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TIIVISTELMÄ  

Kaakkois-Suomen  tiepilrin hirvivaroitusjärjestelmän kokeilukohde  sijaitsee  
Mäntyharjulla  valtatiellä  5.  Hirvivaroitusjärjestelmällä havainnoidaan  kook

-kaiden  eläinten liikkeitä tien läheisyydessä riista -aidassa  olevan aukon koh-
dalla  ja  tarvittaessa varoitetaan autoilijoita  muuttuvalla hirvieläimiä —varoi -
tusmerkillä.  Selvityksessä tutkittiin  19.2.1998  käyttöönotetun hirvivaroitus

-järjestelmän  kokeilukohteen  teknistä toimivuutta,  ilmaisujen  jakautumista eri 
vuorokauden aikoina  ja  kuukausina. Lisäksi selvitettiin kerätyn  lokitiedon  
perusteella mandollisten  virhehavaintojen  osuutta. Samalla  kartoitetti  in  jär-
jestelmässä  esiintyneitä  puutteita  ja  kehittämistarpeita. 

Hirvivaroitusjärjestelmän lokitietoihin  oli  5.1.1998  ja  20.5.1999  välisenä ai-
kana  kirjautunut  yhteensä  1816  ilmaisua  202  vuorokauden ajalta.  llmai-
suista mikroaaltoilmaisuja  oli  30  prosenttia  ja  infrapunailmaisuja  70  prosent-
tia. Yksittäisten  ilmaisimien havaintomäärissä  oli suuria eroja. Sekä  mikro- 
aalto-  että  infrapunailmaisuja  oli  tallentunut  määrällisesti eniten vuoden 

 1998  tammikuulla  ja  helmikuulla. lnfrapunailmaisimet  toimivat aktiivisesti 
 koko  tarkasteltavan ajanjakson.  Mikroaaltotutkailmaisimien  toiminta  on  aktii-

vista jakson  alkuosassa,  mutta ensimmäisen viiden kuukauden jälkeen nii-
den  havaintomäärät  vähenivät. 

Mandollisia tien  ylityksiä  kuvaavia kanden eri puolella tietä sijaitsevan  il -
maisimen  välisiä enintään kymmenen minuutin välein tapahtuneita  perättäi-
siä  havaintoja oli  lokitiedoissa  71  kappaletta. Ilmaisuista  32  tapahtui  alle 

 neljän sekunnin kuluttua edellisestä ilmaisusta. 

Järjestelmän teknisen toimivuuden parantamiseksi tulee seurata aktiivisesti  
ilmaisimien  toimintaa  ja  ilmaisimien  herkkyyttä sekä taata  lokitietojen  katta-
vuus.  Järjestelmälle tulee lisäksi perustaa  toiminnanseurantapäiväkirja  sekä 
laatia kirjalliset  ohjausperiaatteet. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to find out the technical operation of detection and 
warning system of large animals. The test site is located on main road 5 in 

 Mäntyharju  near the city of  Mikkeli  in South-east Finland. This study is the 
second part of the impact evaluation of the detection and warning system of 
large animals. The third part of the study will handle the effects of the sys-
tem on traffic safety and drivers' behaviour. 

The aim of the detection and warning system of large animals is to improve 
traffic safety on the route elks usually use. On test site had been built two 
passing lanes, one for each direction, and by the side of passing lane road 
sections fences for elks. Between these road sections there is 80 meters 
long section without fences where the detection and warning system of 
large animals was implemented. The system was taken in use in 19th Feb-
ruary 1998. 

The detection system observes large animals by the side of the road on the 
section without fences. There were placed fiber-optic elk warning signs 150 
meters before the detection zone in both approaching directions. The auto-
matic system will turn on these elk warning signs after detecting large ani-
mal on detection zone. The warning signs are turned on 3 minutes after the 
last observation of large animal. 

The log file of the detection and warning system has 1816 observations 
from 5 January 1998 to 20 May 1999 during 202 days. 30 percentages of 
the observations were from microwave detectors and 70 percentages of the 
observations from infrared detectors. Most of the observations have been 
detected during January and February in 1998. The number of observations 
decreased after the first five months. Just 71 of the all observations seemed 
to be possible road crossings of elks.  

ln  the future technical operation of the system, sensitivity and operation of 
detectors have to be monitored more active than they have been done. The 
quality of log file information has to be improved thus it includes all opera-
tional information of the system. The traffic management center officers 
should have logbook for operational notes of the system and controlling 
policy of the system for better understanding of the system operation. 

The study has been granted European Community financial support in the 
field of Trans-European Networks  -  Transport.  



ALKUSANAT 

Hirvieläinonnettomuuksien  määrä  on  viime vuosina ollut runsaassa kasvus-
sa. Onnettomuuksien torjumiseksi  on  pääteiden  varteen rakennettu riista- 
aitoja, joiden avulla tien ylittävien hirvien liikkumista  on  rajattu riista-aitoihin  
jätettyjen  aukkojen  kohdille.  Riista-aidan aukot pyritään kohdistamaan hirvi-
en  luontaisille kulkureiteille,  jolloin niiden käyttäminen olisi mandollisimman 
todennäköistä. 

Riista-aitojen  aukkokohdissa  on  edelleen  liikenneturvallisuusongelma,  sillä 
 näissä kohdissa  on  todennäköisesti enemmän tien ylittäviä  hirvieläimiä  kuin 

pidemmän  tiejakson  yksittäisessä kohdassa. Kaakkois-Suomen  tiepiirissä 
 on  käynnissä kokeilu, jossa tällaiseen  aukkokohtaan  on  rakennettu  hirviva-

roitusjärjestelmä.  Järjestelmä havaitsee kookkaan hahmon tien molemmilta 
puolilta  aukkokohdassa  ja  havainnon tehtyään varoittaa  tienkäyttäjiä  muut-
tuvalla hirvieläimiä —varoitusmerkillä.  

Tässä työssä  on  tutkittu  hirvivaroitusjärjestelmän  teknistä toimivuutta sekä 
kartoitettu järjestelmässä  esiintyneitä  puutteita  ja  kehittämistarpeita.  Selvitys 

 on  laadittu Kaakkois-Suomen  tiepiirissä,  jossa työn  on  tehnyt tekniikan yli-
oppilas Inna Yli-Mäenpää  ja  työtä  on  ohjannut  kehittämispäällikkö  Petteri  
Portaankorva.  

Selvityksen tekemiseen  on  saatu Euroopan unionin liikenteen  perusraken
-teen  kehittämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks  -  Trans-

port)  -rahoitusta. 

Kouvolassa, marraskuussa  1999  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
Liikenteen palvelut  
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1  JOHDANTO  

1.1 	Hankkeen sijainti  ja  lähtökohdat 

Kaakkois-Suomen tiepiinn hirvivaroitusjärjestelmän kokeilukohde sijaitsee 
Mäntyharjulla valtatiellä  5  välillä Toivola - Tiilikkala  (kuva  1). Tiejaksolle  ra-
kennettiin vuonna  1997  kaksi ohituskaistaa  ja ohituskaistaosuuksille  riista- 
aidat.  Tien pituussuunnassa  riista-aitojen väliin jätettiin  80  metrin pituinen 
aukko hirvien normaalisti käyttämän tienylityspaikan kohdalle. Aukon koh-
dalla otettiin  19.2.1998  käyttöön hirvivaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pa-
rantamaan liikenneturvallisuutta hirvien kãyttämällä luontaisella kulkureitillä 

 (kuva  2).  Järjestelmän seurattavuutta parannettiin elokuussa  1999  lisäämällä 
kokeilu kohteeseen kaksi kameraa.  

/ 
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Kuva  1. Hirvivaroitusjärjestelmän  sijainti. 
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Kuva  2. Periaatekuva hirvivaroitusjärjestelmästä. 
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1.2 	Toimintaperlaatteet 

Hirvivaroitusjärjestelmällä havainnoidaan kookkaiden  eläinten liikkeitä tien 
läheisyydessä riista-aidassa olevan aukon kohdalla  ja  tarvittaessa varoite-
taan autoilijoita muuttuvalla hirvieläimiä —varoitusmerkillä. Hirvien liikkeitä 
havainnoidaan tien molemmin puolin  80  metrin matkalla  60  metriä leveällä 
alueella mikroaalto-  ja  infrapunailmaisimien  avulla. Kuituoptiset hirvieläimiä - 
varoitusmerkit  on  sijoitettu ajosuunnassa  150  metriä ennen riista-aidassa 
olevaa aukkoa. Varoitusmerkit kytkeytyvät päälle, kun jokin ilmaisimista ha-
vaitsee eläimen. 

Eläinten havainnointiin käytetään kymmentä mikroaaltoilmaisinta  ja  kuutta 
infrapunailmaisinta. Ilmaisimet  on  sijoitettu molemmin puolin tietä yhteensä 
kuuteen pylvääseen siten, että jokaisessa pylväässä  on  yksi infrapunai!mai

-sin  ja  yhdestä kahteen mikroaaltoilmaisinta  (kuva  3).  Mikroaaltoilmaisimen 
säteilykeilan kattaman  alueen laajuus vaakatasossa  on  noin  60  astetta  ja 

 suurin ilmaisuetäisyys noin  50  metriä. Infrapunailmaisimet ovat erittäin ka-
peakeilaisia; keilan leveys  on  noin kaksi metriä  100  metrin päässä  ja  suurin 
ilmaisuetäisyys  on 70-100  metriä sääolosuhteista riippuen. Ilmaisuetäisyyk-
siä  on  mandollista rajoittaa ilmaisinta kallistamalla. 

Kuva  3.  Mikroaalto-ja infrapunailmaisin.  

Järjestelmän havaitessa kookkaan eläimen syttyvät muuttuvat hirvieläimiä - 
varoitusmerkit  (kuva  4)  automaattisesti. Varoitusmerkit ovat päällä kolmen 
minuutin ajan viimeisestä ilmaisusta. Päälläolon laskenta aloitetaan alusta 
mikäli ilmaisimet havaitsevat uusia ilmaisuja opasteiden päälläoloaikana. 
Ilmaisun antaneen ilmaisimen numero, ilmaisun alkamis-  ja  loppumisajan

-kohta sekä varoitusmerkkien päälle  ja  pois kytkeytymiset kirjataan lokiin. 
Lokiin kirjautuu lisäksi järjestelmän uudelleen käynnistykset vikaantu-
misajankohtineen, käyttö-  ja  ohjaussähköjen  katkokset, tiedostoviat, tiedot 
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pitkittyneistä tiedonsiirtotilanteista  sekä opasteilta tulleet  pää- tai varalamp-
puhälytykset. Lokitiedoille  varatun tilan  (10 kB)  tullessa täyteen vilmeisimmät 
tiedot kirjoitetaan vanhimpien päälle.  

Kuva  4.  Varoitusmerkki toiminnassa. 

Järjestelmässä  on  myös ilmaisimien eliminointikytkin, jonka avulla työsken-
televä maanviljelijä voi kytkeä pellon alueella toimivat ilmaisimet pois käy-
töstä. llkivaltakytkintä käytetään ilmaisemaan infrapunailmaisimen taka-
kannen avaaminen  tai ilmaisimien johtojen katkaisu.  Tiedot eliminointi-  ja 
ilkivaltakytkimien  päälle  ja  pois kytkeytymisistä kirjautuvat lakiin. 

Järjestelmän sadeanturi antaa ilmoituksen sadehälytystHasta, jonka aikana 
opasteiden ohjaukset annetaan yksinomaan infrapunailmaisimien ilmaisujen 
perusteella. Sadehälytystilan  alkaminen ja  loppuminen kirjautuvat loki-
tietoihin. 

Hirvivaroitusjärjestelmään  lisättiin elokuussa  1999  kaksi videokuvaa tallenta-
vaa kameraa.  Kamera  kääntyy ilmaisun antanutta ilmaisinta kohti  ja  kuvaa 
aluetta muutaman minuutin ajan tallentaen nauhalle ilmaisun aiheuttajan. 
Tapahtuma kirjautuu myös lakiin. Kamerajärjestelmää ei käsitellä tarkemmin 
tässä raportissa. 
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2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  JA  LÄHTÖKOHDAT  

2.1 	Tutkimuksen tavoitteet  ja  menetelmät 

Tavoitteena oli tutkia toteutetun  hirvivaroitusjärjestelniän  teknistä toimivuutta,  
ilmaisujen  jakautumista sekä selvittää mandollisten  virhehavaintojen  osuutta 
kerätyn  lokitiedon  perusteella. Samalla kartoitettiin järjestelmässä  esiinty-
neitä  puutteita  ja kehittämistarpeita.  

Järjestelmän  lokiin tallentuneita mikroaalto-  ja infrapunailmaisuja  tutkittiin eri 
vuorokauden aikoina sekä kuukausina tarkastellen niiden jakautumista  il-
maisintyypeittäin ja ilmaisimiftain.  Erityistä huomiota kiinnitettiin  ilmaisuihin,  
joiden perusteella voitiin olettaa hirven ylittäneen tien. Lisäksi tarkasteltiin 
merkkien  päälläoloaikoja,  hälytyksiä, järjestelmän uudelleen  käynnistymisiä  
sekä  sadeanturin  aiheuttamia ilmaisuja.  

2.2 	Käytettävä aineisto  

Tutkimusaineistona  käytettiin järjestelmän  lokitietoja. Tarkasteltavat lokitiedot  
olivat väliltä  5.1.1998  -  20.5.1999.  Tietoja oli  tallentunut  202  päivää eli noin 

 40  prosenttia järjestelmän  käyttöajasta. 

Lokitietoja  puuttui  käsiteltävältä  ajalta lähes  300  päivän verran. Pisin puuttu-
va ajanjakso sijoittui kesään  1998  (kuva  5).  Yleisin syy tietojen puuttumiselle 

 (96%)  oli  lokitiedoston  täyttyminen, jolloin viimeisin tieto kirjoitettiin vanhim-
pien päälle. Myös järjestelmän uudelleen  käynnistyksien  sekä säätämisen  ja 

 korjauksen yhteydessä aiheutui  lokiin tallentuneiden ilmaisujen  välille pitkiä-
kin  tyhjiä ajanjaksoja  (4  %). 

pv/kk  
30 

25 

20 

15 

10 

,,,s, F,  ,,  
Kuva  5.  Lokitietojen  jakautuminen kuukausittain (päivää/kuukausi). 
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3 	ILMAISUT  

3.1 	llmaisujen  määrät  

Tarkasteltavana  ajanjaksona oli yhteensä  1816  ilmaisua, joista  mikroaaltoil-
maisujen  osuus oli  30  prosenttia  ja infrapunailmaisujen  70  prosenttia. Kes-
kimäärin ilmaisuja tuli noin kanden  ja  puolen  tunnin  välein.  

Lokitietoja  tarkastellessa voitiin havaita, että yleensä toinen  ilmaisintyypeistä  
oli aktiivinen antaen useita  peräkkäisiä  havaintoja. Aktiivisempi  ilmaisintyyppi  
vaihteli aika ajoin, mutta  lokiin kirjautui  harvemmin jaksoja, jolloin sekä  mik-
roaalto-  että  infrapunailmaisimet  olisivat molemmat antaneet havaintoja.  

Ilmaisimien havaintomäärissä  oli merkittäviä eroja. Puolet ilmaisuista tuli  
infrapunailmaisimilta  1  ja  2  (kuva  6).  Infrapunailmaisimen  1  osuus kaikista 
ilmaisuista oli  33  prosenttia  ja infrapunailmaisimen  2 16  prosenttia.  Infra

-punailmaisimista harvimmin  ilmaisuja antoivat ilmaisimet  3  ja  5,  vaikka  il-
maisimen  3  ilmaisukeila leikkaakin  aktiivisimmin ilmaisuja  antaneiden  il-
maisimien  1  ja  2  keilat.  Ilmaisimien  3  ja  5  prosentuaaliset  osuudet olivat  alle 

 kaksi prosenttia.  

kpl  
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\_ , , 	, 	S /  
Kuva  6.  Ilmaisujen  määrät ilmaisimittajn. 

Mikroaaltoilmaisimista aktiivisin  oli ilmaisin  8,  jonka osuus kaikista  saaduista  
ilmaisuista oli  10  prosenttia  (kuva  6).  Seuraavaksi eniten havaintoja antoivat 
ilmaisimet  1  ja  2.  Näiden molempien osuus oli noin  5  prosenttia kaikista  lo- 
kun  kirjautuneista  ilmaisuista. Kaikkein vähiten havaintoja ilmoittivat  mikro-
aaltoilmaisimet  6  ja  7,  joiden osuudet olivat  alle  puoli prosenttia. 

Samoilta  havaintoalueilta tulleissa mikroaalto-  ja infrapunailmaisujen  määris-
sä  ja prosentuaalisissa osuuksissa  ei ollut useimmissa tapauksissa havaitta-
vaa yhteyttä.  Infrapunailmaisimen antaessa  suuriakin  havaintomääriä,  saat-
toi samalta alueelta  havaitseva mikroaaltoilmaisin  antaa harvoin ilmaisuja.  
llmaisumääriltään samankattaisia  tuloksia antoivat kuitenkin  mikroaaltoilmai

-sin 3 (27  kpl)  ja infrapunailmaisin  3 (35  kpl), mikroaaltoilmaisin  4 (44  kpl)  ja 
infrapunailmaisiri  3 (35  kpl)  sekä  mikroaaltoilmaisin  9 (24  kpl)  ja  kyseisen  
mikroaallon ilmaisukeilan  rajalla kulkeva  infrapunailmaisin  5 (23  kpl). 

Prosentuaalisia  osuuksia tutkittaessa havaittiin  mikroaaltoilmaisimen  1  ja 
infrapunailmaisimen  1  edustavan merkittävää osuutta oman  ilmaisintyyppin- 
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sä  havaintomääristä. limaisimien havaintoalue  on  hirviaidan  läheisyydessä, 
jossa  on  tehty myös useita  näköhavaintoja hirvistä.  

3.2 	Ilmaisujen  vuorokauden sisäinen vaihtelu 

Tutkittaessa  ilmaisintyyppien  ja  ilmaisujen  vuorokauden sisäistä vaihtelua 
vuorokausi jaettiin kolmeen osaan.  

• aamuyö/aamu  (kello  0:00  -  7:59)  
•  päivä  (kello  8:00  -  15:59)  
•  ilta  (kello  16:00  -  23:59)  

Mikroaalto—  ja  infrapunailmaisuista  20  prosenttia tuli puolen yön  ja kello  kah-
deksan välillä,  43  prosenttia päivällä  kello  8-16  ja  37  prosenttia illalla  kello 

 16-24  (kuva  7).  Eri  ilmaisintyyppien havaintomäärien  välinen suhde pysyi 
kaikkina vuorokauden aikoina melko vakiona. Päivällä  ja  illalla  mikroaaltoil-
maisuja  oli  30  prosenttia  ja  infrapunailmaisuja  70  prosenttia kaikista ilmai-
suista,  aamulla/aamuyöllä mikroaaltoilmaisuja  oli  22  prosenttia  ja  infrapuna

-ilmaisuja  78  prosenttia.  
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Kuva  7.  Ilmaisujen  jakautuminen eri vuorokauden aikoina. 

Infrapunailmaisujen  jakautuma pysyi melko tasaisena vuorokauden eri aikoi-
na  (kuva  8).  Lähes puolet ilmaisuista tuli aina  infrapunailmaisimelta  I  ja  noin 

 20  prosenttia  ilmaisimelta  2.  Ilmaisimet ilmoittivat eniten havaintoja  kello 
 8-16  välillä. Poikkeuksen muodostaa ilmaisin  1,  jolta  tuli ilmaisuja eniten 

illalla  kello  16-24  välillä.  

Kuva  8.  Infrapunailmaisujen  jakautuminen eri vuorokauden aikoina.  
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Mikroaaltoilmaisujen  jakauma oli  infrapunailmaisujen jakaumaa epätasai-
sempi  (kuva  9). llmaisimen 8  osuus oli kuitenkin kaikkina vuorokauden aikoi-
na vallitseva.  Ilmaisimen  1  osuus oli melko tasaisesti  15  prosenttia  ja il-
maisimen  9  osuus neljä prosenttia.  

Mikroaaltoilmaisimet  1, 3, 4, 5, 6  ja  7  ilmoittivat eniten havaintoja illalla  kello 
 16-24  välillä. Muina aikoina nämä ilmaisimet, lukuun ottamatta  ilmaisinta  1, 

 havaitsivat harvoin liikettä  ilmaisualueellaan.  Ilmaisimet  2, 8, 9  ja  10  olivat 
 aktiivisimmillaan  päivällä. Maastossa ilmaisimet sijoittuvat siten, että illalla 

aktiiviset  mikroaaltoilmaisimet  1, 3, 4  ja  5  sijoittuvat  tarkastelualueen  mäki-
selle puolelle  ja  päivällä eniten havaintoja tehneet ilmaisimet  8, 9  ja  10 au-
kealle  pellolle.  
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Kuva  9. Mikroaaltoilmaisujen  jakautuminen  ed  vuorokauden aikoina.  

3.3 	Ilmaisujen kuukausittainen  vaihtelu 

Hirvien  liikkumisvilkkaus  vaihtelee eri vuorokauden aikoina, jopa  kuukausit
-tai  Talvikuukausina hirvet liikkuvat  laumoina talvehtimisalueillaan,  josta ne 

kevään  tullen  hajaantuvat vähitellen omille  reviireilleen.  Ensimmäisiä merk-
kejä hajaantumisesta  on  huhtikuun loppupuolella, jolloin  naaraat  lähtevät 

 vasontapaikoilleen uroshirvien  seuratessa hieman myöhemmin perässä. 
 Vasominen  tapahtuu toukokuun alussa. 

Kesäkuussa hirvien liikkuminen  on  vilkasta. Nuoret emostaan  karkotetut  va- 
sat  hakevat  päämäärätiedottomasti  omaa aluettaan  säntäillen  usein myös 
teiden yli. Liikkuminen  on  aktiivista myös  valoisana  aikana. Heinä—elokuussa 
liikkuminen taas vähenee. Syyskuussa hirvien liikehdintä lisääntyy kiima- 
ajan  ja  syys—lokakuussa alkavan  metsästyskauden  myötä.  Metsästysaika 

 päättyy joulukuun puolessa välissä.  Talvialueille  siirtyminen riippuu  talven 
tulon nopeudesta,  käytännössä hirvet siirtyvät hitaasti ruuan perässä  parin 

 kuukauden ajan. 

Sekä  mikroaalto-  että  infrapunailmaisuja  oli  tallentunut  määrällisesti eniten 
vuoden  1998 tammikuulla  ja helmikuulla (kuva  10).  Vuoden  1998  tammi-
kuussa  tallentuneiden ilmaisujen  osuus kaikista ilmaisuista oli  15  prosenttia 

 ja  helmikuussa  21  prosenttia.  
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Kuva  10. Ilmaisujen  jakautuminen kuukausittain. 

Tiheimmin ilmaisuja tuli tammikuussa  1998,  jolloin havaintoja oli keskimäärin 
 0,92  kappaletta tunnissa  (kuva  11).  Helmikuussa  1998  ilmaisuja tuli  0,62 

 tunnissa  ja  toukokuussa  1998  vastaava arvo oli  0,59  ilmaisua tunnissa.  Mik-
roaaltoilmaisuja  tuli tiheimmin toukokuussa  1998 0,40  ilmaisua tunnissa  ja 
infrapunailmaisuja  tammikuussa  1998 0,53  ilmaisua tunnissa.  
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Kuva il.  Ilmaisutiheydet. 

Vuoden  1998  helmi-toukokuussa ilmaisuja havaittiin huomattavasti vuoden 
 1999  vastaavaa ajankohtaa  tiheämmin  (kuva  12).  Samankaltaisia tuloksia 

tuli maaliskuussa  1998 (0,40 ilmaisua/tunnissa)  ja  1999 (0,29). 
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Kuva  12. KokonaisllmaIsutiheys  helmi-toukokuussa  1998  ja  1999. 

Infrapunailmaisimet  toimivat aktiivisesti  koko tarkasteltavar,  ajanjakson, 
mutta  mikroaaltoilmaisimien  toiminta  on  aktiivista  vain  jakson  alkuosassa  ja 

 ensimmäisen viiden kuukauden jälkeen niiden  havaintomäärät  vähenevät 
 (kuvat  13-15).  Viimeiset havainnot  ilmaisimilta  2, 3, 5  ja  7  löytyvät  lokitie-

doista toukokuulta  1998. llmaisimet 1, 4  ja  6  eivät ilmoittaneet havaintoja 
vuoden  1998  syyskuun jälkeen.  Mikroaaltoilmaisin  10  ei ilmaissut havaintoja  
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lokakuun  1998  ja  toukokuun  1999  välisenä aikana. Ainoastaan mikroaaltoil-
maisin  8  toimi aktiivisesti  koko  tarkasteltavan ajanjakson. 
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Kuva  13. Infrapunailmaisujen  jakautuminen ilmaisimittain tarkasteltavalla 
ajanjaksolla. 

Kuva  14. Mikroaaltoilmaisimien 1 - 5 ilmaisujen  jakautuminen tarkasteltavalla 
ajanjaksolla. 
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Kuva  15. Mikroaaltoi/maisimien 6— 10 ilmaisu/en  jakautuminen tarkaste/ta-
va/Ia ajanjaksolla. 



20 	 Valtatien  5  hirvivaroitusjärjestelmän  tekninen toimivuus 
MAHDOLLISET TIEN YLITYKSET  

4 	MAHDOLLISET TIEN YLITYKSET  

4.1 	Mandollisten tien ylitysten tutkiminen 

Lokitiedoista  tarkasteltiin ilmaisuja, joiden perusteella voitiin olettaa hirven 
ylittäneen tien. Tarkastelussa otettiin huomioon enintään kymmenen minuu-
tin välein tien eri puolilla havaitut peräkkäiset ilmaisut, jotka olivat tapahtu-
neet mikroaaltoilmaisimien, infrapunailmaisimien  tai  mikroaalto-  ja  infra

-punailmaisimien  välillä. Lisäksi tutkittiin minkä ilmaisimien välillä mandolliset 
tien ylitykset useimmin tapahtuivat.  

4.2 	Mikroaaltoilmaisimien  väliset peräkkäiset ilmaisut 

Mikroaaltoilmaisimien  välisiä peräkkäisiä havaintoja oli kymmenen minuutin 
sisällä  15  kappaletta  (kuva  16).  Lähes kaikissa tapauksissa toisena  il

-maisimena  oli ilmaisin  1.  Eniten tien ylittäviä ilmaisusarjoja tapahtui  il
-maisimien  1  ja  10 (7  kappaletta) sekä ilmaisimien  1  ja  8  välillä  (3  kappaletta). 

Ilmaisimilta  3, 4, 5  ja  7  ei  tullut  havaintoja, joiden perusteella olisi voinut 
olettaa hirven ylittäneen tien. 

MW6 MW7 	MW8 MW9 	 MW1O  

MW1 MW2 	MW3 MW4 MW5 

Kuva  16. Mikroaaltoilmaisimien  väliset peräkkäiset ilmaisut.  

Tien  eri puolilla havaituista peräkkäisistä mikroaaltoilmaisuista  85  prosenttia 
kirjautui lokitietoihin helmikuussa  kello  20-24  välisenä aikana. Tammi-  ja 

 toukokuulta  oli lisäksi yksittäisiä havaintoja aamupäivältä.  

4.3 	Infrapunallmaisimien  väliset peräkkäiset ilmaisut  

Tien  eri puolilla sijaitsevien infrapunailmaisimien välisiä peräkkäisiä havain-
toja oli kymmenen minuutin sisällä  42  kappaletta  (kuva  17).  llmaisujen  välillä 
oli  30  tapauksessa  vain  alle  neljä sekuntia. Eniten mandollisia tien ylityksiä 
tapahtui ilmaisimien  2  ja  4 (14  kappaletta) sekä ilmaisimien  1  ja  6 (10  kap-
paletta) välillä. Ilmaisimet  1  ja  4  sekä  2  ja  4  ilmoittivat usein lähes samanai-
kaisia havaintoja. 
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Kuva  17.  Infrapunailmaisimien  väliset peräkkäiset ilmaisut.  

Kuva  17  esittää ainoastaan minkä  infrapunailmaisimien  välillä mandolliset 
tien ylitykset tapahtuivat.  Infrapunailmaisimen  pitkän tien  suuntaisen  ilmaisu- 
keilan vuoksi tarkkaa tien  ylityskohtaa  ei ole määritelty. 

Noin  60  prosenttia  infrapunailmaisimien peräkkäisistä  ilmaisuista tuli tammi- 
ja  helmikuussa.  llmaisuista  14  prosenttia havaittiin aamulla, loput tasaisesti 
päivällä  ja  illalla.  

4.4 	Mikroaalto-  ja  infrapunailmaisimien ilmaisimien  väliset pe- 
räkkäiset  ilmaisut 

Eri puolilla tietä sijaitsevien  mikro- ja  infrapunailmaisimien  välillä oli kymme-
nen minuutin sisällä  14  ilmaisuparia,  joiden perusteella voitiin olettaa tien 

 ylityksen  tapahtuneen  (kuva  18).  Eniten ilmaisuja tapahtui  infrapunailmaisi
-men 1  ja  mikroaaltoilmaisimen  8  välillä  (5  kappaletta).  

1R4 	 IR5 	 1R6  

MW6  

(1)  

IR1 	 1R2 	 1R3  

Kuva  18.  Mikroaalto-ja  infrapunailmaisimien  väliset peräkkäiset ilmaisut. 
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Mikro- ja  infrapunailmaisimien  välisistä peräkkäisistä ilmaisuista puolet ha-
vaittiin helmikuussa  ja  yli  70  prosenttia päivällä kelLo  8-16  välisenä aikana.  

4.5 	Kaikki mandolliset tien ylitykset 

Kanden eri puolella tietä sijaitsevan ilmaisimen välisiä enintään kymmenen 
minuutin välein tapahtuneita perättäisiä havaintoja oli lokitiedoissa  71  kap-
paletta. llmaisuista  32  tapahtui  alle  neljän sekunnin kuluttua edellisestä il-
maisusta. Peräkkäisistä ilmaisuista noin kymmenen prosenttia havaittiin aa-
mulla  ja  loput tasaisesti päivällä  ja  illalla. Tarkasteltaessa  30  minuutin sisällä 
tulleita peräkkäisiä ilmaisuja havaintojen määrä kohosi  94  kappaleeseen. 

1R6  

'QQMW9 
	

MW1O  

MW 3  C W4  

Kuva  19.  Alueet, joiden välillä mandolliset tien ylitykset ovat useimmiten ta-
pahtuneet.  



Valtatien  5  hirvivaroitusjärjestelmäri  tekninen toimivuus 	 23 
VAROITUSMERKKIEN PPALLÄOLOAJAT  

5 VAROITUSMERKKIEN PÄÄLLÄOLOAJAT 

Varoitusmerkkien  tulisi olla päällä kolmen minuutin ajan viimeisestä  il
-maisimelta  saadusta havainnosta. Merkkien  päälläoloajoissa  ilmeni kuitenkin 

hajontaa.  

Tarkasteltavalla  ajanjaksolla muuttuvat  hirvivaroitusmerkit  olivat päällä  1139  
kertaa. Noin  30  prosentissa tapauksista merkit olivat päällä kolme minuuttia 
ilmaisun  sammumisesta  ja  17  prosentissa kolme minuuttia ilmaisun syttymi-
sestä  (kuva  20).  Noin  12  prosentissa  varoitusmerkkien päälläolokerroista  
ilmaisun  syttymis-  ja  sammumishetki  oli sama, joten vastaavaa  erottelua  ei 
kyetty tekemään. Tapauksista  20  prosentissa merkit olivat päällä kolme mi-
nuuttia ilmaisun  syttymis-  ja  sammumisajan  keskiarvosta. Kaikkiaan noin  80 

 prosentissa merkkien  aktivoitumiskerroista  voidaan nähdä jonkinlainen yhte-
ys  määriteltyyn  kolmen minuutin  päälläoloaikaan.  Tarkoituksen mukaisia 
ilmaisun loppumisesta kolme minuuttia kestäviä merkkien  päälläo!oaikoja  oli 
kuitenkin  maksimissaan  43  prosenttia kaikista merkkien  päälläolokerroista. 

Varoitusmerkkien päälläoloajoista  14  prosenttia kesti  alle  kolme minuuttia, 
jossain tapauksissa merkki oli päällä jopa  alle  minuutin mittaisen ajan. Va-
jaassa kandeksassa prosentissa tapauksista kolmen minuutin ajanjakso 
ylittyi huomattavasti. Yli neljä minuuttia kestäviä merkkien  päälläoloaikoja  
löytyi  lokitiedoista  57  kappaletta  ja  lähes  30  kerralla merkit olivat päällä yli 
kuusi minuuttia. Pisin yhtenäinen  varoitusmerkkien päälläoloaika  viimeisen 
ilmaisun jälkeen oli  23  minuuttia.  

8% 	11% 	•alle  3 min. 

21 °A 

12 

•3 min,  ilmaisun syttymisestä  

17 °,' 	U3 min,  ilmaisun  sammumisesta  

03 min., syttymis -ja 
sammumishetki  sama  

03 min.  syttymisen  ja sammumisen 
 keskiarvosta  

Dyli  3 min. 
31 %  

Kuva  20.  Merkkien  päälläoloajat.  
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6 	MUUT  LOKITIEDOT  

6.1 	Sadeanturi 

Sadeanturi  antoi tutkittavalla ajanjaksolla  109  sadehälytystä,  jotka kestivät 
yhteensä  160  tuntia. Kolmasosa hälytyksistä kesti  alle tunnin.  Eniten ilmai-
suja sekä määrällisesti että lokiin tallentuneeseen aikaan suhteutettuna tuli 
syyskuussa  1998  ja  maaliskuussa  1999  (kuva  21).  Sadehälytystilojen  yh-
teenlaskettu kestoaika oli vuoden  1999  helmikuussa  38  tuntia, syyskuussa  
1998 30  tuntia  ja  maaliskuussa  1999 28  tuntia  (kuva  22).  Syyskuussa  1998  
ja  helmikuussa  1999 8  prosenttia lokiin tallentuneesta ajasta oli kirjautunut 
sadehälytystilan aikana. 
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Kuva  21.  Sadehälytystiojen esllntymismäärät  kuukausittain.  
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Kuva  22.  Sadehälytystilojen kokonaiskestot  kuukausittain.  
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Kuva  23.  Sadehälytystilojen  keskimääräinen kesto kuukausittain.  
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6.2 	Hälytykset 

Lokiin  oli  kirjautunut  15  varalamppuhälytystä. Varalamppuhälytyksen aiheu-
tuessa  opaste ei  kytkeydy  päälle saatuaan  ohjauskäskyn  vaan pysyy pimeä-
nä.  Hälytykset  on  todettu kuitenkin virheellisiksi eivätkä ne ole aiheuttaneet 
toimenpiteitä. Muita hälytyksiä  lokiin  ei ollut  kirjautunut.  

6.3 	llkivalta -ja  eliminointikytkin 

Lokiin  ei ollut  kirjautunut  merkintöjä ilkivalta-  tai  eliminointikytkimen  päällä -
olosta.  

6.4  Järjestelmän uudelleen käynnistykset 

Kenttäjärjestelmän keskusyksikkö  oli käynnistynyt uudelleen  tarkasteltavalla  
ajanjaksolla  36  kertaa. Oletettavasti korjauksesta  tai  säätämisestä  johtuvia 
uudelleen  käynnistyskertoja  oli näistä  13  kappaletta. Järjestelmä oli käyn -
nistyksien  vuoksi pois käytöstä yhteensä  alle  kaksi tuntia. Ennen  ja  jälkeen  
käynnistyskertoja  tulleiden  ilmaisujen  välille muodostui kuitenkin pitkiäkin 
tyhjiä ajanjaksoja. 

Järjestelmän suorittaneista  23  uudelleen  käynnistyksistä  16  kirjautul lokiin 
 aamuyöllä  tai  varhain aamulla.  Sateen  aikana  tai  välittömästi  sen  jälkeen 

tapahtuneita käynnistyksiä oli viisi kappaletta.  

6.5 	Kellonaika  ja  päiväys 

Järjestelmän  lokitietoihin tallentama  päivämäärä ei aina muuttunut vuoro-
kauden vaihtuessa. Ongelmaa esiintyi etenkin tarkasteltavan jakson  al-
kuosassa. Kellonaika kirjautul  loklin  normaalisti.  
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7  YHTEEN  VETO  
Suurin  osa  saaduista  ilmaisuista tuli infrapunailmaisimilta. Lokitietoja tutkitta-
essa havaittiin, että mikroaaltotutkien toiminta oli aktiivista tarkasteltavan 
jakson alkuosassa, mutta toukokuun  1998  jälkeen ilmaisimien toiminta lak-
kasi lähes kokonaan. Ainoastaan mikroaaltoilmaisin  8  antaa jatkuvasti ha-
vaintoja. Mikroaaltoilmaisujen vähäistä määrää selittää osittain  se,  että suu-
rin  osa  lokitiedoista  oli syksy-  ja  talviajalta,  jolloin mikroaaltotutkien toiminta 

 on  passiivisempaa  sateiden vuoksi. Sadehälytystilan osuus lokitietoihin  tal
-lentuneesta  ajasta  on  kuitenkin vähäinen. 

Infrapunailmaisimet  olivat selvästi mikroaaltotutkia herkempiä reagoimaan. 
 I  nfrapunailmaisimen antaessa  suuriakin havaintomääriä, saattoi samalta 

alueelta havaitseva mikroaaltoilmaisin antaa harvoin ilmaisuja. Yleensä toi-
nen ilmaisintyypeistä oli aktiivinen antaen useita peräkkäisiä havaintoja. Ak-
tiivisempi ilmaisintyyppi vaihteli aika ajoin, mutta lokiin kirjautui harvemmin 
jaksoja, jolloin sekä mikroaalto- että infrapunailmaisimet olisivat molemmat 
antaneet havaintoja. Kaikista ilmaisuista puolet tuli infrapunailmaisimilta  1  ja 

 2.  Infrapunailmaisimelta  1  tuli lähes yhtämittaisesti havaintoja  ja  onkin syytä 
olettaa, etteivät kaikki näistä ole aiheellisia. Molemmissa ilmaisintyypeissä 

 on  myös ilmaisimia, jotka antavat havaintoja erittäin harvoin. 

Hirvien aktiivisimmat liikkuma-ajat aamuhämärässä  kello  4.00  -  6.00  ja  ilta- 
hämärässä  kello  18.30  -  21 .30  sijoittuvat tutkimuksessa jaksoihin aamuyö 

 tai  aamu  ja  ilta. Näin  ollen  hirvien aiheuttamia hälytyksiä tulisi kirjautua lokiin 
eniten juuri näinä ajanjaksoina. Infrapunailmaisimet, lukuun ottamatta  il

-maisinta  1,  ilmoittivat kuitenkin aktiivisimmin havaintoja päivällä. Mikroaal-
toilmaisimet  1, 3, 4, 5, 6  ja  7  havaitsivat eniten illalla  ja  ilmaisimet  2, 8, 9  ja 

 10  päivällä. Hirvien kuukausittaisen liikkumisvilkkauden perusteella voidaan 
tehdä oletuksia minä kuukausina olisi todennäköisintä, että lakiin kirjautuisi 
eniten hirvieläinten aiheuttamia ilmaisuja. Järjestelmän tallentuneet lokitiedot 
olivat kuitenkin jakautuneet epätasaisesti. Käsitellyistä tiedoista  70  prosent-
tia oli peräisin vuoden  1998  tammi—toukokuulta,  15  prosenttia syys—marras-
kuulta  ja  15  prosenttia vuoden  1999  helmi-toukokuulta. Lähes  60  prosenttia 
lokitiedoista oli tallentunut aikana, jolloin hirvien liikkuminen  on  vähäistä. 
Tarkastelussa ei ollut myöskään mukana kesäkuukausien lokitietoja. Lakiin 
kirjautuneina kuukausina tiheimmin infrapunailmaisuja tallentui tammi-  ja 

 helmikuussa, vaikka teoriassa hirvet liikkuvat muina aikoina vilkkaammin. 
Mikroaaltoilmaisuja tuli tiheimmin toukokuussa  ja  infrapunailmaisuja  tuli tihe-
ästi myös huhtikuussa  ja  syyskuussa, mikä onkin hirvien liikkumisen huomi-
oon ottaen loogista. Näiden teorioiden valossa mikroaaltoilmaisimien toi-
minta näyttää ajoitukseltaan oikeammalta, mutta mikroaaltoilmaisujen vä-
hyyden vuoksi vertailukohtia ei ole riittävästi. 

Kanden eri puolella tietä sijaitsevan ilmaisimen välisiä enintään kymmenen 
minuutin välein tapahtuneita perättäisiä havaintoja oli lokitiedoissa  71  kap-
paletta. IlmaisLiista  32  tapahtui  alle  neljän sekunnin kuluttua edellisestä il-
maisusta. Peräkkäisistäilmaisuista noin kymmenen prosenttia ilmaisuista 
havaittiin aamulla  ja  loput tasaisesti päivällä  ja  illalla. Tarkasteltaessa  30 

 minuutin sisällä tulleita peräkkäisiä ilmaisuja havaintojen määrä kohosi  94 
 kappaleeseen. Infrapunailmaisimen tien suuntaisen pitkän keilan vuoksi 

tarkkoja tien ylityskohtia ei voida määritellä. Olettavasti yleisimmin tien ylityk-
set tapahtuivat niiden alueiden välillä, joista mikroaaltoilmaisin  1  ja  infra

-punailmaisin  1  sekä mikroaaltoilmaisin  8  ja  infrapunailmaisin  6  ottavat  ha- 
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vaintonsa.  Kuvasta  19  näkyy tarkemmin alueet, joiden välillä mandolliset tien 
ylitykset useimmin tapahtuivat. 

Muuttuvien varoitusmerkkien päälläoloajoissa oli hajontaa Tarkoituksenmu-
kainen ilmaisun jälkeinen kolmen minuutin ajanjakso ylittyi usein. 

Lokiin  ei ollut kirjautunut tietoa ilkivalta-  tai  eliminointikytkimen  käytöstä.  Sa-
dehälytystilojen  ja  varalamppuhälytysten  lisäksi lakiin ei ollut kirjautunut 
muita hälytyksiä. 

Lakiin kirjautui yhteensä  1816  havaintoa  ja  ilmaisuja tuli keskimäärin kanden 
 ja  puolen  tunnin  välein, Kamerakuvan avulla pystytään jatkossa paremmin 

selvittämään ilmaisujen aiheuttajat  ja  karsimaan turhia merkkien päälläolo-
kertoja. 
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8 	JATKOTOIMENPITEET  

Suurin  osa  ilmaisuista saadaan infrapunailmaisimilta. Mikroaaltoilmaisimilta 
saatiin ilmaisuja lähes yksinomaan tarkasteltavan jakson alkuosassa, tosin 
suurin  osa  lokitiedoista  oli syksy-  ja  talviajalta,  jolloin mikroaaltotutkien toi-
minta  on  passiivisempaa  sateiden vuoksi. Sadehälytystilan osuus lokitietoi

-hin  tallentuneesta  ajasta  on  kuitenkin vähäinen. Mikroaaltoilmaisimien toi-
mintaa  on  jatkossa seurattava  ja  myös lokitiedoston toiminnan virheettömyys 

 on  varmistettava sekä tarkkailtava kirjautuvatko kaikki mikroaaltoilmaisut 
lokiin. 

Infrapunailmaisimet  olivat selvästi mikroaaltotutkia herkempiä reagoimaan. 
Infrapunailmaisimelta  1  tuli lähes yhtämittaisesti havaintoja  ja  onkin syytä 
olettaa, etteivät kaikki näistä ole aiheellisia. Molemmissa ilmaisintyypeissä 

 on  myös ilmaisimia, jotka antavat havaintoja erittäin harvoin. Asennetulla 
kamerajärjestelmällä sekä ilmaisujen määrää säännöllisesti tarkkailemalla 
tulee seurata havaitsevatko ilmaisimet alueella liikkuvat  tai  olevat eläimet 
riittävällä tarkkuudella. Mikäli havainnot osoittavat ilmaisimien olevan liian 
herkkiä  tai  niiltä ei saada ilmaisuja,  on  ryhdyttävä toimenpiteisiin ongelman 
poistamiseksi. 

llmaisujen  määrää tulee verrata hirvien luontaiseen käyttäytymiseen eri vuo-
denaikoina  ja  vuorokaudenaikoina,  josta voidaan suuntaa-antavasti päätellä 
ilmaisimien herkkyyssäädön oikeellisuutta. Toisaalta  sateen  osuus ajallisesti 
havaintoajasta sekä  sateen  vaikutusta ilmaisuihin tulee selvittää jatkotar-
kasteluissa. 

Järjestelmän tallentuneet lokitiedot eivät olleet kattavat tarkastelujaksolla. 
Käytettävissä olleista lokitiedoista  70  prosenttia oli peräisin vuoden  1998 

 tammi—toukokuulta,  15  prosenttia syys—marraskuulta  ja  15  prosenttia vuo-
den  1999  helmi-toukokuulta. Lokitietojen kattavuus tulee taata automatisoi-
maIla lokitietojen keruuta. Automatisoinnissa tulee ottaa huomioon riittävän 
tiheä lokitietojen keruuväli  tai  riittävän suuri lokitietojen tallennuskapasiteetti.  

M  uuttuvien varoitusmerkkien päälläoloajat  poikkesivat usein määritellystä 
kolmen minuutin ajanjaksosta. Päälläoloajan pituus tulisi saada suunnitellun 
mukaiseksi, järjestelmän teknisen toimivuuden uskottavuuden parantami-
seksi. 

Pellon alueelta ilmaisevien ilmaisimien eliminointikytkimen osalta  on  selvi-
tettävä kamerajärjestelmän avulla, käyttääkö maanviljelijä lainkaan kyseistä 
kytkintä vai aiheutuuko järjestelmälle ylimääräisiä hälytyksiä ihmisen toimin-
nasta pellon läheisyydessä. Kamerakuvan avulla pystytään muutoinkin sel-
vittämään ilmaisujen aiheuttajat  ja  karsimaan turhia merkkien päälläoloker-
toja. 

Hirvivaroitusjärjestelmälle  tulee perustaa järjestelmän kehittämistä palveleva 
toiminnanseurantapäiväkirja, johon tulee kirjata järjestelmän vikatilanteet 
sekä järjestelmässä tehdyt muutos-, säätö-  ja  korjaustoimenpiteet.  Esimerk-
kinä kirjattavista asioista  on  varalamppuhälytysten virheellisyyden todistami-
nen  tai  ilmaisimien  herkkyyden säätä  tai  niiden uusiminen. 
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Periaatteet ohjauksessa käytettävistä  raja-arvoista  tai  ohjaukseen vaikutta-
vista tekijöistä tulisi kirjata  laadittaviin ohjausperiaatteisiin.  Ohjaukseen vai-
kuttavana tekijänä  on  esimerkiksi  sadehälytysten  raja-arvot,  ilmaisimien  toi-
mintalämpötilat  

Järjestelmän uudelleen  käynnistysten  yhteydessä tulee tarkkailla, että il-
maisimet jatkavat  käynnistyksen  jälkeen havaitsemista. Myös päivämäärän  
kirjautumista lokiin  tulee seurata. 

Järjestelmän  seurattavuuden  parantamiseksi  lokiin kirjautunutta  tietoa tulee 
tarkkailla säännöllisesti. Järjestelmän  toimintavarmuutta  voitaisiin huomatta-
vasti parantaa,  jos  tapahtumista saataisiin  reaaliaikaisena  tieto  lilkennekes-
kukseen.  Näin pystyttäisiin reagoimaan  hälytyksiin  ja  vikatilanteisiin  nope-
ammin sekä seuraamaan merkkien  päälläoloaikoja  ja  ilmaisimien  toimintaa.  
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Ilmaisujen  määrät eri  vuorokaudenaikoina:  

klo  0-8  klo  8-16  klo  16-24  yhteensä  %  MW %  kaikista 
ilmaisuista  

MWI  lo 36 41 87 16,0 4,8  
MW2  26 48 10 84 15,5 4,6  
MW3  5 2 20 27 5,0 1,5  
MW4  4 3 37 44 8,1 2,4  
MW5  3 4 26 33 6,1 1,8  
MW6  0 2 7 9 1,7 0,5  
MW7  0 0 5 5 0,9 0,3  
MW8  24 94 57 175 32,3 9,6  
MW9  2 12 10 24 4,4 1,3  
MWIO  6 38 10 54 10,0 3,0  

yhteensä  80 239 223 542 100,0 29,8 

%MW 14,8 44,1 41,1 100,0  

klo  0-8  klo  8-16 	klo  16-24  yhteensä  % IR %  kaikista 
ilmaisuista  

IRI  127 222 244 593 46,5 32,7 
1R2 82 108 91 281 22,1 15,5  
lR3  9 18 8 35 2,7 1,9  
lR4  37 117 69 223 17,5 12,3  
lR5  6 13 4 23 1,8 1,3 
1R6 23 64 32 119 9,4 6,6  

yhteensä  284 542 448 1274 100,0 70,2 

% IR  22,3 42,5 35,2 100,0  

kaikki ilmaisut yhteensä  1816  

Ilmaisut  klo  0-8  välillä Ilmaisut  klo  8-16  välillä Ilmaisut  klo  16-24  välillä  
MW 80 MW 	239 MW 	223  
IR  284  lR 	 542  lR 	 448  
yhteensä  364  yhteensä 	781  yhteensä 	671  

%  kaikista  20,0 43,0 37,0  
ilmaisuista  



MW  IR yht. 
TAMMI98  116 160 276  
HELMI  159 219 378  
MAALIS  56 189 245  
HUHTI  30 143 173  
TOUKO  133 63 196  
KESÄ  0 0 0  
HEINÄ  0 0 0  
ELO  0 0 0  
SYYS  10 123 133  
LOKA  5 44 49  
MARRAS  0 25 25  
JOULU  0 0 0  
TAMMI99  0 0 0  
HELMI  0 69 69  
MAALIS  10 153 163  
HUHTI  7 47 94  
TOUKO  16 39 55 

Lokitietojen  jakautuminen kuukausittain:  

(h) (%)  
TAMMI  98 300:46:08 6,2  
HELMI  610:17:00 12,6  
MAALIS  616:31:00 12,7  
HUHTI  422:53:00 8,7  
TOUKO  331:51:00 6,8  
KESÄ  0 0  
HEINÄ  0 0  
ELO  0 0  
SYYS  362:28:05 7,5  
LOKA  192:04:58 4,0  
MARRAS  174:38:28 3,6  
JOULU  0 0  
TAMMI99  0 0  
HELMI  479:04:00 9,9  
MAALIS  554:41:00 11,4  
HUHTI  379:39:00 7,8  
TOUKO  429:50:00 8,9  

%MW %IR  %kaikista  
21,4 12,6 15,2 
29,3 17,2 20,8 
10,3 14,8 13,5 
5,5 11,2 9,5 

24,5 5 10,8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

1,8 9,6 7,3 
0,9 3,4 2,7 
0 1,9 1,4 
0 0 0 
0 0 0 
0 5,4 3,8 

1,8 
'I 	fl 

12,0 
fl 	-,  

9,0 
1  
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Ilmaisujen  määrät eri kuukausina:  
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Ilmaisujen kuukausittainen  lukumäärä tuntia kohden:  

MW/h  IRIh  Ilmaisuja 
yhteensä/h  

TAMMI  98 0,39 0,53 0,92  
HELMI  0,26 0,35 0,62 
MAALIS  0,09 0,31 0,40 
HUHTI  0,07 0,34 0,41  
TOUKO  0,40 0,19 0,59  
KESÄ  0 0 0  
HEINÄ  0 0 0  
ELO  0 0 0  
SYYS  0,03 0,34 0,37  
LOKA  0,03 0,23 0,26  
MARRAS  0 0,15 0,15  
JOULU  0 0 0 
TAMMI99  0 0 0  
HELMI  0 0,14 0,14 
MAALIS  0,02 0,28 0,30 
HUHTI  0,02 0,12 0,14  
TOUKO  0,04 0,09 0,12  

Eri mikroaaltoilmaisimien ilmaisut kuukausittain:  

1998  Tammi Helmi Maalis Huhti  Touko Kesä Heinä Elo Syys  Loka Marras  Joulu 
MWI  1 46 23 3 6 0 0 0 5 0 0 0 
MW2  32 49 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
MW3  19 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
MW4  30 8 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
MW5  18 6 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
MW6  0 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 
MW7  0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
MW8  15 20 26 20 62 0 0 0 2 3 0 0 
MW9  1 9 1 1 11 0 0 0 0 1 0 0 
MWIO  0 8 1 2 40 0 0 0 0 1 0 0 

116 159 56 30 133 0 0 0 10 5 0 0 

1999 	Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 
MWI  0 0 0 0 0 
MW2  0 0 0 0 0 
MW3  0 0 0 1 0 
MW4  0 0 0 0 0 
MW5  0 0 0 0 0 
MW6  0 0 0 0 0 
MW7  0 0 0 0 0 
MW8  0 0 10 5 12 
MW9  0 0 0 0 0 
MWIO  0 0 0 1 1 

0 0 10 7 16  



Syys  Loka Marras  Joulu  
63 18 16 0 
15 5 3 0 
8 0 0 0 

25 6 2 0 
1 2 0 0 

11 13 4 0 
123 44 25 0 
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Eri  infrapunailmaisimien  ilmaisut kuukausittain:  

1998  Tammi Helmi  Maalis Huhti  Touko Kesä Heinä Elo  
IRI  57 98 94 72 31 0 0 0 
1R2 57 54 51 36 12 0 0 0 
1R3 4 7 7 3 0 0 0 0 
1R4 33 40 20 22 10 0 0 0  
lR5  2 3 1 1 6 0 0 0  
lR6  7 17 16 9 4 0 0 0 

160 219 189 143 63 0 0 0 

1999  Tammi Helmi  Maalis Huhti  Touko  
IRI  0 30 61 28 25 
1R2 0 15 18 5 10 
1R3 0 2 1 3 0 
1R4 0 12 47 5 1 
1R5 0 4 2 1 0 
1R6 0 6 24 5 3 

0 69 153 47 39  

Sadeilmaisut (kpllkk):  

1998 	kpl 	Päivät 
Helmi 	10 	22.2 (1) 	23.2 (2) 	24.2 (4) 	27.2 (2)  
Maalis  10 1.3 (1) 4.3 (2) 13.3 (2) 17.3 (4)  
Huhti  2 5.4(1) 18.4(1)  
Touko  4 7.5 (2) 10.5 (1) 19.5 (1)  
Syys  23 10.9 (1) 11.9 (2) 14.9 (1) 15.9 (4) 

24.9 (1) 26.9 (1) 27.9 (4)  
Loka  7 28.10 (2) 29.10 (1) 30.10 (3) 31.10(1)  
Marras  6 1.11 	(1) 2.11 	(1) 3.11 (1) 4.11 	(1) 

1999  
Helmi  17 13.2 (1) 14.2 (1) 16.2 (3) 17.2 (5)  
Maalis  20 1.3 (3) 2.3 (1) 10.3 (2) 16.3 (3) 

31.3 (2)  
Huhti  7 18.4 (1) 23.4 (2) 25.4 (1) 28.4 (3)  
Touko  3 1.5(3) 

28.2 (1) 
30.3 (1)  

16.9 (2) 17.9 (2) 18.9 (2) 19.9 (3) 

5.11 (1) 	6.11 (1) 

19.2 (2) 24.2 (4) 27.2 (1) 
22.3 (3) 23.3 (3) 25.3 (2) 28.3 (1)  
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Sadehälytystilojen kestot:  

1998  Kesto  % kk:n lokiin kirjautuneesta  ajasta 
Tammikuu  0 h 0  
Helmikuu  9 h 1,5  
Maaliskuu  13 h 2,1  
Huhtikuu  4 h 0,9  
Toukokuu  6h 1,8  
Kesäkuu  0 h 0  
Heinäkuu  0 h 0  
Elokuu  0 h 0  
Syyskuu  30 h 8,3  
Lokakuu  11 h 5,7  
Marraskuu  7 h 4,0  
Joulukuu  0 h 0 

1999  
Tammikuu  0 h 0  
Helmikuu  38 h 7,9  
Maaliskuu  28 h 5,0  
Huhtikuu  8 h 2,1  
Toukokuu  4 h 0,9  

Mikroaaltoilmaisimien  välillä tapahtuneet mandolliset tien ylitykset:  

Alle  30  minuutin sisällä tapahtuneita  ylityksiä  21  kpl  

MW 1  ja  6 3  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  1, 
1  kpl  alkaen suunnasta  6 

MW 1  ja  8 6  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  1, 
4  kpl  alkaen suunnasta  8 

MW 1  ja  9 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  1 
MW 1  ja  10 7  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  1, 

5  kpl  alkaen suunnasta  10 
MW 2  ja  9 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  2 
MW 2  ja  8 2  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  8 
MW 5  ja  9 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  9  

Alle  10  minuutin sisällä tapahtuneita  ylityksiä  13  kpl  

MW 1  ja  6 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  6 
MW 1  ja  8 3  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  1, 

2  kpl  alkaen suunnasta  8 
MW 1  ja  9 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  1 
MW 1  ja  10 5  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  1 

2  kpl  alkaen suunnasta  10, 
MW 2  ja  9 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  2 
MW 2  ja  8 2  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  8  
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Infrapunailmaisimien  välillä tapahtuneet mandolliset tien ylitykset:  

Alle  30  minuutin sisällä tapahtuneita ylityksiä  53  kpl 

lR  1  ja  4 13  kpl  7  kpl  alkaen suunnasta  1, 
6  kpl  alkaen suunnasta  4  

IR  1  ja  5 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  1  
IR  1  ja  6 12  kpl  10  kpl  alkaen suunnasta  1, 

2  kpl  alkaen suunnasta  6  
IR 2ja  4 17  kpl  11  kpl  alkaen suunnasta  2, 

6  kpl  alkaen suunnasta  4  
lR  2  ja  6 6  kpl  5  kpl  alkaen suunnasta  2, 

1  kpl  alkaen suunnasta  6  
IR  3  ja  4 3  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  3, 

2  kpl  alkaen suunnasta  4  
IR  3  ja  6 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  3  

Alle  10  minuutin sisällä tapahtuneita ylityksiä  44  kpl 

IR  1  ja  4 1  kpl  7  kpl  alkaen suunnasta  1, 
2  kpl  alkaen suunnasta  4  

IR  1  ja  5 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  1  
IR  1  ja  6 11  kpl  9  kpl  alkaen suunnasta  1, 

2  kpl  alkaen suunnasta  6  
IR  2  ja  4 14  kpl  8  kpl  alkaen suunnasta  2, 

6  kpl  alkaen suunnasta  4  
IR  2  ja  6 5  kpl  4  kpl  alkaen suunnasta  2, 

1  kpl  alkaen suunnasta  6  
IR  3  ja  4 3  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  3, 

2  kpl  alkaen suunnasta  4  
IR  3  ja  6 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta  3  

Mikroaalto-ja  infrapunailmaisimien  välillä tapahtuneet mandolliset tien ylitykset:  

Alle  30  minuutin sisällä tapahtuneita ylityksiä  19  kpl 

lR  1  ja  MW 8 10  kpl  3  kpl  alkaen suunnasta IR  1, 
7  kpl  alkaen suunnasta  MW 8  

IR  1  ja  MW 6 1  kpl  1  kpl  alkaen suunnasta IR  1  
IR  2  ja  MW 8 4  kpl  4  kpl  alkaen suunnasta lR  2  
IR  4  ja  MW 2 2  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta lR  4  
lR  4  ja  MW 2 2  kpl  2  kpl  alkaen suunnasta  MW 2  
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Alle  10  minuutin sisällä tapahtuneita  ylityksiä  14 kpl  

JR  1  ja  MW 8 5 kpl 1 kpl  alkaen suunnasta  lR  1, 
4 kpl  alkaen suunnasta  MW 8 

IR  1  ja  MW 10 1 kpl 1 kpl  alkaen suunnasta  MW 10 
IR  2  ja  MW 8 2 kpl 2 kpl  alkaen suunnasta  IR  2 
IR  2  ja  MW 6 1 kpl 1 kpl  alkaen suunnasta  MW 6 
IR  3  ja  MW 8 1 kpl 1 kpl  alkaen suunnasta  IR  3  
JR  4  ja  MW 1 2 kpl 1 kpl  alkaen suunnasta  IR  4, 

1 kpl  alkaen suunnasta  MW 1 
IR  5  ja  MW 2 2 kpl 2 kpl  alkaen suunnasta  MW 2  

Merkkien  päälläoloajat:  

Yhteensä  1139  ilmaisua 

Merkki päällä, ilmaisun syttymisestä  3  minuuttia 
Merkki päällä, ilmaisun  sammumisesta  3  minuuttia  
Sammumis-  ja syttymishetki  sama, merkki päällä  3  minuuttia 

 Sammumis-  ja syttymishetken  keskiarvosta  3  minuuttia 
Merkki päällä  alle  3  minuuttia 
Merkki päällä  3:01-3:59  minuuttia 
Merkki päällä yli  4  minuuttia  

195 kpl 
358 kpl 
136 kpl 
239 kpl 
122 kpl 
32 kpl 
57 kpl 



ISBN 951-726-571-9  
KaS  3/1999  
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