 7 a. Sa-

maan liitteeseen on piirretty seuraavan henkilöautojen KVL-65--

ajon, "FOKA 06:n", vastaavat arvot. Poikkileikkauspisteiden li-

säksi verrattiin Helsingin seudun ja Landen kehillä laskemalla 

saatuja kehäliikenteitä havaittuihin. (Helsingin seutuun katso-

taan tässä yhteydessä kuuluviksi Helsinki, Espoo ja Kauniainen, 

Helsingin mik, Sipoo, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava se-

kä Vihti.) Näissä kehävertailuissa oli tulos samansuuntainen ja 

• 	-suuruinen kuin edellä. Liitteessä 7b on sekä poikkileikkaus- 

että kehävertailut esitetty pylväsdiagrarnmeina. Kuviossa ovat 

mukana myös 'F0KA 06:n" tulokset, joista lisää jäljempänä. Liit-

teessä 7c on esimerkki liikenn.evirtojen sijoittelusta pisteessä 

4 9  joka on valtatiellä 12 litin ja Nastolan rajalla. 

Laskettujen ja havaittujen liikennemäärien välisiin eroihin voi-

daan nimetä eri syitä. Osa-aluevälisten matkojen erimerkkisiin 

eroihin on tärkeänä syynä sopivien, osa-alueettaiset erikoisomi-

naisuudet huomioivien matkaryhmien ja vastaavien etäisyysfunktioi-. 

den puute, toisena alueiden painopisteiden huono sijainti, kolman-

tena vertailuun käytettyjen määräpaikkatutkimusten mandollinen 

epäluotettavuus ja neljäntenä se, ettei matkan pituutta käytettä-

essä tien laatua ja nopeutta, eli kuntien ajallista läheisyyttä 

voida huomioida. Tieverkolle sijoitellun liikenteen pienuus johtu-

nee ensiksi siitä, että alueiden sisäiset etäisyydet olivat epä-

varmoja, joten alueiden ulkoisen liikenteen osuudet saattoivat 

olla virheellisiä. Toinen syy tähän on, ettei malli synnyttänyt 

suhteellisestikaan riittävästi keskusten välistä pitkämatkaiste 

liikennettä. Tämä taas johtuu siitä, että matkaryhmäjako ei huomi-

oinut tarpeeksi kesk-usten voimakasta asemaa painovoimakentässä, 
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että käytetty etäisyysfunktio saattoi olla keskusten välistä 

liikennettä ajatellen liian jyrkkä, ts. eksponentin arvo liian 

suuri ja että linnuntie-etäisyyskorjauskerroin 1.27 on liian 

suuri keskusten välisille suorille tieyhteyksille, jolloin kes-

kukset joutuivat mallissa todellista kauemmas toisistaan. Kol-

mantena syynä tieverkon liikenteen pienuuteen on, että käytetyt 

matkatuotosluvut ehkä olivat liian aihaisia. 

Tietokoneajosta saatujen suorite-arvojen perusteella laskettiin 

. 	vielä ha-kohtaiset vrk- ja vuosisuoritteet. Kaikkien alueiden 

generoiman liikenteen suoritesummasta laskettu auton keskimää-

räinen ajosuorite oli 77.7 km, josta vuodessa tulee n. 28 400 lan. 

Jätettäessä huomioimat -ba tärkeimmät liian suuren sisäisen etäi-

syyden omaavista alueista 1, 25, 41, 81, 82, 84, 88 ja 91 - 100 9  

aleni vrk-suorite 50.8 krn:iin, josta laskettu vuosisuorite on 

n. 18 500 km. 

Tietokoneajon "FOKA 03' antamien liikennemäärien jäätyä kaikissr 

tieverkon vertailupisteissä, samoin kuin myös Helsingin seudun 

. 	ja Landen kehillä, syetemaattisesti havaittua liikennettä pienem- 

mäksi, suoritettiin vielä yksi KVL-65 ajo. Sen tarkoituksena 

oli saada mallilla lasketut liikenriemäärät äskeistä lähemmäs 

havaittuja. Lähentymiseen pyrittiin kandella tavalla. Kuten 

edellä mainittiin, oli lasketun liikenteen ero havaitusta keski-

määrin n. -20 %. Tämän virheen korjaamiseksi matkatuo -tosluvut 

kerrottiin 1 ,2:lla, ts. alueiden generoimat ja atrahoirnat, läh-

tötietoina annetut matkamäärät kerrottiin 1,2:lla. Kuten myös 

todettiin, jäi keskus -ten välinen liikenne mallilla laskettuna 

suhteellisestjkjn liian pieneksi. Tätä virhettä pyrittiin elirni-

noimaan ottamalla mukaan eräänlainen korjausmatkaryhrnä, jolla 
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painotettiin keskusten merkitystä vetovoimakentässä. Matkaryh-

män osuus oli 20 -/o kokonaismatkamäärästä. Tämä 20 % kaikkien 

generoitujen matkojen summasta jaettiin kuntien kesken kip-tyb--

paikkojen suht9issa ja näin saatua lukua käytettiin tässä matka- 

ryhmässä sekä enerointi- että atraktiovoimana. Kauphnkien mer-

kitys liikennettä aiheuttavina alueina korostui tällä tavalla, 

koska niissä on klp-osuus suurempi kuin maalaiskunnissa. 

Muut tän-iän "POKA 06" ajon matkaryhmät olivat "POKA 03:n" matka- 

. 	 ryhmien kaltaisia. Toiset 20 y generoiduista matkoista selitet- 

tiin atraktiopäässä asukasluvulla ja loput 30 % + 30 % klp-työ-
paikkaluvulla. Kolme ensinmainittua matkaryhmää (20 %, 20 % ja 

30 %) jaettiin yhtälön (1) mukaan, viimeinen matkaryhmä (30 
yhtälbn (2) mukaan. 

Toinen, ehkä parempi tapa, nostaa liikennemääriä olisi ollut 

etäisyysfunktion kalibroiminen loivemmaksi verta ilupisteiden 

liikenteen matkojen pituusjakautuman avulla. 

"POKA 06" ajon tuloksia tarkasteltiin vertaamalla ajosta saatu-

• 	ja liikennevirtoja havaittuihin samoissa tieverkon pisteissä 

kuin edellä. 

Tulos parani huomattavasti kuten oli odotettukin. Liitteissä 75 

ja 7b on esitetty myös tämän ajon vertailu e.o. pisteissä v. 1965 

yleiseen liikennelaskentaan. 11 tiepoikkileikkauksen keskiarvo- 

virhe havaitusta on nyt -5.8 ̂  4.1 %. Virheen keskihajonta on 

-4- 13.6 . Helsingin seudun ja Landen kehien liikenteissä havaittu 

ero on myös hyvin lähellä tätä keskiarvoa. Materiaalissa esiintyy 

vielä muutama piste, jossa ero - 	 on melkoisen suuri. Näitä ei 

kuitenkaan enää lähdetty parantamaan. 
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F0KA 06:ssa" olivat kuntien sisäiset etäisyydet ja kahta kuntaa 

lukuunottamatta painopisteiden koordinaatit samat kuin "POKA 03:ssa. 

Tämän takia ei kuntien sisäisen ja ulkoisen liikenteen suhde "POKA 

06:ssa eroa ilmeisesti paljoa siitä mitä se oli "POKA 03:ssa". 

Uusinta-ajon tarkoituksena oli saada tieverkolla näkyvät liiken-

nevirrat oikeimmiksi, kuntainvälisen liikenteen parantamiseen ei 

kiinnitetty huomiota. 

Alueiden 2 ja 3, Espoon ja Helsingin mlk:n painopisteiden koordi- 

S 	
naatteja muutettiin jälkimmäisessä ajossa, jotta niiden ja Hel- 

singin välinen liikenne, joka "POKA 03:ssa" oli arviolta 2-kertaa 

liian suuri, olisi saatu lähemmäs oikeita lukemia. Koordinaatteja 

siirrettiin kauemmas Helsingistä. Tästäkin huolimatta Helsingin 

ja sen lähikuntien liikenne tuli liian voimakkaaksi, sillä Helsin-

gin kaupungin kehän liikenne on "POKA 06:n" mukaan n. 1.3-kertai-

nen havaittuun verrattuna, ja vähän kauempana ulosmenoteillä las-

kettu liikenne jää jo havaittua pienemmäksi (vrt, piste 10, liite 

7a). Tämä voidaan selittää Helsingin poikkeuksellisella voimakkuu- 

della ja käytetyllä etäisyysf'unktiolla, joka ainakin Helsingin 

osalta lienee liian jyrkkä. Osasyynä saattaa olla myös hyvin voi-

makas kollektiivisen lähiliikenteen osuus Helsingin ja sen naapu-

rikuntien välisessä liikenteessä. Tehdyillä koordinaattimuutoksilla 

on painovoimakentässä pääasiallisesti paikallinen vaikutus, niiden 

aiheuttama muutos ilmenee lähinnä vain mainittujen kolmen kunnan 

suhteissa. 

F0KA 06:nT perusteella lasketut suorite-arvot ovat seuraavat. Ko-

ko alueella oli henkilöautoa kohti laskettu vrk:n suorite 94  km 

joka on n. 20 % suurempi kuin edellä. Tästä laskettu vuosisuorite 

tekee n. 34 500 km/ha. Kun huomiotte jätettiin e.m. suuren sisäi- 
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sen etäis,yyden oinaavat alueet, oli vrk-suoritteen arvo 62.6 km, 

josta vuosisuorite on n 22 800 km. Tämä luku on myös n. 20 5 

suurempi kuin "POKA 03:ssa" Suoritteen kasvu seuraa suoraan 

tuotoslukujen suurentamisesta. Nämä suoritearvot tuntuvat suurab-

koilta, nykyisin keskimääräinen vuosisuorite lienee n. 15 000 km/ 

ha, mutta on muistettava, että ainoastaan tärkeimmät liian suurer 

sisäisen etäisyyden omaavista kunnista ja kuntaryhmistä karsit-

tim pois tarkastelusta. 

Liitteissä 8a, b, c, d ja e on jouako "LOKA 06:n" mistä - mihin 

matriiseja. Kaikissa matriiseissa ön liikennevirtojen yksikkö 

Ha-KVL-6 5. 

Liite Generoinnin selittäjä Atrahoinnin selittäjä Malli 

Ba Autokanta.tuotosluku Asukasluku 1 

8b Klp-työpaikat Klp-työpaikat 1 

8c Autokanta.tuotosluku - 	 " 	 - 1 

8d - 	 " - - 	 " 	 - 2 

8e Varsinainen KVL-matriisi=20+20+30+30% edellisistä 

Liitteet 8a-d ovat matkaryhmäkohtaisia matriiseja, jotka on 

kertoimilla muunnettu vastaamaan KVL:ää. Niistä voidaan vettiö 

johtopäätöksiä, mutta yksinään käytettynä ne tuskin vastaavat 

kovin hyvin havaittua liikennettä. Matriisi 8e on eri matka- 

ryhmien keskiarvomatriisi. Sen liikennemääriä verrattiin edellä 

yleisen liikennelaskennan arvoihin. 

Edellä esitettyjen tarkastelujen nojalla voitaneen mallilla las-

kettuja KVL-65 ha-matkoja pitää tässä tapauksessa melko tyydyttä-

vinä. 
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Samaa ei voida sanoa kuorma- ja pakettiautojen vastaavasta ajos-

ta. Näiden au -tolajien KVL-65 ajon antamat tulokset erosivat san-

gen paljon havaituista, ts. yksi ainoa matkaryhmä, missä asukas-

luku. oli selittäjänä ei pystynyt selittämään tarpeeksi hyvin 

riiden autolajien liikennettä. Koska näiden autolajien tarkaste-

luun tarvittava tilastomateriaali on liian puutteellinen, ei. kä-

sittelyä jatkettu niiden osalta pidemmälle. 

. 
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4. HENKILÖAUTOMATKOJEN ENNUSTE VIJOSILLE 1975 JA 1990 

Henkil5autoljjkenteen osalta suoritettiin inallilla kuntainvälisten 

matkojen laskerninen vv 1975 ja 1990. Ennusteajoissa käytettiin 

selittäjinä ja etäisyysfunktioina samoja arvoja kuin edellä KVL-65-

ajassa. Tietokoneajon lähtöarvoja varten oli osa-alueittain sel-

vitettävä ennustevuosina samat asiat kuin vuodelle -65, siis 

- asukasluku 

- klp-työpaikkaluku 

- ha-kanta 

- ha:n keskimääräinen vuorokautinen matkatuotosluk-u 

- sisäinen etäisyys 

'1.1 Ennustevuosien kunnittaisten asukas- sekä. kaupan, liikenteen ja 

palvelusten työpaikkalukujen määrittäminen 

Ennustev-uosjen osa-alueettaiset asukasluvut otettiin muuttoliike- 

arvioon perustuvina suoraan Valtakunnansuunnittelutoimiston jul-

kaisusta: "Laskelmia väestönkehityksestä Suomen kunnissa vv. 1960 - 

1990»' Siitä, miten klp-osuus ammatissa toirnivasta väestöstä tulee 

kehittymään, ei sen sijaan ollut käytettävissä valmista ennustetta. 

Suomessa on tiedossa tästä asiasta vuosien -50 ja -60 yleisistä 

väestölaskennoista saadut kuntakohtaiset arvot. Ruotsissa on suo-

ritettu useampia väestölaskentoje. pidemmän ajan kuluessa, mm. 

vv. -45, -50 ja -60. Mainittujen arvojen nojalla asiasta tehtiin 

likimääräinen ennuste seuraavasti. Ensinnä osa-aluekunnat jaettiin 

ryhmiin seuraavien kriteerien mukaan. Kriteerit ovat 

- väkiluvun muutos vv. 1960-1965 

- väentiheys v. 1965 

- taajama-aste v. 1960 

- maa- ja metsätalousväestön osuus ammatissa toimivista 

v. 1960 (käänteisenä) 

- klp-osuus ammatissa toimivista v. 1960 
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Kunkin kriteerin nojalla alueelle annettiin paino. Alueen painot 

surnrnattiin ja näiden summien suuruuden mukaan kunnat jaettiin so- 

piviin ryhmiin, joita tehtiin viisi. Kuntaryhmittely on esitetty 

liitteessä 9. Lähinnä Ruotsin erilaisten kuntien klp-osuuksien 

kehityksen perusteella eri kuntaryhmille määritettiin keskimääräi- 

set klp-kyllästysastee -t, joiksi valittiin pakosta hyvin pyöreät 

arvot 65, 55, 45, 35 ja alimmassa ryhmässä 25 %. Suomen vuosien 

-50 ja -60 tietojen avulla näille ryhmille konstruoitiin graafi-

sesti S.-käyrät kuvaamaan niiden klp-%:n kehitystä. Tämän ajattelun 

mukaan oletetaan alueen klp-osuuden ensin kasvavan hitaasti, kun-

nes sen kasvu elinkeinoelämän vilkastuessa voimistuu, ruvetakseen 

sitten taas hidastumaan tiettyä kyllästymistasoa lähestyttäessä. 

Liitteessä 10 on neljän alimman ryhmän käyrät, ylimmän ryhmän 

kandessa kunnassa kehityksen arvioitiin saavuttavan ennustetilan-

teessa kyllästymistason. Tässä karkeassa ennustemenetelmässä on 

tietenkin suuria heikkouksia, mutta se lienee sentään parempi kuin 

lineaarjseen kasvuun perustuvat arviot. Ulkoisilla osa-alueilla 

klp-osuuden kasvu arvioitiin erikseen, koska vaadittava tarkkuus 

on niiden osalta pienempi. Ennusteen mukaan olisi koko maan keskim. 

• 	
klp-osuuo v. 1990  n.  45 %, v. 1960 oli tämä luku 32.8 %. Suuruus- 

luokaltaan tämäntapaista otaksumaa tukee liite 11, jossa on 13 

Euroopan maan klp-%:n ja klp-%-muutoksen mukaan laskettu regressio-

suora, jonka korrelaatiokerroin on tosin hyvin pieni, vain 0.605. 

Regressiosuoran mukainen koko maan klp-kyllästystaso on 47.5 %:n 

kohdalla, ja suoran mukaan klp-osuuden kasvu hidastuu sitä mukaa, 

mitä suuremmaksi klp-osuus tulee. Tämä tukee S-käyräajattelua kyl-

lästystasoa lähestyttäessä. Ennustetta voidaan pitää hyvin varovai-

sena. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä tärkeämpää kuin klp-osuud.en 

oikea suuruus on tämän työn kannalta se, että eri kuntien suhteet 

olisivat mandollisimman oikeita. 



Ammatissa toimivan väestön osuus laskettiin ennustevuosille saman 

kaavan ja samojen lähteiden mukaan kuin vuodelle -65. Siitä otet-

tim eroon klp:n osuus, josta päästiin edelleen klp:n työpaikka- 

lukuihin käyttämällä ennuste'v-uosina edelleen v. -60 väestölasken-

nan mukaisia ulkoisen työssäkäymiin osuuksia. Tätäkään tekoa ei 

voi puolustaa muulla kuin sillä, ettei parempiakaan työssäkäynti-

lukuja pystytty näin suurella alueella saamaan vaivattomasti. 

4.2 Matkatuotoslukujen määrittäminen 

Osa-alueettaiset ha-kannat laskettiin tvh:n v. 1965 laatiman auto- 

• 	tiheysennusteen avulla. Natkatuotoksia laskettaessa oletettiin, 

että kaupunkien ja kauppaloiden kohdalla keskim. niatke.tuotos kas-

vaa v. 1990 mennessä arvoon 5.50 matkaa/ha . vrk. Maalaiskunnissa 

oletetaan maa- ja metsätalousväestön aikaansaaman matkatuotoksen 

olevan muun väestön matkatuotosta suhteellisesti saman verran pie-

nempia kuin v. -65. Tämän muun väestön osan matkatuotoksen ole-

tetaan lähenevän kaupunkien tuotoslukua ja saavuttavan sen v. -90. 

Lähtöarvoina kasvulle pidettiin "POKA 03"-ajossa käytettyjä tuo-

toslukuja 1 .2 kertaisina, koska tieverkolle sijoiteltuna ajon 

• 	antamat liikennemäärä -t olivat n. 20 % liian pieniä. Maalais- 

kunnissa olisi joka tapauksessa maa- ja metsätalouden ammatis-

sa toimivan väestön osuuden arvioiminen ja autokannan jakaminen 

oikeassa suhteessa näiden ja muun väestönosan kesken, kovin 

epävarmaa. Siksi tehtiinkin niin, että maa- ja metsätalousvä-

estön osuus arvioitiin eri kuntaryhmissä olettamalla karkeasti, 

että sen määrä alenee 30 v. aikana puoleen nykyisestään ja tä-

män avulla määritettiin enn.ustevuosina kuntaryhmittäiset tuotos- 

luvut. Näin karkea olettamus voitiin tehdä, koska virhe siinä ei 

vaikuta kovin paljoa ko. kuntaryhmän tuotosluk-uun. V. -75 arvot 
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laskettiin lineaarisella interpolaatiolla. Seuraavassa taulukossa 

ovat eimustevuosien generointivoimien laskemisessa käytetyt sopi-

vasti pyöristetyt tuotosluvut rnatkaa/ha. vrk kuntaryhmittäin. 

Kuntaryhmä 

___________________ 
Ra-matkatuotosluku 

v. 	1975 v. 	1990 

1 - II 5.10 5.50 

III 4.70 5.30 
IV 4.55 5.15 

V 4.40 5.00 

4.3 Sisäiset etäisyydet 

Naapinta-alakaavalla lasketut kuntien sisäiset etäisyydet pidet-

tim ennustevuosina ennallaan. Taajamapinta-alakaavan mukaisissa 

etäisyyksissä haluttiin sen sijaan jollakin tavalla huomioida 

taajamapinta-alassa tapahtuva kasvu. Tämä tehtiin otaksuen että 

taajamien asukastiheys pysyisi vakiona, eli niin että taajama-

pinta-alasta lasketut v. -65 mukaiset sisäiset etäisyydet ker-

rottiin pienellä asukasluv -un kasvusta johdetulla kertoimella, 

nimittäin suhteen väkiluku ennustevuonna/väkiluku v. -65 kuuden-

nella juurella. 

.4 Ennusteajo -t 

Ennusteajoissa "FOKA 04' vuodelle 1975 ja "POKIL 05" vuodelle 1990 

käytetty matkaryhmäkoos -tumus oli samanlainen kuin vuoden 1965 

ajossa "FOKA 06". Liitteessä 12 on esitetty v. 1975 ja liitteessä 

13 v. 1990 kuntainvälisen keskivuorokausjliikenteen mistä - mihin 

matriisit eri ma -bkaryhinien summana. Näissä esiintyvien liikenne- 

virtojen perusteella laskettiin muutamalle liitteen 7a pisteelle 

. 

ennustevuosien liikenne, jota verrattiin vuoteen -65 seuraavasti: 
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Piste 

HA-KVL 1 2 3 10 

a -65,yl.liik.lask. 2076 997 241 3166 
_____ -65,"POKA 06" 1774 971 265 2380 

-75,"POKA 04" 5604 3699 886 7660 
c/a -75/ 2.7 3.7 37 2.4 
c/b / -65 3.2 3,8 3.3 3.2 

d -90,"FOKA 05" 10080 6904 1694 15099 
d/a -90/ 4.9 6.9 7.0 4.8 

/ 	-65 5.7 7.1 6.4 6.3 

d/c-9O/-75 1.8 1 .9 1 .9 2.0 

Tämän mukaan tulisi henkilöautoljjkerme kasvamaan teillämme vuo-

teen 1975 mennessä keskimäärin 2.5-3.5 kertaiseksi ja vuoteen 

1990 mennessä keskimäärin 5 - 7 kertaiseksi vuoteen 1965 ver-

rattuna. Osa kasvusta aiheutuu tässä ennusteessa keskimääräisen 

matkatuo -tosluvun suurenemisesta, toinen, suurempi tekijä, on 

autokannan sangen voimakkaaksi oletettu kasvu. 

Ennusteajoista on myis laskettu keskimääräiset autokohtaiset 

suoritteet. "FOKA 04:n" mukaan koko alueen autoa kohti laskettu 

vrk-suorite on n. 101 km, josta vuosisuorite on n. 36 900 km. 

Jitettäessä aiemmin mainitut suuren sisäisen etäisyyden omaavat 

alueet huomioimatta, ovat lukemat n. 66 km ja n. 24 000 km. 

?FOKA 05:n" mukaan ovat vastaavat luvut n. 115 km ja n. 42 000 km 

koko alueella sekä n. 75 km ja n. 27 200 km isot alueet poisluet-

tuina. Suoritteen kasvu johtunee lähes yksinomaan tuotosluvun 

suurenemisesta. 

Edellä mainittujen matriisien lisäksi on ennusteajoista, (samoin 

v. -65 ajoista) olemassa koko joukko tietoja, joita ei ole otettu 

mukaan liiteluetteloon. Näitä ovat: 

. 
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- matkaryhäkohtajset KVL-rnatrijsjt 

- kuntainvälisen edestakaisen liikenteen KVI-matriisi 

- etäisyysmatriisi 

- kuntainvälisten matkasuoritteiden matriisi 

- generoitujen ja atrahoitujen matkojen suoritteet kunnit-

tain ja matkaryhmittäin 

- koko alueen matkojen pituus jakautuma. 

. 

. 
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5. LOPPUPÄÄTELMIÄ 

Tehty työ vastannee pääkohdittain niitä tavoitteita, mitä sille 

asetettiin. Heakilöautomatkojen simulointi mallilla vuodelle -65 

onnistui tyydyttävästi. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että 

erinäisillä väestö- ja työpaikkaluvuilla sekä tuotosluvuilla 

pystytään selittämään kuntainvälistä henkilöautoliikerinettä. 

Kuorma- ja pakettiautomatkojen simulointi vuodelle -65 ei sen 

sijaan onnistunut. Epäonnistuminen lienee johtunut siitä, ettei 

. 

	

	pienen tilastomateriaalin takia voitu muodostaa tarpeeksi monta 

matkaryhmää. 

Ravaitut analyyttisellä mallilla tehdyn ennusteen edut ovat seu-

raavat: 

- Pienet kustannukset ja nopea toimitusaika. 

- Uuden tien aiheuttamia liikennevirtojen uudelleensuuntau-

tumisia voidaan ennustaa. 

- On mandollista ennustaa liikennevirta myös niiden osa- 

alueiden välille, jossa tällä hetkellä ei ole voitu havai-

• 	
ta liikennettä tieyhteyden puuttumisen, liikennevirran 

pienuuden tai muiden tekijöiden takia. 

Analyyttisessä menetelmässä havaitut heikkoudet tämänlaatuisessa 

tehtävässä taas ovat seuraavat: 

- Suuri osa-aluejako (kunta) tekee sisäisen etäisyyden mää-

rittämisen vaikeaksi ja ratkaisevaksi sisäisen liikenteen 

ollessa yleensä suuri ulos suuntautuvaan liikenteeseen 

verrattuna. Virhernandolljsuus pienenee kun voidaan kehittää 

etäisyysfunktioita, jotka ovat loivempia lyhyillä (alle 

15...20 km) etäisyyksillä (esim. kaarevat funktiot liit-

teessä 3b). Toinen mandollisuus on jakaa kunta ala-aluei- 
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sun, tai taajamiin ja haja-asutusalueisiin. Kuntien jako 

lienee mandollista vasta v. 1967,  jolloin tarpeeksi suuri 

tietokone on käytössä Suomessa. 

- Nykyidä liikennetilastoja i yleensä ole laaditt 

malliennusteita silmälläpitäen. Parempia tilastoja saa-

daan mm. Päätieverkon liikennevirtatutkimuksesta 1966, 

joka valmistuu v. 1967. 

- Nykyiset maankäyttötilastot ja -ennusteet ovat liian puut-

teellisia. Soveltuvampia tilastoja saataneen vasta väeslö-

laskennasta v. 1970, joka valmistunee v. 1972. 
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LII TELUETTELO 

LIITE 

1 Tutkimusalueen osa-aluejakokartta 

2 Ha-rnatkojen etäisyysfunktioita 

3a,b litin - 	- 	 - 	 - 

4 Kuorma-autoyksikkimatkojen etäisyysfunktioita 

5a 9 10 Titin 	- 	- 	 - 

6 HA-KVL-65 ajoissa käytetyt kuntien sisäiset etäisyydet 

7a Havaitun ja mallina lasketun liikenteen vertailupisteet 

71) - 	 - 	 - 	
- 	 vertailu 

7c Esimerkki vertailupisteen kautta kulkevien liikennevir- 

tojen sijoittelusta 

8a-e RA.-KVL-65 ajon kuntainvälisten liikennevirtojen KVL- 

matriiseja 

9 Kuntaryhmiitely kaupan, liikenteen ja palvelusten (k1) 

osuuden ermustamista varten 

10 Klp-osuuden kuntaryhmi -ttäiset ennustekäyrät 

11 Klp-osuuden kehitys eräissä Euroopan maissa 

12 Henkilöautoljikenteen ennuste v:lle 1975 

13 - 	 - 	 - 	
- 	 1990 
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Henkitöautomatkojen etäisyysfunktioita 

asteikot Logaritmisia 

inon 

_________ LAHTI 	 y 2.16 106x 	R=0.91 

- HELSINKI 	y 3.34105x 2 	R=0.9 1  
- - - KOUVOLA– 	y2.96105x 297  R=o.9: 

KUUSANKOSKI 

\ \ 	- 	- - RIIHIMÄKI 	y=2.2L10'x 269  R=0.97 

\ 

\ \ 	- - - MÄNTSÄLÄ 	y= 1.0105 x 3" R=0.9 

\ 	- .. JAMSA– 	y=8.77105x' 	R=091 
\ \ JAMSANKOSKI 
\ \ \ (etelään) 

\ \ \ 	- -. SIMPELE 	y=6.2810'x 309  R=0.91 

\ \ \ (etelään) 

\ 	\ \ \ IITTI 	 y=L5910'x 286  R=0.9 

10 _______ ______ _ 

\\•\ 	\\ 
\ \\ 	\ 

_____________ ________________ 

.\' 

' 
\•\. 

0,1 \ ___________________ 

\•\ 

\ 
' 	\.. 
'. \ 
\. \ 

10 	 100 	 1000 

y oman paikan henkiLöautojen oman paikan ja ulkopaikan välillä! 
ulkopaikan 1000 asukasta 

x= oman paikan ja ulkopaikan välinen maantie–etäisyys km  

-- 	
- LAHTI 	 y=9.L0101 x 367  R= 
– HELSINKI 	y=1.01106 x 232  R= 

\ 	 — - – KOUVOLA– 	y1.57-107 x 337  R= 
\ \ 	 KUUSANKOSKI 

\ 	 _ — — 	RIIHIMÄKI 	y=3.71 106 x 2  R= 

- — — MÄNTSÄLÄ 	y=1.22106x 3  R= 

\-\ 	- - 	— 	JÄMSÄ– 	 5.11 100x 23  R= 
\ \ 	 JAMSANKOSKI 
\ 	 (etelään) 

\ 	 — . — SIMPELE 	y=2.70105x 283  
\ \ 	 (etelään) 

\ 	\ 	 IITTI 	 yr7.77-105 x 05  R 

\• 

\\. 	\\\\ 

\\ 

10 	
\\ •\. \\ 	 _____________ 

\\ •\ 

\\•\ 	
•• 	 \ 

' 	L.\ 
\\ 

10 	 100 	 1000 
m 

y= oman paikan henkilöautojen tekemät matkat oman paikan ja uLkopaikon 
välillä / ulkopaikon 1000 kaupar liikenteen ja palvetusten työpaikkaa 

x oman paikan jo ulkopaikan välinen maantie–etäisyys km 
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HenkiLö auto matkojen etäisyys f un kt jo j  ta 
	 LIITE 30 

astiikot Logaritmisia 

1000 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 

o 
0 0 

l00 _.10 

0 

10 _______________ __1 _______________ 0 

IITTI 	(Koko 	kunto) KAIJSALA 

y 	4,59 	•x —2,86 y 	61,26e _0,65(tnj)2 

R 	0,956 \o R 	0,922 

- 	 1 \o 01 

0 
0 

- 	01 __________ - - 	 - 001 __________________________________ 
10 	 100 	1 	 10 	 *001 

1 no 

10 - 10 ___________________________________________ 
0 

PERHENIEMI 0 

y15O3e0,60()2 
0 

::8e0 9) 

00 
1  

1 	 10 	 100 	1 	 10 	 100 

0 	 _______________________________ ________________________________________ - 	 - 10 ___________________________________________ - 

__ __________ 

001 ________________________________ - 	 - 001 -________________________________ 
10 	 100 	1 	 10 	 *00 

y oman paikan henkiLöautojen matkat oman paikan ja utkopaiken väLiLlä / utkopaikon 1000 asukasta 
x • oman paikan jo uLkopaikon väLinen maantie-etäisyys km 

uittl 0-12,8 1966 
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asteikot logaritmisia 

Henkilöautomatkojen etäisyysfunktioita 

i 100 

P0 

(0 

(7, 

_____ 

10 - 	- 

N 
--'--.. 

1 ____________ 

\\ 	\ \%\ 

01 

\'\ 

0.01 

10 	 100 	1 	 10 

y = oman paikan henkilöautojen matkat oman paikan ja utkopaikan välillä / utkopaikon 1 000 asukasta 
x = oman paikan ja ulkopaikan välinen maantie—etäisyys km 

I 

Iw 
1 

(1) 
z< 

10 
4< 
ø--J 

4 
ZU) 

o 

litti 
Kousala 

- - - - Radansuu 
- - - -. Niinimäki 
• -----------• 	Tapola—Tapola 

Perheniemi 

N 

100 —4 m 
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LIITE 1. 

Kuo rma—automatkojen etäisyysfu nktioita 

asteikko togaritmiseno 
1 flfl( 

- . . - • • RIIHIMÄKI 	y=1.3410x 278 	R=O.982 

- . - . KOUVOLA 	y=96610'x 295 	R=0.961. 
KUUSANKOSKI 

_____ _____ LAHTI 	y= 4 . 451OL x 25 B 	R=0.918 

- - - HELSINKI 	y=4.28105 x 298 	R=0.957 

____________ IITTI 	 y=4.071O'x 22 	R=O.899 

100 	__________________ 

\ 	\. 
\\ 

--- •\\' 
•\\ \\ 

\.. \\\ 
\ 
.'' 

\ \ 
\.. \\' 
\\ . \\ 

\•\\ . 

.' 

o,i \. 

\. 	\ 

\. 
\ \ 

0,01 - ________________________________________________ 

5 f 	y= oman paikan kuorma-autoyksikäiden matkat oman paikan ja utkopoikan väliLlä / 
ulkopaikan 1000 asukasta 

	

50 
	

500 
maantie-etäisyys km 

x= oman paikan 	ja ulkopaikan 	välinen maantie-etäisyys km 

kuorma-autoykskot kuormaauto 1 	=1 kuorma-auto pakettiauto=O,5 
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LIITE 5(1 
Kuorma —automatkojen etäisyysfunktioita 

asteikot 	logaritmisia 

10 

0 

100 ________________________________ ___________________ 
0 

0 

0 
0 - 	_10 ____ 	_________________ 
0 

o 0 

0 

01 0 	o 1 	 - _____________________ ______________________ 

ITTI 	(Koko 	kunta) KAUSALA 

y=L,07-104x3'22 y=51,47e_069(1fl)2 

R 	0,899 R 	0,871 0 

ooi _________________________________________ __________________________ 	_____________ 01 __________________________________________ 
10 	 110 	 10 	 100 

. 

-o  

01 _ 

KAURAMAA 

y 	
2,81 103e _O,15(tn921X10)2 

0 
R0,804 

001 ___________________________________________ 

0 

01 _____________________________________ 

NIINIMÄKI 
2 

y= i6,73e_ 176 ( 

R= 0, 873 

0 01 ______________________________________________ 
1 	 10 	 100 	1 	 10 

10 _ 

01 ______________________________ ____________________________ 01 	 _______________ __________________ 	________________ _____________________________________ __________________________________ 

RADANSUU LYÖTTILÄ 
2 

y 	
3555-19O(tn-__) ' 

99(tn—L._)2  4 94• -0 
4,21 = , 	 3,68 

R.0,915 R=0,91' 

001  ___________________________________________ ___________________________________________ _______________________________________ 001 ________________________________________ ___________________________________________ _______________________________________ 
10 	 100 	1 	 10 

y= oman paikan kuorma-autoyksiköiden matkat oman paikan ja utkopaikon väliLtä / utkopoikan 1000 asukasta 
x= oman paikan ja uLkopaikan välinen maantie-etäisyys km 
Kuorma-autoyksiköt kuorma_auto 1  = 1 kuorma_outo .2 	pakettiouto .0,5 
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Kuorma —automatkojen etäisyysfunktioita 

osteikot logaritmisia 
100 	 100 

..... 	\ 

/ 

\ \%.... 

\ \ 
% 	\ 
\t 	\ 

0.1 

0 .01 

\ 
________________________________________ 

- __________ 

\. 

(1) z< 
4 ' 
4< 

L.._ 

- \\ 

litti 
Kausala 

-. - - 	Radansuu 
- - - - - 	Niinimäki 
- ... -. 	Kauramaa 

Lyöttilä 

0.01 

y 	
10 	 100 	1 	 10 

y = oman paikan kuorma—autoyksiköiden matkat oman paikan ja ulkopaikan välillä / ulkopaikan 1000 asukasta 
x=omon paikan ja ulkopaikan välinen maantie—etäisyys km 
Kuorma — autoyksiköt: kuorma_auto 1 	1 kuorma—auto 	= 2 	pokettiauto = 0,5 

m 
Ui 
0 



LIITE 6 

KVL-65:n tietokoneajoissa "POKA 03" a "POKA 06" 

käytetyt 	alueiden 	sisäiset 	etäisyydet. 

. 

. 

ALUE 
T 
M 

SIS.ET. 

KM ALUE 
T 
M 

SIS.ET. 

KM ALUE 

T 
- 

SIS.ET. 
KM ALUE 	M 

SIS.EJ. 
KM  

1 T 16. 1. 26 	T 9.0 51 T 12.0 76 	1 8.8 

2 M 5.1. 27 	M 5 4 52 M 6.2 77 	T 6.6 

3 M 5.1 28 	T 8.1 53 M 5.5 78 	M 6.8 

4 M 5.7 29 	M 5.0 54 'M 6.8 79 	T 6.5 

5 M 5.7 30 	T 7.4 55 M 45 80 	M 6.0 

6 M 14.7 31 	1 7 2 56 1 5.9 81 	M 10.5 

7 1 8.8 32 	1 4.5 57 M 4.6 82 	M 10.6 

8 T 8.5 33 	M 5.8 58 M 6.6 83 	M 7.3 

9 1 7.0 36 	T 5.0 59 1 6.5 84 	M 12.9 

10 M 53 35 	M 6.6 60 M 7.0 85 	M 7.9 

11 T 8 4 36 	1 9.1 . 61 -I 7.3 86 	M 5 9 

12 M 6.4 37 	M 57 62 M 6.7 87 	M 6.0 

13 1 6.2 38 	M 6.7 63 M 7.4 88 	M 18.0 

14 M 6.9 39 	M 7.8 64 M 6.6 89 	M 6.2 

15 T 14.8 40 	M 7.3 65 1 7.4 90 	M 148 

16 T 63 41 	M 178 66 1 99 91 	M 97 

17 M 4.7 42 	T 7.6 67 M 5.8 92 	M 11.5 

18 M 6.7 43 	T 6.6 68 M 6.7 93 	M 17.3 

19 M 4 2 44 	T 4.9 69 M 6.1 94 	M 16.0 

20 T 7.3 45 	T 7.5 70 M 7.7 95 	M 21.6 

21 T 6.1 46 	T 4.9 71 T 9 2 96 	M 13.9 

22 1 1. 6 47 	M 5.0 72 .1 7 1 97 	M 12.1. 

23 M 5.5 68 	T 6.6 73 T 8.2 98 	M 21.0 

24 M 5.3 69 	1 4.7 71. 1 9.5 99 	M 20.0 

25 M 11.3 50 	M 1. 	1. 75 1. 	3 100 	M 43.0 

1 	SIS etäisyys 	Laskettu 	t a ajo m 0 p 1 n t 0 - 0 a s t 0 

maa 	- - 
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6. VERTAILUPISTE 

PADASJOKI 
- 

- 
- 

ASIKKALA * PISTE SIJAITSEE 
7. 5. 	JOKELA KUNNAN RAJALLA 

8. 	/ 	TEURO 	UUSSILTA / VIERU- 
KALVOLA 

HATTULA , 
MAI< MITTAKAAVA 	1,1 500000 

/ LAHTI 
HÄMEENLINNA 

NASTOLA KOUVOLA 
, 	ITTI 

3. 	- 
ORIMATTILA 	

MYRSKYLA 
HYVINKÄÄ -- 2. 

SIPPOLA 	' 

-- 

/ 

- 9. 10. 
1. 

PORVOO' 
KARHULA - 

JÄRVE 	- MLK 	PERN 	A KOTKA 

KLA 	

MAKEL 

PÄÄ 
PORVOO 

- 	 PISTEET, JOISSA MALLILLA LASKET- 
HELSINKI 	 TUJA KVL-65 LIIKENNEMÄÄRIÄ ON 

VERRATTU HAVAITTUIHIN 

POKA 03 	HA-KVL-65 
YL LIIKENNELASK. - .. - 

____ POKAO6" 	- •. - 

1:1 500000 

lmm 2200HA 

HÄMEENLINNA 

KOUVOLA 

/ 	 3. 

HYVINKÄÄ 	 2. 

10. 

11. 	 KARHULA 

KOTKA JARVEN 
PAA 	 1. 

PORVOO 

MALLILLA LASKETUT JA V.1965 YLEISEN 
LIIKENNELASKENNAN MUKAISET 

HELSINKI 	 HA-KVL-65 LIIKENNEMÄÄRAT VERTAI- 
LUPISTEISSÄ 



. 

POKAHIRVI. MATKOJEN JAKOMALLILLA LASKETTU HA-KVL-65 
VERRATTUNA YLEISEN LIIKENNELASKENNAN ARVOIHIN 
TIETOKONEAJOT"POKA 03' JA 'POKAO6" 

z 
HA 
KVLS5 

j, 50/ 
B 5% 

10 

-207% 
5. 1. 

5 

SELTYS 

z 
4 
4 

z 
4 z z 
w 
c-nZ 

_J 

z 

—J < 

 z-J 
uJ 
Lr _j - 

L() L1) 

_J _J 
>> 

OKA 03 

—4 
rn 

0 

0/ 

1 

—J 

-z 
4 4 

4 —J 
4 

H/ 
4 - —J 

-J 4 
z 

KVL-65 < 4 —) 
4 4 >1 

Z 4 4 
z 

4 < 4 W — 4 

4000 z 
- - - 

4 
0 , Z 

4 4 

z > Z 0 
4 

> 
4 4 rL 

0 — —J 4 > 
0 a 

J 
4< 

0 - —J 4 
3500 _ - - 4 

Z z z 
Z 4 

—J 

< 
—J 

z 
4 

0 
4 

0 
(-4•-J 

—J 
r 

0 —Z LC)Z 

i 
/ 

3000 -. >ci —>- — z -_ > w 
>i 

,._0 
>4 > >1 

/ 
/ 1 _ / 

2 500. 

2000. 

- 2 2% 	
-" 

1500 	
—15% 	

- 

7, 	
7 

-26% 
/ 	

—175% 

___ 	

/i2j 

95% 
337 0/0  



LIITE 	7c 

"POKAHIRVI", TIETOKONEAJO "POKA 03" N 	ANTAMIEN 	LIIKENNE— 

VIRTOJEN SIJOITTELU 	TIEVERKOLLE. PISTE 4 	VALTATIELLÄ 12 

IITIN 	JA NASTOLAN 	RAJALLA. (MATRIISI 500 000, 	EDESTAKAINEN 

LHKENNE) 

ALUE- 	ALUE ALUE- ALUEIDEN 	PISTEEN LIIKENNE ALUE 
NUMERO NUMERO VALINEN KAUTTA°/0KOK, PISTEEN 

___________ ________ ____________ LIIKENNE,HA LHKENTEESTA KAUTTA, HA 

[KO - 11TT 65- 68 
51 - 54 ' 1.94 100 1, 

LVALK-ANJA 70 - 72 

KARK--HART 56 - 64 - 	- -- 122 100 122 

26-50 - 	'- -.- 104 100 104 

18 - 19 - " - - «- 21 100 21 

5-8 - -- -'- 20 50 10 

HY-HYVM 9-10 - ..- -.- 11 80 9 

TR-,PR-,SE--, 	41, 9L,1 

95, 	88, ' - 	' - - «- 12 100 12 

KNGN,JÄMS 91, 	92 J 
93 - "- - 	•'- 14 30 1. 

100 - 	- - 	- 22 50 11 

rKT-KYMI 73-75 
51 - 54 71 100 71 

LHN-MIEH 77-80 

56 - 64 - 	' 	- -'- 19 100 19 

26 - 35 - 	- - ' - 8 70 5 

TR-,SE-, 41,95,1 
25 70 18 

PR-YMP 94 	J 

88 	1 
- 	- - ..- 22 100 22 

KNGN,JAMS 91,92 J 

51 - 54 LR-YMP-LUUM 81 -83 41 100 41 

KRK-HEIM 56- 62 - 	' - 	« 	-• 16 100 16 

26-50 - 	- - 	•.- 35 100 35 

MNTS-PUKK 18-19 - 	- - 	•. - 2 100 2 

5-8 - 	'• 	- - «- 4 50 2 

TR-,JAMS-, 41, 92 
- 	« 	- - 	•' 	- 31. 100 34 

PR-YMP 91. 	J 

YHT. 	1152 

V. —65 YLEISEN 	LIIKENNELASKENNAN 	MUKAINEN 	ARVO 	1362 
EROTUS 	- 210 



. 

KUNTARYHMITTELY KAUPAN. LIIKENTEEN JA PALVELUN (KLP) OSUUDEN ENNUSTAMISTA VARTEN 
KUNTARYHMITTELYN 	KRITEERIT KUNTARYHMA 1 KUNTARYHMÄ 	IV KUNTARYHMA 	v 

OLETETTU 	KLP-.KYL' ASTVSRAJA 	6 % OLETETTU KLP- KYLLASTVSRA IA 	95% OLETETTU 	KLP- KYI LASTYSRAJA 	255'. 

KUNTA 1 2 _i4 4 5 1 KUNTA 1 2 3 1. 5 KUNTA 1 2 3 1. 5 1 VÄESTONMUUTOS 	VV 1960 - 1965 
MUUTOS %VUODESS VASTAAVA 	PAINO 1<0 

HK 

1 1 1 1 

_L__ 	__L... 	.....L1J..... 	...L. 	_L_ 

1 5 HyIm 

Vihti 

6 

6 

7 

7 

6 

7 

4 

5 

8 

6 

31 

31 

Porn 

Pukk 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

6 

6 

8 

8 

1.0 

40 
yl 	30 
20 - 29 

1 
2 

l5-t9 
7.0-14 

3 
1. Pyht 8 8 5 4 6 31 Ltj 9 9 9 6 8 40 

:°' 
KUNTARYHMA 	It Pobm 7 7 7 3 8 32 P.rn 9 9 9 5 8 40 

1 0 - 0 OLETETTU 	KLPKYI.LASTYSRAJAS _. Hatt 9 7 7 4 6 32 Kosh 9 8 8 7 8 40 

ESP+KAU 

1<7 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

8 

8 

1.S 	- 	1 	1 

9LL1 	-15 
9 

10 Vrt 

Vano 

1. 

7 

9 

7 

8 

8 

6 

1. 

6 

6 

32 

32 

Padj 

Lumä 

10 

8 

9 

10 

7 

8 

6 

6 

8 

8 

40 

40 

2 VAENTIHEYS 	11 1965 ML 

LH 

P9 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1. 

9 

9 

10 

Sakm 

HoU 

t-louj 

7 

6 

9 

7 

7 

7 

8 

8 

6 

4 

5 

5 

8 

8 

8 

34 

34 

35 

Lpj 

Tyro 

Lmm 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

5 

6 

6 

8 

8 

8 

41 

41 

1.1 

AS ! KM 2  VASTAAVA 	PAINO 
yI 	750 
500 - 	749 

1 
2 

250 . 	499 
100 	- 	24.1 

3 
4 

- 
JAR 2 3 1 1 4 11 Or,m 9 7 8 5 8 36 Myro 9 9 9 6 8 41 

50-99 
30 - 49 

5 
6 KER 2 3 1 1 1. 11 Xtvo 9 9 6 5 8 37 Luop 10 9 8 6 8 41 

20-29 
15 	19 

7 
p l4kim 1 1. 2 1 4 12 Kärk 10 7 7 5 8 37 As,k 9 9 9 6 8 41 

70 	- 	14 
-0 

9 
10 HY 1 3 1 1 6 12 VaLk 9 8 7 5 8 37 He,m 9 10 8 6 5 41 

3 4 1 1 4 13 Eim 8 7 8 6 8 37 Sysm 10 9 8 6 9 41 

3 TAAJAMA -ASTE 	V. 1960 TOJ 3 4 1 1 4 13 Mnts 9 9 9 5 8 39 Rtn.. 10 9 9 6 8 42 

TAAJAMA-ASTE VASTAAVA 	PAINO lIE 

HN 

1 

3 

1. 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

13 

13 

PaIk 

Sohi 

8 

7 

8 

9 

8 

8 

6 

6 

8 

8 

38 

38 

Hauh 

Lopp 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

8 

8 

42 

42 
9 
i 

7 
2 

7 
6 

3 
4 LS 5 4 1 1 4 15 itt 9 8 8 5 8 38 Artj 9 8 10 7 8 42 

5 
4. 

5 
VA 2 3 1 1 9 15 Asko 9 8 9 6 9 39 Khrno 9 10 8 7 8 42 

3 
2 

7 
1 S0 4 6 1 1 4 16 KyLk 9 8 8 6 8 39 Hort 9 9 9 7 8 42 

1 9 
0 10 KRH 6 3 1 1 6 17 Mönh 8 9 9 6 8 39 iloa 9 9 9 7 8 42 

4 MAA- JA METSÄTALOUSVAESTON OSUUS KSK 4 4 1 1 8 18 RuOp 9 9 9 5 8 39 XuhL 9 9 10 7 9 43 

AMMATISSA 	TOIM VISTA V. 1960 Tulo tO 9 7 5 8 39 Luho 9 10 10 7 8 43 

% VASTAAVA 	PAINO KUNTARYHMÄ 	JJ.L 
OLETETTU 	KL-KYt.LASTYSRAJAL5% - 

Jota 

Hirs 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

7 

7 

8 

9 

44. 

1.4 
0-9 

10 	- 	79 
1 
2 

20 - 	21 3 
30-39 Tusu 3 5 4 2 6 20 Meh 10 9 10 8 8 45 
40 	- 	49 5 
50 - 	59 Viat 5 4 2 1 8 20 P,rm 10 9 10 8 9 46 
60 - 69 7 

Nurj 4 6 5 3 6 21. 

5 KAUPAN,LIIKENTEEN JA PALVELUSTEN Anja 6 6 5 3 8 28 
OSUUS AMMATISSA TOIMIVISTA V 1960 Kymi 5 7 7 3 6 28 

5'. VASTAAVA PAINO VehL 

Nast 

5 

3 

8 

7 

5 

7 

4 

4 

6 

8 

28 

29 
0-1 

10 - 	19 
9 
s 

20-29 6 
30 - 	39 £ Jono 5 6 6 1. 8 29 
40-49 
50- 

2 
1 Sipp 7 7 4 3 8 29 ___________ ___________ 

1 

—1 
m 



1 1fl 

20 ___________________________ 

10 ,,____.__:-;: 10 ARVO 

-50 ARVO 

- 
0 	10 	20 AIKA VUOSISSA 

RYHMÄ II, KLP-OSUUDEN KYLLÄSTYSRAJA 55% 	 IIITR1fl 	1 

40 	
: 

20 _ _ _ _ _ 

0 	10 20 10 1.0 fl 70 ao ao mb 

KUNTARYHMÄ III KLP-OSUUDEN KVLLÄSTYSRAJA 45 % 
50 

. 

. 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	90 	90 

KUNTARYHMÄ 1V 1  KLP-OSUUDEN KYLLÄSTYSRAJA 35% 
L0 

30 

Jo J0 J0 1 
KUN1'ARVHMÄ V 1  KLP-OSUUDEN KVLLÄSTYSRAJA 25°A 

KAUPAN, LIIKENTEEN JA PALVELUSTEN 
OSUUS KOKO AMMATISSA TOIMIVAS-
TA VÄESTÖSTÄ (•/.) 



4 

1. 

—1 
m 

fl 

KLP—% 
v.— 60 

AMMATISSA TOIMVASTAVÄESTÖSTÄ LASKETUN KAUPAN LIIKENTEEN 

JA PALVELUSTEN o,0 _OSUUDEN JA SEN MUUTOKSEN VÄLINEN RIIP- 

PUVUUS ERÄISSÄ EUROOPAN MAISSA 

1 	 2 	 3 	 t. 	 5 	 b 	 / 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

Helsinki 2.2.1967 	 tud tt1 

No M1-36 

VM/SKa 

Oheisena seuraa selostus tie- ja vesirakennushallituksen 

suunnittelu-. ja rakennustoimiston (Malan) Etelä-Suomessa suorit-

tamasta tutkimuksesta kantainvälisten henkilöautolilkennevirtOjefl 

selittämiseksi matemaattisesti liikennemallin avulla. Tutkimuksen 

työnimenä on "Pokahirvi", mikä muodostuu tutkimusalueen sijaintia 

rajaavista paikkakunnista, Porkkala, Kalvola, Hirvensalmi ja Vi-

rolahti. 

Liikennemallilla estimoitiin "Pokahirvi"-alueelle kuntain-

väliset henkilbautoliikenteen keskivuorokausivirrat vuosille 

1965, 1975 ja 1990. 

Tietokoneajon tulostuksena on saatavana seuraavat tiedot 

kultakin vuodelta, jolloin ma±riisinumert viittaavat tietokone-

tulostuksen ajokoodiin: 

1. Natkaryhmäkohtaiset mistä-mihin HA-KVL-matriisit 

(Matriisit 1101, 2101, 3101, 4201) 

2. Mistä-mihin HA-KVL--matriisi eri matkaryhmien painotettuna kes-

kjarvona, (Matriisi 100 000)  Tämä matriisi kuvaa ilmeisesti 

parhaiten todellista liikennettä. 

3. Edellisen kohdan matriisista laskettu edestakaisen kuntainvä-

lisen liikenteen matriisi. (Matriisi 500 000) 

4. Mallissa käytetyt kuntainväliset etäisyydet. (Matriisi 300 000) 

5. Kuntainväliset liikennesuoritteet 100 km:n tarkkuudella. (Mat-

riisi 400 000 = matriisi 100 000 x matriisi 300 000 elemen-

teittäin) 



6. Kuntien synnyttämän ja niiden vastaanottaman liikenteen suo-

ritteet matkaryhmittäin 100 km:n tarkkuudella. (Taulukko 

600 000) 

7. Matkojen pituusjakautuma matkaryhnittäin, prosentteina. 

Selostuksen liitteinä ovat HA-KVL-1965:ttä vastaavat 

matriisit 1101, 2101, 3101, 4201 ja 100 000 (liitteet 8a-e)sekä 

vuosien 1975 ja 1990  HA-KVIi-ennusteiden matriisi 100 000 

(liitteet 12 ja 13). 

Koska tarvittavat liikennevirtatiedot saadaan helpoimmin 

poimituiksi kuntainvälisen edestakaisen liikenteen matriisista 

(matriisi 500 000), nämä matriisit KVL-1965, 1975, 1990 toimi-

tetaan myöhemmin liitettäviksi "Pokahirvi"-kansioon. 

Tie- ja vesirakennushallitus toivoo tutkimuksesta olevan 

hyötyä liikennesuunriittelutehtävissänne. 

Pääjohta ja 	#fl'//i /VcU4 
M. 1Niskala 	

/ 

Suunnittelu- ja rakenmistoi-
miston toimistopäällikkö 

Väinö Suonio 

* 
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