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TIIVISTELMÄ  

Työssä perehdyttiin mikrosimulointiin liikenteen mallinnusmenetelmänä. 
Simulointisovellukset tehtiin Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa 
kehitettyä HUTSIM-nimistä liikenteen mikrosimulointiohjelmaa käyttäen. 
Työssä selvitettiin ohjelmiston toimintaperiaatteita  ja  soveltuvuutta 
korkealuokkaisten väylien liikenteen simulointiin. 

HUTSIMIn  toiminta perustuu mallinnettujen objektien, infrastruktuurin  ja 
 ajoneuvojen, välisiin vuorovaikutuksiin. Jokaisen ajoneuvon liiketila 

mallinnetaan useita kertoja sekunnissa. Korkealuokkaisten väylien 
mikrosimuloinnin kannalta merkityksellisiä osamalleja ovat ajoneuvon- 
seuranta-, kiihtyvyys-  ja  kaistanvaihtomallit.  Yksittäisistä parametreista 
keskeisimpiä ovat kaistanvaihto-  ja  nopeusrajoitusparametrit,  ajoneuvo-
tyyppikohtaiset kiihtyvyydet, seuranta-aikaväli sekä kiihtyvyysvakio. 

Tärkeä  osa  työtä oli pääkaupunkiseudun uloimman kehäväylän, Kehä  111:n, 
 mallintaminen  Vantaalla välillä Ansatie - Kirkonkylä. Mallinnus tehtiin sekä 

nykytilanteen että alueelle tehtyjen tiesuunnitelmien mukaisena. Vuoden 
 1998  liikennemäärät  arvioitiin liikennelaskentojen  ja  ennustevuosien 

liikennemäärät Tielaitoksen  liikenne-ennusteiden perusteella. 

Tietoa mallinnusalueen liikenteestä kerättiin kenttämittauksin  ja  liikenteen 
automaattisen mittauspisteen avulla. Mittaustietojen perusteella pyrittiin 
HUTSIMin parametreja säätämään mandollisimman hyvin 
korkealuokkaisille väylille sopiviksi.  Mallin  toimintaa tutkittiin parametrien eri 
arvoja käyttäen  ja  saatuja simulointituloksia verrattiin mittaustietoihin. 
Korkealuokkaisten väylien simuloinneissa käytettävistä parametrien 
arvoista annettiin suositus. 

Raskaan liikenteen ominaisuuksiin perehdyttiin Olavi  H.  Koskisen 
ajosimulaattorin avulla. Raskaiden ajoneuvojen kiihtyvyyksien todettiin 
vaihtelevan paljon ajoneuvotyypistä, massasta  ja  moottoritehosta  riippuen. 
Tulosten perusteella suositeltiin HUTSIMissa käytettäväksi useampia 
raskaita ajoneuvotyyppejä. Kullekin ajoneuvotyypille määritettiin kiihtyvyys - 
ja  hidastuvuusarvot. 

Mallinnusalueen 	liikenteellistä 	toimwuutta 	arvioitiin 	eri 	tilanteissa. 
Ennustevuosien  2015  ja  2025  arkihuipputuntililkenteen tarkasteluissa 

 todettiin Lentoasemantien eritasoliittymän toimivuuden olevan alueen 
liikenteen kannalta kriittisin. Myös sekoittumisalueilla tapahtui 
ajonopeuksien alenemista. 

Monin esimerkkisovelluksin osoitettiin mikrosimuloinnin olevan sopiva 
työkalu mitä moninaisimpiin liikenteellisiin tarkasteluihin. Työssä ideoitiin 
lisäksi useita sovelluksia, joissa mikrosimuloinnin soveltaminen edellyttää 
vielä kehitystyötä. 

Merkittävä  osa  työtä oli HUTSIMin nykyversion ominaisuuksien analysointi 
sekä HUTSIMin,  sen  tulosraportoinnin  ja  jälkikäsittelymenetelmien 
kehittämistarpeiden  ideointi. Ohjelman jatkokehitystyön kannalta 
tärkeimmiksi parannuskohteiksi arvioitiin ajoneuvoseuranta-, kaistanvaihto

-ja  ajoneuvojen kiihtyvyysmallien kehittäminen paremmin korkealuokkaisten 
väylien liikennetilanteita vastaaviksi. 

Tutkimuksen tekemiseen  on  saatu Euroopan unionin rahoitustukea 
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ABSTRACT 
In this study, microscopic simulation was looked upon as a traffic modelling 
method. Simulation applications were carried out using a traffic simulation 
software,  HUTSIM.  The software has been developed at the Helsinki 
University of Technology. It's operational principles and applicability to 
microscopic simulation of traffic on high-class dual carriageways were 
evaluated.  

HUTSIM's  operation is based on interactions between modelled objects of 
infrastructure and vehicles. Each vehicle's dynamic status is modelled 
several times per second. The most essential  submodels  are those which 
regulate lane change,  platooning  and  acceleration/decceleration.  

Modelling a part of Ring Road Ill, the outer  ringroad  in the metropolitan 
area of Helsinki, was an important part of the study. The modelling included 
both the present state and the planned improvements. The traffic volumes 
of 1998 were estimated based on field observations. Forecasts of the traffic 
volumes in the future were made in accordance with estimates provided by 
the Finnish Road Administration  (Finnra).  

Information on traffic in the modelled area was gathered by field 
observations and by  Finnra's  automatic traffic measurement devices. Using 
this information, the parameters of  HUTSIM  were adjusted to better match 
traffic conditions on high-class dual carriageways. The operation of the 
model was examined using different parameter values and the results were 
compared to the field observations. As a result parameter values for high- 
class dual carriageways were recommended. 

The dynamics of heavy traffic was examined using the driving simulator of 
Mr.  Olavi  H.  Koskinen.  The acceleration values of heavy vehicles vary 
considerably depending on the vehicle category, the mass as well as the 
power of the engine. On the basis of the results additional heavy vehicle 
categories were recommended to be used in HUTS IM. 

The operation of the traffic in the modelled area was appraised in different 
situations  e.g.  working day peak traffic forecasts for years 2015 and 2025. 
The operation of the interchange of Ring Road Ill and  Lentoasemantie  was 
identified to be the most critical location. Speed level reductions were 
observed especially in the weaving sections. 

Microscopic simulation proved to be an appropriate method for detailed 
analysis of traffic performance. The present model should be further 
developed especially regarding the  platooning,  lane changing and 
acceleration  submodels.  Development issues were also defined regarding 
reporting procedures as well as statistical analysis. 

This study has been granted European Union financial support  



Esipuhe 

Tämän selvityksen  on  Uudenmaan  tiepilrin  toimeksiannosta tehnyt  LT- 
Konsultit Oy. Selvitys  on  osa  "Korkealuokkaisten väylien liikenteen 

 mikrosimuloinnin  kehittäminen" —tutkimusohjelmaa.  Sen  tarkoituksena  on 
 laajentaa  HUTSI  M-nimisen liikenteen  mikrosimulointiohjelman 

sovellusaluetta  korkealuokkaisten  monikaistaisten  väylien  simulointiin. 
 Tutkimusohjelman muita julkaisuja ovat  "Kaistanvaihto moottoriteillä - 

kaistanvaihtomallit  ja  kenttätutkimus" (Tielaitoksen  selvityksiä  10/1998)  ja 
 "Impact of heavy vehicles on Finnish freeway traffic flow"  (Finnra  reports 

11/1998).  

Kenttämittaukset  ja  HUTSIM-mallinnuksen  suunnitteli  ja  toteutti osana 
 dipiomityötään tekn.  yo Ville  Lehmuskoski. Lehmuskoski  vastasi myös 

selvityksen  laadinnasta  diplomi-insinööri  Björn  Silfverbergin  (LT-Konsultit 
Oy) toimiessa työn  koordinaattorina. Erillisselvityksenä  työhön sisältyi myös 
raskaan liikenteen  moottorikarttoihin  perustuva  simulointi,  jonka teki diplomi- 
insinööri Olavi Koskinen  (Tielaitos,  Tie-  ja  liikennetekniikka). 

Mikrosimuloinnin 	kehittämisohjelman 	ohjausryhmään 	ovat 	lisäksi 
osallistuneet puheenjohtajana  dipiomi -insinööri Mirja  Noukka (Tielaitos, 

 Liikenteen palvelut), sihteerinä diplomi-insinööri Satu Innamaa (TKK) sekä 
 dipiomi-insinöörit  Man  Ahonen (Uudenmaan  tiepiiri),  Asa  Enberg  (TKK)  ja 
 Shafiqul  Mannan  (TKK). 

Arvokasta tietoa  ja  palautetta antoivat työn kaikissa vaiheissa tekniikan 
 lisensiaatit  Jarkko  Niittymäki  (TKK)  ja  Iisakki  Kosonen  (TKK). 

 Simulointitulosten jälkikäsittelyohjelman pääohjelmoija  Mikko  Lehmuskosken 
 (TKK) panos oli työn kannalta merkittävä.  Työteknikko  Kari Hintikka osallistui 
 työpanoksellaan kenttämittausten  suorittamiseen.  

Helsinki,  lokakuu  1998  

Uudenmaan  tiepiiri 
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JOHDANTO  

I  Johdanto  

lnfrastruktuurin  ja  liikenteen  hallinnan  suunnittelussa pyritään yhä tarkemmin 
selvittämään, kuinka  olemassaolevat  tai  suunniteltavat  rakenteet voitaisiin 
mandollisimman tehokkaasti hyödyntää. Näissä  tarkasteluissa  väylien  kuor-
mitusasteet  ovat suhteellisen korkeat  ja  perinteiset  liikennesuunnittelume-
netelmät  ja  toimivuustarkastelut  koetaan monesti  riittämättömiksi.  Usein  ha

-vainnolliset,  visuaaliset  ja  yksityiskohtaiset  mikrosimulointimenetelmät  voisi-
vat olla sopiva suunnittelijan työväline, jolla  liikenteellistä  toimivuutta,  palve-
lutasoa  ja  eri toimenpiteiden vaikutusta voitaisiin  luotettavammin  arvioida. 

Liikenteen  mallinnuksessa  Suomessa  siirryttäneen  yhä  hienopiirteisempiin 
 menetelmiin. Kiinnostus yksilö-  ja  liikennevirtatason  tapahtumiin  ja  ilmiöihin 

sekä niitä  selittäviin  ja  niihin  vaikuttaviin  tekijöihin kasvaa jatkuvasti. Tällai-
sissa  analyyseissä mikrosimulointimenetelmät  ovat parhaimmillaan. Numee-
risten  ja  graafisten  tulosteiden  lisäksi  mikrosimulointi  tarjoaa mandollisuuden 
seurata  liikennetilannetta kuvaruudulla.  Suunnittelijan  ja  päättäjän  luotta-
musta analyyseihin sekä arvioita ongelmien syistä helpottaa paljon  se,  että 
havainnon voi tehdä omin silmin.  

Mikrosimulointi  tarjoaa uusia mandollisuuksia  liikennesuunnittelijalle.  Yksilöi-
den toimintaan  ja  vuorovaikutukseen  perustuvana  se  mandollistaa paljon 

 monipuolisempia  analyysejä kuin perinteiset  liikennevirran  keskimääräiseen 
tilaan perustuvat menetelmät. Esimerkiksi liikenteen sujuvuuden kannalta  on 

 keskimääräisten  nopeuksien  ja  vilvytysten  lisäksi merkittävää tietää, kuinka 
suuria vaihteluja ajoneuvojen  nopeuksissa  esiintyy  ja  mitä seuraa,  jos  näihin 

 vaihteluihin  vaikutetaan liikenteen  hallinnan  keinoin. 

Korkeatasoisten väylien  mikrosimulointi  on  Suomessa toistaiseksi ollut vä-
häistä.  lnnamaa  (1997) on  soveltanut  mikrosimulointia Länsiväylän  liiken-
teelle.  Mikrosimulointia  on  yleisesti kuitenkin käytetty lähinnä  liittymätason 
tarkasteluissa.  Tämän työn tarkoituksena  on  soveltaa  mikrosimulointimene-
telmää  suomalaisella korkeatasoisella väylällä, kehittää käytettyä menetel-
mää sekä luoda pohja  jatkokehitystyölle. Simuloinnit  tehtiin suomalaisella 
Teknillisen korkeakoulun (TKK) kehittämällä  HUTSlM -ohjelmistolla. 

Kehä  Ill on  pääkaupunkiseudun uloin  kehäväylä  ja osa  E18-tietä. Tässä 
työssä  on  mallinnettu  Kehä  111:n  liikennettä välillä  Ansatie -  Kirkonkylä. Ta-
voitteena  on  luoda sovellus, joka palvelee sekä Kehä  111:n  toiminnallisia  tar

-kasteluja  tällä alueella että  HUTSIM-ohjelman kehittelyä  ja  parametrointia 
 myös muiden korkealuokkaisten väylien  simulointeihin  sopivaksi. Työssä 

pyritään myös osoittamaan, millaisiin toimintoihin  mikrosimulointimenetelmät 
 jo  nyt soveltuvat sekä miltä osin  ja  miten malleja  ja  ohjelmistoa tulee kehit-

tää, jotta niiden  käyttöaluetta  voitaisiin laajentaa yhä  moninaisempiin  ajan-
kohtaisiin  liikenteellisiin tarkasteluihin.  

Valittu  sovelluskohde  on  noin  5  kilometrin pituinen osuus Kehä  lIl:a  Van-
taalla.  Tieosuus liittymineen  on  mallinnettu  niin nykytilanteen kuin  tiesuun-
nitelmien  mukaisena. Kohde valittiin  mallinnettavaksi,  koska Kehä  111:n tie- 
suunnitelmien mukainen rakentaminen alueella  alkanee  vuonna  1999. Mal

-linnus  palvelee Uudenmaan tiepiirin tarpeita,  sillä  simuloinneissa  tehtyjä ha-
vaintoja pystytään hyödyntämään  tiesuunnitelmien  toteuttamisen  vaiheis- 
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tusta  arvioitaessa sekä  rakentamisvaiheessa. Sovelluskohde  on liikenteelli-
sesti  hyvin merkittävässä asemassa,  sillä  tiejakso  välittää suuren osan  Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman voimakkaasti kasvavasta maaliikenteestä  (kuva 

 1).  

Kuva  1. 	Kehä  111:n  ja  Lentoasemantien eritasoliittymä. Lentoasemantien 
liikennemäärien  on  ennustettu kasvavan nopeasti  ja  sujuvia  iii- 
tyntä  yhteyksiä lentokentälle pidetään hyvin tärkeinä.  



Kehä Ui:n mikrosimulointimallin kehittäminen välille Ansatie - Kirkonkylä 	 13  

LIIKENTEEN  SIMULOINTI  

2 	Liikenteen simulointi  

2.1 	Simulointi mallinnusmenetelmänä  

Malli  on  kuva  todellisuudesta. Liikenteen  mallinnuksessa  pyritään kuvaa-
maan  liikennetilanne.  Tutkimusta  ja  suunnittelua voidaan  mallintamalla  usein 
tehdä nopeasti,  riskittömästi  ja  edullisesti,  sillä mallintaminen  mandollistaa 
eri  suunnitelmavaihtoehtojen  ja  toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin labo-
ratorio-olosuhteissa.  lnfrastruktuuriin sijoitettavaan  pääomaan verrattuna 

 mallin nuksen  kustannukset ovat yleensä vähäiset.  

Mallintamiseen  on  suhtauduttava kriittisesti.  Vain  todellisen liikenteen mu-
kaan käyttäytyvä malli antaa todellisuutta vastaavaa tietoa  tutkittavasta  ti-
lanteesta.  Mallin  käyttäjän  on  tunnettava  mallin  keskeiset toimintaperiaatteet 

 ja  soveltuvuus. Malli saattaa tutkittavan ilmiön kannalta antaa luotettavia tu-
loksia  vain  tietyllä  tarkastelualueella,  esimerkiksi pienillä nopeuksilla  ja lii-
kennemäärillä.  Käytännössä malli  on  yhtä hyvä kuin  sen  heikoin lenkki.  

Simulointi  on  tapa  mallintaa  liikennettä. Siinä  jäljitellään  liikenteen todellisia 
tapahtumia eikä yleensä pyritä matemaattiseen ratkaisuun vaan analyysi 
tapahtuu seuraamalla  mallin  toimintaa  ja tilastoimalla  tuloksia.  Simulointia 

 voidaan pitää valvotussa ympäristössä  järjestettynä kokeena,  jossa  hallit-
semalla  mallin  muuttujia voidaan vertailla eri järjestelmiä täsmälleen sa-
moissa olosuhteissa.  (Pursula  1982.)  

Olennaista  simuloinnissa  on  tarkastelun dynaamisuus.  Simuloitaessa  seu-
rataan tarkasteltavan ilmiön muutoksia ajan funktiona  (Pursula  1982).  Kes-
keistä  simuloinnissa  on  myös tarkasteltava yksikkö. Tarkasteltavan yksikön 

 koon  mukaan  simulointimenetelmät  luokitellaan  makroskooppisiin  ja mikro-
skooppisiin  (kuva  2).  

Dynaaminen  

I I INTEGRATION 
 CONTRAM  L 	I  HJTSIM  

Makroskooppinen  j SATURN I J 
 TRAF-NETSIM  I  

I  CAPCAL 	TRANSYT  J  
TEMMEI2 	 HCMICINEMA  I  

Staattinen  

Kuva  2. 	LIIkenteen ma//inn usohjelmat  luokitella  an  usein ohjelman dy- 
naamisuuden  ja  tarkastelta  van  yksikön  koon  mukaan.  EMME/2:a 

 ja  CAPCALia  lukuunottamatta kuvassa olevat ohjelmat perustu-
vat  simu/ointiin.  (Kosonen  1996.) 

Makrosimuloinnissa liikennetilanne mallinnetaan liikennevirtatasolla. Liiken- 
nevirtaa  käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Tuloksena saadaan  liikennevir- 
ran ominaisuustietoa mallinnetulla liikenneverkolla. Makrosimulointimalleissa 
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otetan  huomioon yleensä ainakin  liittymägeometria, kaistamäärät  ja  mandol-
linen valo-ohjauksisuus. Makrosimulointi  on  soveltuva menetelmä muun 
muassa paljon  liittymiä käsittävien  alueiden liikenteen alustavaan analysoin - 

tim.  Suomessa yleisesti käytetty  makrosimulointiohjelma  on Saturn.  

Mesoskooppisissa  malleissa  ajoneuvot  jaetaan ryhmiin eli paketteihin. Kul-
lekin  ajoneuvoryhmälle  voidaan antaa erilaisia ominaisuuksia. Esimerkki 
Suomessa käytetystä  mesoskooppisesta  mallista  on  Contram. 

Mikrosimulointi  perustuu yksittäisten ajoneuvojen  liiketilaan  ja  toimintoihin. 
Jokainen ajoneuvo  ja sen vuorovaikutukset  muihin  ajoneuvoihin  ja  kohteisiin  
mallinnetaan  erikseen. Ajoneuvojen keskinäinen vuorovaikutus  ja  toiminta-
tavat  on  mallinnettu matemaattisin säännäin  ja liikennevirran  tila muodostuu 
siinä kulkevien yksittäisten ajoneuvojen tiloista. Suomessa yleisesti käytössä 
oleva  mikrosimulointiohjelma  on  HUTSIM. 

Nanosimuloinnissa mallinnus  tehdään  kuljettajatasolta  lähtien. Ajoneuvojen  
kuijettajilla  on  erilaisia ominaisuuksia.  Nanosimulointi  eroaa  mikrosimuloin-

nista  siinä, että  mikrosimuloinnissa  kuljettajaa  ja  ajoneuvoa käsitellään yhte-
nä kokonaisuutena kun taas  nanosimuloinnissa  ne ovat kaksi eri toistensa 
kanssa vuorovaikutuksessa olevaa  objektia.  Kuljettajan  ja  ajoneuvon omi-
naisuudet yhdessä vaikuttavat siihen, kuinka ajoneuvo käyttäytyy. 

Tärkein vaihe  simulointiprosessisSa  (kuva  3) on  mallin  toiminnallisten  riippu-

vuuksien  muodostaminen. Tässä vaiheessa käyttäjä määrittelee ne tekijät, 
joilla katsotaan olevan merkitystä  tutkittavaan  ilmiöön.  Riippuvuuksien  oikea 
määrittäminen  on  hyvin tärkeää,  sillä simulointien  tulokset ovat merkitykset-

tOm  iä,  mikäli  mallin  toiminta ei riittävän tarkasti kuvaa todellisuutta. Oleellista  
riippuvuuksien määrittämisessä  on  myös yksinkertaistaminen.  Tutkittavaan  
ilmiöön vaikuttavien  riippuvuuksien  määrä pyritään pitämään kohtuullisen 
vähäisenä,  sillä  selittävien tekijöiden määrän kasvaessa vaikeutuu niiden 
välisten  riippuvuuksien  määrittäminen yleensä paljon.  (Drew 1968.)  
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I 	LÄHTÖKOHTA 	1 
I 

	

	Ongelman määrittely  J  
Mallin  muodostaminen 
(toiminnalliset  riioouvuudefi 

Svötetiedot 	I 

I 	Simulointi  

I 	Tulokset  

I 	Tulosten arviointi 

	

ikki  vaihtoehdot käsitelty  I 	I  Uusi vaihtoehto  
kyllä 	Iei 	 T  

VQEHTO  
Kuva  3. 	Simulointiprosessin päävaiheet Drewn  (1968)  mukaan.  

Simuloinnissa,  kuten kaikessa tieteellisessä työssä, tärkeää  on  kokeen 
 tolstettavuus. Koejärjestelyn  ja  kokeen suorituksen tulee olla niin tarkasti 

dokumentoitu, että koe voidaan tarvittaessa  sen  perusteella toistaa.  

Simuloinnin  etuja  kenttätutkimukseen  verrattuna ovat: 

 • Simulointi  on  yleensä edullista.  

•  Tulokset saadaan nopeasti.  

•  Saadaan paljon yksityiskohtaisia tuloksia. 

 •  Edut  ja  haitat voidaan arvioida ennakolta.  

• Simuloinnilla  tuotettu tieto sisältää useita  tunnuslukuja,  joita  kenttätutki-
muksilla  on  vaikea mitata.  

•  Eri ratkaisujen vertaaminen  on  mandollista täsmälleen samassa  liiken-
nekysyntätilanteessa. 

•  Mallia voidaan tarkastella  hidastettuna,  reaaliajassa  tai  nopeutettuna. 
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• Kenttäkokeissa  usein tapahtuva liikenteen häiriintyminen väItetään. 

• Hypoteettisten  ja  mandottomierikin  ideoiden testaaminen  on  mandollista 

• Liikenneturvallisuudeltaan  huonot, epärealistiset ratkaisut voidaan tes-
tata etukäteen laboratorio-olosuhteissa. 

•  Tulevaisuuden liikenteen kysynnän toiminnallisten vaikutusten arvioinnin 
voi suorittaa simuloinnein mutta kenttäkokein ei. (Ojala  1997,  Niittymäki 

 1997b.) 

2.2  Mikrosimuloinnin  edut  ja  ongelmat 

Mikrosimuloinnin  tärkeä etu  on  sen  tuottamat yksilötason tulokset  ja  liiken-
nevirtatason  tuloksiin nähden parempi havainnollisuus. Tuloksena saadaan 
jokaisen ajoneuvon toiminta  ja  lilketila  mallissa ajan funktiona. 

Niin suunnittelijan kuin tuloksia tarkastelevan päättäjän  on  helpompi ym-
märtää tuloksia, jotka ovat samaistettavissa omiin kokemuksiin. Mikrosimu-
loinnin tuloksia tarkasteleva henkilö voi halutessaan analysoida yksittäisten 
ajoneuvojen liikettä mallissa sekä samaistua erikseen niiden kuljettajiksi  ja 

 arvioida tilannetta heidän kannaltaan. Näin  on  helppo havainnollistaa liiken-
teessä tapahtuvia vaihteluita  ja  liikennevirran  ominaisuuksien hajontaa. Yk-
silötason tulosten lisäksi  on  mandollista koota tuloksista liikennevirran keski-
arvotietoa  ja  tilastollisia analyysejä. 

Koska mikrosimuloinnissa mallintaminen lähtee yksilötasolta,  on  simuloin-
neissa  mandollista kokeilla erilaisten yksilötason ominaisuuksien vaikutusta 
liikennevirtaan. Voidaan esimerkiksi tutkia mikä yksittäisten hitaiden ajoneu-
vojen vaikutus  on tai  kuinka raskaiden ajoneuvojen parempi suorituskyky 
vaikuttaisi henkilöautoliikenteen sujuvuuteen. Käänteisesti  on  mandollista 
arvioida liikennevirtatason muutosten vaikutuksia yksilötasolla eli esimerkiksi 

 millä  keinoin ajoneuvojen  tekemien  kaistanvaihtojen  määrää voitaisiin vä-
hentää. 

Mikrosimulointiohjelmiifl  kuuluu useimmiten visuaalinen käyttöliittymä.  Kuva
-ruudulla  on  mandollista seurata ajoneuvojen liikettä mallissa, liikenteen 

ruuhkautumista, sujuvuutta, liittymätoimintoja  ja  jononmuodostusta. Visuaa-
lisuus  on  suuri apu suunnitteluprosessissa,  sillä  se  helpottaa muun muassa 
liikenne-  ja  tiensuunnittelijan  välistä vuorovaikutusta. Hyötyä siitä  on  myös 
esitettäessä tuloksia liikennesuunnitteluun erityisesti perehtymättömille 
päättäjille. Visuaalisen käyttöliittymän avulla  on  helppo muodostaa tuntuma 
tarkasteltavasta Ilikennetilanteesta. 

Mallintaessaan  liikenneympäristöä mikrosimulointiohjelman käyttäjän  on 
 pohdittava liikenteen käyttäytymistä  ja  vuorovaikutuksia ympäristössä. Kos-

ka käyttäjän  on  syvennyttävä mallinnuskohteeseefl  perusteellisesti, oppii 

 hän  ymmärtämään siellä tapahtuvia ilmiöitä  ja  vuorovaikutuksia. Tätä kut-
sutaan usein  mallin  rakentajan hyödyksi. 
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Erilaisten  kohderyhmien  ominaisuuksien  ja  tulosten tarkastelu  on  mikrosi-
muloinnissa  suhteellisen vaivatonta.  Ajoneuvotyyppikohtaiset  tulokset kiin-
nostavat usein suunnittelijaa.  Mikrosimuloinnin  avulla voidaan tutkia muun 
muassa raskaiden ajoneuvojen  ja  liikenteen  jonoutumisen  välisiä yhteyksiä 

 ja  joukkoliikennevälineille  koituvia  viivytyksiä.  Mitä tarkempia  ja  hienopiirtei-
sempiä  tuloksia halutaan, sitä parempia  ja  kattavampia lähtötietoja  kuitenkin 
tarvitaan.  

M  ikrosimulointimallissa ajoneuvot  reagoivat saamiinsa  ärsykkeisiin. Arsyk-
keet  aiheuttavat toimintoja, jotka edelleen vaikuttavat ajoneuvon  liiketilaan, 

 joka taas aiheuttaa ärsykkeen muille ajoneuvoille.  Liikennevirran  ominaisuu-
det muuttuvat. Koska muutokset tapahtuvat yksilötasolla,  on  kunkin ajoneu-
von  hetkittäinen liiketila  (nopeus  ja  kiihtyvyys) tiedossa. Tämä tieto  on  hyvin 
oleellista arvioitaessa liikenteen  ympäristävaikutuksia  ja  konfliktitilanteita. 
Mikrosimuloimalla  voidaankin  päästövaikutuksia,  energiankulutusta  ja  osit-
tain myös liikenneturvallisuutta arvioida yksityiskohtaisella tasolla, jossa 
analyysit eivät perustu  arvaukseen liikennevirran keskimääräisistä  ominai-
suuksista vaan  yksilötason dynaamisiin  toimintoihin. 

Liikenteen  mallinnuksessa  tärkeä kysymys  on,  kuinka hyvin malli kuvaa to-
dellisuutta.  Mikrosimuloinnissa  kysymys  on  erityisen keskeinen,  sillä mallien 

 yksityiskohtaisuudesta  johtuen kuvattuja  vuorovaikutussuhteita  on  hyvin 
paljon. Teoriaan  perustuvien parametrien  tulee olla  kalibroitu  ja  validoitu  val-
litsevia olosuhteita vastaaviksi. Jotta  mikrosimulointiohjelmaa  ja  mallia voi-
daan tehokkaasti hyödyntää,  on  niiden perustana olevan  teorian  oltava  pe-
rusteiltaan  oikea  ja  järjestelmän luotettavuudesta tutkittavan ilmiön käsitte-
lyssä  on  oltava riittävä varmuus  (kuva  4). 

I  Tpde"isuus  I  

Validointi 	Kalibrointi 	[Proses&kuvaus  I 	I  
+ 	

1 	 I  
Kuva  4. 	Kallbrointi-validointiprosessin  periaate Mayn  (1990)  mukaan. 

Mikrosimulointimallien  yksityiskohtainen rakenne edellyttää  karkeampia  mal
-linnusmenetelmiä perusteellisempia lähtötietoja.  Monesti tarvittavia tietoja ei 

ole helposti saatavilla  ja  niiden hankkimiseen saattaa kulua enemmän aikaa 
kuin varsinaiseen  mallintamiseen  ja  simulointeihin.  Myös  mallin  rakentamis

-vaihe  vie  liikenneympäristön  perusteellisemman kuvaamisen vuoksi enem-
män aikaa kuin  karkeamman  tason  mallinnusmenetelmissä. 

Mikrosimulointi  ei ole hyvä keino tutkia liikennettä, mikäli käyttäjä ei kunnolla 
ymmärrä  mallin  ominaisuuksia  ja  rajoituksia  (Niittymäki  1997b).  Mallilla voi- 
daan saada näennäisesti järkeviä tuloksia, vaikka sitä käytettäisiin  sen  so- 
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veltumisalueen  ulkopuolella. Simuloinnit  ja  niiden tulosten arviointi edellyttä-
vät käyttäjältä asiantuntemusta  ja  kriittisyyttä.  

3 HUTSIM-mikrosimulointiohjelma 

3.1  Ohjelman tausta 

HUTSIM-mikrosimulointiohjelman  kehitystyö  on  aloitettu TKK:n liikennelabo-
ratoriossa vuonna  1989.  Alunperin ohjelma suunniteltiin valo-ohjauksisten 
liittymien toiminnan tarkasteluun. HUTSIMiin pystytään liittämään todellinen 
valo-ohjauskoje  tai simuloinnissa  voidaan käyttää ohjelmaan rakennettua 
sisäistä valo-ohjauskojetta. HUTSIM  on  hyvä työkalu valo-ohjauksen suun-
nittelussa  ja  eri ohjausmenetelmien testauksessa.  

1990-luvun alussa tehtiin laaja HUTSIMin kalibrointitutkimus (Niittymäki 
 1993).  Tärkeimmät ajoneuvojen liikkeisiin vaikuttavista parametreista sää-

dettiin mandollisimman hyvin todellisuutta vastaaviksi. Kalibroinnit tehtiin 
kaupunkiolosuhteissa valo-ohjauksisiin liittymäympäristöihin keskittyen. 

HUTSIM  ei ole rajoittunut  vain  valo-ohjauksisiin liittymäympäristöihin. Viime 
vuosina sitä  on  sovellettu paljon myös valo-ohjaamattomiin tasoliittymiin  ja 
kiertoliittymiin.  Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. (Pursula ym.  1997.) 

HUTSIMin  käyttäjäkunta  on  melko laaja. Suomessa HUTSIM1n käyttäjia ovat 
TKK:n lisäksi Tielaitos, useat kaupungit  ja konsulttitoimistot.  Ulkomailla 
HUTSIM  on  käytössä ainakin Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, USAssa, 
Japanissa, Iso-Britanniassa  ja Tsekissä.  

3.2  Simulointimallien  rakenne 

HUTSIM  on oliopohjainen simulointiohjelma. Simulointimalli  koostuu useista 
erityyppisistä elementeistä eli olioista, joita yhdistelemällä muodostetaan  ku-
va liikenneympäristöstä. Oliomallissa  kuvataan liikenneympäristön rakenne, 
saapuvan liikenteen koostumus, liikenteen ohjaustoiminnot  ja ajoneuvoil-
maisimien  paikat  ja  toimintatavat. 

Simuloinnin  kannalta tärkeimpiä olioita ovat generaattorit, destinaattorit  ja 
kaistaelementtiputket. Generaattori  on  elementti, joka generoi eli synnyttää 
malliin ajoneuvoja. Destinaattori  on  elementti, jonka kautta ajoneuvot poistu-
vat mallista. Ajoradat eli kaistat koostuvat putkielementeistä. Kullekin  put- 

kelle  on  määritelty reittitaulu eli ne destinaattorit, joihin putkea pitkin päasee. 
Putket voidaan yhdistää peräkkäisten  tai viereisten  putkien kanssa, jolloin 
putkesta voi päästä destinaattoria kohti joko suoraan  tai  kaistaa vaihtamalla. 
Jokainen ajoneuvo tulee malliin jonkin generaattorin kautta  ja  kulkee kaista-
elementtiputkia pitkin johonkin destinaattorlin. 

Kuvatun liikenneympäristön lisäksi myös  mallin ajoneuvot  ovat olioita, joilla 
 on  omat ominaisuutensa. Liikenneympäristö-  ja  ajoneuvo-olioilla  on  keske-

nään vuorovaikutuksia, jotka vaikuttavat niiden ominaisuuksiin. Mallinnuk
-sessa  olioiden välisiä vuorovaikutuksia tarkastellaan useita kertoja sekun- 
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nissa.  Mikäli esimerkiksi ajoneuvo-olio on  vuorovaikutuksessa  nopeusrajoi-
tusolion  kanssa, voivat ajoneuvo -olion  nopeus,  tavoitenopeus  ja  kiihtyvyys 
vuorovaikutuksen johdosta muuttua. 

Käyttäjä voi vaikuttaa  mallin  olioiden toimintaan  ja  tuloksiin joko suoraan 
muuttamalla  objektien  ominaisuuksia  tai  välillisesti muuttamalla  simulointipa-
rametrien  arvoja  HUTSIM-asetustiedostossa.  Esimerkki  objektin  ominai-
suuksien muuttamisesta  on  nopeusrajoituksen  arvon muuttaminen. Asetus -
tiedostossa  muutettavissa olevia  simulointiparametreja  ovat muun muassa  
ajoneuvotyyppien kiihtyvyydet  ja hidastuvuudet, reaktioaika,  ajoneuvojen 
etäisyys  pysähdyttäessä  ja kaistanvaihtoa  säätelevät  parametrit.  

3.3  HUTSIMin moottoriväyläsimuloinnin  kannalta keskeiset toi-
mintaperiaatteet  (Kosonen  1996,  Kosonen  1998) 

3.3.1 H  UTSIM moottoriväylien simulointiohjelmana  

Koska  HUTSIM1a  on  useita vuosia kehitetty lähinnä  liittymätason simuloin-
teja  varten, eivät monet  sen parametreista  sinällään ole sopivia moottori -
väyläsimulointia  varten. Jotkin ilmiöt  on  myös kuvattu  moottoriväyläsimuloin

-tim  heikosti sopivin säännöin. 

Tässä kappaleessa kuvataan ne  HUTSIMin  olennaiset ominaisuudet, jotka 
tämänhetkisessä versiossa  (HUTSIM  4.21)  ovat ajoneuvojen  moottoriväylä -
käyttäytymisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Kappaleessa  7.6  kerrotaan, mit-
kä näiden tekijöiden  parametrien  arvot soveltuvat  luotettavimmin  moottori -
väyläsimulointiin.  Kappaleessa  10.1  arvioidaan, kuinka ohjelmaa  ja sen  toi-
mintojen kuvausta tulisi kehittää, jotta  HUTSIM  toimisi  moottoriväyläsimu-
loinneissa  vielä  todenmukaisemmin.  

3.3.2  Ajoneuvoseuranta  

Ajoneuvo saavuttaa riittävän lähelle toista ajoneuvoa päästyään  minimitur-
vavälin (Sm ,,). Minimiturvaväli  tarkoittaa sitä etäisyyttä  edelläolevaan ajoneu-
voon,  jolla ajoneuvo voidaan pysäyttää  tai  sen  nopeutta riittävästi hidastaa 
törmäyksen välttämiseksi ottaen huomioon ajoneuvojen  nopeusero,  ajoneu-
von  hidastuvuus, reaktioaika  ja vähimmäisetäisyys. Minimiturvaväli määri-
tetään HUTSIMissa  kaavan  I  mukaisesti.  

Sm10 
- 	 - 

- 	 + Voa  x  T/'seur  +  S,  Vorna  ^ Vj0j..j, 	 (1) 
2 x  

Smin  =  V0010  X T,.  +  S,,  ,  v,,,,0  <V,hde  

v0,,,0  =  ajoneuvon nopeus  (mis) 

VkoMe  = seurattavan  ajoneuvon nopeus  (mis) 

dkecicjn, = keskimäiräinen hidastuvuus (mis 2 ) 

Tseur  =  ajoneuvon seuranta  - aikaväli(s)  
S  = pysähtymisetäisyys(m) 

HUTSIM  (versio  4.21): 
T= 1,20s 	 S=1,20m 
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Seuratessaan toista ajoneuvoa ajoneuvon kuljettaja ei heti huomaa ajoneu-
vojen välistä pientä  nopeuseroa.  Ajoneuvojen välinen etäisyys muuttuu, 
kunnes kuljettaja huomaa eron  ja  kiihdyttää  tai  hidastaa päästäkseen takai-
sin  haluamalleen seurantaetäisyydelle. 

HUTSIMIssa  tämä ilmiö  on  kuvattu siten, että  minimiturvavälin  edessä  on 
 niin sanottu vakaa alue  Lvakaa  (kuva  5).  Vakaalla  alueella ei voi kiihdyttää,  jos 

 edessä  on  kohde, jonka  minimiturvaväli  pian saavutettaisiin. Vakaa alue te-
kee ajoneuvon liikkeestä tasaisempaa,  sillä  ilman vakaata aluetta ajoneuvo 
vuorotellen  kiihdyttäisi  kohti  tavoitenopeuttaan joutuen  näin  minimiturvavälin 

 etäisyydelle edellä olevasta  ajoneuvosta  ja jarruttaisi  päästäkseen pois  mi-
nimiturvavälin  alueelta.  

a)  hidastus.  kuntoa kohde 
	 b) hidastus.  liikkuva kohde  

C)  vapaa  kiihdytyS,  al <a2  di  rajoitettu  kiihdyt's. al>02 

Vapaa alue 	 Vakaa alue 	 Kielletty  clue  
(ei vuorovaikutusta) 	(kiihdytys  kielletty) 	 (pakko hidastaa)  

Kuva  5.  Ajoneuvonseuranta HUTSIM1ssa  (Kosonen  1996).  

Vakaa alue  määritetään  kandella eri tavalla (kaava  2).  Näin  saaduista  ar-
voista valitaan suurempi.  

= Smin  ((v0,,,0  + V YkS  ), VkoMe ) - Smin  (v0,,,0  , VIWhde )  (m) 	 (2)  

= VMe  x  Tvatha(min)  (m)  

Tva(mifl) =  vakaan alueen vähimmäispituus aikayksikköinä  (s) 

Lvaa = max(L1  , , 	 Vo,,,a  ^  V  kohde  

L va ,a  =  0,  Von,a <  V  kohde  

v.  = yksikkönopeus  (2,5 km/h  =  0,694  m/s)  

Lmjn  =  vakaan alueen ehdoton vähirnmäispituus  (m) 
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HUTSIM1ssa  (versio  4.21):  

Tvakaa(min) =  0,20 S  Lm in  =  1,20 m  
Esimerkki: 	v0 	=  100 km/h,  Vk&,de =  90 km/h, 	=> 	11 m  

Voma =  70 km/h,  Vkohde =  70 km/h, 	> 	8 m  
Voma =  50 km/h,  Vkohde =  45 km/h, 	> 	=  6 m  

Vakaan alueen pituus  on  jatkuva funktio, mikäli aina valitaan suurin arvoista 
 L1 , L2  ja  Lmjn .  Tämä  on  ajoneuvon yhtenäisen käyttäytymisen kannalta tärke-

ää. Kun seurattavan kohteen nopeus  on  omaa nopeutta suurempi,  on  va-
kaan alueen pituus  nolla.  

3.3.3  Ajoneuvon  nopeudensäätely 

HUTSlMissa  jokainen ajoneuvo saa generoituessaan eli saapuessaan mal-
liin oman tavoitenopeuden. Tavoitenopeus voidaan määrittää HUTSIMin 
syötetiedostossa  (arr-file)  ajoneuvokohtaisesti  tai  vaihtoehtoisesti  se m  ääri-
tetään generaattoriin asetetun tavoitenopeusjakauman mukaisesti. Kullakin 
generaattorilla  on  tavoitenopeusjakauma,  jonka mukaisesti  se  tuottaa ajo-
neuvoille tavoitenopeuksia. Jakauma  on  portaittainen  ja  se  voidaan antaa  10 
km/h  suuruusluokissa. Mallinnuksen  aikana ajoneuvo pyrkii tavoite-
nopeuteensa, joka voi muuttua nopeusrajoitusten johdosta. 

Ajoneuvo tekee päätöksiä nopeutensa säilyttämisestä, kiihdyttämisestä  tai 
 hidastamisesta  hyvin tiheään, jopa  20  kertaa sekunnissa. Ajoneuvo voi 

vaihtaa nopeuttaan  vain  yhden nopeusyksikön kerrallaan. HUTSIM  4.21  :ssä 
nopeusyksikkö  on 2,5 km/h.  Nopeusyksikön  suuruus  on  muunneltavissa.  

Ajoneuvon muuttaessa nopeuttaan nopeusyksikön verran  on  sen  tietyn ajan 
ylläpidettävä uusi nopeutensa. Tämä johtuu siitä, ettei ajoneuvon kiihtyvyys 

 tai  hidastuvuus  saa liian suurta arvoa  ja  yhtä asetettuja kiihtyvyyden  tai hi
-dastuvuuden maksimiarvoja.  Aikaa, jolloin nopeus ei voi uudestaan muuttua, 

kutsutaan kiihtyvyysaikavähiksi T kav. Kiihtyvyysaikaväli voi olla vakio (kaava  
3) tai  muuttua nopeuden funktiona (kaava  4).  Mikäli kiihtyvyysaikaväli  on 

 ajonopeudesta  riippuvainen, pienenee ajoneuvon kiihtyvyys mitä lähempänä 
 sen  nopeus  on  tavoitenopeutta. 

= VYkS 	
(3)  

akSSkIfl,  

T  = kiihtyvyyikavä1i  (s)  
= yksikkönopeus  (m/s)  (2,5km /  h  =  0,694 ml s)  

= keskimäiräinen kiihtyvyys(mIs2) 
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= 	

Vy 	
(4)  

akeskini  +  (-f-  -  V  nyk  )  x  CkI,h,  

T  = kiihtyvyyikaväIi  (s)  

VflYk =  ajoneuvon nopeus (mis)  

v,,  = tavoitenopeus (mis) 

Cklih, = kiihtyvyysvakio (lis) 

Kiihtyvyysvakion arvolla  voidaan vaikuttaa ajoneuvojen kiihtyvyysprofiileihin. 
Mikäli  sen  arvoksi annetaan  nolla,  on  kaava  4  sama kuin kaava  3  (kuva  6),  

Vapaan ajoneuvon  kiihdytys  HUTS IMissa 

VAKIOKIIHTYVYYS, 	,• 
kiihtyvyysvakio =  0 	 ,.- 

--- .  

VAIHTELEVA Kl1 HTYVYYS, 
kiihtyvyysvakio>  0  

/1  •• ••  

aika  [sj 

Kuva  6. 	Vapaan ajoneuvon  kiihdytys HUTS/Missa. Kiihtyvyysvakiota  
muuttamalla voidaan vaikuttaa ajoneuvojen  kiihtyvyysprofilleihin. 

Kiihtyvyysvakio  vaikuttaa ajoneuvojen keskimääräisiin kiihtyvyyksiin. Mikäli 
ajoneuvo pystyy vapaasti kiihdyttämään tavoitenopeuteensa,  jää  sen 

 keskimääräinen kiihtyvyys alhaisemmaksi kuin vakiokiihtyvyyttä 
käytettäessä. Mikäli taas ajoneuvo ei esimerkiksi muun liikenteen takia pysty 
kiihdyttämään tavoitenopeuteensa asti, voi  sen  keskimääräinen kiihtyvyys 
muodostua vakiokiihtyvyyttä suuremmaksi. Vaikka keskimääräinen 
kiihtyvyys jäisikin vakiokiihtyvyyttä alhaisemmaksi,  on  ajoneuvon samassa 
ajassa kulkema matka todennäköisesti vakiokiihtyvyyksistä ajoneuvoa 
suurempi. Alhaisilla nopeuksilla ajoneuvon kiihtyvyys  on  suurempi, jolloin  se 

 etenee niin paljon vakiokiihtyvyyksistä ajoneuvoa nopeammin, ettei 
matkaero koskaan umpeudu. 
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Ajoneuvon  tavoitenopeus  vaikuttaa kiihtyvyyteen kaavan  4  mukaisesti. 
Esimerkiksi ajoneuvon  kiihdytys  välillä  0-50 km/h on  huomattavasti 
voimakkaampaa, mikäli ajoneuvon  tavoitenopeus  60 km/h  sijasta  on 80 
km/h. Tavoitenopeuden  ja  kiihtyvyysvakion  vaikutus kiihtyvyyteen  on  esitetty 
kuvassa  7.  

Keskikiihtyvyydeltään  1,0  rnfs2  ajoneuvon kiihtyvyys HUTSIM1ssa eri 
tavoitenopeuksilla  ja kiihtyvyysparametrin  arvoilla  

2.5 

2.0  

-  1.5 
U) 

E 
1.0 

0.5 

___c=0.10;  tav.nop.  60 km/h  

______  c0.1 0;  tav.nop. 80km/h 

c=0.10;tav.nop.  100 km/h 

c0.05;  tav.nop.  60 km/h  
- - -  c=0.05;  tav.nop.  80  km/b 

- .c=0.05;tav.nop.  100 km/h 

c=0.00  

0.0 .L 
0 
	

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 

v [km/h] 

Kuva  7. 	Kiihtyvyysvakion  (c)  ja  tavoitenopeuden  vaikutus ajoneuvon 
kiihtyvyyteen  ajonopeuden  funktiona. Ajoneuvo saavuttaa sille 

 a.setetun keskimäärä  isen  kiihtyvyyden ajaessaan puolta  tavoi-
tenopeudestaan. Kiihtyvyysvakio  vaikuttaa suorien  kulmakertoi

-mun.  

HUTSIM  (versio  4.21):  

Ckjmt = 	0,10 1/s  

Kiihtyvyys:  

akesfrjm(ha) = 	1,6  rn/s2 	akesdm(Ia) = 	1,0  rn/s2  

akeskim(kaip) =  1,2  rn/s2 	akes,dm(katp)=  1,1  rn/s2 

 Hidastuvuus: 

akesfrjm(ha) = 	1,9  rn/s2 	akeskjm (Ia) = 	1,2  rn/s2  

akeskim(kaip) =  1,7  mIs2 
	

= 1,5rn/s2  

HUTSIMissa  ajoneuvo tekee päätöksen  nopeudensäätelystään  seuraavien 
sääntöjen mukaisesti.  Myöhäisempi  sääntö kumoaa toteutuessaan edelliset 
säännöt.  
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Sääntö  1: Älä  muuta nopeutta. 

Sääntö  2:  Kiihdytä, mikäli nopeus  on  alle  tavoitenopeuden  ja  viimei-
sestä nopeustason kohottamisesta  on  kulunut vähintään 
kiihtyvyysaikaväli T av  

Sääntö  3: Älä  kiihdytä mikäli etäisyys edellä olevaan kohteeseen  on 
 alle  minimiturvaväli +  vakaa alue. 

Sääntö  4:  Hidasta, mikäli etäisyys edellä olevaan kohteeseen  on  alle 
 minimiturvavälin,  

Sääntö  5: Älä  hidasta, mikäli oma nopeus  on  pienempi kuin edellä ole-
van kohteen  tai  maksimi hidastuvuus  on  saavutettu. 

Nopeusrajoitusmerkki  tai  tiegeometriasta  johtuva nopeusrajoitus vaikuttavat 
ajoneuvojen tavoitenopeuksiin  kaavan  5  mukaisesti. Nopeusrajoitusmerkki 
ei pakota kaikkia ajoneuvoja samaan nopeuteen vaan  vain  tavoitenopeuksi

-en  keskiarvo  ja  hajonta muuttuvat. 

Vraj = Vpioprqj  x (1  + (Viav  - Vnopra, )  x  Cpzoprai) 	 (5)  

Vraj = efektiivinen  nopeusrajoitus. uusi tavoitenopeus  (km/h)  

Vnopraj =  nopeusrajoitus (kmlh) 

Vtav =  ajoneuvon tavoitenopeus (krnlh) 

nopraj = nopeusraj oitusparametri. 

HUTSIMIssa  (versio  4.21):  

Cno p raj  =  0,003  

Esimerkki: 	Vno praj =  70km/h, Vtav  100 km/h 	>  V i  76km/h 

Vnoprai =  70km/h, Vtav  80km/h 	>  V 1  72 km/h 

3.3.4  Näkemäalue  

Ajoneuvon näkemäalueella tarkoitetaan sitä etäisyyttä ajoneuvon keulasta 
eteenpäin, josta ajoneuvo tekee havaintoja. Näkemäalueella olevat objektit 
voivat vaikuttaa ajoneuvon käyttäytymiseen kuten nopeudensäätelyyn  ja 

 kaistanvaihtoihin. Näkemäalueen  ulkopuolella olevia objekteja ajoneuvo ei 
ota huomioon valintoja tehdessään. 

HUTSIMissa näkemälueen  pituus  on  ajoneuvokohtainen  suure, joka vaihte-
lee ajonopeuden funktiona.  Se  määritellään kaavan  6  mukaisesti mutta kui-
tenkin siten, että näkemäalue muodostuu aina kokonaisista putkista. 
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Näkernäalue (v+3rn/s)2 +50rn 	 (6)  
2xhid  

v  = ajonopeus(rn/s)  
hid  = hidastuvuus (rn/s 2  

Näkemäalue  on määritetty  siten, että  se on  aina selvästi suurempi kuin ajo-
neuvon pysäyttämiseen tarvittava matka.  HUTSIMissa  määritellään myös 

 näkemäalueen maksimiarvo. HUTSIM  4.21 :ssä se on 300  metriä.  

3.3.5  Reitinvalinta  

Ajoneuvon ohjaamista kuvaavat  HUTSIMissa reitinvalinta-  ja kaistanvaihto
-prosessit. Ohjaamalla kuljettaja pysyttelee  ajokaistalla,  vaihtaa kaistaa  tai 

 siirtyy  rampille poistuakseen moottoritieltä.  

Ajoneuvon  reittimandollisuudet  on HUTSIM -malleissa etukäteen määritelty. 
Kutakin  lyhyehköä ajokaistanosaa  eli putkea pitkin pääsee kuhunkin  mää-
ränpäähän  joko suoraan kaistaa  vaihtamatta  (1),  vaihtamalla kaistaa  (2) tai 

 ei ollenkaan  (0).  Jokainen putki sisältää  reittitaulukon  eli tiedon siitä, mihin 
siihen saapuva ajoneuvo voi päästä. 

Esimerkki  reittitaulukon  käytöstä näkyy kuvassa  8.  Ajoneuvot  tulevat malliin 
 tulohaaroista (generaattoreista)  1  ja  5  ja  poistuvat  haaroihin (destinaattorei

-hin)  1, 2, 3  ja  4.  Kussakin putkessa  on  neljä lukua, jotka kertovat, pääseekö 
putkesta  kyseisiin destinaattoreihin  ja  onko kaistaa vaihdettava. Kaistan

-vaihtoalueet  on  merkitty  vinoviivalla  putkesta toiseen.  

_  lx'  
Il  000 l[i 	ooll_i!oo( 	0 	 0 

DI 	 _ 	L1 
lo  i  1 II 	0 1 1 21 	0 1 1 21 [0 1 1 1[ 	0 1 1 2 	0 1 1 2 	°  1 1 0 11°  0iö1 

1o 111I[I 	0211l[!_11l 	02111 	0211l100111[OOlQl  

Kuva  8. 	Esimerkki HUTS/Mm reittitaulukosta. 

Tullessaan uuteen putkeen ajoneuvo tutkii  näkemäaluettaan  etsien  ajolinjan 
 mandollisia esteitä.  Tutkittavaan ajolinjaan  kuuluvat säännön  6 tai 7 toteut-

tamat  putket. 

Sääntö  6: (Reittitaulun  arvo  <>  0)  ja (kaistanvaihtoa  ei tarvitse tehdä) 
 ja (reittivaihtoehtojen  määrä>  1) 
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Sääntö  7: (Reittitaulun  arvo =  0)  ja (kaistanvaihto  on  tehtävä)  ja  (reitti- 
vaihtoehtojen määrä =  1)  

Sääntö  6  kertoo, että tutkittavalle ajolinjalle valitaan ne putket, jotka johtavat 
määränpäähän. Normaalitapauksessa (sääntö  6) alustavalle  reitille valitaan 
siis putki, jonka reittitaulukossa  on  arvo  1.  Sääntö  7  kertoo, että kaistan-
vaihtotilanteessa kuljettaja katsoo myös suoraan eteenpäin, vaikka reittiä 
haluttuun määränpäähän ei sitä kautta olisikaan. Tällöin ajoneuvo siis varoo 
edellä samalla kaistalla olevia ajoneuvoja, vaikkeivat ne olisikaan omalla rei-
tillä, 

Varsinainen reitinvalinta koskien seuraavaa putkea, johon ajoneuvo pyrkii, 
tehdään myös reittitaulukkoa käyttäen. Putki hyväksytään reittivaihtoehtojen 
joukkoon, mikäli putkea pitkin pääsee suoraan kaistaa vaihtamatta haluttuun 
määränpäähän (sääntö  8),  mikäli ilman kaistanvaihtoa päästään putkeen, 
josta kaistaa vaihtamalla päästään määränpäähän (sääntö  9) tai  mikäli 
kaistaa vaihtamalla päästään putkeen, josta kaistaa vaihtamalla päästään 
määränpäähän  ja  tämä  on  ainoa vaihtoehto (sääntö  10).  

Putki hyväksytään reittivaihtoehtojen joukkoon, mikäli  se  toteuttaa säännön 
 8 tai 9.  Putki hyväksytään reittivaihtoehdoksi myös, mikäli  se  toteuttaa 

säännön  10  eikä muita putkivaihtoehtoja ole. 

Sääntö  8: (Reittitaulukon  arvo =  1)  

Sääntö  9: (Reittitaulukon  arvo =  2)  ja (kaistanvaihtoa  ei tarvita) 

Sääntö  10: (Reittitaulukon  arvo 	2)  ja (kaistanvaihto  tarvitaan)  ja  (reitti- 
vaihtoehtojen määrä =  1) 

3.3.6  Kaistanvaihdot 

Ajoneuvolla  on  usein mandollisuus valita monesta vierekkäisestä vaihtoeh-
toisesta kaistasta (putkesta), joita pitkin voi päästä haluttuun määranpää

-hän. Kaistanvaihto  onkin usein toistuva toiminto erityisesti monikaistaisilla 
teillä. HUTSIMissa kaistanvaihtoprosesSi voi olla joko vapaaehtoinen  tai  pa-
kotettu. 

Kaistanvaihtoprosessi  muodostuu HUTSlMissa kandesta vaiheesta, jotka 
ovat päätös kaistanvaihdosta  ja kaistanvaihdon  suorittaminen. Ajoneuvo 
analysoi reitinvalinnan kannalta mandollisten ajoreittien liikennetilannetta 
näkemäalueellaan aina tullessaan uuteen putkeen. Ajoneuvo pyrkii vaihta-
maan kaistaa, mikäli  sen määränpäähän  johtava reitti edellyttää sitä (pako-
tettu kaistanvaihto)  tai  mikäli lilkennetilanne viereisellä samaan määränpää - 
hän  johtavalla kaistalla  on houkuttelevampi  kuin nykyisellä kaistalla (vapaa-
ehtoinen kaistanvaihto). 

Vapaaehtoinen kaistan vaihto 

Vapaaehtoisessa kaistanvaihdossa ajoneuvo voi joko pysyä nykyisellä 
kaistallaan  tai  vaihtaa kaistaa, Vapaaehtoisessa kaistanvaihdossa voi olla 
kysymys esimerkiksi ohitustapahtumasta. Voidaan puhua myös kaistanva- 
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linnasta, jolloin ajoneuvo valitsee liikennetilanteeltaan sitä enemmän hou-
kuttelevan kaistan. 

Vapaaehtoisen kaistanvaihdon säännöt  on  HUTSlMissa määritetty  erikseen 
vasemmalle  ja  oikealle vaihtoa varten. Perusajatuksena  on  ollut, että ajo- 
neuvot siirtyvät ohittamaan vasemmalle kaistalle  ja  palaavat välittömästi 
mandollisuuden tullessa oikealle kaistalle. Tämä ei ainakaan moottoriväylillä 
aina todellisuudessa pidä paikkaansa. 

Syy vapaaehtoiseen kaistanvaihtoon vasemmalle  on  parempien ajo- 
olosuhteiden saavuttaminen. HUTSIMissa (versio  4.21)  vaihtoehtoisten 
kaistojen ajo-olosuhteiden arviointi perustuu ajoneuvon hidastustarvefunkti-
oon, joka laskee ajoneuvon lähinnä edessä olevasta ajoneuvosta johtuvan 
hidastustarpeen. Tarve hidastaa riippuu ajoneuvon edessä olevasta va-
paasta tilasta, omasta tavoitenopeudesta sekä edessä kulkevan ajoneuvon 
nopeudesta  (kaava  7).  

HT(kaista) = Vicn, - VkOhdC 	(vim, - Vkohde )2 

Vim, VkhdI 	2xs  
HT  = hidastustarve (mis 2 ) 

Vim ,  =  ajoneuvon tavoitenopeus  (km/h) 
Vhde  =  edellä olevan ajoneuvon nopeus  (km/h) 
s  =  etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon  (m)  

Kaavan  7  ensimmäisen, itseisarvomerkit sisältävän tulontekijän arvo  on  joko  
-1 tai 1.  Mikäli arvo  on —1,  ei hidastustarvetta ole vaan ajoneuvolla  on  va-
paat ajo-olosuhteet. 

Mikäli ajoneuvo ei nykyisellä kaistalla voi ajaa tavoitenopeuttaan  ja  vierei-
sellä (vasemmalla) kaistalla hidastustarvefunktion arvo  on  pienempi kuin 
omalla kaistalla, voi ajoneuvo tehdä kaistanvaihtopäätöksen  (kaava  8).  
Kaistanvaihtoherkkyyttä  säädellään suhteellisella kynnyskertoimella K vasen .  
Suuri kynnyskertoimen arvo tarkoittaa halukkuutta vaihtaa kaistaa  jo  pienen 
parannuksen saavuttamiseksi. 

Päätös vaihtaa kaista.a vasemmalle tehdään mikäli:  
(v051  <V im,)  ja  (ç11510  > 1'vah)  ja (HT(vas) <HT(suoraan)  x  Kymen ) 	(8) 
v0,,,.  =  ajoneuvon nopeus  (km/h) 
Vim,  =  ajoneuvon tavoitenopeus  (km/h) 

=  aika, jonka ajoneuvo  on  ollut kyseiselläkaistalla  (s) 
= vähimmäisaika,  joka ajoneuvon  on  pysyttävä kai  stalla  (s) 

HT(vas) = hidastustarve  vasemmalla kaistalla (mis 2 ) 

HT(suoraan) = hidastustarve  nykyisellä kaistalla (mis 2 ) 

= kaistanvaihdon kynnyskerroin  vasemmalle 

Oikealle vaihdettaessa kaistojen ajo-olosuhteita ei vertailla. Oikealle vaihta- 
mista pidetään hyvänä ratkaisuna mikäli ajoneuvon hidastuvuus oikealle 
vaihdettaessa  jää  riittävän pieneksi (kaava  9).  Riittävän pieni hidastuvuus 
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määritellään  absoluuttisena kynnyskertoimena K oikea .  Mitä suurempi  on  kyn-
nyskertoimen  arvo, sitä suuremman  hidastuvuuden  ajoneuvo hyväksyy 
vaihtaessaan kaistaa oikealle. 

Päätös vaihtaa kaistaa oikealle tehdään mikäli:  

(tkS >  T)  ja  (HT(oik) <Koikea ) 	 (9)  

tla =  aika, jonka ajoneuvo  on  ollut  kyseiselläkaistalla  (s)  

TVh  = vähimmäisaika,  joka ajoneuvon  on  pysyttäväkaistalla  (s)  

HT(oik) = hidastustarve  oikealla  kaistalla (mis 2 ) 

KQjkeO = kaistanvaihdon kynnyskermin  oikealle  (mis 2 ) 

HUTSIM  (versio  4.21): 

=10 S 	 Kvasen  =  0,70 	Ko ikea  =  0,25  

Pakotettu kaistanvaihto 

Pakotetussa kaistanvaihdossa ajoneuvolla  ei ole vaihtoehtoja vaan päästäk-
seen  määränpäähänsä  ja  pysyäkseen  reitillään  sen  on  vaihdettava kaistaa. 
Tällainen tilanne  on  esimerkiksi ajoneuvon siirtyessä  moottoritieosuudelta 
erkanemisrampille.  

Pakotettu  kaistanvaihto  osoitetaan  reittitaulukon arvolla  2.  Tällöin ajoneuvo 
alkaa etsiä riittävää  aikaväliä  pystyäkseen vaihtamaan kaistaa. 

Aika välit kaistanvaihdoissa 

Kaistanvaihto  tehdään  kaistanvaihtopäätöksen  jälkeen. Ajoneuvo alkaa tark-
kailla viereisen kaistan  lähimpiä  ajoneuvoja edessä  ja  takana  ja  etsiä riittä-
vää  aikaväliä  pystyäkseen vaihtamaan kaistaa.  Pakotetussa kaistanvaih-
dossa  riittävää  aikaväliä  odotetaan, kunnes sellainen löytyy. Ajoneuvo saat-
taa jopa joutua pysähtymään putken päähän odottamaan, kunnes viereisellä 

 kaistalla  on  riittävästi vapaata tilaa. Vapaaehtoinen  kaistanvaihto  suoritetaan 
 vain  mikäli riittävä aikaväli löytyy. Vapaaehtoisessa  kaistanvaihdossa  ajo-

neuvo ei hidasta, vaikka riittävää  aikaväliä  ei  löytyisikään  vaan  se  jättää täl-
löin  kaistanvaihdon  tekemättä  ja  ajaa seuraavaan putkeen, jossa tehdään 
päätös joko yrittää  kaistanvaihtoa  uudestaan  tai  pysytellä nykyisellä  kaistal

-la.  

HUTSIMin kaistanvaihtotilanteessa  aikaväli  määritetään  vapaana tilana  al
-kayksikköinä  mitattuna, joka  jää  ajoneuvon keulan  ja  edessä kulkevan ajo-

neuvon perän väliin sekä ajoneuvon perän  ja  takana tulevan ajoneuvon 
keulan väliin  (kuva  9).  Vakaalla  alueella ei ole vaikutusta  kaistanvaihtojen 
aikaväleihin.  

Kuva  9. 	Aikavälit kaistanvaibdoissa. 
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Pakotetussa  ja  vapaaehtoisessa  kaistanvaihdossa  käytetään eri  aikavälejä. 
Pakotetussa kaistanvaihdossa  ajoneuvo hyväksyy selvästi pienemmän aika-
välin kuin vapaaehtoisessa  kaistanvaihdossa.  Vapaaehtoisessa kaistan- 
vaihdossa ajoneuvon eteen  ja  taakse  on  jäätävä vähintään seuranta- 
aikavälin  (Tseur)  verran tilaa.  Pakotetussa kaistanvaihdossa  eteen  (T rt(etu) )  ja 

 taakse  (Tkrj(faka) )  jäävät  aikavälit  voidaan määritellä erikseen.  

HUTSIM  (versio  4.21):  

T. it(etu)  =  0,80  STkrIIt(tpkp) 	0,80 S 	Tseur  =  1,20 S  
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Kuva  11.  Nykytilanteen HUTSIM-malli.  

4.1.2  Tulo-ja  poistumishaarat 

Ajoneuvot  tulevat  simulointimalliin tulohaaroista  eli  generaattoreista.  Mallissa 
 on  kymmenen  tulosuuntaa,  joissa kussakin yhdestä kolmeen  generaattoria. 

Ajoneuvot  poistuvat  poistumishaaroihin  eli  destinaattoreihin.  Mallissa  on 
 kymmenen  poistumissuuntaa  ja  yhteensä  19  destinaattoria,  joista yhdeksää 

käytetään  joukkoliikennedestinaattoreina.  (kuva  12).  

Kuva  12.  Nykytilanteen  1998  simulointimallin generaattorit  ja destinaatto-
nt. 

Niille  väylille,  joilla  tarkastelualueelle  mallin  rajalla tuleva  kaistamäärä  oli 
yhtä suurempi, käytettiin  rinnakkaisgeneraattoreita.  Kullekin kaistalle luotiin 
oma  generaattori.  Näin kunkin kaistan  generaattorista  voitiin luoda liikenne- 
virtaa, jonka  liikennemäärä, määräpaikkajakauma, tavoitenopeusjakauma  ja  
ajoneuvotyyppijakauma  olivat erilaiset.  
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4.1.3  Tiegeometria 

Tiegeometria  pyrittiin  mallintamaan  tarkasti. Koska työssä oli tarkoitus arvi-
oida  ja  säätää  HUTSIMin parametrien  arvoja korkealuokkaisten väylien  si-
mulointeihin  sopiviksi myös, haluttiin varmistua siitä, ettei  epätarkasti  mallin-
nettu tiegeometria  päässyt vaikuttamaan tuloksiin.  

Linjaosuuksien tiegeometria  määritettiin Kehä  111:n  tiesuunnitelman  (Tielaitos 
 1 997a)  pohjakarttojen  sekä linja-autokaistojen  suunnitelma-asiakirjojen 

avulla  (Tielaitos  1991a).  Asiakirjoista pystyttiin mittaamaan tarvittavat etäi-
syydet  5-10  metrin tarkkuudella.  

Liittymägeometriaa  ei katsottu voitavan mitata riittävän tarkasti  tiesuu nnitel
-man  pohjakarttoja  käyttäen. Kaikkien  tarkastelualueen liittymien geometria 

 mitattiin maastossa  mittapyörää  käyttäen. Näin päästiin  liittymien  alueella 
noin metrin tarkkuuteen. Tulevaisuudessa vastaavanlaisissa  simuloinneissa 

 ei enää ole tarvetta näin tarkkoihin  mittauksiln.  Nyt mittaukset tehtiin erityi-
sen tarkasti työn  pilottiluonteesta  johtuen.  

Eritasoliittymien ramppien geometria  vaikuttaa  ramppia  käyttävien ajoneu-
vojen  nopeuksiin. Ramppien kaarresäteet  määritettiin tiesuunnitelman  (Tie- 
laitos  1997a)  pohjakarttojen  avulla.  Ramppigeometrian  vaikutus  ajonopeu

-teen  arvioitiin kaavan  10  (Niittymäki  1997a)  mukaan.  Kaarresädettä  vastaa-
vat nopeudet (taulukko  1)  asetettiin  rampeille vaakageometriasta johtuviksi 
nopeusrajoituksiksi.  Kullakin  rampilla  saattoi nopeusrajoitus vaihtua useaan 
kertaan riippuen  kaarresäteen  vaihtelusta  rampilla.  

v  =  10,836 x 
v  = ajonopeus(km/h) 
	 (10) 

R  =  rampin kaarresäde  (m)  

Taulukko  1.  Esimerkkejä vaaka  geometriasta  johtuvista  nopeusrajoituk
-sista.  

R [m] v  (kmlh]  R (m] v (km/h] 

20 29 30 33 

50 39 75 44 

100 49 150 55 

200 61 300 70 

4.1.4  Joukkollikenne  

Kehä  Ili:lla  on  tarkastelualueella  linja-autokaistat  Pakkalan  liittymän itäpuoli-

sella  osalla.  Simulointimallissa  ongelmana oli, kuinka rajoittaa linja
-autokaistan  käyttö  vain  sille pienelle osalle liikenteestä, joka sitä todellisuu-

dessakin käyttää. Ongelma ratkaistiin käyttämällä kussakin  poistumissuun-

nassa  ylimääräistä  rinnakkaisdestinaattOria, ns. joukkollikennedestinaattoria. 
Rinnakkaisdestinaattoreihin  ohjattiin  se  osa  liikenteestä, jonka haluttiin  
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käyttävän linja-autokaistoja.  Linja-autokaistat  kuvattiin  sallituksi ajoreitiksi 
 vain  rinnakkaisdestinaattoreihin meneville  ajoneuvoille.  

Tarkastelualueen  linja-autopysäkit mallinnettiin. Keskimääräisenä pysähty-
misaikana  käytettiin  9  sekuntia  ja tasajakautuneen pysähtymisajan keskiha-
jontana  5  sekuntia (Harjula  1998). 

4.1.5  Liittymätoiminnot 

HUTSIMIssa  liittyminen  rampilta  ja erkanemirien rampille  voidaan kuvata 
kandella eri tavalla  (kuva  13).  Liittymistapahtuma  voidaan kuvata joko siten, 
että  liittymisramppi  yhtyy  pääväylään,  jolloin  kaistanvaihtoa  ei välttämättä 
tarvita  tai  siten, että  liittymisramppi  loppuu  ja  päästäkseen  pääväylälle  ajo-
neuvon  on  pakko vaihtaa kaistaa. 

Vastaavasti  erkanemisessa  vaihtoehtoina  on  erkanemisrampin  alkaminen 
 suoraan  pääväylältä,  jolloin  kaistanvaihtoa  ei välttämättä tarvita,  tai  uutena 
 kaistana pääväylän  vieressä, jolloin  kaistanvaihto  on  välttämätön  (kuva  13). 

Erkanemistilanteessa  ei  mallinnuksen  kannalta ole  kovin  merkittävää, onko 
 erkaneminen  kuvattu  kaistanvaihdon  avulla vai yhden kaistan  haarautumi

-sena. Erkanemisrampilla  on  yleensä tilaa  ja  riittävän suuria  aikavälejä kais-
tanvaihtoja  varten, jolloin  ajoneuvot  rampin  alkaessa joka tapauksessa siir-
tyvät  erkanemisrampille. 

ERKANEMINEN  

Kaistan  haarautuminen 	 Kalstanvalhio  
p 

p -..--..--...- - 	p  

LIIUYMINEN 

Kalste4eo  yhdistyminen 	 Kaistanvaihto 

____-, 	 - -  p 

 

Kuva  13. Liittymiset  ja erkanemiset HUTSIM-malleissa. 

Kehä  111:n  mallissa  liittyvillä rampeilla  käytettiin pääasiassa vaihtoehtoa, jos-
sa ajoneuvon oli  päävirtaan liittyäkseen  vaihdettava kaistaa. Muutamalla 

 liittyvällä  rampilla  kokeiltiin myös vaihtoehtoa, jossa liittyvä  ramppi  yhtyi  pää- 
virran  kaistaan.  Tällöin  rampin  liikenne osoitettiin  väistämisvelvolliseksi.  Lut-
tymisien  parhaimman  mallintamistavan  selvittämiseksi tulisi  luittymisiä  tutkia 

 kenttämittauksin. 

Monikaistaisilla  väylillä, kuten Kehä  lIl:lla,  tulee  erkanemisessa  lisäksi käyt-
tää  ns.  pakotettuja  kaistanvaihtoja. Pakotetulla kaistanvaihdolla  tarkoitetaan 
tässä yhteydessä sitä, että  uloimmilla kaistoilla  olevat  ajoneuvot  ohjataan  jo 

 ennen  luittymäaluetta  siirtymään lähemmäksi  erkanevaa  kaistaa, yleensä tien 
oikeaa kaistaa. Tällöin  erkaneminen  tapahtuu sulavasti  ja  tilanne  on  melko 
todenmukainen.  Pakotetut kaistanvaihdot  toteutetaan  HUTSIMissä reititys-
parametrien  avulla.  Pakotettujen kaistanvaihtojen  käyttö auttaa myös  reiti-
tysprosessissa,  sillä HUTSIMin  automaattinen  reititys  toimii paremmin käy-
tettäessä pakotettuja  kaistanvaihtoja. 
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4.1.6  Liikenteen ohjaus  

Tarkastelualueella  on  kolme valo-ohjauksista  liittymää.  Ansatien  ja  Kehä  111:n 
 valo-ohjauksinen  liittymä  mallin  länsiosassa toimii  liikennetieto-ohjauksisesti. 

 Liittymä  on  kuvattu malliin todellisuutta vastaavaksi  liittymän  valo
-ohjauskaavioiden  avulla  (Hackman 1997).  

Kehä  111:n  ja  Tuusulantien itäisten  ja  läntisten  ramppien liittymät  ovat valo
-ohjauksiset. Liittymät  ovat  liikennetieto-ohjauksiset  ja yhteenkytketyt,  mutta 

koska  HUTSlMissa  tällainen kytkentä  on  toistaiseksi mandoton,  on liittymät 
 kuvattu malliin kiinteällä  vaihejaolla  toimiviksi  yhteenkytketyiksi liittymiksi. 

Aamuhuipputunnin  aikana tämä ei poikkea merkittävästi todellisuudesta, 
 sillä  tällöin kaikilta  tulosuunnilla  on  lähes poikkeuksetta suuri,  maksimipiden-

nyksiin  johtava, kysyntä. Vaiheiden  ohjelmoinnissa  on  hyödynnetty todellisia 
 toteutuneita vaiheaikoja  (Hackman 1998). 

Tarkastelualueen väistämisvelvollisissa  liittymissä käytettiin  ns. "kärkikolmi-
oita"  osoittamaan  väistämisvelvollisuuksia.  Suomalaisiin olosuhteisiin suosi

-teltavat väistämisvelvollisten liittymien  kriittiset  aikavälit  on  esitetty taulukos-
sa  2.  

Taulukko  2.  Väistämisvelvollisten Ilittymien  kriittiset aika välit (sekuntia). 
 V=väistämisvelvollisuus, S=pakollinen  pysähtyminen.  (Pur- 

sula ym.  1997).  

Väistämisvelvollinen 
lilkennevirta  

Pääsuunnan  nopeusrajoitus  (km/h) 

50 60 80 100 

V S V S V S V S 

Paakatu,  vasemmalle  kään- 
 tyminen 

4,0 -  4,5 -  5,5 -  6,0 - 

Sivukatu,  oikealle  kääntymi- 
 nen 

4,0 5,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 

Sivukatu,  ylitys suoraan  5,0 6,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 

Sivukatu, 	vasemmalle  
kaantyminen  

5,5 
I  

6,3 6,0 6,8 7,0 8,0 8,0 8,8 

HUTSIMissa aikavälien  hyväksyntä  väistämisvelvollisissa  liittymissä ei pe-
rustu kriittisiin  aikaväleihin  vaan  ns. turvaväleihin. Turvaväli  on  pienin aika-
väli, joka hyväksytään  väistävän  ajoneuvon perän  ja etuajo-oikeutetun ajo-
neuvon keulan välillä  (kuva  14).  Kehä  111:n HUTSIM -malleissa käytetyt  tur-
vavälit  perustuvat taulukon  3  arvoihin.  
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Turvavälin  määritelmä 

/  B/  ; 	otuajo-olkoutettu 
ajonouvo 

____ 	 ____ 	____ 	='  I)1  A)l '' 	IA) 	 ___ 	 ___ 

väIssveIvoIlIne  
1 r 

4  ajonouvo 

kriittineu aihas  Ii 

4 

I TURVAVÄLI=Tr-Td I  
Kuva  14. Turvavälin  määritelmä  Saneen ym.  (1994)  mukaan. 

Taulukko  3. HUTSIMIssa  käytettäviksi  suositeltavat twvavä/it  (sekuntia). 
 V=väistämisvelvollisuus. S=pakollinen  pysähtyminen.  (Sane 

ym. 1994). 

Väistämisvelvollinen  liikenne-  
virta  

Pääsuunnan  nopeusrajoitus 
(km/h) 

50 60 70 

V S V S V S  

Pääkatu, vasemmalle kääntyminen  2,5 -  3,0 -  3,5 - 

Sivukatu,  oikealle kääntyminen  2,5 3,5 3,0 4,0 3,5 4,5 

Sivukatu,  ylitys suoraan  3,0 4,0 3.5 4,5 4,0 5,0 

Sivukatu, vasermmalle  kääntyminen  3,5 4,5 4,0 5,0 4,5 5,5 

4.t7  Mallin  mittasuhteet 

Kehä  111:n  malli  on  suurin toistaiseksi tehty  HUTSIM -malli.  Mallin  pääpiirtei
-set  mittasuhteet selviävät taulukosta  4. 
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Taulukko  4.  Kehä  111:n  nykytilanteen  1998  mallin  mittasuhteet.  

'1flflU*is.I1*i.itilI 

I]l,it1liu.  

mallin objektit  1544  

putket  1111  

generaattorit  17  

destinaattorit  19  

muut objektit  (liikenteen ohjaus.  apuviivat)  397  

kaistanvaihtoelementit  n. 1200  

liltynnät  Kehä lll:lle  10  

erkanemiset  Kehä uI:lta  10  

ajoneuvoien  määrä aht:ssa  7146  

suurin yhtäadcainen aloneuvomäärä mallissa  450 

4.2  Tiesuunnitelmien  mukainen malli 

Kehä  Ill:  Ita  välillä Lentoasemantie-Tuusulantie laadittiin myös tiesuunnitel
-mien  (Tielaitos  1995,  Tielaitos  1997b)  mukainen simulointimalli  (kuva  15).  

Mallinnettu  osuus Kehä ui:a  on  noin  2,5  kilometriä pitkä. Mallinnusalueelle 
kuuluvat Lentoasemantien eritasoliittymä sekä Kirkonkylän eritasoliittymä. 
Lentoasemantien eritasoliittymän pohjoispuolella mallinnusalueelle kuuluu 
myös alueellista liikennettä  ja  mandollisesti rakennettavaa Aviapolis-
työpaikkakeskusta palveleva yksikaistainen kiertoliittymä.  

N  

UEROPII  E 

01  VUHAKA  

Kuva  15.  Tiesuunnitelmien  mukainen  HUTSIM-malli.  
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Mallinnus  on  toteutettu pääpiirteissään samalla tavoin kuin nykytilanteen 
 mallinnus. Tiegeometria  on mallinnettu tiesuunnitelmien (Tielaitos 1995, 

Tielaitos 1997b)  mukaisesti.  Joukkoliikennekaistat, liittymätoiminnot,  liiken-
teen ohjaus  ja generaattorit  sekä  destinaattorit  on mallinnettu  samaa  mallin-
nustapaa  käyttäen kuin nykytilanteen mallissa. 

Kehä  111:n linjaosuuksilla on tiesuunnitelmien  mukaisessa mallissa kolme 
 ajokaistaa  suuntaansa.  Oikeanpuoleisin  kaista  on joukkoliikennekaista.  Kui-

tenkin esimerkiksi Kirkonkylän  ja Lentoasemantien eritasoliittymien  välinen 
osuus Kehä  lIl:a  on  kokonaisuudessaan  sekoittumisaluetta,  jossa  kaistoja 

 on  kumpaankin suuntaan pääosin neljä rinnakkain. Tällöin  oikeanpuoleisin 
 kaista  on  tarkoitettu  erkanevalle  ja liittyvälle  liikenteelle  ja  toiseksi oikean

-puoleisin  kaista  erkanevalle, liittyvälle  ja joukkoliikenteelle.  Muut  tiesuunni-
telmien  mukaisen  mallin  mittasuhteet selviävät taulukosta  5.  

Taulukko  5.  Tiesuunnitelmien  mukaisen  mallin  mittasuhteet.  

d [*111111111 I1  [Fil 	i  1111111 	l  iiiiii  1111  

•Iiii.iii. 	 iii  

mallin objektit 	 1213 
outket  1090 
generaattorit  25 
destinaattorit  15  
muut  obiektit  (liikenteen ohjaus,  apuviivat) ______________________  83 
kaistanvaihtoelementit  n.1500 
liitynnät  Kehä  lll:lIe  5 
erkanemiset  Kehä  IlI:lta  5  
ajoneuvojen määrä  (aht  2015) _______________  10876  
suurin  yhtäaikainen aloneuvomäärä  mallissa  (aht  2015) 360 
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Kuva  16.  Tarkastelualueen liikennelaskentapaikat  ja  niissä lasketutliiken-
nevirrat. 

Liikennelaskentoja  tehtiin välillä  21.10.1997 - 25.3.1998  yhteensä kahtena- 
toista eri päivänä. Laskentapäivät olivat liikennemäärien kannalta normaa-
leja arkipäiviä. Laskennat tehtiin muutamaa kaistajakauma-analyysiä lu-
kuunottamatta tiistaisin, keskiviikkoisin  tai  torstaisin. Laskentapäivinä keli oli 
tavanomainen eivätkä juhlapyhät  tai joukkoliikennelakko  vaikuttaneet lilken-
nemääriin. 

Koneelliset liikennelaskennat tehtiin liittymissä Arisatie/Kehä  Ill  ja  Tuusulan-
tie/Kehä  Ill  sekä linjaosuudella Tielaitoksen  LAM-pisteessä  150.  Liittymissä 
laskennat tehtiin Vantaan kaupungin induktiosilmukoilla, joilla myös ohjataan 
valo-ohjauslaitteiston toimintaa. Koneellisissa laskennoissa laskenta-aika oli 
vuorokausi, josta haluttu aikajakso voitiin erottaa. Liittymälaskentojen tulok-
sena saatiin liikennemäärät  ja kaistajakaumat,  mutta  LAM-pisteeltä  saatiin 
lisäksi ajoneuvotyyppi-  ja nopeusjakaumat  sekä ajoneuvojen bruttoaikavälit. 

Manuaaliset liikennelaskennat tehtiin linjaosuuksien  tai liittymien laskentoina 
 joko reaaliajassa  tai videota  käyttäen. Laskennat tehtiin välillä  klo  7.15 - 9.15 
 lukuunottamatta Virkatien  ja Pakkalantien  liittymää, jossa laskenta tehtiin  klo 

 10.00 - 11.00.  Useimmat laskennat olivat  tunnin  mittaisia, mutta joukossa oli 
myös muutama lyhyempi laskenta. Käsinlaskentojen tuloksena saatiin ajo-
neuvotyyppikohtaiset liikennemäärät  ja kaistajakaumat. 

Liikenteellisesti  tärkeimmissä kohdissa laskennat toistettiin eri päivänä mah-
dollisten virheiden  ja satunnaisuuksien karsimiseksi.  Koneellisten laskento-
jen oikeellisuus tarkastettiin laskemalla myös käsin yksittäisiä konelasken-
nan antamia liikennevirtoja. 

Koska kaikkia liikennelaskentoja ei pystytty tekemään aamuhuipputunnin 
aikana  klo  7.15-8.15,  käytettiin laajennuskertoimia  (taulukko  6),  joiden avulla 
laskenta-ajankohdan liikennemäärä saatiin mandollisimman hyvin vastaa-
maan aamuhuipputunnin liikennemäärää. Laajennuskertoimet laskettiin  
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LAM1  50-mittauspisteen liikennemäärien  mukaan jakamalla  aamuhuipputun-
nm liikennemäärä  laskenta -ajankohdari liikennemäärällä.  

Taulukko  6.  LiikennelaskentoJen aamuhuipputunnin laajennuskertoimet.  

Liikenne-  AHT-  Liikenne-  AHT- 
laskennan laajennus- laskennan laajennus- 
ajankohta kerroin ajankohta kerroin  

7:00-8:00 1,08 9:00-10:00 1,94 

7:15-8:15 1,00 9:15-10:15 1,97 

7:30-8:30 1,01 9:30-10:30 1,99 

7:45-8:45 1,11 9:45-10:45 1,99 

8:00-9:00 1,30 10:00-11:00 2,00 

8:15-9:15 1,52 8:35-9:05 3,24 

8:30-9:30 1,71 8:40-9:10 3,46 

8:45-9:45 1.86 8.45-9:15 3,61  

Tässä työssä käytettiin kaikille  ajoneuvotyypeille  samaa  laajennuskerrolnta. 
 Koska suurin  osa laskennoista  oli  aamuhuipputunnin  ajalta, ei tällä ollut 

suurta merkitystä raskaiden ajoneuvojen  osuuksiin.  Tulevaisuudessa, mikäli 
käytetään  lilkennelaskentoja,  joiden ajankohta poikkeaa selvästi  huipputun-
nista,  on  parasta käyttää eri  ajoneuvotyypeille  eri  laajennuskertoimia. 

 Useimmiten raskaiden ajoneuvojen osuus liikenteestä  on  nimittäin huippu- 
tunnin  aikana pienin  ja  se  kasvaa  kokonaisliikennemäärien  pienentyessä.  

5.1.3  Kaistajakaumat 

Liikennelaskentojen  yhteydessä laskettiin myös liikenteen  kaistajakaumia 
 Kehä  lIl:lla. Tarkastelualueella kaistajakaumien laskentapisteitä  oli yhteensä 

viisi  (kuva  17).  Osa laskennoista  tehtiin käsin  ja osa  koneellisesti. Suurim-
massa osassa  laskentoja  selvitettiin myös  kaistakohtaiset  raskaiden ajoneu-
vojen osuudet.  Kaistajakaumalaskentojen  tulokset  on  esitetty liitteessä  2.  
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Kuva  I 7. Poikkileikkaukset,  joissa kaistajakaumat laskettiin 

Laskennoista  voidaan todeta ajoneuvojen  kaistajakauman  olevan paljolti 
ajasta riippuvainen (taulukko  7). Vain  aamun  ruuhkaisimman  tunnin  aikana 
ohituskaistalla  on  suuremmat  liikennemäärät  kuin  peruskaistalla. Huipputun

-tien ulkopuolella suurin  osa  liikenteestä käyttää  peruskaistaa. Videolasken-
nasta  havaittiin lisäksi, että  huipputunnin  aikana  ajoneuvot  ajavat usein jo-
nossa ohituskaistalla, vaikka  peruskaista  olisi vapaa.  Tavoitenopeuttaan  al-
haisemmalla  nopeudella ajavat  ajoneuvot  eivät halua vaihtaa  vapaallekaan 
peruskaistalle,  koska sieltä pääseminen takaisin  ohituskaistalle  voi olla vai

-ke ata  

Taulukko  7. Kaistajakaumat aamuhuipputuntina. L askentapisteiden flume-
rointi  viittaa kuvan  17 poikkileikkauksiin. 

Laskentapiste  2 4  

Länteen  
kiolkaista perus  ohitus perus  ohitus bussi perus  ohitus bussi  perus  ohitus 	perus ohitus 
AHT  41  %  59% 48% 52% 1  %  51  %  48% 43% 57% 
715-730 39% 61% 47% 53% 1% 55% 44% 43% 57% 
730-7 45 42% 58% 46% 54% 1  %  48% 51  %  44 56% 
745-8.00 42% 58% 45% 55% 1% 51% 48% 44% 56% 
8.00-8.15 41% 59% 53% 47% 1% 50% 50% 43% 57%  

Itään  
kio/kaista perus  ohitus perus  ohitus bussi perus  ohitus bussi perus  ohitus 	perus ohitus 
AHT  54% 46% 53% 47% 2% 53% 450J 2% 47% 51% 	47% 530/s 

7.15-7.30 56% 44% 52% 48% 2% 58% 40% 48% 52% 
7.30-7.45 53% 47% 55% 45% 2% 52% 46% 2% 46% 52% 	48% 52% 
7.45-8.00 55% 45% 52% 48% 2% 48% 50% 2% 46% 52% 	46% 54% 
8.00-8.15 53% 47% 53% 47% 2% 58% 40% 2% 49% 49% 	47% 53%  

Kehä  lll:lla  itään  ohituskaistaa  käyttävien ajoneuvojen osuus vähenee itään- 
päin mennessä  (kuva  18).  Kehä  lIl:lla  länteen  ohituskaistan  käyttö  on  suu-
rinta  mallinnusalueen  reunoilla  (kuva  19).  Osasyy  ohituskaistojen runsaam-
paan  käyttöön reuna-alueilla  on se,  että siellä ei ole linja -autokaistoja.  Lii-
kenteen  ruuhkautuessa  kandella  kaistalla  suurempi  osa ajoneuvoista  pyrkii 
lisäämään  nopeuttaan  siirtymällä  ohituskaistalle. 
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Kaistajakaumat/  Kehä  III  itään  

ci  piste 5 
m 

piste 4 

 _  piste 3 

•3 piste 2 

piste 1 

0% 	25% 	50% 	75% 	100%  

osuus  ajoneuvoista 

ohituskaista peruskaista • jkl-kaista  

Kuva  18.  Aamuhuipputunnin kaistajakaumat  Kehä  111:/la  itään. Laskenta- 

pisteiden  numerointi  viittaa kuvan  17  poikkileikkauksiin. 

Kaistajakaumat/  Kehä  Ill  länteen  

u piste 5 

piste 4 

 _  piste 3 

•3 piste 2 
0 

piste 1 

0% 	25% 	50% 	75% 	100%  

osuus  ajoneuvoista 

• ohituskaista peruskaista • jkI-kaii  

Kuva  19.  Aamuhuipputunnin kaistajakaumat  Kehä  111:1/a  länteen.  Lasken 
 ta piste/den numerointi  viittaa kuvan  17  poikkileikkaukslln. 

Joukkoliikennekaistojen  ja  bussipysäkkien  käytön selvittämiseksi katsottiin 
tarpeelliseksi arvioida linja-autoliikenteen määrä  tarkastelualueella  (kuva  
20).  Pääkaupunkiseudun sisäisen  joukkoliikenteen  määrä selvitettiin laske

-maIla  pääkaupunkiseudun  seutuliikenteen aikatauluista (YTV  1998)  alueella 
 aamuhuipputuntina  kulkevat vuorot. Näiden linja-autojen arveltiin  pysähty

-vän  alueen  pysäkeillä.  Muiden kuin  YTV:n  linja-autojen määrän arveltiin ole-
van  liikennelaskennoissa  havaittujen linja-autojen määrä vähennettynä 

 YTV:n  linja-autojen määrällä. Näiden linja-autojen ei arveltu  pysähtyvän  alu-
een  pysäkeillä. 
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Paikallis-  ja  seutulinja -autoliikenteen  matriisi 
maäräpaikka  11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 sum.  

IähtOpaikka  

11 
2 
	

8 
3 
	

0 
4 
5 
	

14 
6 
	

0 
7 
	

7 
8 
	

12 
9 
	

8 
sum. 	8 	13 	0 	1 	14 	0 	5 	14 	6 

	
61 

Kuva  20.  Aamuhuipputunnin  1998  paikallis-  ja  seutulinja-autoliikenteen 
liikennevirtamatriisi. 

Joukkollikennekaistoja  käyttävät myös taksit  ja  luvatta pieni  osa  henkilöau-
toja (taulukko  8).  Tarkastelualueella  liikkuu paljon lentoasemalle meneviä  ja 

 sieltä tulevia takseja. Liikennelaskennoista pystyttiin erottelemaan joukkolii-
kennekaistaa käyttävät muut ajoneuvot kuin linja-autot. Taksien määrän ar-
vioinnissa käytettiin apuna Lentoaseman liikennetutkimusta (limailulaitos 

 1997).  

Taulukko  8.  Aamuhuipputuntina joukkoliikennekaistaa  käyttävän lIIkenteen 
koostum  us.  

KEHA  III  /  PAKKALAN SILTA,  ITAA  N 

 Käsinlaskenta  10.12.1998  

JOUKKOLIIKENNEKAISTA 

KEHA  IM I  LAM15O, ITAAN 

 Konelaskenta  26.2.1998  

JOUKKOLIIKENNEKAISTA 

_____  linja -auto  taksi  ha  linja -auto ha  

suht.  36  %  29  %  36  %  57  %  43  %  

ajon.  15 12 15 12 9 

51.4 Liikennevirtamatriisin kalibrointi 

Liikennelaskentojen  perusteella pyrittiin muodostamaan mandollisimman 
hyvin alueen aamuhuipputuntia kuvaava liikennevirtamatriisi. Kukin matriisin 
alkio kuvaa malliin tietystä tulosuunnasta tulevia tiettyyn poistumissuuntaan 
meneviä ajoneuvoja. Liikennelaskennat taas kuvaavat jossakin tietyssä koh-
dassa, esimerkiksi tietyllä  rampilla,  esiintyvää poikkileikkausliikennemäärää. 
Useimmiten liikennelaskentojen poikkileikkausliikennemäärät koostuvat  mat- 
riisin usean alkion yhdistelmästä. 

Matriisin  alkioita käyttäen muodostettiin kutakin laskettua liikennevirtaa vas-
taava yhtälö. Yhtälön  tulos  oli  se  liikennemäärä,  joka kyseisillä matriisin  al

-koiden  arvoilla vastasi tarkasteltavaa liikennelaskennan arvoa. Yhtälöitä teh-
tiin jokaista liikennelaskennan arvoa varten, yhteensä  53  kappaletta. 
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Teoriassa, mikäli kaikki  liikennelaskennat  olisi  virheettä  tehty samana ajan-
kohtana, olisi niiden perusteella mandollista ilman ristiriitoja muodostaa  lii-
kennevirtamatriisi.  Käytössä olleet  liikennelaskennat  eivät kuitenkaan olleet 
samalta  ajankohdalta  ja  liikennemäärien päivittäisten vaihtelujen  johdosta 
niiden vastaavuudessa saattoi olla usean prosentin eroja. Tämän johdosta 

 matriisin  muodostamisesta tuli  optimointitehtävä,  jossa pyrittiin  minimoimaan 

matriisin  eroja havaittuihin  liikennemääriin. 

Matriisin alkioiden  arvoja muokkaamalla voitiin vaikuttaa  yhtälöiden  tuloksina 
 saataviin liikennemääriin  niin, että ne  lähenivät liikennelaskentojen  arvoja. 

Yhden alkion arvon muutos vaikutti kuitenkin usean  yhtälön  arvoon  ja  usein 
alkion arvon muutos  lähensi  yhden  yhtälön  arvoa sitä vastaavaan liikenne- 
laskentaan mutta  loitonsi  toisen  yhtälön  arvoa sitä vastaavasta  laskennasta.  

Mandollisimman hyvin  liikennelaskentoja  vastaavan  matriisin  muodostami-
seksi kehitettiin työn aikana joitakin matemaattisia  indikaattoreita  (kaava  11).  
Suhteellinen  indikaattori  H 1  kuvaa  matriisin iteroitujen alkioiden  muodosta-
mien  liikennemäärien  ja  lilkennelaskentojen  suhteellisten erojen summaa. 
Absoluuttinen  indikaattori  H 2  puolestaan kuvaa  matriisin iteroitujen alkioiden 

 muodostamien  liikennemäärien  ja  liikennelaskentojen  absoluuttisten erojen 
summaa. Vastaavat  indikaattorit  muodostettiin lisäksi erikseen raskaalle lii-
kenteelle, koska  sen  merkitys Kehä  111:n  liikenteelle katsottiin erityisen suu- 
reksi.  

Indikaattoreiden yhtälöissä  on  tekijänä myös yksittäisten  liikennelaskentojen 

merkitsevyyskerroin  k,  (kaava  11).  Kerroin  on  mukana yhtälössä, jottei yh-
den  liikennevirran  osuus korostu,  jos  siitä  on  tehty useita eri  laskentoja. 

 Useimmissa tapauksissa  kertoimen  arvo  on 1.  Mikäli samasta  liikennevir

-rasta  on  kaksi samalla menetelmällä samaan  kellonaikaan  tehtyä eri las-
kentaa,  on  kerroin  1/2.  Ajallisesti lähempänä  huipputuntia  olevan laskennan 
kerroin  on  suurempi kuin kauempana  huipputunnista  olevan  huipputuntiker-
toimella laajennetun  laskennan kerroin. Puolen  tunnin  ero  mittauskello-

najoissa  kasvattaa lähempänä  huipputuntia  olevan laskennan kerrointa  20 
 %  suhteessa kauempana olevaan.  
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H1  =  suhteellinen indikaattori  (koko  liikenne)  
H2  =  absoluuttinen indikaattori  (koko  liikenne)  
H1  =  suhteellinen indikaattori (raskaat ajoneuvot)  

H25  =  absoluuttinen indikaattori (raskaat ajoneuvot) 
AHT,ier  = iteroinnin  tuloksena matriisin alkioista muodostunut liikennemäärä 
AHTIa%.k  = liikennelaskennan liikennemäärä  
k  liikennelaskennan merkitsevyyskerroin  
i  = liikennelaskennan  numero 

Matriisin  alkioita  iteroitaessa  pyrittiin näiden  indikaattorisuureiden  arvojen  
minimointiin. Iteroinnin  tuloksena saadun  matriisin  (kuva  21  ja Illte  3)  mdi-
kaattoreiden  arvot olivat:  

H 1  3,55 	H 2  1894 	H irs  8,54 	 H2rs=  514  

Tulosta voidaan pitää tyydyttävänä.  Indikaattoreiden  arvoista voidaan pää-
tellä, että yksittäisen  liikennevirran liikennemäärä  poikkesi keskimäärin  35 

 ajoneuvon verran  lasketusta  arvosta.  Vastaavankokoista  hajontaa voi esiin-
tyä tavallisten  arkipäivien  välillä. Poikkeamat  jakaantuivat  lisäksi melko ta-
saisesti  laskentojen  molemmin puolin.  Matrilsin reunasummat  vastasivat 
varsinkin tärkeimmissä  poikkileikkauksissa  hyvin  laskettuja  arvoja.  

Tuusulantiellä generaattorista  1  destinaattoriin  8  ja  päinvastoin käytettiin 
huomattavasti todellista pienempiä  liikennemääriä.  Näin tehtiin, koska kysei-
sellä  liikenteellä  ei ole merkitystä  tarkasteltuun  Kehä  111:n  liikenteeseen  ja 

 jotteivat  ylimääräiset  ajoneuvot  turhaan  kuormittaisi  tietokonetta  simuloita-
essa. 
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destinaattorit  
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

9 35 31 514 15 59 150 123 12 

3 3 3 168 8 128 31 36 6 

6 0 18 88 8 10 14 12 6 

10 3 35 72 50 10 28 50 3 

281 458 41 203 52 88 116 801 51 

2 2 17 19 57 0 0 2 2 

48 233 8 8 43 3 3 93 2 

100 60 13 16 166 14 10 272 6 

86 94 12 20 1286 16 62 489 20 

1 1 1 2 4 0 1 2 2 

537 860 165 320 2398 166 368 833 1391 108 

Kuva  21. Aamuhuipputunnin 1998  nykytilanteen  mallin tulo-ja poistumis-
haaratasolle yksinken'aistettu  liikenne virtamatrIIsi. Täydellinen 
matriisi  on  esitetty liitteessä  3.  

Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä poikkesi keskimäärin  10  ajoneuvoa 
liikennelaskentojen raskaiden ajoneuvojen määrästä. Raskaiden ajoneuvo-
jen osuuden säätämistä hankaloitti  se,  ettei HUTSIMissa raskaiden ajoneu-
vojen osuuksia voi säätää kuin prosentin tarkkuudella. Säädettäessä raskai-
den ajoneuvojen osuuksia otettiin huomioon niiden kokonaisosuuden lisäksi 
eri ajoneuvotyyppien, kuten linja-autojen, kuorma-autojen, puoliperävaunul

-listen  kuorma-autojen  ja  täysperävaunullisten kuorma-autojen osuudet. 

Kalibroitua  nykytilanteen matriisia vastaavat liikennevirrat Kirkonkylän  ja 
 Lentoasemantien eritasoliittymissä  on  esitetty kuvissa 22ja  23. 

TuusuIantie 
POHJOINENJ 
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261 
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______ ________________ ______ 	

liii 

	

_______________ ______ 	ITÄ  

1777*  
Tuusulantie 

ETELÄ  

Kuva  22. Kalibroidun  nykytilanteen matriisin (AHT  1998)  mukaiset liiken-
nemäärät Kirkonkylän eritasoliittymässä. 
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I  Lentoasemantie 
POHJOINE  

64 

[1 	Kehä  III 1 2242 1 	1 1 990 1  
LhäIII  4  LANSI 	

: 	{ 312]  _ 	ITÄ  

Lentoasemai 
 ETELÄ  

Kuva  23. Kalibroidun  nykytilanteen  matrilsin (AHT  1998)  mukaiset  liiken-
nemäärät Lentoasemantien eritasoliittymässä.  

5.1.5  Tavoitenopeudet  

Tässä työssä ajoneuvojen  tavoitenopeudet  määritettiin tutkimalla ajoneuvo-
jen nopeuksia  aamuhuipputuntina  LAM 150-pisteessä Kehä  UI:lla.  Ajoneu-
vojen  nopeusjakaumat  on  esitetty kuvassa  24. 

Nopeusjakaumat,  LAM 150,  AHT  

25% 

20  % 

 15% 

10% 

5% 

0% 
It) 	 Lo 	0 	It) 	0 	tt) 	0 	0 

(D 	(0) 	N- 	N- 	C) 	CO 	C) 	C) 	0 	0  
- 	 - 	 ( 	 (0 	 (0 

(0 	(0 	N- 	N. 	C) 	C) 	C) 	(0  

kmih  

vapaat ajoneuvot 	 - - . - kaikki ajoneuvot 

jonossa ajavat  ajoneuvot  

Kuva  24.  Ajoneuvojen  nopeusjakaumat aamuhuipputuntina.  Vapaalla ajo
-neuvolla  tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka  bruttoaika  väli  edelläole

-vaan  ajoneuvoon  on  vähintään  5  sekuntia.  

Tarkastelualueen HUTSIM -mallissa käytettiin kaikille  mallin  generaattoreille 
 samaa  tavoitenopeusjakaumaa. Tavoitenopeudet  asetettiin  80 km/h  nopeus- 

rajoitusalueella sijaitsevan  Tielaitoksen LAM15O-mittauspisteen aamuhuip- 
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putunnin  vapaiden ajoneuvojen  nopeusjakauman  mukaisesti (taulukko  9).  
Tarkastelualueen mallinnuksen  ja HUTSIMin moottoriväyläsimulointiin  liitty-
vien keskeisten  parametrien säädön  kannalta oleellisinta  on  liikenne Kehä 

 lIl:lla,  ei niinkään muilla  mallinnetuilla  väylillä, kuten  Tuusulantiellä,  Lento-
asemantiellä  ja Pakkalantiellä.  Suurin  osa  Kehä  lil:a tarkastelualueella  on 80 
km/h nopeusrajoitusaluetta.  

Taulukko  9.  Nykytilanteen  1998  HUTSIM-mallissa käytetty  tavoitenope-

usjaka  urna.  Jakaurna  perustuu kuvassa  24  esitettyyn vapai-
den ajoneuvojen  nopeusjakaurnaan aamuhuipputunnin  aika- 
na. 

Ajoneuvojen  tavoitenopeusjakauma 

tavoitenopeus  (km/h) 	60  i  70 	80 	90 	100  

osuus  ajoneuvoista 	3% 	14% 	39% 	35% 	9% 

5.2 	Ennusteliikennemäärät  

5.2.1  Mallinnusalueen liikenteellinen  kysyntä  

Mallinnusalueen liikennemäärien  on  ennustettu kasvavan huomattavasti tu-
levaisuudessa. Tässä työssä  hyödynnettiin  vuonna  1998 laaditun  Lento-
aseman seudun  liikenteellisen  tarkastelun liikenne-ennusteita. (Pesonen 

 1998.)  

Lentoaseman eteläpuolelle  on  suunniteltu  Aviapolis-työpaikka-alue. Hanke 
ei ole vielä  toteutusvaiheessa  ja täysimittaisena  se  toteutunee aikaisintaan 
vuoden  2020  tienoilla. Tällöin alueelle syntyy  nykytilanteeseen  verrattuna 

 500 000  uutta kerrosneliömetriä  ja  noin  10 000  työpaikkaa. Vaikutus alueen 
 liikennemääriin  on  huomattava. (Pesonen  1998.) 

Lentoterminaalin matkustajaliikenteen  on  ennustettu kasvavan nykyisestä 
vajaasta  10  miljoonasta vuoteen  2025  mennessä  maksimissaan  noin  30 

 miljoonaan  matkustajaan  vuodessa. Vaikka  lentomatkustajaliikenteen  kasvu 
toteutuisi  vain  osittain,  on  vaikutus  lentoterminaalille suuntautuviin  matkus-
taja-  ja työpaikkaliikennemääriin  huomattava. (Pesonen  1998.) 

Tiesuunnitelmien  mukaisen  mallin liikenteellisiä tarkasteluja  varten laadittiin 
tässä työssä kolme liikenne-ennustetta. Ennusteet perustuivat nykytilanteen 
mukaisiin  liikennemääriin  sekä Lentoaseman seudun  liikenteellisen  tarkas-
telun (Pesonen  1998)  liikenne-ennusteisiin. Laaditut liikenne-ennusteet kos-
kivat  aamuhuipputunteja  vuosina  2005  ja  2015  sekä  iltahuipputuntia  vuonna 

 2025. 

Linjaosuuksien liikennemäärät  nykytilanteessa  ja ennustetilanteissa  vuosina 

 2015  ja  2025 on  esitetty kuvin liitteessä  4.  
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5.2.2  Aamuhuipputunti  2015  

Aamuhuipputuntiennuste  vuodelle  2015 on  laadittu olettaen, että lentoase-
man  matkustajaliikenne  kasvaa tasolle  20  miljoonaa matkustajaa vuodessa. 

 Aviapolis-työpaikka-alueen ei ole oletettu syntyneen vuoteen  2015  mennes-
sä.  Aamuhuipputunnin  2015  mukainen  liikennevirtamatriisi tiesuunnitelmien 

 mukaiselle  mallille  on  esitetty kuvassa 25ja liitteessä  3.  

destinaattorit  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 

g 1 42 37 0 280 18 827 90 0 1294 
e 2 0 0 0 607 0 830 242 0 1679 
n 3 0 0 82 0 0 8 4 26 120 
e 4 0 0 37 75 20 11 3 3 149 
r 5 385 401 0 25  -  339 198 989 0 2337 
a 7 142 0 9 25 273 76 263 113 901 
a 8 620 596 30 51 144 24 331 7 1803 
t 9 121 381 40 45 1049 80 506 0 2222 

10 0 0 96 80 6 184 5 0 371 
sum. 1268 1420 249 308 2434 665 2461 1922 149 10876  

Kuva  25.  Aamuhuipputunnin  2015  tulo-ja  poistumishaaratasolle  yksin-
kertaistettu liikenne virtamatriisi. Täydellinen matriisi  on  esitetty 
liitteessä  3. 

5.2.3  Aamuhuipputunti  2005  

Aamuhuipputuntiennuste  vuodelle  2005 on  laadittu käyttäen  matriisin alkioi-
na  nykytilanteen  ja  vuoden  2015  aamuhuipputuntiennusteen  keskiarvoa. 

 Matriisin alkioiden minimiarvoksi  on  kuitenkin asetettu nykytilanteen  matriisin 
 alkion arvo.  Aamuhuipputunnin  2005  mukainen  liikennevirtamatriisi tiesuun-

nitelmien  mukaiselle  mallille  on  esitetty kuvassa  26ja  liitteessä  3.  
destinaattorit  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
g 1 42 36 0 526 74 827 125 0 1630 
e 2 0 0 0 401 0 432 154 0 987 
n 3 6 0 51 88 24 14 12 16 211 
e 4 0 0 29 56 10 11 15 5 126 
r 5 334 413 61 25 219 157 895 20 2124 
a 7 96 0 25 50 163 40 179 222 775 
a 8 620 326 22 30 102 24 302 7 1433 
t. 9 104 238 31 23 1306 129 504 10 2345 

10 3050 42 24 156 5 6 286 
sum. 1163 1019 254221 2666 636 19901688 280 9917  

Kuva  26.  Aamuhuipputunnin  2005  tulo-ja  poistumishaaratasolle  yksin-
kertaistettu liikenne virtamatriisi. Täydellinen matriisi  on  esitetty 
liitteessä  3. 

5.2.4  lltahuipputunti  2025  

Iltahuipputuntiennuste  vuodelle  2025 on  laadittu olettaen, että  Aviapolis - 
työpaikka-alue  on  toteutunut  täysimittaisena  ja  että lentoaseman  matkusta- 
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jalilkenne  on  kasvanut  30  miljoonaan vuodessa. Kuvassa  27 on  ennusteen 
mukaiset liikennemäärät alueen tieverkolla  ja  liitteessä  3 on  esitetty liikenne-
virtamatriisi tiesuunnitelmien mukaiselle maliille.  

0000 

.000 

o000 

8000 

10000  

Kuva  27.  Vuoden  2025  ennusteen mukaiset  iltahuipputunnin liikennemää -

rät.  
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6  Raskas  liikenne  

6.1  Raskaan liikenteen ominaisuudet  

6.1.1  Raskas  liikenne Suomessa 

Kuorma-autot jaetaan yleisesti perävaunuttomiin, puoliperävaunullisiin  ja 
 täysperävaunullisiin  kuorma-autoihin. Vuonna  1997  kuorma-autoista Suo-

messa  60  %  oli perävaunuttomia,  10  % puoliperävaunullisia  ja  30  %  täyspe-
rävaunullisia. Täysperävaunullisten  ja  puoliperävaunullisten  kuorma-autojen 
osuus  on  kasvanut suhteessa perävaunuttomiin kuorma-autoihin. (Suomen 
Kuorma-autoliitto  1998.)  

Raskaiden ajoneuvojen massoista  on  Suomessa nykyisin yllättävän vähän 
tietoa. Akselipainotutkimuksia ei ole tehty  1980-luvun loppupuolella eikä 

 1990-luvulla. Vanhempien tutkimusten aineisto  on  nykytilanteen arviointiin 
vanhentunutta. 

Raskaiden ajoneuvojen  massoja  voidaan karkeasti arvioida ajoneuvojen  re
-kisteröidyn maksimipainon  mukaan (taulukko  10).  Kun lisäksi tiedetään kun-

kin ajoneuvon vuosittainen liikennesuorite, voidaan arvioida raskaiden ajo-
neuvojen massajakaumia Suomen tieverkolla. 
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Taulukko  10.  Kuorma-autoliikenne Suomessa vuonna  1995  rekisteröityjen 
 kokonaispainoluokkien  mukaan  jaoteltuna  (Tilastokeskus 

 1996).  

I 
3501-6000 3065 

I 

FIt1o1i1iI1uI.dIoTltT4IF*1 1 l1  

53 29 

6001 -1 0000 2 589 69 71 

10001- 1146 35 42 

12001- 1 327 35 51 

14001- 5906 138 341 

18001- 5166 91 402 

22 001- 9 630 287 1 409 

26001- 2714 84 527 

32001- 333 23 141 

36001- 599 31 -  227 

40001- 2198 152 1 754 

44001- 730 57 639 

48001- 1 523 135 1 945 

53001- 6352 705 14004 

Yli 60000 -  332 40 757  

Yhteensä  43 610 1935 22 339  

Taulukosta  10  nähdään, että suurin  osa  kuorma-autoista  on  rekisteröity  pai-
noluokkaan  53 - 60  tonnia.  Täysperävaunulliset kuorma-autot kuuluvat luok-
kaan  18 - 60  tonnia. Puoliperävaunullisten  kuorma-autojen  maksimipaino  on 
48  tonnia.  

Täysperävaunullisten kuorma-autojen  ajosuoritteesta  noin  65 % on kuor-
mattuna  ajoa.  Kuormattuna  ajosta noin puolet  on  täydessä  lastissa  ja  puolet 
vajaassa  lastissa.  Noin  35 % ajosuoritteesta  ajetaan tyhjänä. (Koskinen 

 1998a). 

6.1.2  Raskaan liikenteen vaikutus  liikennevirrassa  

Raskaiden ajoneuvojen vaikutus  liikennevirtaan  on  suuri.  Raskas  ajoneuvo 
 on  kooltaan  ja massaltaan  suuri,  se  peittää näkyvyyttä henkilöautoa enem-

män  ja sen  suorituskyky  on  usein selvästi muuta liikennettä heikompi.  Ras-
kas  liikenne asettaa monessa eri suhteessa  rajaehtoja liikennesuunnittelulle. 

 Raskaiden ajoneuvojen läsnäolo vaikuttaa myös muiden kuljettajien käyt-
täytymiseen.  Liikennesuunnittelun  osa-alueita, joissa raskaan liikenteen 
ominaisuudet  on  erityisesti otettava huomioon, ovat muun muassa  

- 	eritasoliittymät  ja rampit 
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- liittymien mitoitus  ja välityskyky 

- linjaosuuksien välityskyky 

- liikenteenohjauslaitteiden  käyttö 

- nousut 

- 	liikenneturvallisuus.  (Jakonen  1991.) 

Tehopainosuhde,  jolla tarkoitetaan ajoneuvon moottoritehoa jaettuna  sen 
kokonaispainolla,  on  ajoneuvon suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä tär-
kein. Tehopainosuhde vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon suorituskykyyn ku-
ten kiihtyvyyteen  ja  kykyyn selviytyä tien vaihtelevasta tasauksesta tasai-
sella nopeudella  (kuva  28).  Erityisesti mäkisillä tieosuuksilla  ja rampeilla  ras-
kaat ajoneuvot eivät usein pysty ylläpitämään samaa nopeutta kuin henkilö-
autot, jolloin liikennevirtaan syntyy välejä. Tämä aiheuttaa tien käytössä  te-
hottomuutta. (Jakonen  1991.)  

Lasku  t °/ 	 Nousu  (0/) 

-10-8-6-4-3 -2 	- 	 -0 

0 	 500  . 	1000 	 1500 	20CC) 	2500  
Mctkc  Cm)  

Kuva  28.  Tehopainosuhteeltaan  5,4  kW/t  ajoneuvon kiihdytys-  ja  hidastu- 
vuusmatkat nousuissa  ja  laskuissa  (Jakonen  1991).  

Raskailla  ajoneuvoilla  on  suuri merkitys jononmuodostukseen  ja jononpi-
tuuksiin.  Raskaasta ajoneuvosta tulee jononjohtaja keskimäärin  1,8  kertaa 
todennäköisemmin kuin henkilöautosta. Raskaan ajoneuvon vetämä jono  on 

 myös keskimäärin pitempi kuin henkilöauton vetämä jono.  (Jakonen  1991.)  

Liikenteen mallinnuksessa  on  raskaiden ajoneuvojen vaikutus tavallisesti 
otettu huomioon henkilöautoyksikköjä käyttäen. Yhden raskaan ajoneuvon 
vaikutus liikennevirrassa  on  vastannut tiettyä suurempaa määrää henkilö-
autoja. Tämä keskimääräistykseen perustuva menetelmä  on  melko karkea 
eikä sovi yksityiskohtaiselle tarkastelutasolle. Mikäli raskaan liikenteen vai- 
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kutus  otetaan huomioon  vain  raskaiden ajoneuvojen  osuutena liikennevir
-rasta,  eivät eri  ajoneuvoryhmien  (la,  ka,  kapp, katp)  erot tule esiin. 

Raskaan liikenteen vaikutus  liikennevirtaan  riippuu huomattavasti olosuh-
teista, vallitsevasta  liikennevirran  tilasta  ja  väylä-  ja liittymägeometriasta. 

 Esimerkiksi kiihdytyksen  ja liittymätoimintojen  aikana raskaassa  lastissa  ole-
van kuorma-auton vaikutus  liikennevirtaan  on  suhteessa suurempi kuin  sen 

 päästyä  moottoriväylällä tavoitenopeuteensa. Mikrosimulointimallissa  ras-
kaan ajoneuvon toiminnot kussakin tilanteessa pyritään toteuttamaan mah-
dollisimman  totuudenmukaisina.  

Parker (1996) on  todennut  ajoneuvoseurantakäyttäytymisen  vaihtelevan 
 ajoneuvotyypeittäin.  Raskaan ajoneuvon seuranta-aikaväli  on  tutkimuksen 

mukaan jopa kaksinkertainen verrattuna henkilöauton seuranta -aikaväliiin. 
 Seuranta-aikaväli riippuu  seurattavan  ajoneuvon tyypin lisäksi myös seuraa-

van ajoneuvon tyypistä  (kuva  29). 
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Kuva  29.  Ajoneuvon seuranta-aikaväli vaihtelee seuraavan  ja seurattavan 
 ajoneuvon tyypin mukaan. (Car=henkilöauto, Hgv=raskas ajo- 

neuvo)  (Parker 1996.) 

Sorensenin  (1998)  mukaan  aikavälit  raskaiden ajoneuvojen edessä  ja  taka-
na ovat keskimäärin suuremmat kuin  henkilöautoilla  (kuvat 30ja  31).  Lisäksi 

 hän  on  todennut  aikavälien  raskaiden ajoneuvojen edessä hieman kasvavan 
nopeuden funktiona kun taas  henkilöautoilla aikavälien  ei todettu olevan  no - 
peudesta  riippuvaisia.  
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Keskimääräinen aikaväli ajoneuvojen edessä  
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Kuva  30.  Keskimääräiset bruttoaika välit eri ajoneuvotyyppien edessä 
moottoriteillä Kööpenhaminan ympäristössä Sorensenin  (1998) 

 mukaan. 

Keskimääräinen aikaväli ajoneuvojen takana  

•  4-kaistainen  moottoritie: 
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Kuva  31.  Keskimääräiset bruttoaika välit eri ajoneuvotyyppien takana 
moottoriteillä Kööpenhaminan ympäristössä Sorensenin  (1998) 

 mukaan.  

6.2  Raskaan liikenteen tutkimukset  

6.2.1  Raskas  liikenne  moottoritieolosuhteissa  

Korkealuokkaisten väylien liikenteen  mikrosimuloinnin kehittämisohjelmaan 
 liittyen  on  tehty selvitys raskaan liikenteen vaikutuksista  liikennevirtaan 

 suomalaisissa  moottoritieolosuhteissa (Tielaitos  1 998b).  Selvityksessä kä-
sitellään  mm.  raskaiden ajoneuvojen  kiihtyvyyksiä  a  hidastuvuuksia,  aika- 
välejä sekä  tiegeometrian  (taulukko  11)  vaikutuksia.  
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Taulukko  11.  Kevyen  ja  raskaan ajoneuvon keskinopeus  rampilla.  R 100-
200  metriä.  (Tielaitos  1998b).  

Sijainti  rampilla  Kevyt ajoneuvo  Raskas  ajoneuvo  

Min. Max. Ka. Min. Max. Ka.  

Lähestyminen  76 110 95,4 68 87 77,9  

Saapuminen  69 111 92,2 52 89 74,4  

Keskellä  57 107 87,1 48 86 69,3  

Poistuminen  67 115 91,5 52 88 71,5 

Rampit  vaikuttavat enemmän raskaiden kuin kevyiden ajoneuvojen  ajono-
peuksiin.  Raskaat  ajoneuvot  keräävät  rampeilla  usein peräänsä jonon. Esi-
merkki  nopeusjakaumista  on  esitetty kuvassa  32.  (Tielaitos 1998b.) 

Speed distributions on the ramp from Ring Ito TunnvayIä 
towards Turku 
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Kuva  32.  Raskaiden  ja  kevyiden ajoneuvojen  nopeusjakaumat  ram p11/a 
 Kehä  I:Itä Turunväy/älIe Turkua  kohti  (Tie/altos  1998b). 

Tien  tasaus  ja  linjaus vaikuttavat raskaiden ajoneuvojen  liiketilaan  kevyitä 
ajoneuvoja enemmän.  Liikennevirtatasolla  selvästi vaikuttava tekijä  on  myös 

 liikennemäärä. Regressiomallina  on  käytetty muun muassa kaavaa  12. 
(Tielaitos 1 998b.) 
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v  =  77.32— 0.00241x Q-0.205 x M  -  0.087 x K 	(12) 
v =  raskaan ajoneuvon nopeus  (km/h) 
Q = liikennemäärä (ajon/h) 
M = mäkisyys (ni/km) 
K = kaarteisuusindeksi 

6.2.2  Raskaan liikenteen ajosimulaattori 

Olavi  H.  Koskinen  on  kehittänyt liikenteen  ajosimulaattorin.  Simulaattori  on 
 ajoneuvon  kinematiikkaan  perustuva  tapahtumaorientoitunut laskentajärjes-

telmä. Simuloitavan  ajoneuvon  moottorista  muodostetaan  moottorikartta. 
 Tien  tasauksen  tai  tavoitenopeuden  muutokset vaikuttavat moottorin toi -

mintatilaan  ja  kuormitukseen.  Moottorin tuottama teho  ja  pakokaasupäästöt 
 vaihtelevat näistä tekijöistä riippuen. (Koskinen  1998b.)  

Lähtötietoina simulaattorille  kuvataan ajoneuvon tekniset tiedot, ajoneuvon 
paino,  pyörimis-  ja  ilmanvastukset,  tien tasaus sekä  tavoitenopeus.  Ajoneu-
von  liiketila  ja  moottorin toiminta  mallinnetaan  jatkuva-aikasimulointina.  Tu-
loksena saadaan ajan  ja matkan  funktiona muun muassa nopeus, moottori- 
teho,  polttoaineenkulutus  ja  pakokaasupäästät komponenteittain  (kuva  33).  
(Koskinen  1990.)  
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Kuva  33.  Esimerkki raskaan liikenteen ajosimulaattorin tu/osteesta. Oh-
jelma tuottaa tulosteita niin graafisessa kuin numeerisessakin 
muodossa. 

Simulointien  luotettavuus perustuu ajoneuvon moottorin tarkkaan  mallinta-
miseen. Simuloinnissa  käytettyjen  moottorityyppien  toiminta  on  testattu eri  
kuormitustilanteissa  ja  näiden testien perusteella  on  muodostettu moottori- 
kartta.  Moottorikartan  ja  fysiikan lakien mukaisten  kuormitustekijöiden  pe-
rusteella määräytyvät  simuloinnin  tapahtumat  ja  tulokset. Simulaattori  on 

 erityisen sopiva tilanteisiin, joissa tutkitaan vapaan ajoneuvon liikettä ympä-
ristössä, jonka fysikaaliset vaikutukset (esimerkiksi tien tasaus)  ajoneuvoon  
tunnetaan.  Simulaattorin  heikkous  on,  ettei  simuloitava  ajoneuvo ole vuoro-
vaikutuksessa muun liikenteen kanssa vaan ajoneuvo ajaa vapaassa  liiken-

netilassa. 

Simulaattorin  toimintaa ovat tarkemmin kuvanneet Liikenneministeriö 
 (1994),  Korhonen  (1996)  ja  Koskinen  (1990  ja  1998c).  Ajoneuvokinematiik-

kaan  perustuvaa teoriaa  on  kuvattu  llltteessä  5.  
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6.3  HUTSIMin  raskaan liikenteen  parametrien säätö  

6.3.1  Raskas  liikenne  HUTSIMissa 

HUTSIM1ssa ajoneuvotyyppien  väliset erot määritellään  asetustiedostossa. 
Ajoneuvotyyppikohtaisesti  eroja voidaan määritellä keskimääräiseen  ja  suu-
rimpaan mandolliseen kiihtyvyyteen  ja hidastuvuuteen  sekä ajoneuvon pi-
tuuteen.  HUTSIMin  (versio  4.21)  perusasetuksissa  on  määritelty kolme ras-
kasta  ajoneuvotyyppiä,  jotka ovat linja -auto,  perävaunuton  kuorma-auto  ja 

 täysperävaunullinen kuorma-auto.  

Liikennevirtaan  ja sen  sujuvuuteen  kohdistavien vaikutustensa  sekä melko 
suuren  ajoneuvotyyppiosuutensa  johdosta täysperävaunullista kuorma- 
autoa voidaan pitää  mikrosimuloinnin  kannalta yhtenä tärkeimmistä ras-
kaista  ajoneuvotyypeistä.  Täysperävaunullisten kuorma-autojen ominaisuu-
det, kuten  massa ja tehopainosuhde,  vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. 

 Mikrosimulointimalleissa  tulisikin  huomloida  täysperävaunullisten kuorma- 
autojen ominaisuuksien hajonta. 

Raskaiden ajoneuvojen  massajakaumien  tarkka määrittäminen  on  mando-
tonta. Taulukon  10  ja  Koskisen  (1998a  ja  1998b)  perusteella pääteltiin, että 
keskimäärin  1/3  täysperävaunullisista kuorma-autoista painaa  20  tonnia,  1/3 
40  tonnia ja  1/3 60  tonnia. Puoliperävaunulliset  kuorma-autot painavat kes-
kimäärin  35  tonnia  (Koskinen  1998b).  

Täysperävaunullisten perävaunujen  moottoritehot  vaihtelevat Suomessa ta-
vallisimmin välillä  370-510  hv  (Koskinen  1998b). 

6.3.2  Raskaan liikenteen  simuloinnit  Koskisen  ajosimulaattorilla  

Koskisen  ajosimulaattorilla  tehtiin  simulointeja sovelluskohteessa  Kehä 
 uI:lla. Simulaattorilla analysoitlin  viiden eri  ajoneuvotyypin  toimintoja eri 

 kuormituksilla. Simulointeja  tehtiin kuudella eri reitillä, joista tärkein oli  Tuu-
sulantieltä  etelästä Kehä  111:n  kautta  Lentoasemantielle  pohjoiseen.  Osa si-
muloinneista  tehtiin tien linjaus  ja  tasaus huomioon ottaen,  osa  ottamatta 
huomioon niitä. Yhteensä  simulointeja  tehtiin  330.  

Simulointien  tarkoituksena oli verrata saatuja tuloksia  HUTSIM -mallilla  si-
muloituihin  tuloksiin.  Simulointiolosuhteet ajosimulaattorissa  ja HUTSI Missa 

 muodostettiin samanlaisiksi. Reittien kuvaus molemmille ohjelmille oli yhte-
näinen. Myös  HUTSIMissa vertailtava  ajoneuvo ajettiin malliin yksinään, jol-
loin  sillä  ei ollut vuorovaikutusta muihin tiellä  liikkujiin. 

Simulointituloksia vertailtiin  lähinnä  kiihtyvyyksiä, hidastuvuuksia  ja ajonope-
uksia  käyttäen. Tarkoituksena oli selvittää,  vastaavatko HUTSIMin  eri ajo

-neuvotyyppien parametrit  riittävän hyvin totuutta myös Kehä  111:n  tyyppises-
sä ympäristössä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, onko korkealuokkaisten väy-
lien  simuloinneissa  tarpeellista käyttää useampia raskaan liikenteen  ajoneu-
votyyppejä  (kuva  34).  
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Täysperävaunullinen kuorma -auto 
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Kuva  34.  Saman  ajoneuvotyypin  eri ominaisuuksisten ajoneuvojen erojen 
selvittämiseksi simuloitiin raskaan lIIkenteen ajosimulaattorilla 

 mm.  kevytlastista  (20 t),  tehokasta  (510  hv)  ja  painavalastista 
 (60 t),  heikkotehoista  (370  hv) täysperävaunuliista  kuorma- 

autoa. Erot olivat suuret. Kuvassa myös HUTSIM  4.21:n  pe-
rusasetuksilla simuloidun  täysperävaunullisen kuorma-auton 
matka-nopeuskäyrä. 

Ajoneuvotyyppikohtaisten  keskimääräisten kiihtyvyys-  ja hidastuvuuspara
-metrien selvittämiseksi tutkittiin raskaan liikenteen ajosimulaattorilla tehtyjä 

simulointeja. Ajoneuvojen nopeuksia analysoitiin ajan funktiona kiihdytyk-
sessä  ja hidastuksessa.  Kiihdytyksessä käsiteltiin nopeusaluetta  10-75 km/h 

 ja hidastuksessa nopeusaluetta  75-20 km/h.  Kustakin ajoneuvotyypistä tut-
kittiin eri  massaisia  ja  tehoisia  vaihtoehtoja  (kuva  35).  Ajoneuvotyypin  kes-
kimääräistä ajoneuvoa vastaavalle  pistejoukolle  muodostettiin  regressiosuo

-ra,  jonka  alkupää  kiinnitettiin  havaintopistejoukon  ensimmäiseen arvoon. 
Suoran  kulmakerroin  valittiin kuvaamaan  HUTSIMiIn mallinnettavaa  keski-
määräistä kiihtyvyyttä  tai  hidastuvuutta. 
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Kuorma -auto  ilman  perävaunua (kaip)  
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Kuva  35.  Raskaan liikenteen ajosimulaattorilla simuloidun perävaunutto - 
man  kuorma-auton aika-nopeuskäyrät kiihdytyksessä. 

Simuloitujen  raskaiden ajoneuvotyyppien aika-nopeuskäyrat sekä regressio-
suorat ovat liitteessä  6.  Eri ajoneuvotyypeille kyseisillä nopeusalueilla  mää-
ritetyt kiihtyvyydet  ja hidastuvuudet  ovat taulukossa  13.  Näitä parametreja 
vastaavat matka-nopeuskäyrät eri ajoneuvotyypeille  on  esitetty kuvassa  36.  

Taulukko  13.  Regressioanalyysien  tuloksena saadut eri ajoneuvotyyppien 
keskimääräiset kiihtyvyydet nopeuksilla  10-75 km/h  ja  hidas-
tuvuudet nope uksilla  75-20 km/h.  
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Ajosimulaattorilla simuloidut  en  ajoneuvotyyppien 
 matka-nopeuskäyrät 
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1300 	 1800 	 2300 	 2800 
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Kuva  36.  Ajosimulaattorilla simuloitujen  eri ajoneuvotyyppejä edustavien 
ajoneuvojen matka-nopeuskäyrät.  

6.3.3 H  UTSIM-moottoriväyläsimulointeihin suositeltavat  raskaiden 
ajoneuvojen  parametrit 

HUTSIMissa  vapaan ajoneuvon kiihtyvyyteen vaikuttaa varsinaisen ajoneu-
votyyppikohtaisen kiihtyvyysparametrin lisäksi kiihtyvyysvakio  (kaava  4,  
kappale  3.3.3). Se  vaikuttaa ajoneuvon kiihtyvyyteen siten, että pienillä no-
peuksilla ajoneuvon kiihtyvyys  on  suurempi kuin suurilla nopeuksilla. Kiihty-
vyysvakion arvoa säätämällä voidaan vaikuttaa ajoneuvorl aika-
nopeuskäyrän muotoon. Ajoneuvotyyppikohtaisissa analyyseissä tutkittiin 
kiihtyvyyksiä sekä kiihtyvyysvakion HUTSIMin oletusarvolla  0,10  että myös 
arvoilla  0,05  ja  0,00  (kuvat  37-4 1).  

Kuvissa  37-41  havaitaan HUTSIMiIIa simuloitujen ajoneuvojen aloittavan 
kiihdytyksen hieman myöhemmin kuin  ajosimulaattorilla simuloitu ajoneuvo. 
Tämä tehtiin mallinnuksessa tarkoituksenmukaisesti, jotta kuvaajasta olisi 
helpompi seurata eri ajoneuvojen kiihtyvyyksiä kiihdytyksen alkuvaiheessa. 
Mallinnusten aikana havaittiin myös, että mikäli ajoneuvo erkaantuessaan 
rampille suurella nopeudella joutuu vaihtamaan kaistaa mallinnetun pakolli-
sen kaistanvaihdon vuoksi, jarruttaa ajoneuvo ennen kaistanvaihtoa  no

-peuttaan  todellisuuden vastaisesti. Syy ilmiöän  on,  että suurella nopeudella 
ajavalle ajoneuvolle  50  metriä pitkä putki  on  liian lyhyt havainnointiin. Ajo-
neuvo joutuu jarruttamaan ennen kuin  se  huomaa, että kaistanvaihto  on 

 mandollinen. Nykyisin HUTSIMin putkien maksimipituudeksi suositellaan  50 
 metriä. Tämän vuoksi erkaneminen mallinnettiin ilman kaistanvaihtoja. 
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linja -auto  (a1,O mts2 ,  d=1,7  mts2 ) 

90 

80 

70 

60 

 ?  50  

1300 	 1700 	 2100 	 2500 	 2900 

s Lm]  

ajosimulaattori 	..--.-. HUTSIM,  vakio  000  - 
HUTSIM,  vakio  0.05 	- 	HUTSIM,  vakio  0.10  

Kuva  37.  Raskaan liikenteen ajosimulaattorilla simuloidun linja-auton  ja 
HU  TS/Mun kalibroidun  linja-auton matka-nopeuskäyrät. Vak/olja 
tarkoitetaan kiihtyvyysparametrin  (acceleration adjustment)  ar-
voa.  

kuorma -auto  ilman perävaunua  
(a=0,7  m/s 2 ,  d=1,6  m/s 2 ) 
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ajosimulaattori 	 HLJTSIM,  vakio  0.00  
HUTSIM,  vakio  0.05 	HLJTSIM,  vakio  0.10  

- - - HUTSIMv.  4.21  

Kuva  38.  Raskaan lIIkenteen ajosimulaattorilla simuloidun perävaunutto
-man  kuorma-auton  ja  HUTSIMIIn kalibroidun perävaunuttoman 

 kuorma-auton matka-nopeuskäyrät. Vakiolla tarkoitetaan kiihty-
vyysparametrin  (acceleration adjustment)  arvoa. 
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kuorma -auto  puoliperävaunuHa  
(a=0,4  mis2 , d=l,7 mis2) 
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Kuva  39 
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ajosimulaattori 	 .-.-- HLJTSIM,  vakio  0.00  
HUTSIM,  vakio  0.05 	 HUTSIM,  vakio  0.10  

- - - - HUTSIM,  v0.05, a0.5  

Raskaan  lIIkenteen ajosimulaattorilla simuloidun puoliperävau-
nu//isen  kuorma-auton  ja  HUTSIMIIn kalibroidun puoliperävau-
null/sen  kuorma-auton matka -nopeuskäyrät. Vakiolla  tarkoitetaan 

 kiihtyvyysparametrin  (acceleration adjustment)  arvoa. Merkintä 
 a=0. 5  tarkoittaa kuorma-autoa, joka  simuloitiin kiihtyvyysarvolla 

 0.5  rn/s2 .  

kuorma -auto  täysperävaunulla  (20t,  5lOhv)  

(a=0,6  mis2 ,  d=1,7  mis2 ) 
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ajosimulaattori 	 HLJTSIM,  vakio  ö.00  

HIJTSIM,  vakio  0.05 	 HUTSIM,  vakio  0.10  

- - - - HUTSIM, katp2,  v. 4.21  

Kuva  40.  Raskaan liikenteen  ajosimulaattorilla simuloidun  täysperävaunul-
lisen kuorma-auton  (katpi)  ja  HUTSIM11n kalibroidun  täysperä-
vaunullisen kuorma-auton  (katp  1)  matka-nopeuskäyrät. Vakiolla 
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tarkoitetaan  kiihtyvyysparametrin  (acceleration adjustment)  ar-
voa.  

kuorma -auto täysperävaunulla  (60 t, 370  hv)  
(a=0,2  mis2 , d=l,3 m/s2) 
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- - - - HUTSIM, katp2,  v. 4.21  

Kuva  41.  Raskaan  lIIkenteen ajosimulaattorilla simuloidun  täysperävaunul-
lisen kuorma-auton  (katp3)  ja HUTSIMIIn kalibroidun  täysperä-
vaunullisen kuorma-auton  (katp3)  matka-nopeuskäyrät. Vakiolla 

 tarkoitetaan  kiihtyvyysparametrin  (acceleration adjustment)  ar-
voa. 

Taulukossa  12  esitetään tiettyjä raskaiden ajoneuvojen kiihtyvyys-  ja  hidas
-tuvuusparametrien  arvoja käytettäväksi korkealuokkaisten väylien  simuloin-

neissa.  Suositeltava  maksimikiihtyvyys  on  reilun kolmanneksen suurempi 
kuin keskimääräinen kiihtyvyys.  Lirija-autoille suositeltava keskimääräisen 
kiihtyvyyden arvo perustuu tämän tutkimuksen lisäksi myös aiempiin  kent-
tätutkimuksiin (Niittymäki ym.  1995).  

Puoliperävaunullisen  kuorma-auton  keskimääräiseksi kiihtyvyydeksi  suosi-
tellaan  regressioanalyysin  tuloksena saadun  0,4:n  sijasta käytettävän  0,5:ä. 

 Tätä arvoa käytettäessä päästään  HUTSIMissa  selvästi lähemmäs  ajosi-
mulaattorin  tuloksia  (kuva  39).  

Täysperävaunulliset kuorma-autot suositellaan jaettavan tasan luokkiin 
 katpi, katp2  ja katp3. Katpi  kuvaa  tehopainosuhteeltaan  parasta kolman-

nesta täysperävaunullisista kuorma-autoista.  Katp3  kuvaa  tehopainosuh-
teeltaan  heikointa kolmannesta  ja katp2 taysperävaunullisten  kuorma- 
autojen  keskimääräisiä  arvoja.  

Kiihtyvyysvakion  arvona suositellaan käytettäväksi  0,05:ä.  
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Taulukko  12.  Suositeltavat  raskaiden ajoneuvojen parametrien arvot kor- 
kealuokkaisten väylien HUTSIM-simuloinneissa.  

Kiihtyvyys (keskim) (mts2 )  

F:  

1,0 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2  

Kiihtyvyys(max)(m/s2 )  1,4 1,0 0,7 0,8 0,6 0,3  

Hidastuvuus(keskim)(m/s 2 )  1,2 1,6 1,7 1,7 1,5 1,3  

Hidastuvuus  (max)  (mIs2 ) 2,0 3,0 2,8 2,8 2,6 2,4  

Suositukset eivät perustu  kovin  laajoihin tutkimuksiin. Parametrien arvojen 
määrittämiseen tulisi jatkotutkimuksissa edelleen paneutua  ja  kiihtyvyyksiä 

 ja  hidastuvuuksia  tulisi analysoida välillä  0  -  80 km/h  tasaisessa maastossa 
sekä eri pituuskaltevuuksilla. Eri ajoneuvotyyppien, myös henkilöautojen, 
kiihtyvyyksien  ja  hidastuvuuksien  hajontaa sekä alhaisilla nopeuksilla ta-
pahtuvan suuremman kiihtyvyyden vaikutusta keskimääräiseen kiihtyvyy-
teen tulisi tutkia. Tutkimuksissa tulisi tulosten oikeellisuuden osoittamiseksi 
tehdä myös kenttäkokeita esimerkiksi mittauslaittein varustetuilla raskailla 
ajoneuvoilla  tai  mitata kiihtyvyyksiä  ja  hidastuvuuksia  muilla menetelmillä. 
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7  Simulointiparametrien  säätäminen  

7.1  Säätöprosessin  lähtökohdat  ja  päämäärä  

HUTSIM  on  kalibroitu  ja validoitu kaupunkiympäristössä. Kenttämittaukset ja 
 niiden perusteella suoritettu  parametrien säätö  on  tehty pääasiassa katujen 

valo-ohjauksisissa tasoliittymissä. (Niittymäki  1993.)  

HUTSIMIn  nykyisten  parametrien  soveltuvuutta  korkealuokkaisille väylille  ei 
ole tutkittu  laajamittaisesti  ja  järjestelmällisesti. Tässä työssä oli tarkoitus 
tehdä  simulointeja  eri  parametrein  ja  verrata tuloksia  kenttämittauksiin. 

 Mandollisten  eroavaisuuksien  syitä pyrittiin selvittämään,  Pääpiirteisellä  ta-
solla pyrittiin myös säätämään  HUTSIMin parametrien  arvoja  ja  analysoi-
maan niiden vaikutusta  simulointituloksiin. 

Simulointiparametrien säätämisellä  pyrittiin saamaan  HUTSIM  toimimaan 
aikaisempaa  todenmukaisemmin  korkealuokkaisilla väylillä. Tarkoitus oli li-
säksi selvittää, voidaanko  HUTSIMin  nykyisiä  parametreja  säätämällä vai-
kuttaa halutulla tavalla ajoneuvojen  ja liikennevirran  ominaisuuksiin korkea-
luokkaisilla väylillä.  

Simulointiparametrien säätämistä  varten tehtiin  mallinnusalueella kenttämit-
tauksia. Instrumentoidulla ajoneuvolla  ajettiin  liikennevirrassa  ja  mitattiin 
ajoneuvojen nopeuksia  matkan  funktiona. Ajoneuvojen  kaistajakaumia  las-
kettiin useassa  poikkileikkauksessa.  Liikenteen automaattinen  mittauspiste 

 (LAM 150)  rekisteröi tutkimusta varten arvokasta tietoa  ajonopeuksista  ja 
aikaväleistä.  

Kaikissa  simulointiparametrien säätämiseksi  tehdyissä  simuloinneissa  käy-
tettiin niitä raskaiden ajoneuvojen kiihtyvyys-  ja hidastuvuusarvoja,  jotka  on 

 esitetty kappaleessa  6.3.3  taulukossa  12.  Kiihtyvyysvakion  (acceleration 
adjustment)  arvona käytettiin kaikissa  simuloinneissa  0,05:ä. 

7.2  Kaistanvaihtoparametrit 

HUTSIMin kaistanvaihtotoiminnot  on  kuvattu kappaleessa  3.3.6.  Vapaaeh-
toista  kaistanvaihtoa  säätelevät  HUTSIMissa kynnyskertoimet  vasemmalle 

 (left change threshold)  ja  oikealle  (right change threshold).  Vasemmalle 
vaihdettaessa ajoneuvo tutkii  kaistoja  ja  tekee päätöksen  kaistanvaihdosta, 

 mikäli  vasen  kaista  on  riittävästi nykyistä kaistaa  houkuttelevampi.  Oikealle 
vaihdettaessa  kaistojen  ominaisuuksia ei vertailla vaan oikealle vaihdetaan 
aina kun oikea kaista täyttää  kynnyskertoimen  asettaman  minimivaatimuk

-sen.  Vapaaehtoisessa  kaistanvaihdossa  on  ajoneuvon edessä  ja  takana li-
säksi oltava  ajoneuvonseuranta -aikavälin verran vapaata tilaa, jotta ajoneu-
vo vaihtaa kaistaa. 

Säätämällä  kaistanvaihtoparametreja  pyrittiin tässä työssä vaikuttamaan 
ajoneuvojen  kaistajakaumaan  Kehä  111:n  linjaosuuksilla. Kenttämittauksissa 

 oli selvitetty  kaistajakaumat  neljässä  poikkileikkauksessa  länteen päin  ja  vii- 
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dessä poikkileikkauksessa  itään päin (kappale  5.1.3,  kuva  17).  Simulointien 
 tuloksena saatuja  kaistajakaumia  verrattiin näihin tuloksiin  

Simulointeja  tehtiin yhteensä kandellatoista eri  kaistanvaihtoparametrien  yh-
distelmällä. Kuvassa  42 on  esitetty näissä  simuloinneissa  saatujen  perus-
kaistalla  ajavien ajoneuvojen osuuden ero  kenttämittauksiin  verrattuna. 

Ajoneuvojen osuus  peruskaistalla  

1.00/0.00  

'  0.90/0.00 

0.90/0.01 
C 

0.90/0.03  
>  

0.90/0.05 

0.90/0.10 

1.50/0.25 
0. 
.2 1.10/0.25 

1.00/0.25  

• 	0.90/0.25 
(fl 

0.80/0.25 

0. 70/0. 25 

-.6.0  % 	-4.0  % 	-2.0  % 	0.0  % 	2.0  % 	4.0  % 	6.0  %  

ero kenttämittauksiin 

itään länteen • keskimäärin  

Kuva  42. Simuloidut  kaistan vaihtoparametrien vaikutukset ajoneuvojen 
osuuksiin peruskaistalla. HUTSIM 4.21:ssä perusalvoina käyte-
tään  0.70/0.25.  Vaaka--akselin yksikkö  on  prosentteja ajosuun-
nan liikennemäärästä. 

Aamuhuipputunnin  aikana länteen päin  menevällä  suunnalla  liikennemäärät 
 ovat suuremmat kuin Itään päin  menevällä  suunnalla. Tästä johtuen itään 

 menevistä  autoista suurempi osuus käyttää  peruskaistaa.  

Vasemmalle vaihtamisen  kynnyskertoimen  arvon vaikutusta testattiin sää-
tämällä arvoa välillä  0,70-1,50  ja  vakioimalla  oikealle vaihtamisen kynnys- 
kerroin arvoon  0.25.  Tuloksista havaitaan, että  kynnyskertoimen  säätäminen 
ei vaikuta  kaistajakaumiin  juuri ollenkaan  ruuhkaisemmalla  suunnalla.  Sen 

 sijaan vähemmän  ruuhkaisella  suunnalla  kertoimen  muuttaminen vaikuttaa 
hieman  kaistajakaumiin.  

Oikealle vaihtamisen  kynnyskerrointa  säädettiin välillä  0,25  -  0,00  kun  va 
 semmalle  vaihtamisen kerrointa pidettiin vakiona  0,90.  Oikealle vaihtamisen 

 kynnyskertoimen  voidaan todeta vaikuttavan sekä itään että länteen mene-
villä suunnilla  kaistajakaumiin  hieman  kynnyskertoimen  vaihdellessa välillä 

 0,25-0,01  -  Vaihdettaessa  kynnyskertoimen  arvo  0,01  :stä  0,00:aan  on  vai- 
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kutus  hyvin suuri.  Täflöin  suurin  osa  autoista siirtyy käyttämään  ohituskais-
taa.  

Korkealuokkaisten väylien  simuloinneissa  käytettäväksi  kaistanvaihtopara
-metrien  suositusarvoiksi  on  näiden  simulointien  perusteella vaikea antaa 

tyydyttäviä  suositusarvoja.  Näyttää siltä, että  HUTSIMIssa  käytettävä  kais-
tanvaihtomalli  ei toimi oikein  moottoriväylillä  ja eritasoliittymäympäristöissä. 
Perusparametreja  (oikea  0,25 I  vasen  0,70)  luotettavampia  tuloksia saadaan 
kuitenkin käytettäessä vasemmalle vaihtamisen  kynnyskertoimena  0,90:ä  ja 

 oikealle vaihtamisen  kynnyskertoimena  lukua välillä  0,01-0,03.  

Kaistajakaumien  lisäksi tulisi verrata  simuloinnissa  tapahtuvien  kaistanvaih-
tojen  määriä  ja tapahtumapaikkoja  todellisiin arvoihin. Tämä edellyttää laa-
jempia kenttätutkimuksia  kaistanvaihdoista.  

7.3  Nopeusrajoitusparametri 

Nopeusrajoitusparametri  (speed limit coefficient)  vaikuttaa ajoneuvojen  ta-
voitenopeuksiin  kappaleen  3.3.3  kaavan  5  mukaisesti. Mitä pienempi  nope-
usrajoitusparametrin  arvo  on,  sitä tiukemmin nopeusrajoitus pakottaa ajo-
neuvojen  tavoitenopeudet  lähelle  nopeusrajoitusta.  

Tässä työssä pyrittiin  nopeusrajoitusparametria säätämäilä  vaikuttamaan 
ajoneuvojen  nopeuksiin  ja nopeuksien hajontaan  siten, että  simuloidut  tulok-
set mandollisimman hyvin  kuvaisivat  todellisuudessa esiintyviä arvoja.  Si

-mulointien  tuloksia verrattiin liikenteen automaattisen  mittauspisteen 
(LAM15O)  vastaaviin arvoihin.  Simulointimallissa  LAM-pistettä vastaavaan 
kohtaan oli asetettu ilmaisin, joka tuotti samankaltaisia tuloksia kuin  LAM- 
piste.  

Simulointeja  tehtiin käyttäen kuutta eri  nopeusrajoitusparametrin  arvoa.  No
-peusrajoitusparametrin  vaikutus  nopeuksiiin  ja nopeuksien hajontoihin  on 

 esitetty liitteessä  7.  Nopeuksien  keskiarvon  ja keskihajonnan  ero  kenttämit-
tauksiin  (LAM-pisteen arvoihin)  ajosuunnittain  on  esitetty kuvassa  43.  
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syyttä  edelläkulkevaan ajoneuvoon  ja  muista kuljettajan  ja  ajoneuvon yksilöl-
lisistä ominaisuuksista. Näiden tekijöiden vaikutus korostuu erityisesti suu-
rilla nopeuksilla  ja liikennemäärillä.  

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että täysin  todenmukaisiin 
ajonopeuksiin 	ei 	simuloinneissa 	päästä 	säätämällä 	vain 
nopeusrajoitusparametrin  arvoa. Todenmukaisten  ajonopeuksien 

 saavuttaminen edellyttää  ajoneuvoseurantamallin  ja kaistanvaihtomallin 
 kehittämistä  ja nopeusrajoitusparametrin  laajempaa  kalibrointia.  Toistaiseksi 

voidaan kuitenkin suositella korkealuokkaisten väylien  simuloinneissa 
 käytettäväksi  nopeusrajoitusparametrin  arvoksi  0,010:tä.  Tällä  arvolla 
 ajoneuvojen  nopeushajonta  on  jo  selvästi  HUTSIMin perusparametreja 
 (0,003) todellisemmalla  tasolla, eivätkä  keskinopeudet  kuitenkaan 

merkittävästi  vääristy.  

7.4  Ajoneuvojen seuranta -aikavälit 

Ajoneuvonseurantamallin  lisäksi tärkein  yksittälnen  tekijä, joka  HUTSIM1ssa 
 vaikuttaa ajoneuvojen  aikaväleihin linjaosuuksilla,  on  seuranta-aikaväli  (fol-

lowing time headway).  

Säätämällä seuranta-aikavälin arvoa pyrittiin tässä työssä selvittämään  sen 
 vaikutusta  bruttoaikaväleihin. Bruttoaikavälijakaumia  tutkittiin  kaistoittain  ja 

ajosuunnittain ja simuloituja  arvoja verrattiin liikenteen automaattisella  mit-
tauspisteellä  (LAM 150)  havaittuihin arvoihin. 

Seuranta -aikavälinä  kokeiltiin kuutta eri arvoa välillä  0,8 s - 2,5 s. Simuloin-
titulokset  näkyvät kuvissa  44-4 7.  
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Peruskaista  länteen  
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I 	
' ''''  

aikaväli  (s)  

Kuva  44.  Simuloidut  seuranta-aikavälin (fth, sekuntia) muutoksen vaiku-
tukset ajoneuvojen bruttoaikaväleihin Kehä  111:n  peruskaistalla 

 länteen. HUTSIM 4.21:ssä seuranta-aikavälin perusarvona käy-
tetään  1,2  sekuntia. Aamuhuipputunnin liikennemäärä kaistalla 

 on  noin  1340  ajon/h. 

Ohituskaista  länteen  
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Kuva  45. Sim  uloidut  seuranta-aikavälin (fth, sekuntia) muutoksen vaiku-
tukset ajoneuvojen bruttoaika väleihin Kehä  111:n  ohituskaistalla 
länteen. HUTSIM 4.21:ssä seuranta-aikavälin perusarvona käy-
tetään  1,2  sekuntia. AamuhuipPUtunnin lllkennemäärä kaistalla 

 on  noin  1270  ajonlh. 
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Peruskaista  itään  
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Kuva  46.  Simuloidut  seuranta-aika  välin  (fth,  sekuntia) muutoksen vaiku-
tukset ajoneuvojen bruttoaikaväleihin Kehä  111:n  peruskaistalla 
itaän. HUTSIM 4.21:ssä  seuranta-aikavälin perusarvona käyte-
tään  1,2  sekuntia. Aamuhuipputunnin liikennemäärä kaistalla  on 

 noin  860  ajon/h. 

Ohituskaista  itään  
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Kuva  47.  Simuloidut  seuranta-aikavälin (fth, sekuntia) muutoksen vaiku-
tukset ajoneuvojen bruttoaikaväleihin Kehä  111:n  ohituskaistalla 
itään. HUTSIM 4.21:ssä seuranta-aikavälin perusarvona käyte-
tään  1,2  sekuntia. Aamuhuipputunnin liikennemäärä kaistalla  on 

 noin  730  ajonlh. 
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Kuvista  44-47  voidaan havaita, että lukuunottamatta  ohituskaistaa  itään ha-
vaittu  bruttoaikavälijakauma  on tasaisempi  kuin  simuloidut jakaumat.  Lisäksi 
voidaan havaita, että  simuloinneissa  pienimpiä  aikavälejä  (0-1 s)  esiintyy 
selvästi vähemmän kuin  LAM -pisteellä  havaituissa aikaväleissä.  Seuranta- 
aikavälin muuttaminen välillä  0,8 s - 1,2 s  ei vaikuta merkittävästi jakauman 
huipun  sijaintiin.  Suurin merkitys muutoksella  on  jakauman tasaisuuteen. 

Seuranta -aikaväliä  säätämällä ei nykyisessä  HUTSlMissa  saada aikaan 
merkittävää parannusta ajoneuvojen  bruttoaikavälijakaumassa.  Voidaan 
kuitenkin todeta, että jakauma vastaa nykyisellään pienimpiä  aikavälejä  lu-
kuunottamatta kohtuullisen hyvin todellisia  aikavälejä.  Sekä  simuloitujen  että 

 mitattujen aikavälijakaumien  huippu saavutetaan lähes samalla kohdalla, 
mutta huipun korkeus vaihtelee tapauskohtaisesti. Kehitettäessä  HUTSIMin 
ajoneuvoseurantamallia  tulee edistää pienten  aikavälien  esiintymisen mah-
dollisuutta.  

7.5  Parametrien säädön  vaikutus matkanopeuksiin 

Ajonopeuksien  tutkimiseksi tehtiin  mallinnusalueella  useita  kenttämittauksia. 
Mallinnusalueella  ajettiin useina eri päivinä  aamuhuipputunnin  aikana  ins-
trumentoidulla ajoneuvolla.  Ajoneuvon  ajonopeus  rekisteröitiin sekunnin vä-
lein  Jamar-mittauslaitteeseen. Ajonopeusprofiileja  verrattiin  simuloituihin 
ajonopeusprofiileihin  ennen  ja  jälkeen  HUTSIMin parametrien säädön  (kuvat 

 48ja  49).  Säädetyillä parametrien  arvoilla tarkoitetaan tässä  kiihtyvyysvaki
-on  arvoa  0.05, kaistanvaihtoparametrien  arvoja  0.90  ja  0.03  sekä nopeus
-rajoitusparametrin  arvoa  0.010. 
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Kehä  III  itään (AHT)  

100 

90 

80 

70 

60 

E 50  
>  

40 

30 

20 

10 

fl  

0 	 1000 	2000 	3000 	4000 

s [m]  

_-.-_kefluva  auto 	 —.HUTSv1, parametreja  säädetty 
- - - HUTSIM,  versio  4.21 	 . 	kelliMen  autojen keskiarvo  

Kuva  48. Kenttämittauksissa  havaitut  (ke/luva  auto)  ja HUTS/Mi/Ia  ennen 
 parametrien säätöä  ja sen  jälkeen  simuloidut  matka-nopeudet 

 mal/innusalueella  Kehä  111:/la  lännestä itään.  
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Kehä  Ill  länteen (AHT)  

E 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 

0 	1000 	2000 	3000 	4000 

s Em]  

kelluva  auto 	 - HUTS IM,  para  metreja  säädetty 

- HUTSIM,  versio  4.21 	. 	kelkiien  autojen keskiarvo  

Kuva  49. Kenttämittauksissa  havaitut  (kelluva  auto)  ja HUTS/Mi/Ia  ennen 
 parametrien säätöä  ja sen jä/keen simuloidut  matka-nopeudet 

 mallinnusa/uee/Ia  Kehä  /11:/Ia  idästä  /änteen.  

Kehä  ui:lla  idästä länteen havaitaan kenttämittauksissa kolmen ajoneuvon 
nopeuden alenevan selvästi alueen loppuosassa. Kenttämittauksia  on  tehty 
eri päivinä, jolloin liikenne alueella  on  ruuhkautunut  eri tavoin. Nämä kolme 
havaintoa vaikuttavat selvästi kenttämittausten ajonopeuksien keskiarvoa 
alentavasti. 

Kenttämittausten  melko vähäisen määrän johdosta  on  tuloksista vaikea teh-
dä lopullisia johtopäätöksiä. Alustavasti voitaneen kuitenkin todeta, että 
pääpiirteissään  simulointitulokset  vastaavat melko hyvin todellista liikenneti-
lannetta. Suurin ero  on  havaittavissa valo-ohjauksettomalla linjaosuudella. 
Ajonopeudet eivät nouse yhtä suuriksi kuin todellisuudessa. 

Vaikuttaa siltä, että valo-ohjauksettomalla linjaosuudella saavutetaan simu-
loitaessa HUTSIM  4.21:n  perusparametreilla liikennevirtatasolla  lähempänä 
todellista tilannetta olevia ajonopeuksia kuin  simuloitaessa  edellä kuvatuilla 
säädetyillä parametreilla. Parametrien säätäminen  on  vaikuttanut suurilla 
nopeuksilla ajoneuvojen  keskinopeuksia laskevasti. Parametreja säätämällä 

 on  saavutettu ajoneuvojen nopeuksien suuremmat, lähempänä todellisuutta 
olevat jakaumat  (kuvat 5Oja  51),  mutta Ilikerinevirtatasolla tämä  on  vaikutta-
nut keskinopeuksia hieman alentavasti. 



95 
90. 
as 
80 
75.. 
70 
65 
60 
55 

:S0 
. 45 

-40  - 
 35-

30 
25 
20 
15  --
10  -  

Kehä  111:n  mikrostmulointjmallin  kehittäminen välille Ansatie - Kirkonkylä 
	

77  

SIMULOINTIPARAMETRIEN  SÄÄTÄMINEN  

Speed  -  Distance 
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Kuva  50.  Yksittäisten ajoneuvojen matka -nopeuskäyrät,  niiden  kesk/arvo 
 ja  kesk/arvon  99  % luottamusväli  Kehä  fil:lla  lännestä itään 

 HUTS/Mm perus parametreilla  suoritetussa  sim  uioinnissa.  Ajo- 
neuvojen ominaisuuksien hajonta  on  melko vähäistä.  

Speed  -  Distance 

w 
(fl  
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Distance  Im  

Kuva  51.  Yksittäisten ajoneuvojen  matkanopeuskäyrät,  niiden  keskiarvoja 
kesk/arvon  99  % luottamusväli  Kehä  111:1/a  lännestä itään  sääde-
tyilä HUTSIM1n parametreilla  suoritetussa  simuloinnissa.  Ajo-
neuvojen ominaisuuksien hajonta  on  kasvanut. 

Suurilla nopeuksilla tapahtuneeseen keskimääräisten  nopeuksien  alenemi- 
seen vaikuttaa yksittäisten ajoneuvojen ominaisuuksien  hajonnan kasvatta- 
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misen  lisäksi ainakin säädetyt kaistanvaihtoparametrit. Jotta ajoneuvojen 
kaistajakaumaa  on  saatu parannettua,  on  kaistanvaihtoparametreja  muu-
tettu siten, etteivät ajoneuvot yhtä halukkaasti vaihda oikealle kaistatle. Tä-
män johdosta ajoneuvot eivät pysty ajamaan ohituskaistaa yhtä suurella no-
peudella kuin HUTSIMin perusparametreilla suoritetussa simuloinnissa. 

Parametrien säätö  vaikuttaa myös liikennevalojen purkautumisliikennemää
-rim.  HUTSIMis5a purkautumisliikennemääriin  vaikuttavat voimakkaimmin 

ajoneuvojen kiihtyvyydet aihaisitla nopeuksilla sekä ajoneuvoseurantamalli. 
Kiihtyvyyksiin vaikuttavat kiihtyvyysvakio, tavoitenopeudet  ja  ajoneuvotyyp-
pikohtaiset  keskimääräiset kiihtyvyydet. Kiihtyvyysvakion arvon säätä vai-
kuttaa alhaisilla nopeuksilla kiihtyvyyksiä alentavasti, kun taas nopeusrajoi-
tusparametrin säätä vaikuttaa pääosin nopeusrajoituskohtaisia tavoitenope-
uksia nostavasti  ja  siten kiihtyvyyksiä kasvattavasti. Parametrien säädön 
vaikutusta purkautumisliikennemääriin  on  kuvattu liitteessä  8.  

Jotta simuloidut ajonopeudet  ja  purkautumisliikennemäärät  saataisiin lä-
hemmäksi todellisuudessa esiintyviä arvoja, tulisi ainakin HUTSIMin kais-
tanvaihtomallia, ajoneuvoseurantamallia  ja  ajoneuvojen kiihtyvyysmallia ke-
hittää korkealuokkaisten väylien simulointiin paremmin sopiviksi. Parannus-
ehdotuksia  on  esitetty kappaleessa  10.1. 

7.6  Suositeltavat simulointiparametrien  arvot 

Korkealuokkaisten, Kehä  111:n  tyyppisten väylien simuloinnissa suositellaan 
käytettäväksi taulukossa  13  esitettyjä simulointiparametreja. Näitä paramet-
reja käyttämällä saadaan simuloinneissa tuloksia, jotka sekä yksilö- että lii-
kennevirtatasolla ovat melko totuudenmukaisia. 

Taulukko  13.  Korkealuokkaisten väylien HUTSIM-simulointeihin suositelta
-via simulointiparametrien  arvoja sekä HUTSIM  4.21:n  vastaa-

vat perusarvot. 

kiihtyvyysvakio 	 acceleration adjustment 	 0.05 	 0.10  
vasen  kaistanvaihtoparametri  left change threshold 	 0.90 	 0.70  
oikea kaistanvaihtoparametri  right change threshold 	0.01 -0.03 	0.25 
nopeusrajoitusparametri 	speed limitcoefficient 	 0.010 	0.003 

Parametreihin  tulee suhtautua kriittisesti  ja  perustellusta  syystä voidaan 
myös muunlaisia parametreja käyttää. HUTSIMia edelleen kehitettäessä tu-
lee kehitystyön vaikutuksia simulointiparametreihin arvioida  ja  tarvittaessa 
antaa uusia suosituksia. 

Edellä esitettyjen, HUTSIMin  koko mallin kattavien  parametrien  lisäksi suo-
sitellaan korkealuokkaisten väylien simuloinneissa käytettäväksi kappalees-
sa  6.3.3  esitettyjä raskaiden ajoneuvojen kiihtyvyys-  ja  hidastuvuusparamet-
rien  arvoja. Simuloitaessa säädetyillä raskaiden ajoneuvojen kiihtyvyys-  ja 

 hidastuvuusarvoilla  sekä tässä kappaleessa suositelluilla parametrien ar-
voilla voidaan HUTSIMin versiosta käyttää nimeä  4.21m  (moottoriväylä). 
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8  Kehä  111:n  sim  ulointiesimerkkejä  

8.1  Nykytilanne 

Nykytilanteen mukainen Kehä  111:n  simulointimalli  oli tämän työn kannalta 
merkittävässä asemassa.  Sen  simulointitulosten  avulla  HUTSIMin paramet-
reja  säädettiin kappaleessa  7  kuvatuilla  tavoilla. Nykytilanne  mallinnettiin  
hyvin tarkkaan, jotta malli mandollisimman hyvin kuvaisi olemassaolevaa 
tilannetta. 

Nykytilanteen mallia käytettiin myös Kehä  111:n  toimivuuden  ja  mandollisten  
ongelmakohtien  tutkimiseen.  Liikennevirtaa  ja sen  tilaa  tarkasteltiln  ohjelman 
tuottamien  tulostiedostojen  avulla sekä  silmämääräisesti. 

Mallinnusalueella  ei nykyisin ole huomattavia  liikenteellisiä  ongelmia. Lii-
kenteen sujuvuuden kannalta pahoja pullonkauloja ei  mallinnusalueelle aa-
muhuipputuntina  muodostu.  Liittymiset  ja  erkanemiset  eivät pääosin aiheuta 
ongelmia. Liikenteen satunnaisuudesta riippuen saattaa  Tuusulantieltä  poh-
joisesta Kehä  lll:lle  länteen  liittyvälle rampille  muodostua silloin tällöin melko  
pitkäkin  jono erityisesti mikäli Kehä  lll:lle  liittymään pyrkii paljon raskaita ajo-
neuvoja. 

Kehä  111:n  liikennevirran  tilaa analysoitiin muun muassa tutkimalla ajoneu-
vojen  matkanopeuskäyriä.  Kuvassa  52 on  esitetty idästä länteen  ja  lännestä 
itään  suuntautuvien  ajoneuvojen matka -nopeuskäyrät.  Siitä havaitaan lii-
kenteen sujuvan keskimäärin melko tasaisesti. Valo -ohjauksisten liittymien  
kohdalla  on  havaittavissa selvä  keskinopeuksien  aleneminen. Muutamien 
yksittäisten ajoneuvojen  nopeuksien  huomattava aleneminen valo -
ohjauksisten liittymien  välisellä osuudella johtuu Kehä  lll:lle eritasoliittymistä  
liittyvän liikenteen aiheuttamista häiriöistä.  Liikennevirran keskinopeuksiin  
tällä ei ole merkitystä lukuunottamatta  Tuusulantieltä  pohjoisesta Kehä  !U:lle  
länteen liittyvän liikenteen aiheuttamaa noin  5 km/h  keskinopeuden  laskua.  

Speed - Distance 	 Speed  -  Distance 

Kuva  52.  Simuloitujen  ajoneuvojen matka -aikakäyrät, nIIden keskiarvoja 
kesk/arvon  99  % luottamusväli  nykytilanteessa  mallinnusalueella 

 Kehä  111:1/a  idästä länteen (vasemmalla)  ja  lännestä Itään (oi-
kealla). 

Valo-ohjauksen vaikutusta analysoitiin sekä  silmämääräisesti  että  HUTSIMin  
tuottamien valo-ohjauksen  tulosraporttien  avulla.  Silmämääräisesti  valo- 
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ohjaus näyttää Kehä  111:n  ja  Tuusulantien  ramppien  liittymässä toimivan hy-
vin. Millään  tulosuunnalla  ei muodostu jatkuvia pitkiä jonoja. Myös  Ansatien 

 ja  Kehä  111:n  valo-ohjauksinen  liittymä näyttää toimivan hyvin. Merkillepanta-
vaa oli kuitenkin  jalankulun  aiheuttamat melko suuret viivytykset Kehä  111:n 

 ajoneuvoliikenteelle  (kuva  53).  Aamuhuipputunnin  aikana  Ansatien  varrelle 
töihin linja-autolla menevät ihmiset ylittävät Kehä  111:n,  jolloin Kehä  111:n  lii-
kenne  seisahtuu  kerrallaan vajaaksi puoleksi minuutiksi.  Jalankulun  vihreä 
vaihe esiintyy keskimäärin noin kerran kuudessa minuutissa.  

pi  

Kehä  III  

Kuva  53.  Kehä  111:n  ylittävä  jalankulku Ansatien  kohdalla aiheuttaa aamu
-huipputunnin  aikaan  pääsuunnan liikennevirralle vllvytyksiä.  Jo-

not saattavat kasvaa melko pitkiksi. 

Valo-ohjauksisten liittymien  aiheuttamia  viivytyksiä, jonopituuksia  ja  pysäh-
tymään  joutuvien  ajoneuvojen osuuksia analysoitiin  tulosuunnittain.  Tulokset  
on  esitetty taulukoissa  14-16.  

Taulukko  14.  Kehä  111:n  ja  Ansatien  valo-ohjauksisen liittymän  vaikutukset 
 liikennevirtaan.  

Liittymä: Kehä  Ill  / Ansatie 

tulosuunta  länsi 	itä 	itä etelä etelä 	jalan- 	yht 
poistumissuunta  itä 	lrisi, .  etelä 	itä 	länsi 	kulku 	yht. 
liikennemäärä  (ajoneuvoa)  4841 	3798 	37 20 14 16 	8710  

keskim. viivytys  (s) 13.9 	15.1 	54.5 23.3 31.9 48.7 	14.7  
pysähtyneiden  osuus  (%)  18.7 	19.9 	83.8 30.0 50.0 87.5 	19.6  
keskim. jononpituus  (ajon)  16.8 	16.0 	1.5 0.2 1.3 0.0 	6.7  
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Taulukko  15.  Kehä  111:n  ja  Tuusulantien valo-ohjauksisen liittymän (läntinen) 
vaikutukset liikennevirtaan. 

Liittymä: Kehä  Ill I  Tuusulantie  (!äntinen) 
tulosuunta  länsi itä 	länsi 	itä 	ohj. 	yht 
poistumissuunta  itä länsi 	etelä 	etelä itä 	yht.. 
liikennemäärä  (ajoneuvoa)  1907 2199 	230 	363 134 	4833  
keskim. vilvytys(s)  25.0 16.2 	22.3 	34.3 32.2 	21.8  
pysähtyneiden  osuus (%)  50.4 6.0 	31.3 	49.6 63.4 	29.6  
keskim.jononpituus(ajon)  17.3 0.0 	1.5 	3.9 2.0 	6.2  

Taulukko  16.  Kehä  111:n  ja  Tuusulantien valo-ohjauksisen liittymän (itäinen) 
vaikutukset liikennevirtaan. 

Liittymä: Kehä  Ill I  Tuusulantie (itäinen)  
tulosu  unta länsi itä länsi 	etela ..  etelä 	itä 	yht 
poistumissuunta  itä länsi 	pohj. 	länsi 	Itä 	pohj 	yht. 
Iiikennemaärä  (ajoneuvoa)  1462 4677 266 	292 	293 86 	7076  
keskim. viivytys  (s) 13.7 8.7 35.8 	47.3 	32.6 25.6 	13.5  
pysähtyneiden  osuus (%)  25.3 18.7 43.6 	80.1 	57.0 37.2 	25.4  
keskim. jononpituus  (ajon)  7.6 16.2 2.7 	5.4 	4.0 0.8 	6.1 

8.2  Nykytilanteen  simulointien herkkyystarkastelu 

Simulointitulosten  herkkyyttä liikenteen  satunnaisvaihteluille  kokeiltiin  simu-
loimalla  nykytilanteen mallilla  aamuhuipputunnin  1998  liikenne kandeksan 
kertaa.  Simuloinnit  toteutettiin siten, että  aamuhuipputunnin kokonaisliiken-
nemäärä  pysyi vakiona mutta ajoneuvojen  malliintulohetkissä  sallittiin satun

-naisvaihtelu.  Tämän lisäksi  simuloitiin  erikseen  liikennetilanteet,  joissa  aa-
muhuipputunnin liikennemäärää  oli kasvatettu  ja  vähennetty  10%.  

Satunnaisvaihtelun  vaikutus  liikennevirtaan  oli hyvin vähäistä.  Keskimääräi-
sissä ajonopeuksissa  ei havaittu vaihtelua  ja  matka-ajat  ruuhkaisemmalla-
kaan  suunnalla Kehä  lIl:lla  idästä länteen eivät keskimäärin  vaihdelleet  kuin 

 alle  0,5  %.  Tulosten vähäiseen  hajontaan  saattavat vaikuttaa valo
-ohjauksiset liittymät  mallin  molemmissa  päissä.  Ne  yhtenäistävät  tuloksia 

keräämällä ajoneuvoja yhteen.  

Aamuhuipputunnin liikennemäärien  10 %:n  kasvattamisella  ja vähentämi-
sellä  havaittiin vaikuttavan matka-aikoihin. Suurempi  liikennemäärä  kasvatti 

 keskimääräisiä  matka-aikoja idästä länteen  9  %  kun taas pienempi  liiken-
nemäärä  vähensi matka-aikoja  3  %. Liikennemäärien  muutoksen vaikutus 
voitiin selvästi havaita myös matka -nopeuskuvaajista  (kuva  54). 
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Liikennemäärän  vaikutus ajonopeuksiln Kehä  Ill: ha  länteen  
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Kuva  54.  Ajoneuvojen keskimääräiset matka -nopeuskäyrät  Kehä  111:/la 
 idästä länteen  aamuhuipputunnin  1998  sekä  lo  %  pienemmillä 

 ja suuremmiilla liikennemäärillä.  

Kokonaisuutena voidaan todeta, että  simulointien  tulokset eivät ainakaan 
Kehä  111:n  mallihla  vaihtele merkittävästi  hiikennemäärien  pienistä  satunnais-
vaihteluista johtuen.  Sen  sijaan melko suurten, esimerkiksi  10  %  suuruus-
luokkaa olevien muutosten vaikutus tuloksiin  on  selvästi havaittavissa.  

8.3  Tiesuunnitelmien  mukainen tilanne  

Tiesuunnitelmien (Tielaitos  1995,  Tielaitos  1997b)  mukaan tehdyllä  simu-
lointimallilla  analysoitiin  mallinnusalueen liikenteellistä  toimivuutta. Analyysit 
tehtiin käyttäen vuosien  1998  ja  2015  aamuhuipputuntiennusteita  sekä vuo-
den  2025  iltahuipputuntiennustetta. 

Ennusteliikennemäärien  vaikutusta  ajonopeuksiin  tutkittiin.  Ajonopeuksien  
hajonta lisääntyi selvästi  liikennemäärien  kasvaessa. Alhaisten  nopeuksien  
esiintyminen  on  yleisempää lähestyttäessä väylän  välityskyvyn  ylärajaa. 
Keskimääräiset  ajonopeudet  Kehä  uI:lla  itään  ja  länteen vaihtelivat kuvien 

 55ja  56  mukaisesti.  
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Kehä  Ill  lännestä itään  
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Kuva  55.  Keskimääräiset ajonopeudet tiesuunnitelmien (Tie/altos  1995, 
Tie/altos 1997b) mukaise/la rna//illa  Kehä  /11:1/a  itään aarnuhuip-
putuntina  1998  ja  2015  sekä iltahuipputuntina  2025. 
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Kuva  56.  Keskimääräiset ajonopeudet tiesuunnitelmien (Tie/altos  1995, 
Tie/altos  1997b) mukaise/la ma//i//a  Kehä /11:/la länteen aamu 
huipputuntina  1998  ja  2015  sekä iltahuipputuntina  2025.  

Kuvista 55ja  56  havaitaan, että nykyisillä liikennemäärillä liikenne olisi hyvin 
sujuvaa. Kehä ui:lla itään olisi liikenne vuoden  2015  liikenne-ennusteella 
edelleen sujuvaa, mutta vuoden  2025  liikenne-ennusteella keskimääräinen 
nopeustaso olisi noin  10 km/h  nykyistä alhaisempi. Tällöin ongelmallisin alue 
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olisi  Lentoasemantien eritasoliittymän  ja  Kirkonkylän  eritasollittymän  välinen 
alue, jossa liikenteen  sekoittuminen  aiheuttaa liikenteeseen häiriöitä. 

Kehä  uI:lla  länteen aiheuttaisi  jo  vuoden  2015  aamuhuipputuntiennuSteen 
 mukainen liikenne  nopeustason  alenemisen  65  km/h:iin Lentoasemantien 

eritasollittymän sekoittumisalueilla  (kuva  56).  lltahuipputunnin  aikana ilmiö ei 
ole yhtä voimakas, mutta myös vuoden  2025  iltahuipputuntiennusteen  mu-
kaisessa liikenteessä näkyy suurten  liikennemäärien  aiheuttaman yleisen 

 nopeustason  alenemisen lisäksi  sekoittumisalueen  vaikutus.  

Liikenteellistä  toimivuutta eri  ennusteliikennemäärillä  arvioitiin myös seu-
raamalla liikennettä  kuvaruudulta.  Näin tehdyt analyysit ovat alustavia, mutta 
toimivat suuntaa  antavina  haluttaessa tehdä mandollisia  jatkotutkimuksia. 
Silmämääräiset  analyysit, jotka perustuvat suunnittelijan tuntumaan  liiken-
netilanteesta,  ovat seuraavat:  

Aamuhuipputunti  1998  
Kirkonkylän  eritasoliittymä 
-  Toimivuus  on  hyvä.  
Lentoasemantien eritasoliittymä 

-  Toimivuus  on  hyvä. 
 Linjaosuudet 

-  Toimivuus  on  hyvä.  

Aamuhuipputunti  2015  
Kirkonkylän  eritasoliittymä 
-  Toimivuus  on  hyvä.  
Lentoasemantien eritasoliittymä 

-  Jonoja muodostuu ajoittain  liittymän  pohjoispuolella olevan 
 kiertoliittymän tulohaaroihin.  Jono muodostuu useimmiten 

pohjoisesta  kiertoliittymään  tulevaan  haaraan. 
-  Vähäisiä ongelmia  esiintynee liikennevirralla,  joka tulee Kehä 

 IlI:lta  idästä  ja  menee  Lentoasemantien eritasoliittymän 
 pohjoispuoliselle  kiertollittymälle.  Kehä  lll:lta  liittyvän  rampin 

ja  Lentoasemantien  liittymään muodostuu ajoittain jonoa.  
Linjaosuudet 
-  Kehä  uI:lla  länteen  Lentoasemantien eritasollittymän sekoit-

tumisalueella  esiintyy paikallista  nopeuksien  alenemista  no
-peustasolle  65-70 km/h.  

lltahuipputunti  2025  
Kirkonkylän  eritasoliittymä 
-  Toimivuus  on  hyvä  
Lentoasemantien eritasoliittymä 
- Liittymän pohjoispuolisen kiertollittymän välityskyky  ei riitä. 

 Tulohaaroihin  muodostuu kasvavat jonot. Suurimmat ongel-
mat ovat pohjoisessa  tulohaarassa. 

- Lentoasemantien,  Kehä  ui:lta  lännestä tulevan  rampin ja  Ke-
hä  111:n  itään menevän  rampin  tasoliittymän välityskyky  ei rii-
tä. Liittymään syntyy kasvavia jonoja.  Ongelmallisin  on  Kehä 

 lIl:lta  lännestä  kiertoliittymäile  pohjoiseen suuntautuvan va-
semmalle kääntyvän  liikennevirran  tilanne.  
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- 	Ongelmia esiintyy liikennevirraHa, joka tulee Kehä Ili:lta 
idästä  ja  menee Lentoasemantien eritasoliittymän pohjois-
puoliselle kiertoliittymälle. Kehä IlI:lta liittyvän  rampin ja  Len-
toasemantien  liittymään muodostuu ajoittain pitkiä jonoja. 
Lentoasemantieltä kiertoliittymän pohjoispuolelta tulevan Ke-
hä lll:lle itään menevän  rampin ja  Lentoasemantieltä  kielto-
liittymän eteläpuolelta Kehä lll:lle itään menevän  rampin  se-
koittumisalueen välityskyky  ei riittäne  (kuva  57).  

Linjaosuudet 
-  Toimivuus  on  pääpiirteissään hyvä. 
- Nopeusalenemat  ovat keskimäärin  5-10 km/h nykyliikenne

-määriin verrattuna.  

L 
/le 

-.-- _; 

SEKOITTUMISALUE  

Kuva  57.  Lentoasemantieltä kiertoliittymän  pohjoispuolelta tulevan Kehä 
 111:/le  itään menevän  ram pin  ja Lentoasemantieltä kiertoliittymän 

 etelä puolelta Kehä  lIl:lle  itään menevän  ramp/n sekoittumisalu-
een välityskyky  ei riittäne  iltahuipputuntiliikenteessä  2025  ja  pai-
kalle muodostuu jatkuva jono.  

8.4  Tiesuunnitelmien toteuttamiseila saavutettavia  etuja  

Tiehanketta  toteutettaessa keskeinen kysymys  on  usein, mitkä ovat hank-
keella saavutettavat hyödyt. Mitä etuja saavutetaan vastineeksi hankkee-
seen sijoitetulle pääomalle? 

Nykytilanteen  ja  tiesuunnitelmien (Tielaitos  1995, Tielaitos 1997b)  mukaisilla 
malleilla tarkasteltiin liikenteellistä toimivuutta nykyisillä aamuhuipputunnin 
liikennemäärillä  ja  vuoden  2015 aamuhuipputuntiennusteella. Koko  mallin

-nusalueen  toimivuutta tarkasteltiin  silmämääräisesti kuvaruudulta  ja  lisäksi 
HUTSIMin tulostiedostojen avulla analysoitiin Kehä Ui:lla idästä länteen  ja 

 Tuusulantieltä  etelästä Kehä  111:n  kautta Lentoasemantielle pohjoiseen 
suuntautuvia liikennevirtoja. 
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Kehä  uI:lla  länteen ei nykyisillä  liikennemäärillä  esiinny liikenteen toimivuu-
den kannalta merkittäviä ongelmia.  Vain  valo-ohjauksiset liittymät  aiheutta-
vat paikallisesti  suurehkoja viivytyksiä.  Sen  sijaan vuoden  2015  ennustelii-
kennemäärillä  ei  nykytilaisen  Kehä  111:n  välityskyky  riitä.  Linjaosuuksilla  ajo- 
nopeudet jäävät nykyisiä noin  30  % alhaisemmiksi  (kuva  58).  Tämän joh-
dosta ajoneuvoille aiheutuu kohtuuttomia  viivytyksiä. 

Tiesuunnitelmien (Tielaitos  1995,  Tielaitos  1997b)  mukaisella mallilla ei vuo-
den  2015  ennusteliikennemäärillä  esiinny merkittävää  nopeustason  alene-
mista. Liikenteen sujuvuus  on  hyvä  ja  vain  Lentoasemantien eritasoliittymän 
sekoittumisalueella  nopeudet jäävät keskimäärin  alle  70  km/h:ssa  (kuva  58). 

Ajonopeudet  Kehä  Ill: ha  länteen  
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Kuva  58.  Keskimääräiset  ajonopeudet mallinnusalueella  Kehä  1/1:1/a  län-
teen nykytilanteen  ja tiesuunnitelmien (Tie/altos  1995, Tie/altos 
1997b) mukaisi/la rna//ej/la nykyliikennernäärillä  ja ennuste/il-
kenteel/ä  2015.  

Verrattaessa  keskimääräisiä  matka-aikoja Kehä  uI:lla  nykytilanteen  ja  tie- 
suunnitelmien mukaisilla malleilla vuoden  2015  ennusteliikenteellä  havaitaan 

 mallinnusalueen itäreunasta länsireunaan  suuntautuvan  Ilikennevirran  koh-
dalla saavutettavan noin  28  % aikasäästöt tiesuunnitelmien  mukaisessa ti-
lanteessa. Yhden  aamuhuipputunnin  aikana saavutettava  aikasäästö  on 12 

 tuntia.  

Analysoitaessa Tuusulantieltä  etelästä Kehä  111:n  kautta  Lentoasemantielle 
 pohjoiseen suuntautuvaa  liikennevirtaa  havaitaan  nykytilaisen  Kehä  111:n 
 toimivan hyvin  nykyliikennemäärillä  mutta vuoden  2015  liikenne-ennusteella 

ajonopeudet  alenevat huomattavasti  (kuva  59).  Tiesuunnitelmien  mukaisella 
mallilla  on  liikenne sujuvaa myös vuoden  2015  ennustetilanteessa.  Merkittä-
viä  viivytyksiä  syntyy  vain  tutkittavan  lilkennevirran sekoittuessa  Kehä  lIl:lta 
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lännestä Lentoasemantielle pohjoiseen suuntautuvan liikennevirran kanssa 
noin  1700  metrin kohdalla. 

Ajonopeudet Tuusu lantieltä  etelästä 
 Lentoasemantielle  pohjoiseen  
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Kuva  59.  Keskimääräiset  ajonopeudet Tuusu/antieltä  etelästä Kehä  fil:n 
 kautta  Lentoasemantielle  pohjoiseen  nykytllanteen  ja tiesuunni-

telmien (Tie/altos  1995, Tie/altos 1997b) mukaisi/la ma/fell/a  ny-
ky/iikennemäärll/ä ja ennuste/iikenteeilä  2015.  

Tarkasteltaessa nykytilanteen  mallin  toimintaa vuoden  2015  aamuhuippu-
tuntiennusteella  voidaan  silmämääräisesti  tehdä seuraavia havaintoja: 

Tuusulantieltä  pohjoisesta Kehä lll:lle länteen liittyvälle rampille 
muodostuu ajoittain pitkä jono. Erityisesti raskaat ajoneuvot aihe-
uttavat suuria viivytyksiä liikenteelle. 
Tuusulantieltä  etelästä Kehä lIl:lle länteen  liittyvälle  valo-
ohjauksiselle rampille muodostuu kasvava jono. Viivytykset lii-
kenteelle ovat merkittäviä, Todellisuudessa liittymän valo- 
ohjausta todennäköisesti muutettaisiin siten, että ruuhkautuva 
suunta saisi lisää vihreää aikaa muiden suuntien kustannuksella. 
Näin viivytykset tasattaisiin liittymässä.  (kuva  60.) 
Lentoasemantieltä  pohjoisesta Kehä lll:lle itään pyrkivä liikenne 
ruuhkauttaa usein Lentoasemantien  ja  Kehä  111:n  ramppien  taso-
liittymän. 
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Kuva  60.  Vuoden  2015 aamuhuipputuntiennusteella  syntyy muun muassa 
nykytilaisen Kirkonkylän eritasoliittymän etelästä länteen johta-
valle rampille pitkä jono, mikäli liittymän valo-ohjauksta ei muu-
teta. 

Yhteenvetona voidaan todeta tiesuunnitelmien (Tielaitos  1995,  Tielaitos 
 1997b)  toteuttamisen parantavan liikenteen sujuvuutta  ja  nostavan ajonope-

uksia linjaosuuksilla.  Kirkonkylän  eritasoliittymässä liikenteellinen  toimivuus 
paranee merkittävästi,  sillä  nykyisten valo-ohjauksisten liittymien välityskyky 
ei riittäisi  ennusteliikennemäärillä.  Myös Lentoasemantien eritasoliittymässä  
liikenteen sujuvuus paranee.  

8.5  Kirkonkylän  eritasoliittymän työnaikaiset  järjestelyt  

Eritasoliittymän  rakentaminen  on  usein suuri  ja  aikaavievä  prosessi.  Koko 
 liittymää pystytään harvoin rakentamaan  tai  avaamaan liikenteelle yhtäaikai-

sesti. Liittymää rakennetaan vaiheittain, jolloin  osa  reittivaihtoehdoista  tai 
 rampeista  avataan liikenteelle toisia aikaisemmin. Toteutusvaiheita voi olla 

useita  ja  kunkin vaiheen aikana liikenne hoidetaan erilaisin työnaikaisin jär-
jestelyin. 

Mallinnusalueen  itäosassa sijaitseva Kirkonkylän  eritasoliittymä  on  liikenteel-
lisesti  merkittävä. Nykytilanteen mukaisena eritasoliittymän itä-  ja  länsiosat 

 ovat valo-ohjauksiset. Tiesuunnitelman (Tielaitos  1997b)  mukaisessa ratkai-
sussa liittymään  on  rakennettu useita uusia ramppeja  ja  ajokaistoja,  jolloin 
liittymässä ei tarvita valo-ohjausta. 

Kirkonkylän eritasoliittymän työnaikaiset järjestelyt voidaan toteuttaa monin 
eri tavoin. Toteutusvaihejärjestys päätetään rakennussuunnitelmavaiheessa. 
(Ypyä  1998.)  
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Tässä työssä laadittiin  esimerkkitilanne,  jossa Kirkonkylän  eritasoliittymä  oli 
muuten tiesuunnitelman  (Tielaitos  1997b)  mukaan valmiiksi toteutettu, mutta 

 Tuusulantieltä  etelästä Kehä  lll:lle  länteen johtava liikenne ohjattiin valo
-ohjauksisen liittymän  (kuva  61)  kautta Kehä  lll:lle.  Tiesuunnitelman  (Tielaitos 

 1997b)  ramppi  R4  oli siis vielä rakennusvaiheessa.  

Kuva  61. HUTSIM-malli, jossa Kirkonkylän  eritasoliittymä  on  muuten  tie-
suunnitelman  (Tie/altos  1 997b)  mukainen, mutta etelästä länteen 
johtava liikenne ohjataan valo -ohjauksisen liittymän  kautta. 

Valo-ohjauksisen liittymän  vuoksi myös Kehä  uI:lla  idästä länteen  ja  län-
nestä itään suuntautuva liikenne joutuu silloin tällöin  pysähtyrnään  liikenne-
valoihin. Valo-ohjaus  ajastettiin  kiinteäksi, jolloin  pääsuunnalle  idästä länteen 

 ja  lännestä itä  än  annettiin  35  sekuntia pitkä vihreä vaihe  ja  suunnalle ete-
lästä länteen  15  sekuntia pitkä vihreä vaihe.  

Edelläkuvatun työnaikaisen  järjestelyn vaikutusta liikenteen  keskimääräisiin 
nopeuksiin  tutkittiin.  Työnaikaisen  järjestelyn mukaisessa mallissa  toteutuvia 

 nopeuksia verrattiin tiesuunnitelman  (Tielaitos  1997b)  mukaisessa mallissa 
 toteutuviin nopeuksiin  (kuvat  62-64).  Simulointiliikenteenä  käytettiin vuoden 
 2005  liikenne-ennustetta.  
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Kehä  Ill  lännestä itään  
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___-Tiesuunnitelma toteutettu  -  Rakennusvaihe  x  ramppi  R4  ei käytössä  

Kuva  62.  Keskimääräiset  ajonopeudet  työn aikaisen järjestelyn  ja  tiesuun-

nitelman  (Tielaitos  1997b)  mukaisissa tilanteissa Kehä  111:/la  län- 

nestä itään. 

Kehä  Ill  idästä länteen  
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-_—Tiesuunnitelma toteutettu  -  Rakennusvaihe  x:  ramppi  R4  ei käytössä  

Kuva  63.  Keskimääräiset  ajonopeudet työnaikaisen  järjestelyn  ja  tiesuun-

nitelman  (Tielaitos  1997b)  mukaisissa tilanteissa Kehä  111:1/a  
idästä länteen.  
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Tuusulantieltä  Kehä  Ill: Ile  länteen  
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Kuva  64.  Keskimääräiset  ajonopeudet työnaikaisen  järjestelyn  ja tiesuun-
nite/man (Tie/altos  1997b)  mukaisissa tilanteissa  Tuusulantieltä 
ete/ästä Ke/iä 111:/le /änteen.  

Kehä  ui:lla  lännestä itään kuluu  ajoneuvoilia työnaikaisen  järjestelyn mukai-
sessa mallissa keskimäärin  8  %  enemmän aikaa kuin tiesuunnitelman  (Tie- 
laitos  1997b)  mukaisessa mallissa. Kuvasta  62  nähdään, että  viivytys  syntyy 
valo-ohjauksisen liittymän  kohdalla. 

Kehä  lll:lia  idästä länteen kuluu ajoneuvoilla  työnaikaisen  järjestelyn mukai-
sessa  mailissa  keskimäärin  5  %  enemmän aikaa kuin  tiesuunniteiman  (Tie- 
laitos  1997b)  mukaisessa mallissa. Kuvasta  63  nähdään, että  viivytystä 

 syntyy valo-ohjauksisen liittymän  kohdalla. Tämän lisäksi  viivytystä  syntyy 
kuitenkin myös välillä  1200-1600 m,  eli ennen  Lentoasemantien eritasoliit-
tymää  olevalla  sekoittumisalueella.  Tämä johtuu siitä, että Tuusulantietä Ke-
hä  111:n  kautta  Lentoasemantielle  ajava  liikennevirta  ei ole  jo  valmiiksi  oi-
keanpuoleiseila kaistalla  kuten tiesuunnitelman  (Tielaitos  1997b)  mukaises-
sa mallissa. Tämä  liikennevirta  joutuu siis vaihtamaan kaistaa pyrkiessään 

 Lentoasemantielie,  mikä aiheuttaa liikenteen  häiriintymistä, hidastuksia, 
kiihdytyksiä  ja  viivytyksiä. 

Tuusulantieltä  etelästä Kehä  lll.11e  länteen kuluu ajoneuvoilla  työnaikaisen 
 järjestelyn mukaisessa mallissa keskimäärin  9  %  enemmän aikaa kuin  tie-

suunnitelman  (Tielaitos  1997b)  mukaisessa mallissa. Kuvasta  64  nähdään, 
että  viivytystä  syntyy valo-ohjauksisen liittymän  kohdalla. Ennen  Lentoase-
mantien eritasoliittymää  olevalla  sekoittumisalueella  keskimääräinen  ajono-
peus  on  työnaikaisen  järjestelyn  matlissa  kuitenkin suurempi kuin tiesuunni-
telman  (Tielaitos  1997b)  mukaisessa mallissa. Tämä johtuu siitä, että tar-
kasteltava  liikennevirta  on  jo  valo-ohjauksisen liittymän  jälkeen haluamallaan 

 kaistalla  eikä  sen  enää tarvitse sekoittua muun liikenteen kanssa. 

Kirkonkylän  eritasoliittymän rakennussuunnitelmavaiheessa  on  edelläkuva
-tum  menetelmin mandollista arvioida erilaisten  työnaikaisten  järjestelyjen  

liikenteellisiä vaikutuksia. 
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8.6  Ajonopeuksien  yhtenäistäminen 

Ajonopeuksien  yhtenäistäminen  on  yksi liikenteen  hallinnan  usein esitetyistä 
tavoitteista. Nopeuksien yhtenäistämisellä pyritään ainakin sujuvoittamaan 
liikennettä, parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään ympäristövai-
kutuksia  ja  vähentämään viivytyksiä. 

Kehä  111:n  HUTSIM-mallilla tehtiin simulointisovellus, jossa kokeiltiin nopeuk-
sien yhtenäistämisen vaikutusta liikennevirtaan. Vertailtavina oli kaksi eri 
vaihtoehtoa, jotka olivat: 

Vaihtoehto  1,  normaalit nopeushajonnat 
- tavoitenopeuksien keskiarvo  83 km/h  
- tavoitenopeuksien keskihajonta  9 km/h 

 - nopeusrajoitusparametri  0,015  ja  

Vaihtoehto  2,  pienet nopeushajonnat 
- tavoitenopeuksien  keskiarvo  83 km/h  
- tavoitenopeuksien keskihajonta  5 km/h 

 - nopeusrajoitusparametri  0,003.  

Vertailtavissa vaihtoehdoissa  ajoneuvojen keskimääräinen tavoitenopeus oli 
sama. Vaihtoehdossa  1  tavoitenopeuksien keskihajonta  vastasi nykytilan-
teessa esiintyvää todellista hajontaa kun taas vaihtoehdossa  2  tavoitenope-
uksien  hajonta oli pienempi. Vaihtoehdossa  1  nopeusrajoitusten noudatta-
minen säädettiin löyhemmäksi kuin vaihtoehdossa  2.  

Molemmissa vaihtoehdoissa toteutuneita ajoneuvojen pistenopeuksia mitat-
tiin. Kehä  111:n  linjaosuudella  Kirkonkylän  ja  Lentoasemantien  välillä länteen 
toteutuneet nopeudet  on  esitetty kuvissa 65ja  66.  Kuvista voidaan havaita 
vaihtoehdossa  2  toteutuvan selvästi suuremmat nopeushajonnat kuin vaih-
toehdossa  1  
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Kuva  65.  Kehä  111:n  peruskaistalla  (vasen kuva) ja  ohituskaistalla (oikea 
 kuva)  länteen Kirkonkylän  ja  Lentoasemantien eritasoliittymien 

 välissä toteutuneet nopeushajonnat vathtoehdossa  1.  
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Kuva  66.  Kehä  111:n  peruskaistalla  (vasen kuva) ja  ohituskaistalla (oikea 

 kuva)  länteen Kirkonkylän  ja  Lentoasemantlen  eritasoliittymien 
 välissä toteutuneet  nopeushajonnat  vaihtoehdossa  2.  

Tarkasteltaessa  keskimääräisiä ajonopeuksia  eri  vaihtoehdoissa  havaitaan 
pienillä  nopeushajonnoilla  vaihtoehdossa  2  saavutettavan  linjaosuuksilla 

 keskimäärin suurempi nopeus kuin  normaaleilla hajonnoilla  vaihtoehdossa  1  
(kuva  67)  Kehä  ui:lla  idästä länteen  on aikakustannussäästö aamuhuippu-
tuntina  keskimäärin  3,5 %. 

Keskinopeudet  
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Kuva  67.  Keskimääräiset  ajonopeudet  Kehä  111:/la  länteen  normaaleilla 
nopeushajonnoilla  vaihtoehdossa  1  ja  pienillä  nopeushajonnoilla 

 vaihtoehdossa  2.  

Tarkasteltaessa yksittäisten ajoneuvojen nopeuksia idästä länteen,  havai 
taan,  että vaihtoehdossa  1 normaaleilla nopeushajonnoilla  monen ajoneu-
von nopeus  on  suurempi, kuin suurin nopeus pienillä  hajonnoifla  vaihtoeh-
dossa  2  (kuvat  68ja  69).  Koska vaihtoehdossa  1  esiintyy kuitenkin selvästi 
enemmän  aihaisia  nopeuksia,  jää nopeuksien  keskiarvo vaihtoehtoa  2 alhai-
semmaksi 

1  



94 
	

Kehä  111:n  mikrosimulointimallin  kehittäminen välille  Ansatie -  Kirkonkylä 

KEHA  111:N SIMULOINTIESIMERKKEJA 
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Kuva  68.  Yksittäisten ajoneuvojen nopeudet  ja  nopeuksien  keskiarvo Kehä 
 fil:lla  länteen välillä Kirkonkylä-Pakkala  normaaleilla nopeusha-

jonnoilla  vaihtoehdossa  1. 
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Kuva  69.  Yksittäisten ajoneuvojen  nopeudetja nopeuksien  keskiarvo Kehä 
 111:/ia  länteen välillä Kirkonkylä-Pakkala pienillä  nopeushajon- 

noilla vaihtoehdossa  2.  

Tuloksista voidaan päätellä, että  nopeuksien yhtenäistämisellä  olisi positiivi-
sia vaikutuksia Kehä  111:n Ilikenteelle.  Tässä mainittujen etujen lisäksi  on  hy-
vin todennäköistä, että liikenteen energiankulutus  ja  pakokaasupäästöt  vä-
henisivät.  Simuloimalla  ei kuitenkaan voida ratkaista ongelmaa, kuinka no-
peudet saadaan  yhtenäistettyä.  

8.7  Onnettomuus,  kolaroinut  auto  
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HUTSIMiIIa  on  mandollista simuloida erilaisia liikenteen  häiriötilanteita.  Kehä 
 111:n  nykytilanteen  rnallilla  tehtiin  simulointisovellus,  jossa otaksuttiin kolarin  
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tapahtuneen. Tästä syystä  otaksuttlin  sekä linja -autokaistan,  että  perus
-kaistan länteen olevan poissa käytöstä  100  metrin matkalta. Onnettomuus- 

tilanteen oletettiin kestävän  15  minuuttia. Ruuhkatilanteen muodostumista 
tarkkailtiin  (kuva  70). 

Kuva  70. HUTSIM-mallIIn  kehittynyt  ruuhkatilanne,  kun  peruskaista  län-
teen  on  suljettu  Iflkenteeltä  esimerkiksi kaatuneen rekka-auton 
vuoksi. Kuvassa kaista  on  ollut poikki  6  minuutin ajan.  

15  minuutin aikana  onnettomuuspaikan  taakse muodostui noin  500  metrin 
pituinen jono. Jonon  pää  eteni  shokkiaallon kaltaisesti  (kuva  71)  muttei mis-
sään vaiheessa ylettynyt Kirkonkylän eritasoliittymään asti, joten häiriö koski 

 vain onnettomuuspaikan  lähistön linjaosuutta.  
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Kuva  72.  Onnettomuuspaikalle syntyneen ruuhkan purkautuminen muis-
tutti suurta aaltoa, kun kaistat jälleen avattiin liikenteelle. 
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9  Mikrosimuloinnin sovelluskohteita  

9.1  Käyttökelpoisia HUTSIM-sovelluskohteita  

9.1.1  Suunnitelmien liikenteelliset toimivuustarkastelut 

HUTSIM  on  käyttökelpoinen työkalu pienistä  liikenteellisistä toimivuustar-
kasteluista  aina  tie-  ja yleissuunnitelmiin  asti.  Simuloimalla  voidaan arvioida 
suunniteltujen ratkaisujen  liikenteellistä  toimivuutta. Liikenteen sujuvuutta 
voidaan arvioida monipuolisesti.  

Simulointi  antaa mandollisuuden visuaaliseen,  interaktiiviseen  suunnitteluun. 
Esimerkiksi tarkasteltaessa  liikennetilannetta kuvaruudulla  voidaan  liiken-
nemääriä  lisätä  tai  vähentää napin painalluksella. Tämä mandollistaa nopeat 

 ja  yksinkertaiset  herkkyystarkastelut  siitä, kuinka liikenne-ennusteen  ylitty
-minen  tai alittuminen  vaikuttaisi liikenteeseen.  On  myös helppo tehdä tar-

kastelu, jossa esimerkiksi liittymään lisätään jokin elementti, kuten  kiihdytys
-kaista,  ja  arvioidaan muutoksen vaikutusta. 

Esimerkkejä suunnitelmien  liikenteellisistä toimivuustarkasteluista  on  esitetty 
kappaleissa  8.1 - 8.5. 

9.1.2  Rakentamistyönaikaiset  järjestelyt 

Rakentamistyön  aikaisten vaikutusten arviointi  on HUTSlMilla simuloitavaksi 
 soveltuva analyysi.  Rakentamistyön  aikana  liikenteenvälityskyky  on  usein 

alhaisempi  ja  erilaisilla  häiriötekijöillä,  kuten  raskailla  ajoneuvoilla,  on  taval-
lista suurempi merkitys. Tällaisissa tilanteissa  HUTSIM  on  vaikutusten  ana-
lysointiin  hyvin soveltuva työkalu.  

Työnaikaisia  järjestelyjä arvioitaessa pyritään usein vertaamaan eri vaihto-
ehtojen vaikutuksia.  HUTSIM  on  tähän tarkoitukseen sopiva,  sillä sen  avulla 
voidaan analysoida vaihtoehtojen vaikutuksia yksittäisiin  liikennevirtoihin. 

 Laskemalla yhteen  liikennevirtatason  tulokset saadaan selville vaihtoehtojen 
kokonaisvaikutus. Analyysejä voidaan tehdä myös  ajoneuvotyyppikohtaises

-ti,  jolloin saadaan selville muun muassa vaihtoehtojen vaikutus kuorma-  tai 
 linja-autoihin.  

Rakentamistyön  aikana syntyy usein liikenteen  häiriötekijöitä.  Häiriöt eivät 
kuitenkaan välttämättä koske  koko liikennevirtaa  vaan  vain  sen  tiettyä osaa. 

 Liikennevirran keskiarvotasolla  eivät häiriöt välttämättä ole helposti havaitta-
vissa.  HUTSIM  mandollistaa  yksilötason  analyysit. Tuloksina voidaan tar-
kastella yhtäaikaisesti kaikkien ajoneuvojen yksittäisiä tuloksia  ja keskimää-
räisiä  tuloksia. Tuloksia voidaan helposti käsitellä tilastollisesti  ja  laskea esi-
merkiksi keskiarvon  luottamusvälejä. 

Liikennetaloudelliselta  kannalta  HUTSIM  soveltuu  työnaikaisten  järjestelyjen 
ajo-  ja aikakustannusten  määrittämiseen. Tulevaisuudessa ohjelmaa  kehi-
tettäneen  myös  energiankulutuksen  ja pakokaasupäästöjen  arviointia sil-
mälläpitäen.  Liikenneturvallisuusvaikutuksia  voidaan välillisesti  arvoida  muun 
muassa tutkimalla ajoneuvojen  nopeushajontaa, kiihtyvyyksiä  ja hidastu- 
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vuuksia.  Valo-ohjauksisessa  ympäristössä  HUTSIM analysol  liikenneturvalli-
suutta arvioimalla  peräänajoriskiä.  

Esimerkki  työnaikaisten  vaikutusten arvioinnista  on  kappaleessa  8.5. Esi-
merkkitilanteessa  huomattiin muun muassa, että vaikka  työnaikainen  jär-
jestely kohdistui liittyvän  rampin ja  Kehä  111:n  valo-ohjaukseen, oli järjeste-
lyllä vaikutusta liittymästä kilometrin päässä olevaan liikenteen  sekoittumis

-alueeseen.  

9.1.3  Tieosuuksien  ja  liittymäryhmien  vaiheittain rakentaminen 

HUTSIM  soveltuu myös useamman  liittymän  ja  niiden välisten  linjaosuuksien 
 vaiheittain rakentamisen arviointiin. Samoin  perlaattein  ja  menetelmin kuin 

yksittäisen  liittymän rakentamistyön  aikaisia järjestelyjä voidaan tutkia myös 
suurempia kokonaisuuksia. 

Vaiheittain  rakentamisvaihtoehtoja  tutkittaessa voidaan muun muassa lii-
kenteen  palvelutasoon  vaikuttavia tekijöitä kuten  viivytyksiä  ja  häiriöitä arvi-
oimalla asettaa eri  toteutusvaiheet  kokonaisuuden kannalta parhaaseen 
keskinäiseen  toteutusjärjestykseen.  Kehä  111:n  tapauksessa esimerkkinä voi-
si olla, kannattaako liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi  ensin  rakentaa 
Pakkalan,  Lentoasemantien  vai Kirkonkylän  eritasoliittymä.  

Suurten alueiden  ja liittymäryhmien mallintamisen reunaehtona  on  mallin 
tulo- ja poistumishaarojen  rajoitettu määrä. Tällä hetkellä kummankin suurin 
määrä  on 20. 

9.1.4  Liikenteen ohjaus-  ja  hallintakeinojen  vaikutusten arviointi 

HUTSIM  on  alunperin tehty liikenteen valo-ohjauksen  tutkimusvälineeksi. 
 Sen  kehitystyössä  on  usean vuoden ajan keskitytty pääasiassa liikenteen 

valo-ohjaukseen. Nykyisin  HUTSIM  on  hyvin kehittynyt väline valo
-ohjauksisten liittymien  tutkimiseksi.  Sillä  on  mandollista simuloida muun mu-

assa  liikennetieto-ohjauksisia liittymiä, yhteenkytkettyjä  valo-ohjauksisia  hit-
tymiä  ja jalankulkuvaloliittymiä.  

Liikenteen  ohjauskeinoista  myös nopeusrajoitusten vaikutuksia voidaan tut-
kia  HUTSIMiIIa. Nopeusrajoituksen  arvo voidaan määrittää  1 km/h  tarkkuu-
della.  HUTSIMin nopeusrajoitusmerkkiin  liittyy  säädeltävä  ominaisuus, kuin-
ka  kuuliaisesti ajoneuvot nopeusrajoitusta  noudattavat. Tämän avulla voi-
daan tutkia esimerkiksi  nopeuksien yhtenäistämisen  vaikutusta  liikennevir-
taan,  kuten kappaleessa  8.4. Tutkimustarkoituksia  varten  HUTSIMiin  on  ke-
hitetty myös vaihtuva  nopeusrajoitusmerkki  (Innamaa  1997).  

Liikenteen  hallinnan  tavoitteena voi olla esimerkiksi  välityskyvyn  kasvattami-
nen  liikennevirran aikaväleihin  vaikuttamalla.  HUTSIMiIIa  on  mandollista tut-
kia, millainen vaikutus olisi,  jos  ajoneuvojen välistä seuranta-aikaväliä  voitai-
siin lyhentää  tai  pidentää. 

Linja -autokaistan  merkitys  on  myös mandollista simuloida. Voidaan testata, 
mikä merkitys  joukkoliikennekaistalla  on  linja-autojen matka-aikoihin  tai 

 kuinka muun liikenteen nopeus muuttuisi,  jos  linja-autokaistat avattaisiin 
 muidenkin ajoneuvojen käyttöön.  
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voa  tunnissa  on  lähes  maksimiajoneuvomäärä,  jonka pääsy  moottoritielle 
 voidaan hallita.  (Tielaitos  1991 c).  

Iso-Britanniassa  on  kokeiltu myös  ramppiohjaustapaa,  jossa kerrallaan 
 moottoritielle  päästetään useita ajoneuvoja. Myös tämä menetelmä  on  to-

dettu tehokkaaksi moottoritien  liikennevirtojen  säätelyssä.  (Tielaitos  1991c).  

HUTSIMissa  on  mandollista simuloida  ramppiohjauksen  vaikutuksia.  Ramp
-piohjaus  voidaan toteuttaa ainakin kandella erilaisella valo -ohjaustavalla.  

Yksinkertainen  ramppiohjaustapa  on  käyttää  kiinteäkiertoista  valo-ohjausta. 
Tällöin  rampilta  päästetään ajoneuvo liittymään  moottoriväylälle tasaisin, 

 esimerkiksi  10  sekunnin välein. Valo -ohjauslogiikka  ei tällöin ota huomioon 
 moottoriväylän liikennevirran  tilaa, mutta  rampin  liikenteen säätely takaa, 

ettei liittyvästä  virrasta  pääse tulemaan suuria  ajoneuvoryppäitä,  jotka aihe-
uttaisivat liikenteen sujuvuudelle huomattavia häiriöitä.  Kiinteäkiertoinen  va-
lo-ohjaus  on  helppo toteuttaa  HUTSlMissa.  

Selvästi kehittyneempi tapa toteuttaa  ramppiohjaus,  on  ottaa valo
-ohjauslogiikassa  huomioon myös  moottoriväylän  ja rampin  liikenteen tila. 

 H  UTSI  Missa  tämä  on  mandollista toteuttaa käyttämällä  liikennetieto-
ohjauksista  valo-ohjauskojetta,  joka päästää  rampilta  ajoneuvoja, kun 

 moottoriväylän liikennevirrassa  on  sopivalla etäisyydellä  liittymis-  tai  sekoit-
tumisalueen  alkamisesta riittävän suuri aikaväli.  

9.1.7  Muita tarkasteluja 

Terminaalien  suunnittelu  on  osa-alue, jossa  HUTSIMin  kaltaiset  mikrosimu-
lointiohjelmat  tuovat lisäarvoa.  Tulosraportoinnin  lisäksi  visuaalisuus  ja si

-muloitavien  tapahtumien seuraaminen  kuvaruudulta  suunnittelijan omin sil-
min antaa tukea  tai  vahvistaa epäilyt suunniteltujen ratkaisujen toimivuu-
desta. Rajoittava tekijä  HUTSlMissa  tällä hetkellä  on  lähtö-  ja  määräpaikko-
jen  määrä.  

Kiertoliittymien  suunnittelussa  HUTSIM  on  jo  Suomessa melko usein käy-
tetty  suunnitteluväline.  Suunnittelussa tärkeitä  huomioitavia  seikkoja ovat 

 kaarresäteen  aiheuttama nopeuden aleneminen sekä  kiertoliittymissä  hy
-väksyttävät  kriittiset  aikavälit.  

9.2  Jatkokehitystä edellyttäviä HUTSIM-sovelluskohteita  

9.2.1  Liikenneturvallisuusanalyysit 

Mikrosimulointi  tarjoaa mandollisuuden  liikenneturvallisuusanalyysien  teke-
miseen.  Kaistanvaihtotilanteisiin, liittymätoimintoihin  ja  ajoneuvon  nopeu-
densäätelyyn  liittyvien  turvallisuusvaikutusten  arviointi  on  teoriassa mandol-
lista. Tämä edellyttää kuitenkin ohjelman  jatkokehitystyötä. 

HUTSIM  rekisteröi jatkuvasti mallissa olevien ajoneuvojen  Iliketiloja. 
HUTSIMiIIa  tehtävät  liikenneturvallisuustarkaStelut  voisivat perustua 
havaittuihin  liiketiloihin  ja  niiden syihin.  Liikenneturvallisuuskriteerinä 
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voitaisiin arvioida esimerkiksi ajoneuvojen  nopeuseron,  etäisyyden  ja 
 väistämismandollisuuden  yhdistelmää.  

Liikenneturvallisuustarkastelujen  tekeminen edellyttää edellämainittujen  tar
-kasteltavien suureiden  lisäämistä  HUTSIMin tulostiedostoon.  Nykyisin 

 HUTSIM  tarkastelee  simuloinnin  aikana edellämainittujen  suureiden  arvoja, 
mutta niitä ei rekisteröidä  tulostiedostoon. 

Liikenneturvallisuustarkasteluihin  arvokkaan lisän antaisi mandollisuus arvi-
oida  turvallisuusriskien  syitä. Tätä  edesauttaisi  esimerkiksi ajoneuvon jarru

-tukseen  johtaneen syyn  rekisteröinti tulostiedostoon. Liikenneturvallisuusris
-kun johtanut tilanne voi aiheutua esimerkiksi seuraavista syistä:  

- edelläolevan  ajoneuvon  jarrutus 
- edelläolevan  ajoneuvon ajaminen tasaisella, mutta selvästi omaa no-

peutta  alhaisemmalla  nopeudella  
-  toisen ajoneuvon  kaistanvaihto  tarkasteltavan ajoneuvon eteen.  

Liikenneturvallisuusanalyysien  tekeminen edellyttää siis  HUTSIMIn tulosra-
portoinnin  kehittämistä. Kyseisten ominaisuuksien kehittäminen helpottaisi 
myös liikenteen häiriöiden  ja  sekoittumisalueiden  toiminnan tutkimista.  

Todenmukaisempien turvallisuusvaikutusten simuloiminen  edellyttäisi myös 
 HUTSIMin simulointiominaisuuksien  kehittämistä. Todenmukaisten  vaarati-

lanteiden  mandollistamiseksi olisi liikenteen heterogeenisuutta lisättävä 
muun muassa  ajoneuvonseurantamallia  kehittämällä  ja  kuljettajien yksilölli-
siä ominaisuuksia lisäämällä.  

9.2.2  Polttoaineenkulutuksen  ja  pakokaasupäästöjen  arviointi 

Useissa liikennettä koskevissa  ympäristöselvityksissä polttoaineenku!utusta 
 ja  päästöjä arvioidaan  vain  ajosuoritteen  ja  keskinopeuden  perusteella. Tä-

mä  on  hyvin karkea  arviointimenetelmä,  sillä  päästöt  ja  polttoaineenkulutus 
 vaihtelevat huomattavasti ainakin ajoneuvon nopeuden  ja  kiihtyvyyden funk-

tiona.  

Mikrosimulointimenetelmät  mandollistavat  polttoaineenkulutuksen  ja  pako
-kaasupäästöjen  laskemisen  hienopiirteisellä  tasolla.  HUTSIM  rekisteröi  tu
-lostiedostoon ajoneuvokohtaiset  nopeudet  ja  kiihtyvyydet  ajan funktiona. Mi-

käli tunnetaan  ajoneuvotyyppikohtainen polttoaineenkulutus  ja  pakokaasu-
päästö  näiden tekijöiden funktiona, voidaan  ympäristövaikutukset  laskea.  

Mikrosimulointi  mandollistaa  päästömäärien  selvittämisen paikan funktiona. 
 On  merkittävää tietää, kuinka paljon päästöjä syntyy niille herkillä alueilla, 

kuten lähellä asutusta olevilla tien  osilla.  Kun paikan  funtkiona selvitetyt 
päästömäärät  yhdistetään päästöjen  leviämismalliin,  päästään nykyisiä me-
netelmiä  tarkempiin  tuloksiin. 

TKK  on  kehittänyt pieniin, lähinnä  tasoliittymiin  sopivan  polttoaineenkulutuk
-sen-  ja  päästöjenlaskentaohjelman, HUTEMCAn.  Korkealuokkaisten väylien 

liikenteen  polttoaineenkulutuksen  ja  pakokaasupäästöjen  arviointi edellyttää 
kuitenkin ohjelman  jatkokehitystä. 
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9.2.3 Meluvaikutusten  arviointi 

Varsinkin  kaupunkiympäristössä  suuri  osa  liikenteen melusta aiheutuu ajo-
neuvojen  kiihdytyksistä.  Erityisesti raskaiden ajoneuvojen  moottorimelun 

 vaikutus  on  suuri.  Mikrosimulointi  mandollistaa  melutasojen  arvioinnin 
 hienopiirteisellä  tasolla. Koska ajoneuvojen  hetkittäiset  nopeudet  ja  kiihty-

vyydet  tunnetaan,  on  periaatteessa mandollista laskea syntyvä melu paikan 
funktiona. 

Syntyvän  melun  arviointi edellyttää tietoa  ajoneuvotyyppikohtaisesta  melusta 
kullakin nopeuden  ja  kiihtyvyyden  arvolla.  Mikäli tällainen tieto esimerkiksi 

 matriisimuotoisena  on  käytössä,  on  melun  laskeminen paikan funktiona 
mandollista. Kun tunnettu  melutaso  tiellä yhdistetään  melunleviämismallei

-hin,  voidaan  melutasoja  ympäristössä arvioida nykyisiä,  liikennemääriin  ja 
 ajonopeuksiin  perustuvia malleja tarkemmin.  

9.2.4  Sään  ja kelin  vaikutusten arviointi 

Sään  ja kelin  vaikutus  liikennevirtaan  on  teoriassa  simuloitavissa.  Luotettava 
vaikutusten arviointi edellyttää kuitenkin tutkimusta siitä, kuinka eri olosuh-
teet vaikuttavat seuraaviin tekijöihin:  

- ajoneuvotyyppikohtaiset kiihtyvyydet 
- ajoneuvotyyppikohtaiset hidastuvuudet 
-  seuranta-aikaväli  
- tavoitenopeudet 
- kaistanvaihdot 
-  näkyvyys. 

Mikäli olosuhteiden vaikutus  edellämainittuihin  tekijöihin  on  tiedossa, voi-
daan  simulointiparametreja  säätämällä arvioida vaikutuksia  liikennevirran 

 ominaisuuksiin. 

Sään  ja kelin  vaikutuksia liikenteeseen  on  tutkittu muun muassa  Tielaitoksen 
tiesääjärjestelmän  avulla. Nopeuden  tunnuslukujen  muutokset erilaisilla  tal

-vikeleillä  näkyvät taulukosta  17.  (Luoma  1998.)  

Taulukko  17.  Nopeuden tunnuslukujen muutokset  (km/h)  erilaisilla talvike-
leillä eri nopeusrajoitusalueil!a kesäkeliin verrattuna. Merkin-
nä/lä  80  talvi tarkoitetaan  80 km/h  talvinopeusrajoitusalueita  ja 

 merkinnällä  80  ympärivuotista  80 km/h  nopeusrajoitu.saluetta. 
 (Luoma  1998.)  

80  talvi  80 
1ffifl  

80  talvi  80 80  talvi  80 80  talvi  80 80  talvi  80  
Keskinopeus  -8.7 -5 -10.2 -4.8 -6.9 -2.1 -7.6 -3 -8.3 -3.2  

Keskihajonta  -1.6 -0.1 -1.3 -0.3 -2.3 -0.2 -1.8 0 -2.1 -0.1 

V85-nopeus  -11.1 -4.8 -12.3 -4.5 -9.7 -2.4 -10.1 -3.2 -11.2 -3.3 
V15-nopeus  -6.3 -5.2 -7.7 -5.2 -3.9 -1.8 -4.7 -3 -5.2 -3.3  
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10 HUTSIMin kehittämistarpeita 

10.1  Simulointiominaisuuksien kehittämistarpeita  

10.1.1  Ajoneuvoseurantamallin  kehittäminen 

Korkealuokkaisten väylien  mikrosimuloinnissa simulointiohjelman  ajoneuvo
-seurantamallilla  on  hyvin keskeinen merkitys.  Ajoneuvoseurantamalli  vai-

kuttaa  liikennevirrassa  esiintyviin  aikaväleihin  ja  niiden  jakaumiin  sekä  lii-
kennevirran homogeenisuuteen. 

Liikennevirran alkavälien  merkitys  simulointimallin  toimintaan  on  merkittävä. 
 Tien liikenteenvälityskyky on  kääntäen  verrannoltinen liikennevirran aikavä-

leihin.  Oikeiden  nopeus/liikennemäärä -suhteiden saavuttamiseksi  on  ajo
-neuvoseurantamallin  tuottamien  aikavälijakaumien  oltava  oikeantyyppisiä  ja 

 seuranta-aikavälien kalibrointi  on  tehtävä huolellisesti. Erityisen suuri merki-
tys  simuloitujen aikavälien  oikeellisuudella  on  tarkasteltaessa tilannetta, jos-
sa  liikennemäärät  ovat lähellä tien  välityskykyä.  (Edholm ym.  1998.) 

Ajoneuvoseurantamallin  tulisi mandollistaa ajoneuvojen  ja  kuljettajien välisiin 
eroihin  ja  satunnaisuuteen perustuvat vaihtelut. Kuljettajan  tarkkaavaisuu-
desta, huomiokyvystä  ja ajotavasta  riippuen saattaa periaatteessa saman-
laisten ajoneuvojen  ajoneuvonseuranta  olla hyvinkin erilaista.  

HUTSIM1n ajoneuvoseurantamalli  on  kehitetty lähinnä  tasoliittymien tarkas-
teluja  varten.  Ajoneuvoseurannan  pääperiaatteet  on  kuvattu kappaleessa 

 3.3.2.  Tärkeimmät muuttujat  ajoneuvoseurantamallissa  ovat  minimiturvaväli 
 sekä vakaan alueen pituus. Kummatkin näistä muuttujista  on  määritelty yk-

sinkertaisin  matemaattisin  säännöin. Säännöissä ei oteta huomioon satun
-naistekijöitä  tai  kuljettajien erilaisuutta, minkä johdosta  ajoneuvoseuranta 

HUTSIMissa  on  hyvin  homogeenista.  Tämän johdosta seuranta -aikavälien 
jakaumat  eivät ole todenmukaisia, vaikka  aikavälit  keskimäärin  vastaisivatkin 

 todellisuutta  (Edholm ym.  1998).  

Korkealuokkaisten väylien  simuloinneissa ajoneuvoseurantamallia  tulisi ke-
hittää ainakin seuraavin tavoin  todenmukaisemman aikavälijakauman  saa-
vuttamiseksi  (Edholm ym.  1998): 

1. Reaktioviive 

HUTSIMissa  ajoneuvo  havainnol  liikennettä jokaisen  päivitysker
-ran  aikana, jopa  20  kertaa sekunnissa. Tämän johdosta ajoneuvo 

sopeuttaa  nopeutensa  heti saavuttuaan  vakaalle  alueelle. Riip-
puen siitä, kummasta suunnasta ajoneuvo saapuu  vakaalle  alu-
eelle,  jää se  jompaan kumpaan vakaan alueen reunaan. Reaktio

-viivettä  käyttämällä ajoneuvon nopeuden sopeuttaminen viivästyy 
 ja ajoneuvot  jakautuvat tasaisemmin  vakaalle  alueelle. 

Mikäli ajoneuvo ei tietyn ajan kuluessa ole muuttanut  nopeuttaan, 
 ajoneuvon kuljettajan reagointi hidastuu. Satunnaisesti jakautunut 

 reaktioviive  on  mandollista toteuttaa jättämällä väliin  osa päivitys-
kerroista.  Ajoneuvon  liiketila päivitetäänkin  harvemmin,  esimer- 
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kiksi  vain  kerran sekunnissa. Mikäli tällöin ajoneuvon  liiketila  on 
päivitetty  juuri ennen  vakaalle  alueelle saapumista, ehtii ajoneuvo 
ajaa  vakaalla  alueella sekunnin ennen nopeuden sopeuttamista. 
Mikäli sekunti edellisestä  päivityksestä  taas umpeutuu juuri ajo-
neuvon tultua  vakaalle  alueelle, sopeutetaan ajoneuvon nopeus 
heti. Näin  ajoneuvot  sijoittuvat tasaisemmin vakaan alueen eri 
osiin.  

2. Ryömiminen  (creeping)  

Ajoneuvon kuljettaja ei pysty seuraamaan edessä ajavan ajoneu-
von nopeutta äärettömän tarkasti.  Ajoneuvoseurantatilanteessa 

 seuraavan ajoneuvon nopeus  on  yleensä joko hieman  seuratta
-van  ajoneuvon nopeutta suurempi  tai  pienempi. Tällöin ajoneuvo 

"ryömii" hitaasti lähemmäs  tai  kauemmas  seurattavasta ajoneu-
vosta.  Lopulta kuljettaja huomaa eron  ja  sopeuttaa  nopeutensa 

 uudelleen.  

HUTSIMissa ryömiminen  voitaisiin toteuttaa esimerkiksi satun
-naistekijän  avulla. Laskettaessa ajoneuvon nopeuden perusteella 

ajoneuvon sijainnin muutosta, voitaisiin tähän arvoon lisätä  tai 
 vähentää  satunnaistekijän  arvo.  Satunnaistekijää  käytettäisiin 

sopivan jakauman mukaisesti  vain  silloin tällöin  ja satunnaisteki-
jän  suuruus  vaihtelisi  tietyn jakauman mukaisesti.  Satunnaisteki-
jän  suurin mandollinen arvo määräytyisi vakaan alueen pituuden 

 fun ktiona. 

3. Minimiturvavälin jakaumat 

Minimiturvaväli  on HUTSIMissa ajonopeuksista  riippuva vakio. 
Todellisuudessa eri kuljettajien hyväksymät  minimiturvavälit  ovat 
riippuvaisia ainakin  kuijettajien  luonteista  ja  mielialoista. 

 HUTSlMissa minimiturvaväli  tulisikin ilmaista  jakaumana,  jossa 
vaikuttavana tekijänä olisi ainakin  kuijettajan  yksilölliset 
ominaisuudet. Yksilöllisiä ominaisuuksia käsitellään luvussa 

 10.1.5.  

Korkealuokkaisten väylien  simulointitulosten  luotettavuutta  parantaisivat 
edelläkuvattujen  ominaisuuksien kehittäminen  HUTSIMin ajoneuvoseuran-
tamallissa.  Muutokset luultavasti  todenmukaistaisivat  liikenteen aikaväli-  ja 
nopeusjakaumia.  

10.1.2  Tavoitenopeuksien  säätely  

HUTSIMissa  ajoneuvo pyrkii vapaissa olosuhteissa ajamaan  tavoitenopeut-
taan.  Ajoneuvo saa malliin tullessaan  tulohaara-  eli  generaattorikohtaisen 
tavoitenopeusjakauman  mukaisen  tavoitenopeuden. Generaattorikohtainen 
tavoitenopeusjakauma  on  sama kaikille  ajoneuvotyypeille. Mallinnuksen  ai-
kana ajoneuvo muuttaa  tavoitenopeuttaan  vain nopeusrajoituksen  johdosta. 

 Nopeusrajoituksen  vaikutus  tavoitenopeuteen  on  kuvattu kappaleessa  3.3.3. 

Tavoitenopeus  riippuu ainakin  nopeusrajoituksesta,  tien  tasauksesta  ja  linja - 
uksesta,  säästä,  kelistä,  kuljettajan  mielialasta  sekä ympäröivästä  liiken- 
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teestä  (Edholm ym.  1998). Tavoitenopeuksia  ja tavoitenopeusjakaumia  tulisi 
voida muuttaa edellämainittujen tekijöiden perusteella. Tämä olisi mandol-
lista esimerkiksi kappaleessa  10.1.5  kuvatun tietyypin määrittelyn avulla. 

Eri ajoneuvotyypeille tulisi voida asettaa eri tavoitenopeudet  ja  niiden hajon-
nat. Korkealuokkaisilla väylillä esimerkiksi henkilöautolla  ja  täysperävaunulli-
sella kuorma-autolla  on  usein hyvin erilaiset tavoitenopeudet  (Parker 1996). 

 Raskaiden ajoneuvojen nopeuksia  on  rajoitettu lainsäädännöllisestikin ke-
vyitä ajoneuvoja alhaisemmaksi. Henkilöautoilla tavoitenopeuksien hajonta 

 on  raskaita ajoneuvoja suurempaa, koska liikenteessä  on  hyvin erilaisia 
kuljettajia. Raskaiden ajoneuvojen kuljettajat ovat liikenteen ammattilaisia  ja 

 heidän ajotapansa  on henkilöautonkuljettajia yhtenäisempi. 

Tavoitenopeuksien  arviointi mallikohtaisesti  on  usein aikaavievää  ja  vaikeaa. 
Helppokäyttöisyyden  ja  eri hankkeissa toteutettavien simulointien vertailu- 
kelpoisuuden vuoksi olisi hyvä,  jos  esimerkiksi HUTSIMin asetustiedostossa 
olisi talletettuna yleisimmät tavoitenopeusjakaumat nopeusrajoituksen,  tie- 
tyypin, keliososuhteiden  ja ajoneuvotyypin  funktiona. Simuloitaessa voitaisiin 
tällöin käyttää kulloinkin olosuhteisiin sopivaa jakaumaa  tai  laatia oma  ta-
voitenopeusjakauma. (Edholm ym.  1998,  Innamaa  1997.) 

10.1.3  Kaistanvalinta  ja  -vaihtomallin  kehittäminen 

Nykyinen HUTSIM1n kaistanvaihtomalli (kappale  3.3.6) on  pelkistetty  ja  mel-
ko yksinkertainen. Korkealuokkaisille väylille nykyinen kaistanvaihtomalli  on 

 vajavainen.  Se  ei toteuta todellisuutta vastaavia kaistajakaumia  ja  myös 
kaistojen nopeusjakaumat eroavat todellisuudesta. Pakollisessa kaistan- 
vaihdossa ongelmana  on,  että ajoneuvot eivät usein löydä liikennevirrasta 
riittävää aikaväliä  ja  pysähtyvät  rampin  päähän odottamaan sopivaa tilai-
suutta. 

HUTSIMin kaistanvaihtomallia  tulisi kehittää ainakin seuraavia seikkoja sil-
mälläpitäen: 

Takana suurempaa nopeutta tulevan ajoneuvon aiheuttama pai-
ne vaikuttaa ajoneuvon kaistanvaihtopäätökseen. Vaikka oikean 
kaistan ajo-olosuhteet olisivat heikommat, voi ajoneuvo vaihtaa 
kaistaa vasemmalta oikealle, mikäli takaa tuleva ajoneuvo aihe-
uttaa sille painetta.  Paine  voidaan määrittää esimerkiksi takaa 
tuleva ajoneuvon tarvitsemana hidastuvuutena.  (Edholm ym. 

 1998.)  

Ajoneuvo tarkkailee kaistojen ajo-olosuhteita pitemmälle kuin yh-
den auton päähän. Ajoneuvo ei  tee kaistanvaihtopäätöstä vain 

 edeltävän ajoneuvon aiheuttaman tavoitenopeutta alhaisemman 
nopeuden johdosta vaan päätökseen vaikuttavat myös muut 
edelläkulkevat ajoneuvot. 

Ajoneuvo, jonka tavoitenopeus  on  selvästi nopeusrajoitusta suu- 
rempi, ei välttämättä vaihda kaistaa oikealle, vaikka oikea kaista 
olisi tyhjä usean sadan metrin matkalla. Todennäköisyys joutua 
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vaihtamaan kaistaa uudestaan vasemmalle  on  suurempi kuin 
että takaa tulisi ajoneuvo vielä suuremmalla nopeudella. 

- 	Kuljettajan yksilölliset ominaisuudet, kuten luonne, sukupuoli  ja 
kokemus,  vaikuttavat kaistanvaihdoissa hyväksyttäviin aikavälei

-hin. 

Osa  ajoneuvoista  hidastaa  ja  tekee tilaa ajoneuvolle, joka  on  ha-
lukas vaihtamaan kaistaa ajoneuvon eteen.  Osa  kuijettajista  ei 
reagoi toisen ajoneuvon kaistanvaihtohalukkuuteen mitenkään 
kun taas aggresslivisimmat kuijettajat voivat jopa pyrkiä kiihdyt-
tämällä estämään kaistanvaihdon. (Innamaa  1997.)  

Mitä enemmän kaistalla  on  raskaita ajoneuvoja, sitä epätodennä-
köisempänä pidetään kaistan ajonopeuksien kasvamista. Ajo-
neuvo, jolla  on  suuri tavoitenopeus, valitsee mieluummin toisen 
kaistan.  (Young  ym.  1989.)  

Pakollisessa kaistanvaihdossa ajoneuvon hyväksymä aikaväli 
pienenee mitä lähemmäksi viimeistä mandollista kaistanvaihto-
paikkaa tullaan. Mitä lähempänä erkanemispiste  on,  sitä haluk-
kaammin ajoneuvo pysyy / vaihtaa kaistaa erkanemisen kannalta 
suotuisalle kaistalle.  (Young  ym.  1989.) 

10.1.4  Ajoneuvojen  kiihtyvyysmallin  kehittäminen 

Ajoneuvojen nopeudensäätely HUTSIM1ssa  on  kuvattu kappaleessa  3.3.3. 
 Ajoneuvon kiihtyvyyteen vaikuttavat sille asetetun kiihtyvyysarvon lisäksi 

maltikohtainen kiihtyvyysvakio  ja  ajoneuvon tavoitenopeus. 

Ajoneuvojen kiihtyvyys muuttuu nopeuden funktiona.  On  selvää, että kiihty-
vyys pienenee nopeuden kasvaessa, koska muun muassa ilmanvastus kas-
vaa selvästi. Ajonopeuden vaikutus kiihtyvyyteen tulee ottaa huomioon ajo-
neuvojen kiihtyvyysmallissa. 

HUTSIM  4.21  :ssä  ajoneuvon kiihtyvyys  on  sitä suurempi, mitä pienempi ajo- 
nopeus  on  tavoitenopeuteen  verrattuna. Tällöin esimerkiksi ajoneuvo, jonka 
tavoitenopeus  on 100 km/h  kiihdyttää nopeudesta  0 km/h  nopeuteen  20 
km/h  selvästi kovempaa kuin ajoneuvo, jonka tavoitenopeus  on 60 km/h. 

 Todellisuudessa tämä ei pidä paikkaansa. Ajoneuvon kiihtyvyys  on  selvästi 
ajonopeudesta riippuvainen muttei niinkään selvästi tavoitenopeudesta riip-
puvainen. 

HUTSIMin kiihtyvyysmalli  tulisi uudistaa siten, että  se  mandollistaisi eri ajo-
neuvotyyppien erilaiset kiihtyvyysprofiilit. Kiihtyvyyksien tulisi olla riippuvaisia 
ainakin ajonopeuksista. 

Mallia muodostettaessa tulee tutkia eri ajoneuvotyyppien kiihtyvyyksiä laa-
jalla nopeusalueella, esimerkiksi  0-120 km/h.  Tutkimalla ajoneuvojen hetkel-
lisiä kiihtyvyyksiä ajonopeuden funktiona  ja  sovittamalla  havaintoihin mate-
maattisia käyriä voidaan regressioanalyysin avulla arvioida ajonopeuden  ja 

 kiihtyvyyden välistä riippuvuutta. 
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Tässä työssä arvioitiin  koetarkoituksessa  Koskisen  ajosimulaattorilla simu-
loidun  linja-auton  ja perävaunuttoman  kuorma-auton kiihtyvyyden riippu-
vuutta  ajonopeudesta  (kuvat  73-76).  Tuloksia ei voida pitää mandollisten 
uusien  parametrien määrittämistä  ajatellen riittävän luotettavina, koska  tut

-kimusaineistosta  puuttuvat havainnot  alhaisimmilta nopeuksilta.  Lisäksi  si-
mulointitulokset  olisi vahvistettava  kenttämittauksin.  Analyysit ovat kuitenkin 
suuntaa antavia  ja  osoittavat menetelmän, kuinka  kiihtyvyysmallin paramet-
rien  arviointi olisi mandollista toteuttaa.  

LlNJAAUTON  KIIHTYVYYS  
r'0.94610732  

vim/si  

Kuva  73.  Koskisen aiosimulaattori!la simuloidut hetkelliset linja-auton kiih -
tyvyydet  ja  ha  vaintoihin  sovitettu regressiosuora. Suoran yhtälö 

 on y=3, 0-0,1 3x  ja sen  se!itysaste  on 0,95.  

LINJA-AUTON KIIHTYVYYS 	 SOÅ)674772S 
- . 	- - 	 rO.9947&426 

H 

5 	7 	9 	11 	13 	15 	17 	19 	21  

V[rfl.'SJ 	 ..  

Kuva  74.  Koskisen ajosimulaattorila simuloidut hetkelliset linja-auton kiih-
tyvyydet  ja  havaintoihin sovitettu toisen asteen regressioyhtälö. 
Yhtälö  on  muotoa  y=4,4-0,39x+0,0097x2  ja sen  selitysaste  on 
0,99.  
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v[m/sJ  

Kuva  75.  Koskisen ajosimulaattorilla simuloidut  het  kelliset perävaunutto
-man  kuorma-auton kiihtyvyydet  ja  havaintoihin sovitettu regres-

siosuora. Suoran yhtälö  on y=2,  1 -0,O9xja  sen  selitysaste  on 
0,90.  

KAIP:N KIIHDYTYS 	 s-0.10612252 

y 3.6- 0.32x + o.00ix 	
r  -  0.91628079 

V  cmls]  

Kuva  76.  Koskisen ajosimulaattorilla  sim  uloidut hetkelliset perävaunutto
-man  kuorma-auton kiihtyvyydetja havaintoihin sovitettu toisen 

asteen regressioyhtälö. Yhtälö  on  muotoa  y=3, 6-0, 32x+0, 0079x2  
ja sen  selitysaste  on 0,98.  

Regressioanalyysien  perusteella vaikuttaa siltä, että toisen asteen yhtälöt 
selittävät ainakin  ajosimulaattorilla simuloitujen  linja-auton  ja  perävaunutto

-man  kuorma-auton  kiihtyvyyksiä  hyvin. Suurimmille  nopeuksille  tulisi mää-
rittää jokin  vakiokiihtyvyys,  jota  ajoneuvot käyttäisivät  esimerkiksi  nopeu-
desta  20  m/s  ylöspäin. Tämä estäisi  kiihtyvyyksien  kasvun toisen asteen 

 regressioyhtälön  alkaessa uudestaan nousta ylöspäin. 

Mikäli myös  kenttämittauksin  todetaan, että ajoneuvojen  kiihtyvyydet  voi-
daan selittää riittävällä tarkkuudella toisen asteen  yhtälöiden  avulla, tulisi 

 HUTSIMin  ajoneuvojen  kiihtyvyysmalli  uudistaa niitä  tukevaksi.  Tällöin ajo-
neuvon kiihtyvyys nopeuden funktiona esitettäisiin kaavan  14  kuvaamassa 
muodossa.  
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a=b1  +b,  xv+b3  xv 2 ,jossa 	 (14) 

a  = kiihtyvyys(mIs 2 ) 

v  nopeus (mis)  
b 123  = vakioita. 

Yhtälön  vakiot tulisi voida määrittää jokaiselle ajoneuvotyypille erikseen, jol-
loin ajoneuvotyyppikohtaiset erot kiihtyvyysprofiuleissa voitaisiin ottaa huo-
mioon.  

10.1.5  Kuljettajien yksilöllisten ominaisuuksien lisääminen  

HUTSlMissa  eri ajoneuvojen ominaisuudet, kuten kiihtyvyys  ja hidastuvuus, 
 vaihtelevat ajoneuvotyypin mukaan. Todellisuudessa hyvin merkittavää 

vaihtelua ajoneuvojen käyttäytymisessä aiheuttavat tämän lisäksi erilaiset 
kuljettajat. Saman ajoneuvotyypin käyttäytyminen liikenteessä saattaa vaih-
della merkittävästikin riippuen esimerkiksi ajoneuvon kuijettajan luonteesta 

 ja  mielentilasta. Ajoneuvoa  tai  sen  kuljettajaa leimaavat yksilöllisyys  ja  sa-
tunnaisuudesta johtuvat häiriöt. Kuljettajien yksilöllisten ominaisuuksien 
huomioon ottaminen  on  HUTSIMissa  vielä puutteellista. 

Kuljettajien yksilöllisiä ominaisuuksia lisäämällä vähennetään yksittäisen 
ajoneuvon käyttäytymisen ennustettavuutta. Yksilöllisiä ominaisuuksia voi-
taisiin lisätä esimerkiksi antamalla jokaiselle  mallinnettavalle ajoneuvolle  sen 

 kuljettajan luonteesta riippuva tietyn jakauman mukainen parametrin arvo. 
Tämän ns. luonneparametrin jakauma voisi olla käyttäjän säädeltävissä. 
Saman ajoneuvon kuljettajan luonne säilyisi mallinnuksen ajan vakiona. 

 (Edholm ym.  1998.)  

Kuljettajan luonne vaikuttaisi muun muassa ajoneuvon aikavälien hyväk-
syntään, ajoneuvoseurantaan  ja kaistanvaihtohalukkuuteen (Edholm ym. 

 1998).  Aggressiivinen kuljettaja  on  halukkaampi  tekemään ohituksen  jo  vä-
häisen nopeusaleneman johdosta  ja hän  myös hyväksyy pienemmän aika-
välin tehdäkseen kaistanvaihdon. Vähemmän aggressiivinen kuljettaja pitäisi 
suuremman välimatkan edelläajavaan ajoneuvoon  ja  siirtyisi aggressiivista 
kuljettajaa halukkaammin oikealle kaistalle havaitessaan takaa kovempaa 
vauhtia tulevan ajoneuvon. Vähemmän aggressiivinen kuljettaja antaisi tilaa 
kaistanvaihtoon pyrkivälle toiselle ajoneuvolle (Innamaa  1997)  kun taas ag-
gressiivinen kuljettaja voisi jopa kiihdyttää pyrkiäkseen estämään kaistan- 
vaihdon. 

HUTSIMin  käyttäjä voisi yksilöllisten ominaisuuksien jakaumaa säätelemällä 
tehdä mielenkiintoisia kokeiluja. Käyttäjän muokkaamilla jakaumilla voitaisiin 
kokeilla esimerkiksi, kuinka aggressiivisten kuljettajien määrän kaksinker-
taistuminen vaikuttaisi liikenteeseen. Lisäksi, tekemällä oletus ikä-ihmisten 
keskimääräistä rauhallisemmasta ajotyylistä, voitaisiin kokeilla, kuinka vä-
estön  ja  kuljettajien keskimääräisen iän kasvaminen vaikuttaa liikenteeseen.  
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10.1.6  Tietyyppi  

Tiet  ja  kadut voidaan jakaa  osuuksiin,  joilla ajoneuvojen käyttäytyminen  on 
 samankaltaista. Eri osuuksien välillä erot saattavat kuitenkin olla suuria. 

Tyypiltään erilaisilla  tieosuuksilla  vaihtelevia tekijöitä ovat ainakin  

- tavoitenopeudet 
- tavoitenopeuksien  hajonta  
- kaistanvaihdot 
-  seuranta -aikavälit  (Edholm  ym.  1998).  

Erilaisia  tietyyppejä  voidaan määritellä monia. Kehä  111:n  sovelluksessa 
 mandollisia  tietyyppejä  olisivat voineet olla esimerkiksi Kehä  111:n  valo

-ohjauksinen linjaosuus,  Kehä  111:n  valo-ohjaukseton linjaosuus, Iiittymisram
-pit,  erkanemisrampit  ja  alempiasteiset  tiet  ja  kadut. Yksinkertaisuuden vuok-

si  tietyyppien  määrää kannattanee kuitenkin rajoittaa.  

HUTSlMissa tietyypit  voitaisiin osoittaa  nopeusrajoitusmerkin tapaisin  mer-
kein.  Tietyypin  merkillä  osoitettaisiin ajoneuvolle,  että  se on  tullut  erityyppi-
selle tieosuudelle.  Uuden  tietyypin  vaikutuksesta  ajoneuvolle määritettäisiin 

 uusi  tavoitenopeus  ja  hyväksyttävät aikavälit. Tietyypin  merkki voisi korvata 
 nopeusrajoitusmerkin  ja  tietyypin  vaikutus tulisi haluttaessa voida määrittää 
 ajoneuvotyyppikohtaisesti. 

Tietyyppien  käyttäminen  simulointimalleissa  edellyttää  hypoteesien  lisäksi 
tutkimusta siitä, kuinka  ajoneuvot  käyttäytyvät eri  tietyypeillä.  

10.1.7 Tien  linjauksen  ja  tasauksen  huomioon ottaminen  

Tien  linjauksella  ja  tasauksella  on  merkitystä ajoneuvojen dynamiikkaan. 
Esimerkiksi  ajonopeus  vaihtelee tien  kaarresäteestä  ja  pituuskaltevuudesta 

 riippuen. Vaikutus  on  usein  ajoneuvotyyppikohtaista  ja  huonot ajo-olosuhteet 
vaikuttavat eniten  raskaisiln ajoneuvoihin. 

HUTSIM1n kaistaobjekteihin  eli  putkiin  tulisi tarvittaessa voida määrittää tien 
 pituuskaltevuus  ja  kaarresäde. HUTSIMiin  tulisi voida määritellä, kuinka nä-

mä tekijät vaikuttavat kunkin  ajoneuvotyypin nopeuteen  ja  näiden  riippu-
vuuksien  tulisi olla myös käyttäjän säädeltävissä.  Pituuskaltevuuden  ja  kaar-
resäteen  vaikutus olisi periaatteessa  putkikohtaista nopeusrajoitusta  vastaa-
va.  Edelläkuvattu  menetelmä  yhtenäistäisi  ja  helpottaisi  tiegeometrian  vai-
kutusten  huomioimista  ja  mandollistaisi  ajoneuvotyyppikohtaisten  vaikutus-
ten käyttämisen. 

Koska luotettavaa tutkimustietoa aiheesta  on  melko vähän, tulisi  pituuskal-
tevuuden  ja  kaarresäteen  vaikutusta  ajonopeuteen  tutkia  kenttämittauksin 

 tai  laboratoriossa.  

10.2  Tulosraportoinnin kehittämistarpeita  

10.2.1  Liikenneturvallisuus 

LiikenneturvallisuusanalYySien  kannalta  on  oleellista tietää, mitkä ovat syyt 
liikenteessä  tapahtuviin  häiriöihin,  kiihtyvyyksiin  ja  hidastuvuuksiin.  Tällaisen 

 syytekijän  lisääminen  HUTSIMin tulostiedostoon  mandollistaisi  tarkastelut 
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yhä hienopiirteisemmällä tasolla. Liikenneturvallisuusanalyysien kehitystar
-vetta ja HUTSIMissa jarrutukseen  johtavia syitä  on  käsitelty tarkemmin kap-

paleessa  9.2.1  

Ajoneuvojen nopeuksia  ja kiihtyvyyksiä  on HUTSIMissa  nykyisin melko vai-
vatonta tarkastella reittikohtaisesti tietystä tulohaarasta tiettyyn poistumis-
haaraan. Kuitenkin esimerkiksi jollakin tarkasteltavalla alueella saattaa olla 
liikennettä tulossa  ja  menossa moniin eri paikkoihin. Tällöin analyysi alueen 

 koko  liikenteestä  on aikaavievää,  koska kaikki reittivaihtoehdot  on  tarkastel-
tava erikseen. 

HUTSIMiin  tulisikin kehittää mandollisuus alueelliseen nopeuksien  ja kiihty-
vyyksien  tallentamiseen. Käyttäjän määräämältä alueelta tallennettaisiin 
kaikkien ajoneuvojen tiedot vastaavanlaisesti kuin nykyiseen tulostiedostoon 
(exp-file)  tallennetaan reittikohtaiset tiedot. Näin yksinkertaistettaisiin muun 
muassa liikenneturvallisuustarkastelujen tekemistä merkittävästi.  

10.2.2  Liikenteen  palvelutasoanalyysit  

Palvelutaso  on  tien liikenneolojen laadullinen mitta.  Se on  käsite,  jota  usein 
 tie-  ja liikennehankkeiden  suunnittelussa käytetään kuvaamaan saavutetta

-via liikenneoloja. Palvelutasotarkasteluja  tarvitaan arvioitaessa liikennever-
kon ja sen  erillisten kohtien toimivuuden liikenteellistä luotettavuutta.  (Tie- 
laitos  1991b.) 

Tielaitoksen  (1991 b)  mukaan palvelutasolla tarkoitetaan autoilijoiden  ja  mui-
den tiellä liikkujien kokemia olosuhteita  matkan lähtöpaikan ja määränpään 

 välillä. Palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä ovat liikenteen nopeus, ajoväljyys, 
matka-ajat, liikennevirran tasaisuus, liikkujan kokema liikenteen joustavuus 

 ja  turvallisuus. Hyvällä palvelutasolla ajaminen  on  helppoa, turvallista  ja 
 joustavaa kun taas huonolla palvelutasolla ajaminen  on  rasittavaa, hidasta  ja 
 kallista. 

Yhdysvaltalaisessa  Highway Capacity Manualissa (Transportation Research 
Board 1994) moottoriväylien  palvelutason pääasiallisena mittarina  on lilken-
netiheys. Toissijaisena  palvelutason mittarina käytetään muun muassa kes-
kimääräistä matkanopeutta. Palvelutaso  on  jaettu kuuteen luokkaan  (A... F), 

 joista  A  edustaa parasta  ja  F  huonointa. 

Drewn  (1968)  mukaan palvelutaso muodostuu kuudesta tekijästä, jotka 
kaikki osittain liittyvät toisiinsa. Kuusi vaikuttavaa tekijää ovat nopeus  ja 

 matka-aika, liikenteen sujuvuus, ajoneuvon vapaa ohjattavuus, turvallisuus, 
ajomukavuus  ja ajoneuvokustannukset. 

Chakroborty  ja  Kikuchi (1992)  ovat esittäneet neljän eri ominaisuuden pe-
rusteella määritettävää palvelutasoa moottoritieliikenteeseen. Menetelmässä 
palvelutaso muodostuu osatekijöistä, jotka ovat ajoneuvon vapaa ohjatta-
vuus, ajomukavuus, vapaus valita nopeus  ja  muiden ajoneuvojen läheisyys. 
Kukin näistä tekijöistä  on  määritelty sanallisesti eri palvelutasoilla  (taulukko  
18).  
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Taulukko  18.  Sanallisten  laatumääritelmien  oletetut yhdistelmät eri  pa/ye-
lutasoila (Chakroborty  ja  Kikuchi 1992). 

A 	erittäin hyvä erittäin mukava täysin vapaa hyvin kaukana  
B 	hyvä mukava vapaa kaukana  
C 	rajoitettu melko epämukava melko rajoitettu melko kaukana  
D 	hyvin rajoitettu  epamukava  rajoitettu lähellä  
E 	useimmiten rajoitettu epämukava ei vapautta hyvin lähellä  
F 	ei ollenkaan epämukava ei vapautta jonossa 

Kaikki  palvelutasoon  vaikuttavat tekijät  määritetään lilkennetiheyden 
(ajon/km)  funktiona. Menetelmä perustuu  sumeaan loglikkaan.  Kullekin te-
kijälle  on  esitetty  jäsenyysfunktio,  joka kertoo, missä määrin  se  tietyllä  lii-
kennetiheydellä  kuuluu kuhunkin  palvelutasoon.  Kun kullekin neljästä teki-
jästä  määritetään  keskinäinen painoarvo, voidaan määrittää  jäsenyysaste, 

 millä liikennetilanne  kaikki mainitut tekijät huomioiden sijoittuu kuhunkin  pal-
velutasoluokkaan.  Suurimman  jäsenyysasteen  saava  palvelutasoluokka  on 

 väylän palvelutaso.  

HUTSIM  tarjoaisi  jo  nyt mandollisuuden soveltaa  Chakrobortyn  ja Kikuchin 
 (1992)  menetelmää. Liikenteen palvelutaso voitaisiin määrittää  pistekohtai-

sesti ilmaisimia  käyttäen, jolloin  liikennetiheys  saadaan  askettua. 

HUTSIM  tarjoaa kuitenkin  monipuolisemman  mandollisuuden palvelutaso- 
tarkasteluun. Yksityiskohtaisen  liikennetilanteen mallintamisen  avulla  on 

 mandollista arvioida liikenteen palvelutaso useiden tekijöiden avulla. Palve-
lutason  osatekijöitä  voisivat olla esimerkiksi  

- 	viivytys 
-  sujuvuus,  ajonopeuksien  vaihtelut 

mandollisuus vaihtaa kaistaa haluttuun suuntaan  
- 	liikenneturvallisuus  (kappale  10.2.1) 
- 	energiankulutus  ja  päästöt. 

Näiden tekijöiden arvottaminen  ja  yhdistäminen yhdeksi  palvelutasoa ku-
vaavaksi  tulokseksi  on  hyvin vaativa tehtävä. Tekijät ovat  yhteismitattomia  ja 

 niiden  painoarvojen  yksiselitteinen arviointi  on  mandotonta.  Sumea  logiikka 
voi tarjota mandollisuuden useista  yhteismitattomista  tekijöistä muodostuvan 
palvelutason arvioinnissa. 

Kaikki edellämainitut  suureet  ovat  HUTSIM-simuloinneissa  mitattavissa. 
Kaikkien  suureiden mittausmenetelmät  eivät kuitenkaan ole  vIelä  valmiit, 
vaan vaativat paljon kehitystyötä.  Ajonopeuksien  vaihtelut voidaan selvittää 
nykyisin menetelmin. Energiankulutus  ja  päästöt voidaan nykyisten  tulostie-
dostojen  perusteella laskea, mutta  jälkikäsittelymenetelmässä  on  vielä pal-
jon  kehitettävää.  Liikenneturvallisuuden arviointi edellyttää  tulosraportoinnin 

 kehittämistä kappaleessa  10.2.1 kuvatuin  tavoin.  

Tulosraportoinnin  kehittämistä edellyttää myös  kaistanvaihtomandollisuuksi
-en  selvittäminen. Nykyisin  HUTSIMissa  on reaaliaikaisesti kuvaruudulta seu-

rattavissa  ajoneuvon värin perusteella, mitkä  ajoneuvot  pyrkivät vaihtamaan 
kaistaa. Mikäli tämä tieto  tallentuisi tulostiedostoon,  voitaisiin laskea  kaistan- 
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vaihtoyritysten  ja  toteutuneiden kaistanvaihtojen  määrät. Näiden tietojen 
avulla pystytään arvioimaan mandollisuutta halutessaan vaihtaa kaistaa.  

HUTSIM  tallentaa  tulostiedostoori  valo-ohjauksisissa  liittymissä syntyviä  vii
-veitä. Eritasoliittymissä  ja  linjaosuuksilla syntyvien viiveiden rekisteröinti 

 edellyttää  tulosraportoinnin  kehittämistä.  Ajoneuvokohtaiset viiveet  ajan  ja 
matkan  funktiona tulisi tallentaa  tulostiedostoon  ajan funktiona.  

10.3  Jälkikäsittelymenetelmien kehittämistarpeita  

10.3.1  Yhtenäisen  tulostiedostojen analysointityökalun  kehittäminen  

HUTSIMiIIa  on  mandollista tuottaa erityyppisiä  valinnaisia tulostiedostoja 
 käyttäen melko monipuolista tietoa ajoneuvojen  ja  liikennevirran  tilasta. Tu-

losten käsittelyn vaivalloisuuden johdosta  on  keskeistenkin  tulosten analy-
sointi kuitenkin usein jäänyt vähäiseksi.  

HUTSIMin tulostiedostojen jälkikäsittelyn  kehittämiseksi alettiin tämän työn 
aikana  TKK:lla  kehittää  Windows TM -pohjaista  tulosten  analysointiohjelmaa  
(kuva  77).  Ohjelman kehitys perustui toistaiseksi pääasiassa tässä työssä 
havaittuihin tarpeisiin.  Analysointiohjelma  kokoaa  HUTSIMin tulostiedos

-toista  tietokannan.  Valittu  tulossuure,  esimerkiksi matka -aikakäyrä, tuloste-
taan valinnaisesti  joko  graafisesti  tai  numeerisesti kuvaruudulle  tai  tiedos-
toon.  

Ede 	export 

Speed  —  Distance  J ed-D 	'once 

Clcutate 
____________  96  --- 	- 	- - -- 
From. 	To 90  

ILE 	j 	i.j  85  ------- 	-  
80  -  

Exclude 	tom stare 75  - —_ 	- _
1  ---------------- 

CIUd 	tliTC  from end 65  . 	 -'  
60  

lnck.idedvehrcletype -  
P Person car 	 I  . - 	- 
PTruck 	 1  ° --- II  
lBus 	 —i  ,45  -- 
P Trailer %40  - - -ii,  I----- ------- - ------ -- 

I 
JTramTrucki'ethtrarler 	.j 

fl 30  - 
----- --  

A  ------ 

Vthcles 25  - 	------------- _. 	----- 
-- 

P  Lorthdemce  interval 

--- 

C95 
10 

(99Z  S 
I.  ------ I.  ------ J------.1  ------- — 

- L  --------------------a ______  
________________________  

C' 	S9,9; 0 	
)0 1 000 	1 580 	2000 	I  - Drstencem  

Export file.  D:\HS4\DlPP4\NykptdaWte2.o  f 	NONE  - 	ior'tti' 	NONE  

Kuva  77.  TKK.n liikennelaboratoriossa  alettiin tämän työn aikana kehittää 
 HUTS/Mm tulostiedostojen  käsittelyä  helpottavaaja  yhtenäistä- 

vää  jälkikäsittelyohjelmaa. 
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Tulosten jälkikäsittelyohjelmasta pyrittiin tekemään mandollisimman helppo-
käyttöinen. Kuvaruudulle avattavasta valikosta valitaan suoritettavan analyy-
sin tyyppi, esimerkiksi matka-nopeusanalyysi. Analysoitava liikennevirta va-
litaan nimeämällä  tulo- ja  poistumishaara. Analysoitavaksi  voidaan valita jo-
ko kaikki ajoneuvotyypit  tai vain  osa  niistä. Tuloksena esitetään kaikkien 
ajoneuvojen yksittäiset arvot, niiden keskiarvo  ja  keskiarvon valittu luotta-
musväli. Keskiarvojen luottamusvälit lasketaan kaavan  15  mukaisesti: 

	

95%LV= 1u±1.960x-= 	 (15) 

99  % LV =  1u  ±  2.576 x 

99,9%  LV =  p  ±  3.291 x 

p  =  otoksen keskiarvo  
a  =  otoksen  keskihajonta  
n  =  havaintojen lukumäärä  

Osa  tässä luvussa esitetyistä jälkikäsittelymenetelmien kehittämistarpeista 
 on  jo  toteutettu tulostiedostojen analysointiohjelmassa.  Osa  ominaisuuksista 
 on  parhaillaan kehitteillä osan ollessa vielä ideointivaiheessa.  

10.3.2  Matka-nopeusanalyysit  

Matka-nopeusanalyysi  on liikennesuunnittelussa  hyvin usein tarvittava me-
netelmä. Muun muassa liikenteen toimivuus-  ja  sujuvuustarkasteluissa  ajo-
neuvojen nopeuksien analysointi  on  keskeisessä osassa. 

Matkanopeusanalyysin  tuloksissa tärkeitä seikkoja ovat 

- 	reittikohtaisuus 
- ajoneuvotyyppikohtaisuus 
- ajoneuvokohtaiset  tulokset 
- keskiarvo 
-  keskiarvon luottamusväli 
-  10 %  ja  90 % persentlilit 
-  pysähdykset. 

Esimerkki jälkikäsittelyohjelman tuottamasta matka-nopeusanalyysistä  on  
kuvassa  77. 

10.3.3  Matka-aika-analyysit  

Matkanopeusanalyysin  tuloksissa tärkeitä seikkoja ovat 

- reittikohtaisuus 
- ajoneuvotyyppikohtaisuus 
- ajoneuvokohtaiset  tulokset 
- keskiarvo 
-  keskiarvon luottamusväli 
-  10 %  ja  90 % persentiilit. 
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Esimerkki jälkikäsittelyohjelman tuottamasta matka-aika-analyysistä  on  ku-
vassa  78.  

Kuva  78.  HU TS/Min jälkikäsittelyohje/man  tuottama matka-aikakuva.  

10.3.4  Kaistanvaihtoanalyysit 

Kaistanvaihtoanalyysi  on  tärkeä työväline esimerkiksi liikenneturvallisuutta, 
liikenteen sujuvuutta  ja sekoittumisalueiden  toimintaa tarkasteltaessa. Kais-
tanvaihtojen määrä tulisi esittää ainakin reittikohtaisesti  matkan  funktiona  
(kuva  79). 

Lane changes 

- H 
20  __ __ __ __ __  

15  ___ __ __ ___ __ -; 

__ __ __ __ __  I 

 

Dstance/rr  

Kuva  79. HUTS/Mm  jälkikäsittelyohjelman tuottama  kuva: kaistanvaihdot 
kuijetun matkan  funktiona. Pystyakselin yksikkö  on kaistanvaih-
tojen  määrä  20  metrin matkalla. 
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10.3.5  Paaluvälikohtainen viiveanalyysi 

HUTSIMin tulostiedostoon  (delay-file)  taflentuu  tieto muun muassa ajoneu-
vojen viivytyksistä  ja  pysähdyksistä  kanden asetetun mittauspisteen (detek-
torin) välillä. Viiveitä, niiden ajoneuvokohtaisia arvoja, keskiarvoa  ja ja

-kaumia  tulisi voida tarkastella ajoneuvotyyppi-  ja  reittikohtaisesti.  

10.3.6  Pistekohtainen  aikaväli -ja  nopeusjakauma-analyysi 

HUTSIMin tulostiedostoon  (flow-file)  tallentuu mittauspistekohtainen (detek-
torikohtainen)  tieto muun muassa ajoneuvojen  brutto- ja  nettoaikaväleistä 

 sekä nopeuksista. 

Aikaväli-  ja  nopeusjakaumia  tulisi voida tarkastella graafisesti  ja  haluttaessa 
ajoneuvotyyppikohtaisesti  (kuvat  80  ja  81).  Pystyakselille  tulisi voida valita 
joko ajoneuvojen kokonaismäärä  tai  prosentuaalinen  osuus. Kuvaajaan tulisi 
voida tulostaa joko kaikki havaintopisteet, havainnot luokiteltuna käyttäjän 
valitsemin välein (esim.  1  sekunti,  2,5 km/h) tai  havaintopisteiden regressio

-käyrä. 

4adwy 
Pt%k&$t8 U.áfl  

Kuva  80. HUTS/Mm jälkikäsittelyohjelman  tuottama  kuva: pistekohtaiset 
bruttoaikavälit. 
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Speed distribution  • — __._  
a.  na  

-a 	 I  ia 
••• 	I  i  
a_a_a.. isu..  

-a 	 a  i  a u ii  •aairiiai 
.aaaaaiaiaai 
•aaaaaiiiiriii •ui'ruiuiivaa ,uuul.I_.I._li'iuiuiuiii_  

Speed  [ri1  

Kuva  81. HUTS/Mm jälkikäsitte/yohjelman  tuottama  kuva: pistekohtainen 
nopeusjakauma.  

10.3.7  Pistekohtainen jonoanalyysi 
HUTSIMIn tulostiedostoon  (flow-file) tallentuvan  ajoneuvojen aikavälitiedon 
perusteella voidaan mittauspistekohtaisesti (detektorikohtaisesti) arvioida 
jonossa ajavien ajoneuvojen osuuksia  ja jononpituuksia.  

Käyttäjän tulee itse saada määritellä, kuinka suuri aika-  tai nopeusero  ajo-
neuvojen välillä saa olla, jotta ne katsotaan jonossa ajaviksi. Liikenneteknii

-kassa  yleisesti käytetty jonossa-ajon määritelmä  on,  että bruttoaikaväli  on 
 alle  viisi sekuntia  ja nopeusero pienmpi  kuin  15 km/h.  

Jonossa ajavien ajoneuvojen osuuksia tulee voida tarkastella mittauspiste-
kohtaisesti (detektorikohtaisesti)  ja ajoneuvotyyppikohtaisesti  (kuva  82).  
Myös jononjohtajien ajoneuvotyyppijakaumaa tulee voida tarkastella. Näin 
voidaan arvioida esimerkiksi raskaan liikenteen vaikutusta jononmuodostuk

-seen. 

Jonojen pituusjakaumia  tulee voida tarkastella mittauspistekohtaisesti  (de-
tektorikohtaisesti)  (kuva  83).  Jononpituutena  voidaan  valinnaisesti  käyttää 
ajoneuvojen määrää  tai  metrejä. 
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Platoon percent 
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Kuva  82.  HUTSlMinjälkikäsittelyohjelman  tuottama  kuva:  pistekohtaiset 
jonoprosentit.  Vaaka-akseli/Ja  on  i/ma/s/men  numero.  

Platoon length 
30....  

:1IIIIIIII1I 1IjIIIIitjI. ....  
20 

18 	 1,  .. ,. .  17  ....... . ........... 

uinrniu  o  ____ 	____ ____ nfflmIJIITIIlIJJflIrnfluIflhIIIIj  

Kuva  83.  HUTSlMinjälkikäsitte/yohje/man  tuottama  kuva:  pistekohtaiset 
jononpituudet.  Vaaka-akseli/Ja  on  jonon järjestysnumero  ja pys

-tyakselila  jonon pituus ajoneuvoina.  

10.3.8  LiikenneturvaHisuustyökalun  kehittäminen  

Liikennevirrassa  esiintyvät nopeudet  ja  kiihtyvyydet  ovat tärkeässä asemas- 
sa muun muassa  analysoitaessa  liikenneturvallisuutta  tai  sekoittumisaluei - 
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den  toimintaa. Liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia ovat esimerkiksi 
paikat, joissa suurilla nopeuksilla tapahtuu voimakkaita jarrutuksia. 

HUTSIMin tulostiedostoon (exp -file)  tallentuu  tieto ajoneuvokohtaisista  no
-peuksista  ja kiihtyvyyksistä matkan  funktiona. Tämä tieto tulisi pystyä esit-

tämään turvallisuustarkastelujen kannalta riittävän havainnollisesti. 

Tulosteessa  voitaisiin esittää  matkan  funktiona analyysi ajoneuvojen nope-
uksien muutoksista. Ne jaettaisiln hidastuvuuksiin  ja kiihtyvyyksiin ja luoki-
teltaisiin  esimerkiksi melko suuriin, suuriin  ja  hyvin suuriin. Tapahtuneiden 
eri luokkiin kuuluneiden kiihtyvyyksien määrät esitettäisiin arvoakselilla ker-
tymänä esimerkiksi siten, että lähimpänä  x-akselia (matka) olisi tapahtunei-
den melko suurten kiihtyvyyksien määrän mukainen palkki. Tämän päälle 
piirrettäisiin suurten kiihtyvyyksien määrää kuvaava palkki  ja  se  päälle edel-
leen hyvin suurten kiihtyvyyksien määrää kuvaava paikki. Melko suuria, suu-
ria  ja  hyvin suuria kiihtyvyyksiä voitaisiin havainnollistaa värein, esimerkiksi 
sinisellä, keltaisella  ja  punaisella. Arvoakselilla ylöspäin kuvattaisiin kiihty-
vyydet  ja  alaspäin hidastuvuudet  (kuva  84).  

=  melko suuri kiihtyvyys  I  hidastuvuus 

 suuri kiihtyvyys  / hidastuvuus 

• =  hyvin suuri kiihtyvyys  / hidastuvuus 

Kuva  84.  Esimerkki  kuvaajasta,  jolla mallissa tapahtuneita  jarrutuksia  ja 
kiihdytyksiä  voitaisiin havainnollistaa. 

Käyttäjän tulisi saada itse määritellä, mitkä ovat rajat melko suurelle, suu-
relle  ja  hyvin suurelle kiihtyvyydelle. Perusarvoina voitaisiin käyttää esimer-
kiksi arvoja  40-70  %,  70-90  %  ja  90-100%  ajoneuvon kiihtyvyyden  ja  hidas-
tuvuuden maksimiarvoista. Käyttäjän tulisi myös halutessaan voida rajata 
tarkastelu tietylle nopeusalueelle, esimerkiksi koskemaan  vain  ajoneuvoja, 
joiden nopeudet ovat  60-1 00 km/h.  
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Tärkeä  askel HUTSIM1n  kehittämisessä olisi myös ajoneuvojen  ja kuijettajien 
 yksilöllisyyden lisääminen.  HUTSIMin  liikenne  on  nykyisin todellista  homo-

geenisempaa.  Heterogeenisuuden lisäämiseksi tulisi ajoneuvojen ominai-
suuksia  erilaistaa  tai  mallintaa  erilaisia kuljettajia, joiden ominaisuudet vai-
kuttaisivat ajoneuvojen käyttäytymiseen. 

Kehitystyön yhteydessä tulee mandollisuuksien mukaan tutustua muiden 
ohjelmistojen ominaisuuksiin. Kiinnostus  mikrosimulointiin  on  maailmalla ol-
lut voimakasta  ja  eri ohjelmien  ja mallien  heikkouksista  ja  hyvistä puolista 
tulee ottaa oppia. Kehitystyössä kannattaa myös harkita tieteellistä  tai  talou-
dellista yhteistyötä muiden tahojen kanssa.  

HUTSIM1n  kehittäminen  on  hyvin haastava tehtävä. Ohjelman toiminnallisten 
ominaisuuksien lisäksi tulee  simulointiparametrien  uudelleenarviointia jatkaa. 
Myös tulosten  jälkikäsittelymenetelmiä  tulee kehittää. Kehitystyö  on  hyvin 

 moniuloitteista.  Jotta  se  olisi myös mandollisimman tehokasta, tulisi  sen 
koordinointiin  panostaa voimavaroja. Näin vältettäisiin turhaa  tai  päällek-
käistä työtä  ja  parannettaisiin yhteistyömandollisuuksia eri osapuolten välillä. 
Ohjelman kehittämistä varten tulisi laatia selkeä strategia, johon eri  yhteis-
työtahot sitoutuisivat.  

Korkealuokkaisten väylien  liikenteellisissä tarkasteluissa  H  UTSIM  soveltuu 
 jo  nykyisin suunnittelijan  työvälineeksi. Simulointien  avulla pystytään arvioi-

maan liikenteen sujuvuutta  ja  tutkimaan mandollisia ratkaisuja toimivuuden 
parantamiseksi. Monissa  tarkasteluissa  tulosten luotettavuuden lisääminen 
edellyttää kuitenkin edelleen kehitystyötä.  

Yksilötasoon  perustuvan  mallintamisen  johdosta  mikrosimulointimenetelmät 
 sopivat moniin nykyisin hyvin tärkeiksi  koettuihin tarkasteluihin liikennevirta

-tason menetelmiä paremmin. Esimerkiksi  ympäristövaikutusten  arvioinnissa 
 on  jälkikäsittelymenetelmien  kehittymisen myötä mandollisuus päästä aina-

kin  melun, energiankulutuksen  ja pakokaasupäästöjen  kannalta huomatta-
vasti  tarkempiin  tuloksiin, kun ajoneuvojen aiheuttama kuormitus arvioidaan 
niiden  hetkellisten  liiketilojen avulla. Samoin perustein voidaan olettaa  mik-
rosimuloinnin  tarjoavan uusia mandollisuuksia liikenneturvallisuuden arvioin-
tiin.  

HUTSIMin  soveltaminen  korkealuokkaisille väylille  edellyttää  käyttäjältä 
 vankkaa asiantuntemusta. Käyttäjän  on  tunnettava ohjelman asettamat ra-

joitukset  ja simuloinneissa käyttämiensä parametrien  merkitys tulosten kan-
nalta. Vaikka ohjelmaa käytettäisiin alueella, jolla  se  ei ole  validi,  saattavat 
tulokset näennäisesti vaikuttaa  järkeviltä.  Tulosten luotettavuus  on  tunnetta-
va  ja  niihin  on  tilanteen mukaan osattava suhtautua kriittisesti.  
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12  Yhteenveto 

Tämän työn tarkoituksena oli soveltaa HUTSIM-mikrosimulointiohjelmaa 
yhdelle pääkaupunkiseudun korkeatasoisista väylistä, Kehä lll:Ile. Työssä 
pyrittiin luomaan sovellus, joka palvelee sekä Kehä  111:n  toiminnallisia 
tarkasteluja että HUTSIMin kehitystyötä  ja  parametrointia 
vastaavantyyppisiin liikenteellisiin  olosuhteisiin sopivaksi. Tavoitteena oli 
kokeilla  ja  kehittää HUTSIMin sovellusmenetelmiä sekä arvioida mandollisia 
ongelmia  ja  ohjelman kehitystarpeita. Esimerkkisovellusten avulla haluttiin 
osoittaa mikrosimulointimenetelmien sovelluskohteita  ja  luoda pohja 
ohjelman  ja  menetelmien jatkokehitystyölle. 

HUTSIM  on  Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratorion kehittämä  mikro
-simulointiohjelma.  Ohjelman toiminta  on  toteutettu oliosuuntautuneesti.  Si-

mulointimalli  koostuu erityyppisistä objekteista, joita yhdistelemällä käyttäjä 
muodostaa kuvan simuloitavasta kohteesta. HUTSI  M-simulointi  perustuu 
objektien välisiin sääntöpohjaisiin vuorovaikutuksiin. Ajoneuvot  ja mallin 

 muut objektit ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jolloin esimerkiksi nope-
usrajoitusmerkki vaikuttaa  sen  ohittavan  ajoneuvon tavoitenopeuteen  ja 

 edelläkulkeva  hitaampi ajoneuvo vaikuttaa seuraavan ajoneuvon nopeuteen 
 ja  kaistanvaihtohalukkuuteen. Simuloinnin  aikana ajoneuvojen liiketilat päi-

vitetään hyvin tiheästi, jopa  20  kertaa sekunnissa,  ja  simuloinnin  tärkeimmät 
tulokset tallentuvat tulostiedostoihin. 

Sovelluskohteena mallinnettiin  pääkaupunkiseudun uloin kehäväylä, Kehä 
 Ill,  välillä Ansatie-Kirkonkylä. Sovelluskohde mallinnettiin sekä nykytilanteen 

että tiesuunnitelmien mukaisena. Nykytilanteen malli  on  suurin toistaiseksi 
tehty HUTSIM-malli. Tiesuunnitelmien mukainen malli käsitti sovellusalu-
eelta Lentoasemantien  ja  Kirkonkylän eritasoliittymät sekä niiden  välisen 

 linjaosuuden.  

Nykytilanteen  mallin  simulointitulosten  perusteella arvioitiin mallinnusalueen 
liikenteellistä toimivuutta. Liikenteellisesti merkittäviä ongelmia ei alueella 
ole. Suurimpina puutteina alueella voitaneen pitää valo-ohjauksisten liittymi

-en  aiheuttamia viivytyksiä sekä Tuusulantieltä pohjoisesta Kehä Ill:lle län-
teen liittyvän  rampin  satunnaista jonoutumista aamuhuipputunnin aikana. 

Tiesuunnitelmien  mukaisen  mallin  liikenteellistä  toimivuutta tutkittiin erilaisia 
liikenne-ennusteita käyttäen. Liikenne-ennusteet koskivat aamuhuipputuntia 

 1998, aamuhuipputuntia 2015  ja  iltahuipputuntia  2025.  Vuoden  2025 en-
nusteessa  oli otettu huomioon sekä lentoaseman matkustajaliikenteen voi-
makas kasvu että lentoaseman seudun maankäytön voimakas kehittyminen. 

Vuoden  1998  liikenne-ennusteella tiesuunnitelmien mukaisen  mallin  liiken-
teeltinen  toimivuus  mallin  kaikilla  osa-alueilla oli hyvä. Myös vuoden  2015 

 liikenne-ennusteella toimivuus oli muutamaa melko vähäistä ongelmaa lu-
kuunotamatta hyvä. Ongelmia esiintyi  sen  sijaan vuoden  2025  liikenne-
ennusteella. Kirkonkylän eritasoliittymän toimivuus oli hyvä, mutta  Lento-
asemantien eritasoliittymässä  oli ongelmia niin liittymäalueen ramppien  ja 

 Lentoasemantien tasoliittymissä  kuin alueellista liikennettä välittävässä 
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kiertoliittymässä.  Myös Kehä  111:n  sekoittumisalueilla  havaittiin suurista  lii-
kennemääristä  johtuvaa  nopeustason  alenemista. 

Verrattaessa nykytilanteen  ja  tiesuunnitelmien  mukaisten  mallien  toimivuutta 
vuoden  2015  liikennetilanteessa  huomataan  tiesuunnitelmien  toteuttamisella 
saavutettavan huomattavia etuja. Erityisesti nykytilanteen mukaisessa Kir-
konkylän  eritasoliittymässä  syntyy merkittäviä  viivytyksiä. Ramppien  ja  Kehä 

 111:n  valo-ohjauksisten liittymien välityskyky  ei riitä  ja  myös liittyminen  Tuu-
sulantieltä  pohjoisesta Kehä  Ill:lle  länteen vaikeutuu. Kehä  111:n  linjaosuuk

-sula  liikenne  ruuhkautuu  ja  ajonopeudet  laskevat. Tiesuunnitelman mukai-
sella mallilla saavutetaan noin  30  % aikasäästöt  nykytilanteen malliin ver-
rattuna.  

Simulointimalleilla  toteutettiin muutama  esimerkkisovellus,  joiden avulla py-
rittiin hahmottamaan  mikrosimulointimenetelmien  mandollisuuksia  liikenteel-
lisissä tarkasteluissa.  Nykytilanteen mallilla kokeiltiin esimerkiksi, mikä vai-
kutus olisi,  jos  liikenteen  hallinnan  keinoin ajoneuvojen  nopeushajontaa  voi-
taisiin vähentää.  Nopeuksien keskihajonta  laskettiin nykyisestä  9  km/h:sta  5 

 km/h:iin  ja  tuloksena havaittiin liikenteen sujuvuuden paranevan  ja  viivytys-
ten vähenevän noin  3,5  %. 

Tiesuunnitelmien  mukaisella mallilla tehtiin esimerkki  eritasoliittymän  eri 
 ramppien  vaiheittain rakentamisesta. Esimerkissä oletettiin Kirkonkylän eri

-tasoliittymässä  yhden  rampin  olevan vielä rakentamatta. Tällä todettiin muun 
muassa  sekoittumisilmiöiden  vuoksi olevan vaikutusta  liikennevirtaan  laajalla 
alueella. 

Raskaan liikenteen vaikutus  liikennevirtaan  on  suuri. Vaikutus korostuu eri-
tyisesti  tiegeometrian  kannalta  huonoimmilla osuuksilla,  kuten  rampeilla  ja 

 ylämäissä. Raskaiden ajoneuvojen ominaisuudet eroavat selvästi muusta 
liikenteestä. Esimerkiksi  tavoitenopeudet  ja  seuranta-aikavälit  ovat  raskailla 

 ajoneuvoilla selvästi  henkilöautoista  poikkeavat. Saman  ajoneuvotyypin, 
 kuten täysperävaunullisen kuorma-auton,  ominaisuuksissa  saattaa olla mer-

kittäviä eroja. 

Tässä työssä analysoitiin erilaisten raskaiden ajoneuvojen ominaisuuksia. 
 Moottorikarttoihin  perustuvan  ajosimulaattorin  avulla  simuloitiin  raskaiden 

ajoneuvojen liikettä. Tuloksena saatiin muun muassa ajoneuvojen kiihty -
vyys-  ja  hidastuvuusprofiileja,  joita  verrattiln HUTSIMiIIa simuloituihin profli-
leihin.  

Analyysien tulosten perusteella suositellaan korkealuokkaisten väylien  si
-muloinneissa  käytettäväksi uudelleen  arvioituja  raskaiden ajoneuvojen kiih-

tyvyys-  ja  hidastuvuusarvoja.  Erilaisia raskaita  ajoneuvotyyppejä  suositel-
laan  HUTSIMissa  käytettäväksi nykyistä useampia. Raskaiden ajoneuvojen 
merkitystä  liikennevirrassa  ei tule väheksyä vaan tutkimuksia raskaiden ajo-
neuvojen vaikutuksista  ja  ominaisuuksista tulee edelleen jatkaa. 

Tärkeä  osa  työtä oli  HUTSIMin simulointiparametrien  säätäminen mandolli- 
simman hyvin korkealuokkaisten väylien  simulointeihin  soveltuviksi.  Liiken- 
nelaskennoista, kenttämittauksista  ja  alueella sijaitsevasta liikenteen  auto- 
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maattisesta mittauspisteestä  saatua tietoa verrattiin eri  parametrien  arvoilla 
tehtyihin  simulointeihin. 

Kaistanvaihtoparametrien säätöprosessin  yhteydessä todettiin  HUTSI  Min 
 nykyisen  kaistanvaihtomaliin  soveltuvuuden korkealuokkaisten väylien  si-

mulointeihin  olevan  vain  kohtalainen.  Kaistanvaihtoparametreja  säätämällä 
ei ollut mandollista päästä liikenteessä havaittuihin  kaistajakaumiin.  Va-
semmalle vaihtamisen  kaistanvaihtoparametrin  vaikutus  kaistajakaumiin  oli 
lähes merkityksetön. Oikealle vaihtamisen  kaistanvaihtoparametrin  vaikutus 

 kaistajakaumiin  oli muuten vähäinen, mutta arvon vaihtuessa  O,O1:stä 
O,OO:aan  oli muutos  kaistajakaumissa  suuri.  

Nopeusrajoitusparametri  vaikuttaa ajoneuvojen  nopeuksiin  ja nopeuksien 
hajontaan. Parametrin säädöllä  pyrittiin  sim uloituja nopeushajontoja 

 kasvattamaan todellisuutta vastaaviksi. Hajontaa pystyttiin lisäämään 
hieman, mutta suuri  hajonnan  kasvattaminen laski ajoneuvojen 

 keskinopeuksia  liikaa. Todellisuutta vastaavien  nopeushajontojen simulointi 
 edellyttää  HUTSIMin ajoneuvonseurantamallin  uudistamista. 

Myös  ajoneuvonseuranta -aikavälin vaikutusta  sim uloituihin bruttoaikavälei-
hin  analysoitiin.  Aikavälien  todettiin nykyisellään melko hyvin vastaavan Ke-
hä  Ui:lta  esiintyviä  aikavälejä. Aikavälien kaiibrointiin  tulee paneutua uudes-
taan  ajoneuvonseurantamallia  uudistettaessa.  

HUTSIMiIIa simuloitujen  ajoneuvojen nopeuksia verrattiin  kenttämittauksissa 
 havaittuihin  nopeuksiin. Simulointitulokset  vastasivat  havaittuja  nopeuksia 

melko hyvin, mutta  linjaosuuksilla  nopeudet jäivät  HUTSIMissa  hieman liian 
alhaisiksi.  Parametrien säädön  vaikutuksesta ajoneuvojen  nopeushajonta 

 kasvoi mutta keskimääräinen nopeus laski.  

HUTSIMin  kehitystyötä tulee edelleen jatkaa, jotta ohjelma antaisi tuotetta
-vampia  tuloksia  ja  toimisi paremmin korkealuokkaisten väylien  simuloinneis

-sa.  Korkealuokkaisten väylien  simuloinnin  kannalta tärkeimmät  kehitystar-
peet  ovat  ajoneuvoseurantamallin  ja kaistanvaihtomallin  uudistaminen. Myös 
ajoneuvojen  kiihtyvyysmallin  kehittäminen eri  tavoitenopeuksilla  yhtenäisesti 
toimivaksi  on  merkittävimpiä  parannuskohteita. 

Ajoneuvoseurantamalliin  tarvittavat keskeisimmät uudet tekijät ovat reaktio- 
viive,  ryömiminen  (creeping)  ja minimiturvavälin jakaumat.  Näiden tekijöiden 
avulla liikenteen heterogeenisuutta  ja mallin todenmukaisuutta  arvellaan 
voitavan kasvattaa merkittävästi.  Kaistanvaihtomallin  kehittämiseksi esitettiin 
myös useita eri tekijöitä.  Kaistanvaihtotilanteessa  on  oleellista, että ajoneuvo 
ottaa huomioon muun muassa takaa tulevan liikenteen. Liittymissä  ja  ram

-peilla  tapahtuvan pakollisen  kaistanvaihdon  kannalta merkittävää  on,  että 
ajoneuvo hyväksyy sitä pienemmän aikavälin, mitä lähempänä  se on  vii-
meistä mandollista paikkaa vaihtaa kaistaa. 

Ajoneuvon  kiihtyvyysmalli  on  nykyisin  HUTSIMissa  sidottu liiaksi ajoneuvo- 
tyypin keskimääräiseen kiihtyvyyteen. Koska ajoneuvon kiihtyvyys pienillä 
nopeuksilla  on  selvästi suurempi kuin suurilla nopeuksilla, voi ajoneuvon 
keskimääräinen kiihtyvyys vaihdella huomattavasti riippuen ajoneuvon  ta-
voitenopeudesta.  Mikäli ajoneuvo kiihdyttää  pysähdyksestä nopeuteen  80  
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km/h, on  sen  keskimääräinen kiihtyvyys pienempi kuin kiihdytettäessä  no
-peuteen  50 km/h.  Ajoneuvon kiihtyvyysmalli tulisikin uudistaa siten, että kes-

kimääräisen kiihtyvyyden sijasta annettaisiin ajoneuvotyyppikohtainen alku- 
kiihtyvyys  ja  funktio, jonka mukaisesti kiihtyvyys muuttuu nopeuden kasva-
essa. 

Korkealuokkaisten väylien simuloinnin kannalta tärkeitä kehityskohteita ovat 
myös kuljettajien yksilöllisten ominaisuuksien lisääminen, tavoitenopeuksien 
mallintamisen kehittäminen  ja  eri tietyyppien aiheuttamien vaikutusten huo-
miointi. Kuljettajien yksilöllisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan muun muassa 
kuljettajan agressiivisuutta  ja  tähän liittyvää aikavälien hyväksyntää  ja ta-
voitenopeuksien  valintaa. Kuijettajien erilaisuutta lisäämällä saadaan liiken-
nevirran heterogeenisuutta lisättyä. Eri tietyyppejä käyttämällä saataisiin 
osoitettua tiejaksoja, kuten mootoritieosuuksia, ramppeja, katuja  ja tasoliit-
tymiä,  joissa muun muassa kuijettajan tarkkaavaisuus  ja  ajoneuvojen väliset 
nopeushajonnat ovat erilaisia. 

HUTSIMin sovellusalueiden  laajentamiseksi tulee simuloinnin tulosraportoin
-tia  kehittää. Lisäämällä tulostiedostoihin esimerkiksi tapahtuneiden jarrutus

-ten  syyt  ja  analysoimalla syiden lisäksi jarrutusten määriä  ja voimakkuuksia 
 paikan funktiona voidaan kehittää mandollisuutta liikenneturvallisuustarkas-

telujen tekemiseen. Yksityiskohtaisten liikenteen palvelutasotarkastelujen 
mandollistamiseksi tulisi linjaosuuksien liikenteen tulosraportointia kehittää 
ainakin siten, että syntyvät viiveet rekisteröitäisiin  matkan  funktiona. 

Soveltuakseen  yleisesti käytettäväksi liikennesuunnittelun apuvälineeksi tu-
lee HUTSIMin olla riittävän heippokäyttöinen. Tätä ajatusta silmälläpitäen 
aloitettiin tämän työn aikana HUTSIMin tulostiedostojen analysointiohjelman 
kehittäminen. Ohjelmalle annetaan syötetietona HUTSI  Min  tulostiedostoja, 

 joista  se  muodostaa tietokannan  ja tulostaa  haluttuja tuloksia joko graafisi-
sesti  tai  numeerisesti.  Ohjelman kehitys  on  vielä kesken mutta valittavana 
olevia tulosteita ovat ainakin matka-aikakäyrä, matka-nopeuskäyrä, kaistan- 
vaihdot  matkan  funktiona, poikkileikkauskohtaiset nopeusjakaumat, jonopro-
sentit  ja jononpituudet. Tulosteet  on  mandollista tuottaa ajoneuvotyyppikoh-
taisesti. Ohjelma  on Windows-pohjainen  ja käyttöliittymältään  hyvin helppo. 

Nykyisellään HUTSIM soveltuu vähintään kohtalaisesti korkealuokkaisten 
väylien liikenteellisiin tarkasteluihin. Ohjelma ei missään tapauksessa ole 
valmis vaan monet  sen  toiminnot vaativat edelleen jatkokehitystä. 
HUTSIMiIIa  on  kuitenkin  jo  nykyisin mandollista tuottaa useissa tapauksissa 
luotettavampaa  ja käyttökelpoisempaa  tietoa kuin perinteisillä numeerisilla 
menetelmillä  ja makrotason  ohjelmilla. 

Tällä hetkellä sovelluskelpoisia HUTSIM-tarkasteluja ovat muun muassa 
monet  tie-  ja rakennussuunnitelmien liikenteelliset toimivuustarkastelut, ra-
kentamistyön  aikaisten liikenteellisten vaikutusten arviointi, joidenkin liiken-
teen ohjaus-  ja hallintakeinojen  vaikutusten arviointi, liikenteen häiriöiden 
vaikutusten arviointi  ja  liikenteen sujuvuustarkastelut. Jatkokehitystä edel-
lyttäviä sovelluskohteita ovat muun muassa liikenneturvallisuusanalyysit, 
polttoaineenkulutuksen  ja päästömäärien  arviointi sekä telemaattisten rat-
kaisujen vaikutusten arviointi. 
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LIIKENNELASKENNAT 

Pakkalantien  ja  Kehä  111:n  itään menevän  ajoradan  rampin  liittymä 
keskiviikko  10.12.1997 	iämoötlla  -2  asteUa  

atk •____________  ____________ ____________ ____________ ___________  
8:352 2 5 0 6 	0 0 0 2 0 14 1 
8:403 1 1 2 3 	1 0 0 5 0 16 3 
8:453 1 0 0 2 	1 1 0 3 0 12 5 
8:501 2 3 0 4 	1 0 0 2 0 15 6 
8:551 1 3 0 4 	1 0 0 2 1 10 4 
9:007 4 4 0 4 	0 1 0 0 1 8 3 

17 	11 	0 16 2 0 	23 	4 	0 2 0 	0 14 2 0 	7522 0  
rs.%  39% 11% 15% 0% 13% 23% 
HT 5 	36 	0 52 6 0 	75 	13 	0 6 0 	0 45 0 	.243 71 	0 

\HT-kerroin 	3.24  

Tuusulantien  ja  Kehä  111:n  itäinen liittymä 
torstai  11.12.1997  lämpötila  -2  astetta  

7:15 5 1 50 8 1 84 2 139 11 1 151 
7:20 5 1 61 11 89 4 155 16 0 171 
7:25 7 0 	1 57 8 2 90 3 154 11 3 168 
7:30 5 2 61 13 1 97 4 163 19 1 183 
7:35 7 0 57 14 1 113 1 177 15 1 193 
7:40 9 0 93 6 2 119 2 221 8 2 231 
7:45 4 1 72 13 106 1 182 15 0 197 
7:50 3 3 59 12 1 103 3 165 18 1 184 
7:55 5 1 57 5 1 97 6 159 12 1 172 
8:00 8 1 65 6 1 85 2 158 9 1 168 
8:05 7 1 53 7 93 2 153 10 0 163 
8:10 8 0 59 9 1 92 8 159 17 1 177 
8:15 10 1 51 7 1 77 1 	1 138 9 2 149 
8:20 7 1 39 16 73 1 119 18 0 137 
8:25 6 2 37 12 1 68 3 111 17 1 129  
AHT  73 11 	1 744 112 11 1168 38 	0  
rs.%  14% 14% 3%  rs.%  9%  

Lentoasemantien  ja  Kehä  111:n  eteläisen  rampin  liittymä 
torstai  1112.1997  lämnötiia  -2  astetta 

ha  ka 	la ha  
p-:'1  
ka 	la ha  

i->p  
ks  ta  ha  

5 

.  

ks 	la 
0 

ha  
13 

e->p 
ks 	la 
3 	1 

ha 	ks 	ta  
1 	0 11 	2 8 	1 29 	1 

15 0 7 0 	1 40 2 5 1 16 2 	1 10 	2 
14 1 	1 8 0 	1 30 1 1 2 1 20 0 	2 4 	0 
14 3 10 1 	1 18 1 1 6 0 11 1 6 	0 
9 3 11 1 22 2 4 0 14 0 3 	1 
6 1 	1 5 1 17 2 1 6 0 9 2 3 	2 

	

L69 10 	2 49 	4 	31569 	3 	28 	2 	0 82 	8 	4 	27 	5 	0  
rs.% 	15% 	13% 	7% 	7% 	13% 	16%  

	

AHT  239 35 	7 170 14 10 540 31 	10 97 	7 	0 284 28 14 93 17 	0  
AHT-kerroin  3.46  

Lentoasemantie,  Kehä  Ill  pohjoinen liittymä  

	

nenantal  12.12.1997 	lämoötila  .2  astetta 
p.>e  lp  e.:'p e.>i  

baj  la ha  ka 	la ha  ks  la ha  ks  
5 0 	1 10  -  1 6 3 	1 
11 1 	2 11 0 2 8 1 35 3 1 2 0 14 	0 
22 1 17 0 1 14 1 	2 41 3 3 9 1 11 	1 
11 2 23 3 6 1 54 2 1 7 0 10 	0 
17 0 15 2 1 20 2 40 4 1 4 0 9 	0 
11 2 10 1 2 17 0 62 1 2 0 9 	0 
16 5 	1 15 2 1 7 0 	1 49 2 1 2 1 1 10 	1 
12 3 12 1 13 0 59 6 2 8 0 14 	1 
14 1 	1 16 3 2 9 2 	1 53 1 1 1 0 7 	1 
19 1 17 2 16 1 	1 43 2 3 1 1 4 	2 
9 4 	1 10 1 18 1 	1 38 0 1 1 1 5 	1 
11 2 13 1 9 0 35 3 6 1 9 	1 

	

z 158 22 	6 169 17 	9 148 10 	6 545 28 11 51 	6 	2 105 9 	0  
rs.% 	15% 	13% 	10% 	 7% 	14% 	8% 

	

HT 160 22 	6 171 17 	9 147 10 	6 550 28 11 52 	6 	2 106 9 	0 
HT-keffoin  1.01  

atk. 
 8:40 

8:45 
8:50 
8:55 
9:00 
9:05 

atk 
 7:30 

7:35 
7:40 
7:45 
7:50 
7:55 
8:00 
8:05 
8:10 
8:15 
8:20 
8:25  
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Kehä  Ill,  Tuusulantien läntinen  Ii  
Deriantal  12.12.1997 

8:45 29 	4 78 15 25 2 
8:50 34 	0 82 14 35 6 1 
8:55 26 	1 65 4 22 1 
9:00 33 	5 57 10 	2 24 2 1 
9:05 20 	4 63 10 15 4 
9:10 23 	4 54 15 11 3 

z 165 	18 	0 399 68 	2 132 18 2  
rs.%  10% 15% 13%  

AHT  596 	65 	0 1440 245 	7 477 65 7  
:AHT-ke1l01fl  3.61 
Koko  mittausaikana  ei yhtään jalankulkuvalon vihreää pyyntöä 

Kehä  Ill  itään, Pakkalan  sillan  kohta 
keskiviikko  10.12.1997  lämpÖtila  -2  astetta 

alk.  S 

7:30 76 	3 59 7 2 135 10 2 147 
7:35 82 	0 59 11 4 145 11 0 156 
7:40 74 	4 72 4 2 146 8 2 156 
7:45 100 	5 74 13 2 1 176 18 1 195 
7:50 85 	1 70 9 4 1 159 10 1 170 
7:55 90 	2 74 11 2 2 166 13 2 181 
8:00 62 	1 62 11 1 1 125 12 1 138 
8:05 90 	1 55 18 2 2 149 19 0 168 
8:10 73 	3 65 16 2 2 140 19 2 161 
8:15 63 	0 60 10 2 2 127 10 0 137 
8:20 74 	4 69 12 2 2 145 16 2 163 
8:25 73 	2 66 13 2 2 141 15 2 158 

Z 942 	26 	0 785 135 	0 15 12 15 1754 161 15 193C  
rs.%  3% 15% 36% 9% 

ANT 95126 	0 793 136' 	0 15 12 15 1772 163 15  .194  
AHT-kerroin  1.01  

Kehä  Ill  länteen Pakkalantien kohdalla 
maanantai 1.12.1997  

•  l->l  oikea  i->l  vasen  j l- 	I  yhteen&I 

alk  ha 	rs  ha  ka 	la ha  ka  la  .Lha  ka  la 
10:001 27 14 	11 132 30 	2 61 5 0 196 35 2 
10:151 30 11 	11 109 37 	3 74 4 0 183 41 3 
10:301 24 19 	9 124 40 	0 89 8 0 213 48 0 
10:45 18 	9 106 40 	0 66 11 1 172 51 1 

104 	62 	40 471 147 	5 293 28 1 764 175 6  
rs.%  39% 24% 9%  

takseja henktöautoista  2  %  7  %  
ANT 208 	124 	80 942 294 	10 586 56 2 1528 350 12  
.AHT-kerroin  2.00  

Kehä  Ill  itään Pakkalantien kohdalla 
maanantai  1.12.1997  

aIk.'J _________  
10:00 88 	10 	1 115 35 	3 0 2 1 205 45 5 
10:15 84 	7 	0 95 48 	0 2 1 2 182 55 2 
10:30 88 	14 	2 134 38 	1 1 2 1 225 52 4 
10:45 110 	7 	0 109 53 	1 0 0 1 219 60 2 

370 	38 	3 453 174 	5 3 5 5 831 212 13  
rs.%  10% 28% 38% 21%  

:AHT  740 	76 	6 906 348 	10 6 10 10 1662 424 26  
rroin  2.00  

Virkatien  ja  Pakk 
	

liittymä  
min2nt.i  i  11Q7  

>P 	1 
ha4jia  

p->e 
s 

el 
a  js  

	

p->l 	1 

ha 	r 
l->e 	• 

ha  JJJL  
14 	7 7 	10 13 	1 Ii 	8 14 	3 4 	5 
17 	9 10 	12 17 	4 8 	9 5 	4 8 	3 
17 	7 7 	10 12 	1 4 	4 9 	6 7 	8 
19 	7 16 	3 7 	4 6 	5 7 	5 6 	8 

E67 30 40 35 49 10 29 26 35 18 25 24 
 rs.% 	31% 	47%:17 % 	.»P%  .  34%  

kHT  134 60 80 70 98 20 58 52 70 36 50 48 
HT-kerroin  2.00  

alk. 
 10:00 

10:15 
10:30 
10:45  



LIITE2 	 131 	 1/2  

KAISTAJAKAUMALASKEN  NAT  

POIKKILEIKKAUS  I  POIKKILEIKKAUS  2  
Kehä  Ill  / kt5l  itäinen, itään Kehä  III I  kt5l  läntinen, itään 

Konelaskenta  24.3.1998 (Hackman) Konelaskenla  24.3.1998 (Hackman)  

KAISTA KAISTA  
perus 	ohitus  perus 	ohitus  

% AHT[,I46/% :  AHTI  .5aE%t47%' 

POIKKILEIKKAUS  2  
Kehä  111/ kt5I  läntinen, länteen 

Kone(askenta  243.1998 (Hackman  

KAISTA 
 perus  ohitus  

%  7.15-7.30 56% 44%  
ajon.  150 116 

%  730-745 53  %  47  %  

ajon.  189 165 

%  7.45-8.00 55  %  45  %  
ajon.  209 170 

%  8.00-8.15 53  %  47%  
ajon.  190 167 

POIKKILEIKKAUS  I  
Kehä  Ill I  kt5l  itäinen, länteen 

(,,nookonto  741 1660  

7.15-7.30 52% 48% 
156 145 

7.30-7.45 55  %  45  %  
226 187 

7.45-8.00 52  %  48  %  
217 199 

8.00-8.15 53% 47% 
230 205 

7.15-7.30 47% 53% 
215 241 

7.30-7.45 46 %  
t................ 

54  %  
242 279 

7.45-8.00 45  %  55  %  
253 307 

8.00-8.15 53  %  47  %  
256 225 

POIKKILEIKKAUS  I 	POIKKILEIKKAUS  I  
Kehä  II/ ktSl  itäinen, länteen 	Kehä  Ill I  ktSl  itäinen, länteen 

ioIkorth  II 1767  

%  

ajon 

ajon  

%  

ajon.  
%  

ajon.  

%  
ajon.  

%  

ajon 

ajon. 

ajon.  

%  

ajon.  

%  

ajon. 

ajon 

ajon.  

%  

ajon. 

ajon. 

ajon. 

KAISTA 
perus 	ohitus  ______ 

KAISTA 
perus 	ohitus  

KAISTA 
 perus 	ohitus  

AHT  41% 	59%  AHT  42% 	58%.  AHT  76% 	24% 
862 	1 	1250 867 	1206:  rs  123 	38 

7.157.30 39  % 	61  %  715730 42  % 	58  %  7.15-7.30 77  % 	23  %  
199 	313 198 	272 30 	. 	9 

7.30-7.45 42  % 	58  %  7.30-7.45 42  % 	55  %  7.30-7.45 84  % 	16  %  
227 	316 248 	336 37 	7 

7.45-8.00 42  % 	58  %  7.4 5-8.00 41  % 	59% 7.45-8.00 76 % 	24  %  
229 	319 220 	316 32 	10 

8.00-8.15 41  % 	59  %  8.00-8.15 42% 	58  %  8.00-8.15 67 % 	33% 
207 	302 201 	282 24 	12  

POIKKILEIKKAUS  3 	 POIKKILEIKKAUS  3  
Kehä  Ill! LAM 150,  itään 	 Kehä  I/I/  LAM 150,  itään  

202 1998  

______ jkl 
KAISTA 

perus  ohitus  _____ jkl 
KAISTA  
. perus  ohitus  

AHT  2% 53% 45%  AHT  13% 73% 14% 
30 849 709  rs  16 92 18 

7.157.30 2% 58% 40% 7.15-7.30 15  %  77% 8% 
7 183 128 4 20 2 

7.30-7.45 2% 52% 46% 7.30-7.45 13% 	77% 10% 
8 236 206 4 23 3 

7.4 5-8.00 2% 48% 50% 7.45-8.00 9% 73% 18  %  
8 216 225 4 32 8 

8.00-8.15 2% I 	58% 40% 8.00-8.15 15% 65% 
7  . 	214 150 4 17 5  

POIKKILEIKKAUS  3 	 POIKKILEIKKAUS  3  
Kehä Ill/LAM  150,  länteen 	 Kehä  Ill! LAM 150,  länteen 

VoIknt,7R71OQ%O  

_____ jkl 
KAISTA 

perus  ohitus  ______ jkl 
KAISTA  

perus 	ohitus  
AH?  1% 51% 48%  AHT  7% 75% 	18% 

25 1.318 1251  rs  14 	143 	4 

7.15-7.30 1  %  55  %  44  %  7.15-7.30 10  %  77  % 	13  %  
5 310 249 4 30 	 5 

7.30-7.45 1  %  48  %  51  %  7.30-7.45 7% 75% 	18% 

8 329 348 4 42 	 10 

7.45-8.00 1  %  51  %  48  %  7.45-8.00 10% 68  % 	22  %  
8 347 322 4 28 	 9 

8.00-8.15 1% 50% 50% 8.00-8.15 4% 78% 	18% 
4 332 332 2 43 	. 	10 
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POIKKILEIKKAUS  4 	 POIKKILEIKKAUS  4  
Kehä  Iii I  Pakkalan silta, Itään 	 Kehä  ni  I  Pakkalan silta, itään 

VinIkn'Ifl110QR 

_____ jkl 
KAISTA 

perus 	ohitus  jkl 
KAISTA  

perus 	ohitus  
AHT  2% 47% 51% 

30 690 752  rs 'J':4,j 	:o.: 
7.15-7.30 7.15-7.30 

7.30-7.45 2% 46% 52% 7.30-7.45 12% 67% 	21  %  
8 212 239 4 22 	7 

7.45-&00 2% 46% 52% 7.45-8.00 9% 73% 	18% 

12 251 283 4 33 	8 

8.00-8.15 2% 

. 

49  %  49% 8.00-8.15 6% 85% 	9% 
10 

. 
227 230 3 45 	5  

POIKKILEIKKAUS  5 	POIKKILEIKKAUS  5  
Kehä  ill  / Ansatie,  Itään 	 KoM  iii  / Ansatie,  itään  

RI 1000  

KAISTA 
perus 	ohitus  

KAISTA  
perus  ohitus  

AHT  47% 	53%  AHT  ..87% .1.. 
993 	1110  rs ________  

89% 	11  %  7.15-7.30 48  % 	52% 7.15-7.30 
196 	210 31 	4 

7.30-7.45 48  % 	52  %  7.30-7.45 80  % 	20  %  
238 	262 33 	8 

7.45-8.00 46  % 	54  %  7.45-8.00 84  % 	16  %  
294 	342 38 	7 

8.00-8.15 47  % 	53  %  8.00-8.15 96% 	4  %  
265 	296 43 	2  

POIKKILEIKKAUS  5 	POIKKILEIKKAUS  5  
Kehä  III I  Ansatie,  länteen 	Kehä  iii I  Ansatie,  länteen  

1000  

______ 

KAISTA 
perus 	ohitus  

KAISTA  
perus 	ohitus  

AHT  43% 57%  AHT  82% 18% 
1039 1355  rs  36 

7.15-7.30 43  %  57  %  7.15-7.30 78 22  %  
218 292 36 lo 

7.30-7.45 44  % . 56  %  7.30-7.45 17% 
278 350 40 8 

7.45-8.00 56  %  7.45-8.00 80  %  20  %  
299 383 37 9 

8.00-8.15  %  57% 8.00-8.15 84  %  16% 

244 330 47 9  

%  
ajon  

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon 

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon.  

%  
ajon,  

%  
ajon  

%  
ajon 

ajon 
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LIIKENNEMÄÄRÄT LINJAOSUUKSILLA  NYKYTILANTEESSA  JA  
ENNUSTETILANTEISSA  VUOSINA  2015 JA 2025  

Lentoasemantie  Tuusulantie  1 998  POHJOINEN POHJOINEN 

ajoneuvoa  I  AHT  

400 	900 2500 	2000 

2200 2300  2000 

Kehä  III  Kehä  III  
LÄNSI  ITÄ  

1500 1400  

00 	400 2400 	2200  

Lentoasemantie  Tuusulantie 
ETELÄ ETELÄ  

2 01  5 Lentoasemantie  
POHJOINEN POHJOINEN  

ajoneuvoa/AHT  

1700 	1400 2700 	2300 

2400  2100 

Kehä  III  Kehä  III  
LÄNSI HHF  ITÄ  

800 3900 	2800  

Lentoasemantie  Tuusulantie 
ETELÄ ETELÄ  

Lentoasemantie Tuusulantio  2025  POHJOINEN POHJOINEN  

ajoneuvoallHT  

LÄNSI  

3300 	1600 2300 	3300 

3400 2600  2300 

Kehä  III  Kehä  III  

60i600 350f400  
ITÄ  

4500 3100  

Lentoasemantie  Tuusulantie 
ETELÄ ETELÄ  
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KOSKISEN AJOSIMULAATTORIN KINEMAATTISTA TEORIAA 

(Liikenneministeriö  1994)  

Ajosirnulaattori 	on 	ajoneuvon 	kinematiikkaan 	perustuva 
tapahtumaorientoitunut laskentajärjestelmä. Sirnuloinnissa  seurataan lyhyin 
diiferentiaalisin aikavälein  (0.5-1.0 s)  ajoneuvon liiketilaa  ja sen  muutosta. 
Tänä aikavälinä vetovoimaa  ja vastusvoimaa coidaan  pitää vakioina, jolloin 
liiketilan muutos tänä aikana voidaan määrittää Newton'in toisen  lain 

 perusteella seuraavasti: 

=  F - F  ,missä 
& 

m=ajoneuvon  massa  (kg)  
v=nopeus (mis)  
t=aika  (s)  
F 1 =vetovoima  (N)  
F2=vastusvoima  (N).  

Aktiivinen vetovoima  (F 1 )  voidaan määrittää seuraavasti:  

M  E,xE0 xZxZ0 x ---,missa  

F 1  =vetovoima 
M=moottorin vääntömomentti (Nm) 
R=vetävän  pyörän  säde  (m)  
Z 1=vaihteen  I  välityssuhde 
4=vetopyörästön välityssuhde 
E=vaihteen  i  hyötysuhde 
E0=vetopyörästän  hyötysuhde. 

Vastusvoima  (F2)  saadaan seuraavasta  fun  ktiosta:  

F2  =mxgx(4+A 1 xv+Q)+A2 xv 2  ,missä  
F2=vastusvoima 
m=ajoneuvon  massa  (kg)  
v=nopeus  (m/s) 
g=gravitaatiokiihtyvyys  (9,807  m/s2 ) 

A0 ,  A 1 =vierintävastuskertoimet (-, s/m) 
A2=ilmanvastuskerroin (kg/rn) 
Q=tien pituuskaltevuus (-). 
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KOSKISEN AJOSIMULAATTORIN KINEMAATTISTA TEORIAA 

Ilmanvastuskertoimelle  A2  on  voimassa seuraava yhtälö:  

A 2  = 	D, x C x A  ,missä 

A2=ilmanvastuskerroin (kg/rn) 
D 1 =ilman  tiheys  (kg/rn 3 ) 

C=rnuotokerroin (-) 
Af=otsapinnan  ala  (m 2 ).  

Lisäksi  etenemisnopeuden  ja  moottorin  pyörimisnopeuden  välillä  on 
 seuraava funktio:  

v  = Rx---  ,missä 

zo  
v=etenemisnopeus (rn/s) 
w=moottorin pyörimisnopeus  (rad/s) 

 R=vetävän  pyörän  säde  (m)  
Z 1 =vaihteen  i  välityssuhde 
Z0=vetopyörästön välityssuhde.  

Edellä mainituilla  funktioilla  ja  yhtälöillä  voidaan  liiketilan  laskenta hallita. 
 Voimatasapainon (F1 =F 2 )  vallitessa liike  on  staathsta,  muussa tapauksessa 

nopeus muuttuu  diiferentiaalisen  aikavälin aikana. Uusi  liiketila  lasketaan 
samoin kuin kaikki oleelliset tapahtumat. Niiden joukossa ovat läpi virrannut 

 polttoaineseos  sekä tutkittavat  pakokaasukomponentit.  Nämä  annokset 
 saadaan  moottorikartoista,  kun tiedetään  hetkellinen pyörimisnopeus  ja 
 vääntömomentti. 

Pyörimisnopeus  ja  vääntömomentti  määräytyvät  sillä  perusteella, millainen 
 ajomalli simulaattorille  asetetaan. Vapaissa olosuhteissa, joissa muu liikenne 

ei vaikuta nopeuden valintaan, annetaan yleensä  tavoitenopeus,  jota 
 pyritään noudattamaan, sekä  vaihteiden vaihtorajat,  milloin vaihdetaan ylös- 

tai  alaspäin. Lisäksi voidaan erityisesti  raskaille  ajoneuvoille antaa tilapäisiä 
 tavoitenopeuden  muutoksia (lisäyksiä), joilla voidaan  mäkisessä  maastossa 

pienentää  pofttoaineenkulutusta  sekä parantaa ajoneuvon  mäennousukykyä.  

Jos  ajoolosuhteet  eivät ole vapaat,  on  yleensä kysymyksessä  syklissä 
 tapahtuva ajo.  Sykliä  voidaan  generoida  synteettisesti tiettyjen  pararnetrien 
 ja  kriteerien  mukaisesti, mutta myös todellisia mitattuja  ajosyklejä  voidaan 

jäljitellä.  

Mitatun syklin jäljittäminen  tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että asetetun 
 ajomallin  edellyttämä  tavoitenopeus  ajan  tai  matkan  suhteen ei ole vakio 

vaan  se  muuttuu jatkuvasti  ja  luetaan ajo-ohjeeksi  mitatun syklisarjan 
kuvaustiedostosta.  Tämän jälkeen  ajotilan säätö  (=kaasu-  tai  jarrupolkimen 

 asento)  määritetään  juuri siten, että  ko.  syklin  mukainen ajo toteutuu 
mandollisimman tarkasti. Muutoin tulosten laskenta tapahtuu juuri siten kuin 
edellä  on  kuvattu.  
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KOSKISEN  AJOSIM  U  LAATTORI  N  Kl  NEMAATTISTA  TEORIAA  

Moottorikartta  on  tiedosto, jonka perusteella missä tahansa moottorin 
toimintatilan pisteessä (muuttujina pyörimisnopeus  ja vääntömomentti) 

 polttoaineen  tai  pakokaasukomponenttien virtausnopeus (kg/h  tai  g/s) 
 voidaan määrittää. Tämä  on  keskeisin  osa koko simulointiprosessia. 

Havainnollisuuden  parantamiseksi moottorikartat esitetään usein graafisessa 
muodossa, jolloin kuvattavalle suureelle esitetään vakioarvokäyrästöt (niin 
sanotut isokäyrät) moottorin pyörimisnopeuden  ja  kuormituksen 
(vääntömomentin, tehollisen paineen  tai  tehon)  funktiona kuvan mukaisesti. 
Muoto vastaa  varsin  hyvin tavallista maastokarttaa, johon  on  piirretty 
korkeuskäyrät. Kuvattava suure voi olla  em.  Virtausnopeus (kg/h),  jolloin  0- 
kuormitus  ja  sitä lähellä oleva alue voidaan hyvin hallita, mutta hyvin usein 
moottorikartat piirretään myös ominaiskulutukselle  tai  —päästöille,  jolloin 
kuvattavan suureen yksikkönä  on  tavallisesti (g/kWh). Näistä käyrästöistä 
voidaan helposti määrittää,  millä  toiminta-alueella moottori kulloisenkin 
tarkastelukriteerin osalta toimii optimissaan. Esimerkiksi polttoaineen 
ominaiskulutuksen käänteisarvo kuvaa suoraan moottorin termistä 
hyötysuhdetta.  

z 
-4 

100 

50 

o a 0 0 0 a 0 a 0 0 0 
a a a a 0 0 0 0 a a 0 
a in 0 in 	a in a in 	o in 0  
i-I 	-4 	('4 	 m 	 in 	W  

KIERROSNOPEUS (r/min) 

Poiftoaneenominaiskulutusdiagrammi (glkWh)  

Esimerkki Koskisen ajosimulaattorin käyttämästä moottorikartasta. 
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KOSKISEN  AJOSIMULAATTORILLA SIMULOITUJEN  RASKAIDEN 
AJONEUVOJEN AIKA-NOPEUSKÄYRÄT  JA  REGRESSIOSUORAT  

linja-auto (la) 
	

Kiihdytys  

	

25 	 y= 

20 

-, 15 

I  > 10 

5 L 
0  

0 
	

10 	 20 	 I  

__________ 	tEs] 
Ia,  12 tn -------16tn 	regrsuora (Ia, 12 tn)  

linja-auto (la) 	Hidastus  
25 

20 

15 
H! 

>  10 

5 

0 
0 2 	4 

t (s]  

Ia,  12 tn . - - 	16 tn - 

y = -1.67x + 20.49 

6 	8 

_regr.suora(Ia,  12  tri)  

10 
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KOSKISEN  AJOSIMULAATTORILLA SIMULOITUJEN  RASKAIDEN 
AJONEUVOJEN AIKA -NOPEUSKAYRAT  JA  REGRESSIOSUORAT  

Kuorma-auto  ilman  perävaunua (kaip) Kiihdytys  

25 

20 

 _,  15 

-a  

>  

5 

0  
0 	 10 	 20 	 30  

__________________ 	t[s] 	 ____ 

	

kaip,l8tn 	 kaip,lOtn 

	

_.._kaip,26tn 	 regr.suora(kaip,l8tn)  

Kuorma-auto  ilman  perävaunua (kaip) Hidastus  

25 

20 

15 

 >  10 

5 

0 
y  =  -1.56x  +  20.48 

0 	2 	4 	6 	8 	10  

tEs] 

	

lO LII 	 TaqJ,  w  LU 

	

- - - - kaip,  26  tn 	 regr.suora (kaip,  18th)  
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KOSKISEN  AJOSIMULAATTORILLA SIMULOITUJEN  RASKAIDEN 
AJONEUVOJEN AIKA-NOPEUSKAYRAT  JA  REGRESSIOSUORAT  

puoliperävaunullinen  kuorma-auto  (kapp)  Kiihdytys 
25 

20 

H. 15  

>  lo 

5 

0  

y0.43x+  

0 
	

10 	20  t(s]  30 	40 	50  

kapp,  30  tn,  372  hv 
- - kapp,2Otn,372hv 
-. - -  kapp,  40  tn,  372  hv 

regr.suora  (kapp,  30  tn,  372  hv) 

puoliperävaunullinen  kuorma-auto  (kapp)  Hidastus  
25 

20 

15  

>  lo 

5 

0 
y= -1.71x+ 20.49 

0 	2 	4 	t[s]  6 	8 	10  

kapp,  30  tn,  372  hv 
- kapp,2Otn,372hv 

- - -  kapp,  40  tn,  372  hv 
regr.suora  (kapp,  30  tn,  372  hv) 



LIITE6 	 144 	 4/5  

KOSKISEN  AJOSIMULAATTORILLA SIMULOITUJEN  RASKAIDEN 
AJONEUVOJEN AIKA -NOPEUSKAYRAT  JA  REGRESSIOSUORAT  

25 

20 

 -.  15 
'4)  

>  lo 

5 

0  

katp,  20  tn,  510  hv 	Kiihdytys  

y  =  0.56x  +  2.66 I 

0 	 lo 	 20 	 30  

tEs] 
—katp,  20  tn,  510  hv _regr.suora (katp,  20  tn,  510  hv) 

	

katp,  20  tn,  510  hv 	Hidastus  

y -l.68x+20.46  

0 
0 	2 	4 	6 	8 	10  

t[s] 	 ____ 

- katp,  20  tn,  510  hv - regr.suora (katp,  20  tn,  510  hv); 
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KOSKISEN AJOSIMULAATTORILLA SIMULOITUJEN RASKAIDEN 
AJONEUVOJEN AIKA-NOPEUSKAYRAT  JA  REGRESSIOSUORAT 

katp,  60  tn,  372  hv 	 Kiihdytys  

20  

•_,  15 
'I,  

>  10 

5 

0 
0 	10 20 	30 40 	50 	60 	70 	80 90 

I 	 tEs]  
katp,  60  tri,  372  hv - regr.suora (katp,  60  tn,  370  hv) 

katp,  60  tn,  372  hv 	 Hidastus 
25 

20 

 __  15 
U) 

II  

>  10 

5 

0  
0 

y  =  -1.31x  +  18.98 

2 	4 	6 	8 	10 	12 

t (s]  

- katp,  60  tn,  372  hv— regr.suora (katp,  60  tri,  370  hv) 
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NOPEUSRAJOITUSPARAMETRIN  VAIKUTUS  NOPEUKSIIN  JA  
NOPEUSHAJONTOIHIN 

___ LAM 1 50  (kOlme aarnuhuipputunta) (oi# 	 e,oje  LAM-paste,,  a,voo,)  

nopeus  (km/h)  keskrn kesk,arvo keskihajonta 	methaan  

kasta 	 alle  61 61-65 	66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 	96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero 	arvo 	ero 

tàn, perus  (ajon.)  43 	56 186 487 726 566 336 121 	43 20 78 7 11.0 	79.0  

itään, ohitus (ajon.)  22 	20 63 184 379 603 522 269 	98 39 83.5 10.0 	840  

länteen. oSuus (ajon.)  116 	21 59 285 737 1046 892 442 	163 55 82.1 14.7 	840  

länteen, perus (ajon.)  291 	231 596 1038 987 550 225 71 	12 4 71.5 179 	75.0  

länteen.  kl  (ajon.)  24 	3 9 13 10 11 13 10 	1 73.5 14,0 	75.0  

Itään (ajon.)  65 	76 249 671 1105 1169 858 390 	141 59 80.9 10.8 	81.0  

itSn(%)  1% 	2% 5% 14% 23% 24% 18% 8% 	3% 1%  

länteen (ajon)  431 	255 664 1336 1734 1607 1130 523 	176 59 76.6 17.2 	79.0  

Iänteen(%(  5% 	3% 8% 17% 22% 20% 14% 7% 	2% 1%  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  1, speed limit  coefficient=O,003125 (EroillatO#otaaneroja4M-steenarvoun)  
nopeus (km/b) kesken 	keskiarvo keskihajonta 	mediaani  

kaista  alle  61 	61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 	96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero 	arvo 	ero 

itään. perus (ajon.)  1 	4 19 186 515 106 78.2 	-0.5 33 	-77 	80.0 	1.0  

itään, ohitus (ajon.)  2 7 58 321 132 79.5 	-4.0 3.0 	-7.0 	80.0 	-4.0  

länteen. ohitus (ajon.)  15 	3.4 37 127 707 173 781 	-40 46 	-10.1 	80.0 	-40  

länteen, perus (ajon.)  96 	61 62 187 740 128 75.7 	4.2 7.6 	-10.3 	77.5 	2.5  

länteen. jkl (ajon)  6 9 5 790 	5.5 3.2 	-10.8 	80.0 	5.0  

itään (ajon.)  1 	6 26 244 836 238 0 0 	0 0 787 	-2.2 3.2 	-7.6 	80.0 	-1.0  

itaän(%)  0% 	0% 2% 18% 62% 18% 0% 0% 	0% 0%  

'rro  (itään)  -1  % 	-1  %  -3  %  4  %  39  %  -7%-18%-8% -3  %  -1  %  8.6  %  

länteen (ajon)  111 	95 99 320 1456 306 0 0 	0 0 768 	0.2 65 	-10.7 	80,0 	1.0  

länteen)%(  5% 	4% 4% 13% 61% 13% 0% 0% 	0% 0%  

ero (länteen)  -1  % 	1  %  -4  %  -3  %  39 %-7%-14%-7%-2%- 1  %  &0%  ______________________________  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  2, speed limit  coefficlentO,002125 (Erouliatar*oileraarierojaLAM-pisteeoar000n)  
nopeus  (km/h)  keskim 	keskiarvo keskihajonta 	medjaani  

kaisla  alle  61 	61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 	96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero 	arvo 	ero 

itään, perus (ajon.)  '7 	3 21 130 569 110 782 	-0.5 38 	-7.2 	80.0 	1.0  

itäan.  Ohitus (ajon.)  2 71 295 116 794 	-4.1 27 	-7.3 	80.0 	-4.0  

länteen. ohitus (ajon.)  13 	24 15 70 762 187 78.5 	-3.6 4 1 	-10.6 	800 	-.4.0  

janteen. perus  (ajon)  98 	25 58 155 837 139 76.3 	4.8 70 	-10.9 	78.8 	38  

länteen 	kl  (ajon.)  1 1 9 5 1 75.9 	2.4 4 1 	-9.9 	75.0 	0.0  

itään (ajon)  7 	3 23 201 864 226 0 0 	0 0 78.7 	-2 2 3 5 	-7 3 	80.0 	-1 0  

täan(%)  1% 	0% 2% 15% 65% 17% 0% 0% 	0% 0%  

ero (itään)  -1  % 	-1  %  -3% 1  %  42 %-7%-18%-8%-3%-1  %  8,7%  

lanleen  (ajon.)  111 	50 74 234 1604 327 0 0 	0 0 77.3 	0 7 6 0 	-11.2 	80.0 	1 0  

länteen(%(  5% 	2% 3% 10% 67% 14% 0% 0% 	0% 0%  

ero (länteen)  -1  % 	-1  %  -5  %  -7  %  45 %-7%-14%-7%-2%- 1  %  9.0  %  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simuloinhi  3, speed limit  coeffjcient=O,004125 (illafo4elaanemja-.eM-reenon(  

nopeus  (km/h)  kesken 	keskiarvo keskihajonta 	mediaani  

kaista  alle  61 	61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 	96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero 	arvo 	ero 

itaan. perus  (ajon)  1 	3 2 209 446 150 78.3 	-04 36 	-7.4 	775 	-1.5  

itään ohitus (ajon.)  12 64 256 182 80.0 	-35 30 	-7.0 	80.0 	-4.0  

länteen, Ohilus (aton.(  4 	24 2 229 587 241 78.2 	-3.9 4 5 	-10,2 	80 0 	-4.0  

länteen, perus (ajon)  72 	66 22 345 600 144 75.6 	4.1 6.8 	-11.1 	77.5 	2.5  

Iànteen. jkl  (ajon.)  41 8 8 6 788 	5.3 3.5 	-10.5 	77.5 	2.5  

itaän  (ajon.)  1 	3 14 273 702 332 0 0 	0 0 789 	-2.0 3.5 	-7.3 	80.0 	-1.0  

itaän(%)  0% 	0% 1% 21% 53% 25% 0% 0% 	0% 0%  

ero (itään)  -1 0,5 	-1  %  -4% 7% 30% 1 %-18%-8%-3%-1  %  7.4%  

länteen (ajon)  76 	90 65 582 1195 391 0 0 	0 0 768 	02 6.0 	-11.2 	77.5 	-1.5  

länteen(%)  3% 	4% 3% 24% 50% 16% 0% 0% 	0% 0%  

ero (länteen)  -2  % 	1  %  -6  %  7  %  28  %  -4 %-14%-7%-2%- 1  %  7.2  %  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simuloirttj  4, speed limit  coeffictentO,006125 (Eroilia rurtioifetaan  eroja  LAM-pistren  arvoon) 

nopeus (krnlb) keskim 	keskiarvo keskihajonta 	mediaani  

kaista  alle  61 	61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 	96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero 	arvo 	ero 

itaän, perus  (ajon.)  5 56 246 366 137 5 77.6 	-1.1 4.2 	-6.8 	77.5 	-1.5  

taas, ohitus (ajon.)  1 3 88 256 172 13 80.0 	-3.5 3.6 	-6.4 	80.0 	-4.0  

länteen, ohitus (ajon.)  11 	15 72 293 502 202 18 77.6 	-4.5 5.0 	-9.7 	77.5 	-6.5  

länteen, perus(ajon.(  68 	44 114 391 495 132 8 75.2 	37 6.6 	-11.3 	77.5 	2.5  

länteen, jki (ajon.)  2 7 4 4 3 78.9 	5.4 5.9 	-8.1 	80.0 	5.0  

tm/n  (ajon.)  0 	6 59 33.4 622 309 18 0 	0 0 78.5 	-2.4 42 	-6.6 	80.0 	-1.0  

itään(%)  0% 	0% 4% 25% 46% 23% 1% 0% 	0% 0%  

ero (itään)  -1% 	-1% -1  %  11  %  23 %-2%-17%-8%-3%-1  %  68%  

länteen (ajon.)  79 	59 188 651 1005 338 29 0 	0 0 76.4 	-0.2 60 	-11.2 	77.5 	-1.5  

länleen)%(  3% 	2% 8% 29% 42% 14% 1% 0% 	0% 0%  

ero (länteen)  -2  % 	-1  %  -1  %  12  %  20  %  -6 %-13%-7%-2%-1  %  6.4  %  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  5, speed  (jmit coefficientO,008125 (,ljarm/oifnraanerojaMM-pisteenan  

nopeus  (km/h)  keskirrr 	keskiarvo keskihajonta 	mediaani  

kaista  alle  61 	61-45 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 	96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero 	arvo 	ero 

itään, perus (ajon.)  
itään. oSuus (ajon.)  
l5nteen.  ohitus (ajon.)  
länteen, perus (ajon.)  
länteen,  (kl  (ajon)  

2 	36 
1 	2 
9 	26 
58 	98 

89 
12 
113 
228 

3 

219 
97 

321 
359 

7 

288 
208 
457 
342 

5 

141 
192 
188 
105 

4 

26 
58 
45 
27 
2 

	

76.5 	-2.2 

	

80.1 	-3.4 

	

76.7 	-54 

	

73.5 	2.0 

	

77.7 	4.2 

	

5.6 	-5.4 	77.5 	-1.5  

	

4.8 	-5.2 	80.0 	-4.0  

	

5.5 	-9.2 	77.5 	-6.5  

	

6.7 	-11.2 	72.5 	-2.5  

	

5.9 	-8.1 	77.5 	2.5  

itään (ajon)  3 	38 101 316 494 333 84 0 	0 0 78.0 	-2.9 5.6 	-5.2 	77.5 	-3.5  

itään)%(  0% 	3% 7% 23% 36% 24% 6% 0% 	0% 0%  

ero (itään)  -1  % 	1  %  2% 9% 13% 0% -12% -8% 	-3% -1  %  5.1  %  

länteen (aJon.)  67 	124 344 687 804 297 74 0 	0 0 75.1 	-1 5 6,4 	-10.8 	750 	-4.0  

länteen(%)  
ero (länteen)  

3% 	5% 
-3  % 	2  %  

14% 
6  %  

29% 
12  %  

34% 
12  %  

12% 
-8  %  

3% 
-11  %  

0% 	0% 
-7  % 	-2  %  

0%  
-1  %  6.3  % 
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NOPEUSRAJOITUSPARAMETRIN  VAIKUTUS  NOPEUKSIIN  JA 
N  ÖPE Iis HAJO NTOI  HIN  
Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  6, speed limit coefficientO.O1 01 25 (Eil 	eroja  LAM-p,sten a,voon)  

nopeus  (k1)  keskirn keskarvo 	keskhajora methaani  

kaista 	 alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero 	arvo 	ero arvo 	ero 

itäfl.  pens 	aioo.)  S 54 113 242 214 118 25 9 75 8 	-2.9 	6.4 	-4.6 75.0 	-40  

itn,  Ohitus (ajon.)  1 2 29 114 178 20 61 12 80.3 	-32 	5 5 	-4.5 80.0 	-4.0  

länteen. ohitus (ajon.)  13 96 180 335 316 166 57 6 75.7 	-6 4 	6 6 	-8 1 75 0 	-9.0  

l9nteerr, perus  (ajon  )  72 111 301 382 229 87 19 2 72.6 	1.1 	6.8 	-11.1 72.5 	-25  

länteen.  (kl  (ajoo.)  1 1 1 6 4 2 3 1 77.8 	4 3 	8 3 	-5,7 77 5 	2.5  

•SSan  (ajon )  0 56 142 356 392 328 86 21 0 0 77.8 	-3 1 	6.4 	-4.4 77.5 	-3.5  

t3àn(%)  1% 4% 10% 26% 28% 24% 6% 2% 0% 0%  
ero (itään)  -1  %  2  %  5  %  12  %  5 04  -1  %  -12  %  -7  %  -3  %  -1  %  4.8%  

lar4een  (ajon  )  86 208 482 723 549 255 79 9 0 0 74.2 	-2 4 	6 9 	-10 3 75 0 	-40  

larrteen(%)  4% 9% 20% 30% 23% 11% 3% 0% 0% 0%  
ero (länteen)  -2  %  5  %  12  %  13  % ^  -10  %  -1 1  %  -6  %  -2  %  -1  %  6.3  %  

Kaikki  ajorieuvotyypit, simulointi  7, speed limit coefficientO020125  
nopeus (ken/b) kaskrn 	keskiarvo 	kesk/bajonta  mediaan  

kaota  alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero 	arvo 	ero arvo 	ero 

ithãn, perus  (ajon.)  204 76 66 180 68 61 37 22 6 2 697 	-90 	12.9 	2.0 72.5 	-6.5 

1484.01-otus (ajon.)  32 34 64 163 126  liS  77 82 22 10 799 	-3.6 	10.2 	0.2 80.0 	-4,0  

länteen. oh/has (ajon.)  277 177 196 292 162 83 5.4 20 14 70.5 	-11.6 	10.4 	-4.3 700 -140  

lanteen, perus)ajon.)  569 153 114 141 41 21 12 8 1 60.8 	-10.7 	11.6 	-6.3 60.0 	-150  

anteen, jkl  (ajon.>  3 1 1 6 3 1 1 1 2 76.6 	3.1 	14.8 	0.8 75.0 	0,0  

Itään (ajon.)  236 110 130 343 194 176 114 104 28 12 74.8 	-6.1 	12.7 	1.9 75.0 	-60 

than)%) 16% 8% 9% 24% 13% 12% 8% 7% 2% 1%  
ero (itään)  15% 6% 4% 10%-10%-12%-10%-1%- 1  %  0,6  6.9%  
länteen (ajon,)  849 331 311 439 206 105 67 29 15 2 66.2 	-104 	120 	-5,2 650 -140  

lanteen)%)  36% 14% 13% 19% 9% 4% 3% 1% 1% 0%  
ero (länteen)  31  %  11  %  5% 2% -13% -16 %-11%-5%-2%- 1  %  9.6%  

Kaikki  ajoneuvotyypit. simulointi  8. speed limit coeffic(ent=0,01  0125 (Eroilla ta,'ko,tetaan  en/a  L4M-prsleen a,v050( 

NOP.RAJ.  85 km/h  nopeus (km/b) keskirn 	keskarvo 	keskthajonta medaani  

kasta alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero 	arvo 	ero arvo 	ero 

taan. perus  (ajon.)  12 68 120 154 286 106 35 11 75.8 	-29 	6.8 	-4.2 77,5 	-1.5 

than.  ohitus (aIon.)  16 5 19 93 185 192 80 30 81.1 	-2,4 	5.8 	-4.2 80.0 	-4.0  

länteen, Oh/laS (ajon.)  96 163 273 396 161 60 26 76.1 	-60 	7.0 	-7.7 775 	-6.5  

länteen, perus (ajon.)  72 139 271 289 299 94 15 6 72.6 	1.1 	7,2 	-107 72.5 	-25  

länteen,  kl  (ajon /  1 1 1 4 5 1 4 I 78 5 	5.0 	9 4 	-4.6 77 5 	2 5  
itään (ajon.)  28 73 139 247 471 298 115 41 0 0 78.1 	-2.8 	69 	-39 77.5 	-3.5  

itään(%)  2% 5% 10% 17% 33% 21% 8% 3% 0% 0%  
ero)itään)  1% 4% 5% 3% 10%-3%-10%-5%-3%-1  %  4,5%  
4nteen  (ajon  )  73 236 435 566 700 256 79 33 0 0 74 4 	-2 2 	7 4 	-9.8 75.0 	-4.0  

jänteenl%(  3% 10% 18% 24% 29% 11% 3% 1% 0% 0%  
ero (länteen)  -2% 7% 10% 7% 8 %-10%-11%-5%-2%-1  %  6.2%  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  9. speed  ((mit  coefficient=0,01  0125 (Emil/a  tarkoitetaan eroja  LAM-p/steen  arvoon) 

NOP.PAJ.  90 km/h  nopeus  (km/h)  keskim 	kesivarvo 	keskihajorita rneaaarv  

kaista  alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero 	arvo 	ero arvo 	ero 

jään, perus (ajon)  44 118 145 285 107 36 1 761 	-26 	6.9 	-4,1 77.5 	-1 5  

dan,  ohitus (ajon.)  8 25 80 205 190 83 14 80.8 	-2.7 	62 	-3.8 80.0 	-4.0  

länteen ohitus  (aloe.) 87 180 269 368 155 63 28 75.7 	-6.4 	7.6 	-7.1 77.5 	-6.5  

länteen, perus (ajon)  108 273 294 302 91 16 27 72.5 	1.0 	7.4 	10.5 72.5 	-25  
änteen.  kl  (ajon)  1 1 4 5 1 3 6 77.9 	4 4 	94 	-4.6 77.5 	2.5  
taän  (ajon)  0 52 143 225 490 297 119 15 0 0 78.2 	-27 	70 	-3.8 77.5 	-3.5  

itaan)%)  0% 4% 11% 17% 37% 22% 9% 1% 0% 0%  
ero (itään)  -1  %  2% 5% 3% 13% -2 %-9%-7%-3%- 1  %  4,8%  
länteen (ajon)  0 196 454 567 675 247 82 61 0 0 74.1 	-2.5 	77 	-95 75.0 	-4.0  

lanteen(%)  0% 9% 20% 25% 30% 11% 4% 3% 0% 0% 
no  (länteen)  -5% 5% 12% 8% 8% -9% -11  %  -4% -2% -1  %  6.5%  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  12, speed limit coefficient=0,015125 (&odlatarkoitetaanero/aLAM-psfeenan)  

nopeus (kriS/tt) keskirn 	keskiarvo 	keski1-ta)onta enediaan  

kasta alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero 	arvo 	ero arvo 	ero 

itäan. perus  (ajon.)  75 114 138 106 174 57 30 16 2 73.0 	-5,7 	9.5 	-1.5 75.0 	-4.0  

itään, ohltus )a(on.)  6 26 73 93 193 145 74 59 10 80.0 	-3.5 	8.1 	-1 9 80.0 	-4.0  

lanteen.  ohjus (ajon.)  68 170 259 175 347 128 44 39 5 74.2 	-7.9 	8.7 	-6.0 75.0 	-9.0  
länteen perus (ajon.)  262 248 239 139 133 64 11 8 1 67.5 	-4.0 	9.4 	-85 67.5 	-75  

länteen, jkl (ajon.)  1 3 1 7 3 1 2 1 76.1 	2.6 	10.6 	-3.4 75.0 	0.0  

tään  (ajon.)  81 140 211 199 367 242 104 75 12 0 76.4 	-4.5 	9.6 	-1.2 77.5 	-3.5  

täärr)%)  6% 10% 15% 14% 26% 17% 7% 5% 1% 0%  

ero (itään)  4% 8% 10% 0% 3% -8% -11  %  -3% -2% -1  %  4.9%  

länteen (ajon)  331 421 499 321 483 193 55 49 7 0 71.1 	-5.5 	9.7 	-7.5 70.0 	-90  

)anteen(%)  14% 18% 21% 14% 20% 8% 2% 2% 0% 0%  
ero (länteen)  9% 15% 13% -3  % -1%-12% -12°Io -5%-2%- 1  %  7,2%  

Kaikki  ajorleuvotyypit, simulointi  13, speed limit coeffictent=0,015125 (EroinafarkorefaanerojaLdM-ps(eeflurvoon) 

NOP.RAJ.  85  km/b  nopeus  (kilt/b) keskim 	keskarvo 	keskitrajonta 	mediaani  

kasta alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 8145 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero 	arvo 	ero arvo 	ero 

itään. perus (ajon.)  111 169 93 169 79 84 32 10 2 70.6 	-8.1 	9.9 	-11 72.5 	-6.5  

itään, ohitus (ajon.)  9 3,6 41 200 118 154 72 52 9 79.2 	-4.3 	8.2 	-1.8 77.5 	-6.5  

länteen. ohitus (ajon.)  139 267 206 263 185 114 35 27 6 71.3 	-10.8 	9.4 	-5.3 72.5 	-11.5  

länteen, perus (ajon.)  374 262 123 207 61 40 16 5 1 65.0 	-6.5 	9.7 	-8.2 65.0 	-10.0  

länteen.  (kl  (ajon.)  2 1 1 6 1 1 1 2 1 76.4 	2.9 	12.3 	-1.7 75.0 	0.0  

itään )ajon.)  120 205 134 369 197 238 104 62 11 0 747 	-6.2 	10.1 	-07 75.0 	-6.0  

itään(%)  8% 14% 9% 26% 14% 17% 7% 4% 1% 0%  

erO  (itään)  7% 13% 4% 12% -9% -8% -11% -4% -2% -1  %  7,1  %  

länteen (ajon)  515 550 330 476 247 155 52 34 8 0 683 	-8.3 	10.1 	-71 67.5 	-11.5  

länteen(%)  22% 23% 14% 20% 10% 7% 2% 1% 0% 0%  

ero (länteen)  16  %  20  %  6  %  3  %  -11  %  -14  %  -12  %  -5  %  -2  %  -1  %  9.0  % 
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NOPEUSRAJOITUSPARAMETRIN  VAIKUTUS NOPEUKSIIN  JA 
 NOPEUSHAJONTOIHIN  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  14, speed limit coefficient=0,015125 
NOP.RAJ.  90 km/h  nopeus  (km/h)  keskirn 	keskiarvo keskihajonta mediaani  

kaista  alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero arvo 	ero 
68.4 -10.3 10.5 	-0.4 70.0 	-9.0  Itään,  penis  (ajon.) 	183 	142 	88 	131 	101 	38 	26 	10 	2 

Itään, ohitus (ajon.>  56 78 67 123 157 103 83 33 13 76.3 	-7.2 10.1 	0.1 77.5 	-6.5  
länteen. ohitus (ajon.)  286 289 197 222 137 69 40 11 3 68.2 	.13.9 9.9 	-4.8 67.5 	-16.5  
länteen, perus (ajon.)  524 232 145 98 65 19 9 1 1 61.7 	-9.8 10.2 	-7.7 62.5 	-12.5  
läriteen,jkl(ajon.)  3 1 2 6 2 1 2 1 73.9 	0.4 11.9 	-2.1 75.0 	0.0  
itään (ajon.)  239 220 155 254 258 141 109 43 15 0 72.4 	-8.5 11.1 	0.3 72.5 	-8.5  
itään(%)  17% 15% 11% 18% 18% 10% 8% 3% 1% 0%  
-iro(itään)  15% 14% 6% 4% -5% -15% -10% -5% -2% -1% 7.7%  
länteen (ajon.)  813 522 344 326 204 89 51 12 5 0 65.3 	-11.3 10.6 	-6.6 65.0 	-14.0  
länteen(%)  34% 22% 15% 14% 9% 4% 2% 1% 0% 0%  
iro  (länteen)  29  %  19% 6  %  -3% -13  %  -17  %  -12  %  -6  %  -2  %  -1  %  10.8  %  

Kaikki  ajoneuvotyypit, simulointi  15, speed limit coefficient0,01 0125  (Erolla la,koitelaan eroja  LAM-p.sieen a'soon) 

Ic  0,90  ro  0,25  nopeus (kin/h) keskim 	keskiarvo keskihajonta medlaani  

kaista  alle  61 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100  yli  100  ero 	arvo 	ero arvo 	ero arvo 	ero 

Itään. perus (ajon.)  11 58 113 239 206 140 30 6 76.0 	-2.7 6.5 	-4.5 75.0 	-4.0  

itään, ohitus (ajon.)  1 16 77 207 202 62 12 81.0 	-2.5 4.9 	-5.1 80.0 	-4.0  
länteen. ohitus (ajon.)  16 70 131 361 339 157 42 10 76.1 	-6.0 6.3 	-8.4 75.0 	9.0  
länteen, perus (ajon.)  53 154 271 410 233 94 26 2 72.8 	1,3 6.8 	-11.1 72.5 	-2.5  
länteen. jkl (ajon.)  1 2 8 4 2 2 1 78.1 	4.6 6.9 	-7.1 77.5 	2.5  
Itään (ajon)  11 59 129 316 413 342 92 18 0 0 78.1 	-2.8 6.4 	-4,4 77.5 	-3.5  
itään(%)  1% 4% 9% 23% 30% 25% 7% 1% 0% 0%  
ero (itään)  -1  %  3% 4% 9% 7% 0% -11  %  -7% -3% -1  %  4.6%  
länteen (ajon.)  69 225 404 779 576 253 70 13 0 0 74,4 	-2.2 6.8 	-10.4 75.0 	-4.0  
länteen )%)  3% 9% 17% 33% 24% 11% 3% 1  %  0% 0%  
ero(länt.en)  -3% 6% 9% 16% 2% -10% 	-11% -6% -2% -1% 6.5%  
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VALO-OHJAUKSISEN LIITTYMÄN PURKAUTUMISLIIKENNEMÄÄRIÄ  

Valo-ohjauksisen liittymän  suoraan menevän kaistan jonosta purkautuvaa 
liikennettä  simuloitliri HUTSIM  4.21:n perusarvoiHa  ja  taulukossa  ilmoitetuilla 
säädetyillä (HUTSIM  4.21m)  arvoilla.  

HUTSIM  4.21:n  ja  HUTSIM 4.21m:n parametrien  arvoja. 
nopeusrajoitusparametri kiihvyysvakio 

HUTSIM4iI 	0003 010  
HUTSIM4.21m  0.010 0.05  ______ 

ak,,,(ha) ak,,fl(Ia) a,,(kaip) a,,(kapp) a,k(katp1) ak,,(katp2) a(katp3) 

HUTSIM4.21 	1.6 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1  
HUTSIM 4.21rn  1.6 1.0 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2  

a,(ha) a(Ia) a,,(kaip) a,,(kapp) a(katp1) a,,.(katp2) a(katp3) 

HUTS1M4.21 	2.2 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5  
HUTSIM4,21m  2.2 1.4 1.0 0.7 0.8 0.6 0.3  

d,,,(ha) d,,,(Ia) d jm(kaip) d,(kapp) d.,,(katp1) d,,(katp2) 	d..,(katp3) 
HUTSIM4.21 	1.9 1.2 1,7 1.5 1.5 1.5 1.5  
HUTSM4,21m  1.9 1.2 1.6 1.7 1.7 1.5 1.3  

d(ha) d(Ia) d,(kaip) d,,.(kapp) d(katp1) d,,.(katp2) d,(katp3) 

HUTSIM  4.21 	3.2 2.0 3.0 2.6 2.6 2.6 2.6  
HUTSiM  4,21m 3.2 2.0 3.0 2.8 2.8 2.6 2.4  

Purkautumisliikennemäärä  on  laskettu jonon neljännen  ja  kandeksannen 
ajoneuvon välisten keskimääräisten  bruttoaikavälien käänteisarvona.  Kunkin 

 nopeusrajoitusalueen purkautumisliikennemäärä  on 15  jonon 
 purkautumisliikennemäärän  keskiarvo.  Tarkastelutilanteessa  raskaiden 

ajoneuvojen osuus liikenteestä oli  9 %.  

Kun käytettiin kappaleessa  5.1.5  esitetyn taulukon  9  mukaista ajoneuvojen 
 tavoitenopeusjakaumaa,  saatiin  purkautumisliikennemäärille  eri 
 nopeusrajoituksilla  seuraavan taulukon  osoittamia  arvoja.  

Fi1  
Nopeusrajoitus  

50 km/h 	70 km/h 	80 km/h  
HUTSIM  4.21 	2014 	2060 	2082  
HUTSIM4.21m 	2022 	2027 	2039  

Kun ajoneuvojen  tavoitenopeudet  asetettiin täsmälleen  nopeusrajoituksen 
 (50/70/80 km/h) suuruisiksi,  saatiin  purkautumisliikennemäärille  seuraavan 

taulukon  osoittamia  arvoja.  

Tavoitenopeus 
 50 km/h 	70 km/h 	80 km/h  

HUTSIM  4.21 	1995 	2054 	2071  
HUTSIM4.21m 	1980 	2026 	2038  
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