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1. TEHTÄVÄN ASETTANINEN 

1 

Tie- ja vesirakennushallituksen MALA-timistossa suoritetun 

Pokahirvi-tutkirnuksen yhteydessd jouduttiin pohtimaan lii-

kenneinalleissa käytettäviin etäisyysfunktioihin liittyviä ky-

syniyksiä. Julkaistussa tutkimusselostuksessa 1  ei etäisyysfunk-

tioita voitu. käytettävissä olevan ajan ja tilan niukkuudesta 

johtuen, käsitellä kovinkaan perusteellisesti.. Koska aaadut 

tulokset saattavat herättä kiinnostusta 9  esitellään niitä 

seuraavassa hieman lähemmin. Esitys rajoitetaan koskemaan vain 

henkilöautomatko ja. 

Tehtavänasettelu oli lyhyesti seuraava Oli rnuodostettava 

Etelä-Suomen oloihin soveltuvia autoliikenteen etäisyysfunk-

tioi -ta painovoima-analogiaan perustuvaa matkojenjakornallia 

varten ja estinioitava näiden funktioiden parainetrit. Empiirisen 

havaintoaineiston muodostivat tvh:n toimeenpaneniien määräpaik-

katutkiinusten tulokset. Alueellisia täydellinen rnistä-mihin 

informaation käsittäviä liikennetutkimusaineistoja ei ollut 

käytettävissä. Tosin työn loppuvaiheessa saatiin käyttöön Ii-

tin liikennetutkimusaineisto 2 9  joka osittain korvasi viimeksi-

mainitun puutteen. 

2. ETÄISYYSFUNKTION JOHTAMINEN 

Liikenteeseen sovellettu painovoirnamalli voidaan yleisessä 

muodossaan kirjoittaa seuraavasti: 

(1) T. 	G. 	A. • 	 (i, j = 1 ......N) 

	

1 	 ii 

1 'Gravitaatiomallin ,oveltaminen 1ntainvälisten liikennevir-
tcjen selittäinieen rokahirven' alueella sekä henkilöauto- 
matkojen ennuste vuoille 1975 ja 199O.' vh/Mala Helsinki 

1966. 

2litin liikennetutkimus 6-128.65. Tvh/Mala, Helsinki 1966 
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1 3ossa: 

alueen ± generoimat matkat alueelle j 

= alueen ± kyky generoida (tuottaa) matkoja 

= alueen j kyky atrahoida (vetää puoleensa) matkoja 

X = alueiden ± ja j välinen etäisyys 

N = alueiden lukumäärä 

ojaj? 	= parametreji 

Koska 	T 1 . = 	saadaan: 
3 	3 

(2) o= 	1 
X 1 /9  

Jos tämä sijoitetaan yhtälöön (1) saadaan ne. Voorhees-tyyppi-. 

nen matkojenjakomalli :2 

(3) T. . = G. 	3 	' 	 (i, 	= 1 	 X1- 
• 	 3 

Haettua etäieyysfunktiota oli tarkoitus käyttää juuri yhtälön 

(3) kaltaisen liikenteenjakomallin yhteydessä. Etäisyysfunktion 

tarkastelun lähtökohdaksi valittiin kuitenkin tarkastelun yk-

sinkertaistamiseksi yhtälön (1) kaltainen yhtälö: 

(4) = 	f (x1 ) 	(1, j = 

1 Esityksessä käytetään teoreettisista muuttujista suuria kir-
jaimia ja parametreietä kreikkalaisia kirjaimia. Muuttujien 
empiiriset vastineet merkitään pienillä kirjaimilla ja para-
metriestimaalit vastaavilla norinaalikirjaimilla. 

2Vert. S. Nordgvist och B. Wilhelson: "Gävle trafikutredning 
Del 2. Trafikprognos och preliminär trafikledsplan." 
Vattenbyggnadsbyr,n, Stockholm 1962. s. 2 ja seur. 
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Tässä on etäisyysfunktio kirjoitettu impiisiittiseen muotoon 

ja sen voidaan katsoa sisältävän mm. vakion o •  

Yhtälöstä (4) saadaan etäisyysfunk -tio muotoon: 

T. 
(5) f (x.) 	G k 
	(j = 

kj 

Tässä on alaindeksi ± korvattu k:lla korostamaan sitä, että 

käytettävissä olevat määräpaikkatutkimusajnejstot tarjoavat 

tietoja vain kunkin tutkimusalueen (k) alkavasta ja päättyväs- 

tä liikenteestä. 

Vertailun vuoksi voidaan yhtälö (3) kirjoittaa muotoon: 

(6) (xkj) 	
T 

G A 	A. 	f (Xkj) 	(j = 
kj 	jJ 

Yhtälöt (5) ja (6) eroavat toisistaan vain vakion verran 

(vert. yhtälö (2)). Koska etäisyysfunktjojta tullaan käyttä-

mään yhtälön (3) esittämän jakomall±n yhteydessä ei vakio 

vaikuta lopputulokseen. 1 

Jos yhtälössä (5) tunnetaan muuttujien Tkj Gk ja 	arvot, 

voidaan funktiota tarkastella kaksiulottejsessa avaruudessa. 

3. MUTJTTUJIEN OPERATIONAALISET VASTINEET 

Ryhdyttäessä tarkastelemaan etäisyysfunktiota empiirisesti 

ilmenee monia vaikeuksia, joista yksi pahimpia on muuttujien 

operationaafls -ten vastineiden määrä.minen. Nyt käsillä ole-

vassa tutkimuksessa päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin. 

1 Yhtälössä (6) toteutuu aina 	Tkj = k (vert. yhtälö (2)). 
Yhtälössä (4) sensijaan ETk. = 	ehdolla ettäf (Xk)A. 

	

j 	3 	
j 	33 
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Aluevälisten liikenrievirtojen (Tkj) operationaailsina vasti-

neina (tkj)  käytettiin tvh:n määräpaikkatutkimusten tietoja. 

Nämä perustuvat yhden päivän tai muutamien päivien aikana 

tehtyihin havaintoihin, jotka liikenteen ajallisia vaihteluja 

koskevien yleisten tietojen avulla muunnetaan keskivuorokausi-

liikenteeksi. Useimmiten tehdään määräpaikkatutkimus otantana 

myös vuorokaudenaikaan ja haastateltaviin autoihin nähden. 

Aluejakona näissä tutkimuksissa käytetään yleensä kuntajakoa. 

Määräpaikkatutkimusten tulostus sisältää seuraavan auton koti- 

paikkaa koskevan jaottelun: 

1. Kotipaikka on matkan lähtökunta 

2. " 	määräpaikkakunta 

3. muu kunta 

- 	Matkan generointipaikkana pidettiin kotikuntaa ja 3. ryhmä 

(yleensä pieni) jaettiin ryhmien 1 ja 2 kesken näiden suh-

teessa. Tässä tarkastellaan vain kunkin tutkiniusalueen (k) 

muihin kuntiin generoirnia matkoja (tkj). 

Tutkimusaineistojen perusteella ei matkoja voitu jakaa käyttö-

kelpoisiin matkaryhmuin. 

Muiden alueiden atrahointikyvyn (A) oletettiin olevan ao. 

alueen asukasluvun ja sen kaupan, liikenteen ja palvelusten 

(KIP) työpaikkojen funktio. Tämän funktion estimointiin ei 

ollut tilaisuutta paneutua, joten tyydyttiin käyttämään A:n 

operationaalisena vastineena (a) em. lukuja sinänsä. 1  

1 
Asukaslukuina kaytettiin henkikirjoitettua vaestoa 1.1 ku- 
nakin vuonna. Kaupan, liikenteen ja palvelusten työpaikat 
sensijaan jouduttiin ennustamaan v. 1960 yleisen väestölas-
kennan antamien tietojen perusteella. Menetelmää on selos-
tettu lähemmin eni. t'Pokahirvi" -tutkimuksen yhteydessä. 
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Alueiden välisenä etäisyytenä käytettiin niiden toiminnallisten 

keskipisteiden välistä maantie-etäisyyttä (Xkj). 

Edellä esitettyjä empiirisiä muuttujia käyttäen saadaan yhtälö 

(5) muotoon: 

(7) f (x) = 	(j = a j  

Nuuttujan Gk arvo on kunkin erillisen määräpaikkatutkimuksen 

kohdalla vakio, joten se on jätetty pois yhtälön (4) oikealta 

puolelta, ts. sen arvo sisältyy impiisiittisesti etäisyysfunk- 

tioon. 

4. TUTKIMUSAINEISTOT, NIIDEN GRAAFINEN TARKASTEIJU JA FUNXTIO-

MUODON VALINTA 

Etäisyys±'unktiota tarkasteltiin yhtälön (7) mukaan niin, seuraa-

vien määräpaikkatutkimusten tulosten pohjalta: 1  

1. Lahti 15 - 25.9.1964 

2. Helsinki 

3. Kouvola - Kuusankoski 18 - 21.5.1965 

4. Riihimäki 5 - 9.10.1964 

5. Mantsala 29.5.1963 

6. Jämsä - Jämsänkoski 2.6, 	16.9 	ja 18.9.1965 

7. Parikkala 2.6, 16.9 ja 	18.9.1965 (Simpeleen osuus) 

8. Iltti 6 - 12.8.1965 

1 Helsingin osalta ei ollut käytettävissä omaa määräpaikkatut-
kimusta. Liikennetiedot on kerätty useiden lähiseuduilla suo-
ritettujen määräpaikkatutkimusten aineistoista, litin tiedot 
perustuvat Iltissä toimeenpantuun postihaastattelututkjmuk-
seen, ks. em. Iltin liikennetutkimus. 
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Tarkastelussa ilmeni, että keskimäärin noin 50 kilometrin 

etäisyydellä tutkimusalueesta alkoi aineistoissa esiintyä 

kuntia, joihin ei mennyt yhtään matkaa. Ilmiö johtunee pää-

asiassa siitä, että näihin kuntiin menevä liikenne on niin 

pieni, ettei sitä sattumalta saatu mukaan otokseen. Näiden 

ne. nollakuntien eliminoimiseksi jaettiin tutkimusalueen 

(k) ympäristö heti ensimmäisen nollakunnan ilmaannuttua etäi-

syyskehiin, joiden kohdalla käytettiin yhteenlaskettuja muut-

tujien tk  ja a arvoja. Kehän leveydeksi valittiin 10 km ja 

kunnan toiminnallinen keskipiste ratkaisi mihin kehään kukin 

kunta kuului (vertaa kuva 2). 

Sijoitettaessa yhtälön (7) antamia arvoja kartalle, saatettiin 

todeta, etteivät näinä sijoittuneetkaan täysin symmetrisesti 

tutkimusalueen (k) ympärille. Tämä liittyy ns. vaikutusalue-

ilmiöön, jonka mukaan vaikutusalueet määräytyvät kaikkien tar-

kasteltavassa voimakentässä olevien generointi- ja atrahointi-

voimien yhteisvaikutuksen tuloksena. Asia on kaavamaisesti 

esitetty kuvassa 1, jossa nähdään kuinka generointikyvyltään 

voimakkaampi alue (h) kilpailee voitokkaasti tarkasteltavien 

alueiden väliin jäävien atrahoivien alueiden atrahointikyvystä. 

Tästä seuraa, että yht.lön (7) arvojen perusteella piirretyt 

vaikutusaluekäyrät siirtyvät oletetusta symninetrisestä asemas-

taan (katkoviivat) voimakkaasta alueesta (h) poispäin (ehjät 

viivat). 

Tarkasteltaessa graafisesti funktion f (x) (yhtälö (7))pis-

teiden sijoittamista koordinaatistoon, päädyttiin siihen tu-

lokseen, että funktion esittämä riippuvuus on kokologaritmi-

sessa avaruudessa piteminillä matkoilla likipitäen suoravii-

vainen. Tämän vuoksi valittiin funktiolle logaritmisesti 



HAmotk. 
AsukosL10 3 

 1000 

0.3 
10 

0.1 

100 

10 

.—•-. .'— 5 -3.02 Ryhmittelemötön aineisto ya5.6l.1O x R"O.819 

..-Q_ Ryhmitetty aineisto 	ya2.16.1O6x 3' R'.O.963 
y- i.59.iO °'t? R.O.966 

\ 
\@ ____________ 

\ 

0 	 . 

. 

o 
_______________________ 

. 

.'o • . 

________________________________________________ 

• •4 
. 

MoonU.-etäiyys km 

KUVa 2 
Landen määräpo kotukirnukzn (15-25.9.64) mukaan ostimoitujo 
honkiLöautomatkojen etöisyysfunktioita 

Asteikot Looritmisia 

100 
- 	0.3 
1000 

0.1 

100 

10 

1000 

Kuva 1 
Kaaviokuvo esittää otueen k 
generoimien matkojen etäisyys- 
kehiö (kehiä joilta suhde 	 ,,. 	 — 
Tkj/Aj on samo) 	

/ 
- - iLman alueen h vaikutusta / 

alueen h vaikuttaesso / / 	,.- 
Lähtökohtana on etäisyys— / / 	/ ,, 
funktio 

-2 

/ / 
f(xij)zx 	 / 	/ 	/ 

Ö 
 jI 

h 	II 

Masso.5 	 \ 	\ 	\ 

\ \ \\ 

\ \\ \\ 
\ 	 - 
\ N 	 - — 

— 
- - 

' 

///I 
) 

/1 



-8- 

lineaarinen potenssiyhtälö: 1 

(8) kj = a 	Xkj 
	

( j = 

Tässä a ja b esittävät estimoituja parametrejä. 

Kun kuitenkin kyseessä ovat automatkat ei yhtälö (8) ole 

looginen, kun tarkastellaan lyhyitä matkoja (kun x-O, niin 

y _ oo). Tämän 'vuoksi valittiin toiseksi vaihtoehtoiseksi yh-

tälöksi eksponenttiyhtälö: 

Xk.2 
a e in 	= 

Tässä a, b ja c ovat estimoituja parametreja. 2  

Jälkimmäistä funktiomuotoa on käytetty mm. ruotsalaisessa 

Gävlen tutkimuksessa. 3  Sen kulku tuntuu soveltuvan tarkas-

teltavan ilmiön kuvaamiseen melko hyvin. Punktion kuvaaja 

on kokologaritmisessa avaruudessa toisen asteen käyrä (vert. 

yhtälö (9.1)). 

Punktion (8) parametri -t estimoitiiri sen logari -tmises -ti 

lineaariselle muodolle tavanomaista lineaarista regressio 

analyysiä käyttäen. Funktion (9) parametrien estimoinnissa 

käytettiin seuraavaa menettelyä: 4  

1 Etäisyysfunktiosta on käytetty empiiristä muotoa, jossa on 
merkitty f(xkj) = kj 

2Parametri a = funktion maksimiarvo ja c on maksimia vastaava 
argumentin arvo. Parametri b määrää funktion jyrkkyyden. 

3Nordqvist och Wilhelmson m.t. s. 19 - 20 

4Vert. A. Hald: "Statistical Theory With Engineering Applications" 
John Wiley &ons. inc., fift printing, New York 
1962 s. 649 - 651. 
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(9.1) in y 	= in a - b (in Xkj - in c) 2  

Tässä merkittiin 

in kj = 

ln Xkj = 

(ln xkj) = x 

lna-b(lnc) =at 

2b in 0 = b 

-b = 

ja saatiin 

(9.2) y' = a' + b x + 1 x 

(htä1n (9.2) parametrit voitiin nyt estimoida tavanomaisella 

lineaarisella regressioanalyysillä ja yhtälön (9) parametrit 

saatiin ratkaistua näistä. 

5. ESTIMOITUJEN FUIJXTIOIDEN TARKASTELUA 

Heti aluksi on syytä todeta, että estimoitujen funktioiden 

tilastollinen tarkastelu koskee ja on mandollista vain esti-

moinnissa käytetyssä logaritmisessa muodossa. Se ei lainkaan 

päde vastaavien normaalimuotoisten funktioiden kohdalla. 

Kuvassa 2 esitetään Landen aineisto ryhmittelemättä ja etäi-

syysluokittain ryhmitellynä sekä kuinmallekkin lasketut loga-

ritmoitua potenssifunktiota (yhtälö (8)) vastaavat regressio-

suorat. Aineiston hajonta näyttää selvästi pienenevän ryh-

inittelyn seurauksena (selitetyn varianssin (100 R 2 ) suh-

teellinen osuus nousee 67 %:sta 93 %:iin). Ryhmiteltyä al- 

- 	neistoa vastaava suora on hiukan ryhmittelemättömän aineiston 

suoraa jyrkempi. Eron tilastollista merkitsevyyttä ei kuitenkaan 
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saatu testattua aineistojen varianssien erisuuruudesta 

johtuen. 

Kuvassa 2 on myös Landen ryhxnitellylle aineistolle lasketun 

(yhtä1 (9)) logaritminen kuvaaja. Tämä 

ei eroa paljon vastaavasta potenssifunjctiosta ja molemmat 

funktiot näyttävät logaritmisessa koordinaatjstossa sopivan 

hyvin aineistoon havaitujila yli 10 kilometrin etäisyyksillä. 

Huomio kiintyy kuitenkin siihen, että eksponenttifunktjo 

näyttäisi selittfträn ilmiötä hieman paremmin. 

Edellä luetellujile eri aineis -tojlle estimoidut funktiot 

on esitetty taulukossa 1. Taulukossa havaitaan kuinka 

äskenmajnjttuun Landen eksponenttjmuotoa olevaan etäisyys-

funkt± 	toisen asteen termi on tullut hallitsevaksi se- 

11ttjäks1. Landen aineisto siis edustaa ei-lineaarista 

riippuvuutta logaritmies koordinaatigtossa. Sama ilmiö 

on havaittavissa myös Simpeleen kohdalla. 

TauluJosta 1 havaitaan edelleen, että logaritrn±noitujen po-

tenssifunktjojden parametriestimaatit (lähinnä parametri b) 

ovat kaikki tilastollisesti merkitseviä (eroavat nollas -ta 
vähintään todennäköisyydellä P > 95 %). Sensijaan eksponent-

tifur1Jtjojden ensimmäisessä selitysvajhees 	saadut tilas- 

tol1jetj merkitsevät parametrjestjmaatjt menettävät mer-

kitsevyy -tensä toisessa selitysvaiheessa. Samalla mallin an-

tania selitys laskee, kuten P-arvosta ja kokonaiskorrelaatjo_ 

kertoimesta (R) voi todeta. Tämä johtuu ne. multikoljneaari_ 

suusilmiöstä (selittävät muut -tujat ovat lineaarjsestj kes- 
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6. . 	t0 - 	14.59 - 3.31 17.60 309.70 23 0.963 7• 8.02 	- 0.41 • 18.62 346.85 23 0.967 

(j.- 2.16.106.x_3.31) 7. 7.50 	- 	0.36 x' 	- 0.45 12 0.16 1.58 0.02 22. 0.966 

15-25.9.64 ELI . 10' j. 18.36 - 3.67 x' 14.95 223.58 23 0.950 j'. 11.08 	- 0.45 '2 15.45 238.67 23 0.953 

(y - 9.40.107 . x_3 . 67 ) _______ _______ - ___________ j'- 11.16 - 	0.05 1 	- 0.45 0.02 1.16 0.00 22 0.951 

6. . 	10' j'. 12.72 - 2.54 i 15.59 243.10 21 0.951 y. 12.72 - 	2.54 x 15.59 . 243.10 21 0.957 

- 3•34.Q5.,_2.54) '- 12.37 - 	2.38 X 	- 0.02 0.94 0.06 0.00 20 0.955 

ELI 	10 y' 	13.83 - 2.32 16.14 260.46 21 0.960 j'- 13.83 - 	2.32 , 16.14 • 260.46 21 0.960 

________________ ___________- (7 - y' 	15.55 - 	3.10 x 	+ 0.09 1.39 0.35 0.12 20 0.958 

4. . 	10 '- 11.90 - 2.97 x 10.66 113.57 16 0.932 J 	11.90 - 	2.97 z 10.66 • 113.57 16 0.932 

(y - y' 	12.13 - 	3.09 x 	• 0.02 1.00 0.04 0.00 15 0.927 

XUUSAEKOSKI KLP . 	10' j'. 16.57 - 3.37x *3.95 194.57 15 0.961 y'- 1 6.57 - 	3.37 x 13.93 • 194.57 15 0.96* 

18-21.5.65 (y - y- 17.46 - 	1.69 x 	- 0.22 0.62 0.61 0.37 14 0.959 

6. . 	10 j- 10.02 - 2.69 Z 0 6 14 0.972 j'- 10.02 - 	2.69 x 16.10 • 259. 1 6 14 0.972 

811818111 . (j - 2.24.104.x2.69) • 	9.82 - 	2.58 zi 	0.01 1.44 0.06 0.00 13 0.970 

5-9.10.64 KLP . 	I0 7.. 12,82 - 2.86 14.25 203.19 14 0.965 y- 12.82 - 	2.86 14.25 • 203.19 14 0.965 

- 3.71.1o6.z_2.86 i y'_ 14,49 - 	3.80 	+ 0.15 1.78 0.44 0.20 13 0.963 

• 	10 ,'- 11.51 - 3.47 x 5.84 34.10 5 0.920 j- 11.51 	- 	3.47 5.84 . 34.10 5 0.920 

1l.IITslLi (j - i.00.10.,'') - 14.91 - 	5.40 	+ 0.27 0.52 0.19 0.05 4 0.900 

29.5.63 KL7 	. 10" ,'.. 	14.01 	- 3.59 6.83 46.62 5 0.940 '. 14.01 - 	3.59 x 6.83 . 46.62 5 0.940 

- 	1.22.106.1-3.59) 2"• 15.93 - 	4.68 	+ 0.15 0.5 1  0.12 0.01 4 0.923 

Jxs1 6.. 	10 ,. 15.99 - 3.85x 6.10 37.22 6 0.915 j'- 15.99 - 	3.85x; 6.10 • 37.22 6 0.9 1 5 

.IXnSÄXEOSKI . (z - 8.77.1o6.z3.85) 7 	65.86 - 25.97 x 	* 2.42 3.68 3.14 9.84 5 0.967 

2.6.65 KL7 	*0" - 20.05 - 4.23 8.55 73.17 6 0.955 j- 20.05- 	4.23 8.55 • 73.13 6 0.955 

16-18.9.65 (j - 5.11.106 ., 4 . 23 ) 56.01 - 20.18 x 	+ 	1.74 3.20 2.54 6.43 0.977 

6. 	. 	10' 7'_ 13.35.3.09 1 6.56 43.05 4 0.945 7'. 	7.70 - 	 - 0.4012 . 9.33 87.00 i 0.972'  

(1 • y•- -1.71 + 	4.97 x 	- 1.03 1.97 3.21 3.89 3 0.984 

2.6.65 KL7. 10" 7' 	12.5 1  - 2.83 1 6.78 46.02 5 0.939 7'- 	7.22 	- 0.36 . 8.47 71.66 5 0.960 

16-18.9.65 (y - 2.'70.10 5 . z 2 . 83 ) 7 	0.41 + 	3.56 1', 	- 0.81 1.07 1.93 1.14 4 0.941 

- £5 	10' 7' - 	10.73 - 2.86 11.27 127.05 11 0.956 j'- 10.73 - 	2.86 x 11.27 • 127.05 11 0.956 

(y - 4.59.104 . 1.2 . 86 ) f. 12.26 - 	3.90 1 	+ 0.17 '2 2.01 0.54 0.29 *0 0.952 
11111 

6-12.8.65 KL7 • *0' j 	13.56 - 3.05 •. 
,, 11 0.925 .. .. •• 

- 7.77.10. x 0 ) _________ - ____________ .. .. .. 

ononttitur.ktIO sslitt8vit ouuttujst c; ja x) on its6tty vaiheittain parennuu.iMriestkaeeei 
(7 - arvon eui*O). AlleviivatOt t ja 7 arvot ovat ttl.aetolliaeeti oerkitaevi4 todeflnAkOiCO7etaaOila 

2>99 1.. 7-louvre kuvaa liaAtn a.littivAn ouuttUjan oa11t tuoman lls8eelttt6VOydefl tilaotollista 

lerkitOeV2y tti. 
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kenään korreloiuneita) 1 

Eksponenttifunktion estiniioin -timenettelyssä korvattiin 

"luonnollinen" selittävä muuttuja Xkj "keinotekoisilla" 

muuttujilla, in Xkj  ja (in xk)  .Lyhyel].a vaihteluvälillä 

nämä muuttujat korreloivat voimakkaasti keskenään varsin-

kin suureminilla arvoillaan. 2  Toisaalta on todettava, että 

itseasiassa em. keinotekoisten selittävien muuttujien tilas-

tcllinen merkitsevyys on todettava niiden yhteisvaikutuksen 

perusteella. Käsillä olevan aineiston kohdalla ei testiä 

ole pidetty tarpeellisena, kokonaiskorrelaation joka tapauk -

sessa pienentyessä. Poikkeuksen edelläesitettyyn tekee Jämsä-

Jämsänkosken aineisto, jonka mukaan lasketut parametriesti-

maatit ovat vielä toisen selitysvaiheen jälkeen merkitseviä. 

Estimoitu eksponen -ttifunktio antaa nyt kuitenkin logaritrni-

sessa koordinaatistossa ylöspäin aukeavan parabelin. Kysel-

sen aineiston epäluotettavuus estää tekemästä asiasta pitem-

mälle meneviä johtopäät3ksiä. 

Koska eksponenttifunktio osoittautui estimoinnissa käytet-

tävissä olleilla pitemmillä etäisyyksillä potenssifunktiota 

huonommaksi, näiden normaalimuodossa olevia yhtälöitä ei 

ole esitetty taulukossa 1. 

Kuvassa 3 on esitetty logaritmisesti lineaaristen funktioi-

den kuvaajat logaritmisessa koordinaatistossa sekä näiden 

1 Lineaarisen regressioanalyysin eräs perusedellytys on, ettei 
selittävien muuttujien välillä vallitse lineaarista riippu-
vuutta. Vert. esim. J. Johnston: "Econometric Methods." Inter- 

- 

	

	national Student Edition, Ne Graw-Hill Book co./Kögakusha eo., 
Tokio 1963, s. 107-108. 

• 	2Vert. A. S. Goldberger: "Econometric Theory" John Wiley & Sons 
Inc. New York 1964, s. 214-215. 
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Kuva 1, 
Henkitöautomatkojen etäisyysfunktioi ta litin Iii kennetutkimuksen 
(6-12.8.1965) mukaan 

oit•Ikot Looarltmlslo 

1008 	 _______________________________________ 

100 	 _______________________________________ 

10 	 ________________ 

IITTI (Koko kunta) 

y-,59104 x 2' 

R0,955 	 \o 

1 	 \o 
o\. 

0 

0.1 	 _______________________________________ 

10 	 100 

.0 

10 ______ 

PERHENIEMI 0 

y _15031-0,60(tn)2 

R. 0,861 

1 _____________________________________________________________________________________ 

0.1 ___________________________________________ 

I0 ___________________________________________ 

1 __________________________________________________________________________ 

TAPOLA - TAPOLA 

-0,7(Ln)2 • 12.12. 

R.0,931 

0.1 ___________________________________________ 

10 
	

1001 
	

10 
	

IX 

NIIN MÄKI 
2 

y.3,7l. _un(tnt) 

R.0,925 

0.1 ___________________________________________ 

001 ___________________________________________ 

1 _____________________________________________________________________________________ 

RADAN SUU 
2 

,. 7,gi ._0.63(tn j ) 

R • 0,997 

0.1 ______________________________________________ 

SOI ___________________________________________ 

v 	 II 	 1 	 10 
	

I00 

ys oman paikan h.nkllöoutoj.n matkat oman paikan Ja utkopalkan välillä / utkopalkon 1000 oiukosto 
L....,,1  x.omon paikan Ja ulkopaikan välinen moontle -stäi.yys km 
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normaalimuodossa olevat lausekkeet. Suorat ovat likimain 

samansuuntaisia poikkeuksena Helsingin suora, joka näyttäisi 

loivemmalta. Helsingin aineiston muista poikkeavan luonteen 

vuoksi ei asiasta ole helppo tehdä 

Kuvassa 4 on esitetty Iltin tutkimuksen perusteella estimoi-. 

tuja eräiden sen kylien etäisyysfunktjojt 1 ' litissä pääs-
tiin alle 10 kilometrin etäisyyksiin, jolloin eksponentti-

funktio oli selvästi parempi kuin potenssifunktjo. 

6. TULOSTEN ARVOSTELUA 

Ryhdyttäessä arvostelemaan saavutettuja tuloksia lienee ensin 

paikallaan lyhyesti kerrata tehdyt yksinkertaistukset ja sopi-

mukset joiden varaan tulokset rakentuvat. Samalla voidaan 

yrittää päätellä mandollisesti aiheutuneen virheen suunta ja 

suuruusluokka. Tarkastelutavan ylimalkaisuudet johtuen - 

tarkasteluunhan ei ole voitu 11itt 	esimerkiksi estimoitujen 

funktioiden jäännöstermien tarkastelua - jäävät seuraavat 

toteamukset pakostakin pyöreiksi ja aivankuin ilmaan. 

Kohdassa 3 muuttujien operationaalisja vastineita valittaessa 

käytettiin alueiden välistä liikennettä kuvaamaan sekä ajan 

että autojen suhteen tehtyä otosta. Tämän edustavuus ratkai-

see tietenkin ensi kädessä myös tulosten laadun. Vaikeaan 

otantaongelmaan ei tässä yhteydessä voida paneutua, joten 

voimme vain toivoa, että aineisto -t ovat edustavia. 

Käytetty kuntajakoon pohjautuva aluejako on epätyydyttävä, 

1Nainittu tutkimus, s. 130 
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onhan kunta selvästi liian suuri alueyksikkö, minkä lisäksi 

kunnat ovat ominaisuuksiltaan kovin heterogeenisia. Näiden 

seikkojen voidaan katsoa aiheuttaneen aineistoon lisähajon-

taa. Kun tarkastelu lisäksi kohdistui kussakin tapauksessa 

vain tutkimusalueen alkavaan ja päättyvään liikenteeseen, 

seurauksena on saattanut olla tutkimusalueen erityisolosuh-

teista johtuvaa systemaattista virhettä, jos yleistä etäi-

syysfunktiota pidetään tavoitteena. 

Koko tarkastelun kannalta avainasemassa ovat atrahointikykyä 

ja etäisyyttä esittävät rnuuttujat. Atrahointikyky on epäile-

mättä monien erilaisten tekijöiden funktio. Se ettei tätä 

funktiota käytetty tarkastelussa, vaan tyydyttiin em. maan-

käyttölukuihin, on ilmeinen puute. Käytetyt asukasluku ja 

KLP-luku ovat kyllä määrääviä muuttujia atrahointifunktiossa. 

Tästä huolimatta jää todennäköisesti huomattava osa (arviolta 

ainakin 20-30 %) funktion arvojen vaihtelusta muiden kuin em. 

muuttujien vaikutuksesta riippuvaksi. Jos nyt näiden poisjä-

tettyjen muuttujien suhteelliset osuudet atrahoivilla alu-

eilla huomattavasti vaihtelevat, on tästä seurauksena lisä- 

hajontaa, joka saattaa aiheuttaa atrahointitekijään syste-

maattista virhettä. Estimoidussa etäisyysfunktiossa tämän 

vaikutus ei liene enää systemaattinen varsinkaan etäisyyske-

hiin ryhmitellyssä aineistossa. 

Eräänä ratkaisuna atrahointikykyä kuvaavan operationaalisen 

muuttujan valintaan on ajateltu sen korvaamista kunkin atra-

hoivan alueen joko havaitulla tai jollakin mallilla laske-

tuula atrahoitujen matkojen määrällä. Tämä lähestymistapa 

omaa ilmeisiä ansioita. Sen toteuttaminen edellyttää kuiten- 
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km tietoa kaikista atrahoiduista matkoista, jota tietoa ei 

saatu käytettävissä olleista aineistoista. 

Edellä esitetyt atrahointitekijää koskevat epäilykset sopivat 

erittäin hyvin myös etäisyysmuuttujan operationaaljseksj vas-

tineeksi valittuun maantie-etäisyy -teen. Kuntien toiminnallis-

ten keskipisteiden määräämiseen liittyvä mielivaltaisuus ai-

heuttaa sen, että etäisyyden rnääritys on epämääräistä. Toi-

saalta on vaikeaa ottaa huomioon paikallisia erikoisolosuh-

teita tai eri tieyhteyksien standardista ja kapasiteetista 

johtuvia eroja. Tuntuukin siltä, että myös etäisyystekijälle 

olisi määrättävä arvo jollakin sopivalla funktiolla, jossa 

esimerkiksi ajoaika, kustannukset jne. olisivat seli -ttävinä 

Inuuttujina. 

Kohdassa 4 esitettyä nollakuntien eliminoimjseksi tehtyä 

aineiston ryhmittelyä voitaneen pitää perusteltuna toimen-

piteenä. Samassa kohdassa mainittu vaikutusalueilmiö lisää 

selvästi ryhmittelemättömän aineiston hajontaa. Sensijaan 

se ei aiheuttane systemaattista virhettä tuloksiin etäisyys- 

ryhmittäin ryhmiteltyä aineistoa käytettäessä. 

Esitetyn valossa näyttää tarkastelua rasittavan hyvin monet 

virhelähteet joiden aiheuttaman virheen suunnan ja suuruuden 

määrääminen on vaikeaa. Eri tutkimusaineistoilla saatujen 

tulosten likimääräinen yhdenmu.kajsuus antaa kuitenkin aiheen 

uskoa, ettei ainakaan kovin suuria virheitä ole päässyt tu-

loksiin. Samaan suuntaan viittaavat myös mallejlla saavute-

tut sangen korkeat kokonaiskorrelaatiot. 



Etäisyysfunktiolle valitut funktiomuodot näyttävät soveltuvan 

melko hyvin nyt käsillä olevaan aineistoon edellä esitetyin 

varauksin. Aivan ilmeistä on, että ennenkuin tässä suhteessa 

päästään eteenpäin on saatava käyttöön täydellisempiä havainto-

aineistoja riittävän laajalta etäisyysmuuttujan vaihtelualueel- 

ta. 

Eräänlaisena ajatusleikkinä estimoitiin potenssifunktio ja 

eksponenttifunktio täysin keinotekoisella havaintoaineistolla. 

Aineisto pyrittiin saamaan mandollisimman hyvin vastaamaan 

oletettua "todellista" etäisyysfunktio -ta. Lisävalaistuitsen 

saamiseksi estimoitiin funktiot koko aineiston (0) lisäksi 

erikseen myös huippua vastaavilla pisteillä (1) ja pitkiä mat-

koja vastaavilla pisteillä (2). Tulokset on esitetty kuvissa 

5 ja 6. 

Paneuturna -tta näihin tuloksiin sen tarkemmin, voidaan todeta, 

että kyseisessä hypoteettisessa tapauksessa sopii eksponentti-

funktio parhaiten aineistoihin (0) ja (1) kun taas logaritmi-. 

sesti lineaarinen muoto sopii parhaiten aineistoon (2). 1  

Nämä havainnot tuntuvat loogisilta ja näyttäisi siltä että 

huippua koskeva informaatio olisi kaikkein arvokkain jos ase-

tetaan tavotteeksi mandollisimman pieni suhteellinen virhe, 

sopiihan aineiston (1) käyrä hyvin myös aineistoon (2). Jos 

kuitenkin pitkät matkat ovat lukumäärältään hallitsevia saat- 

1 Aineistolla (0) olivat parametriestimaatit erikseenkin mer-
kitseviä, aineistolla (1) ei ensimmäisen asteen terrni eron-
nut merkitsevästi nollasta ja (2) aineistolla näin oli laita 
toisen asteen termin kohdalla. Kaikilla aineistoilla lisään-
tyi selitys molemmissa estimointivaiheissa ja selittäjien 
yhteisvaikutus oli samoin erittäin merkitsevä. 
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taa kokonaisvirhe silti kasvaa suureksi. Tällöin voidaankin 

ajatella käytettävän kahta eri etäisyysfunktiota huipun pis-

teiden mukaan estimoitua eksponenttifunktjota lyhyeminillä 

matkoilla ja potenssi±'unktjota piteminillä matkoilla. Painos-

tettakoon vielä sitä, että kyseessä on täysin keinotekoiset 

etäisyysfunktjot, jotka eivät voi johtaa varmoihin johtopää- 

töksiin. 

Kuvista 5 ja 6 ilmenee varsin selvästi logaritniiseen trans-

formaatioon liittyvät haitat. 1  Kuvaaja, joka yhtyy kauniisti 

havaintopistejouJkoon logaritmisessa koordinaatistossa, on 

surullisen näköinen normaalikoordjnaatjstossa. Eksponentti-
funk-tion huippua näyttää olevan vaikea saada paikalleen. Sen-

sijaan potenssifunktjon potenssin arvo on riippumaton trans-

formaatiosta, joten virhe rajoittuu vain funktion korkeusase-

maan. Tämä virhe ei ole kovin vaarallinen kun muistetaan, että 

funktiota käytetään matkojenjakomalljs5a eräänlaisena jako-

suhteena jolloin vain furiktion suhteelliset arvot tulevat 

kyseeseen. Käyte-ttyyri estimointimenetelmään liittyvän logarit-

misen transformaation ilmeisistä puutteista johtuen olisi es-

timoinnissa pyrittävä käyttämään jotain "suoraa" menetelmää, 

esimerkiksi tietokoneiteraatiota 

Mitä itse etäisyysfunktjon muotoon tulee, voidaan vain todeta, 

että yleispätevän yksinkertaisuutta korostavan näkökohdan 

ohella funktion käyttötarkoitus lähinnä ratkaisee mikä funktio- 

1 Esim. yhtälössä (8) on estimoidun log a:n antilogarjtmjn 
odotusarvo suurempi kuin a. Vert,, Goldberger, mt. s. 217. 
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muoto on kulloinkin sopivin. Tulevaisuudessa tehtävät mandolli-

sesti parempia havaintoaineistoja antavat tutkimukset saatta-

vat tuoda uusia näkökohtia esiin. Sen että koko tarkastelu 

perustuu yksinkertaistettuun yhtälöön (4), ei tarvitse merkit-

tävsti vaikuttaa lopputulokseen. Johdetun etäis3rysfunktion 

voidaan nimittäin katsoa aproksimoivan samaa teoreettista 

etäisyysfunktiota, johon myös mutkikkaammin lausekkein ope-

roivat painovoima analogiaan perustuvat menetelmät pyrkivät. 

Yksinkertaisuudesta mandollisesti johtuvan suuremman havainto- 

aineiston hajonnan ei tarvitse vaikuttaa itse lopputulokseen. 

EtäiSyysfunk-tio muodostaa lähtökohtana olevassa matkojenjako-

mallissa (yhtälö (3), s. 2) joka tapauksessa vain laaduttoman 

jakosuhteen. 

7. LOPUKSI 

Edellä esitetyn tarkastelun tuloksena voidaan todeta, ettei 

etäisyysfunktiokysymys suinkaan vielä ole tullut ratkaistua. 

Ongelman jatkotarkastelu näyttää monessa kohdin kaipaavan 

seuraavia peruseclellytyksiä. 

Olisi saatava käyttöön niin laaja ja yksityiskohtainen empii-

rinen tutkimusaineisto, että voitaisiin samanaikaisesti tar-

kastella etäisyysfunktion koko relevanttia vaihtelualuetta. 

Samalla olisi matkat voitava jakaa riittävän moneen matka- 

ryhmään, joille kullekin olisi estimoitava oma etäisyysfunk-

tionsa. Näiden tietojen rinnalle olisi saatava riittävä määrä 

informaatiota tutkimusalueiden liikenteellisistä erityisomi-

naisuuksista sekä maankäyttötiedoist, niin että näiden avulla 

voitaisiin muodostaa mandollisimman oikeat muuttujien operatio- 
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naaliset vastineet. 

Toisaalta on todettava, että vaikka saataisiinkin aikaan hyvän 

selityskyvyn omaava malli, se on ilmeisesti aina sekä paikan 

että ajan funktio, joten tietyllä alueella ja ajankohtana 

estimoidun funktion käyttämiseen toisella alueella aina liit-

tyy oma riskinsä, samoinkuin sen käyttämiseen ennustamisen 

yhteydessä. Mallin parametrien tulevien arvojen ennustamisessa 

kohdataan aina vaikeuksia, varsinkaan kun ei ole käytettävissä 

estimoimiseen tarvittavia riittävän pitkiä aikasarjoja. 
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