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Tiivistelmä  

Tämä selvitys  on  tehty tielaitoksen Liikenteen hallinta  -projektin  osatutkimuk
-sena.  Tutkimuksen tarkoituksena  on  selvittää sään  ja kelin  vaikutuksia hen-

kilö-  ja  pakettiautojen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen nopeuksiin. Tutkimuk-
sen tuloksena raportoidaan varianssianalyysillä laaditut nopeuksien lasken-
tamallit. Näillä malleilla voidaan tuottaa eri ajoneuvoryhmien keskinopeudet, 
nopeuksien keskihajonnat  ja  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittänei

-den  ajoneuvojen osuudet halutulla kelillä halutun tyyppisessä tienkohdassa. 
 Mallien  mukaan voidaan myös verrata valoisuuden  ja  eri kelien vaikutuksia 

nopeuksiin. Tutkimusaineistona  on  käytetty  18  liikenteen automaattisen  mit
-tausaseman  (LAM)  ja  tiesääaseman  vuoden  1993  aikana tuottamia liikenne - 

ja  säätietoja.  

Tietoa siitä, kuinka  sää  ja  keli vaikuttavat ajonopeuksiin erilaisilla teillä, voi-
daan hyödyntää esimerkiksi tieliikenteen tiedotuksessa, matka-aikojen  ja  al

-kakustannusten  laskennassa  ja  teiden talvikunnossapidon suunnittelussa. 

Kuorma-autojen  ja  linja-autojen ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten vuok-
si näiden ajoneuvoryhmien keskinopeudet  ja  nopeuksien  hajonta ovat pie-
nempiä kuin henkilöautojen niillä teillä, joiden nopeusrajoitusarvo  on  ajoneu-
vokohtaista rajoitusta  korkeampi.  Kelin  vaikutukset keskinopeuksiin ovat eri 
ajoneuvoryhmissä saman suuntaisia, mutta suuruudeltaan erilaisia. 

Kaikkien ajoneuvoryhmien keskinopeudet ovat hyvällä kesä-  ja  talvikelillä 
 suurempia päivänvalossa kuin pimeällä. Keskinopeudet ovat kesällä pienim-

piä vesisateella. Vesisade vaikuttaa enemmän henkilö-  ja  pakettiautojen 
 kuin kuorma-  ja  linja-autojen nopeuksiin. Vesisateen vuoksi keskinopeudet 

laskevat  0,5  ..  4,3 km/h  kuivan  kelin  tasosta. Talvella keskinopeudet piene-
nevät eniten lumisateella: lumisateen vuoksi keskinopeudet pienenevät  0,6 

6,7 km/h  kuivan talvikelin tasosta. 

Liukasta talvikeliä  ei ilmeisesti osata tunnistaa riittävän hyvin,  tai  sitä ei koe-
ta  vaaratekijäksi.  Liukkaan talvikelin vaikutus keskinopeuksiin  on  samaa 
suuruusluokkaa kuin suolauksen johdosta märän tienpinnan  tai  talvisen  läm-
pimän sään vesisateen vaikutukset. Huonon talvikelin vaikutus kuorma-auto-
jen keskinopeuksiin  on  pienempi kuin vaikutus henkilö-  ja  pakettiautojen  tai 

 linja-autojen keskinopeuksiin. 

Kesällä keli ei juuri vaikuta henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien hajontaan. 
 Sen  sijaan talvella henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien  hajonta vähenee 

 kelin  huonontuessa.  Eri kelien vaikutukset kuorma-  ja  linja-autojen nopeuksi
-en  hajontaan  vaihtelevat suunnaltaan  ja  suuruudeltaan eri valoisuustilan-

teissa. 

Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuus piene-
nee kesällä vesisateen vuoksi  ja  talvella lumisateen vuoksi. Myös liukas  tal

-vikeli  ja  talvinen vesisade pienentävät ylitysprosenttia. Hyvällä talvikelillä 
kaikkien ajoneuvoryhmien nopeusrajoituksen ylitysprosentit ovat valoisan ai-
kaan suurempia kuin pimeässä. Nopeusrajoituksen ylittäneiden henkilö-  ja 

 pakettiautojen  ja  kuorma-autojen osuudet pienenevät hukkaan talvikehin,  ye
-sisateen  ja  lumisateen  vuoksi enemmän valoisan aikaan kuin pimeässä. 
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Abstract 

This study was carried out as a sub-project of a larger traffic management 
research program. Objectives of the the study were to find out how changes 
in weather and light affect driving speeds and to create statistical models for 
predicting speeds on different types of roads in varying weather and light 
conditions. Statistical models that were created by using analysis of variance 
are reported as results of the study. Speeds of three vehicle types; 
passenger cars, lorries and buses were examined separately. The models 
give information about effects of different weather and light conditions on 
speeds. The models can be used for predicting average speeds, standard 
deviation of speeds and percentages of vehicles that exceed speed limits by 
at least 10 km/h on selected road-type and in certain weather and light 
conditions. The characteristics of the road that are used for predicting 
speeds are following: the type of the road (motorway, semi-motorway or 
average 2-lane road), the speed limit, the existence of road lighting, and the 
seasonal, monthly and hourly traffic variations. 

The data for this study were obtained from automatic traffic monitoring and 
road weather systems. The data were collected at 18 sites during the year 
1993. 

During dry weather in summer and in winter, speeds are usually higher in 
daylight than in the dark.  ln  summer, changes in weather have minimal 
effect on speeds of passenger cars. Compared to dry weather, rain reduces 
average speeds of different vehicle types by 0,5.4,3 km/h in summer.  ln 

 winter, the greatest drops in speeds happen in snowy weather. Snowy 
weather causes a drop of 0,6.. .6,7 km/h in average speeds of different 
vehicle groups. Adverse weather conditions have greater effect on speeds 
of passenger cars and buses than on speeds of lorries.  

ln  summer, changes in weather have almost no effect on standard deviation 
of speeds.  ln  winter, standard deviation of speed decreases when the 
weather becomes snowy, icy or rainy.  

ln  summer, rainy weather, and in winter, snowy weather cause the greatest 
drop in the percentage of vehicles exceeding speed limits by at least 10 
km/h. During dry winter conditions, the percentage of vehicles that exceed 
speed limits in all vehicle groups is larger in daytime than in the dark. The 
effect of icy, snowy and rainy weather conditions on the percentage of 
passenger cars and lorries that exceed speed limits by at least 10 km/h is 
greater in daytime than it is in the dark. 

The results obtained in this study are similar to those of earlier studies 
carried out by other research institutes,  ln  this report, studies concerning the 
effects of weather on driving speeds, and other issues closely related to 
that, are briefly introduced.  



Alkusanat  

Liikenteen hallinta  -projektin  yleisenä tavoitteena  on  tuottaa  strategisen 
 suunnittelun tueksi tietoa eri  liikenteenhallintakeinojen  käyttökelpoisuudesta 
 ja  vaikutuksista liikennejärjestelmän toimivuuteen  ja  haittoihin. Tässä tutki-

muksessa  on  osana liikenteen hallinta -projektia selvitetty, miten  sää,  keli  ja 
 valoisuus vaikuttavat eri ajoneuvoryhmien keskinopeuksiin, nopeuksien kes-

kihajontaan  ja  nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden osuuksiin  erilaisissa 
tieympäristöissä sekä kesällä että talvella. Laadittujen  laskentamaltien  tulok-
sia voidaan käyttää esimerkiksi tielilkenteen tiedotuksessa, matka-aikojen  ja 

 aikakustannusten  laskemisessa, teiden  talvikunnossapidon  ohjauksessa  tai 
 vaikkapa  kelin  mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten suunnittelussa. 

Tutkimuksen  on  tehnyt  Katja  Estlander tielaitoksen tutkimuskeskuksessa, 
jossa työtä ovat ohjanneet Pekka Räty, Seppo Sarjamo  ja  Jorma  Helin.  

Helsinki,  huhtikuussa  1995  

Tie/altos  
Liikenteen  ha//inta  -projekti  
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Taulukko  19:  Linja-autojen suppea  keskinopeusmalli  (2c).  

Taulukko  20:  Linja-autojen suppean  keskinopeusmallin  (2c)  mukaan lasket- 
tu  kelin  keskimääräinen vaikutus linja-autojen  keskinopeuksiin  
eri  viikonpäivä-  ja  valoisuustilanteissa  muutoksena  keskino- 
peudesta  kuivalla kelillä. 

Taulukko  21:  Henkilö-  ja 	pakettiautojen 	nopeuksien 	keskihajonnan 	laaja 
laskentamalli  (3).  

Taulukko  22:  Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  suppea 
laskentamalli  (4a).  

Taulukko  23:  Henkilö-  ja  pakettiautojen keskihajonnan  suppean laskenta- 
mallin  (4a)  mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus eri  
viikonpäivä-  ja  valoisuustilanteissa  muutoksena  keskihajon- 
nasta  kuivalla kelillä. 

Taulukko  24:  Malli  (4b)  kuorma-autojen  nopeuksien keskihajonnasta.  

Taulukko  25:  Mallin  (4b)  mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus 
kuorma-autojen  nopeuksien keskihajontaan  eri  viikonpäivä-  ja  
valoisuustilanteissa  muutoksena  hajonnasta  kuivalla kelillä. 

Taulukko  26:  Malli  (4c)  linja-autojen  nopeuksien keskihajonnasta.  

Taulukko  27:  Linja-autojen  nopeuksien keskihajonnan laskentamallin  (4c)  
mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus eri  viikonpäi - 
vä -  ja  valoisuustilanteissa  muutoksena  keskihajonnasta  kui- 
valla kelillä. 

Taulukko  28:  Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  
pakettiautojen  osuuden laaja laskentamalli  (5).  

Taulukko  29:  Suppea malli 	(6a) 	nopeusrajoituksen 	10 km/h  ylittäneiden  
henkilö-  ja  pakettiautojen  osuudesta. 

Taulukko  30:  Mallin  (6a)  mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus  
nopeusrajoituksen  80 km/h tai 100 km/h  vähintään kymmenel- 
lä kilometrillä tunnissa  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettlautojen  
osuuteen eri  viikonpäivä-  ja  valoisuustilanteissa  muutoksena  
ylitysprosentista  kuivalla kelillä.  
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Taulukko  31:  Malli  (6b)  nopeusrajoituksen  80 km/h  vähintään kymmenellä 
kilometrillä tunnissa  ylittäneiden  kuorma-autojen osuudesta. 

Taulukko  32:  Mallin  (6b)  mukaan laskettu  kelin  vaikutus  nopeusrajoituksen  
80 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa  ylittänei - 
den  kuorma-autojen osuuteen eri  viikonpäivä-  ja  valoisuusti- 
lanteissa  muutoksena  ylitysprosentista  kuivalla kelillä. 

Taulukko  33:  Malli  (6c)  nopeusrajoituksen  80 km/h  kymmenellä kilometrillä 
tunnissa  ylittäneiden  linja-autojen osuudesta. 

Taulukko  34:  Mallin  (6c)  mukaan laskettu  kelin  vaikutus  nopeusrajoituksen  
80 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa  ylittänei- 
den  linja-autojen osuuteen muutoksena  ylitysprosentista  kui- 
valla kelillä. 

Taulukko  35:  Eri  ajoneuvoryhmien ajonopeuksista  laaditut mallit  ja  niiden  
selitysasteet.  

Taulukko  36:  Eri  ajoneuvoryhmien keskinopeuden  muutokset kuivan  kelin  
nopeustasosta  talven ja  kesän  keleillä. 
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Tämä tutkimus  on  tielaitoksen  Liikenteen hallinta  -projektin  osana tehty sel-
vitys, jonka tarkoituksena  on  selvittää sään  ja kelin  vaikutusta henkilö-  ja  pa

-kettiautojen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen  ajonopeuksiin.  Työn tavoitteena 
 on  ollut aikaansaada mallit, joilla voidaan ennustaa eri  ajoneuvoryhmien  no

-peustasot  erilaisilla teillä  kelin ja  valoisuuden vaihdellessa. Työn tarkoitukse-
na  on  myös ollut selvittää, mitkä ovat ne  kelit,  joiden vaikutuksesta nopeudet 
muuttuvat merkittävästi,  ja  minkälaisia  kelien  vaikutukset ovat eri 

 ajoneuvoryhmissä.  

Tavoitteena  on  ollut laatia mallit kuvaamaan  kelin  sekä valoisuuden,  tieym-
päristön  ja  liikenteen luonteen vaikutuksia eri  ajoneuvoryhmien  a)  keskino-
peuksiin,  b)  nopeuksien keskihajontaan  ja  c)  nopeusrajoituksen  vähintään 

 10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen  osuuksiin.  Mallit laadittiin  varianssi-
analyysillä. 

Keskinopeuksien laskentamalleista  voidaan erottaa  a)  tien  nopeustason 
 m  uodostuminen kesäfiä  ja  talvella  nopeusrajoituksen  ja  tien  liikenteellisten 
 ominaisuuksien mukaan sekä  b)  kelin  muutosten vaikutus tähän  tienkohdalle 

 ominaiseen  perustasoon.  Näitä malleja käytetään, kun halutaan laskea tie-
tyn  ajoneuvoryhmän  keskinopeus  tienkohdassa,  jonka ominaisuudet tunne-
taan,  tai  kun halutaan tarkastella  kelin  tai  valoisuuden vaikutusta verrattuna 
eri  ajoneuvoryhmien  kesän  ja talven  kuivan  kelin  keskinopeuksiin 
nopeusrajoitusluokittain. 

Nopeuksien keskihajonnan laskentamalleilla määritetään  tietyn  ajoneuvoryh
-män  nopeuksien keskihajonta  tiellä, jonka nopeusrajoitus tunnetaan,  tai  kun 

halutaan tarkastella  kelin ja  valoisuuden vaikutusta eri  ajoneuvoryhmien  no
-peuksien keskihajontaan. 

Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  osuuksia  kuvaavilla  mal-
leilla lasketaan  ylitysprosentti ajoneuvoryhmittäin tienkohdassa,  jonka nope-
usrajoitus  ja  liikenteen  vaihtelutyyppi  tiedetään. Malli antaa myös  kelin ja  va-
loisuuden muutosten vaikutuksen  ylitysprosenttiin.  

Tässä tutkimuksessa  on  käytetty  aineistona tielaitoksen  18  liikenteen auto-
maattisen  mittausaseman  (LAM)  ja  tiesääaseman  vuoden  1993  aikana tuot-
tamia liikenne-  ja  säätietoja. Mittauspisteet  sijaitsevat eri puolilla Suomea 
seitsemän tiepiirin alueella.  Keskinopeuksia  kuvaamaan laadittiin kaksi mal-
lia kullekin  ajoneuvoryhmälle.  Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskiha-
jontaa  kuvaamaan laadittiin kaksi mallia, samoin  nopeusrajoituksen  vähin-
tään  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen  osuutta varten. Kuorma- 
autoille  ja  linja-autoille laadittiin yksi malli kummastakin aiheesta. 

Kesä-  ja  talvikelien  vaikutusta eri  ajoneuvoryhmien ajokäyttäytymiseen  on 
 selvitetty melko vähän.  Tielaitoksen  laajassa Talvi  ja  tieliikenne  -projektissa 

 on  monien muiden asioiden lisäksi käsitelty henkilö-  ja  pakettiautojen liiken-
nemäärien  ja  ajonopeuksien  vaihteluita  talven  eri  keleillä (Heinijoki  1994, 

 Saastamoinen  1993a, 1994).  Projektissa kartoitettiin myös raskaan liiken-
teen kuljettajien mielipiteitä  talvikelien  vaikutuksista sekä heidän todellisuu-
dessa käyttämiään nopeuksia (Saastamoinen  1993b).  
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Tämän raportin toisessa luvussa  on  lyhyesti esitelty ulkomaisia  ja  kotimaisia 
tutkimuksia, joita  on  tehty  kelin  vaikutuksista  ajonopeuksiin  sekä muista ai-
heeseen läheisesti liittyvistä asioista. Tutkimusaineiston  hankintamenetelmiä 

 ja  sisältöä sekä käytettyä  analyysimenetelmää  on  selitetty luvussa kolme. 
Neljäs luku sisältää  havaintoaineistosta taulukoituja nopeustietoja  ja  tietoa 
siitä, kuinka eri  ajoneuvoryhmien liikennesuoritteet  jakautuivat kesän  ja tal-
ven  keleille  vuonna  1993.  Laaditut keskinopeus-,  keskihajonta-  ja  ylityspro-
senttimallit  esitellään luvuissa  5  -  8.  Kaikki mallit  on  esitelty samaan tapaan, 
jotta niitä olisi helppo lukea  ja  vertailla. Malleista  on  ensin  esitetty yleinen 
muoto kaikkia  ajoneuvoryhmiä koskevana yhtälönä  ja sen  jälkeen eri ajo

-neuvoryhmien  tapaukset taulukoissa. Työn tärkeimmät tulokset  on  koottu 
yhteenvetoon luvussa yhdeksän. 

Tietoa siitä, kuinka keli vaikuttaa  ajonopeuksiin,  voidaan käyttää moniin eri 
tarkoituksiin. Tieliikenteen tiedotuksen  ja  liikenteen ohjauksen apuna malleja 
voidaan käyttää matka-aikojen laskennassa. Malleja voidaan käyttää myös 

 tiedotettaessa  vallitsevien  sää-  ja  keliolojen  vaikutuksesta tien  nopeusta
-soon.  Matka-aikojen laskemisen  tarkentumisen  ansiosta voidaan selvittää 

liikenteen  aikakustannukset  eri  keleillä.  

2  TUTKIMUKSIA SÄÄN  JA  KELIN  VAIKUTUKSISTA 
 AJOKÄYTTÄYTYMISEEN  

2.1  Suomalaisia tutkimuksia 
Liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä  ja  tiesääasemilta  kerättävän 
tiedon hyödyntäminen Oulun tiepiirissä  (Saastamoinen  ja  Ernvall  1992)  

Oulun tiepiirin alueella selvitettiin automaattisilta  liikennelaskentapisteiltä 
 (LAM)  kerätyn  liikennetiedon  ja  tiesääasemilta  saatavan  sää-  ja  ketitiedon 

yhdistämismandollisuuksia  erilaisia tutkimus-  ja  suunnittelutehtäviä  varten. 
Tutkimuksessa yhdistettiin viiden  mittauspisteen talvikauden  1991  -  92 sää- 
ja  kelitiedot liikennetietoihin.  Liikenteen automaattisilta  mittauspisteiltä  ja  tie

-sääasemilta  kerättävän tiedon  hyödyntämismandollisuuksien  todettiin olevan 
erittäin monipuoliset. 

Lisäksi selviteltiin henkilö-  ja  pakettiautojen kuijettajien  käyttäytymistä erilai-
sissa keli-  ja  sääoloissa. Ajonopeudet  olivat pienimmillään joulukuussa  ja 

 suurimmillaan huhtikuussa.  Ajonopeudet pienenivät  huomattavasti lumisella 
 tienpinnalla, lumisateen  aikana  ja  joissakin pisteissä myös  kovan  tuulen 

vuoksi.  Kuijettajat vähensivät ajonopeuksiaan  suhteellisesti enemmän  nope-
usrajoitusalueella  100 km/h  kuin rajoitusalueella  80 km/h.  

Keskinopeuden  muutos eri  keleillä kuivaan talvikeliin  verrattuna oli erittäin 
pieni (noin  +1  . .  .-2%).  Lumisella  tienpinnalla  keskinopeus aleni keskimäärin 

 7  %.  Kostean  kelin  nopeustaso  oli hieman kuivaa  talvikeliä  korkeampi.  Mä
-rällä  ja  suolatulla tienpinnalla ajonopeudet pienenivät  vajaat  2  % kuivaan  ke-

lim  verrattuna, samoin kuin silloin, kun  tienpinta  oli  kuurassa. Tienpinnan  tai 
 kelin  vaikutuksen  ajonopeuksiln  todettiin olevan erittäin vähäinen  lumisia 
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oloja lukuun ottamatta. Vasta luminen  tienpinta  sai autoilijat vähentämään 
nopeutta huomattavasti.  Ajonopeudet pienenivät  sateella  4,5 - 8 % kuivaan 
talvikeliin  verrattuna.  Ajonopeuden  muutos tuulen voimakkuuden ollessa yli 

 10  m/s  oli  huomattavinta  siellä, missä  ajonopeudet  olivat hyvillä  keleillä 
 korkeimmat.  

Liikennemäärät  eri  kelio!oissa  (Saastamoinen  1994)  

Talvikaudella  1992 - 93  tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin  liikennemäärien 
 jakautumista eri  talvikeleille  marras  -  maaliskuussa sekä  aikakustannuksia 

 eri  keleillä.  Tarkastelussa käytettiin yhdeksäntoista eri osissa Suomea sijait-
sevan  havaintopisteen tiesääasemilta  ja  liikenteen automaattisilta mittaus

-pisteiltä  (LAM)  kerättyä tietoa. 

Kuivan  talvikelin  liikenteen osuus  pääteiden kokonaisliikennemäärästä  oli 
 44 %  ja  märän, sohjon  sekä  suolatun talvikelin  osuus  33 %.  Maan eri  osa- 

alueiden välisissä  kelijakaumissa  oli eroja. Taulukossa  1 on  esitetty  koko
-naisliikenriemäärän  jakautuminen eri  keleille  maan eri  osa-alueilla. 

Taulukko  1: Keljakaumat kokonaisliikennemäärän  perusteella (Saasta-
moinen  1994). 

Keiqakauma  Uusimaa Rannikko Keski- 
Suomi  

Kuopio  P-S. 
rannikko 

P-S, 
 sisämaa 

Keskimäärin.  
painotettu 

ka. 

Kuiva  40.9 40.0 35.7 53.9 54.6 39.4 44.3  

Kostea-  26.5 32.7 24.2 20.5 19.4 22.6 25.1  
märkä 

Lumi  3.6 5.0 7.8 9.7 3.9 9.8 5.6  

Märka  +  21.4 12.8 21.8 5.7 6.7 11.1 14.0  
suola 

Kuura+  7.6 9.5 10.4 10.1 15.4 17.1 11.0  
jälnen  

Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100  

Talvikauden aikakustannukset  laskettiin ottamalla huomioon kunkin  kelin  lii-
kennemääräosuudet  ja  kyseisen  kelin  aikakustannusten  muutos kesän  ver-
taitutasoon  verrattuna. Taulukossa  2 on  esitetty  aikakustannusten  muutos 
talvikaudella  kesäkeliin  verrattuna. Tulokset ovat  vain  suuntaa antavia,  sillä 

 eri  LAM -pisteiden  tieympäristö  ja  liikenteelliset  ominaisuudet ovat erilaisia. 

Taulukko  2: Aikakustannusten kokonaismuutos (p7km) talvikauden  aikana 
kesään verrattuna eri  osa-alueiden nopeusrajoitusaluellla ajo-
neuvotyypeittäin (Saastamoinen  1994). 

Kok.  muutos  P-S, 
rannikko 

P-S. 
 sisämaa  

Keski- 
Suomi  

Kuopio Rannikko Uusimaa Keskimaarin  

Kevyet  -  80 2.7 3.2 3.6 2.4 2.4 1.6 2.7  

Kevyet  - 8otalvi  5.5 7.4 5.4 5.5 4.8 4.2 5.4  

Raskaat -80 13.0 5.3 7.9 6.9 4.6 7.2 7.5  

Raskaat-Botalvi  8.4 15.5 7.9 7.8 4.3 5.1 8.2  
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Kelin  vaikutus ajokäyttäytymiseen  ja liikennevirran  ominaisuuksiin 
(Saastamoinen  1993a)  

Talvi-  ja  tieliikenne  -projektin  alaisessa tutkimuksessa selvitettiin talvikaudel-
la  1992  -  93  ajokäyttäytymistä  maan eri osissa  ja kelin ja  liukkauden vaiku-
tuksia ajoneuvojen kuljettajien käyttämiin ajonopeuksiin  ja  ajoneuvoväleihin. 

 Tutkimuksessa käytettiin  28 LAM -pisteen  ja  25  tiesääaseman  tuottamaa lii-
kenne-,  sää-  ja  kelitietoa, tiemestaripiirien  tekemiä kitkamittauksia sekä Ou-
lun yliopiston  ja  VTT:n  tie-  ja  liikennelaboratorion tutkamittauksia.  

Talvella ajonopeudet pienenivät kesän nopeustasoista  jo  vuodenajan  ja 
 talvinopeusrajoitusten  vaikutuksesta. Erilaisten talvikelien vaikutus ajokäyt-

täytymiseen oli yleensä vähäinen lukuunottamatta lumista keliä. Lumisilla  ja 
 jäisillä keleillä ajonopeudet  muuttuivat suhteellisen paljon. Ajonopeudet  pie

-nenivät lumisilla keleillä  4  -  5 km/h  hyvään talvikeliin verrattuna. Pohjois-  ja 
 Sisä-Suomessa sekä Kuopion alueella ajonopeudet pienenivät hieman 

enemmän huonoilla talvikeleillä kuin vastaavilla keleillä länsirannikolla  ja 
 pääkaupunkiseudulla. Tienpinnan liukkauden lisääntyessä nopeustasot  pie

-nenivät  kaikilla nopeusrajoitusalueilla. Taulukossa  3 on  esitetty nopeuden 
tunnuslukujen muutokset  talven  eri keleillä kesäkeliin verrattuna. 

Taulukko  3:  Nopeuden  tunn uslukujen  muutokset  (km/h)  erilaisilla  talvike-
leillä kesäkeliin  verrattuna. Merkinnällä  80 t  tarkoitetaan  80 
km/h  -talvinopeusrajoitusalueita  ja  merkinnällä  80  ympärivuo-
tista  80 km/h  -nopeusrajoitusaluetta  (Saastamoinen  1993a).  

Kuiva  Mrkä Kuura  Lumi  Sade  

80t 	80 80t 	80 80t 	80 80t 	80  BOt 	80  

Keskinopeus  -6.9 -2.1 -7.6 -3.0 -8.3 -3.2 -10.2 -4.8 -8.7 1-5.0  

Keskihajonta  -2.3 -0.2 -1.8 0.0 -2.1 -0.1 -1.3 -0.3 -1.6 -0.1 

V85  -nopeus  -9.7 -2.4 -10.1 -3.2 -11.2 -3.3 -12.3 -4.5 -11.1 -4.8 

V15  -nopeus  -3.9 -1.8 -4.7 -3.0 -5.2 -3.3 -7.7 -5.2 -6.3 -5.2  

Kelin  kokemisen, rengaskunnon  ja rengastyypin  vaikutus nopeuskäyt-
täytymiseen (Heinijoki  1994)  

Talvikaudella  1992  -  93  maan eri osissa tehtyihin tienvarsitutkimuksiin pe-
rustuvassa Talvi  ja  tieliikenne  -projektin  alaisessa tutkimuksessa selvitettiin, 
miten autoilijat tiedostavat  kelin  liukkauden eri talvikeleillä  ja  mikä vaikutus 
kuijettajien keli-  ja  rengaskuntoarvioilla,  ajoneuvon rengaskunnolla  ja ren

-gastyypillä  on  jonon ulkopuolella liikkuvien henkilö-  ja  pakettiautojen 
nopeuksiin.  

Tienkäyttäjien arviot tien liukkaudesta poikkesivat sitä enemmän, mitä liuk-
kaampi keli oli. Kuljettajien arviot tien liukkaudesta eivät kuitenkaan vaikutta-
neet heidän käyttämiinsä ajonopeuksiin. Osassa tutkituista kohteista liukkail-
la keleillä ajettiin jopa lujempaa kuin pitävämmillä keleillä. Myöskään talvi- 
renkaiden kunnolla  tai  tyypillä ei todettu olevan vaikutusta ajonopeuksiin. 
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Talvinopeusrajoituksen  80 km/h  alueilla henkilö-  ja  pakettiautojen keskino-
peudeksi  mitattiin pitävällä kelillä  86,4 km/h,  melko liukkaalla kelillä  82,4 
km/h  ja  erittäin liukkaalla  81 ,2 km/h.  Keskinopeuksien  ero pitävän  ja  hukkaan 

 kelin  välillä oli siten  vain 4,0 km/h.  Nopeusrajoitusalueilla  100 km/h  henkilö- 
ja  pakettiautojen  keskinopeus oli melko pitävällä kelillä  92,2 km/h  ja  erittäin 
liukkaahla kelillä  89,7 km/h.  

Keli  ja ajonopeudet  Turun tiepiirissä tiesääpalvelukokeilun aikana  
(Valtonen  1994)  

Turun tiepiirissä kerättiin  sää-  ja  liikennetietoa  kolmesta mittauspisteestä 
 1.11.1992  -  31 .3.1993.  Ajonopeuksien  vähentäminen sään  ja kelin  huono-

tessa tuntui olevan vähäistä. Päivät, joina päivän keskinopeus poikkesi 
enemmän kuin  2 km/h  kuukauden keskiarvosta, olivat harvinaisia. Nopeus- 
rajoitukset tuntuivat määräävän tason, jolla nopeuden muutokset tapahtui-
vat. Keskinopeudet eri keleillä poikkesivat toisistaan eri kuukausina  1,7  -  4,3 
km/h  silloin, kun nopeusrajoituksena oli  80 km/h  ja  3,6  -  7,7 km/h  nopeusra-
joituksen  ollessa  100 km/h.  

Autojen nopeudet vuodenajan mukaan vaihdettavien nopeusrajoitus-
ten kokeilussa (Peltola  1991)  

Vuodenajan mukaan vaihdettavia nopeusrajoituksia kokeiltiin eri puolilla 
Suomea kahtena peräkkäisenä talvena  (1987  -  88)  ja  kesänä  (1988  -  89). 

 Pohjois-Suomi  jätettiin tarkastelujen ulkopuolelle. Vaihdettavien nopeusrajoi-
tusten kokeilussa selvitettiin kokeilun vaikutuksia autojen nopeuksiin, kokei-
lussa mukana olleilla teillä tapahtuneita onnettomuuksia  ja  kuljettajien mieli-
piteitä nopeusrajoituksista  ja  niiden muuttamisesta. 

Tutkimuksen nopeusmittauksissa eroteltlin henkilö-, paketti-, kuorma-  ja  lin-
ja-autojen nopeudet. Autot luokiteltiin jonossa  ja  jonojen  ulkopuolella ajaviin. 
Kokeilussa tarkasteltiin teitä, joiden nopeusrajoitusarvo alennettiin  talven 

 ajaksi sekä teitä, joiden nopeusrajoitusarvo korotettiin kesän ajaksi suhtees-
sa vertailuteihin, joiden nopeusrajoitus pysyi ennallaan. 

Tutkimuksessa selvitettiin vuodenajan mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten 
vaikutusten merkitsevyyttä varianssianalyysin avulla. Mitattuihin nopeuksiin 
vaikuttavien tekijöiden tarkastelua varten laadittiin nopeuden tärkeimpien 
tunnuslukujen vaihteluiden monimuuttujamalleja. Malleissa käytetyt sehittäjät 
olivat seuraavat: 

- mittauspisteen  keskinopeus ennen kokeilua kesällä hyvällä säällä (ei 
käytetty nopeuksien hajontaa mallinnettaessa), 

- 	kuukausi, 
-  ajan mukana tapahtuva nopeustason kasvu, 
- hiukasta keliä  kuvaava  dummy-muuttuja, 
-  sadetta kuvaava  dummy-muuttuja, 
-  talvi-  ja  kesärajoituskokeiluja  kuvaavat muuttujat, 
- alennetun nopeusrajoituksen  ja  keskimääräisen nopeustason yhdysvai-

kutus sekä 
- mittauspisteen nopeushajonta (nopeuksien  hajontaa mahhinnettaessa). 

Tutkimuksen mukaan nopeusrajoituksen  100 km/h  tiukentaminen talvikuu- 
kausien  ajaksi arvoon  80 km/h  pienensi kaikkien autojen keskinopeutta  3,8  
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km/h.  Rajoituksen tiukentamisen  vaikutuksesta henkilöautojen keskinopeus 
laski  5,2 km/h.  Nopeusrajoituksen tiukentaminen  vaikutti kuitenkin merkittä-
västi  vain  henkilöautojen nopeuksiin. Nopeusrajoitusarvon alentaminen tal-
veksi pienensi nopeuksia sitä enemmän, mitä suurempia nopeudet olivat en-
nen rajoituksen kiristämistä. Rajoituksen tiukentaminen vaikutti eniten suu-
riin nopeuksiin, joten  se  pienensi samalla nopeusjakauman nopeuseroja. 
Talveksi alennettu nopeusrajoitusarvo pienensi nopeushajontaa  1,3 km/h  ja 

 kesäksi korotettu rajoitusarvo kasvatti hajontaa  1,5 km/h.  

Moottoriteiden nopeusrajoituksen  120 km/h  tiukentaminen  talveksi arvoon 
 100 km/h  pienensi autojen keskinopeutta  3,9 km/h.  Keskinopeus pieneni 

moottoriteillä pelkän talviajan vuoksi arviolta  1,6 km/h.  

Sään  ja kelin  vaikutuksista tarkasteltiin lumisen, jälsen  tai  sohjoisen tienpin-
nan  sekä lumi-, räntä-  tai  kovan  vesisateen  aiheuttamia nopeusmuutoksia. 
Keskinopeudet laskivat hukkaan tienpinnan vuoksi  2,5 km/h  ja  sateen  vuoksi 
1,0km/h. 

Teiden kunnossapidon vaikutus liikenneturvaHisuuteen (Tiehallitus, Hä-
meen tiepiiri  1990)  

Tutkimuksessa tarkasteltiin tien kunnon, kunnossapidon  ja kelin  vaikutusta 
liikenneturvallisuuteen ottamalla huomioon myös eri tekijöistä aiheutuvat  no

-peusmuutokset.  Sään  ja kelin  vaikutus nopeuteen oli tilastollisesti merkitse-
vä. Nopeudet pienenivät huonolla kelillä keskimäärin  7  -  8 km/h.  Sään muut-
tuessa hyvästä lumi-  tai  räntäsateiseksi  ja kelin  muuttuessa samalla huonok-
si nopeudet pienenivät keskimäärin  10  -  19 km/h.  Kun nopeusrajoitus  on  pie-
nempi kuin  100 km/h,  ei autoilijoiden mielestä ilmeisesti ole tarvetta vähen-
tää nopeutta  kelin ja  sääolosuhteiden  vuoksi muuten hyväkuntoisella tiellä. 
Nopeudet olivat suurimpia valoisana aikana  ja  pienimpiä pimeällä noin  klo 

 17.00  aikaan. Hyvällä säällä  kelin  huononeminen vähensi nopeuksia eniten 
aamuliikenteessä pimeällä. 

Raskaan liikenteen kuljettaj ien kyselytutkimus  (Saastamoinen  1 993b)  

Talvikaudehla  1992  -  93  kartoitettiin Talvi  ja  tiehlikenne  -projektin  alaisessa 
selvityksessä raskaan liikenteen kuljettajien mielipiteitä talvikeleistä  ja  talvi- 
kunnossapidosta. Ajokäyttäytymisen osalta kysyttiin kyseiselle kelille sopi-
vaa ajonopeutta sekä olosuhteiden vaikutusta käytettyyn ajonopeuteen. Mie-
lipiteiden lisäksi tarkasteltiin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä 

 (LAM)  havaittua raskaiden ajoneuvojen ajokäyttäytymistä. 

Raskaan liikenteen nopeustasot olivat talvikuukausina noin  1  -  3 km/h  alhai-
sempia  kuin toukokuun vastaavat arvot.  Kelin  vaikutus keskinopeuteen oli 
suurin lumisella tienpinnalla, jolloin raskaan liikenteen keskinopeudet piene-
nivät noin  3 km/h  kuivaan talvikehiin  verrattuna. Raskaan liikenteen keskino-
peudet eri keleillä näkyvät kuvasta  1.  

Tiesääasemilta  ja  LAM -pisteiltä  saatujen tietojen perusteella voitiin todeta, 
että raskaan liikenteen kuljettajien ajokäyttäytyminen vastasi suhteellisen hy -
vin heidän mielipiteitään sopivasta nopeudesta eri oloissa. 
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Kuva  1:  Raskaan  lIIkenteen keskinopeudet  eri  keleillä  (Saastamoinen 
 I 993b).  

Talvikelien  esiintyminen  ja  vaikutukset ajettavuuteen  ja  ajokäyttäytymi
-seen  (Heinijoki, Koivuniemi  ja Ehrola  1990)  

Tutkimuksessa  selvitettiln talvikelin  vaikutusta  ajokäyttäytymiseen  käytetty-
jen  ajonopeuksien  sekä tienkäyttäjien  ilmoittamien  turvallisten  ajonopeuksien 

 ja  nopeuden  vähentämistarpeen  perusteella. Saadut tulokset osoittivat, että 
 tienkäyttäjät  eivät huonolla  ja  liukkaalla kelillä tiedosta tien todellista  liukkaut

-ta. Kuijettajat  ajoivat  taivikeleillä  lujempaa, kuin mitä todelliset ajo-olot  ja  keli 
edellyttivät. Erityisen ongelmallista olosuhteiden arvioiminen oli liukkailla, 
mutta muuten kesäisiä ajo-olosuhteita  muistuttavilla keleillä.  Huonolla talvi- 
kelillä kuljettajien mielipiteet turvallisesta  ajonopeudesta  muuttuivat  ja  tarve 
nopeuden vähentämiseen kasvoi. Ero mielipiteiden  mukaisefla  turvallisella 

 ajonopeudella  ja mitatulla kesäkelin  nopeudella oli henkilö-  ja pakettiautoilla 
 10  -  20 km/h  ja  raskaalla  liikenteellä  10 km/h.  Mittausten mukaan  kuijettajat 

 kuitenkin ajoivat  talvikelillä  hieman lujempaa, kuin mitä  he  pitivät kyseisen 
 kelin  turvallisena  nopeutena.  

Autoilijoiden mielipide tien kunnosta  ja liukkaudesta  muodostui monien eri 
tekijöiden  yhteisvaikutuksena.  Tienkäyttäjien asennoituminen  talvikeleillä 

 ajamiseen vaihteli suuresti. Ylemmissä  kunnossapitoluokissa  olevilla teillä 
autoilijat vaativat tieltä enemmän  ja  reagoivat  jo  pieniin  sää-  ja kelimuutok

-sun.  Siirryttäessä alempiin  kunnossapitoluokkiin pienenivät  sekä vaatimusta- 
sot  että kriittisyys  kelin  muutoksiin. Tähän vaikutti ennen kaikkea  se,  että 
alempien  kunnossapitoluokkien  tiet ovat pääosin talvella  polanteiset  ja kelil-
tään  muutenkin  varsin 'talviset. 

Keliolosuhteiden  vaikutus ajonopeuksiin  (Mäki  1972)  

Tutkimuksessa tarkasteltiin  talviajan ajonopeuksia rekisteritunnusmenetel-
mällä  ja tutkamittauksin. 
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Tien  pinnan  kosteuden lisääntyminen pienensi henkilöautojen nopeuksia. 
Pakettiautojen  ja  raskaan liikenteen nopeuksiin ei kosteudella ollut tilastolli-
sesti merkitsevää vaikutusta. Kun painotettiin eri ajoneuvoryhmissä saatuja 
nopeuseroja vertailuolosuhteiden havaintomäärillä saatiin kaikkien ajoneuvo-
jen nopeuseroksi  3,5  %  kostean  ja  kuivan tienpinnan välillä. Ajoradan reu-
nassa olevilla umipolanteilla ei havaittu olevan vaikutusta käytettyihin 
ajonopeu ksi  in.  

Ajoradalla  oleva  jää  pienentää autonrenkaan  ja  tien  pinnan  välistä kitkaa 
huomattavasti. Tällöin jarrutusmatkat pidentyvät  ja  ajoneuvon hallittavuus 
huonontuu. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella vaikutti siltä, että 
tien  pinnan  jäisyys  ja  lumisuus pienensivät  suhteellisesti eniten ajonopeuksia 
korkealuokkaisilla teillä. 

Kevyiden ajoneuvojen nopeudet pienenivät selvästi raskaan liikenteen nope-
uksia enemmän.  Tien  pinnan  ollessa luminen nopeuserot olivat suurempia 
kuin jäisellä tienpinnalla. Yhtenäisen jääkerroksen vaikutuksesta henkilö-  ja 

 pakettiautojen  nopeudet pienenivät noin  18  %  ja  raskaan liikenteen nopeu-
det  8  %.  Lumisella tien pinnalla kevyiden ajoneuvojen nopeudet olivat  25  % 

 ja  raskaiden ajoneuvojen nopeudet  13  %  pienemmät kuin kesäolosuhteissa. 

Tutkimuksessa laadittiin valikoivan regressioanalyysin menetelmällä mate-
maattiset mallit, joissa ajonopeuksia selitetään kaikilla valituilla muuttujilla 
samanaikaisesti. Selittäviksi tekijöiksi regressiomalleihin valittiin liukkaus, 
raiteisuus  ja  yhtenäisen jääpeitteen osuusprosentti. Lämpötilalla ei tuntunut 
olevan huomattavaa vaikutusta ajonopeuksiin. Ilman selkeyden todennäköi-
nen vaikutus jäi selvittämättä, koska lähes kaikki mittaukset tehtiin hyvän nä-
kyvyyden vallitessa. 

Sään  ja kelin  vaikutus moottoritien liikennevirtaan (Pursula, Elolähde 
 1984,  Pursula,  Lyly,  Enberg  1988,  Salonen  1982)  

Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa selvitettiin Länsiväylän lii-
kennevirtatutkimusten yhteydessä sään  ja kelin  vaikutuksia liikennevirran 
ominaisuuksiin. Vuosina  1981  -  87  tehtyjen tutkimusten tavoitteena oli hank-
kia perustietoa moottoritieliikenteen ominaisuuksista Suomessa. Tutkimus-
menetelminä olivat analysaattorimittaukset, matka-aikojen  ja  -nopeuksien 

 mittaukset sekä koneelliset liikennelaskennat. 

Välityskyvyn  ja  liikennevirran keskinopeuden  todettiin pienenevän sään  ja 
kelin  huonontuessa.  Myös nopeuden hajonnan  ja  peräkkäisten  ajoneuvojen 
nopeuserojen huomattiin yleensä pienenevän. Sään  ja kelin  huonontumisen 

 vaikutus nopeustasoon oli suuri korkean nopeusrajoitusarvon alueella. Olot 
vaikuttivat vähiten suuriin nopeuksiin eli suuria nopeuksia käyttävät kuljetta-
jat sopeuttavat vähiten nopeuttaan sään  ja kelin  mukaan. 

Vapaat keskinopeudet olivat huonolla säällä  80 km/h  -nopeusrajoitusalueel
-la 3 -4 km/h  ja  nopeusrajoitusarvolla  100 km/h  noin  10 km/h  pienempiä kuin 

hyvällä säällä. Valaistuilla ajoradoilla pimeän ajan keskinopeudet olivat  0  -  2 
km/h  suurempia kuin valoisalla. Valaisemattomalla ajoradalla keskinopeudet 
olivat pimeällä  1  -  5 km/h  pienempiä kuin valoisalla. Huonon sään  ja kelin 

 haittoja voidaan lieventää tievalaistuksella, aurauksella  ja  liukkautta torju- 
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maila. Kuvassa  2 on  esitetty esimerkki sään  ja kelin  vaikutuksista moottori-
tien  liikennemäärään.  

1.  
-  2. 

3.  
=  

KOKO AJORTWAN LIIKENNETIHEYS (AJON/KM)  

0 	 0 	 €0 	 0  

KOKO AJORADAN LIIKENNETIHEYS (1JOM/KM) 

Kuva  2:  Esimerkki sään  ja kelin  vaikutuksesta lllkennemäärään  ja keskino-
peuteen Länsiväylä/lä  (Karhusaari Helsingistä, valaistu  tie)  (Pur- 
sula ja Elolähde  1984). 

2.2  Ulkomaisia tutkimuksia  

Säätilan  vaikutus  liikennevirtaan  Kanadassa  (Ibrahim  ja  Hall 1994)  

Kanadassa tutkittiin vuonna  1993  huonojen  sääolojen  vaikutusta liikenne- 
määrän, nopeuden  ja  liikennetiheyden  välisiin  riippuvuuksiin.  Tulokseksi 
saatiin, että huonot  sääolot  vaikuttavat sekä  liikennemäärän  ja  Iiikennetihey

-den  että nopeuden  ja  liikennemäärän  välisiin  riippuvuuksiin.  Mitä huonompi 
 sää  oli, sitä suurempi vaikutus  sillä  oli liikenteen kulkuun. 

Kevyt  vesisade  ja  kevyt lumisade vaikuttivat  liikennevirtaan  hyvin vähän. 
Rankan  lumisateen  vaikutus oli suurempi kuin rankan  vesisateen.  Raju vesi- 
sade  pienensi  liikennemääriä  10  -  20  %,  rankka lumisade puolestaan  30-
48%.  
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Kevyt lumi-  tai  vesisade  ei vaikuttanut vapaisiin nopeuksiin, maksimiliikenne-
määriin  tai  nopeuksiin maksimiliikennemäärillä.  Sekä rankka vesi- että lumi-
sade  voivat vaikuttaa paljon - niiden vaikutuksesta vapaa nopeus voi pienen-
tyä nopeustasosta  98  -  114 km/h  jopa  50 km/h. Tien  maksimiliikennemäärä 

 voi voimakkaan vesi-  ja  lumisateen  vuoksi pienentyä  50  %. 

Ajonopeuksiin  vaikuttaa  se,  kuinka tottuneita autoilijat ovat ajamaan huonol-
la säällä. Alueilla, joilla ei yleensä ole rankkoja lumi-  tai  vesisateita,  nopeudet 
pienenivät huomattavasti.  Tien  kuivatuksen  taso voi myös vaikuttaa liiken-
teen muutoksiin sään muuttuessa.  

Sateen  vaikutus moottoritien liikennevirtaan Ranskassa  (Seddiki  1993)  

Ranskassa, Pariisin eteläpuolisella kolmikaistaisella moottoritieflä tutkittiin, 
vaikuttaako  sade  liikennevirran  ominaisuuksiin.  Sateen  huomattiin vaikutta-
van liikennemäärän  ja  liikennetiheyden  väliseen riippuvuuteen. Varsinkin tien 
kapasiteetti pieneni sateella. Tutkimuksessa osoitettiin  sateen  vaikuttavan 
myös nopeuksiin  ja  ajoneuvoväleihin.  

Kapasiteetin  ja  nopeuksien pienenemiseen  vaikuttivat ajoneuvon tyyppi, 
kaista, tienkohdan ominaisuudet  ja  se,  oliko kyseessä arkipäivä vai viikon-
loppu. Nopeudet pienenivät sitä enemmän, mitä rajummin satol. Nopeuksien 
muutokset olivat erilaisia eri kaistoilla. 

Kuivalla säällä ajonopeuksien hajonnaksi todettiin  13 km/h,  kun taas runsas- 
sateisella säällä nopeuksien hajonta oli  25  -  30 km/h.  Nopeuksien  suureen 
hajontaan vaikuttaa todennäköisesti keskikaistan ajoneuvojen jakautuminen 
selkeästi kahteen ryhmään. Autoista  43  %  ajoi nopeuksilla  45  -  65 km/h  ja 

 56  %  ajoi nopeuksilla  80  -  120 km/h.  Keskikaistan nopeuksien  jakauma kui-
valla säällä  ja  sadeilmalla  on  esitetty kuvassa  3. 

25 	Lukumäärä 	 Kuiva  1  (%) 	 fl  Heikko  sade  
20 

15 

10 

5 

I I 	I 	I 	I 	I'. I I 	I 	I 	I 	I T I 	I 	I 	I 	I 	I 

5 	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 
135  

Nopeus  (km/h)  

Kuva  3:  Keskikaistan nopeuksien  jaka urna  ku/va/Ia  sää//ä  ja  sateella  (Sed
-d/kl  1993).  
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Talvikelien liikenneja nopeusrajoitukset  Ruotsissa  (VTI  1990)  

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin muuttuvien nopeusrajoitusten 
vaikutusta  päätieverkolla.  Tutkimus tehtiin  talviaikana  teillä, joiden  nopeusra-
joitusarvo  alennettiin toisten tieverkon kohtien nopeusrajoitusten pysyessä 
ennallaan. 

Niillä teillä, joiden  nopeusrajoitusta  ei muutettu, nopeudet  pienenivät nope-
usrajoitusalueella  110 km/h  märällä  kelillä keskimäärin  6,0 km/h  ja  liukkaalla 
kelillä  13,9 km/h  kuivaan talvikeliin  verrattuna.  Nopeusrajoitusalueella  90 
km/h  märän ketin  aiheuttama nopeuden  pieneneminen  oli keskimäärin  4,7 
km/h  ja  hukkaan  kelin  10,8 km/h.  Suurin nopeuden  pieneneminen  aiheutui  
tienpinnalle pakkautuneesta  lumesta. 

Aiemman ruotsalaisen tutkimuksen  (VTI  1984)  mukaan  nopeusrajoituksen 
tiukentaminen  arvosta  110 km/h  rajoitukseen  90 km/h  aiheuttaa  4km/h  suu-
ruisen  keskinopeuden pienenemisen  liukkaalla  kelihlä. Leveillä,  hyväkuntoisil-
la teillä nopeuden  vähentymisen  todettiin olevan absoluuttisesti sama  nope-
usrajoitusalueella  90 km/h  kuin  110 km/h  -rajoitusahueehla.  Tämä tarkoittaa, 
että  rajoitusalueiden  välinen  nopeusero  on  sama  kuivahla  ja  liukkaalla  
tienpinnalla. 

Talviajan  suuri ongelma  on  pimeän ajan liikenne. Nopeudet ovat pimeällä 
yleensä suurempia kuin päivänvalossa.  Alennetut nopeusrajoitusarvot  pime-
ällä  tai  liukkaalla ovat tutkimuksen mukaan hyvin tarpeellisia, varsinkin kun 
liukas keli  ja  pimeä sattuvat usein samanaikaisesti. 

Sään muutosten aiheuttamat liikenneturvallisuuden  ja liikennevirran 
 muutokset kaupunkien moottoriteillä  ja pääväylillä  Saksassa  

(Hoffman et al. 1984)  

Saksassa tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin monien muiden asioiden lisäk-
si sään  ja  valoisuuden vaikutusta  ajonopeuksiin  ja  nopeuksien hajontaan.  

Sateen  todettiin  pienentävän  nopeuksia  ja  vähentävän niiden hajontaa mer-
kittävästi  pimeählä  moottoritiellä. Kuivalla  tienpinnalla  nopeudet eivät pimeäl-
lä poikenneet  valoisan  ajan  keskinopeuksista.  Sateen  huomattiin vaikuttavan  
nopeuksiin  enemmän kuin  nopeusrajoituksen tiukentamisen  arvosta  100 
km/h  arvoon  80 km/h.  Nopeusrajoitusalueella  80 km/h  keskinopeus pieneni 

 sateen  vuoksi keskimäärin  5  -  10 km/h.  

Kuorma-autojen  keskinopeuden  muutoksia mitattiin moottoritien  keskikaistal
-la.  Kun  liikennemäärät  olivat suuria, kuorma-autojen keskinopeus pieneni 

selvästi sateella. Nopeudet  pienenivät  sateella jonkin verran myös silloin, 
kun  liikennemäärät  olivat vähäisiä. 

Sään vaikutus  nopeuksiin  oli erilainen eri  mittauspisteissä.  Nopeudet kuiten-
kin  pienenivät  sateella kaikilla  moottoritieosuuksilla.  Sään vaikutukset  no -
peuteen  eivät olleet yhtä selviä kaupunkien  pääkaduilla  kuin  moottoriteillä.  
Kaduilla, joiden  nopeustaso  oli alhainen, ei sään huomattu vaikuttavan ajo -
nopeuksiin.  Vilkkaasti  liikennöidyillä  väylillä nopeudet vähenivät  vesisateella.  
Valaistuksen vaikutusta  nopeuksiin  ei voitu todeta,  sillä  kaikki tutkitut kadut 
olivat  valaistuja. 
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3  TUTKIMUSAINEISTON HANKINTA  JA  KÄSITTELY  
3.1  Liikenne -ja  säätiedon  kerääminen  

3.1.1  Liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä  (LAM)  

Liikenteen automaattiset  mittausasemat  (LAM)  mittaavat liikennettä tiehen 
 upotetuilla induktiosilmukoilla  ympäri vuorokauden. Tiedot siirretään auto-

maattisesti määrävälein  puhelinlinjan  kautta tietokoneeseen edelleen käsitel-
täväksi  ja  säilytettäväksi.  LAM -järjestelmän perustana  on  luokitteleva liiken-
nelaskija  SL-4,  mutta uudet  mittauslaitteet  ovat tyyppiä  DSL-3  (lns.tsto  Harri 
Jokela Oy  1994,  Ylinen  1990).  Tässä tutkimuksessa käytetyt  nopeustiedot 

 on  mitattu  SL-4  -laitteilla.  

Mittauslaitteessa  on  sisäänrakennettu modeemi,  jolla tiedot voidaan siirtää 
puhelinlinjoja pitkin. Ajoneuvojen liikkumista voidaan tarvittaessa seurata  to

-siaikaisesti  tietokoneen  näytöliä.  LAM-järjestelmään liittyy oma  tulostusjär-
jestelmä (Tielaitos  1993).  Mittausasemia  on 180  ja  niiden sijainti näkyy  hit- 
teen 1  kartassa.  LAM -järjestelmän  osat  on  esitelty kuvassa  4.  

Mittauslaite  SL-4  tunnistaa  ajoneuvot  kanden tiehen  upotetun ilmaisinsilmu
-kan  avulla.  Silmukan  koko  on  noin  2 x 3  metriä  ja  silmukoiden välimatka  on 

 yleensä  6  metriä. Silmukka  on  upotettu noin  10  -  15 cm  tien pinnasta. Silmu - 
kassa  kulkevan virran  taajuus  on  noin  100  KHz.  Mittaus perustuu  induktiosil-
mukassa  esiintyvän magneettikentän  taajuuden  muutokseen ajoneuvon  kul

-kiessa silmukan  yli. Tämä  induktanssin  muutos mitataan mikroprosessorilla 
 vakioaikavälein  noin  100  pisteestä. Näin jokaisesta  silmukan  yli  ajavasta  ajo- 

neuvosta muodostuu tietynlainen  profiihi,  jonka muodosta voidaan päätellä 
ajoneuvon tyyppi. Ajoneuvon pituus saadaan  mittaamaUa  jälkimmäisen  sil - 
mukan  ylityksen  kestoaika.  Ajoneuvokohtainen nopeustieto  saadaan mittaa- 
maila silmukoiden  ylitysten  välinen aika. Käytännössä jokaista ajoneuvon 

 ohitusta  tarkkaillaan seitsemän  parametrin  avulla.  (Ylinen  1990)  

Yksittäisistä  ajoneuvoista  tallennetaan  ajanhetki,  jolloin ajoneuvo ylittää  sil - 
mukan,  ajosuunta  ja  kaista, nopeus, ajoneuvon pituus  ja  tyyppi.  Ajoneuvovä

-lit  voidaan tuottaa  tallennettujen ajoneuvokohtaisten  tietojen perusteella 
 (Tielaitos  1993).  

Ajoneuvokohtaisten  havaintojen lisäksi tallennetaan  tuntikohtaista, luokitel-
tua hiikennetietoa.  Tämä tieto  tahlentuu ajoneuvoluokittain  10 km/h  välein  no

-peusluokkiin ryhmiteltynä.  Tällöin kustakin  nopeustuokasta  lasketaan ajo
-neuvoluokittain nopeusluokan nopeuksien  aritmeettinen keskiarvo.  (Yhinen 

 1990,  Tietaitos  1993)  

Mittauslaite  tallentaa  ajoneuvokohtaiset  tiedot muistiinsa vähintään vuoro-
kauden  ja  tuntikohtaiset  tiedot vähintään neljän vuorokauden ajaksi. Sinä ai-
kana tiedot siirretään  puhehinlinjojen  välityksellä haluttuun tietokoneeseen. 
Kerättävä tieto  on  binäärimuodossa. Jatkokäsittelyjä  varten  se on  muutetta-
va  selväkiehiseksi. (Ylinen  1990,  Tielaitos  1993)  
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MITTAUSJÄRJESTELMÄ  MUODOSTAA KOKONAISUUDEN, 
JOSSA  ON  SEURAAVAT  OSAT:  

Yksi LIIKENTEENMITTAUSLAITE tarvittavine kaapeleineen  ja 
 tiehen upotettavine silmukoineen  

2 	TIEDON SIIRTO puhelinverkon välityksellä  ja  tarvittava 
kansainväliset standardit täyttävä  moderni  

3 	OHJELMISTOT,  jotka mandollistavat liikennelaskentalaitteiden 
toirninnan  seurannan, liikennetietojen siirron tietokoneelle, 
tietojen tallennuksen sekä tietojen hyväksikäytän nurneerisessa  ja 

 graafisessa muodossa 

JÄRJESTELMÄ VOIDAAN  I-IALU1TAESSA  LAAJENTAA USEITA 
 MITTAUSLAITTEITA KÄSITTÄVÄKSI  

Kuva  4: LAM-järjestelmä.  

LAM -järjestelmän käyttämät  ajoneuvoluokat  ovat seuraavat:  

1 	henkilö-  ja  pakettiautot eli lyhyet autot,  

2  kuorma-autot,  

3 	linja-autot,  

4  kuorma-auto  ja  puoliperävaunu,  

5  kuorma-auto  ja  täysperävaunu,  

6 	henkilö-  tai  pakettiauto  ja  peräkärry,  

7 	henkilö-  tai  pakettiauto  ja  asuntovaunu. 

limaisinsilmukan  yli ajavia moottoripyöriä ei rekisteröidä. 
(Insinööritoimisto Harri Jokela Oy  1994,  Jokela  1995.)  
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Tässä selvityksessä  on  käytetty  tunnin  tasolle  luokiteltua  aineistoa vuodelta 
 1993.  Kuvassa  5 on  esitetty  tuntikohtaisen liikennetietotiedoston  sisältöä 
 tekstimuotoisena. 

pv  tunti suunta  ajon_ryhmä nopeusluokan_knop hav_lkm  
1 0 1 1 85 7 
1 0 11 94 11 
1 0 11104 12 
1 0 1 3 98 1 
1 0 1 3 121 1 
1 0 1 4 62 1 
1 02 11045 
10211134 
1 0 2 5 72 2 
1 0 2 5 80 1 
1 025 105 1 
1111 85 7 
1111 9423 
11 2 1 93 9 
11 2 11048 
11 211122  

Kuva  5:  Osa  LAM-järjestelmän tuottamaa  tuntikohtaista nopeustietotiedos
-toa.  LAM-p/ste nro  429,  Riihimäki.  

3.1.2  Tiesääjärjestelmä 

Tiesääasema  koostuu  tiedonkeruuyksiköstä  ja  antureista,  jotka mittaavat 
vallitsevaa säätä  ja  keliä. Tiedonkeruuyksikkä  kerää tiedot  antureilta  minuu-
tin välein  ja  varastoi  ne omaan muistiinsa  (Tielaitos  1992b).  Anturit  mittaavat 
tuulen nopeutta  ja  suuntaa, ilman lämpötilaa  ja  kosteutta, sadetta,  tienpin-
nan  ja  tien rungon lämpötilaa sekä kolmea erilaista sähköistä  suuretta  tien 
pinnasta. Keskus- yksikkö päättelee tiellä vallitsevan  kelin  kerättyjen tietojen 
avulla. (Pilli-Sihvola  1989.)  Tiesääaseman  osat  näkyvät kuvasta  6.  

Suomen  pääteiden  varsilla  on 200  tien  sää-  ja  kelitietoa mittaavaa tiesää
-asemaa.  Tienkohtia,  joilla sekä liikenteen  mittausasema  että  tiesääasema 

 sijaitsevat samassa paikassa,  on 60.  Tiesääasemien sijainnit  on  esitetty  hit- 
teen 2  kartassa.  

Tiesääjärjestelmän  ensisijainen tarkoitus  on  tuottaa tarkkoja  sää-  ja  kelitieto
-ja  sekä  sääennusteita kunnossapitäjien  tarpeisiin. Näin pystytään ajoitta-

maan etenkin  hiukkaudentorjunta  ja  auraus  oikeaan hetkeen. Mandollisim-
man oikeaan aikaan tehdyn  liukkaudentorjunnan  ansiosta jälkihoidon kus-
tannukset pienenevät  ja  tienkäyttäjien  liikenneturvallisuus  paranee (Saasta-
moinen  ja  Ernvall  1992).  Tiesääjärjestelmän  tuottamaa tietoa käytetään apu-
na liikenteen valvonnassa  ja  ohjauksessa sekä tienkäyttäjien  informoinnissa. 

 Sää-  ja  kelitiedotus  hoidetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa (Pil-
li-Sihvola  1989).  
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WINO  WEEd  ION 

WINO SPEED 

?1I.  

Kuva  6: Tiesääasema. 

Koko  maan tiesääaineistoa säilytetään keskitetysti Kaakkois-Suomen tiepii-
rissä magneettinauhoille  (4 mm  dat-nauha) talletettuna. Kuvassa  7 on  esi-
merkki tiesääaineistosta siinä muodossa, kuin  se  tilauksesta toimitetaan  tie- 
piiristä. Tässä työssä  on  käytetty tiesääasemien antamista anturitiedoista 

 kelin  määrittämiseen ilman lämpötilaa, tienpinnan lämpötilaa, tuulen voimak-
kuutta,  sateen  voimakkuutta,  sateen  intensiteettiä  ja  sadesummaa  sekä  tie

-sääaseman määrittämää tienpinnan keliarvoa.  Tiedot  on  kerätty vuoden 
 1993  aikana  18  tienkohdasta,  joissa  LAM-piste  ja  tiesääasema  ovat samas-

sa paikassa. 
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tiesääaseman_nro, anturi, paivä.  kk. vuosi, tunti:min, anturin_arvo  

4009,101.01.1993,00:00-6.3 
4009,3,01.01.1993,00:00-9.1 
4009,16,01.01.1993,00:00,2.2 
4009,17,01.01.1993,00:00,3.8 
4009,22,01.01 1993,00:00,0.0 
4009,23,01.01.1993,00:00,0.0 
4009,24,01.01.1993,00:00,0.0 
4009,27,01.01.1993,00:00,5.0 
4007,1,01.01.1993,00:07-7.1 
4007,3,01.01.1993,00:07-9.3 
4007,16,01.01.1993,00:07,2.5 
4007,17,01.01.1993,00:07,5.4 
4007,22,01.01.1993,00:07,0.0 
4007,23,01.01.1993,00:07,0.0 
4007,24,01.01.1993,00:07,0.0 
4007,27,01.01.1993,00:07,5.0 
4010,1,01.01.1993,00:08-6.8 
4010,3,01.01.1993,00:08-8.2  

Kuva  7:  Tiesääasemalta  saatavaa  sää-  ja  kelitietoa, ke!imääritteiyidei'l 
lähtötiedosto.  

3.2  Aineiston luotettavuus  
3.2.1  Liikennetiedon  luotettavuus  

LAM-asemien laitevikoja  tai  toimintahäiriöitä  on  harvoin. Tielaitoksen tutki-
muskeskuksessa tehdyn selvityksen mukaan  LAM-asemien toiminta-aste oli 
vuonna  1993  keskimäärin  97  %  vuoden kaikista tunneista (Sarjamo  1994). 
LAM -järjestelmän tuottama liikennetieto  on  pääosin hyvin luotettavaa. Tiepii-
rien  tekemien  tarkastuslaskelmien  mukaan rekisteröinnin virhe  on  noin puoli 
prosenttia. Virheen suuruus vaihtelee ajoneuvoluokittain.  Osa  ajoneuvoryh

-mistä havaitaan lähes kokonaan, joissain ajoneuvoryhmissä virhettä  on 
 enemmän. Ajoneuvojen ryhmittelyvirheitä tapahtuu lähinnä ilman perävau-

nua ajavien kuorma-autojen tunnistuksessa. Ajoneuvoryhmittelyn virhe  on 
 noin yhden prosentin suuruinen  ja  nopeudenmittauksen  virhe noin kolme 

prosenttia.  (Helin  1992) 

3.2.2  Säätiedon  luotettavuus  

Tiesääasema  määrittää tienpinnan  kelin  laskennallisesti useiden antureiden 
tuottamista tunnusluvuista. Tiesääaseman ilmoittama kelitieto  on  riippuvai- 
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nen  aseman fyysisestä kunnosta. Oulun yliopistossa lokakuusta  1992  huhti-
kuuhun  1993  tehdyssä ajokäyttäytymisselvityksessä tarkasteltiin myös  tie

-sääasemalta  saatavan  sää-  ja  kelitiedon  luotettavuutta (Saastamoinen 
 1993a).  Suurimpia ongelmia oli kostean, suolatun tienpinnan sekä kuuraisen 

tienpinnan tunnistuksessa. Tienpinta-anturi toimi suhteellisen hyvin tienpin-
nan ollessa kuiva, kostea  tai  märkä. Ilman lämpötila-  ja  tuulitiedot  olivat to-
dennäköisesti tarkat. 

Tutkimuksessa verrattiin myös ihmisten tekemiä havaintoja tiesääaseman 
ilmoittamiin kelitietoihin. Kun tiesääasema antoi kuivan  kelin  tiedon, havain-
noista  68  %  vastasi lähes täysin ihmisen tekemiä havaintoja. Tiesääaseman 
ilmaistessa märkää keliä  75  %  havainnoista vastasi toisiaan melkein täysin. 
Kun tiesääasema ilmoitti märkää  ja  suolattua keliä,  havainnot olivat lähes 
samoja  77  %:ssa  tapauksista. Havain noista  65  %  vastasi toisiaan lähes täy-
sin, kun asema ilmoitti kuuraa  ja  77  %,  kun tiesääasema ilmaisi lumista ke-
liä. Tiesääasema sijoittaa usean erilaisen  kelin  havaintoja luokkaan 'kostea, 
suolainen keli'. 

Keskimäärin  23  %:ssa  tutkituista tapauksista tiesääjärjestelmän  ja  ihmisen 
tekemät havainnot vastasivat täysin toisiaan. Puolessa tapauksista havain-
not vastasivat toisiaan täysin  tai  lähes täysin. Havaintojen kokonaismäärä oli 

 182.  Tarkastelun tilastollinen luotettavuus  on  kuitenkin pieni, koska yksittäis-
ten kelien havaintoja oli vähän. Tutkimuksessa havaittiin, että kun yhdiste-
tään tiesäätietoja  LAM -pisteen tietoihin, tiesääaseman tulee sijaita  alle  10 

 km:n päässä  LAM -pisteestä. Tällöin  LAM-  ja  tiesääasemien sijaintipaikkojen 
liikenteellisten  ominaisuuksien tulee olla mandollisimman samanlaiset. 
(Saastamoinen  1993a)  

Kymen tiepiirin alueella selvitettiin tiesääaseman antaman tiedon luotetta-
vuutta talvella  1992  -  93.  Tiesääaseman  todettiin havaitsevan luotettavimmin 
kuivan, kostean  ja  märän  kelin.  Huonon  kelin  havainnoista luotettavimpia 
ovat lumi  ja  jää.  Tiesääaseman ilmoittamat kelit kuura  sekä kostea  ja  suolai-
nen jakaantuvat todellisuudessa useamman eri  kelin  kesken. Silloin, kun 
asema näyttää sadetta, havainto  on  melko luotettava. Asemilta  jää  kuitenkin 
havaitsematta noin puolet kaikista sateista. Tutkimuksessa verrattlin tiesää-
aseman havaintoja ihmisen tekemlin  sää-  ja  kelihavaintoihin.  Kun tiesääase

-ma  ilmoitti kuivaa keliä,  91  %  havainnoista vastasi ihmisen tekemää saman-
aikaista havaintoa. Märäflä tienpinnalla  tai  märällä  ja  suolatuUa tienpinnalla 

 72  % tiesääaseman  ja  ihmisen tekemistä havainnoista vastasi toisiaan  ja  lu-
misella kelillä  54  %. (Tielaitos,  Kymen tiepiiri  1993) 

3.3  Aineiston käsittely  

3.3.1  Tienkohdat,  joilta aineisto  on  kerätty 

Työssä käytetyt liikenne-  ja  säätiedot  on  kerätty seltaisista mittauspisteistä, 
joissa  LAM-  ja  tiesääasemat  ovat samassa paikassa. Kaikki  LAM -asemat si-
jaitsevat pääteillä.  LAM -asemat, joilta tutkimusaineisto  on  kerätty, sijaitsevat 
eri puolilla Suomea seitsemässä eri tiepiirissä. Aineistossa  on  kolme mootto-
ritiepistettä  ja  yksi moottorillikennetiepiste. Neljätoista mittauspistettä sijait-
see tavallisella kaksikaistaisella yksiajorataisella tiellä. Näistä viiden pisteen 
nopeusrajoitus  80 km/h  ja  kuuden  100 km/h.  Tienkohtia,  joissa nopeusrajoi-
tus  on  kesällä  100 km/h  ja  talvella  80 km/h, on  kolme. Moottoriliikenne- 
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tiepisteen  nopeusrajoitus  on 100 km/h.  Kandessa  moottoritiepisteessä  on 
 kesällä nopeusrajoitus  120 km/h  ja  talvella  100 km/h,  yhdessä ympärivuoti-

nen  100 km/h  nopeusrajoitus. 

Taulukossa  4 on  esitelty ne  LAM-  ja tiesääpisteet,  joilta tutkimusaineisto  on 
 kerätty.  Mittauspisteiden tierekisteri-  ja liikennetietoja  on  esitetty  liitteiden  3 

 ja  4  taulukoissa. 

Taulukko  4:  Tutkimuksessa käytetyt mittauspisteet.  

LAM 	tiesää 	 tiepliri 

Kaksikaistaiset yksiajorataiset  tiet, ympärivuotinen nopeusrajoitus  80 km/h 
523 5008  Lappeenranta Kaakkois -Suomi 
423 4014  Längelmäki Häme  
804 8006  Tuusniemi  Savo-Karjala  

1204 12002  Raahe  Oulu 
1404 14001 Tornio  Lappi  

Kaksikaistaiset yksiajorataiset  tiet, nopeusrajoitus  100 km/h,  talvirajoitus 80km/h  
114 1016  Virkkala Uusimaa  
502 5009  litti  Kaakkois -Suomi 

1229 12004  Kuivaniemi  Oulu  

Kaksikaistaiset yksiajorataiset  tiet, ympärivuotinen nopeusrajoitus  100 km/h 
134 1013  Inkoo Uusimaa  
529 5002  Utti  Kaakkois-Suomi 
602 6002  Mäntyharju Kaakkois-Suomi 
402 4007  Valkeakoski Häme  
407 4010 Koski  Häme  

1022 10002  Närpiö  Vaasa  

Moottoriliikennetiet, ympärivuotirien  nopeusrajoitus  100 km/h 
601 6001  Vierumäki  Kaakkois-Suomi  

Moottoritiet,  ympärivuotinen nopeusrajoitus  100 km/h 
103 	1001  Huopalahti 	 Uusimaa  

Moottoritiet,  nopeusrajoitus  120 km/h,  talvirajoitus  100 km/h 
108 	1020  Karhunkorpi 	 Uusimaa  
429 	4009  Riihimäki 	 Häme  

3.3.2  Aineiston  peittävyys  

Joidenkin  mittauspisteiden liikennetietoja  puuttuu  tietöiden  tai mittauslaitteen 
 rikkoutumisen  ja  siitä aiheutuneiden  käyttökatkosten  takia. Tarkasteluun  on 

 valittu  mittauspisteitä,  joissa  käyttökatkoksia  on  ollut  vain  vähän  ja katkot 
 ovat olleet lyhyitä.  

Monet tiesääasemat  ovat olleet kesäisin paljon poissa käytöstä päällystys-  ja 
huoltotöiden  vuoksi.  Käyttökatkosten  takia  säätiedoissa  on  puutteita. Joitain 
tietoja puuttuu, koska  arkistointinauhat  ovat olleet  vioittuneita  tai  nauhat 
puuttuvat kokonaan. 

Ne  tunnit,  joilta puuttuu joko liikenne-  tai säätieto,  poistettiin  tutkimusmateri-
aalista.  Tämän jälkeen oli  tarkasteltavana  olevista  18 tienkohdasta vain  vii-
destä  mittauspisteestä  havaintoja yli  90  %:sta  vuoden tunteja. Kandeksasta  
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pisteestä puuttui kesän havainnoista puolet  tai  enemmän. Kolmen mittaus- 
pisteen havainnoista puuttui monta peräkkäistä kesäkuukautta.  Talven  ha-
vainnoista oli käytettävissä  70  -  80  %.  Koska alkuaineistona olivat  koko  vuo-
den  1993  kaikki  tunnit  18  mittauspisteestä,  on  aineisto kuitenkin vielä vajai

-den  tietojen poistamisen jälkeenkin suuri. Jäljelle jäivät henkilö-  ja  pakettiau-
tojen,  kuorma-  ja  linja-autojen  127 555  tunnin  sää-,  liikenne-  ja  valoisuustie

-dot.  Havaintojen lukumäärien osuudet kuukauden tuntimäärästä mittauspis-
teittäin ovat taulukossa  5.  

Havainnot luokiteltiin ajoneuvoryhmän  ja  erilaisten valoisuus-  ja  viikonpäivä
-tilanteiden mukaan, minkä vuoksi kaikkiin luokkiin ei saatu aivan kaikkien ke

-lien  havaintoja, vaikka käytettävissä oleva aineisto oli suuri. 

Taulukko  5:  Tutkimusaineiston kattavuus (% kuukauden tunneista)  mit
-tauspisteittäin  (v. 1993). 

LAM-piste 
Tarkasteluihin  otettujen tuntien %-osuus kuukauden kaikista tunneista  

tam- 	hel- 	maa- 	huh- 	tou- 	kesä 	hei- 	elo 	syys 	loka 	mar-  
mi 	mi 	lis 	ti 	ko 	nä 	 ras 

jou- 
tu  

103  Huopalahti  95 86 96 100 99 98 78 94 99 99 78 81 
108  Karhunkorpi  95 100 91 97 97 97 88 70 51 99 78 81 
114  Virkkala  95 100 96 100 96 96 95 96 98 99 78 81 
134  mk00  95 100 96 100 97 96 95 95 99 99 78 80 
402  Valkeakoski  100 73 100 98 49 48 46 45 78 99 86 80 
407 Koski 100 73 100 97 41 38 27 17 0 85 85 83 
423  Längelmäki  100 73 100 97 48 47 49 48 78 96 85 84 
429  Riihimäki  100 73 100 97 64 70 98 93 99 99 85 83 
502 	litti  48 98 100 100 98 98 88 98 99 98 99 72 
523  Lappeenranta  47 98 90 96 98 98 93 98 99 99 99 72 
529  Utti  48 98 100 71 0 71 100 99 99 94 99 72 
601  Vierumäki  98 56 100 99 52 17 0 0 0 77 99 72 
602  Mäntyharju  97 56 100 99 9 0 0 0 5 79 99 70 
804  Tuusniemi  95 97 100 96 99 96 75 0 52 0 0 82 

1 022  Närpiö  94 86 89 94 0 95 0 98 96 100 95 27 
1204  Raahe  33 99 98 100 9 0 0 6 89 100 97 53 
1 229  Kuivaniemi  33 99 97 100 100 99 82 69 100 98 69 96 
1 404 Tornio 33 95 85 81 85 73 43 1 4 73 65 94 

3.3.3  Aineiston muokkaus  

Liikennetiedot  käsiteltiin tielaitoksen tutkimuskeskuksessa laadituilla nope-
usanalyysiohjelmilla. Tuloksena saatiin mittauspisteittäin vuoden jokaisen 

 tunnin  nopeustiedot. Luokitellusta  aineistosta laskettiin ajoneuvoryhmittäin 
aritmeettinen keskinopeus, nopeuden keskihajonta, tuntiliikenne  ja  nopeudet 

 90 km/h, 110 km/h  ja  120 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuudet. 

Säätiedot  käsiteltiin tarkoitusta varten tielaitoksen tutkim uskeskuksessa laa-
dituilla tietokoneohjelmilla. Tuloksena syntyi jokaiselle tiesääpisteelle tiedos-
to, jossa  on  tuntitasolle  laskettu tiesääaseman antureiden arvot sekä usean 
anturin arvon perusteella muodostettu kelimuuttuja. 

Helsingin yliopiston tähtitieteen laitokselta saatiin auringon nousu-  ja  lasku- 
ajat sekä pimeän alkamis-  ja  päättymisajat  jokaisessa tarkasteltavassa  mit

-tauspisteessä  vuoden  1993  kaikkina päivinä. 
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Taulukko  6:  Tutkimusaineiston  jako nopeusrajoitusluokkiin.  

Nopeus-  
rajoitus- 
luokka  Tien  nopeusrajoitus 

Vuodenaika,  jolta 
 havainto 

kuuluu luokkaan  
80  ympärivuotinen  80 km/h  koko  vuosi  
talviraj.  80  talvirajoitus  80 km/h,  muulloin  100 km/h  talvi  
100  ympärivuotinen  100 km/h  koko  vuosi  

tai 100 km/h,  talvirajoitus  80 km/h  talvi  
tai 120 km/h,  talvirajoitus  100 km/h  (moottoritie) kesä  

talviraj.  100 120 km/h,  talvirajoitus  100 km/h  (moottoritie) talvi  
120 120 km/h,  talvirajoitus  100 km/h  (moottoritie) kesä  

Valoisuustiedot  määritettiin jokaiselle  mittauspisteelle  erikseen Helsingin yli-
opiston tähtitieteen laitokselta saatujen pimeän  alkamis-  ja päättymistietojen 

 perusteella. Pimeän aikaa ovat ne  tunnit,  jolloin aurinko  on  yli kuusi astetta 
 horisontin  alapuolella.  Iltahämärää  ovat tunti, jonka aikana pimeä alkaa  ja 
 sitä seuraava tunti. Valoisaa aikaa ovat  tunnit aamuhämärän ja iltahämärän 
 välillä.  Havainnoille  määriteltiin  tilannemuuttuja viikonpäivän  ja  valoisuuden 

mukaan (taulukko  7).  Lauantaille  ei määritelty omaa  tilanneluokkaa. Lauan-
taipäivän  voi ajatella sisältyvän arkipäivän  tarkasteluihin.  

Taulukko  7:  Tilannemuuttujan  määrittely, yhdistetyt vIIkon päivä-  ja va/oj-
suustilanteet.  

Tilanne Viikon- 
paiva 

Valoisuus  Kellonaika 

Arkiaamun työmatkaliikenne  ma  - pe  valoisa  6  -  9 
ma -pe  pimeä  6-9  

Arjen  päiväliikenne  ma  - pe  valoisa  9  -  15  
Arjen  iltaliikenne  ma  -  to  iltahämärä  
Viikonlopun  matkaliikenne pe, su  valoisa  15  -  18  talvi,  15 -20  kesä  

pe, su  pimeä  15- 18  talvi,  15-20  kesä 
Viikonlopun  päiväliikenne su  valoisa  <15  

Kelin  vaikutusten  määrittämiseksi  luotiin  tunnin  keliä  ilmaiseva  muuttuja. 
Tarkasteluissa  käytettyjä  kesäkelejä  ovat kuiva  kesäkeli,  märkä,  sateeton 
kesäkeli,  sateinen  kesäkeli  ja kevät/syyspakkanen. Talvikelejä  ovat hyvä  tal-
vikeli,  suolainen  talvikeli,  liukas  talvikeli,  lumisade  ja vesisade.  Aineistosta 
poistettiin ne  tunnit,  joiden  kelistä  ei voitu olla yksiselitteisen varmoja. Tuuli-
sen talvikelin  havainnot jätettiin kuitenkin aineistoon. Luokka "tuulinen talvi- 
keli" sisältää joukon hyvin erilaisia  kelejä,  joille  on  yhteistä  vain se,  että tuu-
lee voimakkaasti. Tuulisen  talvikelin tarkastelujen  perusteella ei kannata teh-
dä päätelmiä tuulen vaikutuksista  nopeuksiin. 
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Kelimuuttujan  arvon laskentaan käytettiin tiesääaseman seitsemän anturin 
tietoja. Anturit ilmaisevat ilman  ja  tien lämpötilaa, keskituulta,  sateen  voimak-
kuutta (ei sada, sataa vähän, sataa paljon),  sateen  intensiteettiä, sadesum-
maa  ja  tienpinnan keliä. Kelimuuttujan määrittelyehdot  ovat liitteessä  5.  

Vaikka havaintojen kokonaismäärä oli suuri, ei kaikkiin muuttujayhdistelmiin 
riittänyt havaintoja. Ongelmia ilmeni, kun tutkittiin  kelin  vaikutusta eri viikon- 
päivä-  ja  valoisuustilanteissa.  Kun tutkittiin  kelin  keskimääräistä vaikutusta 
eri nopeusrajoitusluokissa ilman, että tilanteita eroteltiin toisistaan, aineistoa 
riitti kaikkiin luokkiin. Jokaisessa nopeusrajoitusluokassa oli kaikkien kelien 
havaintoja runsaasti. Liikenne oli monissa tarkastelluissa tilanteissa vähäistä 
kevään  ja  syksyn pakkasilla. Arkiaamun pimeään aikaan ei saatu kevät-  tai 

 syyspakkasilta  lainkaan liikennehavaintoja,  ja  kesäisen vesisateen  havainto-
jen lukumäärä oli pieni. Lumisateen aikaisia linja-autoliikenteen havaintoja oli 
useista tilanteista melko vähän. Taulukot havaintojen lukumääristä eri luokis

-sa  ovat liitteessä  9. 

3.4  Analyysit  

34.1  Laaditut laskentamallit  

Kelin  vaikutusta ajonopeuksiin tarkasteltiin alustavasti piirtämällä kuvaajia 
henkilö-  ja  pakettiautojen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen keskinopeuksista 

 ja  nopeuksien hajonnasta  yksittäisillä  LAM -pisteillä  eri keleillä. Tukeyn moni-
vertailutestin avulla selviteltiln, poikkeavatko eri ajoneuvoryhmien keskino-
peudet eri keleillä  ja  erilaisilla teillä toisistaan. Koska selviä eroja oli  ja  koska 
tietyyppi, nopeusrajoitus, tien liikenteen luonne, valoisuus  ja  keli näyttivät se-
littävän nopeuksien vaihteluita, päädyttiin laatimaan varianssianalyysillä mal-
lit keskinopeuden, nopeuden keskihajonnan  ja  nopeusrajoituksen  vähintään 

 10 km/h  ylittäneiden  osuuksien laskemiseksi. 

Laskentamalleihin  otettiin mukaan ne selittävät tekijät  ja  yhdysvaikutukset, 
 jotka selvästi vaikuttivat nopeuksiin. Mallit pyrittiin pitämään mandollisimman 

yksinkertaisina, helposti hahmotettavina  ja  käytettävinä.  Malleihin otettuja 
selittäjiä ovat sään  ja kelin  lisäksi tien nopeusrajoitus, moottori-  tai  moottori-
liikennetie -tieto, tien valaistustieto sekä tien liikenteen kausi-, viikonpäivä-  ja 

 tuntivaihteluiden  luonne.  Tien  nopeusrajoituksena  käytettiin havaintohetken 
nopeusrajoitusta. Kaikki selittäjät ovat luokiteltuja muuttujia. Eri  mallien  ver-
tailtavuuden  säilyttämiseksi otettiin joihinkin malleihin mukaan tekijä, joka ei 
ollut tilastollisesti  kovin  merkitsevä, mutta joka oli muissa vastaavissa mal-
leissa välttämätön. 

Jokaisen ajoneuvoryhmän keskinopeuksien  muutoksista laadittiin kaksi eri 
mallia, joista  kelin  vaikutusta nopeuksiin voi tarkastella joko nopeusrajoitus-
luokittain  tai  erilaisissa valoisuustilanteissa. Laajasta keskinopeusmallista 
saa ajoneuvorymän keskinopeuden kuivalla kelillä tienkohdan nopeusrajoi-
tuksen, tietyypin, valaistuksen  ja  liikenteen ominaisuuksien mukaan sekä ke -
lm  vaikutuksen nopeusrajoitusluokittain. Suppea keskinopeusmalli antaa ajo-
neuvoryhmän keskinopeuden perustason tien nopeusrajoituksen  ja  tietyypin 

 mukaan sekä  kelin ja  valoisuuden keskimääräisen vaikutuksen nopeuksiin 
seitsemässä viikonpäivä-valoisuusyhdistelmässä. Liitteenä  10 on  esimerkki 
laskentamallien käytöstä. 
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Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  vaihteluita kuvaamaan 
laadittiin laaja malli, joka sisältää samat selittäjät kuin laaja keskinopeusmal

-Ii.  Lisäksi laadittiin kaikkien ajoneuvoryhmien nopeuksien hajontaa selittä-
mään suppea malli, joka muodostuu samoin kuin keskinopeuden suppea 
laskenta malli. 

Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen 
 osuuksia selittämään laadittiin laaja malli, joka sisältää samat selittäjät kuin 

laaja keskinopeusmalli. Mallista saadaan nopeusrajoituksen vähintään kym-
menellä kilometrillä tunnissa ylittäneiden henkilö-  ja  pakettiautojen  osuudet 
kuivalla kesä-  ja  talvikelillä nopeusrajoitusalueilla  80 km/h  ja  100 km/h  ja  ke-
lm  muuttumisen aiheuttamat ylitysprosentin muutokset. 

Nopeusrajoituksen  eri tilanteissa vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa 
ylittäneiden ajoneuvojen osuuksista laadittiin suppea malli, joka antaa ylittä-
neiden ajoneuvojen osuuden kesällä  ja  talvella arkiaamun valoisan ajan työ-
matkaliikenteessä  ja  eri valoisuus-  ja  keliyhdistelmien  vaikutukset tähän 
perustasoon. 

Ylitysprosenttien  suppea laskentamalli selittää nopeusrajoituksen  10 km/h 
 ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettlautojen  osuudet teillä, joiden nopeusrajoitus 

 on 80 tai 100 km/h.  Koska kuorma-autoilla  on  ajoneuvokohtainen  nopeusra-
joitus  80 km/h,  ja  linja-autojen nopeusrajoitus  on  auton iän  ja  varustelun mu-
kaan joko  80 tai 100 km/h,  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden 

 kuorma-  ja  linja-autojen osuudesta laadittiin suppea malli ainoastaan  80 
km/h  -nopeusrajoitusalueille,  missä tien nopeusrajoitusarvo ei ole ajoneuvo-
kohtaista rajoitusta korkeampi.  

Mallin  tuottammen  arvojen  ja  tehtyjen oletusten oikeellisuus testattiin 
tarkastelemalla  mallin  virhetermin normaalisuutta.  Mallilla ennustettujen ar-
vojen poikkemasta todellisesta havainnosta piirrettiin kuvaaja mallilf  a  ennus-
tetun keskinopeuden, keskihajonnan  tai  ylitysprosentin  suhteen. Kaikki laadi-
tut mallit olivat tässä suhteessa hyviä, eli pistejoukkojen kuvaajissa ei ole 
systematiikkaa eikä selvää muotoa  ja  virheen suurin tihentymä  on  lähellä 
nollaa. Kuvaajat  on  esitetty kunkin  mallin  raportoinnin  yhteydessä.  

3.4.2  Muuttujien valinta 

Ajoneuvon nopeus määräytyy ajoneuvokohtaisten tekijöiden lisäksi tienkoh-
dan usean ominaisuuden sekä  kelin ja  valoisuuden perusteella. Ajoneuvoa 
koskevia tekijöitä, kuten auton merkkiä  tai  kuljettajan ikää, ei mittausaineis-
toon sisältynyt eikä niiden vaikutusta voitu ottaa huomioon malleja laatiessa. 
Mittauspisteiden tieympäristön laadusta  ja  niiden liikenteellisistä ominaisuuk-
sista sekä havaintohetkellä vallitsevasta säästä  ja  valoisuudesta tiedettiin 
useita asioita. Malleja lähdettiin kokoamaan näiden tietojen perusteella. 

Muuttujien valinnassa  ja  niiden malliin ottamisjärjestystä päätettäessä pyrit-
tiin siihen, että samasta mallista voidaan tarvittaessa saada erikseen tien 
ominaisuuksien mukaan määräytyvä kuivan  kelin  nopeustaso  ja kelin  vaiku-
tukset nopeuteen. Kaikki käytetyt muuttujat ovat luokiteltuja. Aineistolle teh-
tyjen monivertailutestien perusteella valittiin ne muuttujat, joiden eri luokissa 
nopeudet vaihtelivat merkittävästi. 
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Mallien  teko aloitettiin keskinopeusmallien luomisesta, joka oli työn päätavoi-
te. Malliin otettiin  ensin  suuri joukko muuttujia  ja  näiden keskinäisiä yhdys-
vaikutuksia, joista vähitellen pudotettiin ne, joiden tilastollinen merkitsevyys 
oli pieni  ja  jotka eivät parantaneet  mallin  selitysastetta  olennaisesti. Kun kes-
kinopeuden laskentamallit olivat valmiina, alettiin luoda keskihajonnan  ja  yli-
tysprosenttien laskentamalleja saman kaavan mukaan. Jokaisen  mallin  alku-
vaiheessa kokeiltiin siis samoja muuttujia  ja  niiden erilaisia yhdysvaikutuksia.  

Kelin  vaikutukset nopeuksiin eri nopeusrajoitusluokissa  ja  viikonpäivä-valoi-
suustilanteissa osoittautuivat tilastollisesti erittäin merkitseviksi. 

Nopeuksien keskihajontaa  ja  ylitysprosentteja  selittäviä tekijöitä oli vähem-
män kuin keskinopeuksia selittäviä muuttujia, eikä ilmiöitä saatu selitettyä 
yhtä hyvin kuin keskinopeutta. Nopeuksien hajontaan  ja  nopeusrajoituksen 
ylittäneiden  osuuteen ilmeisesti vaikuttavat jotkin sellaiset tekijät, joita ei voi-
tu ottaa huomioon tehdyissä tarkasteluissa. 

Kaikki  LAM-pisteet sijaitsevat pääteillä. Teiden toiminnalliset luokat eivät 
eroa toisistaan havaittavasti, joten mittauspisteitä ei kannattanut luokitella 
tieluokan perusteella. Helpon kunnossapidon takaamiseksi mittausasemat 

 on  sijoitettu suoriin, tasaisiin tienkohtiin, joista  on  hyvä näkyvyys molempiin 
suuntiin. Tämän vuoksi malleihin ei otettu tien geometriaa kuvaavia muuttu-
jia.  Jos  tien geometrian vaikutusta olisi haluttu selvittää, olisi täytynyt tarkas-
tella nopeuksia jokaisessa pisteessä erikseen ilman yleistäviä luokituksia. 

Koska  kelin  lisäksi haluttiin selvittää valoisuuden vaikutuksia nopeuksiin, 
otettiin maUeihin viikonpäivä-  ja  valoisuustilanne-muuttuja,  joka osoittautui 
tilastollisesti erittäin merkitseväksi. Luonnollinen ajonopeuksiin  ja  niiden 
muutoksiin vaikuttava tekijä  on  nopeusrajoitus. Nopeusrajoituksella oli myös 
selviä yhdysvaikutuksia monien muuttujien kanssa. Nopeusrajoituksilla  100 
km/h  ja  120 km/h  nopeusrajoitus  ja  tien tyyppi (tavallinen, moottoriliikenne-, 
moottoritie) vaikuttivat nopeuden muodostumiseen merkitsevästi. 

Tievalaistuksen  olemassaolon vaikutus nopeuksiin oli merkitsevä,  ja  se  erosi 
selvästi eri nopeusrajoitusalueilla. Malleihin otettua valaistuksen olemassa-
olo-muuttujaa tulee kuitenkin tulkita niin, että  se  kuvaa niitä tien ominaisuuk-
sia, joiden vuoksi tielle  on  tarvittu valaistus. 

Ajonopeuksiin  vaikuttaa  se,  millaista liikenne  on  luonteeltaan. Malliin otettiin 
tien liikenteen kausi-, viikonpäivä-  ja  tuntivaihteluita  kuvaavat muuttujat 
(Määttä  1994).  Liikenteen luonteen vaikutus ajonopeuksiln oli merkitsevä, 
eikä eri vaihtelutyyppien vaikutusten välillä ollut korrelaatiota. 

Vuodenajan vaikutus nopeuksiin oli selvä kaikissa nopeusrajoitusluokissa.  

Kelin  vaikutus ajonopeuksiin oli merkitsevä, varsinkin kun otettiin mukaan 
 kelin ja  nopeusrajoituksen  tai  kelin ja  tilanteen yhdysvaikutus.  Talven  kelien 

 vaikutukset olivat merkitsevämpiä kuin kesän kelien vaikutukset. 

Kaikki malleihin otetut muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä. Valittujen 
muuttujien muut yhdysvaikutukset eivät enää juuri parantaneet  mallin  seli-
tysastetta,  ja  niiden mukaan ottaminen olisi vaikeuttanut  mallin  käyttöä  ja  tul-
kintaa. Jonkin muuttujan jokin yksittäinen arvo saattaa olla muita vähemmän 
merkitsevä,  sillä  kaikkiin luokkiin ei saatu riittävästi havaintoja. 
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Kuorma-autojen ajoneuvokohtaisen  80 km/h  -nopeusrajoituksen  vaikutuk-
sesta keskinopeuksien vaihtelu eri nopeusrajoitusalueilla  on  pientä. Tämän 
takia kuorma-autojen keskinopeusmalllin otettiin vakiotekijä lähtöarvoksi. 

Kuorma-  ja  linja-autojen keskihajontaa selittäviä tekijöitä oli vaikea saada 
esiin. Kaikkien ajoneuvoryhmien keskihajontaan vaikutti kokeilluista muuttu-
jista tilastollisesti merkitsevästi  vain  nopeusrajoituksen  ja  tietyypin yhdysvai-
kutus. Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuu-
teen vaikuttivat nopeusrajoitusluokan lisäksi tien liikenteen viikonpäivä-  ja 

 tuntivaihteluluokat.  Sään  ja kelin  vaikutus kuorma-  ja  linja-autojen nopeuksi
-en  keskihajontaan  ja  ylitysprosenttiin  saatiin puhtaasti esille  vain 80 km/h 

 -nopeusrajoitusal ueel  la.  

Mallit laadittiin siten, että niitä voi käyttää ennustamaan minkä tahansa tien 
nopeustietoja erilaisilla keleillä.  Mallien  antama tieto haluttiin yleistää niille 
teille, joilla ei ole liikenteen mittauslaitteita. Tämän takia malleihin ei otettu 
mukaan tietoja, jotka tiedetään  vain  niistä tienkohdista, joissa liikennettä mi-
tataan jatkuvasti. Malleista jätettiin siis joitain sellaisia muuttujia, jotka olisi-
vat saattaneet vaikuttaa lopputulokseen merkittävästi. Tällaisia muuttujia 
ovat esimerkiksi liikennemäärä  ja  raskaan liikenteen osuus tienkohdan 
liikenteestä. 

Liikennemäärää  ei otettu malleihin selittäjäksi, mutta malleihin otetuista 
muuttujista tietyyppi  ja  nopeusrajoitus sisältävät tietoa tien tasosta  ja  samal-
la epäsuorasti liikennemäärästä. Liikennemäärän voidaan ajatella sisältyvän 
jossain määrin myös liikenteen vaihtelumuotoluokkiin. Tiet, joiden liikenne- 
määrä  on  suuri, ovat muita todennäköisemmin tasaisen liikenteen pisteitä  ja 

 arkipisteitä.  

Tieto raskaan liikenteen osuudesta  on  sekin  olemassa  vain  tienkohdista, 
 joissa  on  liikenteen mittausasema. Kaikista yleisistä teistä olemassa oleva 

tierekisterin tieto raskaan liikenteen osuudesta  on  vanhentunut  ja  liian staat-
tinen. Tieto  on vain  tien keskimääräisestä raskaan liikenteen osuudesta, ei-
kä  se  kuvaa todellista osuutta eri vuoden-  ja  vuorokaudenaikoina,  joita mal-
leissa tarkastellaan.  

4  HAVAINTOAINEISTOA  YLEISESTI KUVAAVIA 
TUNNUSLUKUJA  

4.1  Keskimääräiset nopeustunnusluvut 

Taulukkoon  8 on  laskettu vuoden  1993  koko  aineistosta eri ajoneuvoryhmien 
nopeuksien keskiarvot nopeusrajoitusluokittain. Henkilöautojen nopeuksien 
keskiarvo oli nopeusrajoituksen mukaan  82  -  110 km/h.  Ajoneuvokohtaiset 
nopeusrajoitukset pienensivät  kuorma-autojen  (80 km/h)  ja  linja-autojen  (80 
km/h tai 100 km/h)  nopeuksien  vaihtelua. Kuorma-autojen nopeuskeskiarvo-
jen vaihteluväli eri nopeusrajoitusalueilla oli  vain 79  -  88 km/h  ja  linja-autojen 

 81  -  99 km/h.  

Nopeuksien  keskiarvo oli tien nopeusrajoitusarvoa korkeampi rajoituksen  80 
km/h  ja  talveksi alennetun  100 km/h  -nopeusrajoituksen  alueella. Kaikkien 
ajoneuvoryhmien nopeuksien keskiarvo oli tien nopeusrajoitusta korkeampi 



38 	 Sään  ja kelin  vaikutukset eri  ajoneuvoryhmien nopeuksiin 

HAVAINTOAINEISTOA  YLEISESTI KUVAAVIA  TUNNUSLUKUJA  

teillä, joilla  on  talvinopeusrajoitus  80 km/h.  Linja-autojen nopeuksien keskiar-
vo oli ympärivuotisen  80 km/h  -rajoituksen  alueella hieman suurempi kuin 
tien nopeusrajoitus. 

Taulukossa  9 on  esitetty vuoden  1993  koko  aineistosta lasketut eri ajoneu-
voryhmien nopeuksien keskihajonnan keskiarvot nopeusrajoitusluokittain. 
Nopeuksien keskihajonta kasvoi nopeusrajoituksen kasvaessa. Kuorma-au-
tojen nopeuksien hajonta tosin oli suurimmillaan ympärivuotisen  80 km/h  -ra

-joituksen  alueella. Henkilöautojen nopeuksien hajonnan vaihteluväli oli  8,9  -  
14,0 km/h,  kuorma-autojen  7,2  -  9,6 km/h  ja  linja-autojen  9,4  -  13,1 km/h.  

Nopeusrajoituksen  80 km/h tai 100 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä 
tunnissa ylittäneiden  ja  nopeuden  120 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuuk-
sien keskiarvot ovat taulukossa  10.  Nopeudet  90 km/h  ja  110 km/h  ylittänei-
den  ajoneuvojen osuus oli selvästi suurempi talvinopeusrajoitusteillä kuin 
ympärivuotisten nopeusrajoitusten alueilla. 

Taulukko  8:  Eri  ajoneuvoiyhmien nopeuksien keskiarvot  nopeusrajoitus
-luokittain  vuonna  1993.  

Keskinopeuksien  keskiarvo,  km/h  
Nopeusrajoitusluokka  80  talviraj.  80 100  talviraj.  100 120  
Henkilö-ja  pakettiautot  81,8 87,0 92,7 101,7 110,0  
Kuorma-autot  79,4 83,2 84,8 85,4 87,8  
Linia-autot  81,1 84,7 89,8 96,6 98,8  

Taulukko  9:  Eri  ajoneuvoryhmien nopeuksien keskihajonnan kesk/arvot 
nopeusrajoitusluokittain  vuonna  1993.  

Keskihajonnan  keskiarvo,  km/h  
Nopeusrajoitusluokka  80  talviraj.  80 100  talviraj.  100 120  
Henkilö-ja  pakettlautot  8,9 9,4 10,9 11,6 14,0  
Kuorma-autot  9,6 7,2 8,0 9,4 9,4  
Linja-autot  9,4 9,5 10,6 13,1 11,8  

Taulukko  10:  Nopeusrajoituksen  80 km/h  ja  100 km/h  vähintään  10 km/h 
 ylittäneiden  ja nopeusrajoituksen  120 km/h  ylittäneiden  ajo-

neuvojen osuuksien  kesk/aivot ajoneuvoryhmän  ja nopeusra-
joituksen  mukaan vuonna  1993.  

Ylitysprosentin  keskiarvo, % 
Nopeusrajoitusluokka 	80 	talviraj.  80 	100 	talviraj.  100 	120  
Henkilö-ja  pakettiautot 	18,1 	35,8 	7,4 	25,2 	27,6  

Kuorma-autot 	 10,8 	14,6 	0,3 	1,4 	0,4  

Linia-autot 	 14,6 	26,4 	2,1 	10,2 	1,6  

Liitteinä  6, 7  ja  8  ovat taulukot eri ajoneuvoryhmien keskinopeuksista, nope-
uksien keskihajonnasta  ja  ylitysprosenteista  kelin  mukaan  ja  erilaisissa 
viikonpäivä-valoisuustilanteissa. 
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4.2  Liikennemäärät  eri  keleillä  

Koko  vuoden liikennemäärän jakautumista eri keleille vuonna  1993  selvitet
-tim  niiltä mittauspisteiltä, joiden havaintomäärä  on  noin  90  %  vuoden tun-

neista  tai  enemmän. Lisäksi tarkastettiin eri kelien liikenteen osuuksia kesän 
 ja talven  liikennemääristä  erikseen.  Koko  vuoden liikennemäärän kelijakau

-man  laskemiseen käytettiin  LAM -pisteiltä  103, 114, 134, 523, 108, 429, 502  
ja  1229  kerättyjä liikenne-  ja  säätietoja.  Edellisten lisäksi kesän liikennemää-
rän jakautumisen tarkasteluun käytettiin  LAM -pisteiden  502  ja  1229  liikenne- 
ja  säätietoja  sekä  talven  liikennemäärän  tarkasteluun pisteiden  402, 407, 
423, 529, 602  ja  132  tietoja. 

Nopeustarkasteluissa  käytetty kelijako eroaa siitä jaosta, jolla liikennemää-
rän jakautumista  on  selvitetty. Nopeustarkasteluun  on  otettu  vain  ne  tunnit, 

 joiden kelihavainto  on  yksiselitteinen. Liikennemäärän jakautumisen tarkas-
telua varten kelimäärittelyä muutettiin sellaiseksi, että saataisiin jokainen ha-
vainto johonkin keliluokkaan. Sateisten kelien osuus  on  todennäköisesti to-
dellista pienempi,  sillä  tiesääasemalta  jää  havaitsematta noin puolet sateista 
(Tielaitos, Kymen tiepiiri  1993).  

Eri ajoneuvoryhmien osuudet kaikesta liikenteestä olivat lähes samat kesällä 
kuin talvella. Kaikkien ajoneuvoryhmien  koko  vuoden liikennemäärästä suu-
rin osuus oli kuivan kesäkelin  ja  kuivan talvikelin liikenteellä. Eri ajoneuvo- 
ryhmien  koko  vuoden liikennemäärästä  41  -  47  %  ajettiin kuivalla kesäkelillä. 
Kuivan kesäkelin osuus kesäajan liikennemäärästä oli  79  -  83  %.  Kuivan  tal

-vikelin  osuus oli  24  -  26  %  koko  vuoden liikennemäärästä  ja  50  -  56  %  talven 
 liikennemäärästä.  Eri kelien osuudet  koko  vuoden  tai  kyseisen vuodenajan 

tunneista jakautuivat lähes samoin kuin liikennemäärä. Taulukossa  11 on 
 esitetty vuoden tuntien  ja  eri ajoneuvoryhmien liikennemäärän jakautuminen 

kesän  ja talven  keleille.  

Taulukko  11: Kokonaisliikennemäärän  jakautuminen eri keleille  ja  erilaisten 
kelien tuntiosuudet vuonna  1993  neljäntoista  LAM-  ja tiesää

-pisteen tietojen mukaan. 
Osuus  koko  vuoden Osuus Osuus  
liikennesuoritteesta,  Osuus  kesän/talven  kesän/ 

vuoden  ilkennesuoritteesta,  talven  
tunneista,  %  tunneista,  

HA+PA 	KA 	LA 
0/ ° HA+PA 	KA 	LA  

0/  

Kuiva  kesäkeli 	 46,7 	41,3 	45,4 40,5 82,2 	78,6 	83,0 78,5  
Märkä,  sateeton kesäkeli 	5,6 	7,2 	4,7 7,0 9,0 	11,0 	7,6 10,5  
Sateinen 	 3,4 	3,2 	3,1 3,0 6,2 	6,3 	6,0 6,0 
Kevätlsyyspakkanen 	1,0 	1,6 	1,1 2,1 1,9 	3,7 	2,4 4,7 

(Kesäfuu/i, soteeton 	0,4 	0,2 	0,6 0,2 0,7 	0,3 	1,0 0,2)  

Yhteensä  57,0 53,0 54,9 52,0 100 100 100 100  

Hyvä  talvikeli  24,3 24,0 25,7 24,3 56,0 50,5 55,4 50,5  
Suolainen  talvikeli  3,5 3,9 3,7 4,1 9,0 10,1 9,5 10,6  
Liukas  talvikeli  5,7 8,1 5,5 9,5 13,6 17,6 13,6 20,1  
Lumisade  0,7 0,8 0,7 0,9 2,1 2,4 2,1 2,5 
Talvivesisade  2,1 2,2 2,3 2,5 4,8 4,8 4,8 4,8  
Lämmin  talvikeli  5,8 7,1 6,1 5,7 13,1 13,8 12,9 10,6 
(Talvituuli, sateeton  0,8 0,4 1,1 0,4 1,4 0,9 1,8 0,8)  

Yhteensä 	 42,9 	46,5 45,1 	47,4 	100 	100 	100 	100 
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5  TIEN  JA  LIIKENTEEN, VALOISUUDEN  JA  KELIN 
 VAIKUTUKSET  KESKINOPEUKSIIN  

5.1  Laskentamallit  yleisessä muodossa  

Laadituista keskinopeusmalleista  voidaan laskea  keskinopeudet  kuivalla  ke-
säkelillä  ja  kuivalla  talvikelillä  seitsemässä eri  viikonpäivä-valoisuus tilan-
teessa.  Mallin  avulla voidaan määrittää autojen  keskinopeudet nopeusrajoi-
tusluokittain  kolmella  kesäkelillä  ja  viidellä  talvikelillä.  Henkilö-  ja  pakettiauto

-jen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen  keskinopeuksien laskentamalleihin  otet-
tiin kaikkiin mukaan samat,  luokitellut  selittäjät.  

Nopeustaso  kuivalla kelillä  määritetään  tien  nopeusrajoituksen, tietyypin,  va-
laistuksen  ja  tien liikenteen kausi-,  viikonpäivä-  ja  tuntivaihteluiden  perus-
teella. Lopulliset nopeudet saadaan lisäämällä  kelistä  kullakin  nopeusrajoi-
tusalueella  aiheutuvat muutokset kunkin tilanteen kuivan  kelin  keskinopeu

-teen.  Koska aineistoa ei ollut tarpeeksi, ei  kelin  vaikutusta voitu eritellä  sen 
 mukaan, onko kyseessä tavallinen  kaksikaistainen  tie,  moottori- vai mootto-

riliikennetie. Kuorma-autojen  ajoneuvokohtainen  nopeusrajoitus  80 km/h  ai-
heuttaa  sen,  että kuorma-autojen  keskinopeudet  eivät juuri vaihtele tien  no

-peusrajoituksen  mukaan. Tämän vuoksi kuorma-autojen  laskentamalliin 
 määritettiin  lähtöarvoksi vakionopeustaso,  joka  on  sama kaikilla nopeus

-rajoitusalueilla. 

Varianssianalyysiltä laaditun keskinopeuksien laskentamallin  yleinen muoto 
 on  seuraava: 

Keskinopeus  = 	+ I3nt + 	+ I3nva + I3ka + I3v1 +  tu +  I3nvu + I3nk +  E, 	(1)  

missä  
=  0,  kun  ajoneuvoryhmänä  ovat henkilö -ja  pakettiautot  tai  linja-autot 

 =  vakio, kun  ajoneuvoryhmänä  ovat kuorma-autot  
c 	virhetermi, -  N  (  0,02 

 ) 

Parametrit  3,  määräytyvät  ajoneuvoryhmän  ja  luokiteltujen  muuttujien voimassa ole-
vien ehtojen mukaan.  Parametrien  arvot määritellään  ajoneuvoluokittain  seuraavien 
muuttujien eri luokille:  

nt 	Nopeusrajoitusluokka  ja  tilanne yhdessä: viisi  nopeusrajoitusluokkaa  ja  
seitsemän erilaista  viikonpäivä-valoisuus yhdistelmää.  

l31ty 	Nopeusrajoitusluokka  ja  tietyyppi  yhdessä: tavallinen  2-kaistainen  tie,  
moottoriliikenne-  tai  moottoritie.  

I3nva 	Nopeusrajoitusluokka  ja  tievalaistuksen  olemassaolo:  kyllä  tai  ei.  
I3ka 	Tienkohdan liikenteen  kausivaihteluluokka:  viisi luokkaa.  
I3 	Tienkohdan liikenteen  viikonpäivävaihteluluokka:  neljä luokkaa.  

tu 	Tienkohdan liikenteen  tuntivaihteluluokka:  neljä luokkaa.  
Nopeusrajoitusluokka  ja  vuodenaika:  kesä  tai  talvi.  

Ink 	Nopeusrajoitusluokka  ja  keli: neljä  kesäkeliä  ja  viisi  talvikeliä.  

Muuttujien luokittelu  on  esitelty luvussa  3.3.4.  Mallin  parametrien  arvot kulle-
kin  ajoneuvoryhmälle  on  esitetty taulukoissa  12  (henkilö-  ja  pakettiautojen 

 laaja  keskinopeusmalli  la), 13  (kuorma-autojen laaja  keskinopeusmalli  ib) 
ja  14  (linja-autojen laaja  keskinopeusmalli ic). Liitteeksi  6 on  havaintoaineis-
tosta  taulu  koitu keskinopeuksia ajoneuvoryhmittäin. 
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5.2  Henkilö-ja  pakettiautot 

Taulukossa  12 on  esitetty malli tien  ja  liikenteen ominaisuuksien, valoisuu-
den  ja kelin  vaikutuksesta henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuteen.  Mallin  
selitysaste  on 91  %.  

Taulukko  12:  Henkilö-  ja pakettiautojen  laaja keskinopeusmalli  (la).  Keski-
nopeus ku/va/la kelillä  on  nope usrajoituksen  mukaan tilannet-
ta (viikon päivä  ja  valoisuus), tietä (tietyyppi  ja -va/a/st  us)  ,  lii-
kenteen vaihtelutyyppejä  ja  vuodenaikaa koskevien tekijöiden 

 summa.  Lisäämällä tähän halutun  kelin  vaikutus saadaan 
keskinopeus  ko.  kelillä. 

Henkilö-ja  pakettiautojen keskinopeuden  osatekijät,  km/h  
Nopeusrajoitusluokka,  km/h 80  talviraj.  100  talviraj.  120 

80 100  
Lähtöarvo arkiaamu,valoisa  76,4 87,5 85,3 94,8 103,1  
valitaan  arkiaamu,  pimeä  73,9 80,9 83,0 83,1 95,6  
nopeus- arkipäivä, valoisa  73,8 84,3 83,4 88,2 102,0  
rajoituksen  arjen  iltahämärä  73,3 82,7 83,5 88,4 101,9  
ja  pe/su -ilta, valoisa  73,8 82,8 83,3 90,9 102,4  
tilanteen  pe/su -ilta, 	pimeä  70,8 80,3 80,8 83,1 98,8  
mukaan  sunn.päivä,  valoisa  76,1 85,2 84,7 88,4 102,6  

keskimäärin  74,0 83,4 83,4 88,1 100,9  
+ Tietyyppi  moottoritie  - -  4,8 4,8 4,8  

moottoriliikennetie  - -  3,4  - - 
+ Tievalaistus  ei valaistusta  -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

on  valaistus  0,0  -  -4,2  - - 
+  Kausi- tasainen liikenne  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  

vaihtelu- alentunut 	kesäliik.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
luokka kohonnut  kesäliik.  4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  

kesäliikennepiste  6,2 6,2 6,2 6,2 6,2  
lomallikennepiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Viikon-  arki/perjantaipiste  1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  
päivä-  arki/viikonloppupiste  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
vaihtelu-  vkl/perjantaipiste  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6  
luokka  viikonloppupiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Tunti-  työmatkapiste  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
vaihtelu-  kehäm. työmatkap.  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0  
luokka  ositt. työmatkapiste  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1  

iltapäiväpiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
+ Vuodenaika  kesä  6,9  -  8,0  -  0,5  

talvi  3,9 2,5 2,4 5,4  - 
=  Henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä 
+  Kelin 	kuiva  kesäkeli  0,0  -  0,0  -  0,0  

vaikutus 	märkä  kesäkeli  -0,6  -  -0,8  -  -1,9  
vesisade  -1,7  -  -4,0  -  -4,3  
kevät/syyspakkanen  -2,3  -  -0,1  -  -0,5  
kuiva  talvikeli  0,0 0,0 0,0 0,0  - 
märkä/suolainen  -1,4 -3,2 -2,2 -1,4  -  
liukas  talvikeli  -1,6 -3,7 -3,0 -2,7  -  
lumisade  -3,0 -5,1 -4,6 -4,3  - 
talvivesisade  -1,4 -2,4 -1,5 -0,5  - 
(talvituuli  -3,9 -2,5 -2,4 -5,4 -) 

=  Henkilö -ja  pakettiautojen  keskinopeus halutulla kelillä  
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Kelin  muuttuminen kuivasta kelistä vähentää henkilö-  ja pakettiautojen kes-
kinopeuksia kaikUla nopeusrajoitusalueilla  sekä talvella että kesällä. Henkilö- 
ja pakettiautojen  keskinopeus pienenee eniten vesisateella. Märällä kesäke-
lillä  ja vesisateella  henkilö-  ja pakettiautojen  nopeudet pienenevät eniten  120 
km/h-  ja  vähiten  80 km/h -nopeusrajoitusalueella.  Kevät-  ja syySpakkaset 

 vaikuttavat keskinopeuteen lähinnä nopeusrajoitusalueella  80 km/h.  

Henkilö-  ja pakettiautojen keskinopeudet  putoavat kuivan  kesäkelin  tasosta  
vesisateella  1,7 - 4,3 km/h. Märän kesäkelin  aiheuttama keskinopeuden  pie-
neneminen on vain 0,6 - 1,9 km/h.  Kevät-  ja syyspakkaset  vähentävät nope-
uksia  0,1 - 2,3 km/h. Kesäkelien  vaikutusta henkilö-  ja pakettiautojen  keski-
nopeuteen eri nopeusrajoituksilla  on havainnollistettu  kuvassa  8.  

muutos kuivan kesäkekn nopeudesta,  km/h  

MARKA KESAKELI 	 VESISADE 	 KEVAT/SYYSPAKKANEN  

I__________________________  

Kuva  8:  Henkilö-  ja pakettiautojen keskinopeuden  muutos kuivan  kelin  no-
peudesta nopeusrajoitusluokittain  kesän eri  keleilä.  

Huonojen  talvikelien  vaikutuksesta henkilö-  ja pakettiautojen  keskinopeus 
pienenee yleensä vähemmän teillä, joilla  on  ympärivuotinen nopeusrajoitus 

 80 km/h  kuin niillä teillä, joilla  on 80 km/h -talvirajoitus.  Tosin teillä, joilla  on 
talvirajoitus 80 km/h,  henkilö-  ja pakettiautojen  keskinopeus kuivalla kelillä 

 on  korkeampi kuin niillä teillä, joilla  on  ympärivuotinen  80 km/h  -rajoitus. 

Huonojen  talvikelien  vaikutus keskinopeuteen  on  ympärivuotisen  100 km/h 
-nopeusrajoituksen  alueella suurempi kuin moottoriteillä, joilla nopeusrajoitus 

 120 km/h on  talveksi tiukennettu rajoitukseen  100 km/h.  

Talven keleistä  lumisateella  on  suurin vaikutus henkilö-  ja pakettiautojen 
keskinopeuksiin. Lumisateessa  henkilö-  ja pakettiautojen  keskinopeus vähe-
nee  3,0 - 5,1 km/h  kuivan talvikelin tasosta. Liukkaan talvikelin aiheuttama 
keskinopeuden pieneneminen  on 1,6 - 3,7 km/h. Keskinopeudet  pienenevät 
märällä, suolaisella talvikelillä  1,4 - 3,2 km/h  kuivan talvikelin nopeudesta. 

 Talvisen vesisateen  vaikutuksesta henkilö-  ja pakettiautojen  keskinopeus 
pienenee  0,5 - 2,4 km/h. Voimakastuulisella talvikelillä keskinopeudet  piene-
nevät  2,5 - 5,4 km/h.  Talven kelien  vaikutus henkilö-  ja pakettiautojen  keski-
nopeuteen  on  esitetty kuvissa  9a  ja  9b. 
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muutos kuivan taivikefin nopeudesta,  km/h 

H H 
-6 	MÄRKNSUOL TALVi 	LIUKAS TALVi 	LUMISADE 	TALVI VESISADE 	TALV1TUULI  

U 80 km/h 0 80 km/h  talvirajoitus  

Kuva  9a:  Henkilö-  ja pakettiautojen keskinopeuden  muutos kuivasta  kelistä 
 talven  eri  keleillä  80 km/h -nopeusrajoitusalueella.  

muutos ku/van talvikelin nopeudesta,  km/h 
o  I  -  

-1  -- 	 -- - 

MARKNSUOL  TALVI 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALVIVESISADE 	TALVITUULI  

u 100  cm/h  0 100 km/h  alennettu talvi  

Kuva  9b:  Henkilö-  ja pakettiautojen keskinopeuden  muutos kuivasta  kelistä 
 talven  eri  keleillä  100 km/h -nopeusrajoitusalueella. 

HALL  -  

V  RHE  

20  

- ° 	*  

-20 

-30 1.  

70 	BO 	90 	tOO 	110 
	

12U  

1-/ENE ILO- JA  PA/<ETT  AUTOJEN  ENNUSTEITU KESK INOnEUS  

Kuva  10:  Henkilö-  ja pakettiautojen  laajalla  keskinopeusmaililla  (la) ennus-
tettujen keskinopeuksien  poikkeamat  havaituista. 
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5.3  Kuorma-autot 

Taulukossa  13 on  esitetty malli tien  ja  liikenteen ominaisuuksien, valoisuu-
den  ja kelin  vaikutuksista kuorma-autojen  keskinopeuksiin.  Mallin  selitysaste 

 on 71 %.  

Taulukko  13:  Kuorma-autojen laaja keskinopeusmalli  (Ib).  Keskinopeus 
kuivalla kelillä  on  nopeusrajoitusluokittain vakion  sekä tilan-
netta (viikonpäivä, valoisuus), tietä (tietyyppi  ja  -valaistus), lii-
kenteen vaihtelutyyppejä  ja  vuodenaikaa koskevien tekijöiden 

 summa.  Lisäämällä tähän halutun  kelin  vaikutus saadaan 
keskinopeus  ko.  kelillä. 

Kuorma-autojen keskinopeuden osatekijät,  km/h  
Nopeusrajoitusluokka,  km/h 	 80 	talviraj. 	100 	talviraj. 	120  

- 	 80 	 100  
Lähtöarvo,  vakio kaikilla nop.raj.  77,0 77,0 77,0 77,0 77,0  

+  Tilanne arkiaamu,valoisa  -8,6 2,6 -3,9 -8,6 -4,4  
arkiaamu,  pimeä  -10,7 -1,5 -4,7 -10,7 -6,9  
arkipäivä, valoisa  -10,1 1,5 -4,0 -9,0 -4,4  
arjen iltahämärä  -10,8 0,5 -4,9 -8,4 -4,7  
pe/su  ilta, valoisa  -10,7 0,8 -3,6 -6,7 -2,9  
pe/su-ilta, pimeä  -13,0 -1,0 -5,2 -9,5 -4,1  
sunn.päivä,  valoisa  -8,1 2,2 -3,4 -7,1 0,0  

+ Tietyyppi  moottoritie - -  6,7 6,7 6,7  
moottoriliikennetie - -  -1,6  - - 

+ Tievalaistus  ei valaistusta  -0,8 0,0 4,0 0,0 0,0 
on  valaistus  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Kausi- tasainen liikenne  9,6 9,6 9,6 9,6 9,6  
vaihtelu- alentunut kesäliik.  7,9 7,9 7,9 7,9 7,9  
luokka kohonnut kesäliik.  7,4 7,4 7,4 7,4 7,4  

kesäliikennepiste  8,7 8,7 8,7 8,7 8,7  
lomaliikennepiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Viikon- arki/perjantaipiste  -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4  
päivä- arki/vilkonloppupiste  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  
vaihtelu- vkl/perjantaipiste  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7  
luokka viikonloppupiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Tunti- työmatkapiste  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  
vaihtelu- kehäm. työmatkap.  -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3  
luokka ositt. työmatkapiste  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  

iltapäiväpiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
+ Vuodenaika  kesä  6,5  -  2,6  -  0,8  

talvi  4,3 0,8 1,3 2,4  - 

=  Kuorma-autojen keskinopeus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä 
+  Kelin  kuiva kesäkeli  0,0  -  0,0 -  0,0  

vaikutus märkä kesäkeli  -0,5  -  -0,4  -  -0,7  
vesisade  -1,5  -  -1,2  -  -0,5  
kevät/syyspakkanen  -2,2  -  0,0 -  -0,8  
kuiva talvikeli  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
märkä/suolainen  -1,5 -1,6 -0,6 2,3  - 

liukastalvikeli  -1,6 -1,7 -1,4 0,1  -  

lumisade  -3,2 -2,9 -2,1 -0,6  - 

talvivesisade  -3,5 -1,4 -1,0 0,2  - 

(ta!vituuli  -4,3 -0,8 -1,3 -2,4  -) 
=  Kuorma-autojen keskinopeus halutulla kelillä 



Sään  ja kelin  vaikutukset eri  ajoneuvoryhmien nopeuksiin 	 45  
TIEN  JA  LIIKENTEEN, VALOISUUDEN  JA  KELIN  VAIKUTUKSET KESKINOPEUKSIIN 

Kuorma-autojen  keskinopeudet  ovat  märällä  ja  sateisella  kesäkelillä  ja  ke-
vään  ja  syksyn pakkasilla hieman kuivan  kesäkelin keskinopeuksia  pienem-
piä. Sateella  ja  kevään  ja  syksyn pakkasilla  kelin  vaikutus kuorma-autojen 

 nopeuksiin  on  suurin  nopeusrajoitusalueella  80 km/h.  

Kuorma-autojen keskinopeus pienenee kuivasta  kesäkelistä vesisateella 
 0,5  -  1,5 km/h.  Märällä  kelillä  keskinopeudet  pienenevät  0,4  -  0,7 km/h  kui-

van  kesäkelin nopeuksista.  Kevät-  ja  syyspakkaset  eivät vaikuta kuorma-au-
tojen  keskinopeuteen  100 km/h  -nopeusrajoitusalueella.  Kevään  ja  syksyn 
pakkasten vuoksi nopeudet pienenevät  2,2 km/h  nopeusrajoitusalueella  80 
km/h  ja  0,8 km/h 120 km/h  -rajoitusalueella. Kuvassa  11  näkyy  kesäkelien 

 vaikutus kuorma-autojen  keskinopeuteen nopeusrajoitusalueittain.  

muutos kuivan kesäkolin nopeudesta,  km/h  

__  

-2 

-3 

-4 

-5  -- 

MARKA  KESÄ 	KESASADE 	KEVÄT/SYYSPAKKANEN 

•BOkmThDlOOkrnThDl2OkmTh  

Kuva  11:  Kuorma-autojen  kesk/nopeuden  muutos kuivasta  kesäkelistä  no-
peusrajoitusluokittain  kesän eri  keleilä.  

Teillä, joilla nopeusrajoitus  on 80 km/h,  kelin  muuttuminen kuivasta  talvike-
listä  pienentää kuorma-autojen  keskinopeuksia.  Kuorma-autojen  keskino-
peudet  pienenevät  märällä,  suolaisella kelillä  ja  liukkaalla kelillä lähes yhtä 
paljon ympärivuotisen  nopeusrajoituksen  80 km/h  kuin  talvirajoituksen  80 
km/h  alueilla. Lumisateella, talvisella  vesisateella  ja  voimakastuulisella  kelillä 

 keskinopeudet  pienenevät kuivasta  talvikelistä  enemmän ympärivuotisen  80 
km/h  -rajoituksen  kuin  talvirajoituksen  alueella. 

Teillä, joiden nopeusrajoitus  on  ympäri vuoden  100 km/h,  keskinopeudet 
 ovat muilla  talvikeleillä  pienempiä kuin kuivalla  talvikelillä.  Teillä, joiden no-

peusrajoitus  on  tiukennettu  kesän  120  km/h:sta  talven  ajaksi  nopeusrajoituk
-seen 100 km/h,  märällä  suolaisella kelillä  keskinopeudet  ovat vähän kuivan 

 kelin  keskinopeutta  suurempia.  Alennetun  100 km/h  nopeusrajoitusalueella 
 kuorma-autojen  keskinopeudet  ovat liukkaalla  ja  märällä  suolaisella  talvikelil

-lä  lähes samat kuin kuivalla kelillä. 

Lumisateella kuorma-autojen  keskinopeudet  pienenevät  0,6  -  3,2 km/h  kui- 
van  talvikelin  tasosta. Tuulisella  talvisäällä keskinopeuden pieneneminen 

 kuivasta  kelistä  on 0,8  -  4,3 km/h.  Vesisateella keskinopeudet  ovat  1,0  -  3,5  
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km/h  kuivan  kelin  keskinopeutta  pienempiä, poikkeuksena  alennetun  100 
km/h  tiet, joilla kuorma-autojen keskinopeus  vesisateella  on  lähes sama kuin 

 kuivatla talvikelillä.  Liukkaan  talvikelin  vaikutuksesta kuorma-autojen keski- 
nopeudet laskevat  1,4 -  1,7 km/h  teillä, joilla  on 80 km/h tai  ympärivuotinen 

 100 km/h  -nopeusrajoitus. Näillä teillä kuorma-autojen  keskinopeudet  piene-
nevät  märällä,  suolaisella  talvikelillä  0,6 - 1,6 km/h  kuivan  kelin  nopeusta-
sosta. Alennetun  100 km/h -nopeusrajoituksen  alueella kuorma-autojen kes-
kinopeus  on märällä,  suolaisella kelillä  2,3 km/h  kuivan  kelin  keskinopeutta 

 suurempi. Kuvissa  12a  ja  12b on  esitetty  talven  kelien  vaikutukset kuorma- 
autojen  keskinopeuksiin nopeusrajoituksen  mukaan luokiteltuna. 

muutos kuvan  talvikelin nopeudesta, kmih 

MARKNSUOL TP,IM 	LIUKAS  TALVi 	LUMISADE 	TAIMVESISADE 	TALV1TUULI  

•80 km/h 0 80 km/h  talvirajoitus  

Kuva  12a:  Kuorma-autojen keskinopeuden muutos kuivasta kelistä  talven  eri 
keleillä  80 km/h -nopeusrajoitusalueilla.  

muutos kuivan  taMkelin nopeudosta, kmlh  

4 

-- 

r 	1 	
-- 	 -: _ 

-4  - 	- 	-  

-6  
MARKNSUOL  TALVI 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALV1VESISADE 	TALV1TUULI  

D 100 km/h  alennettu talvi  

Kuva  12b:  Kuorma-autojen kesk/nopeuden muutos kuivasta kelistä  talven  eri 
keleillä  100 km/h -nopeusrajoitusalueilla. 
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MALLI  -  

VIRHE 
 k  rfl /  h 

-20 

70 
	

80 	 90  

KUORMA-AUTOJEN  ENNUSTEITTU KESK  NOPEUS.  k,,/h  

Kuva  13:  Kuorma-autojen laajalla keskinopeusmallilla  (Ib)  ennust  ett  ujen 
keskinopeuksien  poikkeamat havaituista. 
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5.4  Linja-autot 

Taulukossa  14 on  esitetty malli tien  ja  liikenteen ominaisuuksien valoisuuden 
 ja kelin  vaikutuksesta linja-autojen  keskinopeuteen.  Mallin  selitysaste  on 

73%.  

Taulukko  14:  Linja-autojen laaja keskinopeusmalli (ic). Kesk/nopeus  ku/va/- 
la kelil/ä on nope usrajoituksen  mukaan tilannetta (vi/kon päivä 

 ja va/oisuus),  tietä (tietyyppi  ja -vala/stus),  liikenteen vaihtelu- 
tyyppejä  ja  vuodenaikaa koskevien tek yö/den  summa.  Lisää-
mällä tähän ha/utun ke/in vaikutus saadaan kesk/nopeus  ko. 
kelilä.  

Linja-autojen  keskinopeuden  osatekijät,  km/h  
Nopeusrajoitusluokka,  km/h 80  talviraj.  100  talviraj.  120 

80 100  
Lähtäarvo arkiaamu,valoisa  73,0 83,4 75,3 86,1 81,3  
valitaan  arkiaamu,  pimeä  70,5 76,1 74,0 76,1 78,4  
nopeus- arkipäivä, valoisa  73,7 81,9 76,3 81,9 81,5  
rajoituksen  arjen  iltahämärä  71,8 80,9 75,8 82,7 80,9  
ja  pe/su -ilta, valoisa  72,2 82,4 77,5 84,7 82,9  
tilanteen  pe/su-ilta, pimeä  70,7 80,1 76,0 81,2 80,1  
mukaan  sunn.päivä,  valoisa  75,1 83,9 78,4 83,6 84,0  

keskimäärin  72,4 81,2 76,2 82,3 81,3  
+ Tietyyppi  moottoritie  - -  9,8 9,8 9,8  

moottoriliikennetie  - -  1,1  - - 
+ Tievalaistus  ei valaistusta  -1,6 0,0 6,0 0,0 0,0 

on  valaistus  0,0  -  0,0  - - 
+  Kausi- tasainen liikenne  4,9 4,9 4,9 4,9 4,9  

vaihtelu- alentunut 	kesäliik.  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  
luokka kohonnut  kesäliik.  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

kesäliikennepiste  7,6 7,6 7,6 7,6 7,6  
lomaliikennepiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+ Viikonpäivä- arki/perjantaipiste  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  
vaihtelu-  arki/viikonloppupiste  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
luokka  vkl/perjantaipiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

viikonloppupiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
+  Tunti-  työmatkapiste  -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8  

vaihtelu-  kehäm. työmatkap.  -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5  
luokka  ositt. työmatkapiste  1,9 1,9 1,9 1,9 1,9  

iltapäiväpiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
+ Vuodenaika  kesä  5,0  -  5,0  -  2,3  

talvi  2,7 3,0 1,4 -1,9  - 
=  Linja-autojen keskinopeus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä 
+  Kelin  kuiva  kesäkeli  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

vaikutus märkä  kesäkeli  -0,9  -  0,0  -  -0,4  
vesisade  -3,0  -  -1,9  -  -1,5  
kevät/syyspakkanen  -2,5  -  0,9  -  -2,3  
kuiva  talvikeli  0,0 0,0 0,0 0,0  - 
märkä/suolainen  -1,5 -2,9 -1,4 2,0  -  
liukas  talvikeli  -1,6 -1,7 -1,6 -0,1  -  
lumisade  -4,5 -6,7 -2,4 -3,0  - 
talvivesisade  -1,7 -1,4 -0,5 2,6  - 
talvituuli  -2,7 -3,0 -1,4 1,9  - 

=  Linja-autojen keskinopeus halutulla kelillä  
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Kesällä  kelin  huonontumisesta  aiheutuva linja-autojen  keskinopeuden  pie
-neneminen  on  suurin  nopeusrajoitusalueella  80 km/h.  Teillä, joilla  on  nope-

usrajoitus  100 km/h,  ainoastaan  vesisade  vähentää linja-autojen  keskino-
peutta.  Näillä teillä linja-autojen keskinopeus  on  märällä kesäkelillä  lähes sa-
ma kuin kuivalla kelillä; kevät-  ja  syyspakkasilla  se on  jonkin verran kuivan 

 kelin  keskinopeutta  suurempi.  

Vesisateella  linja-autojen  keskinopeuden pieneneminen  kuivan kesäkelin  no
-peudesta  on 1,5  -  3,0 km/h.  Märästä kesäkelistä  aiheutuu  0- 0,9 km/h  nope-

uksien alenema.  Kevät-  ja  syyspakkasilla keskinopeudet  pienenevät  2,3  ja 
 2,5 km/h  nopeusrajoituksilla  120 km/h  ja  80 km/h.  Nopeusrajoitusalueella 

 100 km/h  linja-autojen keskinopeus  on  kevään  ja  syksyn pakkasilla  0,9 km/h 
 kuivan  kesäkelin keskinopeutta  suurempi. Kuvassa  14 on  esitetty eri kesä

-kelien  vaikutus linja-autojen  keskinopeuksiin.  

muutos kuivan  keskeIin nopeudesta, knilh  

2 

o 

-2  --- 	-  

-3 --  ----- 	--.- 	 - 	 ------- ---- - 	 -- _______________ 
____________ 	- -- 

-5  ---- 	- ________- 	------ 	 - 	 ________  

-6 	MÄRKA KESA 	KESÄSADE 	KEVAT/SYYSPAKKANEN  

•80 km/h 	100  km/hD  120  kin/h  

Kuva  14:  Linja-autojen keskinopeuden muutos kuivasta kelistä nopeusrajoi-
tusluokittain kesän eri keleillä. 

Talvella linja-autojen keskinopeus putoaa kuivan  kelin  keskinopeudesta  eni-
ten lumisateella. Teillä, joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h,  kelin  muuttuminen 
kuivasta  kelistä  pienentää linja-autojen  keskinopeuksia. Märällä,  suolaisella 
kelillä  ja  lumisateella  keskinopeuden  pudotus  on  suurempi teillä, joilla  on  tal

-vinopeusrajoitus  80 km/h  kuin ympärivuotisen  80 km/h  -nopeusrajoituksen 
 teillä. Liukkaan  talvikelin,  talvisen  vesisateen  ja  voimakastuulisen talvikelin 
 aiheuttama  keskinopeuden pieneneminen  on  lähes yhtä suuri sekä niillä teil-

lä, joilla  on  ympärivuotinen  80 km/h  -rajoitus että niillä teillä, joilla tämä rajoi-
tus  on  voimassa  vain  talvisin.  

Moottoriteillä,  joilla nopeusrajoitus  on  kiristetty talveksi arvoon  100 km/h,  lin-
ja-autojen  keskinopeudet  ovat  märällä,  suolaisella kelillä,  vesisateella  ja  tuu-
lisella kelillä suurempia kuin  kuiva/ja talvikelillä.  Näillä teillä lumisade  on  ai-
noa keli, joka selvästi vähentää linja-autojen  keskinopeutta.  Teillä, joiden no-
peusrajoitus  on 100 km/h  ympäri vuoden,  kelin  muuttuminen kuivasta talvi

-kelistä märäksi, liukkaaksi sateiseksi  tai  tuuliseksi  pienentää linja-autojen 
 keskinopeuksia. 
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Lumisateen  vaikutuksesta linja-autojen keskinopeudet pienenevät  2,4 - 6,7 
km/h.  Muilla kuin alennetun  100 km/h -nopeusrajoituksen  teillä märkä, suo-
lainen keli vähentää keskinopeutta  1,4 - 2,9 km/h,  tuulinen keli  1,4 - 2,7 
km/h,  liukas keli  1,6 - 1,7 km/h  ja vesisade  0,5 -1,7 km/h. Moottoriteillä,  joilla 

 on  talveksi alennettu nopeusrajoitus  100 km/h, märällä,  suolaisella talvikelillä 
linja-autojen keskinopeus  on 2,0 km/h,  tuulisella kelillä  1,9 km/h  ja vesisa-
teella  2,6 km/h  kuivan talvikelin keskinopeutta suurempi. Linja-autojen liuk-
kaan talvikelin keskinopeus ei alennetun nopeusrajoituksen  100 km/h  alueel-
la juuri poikkea kuivan  kelin keskinopeudesta. Talven kelien  vaikutus linja- 
autojen keskinopeuteen eri nopeusrajoitusalueilla  on  esitetty kuvissa  15a  ja 

 1 5b.  

muutos kuivan  talvikelin nopeudosta,  km/h  

___  I  

MÄRKÄ/SUOL  TALVI 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALVi VESISADE 	TALV1TUULI 

Lu  80  km/it  080 km/h  talvirajoitus  

Kuva  15a:  Linja-autojen  keskinopeuden  muutos kuivasta  kelistä  talven  eri 
 keleillä  80 km/h -nopeusrajoitusalueilla.  

muutos kuivan  taivikelin nopeudesta,  km/h 

4 

ml  

MÄRKÄ/SUOL  TALVI 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALV1VESISADE 	TALV1TUUU 

•  100 km/h 0 100  kro/Ii  alennettu talvi  

Kuva  15b:  Linja-autojen  keskinopeuden  muutos kuivasta  kelistä  talven  eri 
 keleillä  100 km/h -nopeusrajoitusalueilla. 
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MALL  -  

V  RHE 
kr,,/h  

20  

-  
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-30  

70 	 80 	 90 	 00  

LINJA-AUTOJEN ENNUSIETTU KESKINOPEUS. k,,/h  

Kuva  16:  Linja-autojen laajalla  keskinopeusmallilla (ic) ennustettujen  keski
-nopeuksien  poikkeamat  havaituista.  

6  VIIKONPÄIVÄN,  VALOISUUDEN  JA  KELIN 
 VAIKUTUKSET KESKINOPEUKSIIN  

6.1  Laskentamallit  yleisessä muodossa 

Jotta saataisiin  ennustetuksi  kelin ja  valoisuuden vaikutuksia eri ajoneuvo- 
ryhmien  keskinopeuksiln,  laadittiin malli, jonka avulla  määritetään  tien  nope-
ustaso  kesällä  ja  talvella  valoisana arkiaamuna  kuivalla kelillä,  ja  josta saa 
erilaisten  viikonpäivä-valoisuus-keli yhdistelmien aiheuttamat muutokset tä-
hän  nopeustasoon. Vertailutasoksi  valittiin  arkiaamun valoisan  ajan  työmat-
kaliikenne  kuivalla kelillä, koska silloin henkilö-  ja  pakettiautojen  sekä kuor-
ma-autojen  keskinopeudet  ovat suurimmillaan.  Tien  vertailunopeus  määräy-
tyy  nopeusrajoituksen  ja  tietyypin  mukaan. Malli antaa  viikonpäivä -valoi

-suustilanteen  sekä kolmen  kesäkelin  ja  neljän  talvikelin  yhdistelmien erot 
 vertailunopeuteen. 

Varianssianalyysillä laaditun keskinopeuksien laskentamallin  yleinen muoto 
 on  seuraava: 

Keskinopeus  = 	+ 	+ tk  + 
	

(2)  

missä  
virhetermi,  E  -  N (O,&) 

Parametrit  ft  määräytyvät  ajoneuvoryhmän  ja  luokiteltujen  muuttujien voimassa olevi-
en ehtojen mukaan.  Parametrien  arvot määritellään  ajoneuvoryhmittäin  seuraavien 
muuttujien eri luokille:  

Nopeusrajoitusluokka  ja  tietyyppi  yhdessä: viisi  nopeusrajoitusluokkaa, 
 tavallinen  2-kaistainen  tie,  moottorililkenne-  tai  moottoritie.  

ft 	Vuodenaika:  kesä  tai  talvi.  
tk 	Tilanne  ja  keli yhdessä: seitsemän valoisuus -viikonpäiväyhdistelmää,  

neljä  kesäkeliä  ja  viisi  talvikeliä. 
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Mallin  parametrien  arvot kullakin  ajoneuvoryhmällä  on  esitetty taulukoissa 
 17  (henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuksien  suppea laskentamalli  2a), 18 
 (kuorma-autojen  keskinopeuksien  suppea laskentamalli  2b)  ja  19  (linja-auto-

jen  keskinopeuksien  suppea  laskentamalili).  

Aineistossa oli  vain  yksi moottoritie  ja  yksi moottoriliikennetie, joilla nopeus-
rajoitus  on 100 km/h.  Tämän vuoksi  keskinopeudet  moottori-  ja  moottorilii-
kenneteillä  100 km/h  -nopeusrajoituksella  eivät ehkä ole  yleistettävissä  kaik-
kiin vastaaviin teihin.  

6.2  Henkilö -ja  pakettiautot 

Taulukossa  15 on  malli, joka antaa henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuden 
 kuivalla kesä-  ja  talvikeliUä  ja  valoisuuden  ja kelin  vaikutuksen muutoksena 

tähän  nopeuteen.  Mallin  selitysaste  on 86  %.  Mallin  mukaan  on  taulukkoon 
 16  laskettu eri tilanteissa  kelistä  aiheutuva  keskinopeuden  muutos verrattu-

na  nopeuteen  kuivalla kelillä. 

Taulukko  15:  Henkilö-  ja  pakettiautojen  suppea keskinopeusma/li  (2a).  Kes-
kinopeus valoisana arkiaamuna kuivalla kelillä valitaan tietyy

-pin  ja  nopeusrajoituksen  perusteella.  Kelin ja  valoisuuden vai-
kutus keskinopeuteen eri tilanteissa  on  esitetty muutoksena 
nopeudesta valoisana arkiaamuna kuiva/ja ke/illä. 

talvi-  120,  
Nopeusrajoitus,  km/h raj. 100 100 100 	talviraj.  100 

80 	80  tavall.  mol -tie 	mo-tie 	moottoritie 

Keskinopeus kesällä  86,9 	-  96,5 101,4 99,2 112,1  

Keskinopeus talvella  84,7 	92,0 94,3 99,2 97,0 106,8  

+ Keskinopeuden  muutos  (km/h)  eri tilanteissa kesän  ja talven  keleillä 
arkiaamu,  perjantai-  ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä 	valoisa hämärä valoisa 	pimeä valoisa 
Kuiva  kesäkeli  0,0 	-0,5 -2,2 0,0 -1,6 	-2,5 -0,7  

Märkä  kesäkeli  0,0 	-2,7 -2,6 -1,6 -2,5 	-3,7 -0,7  

Vesisade  -2,7 	0,2 -4,5 -4,9 -5,4 	-8,1 -2,0  

Kevätisyyspakk.  -0,7 	-  -4,8 -2,4 -10,3 	-3,7 1,4  

Kuiva  talvikeli  0,0 	-5,5 -2,9 -3,8 -1,7 	-7,1 -1,9  

Märkä/suolainen  -1,3 	-7,6 -4,7 -5,6 -4,8 	-7,8 -4,4  

Liukas  talvikeli  -2,4 	-6,4 -5,6 -7,1 -6,2 	-9,1 -4,7  

Lumisade  -2,3 	-9,5 -7,3 -8,3 -7,0 	-12,3 -3,4  

Talvivesisade  -1,5 	-8,0 -3,3 -4,2 -3,9 	-7,8 -3,2  

(Talvituuli  -4,5 	-6,6 -5,0 -6,0 -4,0 	-11,2 -8,6)  

=  Henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus valitussa tilanteessa  ja  
halutulla kelillä - ______________________________________________  

Henkilö-  ja  pakettiautojen valoisan arkiaamun  kuivan  kelin  keskinopeudet 
 ovat talvella keskimäärin  2,2 km/h  pienempiä kuin kesällä.  Talvirajoituksen 

 80 km/h  alaisilla teillä keskinopeus  on  talvella  4,5 km/h  pienempi kuin kaikki-
en  100 km/h  -teiden kesän  nopeustaso. Moottoriteillä,  joiden nopeusrajoitus  
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120 km/h on  talveksi alennettu  rajoitukseen  100 km/h,  henkilö-  ja  pakettiau-
tojen  kuivan  kelin  keskinopeus  on  talvella  5,3 km/h  pienempi kuin kesällä. 
Kuvassa  17  ja  taulukossa  15 on  esitetty henkilö-  ja  pakettiautojen  kuivan  ke-
lm  keskinopeudet valoisana arkiaamuna  kesällä  ja  talvefla  eri nopeus

-rajoitusalueilla. 

Valo.san arkiaamun ku/van kai/fl  nopeus,  km/h 

115 

80 	80 kin/h 	80km/h 4atvüajout 	100 kin/h,  tav 	100 km/b, mcl 	100 km/b,  mo 	120 km/h,  talvi  100 

•KESADTALVI  

Kuva  17:  Henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeudet valoisana arkiaamuna 
kuiva/ja  kelillä kesällä  ja  talvella  nopeusrajoituksen  mukaan. 

Kesällä henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus  on  suurin sunnuntaina valoi-
saan aikaan kevään  ja  syksyn pakkasilla  ja  pienin perjantai-  ja  sunnuntai- 
illan  valoisan  ajan liikenteessä  pakkaskelillä  (taulukko  15).  Kuivalla  kesäkelil

-lä  henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuksissa  ei ole eroa  valoisan  arki- 
aamun  ja  arjen  iltahämärän  välillä.  Arkiaamun  ja  arkipäivän sekä sunnuntai- 
päivän  valoisan  ajan liikenteessä  märän kesäkelin  vaikutus ei poikkea kui-
van  kelin  vaikutuksesta. 

Kesän  keleistä vesisade  ja  kevät-  tai  syyspakkaset  vähentävät selvästi hen-
kilö-  ja  pakettiautojen keskinopeutta  (taulukko  16).  Vesisateen  aiheuttama 

 keskinopeuden pieneneminen  on  suurin perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen pime-
ään aikaan  (5,6 km/h).  Pakkaskelin  vaikutuksesta henkilö-  ja  pakettiautojen 

 keskinopeus pieneni eniten  (8,7 km/h)  perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen valoisa
-na  aikana. Sunnuntain  valoisan  ajan liikenteessä henkilö-  ja  pakettiautojen 

 keskinopeus oli kevään  ja  syksyn pakkasilla  2,0 km/h  suurempi kuin kuivalla 
 kesäkelillä.  

Talvella henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus  on  suurin  arkiaamun  valoisa
-na  aikana kuivalla kelillä  ja  pienin perjantai-  ja  sunnuntai-illan pimeään ai-

kaan lumisateella (taulukko  15).  

Talven  keleistä  lumisade vaikuttaa henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuteen 
 eniten (taulukko  16).  Arkiaamun valoisan  ajan liikenteessä henkilö-  ja paket

-tiautojen  keskinopeus pienenee liukkaalla  talvikelillä  yhtä paljon kuin lumisa-
teella. Sunnuntaina valoisaan aikaan hukkaan  talvikehin  vaikutus  keskinopeu

-teen on  suurempi kuin  lumisateen. Lumisateen  vaikutus  keskinopeuteen  on 
 arkena päivällä valoisaan aikaan  ja  iltahämärässä  ja  arkiaamun  pimeään ai-

kaan  4,0  -  4,4 km/h.  Perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen liikenteessä  keskino- 
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peus  pienenee  lumisateen  vaikutuksesta  5,2 - 5,3 km/h  kuivan  kelin  
nopeudesta.  

Taulukko  16:  Henkilö-  ja pakettiautojen  suppean keskinopeusmallin  (2a)  
mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus henkilö-  ja  pa- 
kettiautojen keskinopeuksiin  eri viikon päivä-  ja valoisuustilan- 
teissa  muutoksena keskinopeudesta kuiva/Ja kelillä. 

Keskinopeuden  muutos  (km/h)  eri  keleillä  verrattuna  kuivaan  kesä-  ja  talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai-ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä arki-ilta 	sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä 	valoisa hämärä 	valoisa 	pimeä valoisa 

Märkä  kesäkeli  0,0 	-2,2 	-0,4 -1,6 	-0,9 	-1,2 0,0  

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

Kevät/syyspakk. 	-0,7 	 - 	-2,7 -2,4 	-8,7 	-1,2 2,0  

Märkä/suolainen  -1,3 	-2,1 	-1,9 -1,7 	-3,1 	-0,7 -2,5  

Liukastalvikeli  -2,4 	-1,0 	-2,7 -3,3 	-4,5 	-2,0 -2,9  

Lumisade  -2,3 	-4,0 	-4,4 -4,4 	-5,3 	-5,2 -1,6 

Talvivesisade  -1,5 	-2,5 	-0,4 -0,4 	-2,2 	-0,6 -1,4  

(Talvituuli  -4,5 	-1,1 	-2,1 -2,1 	-2,3 	-4,0 -6,7)  

MALLI- 

VIRHE  
km/h 

20  

- 	

,  

-20 

-30 

-40 1.  

70 	60 	90 	00 	110 	120  

HENX  LO- JA  PAKETT  AUTOJEN  ENNUSTEITU KESK INOPEUS.  km/h  

Kuva  18:  Henkilö-  ja pakettiaut  olen suppealla keskinopeusmallilla  (2a) en-
nustettujen keskinopeuksien  poikkeamat  ha vaituista. 

6.3  Kuorma-autot 

Taulukossa  17 on  malli, josta saadaan kuorma-autojen keskinopeus kuivalla 
kesä-  ja  talvikelillä  sekä valoisuuden  ja kelin  vaikutus tähän  nopeuteen.  Mal-
lin  selitysaste  on 58 %.  Mallin  mukaan  on taulukkoon 18  laskettu eri tilanteis-
sa  kelistä  aiheutuva  keskinopeuden  muutos verrattuna  nopeuteen  kuivalla 
kesä-  ja  talvikelillä.  Kuorma-autoliikennettä  on  viikonloppuisin  varsin  vähän, 
minkä takia  tarkasteluissa  keskitytään arjen kuorma -autoliikenteeseen. 
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Taulukko  17:  Kuorma-autojen suppea keskinopeusmalli  (2b).  Keskinopeus 
valoisana arkiaamuna kuivalla kelillä saadaan tietyypin  ja  no

-peusrajoituksen  perusteella.  Kelin  vaikutus keskinopeuteen 
eri tilanteissa  on  esitetty muutokseria nopeudesta valoisana 
arkiaamuna kuivalla kelillä. 

nopeusrajoitus, talvi-  120, 
km/h raj. 100 100 100 	talviraj.  100 

80 80  tavallinen 	mol -tie  mo-tie 	moottoritie 

Kesän keskinopeus  81,2  -  86,2 86,9 87,7 88,5  
Talven  keskinopeus  80,5 85,1 85,4 86,1 87,0 87,2  

+ Keskinopeuden  muutos  (km/h)  eri tilanteissa kesän  ja talven  eri  keleillä 
arkiaamu,  perjantai-ja  sunnuntai 

-  työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 
valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa 	pimeä valoisa 

Kuiva kesäkeli  0,0 -0,2 -0,7 -0,6 0,1 	0,1 0,6  

Märkä kesäkeli  -0,4 -1,6 -0,9 -1,3 -0,8 	-0,8 1,0  

Vesisade  -1,7 -0,2 -1,6 -2,0 -1,1 	-2,5 0,9  

Kevät/syyspakk.  -0,5  -  -2,3 -2,6 -4,0 	-2,4 2,5  

Kuiva talvikeli  0,0 -2,3 -0,4 -1,5 -0,2 	-2,4 0,4  

Märkä/suolainen  -0,3 -3,7 -1,4 -2,1 0,2 	-2,2 -0,2  

Liukastalvikeli  -0.9 -2,8 -1,6 -2,9 -1,7 	-5,1 -1,0  

Lumisade  0,4 -3,8 -2,8 -2,6 -4,0 	-8,3 -1,8  

Talvivesisade  -1,0 -3,6 -1,3 -2,2 -8,7 	-3,7 -0,7  

(Ta/vituuli  -2,4 -3,4 -2,1 -3,3 -2,5 	-5,1 -6,5)  
=  Kuorma-autojen keskinopeus valitussa tilanteessa  ja  halutulla kelillä 

Kuorma-autojen  valoisan arkiaamun  kuivan  kelin  keskinopeudet  ovat talvella 
keskimäärin  0,8 km/h  pienempiä kuin kesällä. Kuorma-autojen kuivan  kelin  
keskinopeudet valoisana arkiaamuna  näkyvät  nopeusrajoitusluokittain  ku-
vasta  19.  

VaIosan arldaamm ktvan kehn  nopeus,  kmlh  

90  

..1J1LI_ 11 _  
80  cmTh 	80  km/i, -taNirajoit 	100  km/i,  tav 	100  kmfl,.  mol 	100  km/ti  mo 	120  kmTh, taI'i  100  

•KESADTALVI  

Kuva  19:  Kuorma-autojen keskinopeudet valoisana arkiaamuna kuivalla ke-
Ii/lä kesällä  ja  talvella nopeusrajoituksen mukaan. 
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Kuorma-autojen keskinopeus  on  kesällä arjen liikenteessä suurin  valoisan 
arkiaamun  kuivalla kelillä (taulukko  17).  Kesäaikana keskinopeus  on  pienin 

 iltahämärässä  kevät-  tai  syyspakkasilla,  jolloin  se on 2,6 km/h  pienempi kuin 
 valoisana arkiaamuna  kuivalla kelillä. 

Kesän keleistä  kuorma-autojen keskinopeus pienenee eniten  (1,4  -  1,7 
km/h)  vesisateen  vaikutuksesta  arkiaamun  valoisaan aikaan sekä arjen ilta- 
hämärässä (taulukko  18).  Arkipäivän valoisaan aikaan kuorma-autojen kes-
kinopeus vähenee  pakkaskelillä  1,6 km/h  verrattuna  nopeuteen  kuivalla 

 kesäkelillä.  

Talvella kuorma-autojen keskinopeus  on  suurin  valoisana arkiaamuna  kui-
valla kelillä (taulukko  17).  Talvella kuorma-autojen keskinopeus  on  pimeänä 

 arkiaamuna  lumisateella,  vesisateella  ja  märällä,  suolaisella kelillä  3,6  -  3,8 
km/h  pienempi kuin  valoisana arkiaamuna  kuivalla  talvikelillä.  Talvella arki- 
aamun pimeän ajan nopeudet ovat selvästi pienempiä kuin  valoisan.  

Talven keleistä  kuorma-autojen  keskinopeuksiin  vaikuttaa selvimmin lumisa-
de (taulukko  18).  Lumisateen  vaikutus  keskinopeuteen  on  suurin  (-2,4 km/h) 

 arkipäivän  valoisan  ajan liikenteessä. 

Taulukko  18:  Kuorma-autojen suppean keskinopeusmallin  (2b)  mukaan las- 
kettu  kelin  keskimääräinen vaikutus kuorma-autojen kesk/no- 
peuteen  eri viikon päivä-  ja valoisuustilanteissa  muutoksena 
keskinopeudesta  kuivalla kelillä. 

Keskinopeuden  muutos  (km/h)  eri  keleillä  verrattuna  kuivaan  kesa- ja  talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai-ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta  paivä  

valoisa pimeä 	valoisa hämärä valoisa 	pimeä valoisa 
Märkä  kesäkeli 	-0,4 	-1,4 	-0,2 -0,7 -0,9 	-0,9 0,4  
Vesisade 	-1,7 	0,1 	-0,9 -1,4 -1,2 	-2,6 0,3  
Kevätlsyyspakk. 	-0,5 	 - 	-1,6 -2,0 -4,1 	-2,5 2,0  
Märkä/suolairien 	-0,3 	-1,5 	-0,9 -0,6 0,3 	0,1 -0,6  
Liukastalvikeli 	-0,9 	-0,5 	-1,1 -1,4 -1,6 	-2,7 -1,4  
Lumisade 	0,4 	-1,5 	-2,4 -1,1 -3,8 	-6,0 -2,2  
Talvivesisade 	-1,0 	-1,3 	-0,9 -0,7 -8,6 	-1,4 -1,2  
(Ta/vifuuli 	-2,4 	-1,1 	-1,6 -1,8 -2,4 	-2,8 -6,9) 
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MALLI  -  
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KUORMA—AUTOJEN  ENINUSTETTU KESK  NOPEUS.  k,*/h  

Kuva  20:  Kuorma-autojen  suppea/la keskinopeusmallilla  (2b)  ennustettujen 
keskinopeuksien  poikkeamat  havaituista.  

6.4  Linja-autot 
Taulukossa  19 on  malli, joka antaa linja-autojen keskinopeuden valoisana 
arkiaamuna kuivalla kelillä  ja  nopeuden muutoksen tästä tasosta eri viikon- 
päivä-  ja valoisuustilanteissa. Mallin selitysaste  on 68  %. Taulukkoon  20 on 

 mallin  mukaan laskettu eri tilanteissa kelistä aiheutuva keskinopeuden muu-
tos verrattuna nopeuteen kuivalla kelillä. Linja-autoliikennettä  on  viikonlop-
puisin vähemmän kuin arkisin, minkä vuoksi tarkasteluissa keskitytään arjen 
liikenteeseen. 

Linja-autojen valoisan arkiaamun kuivan  kelin keskinopeudet  ovat kesällä 
noin  1 km/h  suurempia kuin talvella  (kuva  21).  Moottoriteillä,  joiden nopeus-
rajoitus  120 km/h on  talveksi tiukennettu arvoon  100 km/h,  linja-autojen kes-
kinopeus  on  talvella  vain 0,2 km/h  pienempi kuin kesällä. 

Valolsan arklaamun  kulvan kelin  nopeus,  km/h 

I 
80 km/h 	80 kmlh -talvirajoit 	100 km./h. 19* 	100 km/h,  mol 	100 km/h,  mo 	120 kmih. lO/VI  100 

• KE  SA 	TA  LVI  

Kuva  21:  Linja-autojen  keskinopeudet valoisana arkiaamuna kuiva/ja kelilä 
 kesällä  ja  talvella  nopeusrajoituksen  mukaan.  
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Taulukko  19:  Linja-autojen suppea keskinopeusmalli  (2c).  Linja-autojen 
keskinopeus valoisana arkiaamuna kuiva/ja kelillä valitaan  tie- 
tyypin  ja nopeusrajoituksen  perusteella.  Kelin ja  valoisuuden 
vaikutus keskinopeuteen eri tilanteissa  on  esitetty muutokse-
na valoisan arkiaamun kuivan  kelin  tilanteesta. 

nopeusrajoitus, talvi-  120 
km/h raj. 100 100 100  talviraj.  100 

80 	80  tavall.  mol -tie  mo-tie  moottoritie 
Keskinopeus  kesälla  82,4 	-  89,9 94,5 93,9 98,3  
Keskinopeus talvella  81,4 	86,6 88,8 93,4 92,9 98,5  
+ Keskinopeuden  muutos  (km/h)  eri tilanteissa kesän  ja talven keleillä 

arkiaamu, 	 perjantai-  ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä arki-ilta 	sunnuntai-ilta 	päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa 
Kuiva  kesäkeli  0,0 0,3 0,9 1,4 1,4 0,8 2,6  
Märkä  kesäkeli  -0,3 -0,5 0,6 0,4 1,4 1,8 3,3  
Vesisade  -1,8  -  -0,2 -2,0 0,4 -1,2 1,1  
Kevät/syyspakkanen  -1,8  -  -2,0 3,5 -4,2 1,6 2,3  

Kuiva  talvikeli  0,0 -3,8 0,2 -1,7 1,2 -1,9 1,8  
Märkä/suolainen  0,3 -6,3 -0,8 -2,8 -0,7 -3,1 0,8  
Liukastalvikeli  -0,9 -4,3 -1,5 -3,0 -1,3 -3,1 0,0  

Lumisade  -0,1  -  -3,6 -3,2 -5,2 -8,1 3,8  
Talvivesisade  2,9 -5,0 1,0 -3,1 2,9 -1,2 -0,2  
(Talvituuli  -3,3 -4,8 -1,7 -2,4 0,9 -7,2 -3,2) 
=  Linja-autojen keskinopeus valitussa tilanteessa  ja  halutulla kelillä 

Kesällä linja-autojen  keskinopeudet  ovat suurimmillaan arjen  iltahämärässä  
kevään  ja  syksyn pakkasilla (taulukko  19).  Linja-autojen keskinopeus  on  täl-
löin  3,5 km/h  suurempi kuin  valoisana arkiaamuna  kuivalla  kesäkelillä.  Linja- 
autojen keskinopeus  on  pienin  iltahämärässä vesisateella  ja  valoisaan ai-
kaan  arkipäivänä.  Silloin keskinopeus  on 2,0 km/h  valoisan arkiaamun  kui-
van  kelin  nopeutta pienempi.  Valoisan  ajan liikenteessä linja-autojen keski-
nopeus  on  kuivalla  kesäkelillä  sama kuin  märällä.  

Kesän keleistä  linja-autojen keskinopeus putoaa eniten  vesisateefla  arjen  il-
tahämärässä  (taulukko  20).  Tällöin  keskinopeuden pieneneminen  kuivan  ke-
lm  nopeudesta  on 3,4 km/h.  Linja-autojen keskinopeus  on  kevät-  ja syyspak-
kasilla  arjen  iltahämärässä  2,1 km/h  suurempi kuin kuivalla  kesäkelillä.  

Talvella linja-autojen keskinopeus  on  valoisan arkiaamun  liikenteessä vesi- 
sateella  2,9 km/h  kuivan  talvikelin keskinopeutta  suurempi (taulukko  19).  
Linja-autojen keskinopeus  on  pienin pimeän  arkiaamun  liikenteessä  märällä, 

 suolaisella kelillä. Tällöin pudotus  valoisan arkiaamun  kuivan  kelin keskino-
peudesta  on 6,3 km/h.  Linja-autojen keskinopeus  on  pienin  arkiaamun  pi-
meän aikana.  

Talven keleistä  linja-autojen  keskinopeutta  vähentää selvimmin lumisade 
(taulukko  20).  Lumisateella linja-autojen keskinopeus pienenee kuivan  kelin 
nopeudesta  eniten arkipäivän valoisaan aikaan.  Keskinopeuden pienenemi- 
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nen  on  tällöin  3,9 km/h.  Linja-autojen keskinopeus  on  arkipäivän  ja  -aamun 
valoisaan aikaan  vesisateella  0,8 - 2,9 km/h  suurempi kuin kuivalla kelillä. 

Taulukko  20:  Linja-autojen suppean keskinopeusmallin  (2c)  mukaan lasket-
tu  kelin  keskimääräinen vaikutus linja-autojen keskinopeuksiin 
eri viikon päivä-  ja valoisuustilanteissa  muutoksena keskino-
peudesta kuivalla kellilä. 

Keskinopeuden  muutos  (km/h)  eri  keleillä  verrattuna  kuivaan  kesä-  ja talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai-ja  sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa 
Märkä  kesäkeli  -0,3 -0,8 -0,3 -1,0 -0,1 1,0 0,7  
Vesisade  -1,8 1,7 -1,1 -3,4 -1,1 -2,0 -1,6  
Kevätlsyyspakk.  -1,8  -  -2,9 2,1 -5,7 0,8 -0,4  
Märkä/suolainen  0,3 -2,5 -1,0 -1,1 -1,9 -1,2 -0,9  
Liukas  talvikeli  -0,9 -0,5 -1,7 -1,3 -2,5 -1,2 -1,8  
Lumisade  -0,1  -  -3,9 -1,5 -6,3 -6,2 2,0  
Talvivesisade  2,9 -1,2 0,8 -1,4 1,7 0,6 -2,0  
(Talvituuli  -3,3 -1,0 -1,9 -0,7 -0,3 -5,3 -5,0)  

MALLI  -  

VI RHE 
kn, /h  

20 

4, 

lo 	 •++ 	 4  * 	
+ *  
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LI  NJA -ALJTOJEN  ENNUSTETTU  KESK  I  NOPEUS.  kn,/h  

Kuva  22:  Linja-autojen suppealla keskinopeusmallilla  (2c)  ennustettujen 
keskinopeuksien  poikkeamat havaituista.  -2,2  
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7  NOPEUKSIEN KESKIHAJONNAN TARKASTELUT 

 7.1  Laskentamallit  yleisessä muodossa 

Jotta saataisiin selville henkilö-  ja  pakettlautojen nopeuksien keskihajonnan 
 vaihtelut eri keleillä, laadittiin laaja malli, jollainen oli laadittu myös kaikkien 

ajoneuvoryhmien keskinopeuksien selittämistä varten. Mallissa  (3)  määrite-
tään  ensin  nopeusrajoituksen, tietyypin, tievalaistuksen  ja  tien liikenteen 
vaihteluiden perusteella henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonta 

 kesän  ja talven  kuivalla kelillä seitsemässä eri viikonpäivä-valoisuustilan-
teessa;  sen  jälkeen tarkastellaan kolmen kesäkelin  ja  viiden talvikelin vaiku-
tusta keskihajontaan muutoksena kuivan  kelin  hajonnasta.  Laajan  mallin  pa

-rametrien  arvot  on  esitetty taulukossa  21  

Kuorma-  ja  linja-autojen nopeuksien keskihajonnat ovat pieniä  ja  selittyvät 
paljolti muilla asioilla kuin laajassa mallissa käytetyillä selittäjillä. Henkilö-  ja 

 pakettiautojen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen nopeuksien keskihajonnan 
vaihteluita selittämään laadittiin suppea malli  (4),  jossa selittäjinä ovat nope-
usrajoitus, tien liikenteen viikonpäivä-  ja  tuntivaihtelut  sekä kymmenen  kelin 
ja  seitsemän viikonpäivä-valoisuustilanteen yhdistelmät. Ajoneuvoryhmän 
nopeuksien keskihajonta kuivalla kesä-  tai  talvikelillä  määräytyy tien ominai-
suuksien perusteella.  Kelin ja  valoisuustilanteen  vaikutus keskihajontaan il-
moitetaan muutoksena kuivan  kelin  tasosta. Suppean  mallin  parametrien  ar-
vot kullakin ajoneuvoryhmällä  on  esitetty taulukoissa  22  (malli  4a), 24  (malli 

 4b)  ja  26  (malli  4c).  

Aineistossa oli  vain  yksi moottoritie  ja  yksi moottoriliikennetie, joiden nope-
usrajoitus  on 100 km/h.  Tämän vuoksi keskihajonnat moottori-  ja  moottorilii-
kenneteillä  100 km/h  -nopeusrajoituksella  eivät ehkä ole yleistettävissä kaik-
kiin teihin. 

Varianssianalyysillä laaditun  henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskiha-
jonnan laskentamallin  yleinen muoto  on  seuraava: 

Keskihajonta = I3nt + 	+ I3nva + I3ka + I3vi+ I3tu + 1nvu  + I3nk  +  C, 	 (3)  

missä  
s 	virhetermi,  c N (O,&)  

Parametrit 	määräytyvät luokiteltujen muuttujien voimassa olevien ehtojen 
mukaan. Parametrien arvot määritellään seuraavien muuttujien eri luokille: 

nt 	Nopeusrajoitusluokka  ja  tilanne yhdessä: seitsemän erilaista  vii- 
konpäivä-valoisuus yhdistelmää  ja  viisi nopeusrajoitusluokkaa. 
Nopeusrajoitusluokka  ja  tietyyppi:  tavallinen  2-kaistainen  tie, 

 moottorililkenne-  tai  moottoritie. 
Fnva Nopeusrajoitusluokka  ja  tievalaistuksen  olemassaolo:  kyllä  tai  ei. 

1ka 	Tienkohdan liikenteen kausivaihteluluokka: viisi luokkaa. 
Tienkohdan liikenteen viikonpäivävaihteluluokka: neljä luokkaa. 
Tienkohdan liikenteen tuntivaihteluluokka: neljä luokkaa. 
Nopeusrajoitusluokka  ja  vuodenaika:  kesä  tai  talvi. 

I'nk 	Nopeusrajoitusluokka  ja  keli yhdessä: neljä kesäkeliä  ja  viis 
talvikeliä. 
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Muuttujien tarkka luokittelu  on  esitetty luvussa  3.3.4.  Liitteeksi  7 on  taulukoi
-tu  kaikkien  ajoneuvoryhmien nopeuksien keskihajontoja  eri valoisuus-  ja 

 kelitilanteissa.  

Seuraavana  on  esitetty suppean  keskihajontojen laskentamallin  yleinen 
muoto. Malli soveltuu henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan 

 laskemiseen teillä, joilla nopeusrajoitus  on 80 km/h, 100 km/h tai 120 km/h. 
 Kuorma-autojen  ja  linja-autojen kesän  ja talven  nopeuksien keskihajonnan 

 laskemiseen malli soveltuu teillä, joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h  ja  talvi
-nopeuksien keskihajonnan  laskemiseen teillä, joilla  on  talveksi alennettu  80 

km/h  -nopeusrajoitus.  

Keskihajonta = I3nty+ Pvu + Ijvj+  Itu  + I3tk + 
	

(4)  

missa  
virhetermi, -  N  (O,o)  

Parametrit  3  määräytyvät  ajoneuvoryhmän  ja  luokiteltujen  muuttujien voi-
massa olevien ehtojen mukaan.  Parametrien  arvot määritellään ajoneuvo

-luokittain  seuraavien muuttujien eri luokille:  

Nopeusrajoitusluokka  ja  tietyyppi  yhdessä: tavallinen  kaksikais-
tainen  tie,  moottoriliikenne-  tai  moottoritie  ja  viisi  nopeusrajoi-
tusluokkaa. 
Vuodenaika:  kesä  tai  talvi.  

	

I3 	Tienkohdan liikenteen  viikonpäivävaihteluluokka:  neljä luokkaa.  

	

ft 	Tienkohdan liikenteen  tuntivaihteluluokka:  neljä luokkaa.  

	

tk 	Tilanne  ja  keli yhdessä: seitsemän  viikonpäivä -valoisuus tilannet- 
ta, neljä  kesäketiä  ja  viisi  talvikeliä.  

Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  laaja malli  ja  suppea 
malli voivat tuottaa hieman erilaisen lopputuloksen. Laajaa mallia  on  tarkoi-
tus käyttää, kun tarkastellaan  tienkohtaa,  jonka ominaisuudet tunnetaan,  ja 

 kun  kelin  vaikutus halutaan selvittää  nopeusrajoitusluokan  mukaan. Suppe-
aa mallia käytetään, kun tarkastellaan keskimääräistä  nopeushajontaa  tie-
tyssä  nopeusrajoitusluokassa  ja kelin  vaikutusta tilanteen mukaan.  
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7.2  Henkilö-ja  pakettiautot 

Taulukossa  21 on  esitetty malli tien  ja  liikenteen ominaisuuksien, valoisuu-
den  ja kelin  vaikutuksista henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajon-
taan.  Mallin  setitysaste  on 74  %.  

Taulukko  21:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  laaja 
laskent ama/li  (3). Keskihajonta  kuivalla kesä-  tai talvikelillä on 
nopeusrajoitusluokittain  tilannetta (viikon päivä, valoisuus)  ja 

 tietä (tietyyppi  ja -vala istus),  tien liikenteen vathteluita sekä 
vuodenaikaa koskevien tekijöiden  summa.  Lisäämällä tähän 
halutun  kelin  vaikutus saadaan hajonta  ko.  kelillä. 

Henkilö-ja  pakettiautojen keskihajonnan  osatekijät,  km/h  
Nopeusrajoitusluokka  80  talviraj.  100  talviraj.  120 

80 100  
Lähtöarvo arkiaamu,valoisa  13,4 13,0 14,4 19,2 20,7  
valitaan  arkiaamu,  pimeä  14,3 13,2 14,1 18,0 23,8  

nopeus- arkipäivä, valoisa  14,0 12,9 14,2 18,5 21,0  
rajoituksen  arjen  iltahämärä  14,2 12,5 14,4 18,0 21,2  

ja  pe/su -ilta, valoisa  12,7 11,6 13,2 17,9 20,1  

tilanteen  pe/su -ilta, pimeä  13,4 12,0 13,3 17,3 21,3  

mukaan sunn.päivä,  valoisa  14,1 12,5 13,7 17,8 20,5  
keskimäärin  13,7 12,5 13,9 18,1 21,2  

+Tietyyppi  moottoritie  - -  -1,9 -1,9 -1,9  
moottoriliikennetie  - -  1,5  - - 

+ Tievalaistus  ei valaistusta  -0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 
on  valaistus  0,0  -  0,0  - - 

+  Kausi- tasainen liikenne  -10,9 -10,9 -10,9 -10,9 -1Q,9  

vaihtelu- alentunut 	kesällik.  -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1  

luokka kohonnut  kesäliik.  -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4  
kesäliikennepiste  -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6  
lomaliikennepiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+ Viikonpäivä- arki/perjantaipiste  4,8 4,8 4,8 4,8 4,  

vaihtelu-  arki/viikonloppupiste  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  

luokka  vkl/perjantaipiste  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  
viikonloppupiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Tunti-  työmatkapiste  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

vaihtelu-  kehäm. työmatkap.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

luokka  ositt. työmatkapiste  -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3  
iltapäiväpiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+ Vuodenaika  kesä  0,9  -  0,6  -  0,4  
talvi  0,5 1,2 0,0 1,7  - 

=  Henkilö-ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonta  kuivalla kesä-  tai  talvikelillä 

+  Kelin  kuiva  kesäkeli  0,0  -  0,0  -  0,0  

vaikutus märkä  kesäkeli  0,5  -  0,0  -  0,5  

vesisade  0,4  -  0,1  -  -0,3  
kevät/syyspakkanen  1,1  -  0,2  -  -0,4  

kuiva  talvikeli  0,0 0,0 0,0 0,0  - 
märkä/suolainen  0,1 -0,8 -0,5 -1,0  -  
liukas  talvikeli  0,0 -0,9 -0,4 -0,9  -  
lumisade  0,5 -1,3 -0,6 -1,0  - 
talvivesisade  0,0 -0,2 0,1 -0,4  - 
(talvituuli  -0,5 -1,2 0,0 -1,7 -) 

=  Henkilö-  ja  oakettiautojen nopeuksien keskihajonta  halutulla kelillä ________ 
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Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien  hajonta vähenee kuivasta  kesäkelistä 
hieman nopeusrajoitusalueella  120 km/h  vesisateen  ja  kevään  ja  syksyn 
pakkasten vaikutuksesta. Muilla nopeusrajoitusalueilla märällä kelillä, vesi- 
sateella  ja pakkaskelillä  hajonta  on  joko lähes sama kuin kuivalla kesäkelillä 

 tai  vähän kuivan  kelin  hajontaa suurempi. Kevät-  ja syyspakkasilla nopeuksi
-en  hajonta lisääntyy selvästi nopeusrajoitusalueella  80 km/h.  Märän kesäke -

lm,  vesisateen  ja pakkaskelin  aiheuttama muutos henkilö-  ja pakettiautojen 
 kuivan  kelin nopeuksien keskihajontaan  näkyy kuvasta  23.  

Kevät-  ja syyspakkasten  aiheuttama muutos verrattuna kuivan  kesäkelin 
keskihajontaan  on -0,4  -  +1,1 km/h.  Vesisateella  henkilö-ja pakettiautojen 
nopeuksien  hajonta muuttuu  -0,3  -  +0,4 km/h  kuivan  kelin hajonnasta.  Mä

-rän kesäkelin  vaikutus henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien hajontaan  on 
0  -  +0,5 km/h.  

muutos kuivan  kesäkelin hajonnasta,  km/h 
15 

0 .5  -- .---- 	 - 

I  
__ 	 ___ 

15  -- --- 	 ________ 

MÄPKÄ  KESÄ 	 KESASADE 	 KE/SY  PAKKANEN  

[_UBOkmTh  

Kuva  23:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  muutos ke-
sän eri keleilä muutoksena hajonnasta kuiva/ja kesäkelillä. 

Talvella  80 km/h  -talvinopeusrajoituksen  alueella  kelin  muuttuminen kuivasta 
talvikelistä märäksi, liukkaaksi, sateiseksi  tai  tuuliseksi  vähentää henkilö-  ja 
pakettiautojen nopeuksien  hajontaa. Teillä, joilla  on  ympärivuotinen nopeus-
rajoitus  80 km/h,  hajonta pienenee tuulisella talvikelillä. Lumisateella henkilö- 
ja pakettiautojen nopeuksien  hajonta näillä teillä  on  hieman suurempi kuin 
kuivalla talvikelillä. Ympärivuotisen  80 km/h  -nopeusrajoituksen  alueella hen-
kilö-  ja pakettiautojen nopeuksien  hajonta  on  märällä,  suolaisella talvikelillä, 
liukkaalla kelillä  ja vesisateella  lähes sama kuin kuivalla talvikelillä. 

Talvella henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien  hajonta  on  suurin kuivalla ke-
lillä myös teillä, joiden nopeusrajoitus  on  talveksi alennettu arvoon  100 km/h. 

 Ympärivuotisen  100 km/h  -nopeusrajoituksen  alueella nopeuksien hajonta 
vähenee märällä, suolaisella talvikelillä, liukkaalla kelillä  ja  lumisateella  ja  li-
sääntyy vähän vesisateella. 

Lumisateen  vuoksi henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien  hajonta muuttuu 
 -1,3  -  +0,5 km/h  kuivan  kelin hajonnasta. Märän,  suolaisen talvikelin vaiku- 

tus  on -1,0  -  +0,1 km/h,  vesisateen  vaikutus  on -0,4  -  +0,1 km/h,  hukkaan 
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talvikelin  -0,9 - 0 km/h  ja  tuulisen talvikelin vaikutus henkilö-  ja  pakettlautojen 
nopeushajontaan  on -1,7 - 0 km/h.  Kuvissa  24a  ja  24b on havainnollistettu 

 talven  kelien  vaikutusta henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien hajontaan  eri 
keleillä nopeusrajoitusluokittain. 

muutos kuivan  taMkelin hajonnasta,  km/h 

1.5 

0.5  

-.  

-_H  __ 	 _  

-2 	MAR/SU TALVi 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALVI  VESISADE 	TALVITUULI 

•ao km/h 0 80km/h talvirajoitu]  

Kuva  24a:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskthajonnan  muutos  kul- 
vasta kelistä  talven  eri keleillä  80 km/h -nopeusrajoitusalueiia.  

muutos kuivan  taMkelin hajonnasta,  km/h 

1.5 

0.5  - 	 - 	 -- 	 ---- -  

0  

- 

I_ 
___ 	_  

-1.5  - 	. 	 . 	 -- 

-2  
MARJSU  TALVI 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALVIVESISADE 	TALVITUULI 

•100km/h,  kaikki tiet  0 100 km/h  alennettu  talvi,mo-tie  

Kuva  24b:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  muutos kui-
vasta kelistä  talven  eri keleillä  100 km/h -nopeusrajoitusaluellla. 
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Kuva  25:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  laajalla  las-
kentamallilla  (3) ennustettujen nopeuksien keskihajontojen polk-
keamat havaituista.  

Taulukossa  22 on  esitetty malli henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien  keski-
hajonnan vaihtelusta eri viikonpäivä-  ja  valoisuustilanteissa  kesän  ja talven 

 keleillä.  Mallin  selitysaste  on 54 %. Taulukkoon 23 on  mallin  mukaan lasket-
tu  kelin  vaikutus keskihajontaan eri tilanteissa muutoksena hajonnasta  kul- 
valla  kesä-  ja  talvikelillä.  

Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien  hajonta  on  kesällä suurin valoisana 
arklaamuna vesisateella  ja  pimeänä arklaamuna märällä kelillä, jolloin  se on 
1,0 km/h  suurempi kuin kuivalla kelillä (taulukko  22).  Henkilö-  ja  pakettiauto-
jen nopeuksien hajonta  on  pienin valoisaan aikaan perjantai-  ja  sunnuntai- 
iltoina pakkasella. Silloin hajonta  on 3,7 km/h  pienempi kuin valoisana arki- 
aamuna kuivalla kelillä. Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien  hajonta  on  ke-
sällä suuri kaikilla keleillä arjen valoisan ajan päiväliikenteessä  ja 

 iltahämärässä.  

Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonta  lisääntyy kesän keleistä 
eniten  (+1,9 km/h) pakkaskelillä valoisana sunnuntaipäivänä  (taulukko  23).  
Arjen liikenteessä keskihajonta lisääntyy kuivan kesäkelin tilanteesta eniten 
märällä kelillä pimeänä arkiaamuna  (+1,1 km/h)  ja  vesisateen  vaikutuksesta 
valoisana arkiaamuna  (+1,0 km/h).  Henkilö-  ja  pakettiautojen keskihajonta 

 pienenee kuivan kesäkelin hajonnasta eniten kevät-  ja  syyspakkasilla  (-2,5 
km/h)  valoisaan aikaan perjantai-  ja  sunnuntai-iltana. Arkiaamuna pimeässä 
henkilö-  ja  linja-autojen keskihajonta vähenee vesisateen vaikutuksesta  0,9 
km/h.  

Talvella henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajonta  on  suurin valoi- 
san  arkiaamun  liikenteessä kuivalla kelillä, arkiaamun pimeässä lumisateella 

 ja  arkipäivän valoisaan aikaan vesisateella  (taulukko  22).  Henkilö-  ja paket
-tiautojen nopeuksien  hajonta  on  pienintä perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen valoi - 

san  ajan liikenteessä liukkaalla talvikelillä, märällä  ja  suolaisella kelillä  ja  lu-
misateessa  ja  pimeässä lumisateella. Näissä oloissa keskihajonta  on 1,7 - 
2,0 km/h  pienempi kuin valoisana arkiaamuna kuivalla kelillä. Hajonta  on 
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valoisan arkiaamun  liikenteessä lumisateella  1,5 km/h  pienempi kuin kuivalla 
kelillä.  

Talven keleistä  henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajontaa  pienen-
tää eniten lumisade arkiaamun valoisan ajan liikenteessä  (-1 ,5 km/h)  ja  kas-
vattaa vesisade pimeään aikaan perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen liikenteessä  
(+1,4 km/h)  (taulukko  23).  

Taulukko  22:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan  suppea 
laskentamalli  (4a). Keskihajonta valoisana arkiaamuna  kuiva!- 
Ja kelilä  kesällä  ja  talvella saadaan mallista tien nopeusrajoi-
tuksen  ja tietyypin  mukaan.  Kelin ja  valoisuuden vaikutus  on 

 esitetty muutoksena hajonnasta kuivalla kelillä. 

talvi-  120,  
Nopeusrajoitusluokka 	raj. 100 100 100 	talviraj.  100 

80 	80  tavall.  mol -tie 	mo-tie 	moottoritie 

Keskihajonta  kesällä  11,3 	-  12,5 11,5 12,3 12,1 

Keskihajonta  talvella  10,9 	8,3 12,1 11,0 11,9 13,5 

+ Keskihajonnan  muutos  (km/h)  eri tilanteissa kesän  ja talven keleillä 
arkiaamu,  perjantai-  ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta paiva  

valoisa pimeä 	valoisa hämärä valoisa 	pimeä valoisa 
Kuiva kesäkeli  0,0 	-0,1 0,2 0,7 -1,2 	-1,0 -0,8  
Märkä kesäkeli  -0,1 	1,0 0,1 0,8 -1,0 	-1,2 0,0 

Vesisade  1,0 	-1,0 0,3 0,2 -0,7 	-0,5 -0,5 

Kevätisyyspakk.  -0,3 	-  0,1 0,8 -3,7 	-0,7 1,1  

Kuiva talvikeli  0,0 	-0,1 -0,3 -0,3 -0,9 	-1,5 -0,8 

Märkä/suolainen  -0,3 	-0,2 -0,6 -1,1 -1,7 	-1,0 -1,4 

Liukastalvikeli  -0,5 	-0,3 -0,9 -1,1 -2,0 	-1,0 -0,8  

Lumisade  -1,5 	0,0 -0,9 -0,4 -1,7 	-1,7 -0,5 

Talvivesisade  -0,5 	-0,4 0,1 -0,1 -0,4 	-0,1 -1,0 

(Talvituuli  0,0 	-0,4 -0,6 -0,8 0,0 	-1,0 -1,4)  

=  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonta  valitussa tilanteessa  ja  
halutulla kelillä ______________ 
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Taulukko  23:  Henkilö-  ja pakettiautojen keskihajonnan  suppean laskenta- 
mallin  (4a)  mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus eri 
viikon päivä-  ja va/oisuustilanteissa  muutoksena keskihajon-
nasta kuiva/Ja kelillä.  

Nap.  hajonnan  muutos  (km/h)  eri  keleilla  verrattuna  kuivaan  kesä-  ja talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai -ja  sunnuntai 
työmatka  arkipäiva  arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa 
Märkä  kesäkeli  -0,1 1,1 -0,1 0,1 0,2 -0,2 0,8  
Vesisade  1,0 -0,9 0,2 -0,5 0,5 0,6 0,4  
Kevät/syyspakk.  -0,3  -  -0,1 0,1 -2,5 0,4 1,9  
Märkä/suolainen  -0,3 -0,2 -0,3 -0,9 -0,8 0,5 -0,6  
Liukastalvikeli  -0,5 -0,3 -0,6 -0,8 -1,1 0,5 0,0  
Lumisade  -1,5 0,1 -0,5 -0,1 -0,9 -0,2 0,3  
Talvivesisade  -0,5 -0,3 0,4 0,1 0,5 1,4 -0,2  
(Talvituuli  0,0 -0,4 -0,3 -0,6 0,8 0,6 -0,6) 
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Kuva  26:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksien keskihajonnan suppea/la 
laskentamallila  (4a) ennustettujen nopeuksien keskihajontojen 

 poikkeamat  ha  valt uista.  

7.3  Kuorma-autot 

Taulukossa  24 on  esitetty malli kuorma-autojen  nopeuksien keskihajonnan 
 vaihtelusta eri  viikonpäivä-  ja valoisuustilanteissa  kesän  ja talven keleillä  teil-

lä, joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h.  Mallin selitysaste  on 49  %. Taulukkoon 
 25 on  laskettu eri tilanteissa  kelistä  aiheutuva nopeuden  keskihajonnan 

 muutos verrattuna  hajontaan  kuivalla kesä-  ja talvikelillä.  Kuorma-autoliiken-
ne  on  viikonloppuisin vähäistä verrattuna arkeen, minkä vuoksi  vertailuissa 

 on  keskitytty  vain  arkiliikenteeseen.  

Kesän arkihikenteessä  kuorma-autojen  nopeuksien  hajonta  on  pienin  märäl - 
lä  kelillä pimeänä  arkiaamuna,  jolloin hajonta  on 3,9 km/h  pienempi kuin  
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valoisana arkiaamuna  kuivalla kelillä (taulukko  24).  Kuorma-autojen nopeus- 
hajonta  on  suurin kevät-  ja syyspakkasilla iltahämärässä,  jolloin  se on 1,3 
km/h  suurempi kuin valoisana arkiaamuna kuivalla kelillä. 

Kesän keleistä nopeuksien hajonta lisääntyy pakkaskelin vuoksi merkittä-
västi kuivan kesäkelin tilanteesta arjen iltahämärässä  (+1,6 km/h)  (taulukko  
25).  Märällä kesäkelillä  kuorma-autojen nopeuksien hajonta vähenee pimeä-
nä arkiaamuna huomattavasti  (-3,4 km/h)  kuivan  kelin hajonnasta. 

Talven arkiliikenteessä  kuorma-autojen nopeuksien hajonta  on  suurin lumi-
sateella pimeänä arkiaamuna  ja iltahämärässä  sekä arjen valoisan ajan päi-
väliikenteessä lumi-  ja vesisateella  (taulukko  24).  Näissä oloissa hajonta  on 
1,6  -  1,7 km/h  Suurempi kuin kuivalla talvikelillä valoisana arkiaamuna. Ha-
jonta  on  pienin vesisateessa valoisana arkiaamuna, jolloin  se on 2,7 km/h 

 pienempi kuin kuivalla talvikelillä.  

Talven keleistä  lumi-  ja vesisateella  kuorma-autojen nopeuksien keskihajon
-ta  pienenee valoisana arkiaamuna  2,3  -  2,7 km/h  kuivan talvikelin tilanteesta 

 ja  lisääntyy valoisana arkipäivänä  1,5 km/h  (taulukko  25).  

Taulukko  24:  Malli  (4b)  kuorma-autojen nopeuksien keskihajonnasta. Kes-
kihajonta valoisana arkiaamuna kuivalla kelillä kesällä  ja  tal-
vella saadaan mallista tien nopeusrajoituksen  ja tietyypin  mu-
kaan.  Kelin ja  valoisuuden vaikutus keskihajontaan  on  esitetty 
muutoksena hajonnasta valoisana arkiaam una kuivalla kelillä. 

talvirajoitus 
Nopeusrajoitusluokka  80 km/h 80 km/h  
Keskihajonta  kuivalla kesäkelillä  10,7  - 
Keskihajonta  kuivalla talvikelillä  10,2 6,2  

+ Keskihajonnan  muutos  (km/h)  eri tilanteissa kesän  ja talven  keleillä 
arkiaamu,  perjantai-  ja 	sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa 
Kuiva kesäkeli 	0,0 	-0,4 0,3 -0,3 -0,6 -2,1 0,6  

Märkä kesäkeli 	-0,2 	-3,9 -0,6 0,8 1,6 -0,7 -0,1  

Vesisade 	-0,8 	-1,9 0,8 -1,0 1,7 -0,5 -0,5  

Kevät/syyspakk. 	0,3 	-  0,4 1,3 -3,1 0,8 4,7  

Kuiva talvikeli 	0,0 	0,7 0,1 0,3 -0,5 -0,1 0,9  

Märkä/suolainen 	-0,9 	1,5 1,1 1,0 -0,6 0,3 1,7  

Liukastalvikeli 	0,1 	0,8 0,5 0,3 -0,9 1,3 3,0  

Lumisade 	-2,3 	1,7 1,6 1,7 -0,5 6,3 -0,1  

Talvivesisade 	-2,7 	-1,0 1,6 0,4 -3,2 0,1 2,2  

(Talvituuli 	-1,1 	2,7 -0,4 -0,4  -  -0,6 0,5)  
=  Kuorma-autojen nopeuksien keskihajonta valitussa tilanteessa  ja  halutulla 

kelillä _______________ 
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Taulukko  25:  Mallin  (4b)  mukaan laskettu ke/in keskimääräinen vaikutus 
kuorma-autojen nopeuksien keskihajontaan eri viikon päivä-  ja 
valoisuustilanteissa  muutoksena hajonnasta kuivalla kelillä. 

Nop. hajonnan  muutos  (km/h)  eri keleillä verrattuna kuivaan kesä-  ja  talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai-ja  sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa 
Märkä kesäkeli  -0,2 -3,4 -0,9 1,0 2,3 1,4 -0,6 
Vesisade  -0,8 -1,4 0,5 -0,7 2,4 1,7 -1,1 
Kevätisyyspakk.  0,3 -  0,1 1,6 -2,5 3,0 4,2 
Märkä/suolainen  -0,9 0,8 1,0 0,7 -0,1 0,3 0,8  
Liukas talvikeli  0,1 0,1 0,4 0,0 -0,4 1,4 2,0  
Lumisade  -2,3 1,0 1,5 1,4 -0,1 6,3 -1,0 
Talvivesisade  -2,7 -1,7 1,5 0,1 -2,7 0,1 1,2 
(Talvituuli  -1,1 1,9 -0,5 -0,7 -  -0,6 -0,4)  
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Kuva  27:  Kuorma-autojen keskihajonnan laskentamallilla  (4b)  ennustettujen 
nopeuksien keskihajontojen  poikkeamat havaituista.  

7.4  Linja-autot 

Taulukossa  26 on  esitetty malli linja-autojen  nopeuksien keskihajonnan  vaih-
telusta eri  viikonpäivä-  ja valoisuustilanteissa  kesän  ja talven keleillä  teillä, 
joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h.  Mallin selitysaste  on 44  %.  Viikonlopun 
linja-autoliikenne poikkeaa arjen liikenteestä; tässä  on  keskitytty  vain  arjen 
linja-autoliikenteeseen.  Mallin  mukaan  on  taulukkoon  27  laskettu eri tilanteis-
sa  kelistä  aiheutuva nopeuden  keskihajonnan  muutos verrattuna  hajontaan 

 kuivalla kelillä. 

Kesäaikana linja-autojen  nopeuksien keskihajonta  on  valoisana arkipäivänä 
pakkaskelilla  7,4 km/h  ja vesisateella iltahämärässä  5,1 km/h  suurempi kuin 

 valoisana arkiaamuna  kuivalla  kesäkelillä  (taulukko  26).  Linja-autojen  
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nopeuksien  hajonta  on  pieni kevät-  ja  syyspakkasilla iltahämärässä.  Linja- 
autojen  nopeuksien  hajonta  on  kuivalla kesä-  ja  talvikelillä  erityisen suuri pi-
meänä  arkiaamuna.  

Linja-autojen  nopeuksien  hajonta kasvaa kesän  keleistä  eniten pakkasella 
 valoisana arkipäivänä  (+6,1 km/h)  ja  vesisateella  arjen  iltahämärässä  (+4,4 

km/h)  (taulukko  27).  Linja-autojen  nopeuksien  hajonta pienenee kuivan  ke-
säkelin  tilanteesta eniten kevät-  ja  syyspakkasilla  arjen  iltahämärässä  (-2,6 
km/h).  

Talvella hajonta  on  suurin  valoisana arkiaamuna märällä  ja  suolaisella kelil-
lä,  2,1 km/h  suurempi kuin kuivalla kelillä (taulukko  26).  Linja-autojen  nope-
uksien  hajonta  on  pienin lumisateella  arkiaamuna.  

Linja-autojen  nopeuksien  hajonta kasvaa kuivasta  talvikelistä  eniten  märällä 
 ja  suolaisella kelillä  valoisana arklaamuna  (+2,1 km/h)  ja  arjen  iltahämärässä 

 (+1,5 km/h)  (taulukko  27).  Linja-autojen  nopeuksien  hajonta pienenee eniten 
lumisateella arjen  aamuliikenteessä  valoisaan aikaan  (-2,9 km/h).  

Taulukko  26:  Malli  (4c)  linja-autojen  nopeuksien keskthajonnasta. Kesktha-
jonta valo/sana arkiaam una  kuivalla kelillä kesällä  ja  talvella 
saadaan mallista tien  nopeusrajoituksen  ja tietyypin  mukaan. 

 Kelin ja  valoisuuden vaikutus  on  esitetty muutoksena  hajon-
nasta valoisana arkiaamuna  kuivalla kelillä.  

talvirajoitus 
Nopeusrajoitusluokka  80 km/h 80 km/h  
Keskihajonta  kuivalla  kesäkelillä  8,9  - 
Keskihajonta kuivallatalvikelillä  10,7 11,8  

+ Keskihajonnan  muutos  (km/h)  eri tilanteissa kesän  ja talven  keleillä 
arkiaamu,  perjantai-ja 	sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa 
Kuiva  kesäkeli  0,0 	1,9 1,3 0,7 1,1 -0,2 1,8  
Märka  kesäkeli  1,5 	-1,4 -0,6 3,7 -0,2 0,1 -1,4  
Vesisade  1,5 	-  0,0 5,1 0,5 -2,3 -2,3  
Kevät/syyspakk.  1,0 	-  7,4 -2,0 -0,3 1,2 -3,7  
Kuiva  talvikeli  0,0 	1,6 -0,6 -0,3 -1,2 -2,3 -1,6  
Märkä/suolainen  2,1 	1,1 -0,7 1,2 -6,4 -3,7 -1,7  
Liukas  talvikeli  -0,2 	-0,2 -0,4 -1,0 -1,7 -2,0 -0,1  
Lumisade  -2,9 	-2,7 -1,6 0,5 5,0 6,1 -6,9  

Talvivesisade  -1,3 	-0,5 0,6 -1,6 -6,9 -4,4 -1,0  

(Talvituuli  -0,9 	-4,9 0,3 -1,3  -  -6,4 0,5)  
=  Linja-autojen nopeuksien keskihajonta valitussa tilanteessa  ja  halutulla 

kelillä ________ 
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Taulukko  27:  Linja-autojen nopeuksien keskihajonnan laskentamallin  (4c) 
 mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus eri viikon päi-

vä-  ja  valoisuustilanteissa  muutoksena keskihajonnasta kui-
va//a keli/lä. 

Nop. hajonnan  muutos  (km/h)  eri  keleillä  verrattuna  kuivaan  kesä-  ja  talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai -ja  sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa  
Märkäkesäkeli  1,5 	 - -1,9 3,1 -1,2 0,3 -3,2  
Vesisade  1,5 	 - -1,2 4,4 -0,6 -2,1 -4,1  
Kevätlsyyspakk.  1,0 	 - 6,1 -2,6 -1,3 1,4 -5,5  
Märkä/suolainen  2,1 	-0,5 -0,2 1,5 -5,2 -1,4 -0,2  
Liukastalvikeli  -0,2 	-1,9 0,2 -0,7 -0,5 0,3 1,5  
Lumisade  -2,9 	 - -1,0 0,8 6,2 8,4 -5,3  
Talvivesisade  -1,3 	-2,2 1,1 -1,2 -5,8 -2,1 0,6  
(Talvituuli  -0,9 	-6,5 0,9 -1,0  -  -4,1 2,1)  

Kuva  28:  Linja-autojen nopeuksien keskihajonnan laskentamallilla  (4c) en
-nustettujen nopeuksien keskihajontojen  poikkeamat havaituista. 
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8  NOPEUSRAJOITUKSEN YLITTÄNEIDEN  OSUUKSIEN 
 TARKASTELUT  

8.1  Laskentamallit  yleisessä muodossa 

Kaikille  ajoneuvoryhmille  laadittiin suppeat mallit selittämään sitä  nopeusra-
joituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuuden vaihtelua, jo-
ka johtuu  kelistä  ja  valoisuudesta. Henkilö-  ja  pakettiautoille  laadittiin lisäksi 
toinen, laaja malli. 

Henkilöautojen  ylitysprosentteja  käsittelevä laaja malli  (5)  ennustaa nopeus- 
rajoitusalueella  100 km/h  nopeuden  110 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  paketti- 
autojen osuuden  ja  nopeusrajoitusalueella  80 km/h  nopeuden  90 km/h  ylittä-
neiden  osuuden kaikesta henkilö-  ja  pakettiautoliikenteestä.  Mallista saa-
daan  nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen 

 osuus  valoisana arkiaamuna  kuivalla kelillä  ja  kolmen  kesäkelin  ja  neljän  taI-
vikelin  aiheuttama muutos tähän osuuteen.  Ylitysprosentti  eri tilanteissa kui-
valla kelillä määräytyy tien  nopeusrajoituksen, tietyypin, tievalaistuksen  ja 

 tien liikenteen kausi-,  viikonpäivä-  ja  tuntivaihtelutyyppien  mukaan. 

Suppea malli  (6) on  samanmuotoinen henkilöautoilla nopeusrajoitusalueella 
 80  ja  100 km/h  ja  kuorma-  ja  linja-autoilla  nopeusrajoituksella  80 km/h. Tien 

 nopeusrajoituksen, tietyypin  ja  liikenteen  viikonpäivä-  ja  tuntivaihteluiden  pe-
rusteella  määritetään ylitysprosentit valoisan arkiaamun  kuivalla kelillä.  Kelin 
ja  valoisuuden vaikutus esitetään eri  viikonpäivä-,  valoisuus-  ja  kelitilantei

-den  yhdistelmien aiheuttamana muutoksena  valoisan arkiaamun  kuivan  ke-
lm  tilanteeseen.  

Nopeusrajoituksen  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa  ylittäneiden 
 määrä ei ole  normaalijakautunut.  Tilanteita, joissa  nopeusrajoituksen ylittä-

neitä  on  vähän  tai  nopeusrajoitusta  ei  ylitetä  lainkaan,  on  paljon. Sellaisia ti-
lanteita taas  on  vähän, joissa  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittänei

-den  osuus  on  suuri. Negatiivisia  ylitysprosentin  arvoja ei ole lainkaan. Malli 
 on  kuitenkin tehty  varianssianalyysillä,  jossa oletetaan aineiston olevan  nor

-maalijakautunut.  Aineisto olisi saatu  muokattua  lähemmäs  normaalijakau
-maa  neliöjuuri-  tai  logaritmimuunnoksella.  Muunnos olisi parantanut  mallin 

 selitysastetta,  mutta  mallin  tulkinta  ja  käyttö olisivat  muunnoksen  vuoksi vai
-keutuneet.  Tästä syystä päädyttiin käyttämään aineistoa  korjaamattomana. 

 Aineiston jakauman  vinouden  takia malli voi antaa negatiivisen  ylitysprosen
-tin  arvon tilanteessa, jossa  se  todellisuudessa  on  nolla.  

Varianssianalyysillä laaditun nopeusrajoituksen  vähintään kymmenellä kilo-
metrillä tunnissa  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen  osuuden laskenta - 
mallin  yleinen muoto  on  seuraava:  

Ylitysprosentti = I3nt + I3nty + I3nva +  I-3ka + 1 vi+  3 u +  Pnvu + I3nk +  c, 	(5)  

missä  
c 	virhetermi,  c  -  N  (  0,o  ) 

Parametrit  1  määräytyvät  luokiteltujen  muuttujien voimassa olevien ehtojen 
mukaan.  Parametrien  arvot määritellään seuraavien muuttujien eri luokille:  
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nt 	Nopeusrajoitusluokka  ja  tilanne yhdessä: seitsemän erilaista  vii - 
konpäivä -valoisuus yhdistelmää  ja  viisi  nopeusrajoitusluokkaa. 
Nopeusrajoitusluokka  ja  tietyyppi:  tavallinen  2-kaistainen  tie, 

 moottoriliikenne-  tai  moottoritie.  
I3nva Nopeusrajoitusluokka  ja  tievalaistuksen  olemassaolo:  kyllä  tai  ei.  

1ka 	Tienkohdan liikenteen  kausivaihteluluokka:  viisi luokkaa.  
Pv 	Tienkohdan liikenteen  viikonpäivävaihteluluokka:  neljä luokkaa. 

Tienkohdan liikenteen  tuntivaihteluluokka:  neljä luokkaa. 
 Nopeusrajoitusluokka  ja  vuodenaika:  kesä  tai  talvi. 

 Nopeusrajoitusluokka  ja  keli yhdessä: neljä  kesäkeliä  ja  viisi 
 talvikeliä.  

Muuttujien tarkka luokittelu esitetty luvussa  3.3.4.  Laajan  mallin  parametrien 
 arvot  on  esitetty taulukossa  28.  Liitteeksi  7 on  taulukoitu  kaikkien ajoneuvo- 

ryhmien  nopeusrajoituksen ylitysprosentteja  eri valoisuus-  ja  kelitilanteissa.  

Seuraavana  on  esitetty  ylitysprosenttien suppeamman laskentamallin  ylei-
nen muoto. Malli soveltuu henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajon-
nan  laskemiseen teillä, joilla nopeusrajoitus  on 80 km/h tai 100 km/h.  Malli 
soveltuu myös kuorma-autojen  ja  linja-autojen  ylitysprosenttien  laskemiseen 
sellaisilla teillä, joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h  ja talven  ylitysprosenttien 

 laskemiseen teillä, joilla  on  talveksi alennettu  80 km/h  -nopeusrajoitus.  

Ylitysprosentti = 	+ 3vu  + I3vi i3tu + Ptk +  E n 	 (6)  

missä  
virhetermi, -  N  (  0,2  ) 

Parametrit  1  määräytyvät  ajoneuvoryhmän  ja  luokiteltujen  muuttujien voi-
massa olevien ehtojen mukaan.  Parametrien  arvot määritellään ajoneuvo

-luokittain  seuraavien muuttujien eri luokille:  

Nopeusrajoitusluokka  ja  tietyyppi  yhdessä: tavallinen  kaksikais-
tainen  tie,  moottoriliikenne-  tai  moottoritie  ja  viisi  nopeusrajoi-
tusluokkaa.  

13 	Vuodenaika:  kesä  tai  talvi.  
13 	Tienkohdan liikenteen  viikonpäivävaihteluluokka:  neljä luokkaa.  

I3tu 	Tienkohdan liikenteen  tuntivaihteluluokka:  neljä luokkaa.  

ft 	Tilanne  ja  keli yhdessä: seitsemän  viikonpäivä -valoisuus tilannet- 
ta, neljä  kesäkeliä  ja  viisi  talvikeliä.  

Suppean  mallin  parametrien  arvot kullakin  ajoneuvoryhmällä  on  esitetty tau-
lukoissa  2  (malli  6a), 31  (malli  6b)  ja  33  (malli  6c).  

Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen 
 osuuden laaja  ja  suppea laskentamalli saattavat tuottaa hieman erilaisia tu-

loksia. Laajaa mallia käytetään, kun halutaan laskea tietyn tilanteen kuivan 
 kelin  perustaso tienkohdassa,  jonka ominaisuudet tunnetaan.  Kelin  vaikutus 

saadaan mallista  nopeusrajoitusluokan  mukaan. Suppealla mallilla lasketaan 
tunnetun tienkohdan kuivan  kelin  keskimääräinen  perustaso  ja  siihen  kelistä 

 aiheutuva muutos tilanteen mukaan.  
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8.2  Henkilö-ja  pakettiautot 

Taulukossa  28 on  esitetty malli nopeusrajoituksen vähintään  10 km/h ylittä-
neiden  henkilö-  ja pakettiautojen  osuuden ennustamiseksi.  Mallin selitysaste 

 on 86%.  

Taulukko  28: Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h ylittäneiden  henkilö-  ja 
pakettiautojen  osuuden laaja laskentamalli  (5). Kuiva/ja kelilä 
nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h ylittäneiden  ajoneuvo- 
jen osuus  on  tilannetta, tietä, 	liikenteen vaihtelutyyppejä  ja  
vuodenaikaa koskevien tekjöiden  summa.  Lisäämällä tähän  
kelin  vaikutus saadaan ylitysprosentti  ko.  kelillä. 

Nopeusrajoituksen väh.  10  kmlh ylittäneiden  henkilö-ja  pakettiautojen  osuus  

Nopeusrajoitusluokka,  km/h 80 	talviraj.  100  talviraj. 	120 
80 100  

Lähtäarvo arkiaamu,valoisa  18,8 47,6 -0,6 32,0 	-  
valitaan  arkiaamu,  pimeä  16,5 23,1 -2,6 -5,0 	-  
nopeus- arkipäivä, valoisa  12,8 33,2 -3,1 7,7 	- 
rajoituksen  arjen  iltahämärä  12,2 26,7 -1,6 7,7 	-  
ja pe/su -ilta, valoisa  10,7 26,7 -3,8 15,8 	-  
tilanteen  pe/su-ilta, pimeä  7,0 17,7 -5,2 -5,7 	-  
mukaan  sunn.päivä,  valoisa  20,3 36,0 -2,0 7,9 	- 
-  keskimäärin  14,1 30,1 -2,7 8,6 	- 
+ Tietyyppi  moottoritie  - -  4,8 4,8 	-  

moottoriliikennetie  - -  4,0  - 	- 
+ Tievalaistus  ei valaistusta  -9,4 0,0 0,0 0,0 	-  

on  valaistus  0,0  -  -5,6  - 	- 
+  Kausi- tasainen liikenne  -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 	-  

vaihtelu- alentunut  kesäliik.  4,0 4,0 4,0 4,0 	-  
luokka kohonnut  kesäliik.  6,3 6,3 6,3 6,3 	- 

kesäliikennepiste  7,7 7,7 7,7 7,7 	- 
lomaliikennepiste  0,0 0,0 0,0 0,0 	- 

+ Viikonpäivä- arki/perjantaipiste  4,6 4,6 4,6 4,6 	-  
vaihtelu  arki/viikonloppupiste  -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 	-  
luokka  vkl/perjantaipiste  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 	- 

viikonloppupiste  0,0 0,0 0,0 0,0 	- 
+  Tunti-  työmatkapiste  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 	-  

vaihtelu-  kehäm. työmatkapiste  -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 	-  
luokka  ositt. työmatkapiste  5,9 5,9 5,9 5,9 	- 

iltapäiväpiste  0,0 0,0 0,0 0,0 	- 
+ Vuodenaika  kesä  12,7  -  7,6  - 	-  

talvi  3,6 12,0 1,9 14,5 	- 
= Ylitysprosentti  kuivalla kesä-  tai  talvikelillä  
Kelin  kuiva  kesäkeli  0,0 0,0 0,0 0,0 	-  
vaikutus märkä  kesäkeli  0,4  -  -0,3  - 	- 

vesisade  -2,0  -  -3,9  - 	- 
kevätJsyyspakkanen  0,1  -  1,0  - 	-  
kuiva  talvikeli  0,0 0,0 0,0 0,0 	- 
märkä/suolainen  -3,6 -11,9 -2,2 -5,1 	- 
liukastalvikeli  -3,4 -15,9 -2,4 -9,6 	-  
lumisade  -6,0 -20,1 -3,5 -10,3 	- 
talvivesisade  -1,1 -8,3 -1,9 -1,3 	- 
(talvituuli  -3,6 -12,0 -1,9 -14,5 	-) 

= Ylitysprosentti  halutulla kelillä  
Jos  malli antaa negatiivisen  ylitysprosentin  arvon,  se on  todellisuudessa  nolla. 
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Kesällä  nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen 
 osuus poikkeaa kuivasta kelistä merkittävästi  vain  vesisateella: nopeusrajoi-

tuksen  kymmenellä kilometrillä tunnissa ylittäneiden henkilö-  ja  pakettiauto-
jen osuus pienenee vesisateella  2,0  -  3,9  %.  Kuvassa  29 on  esitetty kesän 
kelien aiheuttama muutos nopeusrajoituksen  10 km/h  kuivalla kesäkeliHä 
ylittäneiden henkilö-  ja  pakettiautojen  osuuteen. 

nopeusrajoituksen  10  kmlh ylitthneklen  osuuden muutos  
2  

MARKA KESAKELI 	 VESISADE 	 KEVAT/SYYSPAKKANEN 

[ 

U8OkmThD1OOkmJ  

Kuva  29: Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h ylittäneiden  henkilö-  ja  pa-
kettiautojen  osuuden muutos kesän eri keleillä muutoksena osuu-
desta ku/va/Ia kesäkelillä. 

Talvella  kelin  huonontumisen  takia nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden 
 osuus vähenee enemmän talveksi alennetuilla  80  ja  100 km/h  -nopeusrajoi-

tuksilla  kuin ympärivuotisten nopeusrajoitusten alueella. Nopeusrajoituksen 
ylittäneiden osuus kuivalla kelillä  on  suurempi teillä, joiden nopeusrajoitus  on 

 alennettu talveksi, kuin teillä, joiden nopeusrajoitus  on  ympäri vuoden sama. 
 Talven  keleistä  lumisade  ja  liukas keli vähentävät eniten nopeusrajoituksen 

vähintään  10 km/h  ylittäneiden  osuutta. 

Lumisateella nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiauto-
jen osuus pienenee  3,5  -  20,1  %  kuivasta ke!istä. Liukkaan talvikelin vaiku-
tuksesta ylitysprosentti pienenee  2,4  -  15,9  %. Märällä,  suolaisella kelillä yli-
tysprosentti  on 2,2  -  11,9  %  pienempi kuin kuivalla kelillä. Vesisateen vaiku-
tuksesta ylitysprosentti vähenee  1,1  -  8,3  %  kuivasta kelistä. Kuvissa  30a  ja 

 30b on  kuvattu  talven  keleistä  aiheutuvia nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittä-
neiden  henkilö-  ja  pakettiautojen  osuuden muutoksia kuivan  kelin  tilanteesta. 
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nopeusrajoftuksen  10 kmlh ylttäneiden  osuuden muutos  

Jii!  J 
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 MARI<AISUOL  TALVI 	LIUKAS TALVI 	LUMISADE 	TALV1VESISADE 	TALVITUUU 

•BokmmDftOkmFhtalvirajoitus  

Kuva  30a:  Nopeusrajoituksen  80 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä 
tunnissa ylittäneiden henkilö-  ja  pakettiautojen  osuuden muutos 
kuivasta kelistä  talven  eri keleillä. 

nop.u,ajoI**1.n  10 ImVh yIItInSIdsn oiwden musEoS  
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UlOOkrMlDlOOkm/halecflettutaM  I  

Kuva  30b.  Nopeusrajoituksen  100 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä 
tunnissa ylittäneiden henkilö-  ja  pakettiautojen  osuuden muutos 
kuivasta kelistä  talven  eri keleillä.  
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Kuva  31:  Henkilö-  ja  pakettiautojen  laajalla ylitysprosentin laskentamallilla  
(5)  ennustettujen ylitysprosenttien  poikkeamat  hava  ituista. 
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Taulukossa  29 on  esitetty malli nopeusrajoituksen  10 km/h ylittäneiden  hen-
kilö-  ja  pakettiautojen  osuuden vaihtelusta eri viikonpäivä-  ja  valoisuustilan-
teissa  kesän  ja talven  keleillä.  Mallin  selitysaste  on 72 %.  Mallin  mukaan las-
kettu  kelin  keskimääräinen vaikutus ylitysprosenttiin eri tilanteissa verrattuna 
ylitysprosenttiin kuivalla talvi-  ja  kesäkelillä  on  esitetty taulukossa  30.  

Taulukko  29:  Suppea ma/li  (6a) nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h ylittä-
neiden  henkilö-  ja pakettiautojen  osuudesta. Ylitysprosentti 
valoisana arkiaamuna kuiva/ja keli/lä kesällä  ja  talvella saa-
daan rna/lista tien nopeusrajoituksen  ja tietyypin  mukaan.  Ke-
lm  ja va/oisuuden  vaikutus  on  esitetty muutoksena ylityspro-
sentista valoisana arkiaam una kuiva/ja ke/illä. 

talvi-  120,  
Nopeusrajoitusluokka 	raj. 	100 	100 	100 	talviraj.  100 

80 	80 	tavaN. 	mol -tie 	mo -tie 	moottoritie  
Lähtäarvo  kesällä 	28,8 	- 	17,3 	20,1 	22,9 - 
Lähtäarvotalvella 	28,7 	51,5 	17,2 	20,0 	22,8 40,6 
+ Viikonpäivävaihtelu- 	arki/perjantaipiste 	-2,7  

luokka 	 arki/viikonloppupiste 	-4,1 
vkl/perjantaipiste 	1,0 
viikonloppupiste 	0,0 

+ Tuntivaihtelu- 	työmatkapiste 	 -5,3  
luokka 	 kehäm. työmatkapiste 	-2,2 

ositt. työmatkapiste 	-3,1 
iltapäiväpiste 	 0,0 

= Nopeusrajoituksen väh.  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-ja  pakeftiautojen  
osuus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä valoisana arkiaamuna 

+ Ylitysprosentin  muutos kesän  ja talven  keleillä 
arkiaamu, 	 perjantai-  ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä 	arki-ilta 	sunnuntai-ilta päivä 

valoisa 	pimeä 	valoisa 	hämärä 	valoisa 	pimeä valoisa 
Kuiva kesäkeli 	0,0 	-0,1 	-5,0 	0,4 	-5,9 	-6,5 -3,4  
Märkä kesäkeli 	0,3 	0,9 	-5,4 	-1,5 	-6,3 	-8,0 0,3 
Vesisade 	-3,1 	1,4 	-6,9 	-6,7 	-9,3 	-9,3 -3,0 
Kevätisyyspakk. 	-1,7 	- 	-7,0 	-2,1 	- 	-7,2 9,4  
Kuiva talvikeli 	0,0 	-12,1 	-7,3 	-9,1 	-4,7 	-15,4 -5,3 
Märkä/suolainen 	-2,8 	-15,6 	-11,3 	-13,3 	-10,9 	-16,9 -10,3 
Liukastalvikeli 	-5,4 	-13,6 	-13,1 	-15,7 	-18,4 	-18,5 -11,3  
Lumisade 	-5,0 	-17,9 	-16,6 	-17,2 	-17,1 	-27,7 -10,5 
Talvivesisade 	-4,2 	-15,3 	-7,2 	-10,3 	-9,2 	-16,0 -8,6 
(Ta/vituuli 	-8,3 	-11,9 	-11,8 	-10,6 	-6,4 	-13,7 -15,8)  

= Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-ja  paketti- 
autojen osuus valitussa tilanteessa  ja  halutulla kelillä  

Jos  malli antaa negatiivisen ylitysprosentin arvon,  se on  todellisuudessa  nolla.  
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Kesällä  nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiautojen 
 osuus  on  pienin  vesisateella  perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen liikenteessä  ja 

 suurin  valoisana sunnuntaipäivänä  kevät-  ja  syyspakkasilla  (taulukko  29).  
Nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuus  on  arkipäivän 

 valoisana  aikana  ja  perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen liikenteessä pieni kaikilla 
kesän  keleillä  muihin tilanteisiin verrattuna. 

Kesän keleistä ylitysprosenttia  pienentää eniten  vesisade  arjen  iltahämärällä  
(taulukko  30).  Nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja  pakettiau-
tojen  osuus  on  pimeänä  arkiaamuna märällä kesäkelillä  ja  vesisateella  suu-
rempi kuin kuivalla  kesäkelillä.  

Talvella  nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuus  on  suu-
rin  valoisan arkiaamun työmatkaliikenteessä  ja  pienin perjantai-  ja  sunnun-
tai-illan pimeään aikaan lumisateella (taulukko  29).  

Nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  ajoneuvojen osuus pienenee kuivan  
talvikelin  arvosta eniten lumisateella  ja  liukkaalla  talvikelillä  (taulukko  30). 

 Lumisateen  vaikutus  ylitysprosenttiin  on  suurin perjantain  ja  sunnuntain ilta- 
liikenteessä. Liukkaan  talvikelin  vuoksi  ylitysprosentti  pienenee kuivan  kelin 

 tasosta eniten perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen valoisaan aikaan. 

Taulukko  30:  Mallin  (6a)  mukaan laskettu  kelin  keskimääräinen vaikutus 
nopeusrajoituksen  80 km/h tai 100 km/h  vähintään kymmenel-
lä kilometrillä tunnissa ylittäneiden henkilö -ja  pakettiautojen 

 osuuteen eri viikonpäivä-  ja  valoisuustilanteissa  muutoksena 
ylitysprosentista kuivalla kelillä. 

Ylitysprosentin  muutos eri  keleillä  verrattuna  kuivaan  kesä-  ja  talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai-ja  sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa  
Märka  kesäkeli  0,3 1,1 -0,4 -1,8 -0,3 -1,5 3,7  
Vesisade  -3,1 1,6 -1,9 -7,1 -3,4 -2,7 0,5  
Kevät/syyspakk.  -1,7  -  -2,0 -2,5 -14,7 -0,7 12,8  
Märkä/suolainen  -2,8 -3,5 -4,0 -4,2 -6,2 -1,5 -5,0  
Liukastalvikeli  -5,4 2,0 -5,8 -6,7 -13,7 -3,1 -6,0  
Lumisade  -5,0 -4,3 -9,3 -8,2 -12,4 -12,3 -5,2  
Talvivesisade  -4,2 2,6 0,1 -1,2 -4,5 -0,6 -3,4  

(Talvituuli  -8,3 3,4 -4,5 -1,6 -1,7 1,7 -10,6)  
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Kuva  32:  Henkilö-  ja pakettiautojen nopeusrajoituksen  ylitys prosentin  sup-
peal/a laskentamallila (6a) ennustettujen ylitysprosenttien  poik-
keama  havaituista.  

8.3  Kuorma-autot 

Taulukossa  31 on  esitetty malli nopeusrajoituksen vähintään  10 km/h  ylittä-
neiden  kuorma-autojen osuuden vaihtelusta eri viikonpäivä-  ja  valoisuusti-
lanteissa  kesän  ja talven  keleillä.  Viikonlopun kuorma-autoliikennettä  on  vä-
hän arkeen verrattuna. Vertailuissa onkin keskitytty  vain  arjen kuorma -auto-
liikenteeseen. Malliin  on  otettu  vain  tiet, joiden nopeusrajoitus  on  joko ympä-
rivuotisesti  tai  talvisin  80 km/h  eikä siten ole kuorma-autojen ajoneuvokoh-
taista nopeusrajoitusarvoa korkeampi.  Mallin  selitysaste  on 66  %.  Taulukos-
sa  32 on  esitetty  mallin  mukaan laskettu  kelin  vaikutus ylitysprosenttiin eri 
tilanteissa verrattuna kuivan kesä-  ja  talvikelin  tasoon. 

Nopeuden  90 km/h  ylittaneiden  kuorma-autojen osuus  on  kesällä suurin kui-
valla kelillä pimeänä arkiaamuna  (taulukko  31).  Nopeusrajoituksen  vähin-
tään  10 km/h  ylittäneiden  kuorma-autojen osuus  on  kesällä pienin arki- 
aamun pimeään aikaan märällä kelillä  ja  arjen iltahämärässä kevät-  ja 

 syyspakkasilla. 

Ylitysprosentti  pienenee kuivasta  talvikelistä  eniten vesisateella valoisana 
arklaamuna  (taulukko  32).  Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden 

 kuorma-autojen osuus  on  kuivan kesäkelin tasoa korkeampi märällä kelillä 
arkipäivän valoisaan aikaan  ja  iltahämärässä.  

Talvella nopeuden  90 km/h  ylittäneiden  kuorma-autojen osuus  on  suurin kui-
valla talvikelillä valoisana arkiaamuna  (taulukko  31).  Ylitysprosentti  on  pienin 
lumisateella arjen iltahämärässä  ja  talvivesisateella  pimeänä arkiaamuna. 

Nopeusrajoituksen  10 km/h  ylittäneiden  kuorma-autojen osuus poikkeaa 
osuudesta kuivalla  talvikelilä  eniten lumisateella arjen iltahämärässä  ja va

-loisana arkiaamuna vesisateella  (taulukko  32). 
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Taulukko  31:  Malli  (6b)  nopeusrajoituksen  80 km/h  vähintään kymmenellä 
kilometrillä tunnissa  ylittäneiden  kuorma-autojen osuudesta. 

 Ylitysprosentti  kesällä  ja  talvella  valoisana arkiaamuna  kuival-
la kelillä saadaan mallista tien  nopeusrajoituksen  ja  tietyypin 

 mukaan.  Kelin ja  valoisuuden vaikutus  on  esitetty muutokse-
na  ylitysprosentista valoisana arkiaamuna kuiva/ja  kelillä.  

talvirajoitus  
Nopeusrajoitus,  km/h 80 80  
Lähtöarvo kesäUä  20,3 - 
Lähtöarvo  talvella  18,0 8,4 
+ Viikonpäivävaihteluluokka arki/perjantaipiste  -4,7 

arki/vilkonloppupiste  17,4 
vkl/perjantaipiste  7,3 
viikonloppupiste  0,0 

+ Tuntivaihteluluokka työmatkapiste  -9,4 
kehäm. työmatkapiste  -3,8 
ositt. työmatkapiste  0,0 
iltapäiväpiste  0,0 

= Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  kuorma-autojen 
osuus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä valoisana arkiaamuna 

+ Ylitysprosentin  muutos eri tilanteissa kesän  ja talven  keleillä 
arkiaamu, perjantai-ja  .  sunnuntai 
työmatka arkipäivä 	arki-ilta 	sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa 	hämärä 	valoisa 	pimeä valoisa 
Kuiva  kesäkeli 	0,0 	1,6 -3,6 	-2,8 	-3,4 	-3,4 -2,5  
Märkä  kesäkeli 	-1,7 	-6,9 -2,0 	-1,1 	-2,4 	8,7 2,0 
Vesisade 	-6,0 	-  -4,5 	-5,3 	-3,8 	-12,6 4,8 
Kevätlsyyspakk. 	-1,2 	-  -5,1 	-6,4 	-5,4 	-2,8 8,4 
Kuivatalvikeli 	0,0 	-6,7 -3,2 	-5,2 	-3,9 	-9,3 1,0 
Märkä/suolainen 	-1,7 	-8,5 -5,5 	-9,3 	-6,2 	-14,3 2,7 
Liukastalvikeli 	-5,2 	-7,9 -6,1 	-9,3 	-9,3 	-12,0 -3,8  
Lumisade 	-4,9 	-10,8 -6,9 	-13,3 	-14,1 	-17,8 -4,2 
Talvivesisade 	-6,3 	-12,0 -4,6 	-9,1 	-13,3 	-14,9 -10,4 
(Talvituuli 	-2,4 	-4,6 -5,7 	-7,8 	- 	-8,6 -8,6) 

= Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  kuorma-autojen osuus 
valitussa tilanteessa halutulla kelillä  

Jos  malli antaa negatiivisen  ylitysprosentin  arvon,  se on  todellisuudessa  nolla.  
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Taulukko  32:  Mallin  (6b)  mukaan laskettu  kelin  vaikutus  nopeusrajoituksen 
 80 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa  ylittänei-

den  kuorma-autojen osuuteen eri viikon päivä-  ja  valoisuusti-
lanteissa  muutoksena ylitys prosentista kuivalla kelillä.  

Ylitysprosentin  muutos eri keleillä verrattuna kuivaan kesä-  ja talvikellin 
arkiaamu, 	 perjantai -ja 	sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä arki-ilta 	sunnuntai-ilta 	päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä 	valoisa  
Märka kesäkeli  -1,7 -8,5 1,6 1,7 1,0 12,1 4,4 
Vesisade  -6,0 -  -0,9 -2,5 -0,4 -9,2 7,3 
Kevät/syyspakk.  -1,2 -  -1,5 -3,6 -2,0 0,6 10,9 
Märkä/suolainen  -1,7 -1,8 -2,3 -4,1 -2,3 -5,0 1,7 
Liukastalvikeli  -5,2 -1,2 -2,9 -4,0 -5,4 -2,8 -4,8  
Lumisade  -4,9 -4,1 -3,7 -8,1 -10,2 -8,5 -5,2 
Talvivesisade  -6,3 -5,3 -1,4 -3,9 -9,4 -5,6 -11,5 
(Talvituuli  -2,4 2, 1 -2,5 -2,6 -  0,7 -9,6) 

Kuva  33:  Kuorma-autojen  nopeusrajoituksen ylitysprosentin laskentamallil
-la (6)  ennustettujen ylitysprosenttien  poikkeama  havaituista. 

8.4  Linja-autot 

Taulukossa  33 on  esitetty malli  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittä-
neiden  linja-autojen osuuden vaihtelusta eri  viikonpäivä-  ja  valoisuustilan-
teissa  kesän  ja talven  keleillä. Vertailuissa  on  keskitytty arjen linja -autoliiken-
teeseen.  Linja-autojen  ajoneuvokohtainen  nopeusrajoitus  on  ajoneuvon iän 

 ja  varustelun mukaan joko  80 km/h tai 100 km/h.  Malliin  on  otettu  vain  tiet, 
joiden nopeusrajoitus  on  joko ympärivuotinen  tai  talvirajoitus  80 km/h  eikä 

 nopeusrajoitusarvo  siten ole korkeampi kuin linja-autojen  ajoneuvokohtaiset 
nopeusrajoitukset.  Mallin  selitysaste  on 54  %. Taulukkoon  34 on  laskettu eri 
tilanteissa  kelistä  aiheutuva  ylitysprosentin  muutos verrattuna  ylitysprosent

-tim  kuivalla kelillä.  
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Taulukko  33:  Malli  (6c) nopeusrajoituksen 80 km/h  vähintään kymmenellä 
kilometrillä tunnissa ylittäneiden linja-autojen osuudesta. Yli-
tys prosentti kesällä  ja  talvella valoisana arkiaam una kuivalla 
kelillä saadaan mallista tien nopeusrajoituksen  ja lIIkenteen 
vaihtelutyyp p/en  mukaan.  Kelin ja  valoisuuden vaikutus  on 

 esitetty muutoksena ylitys prosentista valo/sana arkiaamuna 
kuivalla kelillä. 

talvirajoitus  
Nopeusrajoitus,  km/h 	 80 80  
Lähtöarvo  kesällä 	 27,7 - 
Lähtöarvo  talvella 	 27,4 36,8 
+ Viikonpäivävaihteluluokka 	arki/perjantaipiste  -9,1 

arki/viikonloppupiste  -1,1 
vkl/perjantaipiste  -5,5 
viikonloppupiste  0,0 

+ Tuntivaihteluluokka 	työmatkapiste  -13,4 
kehäm. työmatkapiste  5,1 
ositt. työmatkapiste  0,0 
iltapäiväpiste  0,0 

= Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  linja-autojen 
osuus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä valoisana arkiaamuna 

+ Ylitysprosentin  muutos eri tilanteissa kesän  ja talven  keleillä 
arkiaamu, . 	. 	.  perjantai-ja  sunnuntai 
työmatka 	arkipäivä 	arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä 	valoisa 	hämärä valoisa 	pimeä valoisa 
Kuiva  kesäkeli 	0,0 	-1,9 	-1,4 	2,8 -0,7 	-3,8 1,5  
Märkä  kesäkeli 	-7,5 	- 	-4,8 	7,0 -0,4 	0,2 16,4 
Vesisade 	-17,6 	- 	-3,8 	16,6 -18,9 	-21,8 6,9 
Kevätlsyyspakk. 	-8,7 	- 	3,7 	-4,3 0,0 	15,9 -9,5  
Kuiva  talvikeli 	0,0 	-12,8 	-2,7 	-6,4 1,9 	-2,7 -1,7 
Märkä/suolainen 	-5,1 	-18,3 	-4,9 	-9,8 -27,2 	-22,1 -10,0 
Liukastalvikeli 	-4,8 	-10,4 	-7,7 	-13,2 -1,6 	-13,0 -4,4  
Lumisade 	-6,0 	- 	-13,7 	-25,1 -34,1 	-25,5 -22,6 
Talvivesisade 	4,0 	-23,2 	-4,7 	-17,1 -18,4 	-14,1 -18,9 
(Talvituuli 	-6,0 	-14,9 	-20,6 	3,8  - 	-14,1 0,2)  

= Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  linja-autojen osuus 
valitussa tilanteessa  ja  halutulla kelillä  

Jos  malli antaa negatiivisen  ylitysprosentin  arvon,  se on  todellisuudessa  nolla.  

Nopeuden  90 km/h ylittäneiden  linja-autojen osuus  on  kesällä suurin valoisa -
na arkipäivänä  pakkasella  ja  arjen  iltahämärässä  kuivalla  kesäkelillä.  Pienin 
osuus  on valoisana arkiaamuna vesisateessa  (taulukko  33).  Nopeusrajoituk

-sen  10 km/h ylittäneiden  linja-autojen osuus  on  kuivan  kelin  osuutta suurem-
pi arjen  iltahämärässä märällä  kelillä  ja  vesisateessa  ja  valoisana  arkipäivä - 
nä  kevään  ja  syksyn pakkasilla. Erityisen pieni  nopeusrajoituksen  vähintään 

 10 km/h ylittäneiden  linja-autojen osuus  on valoisana arkiaamuna 
vesisateessa. 

Nopeusrajoituksen  kymmenellä kilometrillä tunnissa  ylittäneiden  linja-autojen 
osuus  on märällä  kelillä arjen  iltahämärässä  ja  pakkasella arkipäivän  
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valoisaan aikaan suurempi kuin kuivalla  kesäkelilä (taulukko  34).  Nopeuden 
 90 km/h ylittäneiden  linja-autojen osuus pienenee eniten arkiaamun valoi-

saan aikaan märällä kesäkelillä  ja  pakkasella sekä arjen iltahämärässä ke-
vään  ja  syksyn pakkasilla. 

Talvella  nopeusrajoituksen  10 km/h ylittäneiden  linja-autojen osuus  on  suu-
rin valoisana arkiaamuna vesisateessa  ja  kuivalla kelillä (taulukko  33).  Pie-
nin nopeuden  90 km/h ylittäneiden  ajoneuvojen osuus  on lumisateessa  arjen 
iltahämärässä sekä vesisateella arkiaamuna pimeässä. 

Ylitysprosentti  pienenee kuivan  talvikelin  tasosta eniten lumi-  ja vesisateetla  
(taulukko  34).  Lumisateen  vaikutus  on  suuri arjen iltahämärässä  ja  arki- 
aamun pimeään aikaan. Vesisateen vaikutuksesta ylitysprosentti pienenee 
paljon arkiaamun pimeään aikaan  ja iltahämärässä.  

Taulukko  34:  Mallin  (6c)  mukaan laskettu  kelin  vaikutus nopeusrajoituksen 
 80 km/h  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa ylittänei

-den  linja-autojen osuuteen muutoksena ylitysprosentista  kul-
va/Ia  kelillä. 

Ylitysprosentin  muutos eri keleillä verrattuna kuivaan kesä-  ja talvikeliin 
arkiaamu,  perjantai-  ja  sunnuntai 
työmatka arkipäivä arki-ilta sunnuntai-ilta päivä 

valoisa pimeä valoisa hämärä valoisa pimeä valoisa  
Märka kesäkeli  -7,5 	 - -3,4 4,1 0,3 4,0 14,9  
Vesisade  -17,6 	 - -2,4 13,8 -18,1 -18,0 5,4  
Kevätlsyyspakk.  -8,7 	 - 5,1 -7,1 0,7 19,7 -10,9  
Märkä/suolainen  -5,1 	-5,5 -2,2 -3,4 -29,2 -19,3 -8,2  
Liukas talvikeli  -4,8 	2,5 -5,0 -6,8 -3,5 -10,2 -2,6  
Lumisade  -6,0 	-16,6 -11,0 -18,7 -36,0 -22,8 -20,9  
Talvivesisade  4,0 	-10,4 -2,0 -10,7 -20,3 -11,4 -17,2  
(Talvituuli  -6,0 	-2,1 -17,9 10,2  -  -11,3 2,0) 
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Kuva  34:  Linja-autojen nope usrajoituksen ylitysprosentin laskentamallilla 
 (6c)  ennustettujen ylitysprosentt  len  poikkeamat  ha  vaituista. 
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9  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa seivitettiin sään,  kelin ja  valoisuuden vaikutuksia hen-
kilö-  ja  pakettlautojen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen nopeuksiin. Tarkaste-
lun kohteina olivat keskinopeudet, nopeuksien keskihajonta  ja  nopeusrajoi-
tuksen  kymmenellä kilometrillä tunnissa ylittäneiden ajoneuvojen osuudet. 
Vaikutusten selvittämiseksi laadittiin nopeuskäyttäytymistä kuvaavat mallit 
varianssianalyysillä. Nopeuksia selittämään käytettiin 

-  säätä, 
- keliä, 
- viikonpäivää, 
-  valoisuutta, 
-  tienkohdan nopeusrajoitusta, 
-  tien tyyppiä (tavallinen kaksikaistainen  tie,  moottoriliikennetie 

 tai  moottoritie), 
- tievalaistuksen  olemassaoloa  ja  
-  tienkohdan liikenteen kausi-, viikonpäivä-  ja  tuntivaihtelun  luonnetta. 

Aineistona  käytettiin 18:lta liikenteen automaattiselta mittausasemalta  (LAM) 
 ja  tiesääasemalta  kerättyä  tunnin  aikajaksoissa  käsiteltyä  koko  vuoden  1993 

 liikenne-  ja  säätietoa.  Liikenne-  ja  säätietoihin  yhdistettiin vuoden jokaisen 
päivän valoisuustiedot, jotka saatiin Helsingin yliopiston tähtitieteen laitok-
selta. 

Laaditut mallit selittävät haluttuja asioita hyvin.  Mallien  tuottamia keskino-
peuksia verrattiin mitattuihin nopeuskeskiarvoihin  ja  ne vastasivat hyvin to-
dellisia nopeuksia (Tielaitos  1992a,  Sarjamo  1994).  Laadittujen  mallien  seli-
tysasteet  näkyvät taulukosta  35.  

Henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuksien  muutokset selittylvät hyvin tien 
ominaisuuksilla sekä valoisuuden  ja kelin  vaihteluilla.  Laaditut mallit eivät so-
vellu aivan yhtä hyvin kuorma-  ja  linja-autojen keskinopeuksien selittämi-
seen. Tämä johtunee siitä, että kuorma-  ja  linja-autoja käytetään lähinnä 
ammattiliikenteessä  ja  että näiden ajoneuvojen nopeuksia rajoittavat ajoneu-
vokohtaiset nopeusrajoitukset. Kuorma-autojen ajoneuvokohtainen nopeus-
rajoitus  on 80 km/h  ja  linja-autojen  80 tai 100 km/h.  

Kuorma-  ja  linja-autojen viikonlopun havaintoja oli vähän; liikenteen luonne 
 on  erilainen viikonloppuisin kuin arkena. Koska valittu malli ei selitä kuorma- 

ja  linja-autojen viikonlopun liikennettä täysin oikein, kuorma-  ja  linja-autojen 
nopeustasoja  on  keskitytty vertailemaan  vain  arkiliikenteessä.  Malleissa  on 

 kuitenkin esitetty  kelin ja  valoisuuden vaikutukset kaikille ajoneuvoryhmille 
sekä arjen että viikonlopun liikenteessä. 

Henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajontaan  vaikuttavat sekä tien 
lilkenteelliset tekijät että valoisuus-, liikenne-  ja  kelitilanteet.  Kuorma-  ja  linja- 
autojen nopeuksien hajonta  on  pientä eikä  kelin  vaikutuksista hajonnan vaih-
teluun voida olla täysin varmoja. Nopeusrajoituksen vähintään kymmenellä 
kilometrillä tunnissa ylittäneiden ajoneuvojen osuudet vaihtelevat selvästi ke -
lm  muutosten mukaisesti.  Kelin  huonotessa nopeusrajoituksen ylittäneiden 

 osuus pienenee selvästi. 
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Taulukko  35:  Eri ajoneuvoyhmien ajonopeuksista laaditut mallit  ja  nIIden 
selitysasteet.  

Mallin  selitysaste  
Henkilö-ja  Kuorma- 	Linja- 

pakettiautot autot 	autot 
Keskinopeus, laaja malli  91  %  71  % 	73  %  
kaikille  nopeusrajoitusalueille 
Kesk/nopeus,  suppea malli  86  %  58  % 	68  %  
kaikille  nopeusrajoitusalueille 

Nopeuks/en keskihajonta,  laaja malli  74  % - 	 -  

kaikille  nopeusrajoitusalueille 

Nopeuksien keskihajonta,  suppea malli  54  %  49  % 	44  %  
henkilöautot: kaikille  nopeusrajoitusalueille,  
kuorma-  ja  linja-autot:  80 km/h -flop. raj. -alueille  
Nopeusrajoituksen ylitysprosentti,  laaja malli  86  % - 	 -  

80 km/h  ja  100 km/h  -nopeusrajoitusalueille 
Nopeusrajoituksen ylitysprosentti,  suppea malli  72  %  66  % 	54  %  
henkilöautot: kaikille  nopeusrajoitusalueille,  
kuorma-  ja  linja-autot:  80 km/h  -nop.raj. -alueille 

Analyysiä tehtäessä jätettiin huomiotta kunkin  mittauspisteen  yksilöllinen  no
-peustaso.  Mallien  avulla voidaan laskea  kelin  vaikutus  nopeuskäyttäytymi
-seen  koko  maan  päätieverkolla  missä tahansa  tienkohdassa,  jonka nopeus-

rajoitus,  tietyyppi,  valaistus  ja  liikenteen  vaihteluiden  tyyppi tunnetaan. Vaik-
ka tarkasteluun otettu  havaintoaineisto  oli erittäin suuri, joidenkin tilanteiden 

 ja  kelien  yhdistelmien vaikutuksia ei kuitenkaan voitu laskea havaintojen 
puuttumisen vuoksi. 

Taulukko  36:  Eri ajoneuvoryhmien keskinopeuden muutokset kuivan  kelin 
 nopeustasosta  talven ja  kesän keleillä. 

Keskinopeuderi  muutos  (km/h)  verrattuna  nopeuteen  kuivalla kesä-  ja  talvikelillä  
Keli Henkilö-ja  Kuorma-autot Linja-autot 

pakettiautot  
märka  kesäkeli  -1,9... -0,6 -0,7... -0,4 -0,9... 0  
vesisade  -4,3... -1,7 -1,5... -0,5 -3,0... -1,5  
kevät/syyspakkanen  -2,3... -0,1 -2,2... 0 -2,5... +0,9  
märkä, suolainen  talvikeli  -3,2... -1,4 -2,3... -1,5 -2,9... +2,0  
liukastalvikeli  -3,7... -1,6  -1,7 ^0,1  -1,7... -0,1  
lumisade  -5,1... -3,0 -3,2... -0,6 -6,7... -2,4  
talvivesisade  -2,4... -0,5 -3,5+0,2 -1,7... +2,6  
(talvituuli  -5,4... -2,4 -4,3... -0,8 -2,7... +1,9)  

Talvikaudella  1992  -  93 LAM-  ja  tiesääaineistosta  tehdyn tutkimuksen (Saas-
tamoinen  1993a)  mukaan henkilö-  ja  pakettlautojen keskinopeudet  pieneni - 
vät  lumisateella  4  -  5 km/h  kuivaan talvikeliin  verrattuna. Tässä tutkimukses-
sa saatu  keskinopeuden pieneneminen  lumisateella  on 3  -  5 km/h.  
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Raskaan liikenteen  nopeuksista  tehdyn selvityksen (Saastamoinen  1993b) 
 mukaan  LAM -järjestelmällä mitatut raskaan liikenteen  keskinopeudet  olivat 

lumisateella  80 km/h  -nopeusrajoitusalueilla  keskimäärin  3 km/h  pienempiä 
kuin kuivalla  talvikelillä.  Tässä työssä laadittujen  mallien  mukaan kuorma- 
autojen  keskinopeudet  pienenevät lumisateella ympärivuotisen  80 km/h -no

-peusrajoituksen  alueella  3,2 km/h  ja  80 km/h  -taivirajoituksen  alueella  2,9 
km/h.  Linja-autojen  keskinopeudet  pienenevät tätä enemmän: ympärivuoti-
sen  80 km/h  -nopeusrajoituksen  alueella  4,5 km/h  ja  talvirajoituksen  alueella 
jopa  6,7 km/h.  

Turun  tiepiirissä  talvella  1992  -  93  tehdyn selvityksen  (Valtonen  1994)  mu-
kaan  keskinopeudet  poikkesivat  talven  eri  keleillä  toisistaan  1,7  -  4,3 km/h 

 nopeusrajoitusalueella  80 km/h  ja  3,6  -  7,7 km/h  nopeusrajoitusalueelta  100 
km/h.  Tässä tutkimuksessa saadut  keskinopeuksien  erot eri  talvikeleillä  ovat 

 1,4  -  3,9 km/h  nopeusrajoitusatueella  80 km/h 1,5  -  4,6 km/h  nopeusrajoitus- 
alueella  100 km/h  eli  mallien  antama  nopeuksien  vaihtelu  on  jonkin verran 
Turussa mitattua vaihtelua pienempi. 

Henkilö-  ja  pakettiautojen valoisan arkiaamun  kuivan  kelin  keskinopeudet 
 ovat talvella  2,2  -  4,5 km/h  pienempiä kuin kesällä. Kuorma-autojen  keskino-

peudet  ovat talvella  0,8  -  1,3 km/h  ja  linja-autojen  keskinopeudet  0,2  -  3,3 
km/h  pienempiä kuin kesällä.  Kelin  muutoksista aiheutuvat  keskinopeuksien 

 muutokset ovat talvella suurempia kuin kesällä. Eri  kelit  poikkeavat talvella 
toisistaan enemmän kuin kesällä eli joidenkin  kelien  vaikutus  keskinopeuk

-sun on  muiden  kelien  vaikutusta  selvempi.  

Henkilö-  ja  pakettiautojen  sekä linja-autojen  keskinopeuksia  vähentää kesän 
keleistä  eniten  vesisade.  Kuorma-autojen  keskinopeudet  pienenevät kesällä 

 nopeusrajoitusalueella  100 km/h  eniten  vesisateella  ja  nopeusrajoitusalueilla 
 80 km/h  ja  120 km/h  eniten kevään  ja  syksyn pakkasilla.  

Vesisateen  vaikutus henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuteen  on  suurin ar-
jen  iltahämärässä  ja  perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen liikenteessä pimeällä. 
Kuorma-autojen  keskinopeuteen vesisade  vaikuttaa arjen liikenteessä eniten 

 arkiaamun  valoisaan aikaan  ja  iltahämärässä,  linja-autojen  keskinopeuteen 
 arjen  iltahämärässä.  Kevät-  ja  syyspakkasten  vaikutuksesta kuorma-autojen 

keskinopeus pienenee selvimmin arjen  iltahämärässä.  

Talvella henkilö-  ja  pakettiautojen,  kuorma-autojen  ja  linja-autojen  keskino-
peudet  vähenevät eniten lumisateella.  Kelin  huonontumisen  vaikutus henki-
lö-  ja  pakettiautojen keskinopeuteen  on  suurin  80 km/h  -talvirajoituksen  teil-
lä. Linja-autojen  keskinopeudet  vähenevät lumisateella selvimmin  talvirajoi-
tuksen  80 km/h  alueella.  Lumisateen  vaikutus kuorma-autojen  keskinopeu

-teen on  suurin ympärivuotisen  80 km/h  -rajoituksen  alueella.  

Lumisateen  vaikutus henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuksiin  on  suurin 
perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen liikenteessä valoisaan aikaan  ja  pimeällä. 
Kuorma-  ja  linja-autojen  keskinopeudet  vähenevät lumisateella selvimmin 
arkipäivän valoisaan aikaan. Tällöin myös hukkaan  talvikehin  vaikutus keski

-nopeuteen  on  suuri.  

Nopeusrajoitusalueella  80 km/h  kelin  muutokset eivät juuri vaikuta henkilö- 
ja  pakettiautojen nopeuksien keskihajontaan.  Kesällä henkilö-  ja  pakettiauto

-jen nopeuksien  hajonta  on  suuri kaikilla  keleillä  arjen  valoisan  ajan  
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liikenteessä  ja iltahämärässä.  Talvella  nopeuksien  hajonta vähenee huonolla 
kelillä hyvään keliin verrattuna.  Kuivalfa talvikelillä  henkilöautojen  nopeuksi

-en  hajonta  on  suurin  arkiaamun  valoisaan aikaan, kun taas kuorma-  ja  linja- 
autojen  nopeuksien  hajonta  on  suurin  arkiaamun  pimeään aikaan. Henkilö- 
ja pakettiautojen nopeuksien  hajonta pienenee selvästi kuivan  kelin  tasosta 

 märällä,  suolaisella  keliltä  ja  liukkaalla kelillä. Henkilö-  ja pakettiautojen  no
-peuksien  hajonta pienenee muita tilanteita enemmän illalla hämärässä  ja  pi-

meässä. Hajonta vähenee huomattavasti  lumisateen  vaikutuksesta arkipäi-
vän  ja  -aamun sekä perjantai-  ja  sunnuntai-iltojen valoisaan aikaan. 

Kuorma-autojen nopeuksien hajonta pienenee kesän  keleistä märällä  kelillä 
 ja vesisateella,  poikkeuksena  vesisade valoisana arkipäivänä  ja  märkä keli 

arjen  iltahämärässä,  joiden vaikutuksesta hajonta lisääntyy.  Pakkaskelin  vai-
kutuksesta kuorma-autojen  nopeuksien  hajonta lisääntyy.  Lumisateen  vuok-
si kuorma-autojen  nopeuksien  hajonta pienenee  arkiaamun  valoisaan ai-
kaan  ja  lisääntyy muulloin. 

Linja-autojen  nopeuksien  hajonta kasvaa talvella  vesisateen  ja  hukkaan talvi
-kehin  vaikutuksesta arkipäivän valoisaan aikaan.  

Nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  henkilö-  ja pakettiautojen  
osuus vähenee  märällä  ja  sateisella  kehillä kuivaan kesäkeliin  verrattuna eni-
ten arjen  iltahämärässä. Arkiaamun  pimeään aikaan  ja sunnuntaipäivän  va-
loisaan aikaan  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  yhittäneiden  henkilö-  ja 
pakettiautojen  osuus  on  märällä  kelillä  ja  sateella jopa suurempi kuin kuivalla 

 kehihlä.  Talvella henkilöautojen  yhitysprosentti  on  suurimmillaan kuivalla  kehillä 
 ja  pienenee eniten hukkaan  talvikelin  ja lumisateen  vaikutuksesta.  

Arkiaamun  pimeän ajan liikenteessä  yhitysprosentti  on  suurempi  hiukkaalla 
talvikelillä  kuin kuivalla. Kuljettajat eivät ilmeisesti osaa pimeässä arvioida 
tien  pinnan liukkautta  oikein.  

Nopeusrajoituksen  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa ylittäneiden 
kuorma-autojen osuus vähenee  märän kesäkehin  vaikutuksesta  arkiaamuna 

 ja  lisääntyy arkipäivän  vahoisaan  aikaan  ja iltahämärässä. Vesisade ja pak-
kaskehi  vähentävät  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  yhittäneiden  kuor-
ma-autojen osuutta. Talvella  nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  yhittänei

-den  kuorma-autojen osuus  on  suurin kuivalla  talvikehillä. Arkiaamuna  kuor-
ma-autojen  yhitysprosentti  laskee eniten  vesisateella  ja  arkipäivän valoisaan 
aikaan lumisateella.  

Nopeusrajoituksen  vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa ylittäneiden 
linja-autojen osuus  on  märällä  ja  sateisella  kesäkelihlä  suurempi kuin kuivalla 

 kehillä  arjen  iltahämärässä  ja pakkaskelihlä  arkipäivän valoisaan aikaan. Arki- 
aamun  ja  -päivän valoisaan aikaan  yhitysprosentti  on  märählä  ja sateisehl  a  ke-
hillä  kuivan  kesäkehin  tasoa pienempi. Talvella  nopeusrajoituksen  vähintään 

 10 km/h  yhittäneiden  linja-autojen osuus  on  suurin kuivalla kelillä.  Arkiaamun 
 valoisaan aikaan  vesisateella  ja  pimeään aikaan liukkaalla  kehillä yhityspro-

sentti  on  suurempi kuin kuivalla  kehihlä.  Linja-autojen  ylitysprosentti  pienenee 
eniten lumisateella. Liukkaan  talvikelin, lumisateen  ja vesisateen  vaikutus 

 nopeusrajoituksen  vähintään  10 km/h  ylittäneiden  linja-autojen osuuteen  on 
 suurin arjen  iltahämärässä. 
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Tuloksista huomataan, että kelien vaikutukset ovat erilaisia eri ajoneuvoryh-
missä  ja  että sama keli vaikuttaa pimeässä eri tavoin kuin valoisassa. Kui-
vallakin kelillä nopeudet vaihtelevat valoisuuden  ja  viikonpäivän  mukaan. Tä-
hän vaikuttaa valoisuuden lisäksi esimerkiksi tienkohdan liikenteen koostu-
mus, liikennemäärä  ja  se,  onko kyseessä työmatka- vai vapaa-ajan liikenne. 

 Kelin  muutokset vaikuttavat selvemmin henkilöautojen nopeuksiin kuin kuor-
ma-  ja  linja-autojen, jotka ovat yleensä ammattiliikenteessä. 

Työn tuloksena saatuja laskentamalleja voidaan käyttää työkaluina, kun tie-
dotetaan matkanopeuksista  tai  suunnitellaan  kelin  mukaan vaihtuvia nope-
usrajoituksia. Kelien vaikutusten laskemisesta  on  hyötyä myös teiden talvi-
kunnossapidon suunnittelussa. Selvitystä tehtäessä luotiin uusia säätietojen 
käsittelyohjelmia  ja  -rutiineja, joita voidaan hyödyntää aiheeseen liittyvissä 
muissa tutkimuksissa.  

Kelin  vaikutukset nopeuskäyttäytymiseen saattavat olla yksittäisissä tapauk-
sissa erilaisia kuin tässä työssä laadittujen  mallien  antamat keskimääräiset 
vaikutukset. Tarkat vaikutukset saataisiin selvitettyä tarkastelemalla ajoneu-
vokohtaista aineistoa useista yksittäisistä tienkohdista, joiden ominaisuudet 
tunnetaan tarkasti.  Jos  laskentamalleja  halutaan soveltaa sellaisiin liikenne- 
ympäristöihin  ja  sääoloihin,  jotka poikkeavat huomattavasti tässä työssä 
käytetystä havaintoaineistosta,  on  tuloksiin suhtauduttava varovasti. 
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TUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJEN MITTAUSPISTEIDEN TIEREKISTERITIETOJA 

Tavalliset, kaksikaistaiset yksiajorataiset tiet  

LAM 	Tiesää 	 Piiri  Tie 	Nopeus- 
rajoitus 

Rask. 
lilk. os  

%  

Ajor. 
leveys 

dm 

Pääli. 
leveys 

dm 

Piennar 
oikea  

cm 

Piennar  Tie- 	Tieva-  Kunnossa- Kaart. 
vasen 	leveys laistus pitoluokka suunt  

cm 	dm 

Kaarre Kaltev. Pituus- 

	

säde 	suunta kaltev. 
m 	promillea  

114 1016  Virkkala  1 53 100,talvi80  13 70 85 100 100 90 2  vasen  4097  nousee  5 
134 1013  Inkoo  1 51 100 10 78 125 300 300 138 2  oikea  2122  tasa  
402 4007  Valkeakoski  4 3 100 11 70 90 125 125 95 2  suora laskee  15 
407 4010 Koski 4 12 100 11 70 85 100 100 90 3  suora nousee  19 
423 4014  Längelmäki  4 9 80 13 70 75 75 75 85 on 3  suora laskee  26 
502 5009 litti  3 12 100talvi80  13 75 90 125 125 100 3  vasen  1317  laskee  9 
523 5008  Lappeenranta  3 6 80 9 75 95 125 125 100 2  suora nousee  24 
529 5002 Utti  3 6 100 9 75 90 100 100 95 on 2  suora nousee  4 
602 6002  Mäntyharju  3 5 100 10 70 76 125 125 95 2 - -  
804 8006  Tuusniemi  8 17 80 11 70 75 25 25 75 4  suora laskee  8 

1022 10002  Närpiö  10 8 100 17 70 76 50 50 80 3  suora tasa  
1204 12002  Raahe  12 8 80 10 70 98 125 125 95 on 2  suora laskee  4 
1229 12004  Kuivaniemi  12 4 100,ta!vi8O  15 70 95 150 150 100 4  suora tasa  
1404 14001 Tornio 14 21 80 7 75 100 175 175 110 on 4  suora nousee  1 

dIoottoriliikennetie  
Rask. Ajor. Pääli. Piennar Piennar  Tie- 	Tieva-  Kunnossa- Kaart. Kaarre Kaltev. Pituus - 

_AM Tiesää 	 Piiri  Tie 	Nopraj 	liik.  os  leveys leveys oikea 	vasen  leveys laistus pitoluokka suunt  säde  suunta kaltev.  
601 	6001 Vierumäki 	3 	5 	100 	10 	105 	122 	125 	125 	130 	 2 	- 	 - 

Moottoritiet  
Rask. Ajor. Pääll. Piennar Piennar  Tie-  Tieva-  Kunnossa- Kaart. Kaarre Kaltev. Pituus- 

LAM  Tiesää  Piiri  Tie  Nopraj liik.  os  leveys leveys oikea  vasen  leveys laistus pitoluokka suunt  säde 	suunta kaltev.  
103 1001  Huopalahti  1 1 100 7 70 104 300 100 110 on 	1 	suora 	nousee 	2 
108 1020 Karhunkorpi  1 3 120,talvi  100 8 75 115 300 150 120 1 	- 	 -  
429 4009  Riihimäki  4 3 120,talvi  100 10 75 115 300 100 115 1 	- 	 -  I- 

-I m 
(A)  



LAM -PISTEIDEN LIIKENNETIETOJA  JA  PISTEIDEN LUOKITTELU LIIKENTEEN VAIHTELUTYYPPIEN MUKAAN 

LAM-plate  tI.s88 KyL  1993  KKVUKVI.  hajonta kauslvalht.lu vkl-% 
kesan  
vki-% 

meno-
paluu-  
liikenne  

kesa  
poikkeaa 

vIikonpäivvaIhtelu tuntivaihtelu 

103  HUOPALAHTI  1001 26479 0.95 0.08 (2  )alentunut kesã  37 36  ei  (1  )arkipiste  (1  (työmatkapiste  
108  KARHUKORPI  1020 13842 1.10 0.11 (2  )alentunut  kesa  43 45 on  su+  (2  )arkiMikonloppu  (1  )työmatkapiste  
114  VIRKKALA  1016 5286 117 0.14 (3  )kohonnut  kesa  42 43 on  su*  (2  )arkiMikonloppu  (2  )kehamainen tyornatkapiste  
134  INKOO  1013 5665 1.29 0.23 (4  )kes3liikenne  48 49 on  su  (4  )viikonloppupiste  (1  )työmatkapiste  
402  V:KOSKI JUTIKKA  4007 7913 1.16 0.13 (3  )kohonnut  kesa  46 47 on so. (4  )viikonloppupiste  (2  )kehamitinen tyomatkapiste  
407  HOLLOLA KoskI)  4010 5284 1.22 0.16 (4  )kesaliikenne  46 47  ei  (3  )perjaritaipiste  (2  )kehamainen työmatkapiste  
423  LANOELMAKI  4014 3177 1.36 0.27 (4  )kes3liiiienne  49 49 on (4  Y*viikonloppupiste  (4  )iltapaivapiste  
429  RIIHIMÄKI  4009 15766 1.16 0.13 (3  )kohonnut  kesa  47 48 on  su  (4  )viikonloppupiste  (1  )työmatkapiste  
502  IITTI  5009 5271 1.24 0.17 (4  )kesaliikenne  46 47 on  su  (4  )viikonloppupiste  (2  )kehamainen työmatkapiste  
523  LAPPEENRANTA  5008 10362 1.18 0.13 (3  )kohonnut  kesa  42 43 on  su+  (2  )arkiMikonloppu  (3  )osittainen työmatkapiste  
529  UTTI  5002 8324 1.30 0.22 (4  )kesaliikenne  46 47 on  su+  (4  )viikonloppupiste  (4  )iltapaivapiste  
601  VIERUMAKI  6001 8811 1.29 0.21 (4  )kes8hikenne  50 51 on  su+  (4  )viikonloppupiste  (4  )iltap8ivapiste  
602  TOIVOLA (M8ntyharju)*  6002 3972 1.47 0.31 (4  )kesalukenne  52 52 on (4  )viikonloppupiste  (4  )iltapaiv8piste  
804  TUUSNIEMI  8006 1991 1.22 0.16 (4  )kesaliikenne  45 45 on (4  yviikonloppupiste  (1  )työmatkapiste  
1022  NARPIÖ  10002 2079 1.26 0.20 (4  )kesaliikenne  44 44  ei su+  (1  )arkipiste  (4  )iltapaivapiste  
1204  RAAHE  12002 6209 1.14 0,11 (1  )tasainen  43 43  ei  (1  )arkipiste  (4  )iltapaiv3piste  
1229  KUIVANIEMI  12004 4329 1.29 0.25 (5  )lomaliikenne  48 46 et la- (3  )perjantaipiste  (3  )osittainen työmatkapiste  
1404  TORNIO  14001 8640 1.15 0.12 (1  )tasainen  42 41  ei  (1  )arkipiste  (4  )iltap5ivapiste 

kauslvalht,Iu:  
(1  )  Tasaisen lIikenteen  piste: 
(2  )  Alentunut  k.sIiIk.nn.:  
(3  )  Kohonnut  kesSIIIk.nne:  
(4  ) KesaIiIk.nn.plst.:  
(5  ) LomaIIIk.nn.plste: 

pieni kausivaibtelu, kesaliikenne  hieman kohonnut 
heinakuun  liikenne pienempi kuin  kesa- ja  elokuun 
pienehkö vaihtelu, kesaliikenne  erottuu seivasti 
suuri kausivaihtelu, kesaliikenne dominoi  
suuri kausivaihtelu, kes9n lisaksi  muita huippuja 

• kesan vnkonpaivavaihtelu  eroaa keskimaaraisesta 
-. kesan viikonpaivavaihtelu ei eroa keskimaaraisesta 

tiedotv,jodeta  1992 

vIIkonp8lvvaIhteIu:  
(1)  ArkIIp.rjantalplst.:  
(2  )Arkllvllkonloppuplst.:  
(3  ) VIlkonloppulp.rjantalplsts:  
(4  ) Vilkonloppupiat.: 

tuntivalht.Iu:  
(1)  Tyømatkaplst.:  
(2  ) Ksham8lnen työmatkapiat.:  
(3  ) Osittalnen työlnatkaplst.:  
(4  ) Iltapiv8pIste:  

arki korostuu, suuntajakauma tasainen, perjantai dominoi 
arki korostuu, viikonlopun meno-paluu 
slikonloppu  korostuu, perjantai dominoi 
viikonloppu korostuu, kesan vaihtelu eroaa keskimaaraisesta, meno-paluu 

aamun meno-  ja  iltapaivan paluuliikenne  hallitsevat 
aamu-  ja  iltapaivaliikenne  hallitsevat, suunnat samanlaisia 
aamun meno-  ja  iitapaiv5n paluuliikennetta, iltapaivan  osuus suun 
suunnat melko samanlaisia, ittapaivaliikeone hallitsee I- 

-1 m  



LuTE  5  

KELIN MAARITTÄMINEN TIESÄÄAINEISTOSTA 

• Keliluokittelun  pohjaksi määritettiin  tunnin keliä  kuvaava muuttuja. Kelimuuttujan arvon 
laskentaan käytettiin tiesääaseman antureiden  1,3, 16, 22, 23, 24ja 27  havaintoja. 

•  Havainnoista, joita voi yhden  tunnin  ajalta olla  1 - 4 kpl,  määritettiin jokaiselle tunnille 
keliarvo. Ilman  ja  tien lämpötila-, tuuli-  ja  sateen ilmenemisen  havainnoista laskettiin 

 tunnin  keskiarvo,  sateen intensiteetistä  käytettiin  tunnin maksimiarvoa ja kelianturin 
 havainnoista  tunnin minimiä. 

• Sadesummasta  laskettiin tuntia edustava havaintoarvo kaavalla: 
60*(tunn i n  viimeinen havainto-tunnin  ensimmäinen havainto)/havaintojen välinen aika. 

Anturi  1 3 16 22 23 24 27  

Ilman  Tien  Keskituuli,  Sade, Intensi-  Sade-  Tienpinnan  keli  
-  lämpö- lämpö- mIs  (0,1,2 tai 3)  teetti,  summa, (0,1,2,3,4,5,6,7 tai 8)  

Maaritetty keliarvo  tila,  C  tila,  C  mmlh  mm  

Kesän  kelit  16.4.  -  15.10. 

1 	Kuiva keskeli  >=0 >0 <8 0 0 0 1 

2 	Märkä, sateeton kesakeli  >=0 >=0 <8 <1 <0.3 <0.3 23,4 

>=0 >=0 <8 >0, <0.4 >0<0.3 >0<0.3 0,8 tai  puuttuu  

3 	Sateinen kesäkeli  >0 >=0 <8 >0 >0.3 >0.3 02,34,8 tai  puuttuu  

4  Kevatisyyspakkanen  <0 <0 <8  

lik 	Tuulinen  >8  

Talven kelit  16.10.  -  15.4. 

5 	Hyvä talvikeli  <-1 <8 0 <0.3 <0.3 12,8 

<8 0 0 0 1 

6 	Märkä/suolainen talvikeli  <1 <8 <0.4 <0.3 <0.3 4 

7 	Liukas talvikeli  <1 <8 <2 <0.3 <0.3 5,6,7 

8  Lumisade  <-1 <8 >0 >=0.3 >=0.3  eli  (tai  puuttuu)  

9  Vesisade  >1 <8 >0 >0.3 >=0.3  eli  (tai  puuttuu)  

lit 	Tuulirien  >8 

Jos  anturi  27= (2 tai 3)  ja antureista  22,23,24  kaksi kolmesta täsmää kelien  2 tai 3  ehtojen kanssa, kelimuuttujaksi  2 tai 3  
enemmistøehtojen  mukaan  

Jos  kelimuuttujat 7ja  8  samanaikaisesti voimassa, kelimuuttujaksi  8  

Anturin  22  (sade)  arvot:  
o  =  pouta  
1 =  heikko  sade  
2 =  kohtalainen  sade  
3 =  runsas  sade 

Anturin  27 (tienpinnan  keli) arvot: 
 0 = anturivika 

1 =  kuiva  
2 =  kostea  
3 =  märkä  
4 = märkä/suolainen 
5 = kuura 
6 =  lumi  
7 = jää 
8 = kostea/suolainen 



LuTE  6  

ERI  AJONEUVORYHMIEN KESKINOPEUDET  VUONNA  1993  

Keskinopeudet  (km/h)  nopeusrajoituksen  ja kelin  mukaan 

HENKILÖAUTOT 

talvi- 

raj. 

80 	80 	100 

talvi- 

raj. 

100 120 

KUORMA-AUTOT 

talvi- 

raj. 

80 	80 	100 

talvi- 

raj. 

100 120 

LINJA-AUTOT 

talvi- 

raj. 

80 	80 100 

talvi- 

raj. 

100 120  

KUIVA  KESA  84,5  -  96,7  -  111,5 81,9  -  86,0  -  88,1 83,6  -  91,7  -  99,5  

KESÄTUULI  77,5  -  94,4  - -  76,7  -  84,2  - -  78,7  -  92,2  - -  

MÄRKA  KESÄ  84,3  -  96,0  -  109,8 81,6  -  85,5  -  87,4 83,0  -  92,0  -  99,2  

KESASADE  84,4  -  92,9  -  107,7 81,2  -  84,7  -  87,8 82,1  -  90,2  -  98,3  

KE/SY  PAKKANEN  82,4  -  97,0  -  111,6 79,8  -  85,9  -  88,4 81,4  -  91,8  -  97,7  

KUIVA TALVI  81,6 89,6 91,6 103,7  -  79,8 84,5 84,9 85,0  -  81,4 86,7 89,1 96,3  - 

MÄRISU  TALVI  80,4 86,8 89,8 102,3  -  78,4 83,2 84,4 87,3 80,0 84,0 87,8 98,3  -  

LIUKAS TALVI  79,9 85,9 88,6 100,7  -  78,1 82,8 83,4 85,0  -  79,7 85,1 87,3 96,1  -  

LUMISADE  79,9 83,5 86,8 99,0  -  77,6 80,7 83,2 83,9  -  78,0 79,7 86,6 92,7  -  

TALVI  VESISADE  81,1 86,9 90,6 101,2  -  76,9 83,2 84,0 84,9  -  80,2 85,2 88,7 97,7  - 

TALVITUULI  75,2 87,2 90,4 98,8  -  73,9 83,1 83,6 82,6  -  77,1 83,6 88,6 98,1  - 

Keskinopeudet  (km/h)  nopeusrajoituksen  ja  tilanteen mukaan 

HENKILÖAUTOT KUORMA-AUTOT LINJA-AUTOT 

talvi- talvi- talvi- talvi- talvi- talvi- 

raj. raj. raj. raj. raj. raj. 

80 80 100 100 120 80 80 100 100 120 80 80 100 100 120  

Arkiaamu,  valoisa  84,1 91,3 95,1 108,6 112,1 81,2 85,1 85,2 85,7 87,1 81,6 87,3 89,3 100,3 98,5  

Arkiaamu,  pimeä  81,3 84,3 91,1 97,2 104,7 78,3 80,9 84,2 83,4 84,7 78,6 79,4 86,9 90,8 96,2  

Arkipäivä, valoisa  81,1 87,8 92,4 101,7 110,5 79,2 83,7 84,8 84,8 87,2 81,7 85,2 89,8 96,4 99,0  

Arjen  iltahämärä  81,1 86,3 92,4 102,3 110,5 78,8 82,9 84,0 85,7 86,9 80,4 84,5 89,2 97,3 98,5  

Pe/su-ilta, valoisa  81,6 86,4 92,9 105,2 110,9 78,8 83,5 85,5 87,7 88,7 80,7 86,2 91,4 99,4 100,4  

Pe/su-ilta, pimeä  78,6 83,9 90,2 97,2 107,7 76,6 81,6 84,0 84,6 87,4 79,5 84,2 89,7 95,9 97,1  

Sunnuntaipäivä,valoisa  83,8 88,8 93,8 102,8 111,6 81,6 84,6 85,6 87,2 91,5 83,6 87,5 91,8 98,7 101,2  



LUTE 7  

ERI  AJONEUVORYHMIEN NOPEUKSIEN KESKIHAJONTA  VUONNA  1993  

Keskihajonta  (km/h)  nopeusrajoituksen  ja kelin  mukaan 

HENKILÖAUTOT 
talvi- 	talvi- 
raj. 	raj. 

80 	80 	100 	100 120 

KUORMA-AUTOT 
talvi- 	talvi- 
raj. 	raj. 

80 	80 	100 	100 120 

LINJA-AUTOT 
talvi- 
raj. 

80 	80 	100 

talvi - 
raj. 
100 	120  

KUIVA  KESA  8,8  -  11,2  -  14,1 9,2  -  8,1  -  9,2 9,5  -  11,1  - 	11,6  
KESÄTUULI  8,4  -  12,3  - -  7,5  -  8,8  - -  8,1  -  9,0  - 	 -  

MÄRKA  KESÄ  9,6  -  11,2  -  14,6 9,5  -  8,2  -  9,1 9,2  -  10,5  - 	 - 

KESASADE  9,8  -  11,3  -  13,6 9,6  -  8,2  -  9,4 9,4  -  9,9  - 	 - 

KE/SY  PAKKANEN  10,2  -  11,7  -  13,3 11,3  -  7,2  -  10,1 9,3  -  10,5  - 	 -  

KUIVA TALVI  8,4 10,0 10,6 12,3  -  9,2 6,9 7,8 9,8  -  9,8 9,8 10,9 14,8 	 - 

MÄRJSU  TALVI  8,6 9,2 10,2 11,3  -  10,2 6,6 8,0 9,3  -  9,9 9,6 10,3 11,1 	 -  

LIUKAS TALVI  8,5 9,0 10,3 11,4  -  9,8 7,3 8,2 9,4  -  9,6 9,7 11,1 13,4 	 -  

LUMISADE  9,1 8,8 9,6 11,3  -  9,7 9,0 7,5 9,3  -  9,7 5,2 10,4 15,1 	 - 

TALVIVESISADE  8,6 9,8 10,9 11,7  -  8,5 7,5 7,7 9,1  -  7,8 10,5 11,3 12,4 	 - 

TALVITUULI  7,9 9,2 11,6 10,5  -  9,0 6,9 8,3 6,3  -  7,5 9,0 10,2 7,6 	 - 

Keskihajonta  (km/h)  nopeusrajoituksen  ja  tilanteen mukaan 

HENKILÖAUTOT KUORMA-AUTOT LINJA-AUTOT 
talvi- talvi- talvi- talvi- talvi- talvi- 
raj. raj. raj. raj. raj. raj.  

___________________  80 80 100 100 120 80 80 100 100 120 80 80 100 100 	120  
Arjen  iltahämärä  9,3 9,3 11,4 11,6 14,1 9,7 7,0 7,7 8,6 9,0 10,4 9,3 11,1 13,7 14,5  
Arkipäivä, valoisa  9,1 9,7 11,2 11,9 13,9 9,8 7,4 7,9 7,9 7,5 9,7 10,3 11,0 13,5 11,3  
Arkiaamu,  pimeä  9,4 9,9 10,7 11,5 16,7 9,1 8,6 7,5 9,8 11,0 10,4 10,3 11,4 18,4 13,9  
Arkiaamu,  valoisa  8,6 9,8 11,5 12,7 13,5 9,0 5,5 7,6 8,4 9,4 9,6 11,3 11,7 10,6 13,0  
Pe/su-iRa,  pimeä  8,4 8,8 10,3 10,8 14,1 9,7 6,8 8,4 9,3 9,9 8,4 6,7 9,5 10,1 	11,8  
Pe/su-ilta, valoisa  8,0 8,3 10,3 11,5 13,0 9,0 6,0 7,7 10,3 8,6 9,1 7,4 9,8 11,0 	10,1  
Sunnuntaipäivä,valoisa  9,3 9,3 10,5 11,4 13,3 10,6 8,5 9,3 12,2 10,0 8,0 9,2 9,2 12,7 	8,7  



LuTE  8  

NOPEUSRAJOITUKSEN  80 km/h  ja  100 km/h  VÄHINTÄÄN  lo km/h  YLITTÄNEIDEN  
JA  NOPEUSRAJOITUKSEN  120 km/h  YLITTANEIDEN  AJONEUVOJEN OSUUDET 
VUONNA  1993  AJONEUVORYHMITTÄIN 

Ylitysprosentti nopeusrajoituksen  ja kelin  mukaan  

__________________  

HENKILÖAU  TOT  
talvi- 	talvi- 
raj. 	raj. 

80 	80 	100 	100 120 

KUORMA-AUTOT 
talvi- 	talvi- 
raj. 	raj. 

80 	80 	100 	100 120 

LINJA-AUTOT 
talvi- 
raj. 

80 	80 	100 

talvi - 
raj.  
100 120  

KUIVA KESÄ  24,2  -  10,9  -  30,7 14,4  -  0,5  -  0,5 20,2  -  2,7  -  1,5  
KESATUULI  5,0  -  9,6  - -  2,7  -  0,7  - -  3,9  -  2,3  - -  

MÄRKA  KESÄ  25,9  -  10,7  -  29,6 15,7  -  0,4  -  0,2 22,1  -  2,7  -  1,3  
KESÄSADE  27,5  -  7,1  -  21,1 15,6  -  0,5  -  0,5 22,3  -  1,1  -  2,2  
KE/SYPAKKANEN  24,8  -  12,8  -  29,7 14,5  -  0,1  -  0,4 17,0  -  6,2  -  1,0  
KUIVATALVI  15,1 46,1 6,1 31,5  -  9,8 18,1 0,2 1,1  -  15,0 35,1 1,7 10,3  - 

MAR/SU  TALVI  12,8 35,7 4,2 26,4  -  9,1 16,1 0,2 3,3  -  8,9 22,6 1,2 11,9  - 

LIUKASTALVI  11,5 30,2 3,9 21,5  -  7,0 12,5 0,2 0,6  -  11,3 29,7 1,2 9,4  -  

LUMISADE  13,1 22,5 2,4 19,4  -  7,6 9,9 0,1 1,3  -  7,6 3,2 1,7 9,8  - 

TALVIVESISADE  17,0 36,9 4,8 24,1  -  6,6 13,2 0,2 0,7  -  8,2 25,8 2,2 10,3  - 

TALVITUULI  4,5 35,1 5,7 14,3  -  1,9 13,6 0,2 0,0  -  5,3 27,1 1,4 0,0  - 

Ylitysprosentti nopeusrajoituksen  ja  tilanteen mukaan 

HENKILÖAUTOT KUORMA-AUTOT LINJA-AUTOT 
talvi- talvi- talvi- talvi- talvi- talvi - 
raj. raj. raj. raj. raj. raj.  

__________________  80 80 100 100 120 80 80 100 100 120 80 80 100 100 120  
Arkiaamu,  valoisa  22,9 54,0 10,1 49,0 31,5 12,9 18,7 0,3 1,2 0,3 14,6 37,1 2,2 17,3 2,2  
Arkiaamu,  pimeä  19,0 27,9 6,1 13,0 23,2 8,8 11,8 0,2 0,6 0,2 11,1 11,3 1,1 8,5 0,7  
Arkipäivä, valoisa  15,4 38,2 6,7 24,4 27,3 9,9 16,1 0,1 0,3 0,1 14,8 28,0 2,2 8,4 1,0  
Arjen  iltahämärä  16,4 32,3 8,2 26,1 28,0 9,1 12,5 0,2 1,1 0,3 16,2 25,8 2,7 11,6 3,6  
Pe/su-ilta, valoisa  14,6 32,3 6,6 35,1 27,7 8,8 15,0 0,4 3,8 0,5 12,6 31,7 2,0 12,8 1,4  
Pe/su-ilta, pimeä  10,7 23,3 4,9 12,3 23,8 7,9 7,7 0,3 2,0 0,5 12,1 27,4 2,0 5,6 0,5  
Sunnuntaipäivä,valoisa  24,3 41,7 7,7 26,8 29,3 15,7 19,8 0,7 2,4 0,7 17,8 28,1 2,2 10,6 1,5  



LUTE 9  

HAVAINTOJEN MÄÄRÄT  (TUNTILIIKENTEIDEN  SUM MAT) 
 ERI TILANTEIDEN  JA  KELIEN YHDISTELMISSÄ  v.1993 

 Nopeusrajoitus  80 km/h  

HENKILÖAUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

_________________  valoisa pimeä valoisa  iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  207486 52249 573077 154403 677425 217655 189651 2071946  
MÄRKA  KESÄ  27403 1712 67119 19381 60989 11936 21632 210172  
KESÄSADE  6439 351 22001 4893 10401 8322 3918 56325  
KE/SY  PAKKANEN  19180  -  7532 7240 5705 4275 636 44568  
KUIVA TALVI  41744 42467 403281 212360 192939 145404 93462 1131657  
MÄR/SU  TALVI  6780 5345 40079 16571 13017 13799 11806 107397  
LIUKAS TALVI  17621 24134 114430 91799 65290 97723 36775 447772  
LUMISADE  1425 131 7309 4387 4206 4713 535 22706  
TALVIVESISADE  2292 1630 10186 3664 163 608 990 19533  
TUULINEN KELI  297 346 10665 1988  -  2101 1086 16483  
YHTEENSÄ  330667 128365 1255679 516686 1030135 506536 360491 4128559  

KUORMA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  26026 7336 81597 18656 44408 15474 3999 197496  
MÄRKA  KESÄ  3275 261 11529 2074 4337 1234 458 23168  
KESÄSADE  859 55 3380 527 783 220 77 5901  
KE/SY  PAKKANEN  2310  -  882 645 634 948 58 5477  
KUIVATALVI  3942 3806 39070 13494 11401 9288 1704 82705  
MÄR/SU  TALVI  710 746 5676 1621 1195 1623 274 11845  
LIUKAS TALVI  1837 2223 12532 5815 4449 8179 865 35900  
LUMISADE  162 28 837 358 365 296 15 2061  
TALVIVESISADE  219 153 1381 328 5 56 19 2161  
TUULINEN KELI  30 21 796 73  -  49 20 989  
YHTEENSÄ  39370 14629 157680 43591 67577 37367 7489 367703  

LINJA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  2753 710 6931 1970 6972 2384 1902 23622  
MÄRKA  KESÄ  317 14 646 165 487 153 169 1951  
KESÄSADE  70 1 273 39 76 92 25 576  
KE/SY  PAKKANEN  280  -  129 68 89 90 10 666  
KUIVA TALVI  641 631 4692 2192 2022 2063 898 13139  
MÄR/SU  TALVI  92 65 540 219 155 231 166 1468  
LIUKAS TALVI  271 355 1857 1131 773 1596 490 6473  
LUMISADE  20 1 110 50 43 91 5 320  
TALVIVESISADE  24 19 139 51 4 12 17 266  
TUULINEN KELI  6 4 139 10  -  21 7 187  
YHTEENSÄ  1054 1075 7477 3653 2997 4014 1583 21853  



HAVAINTOJEN MÄÄRÄT (TUNTILIIKENTEIDEN SUMMAT) 

ERI TILANTEIDEN  JA  KELIEN YHDISTELMISSÄv.1993 

Talvinopeusrajoitus  80 km/h 

I-lMI(II ñAI ITflT 

arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen pe/su -ilta, pe/su -ilta, su-päivä, Yhteensä 

_________________  valoisa pimeä valoisa iltahämärä  valoisa pimeä valoisa ________  

KUIVA KESÄ - - - - - - 
-  0  

MÄRKA  KESÄ - - - - - - 
-  0  

KESÄSADE - - - - - - 
-  0  

KE/SY  PAKKANEN - - - - - - 
-  0  

KUIVA TALVI  20562 12764 176200 97137 108497 57959 55909 529028  
MÄR/SU  TALVI  3356 8344 28566 16501 12009 11100 9007 88883  
LIUKAS TALVI  5428 12908 40331 31607 20567 35885 13175 159901  
LUMISADE -  128 2369 1421 553 608 499 5578  
TALVIVESISADE  624 1759 6400 2999 735 5150 2560 20227  
TUULINEN KELI  152 589 6050 2016  -  77  -  8884  
YHTEENSÄ  30122 36492 259916 151681 142361 110779 81150 812501  

KUORMA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen pe/su -ilta, pe/su -ilta, su-päivä, Yhteensä 

_________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa ________  

KUIVA KESÄ - - - - - - 
-  0  

MÄRKA  KESÄ - - - - - - 
-  0  

KESÄSADE - - - - - - 
-  0  

KE/SY  PAKKANEN - - - - - - 
-  0  

KUIVA TALVI  3664 2900 34742 12114 10180 7620 1545 72765  
MÄRISU  TALVI  617 1127 5674 1517 1758 1198 235 12126  
LIUKAS TALVI  1081 2530 8621 4229 2789 5641 504 25395  
LUMISADE -  29 427 137 81 89 33 796  
TALVIVESISADE  59 255 1362 317 171 360 44 2568  
TUULINEN  KELP 37 54 1168 178  -  4  -  1441  

1YHTEENSÄ  5458 6895 51994 18492 14979 14912 2361 115091  

INJA-AIITOT 

arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen pe/su -ilta, pe/su -ilta, su-päivä, Yhteensä 
_________________  valoisa pimeä valoisa iltahämärä  valoisa pimeä valoisa ________  

KUIVA KESÄ - - - - - - 
-  0  

MÄRKA  KESÄ - - - - - - 
-  0  

KESÄSADE - - - - - - 
-  0  

KE/SY  PAKKANEN - - - - - - 
-  0  

KUIVA TALVI  262 200 1820 1059 1118 1159 464 6082  
MÄR/SU  TALVI  41 76 238 131 80 128 61 755  
LIUKAS TALVI  80 212 464 378 245 736 135 2250  
LUMISADE -  2 13 8 4 6 5 38  
TALVIVESISADE  4 20 60 33 4 64 4 189  
TUULINEN KELI  3 4 55 10  -  0  -  72  
YHTEENSÄ  390 514 2650 1619 1451 2093 669 9386  



P  
HAVAINTOJEN MÄÄRÄT (TUNTILIIKENTEIDEN SUMMAT) 
ERI TILANTEIDEN  JA  KELIEN YHDISTELMISSÄ  v.1993 

 Nopeusrajoitus  100 km/h  

HENKILÖAUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su-ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa  ________  
KUIVA KESÄ  522875 154567 1200464 340652 1340983 593111 357840 4510492  
MÄRKA  KESÄ  101680 12186 169321 53250 106395 44083 38923 525838  
KESÄSADE  32072 3653 69975 27037 55349 32829 14179 235094  
KEISY  PAKKANEN  26671  -  2299 1447 5594 6621 751 43383  
KUIVATALVI  110943 49052 854734 488347 479152 289381 221908 2493517  
MÄR/SU  TALVI  23374 37912 140451 61331 57174 59069 51261 430572  
LIUKAS TALVI  15069 44974 118485 96004 50680 97466 39052 461730  
LUMISADE  299 825 7246 8979 6509 3331 838 28027  
TALVIVESISADE  6513 5290 36794 20938 3774 18421 9688 101418  
TUULINEN KELI  17912 13275 91737 33379 41868 28398 9160 235729  
YHTEENSÄ  857408 321734 2691506 1131364 2147478 1172710 743600 9065800  

KUOR  MA-AU TOT  
arkiaamu, arklaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa  ________  
KUIVA KESÄ  35150 10335 122617 24764 62771 25318 5182 286137  
MÄRKA  KESÄ  7440 689 23066 4440 6499 2895 699 45728  
KESÄSADE  2369 232 8175 1621 2075 797 156 15425  
KE/SY  PAKKANEN  2846  -  412 454 459 1494 47 5712  
KUIVATALVI  6969 5326 88961 27611 26110 20173 2801 177951  
MÄRJSU  TALVI  1561 2480 16846 3918 4930 4630 804 35169  
LIUKAS TALVI  1868 4556 18058 8072 4361 10360 727 48002  
LUMISADE  43 91 1137 523 629 436 25 2884  
TALVIVESISADE  239 493 3903 1173 265 752 145 6970  
TUULINEN KELI  579 435 6927 1470 1500 682 87 11680  
YHTEENSÄ  59064 24637 290102 74046 109599 67537 10673 635658  

LINJA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa  ________  
KUIVA KESÄ  7520 2025 18754 4062 15963 7399 3838 59561  
MÄRKA  KESÄ  1279 171 2324 588 1056 696 419 6533  
KESÄSADE  439 49 950 257 653 335 133 2816  
KE/SY  PAKKANEN  408  -  44 18 92 140 12 714  
KUIVATALVI  1628 852 14477 6977 6513 5115 2310 37872  
MÄRISU  TALVI  366 709 2221 862 875 1063 613 6709  
LIUKAS TALVI  226 838 1805 1265 676 1864 491 7165  
LUMISADE  7 17 105 141 75 52 9 406  
TALVIVESISADE  96 77 630 290 49 331 109 1582  
TUULINEN KELI  269 250 1725 537 706 486 103 4076  
YHTEENSÄ  12238 4988 43035 14997 26658 17481 8037 127434  



HAVAINTOJEN MÄÄRÄT  (TUNTILIIKENTEIDEN  SUMMAT) 
ERI TILANTEIDEN  JA  KELIEN YHDISTELMISSÄ  v.1993  
Talvinopeusrajoitus  100 km/h  

HENKILÖAUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

_________________  valoisa pimeä valoisa  iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  - - - - - - -  0  
MÄRKA  KESÄ  - - - - - - -  0  
KESÄSADE - - - - - - -  0  
KE/SY  PAKKANEN  - - - - - - -  0  
KUIVATALVI  44532 36119 328812 234870 213655 122720 119375 1100083  
MARISU  TALVI  8913 14079 37395 22810 17000 19540 22078 141815  
LIUKAS TALVI  15051 42305 72247 62569 43698 84534 29663 350067  
LUMISADE  1702 642 1614 1656  -  2385  -  7999  
TALVIVESISADE -  4948 15457 10375 2749 11472 3802 48803  
TUULINEN KELI  - -  490  - -  100  -  590  
YHTEENSÄ  70198 98093 456015 332280 277102 240751 174918 1649357  

KUORMA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

_________________  valoisa pimeä valoisa  iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  - - - - - - -  0  
MÄRKA  KESÄ  - - - - - - -  0  
KESÄSADE - - - - - - -  0  
KE/SY  PAKKANEN  - - - - - - -  0  
KUIVA TALVI  4297 3635 53081 17053 14904 8179 1715 102864  
MÄRISU  TALVI  846 1280 6034 1630 1417 1252 310 12769  
LIUKAS TALVI  1474 4417 13375 4662 5082 6399 596 36005  
LUMISADE  82 58 336 168  -  190  -  834  
TALVIVESISADE -  323 2276 594 335 407 74 4009  
TUULINEN KELI  - -  108  - -  4  -  112  
YHTEENSÄ  6699 9713 75210 24107 21738 16431 2695 156593  

LINJA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä valoisa  iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  -  

KUIVA KESÄ  - - - - - - -  a  
MÄRKA  KESÄ  - - - - - - -  0  
KESÄSADE - - - - - - -  0  
KE/SY  PAKKANEN  - - - - - - -  0  
KUIVA TALVI  358 227 2957 1788 1549 1509 747 9135  
MÄR/SU  TALVI  60 81 309 144 149 174 174 1091  
LIUKAS TALVI  123 224 658 387 327 988 240 2947  
LUMISADE  8 2 15 14  -  38  -  77  
TALVIVESISADE -  17 130 70 21 117 12 367  
TUULINEN KELI  - -  3  - -  3  -  6  
YHTEENSÄ  549 551 4072 2403 2046 2829 1173 13623  



HAVAINTOJEN MÄÄRÄT (TUNTILIIKENTEIDEN SUMMAT) 
ERI TILANTEIDEN  JA  KELIEN YHDISTELMISSÄ  v.1993 

 Nopeusrajoitus  120  kmlh  

HENKILÖAUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pelsu -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

_________________  valoisa pimeä valoisa  iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  183633 77031 403333 129689 607817 325144 142298 1868945  
MÄRKA  KESÄ  68192 9649 96808 27440 66819 27117 44107 340132  
KESASADE  20599 1938 24680 12226 50757 30324 5616 146140  
KE/SY  PAKKANEN  16446  - - -  3576 2723 454 23199  
KUIVA TALVI  - - - - - - -  0  
MÄRJSU  TALVI  - - - - - - -  0  
LIUKAS TALVI  - - - - - - -  0  
LUMISADE  - - - - - - -  0  
TALVIVESISADE - - - - - - -  0  
TUULINEN KELI  - - - - - - -  0  
YHTEENSÄ  288870 88618 524821 169355 728969 385308 192475 2378416  

KUORMA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä valoisa  iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  15665 7198 57267 11150 31413 17079 2113 141885  
MÄRKA  KESÄ  6219 863 16379 2909 5359 2109 774 34612  
KESÄSADE  1898 130 3646 864 1691 836 61 9126  
KE/SY  PAKKANEN  1477  - - -  342 339 10 2168  
KUIVA TALVI  - - - - - - -  0  
MÄRISU  TALVI  - - - - - - -  0  
LIUKAS TALVI  - - - - - - -  0  
LUMISADE  - - - - - - -  0  
TALVI  VESISADE - - - - - - -  0  
TUULINEN KELI  - - - - - - -  0  
YHTEENSÄ  25259 8191 77292 14923 38805 20363 2958 187791  

LINJA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su -ilta,  pe/su -ilta,  su -päivä, Yhteensä  

__________________  valoisa pimeä  valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  1158 444 3695 1012 4032 2314 943 13598  
MÄRKA  KESÄ  411 31 941 185 447 218 359 2592  
KESASADE  142 9 201 92 348 229 60 1081  
KE/SY  PAKKANEN  93  - - -  25 25 10 153  
KUIVA TALVI  - - - - - - -  0  
MÄR/SU  TALVI  - - - - - - -  0  
LIUKAS TALVI  - - - - - - -  0  
LUMISADE  - - - - - - -  0  
TALVI  VESISADE - - - - - - -  0  
TUULINEN KELI  - - - - - - -  0  
YHTEENSÄ  0 0 0 0 0 0 0 0  



HAVAINTOJEN MÄÄRÄT (TUNTILIIKENTEIDEN SUMMAT) 
ERI TILANTEIDEN  JA  KELIEN YHDISTELMISSÄ  v.1993 

 Kaikki nopeusrajoitusalueet yhteensä  

I-1NKII ñAIJTOT 

arklaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen pe/su -ilta, pe/su -ilta, su-päivä, Yhteensä 

_________________  valoisa pimeä valoisa__iltahämärä__valoisa  pimeä valoisa ________  

KUIVA KESÄ  831287 254841 1954092 567880 2346146 1009380 609364 7572990  
MÄRKA  KESÄ  180200 22417 285134 85800 186636 74810 86593 921590  
KESÄSADE  53929 5656 105282 41340 110182 65666 20872 402927  
KE/SY  PAKKANEN  56677 8394 8206 14056 13168 1749 102250  
KUIVA TALVI  217781 140402 1763027 1032714 994243 615464 490654 5254285  
MÄR/SU  TALVI  42423 65680 246491 117213 99200 103508 94152 768667  
LIUKASTALVI  53169 124321 345493 281979 180235 315608 118665 1419470  
LUMISADE  3426 1726 18538 16443 11268 11037 1872 64310  
TALVIVESISADE  9429 13627 68837 37976 7421 35651 17040 189981  
TUULINEN KELI  18361 14210 108509 37383 41868 30676 10246 261253  
YHTEENSÄ  1466682 642880 4903797 2226934 3991255 2274968 1451207 16957723 

K  UOR  MA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen pe/su -ilta, pe/su -ilta, su-päivä, Yhteensä 

_________________  valoisa pimeä valoisa iltahämärä  valoisa pimeä valoisa  ________  

KUIVA KESÄ  63319 20039 219801 45512 116096 47847 9349 521963  
MÄRKA  KESÄ  14709 1643 41686 8034 12739 5443 1611 85865  
KESÄSADE  4425 377 13216 2778 4014 1737 262 26809  
KE/SY  PAKKANEN  5609  -  1018 888 1281 2475 107 11378  
KUIVA TALVI  18872 15667 215854 70272 62595 45260 7765 436285  
MÄRISU  TALVI  3734 5633 34230 8686 9300 8703 1623 71909  
LIUKAS TALVI  6260 13726 52586 22778 16681 30579 2692 145302  
LUMISADE  287 206 2737 1186 1075 1011 73 6575  
TALVIVESISADE  517 1224 8922 2412 776 1575 282 15708  
TUULINEN KELI  646 510 8972 1721 1500 739 107 14195  
YHTEENSÄ  118378 59025 599022 164267 226057 145369 23871 1335989  

LIIUJA-AUTOT  
arkiaamu, arkiaamu,  arkipäivä, arjen  pe/su-ilta, pe/su-ilta, su-päivä, Yhteensä 

-________________  valoisa pimeä valoisa iltahämärä  valoisa pimeä valoisa ________  

KUIVA KESÄ  10395 2875 26985 6385 24165 10944 5957 87706  
MÄRKA  KESÄ  1840 212 3587 866 1691 961 848 10005  
KESÄSADE  602 58 1336 375 1057 622 212 4262  
KE/SY  PAKKANEN  689  -  151 80 195 243 29 1387  
KUIVA TALVI  2889 1910 23946 12016 11202 9846 4419 66228  
MÄRISU  TALVI  559 931 3308 1356 1259 1596 1014 10023  
LIUKAS TALVI  700 1629 4784 3161 2021 5184 1356 18835  
LUMISADE  35 22 243 213 122 187 19 841  
TALVI  VESISADE  124 133 959 444 78 524 142 2404  
TUULINEN KELI  278 258 1920 557 706 510 110 4339  
YHTEENSÄ  18111 8028 67219 25453 42496 30617 14106 206030  



LUTE lo  

ESIMERKKI LASKENTAMALLIEN KÄYTÖSTÄ 

•  Kaikki laaditut  laskentamallit  on  esitetty taulukon muodossa. Keskinopeus, 
 nopeuksien keskihajontaja nopeusrajoituksen ylitysprosentti  muodostetaan 

 taulukoista  eri tekijöiden vaikutusten  summana. 
•  Laajoissa malleissa  tietyypin lähtöarvona  on  kaksikaistainen, yksiajoratai-

nen  tie,  minkä takia  tietyypin  vaikutuksista  on  erikseen esitetty  vain  moot-
toritie  ja  moottoriliikennetie.  

•  Jos  mallissa  on  vaikutuksena  0,0, on  muuttujan kyseinen luokka mallissa 
 lähtöarvona,  eli  vain  muuttui  an  muiden arvojen vaikutus muuttaa 

 nopeusarvoa. 
•  Jos  vaikutuksen kohdalla  on  viiva,  se  tarkoittaa, että aineistossa ei ollut täl-

laista  muuttujayhdistelmää,  tai  havaintoja oli hyvin vähän, minkä takia vai-
kutusta ei voida laskea mallilla. 

Esimerkki (Henkilö-  ja pakettiautojen  laaja keskinopeusmalli): 

Halutaan tietää henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus liukkaalla  talvikelillä 
 arkipäivän  valoisana  aikana  kaksikaistaisella, yksiajorataisella  tiellä, jonka 

nopeusrajoitus  on 100  kmlh.  Tiellä ei ole valaistusta.  Tien  liikenteen vaihte-
luista tiedetään, että  kausivaihtelu  on  suuri  ja  kesäliikenne  huomattavasti ko-
honnut,  viikonpäivistä  korostuu arjen liikenne, iltapäivän liikenne korostuu  ja 

 suunnat ovat keskenään melko samanlaisia. 

Näiden tietojen perusteella  märitel1ään  selittävien tekijöiden luokat 
seuraavasti: 

TILANNE 
 NOPEUSRAJOITUSLUOKKA 

TIETYYPPI 
TIEVALAISTUS  
KAUSI  VAIHTELULUOKKA 
VIIKONPÄIVÄVAIHTELULUOKKA 

 TUNTI  VAIHTELULUOKKA 
VUODENAIKA  
KELI 

arkipäivä, valoisa 
 100 km/h  

ei  mo-  tai  mol-tie 
 ei valaistusta 

 kesäliikenne 
arkipiste 
iltapäiväpiste 

 talvi 
liukas  talvikeli 



Kun eri muuttujien luokat tiedetään, voidaan taulukosta muodostaa keskino-
peus kuivalla  keliulä  seuraavasti:  

(83,4+0,0+6,2+  1,8+0,0+2,4)kmlh=93,8kmlh  

Kun lisätään  kelin  vaikutus taulukon  alaosasta,  saadaan keskinopeus halu-
tulla  kelillä seuraavasti:  

93,8 km/h  +  (-3,0) km/h  =  90,8 km/h  =  keskinopeus liukkaalla  talvikelillä  

Henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeuden  osatekijät,  km/h  

Nopeusrajoitusluokka,  km/h 80  talviraj.  100  talviraj.  120 
80 100  

Lähtöarvo arkiaamu,valoisa  76,4 87,5 85,3 94,8 103,1  
valitaan arkiaamu,  pimeä  73,9 80,9 83,0 83,1 95,6  
nopeus- larkipäivä,  valoisa 	I 73,8 84,3 I 	83,4 	I 88,2 102,0  
rajoituksen  arjen iltahämärä  73,3 82,7 83,5 88,4 101,9  
ja  pe/su-ilta, valoisa  73,8 82,8 83.3 90,9 102,4  
tilanteen pe/su-ilta, 	pimeä  70,8 80,3 80,8 83,1 98,8  
mukaan  sunn.päivä,  valoisa  76,1 85,2 84,7 88,4 102,6  

keskimäärin  74,0 83,4 83,4 88,1 100,9  
+ Tietyyppi  moottoritie - -  4,8 4,8 4,8  

moottoriliikennetie - -  3,4  - - 
+ Tievalaistus  ei valaistusta 	I -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

on  valaistus  0  -  -4,2  - - 
+  Kausi- tasainen liikenne  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  

vaihtelu- alentunut kesäliik.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
luokka kohonnut kesäliik.  4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  

Ikesäliikennepiste  6,2 6,2 I 	6,2 6,2 6,2  
lomaliikennepiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Viikon-  /perjantaipiste 	I 1,8 1,8 I 	1,8 	I 1,8 1,8  
päivä-  arki/viikonloppupiste  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
vaihtelu- vkl/perjantaipiste  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6  
luokka viikonloppupiste  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

+  Tunti- työmatkapiste  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
vaihtelu- kehäm. työmatkap.  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0  
luokka ositt. työmatkapiste  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1  

iltapäiväpiste  I 	0,0 0,0 I 	0,0 	1 0,0 0,0  
+ Vuodenaika  kesä  6,9  -  8,0  -  0,5 

I 	3,9 2,5 1 	2,4 	I 5,4  - 
=  Henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus kuivalla kesä-  tai  talvikelillä 
+  Kelin  kuiva kesäkeli  0,0  -  0,0  -  0,0  

vaikutus märkä kesäkeli  -0,6  -  -0,8  -  -1,9  
vesisade  -1,7  -  -4,0  -  -4,3  
kevätlsyyspakkanen  -2,3  -  -0,1  -  -0,5  
kuiva talvikeli  0,0 0,0 0,0 0,0  - 
märkä/suolainen  -1,4 -3,2 -2,2 -1,4  - 
[Tkas talvikeli  -1,6 -3,7 I 	-3,0 	I -2,7  -  
lumisade  -3,0 -5,1 -4,6 -4,3  - 
talvivesisade  -1,4 -2,4 -1,5 -0,5  - 
(ta/vituuli  -3,9 -2,5 -2,4 -5,4  -) 

=  Henkilö-ja  pakettiautojen  keskinopeus halutulla kelillä 
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