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ESIPUHE

Tämä oppikirja on tarkoitettu Liikennevirran ominaisuudet -kurssin oppimateri-
aaliksi Teknillisessä korkeakoulussa. Kirja antaa perustiedot liikennevirran omi-
naisuuksista, liikennevirtateorioista ja -malleista sekä välityskyky- ja palveluta-
solaskelmista. Pääpaino on liikennevirran yleisten ominaisuuksien ja teorioiden
sekä kansainvälisesti käytettyjen laskentamenetelmien esittelyssä. Kirjassa esi-
tellään kuitenkin myös runsaasti suomalaisia tutkimustuloksia sekä uusimmat
kotimaiset liikenteen välityskyvyn ja palvelutason arviointimenetelmät.

Kirja on laadittu ensisijaisesti opetustarkoituksiin, minkä vuoksi lähdeviit-
tauksia on käytetty itse tekstissä vähän. Lukujen loppuun on koottu kirjallisuus-
viitteitä, joiden avulla lukija voi löytää käsitellyistä asioista tarkempaa tietoa.
Lukijan oletetaan hallitsevan liikennetekniikan ja todennäköisyyslaskennan pe-
rusteet sekä lukion matematiikan pitkän oppimäärän. Differentiaaliyhtälöiden al-
keiden tunteminen on eduksi.

Kirjan lopussa oleva hakemisto tarjoaa luettelon avainsanoista ja helpottaa
niiden löytämistä kirjasta. Sen lisäksi hakemisto auttaa lukijaa hahmottamaan
asiakokonaisuuksia ja tarjoaa opitun kertaukseen soveltuvan jäsentelyn käsitel-
lyistä asioista.Avainsanoja on myös merkitty tekstin marginaaleihin helpottamaan
asioiden löytämistä, jäsentämistä ja kertausta.

Teksti pohjautuu suurelta osin professori Matti Pursulan kehittämään luen-
tomateriaaliin, jonka professori Pursula ja DI Satu Innamaa muokkasivat ope-
tusmonisteeksi. Ma. professori Tapio Luttinen on täydentänyt ja ajantasaistanut
materiaalia sekä toimittanut sen oppikirjaksi. Joiltakin osin oppikirjaan valittu
lähestymistapa poikkeaa opetusmonisteesta. Tämä näkyy erityisesti stokastisten
mallien tarkastelussa. Lisäksi kaksikaistaisten teiden sekä valo-ohjauksettomien
ja valo-ohjauksisten liittymien laskentamenetelmät on uudistettu. Makroskoop-
pisen liikennevirtateorian havainnollistamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota,
koska aihe on liikennevirtateorian oppimisen kannalta keskeisessä roolissa. Kir-
jaan lisätyt pedagogiset elementit auttavat lukijaa kytkemään kirjassa esitetyt kä-
sitteet ja mallit omaan arkikokemukseensa ja tukevat erilaisia tapoja käyttää kirjaa
oppimateriaalina. Pedagogisia elementtejä kuvataan tarkemmin johdannossa.

Tekstin aiempia versioita on usean vuoden ajan käytetty opetusmonisteina,
joista on pyydetty opiskelijoiden kommentteja ja parannusehdotuksia. Tekstin
viimeistelyssä onkin ollut suurta apua opiskelijoiden antamasta palautteesta. DI
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Virpi Ojalan yksityiskohtaisten kommenttien johdosta teksti on nyt johdonmu-
kaisempaa ja sisältää vähemmän virheitä. Tekijät kiittävät kaikkia tekstin kehit-
tämiseen osallistuneita.

Liikennevirta ei toimi täydellisesti teorioiden ennustamalla tavalla. Täydelli-
nen ei – valitettavasti – ole tämä liikennevirtaa käsittelevä kirjakaan. Toivomme
saavamme ilmoituksia löytyneistä virheistä sekä parannusehdotuksia ja muuta
palautetta sähköpostilla osoitteeseen tapio.luttinen@tkk.fi.

Lisätietoa aihepiiristä löytyy Liikennevirran ominaisuudet -kurssin kotisivul-
ta (http://www.tkk.fi/Yksikot/Liikenne/Opinnot/145/). Siellä ylläpidetään myös
kirjan errata-sivua.

Otaniemessä 12. joulukuuta 2005

Tekijät



SISÄLTÖ

1 Johdanto 11
1.1 Liikennevirtateorian ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Liikennevirtateorian historiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Oppikirjan sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 Liikenteen vaihtelumuodot 23
2.1 Liikennemäärien vaihtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.1.1 Vaihtelun yleispiirteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.2 Liikennemäärän vaihtelukertoimet . . . . . . . . . . . . 30

2.2 Nopeusvaihtelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.1 Keskinopeudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.2 Maantieliikenteen nopeudet . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.3 Kaupunkiliikenteen nopeudet . . . . . . . . . . . . . . 42

2.3 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3 Makroskooppinen liikennevirtateoria 47
3.1 Staattiset liikennevirtamallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.1.1 Liikennevirran perusyhtälö . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.1.2 Perussuureiden väliset riippuvaisuudet . . . . . . . . . . 53
3.1.3 Peruskuvaajan muoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2 Kinemaattiset ja dynaamiset liikennevirtamallit . . . . . . . . . 69
3.2.1 Liikennevirran jatkuvuusyhtälö . . . . . . . . . . . . . 69
3.2.2 Kinemaattiset aallot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.2.3 Shokkiaallot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.2.4 Dynaamiset liikennevirtamallit . . . . . . . . . . . . . . 80
3.2.5 Mallien arviointia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.3 Liikenteen ruuhkautuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.3.1 Ruuhkautumisen syyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.3.2 Ruuhkan analysointi nettovirtausmallilla . . . . . . . . 88
3.3.3 Ruuhkan analysointi shokkiaaltomallilla . . . . . . . . . 95
3.3.4 Davidsonin malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101



6

3.3.5 Usean virtatilan mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.4 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.5 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4 Mikroskooppinen liikennevirtateoria 113
4.1 Yksittäisen ajoneuvon liikkuminen tiellä . . . . . . . . . . . . . 114
4.2 Turvallisen matkavälin malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.3 Klassiset auton seuraamismallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.4 Psykofyysiset auton seuraamismallit . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.5 Sääntöperusteiset auton seuraamismallit . . . . . . . . . . . . . 131

4.5.1 HUTSIM-malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.5.2 Sumeat mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.6 Mikroskooppisten ja makroskooppisten mallien välinen yhteys . 134
4.7 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.8 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

5 Stokastinen liikennevirtateoria 139
5.1 Liikennevirta satunnaisilmiönä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.2 Lukumääräjakaumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.2.1 Binomijakauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.2.2 Poisson-jakauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.3 Aikavälijakaumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.3.1 Aikavälijakaumien merkitys . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.3.2 Alkuaikavälit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.3.3 Aikavälijakaumien yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . 159
5.3.4 Geometrinen jakauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.3.5 Eksponenttijakauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.3.6 Muita jakaumia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5.3.7 Liikennevirtojen yhdistäminen . . . . . . . . . . . . . . 176

5.4 Nopeusjakaumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.4.1 Nopeusjakaumien väliset yhteydet . . . . . . . . . . . . 178
5.4.2 Normaalijakauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

5.5 Jonoutuminen tieliikenteessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
5.5.1 Liikkuvat jonot ja jonoprosentti . . . . . . . . . . . . . 184
5.5.2 Jonon keskipituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5.5.3 Jonoprosentin ja jonon keskipituuden välinen yhteys . . 188
5.5.4 Mittauksia liikennemäärän yhteydestä jonoprosenttiin . 188

5.6 Ohitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
5.6.1 Ohituksiin liittyvät peruskäsitteet . . . . . . . . . . . . 189
5.6.2 Ajoneuvon ohitustarve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190



7

5.6.3 Liikennevirran ohitustarve . . . . . . . . . . . . . . . . 192
5.6.4 Jonojen ja ohitusten yhteys . . . . . . . . . . . . . . . . 194

5.7 Jonoteoria liikennetekniikassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
5.7.1 Jonoteorian peruskäsitteet . . . . . . . . . . . . . . . . 195
5.7.2 Yleisiä riippuvaisuuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
5.7.3 Yhden palvelupisteen jonojärjestelmät . . . . . . . . . . 200
5.7.4 Usean palvelupisteen jonojärjestelmät . . . . . . . . . . 204

5.8 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.9 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

6 Palvelutasotarkastelut 209
6.1 Näkökulmia palvelutasoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
6.2 Palvelutasotarkastelujen hyödyntäminen . . . . . . . . . . . . . 212

6.2.1 Suunnittelun tasot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.2.2 Väylän liikennetekninen mitoitus . . . . . . . . . . . . . 214

6.3 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6.4 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

7 Tielinjan välityskyky ja palvelutaso 219
7.1 Kaksikaistaisten teiden linjaosuudet . . . . . . . . . . . . . . . 220

7.1.1 Liikennevirran ominaisuudet kaksikaistaisilla teillä . . . 220
7.1.2 Kaksikaistaisen tien välityskyky . . . . . . . . . . . . . 222
7.1.3 Palvelutaso kaksikaistaisella tiellä . . . . . . . . . . . . 224

7.2 Moottoriteiden linjaosuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
7.3 Ominaissuorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
7.4 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
7.5 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

8 Valo-ohjauksettoman liittymän välityskyky ja palvelutaso 237
8.1 Valo-ohjauksettoman liittymän toiminta . . . . . . . . . . . . . 238
8.2 Kriittinen aikaväli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

8.2.1 Kriittisen aikavälin estimoinnin ongelmat . . . . . . . . 241
8.2.2 Raffin menetelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
8.2.3 Suurimman uskottavuuden menetelmä . . . . . . . . . . 244

8.3 Välityskyvyn määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
8.3.1 Lähestymistapoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
8.3.2 Kriittisen aikavälin menetelmä . . . . . . . . . . . . . . 246
8.3.3 Konfliktitekniikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

8.4 Viipeiden määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
8.4.1 Jalankulkijan kadunylitys . . . . . . . . . . . . . . . . . 255



8

8.4.2 Ajoneuvojen viipeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
8.5 Laskelmien suorittaminen käytännössä . . . . . . . . . . . . . . 258

8.5.1 Valo-ohjauksettoman liittymän välityskyky . . . . . . . 258
8.5.2 Kiertoliittymän välityskyky . . . . . . . . . . . . . . . 262
8.5.3 Palvelutaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

8.6 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
8.7 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

9 Valo-ohjauksisen liittymän välityskyky ja palvelutaso 269
9.1 Valo-ohjauksisen liittymän toiminta . . . . . . . . . . . . . . . 270
9.2 Välityskyvyn määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
9.3 Ohjausviipeen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

9.3.1 Nestevirtausanalogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
9.3.2 Websterin viivelauseke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
9.3.3 Koordinaattimuunnosmenetelmä . . . . . . . . . . . . . 280

9.4 Palvelutaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
9.5 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
9.6 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

10 Palvelutasotarkastelujen erityiskysymyksiä 285
10.1 Moottoritien ramppiliittymä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
10.2 Moottoritien sekoittumisalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
10.3 Moottoritien pitkä ylä- tai alamäki . . . . . . . . . . . . . . . . 292
10.4 Kevyt liikenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

10.4.1 Palvelutasomittareita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
10.4.2 Jalkakäytävä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
10.4.3 Pyörätie ja -kaista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
10.4.4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä . . . . . . . . . . . . 296

10.5 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
10.6 Lisätietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

11 Simulointi liikennevirran tutkimusvälineenä 301
11.1 Simuloinnin käyttötarve ja hyödyt . . . . . . . . . . . . . . . . 302
11.2 Simuloinnin periaatteita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
11.3 Makroskooppinen simulointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
11.4 Mikroskooppinen simulointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

11.4.1 HUTSIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
11.4.2 Soluautomaatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

11.5 Simuloinnin kehityssuuntia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
11.6 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313



9

11.7 Kirjallisuutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

12 Liikennevirtateorian kehityssuuntia 315

I Liikennevirtateorian sanasto 317

II Käytetyt symbolit ja lyhenteet 323

Kirjallisuusluettelo 327

Hakemisto 341





1 JOHDANTO

Liikenne on tärkeä osa päivittäistä elämäämme. Tarpeittemme tyydyttämi-
seksi meidän on matkustettava ja kuljetettava tavaroita paikasta toiseen.
Monet liikenteen ilmiöt ovatkin tulleet meille tutuiksi. Tiettyinä aikoina kul-
kiessamme osaamme odottaa suurten liikennemäärien aiheuttamia ruuh-
kia, jolloin ajoneuvot liikkuvat tavallista hitaammin ja liittymiin kerääntyy
pitkiä jonoja. Toisinaan taas kohtaamme ilmiöitä, joita emme osaa selit-
tää. Liikenne saattaa jonoutua, hidastua ja jopa pysähtyä ilman mitään
näkyvää syytä.

Liikenneinsinöörin työlle arkikokemus ei anna riittävää pohjaa. Hänen
on kyettävä ennalta arvioimaan tulevia liikennetilanteita sekä väylien ja
liittymien toimivuutta näissä tilanteissa. Hänen tulee tuntea väylillä kulke-
van liikenteen vaihtelumuodot, peruslainalaisuudet sekä ruuhkautumisen
dynamiikka. Hänen on kyettävä arvioimaan väylien ja liittymien välitysky-
kyä sekä laskemaan liikenteen laatutasoa kuvaavia indikaattoreita. Ajoit-
tain hän tarkastelee suunnittelukohteen toimivuutta simuloinnin avulla.
Myös uusien liikenteen ajantasaisten ohjausjärjestelmien hyödyntäminen
edellyttää hyvää liikennevirran ominaisuuksien tuntemista.

Vaikka arkikokemus ei yksinään tarjoakaan riittävää pohjaa liiken-
neinsinöörin työlle, oman kokemuksen kriittinen pohdiskelu auttaa liiken-
nevirran ilmiöiden käsitteellistä ymmärtämistä. Tällöin myös teorioiden
ymmärtämiselle ja soveltamiselle muodostuu vahva perusta.

Avainkysymykset

• Mitä tarkoittaa liikennevirtateoria?

• Miten se on kehittynyt?

• Mitkä ovat sen tärkeimmät tiedonlähteet?

• Miten tämä oppikirja palvelee liikennevirran ominaisuuksien oppimista?



12 1 JOHDANTO

1.1 Liikennevirtateorian ala

Liikennevirralla tarkoitetaan liikenneväylällä tai kaistalla yhteen suuntaan kulke-
via liikenneyksiköitä (esim. ajoneuvoja tai jalankulkijoita). LiikennevirtateoriaLiikennevirta-

teoria on liikennevirran mallintamista eli liikennevirran ominaisuuksien matemaattista
kuvausta, jonka avulla voidaan laskea liikenteen sujuvuutta kuvaavia tunnuslu-
kuja.

Liikennevirtamallit voidaan luokitella tarkastelun yksityiskohtaisuuden pe-
rusteella. Mikroskooppiset mallit perustuvat yksittäisten liikenneyksiköiden tar-Mikroskooppiset

mallit kasteluun. Pääpaino on yleensä ajodynamiikan ja ajoneuvojen keskinäisen vuoro-
vaikutuksen kuvaamisessa. Makroskooppiset mallit kuvaavat väylän tai sen osanMakroskooppi-

set mallit liikennevirran keskimääräisiä ominaisuuksia sekä niiden muutoksia ajan ja pai-
kan suhteen. Makroskooppisilla malleilla voidaan tarkastella esimerkiksi ruuhka-
tilanteita. Näiden mallityyppien väliin sijoittuvissa mesoskooppisissa malleissaMesoskooppiset

mallit kuvataan ajoneuvojen välisiä vuorovaikutuksia, mutta tarkastelu tapahtuu ylei-
semmällä tasolla, perustuen esimerkiksi todennäköisyysjakaumiin.

Liikennevirtateorian työkaluina käytetään mm. todennäköisyyslaskentaa, jo-
nonoteoriaa, virtausmekaniikkaa ja simulointia. Palvelutasoa koskevissa tutki-
muksissa on erityisesti viime vuosina painottunut käyttäytymistieteellinen näkö-
kulma. Liikennevirtateoria on siten varsin monipuolinen tieteenala, joka auttaa
meitä ymmärtämään päivittäin liikenteessä kohtaamiamme ilmiöitä.

1.2 Liikennevirtateorian historiaa

Maailman suurkaupungeissa oli merkittäviä liikenneongelmia jo 1800-luvulla.
Liikennevirtaa alettiin kuitenkin matemaattisesti mallintaa vasta autoliikenteen
kasvun myötä. 1920-luvulla kehittiin liikenteen välityskyvyn laskentamalleja,
joiden lähtökohtana oli turvallinen aikaväli (ks. BPR 1950). Seuraavalla vuo-
sikymmenellä Greenshields (1935) antoi lähtökohdan makroskooppisten liiken-
nevirtamallien kehittämiselle esittämällä mallin liikennemäärän, keskinopeuden
ja liikennetiheyden keskinäisille riippuvaisuuksille. Seuraavana vuonna Adams
(1936) loi pohjan liikennevirran stokastistiselle mallintamiselle osoittamalla, et-
tä Poisson-jakauman avulla voidaan kuvata liikennemäärän satunnaisvaihtelua.
Adamsin artikkelin innoittamana Garwood (1940) sovelsi todennäköisyyslasken-
taa liikennetieto-ohjauksisten liikennevalojen analysointiin jo vuonna 1940.

Liikennevirran empiirisessä tutkimuksessa suuren pioneerityön teki amerik-
kalainen Normann (1942), jonka työn tuloksena vuonna 1950 julkaistiin ensim-
mäinen Highway Capacity Manual eli HCM (BPR 1950). Siinä määriteltiin kolmeHCM

välityskyvyn käsitettä.Välityskyky
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• Teoreettinen välityskyky oli suurin liikennemäärä joka saavutettiin, kun
kaikki ajoneuvot kulkivat samalla nopeudella ja minimietäisyyksillä. Yh-
den kaistan teoreettinen välityskyky oli 2000 ajon/h, mutta se saattoi esiin-
tyä vain hyvin lyhyillä tiejaksoilla.

• Mahdollinen välityskyky tarkoitti suurinta liikennemäärää, joka saattoi kul-
kea pitkillä tieosuuksilla ilman liittymiä.

• Käytännöllinen välityskyky salli kohtuullisen nopeuksien vaihtelun ja koh-
tuullisen vapauden ajoneuvojen välisestä vuorovaikutuksesta.

Vuoden 1963 kuuluisassa Buchananin raportissa (Her Majesty’s Stationery Office
1963) määriteltiin tien ympäristöllinen välityskyky Britannian kaupunkialueil-
le ottaen huomioon mm. jalankulkuliikenteelle aiheutuvat viivytykset, melu ja
päästöt. HCM:n toisessa laitoksessa (HRB 1965) vuonna 1965 välityskyvyn las-
kentamenetelmät olivat jo pitkälle kehittyneitä. Välityskyvyllä tarkoitettiin nyt
HCM:n ensimmäisen laitoksen ”mahdollista välityskykyä”. Käytännöllisen vä-
listyskyvyn sijaan vuoden 1965 HCM esitteli yhä käytössä olevan kuusitasoi-
sen (A–F) palvelutasoluokittelun. HCM:n kolmas laitos (TRB 1985) julkaistiin Palvelutaso

vuonna 1985 ja sitä seurasi useita päivityksiä. Menetelmät alkoivat laajeta useista
osista koostuvien liikennejärjestelmien analysointiin. Neljäs laitos, eli HCM2000
(TRB 2000), on vuodelta 2000. Monet HCM:n kahden viimeisen laitoksen me-
netelmistä edellyttävät käytännössä tietokonesovelluksen käyttöä.

1950-luvulla tapahtui merkittäviä edistysaskeleita myös liikennevirran teo- Teoreettinen
mallintaminenreettisessa mallintamisessa. Wardrop (1952) johti lausekkeen liikennevirran teo-

reettiselle ohitustarpeelle. Samassa artikkelissaWardrop esitti myös klassiset mal-
linsa liikenteen jakautumisesta verkolle. Lighthill & Whitham (1955) sekä Ric-
hards (1956) mallinsivat liikennevirtaa kinemaattisten aaltojen teorian avulla luo-
den pohjan liikennevirran muutosten tarkastelulle shokkiaaltojen avulla. Gene- Shokkiaallot

ral Motorsin tutkijat puolestaan kehittivät joukon auton seuraamismalleja, jois- Auton
seuraamismallitsa mallinnettiin jonossa ajavan auton reaktioita edellä ajavan auton nopeuden

muutoksiin. Liikennevirtateorian yhtenäisyyttä lujittivat sittemmin Gazis, Her-
man & Potts (1959) osoittamalla kinemaattisten aaltojen teorian taustalla olevien
makromallien ja General Motorsin tutkijoiden kehittämien mikromallien välisen
matemaattisen yhteyden.

Myös liittymien toiminnan analysointimenetelmät kehittyivät 1950-luvulla. Liittymät

Webster (1958) kehitti valo-ohjauksisten liittymien ajoituksen optimoinnin ja vii-
peiden arvioinnin menetelmät, jotka osittain ovat vieläkin käytössä. Samana vuon-
na ruotsalainen Nordqvist (1958) esitti valo-ohjauksettomien liittymien välitys-
kyvyn laskentakaavan, joka on käytössä vielä HCM:n nykyisessäkin laitoksessa.
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1960-luvulle tultaessa liikennevirtateorialle oli jo luotu vankka pohja, jonka
varaan uusien mallien kehittäminen on voitu rakentaa. Liikennevirtateorian his-
toriaa ovat lähemmin kuvanneet mm. Gazis (2002) ja Newell (2002). Highway
Capacity Manualin kehityshistoriasta ovat puolestaan kertoneet mm. May (1992)
ja Kittelson (2000).

Suomessa liikennevirtatutkimukset alkoivat 1960-luvulla. Wahlgren (1967)Suomalainen
tutkimus tutki ajonopeuksien riippuvaisuutta eri tekijöistä kaksikaistaisilla teillä, mutta

mittausaineistoa suurista liikennemääristä ei ollut saatavilla. Syyrakki (1968)
puolestaan tutki ohituksia ja jonoja kaksikaistaisilla teillä. 1970-luvun alussa
kaksikaistaisten teiden välityskykyä tutkivat Hevonoja(1971a, 1971b) ja Roine
(1972). Vuonna 1973 käyttöön otettujen nopeusrajoitusten vaikutuksia tutkivat
sekä Piirainen (1974) että erityisesti Salusjärvi (1981).

Suomennettu HCM (Tie- ja vesirakennushallitus 1971) oli liikenneväylien
toimivuustarkastelujen lähtökohtana, kunnes 1970-luvun lopussa käyttöön otet-
tiin ruotsalainen laskentamenetelmä (Statens vägverk 1977). Siihen pohjautu-
vaa, Suomen oloihin sovitettua Capcal-ohjelmaa (Tiensuunnittelutoimisto 1987,
Kehittämiskeskus 1991) on nykypäiviin saakka käytetty erityisesti liittymien toi-
mivuustarkasteluissa. Ruotsissa ohjelmasta on kehitetty edelleen uudempia ver-
sioita (Vägverket 1995). Vuoden 1985 HCM:sta on laadittu suomenkielinen ly-
hennelmä (Lyly 1990), jota on hyödynnetty erityisesti teiden linjaosuuksien palve-
lutasotarkasteluissa. Nykyisin palvelutasotarkasteluissa voidaan hyödyntää myös
Tiehallinnon IVAR-ohjelmistoa (Tiehallinto 2003).

Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa liikennevirran ominaisuu-
det ovat olleet yksi tutkimuksen painoala. Liikennelaboratoriossa on tutkit-
tu liikennevirran ominaisuuksia mm. kaksikaistaisilla teillä (Pursula & Sainio
1985), moottoriteillä (Pursula, Lyly & Enberg 1988, Innamaa 1997), moot-
toriliikenneteillä (Enberg & Pursula 1992, Huttunen 1994) ja ohituskaistateil-
lä (Enberg 1994, Tuovinen, Luttinen & Enberg 2004) sekä valo-ohjauksisissa
(Niittymäki & Pursula 1997) ja valo-ohjauksettomissa (Pursula, Hagring &
Niittymäki 1997, Koivisto 1999b) liittymissä. Liikennelaboratorio tutkii parhail-
laan liikennevirran ominaisuuksia uusilla tietyypeillä, mm. keskikaiteellisilla ohi-
tuskaistateillä ja kapeilla nelikaistaisilla teillä. Lisäksi liikennelaboratoriossa on
tutkittu liikennevirtateoriaan liittyen mm. viivytysprosentin (Pursula 1995a) ja
liikennevirran peruskuvaajan (Pursula 1998b) estimointia.

Helsingin yliopiston psykologian laitoksen liikennetutkimusyksikkö on teh-
nyt lukuisia liikennevirran ominaisuuksiin liittyviä tutkimuksia. Liikennevirran
ominaisuudet riippuvat mm. siitä, miten kuljettajat seuraavat edellä ajavaa ajoneu-
voa (Summala & Vierimaa 1980) tai hyödyntävät ohituskaistoja (Summala 1984)
tai leveitä kaistoja (Kaistinen, Laakso & Summala 1997). Liikenteen palvelutason
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kokeminen (Kiljunen & Summala 1996, Kiljunen & Summala 1998) on keskeistä
liikennevirtateorian psykologista tutkimusta.

Viime vuosina Luttinen on tutkinut välityskykyä ja palvelutasoa kaksikais-
taisilla teillä (Luttinen 2001), valo-ohjauksisissa liittymissä (Luttinen & Nevala
2002) ja valo-ohjauksettomissa liittymissä (Luttinen 2004). Nämä tutkimukset
ovat pohjana tässä julkaisussa esitetyille laskentamenetelmille.

Liikennevirran ominaisuuksista on laadittu Suomessa useita väitöskirjoja.
Wahlgren (1967) tutki keskinopeuksien riippuvaisuutta eri tekijöistä. Lylyn (1967)
väitöskirja tarkasteli liikenteen vaihtelumuotojen hyödyntämistä liikennelasken-
noissa. Kallberg (1980) laati mallin ohituksista kaksikaistaisilla teillä. Salusjärvi
(1981) selvitti nopeusrajoitusten vaikutuksia ajonopeuksiin sekä liikenneturval-
lisuuteen. Pasanen (1991) tutki ajoneuvojen ajonopeuksien vaikutusta jalankul-
kuonnettomuuksien onnettomuusriskiin ja onnettomuuden vakavuuteen. Luttinen
(1996) tutki ajoneuvojen aikavälien tilastollisia ominaisuuksia ja analyysimene-
telmiä. Kosonen (1999) on kehittänyt HUTSIM-ohjelman liikenteen simulointiin.
Niittymäki (2002) määritti kenttämittauksiin perustuen ajoneuvojen kinemaattisia
ominaisuuksia sekä ominaisvälityskyvyn perusarvoja liikennevaloissa ja kehitti
sumeaan logiikkaan perustuvaa valo-ohjausta.

Suomalaisella liikennevirtatutkimuksella on siten vankat perinteet. Tämä op-
pikirja kokoaa suomalaisen ja kansainvälisen liikennevirtatutkimuksen tärkeim-
mät tulokset liikennetekniikan opiskelijoiden käytettäväksi.

1.3 Oppikirjan sisältö

Kirjan tavoitteena on antaa lukijalle perustiedot tieliikenteen liikennevirran em- Tavoitteet

piirisistä ominaisuuksista ja liikennevirtateoriasta siten, että tietoja voidaan sovel-
taa liikenneinsinöörin tehtävissä ja tutkimustyössä. Tavoite on siis kaksijakoinen.
Teksti toimii käsikirjana, joka antaa liikenneinsinöörin tarvitsemat perustiedot
liikennevirran ominaisuuksista ja keskeisistä analyysityökaluista. Opiskelijalle
ja tutkijalle kirjassa esitetään laskentamenetelmien teoreettiset ja empiiriset pe-
rusteet. Teoreettisten mallien matemaattinen johtaminen kiinnittää mallit osaksi
liikennevirtateorian kokonaisuutta, osoittaa konkreettisesti menetelmien taustao-
letukset, sekä tutustuttaa lukijan niihin matemaattisiin menetelmiin, joita käyte-
tään alan tutkimusjulkaisuissa.

Kirja koostuu kolmesta osasta. Luvussa 2 esitetään empiiristä tietoa liiken- Kirjan rakenne

teen vaihtelumuodoista. Liikennevirtamallien perusteet esitetään luvuissa 3–5.
Luvuissa 6–11 selvitetään liikennevirtamallien soveltamista palvelutasotarkaste-
luihin ja liikenteen simulointiin.



16 1 JOHDANTO

Liikennevirtamallien käsittely aloitetaan makroskooppisilla malleilla, jotka
luovat pohjan teiden linjaosuuksien ja ruuhkatilanteiden analysoinnille. Makro-
mallien ymmärtäminen on välttämätöntä kaikessa liikennevirtateoriassa.

Mikroskooppisten mallien yhteydessä kuvataan ajodynamiikkaa ja auton seu-
raamismalleja sekä viimeksi mainittujen yhteyttä makroskooppisiin malleihin.
Mikroskooppiset liikennevirtamallit ovat perustana mikroskooppisille simuloin-
timalleille. Stokastinen liikennevirtateoria on esimerkki mesoskooppisesta liiken-
nevirran mallintamisesta. Se tarjoaa työkalut liittymien välityskyky- ja palvelu-
tasotarkasteluille sekä kaksikaistaisten teiden ohitusten ja jonoutumisen mallin-
tamiselle.

Välityskyky- ja palvelutasotarkasteluista esitellään sekä kansainvälisiä mene-
telmiä että uusimpiin suomalaisiin tutkimustuloksiin perustuvia laskentamenetel-
miä. Koska niistä on aiemmin julkaistu vain englanninkielisiä tutkimusraportteja,
menetelmiä kuvataan tässä yhteydessä tavallista yksityiskohtaisemmin. Lopuksi
luodaan yleiskatsaus jatkuvasti lisääntyviin simuloinnin mahdollisuuksiin liiken-
nevirran analysoinnissa.

Kirja tukee kokemuksellista oppimista, jota havainnollistaa M. C. Esherin li-Kokemuksellinen
oppiminen tografia Vapautus (kuva 1.1). Arkikokemus antaa kuvan alaosassa olevien kol-

mioiden tavoin karkeaa hahmoa liikennevirran ilmiöiden ymmärtämiselle. Ko-
kemusten kriittisen ja arvioivan pohdiskelun kautta käsitteet ja teoriat liittyvät
kokemusmaailmaamme ja saavat ymmärrettävän muodon (kuvassa lintu). Tämän
ymmärryksen ja harjoitusten avulla syntyy valmius – kuvan yläosan taivaalla
lentävien lintujen tavoin – soveltaa liikennevirtateorian käsitteitä ja menetelmiä.

Kokemuksellista oppimista tukevat pedagogiset elementit, jotka toistuvat kir-Pedagogiset
elementit jan luvuissa. Niiden alussa on kaksi johdantokappaletta ja avainkysymykset. Joh-

dantokappaleet sitovat käsiteltävän asian lukijan omaan kokemusmaailmaan ja
korostavat käsiteltävien asioiden merkitystä. Avainkysymykset havainnollistavat
käsiteltäviä asioita ja toivottavasti virittävät lukijassa kysymyksiä ja mielenkiin-
toa. Luvun lopussa on yhteenveto käsitellyistä asioista, lisätietoa alan kirjallisuu-
desta sekä harjoitustehtäviä, jotka auttavat esitetyn tiedon soveltamista ja syvem-
pää ymmärtämistä.

Lukujen sisällä on kysymyslaatikoita, jotka tunnistaa vasemman reunan kysy-
mysmerkistä. Tavoitteena on rohkaista lukijaa pohtimaan käsiteltävää asiaa oman
kokemuksensa ja mielikuvituksensa avulla. Esimerkit havainnollistavat yksityis-
kohtaisesti menetelmien soveltamista. Esimerkin ratkaisun päättyminen osoite-
taan symbolilla •. Lisäksi luvut sisältävät työkalukortteja ja tapauskortteja. Työ-
kalukortit on merkitty työkalusymbolilla ja ne syventävät luvussa esiteltyjä teo-
riaa ja menetelmiä. Tapauskortin symbolina on suurennuslasi. Tapauskorteissa
kuvataan esitettyjä käsitteitä ja teorioita havainnollistavia tarkasteluja.



1.3 Oppikirjan sisältö 17

Kuva 1.1: Vapautus. M. C. Esherin litografia vuodelta 1955 (Hofstadter 1979).
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Kirjan lopussa on liikennevirtateorian suppea sanasto sekä melko kattava ha-
kemisto. Hakemisto on laadittu paitsi helpottamaan asioiden löytämistä tekstistä,
myös tukemaan asioiden kertausta ja jäsentymistä. Tekstin jäsentymistä ja asioi-
den löytämistä on helpotettu myös marginaalimerkinnöillä. Tavoitteena on, että
lukija voi käyttää kirjaa monin vaihtoehtoisin tavoin sekä asiaan tutustumiseen,
tiedon hakemiseen että opitun kertaamiseen.

? 1) Mihin kohtaan liikennevirtateorian osaamisesi sijoittuu kuvassa 1.1? Miksi?
2) Kuvaile viisi erilaista tapaa käyttää kirjan hakemistoa opiskelusi tukena.

Tekstissä esitettyjä käsitteitä ja menetelmiä havainnollistetaan erityisesti
valtatiellä 4 Lahden ja Heinolan välillä kesällä 2003 tehdyillä mittauksilla (kuvaVt 4 välillä

Lahti–Heinola 1.2). Moottoriliikennetiellä Lahden ja Heinolan välillä oli vuodesta 1993 läh-
tien käytössä ohituskaistatie. Ohituskaistatien pituus oli noin 25 km ja sillä oli
seitsemän ohituskaistaa molempiin ajosuuntiin. Tie on myöhemmin parannettu
moottoritieksi.

Ohituskaistatie ruuhkautui kesäperjantain menoliikenteessä Vierumäen ete-
läpuolella usean tunnin ajaksi. Ruuhkan aiheuttajiksi oli suuren liikennemäärän
lisäksi epäilty pitkän ohituskaistan loppupäässä peruskaistalle palaavia ”kiilaa-
jia”, jotka saivat aikaan häiriöitä liikennevirtaan. Toinen epäily oli, että Vieru-
mäen eteläpuolella oleva noin 2 kilometrin pituinen ylämäki pudotti raskaan lii-
kenteen ajonopeudet alhaisiksi.Ylämäki oli yksikaistainen pohjoiseen päin, joten
ohittaminen ei ollut mahdollista ja vilkasliikenteisenä aikana vaikutus ulottui no-
peasti liikennevirrassa taaksepäin. Mittausten avulla osoitettiin, että ruuhkautumi-
nen johtui juuri ylämäen vaikutuksesta raskaan liikenteen nopeuksiin (Tuovinen
et al. 2004). Samalla saatiin runsaasti muuta tietoa tien liikennevirrasta. – Vertai-
lemalla erilaisia mittaustuloksia ja laskelmia samasta kohteesta lukija voi itsenäi-
sesti pohtia liikennevirran ilmiöiden välisiä yhteyksiä.

1.4 Lisätietoa

Liikennevirran ominaisuuksista on julkaistu lukuisia yleisesityksiä. Ne ovat kui-
tenkin yleensä luonteeltaan enemmän monografioita kuin oppikirjoja. Hoogen-
doorn & Bovy (2001) ovat esittäneet hyvän lyhyen yleiskatsauksen. Aiheesta
kiinnostunut lukija voi saada syventävää lisätietoa mm. seuraavista julkaisuista.

Uusi Highway Capacity Manual (TRB 2000) eli HCM2000 on luonnollisesti
alan keskeisin perusteos. Se sisältää runsaasti tietoa paitsi toimivuustarkasteluis-
ta myös liikennevirran ominaisuuksista väylien linjaosuuksilla sekä liittymissä.
Menetelmät on kuitenkin kehitetty vastaamaan amerikkalaisia olosuhteita.
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Kuva 1.2: Mittauspisteet valtatiellä 4 Lahden ja Heinolan välillä (Tuovinen et al. 2004).
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Mittaukset valtatiellä 4 Lahden ja Heinolan välillä

Sovellusesimerkkinä käytetään valtatiellä 4 Lahden ja Heinolan välillä kesällä 2003
tehtyä tutkimusta. Kyseinen tiejakso oli kesäviikonloppuisin Suomen valtatieverkon
pahin pullonkaula. Tavoitteena oli selvittää liikenteen ruuhkautumisen syyt ja kuvata
ruuhkautumisprosessia. Maastomittausmenetelminä käytettiin mm. rekisteritunnustut-
kimusta ja pistemittauksia.

Rekisteritunnustutkimus tehtiin videokuvaamalla molempien ajosuuntien liikennettä
kolmessa poikkileikkauksessa. Kamerapisteiden sijainti on esitetty kuvassa 1.2. Video-
kuvaukset tehtiin tiistaina 3. 6. noin klo 09.30–15.30 sekä perjantaina 13. 6. ja sunnun-
taina 15. 6. noin klo 13.30–21.30. Rekisteritunnustutkimuksella saatiin tietoja ajoneu-
vojen matkanopeuksista sekä ohitusmääristä.

Pistemittaukset toteutettiin kahtena perjantai-iltana: 29. 8. 2003 ja 5. 9. 2003. Ensim-
mäisenä perjantaina mittaus alkoi kello 15. Koska ruuhkautuminen alkoi juuri samaan
aikaan, seuraavana perjantaina mittaus aloitettiin jo kello 14. Mittaus kesti kello 22:een.
Ilmaisimien toimintahäiriöiden vuoksi jälkimmäisenä perjantaina saatiin ilmaisintieto-
ja vain kahdelta ilmaisimelta (H3 ja H4). Toinen näistä ilmaisimista (H4) vioittui kello
21 jälkeen.

Pohjoiseen suuntautuvan liikenteen pistemittauksissa käytettiin neljää päällysteeseen
kiinnitettyä HI-STAR -ilmaisinta. Ensimmäinen ilmaisin (H1) sijaitsi Lahdessa Ah-
tialan eritasoliittymän pohjoispuolella (kuva 1.2). Seuraava ilmaisin (H2) asennettiin
Seestan eritasoliittymän kohdalle. Kolmas ilmaisin (H3) oli Vierumäen eritasoliittymää
edeltävän ohituskielto-osuuden alussa. Neljäs ilmaisin (H4) oli Vierumäen eritasoliit-
tymän kohdalla, ohituskaistaosuuden alussa. Lisäksi vastaavilta ajanjaksoilta kerättiin
tietoa LAM-pisteestä 601, joka sijaitsi ohituskielto-osuudella HI-STAR -ilmaisimien
H3 ja H4 välissä. Jälkimmäiseltä mittauspäivältä saatiin siten tietoa ilmaisimilta H3 ja
H4 sekä LAM-pisteestä. Ilmaisimien väliset etäisyydet on esitetty oheisessa taulukossa.
Eritasoliittymissä ilmaisimet sijaitsivat ramppien välissä niin, että poistuva ja saapuva
liikenne eivät ylittäneet ilmaisimia.

Ilmaisin Etäisyys Etäisyys Sijainti
H1:stä (m) edellisestä (m)

H1 0 0 Ahtialan eritasoliittymästä pohjoiseen
H2 5 168 5 168 Seestan eritasoliittymä
H3 11 065 5 897 Yksikaistaisen osuuden alku

LAM 12 023 958 Yksikaistainen osuus
H4 13 980 1 957 Vierumäen eritasoliittymä

Tutkimuksen tulokset on raportoitu julkaisussa Tuovinen et al. (2004).
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Mayn (1990) Traffic Flow Fundamentals on pitkän elämäntyön liikennevir-
tateorian parissa tehneen amerikkalaisen tutkijan katsaus liikennevirran ominai-
suuksiin. Kirja painottaa enemmän empiiristen havaintojen ymmärtämistä kuin
matemaattista teoriaa. Työ painottuu amerikkalaiseen tapaan moottoriteiden tar-
kasteluun. Transportation Research Boardin julkaisema monografia Traffic Flow
Theory (Gerlough & Huber 1975) tarjoaa laajan katsauksen liikennevirtateorioi-
hin, mutta on auttamatta vanhentunut. Uudistettu monografia (Gartner, Messer &
Rathi 1997) on valmisteilla. Daganzon (1997) kirja Fundamentals of Transpor-
tation and Traffic Operations on selkeästi tarkoitettu oppikirjaksi, jonka vahvuus
on erityisesti makroskooppisen liikennevirtateorian esittelyssä. Vielä uudempi
oppikirja on Traffic Engineering (Roess, Prassas & McShane 2004), joka antaa
hyödyllistä tietoa HCM2000:n laskentamenetelmistä.

Yhdysvaltain ohella liikennevirtateorian toinen vahva maa on Saksa. HCM:n
saksalainen vastine on Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanla-
gen eli HBS2001 (FGSV 2001). Leutzbachin vahvasti teoriaan painottunut kirja
Einführung in die Theorie des Verkehrsflusses (Leutzbach 1972) on saatavana
myös englanninkielisenä uudistettuna laitoksena (Leutzbach 1988). Kirjassa ra-
joitutaan ainoastaan teiden linjaosuuksien tarkasteluun. Fyysikko Kerner (2004)
puolestaan hylkää perinteiset liikennevirtateoriat ja tarjoaa laajassa teoksessaan
The Physics of Traffic empiirisen lähestymistavan ruuhkautuneen moottoritielii-
kenteen ominaisuuksien kuvaamiseen.

Syvempää aihepiiriin perehtymistä helpottamaan ohessa on esitetty luettelo
keskeisistä liikennevirtateorian käsikirjoista niiden ilmestymisjärjestyksessä. Käsikirjat

1. Beckmann, McGuire & Winsten (1956): Studies in the Economics of Trans-
portation

2. Nordqvist (1958): Gators och vägars kapacitet

3. Greenshields, George, Guerin, Palmer & Underwood (1961): Quality and
Theory of Traffic Flow

4. Haight (1963): Mathematical Theories of Traffic Flow

5. Gerlough & Capelle (1964): An Introduction to Traffic Flow Theory

6. Road Research Laboratory (1965): Research on Road Traffic

7. Ashton (1966): The Theory of Road Traffic Flow

8. Drew (1968): Traffic Flow Theory and Control

9. Prigogine & Herman (1971): Kinetic Theory of Vehicular Traffic
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10. Gazis (1974): Traffic Science

11. Gerlough & Huber (1975): Traffic Flow Theory: A Monograph

12. Leutzbach (1988): Introduction to the Theory of Traffic Flow

13. May (1990): Traffic Flow Fundamentals

14. FGSV (1993): Zur Theorie des Straßenverkehrs

15. Daganzo (1997): Fundamentals of Transportation and Traffic Operations

16. Helbing (1997): Verkehrsdynamik

17. Gartner et al. (1997): Monograph on Traffic Flow Theory

18. Kerner (2004): The Physics of Traffic.

Hyvän kuvan liikennevirtateorian kehityksestä antaa myös noin kolmen vuo-Symposiumit

den välein järjestetty International Symposium on Traffic and Transportation
Theory (ISTTT). Ensimmäinen symposium (Herman 1961) järjestettiin vuon-
na 1959. Kuudestoista symposium (Mahmassani 2005) oli syksyllä 2005. Seitse-
mästoista symposium järjestetään Lontoossa kesällä 2007.

Välityskyky- ja palvelutasotarkasteluista on järjestetty neljä kansainvälistä
symposiumia (Brannolte 1991, Akçelik 1994, Rysgaard 1998, Brilon 2000b).
Viides symposium on kesällä 2006 Japanissa. Valo-ohjauksettomien liittymien
välityskykytutkimuksia on käsitelty kolmessa kansainvälisessä symposiumis-
sa (Brilon 1988, Brilon 1991, Kyte 1997). Kahdessa NordKap-seminaarissa
(Vägverket 1997, Lunds Universitet 1998) on jaettu pohjoismaista tutkimustietoa
liikenteen välityskyvystä.

Harjoitustehtäviä

1-1: Valitse edellä esitetystä kirjallisuusluettelosta joku kirjoittaja ja laadi Internetistä
löytämiesi tietojen perusteella hänestä lyhyt henkilöesittely.

1-2: Miten liikenneteoriasymposiumin (International Symposium on Traffic and Trans-
portation Theory) painopisteet ovat muuttuneet ajan kuluessa? Laadi symposium-
julkaisujen alkusanojen ja sisällysluettelojen perusteella kuvaus symposiumin his-
toriasta.
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Yhteiskunnan toiminnalla on oma rytminsä. Arkiaamuisin suurin osa ih-
misistä kulkee työhön tai kouluun ja palaa iltapäivällä kotiin. Viikonloput
ja juhlapyhät ovat suurimmalle osalle meistä vapaa-aikaa. Kesäviikon-
loppuisin monet matkustavat kesämökeilleen, missä he myös viettävät ke-
sälomaansa. Tärkeimpinä juhlapyhinä vieraillaan sukulaisten luona. Lii-
kennemäärät vaihtelevat tämän rytmin mukaisesti. Matkan tarkoitus, lii-
kennemäärät, väylän ominaisuudet sekä sää-, keli- ja valaistusolosuhteet
vaikuttavat myös kunkin tilanteen tavoitteellisiin ja mahdollisiin ajono-
peuksiin. Sekä liikennemäärillä että ajonopeuksilla on siis oma rytminsä.
Liikenteen rytmi on elämän rytmi.

Kun suunnittelija tuntee liikenteen vaihtelumuodot, hän kykenee aset-
tamaan oikeisiin mittasuhteisiin yksittäiset havainnot väylän liikenteelli-
sestä toimivuudesta. Liikenteen vaihtelumuodot onkin otettava huomioon
mm. liikenneväylien mitoituksessa ja toiminnallisessa analyysissa. Vaihte-
lua kuvaavien kertoimien avulla voidaan tiettynä aikana laskettu liikenne-
määrä muuntaa arvioksi halutun tilanteen liikennemäärästä. Liikenteen
vaihtelumuotojen tuntemus on perusedellytys mittaustulosten ja havainto-
jen merkityksen ymmärtämiselle sekä väylien liikennetekniselle mitoituk-
selle.

Avainkysymykset

• Millaista säännönmukaista vaihtelua liikennemäärissä on?

• Miten liikennelaskennoista ja keskimääräisistä liikennemääristä voidaan
arvioida halutun ajankohdan liikennemäärä?

• Kuinka tarkkoja laskennat ovat?

• Miten maanteiden ajonopeudet ovat kehittyneet?

• Miten ajonopeudet vaihtelevat tie- ja ajoneuvotyypeittäin sekä kelin mu-
kaan?
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2.1 Liikennemäärien vaihtelu

2.1.1 Vaihtelun yleispiirteet

Liikennemäärällä tarkoitetaan tietyn väylän kohdan ohittavien liikenneyksiköi-
den lukumäärää aikayksikössä. Liikennemäärä ilmoitetaan yleensä tuntiliikenne-
määränä (esim. ajon/h) tai vuorokausiliikennemääränä (esim. ajon/vrk).

Liikennemäärät vaihtelevat sekä ajallisesti että paikallisesti. Kuvassa 2.1
on esitetty Suomen pääteiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL)
vuonna 2003. Yli 10 000 ajon/vrk liikennemäärät rajoittuvat Helsingin metropo-
lialueelle ja muiden suurten kaupunkien läheisyyteen. Suurimmalla osalla pää-
tieverkkoa KVL on kuitenkin alle 1 500 ajon/vrk.

Moottoriteiden KVL oli vuonna 2003 keskimäärin noin 20 300 autoa/vrk ja
muiden kaksiajorataisten teiden noin 23 600 autoa/vrk. Moottoriliikenneteiden
KVL oli keskimäärin noin 11 000 autoa/vrk ja muiden kaksikaistaisten yleisten
teiden noin 900 autoa/vrk.

Säännöllisin väliajoin mitatut liikennemäärät muodostavat aikasarjan, jokaAikasarja

osoittaa mittauspaikan liikennemäärän ajan funktiona. Liikennemäärän vaihte-
lu voidaan jakaa kuvan 2.2 mukaisesti seuraaviin komponentteihin: yleiskehitys,
kausi-, viikonpäivä-, tunti- ja satunnaisvaihtelu. Koska vaihtelu kasvaa yleiske-
hityksen mukaisen liikennemäärän kasvaessa, aikasarjan komponenteilla on ker-
roinvaikutus. Niinpä tarkasteltavan väylän kohdan liikennemäärä qt tuntina t voi-
daan esittää aikasarjamallina

qt = Qy,t wt dt ht εt . (2.1)

Siinä Qy,t on ajankohdan t yleiskehitystä vastaava vuorokausiliikennemäärä, wt

on ajankohtaa t vastaavan viikon kausivaihtelukerroin, dt on kyseisen viikonpäi-
vän vaihtelukerroin, ht on tunnin t keskimääräinen osuus vuorokauden liikenne-
määrästä ja εt on tuntiliikenteen satunnaisvaihtelua kuvaava kerroin. Aikasarja-
malliin perustuvaa arvioita liikennemäärästä

q̂t = Qy,t wt dt ht (2.2)

kutsutaan liikennemäärän estimaatiksi. Lisäksi mm. liikkuvat juhlapyhät ja suuret
yleisötapahtumat aiheuttavat poikkeamia säännönmukaiseen vaihteluun.

?
Miksi liikenteen säännöllinen vaihtelu on verrannollista liikennemäärän tasoon?
Millä tavoin suurten yleisötapahtumien aiheuttama vaihtelu poikkeaa liikenteen
säännöllisestä vaihtelusta?
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Liikennemäärien vaihtelu valtateillä 4

Alla olevassa kuvassa (ylhäällä vasemmalla) on esitetty vuorokauden liikennemäärät
ja vuotuiset KVL:t valtatiellä 4 Vierumäen eteläpuolella (kuva 1.2 sivulla 19) vuosina
1999–2003. Liikennemäärät on laskettu molempiin suuntiin yhteensä.
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Suurimmat kesäviikkojen liiikennemäärät ovat yli kaksinkertaisia vuodenvaihteen hil-
jaisiin viikkoihin verrattuna. Koska kausivaihtelu on näin voimakasta suhteessa kes-
kivuorokausiliikenteeseen, yleiskehityksen mukaisen liikennemäärän olettaminen va-
kioksi (KVL) kunkin vuoden aikana ei aiheuta suurta virhettä kausivaihtelukertoimiin.

Kuvassa ylhäällä oikealla on esitetty liikennemäärien keskimääräinen kausivaihtelu
vuosina 1999–2003. Alhaalla vasemmalla on puolestaan keskimääräinen viikonpäivä-
vaihtelu. Valtatien merkitystä vapaa-ajan liikenteelle osoittaa se, että suurimmat liiken-
nemäärät esiintyvät kesäaikaan perjantaisin ja sunnuntaisin.

Kuvassa alhaalla oikealla on esitetty kunkin tunnin osuus vuorokausiliikenteestä lo-
kakuun keskiviikkona ja lauantaina sekä heinäkuun perjantaina. Käyrissä näkyy työ-,
asiointimatkojen ja vapaa-ajan matkojen vaikutus liikenteeseen.

Sekä tunti- että viikonpäivävaihtelu ovat erilaisia eri vuodenaikoina. Liikennemäärien
aikasarjan mallinnuksen tarkkuutta voidaankin parantaa ottamalla huomioon kausivaih-
telun vaikutus tunti- ja viikonpäivävaihteluun.
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KVL, autoja - ADT, vehicles

>10000 - over 10000

6001 - 9000

1500 - 6000

<1500

Kuva 2.1: Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät valta- ja kantateillä vuonna 2003
(Tiehallinto 2004).

Yleiskehitys tarkoittaa liikennemäärän keskimääräistä tasoa ilman vuotta ly-Yleiskehitys

hytkestoisempaa vaihtelua. Tarkastelujakso on tällöin useita vuosia. Yleiskehitys
voidaan arvioida vuorokausiliikennemäärän jatkuvana kehityksenä (yhtenäinen
käyrä kuvan 2.2 kuvaajassa 2) suodattamalla aikasarjasta vuotta lyhytkestoisempi
vaihtelu. Usein yleiskehitys kuitenkin ilmaistaan vuoden keskimääräisenä vuo-
rokausiliikennemääränä (katkoviiva kuvaajassa 2).

Liikennemäärien yleiskehitykseen vaikuttavat mm. maankäytön muutokset
sekä liikennesuoritteen kasvu, jonka taustalla on yleinen taloudellinen kehitys.
Kuvassa 2.3 on esitetty liikennesuoritteen kehitys yleisillä teillä viimeisten 30
vuoden aikana.
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Kuva 2.2: Liikennemäärän aikasarja ja sen komponentit.
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Kuva 2.3: Yleisten teiden liikennesuorite vuosina 1975–2004. (Lähde: Tiehallinto.)
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Kausivaihtelu (kuvaaja 3) tarkoittaa viikkojen liikennemäärien välisiä erojaKausivaihtelu

vuoden aikana. Kaupunkialueilla lomakaudet näkyvät pienempinä liikennemää-
rinä, kun taas yleisillä teillä (ks. sivu 25) tilanne on päinvastainen. Espoon vii-
kottaisissa liikennemäärissä (kuva 2.4) erottuu selvästi sekä kesälomakausi että
hiihtolomaviikko. Kuvassa on tarkasteltu viikon keskimääräistä arkivuorokausi-
liikennettä eli kunkin viikon normaalien arkipäivien (ma–to) vuorokausiliiken-
nemäärien keskiarvoa.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

viikko

Kuva 2.4: Viikon keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen (VKAVL) suhde viikon 37
VKAVL:een Espoon automaattisissa liikenteenlaskentapisteissä vuonna 2003 (Espoo
2004).

Myös kaupunkien jalankulkuliikenteen kausivaihtelussa (kuva 2.5) näkyy ke-
sälomakauden aiheuttama liikennemäärien aleneminen. Kesään osuu myös pol-
kupyöräliikenteen kausihuippu, sillä pyöräily on varsin sääherkkää. Polkupyörä-
liikenteen kausivaihtelu onkin selvästi voimakkaampaa kuin autoliikenteen. Poh-
joisessa (Oulussa) pyöräilijät ovat kuitenkin paremmin sopeutuneita talviolosuh-
teisiin kuin Etelä-Suomessa.

Liikenteen rytmi toistuu viikoittain likimain saman muotoisena viikonpäi-Viikonpäivä-
vaihtelu vävaihteluna, joka kuvaa viikon liikennemäärien jakautumista eri viikonpäiville

(kuvan 2.2 kuvaaja 4). Ajanjakso maanantaista torstaihin on suhteellisen homo-
geeninen, ja loppuviikon päivät poikkeavat siitä tuntuvasti (ks. kuva 2.6 ja sivu
25).

Liikenteen tuntivaihtelussa (kuvan 2.2 kuvaaja 5) näkyy aamu- ja iltaruuh-Tuntivaihtelu

kan aiheuttamat huiput sekä niiden väliin jäävät hiljaisemman liikenteen jaksot.
Taustalla on vuorokautisen työ-, lepo- ja vapaa-ajan vaihtelu. Vuorokauden suu-
rimman tuntiliikenteen (huipputuntiliikenteen) arvo on tavallisesti noin 10 pro-
senttia vuorokauden liikennemäärästä (ks. kuva 2.7 ja sivu 25). Asuntokaduilla ja
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Kuva 2.5: Jalankulku- ja polupyöräliikenteen kausivaihtelu. Oulun tiedot perustuvat lii-
kennelaskentoihin, Tampereen, Hämeenlinnan ja koko maan tiedot kyselyllä kartoitet-
tuun kulkumuotojakaumaan. Tampereen tiedot koskevat työmatkoja, Hämeenlinnan työ-
ja opiskelumatkoja sekä koko maan tiedot kaikkia matkoja. (Tiehallinto 1998)
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Kuva 2.6: Liikenteen viikonpäivävaihtelu Helsingin pääkatuverkolla vuonna 2001 (Läh-
de: Helsinki 2002).
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vähäliikenteisillä teillä suurin tuntiliikennemäärä voi olla jopa yli 20 prosenttia
vuorokausiliikenteestä.

Kuva 2.7: Liikenteen tuntivaihtelu (prosenttia vuorokausiliikenteestä) Helsingin pääka-
tuverkolla vuonna 2001 (Helsinki 2002).

Liikenteen tuntivaihteluille on ominaista, että iltahuipputunti on aamuhuip-
putuntia voimakkaampi. Lyhytaikaiset huiput saattavat kuitenkin olla suurempia
aamuisin. Pienissä kaupungeissa ja maaseudulla aamuhuipputuntia ei juurikaan
esiinny (vrt. sivu 25). Suurissa kaupungeissa kuvaajan huippu alkaa ruuhkautu-
misesta johtuen hieman madaltua ja leventyä.

Säännönmukaisen vaihtelun lisäksi liikkuvat juhlapyhät sekä urheilukilpailut,
näyttelyt ja muut suuret yleisötilaisuudet aiheuttavat tavallisuudesta poikkeavia,
mutta ennakoitavia liikennemäärien vaihteluita (kuva 2.8). Lisäksi liikennemää-
rissä esiintyy satunnaisvaihtelua, jossa ei ole ennakoitavissa olevaa säännönmu-Satunnais-

vaihtelu kaisuutta. Toisin sanoen aikasarjan satunnaiskomponentin historian avulla ei voi-
da ennustaa tulevaisuutta. Satunnaisvaihtelun mallintamista on kuvattu luvussa
5. Jos liikenne on laskettu tien koko poikkileikkauksessa, usein tarvitaan tietoa
myös liikenteen suuntajakaumasta (liikennemäärien jakautumisesta kulkusuun-
tien kesken) sekä ajoneuvokoostumuksesta (eri ajoneuvoluokkien suhteellisesta
osuudesta).

2.1.2 Liikennemäärän vaihtelukertoimet

Yleiskehityksen mukainen liikennemäärä Qy,t hetkellä t voidaan arvioida so-
vittamalla liikennemäärää kuvaavaan aikasarjaan käyrä, josta on suodatettu pois
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Kuva 2.8: Moottoriajoneuvojen saapumisaikojen jakaumat pääkaupunkiseudun urheilu-
tilaisuuksissa (Lähde: Beilinson 1981).

vuotta lyhyemmän ajan vaihtelu – esimerkiksi vuoden mittaisen liukuvan keskiar-
von avulla. Usein kuitenkin käytetään vuoden keskimääräistä vuorokausiliiken-
nemäärää (KVL, katso kuva 2.2 sivulla 27), jolloin yleiskehitys oletetaan koko
tarkasteluvuoden (j) aikana vakioksi (Qy,j ).

Keskimääräisen vuorokausiliikennemäärän vuotuista muutosta kuvaa yleis- Yleiskasvu-
kerroinkasvukerroin, eli kahden peräkkäisen vuoden keskimääräisten vuorokausiliiken-

nemäärien kasvukerroin

yj = Qy,j

Qy,j−1
. (2.3)

KVL:n kasvuprosentti on tällöin 100(yj − 1). Jos tarkasteluvuoden j ja lasken-
tavuoden i väli on useita vuosia, tarkasteluvuoden KVL saadaan laskentavuoden
KVL:n ja sen jälkeisten vuosien yleiskasvukertoimien tulona

Qy,j = Qy,i

j∏
k=i+1

yk. (2.4)

Kausivaihtelukerroin (w) osoittaa viikon keskimääräisen vuorokausiliiken- Kausivaihtelu-
kerrointeen (Qw) suhteellisen poikkeaman vuoden keskimääräisestä vuorokausiliiken-

nemäärästä (Qy)

w = Qw

Qy
. (2.5)
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Joskus kausivaihtelua tarkastellaan myös kuukausittain.
Viikottaista tai kuukausittaista vaihtelua yleispiirteisemmän kuvan kesäajan

liikennemääristä antaa kesän keskivuorokausiliikennemäärä (KKVL), eli kesä–
elokuun keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (Qs). Kesäajan ja koko vuo-
den keskimääräisten vuorokausiliikennemäärien suhdetta kutsutaan kesäliiken-Kesäliikenne-

kerroin nekertoimeksi

s = Qs

Qy
. (2.6)

Jos KVL ja kesäliikennekerroin tunnetaan, KKVL on Qs = Qys.
Kausivaihtelukertoimia vääristää hieman se, että yleiskasvukerroin (2.3) ei

ota huomioon liikennemäärän yleiskehitystä vuoden aikana (vrt. kuvaajan 2 yh-
tenäinen viiva kuvassa 2.2). Vääristymä voidaan välttää, jos yleiskehitys arvioi-
daan jatkuvana – esimerkiksi vuoden mittaisena liukuvana keskiarvona. Poik-
keamia kausivaihteluun aiheuttavat myös mm. sää ja liikkuvat juhlapyhät, kuten
pääsiäinen.

? Miksi yleiskehityksen kuvaus KVL:n avulla johtaa erilaisiin kausivaihteluker-
toimiin kuin yleiskehityksen kuvaus jatkuvana käyränä?

Vuorokautisten liikennemäärien vaihtelua viikon aikana kuvaa viikonpäivä-Viikonpäivä-
vaihtelukerroin vaihtelukerroin. Se lasketaan viikonpäivän keskivuorokausiliikenteen (Qd) ja ko-

ko viikon keskivuorokausiliikenteen (Qw) suhteena

d = Qd

Qw
. (2.7)

Yksittäisen vuorokauden (j) liikennemäärän (Qj) estimaatti (Q̂j ) saadaan siten
KVL:n sekä kausivaihtelu- ja viikonpäivävaihtelukertoimien avulla

Q̂j = Qywjdj , (2.8)

missä Qy on KVL, sekä wj ja dj ovat vuorokautta j kuvaavat kausi- ja viikon-
päivävaihtelukertoimet. Tällöin oletetaan, että viikonpäivävaihtelu tarkastellun
viikon aikana vastaa keskimääräistä viikonpaivävaihtelua. Kuitenkin erityisesti
kesän ja talven viikonpäivävaihtelut saattavat olla varsin erilaisia. Lisäksi liiken-
nemäärissä esiintyy satunnaisvaihtelua (vrt. lauseke 2.1 sivulla 24).

KVL- ja KKVL-arvojen rinnalla käytetään myös vuoden keskimääräistä ar-
kivuorokausiliikennemäärää (KAVL), joka tarkoittaa vuoden normaalien arkipäi-
vien (ma–to, ei juhlapyhiä eikä niiden aattoja) keskimääräistä liikennemäärää. Jos
da on normaalin arkipäivän vaihtelukerroin, eli arkiliikennekerroin, KAVL onArkiliikenne-

kerroin

Qa = Qyda. (2.9)
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Polkupyöräliikenteen vaihtelua on suositeltu kuvattavaksi KVL:n ja KKVL:n
lisäksi talven keskimääräisellä vuorokausiliikennemäärällä (TKVL) sekä huippu-
vuorokausiliikennemäärällä, joka vastaa vuoden viidenneksi suurinta vuorokausi-
liikennemäärää. Kertoimet määritellään neljälle eri vaihteluluokalle: työmatka-
liikenteelle, asiointiliikenteelle, sekaliikenteelle (työmatka- ja asiointiliikenne)
sekä ulkoiluliikenteelle.

Tuntivaihtelukerroin tarkoittaa tarkastellun tunnin (i) liikennemäärän (q, Tuntivaihtelu-
kerroinajon/h) keskimääräistä osuutta vuorokauden liikennemäärästä (Q, ajon/vrk)

hi = qi

Q
. (2.10)

Kerroin hi sekä osoittaa liikennemäärän tuntivaihtelun suuruuden että muuntaa
vuorokausiliikennemäärän tuntiliikennemääräksi. Vaihtelukerroin voidaan laskea
myös tuntiryhmän (esim. klo 13–17) aikana laskettujen liikenneyksiköiden mää-
rän osuutena vuorokausiliikennemäärästä, eli kyseisten tuntien tuntivaihteluker-
toimien summana, kuten jäljempänä osoitetaan.

Tuntivaihtelukertoimet tulee arvioida erikseen normaaleille arkipäiville (maa-
nantaista torstaihin), perjantaille, lauantaille sekä sunnuntaille. Lisäksi liikenne-
määrien tuntivaihtelu saattaa olla kesällä erilaista kuin talvella. Kun vuorokau-
den j vuorokausiliikennemäärä on estimoitu lausekkeen (2.8) avulla, kyseisen
vuorokauden tunnin i liikennemäärän estimaatti saadaan tuntivaihtelukertoimen
avulla.

q̂i,j = Q̂jhi. (2.11)

Liikennemäärissä on usein merkittävää minuuttivaihtelua, eli säännönmukais-
ta vaihtelua tunnin sisällä – erityisesti ruuhkahuippujen aikana. Liikenteen toimi-
vuustarkastelut perustuvatkin yleensä huipputunnin vilkkaimman neljänneksen
liikennemäärään. Se saadaan jakamalla huipputunnin liikennemäärä (q) huippu- Huipputunti-

kerrointuntikertoimella (h15), joka siis tarkoittaa huipputunnin tuntiliikennemäärän suh-
detta huipputunnin vilkkaimman neljänneksen tuntiliikennemäärään

h15 =
∑4

i=1 ni

4nmax
= q

4nmax
. (2.12)

Lausekkeessa ni on huipputunnin i:nnen neljänneksen liikenneyksiköiden määrä,
ja nmax on liikenneyksiköiden määrä tunnin vilkkaimman neljänneksen aikana.

Jos liikennelaskentoja on tehty useana ajankohtana, tiedot on yhdistettävä. Laskentojen
yhdistäminenMerkitään n:n tunnin aikana laskettuja liikennemääriä symboleilla q1, q2, . . . , qn.

Vastaavat tuntivaihtelukertoimet ovat h1, h2, . . . , hn. Tarkastellun vuorokauden
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liikennemäärä voidaan arvioida jakamalla laskenta-ajan ajoneuvomäärä laskenta-
ajan osuudella koko vuorokauden vuorokausiliikennemäärästä

Q =
∑n

i=1 qi∑n
i=1 qi

Q

=
∑n

i=1 qi∑n
i=1

qi

Q

≈
∑n

i=1 qi∑n
i=1 hi

. (2.13)

Lyhytaikaiset laskennat yhdistetään siis jakamalla laskentatulosten summa tunti-
vaihtelukertoimien summalla.

Usein vaihtelukertoimet on määritetty eri paikassa tai eri aikaan kuin ar-
vioitava liikennetilanne. Liikennemääräarvion tarkkuuteen vaikuttaakin se, kuin-
ka paljon vaihtelukertoimet poikkeavat tarkastellun kohteen ja ajan liikenteen
vaihtelumuodoista. Lisäksi arvion tarkkuuteen vaikuttaa liikennemäärien satun-
naisvaihtelu (ks. sivu 35). Satunnaisvaihtelusta johtuen eri aikoina suoritettujen
laskentojen erot eivät välttämättä kerro tapahtuneesta kehityksestä. Muutosten
tilastollinen merkitsevyys on testattava erikseen.

Esimerkki 2.1 (Keskimääräinen vuorokausiliikenne)
Etelä-Suomessa olevassa kantatien poikkileikkauksessa on suoritettu seuraavat liikenne-
laskennat:

• Ke 8.3. klo 13–17 havaittu n = 950 moottoriajoneuvoa

• Ti 3.8. klo 6–12 havaittu n = 1 316 moottoriajoneuvoa

Määritä laskentakohdan KVL ja KKVL, kun tarvittavat kertoimet on annettu alla olevassa
taulukossa. Lisäksi kesäliikennekerroin on s = 1,23.

Pvm Klo h d w hdw n

Ke 26.3. 13–17 0,302 1,04 0,86 0,270 950
Ti 3.8. 6–12 0,315 0,92 1,25 0,362 1316

Ratkaisu. Vuoden keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi voidaan arvioida Q̂y =∑
n/

∑
(hdw). Kertoimet on esitetty yllä olevassa taulukossa. Tulojen hdw summa on

0,270 + 0,362 = 0,632 ja laskettujen ajoneuvojen summa on 950 + 1 316 = 2 266.
KVL:n estimaatti on Q̂y = 2 266/0,632 = 3 586 ajon/vrk ≈ 3 600 ajon/vrk, ja KKVL:n
estimaatti on Q̂s = sQ̂y = 1,23× 3 586 ajon/vrk = 4 411 ajon/vrk ≈ 4 400 ajon/vrk. •
Esimerkki 2.2 (Kesäperjantain huipputuntiliikenne)
Elokuun puolivälissä arkipäivänä klo 14–18 suoritetussa liikennelaskennassa saatiin
Etelä-Suomessa sijaitsevan valtatien liikennemääräksi 3 262 ajon/4 h. Tuntivaihteluker-
toimet (kyseisen tunnin osuus vuorokauden liikennemäärästä) ovat Etelä-Suomen valta-
ja kantateillä oheisen taulukon mukaisia. Viikonpäivävaihtelukerroin ko. teillä on arkipäi-
vinä 0,92 ja kesäperjantaisin 1,20. Kausivaihtelukerroin on 1,30 ja kesäliikennekerroin
1,23.
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Liikennelaskentojen tarkkuus

Lyhytaikaisten laskentojen avulla arvioitu liikennemäärä on todellisen liikennemäärän
q estimaatti, joka on aina epätarkka. Koska liikennemäärien satunnaisvaihtelu usein
noudattaa likimäärin Poisson-jakaumaa, laskenta-aikana τ saapuvien liikenneyksiköi-
den lukumäärän n odotusarvo E[n] = qτ ja varianssi var(n) ovat yhtä suuret. Lyhyt-
aikaisten laskentojen suhteellinen keskihajonta

δ =
√

var(n)

E[n]
=
√

qτ

qτ
= 1√

qτ

pienenee lasketun liikenneyksikkömäärän kasvaessa oheisen kuvan mukaisesti.
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siköiden määrällä on laskentatarkkuuteen suurempi merkitys kuin laskennan kestolla.
Satunnaisvaihtelusta aiheutuvan suhteellisen poikkeaman varmuusvälit ovat oheisen
kuvan mukaisia.
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Viikonpäivä Klo Osuus vrk:n
liikennemäärästä (%)

Arki 14–15 6,0
15–16 8,1
16–17 8,9
17–18 7,4

Perjantai 17–18 10,0

Mikä on tien KVL, KKVL sekä kesäperjantain huipputuntiliikenne (noin klo 17–18)?
Ratkaisu. Vuoden keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi voidaan arvioida on Q̂y =
q/(hdw). Mittausjakson keskimääräinen liikennemäärä q = 3 262 ajon/4 h on annettu.
Tuntivaihtelukerroin saadaan yhdistämällä yksittäisten tuntien tuntivaihtelukertoimeth =
6,0 %+8,1 %+8,9 %+7,4 % = 30,4 % = 0,304.Viikonpäivävaihtelukerroin d = 0,92
ja kausivaihtelukerroin w = 1,30 ovat annettuja. Tällöin KVL:n estimaatiksi saadaan
Q̂y = 3 262/(0,304× 0,92× 1,30) = 8 972 ajon/vrk ≈ 9 000 ajon/vrk.

Kesän keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi voidaan arvioida on Q̂s = sQ̂y. Kos-
ka kesäliikennekerroin on s = 1,23, KKVL:n estimaatiksi saadaan Q̂s = 1,23×8 972 =
11 036 ajon/vrk eli noin 11 000 ajon/vrk. Kun perjantaina kello 17–18 h = 0,10 ja kesä-
perjantaina d = 1,20, kesäperjantain huipputuntiliikenteen estimaatti on q̂ = hdQ̂s =
0,10× 1,20× 11 036 = 1 324 ajon/h eli noin 1 300 ajon/h. •

?
Miksi edellisissä esimerkeissä laskettuja liikennemääriä kutsutaan estimaateik-
si? Millaisia epävarmuustekijöitä niihin sisältyy, ja miten estimaattien tarkkuutta
voitaisiin parantaa?

2.2 Nopeusvaihtelut

2.2.1 Keskinopeudet

Liikenneyksikön nopeus tarkoittaa sen aikayksikössä kulkemaa etäisyyttä – eli
matkan pituuden ja matka-ajan osamäärää. Nopeus voidaan mitata joko hetkel-
lisenä nopeutena tai matkanopeutena. Mittaus voi tapahtua joko yhdessä mit-
tauspisteessä (esim. tutkan tai ilmaisinsilmukkaparin avulla), peräkkäin otetuista
ilmakuvista tai kahden mittauspisteen välisen matkan kulkemiseen käytetyn ajan
avulla. Kussakin tapauksessa nopeuksien jakaumasta muodostuu hieman erilai-
nen (ks. sivu 38).

Pistenopeuksien jakauma eli nopeuksien aikajakauma on tarkasteluaikana
mittauspisteen sivuuttaneiden liikenneyksiköiden hetkellisten nopeuksien jakau-
ma. Jakauman aritmeettinen keskiarvo on keskimääräinen pistenopeus eli aika-Keskimääräinen

pistenopeus jakauman keskinopeus. Sitä kutsutaan myös liikennemäärän keskinopeudeksi.
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Tarkasteltavalla väylän osalla tietyllä hetkellä kulkevien liikenneyksiköiden
nopeuksien jakaumaa kutsutaan nopeuksien matkajakaumaksi. Näiden nopeuk-
sien aritmeettinen keskiarvo on nimeltään matkajakauman keskinopeus eli liiken- Matkajakauman

keskinopeusnetiheyden keskinopeus.

Matkanopeus on liikenneyksikön tarkasteltavalla väylän osalla kulkeman etäi-
syyden ja siihen käytetyn ajan osamäärä. Keskimääräinen matkanopeus on lii- Keskimääräinen

matkanopeuskenneyksiköiden väylän osalla tarkasteluaikana kulkemien etäisyyksien summa
jaettuna matka-aikojen summalla. Koska matkajakauman keskinopeus on tarkas-
teltavalla väylän osalla mitattujen nopeuksien hetkellinen keskiarvo, sitä voidaan
pitää hyvänä keskimääräisen matkanopeuden estimaattina.

?
Miksi keskimääräistä matkanopeutta ei lasketa matkanopeuksien aritmeettisena
keskiarvona? Havainnollista asiaa tehtävän 2-5 (sivu 46) kaltaisella yksinkertai-
sella esimerkillä.

Maantieliikenne oletetaan yleensä suhteellisen homogeeniseksi, jolloin piste-
nopeus riittää kuvaamaan liikennevirran nopeustasoa. Kaupunkiliikenne taas on
häiriintyneempää – liikennettä on paljon ja se pysähtelee liikennevaloissa – joten
pistenopeus ei anna liikennetilanteesta riittävää kuvaa. Kaupunkiliikenteen suju-
vuuden mittarina käytetäänkin usein keskimääräistä matkanopeutta. Liikennevir-
tateoriassa keskinopeudella tarkoitetaan yleensä keskimääräistä matkanopeutta.

Koska ajoneuvojen nopeudet vaihtelevat, myös eri aikoina mitatuissa keskino-
peuksissa on vaihtelua, vaikka todellisessa nopeustasossa ei olisikaan tapahtunut
muutoksia. Mitattujen keskinopeuksien poikkeamat todellisista keskinopeuksista
ovat sitä pienempiä, mitä suurempi on mitattu otos ja mitä pienempi on ajoneu-
vojen nopeuksien keskihajonta. Havaittujen keskinopeusmuutosten tilastollinen
merkitsevyys on syytä testata varsinkin silloin, kun muutoksen ovat vähäisiä tai
mittaukset ovat perustuneet pieneen aineistoon.

2.2.2 Maantieliikenteen nopeudet

Nopeuksien vaihtelussa on havaittavissa samanlaiset komponentit kuin liiken-
nemäärien vaihtelussa: yleiskehitys sekä kausi-, viikonpäivä-, tunti-, minuutti-
ja satunnaisvaihtelut. Talvinopeudet ovat Suomessa selkeästi alhaisempia kuin
kesänopeudet, mikä johtuu sekä alhaisemmista talvinopeusrajoituksista että huo-
nommista ajo-olosuhteista. Viikonpäivä- ja tuntivaihtelut ovat liikennemäärien
vaihtelun kaltaista, mutta nopeuksien vaihtelu tapahtuu toiseen suuntaan (liiken-
nemäärän kasvaessa nopeudet alenevat). Lisäksi nopeudet laskevat voimakkaasti
vasta, kun liikenne alkaa ruuhkautua.
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Keskinopeuksien väliset yhteydet

Aikana (0, t] paikassa x mitattujen pistenopeuksien vi(x) aritmeettinen keskiarvo, eli
keskimääräinen pistenopeus, on

v̄p = 1

n

n∑
i=1

vi(x).

Keskimääräinen matkanopeus on liikenneyksiköiden väylän osalla tarkasteluaikana
kulkemien etäisyyksien L summa jaettuna matka-aikojen ti summalla

v̄ = nL∑n
i=1 ti

.

Oletetaan, että kunkin pisteessä x havaitun liikenneyksikön nopeus vi säilyy vakiona
koko tarkasteltavan etäisyyden L. Tällöin matka-aika on ti = L

vi
, ja keskimääräinen

matkanopeus on

v̄ = nL∑n
i=1 ti

= nL∑n
i=1

L
vi

= 1
1
n

∑n
i=1

1
vi

,

eli pistenopeuksien harmoninen keskiarvo. Koska matkajakauman keskinopeus on tar-
kasteltavalla väylän osalla mitattujen nopeuksien hetkellinen keskiarvo, sitä voidaan
pitää hyvänä keskimääräisen matkanopeuden estimaattina.

Erot nopeuskeskiarvoissa johtuvat siitä, että nopeat liikenneyksiköt sivuuttavat mittaus-
pisteen (x) useammin kuin hitaat, kuten voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä.
Tarkastellaan kahta ajoneuvoa, jotka kiertävät ympyrän muotoista rataa vakionopeuk-
silla 50 km/h ja 100 km/h. Kun tarkasteluaika on pitkä, voidaan olettaa, että hidas
ajoneuvo ylittää mittauspisteen k kertaa ja nopea ajoneuvo 2k kertaa. Keskimääräinen
pistenopeus on tällöin

v̄p = 50k + 100× 2k

3k
= 250

3
= 83,3 km/h.

Koska molemmat ajoneuvot ovat koko ajan kilparadalla, matkajakauman keskinopeus
on kaikilla ajan (t) arvoilla

v̄m(t) = 50+ 100

2
= 75 km/h.

Jos radan pituus on L, hitaan ajoneuvon kulkema etäisyys on kL ja nopean ajoneuvon
2kL. Matka-aika, eli tarkasteluaika, voidaan esittää hitaalle ajoneuvolle muodossa kL

50
ja nopealle ajoneuvolle muodossa 2kL

100 . Keskimääräinen matkanopeus on siten

v̄ = 3 kL

kL
50 + 2 kL

100

= 3
2

50

= 75 km/h.

Tulos on sama kuin matkajakauman keskinopeus.
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Maantieliikenteen keskinopeuksien yleiskehitystä on tarkasteltu kuvassa 2.9.
Vuoteen 1973 saakka maanteillä ei ollut nopeusrajoituksia. Kuvassa esitetyt vuo-
den 1973 jälkeiset keskinopeudet on mitattu teillä, joiden nopeusrajoitus on ollut
100 km/h. Vuodesta 1992 lähtien keskinopeudet on arvioitu liikenteen automaat-
tisista mittauspisteistä, eli LAM-pisteistä kerätyistä tiedoista. Keskinopeudet ovat
jälleen saavuttaneet saman tason kuin 1970-luvun alussa. Nopeuksien keskiha-
jonta on kuitenkin laskenut lähes 20 km/h:sta noin 10 km/h:iin. Tämä on joh-
tunut sekä tiestön että ajoneuvokannan kehittymisestä. Raskaiden ajoneuvojen
alhaisemmat nopeudet johtuvat sekä ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista että
pienemmästä teho-painosuhteesta.

Kuva 2.9: Keskinopeuksien yleiskehitys yksiajorataisilla teillä, joilla on 100 km/h no-
peusrajoitus. Huomaa ajoneuvoluokituksen muuttuminen vuonna 1992. (Kangas &
Prokkola 2003)

Yleisten teiden keskimääräisten pistenopeuksien kausivaihtelu on esitetty ku-
vassa 2.10. Kesäkuukausien ja talvikuukausien välillä on selvä ero, joka selittyy
pääosin talvinopeusrajoituksilla ja talviajan huonommilla ajokeleillä.

Kuvassa 2.11 on esimerkki kelin vaikutuksesta ajoneuvojen nopeuksiin pää-
teillä. Tuulista talvisäätä lukuun ottamatta sää- ja keliolosuhteet ovat vaikuttaneet
nopeuteen voimakkaammin sellaisilla teillä, joilla on talvirajoitus 80 km/h, kuin
sellaisilla teillä, joilla on kiinteä 80 km/h nopeusrajoitus.
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Kuva 2.10: Nopeuksien kuukausivaihtelu pääteillä eri nopeusrajoitusalueilla vuonna
2003. T-kirjain tarkoittaa talvinopeusrajoitusta. (Lähde: Tiehallinto).
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Kuva 2.11: Henkilö- ja pakettiautojen keskinopeuden muutos kuivaan keliin verrattuna
talven eri keleillä 80 km/h -nopeusrajoitusalueella. (Lähde: Estlander 1995).
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Liikennemäärät ja keskinopeudet valtatiellä 4

Oheisessa kuvassa näkyy pohjoiseen suuntautuvan liikenteen liikennemäärän vaihte-
lu perjantaina 5. 9. 2003 valtatiellä 4. Mittauspisteen (LAM 601) sijainti Vierumäen
eteläpuolella näkyy kuvassa 1.2 sivulla 19.
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Puolen päivän jälkeen liikennemäärä alkoi viikonlopun menoliikenteen myötä kasvaa
nopeasti ja saavutti noin 1 600 ajon/h hieman kello 15:n jälkeen. Sen jälkeen liikenne-
määrä laski tasolle 1 000–1 300 ajon/h. Kello 20 jälkeen viikonlopun menoliikenteen
vilkkain vaihe päättyi ja liikennemäärä alkoi laskea nopeasti.

Keskinopeudet laskivat aluksi hieman liikennemäärän kasvaessa. Kello 15 jälkeinen
voimakas nopeustason lasku osoittaa, että kaista oli ruuhkautunut aina hieman yli kello
20:een saakka. Liikennemäärän kuvaaja yllä on siten osittain harhaan johtava.
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Ruuhkan alussa liikenteen kysyntä oli suurempi kuin välityskyvyn rajoittama liikenne-
määrä. Ruuhkan lopussa kysyntä oli sen sijaan alhaisempaa kuin mittauspisteen ylittävä
liikennemäärä, jota ruuhka oli viivyttänyt. Yhden mittauspisteen liikennemäärät eivät
siten anna riittävää tietoa esimerkiksi tien parantamisen liikenneteknistä mitoitusta var-
ten. Ruuhkatilannetta on analysoitava tarkemmin.
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2.2.3 Kaupunkiliikenteen nopeudet

Kaupunkiliikenteen nopeudet ovat alhaisimmillaan aamu- ja iltahuipputuntien
aikana. Kuvassa 2.12 on esimerkkinä matka-ajan – oikeammin matkanopeuden
käänteisarvon eli hitauden – kehitys aamuhuipputunnin aikana Länsiväylällä Ma-
tinkylän ja Tapiolan välillä.

Kuva 2.12: Matka-aika (hitaus) Länsiväylällä välillä Matinkylä–Tapiola aamuhuippu-
tunnin aikana 7.5.1985 (Pursula 1986).

Monilla väylillä nopeudet ovat iltahuipputunnin aikana aamuhuipputuntia
korkeammat. Keväällä 1995 Helsingin keskustaan päättyvillä mittausreiteillä mi-
tattiin aamuruuhkan aikana keskimääräisiä matkanopeuksia 30–51 km/h. Vastaa-
villa reiteillä nopeudet vaihtelivat iltaruuhkan aikana välillä 28–58 km/h. Kym-
menen vuotta myöhemmin keskimääräiset matkanopeudet olivat aamuruuhkassa
22–47 km/h ja iltaruuhkassa 24–43 km/h (sivu 44). Kuvassa 2.13 on esimerk-
ki henkilöautoliikenteen matkanopeuksista Kehä I:llä ja Helsingin keskustassa
vuonna 2001.

Kuvassa 2.14 on esitetty keskinopeuksia Espoossa eri nopeusrajoitusalueil-
la vuosina 1991–1997. Keskinopeus on kaikilla nopeusrajoitusalueilla rajoitusta
korkeampi. Nopeusrajoitusalueiden 40 km/h ja 50 km/h keskinopeuksien ero on
pieni – alle 5 km/h.
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Kuva 2.13: Henkilöautoliikenteen matkanopeudet Kehä I:llä ja Helsingin keskustassa
aamuruuhkan aikana syyskuussa 2001 (YTV 2002).
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Kuva 2.14: Keskimääräiset pistenopeudet eri nopeusrajoitusalueilla Espoossa vuosina
1991–1997 (Koivisto 1999a).
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Liikenteen sujuvuus iltaruuhkassa Helsingin säteittäisreiteillä

Helsingissä henkilöautoliikenteen sujuvuutta on seurattu 14 reitillä vuodesta 1991 joka
toinen vuosi. Mittaukset suoritetaan maalis-huhtikuussa maanantaista torstaihin klo 6–
18. Kolme mittauslaittein varustettua autoa ajaa muun liikenteen mukana. Vuonna 2005
ajettiin kaikkiaan noin 19 500 km.

Henkilöautoliikenteen sujuvuus on edellisestä mittausajankohdasta, vuoden 2003 ke-
väästä, hidastunut monella reitillä varsinkin iltaruuhkassa sekä keskustasta lähtevillä
reiteillä että poikittaisreiteillä. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että liikenne on 2 vuodessa
kasvanut iltaruuhkassa kaikilla laskentalinjoilla.

Keskimääräinen matkanopeus kasvoi Tuusulanväylän ja Länsiväylän suuntiin 5 km/h.
Eniten hidastui matka Lahdenväylän suuntaan. Keskimääräinen matkanopeus laski pe-
räti 8 km/h. Reitti hidastui Eteläesplanadilla 12 km/h ja koko moottoritieosuudella 5–6
km/h. Liikenne Lahdenväylällä kasvoi iltaruuhkassa 6 % edellisistä mittauksista.

Vihdintien suunnalle keskimääräinen matkanopeus laski 5 km/h. Reittiä hidasti kauko-
lämpötyö Runeberginkadulla. Lisäksi Vihdintie hidastui merkittävästi välillä Manner-
heimintie–Kaupintie.

Itäväylän suuntaan keskimääräinen matkanopeus laski 7 km/h. Reitti hidastui lähes kai-
killa osuuksilla, eniten Eteläesplanadilla, 12 km/h. Liikenne Itäväylällä on kasvanut 12
% kahdessa vuodessa. Nopeimmin iltaruuhkassa ajettiin Länsiväylän ja Itäväylän suun-
tiin. Molempien reittien keskimääräinen matkanopeus oli 43 km/h.

Lähde: KSV (2005).
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2.3 Yhteenveto

Liikennemäärän vaihtelu voidaan jaotella yleiskehityksi sekä kausi-, viikonpäivä-,
tunti-, minuutti- ja satunnaisvaihteluksi. Säännönmukaista vaihtelua kuvataan
yleiskasvukertoimella, kausi-, viikonpäivä- ja tuntivaihtelukertoimella sekä huip-
putuntikertoimella. Lisäksi liikkuvat vapaapäivät sekä suuret yleisötilaisuudet ai-
heuttavat ennakoitavia poikkeamia säännönmukaiseen vaihteluun. Koska liiken-
nemääriin liittyy aina satunnaisvaihtelua, yksittäisen ajankohdan liikennemäärää
ei ole mahdollista täsmällisesti ennustaa. Myös vaihtelukertoimiin sisältyy epä-
tarkkuutta, joka aiheutuu sekä kertoimien määrittämisesssä käytettyjen liikenne-
määrien satunnaisvaihtelusta, että kertoimien ajallisesta ja paikallisesta vaihte-
lusta.

Liikenteen keskinopeus voidaan määrittää joko keskimääräisenä pistenopeu-
tena, keskimääräisenä matkanopeutena tai matkajakauman keskinopeutena. Kau-
punkiliikenteessä on paljon häiriöitä, joten sen sujuvuutta kuvataan yleensä kes-
kimääräisellä matkanopeudella. Maanteillä liikennevirta on homogeenisempaa,
joten nopeustasoa kuvataan keskimääräisellä pistenopeudella. Liikennevirtateo-
riassa keskinopeus tarkoittaa yleensä keskimääräistä matkanopeutta.

Liikenteen nopeudet yksiajorataisilla yleisillä teillä ovat nykyisin samalla ta-
solla kuin 1970-luvun alussa. Nopeuksien keskihajonta on kuitenkin huomatta-
vasti alhaisempi. Nopeudet laskevat loivasti liikennemäärän kasvaessa. Ruuhkati-
lanteessa nopeudet putoavat normaalitasoa selvästi alhaisemmiksi. Myös huonot
sää- ja keliolosuhteet alentavat nopeuksia.

2.4 Lisätietoa

Tiehallinto julkaisee vuosittain tilastotietoja yleisistä teistä (Tiehallinto 2004)
sekä erillisiä tilastoraportteja esimerkiksi autoliikenteen nopeuksista pääteillä
(Kangas & Prokkola 2003). Lisäksi Tiehallinto kerää ja julkaisee tietoa yleis-
ten teiden liikenteen vaihtelumuodoista (Suunnittelukeskus Oy 2001). MyösYTV
(2002) ja useat kaupungit keräävät tietoa alueensa liikennemääristä ja niiden vaih-
telumuodoista (Espoo 2004, Helsinki 2002). Liikenne- ja viestintäministeriö on
julkaissut suosituksen polkupyöräliikenteen laskennoista ja niissä käytettävästä
vaihtelumuotojen kuvauksesta (Saastamoinen, Kärki & Lahtisalmi 2005).

Yleisellä tieverkolla on noin 350 liikenteen automaattista mittauspistettä, eli
LAM-pistettä, jotka keräävät jatkuvaa mittaustietoa mm. liikennemääristä, no-
peuksista ja ajoneuvotyypeistä. Tietoa järjestelmästä sekä vuosiyhteenveto kai-
kista mittauspisteistä löytyy Tiehallinnon internetsivuilta (www.tiehallinto.fi).
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Keskinopeuksien välisiä riippuvaisuuksia selvitetään tarkemmin seuraavassa
luvussa sekä kappaleessa 5.4. Leutzbach (1988) on tarkastellut yksityiskohtai-
semmin vastaavaa esimerkkiä kuin sivulla 38.

Törnqvist & Tavaila (1974) ovat laatineet suomenkielisen, joskin jo van-
hentuneen, esityksen aikasarjojen analyysista. Chatfield (2004) puolestaan tar-
joaa tuoreemman ja myös alaa tuntemattomalle helposti lähestyttävän johdannon
aikasarja-analyysiin.

Harjoitustehtäviä

2-1: Piirrä sivun 25 kuvaajien perusteella tuntivaihtelukertoimia vastaavat tuntiliiken-
nemäärät.

2-2: Sivulla 25 esitetyssä tapauksessa KVL kasvoi vuosittain noin 4,5 prosenttia. Ar-
vioi kausivaihtelukertoimiin sisältyvä virhe, jos yleiskehitystä arvioidaan KVL:n
avulla ja todellinen yleiskehitys on lineaarista? Miten virhe vaikuttaa kertoimien
avulla arvioituihin liikennemääriin?

2-3: Osoita, että lausekkeessa 2.13 esitetty vaihtelukertoimien yhteenlaskun periaate
pätee myös esimerkin 2.1 mukaiselle vaihtelukertoimien tulolle (hdw).

2-4: Tien mitoitusliikennemääränä käytetään viikon j perjantain huipputunnin vilk-
kainta neljännestä. Käytettävissä on koko päivän kattanut liikennelaskenta vii-
kolta i, jolloin keskimääräinen liikennemäärä oli 5400 ajon/vrk. Läheisen LAM-
pisteen perusteella viikon i kausivaihtelukertoimeksi on arvioitu wi = 0,9 ja
viikon j kausivaihtelukertoimeksi wj = 1,3. LAM-pisteessä viikonpäivävaihte-
lukerroin on perjantaisin d = 1,25. Perjantain huipputunnin tuntivaihtelukerroin
on h = 0,09 ja huipputuntikerroin h15 = 0.9. Laske mitoitusliikennemäärä. Mil-
laisia epävarmuustekijöitä tulokseesi sisältyy?

2-5: Jalankulkija kävelee kahden kilometrin pituisen matkan nopeudella 1,5 m/s ja
palaa samaa reittiä nopeudella 1 m/s. Mikä on hänen keskimääräinen matkano-
peutensa?

2-6: Kuinka suuri on pistenopeuksien aritmeettisen ja harmonisen keskiarvon ero? Ge-
neroi neljä satunnaislukuotosta olettaen, että pistenopeudet noudattavat normaali-
jakaumia, joiden odotusarvot (μ) ovat 60, 80, 100 ja 120 km/h sekä keskihajonnat
σ = 0.1μ. Miten keskihajonnan muutos vaikuttaa tuloksiin? Entä otoskoko?



3 MAKROSKOOPPINEN LIIKENNEVIRTATEORIA

Tarkkaillessasi liikennettä aivan väylän vieressä kiinnität todennäköises-
ti huomiota paikan sivuuttavien ajoneuvojen määrään ja nopeuteen. Kun
katsot väylää kauempaa, havaitset erityisesti ajoneuvojen määrän ja keski-
määräisen nopeuden tarkkailemallasi tieosuudella. Havaitset myös, että
ensimmäisen havaintopaikkasi sivuuttavien ajoneuvojen lukumäärä esi-
merkiksi minuutin aikana on sitä suurempi mitä suuremmalla nopeudella
ja mitä lyhyemmin välein ajoneuvot kulkevat. Toisaalta ajoneuvojen suuri
määrä tieosuudella johtaa usein alhaisiin nopeuksiin.

Makroskooppinen liikennevirtateoria selittää näitä riippuvaisuuksia
tarkastelemalla liikennettä nestemäisenä virtauksena. Teoria tarjoaa työ-
kalut, joiden avulla voidaan kuvata tiejakson liikennevirran tärkeimmät
ominaisuudet. Liikennevirran makroskooppinen mallinnus auttaa ennus-
tamaan liikenteen sujuvuutta erilaissa liikennetilanteissa. Lisäksi teo-
rian avulla voidaan arvioida tien ruuhkautumisen mahdollisuutta, kes-
toa ja vaikutuksia. Makroskooppinen liikennevirtateoria onkin liikenne-
virran ominaisuuksien ymmärtämisen ja mallintamisen keskeisin teoreet-
tinen perusta. Tuloksia voidaan hyödyntää niin liikenteen ohjaus- ja in-
formaatiojärjestelmissä kuin simuloinnissakin. Tässä luvussa selostetaan
makroskooppisen liikennevirtateorian tärkeimmät tulokset ja työkalut.

Avainkysymykset

• Mitkä ovat liikennevirtaa kuvaavat perussuureet ja niiden keskinäiset riip-
puvaisuudet?

• Mikä on liikennevirran peruskuvaaja ja millaisia ominaisuuksia sillä on?

• Miten liikennevirran muutokset ja häiriöt etenevät väylällä?

• Mikä aiheuttaa liikenteen ruuhkautumisen?

• Kuinka pitkiä jonoja ja viipeitä ruuhka aiheuttaa?
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3.1 Staattiset liikennevirtamallit

3.1.1 Liikennevirran perusyhtälö

Makroskooppinen liikennevirtateoria tutkii ajoneuvojen kollektiivista käytäyty-
mistä, eli liikennevirran keskimääräisiä ominaisuuksia, niiden muutoksia ja suu-
reiden keskinäisiä riippuvaisuuksia. Staattisilla liikennevirtamalleilla tarkoitetaan
liikennevirran perussuureiden välisiä riippuvaisuuksia tieosuudella, jossa liiken-
nevirran ominaisuudet säilyvät koko tarkasteluajan samanlaisina. Myöhemmin
esiteltävät kinemaattiset ja dynaamiset liikennevirtamallit puolestaan kuvaavat
liikennevirran ominaisuuksien muutoksia ajan ja paikan funktiona.

Liikennevirran perussuureet ovat liikennetiheys, liikennemäärä ja keskino-Liikennevirran
perussuureet:
• liikennetiheys
• liikennemäärä
• keskinopeus

peus. Liikennetiheys (k) tarkoittaa liikenneyksiköiden määrää tien pituusyksik-
köä kohti (esim. ajoneuvoa/kilometri). Liikennemäärä (q) on tietyn tienkohdan
sivuuttaneiden liikenneyksiköiden määrä aikayksikössä (esim. ajoneuvoa/tunti).
Keskinopeus (v) on tieosuuden pituuden ja tieosuuden kulkemiseen keskimäärin
käytetyn ajan osamäärä, eli keskimääräinen matkanopeus.

vt

k

Jos kaikki liikenneyksiköt liikkuvat samalla tasaisel-
la nopeudella v tasaisin välein, liikennevirtaa voidaan
havainnollistaa putkessa virtaavana nesteenä, jonka ti-
heys on k. Tällöin ajassa t virtaus etenee matkan vt .
Tällä matkalla on kvt liikenneyksikköä, joka on sama
kuin liikennemäärällä q ajassa t tarkastelupisteen ohi virtaavien liikenneyksiköi-
den lukumäärä (qt). Koska qt = kvt , saadaanLiikennevirran

perusyhtälö
q = kv q = kv. (3.1)

Tämä liikennevirran perusyhtälö on liikennevirtateorian tärkein yhtälö. Koska
liikennevirtaa tarkastellaan homogeenisena, nestemäisenä virtauksena v̄:n sijaan
voidaan käyttää yksikertaisempaa merkintää v.

Perusyhtälö voidaan esittää myös muodossa

k = qw, (3.2)

jossa w on liikennevirran keskimääräinen hitaus (w = v−1), eli pituusyksikönHitaus

w = 1

v
kulkemiseen keskimäärin käytetty aika (esimerkiksi minuuttia / km). Myös mui-
den perussuureiden käänteisluvuilla on tärkeä merkitys. Jos L:n mittaisella tie-
osuudella on m ajoneuvoa, niiden vastinpisteiden välinen keskimääräinen etäi-
syys, eli keskimääräinen matkaväli, on s̄ = L/m, eli liikennetiheyden käänteislu-
ku. Vastinpisteenä on ajoneuvon etureuna. Jos tarkasteluaikana T mittauspisteen
ohittaa n ajoneuvoa, ajoneuvojen ohitushetkien välinen keskimääräinen aika, eli
keskimääräinen aikaväli, on t̄ = T/n, eli liikennemäärän käänteisluku.
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Todellisuudessa liikenneyksiköiden nopeudet vaihtelevat, samoin liikenneti-
heys ja liikennemäärä, vaikka liikennevirran keskimääräiset ominaisuudet eivät
muuttuisikaan. Perusyhtälön tulkintaa vaikeuttaa myös se, että liikennemäärä mi-
tataan yhdessä pisteessä valitun aikajakson aikana, liikennetiheys mitataan vali-
tulla tieosuudella yhtenä hetkenä ja keskinopeus voidaan määritellä kolmella eri
tavalla (ks. 2.2.1). Liikennevirtaa on siten tarkasteltava sekä etäisyyden että ajan
suhteen kuvan 3.1 mukaisesti, jossa kunkin liikenneyksikön (kuvassa ajoneuvon)
kulku näkyy etäisyys-aikakoordinaatistossa omana käyränään. Erikoistapauksina
voidaan johtaa perussuureiden määritelmät myös hetkellisiä mittauksia (esimer-
kiksi ilmakuvaus) ja pistemittauksia (esimerkiksi induktiosilmukkapari) varten.

t

l
L

Etäisyys

Aika

T

i + 1i- 1i

Kuva 3.1: Ajoneuvojen liike etäisyys-aikakoordinaatistossa.

Kuvassa 3.1 aikana T pisteessä l laskettujen ajoneuvojen määrä näkyy koh-
taan l piirretyn pystysuoran viivan aikana T leikkaamien käyrien lukumääränä.
Liikennemäärä on laskettujen ajoneuvojen määrä jaettuna laskenta-ajalla. Vastaa-
vasti hetkellä t otetussa ilmakuvassa L:n pituisella tieosuudella näkyvien ajoneu-
vojen lukumäärä saadaan niiden käyrien lukumääränä, jotka kohtaan t piirretty
vaakasuora viiva leikkaa tieosuudella. Liikennetiheys on ajoneuvojen lukumäärän
ja tieosuuden pituuden osamäärä.

Jaetaan tieosuus li :n pituisiin tiejaksoihin, joissa kussakin on vakiomäärä (ni)

ajoneuvoja koko tarkasteluajan (T ). Tiejaksot (i) kattavat koko tarkasteltavan tie-
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osuuden, eli
∑

li = L. Jakopisteitä ovat ne tien kohdat, joissa sijaitsi ajoneuvo
joko tarkasteluajan alkaessa tai päättyessä. Tällöin kaikki tarkasteluaikana T tie-
jaksolla i olleet ajoneuvot kulkivat tarkasteluaikana koko tiejakson pituuden li .

Vastaava jako tehdään myös ajan suhteen. Tarkasteluaika (T ) jaetaan tj :n pi-
tuisiin aikajaksoihin, joiden kestäessä koko tieosuudella on vakiomäärä (mj ) ajo-
neuvoja. Aikajaksot (j) kattavat koko tarkasteluajan, eli

∑
tj = T . Jakopisteitä

ovat ne hetket, jolloin tiesuudelle joko saapui tai siltä poistui ajoneuvo. Kaikki
aikajakson j aikana tiellä olleet ajoneuvot olivat siellä koko ajan tj . Tuloksena
saadaan kuvan 3.2 mukaiset tilanteet.

t

l

L

T

l1 l2 li ln

t

l
L

T

tj

t2

tm

t1

Kuva 3.2: Etäisyys-aika-avaruuden jako osiin, joissa ajoneuvomäärä on vakio.

Koko tieosuuden keskimääräinen liikennetiheys aikana T saadaan aikajakso-
jen (j) liikennetiheyksien ajalla (tj ) painotettuna keskiarvona, eli

k =
∑

j

kj

tj

T
=
∑

j

mj tj

LT
= 1

LT

∑
j

mj tj . (3.3)

Koska kaikki mj ajoneuvoa ovat koko jakson tj ajan tieosuudella L, niin mjtj on
jakson tj aikana kertyneiden matka-aikojen summa. Kokonaismatka-aika tiellä
tarkasteluaikana on ∑

j

mj tj = kLT . (3.4)

Vastaavasti koko tieosuuden keskimääräinen liikennemäärä on tiejaksojen pi-
tuuksilla (li) painotettu liikennemäärien keskiarvo aikana T , eli

q =
∑

i

qi

li

L
=
∑

i

ni li

T L
= 1

LT

∑
i

ni li , (3.5)
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jossa ni on tiejaksolla i aikana T laskettu ajoneuvomäärä. Koska kaikki ni ajo-
neuvoa ylittävät tarkasteluajan kuluessa koko li :n pituisen tiejakson, niin nili on
tiejaksolla i tarkasteluaikana kertynyt liikennesuorite. Koko tieosuuden liikenne-
suorite on ∑

i

ni li = qLT . (3.6)

Keskimääräinen matkanopeus on yhteensä kuljetun etäisyyden (liikennesuo-
ritteen) ja käytetyn matka-ajan osamäärä

v̄ =
∑

i ni li∑
j mj tj

= q

k
. (3.7)

Tämä on liikennevirran perusyhtälö etäisyys-aika-avaruudessa. Yhtälöiden 3.3,
3.5 ja 3.7 mukaisesti perusyhtälö on voimassa, kun perussuureet määritellään Perussuureet

etäisyys-aika-
avaruudessa

seuraavasti:

• Liikennemäärä (q) on tieosuuden keskimääräinen liikennemäärä eli L:n pi-
tuisella tieosuudella aikana T olleiden ajoneuvojen liikennesuorite jaettuna
LT :llä.

• Liikennetiheys (k) on tarkasteluajan keskimääräinen liikennetiheys eli ajo-
neuvojen aikana T käyttämä matka-aika L:n pituisella tieosuudella jaettuna
LT :llä.

• Keskimääräinen matkanopeus (v̄) on tieosuudella kertynyt liikennesuorite
jaettuna kokonaismatka-ajalla.

Edellä esitetyn perusteella voidaan johtaa liikennevirran perusyhtälö myös sil-
loin, kun käytettävissä on esimerkiksi ilmakuvaukseen perustuva tieto tieosuuden
ajoneuvomäärästä ja ajoneuvojen hetkellisistä nopeuksista tai pistemittaukseen
perustuva tieto tarkasteluaikana mittauspisteen ylittäneiden ajoneuvojen määräs-
tä ja pistenopeuksista. Ilmakuvaustiedot perustuvat kahteen, lyhyellä aikavälil-
lä otettuun ilmakuvaan, joten etäisyys-aika-avaruudesta tarkastellaan vain hyvin
lyhyttä aikajaksoa. Pistemittaus perustuu ajoneuvojen laskentaan ja nopeusmit-
taukseen hyvin lyhyellä tiejaksolla, joka vastaa esimerkiksi peräkkäisten ilmai-
sinsilmukoiden etäisyyttä. Ideaalitapauksessa sekä ilmakuvauksen aikajakso että
pistemittauksen tiejakso kutistuvat differentiaalisen lyhyiksi.

Tarkastellaan differentiaalisen lyhyttä aikajaksoa dt , jolloin tieosuudella on
m ajoneuvoa. Mittaus voi perustua esimerkiksi kahteen peräkkäiseen ilmakuvaan.
Liikennesuorite on Ilmakuva

dS =
m∑

i=0

vi dt, (3.8)
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missä vi on peräkkäisten ilmakuvien perusteella määritelty ajoneuvon i nopeus.
Liikennemäärä on lausekkeen 3.5 mukaisesti liikennesuorite jaettuna tieosuuden
pituuden (L) ja tarkasteluajan (dt) tulolla, eli

q = dS

L dt
= 1

L

m∑
i=0

vi. (3.9)

Koska liikennetiheys on k = m/L, niin

q

k
=

1

L

∑
vi

m/L
= 1

m

m∑
i=0

vi = v̄m. (3.10)

Näin ollen myös matkajakauman keskinopeus (v̄m) toteuttaa liikennevirran perus-
yhtälön. Liikennetiheydellä on tällöin tavanomainen merkitys, eli liikenneyksi-
köiden lukumäärä tien pituusyksikköä kohden tarkasteluhetkellä. Liikennemäärä
on liikenneyksiköiden nopeuksien summan ja tieosuuden pituuden osamäärä.

Useimmiten joudutaan turvautumaan nopeuksien ja liikennemäärän mittauk-
siin yhdessä pisteessä. Oletetaan tarkastelupisteen (ilmaisinparin) pituus diffe-Pistemittaus

rentiaaliseksi (dx). Jos tarkasteluaikana T mittauspisteen ylittää n ajoneuvoa, lii-
kennemäärä on q = n/T . Ilmaisimen ylittämiseen yhteensä käytetty matka-aika
on

t = dx

n∑
j=1

1

vj

, (3.11)

missä vj on ajoneuvon j pistenopeus mittauspisteessä. Liikennetiheys on lausek-
keen 3.3 mukaisesti matka-aika (t) jaettuna ilmaisimen pituuden dx ja tarkaste-
luajan T tulolla, eli

k =
dx

∑ 1
vj

T dx
= 1

T

n∑
j=1

1

vj

. (3.12)

Näin saadaan
q

k
= n/T

1

T

n∑
j=1

1

vj

= 1

1

n

n∑
j=1

1

vj

. (3.13)

Perusyhtälön täyttävä keskinopeus on siten pistenopeuksien harmoninen keskiar-
vo. Perussuureiden määritelmät eri mittaustavoilla on esitetty taulukossa 3.1.

?
Voidaanko liikennevirran perusyhtälöä soveltaa muihin kulkumuotoihin? Sovel-
tuuko se kaksisuuntaisen väylän (esimerkiksi kevyen liikenteen väylän) liiken-
nevirran kuvaukseen? Havainnollista asiaa kuvaa 3.2 vastaavalla piirroksella.
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Taulukko 3.1: Liikennevirran perusyhtälön (q = v̄k) täyttävät suureet.

Mittaustapa
Matkanopeus Ilmakuvaus Pistemittaus

Suure (Etäisyys L, aika T ) (Etäisyys L) (Aika T )

Liikennetiheys (k)
1

LT

∑
mj tj

m

L

1

T

n∑
j=1

1

vj

Liikennemäärä (q)
1

LT

∑
ni li

1

L

m∑
i=0

vi
n

T

Keskinopeus (v̄)

∑
ni li∑
mj tj

1

m

m∑
i=0

vi
1

1

n

n∑
j=1

1

vj

(F
ru

in
20

03
)

Liikennevirran perusyhtälöä voidaan so- Kevyt liikenne

veltaa myös jalankulku- ja polkupyöräliiken-
teeseen. Kevyen liikenteen väylillä kaistat
eivät kuitenkaan ole yhtä selkeästi määri-
teltyjä kuin moottoriajoneuvoliikenteelle tar-
koitetuilla ajoradoilla. Polkupyöräliikentees-
sä tehollisen kaistan leveydeksi voidaan mää-
ritellä noin 1,2 metriä. Jalankulkuliikenteessä
liikennetiheyden yksikkönä on kuitenkin tarpeen käyttää jalankulkijoiden mää-
rää pinta-alayksikköä kohden. Sen käänteisluku ilmoittaa jalankulkijan käytössä
olevan tilan A. Jalkakäytävän liikennevirran perusyhtälö on siten

q = v̄

A
. (3.14)

Liikennemäärä ilmoitetaan jalankulkijamääränä aikayksikköä ja väylän leveyden
pituusyksikköä kohden.

3.1.2 Perussuureiden väliset riippuvaisuudet

?
Mikä on liikennemäärä, kun tarkasteltavalla tieosuudella ei ole lainkaan ajoneu-
voja? Entä silloin, kun tieosan kaikki ajoneuvot seisovat ruuhkassa? Mitä voit
tämän perusteella päätellä liikennetiheyden vaikutuksesta liikennemäärään?

Liikennevirran perusyhtälön avulla voidaan laskea yksi suureista q, k tai v, kun
kaksi muuta tunnetaan. Perusyhtälö ei kuitenkaan ole ainoa näiden suureiden vä-
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linen keskinäinen yhteys. Mittaustulokset ja teoreettiset analyysit ovat osoittaneet
riippuvaisuudet kuvan 3.3 kaltaisiksi.

Kuva 3.3: Liikennevirran kuvaajat.

Liikennetiheyden kasvaessa liikennevirran keskinopeus laskee. Hyvin alhai-
silla liikennetiheyksillä pieni liikennetiheyden kasvu ei kuitenkaan välttämättä
alenna liikennevirran keskinopeutta. Liikennemäärän kasvaessa nopeus alenee
tiettyyn rajaan vkr (kriittinen nopeus) saakka, minkä jälkeen sekä liikennemää-
rä että nopeus laskevat. Liikennemäärä puolestaan kasvaa liikennetiheyden kas-
vaessa aina ns. kriittiseen liikennetiheyteen kkr asti. Kun liikennetiheys edelleen
kasvaa, liikennemäärä alkaa laskea. Nopeus laskee vapaan nopeuden arvosta vv

liikennetiheyden kasvaessa ja on lopulta nolla liikennetiheyden maksimiarvolla
kmax. Suurilla liikennetiheyksillä (kkr < k < kmax) keskinopeuden aleneminen on
suhteellisesti suurempaa kuin tiheyden kasvu. Tällöin liikennemäärä (q = kv̄)

laskee alle välityskyvyn, ja pienetkin häiriöt tekevät liikennevirrasta epävakaata,
jolloin se ei enää liiku tasaisesti.

Kuvan 3.3 tiheys-liikennemääräkäyrää, jossa liikennemäärä q on liikenne-
tiheyden funktio q(k), kutsutaan liikennevirran peruskuvaajaksi (fundamental
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diagram). Perusyhtälön mukaisesti keskinopeus on origoa ja käyrän pistettä yh-
distävän suoran kulmakerroin (v = q(k)

k
).

Ollakseen järkevä peruskuvaajan on täytettävä seuraavat reunaehdot (kuva Liikennevirran
peruskuvaajan
reunaehdot

3.4):

1. Kun liikennetiheys on k = 0, liikennevirran perusyhtälöstä seuraa, että
liikennemäärä on q(0) = 0.

2. Liikennetiheys on suurin (kmax), kun ajoneuvojono seisoo paikallaan, joten
v̄(kmax) = 0. Tällöin liikennemäärä on q(kmax) = 0 kmax = 0. Koska ajo-
neuvojen keskimääräisen matkavälin tulee olla pitempi kuin ajoneuvojen
keskimääräinen pituus (la) maksimitiheyden tulee olla kmax < l−1

a .

3. Kriittisellä tiheydellä (kkr) liikennemäärä on suurin, eli vastaa väylän väli-
tyskykyä C. Koska tällöin saavutetaan liikennemäärän maksimiarvo, käy-
rän ensimmäinen derivaatta on nolla, ja toinen derivaatta on negatiivinen.

q(kkr) = C ja
dq(kkr)

dk
= 0 ja

d2q(kkr)

dk2
< 0.

4. Kun liikennetiheys lähenee nollaa, ajoneuvojen välinen vuorovaikutus ka-
toaa, ja kukin ajoneuvo kulkee kuljettajansa määrittelemää tavoitenopeut-
ta. Tällöin keskinopeutta kutsutaan tieosuuden vapaaksi nopeudeksi (vv).
Liikennetiheyden lähestyessä nollaa keskinopeus on

lim
k→0

dq(k)

dk
= lim

k→0
v̄(k) = vv.

5. Hyvin alhaisilla liikennetiheyksillä pienet liikennetiheyden lisäykset eivät
vaikuta nopeustasoon. Siten

lim
k→0

dv(k)

dk
= lim

k→0

d2q(k)

dk2
= 0.

Peruskuvaajan muodon määrittelyn kannalta keskeisimpiä parametreja ovat siis
vapaa nopeus, välityskyky, kriittinen tiheys ja maksimitiheys.

?
Piirrä peruskuvaaja ja sitä vastaava nopeussuora differentiaalisen alhaisella lii-
kennetiheydellä. Osoita, että tiheyden lähestyessä nollaa keskinopeus on perus-
kuvaajan kulmakerroin eli liikennemäärän derivaatta tiheyden suhteen.

Viimeinen reunaehto näkyy nopeus-tiheyskuvaajassa käyrän kohtisuoruutena
nopeusakseliin nähden. Matemaattisissa malleissa tämä ehto on erityisen vaikea
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Liikennemäärä

vkrvv

kkr

C

0
0

kmax

Kuva 3.4: Liikennevirran peruskuvaajan ominaisuudet.

täyttää, eikä sen oikeutuksesta vallitse täyttä yksimielisyyttä. – Moottoriteillä
melko suuretkaan liikennemäärät eivät vaikuta merkittävästi nopeustasoon, mut-
ta erityisesti aksalaisten mittausten mukaan kaksikaistaisilla teillä keskinopeuden
muutos on voimakkainta juuri alhaisilla liikennetiheyksillä. Suomalaisilla kaksi-
kaistaisilla teillä (vrt. s. 57) kyseistä ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittu, ainakaan
kovin voimakkaana.

Vain hyvin harvat teoreettisesti kehitetyt tai mittausaineistoon sovitetut mallit
täyttävät kaikki reunaehdot. Niiden täyttäminenkin osoittaa vasta kuvaajan muo-
don yleispiirteisen realistisuuden, mutta ei sitä, että malli vastaisi tarkasteltavan
tieosuuden liikennevirran todellisia ominaisuuksia. Seuraavilla esimerkeillä ha-
vainnollistetaan reunaehtojen käyttöä liikennevirtamallien kehittämisessä.

Esimerkki 3.1 (Greenshieldsin malli)
Millaisen liikennevirtamallin saat seuraavilla oletuksilla?

• Keskinopeus on liikennetiheyden lineaarinen funktio.

• Nollatiheydellä (k = 0) keskinopeus on vapaan nopeuden (vv) suuruinen (reuna-
ehto 4).

• Maksimitiheydellä (k = kmax) liikenne seisoo (v = 0, vrt. reunaehto 2).

Ratkaisu. Nopeus on liikennetiheyden lineaarinen funktio, eli v = c1k + c2. Koska
nollatiheydellä v = vv, saadaan c2 = vv. Maksimitiheydellä keskinopeus on nolla, joten
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Perussuureiden väliset riippuvaisuudet valtatiellä 4

Oheisessa kuvassa on esitetty liikennemäärän, liikennetiheyden ja keskinopeuden väli-
set riippuvaisuudet valtatiellä 4 Vierumäen eteläpuolella (LAM-piste 601) pohjoiseen
suuntautuvalla kaistalla. Laskentajakso oli viisi minuuttia. Keskinopeus on laskettu
pistenopeuksien harmonisena keskiarvona ja liikennetiheys liikennemäärän ja keskino-
peuden osamääränä.
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Kuvan perusteella voidaan arvioida kaistan kriittiseksi tiheydeksi noin 20 ajon/km. Sitä
vastaava liikennemäärä on noin 1600 ajon/km, joten kriittinen nopeus on noin 80 km/h.

Epävakaalla alueella pistejoukot eivät noudata funktion kuvaajan kaunista muotoa. Tä-
mä käy selkeimmin ilmi liikennemäärää liikennetiheyden funktiona kuvaavasta piste-
joukosta. Vasemmalla ylhäällä oleva kuva puolestaan osoittaa, että keskinopeutta lii-
kennetiheyden funktiona kuvaava malli taittuu voimakkaasti tai on epäjatkuva kriittisen
tiheyden kohdalla. Tämän näkee parhaiten, kun katsoo kuvaa viistosti joko oikealta tai
vasemmalta.

Kuvat perustuvat mittauksiin yhdessä pisteessä epähomogeenisella tiejaksolla, joten
tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina.
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0 = c1kmax + vv. Näin ollen c1 = − vv
kmax

. Keskinopeuden lauseke on siten

v = − vv

kmax
k + vv

= vv

(
1− k

kmax

)
,

joka on nk. Greenshieldsin malli. •
Esimerkki 3.2 (Underwoodin malli)
Millaisen mallin saat liikennevirran keskinopeudelle seuraavilla oletuksilla?

• Keskinopeus v(k) on vain liikennetiheyden funktio.

• Suurin liikennemäärä saavutetaan kriittisellä tiheydellä (kkr, reunaehto 3).

• Nollatiheydellä (k = 0) keskinopeus on vapaan nopeuden (vv) suuruinen (reu-
naehto 4).

Ratkaisu. Koska nopeus oletetaan tiheyden funktioksi, liikennemäärän derivaatta liiken-
netiheyden suhteen voidaan esittää liikennetiheyden ja keskinopeuden funktiona muo-
dossa

dq

dk
= d(kv)

dk
= k

dv

dk
+ v.

Reunaehdon 3 perusteella derivaatan nollakohdassa k = kkr, joten

kkr
dv

dk
+ v = 0⇒ dv

v
= − dk

kkr
.

Yhtälö ratkaistaan integroimalla, jolloin saadaan∫
dv

v
= −

∫
dk

kkr
⇒ ln v = − k

kkr
+ c.

Integrointivakion c ratkaisemiseksi hyödynnetään reunaehtoa 4, jonka mukaan v = vv,
kun k = 0. Vakion arvoksi saadaan c = ln vv.Yhtälö saa nyt muodon ln v = − k

kkr
+ ln vv,

eli ln
(

v
vv

)
= − k

kkr
. Liikennevirtamalli on siten

v = vve−k/kkr .

Tämä on nk. Underwoodin malli. •
Esimerkki 3.3 (Greenbergin malli)
Millaisen liikennevirtamallin saat seuraavilla oletuksilla?

• Keskinopeus v(k) on vain liikennetiheyden funktio.

• Suurin liikennemäärä saavutetaan kriittisellä nopeudella (vkr, vrt. reunaehto 3).

• Maksimitiheydellä (k = kmax) liikenne seisoo (v = 0, reunaehto 2).
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Ratkaisu. Peruskuvaajan maksimikohdassa derivaatta on nolla ja v = vkr. Näin ollen

k
dv

dk
+ vkr = 0⇒ dv

vkr
= −dk

k
.

Yhtälö ratkaistaan integroimalla∫
1

vkr
dv = −

∫
1

k
dk ⇒ v

vkr
= − ln k + c′ = ln

(
1

k

)
+ c′.

Keskinopeus toteuttaa siis yhtälön v = vkr ln 1
k
+ c, jossa c = c′vkr.

Olettaen, että k = kmax, kun v = 0, yhtälö saa muodon vkr ln 1
kmax
+ c = 0. In-

tegrointivakio on siten c = −vkr ln 1
kmax

. Sijoittamalla vakion arvo nopeuden lausekkee-
seen saadaan

v = vkr ln

(
1

k

)
− vkr ln

(
1

kmax

)

= vkr ln

(
kmax

k

)
,

joka on nk. Greenbergin malli. •
3.1.3 Peruskuvaajan muoto

Toista ajoneuvoa seuraavan ajoneuvon on otettava huomioon turvallisuusnäkö-
kohdat seurantaetäisyyden ja ajonopeuden valinnassa. Koska peräkkäisten ajo-
neuvojen etupuskureiden välinen keskimääräinen etäisyys, eli keskimääräinen
matkaväli, on liikennetiheyden käänteisluku, on ilmeistä, että liikennevirran kes-
kinopeuden ja liikennetiheyden välillä vallitsee korrelaaatio. Liikennevirran pe-
rusyhtälön avulla voidaan tällöin päätellä, että liikennevirran kaikkien perusmuut-
tujaparien välillä on korrelaatiota, mikä on todennettu lukemattomin mittauksin
(esimerkiksi kuvassa 3.5 ja sivulla 57).

Välityskykytutkimukset johtivat ensimmäisiin liikennevirran perussuureiden
välisen riippuvaisuuden yhtälöihin. Erityisesti Saksassa, Englannissa jaYhdysval-
loissa julkaistiin tämän tyyppisiä tutkimuksia 1920- ja 1930-luvuilla. On vaikea
sanoa, mikä tutkimuksista oli ensimmäinen. Erään bibliografian mukaan kunnia
kuuluu Schaarin (1925) tutkimukselle. Näissä varhaisissa tutkimuksissa mak- Turvallisen

matkavälin mallisimiliikennemäärä esitettiin nopeuden v ja sitä vastaavan lyhimmän turvallisen
matkavälin smin(v) osamääränä. Matkaväli on peräkkäisten ajoneuvojen välinen
etäisyys (takapuskurista etupuskuriin) lisättynä etummaisen ajoneuvon pituudella
(la). Jos ajoneuvojen jarrutusmatkat oletetaan yhtä pitkiksi, etäisyyden tulee olla
vähintään reaktioaikana kuljetun matkan vTr pituinen lisättynä varmuusvälillä lv.
Nopeuden ja liikennemäärän välinen riippuvaisuus noudattaa siten yhtälöä

q = v

smin(v)
= v

vTr + smin
= 1

Tr + smin

v

, (3.15)
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Kuva 3.5: Liikennevirran kuvaajia Jorvaksentiellä (Salonen 1982). Mittaukset on suori-
tettu viiden minuutin havaintojaksoissa Helsinkiin suuntautuvalla reunakaistalla sateet-
tomassa säässä pimeällä.

jossa smin = la + lv on minimimatkaväli ajoneuvojen ollessa pysähdyksissä.
Koska malli olettaa ajoneuvojen kulkevan aina suurimmalla nopeudella, jolla

peräänajo voidaan juuri välttää, liikennevirran kuvaajat (kuva 3.6) eivät ole rea-
listisia, etenkään alhaisilla liikennetiheyksillä. Matkavälin kasvaessa, eli liiken-
netiheyden pienentyessä, nopeudet kasvavat kohti ääretöntä, jolloin suurimmat
liikennemäärät saavutetaan alhaisimmilla liikennetiheyksillä. Erilaiset oletukset
reaktioajoista ja jarrutusmatkoista antavat hieman erilaisia malleja, mutta niis-
sä kaikissa on sama nopeuden valintaan liittyvä perusongelma. Malli täyttääkin
kappaleessa 3.1.2 luetelluista reunaehdoista vain ehdon 2, jonka mukaan maksi-
mitiheydellä liikennemäärä ja nopeus ovat nollia.

Ensimmäisen käyttökelpoisen mallin liikennetiheyden, nopeuden ja liiken-Greenshieldsin
malli nemäärän väliselle yhteydelle esitti Greenshields (1935) olettamalla, että nopeus

laskee kuvan 3.7 mukaisesti vapaasta nopeudesta lineaarisesti (suoraviivaisesti)
nollaan liikennetiheyden kasvaessa kohti maksimia (katso esimerkki 3.1 sivulla
56). Siten

v = vv

(
1− k

kmax

)
. (3.16)

Näin saatavat liikennemäärä-tiheys- ja nopeus-liikennemääräkuvaajat ovat paraa-
beleja (kuva 3.8). Koska kriittinen tiheys on kkr = kmax/2, ja kriitinen nopeus on
vkr = vv/2, niin välityskyky (välityskyky) on C = kkrvkr = kmaxvv/4. Greens-
hieldsin malli täyttää kappaleen 3.1.2 reunaehdot 1–4, mutta ei ehtoa 5. Tämä
heikentää mallin realistisuutta, sillä todellisuudessa nopeuden ja tiheyden väli-
nen yhteys on varsin loiva alhaisilla liikennetiheyksillä, kuten myös kuva 3.5 se-
kä sivulla 57 esitetyt mittaustiedot osoittavat. Nopeus laskee voimakkaasti vasta
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Kuva 3.6: Esimerkki turvalliseen matkaväliin perustuvista liikennevirran kuvaajista.

lähellä kriittistä tiheyttä.
Greenberg (1959) määritteli keskinopeuden kriittisen nopeuden vkr, tiheyden Greenbergin

mallija maksimitiheyden kmax funktiona (katso esimerkki 3.3 sivulla 58).

v = vkr ln

(
kmax

k

)
. (3.17)

Alhaisilla tiheyksillä nopeus kasvaa kohti ääretöntä (kuva 3.9), joten malli ei
sovellu vakaiden liikenneolojen kuvaajaksi. Malli toteuttaa kappaleen 3.1.2 reu-
naehdot 1–3, mutta ei reunaehtoja 4 ja 5.

Underwood (1961) puolestaan määritteli keskinopeuden vapaan nopeuden vv, Underwoodin
mallitiheyden k ja kriittisen tiheyden kkr funktiona (katso esimerkki 3.2 sivulla 58).

v = vve−k/kkr . (3.18)

Mallilla ei ole maksimitiheyttä, vaan liikennevirran nopeus säilyy positiivisena
tiheyden kasvaessa kohti ääretöntä (kuva 3.10). Alhaisilla tiheyksillä nopeus puo-
lestaan laskee liian nopeasti. Kappaleen 3.1.2 reunaehdoista malli toteuttaa vain
ehdot 1, 3 ja 4, mutta ei reunaehtoja 2 ja 5.

Drake, Schofer & May (1967) kehittivät Underwoodin mallia muotoon Draken malli

v = vve−
1
2 (k/kkr)

2
. (3.19)
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Kuva 3.7: Greenshieldsin nopeus-tiheyskuvaaja ja sen määrittämisessä käytetyt havain-
not. Kuva on muunnettu SI-yksiköihin ja joitakin alkuperäisen, käsin piirretyn kuvan
epätarkkuuksia on korjattu.
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Kuva 3.8: Greenshieldsin mallin kuvaajat, kun vv = 80 km/h ja kmax = 100 ajon/km.
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Kuva 3.9: Greenbergin mallin kuvaajat, kun vkr = 50 km/h ja kmax = 100 ajon/km.
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Kuva 3.10: Underwoodin mallin kuvaajat, kun vv = 80 km/h ja kkr = 40 ajon/km.
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Kuten kuva 3.11 osoittaa, malli on nyt muodoltaan realistisempi. Se toteuttaa
reunaehdon 5, mutta ei edelleenkään reunaehtoa 2. Samoilla parametrien arvoilla
Draken malli antaa suuremman välityskyvyn kuin Underwoodin malli.
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Kuva 3.11: Draken mallin kuvaajat, kun vv = 80 km/h ja kkr = 40 ajon/km.

Toinen ryhmä nopeuden ja liikennetiheyden välisen riippuvaisuuden yhtä-
löitä on johdettu auton seuraamismalleista (ks. kappale 4.3), eli jonossa ajavan
kuljettajan käyttäytymismalleista. YhtälöYleistetty malli

v1−m = v1−m
v

[
1−

(
k

kmax

)�−1
]

v = vv

[
1−

(
k

kmax

)�−1
] 1

1−m

(3.20)

on yleistys Pipesin (1967) esittämästä yhtälöstäPipesin malli

v = vv

(
1− k

kmax

)n

, n > 0, (3.21)

joka puolestaan on yleistys Greenshieldsin mallista (3.16). Edellä esitetyt mallit
voidaan Mayn & Kellerin (1969) mukaan määritellä parametrien m ja � avulla
seuraavasti:
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m �

Greenshields 0,0 2,0
Greenberg 0,0 1,0
Underwood 1,0 2,0
Drake 1,0 3,0

Näiden mallien lisäksi muun muassa Prigogine & Herman (1971) ovat numeeri-
sesti määritelleet nopeus-tiheyskuvaajia liikennevirran kineettisen teorian yhtä-
löistä.

Nopeuden riippuvaisuus liikennetiheydestä voidaan siis johtaa kahdella ta-
valla. Klassinen lähestymistapa on puhtaasti matemaattinen, jossa matemaatti-
nen malli sovitetaan havaintoaineistoon. Mallin muoto pyritään määrittelemään
niin, että parametrit voidaan tulkita liikennevirran tunnettujen ominaisuuksien
pohjalta. Greenshieldsin, Greenbergin, Underwoodin ja Draken mallit on kaikki
johdettu tällä tavalla.

Toinen tapa perustuu kuljettajien käyttäytymiseen. Varhaiset välityskyvyn es-
timointimallit, jotka perustuvat turvalliseen matkaväliin, kuuluvat tähän ryhmään.
Myös Greenshieldsin ja Greenbergin mallit voidaan laskea kuuluviksi tähän ryh-
mään, koska ne voidaan johtaa myös kuljettajan käyttäytymisestä, kuten kappa-
leessa 4.6 osoitetaan. – Mikään edellä esitetyistä malleista ei kuitenkaan täysin
täytä kaikkia liikennevirran peruskuvaajalle asetettuja ehtoja.

Vaatimukset yhä suuremmasta tarkkuudesta ovat johtaneet siihen, että tarvi-
taan esimerkiksi hyvin tunnettua Greenshieldsin lineaarista nopeus-tiheysmallia
monimutkaisempi malli. Monimutkaisten mallien kalibrointi on kuitenkin usein
hankalaa. – Kanadalainen van Aerde (1995) on kehittänyt mallin (kuva 3.12), van Aerden malli

jonka avulla saadaan tarkkoja liikennevirran perussuureiden estimaatteja kaikilla
realistisilla liikennemäärän ja keskinopeuden arvoilla, mikä on tärkeää esimer-
kiksi ajantasaisille liikenteenohjausjärjestelmille.

Van Aerde määritteli ajoneuvojen matkavälin nopeuden funktiona, mutta mo-
nipuolisemmin kuin turvallisen matkavälin malleissa. Van Aerden mukaan kes-
kimääräinen matkaväli on

s = c1 + c2

vv − v
+ c3v, (3.22)

missä c1, c2 ja c3 ovat vakioita ja vv on vapaa nopeus. Liikennetiheys on tällöin

k = 1

c1 + c2

vv − v
+ c3v

. (3.23)

Kaava voidaan muokata turvallisen matkavälin malliksi asettamalla c1 = la,
c2 = 0 ja c3 = Tr sekä Greenshieldsin lineaariseksi malliksi asettamalla c1:n
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Kuva 3.12: Esimerkki Greenshieldsin ja van Aerden mallien mukaisista liikennevirran
kuvaajista.

ja c3:n arvoiksi nolla ja c2 = vv/kmax. Vakioiden c1 ja c3 nollasta poikkeavat
arvot korjaavat Greenshieldsin mallin puutteita. Vakiot c1 ja c3 tekevät nopeus-
tiheyskuvaajasta myös epälineaarisen, mikä tekee käyrän sovittamisen hankalam-
maksi. Van Aerden mallissa keskinopeus voidaan esittää liikennetiheyden funk-
tiona seuraavasti:

v = vv

2
− c1

2c3
+ 1

2c3k

(
1−

√
k2
[
(c3vv + c1)2 + 4c2c3

]− 2k(c3vv + c1)+ 1

)
.

(3.24)

Mallin parametrien estimoinnissa on hyödynnettävä numeerista optimointi-Parametrien
estimointi tekniikka. Alla on esitelty kaksi tapaa sovittaa van Aerden kuvaaja havaintoai-

neistoon. Näistä van Aerden ja Rakhan menetelmä perustuu liikennemäärän ja
nopeuden ortogonaalisen (kohtisuoran) virheen minimointiin. Pursulan menetel-
mä käyttää hyväkseen painokerrointa ja minimoi liikennemäärän ja nopeuden
virhettä havaintopistettä vastaavaa liikennetiheyssuoraa pitkin.

Van Aerden ja Rakhan menetelmässä (kuva 3.13) etsitään numeerisesti mi-
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niarvo lausekkeelle

min E =
n∑

i=1

⎧⎨
⎩
(

vi − v̂i

v̄

)2

+
(

qi − q̂i

q̄

)2

+
(

ki − k̂i

k̄

)2
⎫⎬
⎭ . (3.25)

Lausekkeessa vi , qi ja ki ovat mitattuja tai mittausten perusteella laskettuja pe-
russuureiden arvoja, v̂i , q̂i ja k̂i ovat vastaavia mallin antamia estimaatteja, ja v̄,
q̄ ja k̄ ovat mittausten keskiarvoja. Menetelmässä mitään perussuuretta ei oleteta
itsenäiseksi, toisia perussuureita selittäväksi parametriksi.

Kuva 3.13: Van Aerden ja Rakhan menetelmän ortogonaalinen virhe.

Yleensä kuitenkin liikennemittauksilla saadaan tietoja nopeuksista ja liiken-
nemääristä. Mallin parametrien estimointi pitäisi tästä syystä perustaa näihin pa-
rametreihin. Toisaalta tavallisimmat teoreettiset liikennevirran yhtälöt on annettu
keskinopeuden riippuvaisuutena liikennetiheydestä. Parametrit tulisikin estimoi-
da siten, että kuvaajan sovitus perustuu alkuperäisiin liikennemäärän ja nopeuden
mittaustuloksiin, mutta liikennetiheyden ja keskinopeuden riippuvaisuus tulee il-
mi.

Pursulan menetelmässä (kuva 3.14) ratkaisuksi on esitetty liikennetiheyden
virheen neliösumman minimointia nopeus- ja liikennemäärähavaintojen avulla.
Liikennetiheys k = q

v
on liikennemäärä-nopeuskoordinaatistoon piirretyn suoran
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Kuva 3.14: Pursulan menetelmän liikennetiheyssuoran suuntainen virhe.

kulmakertoimen käänteisluku, joten suoran jokaisessa pisteessä liikennetiheys on
sama. Parametrien estimointi tapahtuu tiheyssuoran suuntaisesti minimoimalla
yhtälö

min E =
n∑

i=1

(
qi − q̂i

)2 + α

n∑
i=1

(
vi − v̂i

)2
. (3.26)

Liikennemäärän virheet ovat huomattavasti suurempia kuin nopeuden virheet.
Jotta molemmilla virheillä olisi yhtä suuri merkitys, yhtälöön on lisätty paino-
kerroin α, joka tekee virheet yhteismitallisiksi. Van Aerden ja Rakhan menetel-
mässä (3.25) yhteismitallisuus saadaan aikaan jakamalla eri muuttujien erotukset
havaintojen keskiarvolla.

Empiiriset mittaukset ovat osoittaneet, että vakaassa tilanteessa nopeus laskee
hitaasti liikennetiheyden kasvaessa. Ruuhkautuminen laskee nopeuksia äkillises-
ti, ja maksimiliikennemäärä jää tällöin alhaisemmaksi kuin vakaassa tilanteessa.
Kuvassa 3.15 on esitetty moottoritien liikenteen nopeuden ja liikennemäärän väli-
sen yhteyden peruspiirteet. Vaikuttaa ilmeiseltä, että liikennevirran peruskuvaaja
on eri liikennetilannetta kuvaavien mallien yhdistelmä. Kuva 3.15 perustuu em-Yhdistelmämalli

piirisiin havaintoihin, eivätkä makroskooppiset liikennevirtamallit kykene vielä
riittävästi selittämään sen muotoa. Tämän luvun lopussa tarkastellaan havaintoja,
jotka viittaavat epävakaan liikennevirran vieläkin monimutkaisempaan käyttäy-
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tymiseen.

Liikennemäärä

Keskinopeus

Ruuhkasta
purkautuva

Vakaa

Ruuhkautunut

Kuva 3.15: Moottoritien liikennevirran nopeus-liikennemääräkuvaajan perusmuoto kan-
sainvälisten tutkimusten mukaan (Hall et al. 1992).

?
Kuvaile oman kokemuksesi perusteella kaksikaistaisen tien ja moottoritien lii-
kennevirtojen eroja. Pohdi, miten ne vaikuttavat nopeus-liikennemääräkuvaajan
muotoon?

3.2 Kinemaattiset ja dynaamiset liikennevirtamallit

3.2.1 Liikennevirran jatkuvuusyhtälö

Edellä esitellyt liikennevirtamallit kuvaavat liikennevirran staattisia ominaisuuk-
sia – perussuureiden välisiä suhteita tietyn liikennetilanteen vallitessa. Tieosuu-
den liikennetilanne kuitenkin vaihtelee etäisyyden (x) ja ajan (t) funktiona, toisin
sanoen q = q(x, t), k = k(x, t) ja v = v(x, t). Näiden muutosten mallintaminen
auttaa ymmärtämään ja ennustamaan esimerkiksi liikenteen ruuhkautumista.

Kinemaattiset liikennevirtamallit kuvaavat liikennevirran muutoksia virtauk-
sen jatkuvuuden periaatteen avulla – virtauksessa ei katoa eikä synny ajoneuvoja.
Dynaamiset liikennevirtamallit ottavat huomioon myös ajoneuvojen kiihtyvyy-
den. Koska molemmat mallit kuvaavat liikennevirran kehitystä ajan ja paikan
suhteen, niillä on tärkeä merkitys liikenteen ohjaus- ja informaatiojärjestelmissä.

Nestevirtausanalogiassa (fluid flow theory, continuum theory) liikennevirtaa Nestevirtaus-
analogiatarkastellaan yksisuuntaisena neste- tai kaasuvirtauksena, kuten joessa tai kaa-

suputkessa. Tällöin voidaan hyödyntää virtausmekaniikan teorioita. Perustana
ovat virtauksen jatkuvuusyhtälö ja liikeyhtälö. Jatkuvuusyhtälöä voidaan kutsua
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myös massan häviämättömyyden laiksi. Kappaleessa 3.2.4 esiteltävä liikeyhtä-
lö puolestaan perustuu mekaniikan toiseen peruslakiin, jonka mukaan kappaleen
kiihtyvyys on suoraan verrannollinen siihen vaikuttavaan voimaan ja kääntäen
verrannollinen kappaleen massaan.

Tarkastellaan yksisuuntaista liikennettä tiejaksolla, jonka kummassakin pääs-
sä on mittausasema (x1 ja x2) kuvan 3.16 mukaisesti. Mittausasemien välinen
etäisyys on �x eikä tällä välillä ole liittymis- tai poistumismahdollisuutta, eli
ajoneuvot eivät voi poistua eivätkä tulla tielle mittausasemien välillä.

x1 x2

�x

N1 N2M(t)

Kuva 3.16: Kahden mittausaseman (x1 ja x2) rajoittama tiejakso

Merkitään M0:lla mittausajan alussa tiejaksolla olevien ajoneuvojen luku-
määrää, Ni :llä mittausaseman i ajassa �t ohittavien ajoneuvojen lukumäärää,
qi :llä mittausaseman i ohittavaa liikennemäärää ja �t :llä mittausasemilla x1 ja
x2 yhtäaikaisesti tehtävien mittausten kestoa. Koska ajoneuvot eivät voi poistua
tiejaksolta mittauspisteiden välillä, mittausasemien väliin kasautuu ajoneuvoja,
kun N1 > N2. Merkitään (N2 − N1) = �N , jolloin liikennetiheyden kasvaessa
�N on negatiivinen. Voidaan määritellä, että

N1

�t
= q1 = liikennemäärä mittausasemalla x1 (3.27a)

N2

�t
= q2 = liikennemäärä mittausasemalla x2 (3.27b)

q2 − q1 = �q = N2 −N1

�t
= �N

�t
⇒ �N = �q�t. (3.27c)

�q siis osoittaa liikennemäärän muutoksen etäisyyden suhteen.
Tarkasteltavan tiejakson liikennetiheys hetkellä t = 0 on tiejaksolla olevien

ajoneuvojen lukumäärä M0 jaettuna tiejakson pituudella �x:

k0 = M0

�x
. (3.28)
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Ajoneuvojen määrä mittauksen päättyessä (ajan �t kuluttua) saadaan johdet-
tua mittauksen alkaessa tiejaksolla olleiden sekä mittausaikana sinne tulleiden ja
sieltä poistuneiden ajoneuvojen lukumäärien avulla. Ajoneuvomäärä tiejaksolla
mittauksen päättyessä on

M(�t) = M0 +N1 −N2 = M0 −�q�t. (3.29)

Ajoneuvojen määrän muutos �M on siis

�M = M(�t)−M0 = M0 −�q�t −M0 = −�q�t. (3.30)

Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti, että

Muutos = saapuneet− poistuneet. (3.31)

Sama lainalaisuus pätee vaikkapa kodissa: Saapuneiden ja poistuneiden vierai-
den erotus osoittaa vieraiden määrän muutoksen. Negatiivinen etumerkki lausek-
keessa (3.30) tulee ajoneuvojen määrän muutoksen ja liikennemäärän muutoksen
vastakkaissuuntaisuudesta (�q > 0⇔ �M < 0). (Miksi?)

Liikennetiheyden muutokseksi �k aikana �t saadaan nyt

�k = �M

�x
= −�q�t

�x
, (3.32)

joten

−(�q�t) = �k�x ⇒ �q

�x
+ �k

�t
= 0. (3.33)

Tämä on liikennevirran jatkuvuusyhtälö differenssimuodossa. Sivulla 74 kuvataan
edellä esitettyjen lausekkeiden hyödyntämistä mittauspisteiden välisen tiejakson
liikennetiheyden arvioinnissa.

Nestevirtausanalogiassa liikennevirta oletetaan jatkuvaksi, nestemäiseksi, jo-
ten muutoksia (esim. �q) voidaan tarkastella differentiaalisina (∂q). Liikenne-
määrä ja liikennetiheys ovat sekä tarkastelujakson alusta mitatun ajan (t) että
tiejakson alustatitatun etäisyyden (x) funktiota. Toisin sanoen liikennemäärä on
hetkellinen liikennemäärä q(x, t) ja liikennetiheys on paikallinen liikennetiheys
k(x, t). Tällöin ”ajoneuvojen häviämättömyyden laki” (3.33) voidaan esittää osit-
taisderivaattojen (sivu 72) avulla ensimmäisen kertaluvun osittaisdifferentiaali-
yhtälönä Liikennevirran

jatkuvuusyhtälö∂k

∂t
+ ∂q

∂x
= 0. (3.34)

Lauseke osoittaa liikennemäärän ja liikennetiheyden muutosten välisen riippu-
vaisuuden, kun ajoneuvoja saapuu ja poistuu tieosuudelle vain sen päätepistei-
den kautta. Yhtälöä 3.34 kutsutaan liikennevirran jatkuvuusyhtälöksi, ja se vas-
taa yleistä nestevirtauksen jatkuvuusyhtälöä (continuity equation, conservation
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Osittaisderivaatta

Tarkastellaan suuretta, joka on usean muuttujan funktio. Sen derivaattaa yhden muuttu-
jan suhteen kutsutaan osittaisderivaataksi. Derivointi tapahtuu tarkastellun muuttujan
suhteen olettaen muut muuttujat vakioiksi.

Esimerkiksi liikenevirran keskinopeus (v) tiellä voidaan esittää sekä tiejakson alusta
mitatun etäisyyden (x) että tarkastelujakson alusta mitatun ajan (t) funktiona, eli v =
v(x, t). Keskinopeudella on tällöin kaksi osittaisderivaattaa

∂v

∂x
= lim

�x→0

v(x +�x, t)− v(x, t)

�x

∂v

∂t
= lim

�t→0

v(x, t +�t)− v(x, t)

�t
.

Osittaisderivaatta ∂v
∂x

ilmoittaa liikennevirran keskinopeuden muutoksen pituusyksik-
köä kohden hetkellä t etäisyyden x muuttuessa. (Millaisissa tapauksissa keskinopeuden
osittaisderivaatat ovat positiivisia?)

Funktion arvon muutosta tarkastellun pisteen lähiympäristössä, kun kaikkien muuttu-
jien arvot voivat vaihdella, kuvaa kokonaisdifferentiaali. Keskinopeuden kokonaisdif-
ferentiaali on

dv = ∂v

∂x
dx + ∂v

∂t
dt.

Etäisyyden (ajan) differentiaalisen muutoksen aiheuttama muutoskomponentti saadaan
kertomalla nopeuden muutosnopeus etäisyyden (ajan) muuttuessa etäisyyden (ajan)
muutoksen suuruudella. Kokonaisdifferentiaali on muutoskomponenttien summa.

Jos funktiolla on useita ”ensisijaisia” muuttujia, joiden arvo riippuu ”toissijaisista”
muuttujista, osittaisderivaatta voidaan esittää ketjusäännön (chain rule) avulla. Olkoon
liikennemäärä q = q(k, v) liikennetiheyden (k) ja keskinopeuden (v) funktio. Ne
puolestaan on määritelty etäisyyden ja ajan funktioina, eli k = k(x, t) ja v = v(x, t).
Tällöin ketjusääntö antaa

∂q

∂x
= ∂q

∂k

∂k

∂x
+ ∂q

∂v

∂v

∂x
∂q

∂t
= ∂q

∂k

∂k

∂t
+ ∂q

∂v

∂v

∂t
.

Jos muuttujilla on vain yksi parametri, eli k = k(x) ja v = v(x), ketjusääntö saa
muodon

dq

dx
= ∂q

∂k

dk

dx
+ ∂q

∂v

dv

dx
,

joka voidaan johtaa myös kokonaisdifferentiaalin avulla. Näin määritelty derivaatta
osoittaa liikennemäärän (q) muutosnopeuden etäisyyden (x) suhteen, kun sekä liiken-
netiheys (k) että keskinopeus (v) muuttuvat etäisyyden funktioina.

Huomaa, että lausekkeissa ei ole hyödynnetty liikennevirran perusyhtälöä q = kv.
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equation). Liikennevirran perusyhtälön (q = kv) avulla jatkuvuusyhtälö (3.34)
voidaan kirjoittaa muotoon

∂(kv)

∂x
+ ∂k

∂t
= 0. (3.35)

Lausekkeen ensimmäinen termi on

∂(kv)

∂x
= k

∂v

∂x
+ v

∂k

∂x
. (3.36)

Tarkastellaan tieosuutta [x1, x2], joka on jaettu differentiaalisen lyhyisiin tie-
jaksoihin dx. Kullakin tiejaksolla ajoneuvojen määrä on k(x, t) dx. Koko tie-
osuuden ajoneuvomäärä saadaan integroimalla

∫ x2

x1
k(x, t) dx, eli summaamalla

kaikkien differentiaalisten tiejaksojen ajoneuvomäärät. Jatkuvuusyhtälö voidaan
siis esittää integraalimuodossa∫ x2

x1

∂k(x, t)

∂t
dx = −

∫ x2

x1

∂q(x, t)

∂x
dx (3.37)

d

dt

∫ x2

x1

k(x, t) dx = dM(t)

dt
= q(x1, t)− q(x2, t). (3.38)

Ajoneuvomäärän muutosnopeus tieosuudella on siis saapuvan liikennemäärän ja
poistuvan liikennemäärän erotus.

Jatkuvuusyhtälön tarjoama mahdollisuus laskea tieosuuden todellinen liiken-
netiheys pistemittausten avulla on tärkeä, sillä liikennevirran perusyhtälön avulla
lasketut pistekohtaiset liikennetiheysestimaatit (k = q/v) eivät aina anna luo-
tettavaa tietoa pisteiden välisen tieosuuden liikennetiheydestä. Pistekohtaiset ti-
heysestimaatit ovat epätarkkoja erityisesti silloin, kun liikennetiheys tieosuudella
vaihtelee (ks. sivu 74).

Jos laskentapisteiden välillä on poistumis- tai liittymispaikkoja, jatkuvuusyh-
tälö 3.34 ei päde. Tällöin tulee käyttää yleistettyä jatkuvuusyhtälöä

∂q

∂x
+ ∂k

∂t
= g(x,t). (3.39)

Siinä g(x, t) on generointiaste eli ajoneuvojen liittymisestä ja poistumisesta joh-
tuva ajoneuvomäärän muutos aika- ja pituusyksikköä kohti.

3.2.2 Kinemaattiset aallot

Kaukana tiestä sijaitseva tarkkailija havaitsee ajoneuvotiheyksien vaihteluita, ”ti-
heysaaltoja”, jotka liikkuvat tiellä. Osa eteenpäin osa taaksepäin. Ajoneuvot liit-
tyvät tiheysaaltoihin ja poistuvat niistä. Ajoneuvon kuljettaja havaitsee saman
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Liikennetiheys valtatiellä 4 Vierumäen eteläpuolella

Tarkastellaan tiejaksoa, jonka molemmissa päissä on laskeva ilmaisin. Jos liikenneti-
lanne on stabiili (liikenne ei ole ruuhkautunut ja liikennemäärä tiejaksolla on vakio),
tiejakson liikennetiheys tarkastelujakson alussa voidaan arvioida pistekohtaisten tiheys-
estimaattien keskiarvona:

k(�t) = k1(�t)+ k2(�t)

2
.

Liikennetiheyden muutos tarkastelujakson kuluessa voidaan laskea lausekkeen 3.32
avulla. Halutun hetken tiheysestimaatti saadaan liikennetiheyden alkuarvon ja muutos-
ten kumulatiivisena summana.

Lahden ja Vierumäen välillä oli useita ramppiliittymiä, joiden liikennemääriä ei kyetty
laskemaan. Lisäksi ilmaisimien laskentatiedoissa saattoi olla vähäisiä virheitä, joiden
kumulatiivinen vaikutus olisi kuitenkin saattanut olla merkittävä. Niinpä lausekkeen
tiheysestimaattiin kumuloitui merkittäviä virheitä. Niiden eliminoimiseksi mittauspis-
teiden liikennemääriä korjattiin siten, että liikennetiheys mittauksen lopussa oli sama
kuin pistekohtaisten tiheysestimaattien keskiarvo. Korjattava liikennemäärä oli kahdes-
ta laskentatiedosta pienempi.

Seestan liittymän ja yksikaistaisen osuuden alun välillä liikennetiheys nousi ennen klo
17 jopa yli 60 ajoneuvon kilometrillä. Hieman ennen kello 18 tiheys alkoi vakiintua
alle 45 ajon/km tasolle ja laski noin 19.20 jälkeen nopeasti tasolle alle 10 ajon/km.
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Jatkuvuusyhtälön avulla tiejaksolle laskettu liikennetiheys oli selvästi korkeampi kuin
pistekohtaiset tiheysestimaatit, jotka eivät ottaneet huomioon mittauspisteiden väliin
kertyneitä ajoneuvoja. Ruuhkan purkautuessa jälkimmäisen mittauspisteen laskennal-
linen tiheys kuitenkin säilyi pitempään korkealla tasolla – siihen saakka kunnes ruuhka
oli purkautunut koko tiejaksolta.
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asian liikkumisväljyyden muutoksina. Näiden liikennetiheyksien muutosten lai-
nalaisuuksien selittäminen on liikennevirtateorian keskeisimpiä haasteita.

Oletetaan, että liikenteen perusyhtälö (3.1) ja jatkuvuusyhtälö (3.34) ovat
voimassa. Tarkastellulle tiejaksolle saapuu ajoneuvoja vain alkupisteen kautta
ja poistuu vain päätepisteen kautta. Lisäksi oletetaan, että keskinopeus riippuu
ainoastaan liikennetiheydestä, eli v = v(k). Tämä tarkoittaa, että siirtyessään ti- Oletus:

v = v(k)heydestä toiseen ajoneuvo muuttaa nopeutensa välittömästi kyseistä tiheyttä vas-
taavaksi nopeudeksi. Dynamiikan lainalaisuuksia, eli ajoneuvojen rajallista kiih-
tyvyyttä ja hidastuvuutta, sekä kuljettajien reaktioaikaa ei siis oteta huomioon.
Liikennevirran oletetaan olevan jatkuvasti tasapainotilanteessa.

Jos keskinopeus riippuu vain liikennetiheydestä, liikennevirran perusyhtälön
mukaisesti myös liikennemäärä q = q(k) = kv(k) riippuu vain likennetiheydes-
tä. Ketjusäännön (sivu 72) perusteella

∂q

∂x
= dq

dk

∂k

∂x
. (3.40)

Jatkuvuusyhtälö on siten
∂k

∂t
+ dq

dk

∂k

∂x
= 0. (3.41)

Tarkastellaan liikennetiheyden muutosta ajan funktiona. Liikennetiheyden
kokonaisdifferentiaali (sivu 72) on

dk = ∂k

∂x
dx + ∂k

∂t
dt, (3.42)

joten
dk

dt
= ∂k

∂x

dx

dt
+ ∂k

∂t
. (3.43)

Se kuvaa liikkuvan tarkkailijan havaitsemaa liikennetiheyden muutosnopeutta
ajan funktiona. Tarkkailijan etäisyys tiejakson alusta on x.

Jos liikennetiheys liikkuvan tarkkailijan lähiympäristössä säilyy koko ajan
vakiona, eli dk

dt
= 0, niin lausekkeiden (3.41) ja (3.43) avulla saadaan

dk

dt
= ∂k

∂x

dx

dt
− dq

dk

∂k

∂x
= ∂k

∂x

(
dx

dt
− dq

dk

)
= 0. (3.44)

Näin ollen dx
dt
= dq

dk
, joten nopeudella

c(k) = dx

dt
= dq

dk
= d(kv)

dk
= v + k

dv

dk
= v + kv′ (3.45)

liikkuva tarkkailija havaitsee lähiympäristössään koko ajan saman liikennetihey-
den. Lausekkeessa v′ = dv/dk.
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Koska malli ei sisällä kuvausta virtauksen dynaamisista lainalaisuuksista, va-Kinemaattinen
aalto kiotiheyden etenemistä tiellä kutsutaan kinemaattiseksi aalloksi. Nopeus c(k) on

kinemaattisen aallon nopeus. Jos siis oletetaan, että v = v(k), liikennevirran
jatkuvuusyhtälö (3.41) voidaan kirjoittaa myös muodoissa

∂k

∂t
+ c(k)

∂k

∂x
= 0

∂k

∂t
+ (

v + kv′
) ∂k

∂x
= 0.

(3.46)

Kuten lausekkeesta (3.45) havaitaan, tiheyttä k vastaava kinemaattisen aallon
nopeus c(k) on liikennevirran peruskuvaajan tangentin kulmakerroin tiheydellä
k. Koska kappaleessa 3.1.2 esitetyn mukaisesti liikennevirran keskinopeus laskee
liikennetiheyden kasvaessa (v′ ≤ 0), kinemaattinen aalto etenee tiellä hitaammin
kuin liikennevirta, eli c(k) ≤ v. Kuljettajien ei siis oleteta reagoivan takana val-
litsevaan liikennetilanteeseen. Koska kinemaattisen aallon nopeus vastaa liiken-
nevirran peruskuvaajan (kuva 3.4 sivulla 56) kulmakerrointa, kinemaattinen aalto
kulkee tiellä eteenpäin kun k < kkr, taaksepäin kun k > kkr ja pysyy paikallaan
kun k = kkr.

?
Miten ruuhkautuneen liikenteen taaksepäin liikkuva kinemaattinen aalto näkyy
todellisessa liikennevirrassa?
Mainitse esimerkki paikallaan pysyvästä kinemaattisesta aallosta.

Etäisyys

Aika0

x0
k = k(x0, 0)

c(k)

Kinemaattisen aallon etenemistä etäisyys-aikakoordi-
naatistossa kuvaavaa suoraa kutsutaan jatkuvuusyhtälön
(3.46) karakteristiseksi käyräksi (characteristic). Sen kul-Karakteristinen

käyrä makerroin on c(k), ja suoran jokaisessa pisteessä liiken-
netiheys on yhtä suuri (k). Oheisen kuvan karakteristinen
käyrä on piirretty lähteväksi tarkastelujakson alussa etäi-
syydeltä x0, jossa liikennetiheys tällöin on k = k(x0, 0).
Kaikissa karakteristisen käyrän määrittämissä etäisyys-aika-avaruuden pisteissä
on sama tiheys (k).

Etäisyys

Aika0 t

x0

x �
(x, t)

x − x0

Karakterististen käyrien avulla voidaan ennustaa lii-
kennetiheyden kehitystä. Jos tunnetaan tieosuuden liiken-
nevirran peruskuvaaja q(k) ja paikallinen liikennetiheys
tarkastelujakson alussa, liikennetiheys k(x, t) hetkellä t

etäisyydellä x on sama kuin liikennetiheys k(x0, 0) het-
kellä t = 0 siinä tien kohdassa x0, jonka kautta pisteen
(x, t) karakteristinen käyrä kulkee. Toisin sanoen

x − x0

t
= c

(
k(x0, 0)

)
. (3.47)
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Yhtälö on ratkaistava iteratiivisesti.

Etäisyys

Aika0

x0

x1

�
(x, t)

Kun tarkastelujakson alkuhetken liikennetiheys kas-
vaa liikennevirran etenemissuunnassa, kinemaattisten aal-
tojen nopeus hidastuu x:n kasvaessa. Oheisessa kuvassa
k(x1, 0) > k(x2, 0). Jos liikennetiheys ylittää kriittisen ti-
heyden, kinemaattinen aalto kulkee tiellä taaksepäin. On
siis mahdollista, että tarkastellun pisteen (x, t) leikkaa
useampi kuin yksi karakteristinen käyrä. Tällöin edellä ku-
vattu menetelmä ei anna yksikäsitteistä ratkaisua, vaan on hyödynnettävä shok-
kiaaltojen teoriaa.

3.2.3 Shokkiaallot

Kahden liikennetiheyden rajakohtaa, eli karakterististen käyrien leikkauskohtaa
(kuva 3.17), kutsutaan shokkiaalloksi. Se osoittaa tiheyden epäjatkuvuuskoh- Shokkiaalto

dan sijainnin tiellä. Tiellä liikkuva havaitsee shokkiaallon esimerkiksi liittyes-
sään paikallaan seisovan tai hitaasti etenevän jonon perään (kuten kuvassa 3.17)
sekä irtautuessaan kyseisestä jonosta.
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Kuva 3.17: Shokkiaalto liikennetiheyksien 40 ja 75 ajon/km karakterististen käyrien
leikkauksessa, kun liikennevirran peruskuvaaja on kuvan 3.8 mukainen. Sekä tiheyden
75 ajon/km kinemaattiset aallot että shokkiaalto kulkevat taaksepäin. Mustavalkoinen
raita osoittaa tarkastelujakson alussa tieosuudelle saapuneen ajoneuvon kulku-uran.

Kinemaattisten aaltojen teorian mukaisesti oletetaan, että liikennevirran no-
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peus v = v(k) on aina tasapainossa, eli tiheyden mukainen. Tällöin nopeuden
muutos ajoneuvon siirtyessä tiheydestä k1 tiheyteen k2 on äkillinen. Kuvassa 3.17
se näkyy ajoneuvon kulku-uraa kuvaavan käyrän taittumisena shokkiaallon koh-
dalla.

Tarkastellaan liikennevirtaa, jossa on kaksi samaan suuntaan etenevää osa-
virtaa, joissa kummassakin on eri liikennemäärä, liikennetiheys ja keskinopeus.
Osavirtojen etenemistä tiehen nähden voidaan tarkastella kuvan 3.18 mukaisesti.
Ajassa T liikennetiheys k1 etenee matkan v1T ja liikennetiheys k2 matkan v2T .
Jos k2 < k1, tilanne muuttuu kuvan 3.18 kuviosta a) kuvion b) mukaiseksi. Lii-
kennetiheyksien väliin jäisi tällöin aukko (v2 − v1)T . Osavirran 1 etummaiset
ajoneuvot kuitenkin muuttavat nopeutensa osavirran 2 nopeuden v2 mukaiseksi
ja siirtyvät osavirtaan 2 tiheydellä k2, jolloin osavirta 1 kutistuu etupäästä ja osa-
virta 2 kasvaa takapäästä. Aukkoa ei synny, sillä virtaus tiheydestä k1 tiheyteen k2

on jatkuvaa. Prosessin tuloksena liikennetiheyksien rajakohta siirtyy kuvan 3.18
kuvion c) mukaisesti kohtaan x.

a)
Aika = 0

q1 = k1v1

q2 = k2v2

Liikennetiheys

Etäisyys0

k1

k2

b)
Aika = T

v1T − x

k1 − k2

0 x v1T v2T

k1

k2

c)
Aika = T

q1 = k1v1

q2 = k2v2

0 x v1T v2T

k1

k2

Kuva 3.18: Liikennetiheyksien rajakohdan eli shokkiaallon eteneminen liikennevirrassa.
Lähtötilanne hetkellä 0 (a), tilanne hetkellä T ilman ajoneuvojen siirtymistä osavirrasta
1 osavirtaan 2 (b) sekä tilanne hetkellä T siirtymisten tapahduttua (c).
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?
Kuvaile liikennevirran käyttäytymistä, kun k1 < k2. Havainnollista asiaa kuvaa
3.18 vastaavalla kuvasarjalla.
Millaisissa tilanteissa voi syntyä kuvan 3.18 mukaisia shokkiaaltoja, joissa k1 >

k2? Entä shokkiaaltoja, joissa k1 < k2?

Kuvan 3.18 osavirrasta 1 poistuvien ajoneuvojen määrä on yhtä suuri kuin
aukkoon (v2 − v1)T saapuvien ajoneuvojen määrä liikennetiheydellä k2. Kuvan
mukaisesti voidaan siten kirjoittaa

(k1 − k2)(v1T − x) = k2T (v2 − v1)

v1T − x = k2T
v2 − v1

k1 − k2
.

(3.48)

Liikennetiheyksien rajakohdan kulkema etäisyys aikayksikössä, eli shokkiaallon
nopeus (c), saadaan jakamalla yllä oleva lauseke T :llä ja siirtämällä termejä. Siten

c = x

T
= k2

v1 − v2

k1 − k2
+ v1 = k1v1 − k2v2

k1 − k2
, (3.49)

eli shokkiaallon nopeus on Shokkiaallon
nopeus

c = q1 − q2

k1 − k2
. (3.50)

Tällä nopeudella liikkuva tarkkailija kulkee tiheyksien rajakohdassa, kunnes
shokkiaalto päättyy. Kappaleessa 3.3.3 kuvataan tarkemmin shokkiaaltoteorian
sovelluksia.

Jos tiheyden muutokset ovat pieniä, pätee yhtälöä (3.50) vastaavasti

c = dq

dk
. (3.51)

Siis differentiaalisen pientä liikennemäärän ja liikennetiheyden muutosta vastaava
shokkiaallon nopeus on liikennevirran peruskuvaajan kulmakertoimen suuruinen,
eli kinemaattisen aallon nopeus.

Tiehen nähden shokkiaallon nopeus voi olla positiivinen tai negatiivinen, mut-
ta liikennevirtaan nähden aallot etenevät aina vastavirtaan, sillä shokkiaallon no-
peus ei voi olla liikennevirran nopeutta (v) suurempi. Tämä voidaan havaita lii-
kennevirran peruskuvaajasta, jossa liikennevirran nopeus (v) on käyrän origosta
pisteeseen (q, k) piirretyn sekantin kulmakerroin ja shokkiaallon nopeus (c) on
pisteiden (q1, k1) ja (q2, k2) kautta kulkevan sekantin kulmakerroin (kuva 3.19).
Jos esimerkiksi liikenne kuvan 3.19 tilanteesta A ruuhkautuu tilanteeseen B, seu-
rauksena on shokkiaalto, jossa tilojen A ja B rajakohta siirtyy tiellä taaksepäin
nopeudella c = (q1− q2)/(k1− k2). Kuljettajien oletetaan siis reagoivan ainoas-
taan edessä olevaan liikennetilanteeseen, ei takana olevaan.
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Liikennemäärä

Liikennetiheys

v1 = q1

k1

v2 = q2

k2

cB = dq(k2)

dk

cAB = q1 − q2

k1 − k2
< 0

k2

q2

k1

q1
A

B

Kuva 3.19: Shokkiaallon nopeuden määrittäminen liikennevirran peruskuvaajan avulla.

?
Arvioi shokkiaaltoteorian realistisuutta liikennevirran muutosten kuvaajana.
Millaisiin yksinkertaistaviin oletuksiin teoria perustuu? Miten arvelet niiden
vaikuttavan tulosten luotettavuuteen?

Liikennevirran peruskuvaaja (kuva 3.19) osoittaa, että liikennetiheyden kas-
vaessa kinemaattisen aallon nopeus vähenee. Ruuhkautuneessa liikenteessä (k >

kkr) kinemaattinen aalto etenee tiellä taaksepäin sitä nopeammin, mitä suurempi
on liikennetiheys. Toisaalta, kun tien liikennetiheys vähenee tasaisesti liikenteen
kulkusuuntaan, kinemaattisten aaltojen nopeus kasvaa tasaisesti, eikä shokkiaal-
toja synny. Tämä edellyttää, että

dc(k)

dk
= d2q

dk2
≤ 0, (3.52)

jolloin siis liikennevirran peruskuvaaja on muodoltaan konkaavi, eli alaspäin ko-Konkaavi-
suusehto vera.

3.2.4 Dynaamiset liikennevirtamallit

Liikennevirran kinemaattinen teoria perustuu liikennevirran jatkuvuusyhtälöön
(3.34) ja oletukseen, että liikennevirta on jatkuvasti tasapainotilassa, jossa keski-
nopeus v = v(k) on liikennetiheyden funktio. Koska kinemaattinen teoria ei ota
huomioon dynamiikan lainalaisuuksia, seurauksena on shokkiaaltoja, eli liiken-
netiheyden epäjatkuvuuskohtia, joissa liikennevirran nopeus muuttuu äkillisesti.
Shokkiaallon kohdalla ajoneuvon kiihtyvyys tai hidastuvuus on ääretön.
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Dynaamiset liikennevirtamallit ottavat huomioon ajoneuvojen nopeuden vä-
hittäisen muutoksen liikennetiheyden muuttuessa. Ajoneuvon kiihtyvyyteen – hi-
dastuvuus on negatiivista kiihtyvyyttä – vaikuttavat sekä sopeutumisviive uudessa
liikennetilanteessa että edessä olevan liikennetilanteen ennakointi.

Makroskooppisessa mallissa liikennetilanteen ennakointia voidaan kuvata yk-
sisuuntaisen nestevirtauksen liikeyhtälön (ks. sivu 82) mukaisesti lausekkeella

dv

dt
= −γ 2

k

∂k

∂x
, (3.53)

missä γ 2 on ennakointiparametri. Tämän liikennevirran liikeyhtälön mukaan ajo- Liikennevirran
liikeyhtälöneuvon kiihtyvyys on kääntäen verrannollinen liikennetiheyteen ja suoraan ver-

rannollinen liikennetiheyden muutokseen ajoneuvon läheisyydessä. Lisäksi kiih-
tyvyyden voidaan olettaa riippuvan kuljettajien reaktioajasta Tr ja keskinopeuden
v poikkeamasta liikennetiheyteen perustuvasta tasapainonopeudesta v(k). Tällöin
saadaan yhtälö

dv

dt
= v(k)− v

Tr
− γ 2

k

∂k

∂x
. (3.54)

Nopeuden kokonaisdifferentiaalin (sivu 72) perusteella saadaan

dv

dt
= ∂v

∂t

dt

dt
+ ∂v

∂x

dx

dt
= ∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
. (3.55)

Yhtälö (3.54) voidaan siten esittää myös muodossa

∂v

∂t
=

A︷ ︸︸ ︷
v(k)− v

Tr
−

B︷ ︸︸ ︷
γ 2

k

∂k

∂x
−

C︷︸︸︷
v
∂v

∂x
. (3.56)

Keskinopeuden muutos tarkastelupisteessä ajan suhteen ∂v
∂t

riippuu siis kolmesta
tekijästä:

A. sopeutumisesta (relaxation) tasapainonopeuteen v(k),

B. liikennetiheyden muutoksen ennakoinnista (anticipation) ja

C. konvektiosta (convection), eli saapuvan liikenteen nopeudesta ja sen muu-
toksesta etäisyyden suhteen.

Ensimmäisessä merkittävässä dynaamisessa liikennevirtamallissa, Paynen (1971)
mallissa, ennakointiparametri on

γ 2 = − 1

2Tr

dv(k)

dk
. (3.57)

Sittemmin ennakointiparametri on määritelty eri tavoin, jolloin myös dynaamisten
mallien ominaisuudet ovat merkittävästi muuttuneet.
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Nestevirtauksen liikeyhtälö

Kun liikennevirtaa tarkastellaan yhteen suuntaan virtaavana, puristuvana nesteenä tai
kaasuna, nopeuden muutos voidaan laskea Newtonin mekaniikan 2. peruslain avulla.
Sen mukaan voima on massan ja kiihtyvyyden tulo (F = ma).

Tarkastellaan oheisen kuvan mukaisesti nestevirtauksessa olevaa partikkelia, jonka pi-
tuus on dx ja poikkileikkauspinta-ala A.

x

F1 F2

dx

A

Työntävä voima aiheutuu partikkelin takana olevasta paineesta (p), joten F1 = pA.
Jarruttava voima puolestaan aiheutuu partikkelin edessä olevasta paineesta, eli F2 =
(p + ∂p

∂x
dx)A, jossa ∂p

∂x
osoittaa paineen muutoksen etäisyyden (x) funktiona. Partik-

keliin kohdistuva nettovoima on siten

F = F1 − F2 = pA− (p + ∂p

∂x
dx)A = −∂p

∂x
dxA.

Koska paine on suoraan verrannollinen tarkastellun aineen tiheyteen (k), lauseke voi-
daan kirjoittaa muotoon

F = −γ 2 ∂k

∂x
dxA,

jossa γ 2 on vakio. Koska partikkelin massa on tiheyden ja tilavuuden tulo (m = kdxA),
ja kiihtyvyys on nopeuden aikaderivaatta (a = dv

dt
), mekaniikan toinen peruslaki saa

muodon

−γ 2 ∂k

∂x
dxA = kdxA

dv

dt
.

Yksisuuntaisen nestevirtauksen liikeyhtälö on siten

dv

dt
= −γ 2

k

∂k

∂x
.

Virtausnopeuden muutos on siis kääntäen verrannollinen aineen tiheyteen ja suoraan
verrannollinen tiheyden muutokseen etäisyyden funktiona.
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3.2.5 Mallien arviointia

Sekä kinemaattiset että dynaamiset makroskooppiset mallit perustuvat neste-
virtausanalogiaan. Kinemaattiset mallit kuvaavat liikennettä, joka on jatkuvasti
liikennetiheyden edellyttämässä tasapainotilanteessa. Dynaamiset mallit oletta-
vat tasapainotilanteen syntyvän vasta ajoneuvojen sopeuduttua liikennetiheyden
muutokseen. Molemmat mallit antavat kuitenkin samanlaisia tuloksia vakaissa lii-
kenneolosuhteissa. Tulokset ovat erilaisia mallinnettaessa tilanteita, joissa liiken-
netiheys muuttuu nopeasti – esimerkiksi ramppiliittymiä, tien poikkileikkauksen
muutoskohtia tai erilaisia häiriötilanteita. Nämä ovat usein myös kiinnostavimpia
mallinnuskohteita.

Malleja arvioitaessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kriteerejä:

1. Liikennevirran perusyhtälö (3.1) ja jatkuvuusyhtälö (3.34) toteutuvat.

2. Nopeuden sopeuttaminen uuteen liikennetiheyteen kestää jonkin aikaa. Lii-
kennetiheyden muuttuessa nopeasti liikenteen keskinopeus ei aina vastaa
liikennetiheyden mukaista tasapainonopeutta c(k), kuten voidaan havaita
esimerkiksi kuvasta sivulla 57. Ajoneuvojen käyttäytyminen voi myös olla
erilaista ruuhkaan saavuttaessa ja siitä poistuttaessa (nk. hystereesi-ilmiö).

3. Toisin kuin neste- tai kaasumolekyyli, joka reagoi sekä kaikista suunnis-
ta vaikuttaviin voimiin, ajoneuvo on anisotrooppinen, reagoi vain edessä
olevaan liikennetilanteeseen.

4. Mallin tuottama maksimitiheys on realistinen ottaen huomioon ajoneuvojen
fyysiset mitat.

Molemmat mallityypit noudattavat liikennevirran perusyhtälöä ja jatkuvuus-
yhtälöä. Kuten edellä todettiin, merkittävin ero on liikennetiheyksien rajakohtien
mallintamisessa. Dynaamisilla malleilla voidaan loiventaa tiheyden ja keskino-
peuden muutoksia, mutta myös eräissä dynaamisissa malleissa esiintyy epäjatku-
vuuksia. Lisäksi dynaamiset mallit voivat synnyttää kinemaattisia aaltoja, joiden
nopeus on suurempi kuin liikennevirran nopeus. Tätä ominaisuutta on pidetty
mallien keskeisenä ongelmana, mutta sitä on myös selitetty keskinopeutta no-
peammin kulkevien ajoneuvojen vaikutuksella.

Koska kinemaattisissa malleissa liikennevirta on jatkuvasti tasapainotilan-
teessa, mallit eivät kuvaa hystereesi-ilmiötä eivätkä ruuhkautuneen liikenteen
epävakaita ilmiöitä, kuten ”stop-and-go” -aaltoja, eli paikallisia ruuhkakeskit-
tymiä (ks. kappale 3.3.5 jäljempänä). Dynaamiset mallit puolestaan kykenevät
kuvaamaan sekä hystereesiä että liikenteen epävakauksia. Toisaalta dynaamiset
mallit voivat myös tuottaa epärealistisen suuria liikennetiheyksiä ja jopa negatii-
visia nopeuksia.
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Kinemaattisissa malleissa jonon perässä on jonoa alhaisempi liikennetiheys
ja siten suurempi nopeus, jolloin jono ei takareunastaan hajaannu, vaan säilyy
terävänä. Dynaamiset mallit kykenevät kuvaamaan myös jonon hajaantumista.

Dynaamisten mallien kehittäminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana
ollut suuren mielenkiinnon kohteena. Kinemaattisilla ja dynaamisilla malleilla
on omat puolesta puhujansa ja vastustajansa – voisi jopa sanoa koulukuntansa.
Dynaamisten mallien soveltaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin kine-
maattisten mallien. Milloin ruuhkan epävakaudet ja ajoneuvojen käyttäytyminen
tiheyksien rajakohdissa eivät ole tulosten kannalta merkittäviä, voidaan suositella
kinemaattisten mallien käyttöä.

3.3 Liikenteen ruuhkautuminen

3.3.1 Ruuhkautumisen syyt

Liikenteen ruuhkautumista voidaan selittää mm. väestön kasvulla, asutuksen kes-
kittymisellä suuriin kaupunkeihin, yhdyskuntarakenteen hajaantumisella, jousta-
mattomilla työajoilla sekä elintason ja autoistumisen kasvulla. Ruuhkautuminen
ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, kuten kuva 3.20 osoittaa. Vaikka kansainvälisen mit-
tapuun mukaan Suomessa ei esiinny merkittävää liikenteen ruuhkautumista, se ei
ole vieras ilmiö suomalaisillakaan teillä – erityisesti suurimmissa kaupungeissa
aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonlopun meno- ja paluuliikenteessä. Histo-
riallisesta tilanteesta ja yhteiskunnallisista tekijöistä riippumatta ruuhkautumisen
liikennetekniset syyt ovat samat.

Kun liikennetiheys kasvaa kohti kriittistä tiheyttä ja sen yli, liikennevirran
häiriöherkkyys kasvaa. Lopulta pienikin häiriö voi aiheuttaa ruuhkautumisen,
jolloin väylän välittämä liikenne jää pienemmäksi kuin sille pyrkivä liikenne,
eli liikenteen kysyntä. Ruuhkautuminen näkyy jonojen kasvuna ja alentuneina
nopeuksina (kuva 3.21).

Liikenne ruuhkautuu, kun liikennetiheys ylittää kriittisen arvon. Ruuhka voi
syntyä erilaisissa tilanteissa:Ruuhkan synty

• Tielle tulee enemmän liikennettä kuin se kykenee välittämään, eli liikenteen
kysyntä ylittää välityskyvyn.

• Jokin syy – esimerkiksi onnettomuus, huono keli tai tarkastelualueen ul-
kopuolella syntyneen ruuhkan leviäminen tarkastelualueelle – alentaa vä-
lityskyvyn liikennemäärää alhaisemmaksi.

• Jokin seikka – esimerkiksi hidas ajoneuvo – alentaa liikennevirran nopeu-
den liikennetiheyden edellyttämää nopeutta alhaisemmaksi.
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Kuva 3.20: A City Thoroughfare. Liikenneruuhka Lontoossa 1860-luvun lopulla Gustave
Dorén kuvittamana (Doré & Jerrold 1872).
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Kuva 3.21: Pohjoiseen suuntautuvan liikenteen keskinopeudet viikonlopun menoliiken-
teessä mittauspisteessä H3 valtatiellä 4 Vierumäen eteläpuolella kesällä 2003 (Tuovinen
et al. 2004).

?
Kuvaile omia ruuhkakokemuksiasi. Miksi ruuhkat ovat syntyneet? Vastaavatko
ne edellä lueteltuja ruuhkautumistilanteita? Jos et ole kyennyt havaitsemaan
ruuhkan syytä, mistä arvelet sen johtuneen?

Ruuhkatilanteessa liikennemäärä laskee usein alle vakaiden olosuhteiden vä-
lityskyvyn. Vaikka liikennemäärä on alle tien välityskyvyn, hetkellisenkin häiriön
aiheuttama ruuhkautuminen saattaa alentaa välityskykyä, jolloin ruuhkautuminen
lisääntyy edelleen, vaikka liikennemäärä on vakaiden olosuhteiden välityskykyä
alhaisempi. Liikenteessä mukana olevat eivät läheskään aina näe syntyneen ruuh-
kan syytä.

Esimerkiksi jonoteorian menetelmät perustuvat usein oletukseen, että liiken-
ne on stationaarista, toisin sanoen sen tilastolliset ominaisuudet eivät muutu ajan
funktiona. Stationaarisuusoletusta voidaan usein pitää riittävän realistisena sil-
loin, kun liikenneväylä ei ole kovin kuormittunut. Kun liikennemäärä q lähestyy
väylän välityskykyä (C), laskentamenetelmien ennustamat jonojen pituudet ja
viipeet kasvavat kohti ääretöntä.

Ylikysyntätilanteessa (q > C) stationaarisuuteen perustuvat menetelmät ei-
vät ole käyttökelpoisia, sillä todellisuudessa liikenteen ylikysyntä kestää ajalli-
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sesti rajallisen ajan. Ruuhkautumisen aikana väylän pullonkaulaan kertyy jatkuva
jono ja liikenne purkautuu ruuhkatilanteen välityskyvyn mukaisesti. (Tämä väli-
tyskyky saattaa olla alhaisempi kuin vakaan liikennetilanteen välityskyky.) Näin
ollen saapuvan liikenteen satunnaisvaihteluilla ei ole vaikutusta ruuhkan purkau-
tumiseen. Ruuhkatilanteiden analyysissa makroskooppiset, nestevirtausanalogi-
aan perustuvat, mallit antavat usein riittävän tarkkuuden.

Mittauspaikalla on suuri merkitys ruuhkatutkimuksissa (kuva 3.22). Pistemit- Mittauspaikan
merkitystauksissa ruuhka havaitaan parhaiten ennen pullonkaulaa sijaitsevassa mittauspis-

teessä (B), ei kuitenkaan liian kaukana (A). Pullonkaulan jälkeen (D) liikenne on
vakaata, sillä kysyntähuippu on leikkautunut. Itse pullonkaulassa sijaitseva mit-
tauspiste (C) kuvaa ensin vakaata liikennettä ja sen jälkeen ruuhkasta purkautuvaa
liikennettä ja saattaa antaa arvokasta lisätietoa välityskyvystä. Mikään mittaus-
piste ei kuitenkaan anna tietoa koko peruskuvaajan alueelta.

Kuva 3.22: Mittauspaikan vaikutus tuloksiin (May 1990). Mustat ympyrät kuvaavat
vakaita olosuhteita ja valkoiset epävakaita. Keskinopeus on merkitty symbolilla u.
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Vaikka mittauspisteissä (esim. A ja D) ei esiinny ruuhkaa, mittauspisteiden
välillä mahdollisesti ilmenevä ruuhka voidaan havaita jatkuvuusyhtälön avulla
(kappale 3.2.1). Pisteestä A alueelle saapuva liikennemäärä on tällöin suurempi
kuin pisteestä D poistuva liikennemäärä, joten pisteiden välillä liikennetiheys
kasvaa. Keskinopeus voidaan sitten arvioida liikennevirran perusyhtälön avulla.

3.3.2 Ruuhkan analysointi nettovirtausmallilla

q

C

Tarkastellaan liikenteen pullonkaulaa nestevirtauksen pullon-
kaulana. Saapuva virtaus, eli liikennemäärä, on q ja poistuva
virtaus on korkeintaan pullonkaulan välityskyky C. Kun saapu-
va virtaus ylittää välityskyvyn, pullonkaulan yläpuolelle kertyy
nestettä, joka kuvaa liikenteen ruuhkautumisesta aiheutuvaa jo-
noa. Nettovirtausmalli (input-output model) tarkastelee liiken-
nevirran jatkuvuusyhtälön periaatteen (3.31) mukaisesti saapuvan ja poistuvan
virtauksen erotuksena pullonkaulan yläpuolelle kertyvää nestemäärää mutta ei
ota huomioon nestepatsaan korkeutta, eli jonon fyysistä pituutta. Niinpä mallia
kutsutaan myös pinoavaksi jonomalliksi.

? Nettovirtausmalli ei ota huomioon jonon fyysistä pituutta. Miten arvioit tämän
puutteen vaikuttavan tuloksiin?

Kuvassa 3.23 on esitetty suorakulmion muotoinen liikennemäärän kysyntä-
huippu, siitä aiheutuvat kumulatiivinen ajoneuvojen saapumiskäyrä A(t) ja pois-
tumiskäyrä D(t) sekä jonottavien ajoneuvojen määrä N(t). Ruuhkaa kuvaavien
tunnuslukujen laskentakaavat voidaan johtaa kuvasta 3.23. Samankaltaisen graa-
fisen tarkastelun avulla voidaan laskea ruuhkan tunnuslukuja myös muun muo-
toisille kysyntähuipuille (kuva 3.24). On kuitenkin huomattava, että nettovirtaus-
malli arvioi ainoastaan ruuhkan aiheuttamia viipeitä. Ylikuormituksesta riippu-
mattomat viipeet on tarvittaessa arvioitava erikseen.

Maksimi-
viive

Maksimijono

Ruuhkan kestäessä saapuneiden ajoneuvojen mää-
rä, A(t), on suurempi kuin poistuneiden ajoneuvo-
jen määrä, D(t). Kuvan 3.23 kuvion b) käyrien pys-
tysuora erotus kertoo ruuhkassa jonottavien ajoneu-
vojen määrän, joka on esitetty kuviossa c). Jonotta-
vien ajoneuvojen määrä on suurin hetkellä ty, juuri
ennen kuin liikennemäärä laskee alle välityskyvyn
(ks. viereinen kuva). Sitä ennen aikayksikössä saa-
pui enemmän ajoneuvoja kuin poistui, jolloin jono

kasvoi. Hetken ty jälkeen aikayksikössä poistuu ajoneuvoja enemmän kuin saa-
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Kuva 3.23: Suorakulmaisesta kysyntähuipusta (a) aiheutuvat saapuvien ja poistuvien
ajoneuvojen kokonaismäärät (b) sekä jononpituudet (c) nettovirtausmallin mukaisesti.

Liikennemäärä

Aika

a b c d
Välityskyky

Kuva 3.24: Kolmion (a), puolisuunnikkaan (b), suorakulmion (c), ja portaittaisen (d)
muotoiset kysyntähuiput.
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puu, jolloin jonottavien ajoneuvojen määrä vähenee. Tämä näkyy kuviossa saapu-
neiden ajoneuvojen käyrässä taitekohtana, jonka jälkeen käyrät alkavat lähestyä
toisiaan. Kuviossa c) näkyy jonon maksimi hetkellä ty.

ty

i

i + 1

i + 2

i + 5

Ajoneuvo Kuvan 3.23 kuvion b) käyrien vaakasuora erotus
osoittaa tarkastellun ajoneuvon viipeen, eli saapu-
misajan ja poistumisajan erotuksen. Suurimman vii-
peen kokee hetkellä ty saapuva ajoneuvo, jonka saa-
puessa jonossa oli eniten ajoneuvoja. Ajoneuvo-
jen viipeitä voidaan kuvata suorakulmioilla, joiden
korkeutena on yksi ja leveytenä on kumulatiivis-
ten saapumis- ja poistumiskäyrien vaakasuora etäi-
syys – viereisen kuvan mukaisesti. Nelikulmioiden
pinta-alojen summa on ruuhkan aiheuttama koko-

naisviive. Nestemäisessä virtauksessa suorakulmioiden korkeus lähenee nollaa,
jolloin niiden pinta-alaksi muodostuu kuvan 3.23 kuvion b) käyrien rajoittaman
kolmion pinta-ala, joka on sama kuin kuvion c) kolmion pinta-ala. Nettovirtaus-
mallin avulla ruuhkan analysointi on muunnettu geometriseksi ongelmaksi, joka
suorakulmaisen kysyntähuipun tapauksessa tarkoittaa kolmion ratkaisua. Kuvion
c) kolmion leveys osoittaa ruuhkan keston, korkeus maksimijonon ja pinta-ala
kokonaisviipeen.

Aloitetaan tarkastelu hetkellä t = 0, jolloin saapuva liikennemäärä qy ylittää
välityskyvyn C.Ylikysyntä kestää ajan ty. Ruuhka päättyy hetkellä tr, jolloin saa-
puneiden ajoneuvojen määrä A(tr) on yhtä suuri kuin poistuneiden ajoneuvojen
määrä D(tr) = Ctr. Ylikysynnän aikana saapui A(ty) = qyty ja ruuhkan purkau-
tumisen aikana A(tr)−A(ty) = q(tr− ty) ajoneuvoa, joten ruuhkan kesto saadaan
ratkaisemalla yhtälö A(tr) = D(tr), eli

Ctr = qyty + q(tr − ty)

tr = qy − q

C − q
ty.

(3.58)

Jonon kasvuvauhti on liikennemäärän ja välityskyvyn erotus. Jonon maksimipi-
tuus saavutetaan ylikysynnän päättyessä, jolloin Nmax = N(ty) = (qy − C)ty.
Kuten kuvan 3.23 kuviosta c) nähdään, jono kasvaa ja purkautuu lineaarisesti,
joten keskimääräinen jononpituus on n̄ = Nmax/2.

Kokonaisviive on kuvioiden b) ja c) mukaisten kolmioiden pinta-ala, eli kes-
kimääräisen jonon pituuden ja ruuhkan keston tulo

W(tr) = N̄ tr = (qy − C)(qy − q)

2(C − q)
t2
y . (3.59)
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Kokonaisviive siis kasvaa suhteessa ylikysynnän keston neliöön. Maksimiviive
on maksimijonon purkautumiseen kuluva aika

Wmax = Nmax

C
= qy − C

C
ty = (ρ − 1)ty, (3.60)

missä ρ = qy/C. Keskimääräinen viive saadaan jakamalla kokonaisviive aikana
tr poistuneiden (= saapuneiden) ajoneuvojen määrällä:

W = W(tr)

Ctr
= N̄

C
= qy − C

2C
ty = ρ − 1

2
ty. (3.61)

Keskiviive on siis puolet maksimiviipeestä. Tämä on odotettu tulos, sillä ajo-
neuvokohtaiset viipeet kasvavat ja lyhenevät lineaarisesti ruuhkan aikana, kuten
kuviosta b) voidaan havaita.

Esimerkki 3.4 (Suorakulmion muotoinen kysyntähuippu)
Tien pullonkaulan välityskyky on C = 2 000 ajon/h. Liikennemäärä on ensin alle väli-
tyskyvyn, mutta nousee äkillisesti tasolle qy = 2 300 ajon/h. Ylikysyntä kestää ty = 20
minuuttia, jonka jälkeen liikennemäärä laskee tasolle q = 1 800 ajon/h. Kuinka kau-
an ruuhka kestää? Laske ruuhkan aiheuttamat viipeet ja sekä jonon keskimääräinen ja
maksimipituus.
Ratkaisu. Kysyntähuippu on suorakulmion muotoinen, joten ruuhkatilannetta voidaan
havainnollistaa kuvalla 3.25. Sen mukaisesti ruuhkan kesto on

tr = ty
qy − q

C − q
= 20

2300− 1800

2000− 1800
= 50 minuuttia.

Keskimääräinen viive on W = 1
2 ty(qy−C)/C = 1

2×20(2 300−2 000)/2 000 = 1,5
minuuttia. Maksimi viive on Wmax = 2W = 3,0 minuuttia.

Keskimääräinen jononpituus on N = 1
2 (qy−C)ty = 1

2 (2 300−2 000)×20/60 = 50
ajoneuvoa. Maksimi jononpituus on kaksinkertainen, eli Nmax = 2N = 100 ajoneuvoa.

Huomaa, että ruuhkan kokonaisviive on

W(tr) = (qy − C)(qy − q)

2(C − q)
t2
y = Ntr = WCtr = 41,7 tuntia. •

Esimerkki 3.5 (Kolmion muotoinen kysyntähuippu)
Tien pullonkaulan välityskyky on C = 2000 ajon/h. Liikennemäärä on q = 1 800 ajon/h,
mutta kasvaa lineaarisesti kymmenessä minuutissa arvoon qy = 2300 ajon/h ja laskee
jälleen lineaarisesti samassa ajassa takaisin arvoon q = 1800 ajon/h. Laske ruuhkan
kesto ja jonon maksimipituus.
Ratkaisu. Kysyntähuippu ei ole suorakulmion muotoinen, joten ruuhkatilanteen ana-
lyysissa ei voida käyttää edellä esitettyjä lausekkeita sellaisenaan. Laskentaperiaate on
kuitenkin sama. Liikennemäärä on

q(t) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

1800+ 50t, 0 ≤ t ≤ 10

2800− 50t, 10 ≤ t ≤ 20

1800, 20 ≤ t
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Ruuhkan aiheuttama viive Vierumäellä

Alla olevassa kuvassa on esitetty ilmaisimien H2 ja H3 kumulatiiviset liikennemäärät.
Noin 15.30 tiejaksolle saapuvan (H2) liikenteen kumulatiivinen käyrä nousee selvästi
poistuvan (H3) liikenteen kumulatiivisen käyrän yläpuolelle. Käyrät kohtaavat vasta
kello 20 jälkeen. Käyrien välinen vertikaalinen etäisyys kuvaa ruuhkautumisesta johtuen
alueelle jääneitä ylimääräisiä ajoneuvoja.
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Käyrien välinen horisontaalinen etäisyys kuvaa ajoneuvojen viivettä. Käyrien väliin
jäävä pinta-ala osoittaa ruuhkautumisesta aiheutuvan kokonaisviipeen, joka 29. 8. 2003
oli noin 855 tuntia. Tästä varsinaisena ruuhka-aikana 15.05–20.10 kertyi 838 tuntia.
Kyseisenä aikana ilmaisimen H3 ylitti 5 959 ajoneuvoa, joten keskimääräinen viive oli
noin 8 minuuttia 26 sekuntia. Jos vapaaksi nopeudeksi oletetaan ilmaisimen H1 tietojen
perusteella 94 km/h, ruuhka-aikana keskinopeus tarkasteluvälillä oli arviolta 30 km/h.
Tämä on selvästi mitattuja pistenopeuksia alhaisempi, mutta vastaa sitä matkanopeutta,
joka voidaan laskea liikennevirran perusyhtälön ja jatkuvuusyhtälön (katso sivu 74)
perusteella.
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Kuva 3.25: Esimerkin 3.4 tarkastelu nettovirtausmallilla.

Ylikysyntä alkaa, ja vastaavasti päättyy, kun saapuva liikennemäärä on q(t) = 2000
ajon/h. Edellä esitetystä liikennemäärän lausekkeesta saadaan suoraan ylikysynnän al-
kamishetkeksi t0 = (2000 − 1800)/50 = 4 minuuttia ja päättymishetkeksi ty =
(2800− 2000)/50 = 16 minuuttia. Ylikysynnän kesto on ty − t0 = 12 minuuttia.

Ylikysynnän alkuhetkestä laskettu kumulatiivinen saapuneiden ajoneuvojen luku-
määrä hetkellä t saadaan summaamalla (integroimalla) liikennemäärä välillä (4, t). Kun
4 ≤ t ≤ 10, saapuneiden ajoneuvojen määrä on

A(4, t) = 1

60

∫ t

4
q(t) dt = 1

60
[1800(t − 4)+ 25(t2 − 16)], kun 4 ≤ t ≤ 10.

Ylikysynnän alun ja huipun välillä saapuneiden ajoneuvojen määrä on A(4, 10) =
1

60 (1800×6+25×84) = 215. Siten kysyntähuipun jälkimmäiselle puoliskolle saadaan

A(4, t) = 215+ 1

60

∫ t

10
q(t) dt

= 215+ 1

60
[2800(t − 10)− 25(t2 − 100)], kun 10 ≤ t ≤ 20.

Ylikysynnän aikana saapuneiden ajoneuvojen määrä on A(4, 16) = 450, eli ylikysynnän
symmetrisestä muodosta johtuen yhtä kuin 2A(4, 10). Kysyntähuipun päättyessä hetkellä
t = 20 kumulatiivinen saapuneiden ajoneuvojen määrä on A(4, 20) = 215+ 1

60 (2800×
10− 25× 300) ≈ 556,7. Sen jälkeen saapuneiden ajoneuvojen määrä on

A(4, t) ≈ 556,7+ 1800(t − 20)

60
= 30t − 43,3, kun 20 ≤ t.
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Ylikysynnän alusta (t0) ruuhkan päättymiseen tr saakka pullonkaulasta poistuvien
ajoneuvojen kumulatiivinen määrä on D(t0, t) = C(t − t0)/60 = 2000(t − 4)/60 ≈
33,33t − 133,3. Jonon pituus 3.26 on saapuneiden ja poistuneiden ajoneuvojen erotus,
eli N(t) = A(t0, t) − D(t0, t). Jono on pisimmillään juuri ylikuormituksen päättyessä,
eli Nmax = N(16) = 430− 400 = 30. Kysyntähuipun päättyessä hetkellä t = 20 jonon
pituus on N(20) = A(4, 20) − D(4, 20) = 556,7 − 533,3 = 23,4, joten ruuhka ei ole
vielä päättynyt.
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Kuva 3.26: Esimerkin 3.5 tarkastelu nettovirtausmallilla.

Ruuhka päättyy, kun jono on juuri purkautunut N(tr) = 0, eli saapuneiden ajoneu-
vojen määrä tulee yhtä suureksi kuin poistuneiden ajoneuvojen määrä

A(4, tr) = D(4, tr)

30tr − 43,3 = 33,33tr − 133,3

tr = 27.

Ruuhka päättyy siis hetkellä 27 minuuttia, eli ruuhkan kesto on 23 minuuttia.
Ruuhkan aiheuttama kokonaisviive on kuvan 3.26 käyrän rajoittama pinta-ala. Kes-

kiviive on kokonaisviive jaettuna ruuhkaan joutuneiden ajoneuvojen määrällä D(4, tr).
Viipeiden laskeminen jää kuitenkin harjoitustehtäväksi. •

Ruuhkan analysointi nettovirtausmallilla etenee seuraavien periaatteiden mu-
kaisesti.

1. Ruuhka alkaa hetkellä t0, jolloin liikenteen kysyntä ylittää välityskyvyn.
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2. Liikenteen kysynnän ja välityskyvyn perusteella määritetään jonon pituus
N(t) ajan funktiona.

3. Jono saavuttaa maksimipituutensa ylikysynnän päättyessä, eli Nmax =
N(ty).

4. Ruuhka päättyy hetkellä tr, jolloin jono on purkautunut, eli N(tr) = 0.

5. Ruuhkaan joutunut ajoneuvomäärä on yhtä suuri kuin ruuhkan aikana tr
purkautunut ajoneuvomäärä D(t0, tr).

6. Kokonaisviive on jonon pituutta ajan funktiona kuvaavan käyrän rajoittama
pinta-ala, eli W(tr) =

∫ tr
t0

N(t) dt .

7. Keskiviive on kokonaisviive jaettuna ruuhkan aikana purkautuneiden ajo-
neuvojen lukumäärällä, eli W = W(tr)/D(t0, tr).

8. Keskimääräinen jonon pituus saadaan kokonaisviipeen ruuhka-ajan pituu-
den osamääränä, eli N = W(tr)/tr = CW .

Laskenta voidaan toteuttaa myös ”simuloimalla” – esimerkiksi taulukkolasken-
taohjelmalla – siten, että tarkastellaan saapuneiden ja poistuneiden ajoneuvojen
määriä sekä jonon pituutta lyhyinä aika-askeleina. Kunkin aika-askeleen aikana
kertynyt viive on jonon pituuden ja aika-askeleen pituuden tulo. Kokonaisviive
on kaikkien aika-askeleiden aikana kertyneiden viipeiden summa.

3.3.3 Ruuhkan analysointi shokkiaaltomallilla

Jono

q

C

Liikenteen ylikysynnän vaikutuksia voidaan arvioida myös kappaleessa
3.2.3 esitetyn shokkiaaltojen teorian avulla. Ruuhkat ilmenevät kriittis-
tä tiheyttä suurempina liikennetiheyksinä – hitaasti liikkuvina, ajoittain
ehkä pysähtelevinä jonoina. Shokkiaalto kuvaa ruuhkan aiheuttaman
jonon hännän ja kärjen kulkua tiellä. Shokkiaallon nopeus määräytyy
liikennevirran peruskuvaajasta (lauseke 3.50). Nettovirtausmallin ta-
voin myös shokkiaaltoteoria perustuu nestevirtausanalogiaan, mutta toisin kuin
nettovirtausmalli (kappale 3.3.2), shokkiaaltoteoria ottaa huomioon ruuhkan ai-
heuttaman jonon fyysisen pituuden.

? Kuvaile erilaisia ruuhkautumistilanteita. Esitä graafisesti millaisia shokkiaaltoja
näiden ruuhkien syntyminen ja purkautuminen aiheuttavat.

Ylikysyntätilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun tiellä on paikallinen pullon-
kaula. Tällöin tilanne on kuvan 3.27 mukainen. Oletetaan, että kysyntähuippu on
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suorakulmion muotoinen (kuvan 3.24 kuvio c). Kun liikennemäärä (qy) ylittää
pullonkaulan välityskyvyn (C), tilanne muuttuu pullonkaulaa edeltävällä tieo-
suudella tilasta A tilaan B, jossa liikennemäärä on pullonkaulan välityskyvyn (C)
suuruinen (vrt. kuva 3.22 sivulla 87). Samalla tielle syntyy kasvavan ruuhkan
shokkiaalto. Koska tiloja A ja B yhdistävän suoran kulmakerroin on negatiivinen,
shokkiaalto (jonon häntä) liikkuu taaksepäin, eli c1 < 0. Kun ylikysyntä loppuu
ja kysyntä laskee tasolle q, liikennevirta muuttuu tilasta B tilaan D. Tiloja B ja
D yhdistävän suoran kulmakerroin c2 on positiivinen, joten jonon häntää kuvaa-
va shokkiaalto liikkuu nyt eteenpäin eli jono lyhenee. Shokkiaaltojen nopeudet
voidaan laskea lausekkeen 3.50 avulla.

Liikennemäärä

Liikennetiheysk

q

kC

C

ky

qy

c1

c2

Ylikysyntä

Pullonkaula

D

A

B

Kuva 3.27: Kasvavan ruuhkan ja purkautuvan ruuhkan shokkiaaltojen nopeudet (c1 ja
c2) paikallisessa pullonkaulassa. Pullonkaulaa edeltävää tieosuutta kuvaa ylempi (musta)
liikennevirran peruskuvaaja. Pullonkaulassa peruskuvaaja on alemman (harmaan) käyrän
mukainen.

Ruuhkan kesto ja tielle syntyvän liikennetihentymän pituus voidaan laskea yk-
sinkertaisesti, kun tunnetaan ylikysynnän kesto sekä liikennevirran perussuureet
ylikysyntätilanteessa, ylikysynnän jälkeisessä tilanteessa sekä ruuhkassa. Tilan-
netta voidaan havainnollistaa aika-etäisyyskoordinaatistossa kuvalla 3.28, josta
ruuhkan pituus tiellä eri ajankohtina on luettavissa.

Tarkastellaan liikennemääriä ja liikenteen kysyntää pullonkaulan kohdalla.
Kysynnän mittaus tulee tehdä ennen ruuhkautuvaa aluetta. Tulokset muunnetaan
vastaamaan liikenteen kysyntää pullonkaulassa ottaen huomioon ajoaika mittaus-
pisteestä pullonkaulaan.
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Pullonkaula

Etäisyys

Aika
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0 t1 tr

c1 c2
vC
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Ruuhka

Kuva 3.28: Ruuhkan havainnollistaminen aika-etäisyyskoordinaatistossa.

Liikennemäärä qy ylittää välityskyvyn C hetkellä t0 = 0. Ylikysyntä (pullon-
kaulan kohdalla mitattuna) kestää ajan ty. Ruuhka kasvaa nopeudella niin kauan,
kun ruuhkaan liittyy ajoneuvoja enemmän kuin purkautuu. Ruuhka päättyy het-
kellä tr, kun purkautuvan ruuhkan shokkiaalto saavuttaa pysäytysviivan. Tällöin
kaikki ruuhkaan joutuneet ajoneuvot ovat ohittaneet pullonkaulan. Jonon pituus
sekä hetkellä t0 = 0 että tr on nolla, joten ruuhkan kesto voidaan laskea nettovir-
tausmallin mukaisesti lausekkeella (3.58).

Etäisyys

Aika

L

t1 ty

ty − t1 ≈ L

vy

vy

vC

Ruuhkan pituus kasvaa ensin nollasta no-
peudella c1 maksimipituuteen L. Jos siihen
kuluu aikaa t1, niin ruuhkan pituus on L =
−c1t1. Tällöin t1 on hetki, jolloin ylikysyn-
tätilanne päättyy ruuhka-alueen lopussa (ks.
viereinen kuva). Sen jälkeen ruuhka-alue ly-
henee nopeudella c2 saavuttaen nollapituuden
jälleen ruuhkan päättymishetkellä tr. Näin ol-
len L = c2(tr− t1). Koska ruuhka kasvaa etäi-
syydelle L pullonkaulasta ja sen jälkeen ly-
henee saman matkan, ylikysynnän päättymis-
ajaksi ruuhka-alueen lopussa saadaan

t1 = c2tr

c2 − c1
. (3.62)

Ylikysynnän päättymishetkien erotus pullonkaulassa ja ruuhka-alueen lopussa
vastaa oheisen kuvan mukaisesti noin L:n pituisen matkana ajoaikaa. Erotus on
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hieman suurempi. – Kuten edellä todettiin, ruuhkan fyysinen pituus on L = −c1t1.
Koko ruuhkaan joutuva ajoneuvomäärä Mtot on yhtä kuin ruuhkan aikana (tr)

purkautuva ajoneuvomäärä
Mtot = Ctr. (3.63)

Kasvavaan ruuhkaan joutuva ajoneuvomäärä (M1) on liikenteen kysyntä kasvavan
ruuhkan eli ylikysynnän aikana lisättynä L:n pituisella tieosuudella sijaitsevalla
ajoneuvomäärällä ruuhkattomassa tilanteessa (A). Edellä esitetyn kaavion perus-
teella voidaan arvioida, että shokkiaallon ylittävä ajoneuvomäärä ajassa t1 vastaa
likimain liikenteen kysyntää pullonkaulassa ajassa ty. Siten

M1 = qyty + kyL. (3.64)

Purkautuvan ruuhkan ajoneuvomäärä (M2) on luonnollisesti

M2 = Mtot −M1. (3.65)

Koska ruuhkan pituus suorakulmaisella ylikysyntäkuviolla kasvaa ja lyhenee
lineaarisesti, keskimääräinen ruuhkan pituus on L/2. Ruuhkan aiheuttama viive
on ruuhkassa kuluvan matka-ajan ja ruuhkattomissa olosuhteissa kuluvan matka-
ajan erotus sekä ylikysynnän että ruuhkan purkautumisen aikana. Kokonaisviive
on siten

Wtot = L

2

[
M1

(
1

vC
− 1

vy

)
+M2

(
1

vC
− 1

v

)]

= L

2

[
M1(wC − wy)+M2(wC − w)

]
.

(3.66)

Lausekkeessa vC ja wC ovat ajoneuvojen nopeus ja hitaus ruuhkassa, vy ja wy

ovat ylikysynnän aikana (kasvavaan ruuhkaan) saapuvien ajoneuvojen nopeus ja
hitaus, sekä v ja w ovat purkautuvaan ruuhkaan saapuvien ajoneuvojen nopeus
ja hitaus. Ruuhka-ajan keskiviive on kokonaisviive jaettuna ruuhkaan joutuvien
ajoneuvojen määrällä

W = Wtot

Mtot

≈ L

2

(
1

vC
− 1

vy

)

= L

2
(wC − wy).

(3.67)

Approksimaatio perustuu oletukseen v ≈ vy.
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Ruuhkautuneen tiejakson pituus valtatiellä 4

LAM-pisteen keskimääräistä liikennemäärää (q2 = 1150 ajon/h) ruuhka-aikana voi-
daan käyttää tien välityskyvyn arviona. Sivulla 74 esitetyn kuvan avulla voidaan arvioi-
da, että ruuhkan liikennetiheys on noin k2 = 50 ajon/km. Keskimääräinen matkanopeus
on tällöin v2 = q2/k2 = 23 km/h.

Ruuhkautumattomissa olosuhteissa liikenteen keskinopeus on ilmaisimen H1 tietojen
perusteella noin v1 = 94 km/h. Saapuvan liikenteen määrän ollessa q1 liikennetiheys
on k1 = q1/v1. Shokkiaallon (jonon loppupään siirtymisen) nopeus on näin ollen

c = q2 − q1

k2 − q1

v1

= 1150− q1

50− q1

94
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Shokkiaaltomallin perusteella arvioituna ruuhka ulottui 29.8.2003 noin yhdeksän kilo-
metrin etäisyydelle Vierumäen yksikaistaisen osuuden alusta.
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Esimerkki 3.6 (Ruuhkan tarkastelu shokkiaaltomallilla)
Sovelletaan shokkiaaltomallia oheisen taulukon mukaisilla arvoilla. Mitkä ovat tällöin
shokkiaaltojen nopeudet? Minkä pituinen on ruuhkautunut tieosuus, jos ylikysyntä kes-
tää 20 minuuttia? Entä kuinka kauan ruuhkan purkautumiseen tällöin kuluu? Kuinka
moni ajoneuvo joutuu ruuhkaan? Kuinka suuri on keskiviive? Entä kuinka suuri on kes-
kimääräinen matkanopeus ruuhkautuneella tieosuudella?

qy = 2 300 ajon/h ky = 34 ajon/km vy = 67,6 km/h

C = 2 000 ajon/h kC = 73 ajon/km vC = 27,4 km/h

q = 1 800 ajon/h k = 25 ajon/km v = 72,0 km/h

Ratkaisu. Lasketaan shokkiaaltojen nopeudet lausekkeen (3.50) mukaisesti: c1 = (qy−
C)/(ky − kC) = (2300 − 2000)/(34 − 73) = −7,7 km/h ja c2 = (C − q)/(kC − k) =
(2000− 1800)/(73− 25) = 4,2 km/h.

Ruuhkan kesto on esimerkin 3.4 mukaisesti tr = 50 minuuttia. Näin ollen ruuhka
kasvaa ajan

t1 = c2tr

c2 − c1
= 60× 4,2× 50

4,2+ 7,7
= 17,6 minuuttia.

Ruuhkautuneen tieosan pituus on siten L = −c1t1 = 2,25 km. Sen pituisen etäisyyden
ajoaika nopeudella vy on 60× 2,25

67,6 = 2 minuuttia, eli hieman vähemmän kuin ty − t1 =
2,4 minuuttia. Ruuhkautuneella alueella on maksimissaan kCL = 73 × 2,25 = 164
ajoneuvoa.

Ruuhkaan joutuvien ajoneuvojen määrät ovat

Mtot = Ctr = 2000× 50

60
= 1667

M1 = qyty + kyL = 2300× 20

60
+ 34× 2,25 = 843

M2 = Mtot −M1 = 1667− 843 = 824.

Keskiviive on W = 1
2L(1/vC − 1/vy) = 60×2,25

2 (1/27,4− 1/67,6) = 1,5 minuuttia.
Kasvavaan ruuhkaan saapuneet ajoneuvot ajavat ruuhkautuneen tieosuuden maksi-

mipituudesta keskimäärin puolet nopeutta vy ja puolet ruuhkanopeutta vC. Vastaavasti
purkautuvaan ruuhkaan ajavat ajoneuvot ajavat keskimäärin puolet tästä tieosuudesta no-
peutta v ja puolet ruuhkanopeutta vC. Matkaan kuluva aika voidaan laskea myös matkaan
normaalisti (ilman pullonkaulaa) kuluvana aikana ja lisätä siihen keskiviive. Keskimää-
räinen matkanopeus ruuhkautuneella tieosuudella on siis

vr = matkan pituus

matkaan käytetty aika
= L

1

Mtot

(
M1

L

vy
+M2

L

v

)
+W

= 2,25
1

1667

(
843× 2,25

67,6
+ 824× 2,25

72

)
+ 1,5

60

= 39,7 km/h.

Jos laskelma tehdään ylikysynnän kestolla 10 minuuttia, ruuhkanopeuden arvot eivät
muutu lainkaan. Sen sijaan keskiviive pienenee puoleen. •
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Sekä nettovirtausmalli (esimerkki 3.4) että shokkiaaltomalli (esimerkki 3.6)
antoivat samanlaiset arviot ruuhkan keskiviipeeksi. Kun ruuhka kestää saman
ajan, ja ajoneuvot purkautuvat pullonkaulasta samalla tavalla, ajoneuvojen käyt-
täytyminen jonossa ei vaikuta viipeisiin. Sen sijaan shokkiaaltomalli antaa li-
säinformaatiota mm. ruuhka-alueen pituudesta. Koska ajoneuvot liittyvät jonoon
ennenkuin saavuttavat pullonkaulan, jono kasvaa nopeammin kuin nettovirtaus-
malli ennustaa. Suurin ruuhkassa olevien ajoneuvojen määrä (jonon pituus) on
nettovirtausmallin mukaan 100 ajoneuvoa, kun shokkiaaltomallin mukaan ruuh-
ka on maksimissaan 164 ajoneuvon mittainen. Niinpä nettovirtausmalli ei sovel-
lu jonojen tarkasteluun yhtä hyvin kuin shokkiaaltomalli. Nettovirtausmallia on
kuitenkin usein helpompi käyttää.

3.3.4 Davidsonin malli

Tieosien liikennemäärän ja matka-ajan väliselle riippuvaisuudelle on esitetty mo-
nia eri funktiomuotoja. Teoreettisesti eräs mielenkiintoisimmista on ns. Davidso-
nin matka-aikakäyrä eli hitauskäyrä, joka on muotoa

w = wv

(
1+ J

q

C − q

)
= wv

(
1+ J

ρ

1− ρ

)
. (3.68)

Yhtälössä w on on ajoneuvon hitaus tiejaksolla (nopeuden käänteisluku, min/km),
wv = 1/vv on vapaata nopeutta vastaava hitaus (min/km), J on Davidsonin mallin
muotoparametri, C on tieosuuden välityskyky (ajon/h), q on tieosuuden liiken-
nemäärä (kysyntä, ajon/h) ja ρ on välityskyvyn käyttösuhde q/C. Davidsonin
käyrän muoto muuttuu varsin selvästi, kun parametrin J arvo muuttuu, kuten
kuvasta 3.29 voidaan havaita. Muotoparametri on eri väylätyypeille ominainen
vakio.

Koska Davidsonin liikennetilanne oletetaan muuttumattomaksi, hitaus kas-
vaa äärettömäksi, kun liikennemäärä (kysyntä) saavuttaa välityskyvyn C. David-
sonin käyrä ei siten ole sellaisenaan sovelias ylikysyntätilanteiden käsittelyyn.
Käyrä kuitenkin määritetään havaintojen perusteella ja välityskyvylle estimoin-
tiprosessissa tuleva arvo voi poiketa todellisesta tunnetusta välityskyvystä joko
ylös- tai alaspäin. Näin ollen estimoinnissa on tunnettava hitaudet myös suurilla
liikennemäärillä.

Ylikysyntätilanteissa liikenne ruuhkautuu, tiheys kasvaa kriittistä tiheyttä suu-
remmaksi ja liikennemäärä laskee välityskyvyn alapuolelle. Tällöin keskimääräi-
nen hitaus kasvaa sitä suuremmaksi (matkanopeudet laskevat sitä alhaisemmiksi)
mitä kauemmin ylikysyntä kestää. Ylikysyntään liittyvää liikennemääräarvoa ei
usein kyetä mittaamaan, mutta matka-aika on havaittavissa. Jotta tästä tiedosta
voidaan päästä kysyntäarvoon, tarvitaan tietoja linkin pituudesta, ruuhkan kes-
tosta ja mittauskohdasta ruuhkan sisällä.
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Kuva 3.29: Muotoparametrin J vaikutus Davidsonin hitauskäyrään, kun wv = 0,621
min/km ja C = 2025 ajon/h.

Ylikysyntäkäyrän voi mittausten puutteessa rakentaa siten, että korvataan käy-
tetty äärettömyyteen kasvava funktio tietystä pisteestä alkaen tangentillaan. Tan-
genttipiste ja tangentin jyrkkyys vaihtelevat sen mukaan, miten pitkään kestävään
ruuhkaan käyrää sovitetaan. Kuvassa 3.30 on esitetty Davidsonin hitauskäyrät eri
tieluokille. Käyrät on sovitettu liikennemäärään 1 800 ajon/h asti ulottuvilla ha-
vainnoilla ja ne on korvattu tangentillaan siitä eteenpäin. Tangentin yhtälö on

w = wv

(
1+ J

1800

C − 1800

)
+ wvJ

C

(C − 1800)2
(q − 1800), q > 1800.

(3.69)
Käyrien tangentit ovat nopeusrajoituksilla 80–120 km/h melko saman suun-

taisia ja johtavat välityskykytilanteessa (liikennemäärällä 2 000 ajon/h) noin 42–
47 km/h nopeuksiin. Jos ylikysyntätilanteiden viipeiden oletetaan noudattavan
edellä esitettyä nettovirtausmallia, nämä Davidsonin käyrien tangentit vastaavat
likimain tilannetta, jossa ylikysynnän kesto on 10 ja 20 minuutin välillä. No-
peusrajoituksella 60 km/h laskettu Davidsonin käyrä johtaa nopeuteen 36 km/h
liikennemäärän ollessa 2 000 ajon/h.

Kuvassa 3.31 on esitetty kuvan 3.30 kysyntä-hitauskäyriä vastaavat kysyntä-
nopeuskuvaajat (v = w−1), jotka lähestyvät asymptoottisesti nollanopeutta. Tau-
lukossa 3.2 on esitetty kuvissa 3.30 ja 3.31 olevien käyrien parametrit. Taulu-
kon mukaisten J -parametrien perusteella voidaan tarkasteltujen teiden ajatella
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Kuva 3.30: Davidsonin hitauskäyriä moottoriteillä (MO) ja muilla (Ei MO) kaksiajora-
taisilla teillä eri nopeusrajoitusalueilla.

muodostavan kolme eri luokkaa, joissa käyrän muoto poikkeaa jossain määrin
toisistaan.

Taulukko 3.2: Davidsonin hitauskäyrien parametrit kaksiajorataisilla teillä. MO tarkoit-
taa moottoritietä.

Parametrit
Tieluokka wv J C

MO 120 0,535 0,0375 1930
MO 100 0,602 0,0250 1912
Ei MO 100 0,621 0,0800 2025
Ei MO 80 0,721 0,0720 2050
Ei MO 60 0,920 0,1750 2370

Edellä esitetyllä tarkastelutavalla on mahdollista laatia eri pituisia ruuhkan
kestoja karkeasti vastaavat nopeus-liikennemäärä- ja hitaus-liikennemääräkäyrät.
Tangenttien alkamispisteet luonnollisesti vaihtelevat jonkin verran, jos käyrälle
ei sallita epäjatkuvuuskohtia.

Davidsonin käyrän tai minkä hyvänsä hitauskäyrän käytössä on huomatta-
va, että ruuhka syntyy aina tiettyyn pullonkaulaan. Siten liikenne kärsii viipeitä
vain ruuhkautuneella tieosuudella, muualla liikenne sujuu paremmin. Näin ollen
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Kuva 3.31: Davidsonin hitauskäyriin perustuvat nopeuskäyrät kaksiajorataisilla teillä.

ei esimerkiksi 10 kilometrin tieosuudella yhden kilometrin pullonkaulan vuoksi
tule soveltaa alhaista matkanopeutta koko 10 kilometrin tieosuuteen, vaan ruuh-
kautunut tiejakso on käsiteltävä erikseen.

Davidsonin käyrät näyttävät soveltuvan kysyntä-hitauskäyrien laatimiseen
tieliikennettä varten. Yksityiskohtaisten mittaustulosten puuttuessa ylikysyntä-
tilanteiden osalta on tuloksiin syytä suhtautua varauksella ja olisi toivottavaa, että
käyrien kulku voitaisiin varmentaa joko simuloimalla tai maastomittauksilla.

Menetelmää voidaan periaatteessa soveltaa myös liittymiin, jolloin viivekäy-
rät lasketaan Davidsonin käyrien sijasta jollakin sopivalla välityskyvyn lasken-
tamenetelmällä (esim. HCM, Capcal) tai simuloimalla. Simulointi on tässäkin
erityisen sopiva menettely ylikysyntätilanteiden käsittelyyn.

Oman ongelmansa muodostaa kysymys siitä, mikä on liikennevirran matka-
nopeus ruuhkatilanteessa. Jos shokkiaaltotapauksessa ruuhkaliikenteen nopeute-
na pidetään kuvan 3.28 mukaista liikenteen tihentymän nopeutta vc, se saadaan
suoraan liikennevirran peruskuvaajasta. Jos nopeus sen sijaan lasketaan suurinta
ruuhkautunutta tienpituutta vastaavana keskiarvona koko ruuhka-ajalta, on las-
kettava kuvan 3.28 mukainen viive ja lisättävä se häiriöttömään matka-aikaan,
kuten esimerkissä 3.6. Näin laskien saadaan suurempi matkanopeus.

Esitetyssä yksinkertaisessa ruuhkamallissa on kyse tiejakson viivefunktiosta,
jolloin pitkä tiejakso kätkee lyhyiden ruuhkautumien vaikutuksen. Davidsonin
kaavaa käytettäessä on siis valittava tarkoituksenmukainen jako tiejaksoihin.
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3.3.5 Usean virtatilan mallit

Staattisissa ja kinemaattisissa malleissa oletetaan, että liikennevirran peruskuvaa-
jan avulla voidaan mallintaa myös liikennevirran käyttäytymistä myös kriittistä
tiheyttä suuremmilla liikennetiheyksillä. Dynaamisissa liikennevirtamalleissa on
kyseenalaistettu oletus tasapainotilanteen säilymisestä liikennetiheyden suuris-
sa muutoksissa. Moottoriteiden empiiristen ja simulointitutkimusten perusteella
onkin havaittu, että epävakaalla alueella liikennevirralla voi olla monta erilaista
tilaa, joissa ei esiinny selkeää liikennetiheyteen perustuvaa tasapainonopeutta.

Kernerin (2004) mukaan häiriön aiheuttama ruuhka muodostaa taaksepäin
liikkuvan ruuhkan, eli nk. laajan ruuhkan (wide moving jam, kuva 3.32). Sen etu- Laaja ruuhka

rintama etenee ylävirtaan varsin tasaisella nopeudella. Ruuhkassa nopeudet ovat
hyvin alhaisia. Pullonkaulasta ylävirtaan puolestaan muodostuu ruuhka, jonka
eturintama pysyy paikallaan. Tässä synkronisessa virrassa (synchronised flow) Synkroninen

virtasamalla liikennetiheydellä (k) voi esiintyä useita eri nopeuksia – kuvassa 3.33
nopeudet voivat olla välillä [v1,v2]. Vastaavasti sama keskinopeus v voi esiintyä
eri tiheyksillä [k1, k2]. Liikennevirran peruskuvaajaa epävakaalla alueella ei si-
ten voi kuvata yhdellä käyrällä, vaan synkronista liikennevirran tilaa kuvaavalla
alalla. Karakteristisen suoran (J ) kulmakerroin puolestaan osoittaa taaksepäin
liikkuvan ruuhkan nopeuden tiehen nähden.

Laaja ruuhka

Tilasiirtymä
Synkroninen virta

Pullonkaula

8

16

24

8.00
0

7.30

7.00

75

8.30

150

Etäi
sy

ys
[k

m
]

0

Nopeus [km/h]

Kuva 3.32: Taaksepäin liikkuva laaja ruuhka, joka aiheuttaa pullonkaulassa tilasiirtymän
vakaasta virrasta synkroniseen virtaan (Kerner 2002).

Synkroninen liikennevirta voidaan vielä jakaa kolmeen erilaiseen tilaan:

1. Homogeenisessa synkronisessa virrassa keskinopeudessa ja liikennemää-
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J
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k2
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Synkroninen
virta

Vakaa
liikennevirta

Kuva 3.33: Liikennevirran peruskuvaaja monikaistaisilla teillä Kernerin (2004) mukaan.

rässä ei tapahdu äkillisiä muutoksia.

2. Nopeushomogeenisessa synkronisessa virrassa nopeus pysyy melko vakio-
na, mutta liikennetiheys ja -määrä saattavat vaihdella merkittävästi.

3. Epästationaarisessa ja epähomogeenisessa synkronisessa virrassa sekä
keskinopeudet että liikennemäärät vaihtelevat äkillisesti.

Helbing, Hennecke & Treiber (1999) ovat puolestaan määritelleet ruuhkalii-
kenteelle viisi erilaista tilaa: 1) homogeeninen ruuhkautunut liikenne, 2) vaih-
televaa ruuhkaliikenne (oscillating congested traffic), 3) stop-and-go aallot, 4)
liikkuva ajoneuvorypäs ja 5) paikallinen ajoneuvorypäs. Tässä ajoneuvorypäs
tarkoittaa paikallista aluetta, jolla ajoneuvotiheys on huomattavasti korkeampi ja
keskinopeus huomattavasti alhaisempi kuin ryppään ulkopuolisessa liikennevir-
rassa. Kuvassa 3.34 on esitetty simuloidut esimerkit tiloista 1–3 ja 5, josta on
kaksi esimerkkiä (d ja e).

Kernerin tutkimukset ovat keskittyneet empiirisestä aineistosta havaittujen
ilmiöiden laadulliseen kuvaamiseen. Helbing on puolestaan mallintanut näitä il-
miöitä kaasukinetiikasta johdettujen yhtälöiden avulla. Erilaisista lähtökohdista
ja liikennetilojen jaotteluista huolimatta tutkimusryhmät ovat saaneet varsin sa-
mankaltaisia tuloksia. Siirtyminen vakaan ja epävakaan (ruuhkautuneen) liiken-
netilan välillä on äkillinen, ilman välitiloja. Epävakaassa tilassa liikennemäärää
ei voi yksikäsitteisesti määritellä liikennetiheyden funktiona, vaan ruuhkaliiken-
teellä on erilaisia tiloja. Ruuhkatilanteessa esiintyy sekä paikallaan pysyviä että
liikkuvia liikennetihentymiä, joista jälkimmäisen eturintaman nopeus on myös
Kernerin empiiristen tutkimusten mukaan varsin vakio.



3.4 Yhteenveto 107

Kuva 3.34: Liikennevirran tihentymiä (ρ) häiriön aiheuttaman pullonkaulan seurauk-
sena. (a) Homogeeninen ruuhkaliikenne, (b) vaihteleva ruuhkaliikenne, (c) stop-and-go
aallot, (d) vakaat paikalliset ajoneuvoryppäät ja (e) vaihtelevat paikalliset ajoneuvoryp-
päät (Treiber et al. 2000).

3.4 Yhteenveto

Makroskooppinen liikennevirtateoria tutkii ajoneuvojen kollektiivista käyttäyty-
mistä, ja siten liikennevirran keskimääräisiä ominaisuuksia ja niiden muutoksia
tiellä. Tarkasteltavat suureet – liikennevirran perussuureet – ovat liikennetiheys,
liikennemäärä ja keskinopeus. Liikennevirran perusyhtälön mukaan liikennemää-
rä on liikennetiheyden ja keskinopeuden tulo. Keskinopeus on tällöin joko keski-
määräinen matkanopeus tai matkajakauman keskinopeus.

Staattiset liikennevirtamallit kuvaavat liikennevirran perussuureiden ominai-
suuksia silloin, kun liikennevirta on tasapainotilassa, joka ei muutu ajan tai paikan
funktiona. Kun liikennetiheys on hyvin alhainen, myös liikennemäärä on vähäi-
nen, ja vallitsevaa keskinopeutta kutsutaan liikennevirran vapaaksi nopeudeksi.
Liikennetiheyden kasvaessa myös liikennemäärä kasvaa ja nopeus alenee. Kun
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liikennetiheys saavuttaa kriittisen arvonsa, liikennemäärä saavuttaa maksimiar-
vonsa, eli väylän välityskyvyn. Tiheyden edelleen kasvaessa sekä liikennemäärä
että keskinopeus laskevat kohti nollaa, joka saavutetaan seisovassa jonossa vallit-
sevassa tiheydessä, eli maksimitiheydessä. Näitä riippuvaisuuksia voidaan kuvata
kunkin perussuureparin välisilllä kuvaajilla. Liikennemäärän kuvaajaa liikenneti-
heyden funktiona kutsutaan liikennevirran peruskuvaajaksi. Useimmiten tien lii-
kennevirran ominaisuuksia kuitenkin kuvataan liikennemäärän ja keskinopeuden
avulla. Perussuureiden väliset suhteet riippuvat mm. väylän ominaisuuksista ja
liikenteen koostumuksesta. Suureiden välisiä riippuvaisuuksia on kuvattu useilla
matemaattisilla malleilla.

Kinemaattiset ja dynaamiset liikennevirtamallit puolestaan kuvaavat liiken-
nevirran muutoksia ajan ja paikan suhteen. Kinemaattiset mallit perustuvat lii-
kennevirran jatkuvuusyhtälöön, jonka mukaan ajoneuvoja ei katoa eikä synny
tyhjästä. Keskinopeuden oletetaan jatkuvasti olevan liikennetiheyden määrittä-
mässä tasapainotilassa. Seurauksena on shokkiaaltoja, eli liikennetiheyden epä-
jatkuvuuskohtia. Sekä shokkiaaltojen teoriaa että yksinkertaisempaa nettovirtaus-
mallia voidaan käyttää paikallisten ruuhkien analysoinnissa.

Dynaamiset liikennevirtamallit ottavat huomioon ajoneuvojen vähittäisen so-
peutumisen liikennetiheyden muutoksiin. Dynaamisten mallien avulla voidaan
mallintaa liikennevirran epätasapainotilanteita, esimerkiksi stop-and-go -aaltoja,
mutta mallien kalibrointi on vaativaa ja tuloksissa saattaa olla myös yllättäviä
epärealistisia piirteitä. Erityisesti moottoriteiden ruuhkien dynaamisten ominai-
suuksien empiirinen ja teoreettinen tutkimus on ollut viime vuosina suuren mie-
lenkiinnon kohteena.

3.5 Lisätietoa

Edellä esitetty liikennevirran perusyhtälön johtaminen aika-etäisyysavaruudessa
perustuu Edien (1965) ja Daganzon (1997) esittämiin tarkasteluihin. Perussuu-
reiden määrittelyä ja mittausta on tarkastellut mm. Hall (1997).

Turvalliseen matkaväliin perustuvaa mallia on käytetty myös suomalaisten
teiden ja katujen mitoituksessa (Lehtola 1952, Meurman 1946). 1930-luvulla
(Lönnroth 1932) suositeltiin menetelmää, jossa edellä ajava ajoneuvo pysähtyy
hätäjarrutuksella ja perässä ajava ajoneuvo normaalijarrutuksella, mutta loppu-
päätelmänä oli: ”Liikenteenvälityskyky-probleemia on moni tutkinut ja on jokai-
sella tutkijalla omat kaavansa.”

Hall (1997) esittää hyvän yhteenvedon liikennevirran makroskooppisista omi-
naisuuksista. Hän myös kuvaa havainnollisesti, kuinka puutteellisen tiedon perus-
teella Greenshieldsin malli aikoinaan laadittiin. May (1990) esittelee varsin kat-



3.5 Lisätietoa 109

tavasti yleistetyn liikennevirtamallin (3.20) ominaisuuksia. Hän kuvaa lyhyesti
myös epäjatkuvia malleja, joissa eri liikennetiheyksillä sovelletaan erilaisia no-
peuden ja tiheyden välisiä matemaattisia riippuvaisuuksia. Hall et al. (1992) esittä-
vät usein siteeratun yhteenvedon liikennevirran peruskuvaajan muotoa moottori-
teillä koskevista tutkimuksista. Del Castillo, Pintado & Benitez (1994) korostavat
peruskuvaajan konkaavisuusehdon merkitystä. Duncan (1976, 1979) puolestaan
varoittaa liikennevirran perusyhtälön varomattomasta käytöstä liikennevirran ku-
vaajien estimoinnissa.

Nestevirtausanalogia on yksinkertaistettu sovellus virtausmekaniikasta (ks.
esim. Wuori 1994, Whitham 1974). Liikenteen kinemaattisten aaltojen teorian
loivat kahdessa toisistaan riippumattomassa artikkelissa Lighthill & Whitham
(1955) ja Richards (1956). Haberman (1977), Leutzbach (1988) ja Daganzo
(1997) ovat esittäneet hiemen eri näkökulmista hyvät katsaukset kinemaattis-
ten aaltojen teoriaan. May (1990) antaa varsin havainnollisia ohjeita shokki-
aaltojen tulkinnasta ja sovelluksista liikennevirtatutkimuksissa. Liikennevirran
hystereesi-ilmiötä ovat kuvanneet mm. Treiterer & Myers (1974). – Nettovir-
tausmallia ja shokkiaaltoteoriaa on Suomessa hyödynnetty mm. valtatien 4 tutki-
muksissa (Karhunen 1993, Tuovinen et al. 2004). Dynaamisia makroskooppisia
malleja ei ole käytetty Suomen olosuhteissa.

Papageorgiou (1998) on korostanut liikennevirran jatkuvuusyhtälön merki-
tystä kuvaamalla sitä makroskooppisen liikennevirtateorian ainoaksi eksaktiksi
fysikaaliseksi laiksi. Muut yhtälöt (kuten liikennevirran perusyhtälö) perustuvat
hänen mukaansa suureiden idealisoituihin määritelmiin tai (kuten liikennevir-
ran peruskuvaajan mallit) empiirisen aineiston approksimaatioihin. Kun ihmis-
ten kuljettamien erilaisten ajoneuvojen kulkuun vaikuttavat tekijät ovat huomat-
tavasti monimutkaisempia kuin mallien yksinkertaiset oletukset, on ilmeistä, et-
tei liikenteen makroskooppisissa malleissa päästä samanlaiseen tarkkuuteen kuin
fysiikan ja insinööritieteiden monilla muilla alueilla.

Daganzon (1995) ”kuolinmessu” dynaamisille makroskooppisille malleille
on kyseisten mallien keskeisin kritiikki. Useat tutkijat ovat kuitenkin pitäneet tie-
toa dynaamisten mallien kuolemasta ennenaikaisena ja tutkimus jatkuu edelleen
vilkkaana. Hyviä yhteenvetoja mallien ympärillä käytävästä keskustelusta ovat
esittäneet mm. Papageorgiou (1998) ja Hoogendoorn & Bovy (2001). Viimeksi
mainittu artikkeli on melko kattava katsaus liikennevirran mallintamisen nykyti-
lanteeseen. Siinä kuvataan lyhyesti myös liikennevirran kineettisiä malleja, jotka
käyttävät analogianaan kaasupartikkeleiden välillä vallitsevia voimia. (Huomaa
ero kineettisten ja kinemaattisten mallien välillä.) Prigogine & Herman (1971)
ovat kuvanneet teorian varhaista kehitystä. Nykyaikaista teoriaa on kehittänyt
mm. Helbing (1997).
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Banks (2002) on esittänyt katsauksen ruuhkautuneen moottoritieliikenteen
tutkimustuloksista. Keskeinen havainto on tulosten erilaisuus koskien niin ruuh-
kautumisen syitä, peruskuvaajan muotoa kuin shokkiaaltojen nopeutta.Yhdenmu-
kaisia tulokset olivat sen suhteen, että epävakaassa liikennevirrassa (ruuhkassa)
liikennemäärä laski selvästi alle vakaan liikennevirran välityskyvyn. Strömmer
(2000) on esittänyt usean liikennetilan malleista hyvän suomenkielisen yhteen-
vedon.

Toisin kuin saksalaiset tutkijat, Daganzo, Cassidy & Bertini (1999) puoltavat
tilasiirtymien selittämistä perinteisen liikennevirtateorian avulla. Liikennevirran
ruuhkautumista on tarkasteltu myös katastrofiteorian avulla (Hall 1997). Liiken-
nevirran dynamiikkaa ruuhkatilanteissa ei vielä ymmärretä riittävästi, mutta lii-
kennetelematiikan kehittyessä liikennevirran ominaisuuksista saadaan nykyistä
kattavampaa tietoa, jolloin myös ruuhkaliikenteen mallintamiselle on odotetta-
vissa nykyistä parempi empiirinen pohja.

Harjoitustehtäviä

3-1: Osoita, että keskimääräinen matkaväli on liikennetiheyden käänteisluku.

3-2: Millaisen liikennevirtamallin saat, kun ratkaiset yhtälön

dq

dk
= k

dv

dk
+ v = 0

asettamalla ehdon v = vkr. (Underwoodin mallia johdettaessa ehto oli k = kkr.)

3-3: Millaisen mallin saat, jos ehtona on v = vkr ja k = kkr samanaikaisesti?

3-4: Ilmakuvauksen avulla on saatu oheisen taulukon mukaiset havainnot liikennevirran
matkajakauman keskinopeudesta sekä liikennetiheydestä.

Keskinopeus Liikennetiheys
(km/h) (ajon/km)
18,5 78,0
45,2 43,6
50,4 38,6
64,1 22,7
64,2 24,6

Sovita aineistoon Greenbergin malli (3.17). Piirrä liikennevirran kuvaajat ja osoi-
ta niissä havaintoihin perustuvat arvot. Mitkä ovat kriittinen nopeus ja maksimiti-
heys? Laske mallin antama kaistan välityskyky.

3-5: Kaksikaistaisen tien toisen suunnan liikennevirtaa kuvataan Greenshieldsin mal-
lilla (3.16), jossa vapaa nopeus on 77 km/h ja maksimitiheys 95 ajon/km.
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(a) Piirrä liikennevirran kuvaajat.

(b) Määritä kaistan välityskyky.

(c) Kun liikennemäärä on 1000 ajon/h, mitkä ovat mallin mukaiset nopeudet
vakaassa ja epävakaassa tilanteessa? Mitkä ovat vastaavat liikennetiheydet
sekä keskimääräiset aika- ja matkavälit?

(d) Arvioi mallin todenmukaisuutta.

3-6: Määritä Greenshieldsin mallin avulla kuvan 3.17 shokkiaallon nopeus c sekä lii-
kennevirran keskinopeus v ja kinemaattisen aallon nopeus c(k) kummallakin ku-
vassa esitetyllä liikennetiheydellä.

3-7: Laske esimerkin 3.5 (sivulla 91) mukaisen tilanteen aiheuttama kokonaisviive
ja keskiviive. Voit ratkaista tehtävän joko analyyttisesti (johtamalla viivytyksille
lausekkeet) tai numeerisesti (tarkastelemalla jonon pituuden kehitystä 0,1 minuu-
tin aika-askelin).

3-8: Tiejaksolla on paikallinen pullonkaula, jonka välityskyky on 2 000 ajoneuvoa tun-
nissa. Tien liikennemäärä on 1 800 ajon/h. Ruuhkatilanteessa, jonka kesto on 20
min, tielle saapuva liikennemäärä kasvaa parabolisesti kymmenessä minuutissa
arvoon 2 300 ajon/h ja laskee sen jälkeen parabolisesti samassa ajassa takaisin ar-
voon 1 800 ajon/h. Tarkastele syntyvää ruuhkaa nettovirtausmallin avulla käyttäen
apunasi esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaa. Laske jonon pituus 0,1 minuutin
aika-askelin ja määritä ruuhkan kesto, jonon maksimipituus, kokonaisviive ja kes-
kiviive.

3-9: Liikennevaloissa kiertoaika on c ja tarkastellun kaistan vihreä aika g. Saapuvan
liikenteen määrä on q ja vihreän aikana purkautuva liikennemäärä (ominaisväli-
tyskyky) on s.

(a) Määritä kaistan välityskyky C sekä nettovirtausmallia käyttäen suurin jonon
pituus ja keskiviive, kun q < C.

(b) Laske keskiviive, kun c = 100 s, g = 50 s, q = 500 ajon/h ja s = 1800
ajon/h.
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Edellisessä luvussa tarkkailit liikennevirtaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Nyt astut sisälle autoon ja ajat keskelle vilkasta liikennettä. Kun edessäsi
oleva auto kulkee hitaammin kuin itse tahtoisit kulkea, joudut seuraamaan
sitä. Kun auto hidastaa, sinä hidastat. Kun se kiihdyttää, sinä kiihdytät.
Mitä voimakkaampi on seuraamasi auton nopeuden muutos, sitä voimak-
kaampi on reaktiosi. Reaktioajastasi ja havaintojesi epätarkkuudesta joh-
tuen, reagoit edessäsi kulkevan auton nopeuden muutoksiin pienellä vii-
peellä. Jos tarkkaavaisuutesi herpaantuu ja reaktioaikasi pitenee, joudut
reagoimaan tavallista voimakkaammin. Jos reaktiosi on tavallista voimak-
kaampi jarrutus, toivot että sinua seuraava auto ei aja perääsi.

Liikennevirran mikroskooppinen teoria kuvaa yksittäisen ajoneuvon
liikettä sekä ajoneuvojen välisiä vuorovaikutuksia. Mikroskooppiset mal-
lit tarjoavatkin liikennevirrasta yksityiskohtaisempaa tietoa kuin makros-
kooppiset mallit, jotka tarkastelevat liikennevirran kollektiivisia ominai-
suuksia. Mikroskooppinen liikennevirtamalli on ajoneuvon nopeutta sää-
televän (kuljettajan) ohjauslogiikan malli. Mikroskooppisella liikennevir-
tateorialla onkin merkittävä rooli liikennevirran konfliktien analysoinnis-
sa, ajoneuvojen ohjausjärjestelmien automaation kehittämisessä sekä lii-
kenteen simulointimalleissa. Muuntamalla mikroskooppiset mallit mak-
roskooppisiksi lainalaisuuksiksi voidaan arvioida mallien todenmukai-
suutta ja ohjauslogiikan vaikutuksia liikennevirtaan.

Avainkysymykset

• Miten kinemaattiset lainalaisuudet vaikuttavat ajoneuvon liikkeeseen?

• Miten auto seuraa samalla kaistalla edellään ajavaa autoa?

• Mitkä lainalaisuudet vaikuttavat peräänajon ja ketjukolarin syntymiseen?

• Miten auton seuraamisen lainalaisuudet vaikuttavat liikennevirran ominai-
suuksiin?
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4.1 Yksittäisen ajoneuvon liikkuminen tiellä

Liikennevirta aiheutuu ajoneuvojen liikkeestä tieosuudella. Liikennevirran pe-
russuureet (liikennetiheys, liikennemäärä ja keskinopeus) kuvaavat ajoneuvojen
pitkittäistä sijaintia, eli etäisyyttä liikenneväylän alusta, sekä pitkittäistä liikettä
väylällä. Niinpä ajoneuvon liikettä voidaan tässä yhteydessä tarkastella yksidi-
mensioisena, kappaleen liikeenä suoraa pitkin. Aluksi kuvataan ajoneuvon kine-
matiikkaa – eli nopeuden ja kiihtyvyyden lainalaisuuksia tarkastelematta liikettä
aiheuttavia tai hidastavia voimia. Ajoneuvon dynamiikkaa – massan ja voimien
vaikutusta ajoneuvon liikkeeseen – kuvataan kitkavoiman näkökulmasta, jolloin
voidaan arvioida ajoneuvon maksimihidastuvuutta ja jarrutusmatkaa.

vp

x(t)

Tarkastellaan ajoneuvon sijaintia suoralla
väylällä ajan funktiona. Sijainti tarkasteluajan
[t, t+�t] alussa on x(t) ja lopussa x(t+�t).
Ajoneuvon vastinpiste (kuvassa vp), josta si-Vastinpiste

jainti mitataan, on ajoneuvon etureuna. Ajo-
neuvon matkanopeus on kuljetun etäisyydenMatkanopeus

ja matka-ajan osamäärä (kuva 4.1)

v(t, t +�t) = x(t +�t)− x(t)

�t
. (4.1)

Etäisyys

Aika

v(t, t +�t)

v(t)

t

x(t)

t +�t

x(t +�t)

A

B

Kuva 4.1: Ajoneuvon sijainti tielinjalla ajan funktiona. Matkanopeus v(t, t + �t) on
pisteitä A ja B yhdistävän suoran kulmakerroin. Hetkellinen nopeus v(t) on ajoneuvon
sijaintia osoittavan käyrän tangentin kulmakerroin hetkellä t (pisteessä A).

Nopeus voidaan määrittää tämän lausekkeen avulla esimerkiksi kahdesta pe-
räkkäisestä ilmakuvasta. Kun matka-aika (kahden kuvan välinen aika) lyhenee,
raja-arvona saadaan hetkellinen nopeus (kuva 4.1)Hetkellinen

nopeus

v(t) = lim
�t→0

x(t +�t)− x(t)

�t
= dx(t)

dt
= ẋ(t). (4.2)
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Merkintä ẋ(t) tarkoittaa etäisyyden aikaderivaattaa hetkellä t .
Useimmiten nopeuden mittaus tapahtuu tarkastelemalla matka-aikaa mittaus-

pisteestä x toiseen mittauspisteeseen x +�x. Matkanopeus on tällöin

v(x, x +�x) = �x

t(x +�x)− t (x)
, (4.3)

missä t (x) tarkoittaa ensimmäisen mittauspisteen (x) ohittamishetkeä, ja t (x +
�x) tarkoittaa toisen mittauspisteen (x + �x) ohittamishetkeä. Tämän lausek-
keen avulla määritetään ajoneuvon nopeus esimerkiksi rekisteritunnustutkimuk-
sissa. Kun �x on niin lyhyt, että mittausalueella ei normaalitilanteessa tapahdu
merkittäviä nopeuden muutoksia, mitattua nopeutta kutsutaan pistenopeudeksi. Pistenopeus

Esimerkiksi Tiehallinnon LAM-pisteissä pistenopeus mitataan kahden peräkkäi-
sen ilmaisinsilmukan avulla. Ilmaisinsilmukoiden pituus on kaksi metriä ja väli
neljä metriä.

Matkanopeuden käänteisluku on hitaus Hitaus

w(x, x +�x) = t (x +�x)− t (x)

�x
. (4.4)

Paikallinen hitaus mittauspisteessä x saadaan raja-arvona

w(x) = lim
�x→0

t (x +�x)− t (x)

�x
= dt (x)

dx
. (4.5)

Nopeus siis kuvaa sijainnin muutosta ajan funktiona. Matkanopeuden ja
matka-ajan tulo on kuljettu matka. Hitaus puolestaan kuvaa ajan muutosta si-
jainnin funktiona. Hitauden ja kuljetun matkan tulo on matka-aika.

Nopeuden muutosta aikayksikössä kutsutaan kiihtyvyydeksi Kiihtyvyys

a(t, t +�t) = v(t +�t)− v(t)

�t
. (4.6)

Kun tarkasteluaika lyhenee, raja-arvona saadaan hetkellinen kiihtyvyys

a(t) = lim
�t→0

v(t +�t)− v(t)

�t
= dv(t)

dt
= d2x(t)

dt
= ẍ(t). (4.7)

Negatiivisen kiihtyvyyden itseisarvoa kutsutaan hidastuvuudeksi. Hidastuvuus

Jos hetkellä t0 ajoneuvon sijainti on x0 ja nopeus v(t0) = v0, niin hetkellä t

sijainti on

x(t) = x0 +
∫ t

t0

v(τ) dτ. (4.8)
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Vastaavasti nopeus on

v(t) = v0 +
∫ t

t0

a(τ) dτ. (4.9)

Vakiokiihtyvyydellä a kuljettaessa hetkellinen nopeus ja kuljettu matka ovat

v(t) = v0 +
∫ t

t0

a dτ = v0 + a(t − t0) (4.10a)

x(t)− x0 =
∫ t

t0

v(τ) dτ = v0(t − t0)+ a(t − t0)
2

2
. (4.10b)

Henkilöauton keskimääräinen kiihtyvyys liikennevaloista lähdettäessä on noin
1,55–2,15 m/s2. Maantieolosuhteissa henkilöautojen kiihtyvyys, esimerkiksi ohi-
tustilanteessa, on noin 1,1 m/s2. Linja-autojen kiihtyvyys liikennevaloista läh-
dettäessä on henkilöautojen kiihtyvyyttä alhaisempi, noin 1,2 m/s2. Kiihtyvyys
ei kuitenkaan ole tasaista. Esimerkiksi suomalaisiin olosuhteisiin kalibroidussa
HUTSIM-simulointiohjelmassa henkilöauton kiihtyvyys alenee 2,6:sta 0,7:ään
m/s2 nopeuden noustessa.

Kun ajoneuvo jarruttaa nopeudesta v0 pysähdyksiin, niin pätee v(t) = v0 +
a(t − t0) = 0. Jarrutukseen kuluva aika on t − t0 = −v0/a. Jarrutusmatka onJarrutusmatka

siten lausekkeen 4.10b perusteella

dj = x(t)− x0 = −v0
v0

a
+

a
(v0

a

)2

2
= − v2

0

2a
. (4.11)

Se on jarrutusajan (−v0/a) ja jarrutuksen aikaisen keskinopeuden (v0/2) tulo.
Kun jarrutusaika on suoraan verrannollinen ajoneuvon nopeuteen (v0), niin jarru-
tusmatka on suoraan verrannollinen nopeuden neliöön. Jos nopeuden yksikkö on
km/h ja kiihtyvyyden yksikkö m/s2, niin jarrutusmatka on −0,0386v0/a metriä.
Lausekkeissa ei ole otettu huomioon kuljettajan reaktioaikaa.

x

Fμ

mg

N = mgMaksimihidastuvuus saavutetaan lukko-
jarrutuksessa.Tällöin ajoneuvoa jarruttava voi-
ma on Fμ = Nμ, jossa N on tienpinnan ajo-
neuvoon kohdistama kohtisuora tukivoima ja
μ on renkaan ja päällysteen pinnan välisen
liukukitkan kitkakerroin. Voimakkaassa jar-
rutuksessa ilman vastuksen vaikutus voidaan
jättää huomioon ottamatta. Vaakasuoralla tien pinnalla tukivoima on yhtä suuri,
mutta vastakkaissuuntainen, kuin ajoneuvon paino. Siis N = mg, jossa m on ajo-
neuvon massa, ja g on gravitaatiovakio (9,81 m/s2). Tällöin Fμ = mgμ, joten
lukkojarrutuksen aiheuttama hidastuvuus on gμ.
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x

Fμ

mg sin α

mg

mg cos α

N = mg cos α

α

Mäessä, jonka kaltevuuskulma on α, gra-
vitaatiovoima mg jakautuu tien pinnan suun-
taiseksi, alamäkeen suuntautuvaksi voimaksi
mg sin α ja tien pintaan nähden kohtisuoraksi
voimaksi mg cos α, joka on yhtä suuri, mutta
vastakkaissuuntainen, kuin tukivoima N . Kit-
kavoima on Fμ = Nμ = μmg cos α. Lukko-
jarrutuksessa ajoneuvoon vaikuttavat voimat
ovat F = ma = −μmg cos α−mg sin α. Hi-
dastuvuus on siten −a = g(μ cos α + sin α). Jarrutusmatkaksi saadaan lausek-
keen (4.11) mukaisesti

dj = − v2
0

2a
= v2

0

2g(μ cos α + sin α)
. (4.12)

Vaakasuora jarrutusmatka on

dj cos α = v2
0

2g(μ+ tan α)
, (4.13)

jossa tan α on tien kaltevuus (esimerkiksi 5 %) jarrutussuuntaan mitattuna. Nor-
maalisti esiintyvillä pituuskaltevuuksilla (tan α < 10 %) vaakasuoran ja tien pin-
nan suuntaisesti mitatun jarrutusmatkan ero on vähäinen, joten jarrutusmatka
lasketaan yleensä lausekkeella (4.13) sen helppokäyttöisyyden vuoksi.

Alamäessä jarrutusmatka on luonnollisesti pitempi ja ylämäessä lyhyempi.
Jos μ ≤ − tan α, ajoneuvo ei kykene pysähtymään jarruttamalla.

Uuden päällysteen kitkakertoimen tulee olla vähintään 0,4. Nopeusrajoitusa-
lueella 100 km/h kitkakertoimen on kuitenkin oltava vähintään 0,5 ja nopeusrajoi-
tusalueella 120 km/h vähintään 0,6. Kuivalla, hieman kuluneella asfaltilla kitka-
kerroin on hyväkuntoisilla renkailla noin 0,75 ja huonokuntoisilla renkailla noin
0,50. Märällä asfaltilla μ ≈ 0,32. Talvella kitkakerroin voi olla huomattavastikin
alhaisempi, jopa noin 0,1. Kitkakerroin siis vaihtelee kelin sekä päällysteen ja
renkaiden pinnan laadun mukaan ja riippuu myös ajoneuvon nopeudesta.

Pysähtymismatka (dp) tarkoittaa etäisyyttä, jonka ajoneuvo kulkee sen jäl-
keen, kun pysäyttämistä edellyttävä ärsyke on tullut näkyviin. Pysähtymismatka
koostuu jarrutusreaktioaikana (Tr) kuljetusta matkasta dr sekä jarrutusmatkasta
dj.

dp = dr + dj = vTr − v2

2a
. (4.14)

Jarrutusreaktioajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu vaaratilanteen havaitsemises-
ta jarrutuksen alkamiseen. Tilanteissa, joissa ärsykkeet ovat selkeitä ja kuljettajat
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valppaita reaktioajat ovat lyhyempiä kuin tavanomaisissa ajotilanteissa, joissa
ärsykkeen vaatimat toimenpiteet edellyttävät tulkintaa ja valintaa erilaisten oh-
jausvaihtoehtojen välillä. Lisäksi reaktioajat poikkeavat kuljettajien kesken.

Yhdysvaltojen tiensuunnitteluohjeissa (AASHTO 2001) jarrutusreaktioajaksi
maantieolosuhteissa suositellaan 2,5 sekuntia. Suositusarvon arvioidaan ylittyvän
vajaassa kymmenessä prosentissa tapauksia. Keskimääräinen jarrutusreaktioaika
selkeästi havaittavaan vaaratilanteeseen normaaliolosuhteissa on noin yhden se-
kunnin luokkaa. Suomalaisissa tiensuunnitteluohjeissa pysähtymismatkojen ar-
vioinnissa on käytetty jarrutusreaktioaikana kahta sekuntia. Kitkakerroin vaihte-
lee välillä 0,35–0,30.

Hidastuvuudet lukkojarrutuksessa ovat maksimihidastuvuuksia. Yleensä ajo-
neuvonkuljettaja välttää hidastuvuutta, jonka hän kokee epämiellyttäväksi. Valo-
ohjauksisissa liittymissä on havaittu, että puolet autoilijoista jatkaa matkaansa,
jos pysähtymisen edellyttämä hidastuvuus on suurempi kuin noin 3 m/s2. Nor-
maalihidastuvuus, eli hidastuvuus etäältä havaitun esteen johdosta, on henkilö-
ja pakettiautoilla noin 1,6–1,8 m/s2. Linja-autojen normaalihidastuvuus on alhai-
sempi, noin 1,2 m/s2.

Esimerkki 4.1 (Pysähtymismatka)
Määritä pysähtymismatka jarrutusta edeltävän nopeuden (v) funktiona käyttäen hidas-
tuvuutena kuivalla asfaltilla 7,4 m/s2, märällä asfaltilla 3,1 m/s2 ja talviolosuhteissa
1,5 m/s2. Kuljettajien jarrutusreaktioajaksi oletetaan 2,5 sekuntia.
Ratkaisu. Pysähtymismatka on reaktioaikanaTr kuljetun matkan ja jarrutusmatkan (4.11)
summa.

dkuiva = vTr

3,6
− (v/3,6)2

2a
= 0,694v + 0,00521v2

dmärkä = 0,694v + 0,0124v2

dtalvi = 0,694v + 0,0257v2.

Nopeus (km/h) on muunnettu yksikköön m/s jakamalla 3,6:lla. Tulokset on esitetty ku-
vassa 4.2. •

Esimerkki 4.2 (Törmäysnopeus)
Määritä törmäysnopeus esteeseen, joka ilmaantuu 40 metrin etäisyydelle ajoneuvon
eteen. Kuluneilla renkailla kuivalla asfaltilla hidastuvuus lukkojarrutuksessa on noin 5
m/s2. Kuljettajan reaktioajaksi oletetaan 1,5 sekuntia. Tarkastele tilannetta jarrutusta edel-
tävillä nopeuksilla (alkunopeuksilla) 50, 60, 80 ja 100 km/h.
Ratkaisu.

Reaktioaikana Tr ajoneuvo kulkee etäisyyden x0 = v0Tr jarrutusta edeltävällä nopeu-
della, eli alkunopeudella v0. Näin ollen jarrutuksen alkaessa hetkellä t0 = Tr ajoneuvon
sijainti on x0 ja nopeus on v0.
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Kuva 4.2: Pysähtymismatkat kuivalla (hidastuvuus 7,4 m/s2) ja märällä (hidastuvuus
3,1 m/s2) asfaltilla sekä talvikelissä (hidastuvuus 1,5 m/s2), kun jarrutusreaktioaika on
2,5 sekuntia.

Olkoon t ≥ t0 hetki, jolloin ajoneuvo on etäisyydellä x ≥ x0. Tällöin nopeus etäi-
syydellä x on v(x) = v(t), joka voidaan ratkaista lausekkeiden 4.10a ja 4.10b avulla.
Lausekkeen 4.10a perusteella saadaan

t − t0 = v(x)− v0

a
, t ≥ t0.

Sijoittamalla tulos lausekkeeseen 4.10b saadaan

x − x0 = v0
v(x)− v0

a
+ 1

2a
[v(x)− v0]2

= 1

2a

(
[v(x)]2 − v2

0

)
, x ≥ x0.

Kun lausekkeen molemmat puolet kerrotaan 2a:lla, molemmille puolille lisätään v2
0 ja

otetaan neliöjuuri, nopeudeksi etäisyydellä x saadaan

v(x) =
√

v2
0 + 2a(x − x0), x ≥ x0. (4.15)

Ajoneuvon törmäysnopeus etäisyyden ja alkunopeuden funktiona on esitetty kuvissa 4.3
ja 4.4. Kysytyt törmäysnopeudet v(40) ovat seuraavan asetelman mukaiset.
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Kuva 4.3: Törmäysnopeus äkillisesti ilmaantuvaan esteeseen jarrutusta edeltävän nopeu-
den (50, 60, 80, 100 km/h) ja esteen etäisyyden funktiona. Reaktioaika on 1,5 sekuntia ja
hidastuvuus on 5 m/s2. Katkoviiva osoittaa reaktioaikana kuljetun matkan eri nopeuksilla.
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Kuva 4.4: Törmäysnopeus äkillisesti ilmaantuvaan esteeseen jarrutusta edeltävän nopeu-
den (alkunopeuden) ja esteen etäisyyden (20, 40,… metriä) funktiona. Reaktioaika on 1,5
sekuntia ja hidastuvuus on 5 m/s2. Katkoviiva osoittaa törmäysnopeuden ilman jarrutusta.
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v0 x0 v(40)

50 20,8 4,0
60 25,0 40,7
80 33,3 74,4

100 41,7 100,0

Alkunopeudella 50 km/h törmäysnopeus 40 metrin etäisyydellä on 4 km/h, eli ajoneuvo
ehtii lähes pysähtyä. Alkunopeudella 100 km/h (ja sitä suuremmilla alkunopeuksilla)
kuljettaja ei ehdi edes aloittaa jarrutusta. •
Esimerkki 4.3 (Ongelma-alue liikennevaloissa)
Analysoi keltaisen opastinkuvan keston vaikutusta ongelma-alueen syntymiseen liiken-
nevaloissa. Ongelma-alueena pidetään aluetta, jolla oleva ajoneuvo ei ehdi keltaisen opas-
tinkuvan käynnistyttyä pysähtyä ennen pysäytysviivaa, mutta ei myöskään ennätä ylittää
pysäytysviivaa ennen punaisen opastinkuvan alkua. Pysähtyvän ajoneuvon hidastuvuus
on 2,0 m/s2 ja reaktioaika on 1 sekunti.
Ratkaisu. Merkitään kiihtyvyyttä a = −2,0 m/s2, reaktioaikaa Tr = 1 s ja keltaista
aikaa y = {3, 4, 5} s. Olkoon lähestyvän ajoneuvon nopeus vihreän päättyessä v km/h.
Keltaisen opastinkuvan aikana kuljettu matka (sk, metriä) on

sk = yv

3,6
.

Se on maksimietäisyys, josta nopeudella v etenevä ajoneuvo ehtii pysäytysviivalle kel-
taisen opastinkuvan aikana.

Minimietäisyys, josta ajoneuvo ehtii pysähtyä pysäystysviivan eteen on reaktioaikana
kuljetun matkan ja jarrutusmatkan summa

ss = vTr

3,6
− (v/3,6)2

2a
= 0,278v + 0,0193v2.

Keltaisen opastinkuvan käynnistyessä etäisyydellä s oleva ajoneuvo on ongelma-alueella,
mikäli sk < s < ss. Pitkä ongelma-alue lisää punaista vasten ajon todennäköisyyttä.
Kuvassa 4.5 nopeuksia 50, 60 ja 70 km/h vastaavat ongelma-alueet keltaisen opastinkuvan
kestoilla 3, 4, ja 5 sekuntia on merkitty mustilla janoilla.

Kun saapumisnopeus alenee ja keltaisen opastinkuvan kesto pysyy vakiona, ongelma-
alue lyhenee ja siirtyy lähemmäksi pysäytysviivaa. Alhaisilla nopeuksilla ss ≤ sk, jolloin
ongelma-aluetta ei esiinny.

Jos ss ≤ s ≤ sk, ajoneuvo voi joko jatkaa matkaansa nopeudella v pysäytysviivan
yli tai pysähtyä pysäytysviivan eteen. Tällöin ajoneuvon sanotaan olevan valinta-alueella
(harmaat alueet kuvassa 4.5). Vihreän päättyessä valinta-aluella olevat ajoneuvot kasvat-
tavat peräänajoriskiä.

Kuten kuvasta 4.5 voidaan havaita, keltaisen pidentäminen lyhentää ongelma-aluetta,
mutta kasvattaa valinta-aluetta. Liikenneohjatuissa liikennevaloissa valinta-alue pyritään
tyhjentämään ilmaisimien pidennystoimintojen avulla ennen vihreän päättymistä. •
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Kuva 4.5: Ongelma-alueet (paksut mustat janat) nopeuksilla 50, 60 ja 70 km/h ja kel-
taisen opastinkuvan kestoilla 3, 4 ja 5 sekuntia. Valinta-alue on yhtenäisen käyrän ja ao.
katkoviivan välinen etäisyys (harmaa alue).

4.2 Turvallisen matkavälin malli

Mikromallit tarkastelevat kuljettajan käyttäytymistä liikennevirrassa. Yksinker-
taisimmillaan on kyse kuljettajien turvallisena pitämästä matkavälistä edellä kul-
kevaan ajoneuvoon. Turvallinen matkaväli edellyttää, että perässä kulkeva voi
pysähtyä edellä ajavan äkillisesti pysähtyessä (kuva 4.6).

12

dr dj,2 lv la

12

smin(v) dj,1

Kuva 4.6: Ajoneuvojen väliset etäisyydet ennen jarrutusta (ylempi kuva) ja jälkeen tur-
vallisen pysähdyksen (alempi kuva).

Kuvasta nähdään, että turvallisessa pysähtymisessä pätee seuraava yhtälö:

smin(v)+ dj,1 = dr + dj,2 + lv + la. (4.16)
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Yhtälössä smin(v) on lyhin turvallinen matkaväli nopeudella v, la on ajoneuvon
pituus, lv on varmuusväli, dr = vTr on reaktioaikana (Tr) nopeudella v kuljet-
tu matka, sekä dj,1 ja dj,2 ovat ajoneuvojen 1 ja 2 jarrutusmatkat. Turvallinen
matkaväli smin(v) on lausekkeen 4.16 mukaisesti

smin(v) = dr + dj,2 − dj,1 + smin, (4.17)

missä smin = smin(0) = lv + la on pysähdyksissä olevien ajoneuvojen mini-
mimatkaväli ottaen huomioon etummaisen ajoneuvon pituus la ja ajoneuvojen
varmuusväli lv.

Oletetaan, että ennen jarrutusta ajoneuvot kulkevat vakionopeudella v. Ajo-
neuvojen hidastuvuus jarrutuksessa oletetaan myös samaksi (a). Samoin kaikkien
kuljettajien reaktioajaksi oletetaan Tr.

Jarrutusmatka on lausekkeen (4.11) mukaisesti

dj,1 = dj,2 = −at2

2
= − v2

2a
. (4.18)

Koska kaikkien ajoneuvojen nopeudet ja hidastuvuudet ovat samat, myös jarru-
tusmatkat ovat yhtä suuret ja dj,2 − dj,2 = 0, joten kaikilla ajoneuvoilla on sama
matkaväli

smin(v) = dr + smin = vTr + smin. (4.19)

Mallin antama liikennemäärä voidaan nyt määrittää liikennevirran perusyhtälön
(3.1) avulla ottaen huomioon, että liikennetiheys on keskimääräisen matkavälin
käänteisluku. Liikennemäärä on

q = kv = v

smin(v)
= 1

Tr + smin

v

, (4.20)

kuten lausekkeessa 3.15 sivulla 59 esitettiin.
Mallin makroskooppisia ominaisuuksia on havainnollistettu kuvassa 3.6 si-

vulla 61. Malli on suhteellisen realistinen tiheysmaksimissaan, jolloin nopeus on
nolla. (Kun k = kmax, v = 0 ja q = 0.) Malli on epärealistinen alhaisilla liikenne-
tiheyksillä, jolloin matkavälit ovat niin pitkät, että nopeutta ei enää valita – eikä
kyettäisikään valitsemaan – suurimmaksi mahdolliseksi nopeudeksi, jolla perään-
ajo juuri voidaan välttää. (Kun k = 0, v = ∞, jolloin q = qmax = 1/Tr.) Si-
mulointimalleissa ylisuuret nopeudet voidaan välttää määrittelemällä kuljettajalle
tavoitenopeus, jota hän käyttää aina, kun se on turvallista. Turvallisen matkavälin
mallia yhdistettynä tavoitenopeuteen käytetäänkin useissa simulointimalleissa.

Turvallisen matkavälin malli kuvaa liikennettä tasapainotilanteessa. Se ei
määrittele sitä, miten kuljettaja sopeuttaa nopeutensa edessä ajavan auton nopeu-
den muutoksiin. Tähän kysymykseen pyrkivät vastaamaan 1950- ja 1960-luvun
vaihteessa kehitetyt, nyt jo klassiset auton seuraamismallit.
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Pelivaran vaikutukset liikennevirtaan
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Tieliikennelain 10 §:n mukaan ”etäisyys
edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitetta-
va sellaiseksi, ettei päälleajon vaaraa ole,
vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään”. Liiken-
neturvan (1999) ennakoivan ajamisen opas
”Pidä pelivaraa” esittää turvallisuusvälille
kaksi nyrkkisääntöä: 1) Taajamanopeuksilla
väliä pitää olla noin kaksi sekuntia ja metrei-
nä noin puolet nopeuslukemasta: 40 km/h =
20 metriä. 2) Maantienopeuksilla välin tu-
lee olla noin 4 sekuntia ja metreinä sama kuin nopeuslukema: 80 km/h = 80 metriä.
Suositus koskee hyviä keliolosuhteita. Liukkaalla tienpinnalla ja raskailla ajoneuvoilla
turvallisuusvälin tulee olla pitempi. Reaktioajaksi oletetaan yksi sekunti.

Jos kaikki kuljettajat noudattaisivat neljän sekunnin minimiaikaväliä, yhden kaistan
välityskyky olisi 3600/4 = 900 henkilöautoa tunnissa. Kaksikaistaisilla teillä hitaiden
ajoneuvojen eteen jäisi joka tapauksessa myös neljää sekuntia pitempiä aikavälejä,
joten yhden kaistan välityskyky olisi jonkin verran alle 900 ajon/h. Kun moottoritien
kaistan välityskyky on hyvissä olosuhteissa yli 2200 ha/h ja kaksikaistaisen tien yhden
kaistan välityskyky suuruusluokkaa 1600 ha/h, suosituksen täydellinen noudattaminen
alentaisi moottoriteiden välityskykyä noin 60 % ja kaksikaistaisten teiden välityskykyä
lähes 50 %. Tämä edellyttäisi erityisesti suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien
uudelleen arviointia.

Taajamaolosuhteissa kahden sekunnin minimiaikaväli tarkoittaisi välityskykyä
3600/2 = 1800 henkilöautoa tunnissa. Suosituksen noudattaminen ei vaikuttaisi mer-
kittävästi välityskykyyn.

Tavoitteiden välillä on usein jännitteitä. Tilanteen parantaminen yhden tavoitteen suh-
teen saattaa heikentää tilannetta toisen tavoitteen suhteen. Liikennejärjestelmän kehit-
tämisvaihtoehtojen vaikutuksia eri tavoitteiden suhteen arvioidaan yhteiskuntataloudel-
lisissa edullisuusselvityksissä. Tavoitteiden painoarvojen määrittäminen kuuluu viime
kädessä poliittisille päättäjille. Liikenneinsinöörin tehtävänä on antaa päätöksenteon
pohjaksi luotettavaa ja monipuolista tietoa vaihtoehtojen vaikutuksista.

Jännitteisissäkin tavoitteissa on usein myös synergiaa. – Liikenneonnettomuudet ai-
heuttavat paitsi kärsimystä ja taloudellista vahinkoa, myös vakavia häiriöitä liikennevir-
taan. Liikennevirran häiriöt puolestaan lisäävät onnettomuusriskiä. Tavoitteiden syner-
gia toimii siis molempiin suuntiin: Onnettomuuksien välttäminen on tärkeää liikenteen
sujuvuuden turvaamiseksi. Liikennevirran häiriöttömyys sekä mahdollisten häiriöiden
tunnistaminen ja niistä varoittaminen parantavat turvallisuutta.
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4.3 Klassiset auton seuraamismallit

Klassiset auton seuraamismallit kuvaavat auton kiihdytystä ja hidastusta, kun
edellä kulkeva auto muuttaa nopeuttaan. Jälkimmäistä autoa seuraavan kolman-
nen auton käyttäytyminen voidaan määritellä samalla mallilla olettaen, ettei en-
simmäisen auton käyttäytyminen suoraan vaikuta kolmanteen autoon. Näin ko-
konaisen tieosuuden liikenteen kinematiikka voidaan mallintaa, kun tunnetaan
autojonon johtajan reagointi tieympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä auton
seuraamisprosessia kuvaavat parametrit. Kunkin auton käyttäytyminen ennuste-
taan edessä kulkevan auton avulla. Seuraamisprosessi oletetaan deterministiseksi.
Teoria soveltuu ainoastaan autojonoille yhdellä kaistalla, kun ohituksia ja kais-
tanvaihtoja ei tapahdu.

Auton seuraamismallien mukaan kuljettaja kiihdyttää tai hidastaa autoaan
ajoympäristöstä saamiensa ärsykkeiden perusteella. Mallien yleinen muoto on Auton seuraa-

mismallien
yleinen muoto

reaktio(nyt) = herkkyys× ärsyke(aikaisemmin). (4.21)

Ärsyke voi olla esimerkiksi autojen välinen nopeusero. Reaktio tapahtuu viipeel-
lä ärsykkeeseen nähden. Viive kuvaa kuljettajan reaktioaikaa, joka häneltä kuluu
ärsykkeen havaitsemiseen, tulkitsemiseen, arviointiin sekä ohjauksen toteuttami-
seen, sekä aikaa, joka autolta kuluu ennen kuin se vastaa kuljettajan ohjaukseen.
Herkkyys puolestaan tarkoittaa reaktion voimakkuutta suhteessa ärsykkeen voi-
makkuuteen.

?
Seuraat autollasi edessäsi ajavaa autoa kykenemättä ohittamaan. Miten reagoit
seuraamasi auton nopeuden muutoksiin? Mikä toimii ärsykkeenä reaktioosi?
Mitkä tekijät vahvistavat tai vaimentavat reaktioasi? Millaisia persoonallisia ero-
ja olet havainnut kuljettajien käyttäytymisessä?

Klassiset auton seuraamismallit ovat melko yksinkertaisia ajoneuvon nopeu-
den muutoksia kuvaavia differentiaali-differenssiyhtälöitä.Ajoneuvon n etäisyyt-
tä tieosuuden alusta hetkellä t merkitään muuttujalla xn(t) (kuva 4.7). Ajoneuvon
nopeus vn(t) on etäisyyden derivaatta ajan suhteen ẋn(t), ja kiihtyvyys an(t) on
etäisyyden toinen derivaatta ajan suhteen ẍn(t).

Lausekkeen 4.21 mukaisesti kuljettajan reaktio hetkellä t+�t riippuu edellä
kulkevan auton aiheuttaman ärsykkeen voimakkuudesta hetkellä t ja kuljettajan
herkkyydestä ärsykkeelle. General Motorsin (GM) tutkijoiden kehittämissä mal-
leissa ärsykkeenä on edessä ajavan ajoneuvon nopeuden poikkeama tarkastellun
ajoneuvon nopeudesta. Reaktio (ohjaus) ilmenee tarkastellun ajoneuvon kiihty-
vyytenä. Ohjauksen viive (�t) on kuljettajan reaktioajan Tr pituinen.

GM:n tutkijat kehittivät viisi mallia, jotka ovat rakenteeltaan samanlaisia, GM-mallit
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x

nn+ 1

xn+1(t) xn(t)

xn(t)− xn+1(t)

ẋn(t)ẋn+1(t)

Kuva 4.7: Auton seuraamismallien muuttujia hetkellä t . Nuoli ajoneuvon edessä kuvaa
ajoneuvon nopeutta.

mutta eroavat herkkyystermin osalta. Ensimmäisessä mallissa herkkyys on vakio.1. malli

Malli on siten lineaarinen ja muotoa

Reaktio︷ ︸︸ ︷
ẍn+1(t + Tr) =

Herkkyys︷︸︸︷
α

Ärsyke︷ ︸︸ ︷[
ẋn(t)− ẋn+1(t)

]
= α�v(t),

(4.22)

missä �v(t) = vn(t)− vn+1(t) on autojen nopeusero hetkellä t . Vakio α on suu-
rempi kuin nolla, jolloin positiivinen nopeusero (ensimmäinen auto ajaa nopeam-
min) aiheuttaa jälkimmäisen auton nopeuden lisäyksen. Negatiivisen nopeuseron
johdosta seuraaja hidastaa. Kun nopeuseroa ei ole, jälkimmäinen auto ei muuta
nopeuttaan.

Koska kaukana seuraavan auton reagointi nopeuseroon havaittiin vaimeam-
maksi kuin lähellä seuraavan auton, toisessa mallissa käytettiin lähellä seuraaville2. malli

suurempaa herkkyysarvoa (α1) kuin kaukana seuraaville (α2). Luokittelu lähel-
lä ja kaukana seuraaviin oli kuitenkin keinotekoista, joten kolmannessa mallissa3. malli

herkkyyden määriteltiin olevan kääntäen verrannollinen matkaväliin (ks. kuva
4.7)

ẍn+1(t + Tr) = α0

xn(t)− xn+1(t)

[
ẋn(t)− ẋn+1(t)

]
= α0

�x(t)
�v(t).

(4.23)

Lausekkeessa �x(t) on ajoneuvojen matkaväli hetkellä t , ja vakio α0 osoittaa
herkkyyden kasvun matkavälin lyhentyessä. Vakion mittayksikkönä on m/s eli
nopeus.

Neljännessä mallissa herkkyystermiin lisättiin tarkastellun ajoneuvon nopeus4. malli

hetkellä t + Tr, jolloin reaktioksi saatiin

ẍn+1(t + Tr) = α′ẋn+1(t + Tr)

xn(t)− xn+1(t)

[
ẋn(t)− ẋn+1(t)

]
= α′vn+1(t + Tr)

�x(t)
�v(t).

(4.24)
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Kuljettajan oletettiin reagoivan nopeuden muutoksiin herkemmin, kun liikenne-
virran nopeus oli suuri. Tässä mallissa vakiotermillä (α′) ei ole mittayksikköä.

Viides malli on yleistetty esitys neljästä aiemmasta mallista. Se voidaan esittää 5. malli

muodossa

ẍn+1(t + Tr) = α�,m

[
ẋn+1(t + Tr)

]m[
xn(t)− xn+1(t)

]� [
ẋn(t)− ẋn+1(t)

]

= α�,m

[
vn+1(t + Tr)

]m
[�x(t)]�

�v(t),

(4.25)

missä � on matkaväliherkkyyttä, ja m on nopeusherkkyyttä kuvaava parametri.
Kerroin α�,m on vakio.

Auton seuraamismallit kuvaavat kuljettajien ominaisuuksia reaktioajan ja
herkkyyden avulla. Jos kuljettajan reaktioaika on pitkä ja herkkyys suuri, hän
reagoi ärsykkeeseen myöhään, mutta voimakkaasti. Kun edellä kulkeva auto hi-
dastaa, seuraava auto alkaa hidastaa nopeuttaan, vasta kun nopeusero on jo kasva-
nut suureksi. Koska reaktioherkkyys on suuri, myös hidastus on voimakas, jolloin
on jälleen tarve kiihdyttää. Auton kulku on rauhatonta, labiilia. Jos taas kuljet-
tajan reaktioaika on lyhyt ja herkkyys kohtuullista, uusi tasapainotilanne löytyy
nopeasti. Tällöin auton kulku on rauhallista, stabiilia. Liian alhainenkaan herk-
kyys ei ole hyvä. Kun herkkyys lähestyy nollaa, kuljettaja ei juurikaan reagoi
edessä kulkevan auton nopeuden muutoksiin, mikä johtaa helposti peräänajoon.

Tarkastellaan mallia 4.22, jossa herkkyystermi α on vakio. Labiilin auton
seuraamisen tunnusmerkkinä on pitkä reaktioaika ja suuri herkkyys, eli tulon C =
αTr suuri arvo.Vastaavasti C:n alhainen arvo viittaa stabiiliin auton seuraamiseen.

Mallien stabiliteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka jonoa johtavan auton kiihdyttä- Stabiliteetti

mällä tai hidastamalla aiheuttama häiriö voimistuu tai vaimenee jonossa. Tarkas-
telun kohteena ovat ajoneuvojen matkavälin muutokset. Paikallisesti stabiilissa Paikallinen

stabiliteettiauton seuraamisessa häiriön aiheuttaneen ja sitä seuraavan auton välisessä mat-
kavälissä ei ilmene oskillaatiota eli heilahtelua tai se vaimenee ajan kuluessa.
Paikallinen labiilius ilmenee matkavälin heilahtelujen amplitudin kasvuna ajan
suhteen, eli seuraaja-auton jatkuvasti voimistuvina hidastuksina ja kiihdytyksi-
nä. Asymptoottisesti stabiilissa auton seuraamisprosessissa matkavälin heilahte- Asymptoottinen

stabiliteettilun maksimiamplitudi pienenee edetessään autojonossa. Asymptoottinen labii-
lius näkyy autojonon hännän voimakkaana haitariliikkeenä. Pitkässä autojonossa
tärkeintä onkin asymptoottinen stabiliteetti.

Kuvassa 4.8 on esitetty autojen matkavälit ajan funktiona mallin 4.22 mu-
kaisessa asymptoottisesti stabiilissa, määräämättömässä ja labiilissa tilanteessa.
Ensimmäinen auto ensin hidastaa ja tämän jälkeen kiihdyttää alkuperäiseen no-
peuteensa. Alkutilanteessa ajoneuvojen matkaväli on 70 jalkaa (n. 21 metriä).
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Kuva 4.8: Autoparin matkavälin heilahtelu asymptoottisesti stabiilissa (ylhäällä), mää-
räämättömässä (keskellä) ja labiilissa (alhaalla) tilanteessa (Herman et al. 1959).

Kaikissa kuvan tapauksissa seuraamisprosessi on paikallisesti stabiili. Ylim-
mässä tapauksessa ei ilmene matkavälin heilahtelua ja kahdessa alemmassa
tapauksessa heilahtelu on vaimenevaa. Matkavälin heilahtelua ei ilmene, kun
C ≤ 1/e ≈ 0,368. Kun 1/e < C < π/2 ≈ 1,57, matkaväli heilahtelee vaime-
nevasti. Seuraamisprosessi on paikallisesti labiili, kun C > π/2. Kun C = π/2,
heilahtelun amplitudi pysyy vakiona. Asymptoottisen stabiliteetin ehtona on, että
C < 0.5.

Kuvassa 4.9 on esitetty autojen suhteelliset sijainnit ajan funktiona asymptoot-
tisesti labiilissa (C = 0,8) tilanteessa. Ajoneuvojen sijainti on piirretty suhteessa
siihen kulku-uraan, jota ensimmäinen auto olisi seurannut, jos se olisi koko ajan
kulkenut vakionopeudella. Reaktioaika on kaksi sekuntia ja autojen matkaväli
alkutilanteessa on 40 jalkaa (noin 12 metriä). Ensimmäinen auto hidastaa ja kiih-
dyttää sitten takaisin alkuperäiseen nopeuteen. Tämä aiheuttaa jonossa kasvavan
häiriön, josta seuraa seitsemännen ja kahdeksannen auton törmäys.

Klassisilla auton seuraamismalleilla on ollut tärkeä teoreettinen merkitys.
Niillä on kuitenkin myös merkittäviä ongelmia, joiden vuoksi käytännön sovel-
lutukset ovat jääneet vähäisiksi. Mallia 4.25 on kalibroitu erilaisiin tilanteisiin,
mutta parametrien m ja l arvojen estimaatit eivät ole käyttäytyneet johdonmukai-



4.4 Psykofyysiset auton seuraamismallit 129

Ajoneuvojen sijainnit [jalkaa]

A
ik

a 
[s

]

Kuva 4.9: Autojen suhteellinen sijainti asymptoottisesti labiilissa seuraamisprosessissa
(Herman et al. 1959).

sesti. Teoria ei ota huomioon, että kuljettaja saattaa reagoida eri tavalla negatiivi-
siin ja positiivisiin muutoksiin suhteellisessa nopeudessa. Seuraamismallien ole-
tus, että kuljettaja jatkuvasti muuttaa ohjausta pienten ärsykemuutosten myötä ei
ole realistinen. Lisäksi kuljettajat ovat erilaisia, ja samankin kuljettajan reagoin-
ti saattaa olla erilaista eri aikoina ja erilaisissa liikenneympäristöissä. Kuljettaja
saattaa myös ottaa huomioon liikennetilanteen edellä kulkevan auton edessä.

4.4 Psykofyysiset auton seuraamismallit

Klassisissa auton seuraamismalleissa oletetaan, että kuljettaja reagoi oman au-
tonsa ja edellä ajavan auton välisiin mielivaltaisen pieniin nopeuseroihin – myös
silloin kun autojen matkaväli on suuri. Hahmottamisen psykologian tutkimukset
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ovat kuitenkin osoittaneet, että ärsykkeen täytyy ylittää tietty kynnys ennen kuin
kuljettaja reagoi siihen (kuva 4.10). Psykofyysiset mallit, jotka ottavat huomioon
ärsykekynnysten vaikutuksen, kykenevät kuvaamaan auton seuraamisprosessia
todenmukaisemmin kuin klassiset mallit. Psykofyysisilla malleilla on kaksi mer-
kittävää eroa klassisiin malleihin nähden:

1. Kun autojen matkaväli on suuri, takana ajava kuljettaja ei reagoi edellä
ajavan auton nopeuseroon, vaan ajaa omalla tavoitenopeudellaan.

2. Vaikka matkaväli on pieni, takana ajava kuljettaja reagoi ainoastaan sel-
laisiin matkavälin ja suhteellisen nopeuden muutoksiin, jotka ylittävät rea-
goinnin kynnysarvon.

Alue, jolla

ei reaktioita

Alue, jolla

reaktioita

tapahtuu

Alue, jolla

reaktioita

tapahtuu

Havaitsemisen

kynnysarvo

Havaitsemisen

kynnysarvo

Nopeusero

Ajoneuvojen välinen etäisyys

Kuva 4.10: Havaitsemisen kynnysarvot psykofyysisissä malleissa (Leutzbach 1988).

Kuvasta 4.10 havaitaan auton seuraamisprosessin kulku. Edellä olevaa autoa
nopeammin, tavoitenopeudellaan kulkeva auto tavoittaa edellään kulkevaa autoa.
Pisteessä (action point), jossa kynnysarvo saavutetaan, takana ajavan auton kul-
jettaja reagoi alentamalla nopeuttaan, mikä näkyy kuvassa paraabelin muotoisena
käyränä. Paraabelin minimi on pystyakselilla. Kuljettaja jarruttaa, kunnes autojen
välinen nopeusero on nolla. Hän ei kuitenkaan kykene tekemään tätä täsmällisesti,
koska hän ei kykene havaitsemaan pieniä nopeuseroja eikä hallitsemaan riittävän
hyvin omaa nopeuttaan. Niinpä matkaväli kasvaa jälleen. Kun kuljettaja saavuttaa
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toisen kynnysarvon, hän kiihdyttää ja yrittää jälleen saavuttaa tavoitteellisen mat-
kavälin edellä ajavaan autoon (kuvan silmukka). Jos reagoinnin kynnysarvot ovat
samat sekä positiivisille että negatiivisille nopeuden muutoksille, seuraaja-auton
etäisyyskäyttäytyminen muistuttaa symmetristä heiluriliikettä tasapainopisteen
ympärillä.

Kokeellisesti on havaittu, että havaitsemisen kynnysarvot vaihtelevat satun-
naisesti. Lisäksi on havaittu, että positiiviseen nopeuseroon reagoimisen kyn-
nysarvo on pienempi kuin negatiivisen. Kuljettajat näyttävät kiinnittävän oman
turvallisuutensa takia enemmän huomiota välimatkan pienenemiseen kuin kas-
vamiseen.

Psykofyysiset mallit perustuvat realistisempiin oletuksiin kuin klassiset auton
seuraamismallit. Niinpä psykofyysiset mallit sopivat paremmin mm. simulointi-
sovelluksiin. Mallien kalibroinnissa on kuitenkin ollut ongelmia.

4.5 Sääntöperusteiset auton seuraamismallit

4.5.1 HUTSIM-malli

Edellä auton seuraamista on mallinnettu matemaattisilla lausekkeilla. Sääntöpe-
rusteiset auton seuraamismallit kuvaavat auton seuraamisen lainalaisuuksia sa-
nallisesti tai algoritmien muodossa kuvatuilla säännöillä. Esimerkkeinä sääntö-
perusteisista malleista esitellään HUTSIM simulointiohjelmassa käytetty malli
sekä sumea auton seuraamismalli.

HUTSIM on Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa kehitetty mik-
roskooppinen liikenteen simulointiohjelmisto. HUTSIM kehitettiin valo-ohjauk-
sisten tasoliittymien toiminnan tutkimiseen, mutta ohjelmaa on laajennettu myös
mm. moottoritieliikenteen simulointiin.

HUTSIMissa auton seuraaminen on mallinnettu sääntöjen avulla (taulukko
4.1). Nopeutta käsitellään epäjatkuvana suurena, jolloin nopeuden muutos on ai-
na yhden nopeusaskeleen (oletusarvo 2,5 km/h) suuruinen. Vaihtoehtoja on ai-
na kolme: kiihdyttää yhden nopeusaskeleen verran, hidastaa yhden nopeusaske-
leen verran tai säilyttää nykyinen nopeus. Peräkkäisten nopuslisäysten välille on
asetettu minimiaika Tkiih(voma), jonka avulla määritetään vallitsevalla nopeudel-
la (voma) saavutettava maksimikiihtyvyys (sääntö 2). Peräkkäisten nopeuksien
alentamisten välinen minimiaika Tmaxhid puolestaan määrittelee maksimihidas-
tuvuuden (sääntö 5). Jos useamman kuin yhden säännön ehdot käyvät toteen,
jälkimmäinen sääntö kumoaa aikaisemmat.

Ensimmäinen sääntö (ei muutosta nopeuteen) on oletusarvoinen, ja auto toimii
sen mukaisesti aina, kun muut säännöt eivät toteudu. Toinen sääntö mahdollistaa
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Taulukko 4.1: Auton nopeutta säätelevät säännöt HUTSIMissa (Kosonen 1996).

1. EI MUUTOSTA NOPEUTEEN
Säilytä nykyinen nopeus.

2. KIIHDYTÄ, JOS (voma < vtav) JA [t − tviim > Tkiih(voma)]
Nykyinen nopeus voma on alhaisempi kuin tavoitenopeus vtav ja
viimeisestä kiihdytyksestä kulunut aika tviim on pitempi kuin Tkiih.

3. ÄLÄ KIIHDYTÄ, JOS Deste < Smin(voma, veste)+Wstab(voma, veste)

Etäisyys esteeseen Deste on pienempi kuin minimiturvaväli Smin
lisättynä stabiilin seuraamisalueen pituudella Wstab.

4. HIDASTA, JOS Deste < Smin(voma, veste)

Etäisyys esteeseen Deste on pienempi kuin minimiturvaväli Smin.
5. ÄLÄ HIDASTA, JOS (voma < veste) TAI (t − tviim < Tmaxhid)

Oma nopeus voma on alhaisempi kuin esteen nopeus veste tai
maksimihidastuvuus on ylitetty.

sen, että auto kiihdyttää, jos sen nopeus on hetkellisesti laskenut. Kolmas sään-
tö voi puolestaan kumota kiihdytyskehotuksen, jos auto on lähestymässä estettä
tai hitaampaa autoa. Neljäs sääntö pakottaa auton hidastamaan, kun se lähestyy
hitaammin liikkuvaa tai paikallaan olevaa estettä. Viides sääntö kumoaa hidastus-
kehotuksen, jos este liikkuu nopeammin kuin auto tai auton maksimihidastuvuus
on jo saavutettu.

Auton seuraamismallin toimintaa HUTSIMissa on havainnollistettu kuvassa
4.11. Vapaata aluetta on merkitty valkoisella, stabiilia seuraamisaluetta vaalean
harmaalla ja kiellettyä aluetta tumman harmaalla. Vapaalla alueella auto ei siis ole
vuorovaikutuksessa muiden autojen tai esteiden kanssa, stabiililla seuraamisalu-
eella auto ei saa kiihdyttää ja kielletyllä alueella auto on pakotettu hidastamaan.
Näiden alueiden rajat määritellään auton ja esteen nopeuksien funktioina. Auto
pyrkii kiihdyttämään tavoitenopeuteensa. Tämä tavoite voidaan kumota esteiden
vuorovaikutuksella. Heikommassa vuorovaikutuksessa este saattaa estää kiihdy-
tyksen, mutta voimakkaammissa se pakottaa auton hidastamaan.

4.5.2 Sumeat mallit

Klassisten auton seuraamismallien yksi heikkous on, että pienikin muutos är-
sykesuureissa aiheuttaa välittömän reaktion ja reaktiot ovat symmetrisiä, toisin
sanoen perässä tuleva reagoi edellä ajavan kiihdytykseen ja hidastukseen samalla
tavalla. Edelleen malli pyrkii aina stabiloitumaan alkutilaansa eli liikennevirran
kuvaus on virheellinen, jos alkutila ei ole stabiili. Tämä tarkoittaa, että jos kaksi
autoa alkutilanteessa seuraa toisiaan sadan metrin välein, malli pyrkii säilyttä-
mään tämän matkavälin, vaikka kyseisen nopeustason tavoitteellinen matkaväli
olisi esimerkiksi 50 metriä.
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Vapaa alue (ei vuorovaikutusta) Vakaa alue (kiihdytys kielletty) Kielletty alue (pakko jarruttaa)

a) Hidastus, liikkumaton este

d) Rajoitettu kiihdytys, a1>a2

b) Hidastus, liikkuva este

c) Vapaa kiihdytys, a1<a2

V1 V2

V1<V2

V1<V2

V1=V2

V1 V2

V1>V2

V1=V2

V1>V2

V1

V2=0

V1 V2

t=0

t=1

t=2

t=1

t=2

t=0

Etäisyys

Nopeus

Etäisyys

Nopeus

Kuva 4.11: Auton seuraamismalli HUTSIMissa (Kosonen 1996).

Todellisessa auton seuraamistilanteessa kuljettajan toiminta perustuu koke-
muksen kautta opittuihin likimääräisiin sääntöihin. Edellä kulkevan auton nopeu-
den muutos aiheuttaa perässä tulevan auton nopeuden muutoksen, jonka suuruus
on riippuvainen siitä, miten suureksi perässä kulkeva arvioi oman nopeutensa
muutostarpeen. Käyttäytymisen voidaan näin ajatella noudattavan pikemminkin
sumean päättelyn tai sumean säädön periaatteita kuin täsmällistä matemaattis-
ta riippuvaisuutta. Kuljettajan käyttäytymistä kuvataan matemaattisten lausek-
keiden sijaan sanallisesti. Sumea sääntö voi olla esimerkiksi: "Jos johtava auto
jarruttaa, seuraaja-auton täytyy myös jarruttaa."Sumea sääntö on myös: "Jos joh-
tavan auton ja seuraaja-auton matkaväli käy liian lyhyeksi, jälkimmäisen auton
täytyy hidastaa nopeuttaan ja kasvattaa matkaväliä".

Lusczcin malli on esimerkki sumeasta auton seuraamismallista. Siinä on kol- Lusczcin malli

me ärsykemuuttujaa (kuva 4.12): autojen suhteellinen nopeus, autojen matkaväli
ja edellä kulkevan auton kiihtyvyys. Reaktiomuuttujana on perässä tulevan auton
kiihtyvyys reaktioajan verran myöhemmin. Ärsykemuuttujat ja reaktiomuuttujat
ovat lingvistisiä muuttujia, joiden arvoja kuvataan sumeilla käsitteillä. Reaktio-
aika on 0,5 sekuntia, joka edellyttää, että kuljettaja seuraa valppaasti tapahtumia.

Suhteellisella nopeudella on neljä arvoa: ”erittäin negatiivinen”, ”negatiivi-
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Suhteellinen nopeus

Etäisyys

Edellä ajavan

ajoneuvon kiihdytys

Sumeaan

päättelyyn

perustuva

järjestelmä

Takana

ajavan

ajoneuvon

kiihdytys

Edellä ajavan

ajoneuvon tekemät

toimenpiteet

Ärsyke hetkellä t Vaste hetkellä t+1

t = t + Δt

Kuva 4.12: Lusczcin sumeassa auton seuraamismallissa noudatettavat periaatteet
(Pursula 1995b).

nen”, ”nolla” ja ”positiivinen”. Negatiiviset suhteelliset nopeudet on määritelty
tarkemmin kuin positiiviset. Näin saadaan aikaan epäsymmetrinen reaktio, toi-
sin sanoen kuljettajat reagoivat voimakkaammin matkavälin lyhenemiseen kuin
pitenemiseen.

Kuljettaja ottaa huomioon edellä ajavan auton kiihtyvyyden, jolla on kolme
arvoa: ”negatiivinen”, ”nolla” ja ”positiivinen”. Hän siis reagoi eri tavalla edellä
ajavan jarrutukseen kuin kiihdytykseen.

Keskeinen oivallus mallissa on tapa, jolla matkaväliä käsitellään. Matkavä-
li, jolla kuljettajat seuraavat edellä kulkevaa autoa nopeuden ollessa tasainen, on
luonnollisesti riippuvainen tästä nopeudesta. Matkavälin ja nopeuden välinen su-
mea riippuvaisuus on määritetty instrumentoidun auton avulla kerätyn mittausai-
neiston perusteella.

Reaktiomuuttujalla, eli perässä ajavan auton nopeuden muutoksella, on kah-
deksan arvoa, jotka ovat ”erittäin voimakas hidastus”, ”voimakas hidastus”, ”hi-
dastus”, ”vähäinen hidastus”, ”ei muutosta”, ”vähäinen kiihdytys”, ”kiihdytys” ja
”voimakas kiihdytys”. Muuttujan arvoalue on epäsymmetrinen joten kiihdytys-
ja hidastusreaktiot ovat epäsymmetrisiä. Koko sääntökanta on esitetty kuvassa
4.13.

4.6 Mikroskooppisten ja makroskooppisten mallien välinen yhteys

1950-luvun lopussa havaittiin, että GM-mallien ja eräiden staattisten makros-
kooppisten mallien välillä on matemaattinen yhteys. 1960-luvun lopulla osoi-
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Edellä ajavan ajoneuvon kiihtyvyys:

Negatiivinen Nolla Positiivinen

Perässä ajavan ajoneuvon

nopeusmuutoksen kategoriat:

1 = Erittäin voimakas hidastus

2 = Voimakas hidastus

3 = Hidastus

4 = Vähäinen hidastus

5 = Ei muutosta

6 = Vähäinen kiihdytys

7 = Kiihdytys

8 = Voimakas kiihdytys

Suhteellisen nopeuden

kategoriat:

EN = Erittäin negatiivinen

N = Negatiivinen

0 = Nolla

P = Positiivinen

Etäisyyden kategoriat:

S = Pieni

M = Keskinkertainen

L = Suuri

Kuva 4.13: Sääntökanta Lusczcin sumeassa auton seuraamismallissa (Pursula 1995b).

tettiin, että viidennestä GM-mallista (4.25) voidaan johtaa yleistetty liikennevir-
tamalli (3.20). Mikroskooppiset ja makroskooppiset mallit siis kuvaavat samaa
ilmiötä, mutta eri näkökulmasta. Tämä löytö oli tärkeä liikennevirtateorian yhte-
näisyyden kannalta. Lisäksi se tarjosi uuden mahdollisuuden mikroskooppisten
mallien kalibrointiin ja arviointiin. Onhan makroskooppisten perussuureiden mit-
taaminen huomattavasti helpompaa kuin mikroskooppisten mallien muuttujien.

Mikroskooppisten ja makroskooppisten mallien välisen riippuvaisuuden avul-
la voidaan selvittää mikroskooppisen mallin tuottama nopeus-tiheysriippuvaisuus.
Jos mitatut nopeus- ja tiheysarvot eroavat huomattavasti mallin antamista, mik-
roskooppisen mallin todenmukaisuus on kyseenalaista. Mikroskooppisen mal-
lin tulosten hyväksyttävyys makroskooppisella tasolla ei kuitenkaan vielä takaa,
mallin hyväksyttävää toimintaa mikroskooppisella tasolla.

Staattiset makroskooppiset mallit kuvaavat homogeenista liikennevirtaa tasa-
painotilanteessa. Liikennevirran tila on tällöin sama hetkellä t kuin hetkellä t+Tr,
eli ẍn+1(t + Tr) = ẍn+1(t) = ẍn+1, joten reaktioaika voidaan jättää huomioon ot-
tamatta. Homogeenisessa virrassa voidaan myös olettaa, että nopeus on liikenne-
virran keskinopeus ja ajoneuvojen matkaväli on keskimääräinen matkaväli, joka
puolestaan on liikennetiheyden käänteisluku. Koska kiihtyvyys on nopeuden ai-
kaderivaatta, liikennevirran nopeutta kuvaavaan yhtälöön päästään integroimalla
GM-mallia kuvaavan yhtälön molemmat puolet. Näin liikennevirran mikroskoop-
pinen lainalaisuus saadaan muunnettua makroskooppiseksi lainalaisuudeksi.
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Esimerkki 4.4 (Kolmas GM-malli)
Määritä kolmatta GM-mallia (4.23) vastaava makroskooppinen malli.
Ratkaisu. Määrittämällä reaktioaika nollaksi malli voidaan kirjoittaa muotoon

ẍn+1 = α0

xn − xn+1
(ẋn − ẋn+1)

dv

dt
= α0

s

ds

dt
.

Integroimalla saadaan

v = α0 ln s + β = α0 ln

(
1

k

)
+ β.

Tällöin on hyödynnetty logaritmin derivointikaavaa d ln f (x)
dx

= f ′(x)/f (x). Asete-
taan reunaehto v = 0, kun k = kmax. Integrointivakion arvoksi saadaan tällöin
β = −α0 ln(1/kmax). Liikennevirran keskinopeus on siten

v = α0

[
ln

(
1

k

)
− ln

(
1

kmax

)]
= α0 ln

(
kmax

k

)
.

Kun mikroskooppisen mallin herkkyystermin vakion arvoksi asetetaan α0 = vkr, saadaan
Greenbergin malli (3.17).

Kolmas GM-malli voidaan esittää myös viidentenä GM-mallina (4.25), jossa m = 0
ja � = 1. Tämän perusteella May & Keller (1969) määrittelivät Greenbergin mallin
toteuttavan yleistetyn liikennevirtamallin (3.20) parametrien arvoilla m = 0 ja � = 1. •
Esimerkki 4.5 (Greenshieldsin malli)
Määritä Greenshieldsin mallia (3.16) vastaava mikroskooppinen malli.
Ratkaisu. Kun makroskooppisesta mallista johdetaan mikroskooppinen malli, noudate-
taan aiempaan esimerkkiin nähden käänteistä menettelyä. Esitetään Greenshieldsin malli
muodossa

v = vv

(
1− k

kmax

)
v

vv
+ k

kmax
= 1

ẋn+1

vv
+ 1

kmax(xn − xn+1)
= 1.

Derivoimalla saadaan
ẍn+1

vv
− ẋn − ẋn+1

kmax(xn − xn+1)2 = 0

ẍn+1 = vv

kmax(xn − xn+1)2 (ẋn − ẋn+1) .

Kun otetaan huomioon reaktioaika, mikromalli saa muodon

ẍn+1(t + Tr) = vv

kmax[xn(t)− xn+1(t)]2
[
ẋn(t)− ẋn+1(t)

]
. (4.26)

Tämä on viides GM-malli (4.25), jossa α�,m = vv/kmax, � = 2 ja m = 0 (vrt. sivu 65).•
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4.7 Yhteenveto

Mikroskooppinen liikennevirtateoria tutkii yksittäisen ajoneuvon liikettä ja ajo-
neuvojen välisiä vuorovaikutuksia liikennevirrassa. Jonossa kulkevien autojen vä-
listä vuorovaikutusta selitetään auton seuraamismallien avulla. Ensimmäiset seu-
raamismallit perustuivat oletukseen turvallisen aikavälin säilyttämisestä. Klas-
siset seuraamismallit kuvasivat jonossa ajavan auton kiihtyvyyttä reaktiona no-
peuseroon edellä ajavaan autoon nähden. Reaktion voimakkuus riippui sekä no-
peuseron aiheuttamasta ärsykkeestä että kuljettajan herkkyydestä ärsykkeelle.
Psykofyysisten mallien mukaan ärsykkeen tulee ylittää tietty, matkavälistä riippu-
va kynnysarvo, jotta kuljettaja reagoisi siihen. Sääntöperusteiset auton seuraamis-
mallit kuvaavat auton seuraamisprosessia sääntöjen avulla. Sumeissa malleissa
säännöt ovat sanallisia ja siten likimääräisiä. – Jotta auton seuraamismalli toimii
hyvin myös alhaisilla liikennetiheyksillä, kuljettajille tulee määritellä tavoiteno-
peus, jota he noudattavat silloin, kun edessä oleva este tai ajoneuvo ei edellytä
alhaisempaa nopeutta.

Koska mikroskooppiset liikennevirtamallit kuvaavat liikennettä yksittäisen
ajoneuvon tarkkuudella, niillä on lukuisia tärkeitä sovelluksia. Ajoneuvon no-
peuden säätölogiikan mallintaminen antaa arvokasta tietoa liikenneturvallisuus-
tutkimukselle. Simulointiohjelmissa ajoneuvojen liikkumisen mallintaminen pe-
rustuu mikroskooppiseen liikennevirtateoriaan. Auton seuraamismallin lisäksi si-
muloinnissa on kyettävä mallintamaan myös yksittäisten ajoneuvojen liikkeitä se-
kä mm. kaistan vaihdot, ohitukset ja reagointi liikenteen ohjauslaitteisiin. Uusi
sovelluskohde on autojen ohjausjärjestelmien automatiikan kehittäminen ja tes-
taus – myös olosuhteissa, joissa kyseinen automatiikka on asennettu vain osaan
ajoneuvoja.

4.8 Lisätietoa

Leutzbach (1988) on johtanut ajoneuvon kinematiikan perusyhtälöt sekä ajan,
etäisyyden että nopeuden funktiona.Ajodynaamisten parametrien mittaustuloksia
ovat kuvanneet Niittymäki & Pursula (1994) ja Niittymäki (1998).

Edien (1974) esittämä yhteenveto klassista auton seuraamismalleista on ol-
lut mallina edellä esitetylle asian käsittelylle. Myös Mayn (1990) yhteenveto on
valaiseva ja havainnollinen. Psykofyysisten mallien kuvauksessa on puolestaan
seurattu Leutzbachin (1988) esitystä. Sumean logiikan sovelluksia ovat kuvan-
neet mm. Kikuchi & Chakroborty (1992) ja Pursula (1995b). HUTSIMin auton
seuraamismallin on dokumentoinut Kosonen (1996, 1999). Mallin kalibrointia
on kuvattu Niittymäen diplomityössä (Niittymäki 1993).
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Brackstone & McDonald (1999) ovat esittäneet historiallisen katsauksen au-
ton seuraamismalleista. Ioannou & Bose (2003) ovat puolestaan selostaneet ajo-
neuvojen automaattisia ohjausjärjestelmien analysointia mikroskooppisen liiken-
nevirtateorian avulla.

Harjoitustehtäviä

4-1: Kolme autoa (1, 2 ja 3) liikkuu peräkkäin tiellä vakionopeuksilla 60, 80 ja 100 km/h.
Tarkastelun alkuhetkellä (t = 0) auto 1 pysähtyy hidastuvuudella 3,5 m/s2. Piirrä
autojen kulku matka-etäisyyskoordinaatistossa, kun autojen matkavälit (keulasta
keulaan) jarrutuksen alkaessa ovat 80 ja 100 m. Mikä on suurin esiintyvä hidastu-
vuus? – Autojen liikkeet noudattavat mikromallia ẍ(t +T ) = α[ẋn−1(t)− ẋn(t)],
missä reaktioaika on T = 1,0 s, ja herkkyyskerroin on α = 0,4 s−1.

4-2: Määritä sivun 118 esimerkin 4.2 mukaiset törmäysnopeudet käyttäen reaktioaika-
na Tr = 1 s ja hidastuvuutena 7,3 m/s2.

4-3: Auton kuljettaja ajaa siten, että etäisyys edellä ajavan auton perästä oman au-
ton keulaan on sama kuin nopeuslukema metreinä. Edellä ajavalla autolla on hy-
väkuntoiset renkaat, joiden kitkakerroin lukkojarrutuksessa kuivalla asfaltilla on
μ = 0,75. Mikä on perässä ajavan ajoneuvon minimihidastuvuus, jolla peräänajo
voidaan välttää, kun kuljettajan reaktioaika on yksi sekunti? Käytä jarrutusta edel-
tävinä nopeuksina 80, 100 ja 120 km/h. Onko etäisyys riittävä kuluneilla renkailla
μ = 0,5 varustetulle autolle? Entä, jos kuljettajan valppaus on hieman herpaan-
tunut, ja reaktioaika on 2,5 sekuntia?

4-4: Määritä lineaarista auton seuraamismallia (4.22) vastaava makroskooppinen malli.
Käytä reunaehtona v = 0, kun k = kmax. Millä α:n arvolla tuloksena on Green-
shieldsin malli (3.16)? Miten tämä sopii yhteen sivun 136 esimerkin 4.5 kanssa?
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Seuraat läheisellä kaksikaistaisella tiellä ohitsesi kulkevaa liikennevirtaa.
Et havaitse liikennemäärässä kasvavaa tai vähenevää trendiä, mutta mi-
nuutin aikana ohitsesi kulkevien ajoneuvojen määrä vaihtelee koko ajan.
Ensin 10, sitten 15, nyt 12. Myös ajoneuvojen etäisyydet ja nopeudet vaih-
televat. Havaitset liikennevirrassa myös jonoja. Niidenkin pituudet vaih-
televat. Jotkut jonossa ajavat pyrkivät ohittamaan edessään ajavia ajo-
neuvoja. Osa ohittaakin, mutta jotkut joutuvat odottamaan, kunnes vas-
takkaisen suunnan kaistalla on ohitukseen riittävästi vapaata tilaa. Vie-
ressäsi havaitset toisenlaisen jonon. Ajoneuvot odottavat huoltoasemalla
omaa tankkausvuoroaan. Tankkauksen kestot vaihtelevat ja jonon pituus
vaihtelee.

Stokastinen liikennevirtateoria kuvaa liikennettä satunnaisvaihtelua
sisältävänä prosessina. Kun makroskooppinen liikennevirtateoria selit-
tää liikennevirran kollektiivisia, keskimääräisiä ominaisuuksia, ja mikros-
kooppinen liikennevirtateoria määrittelee ajoneuvojen kulkua ja vuorovai-
kutusta kuvaavia lainalaisuuksia, stokastisen liikennevirtateorian avulla
voidaan laskea liikennevirran ilmiöitä koskevia todennäköisyyksiä. Sto-
kastiset mallit luovat perustan mm. liittymien välityskykytarkasteluille ja
kaksikaistaisten teiden jonoutumistarkasteluille. Jonoteoria tarjoaa työ-
kalut satunnaisvaihtelusta aiheutuvien viipeiden arviointiin.

Avainkysymykset

• Miten liikennemäärien, ajoneuvojen aikavälien sekä nopeuksien satunnais-
vaihtelua voidaan mallintaa?

• Mikä on yksittäisen ajoneuvon ja koko liikennevirran yhteenlaskettu ohi-
tustarve?

• Mitkä tekijät vaikuttavat liikenteen jonoutumiseen?

• Miten arvioidaan liikenteen satunnaisvaihtelusta aiheutuvia viipeitä?
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5.1 Liikennevirta satunnaisilmiönä

Ajoneuvojen kuljettajien ja jalankulkijoiden päätöksiä matkan tekemisestä ja sen
ajankohdasta sekä heidän toimintaansa matkan aikana ei ole mahdollista täsmäl-
lisesti mallintaa. Myös ajoneuvojen ominaisuudet poikkeavat toisistaan. Liiken-
nevirrassa onkin aina satunnaista vaihtelua, jota voidaan kuvata todennäköisyys-
jakaumien avulla. Liikennevirta on siten stokastinen prosessi.

Stokastinen liikennevirtateoria kuvaa liikennevirran satunnaisvaihtelua ja tar-
kastelee siten liikennevirtaa karkeammalla tasolla kuin yksittäisten ajoneuvojen
liikettä selittävä mikroskooppinen liikennevirtateoria mutta yksityiskohtaisem-
min kuin liikennevirran keskimääräisiä ominaisuuksia mallintava makroskooppi-
nen liikennevirtateoria. Stokastiset liikennevirtamallit luokitellaankin usein kuu-
luviksi mesoskooppiseen liikennevirtateoriaan.

Tarkastellaan liikenneyksiköitä, jotka ohittavat mittauspisteen väylällä. Kulle-
kin liikenneyksikölle annetaan järjestysnumero. Laskennan alkuhetki on τ0 = 0.
Liikenneyksikön i saapumisaika on τi . Saapumisprosessia voidaan siten kuva-
ta pisteillä aika-akselilla, eli pisteprosessina (kuva 5.1). (Vastaavasti voidaanPisteprosessi:

• lukumäärä- ja
• aikaväliprosessi

tarkastella liikenneyksiköiden sijaintia väylällä, jolloin kuvauksena on pisteiden
sijainti etäisyysakselilla.) Niiden liikenneyksiköiden lukumäärä, jotka ovat saa-
puneet aikana (0, τ ] on A(0, τ ), jota yksinkertaisuuden vuoksi merkitään A(τ).
Se on lukumääräprosessi, jonka kuvaaja on vain positiivisia arvoja saava, nouseva
porrasfunktio.

A(τ)

τ
0

1

2

3

0 τ1 τ2 τ3
t1 t2 t3 t4

Kuva 5.1: Mittauspisteen liikennevirta pisteprosessina (Luttinen 1990)
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Todennäköisyys

Tapahtuman A todennäköisyys P{A} on tapahtuman toteutumisen mahdollisuutta ku-
vaava reaaliluku välillä [0, 1]. Jos tapahtuman toteutuminen on mahdotonta, P{A} = 0.
Jos taas tapahtuman toteutuminen on varmaa, P{A} = 1. Tällöin tapahtuman tuotta-
va prosessi on deterministinen. Kun koe toistetaan N kertaa, ja tapahtuma A toteutuu
niissä N {A} kertaa, niin suhdetta N {A} /N kutsutaan suhteelliseksi frekvenssiksi. To-
dennäköisyydellä tarkoitetaan suhteellisen frekvenssin raja-arvoa kokeiden lukumäärän
kasvaessa, eli P{A} = limN→∞N {A} /N .

Esitetty todennäköisyyden frekvenssitulkinta ei ole ongelmaton. Koska mitään koetta ei
voida toistaa äärettömän monta kertaa, tapahtuman todennäköisyyttä ei voida täsmäl-
lisesti määrittää. Niinpä tieteenfilosofiassa onkin esitetty lukuisia vaihtoehtoisia mää-
ritelmiä käsitteelle todennäköisyys (Niiniluoto 1983). Frekvenssitulkinta on kuitenkin
käyttökelpoinen liikennevirtateoriassa, jossa tapahtumien todennäköisyyksiä yleensä
kyetään arvioimaan ainoastaan suhteellisten frekvenssien avulla.

Tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tapahtumaa A (liikenteen keskinopeus on < 50 km/h)
ja B (liikenteen keskinopeus on > 80 km/h). Tapahtumien samanaikainen esiintyminen
ei ole mahdollista, joten N {A ∩ B} = 0 ja P{A ∩ B} = 0. Tällöin niiden kokeiden
lukumäärä, joissa esiintyy joko tapahtuma A tai B on N {A ∪ B} = N {A} +N {B}, ja
vastaava todennäköisyys on P{A ∪ B} = P{A} +P{B} (ks. vasemman puoleinen kuva
alla). Vaihtoehtoisten tapahtumien todennäköisyydet ovat additiivisia.

A B

{A ∪ B}

A B

{A |B }

Tapahtumat A (liikenteen keskinopeus < 50 km/h) ja B (liikennemäärä > 1 500 ajon/h)
voivat esiintyä samanaikaisesti. Kun mittauksia on toistettu N kertaa, tapahtumien esiin-
tymismäärät ovat N {A} ja N {B}. Määritellään tapahtuman A todennäköisyys silloin,
kun samanaikaisesti toteutuu tapahtuma B. Näiden tapahtumien suhteellinen frekvens-
si on N {A ∩ B} /N {B} (oikean puoleinen kuva yllä). Ehdollinen todennäköisyys on
siten

P{A |B } = lim
N→∞

N {A ∩ B}
N(B)

= lim
N→∞

N {A ∩ B} /N
N {B} /N = P{A ∩ B}

P{B} .

Ehdollisen todennäköisyyden lausekkeesta voidaan johtaa usein käytetty kertolasku-
kaava P{A ∩ B} = P{A |B }P{B} = P{B |A }P{A}. Lausekkeen loppuosa seuraa
tapahtumien symmetrisyydestä (A ∩ B = B ∩ A).

Jos tapahtuma B ei vaikuta tapahtuman A toteutumisen todennäköisyyteen, niin
P{A |B } = P{A}. Ehdollisen todennäköisyyden lausekkeesta seuraa suoraan, että
toisistaan riippumattomille tapahtumille pätee P{A ∩ B} = P{A}P{B}.
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Odotusarvo

Satunnaismuuttujan keskimääräistä arvoa kutsutaan odotusarvoksi. Se lasketaan muut-
tujan arvojen esiintymistodennäköisyyksillä painotettuna keskiarvona. Diskreetin, vain
ei-negatiivisia arvoja saavan muuttujan N odotusarvo on

E[N ] =
∞∑

n=0

n P{N = n} =
∞∑

n=0

nf(n) .

Jatkuvan muuttujan X tapauksessa f(x) dx voidaan tulkita differentiaalisen välin
[x, x + dx) todennäköisyydeksi (kuva 5.4). Tällöin odotusarvo saadaan integraalina

E[X] =
∫ ∞

0
xf(x) dx.

Ehdollinen odotusarvo E[ X | B ] tarkoittaa niiden kokeiden odotusarvoa, jotka toteu-
tuvat tietyn ehdon B vallitessa. Satunnaismuuttujan X ehdollinen odotusarvo on siten

E[ X | B ] =
∞∑

x=0

x P{X = x |B } =
∞∑

x=0

x P{X = x, B}
P{B} = 1

P{B}
∞∑

x=0

x P{X = x, B} ,

missä P{X = x, B} tarkoittaa tapahtumien X = x ja B samanaikaisen toteutumisen to-
dennäköisyyttä. Niinpä diskreetin muuttujan pistetodennäköisyysfunktiota ja jatkuvan
muuttujan tiheysfunktiota tarkastellaan vain sillä välillä, jolla ehto B toteutuu, eli

E[ N | B ] = 1

P{B}
∑
n∈B

nf(n)

E[ X | B ] = 1

P{B}
∫

B

xf(x) dx.

Esimerkki: Lasketaan nopanheiton tuloksen odotusarvo, kun aina ykkösen esiintyessä
heitto uusitaan. Tällöin ehto (B) on N > 1 ja P{N > 1} = 5

6 . Ehdollinen odotusarvo

on E[ N | N > 1 ] = 6
5

∑6
n=2 n 1

6 = 6
5 × (2+ 3+ 4+ 5+ 6)× 1

6 = 4.

Oletetaan, että kokeen mahdolliset tulokset (otosavaruus) voidaan jakaa ositteisiin.Ajo-
neuvot voidaan luokitella esimerkiksi ajoneuvotyypin (kevyt, raskas) tai aikavälin (jo-
nossa ajava, vapaa) mukaan. Koska B on nyt satunnaismuuttuja, ehdollinen toden-
näköisyys E[ X | B ] on B:stä riippuva satunnaismuuttuja, jolle myös voidaan laskea
odotusarvo. Se on samalla satunnaismuuttujan X odotusarvo.

E[X] = E[E[ X | B ]] =
∑

i

E[ X | B = bi ] P{B = bi} .

Tämän kokonaisodotusarvon lain (law of total expectation) avulla satunnaismuuttujan
(X) odotusarvo voidaan laskea luokittelumuuttujan (B) suhteen ehdollistamalla.
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Pisteprosessia voidaan tarkastella myös aikaväliprosessina {t1,t2, . . . }, jossa
t1 = τ1 on ensimmäisen liikenneyksikön saapumiseen kulunut aika, t2 = τ2 − τ1

on ensimmäisen ja toisen liikenneyksikön saapumisen välinen aika jne. (kuva
5.1). Lukumääräprosessi ja aikaväliprosessi ovat molemmat pisteprosessin yksi-
käsitteisiä kuvauksia. Lisäksi voidaan tutkia pisteiden (liikenneyksiköiden) omi-
naisuuksia, kuten nopeuksia. – Stokastisissa malleissa oletetaan yleensä, että lii-
kennevirta on stationaarinen, toisin sanoen sen ominaisuudet eivät muutu ajan Stationaarisuus

funktiona.
Uusiutumisprosessi (renewal process) tarkoittaa pisteprosessia, jonka aika- Uusiutumispro-

sessivälit ovat itsenäisiä ja samalla tavalla jakautuneita. Koska aikavälien jakauma ei
muutu ajan funktiona, uusiutumisprosessi on stationaarinen. Liikennevirta olete-
taan yleensä uusiutumisprosessiksi, koska se helpottaa huomattavasti matemaat-
tista analyysia.

Liikennemäärä tarkoittaa laskentajakson (0, τ ] aikana mittauspisteen ohitta- Liikennemäärä

neiden liikenneyksiköiden lukumäärän odotusarvoa (ks. sivu 142) aikayksikössä,
eli q(0, τ ) = E[A(τ)] /τ (ks. kuva 5.2). Liikennemäärällä tarkoitetaan usein
myös laskettua liikennemäärää eli mittauspisteen ohittaneiden liikenneyksiköi- Laskettu

liikennemääräden määrän ja laskentajakson pituuden osamäärää q̃(0, τ ) = A(τ)/τ . Liiken-
nemäärä on lasketun liikennemäärän odotusarvo. Hetkellinen liikennemäärä eli Hetkellinen

liikennemääräliikenneintensiteetti tarkoittaa liikennemäärää differentiaalisen aikajakson aikana

q(τ) = lim
�τ→∞

E[A(τ +�τ)]− E[A(τ)]

�τ
= d E[A(τ)]

dτ
. (5.1)

Liikenneyksiköiden lukumäärän odotusarvo

Aika

q(τ, τ +�τ)

q(τ)

τ

E[A(τ)]

τ +�τ

E[N(τ, τ +�τ)]

A

B

Kuva 5.2: Mittauspisteen ohittaneiden liikenneyksiköiden lukumäärän odotusarvo ajan
funktiona epästationaarisessa tilanteessa. Liikennemäärä q(τ, τ+�τ) on laskenta-aikana
(τ, τ +�τ ] saapuvien liikenneyksiköiden lukumäärä odotusarvo jaettuna laskenta-ajan
pituudella, eli pisteitä A ja B yhdistävän suoran kulmakerroin. Hetkellinen liikennemäärä
q(τ) on liikenneyksiköiden lukumäärää osoittavan käyrän tangentin kulmakerroin het-
kellä τ (pisteessä A).

Kun liikennevirta on stationaarinen, saapuneiden liikenneyksiköiden luku-
määrän odotusarvo riippuu vain laskentajakson pituudesta – ei laskennnan aloi-



144 5 STOKASTINEN LIIKENNEVIRTATEORIA

tusajankohdasta. Tällöin saapuneiden liikenneyksiköiden lukumäärän odotusarvo
kasvaa lineaarisesti laskentajakson pituuden funktiona (toisin kuin kuvassa 5.2),
joten pitkän laskentajakson aikana liikennemäärä on yhtä suuri kuin hetkellinen
liikennemäärä, eli q(0, τ ) = q(τ) = q. Stationaarisessa liikennevirrassa sekä
liikennemäärää että hetkellistä liikennemäärää voidaan siis merkitä yksinkertai-
sesti symbolilla q. Jatkossa liikennevirta oletetaan stationaariseksi, ellei muuta
ilmoiteta.

?

Saapuneiden liikenneyksiköiden määrän lineaarista kasvua voidaan käyttää yk-
sinkertaisena stationaarisuuden testinä. Esimerkiksi sivulla 92 esitetyn saapuvan
liikenteen käyrän kaartuminen on merkki epästationaarisuudesta. Mitä käyrän
kaartuminen ylöspäin ja vastaavasti alaspäin osoittaa?
Liikennemäärän pysyminen vakiona ei kuitenkaan vielä takaa liikennevirran sta-
tionaarisuutta. Liikennevirrassa voi tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat liiken-
nevirran muihin tilastollisiin ominaisuuksiin (esimerkiksi aikavälien hajontaan)
mutta eivät liikennemäärään. Mitkä tekijät voivat aiheuttaa tällaisia muutoksia?

Aikavälillä (t) tarkoitetaan tarkastellun liikenneyksikön ja edellisen liiken-Aikaväli

neyksikön saapumisaikojen välistä aikaeroa (ti = τi − τi−1) mittauspisteen koh-
dalla. Sekä laskettu liikennemäärä että aikaväli ovat satunnaismuuttujia eli suu-
reita, joiden arvoissa on satunnaista vaihtelua. Satunnaismuuttujan arvon mittaa-
mista kutsutaan tilastotieteessä kokeeksi.

? Mainitse esimerkkejä satunnaisilmiöistä liikenteessä. Mitkä ovat niitä kuvaavia
satunnaismuuttujia? Millaisia arvoja ne voivat saada, ja miten niitä mitataan?

Kuten kuva 5.1 osoittaa, ajoneuvon i saapumishetkellä τi saapuneiden liiken-
neyksiköiden lukumäärä kasvaa arvoon i, aikaväli ti päättyy ja seuraava aika-
väli ti+1 alkaa. Toisin sanoen aikana (0, τ ] saapuneiden ajoneuvojen lukumäärä
voi olla suurempi kuin i vain jos ajoneuvon i saapumisaika on pienempi kuin
τ , eli {A(τ) ≥ i} = {τi ≤ τ }. Lukumääräprosessi ja aikaväliprosessi kytkeyty-
vät yhteen, sillä ne ovat saman saapumisprosessin kuvauksia – vain eri näkö-
kulmista. Todennäköisyys P{Ti > t}, että satunnaisesti valittu aikaväli (Ti) on
suurempi kuin t , on yhtä kuin todennäköisyys P{A(τi−1, τi−1 + t) = 0}, että ai-
kana (τi−1, τi−1 + t] mittauspisteen ohittavien (saapuvien) liikenneyksiköiden
lukumäärä on 0. Stationaarisessa prosessissa P{T > t} = P{A(t) = 0}.

Lukumääräjakauma on diskreetti jakauma, jolloin satunnaismuuttuja voi saa-
da vain kokonaislukuarvoja. Aika puolestaan on jatkumo, joten aikavälejä mal-
linnetaan yleensä jatkuvalla jakaumalla. Sekä lukumääräprosessia että aikavä-
liprosessia voidaan kuitenkin mallintaa myös niin, että aikaa tarkastellaan dis-
kreettinä suureena. Sekä lukumäärä että aikavälit voivat luonnollisesti saada vain
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ei-negatiivisia arvoja.
Seuraavaksi esitellään lyhyesti todennäköisyyslaskennan teoriaa siltä osin,

kuin sitä tarvitaan tässä kirjassa. Satunnaismuuttujien oletetaan voivan saada vain
ei-negatiivisia arvoja. Todennäköisyyslaskennan perusteet hyvin hallitseva lukija
voi halutessaan siirtyä suoraan kappaleeseen 5.2 ja palata tähän kappaleeseen
tarpeen tullen.

Diskreetin jakauman pistetodennäköisyysfunktio p(n) (kuva 5.3) ilmoittaa
satunnaismuuttujan (N) arvon (n) esiintymistodennäköisyyden

p(n) = P{N = n} . (5.2)

Vastaavasti diskreetin jakauman kertymäfunktio osoittaa todennäköisyyden, jolla
satunnaismuuttujan arvo ei ylitä määrättyä arvoa

F(n) = P{N ≤ n} =
n∑

k=0

p(k) . (5.3)

Todennäköisyyksien summa on yksi:

F(∞) = P{N ≤ ∞} = 1. (5.4)

Jatkuvan jakauman kertymäfunktiolla on myös edellä kuvattu merkitys

F(x) = P{X ≤ x} , (5.5)

mutta se saadaan integroimalla

F(x) =
∫ x

0
f(y) dy. (5.6)

Lausekkeessa f(y) on tiheysfunktio, joka siis on kertymäfunktion derivaatta. Ti-
heysfunktio f(x) kuvaa arvoon x liittyvää ”todennäköisyysmassaa” differentiaa-
lisen lyhyellä välillä (kuva 5.4):

lim
dx→0

P{x ≤ X < x + dx} = f(x) dx. (5.7)

Satunnaismuuttujan arvot esiintyvät tiheimmin alueella, jolla tiheysfunktion arvo
on suurin. Luonnollisesti myös jatkuvassa jakaumassa F(∞) = 1.
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p(n)

n0 1 2 3 4 5

p(0)

p(1)

p(2)

p(3)

p(4)

p(5)

F(n)

n

p(0)

1

0 1 2 3 4 5

p(0)

p(1)

p(2)

p(3)

p(4)

p(5)

Kuva 5.3: Esimerkki diskreetin satunnaismuuttujan pistetodennäköisyysfunktiosta (va-
semmalla) ja kertymäfunktiosta (oikealla).

x x + dx

f(x)

P{x ≤ X < x + dx}

Kuva 5.4: Differentiaalisen välin [x, x + dx) likimääräinen todennäköisyys.
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f(x)

xx1

F(x1) R(x1)

Jakauman kertymäfunktion komplement-
tifunktiota R(x) = 1−F(x) = P{X > x} kut-
sutaan luotettavuusfunktioksi tai eloonjäämis- Luotettavuus-

funktiofunktioksi (survivor function). Kertymäfunk-
tio F(x1) on oheisen kuvan mukaisesti tiheys-
funktion rajoittama pinta-ala pisteestä x1 va-
semmalle (0 < x ≤ x1). Luotettavuusfunktio
R(x1) on vastaavasti tiheysfunktion rajoittama
pinta-ala pisteestä x1 oikealle (x > x1). Luonnollisesti F(x1)+R(x1) = 1. Luo-
tettavuusfunktion nimi juontuu funktion hyödyntämisestä luotettavuustekniikas-
sa kuvaamaan todennäköisyyttä, jolla laite kestää vikaantumatta tietyn ajan. Esi-
merkiksi lääketieteessä käytetään termiä eloonjäämisfunktio – ilmeisestä syystä.
Vaikka funktiota voidaan käyttää esimerkiksi kuvaamaan ajoneuvojen aikavälin
riittävyyttä jalankulkijan kadunylitykseen, eloonjäämisfunktio olisi ehkä terminä
turhan dramaattinen.

Jakauman tärkeimmät tunnusluvut ovat odotusarvo ja varianssi. Odotusarvo Odotusarvo

on satunnaismuuttujan kaikkien mahdollisten arvojen niiden esiintymistodennä-
köisyydellä painotettu keskiarvo eli jakauman painopiste:

E[N ] =
∞∑

n=1

np(n) , (diskreetti)

E[X] =
∫ ∞

0
xf(x) dx, (jatkuva).

(5.8)

Odotusarvo samoin kuin ehdollinen odotusarvo on määritelty täsmällisemmin
sivulla 142.

Kun koetta – esimerkiksi aikavälin mittausta – toistetaan suuri määrä, tulosten
keskiarvo lähenee kokeen odotusarvoa.

lim
k→∞

1

k

k∑
i=1

xi = E[X] . (5.9)

Tulos pätee sekä jatkuville että diskreeteille muuttujille. Tämä nk. suurten luku-
jen laki on yksi keskeisimpiä tilastomatematiikan tuloksia. Vain ei-negatiivisia
arvoja saavan satunnaismuuttujan odotusarvo voidaan usein laskea helposti luo-
tettavuusfunktion avulla:

E[X] =
∫ ∞

0
R(x) dx, (5.10)
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kuten voidaan helposti todistaa:∫ ∞
0

R(y) dy =
∫ ∞

0

∫ ∞
y

f (x) dx dy

=
∫ ∞

0

(∫ x

0
dy

)
f (x) dx

=
∫ ∞

0
xf (x) dx

= E[X] .

(5.11)

Esimerkki 5.1 (Nopan heiton odotusarvo)
Heitetään arpakuutiota, jonka kaikkien silmälukujen (1, . . . , 6) todennäköisyys on 1/6.
Mikä on tuloksen odotusarvo?
Ratkaisu. Odotusarvo on lausekkeen (5.8) mukaisesti

E[N ] =
6∑

n=1

n
1

6
= 3,5.

Summaus tapahtuu yhdestä kuuteen, koska muiden tulosten todennäköisyys on nolla. •
Varianssi on satunnaismuuttujan arvojen hajonnan mittari. Täsmällisesti sa-Varianssi

nottuna varianssi on satunnaismuuttujan arvon ja odotusarvon erotuksen neliön
odotusarvo:

var[X] = E
[
(X − E[X])2

] = E
[
X2

]− (E[X])2 . (5.12)

Näin ollen

var[N ] =
∞∑

n=1

n2p(n)− (E[N ])2

var[X] =
∫ ∞

0
x2f(x) dx − (E[X])2 .

(5.13)

Varianssin neliöjuurta σ(X) = √var[X] kutsutaan keskihajonnaksi. Jakamalla
keskihajonta odotusarvolla saadaan satunnaismuuttujan suuruudesta riippumaton
hajonnan mitta, suhteellinen keskihajonta eli variaatiokerroin CX = σ(x)/ E[X].

Esimerkki 5.2 (Nopan heiton keskihajonta)
Heitetään arpanoppaa, jonka kaikkien silmälukujen todennäköisyys on 1/6. Kutsutaan
saatua silmälukua satunnaismuuttujaksi N . Mikä on N :n keskihajonta?
Ratkaisu. Varianssi on lausekkeen (5.13) mukaisesti

var[N ] =
6∑

n=1

n2 1

6
− (E[N ])2 = 15.17− 3,52 = 2,92.

Keskihajonta on varianssin neliöjuuri eli 1,71. •
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Synkroninen ja asynkroninen liikennelaskenta

Täysin synkroninen laskenta aloitetaan liikenneyksikön saavuttua mittauspisteeseen ja
myös lopetetaan liikenneyksikön saavuttua mittauspisteeseen. Mittausjakson pituus on
aikavälien summa (τ = ∑

ti), ja keskimääräinen aikaväli t̄ = ∑
ti/A(τ) = τ/A(τ)

on lasketun liikennemäärän q̃(0, τ ) = A(τ)/τ käänteisluku. Voidaankin sanoa, että yl-
läpitämänsä aikavälin myötä ajoneuvo määrittelee ”yksilöllisen liikennemääränsä”.

Time

Asynkroninen laskentajakso

Täysin synkroninen laskentajakso

Asynkroninen laskenta aloitetaan satunnaisella hetkellä, ja laskenta kestää ennalta mää-
rätyn ajan. Laskennan alkaessa vallitseva aikaväli on todennäköisesti keskimääräistä
pitempi mutta ei kuulu kokonaisuudessaan laskentajaksoon. Tämä saattaa vääristää ly-
hyiden laskentojen odotusarvoa. Kun asynkronisen laskentajakson pituus kasvaa, lii-
kennemäärä lähenee keskimääräisen aikavälin käänteislukua

lim
τ→∞

E[A(τ)]

τ
= lim

τ→∞ q(0, τ ) = 1

E[T ]
= q.

Stokastisten prosessien teoriassa tulosta kutsutaan alkeisuusiutumislauseeksi (elemen-
tary renewal theorem). Tällöin liikennevirta oletetaan uusiutumisprosessiksi. Suurten
lukujen lain johdosta tulos pätee myös lasketulle liikennemäärälle. Toisin sanoen

lim
τ→∞

A(τ)

τ
= lim

τ→∞ q̃(0, τ ) = 1

E[T ]
.

Lausekkeista luonnollisesti seuraa, että pitkillä stationaarisilla laskentajaksoilla laskettu
liikennemäärä lähenee odotusarvoaan, eli limτ→∞ q̃(0, τ ) = q. Kuten sivulla 35 to-
dettiin, laskentatarkkuuden (liikennemäärän ja lasketun liikennemäärän vastaavuuden)
paraneminen johtuu ennen muuta laskettujen liikenneyksiköiden määrän kasvusta.

Tavallinen synkroninen laskenta alkaa liikenneyksikön saavuttua ja kestää määrätyn
ajan, joka koostuu laskettujen liikenneyksiköiden aikaväleistä sekä viimeistä liiken-
neyksikköä seuraavan aikavälin iästä laskennan päättyessä. Laskennan käynnistävää
liikenneyksikköä ei lasketa. Erityisesti lyhyillä laskentajaksoilla menetelmä systemaat-
tisesti aliarvioi liikennemäärän.

Aika

Asynkroninen laskenta
τ

Synkroninen laskenta
τ

Peräkkäiset asynkroniset laskennat vastaavat yhtä pitkää laskentaa.
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Kun satunnaismuuttuja X kerrotaan vakiolla a, odotusarvo ja varianssi ovatVakiolla
kertominen

E[aX] =
∫ ∞

0
ax dx = a

∫ ∞
0

x dx = a E[X] (5.14a)

var[aX] = E
[
(aX)2

]− (E[aX])2 (5.14b)

= a2
E
[
X2

]− a2(E[X])2 = a2 var[X] .

Satunnaismuuttujan tilastollisten ominaisuuksien lisäksi usein on tärkeää tun-Satunnais-
muuttujien
summa

tea myös satunnaismuuttujien summan ominaisuudet. Esimerkiksi jonotettaessa
palveluun pääsyä, odotusaika muodostuu edellä olevien liikenneyksiköiden tai
asiakkaiden palveluaikojen summasta. Tarkastellaan kahden satunnaismuuttujan
summaa Z = X+Y . Summan tiheysfunktio on X:n ja Y :n tiheysfunktioiden kon-
voluutio (fX+Y = fX ∗ fY ), joka on vain ei-negatiivisia arvoja saaville jatkuville
muuttujille

fZ(z) =
∫ ∞

0
fX(z− y) fY (y) dy

=
∫ ∞

0
fY (z− x) fX(x) dx

(5.15)

Eli summan tiheysfunktio arvolla z onX:n jaY :n tiheysfunktioiden tulojen summa
kaikilla niillä X:n ja Y :n arvoilla, joiden summa on z.

Satunnaismuuttujien summan odotusarvo on muuttujien odotusarvojen sum-
ma, kuten voidaan helposti todistaa:

E[X + Y ] =
∫ ∞

0

∫ ∞
0

(x + y)fX(x) fY (y) dxdy

=
∫ ∞

0
xfX(x) dx +

∫ ∞
0

yfY (y) dy

= E[X]+ E[Y ] .

(5.16)

Muuttujat X ja Y ovat riippumattomia, jos E[XY ] = E[X] E[Y ]. Kahden riippu-
mattoman satunnaismuuttujan summan varianssi on

var[X + Y ] = E
[
X + Y + (E[X + Y ])2

]
= E

[
(X − E[X])2 + 2(XY − E[X] E[Y ]))+ (Y − E[Y ])2

]
= var[X]+ 2(E[XY ]− E[X] E[Y ])+ var[Y ]

= var[X]+ var[Y ] ,

(5.17)

eli varianssien summa. Koska myös summa Z = X + Y on satunnaismuuttuja,
tulokset voidaan yleistää koskemaan useampien satunnaismuutujien summia.
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Toistetaan koetta n kertaa. Kunkin kokeen Xi odotusarvo ja varianssi ovat
E[X] ja var[X]. Summan odotusarvo ja varianssi ovat edellä esitetyn perusteella

E

[
n∑

i=1

Xi

]
=

n∑
i=1

E[Xi] = n E[X]

var

[
n∑

i=1

Xi

]
=

n∑
i=1

var[Xi] = n var[X] .

(5.18)

Erityisesti viivetarkasteluissa tarvitaan riippumattomien ja samalla tavalla jakau-
tuneiden satunnaismuuttujien summan odotusarvoa silloin, kun myös summat-
tavien satunnaismuuttujien lukumäärä (N) on satunnaismuuttuja. Kokonaisodo-
tusarvon lain (sivu 142) mukaisesti summan odotusarvo voidaan esittää muodossa

E

[
N∑

i=1

Xi

]
= E

[
E

[
N∑

i=1

Xi | N = n

]]
. (5.19)

Koska Xi ja N ovat toisistaan riippumattomia, niin

E

[
E

[
N∑

i=1

Xi | N = n

]]
= E

[
E

[
N∑

i=1

Xi

]]
= E[N E[X]] = E[N ] E[X] .

(5.20)
Riippumattomien ja samalla tavalla jakautuneiden satunnaismuuttujien summan
odotusarvo on siten satunnaismuuttujien odotusarvo kerrottuna summan tekijöi-
den lukumäärän odotusarvolla. Täsmällisemmän todistuksen on esittänyt mm.
Ross (2002).

5.2 Lukumääräjakaumat

5.2.1 Binomijakauma

Binomijakaumaa voidaan käyttää lukumääräprosessin (lasketun liikennemäärän)
tilastollisena mallina. Aikaa tarkastellaan diskreettinä suureena, joka jaetaan �:n
pituisiin aikajaksoihin. Jos ajoneuvo j saapuu aikana [i�, (i+1)�), saapumisa-
jaksi oletetaan τj = i�, ja aikajakson i tila on Xi = 1. Muutoin aikajakso tila on
Xi = 0 (kuva 5.5). Yhden ajanjakson aikana voi saapua enintään yksi ajoneuvo.

Liikennettä tarkastellaan siten sarjana nk. Bernoullin kokeita, joissa kokeet Bernoullin koe

ovat toisistaan riippumattomia ja kullakin kokeella on kaksi mahdollista tulosta:
suotuisa (Xi = 1) tai epäsuotuisa (Xi = 0). Niiden todennäköisyydet ovat p
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Xi = 1 Xi+1 = 0 Xi+2 = 0 Xi+3 = 1 Xi+4 = 0 Xi+5 = 1

τj τj+1 τj+2

tj+1 tj+2

Diskreetti aika

Jatkuva aika

Kuva 5.5: Saapumisprosessin diskreettiaikamalli.

ja 1 − p. Kokeen tuloksen todennäköisyys ei riipu muiden kokeiden tuloksista.
Liikenneyksiköiden määrä m:n aikajakson aikana on

A(m�) = N(m) =
m∑

i=0

Xi. (5.21)

Joukko {Xi} koostuu keskenään riippumattomista, samalla tavalla jakautuneista
satunnaisluvuista. Todennäköisyys, että tuloksena on n ajoneuvoa eli n suotuisaa
ja m−n epäsuotuisaa aikajaksoa m aikajakson aikana noudattaa binomijakaumaa.

Koska saapumiset ovat toisistaan riippumattomia, binomijakauman pisteto-
dennäköisyysfunktio ja kertymäfunktio ovat

p(n) = P{N(m) = n} =
(

m

n

)
pn(1− p)m−n

F(n) = P{N(m) ≤ n} =
n∑

k=0

(
m

k

)
pk(1− p)m−k,

(5.22)

joissa binomikerroin

(
m

n

)
= m!

(m− n)!n! (5.23)

on kombinaatioiden lukumäärä, kun m:n kokeen (aikajakson) joukossa on n

suotuisaa tulosta (ajoneuvoa). Tällöin aikana m� saapuvien liikenneyksiköi-
den lukumäärän odotusarvo on E[A(m�)] = E[N(m)] = mp ja varianssi
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var[A(m�)] = var[N(m)] = mp(1 − p). Parametri p on suotuisan tuloksen
todennäköisyys, eli todennäköisyys sille, että �:n pituisena aikajaksona saapuu
ajoneuvo.

Tarkasteluajan pituus on τ = m�. Liikennemäärä (q) on tarkasteluaikana
saapuvien liikenneyksiköiden odotusarvon ja tarkasteluajan pituuden osamäärä

q = E[A(m�)]

m�
= p

�
. (5.24)

Näin ollen todennäköisyys p = q� on sama kuin aikana � saapuvien liiken-
neyksiköiden lukumäärän odotusarvo E[A(�)] = E[N(1)].

Tarkasteluaikana τ saapuvien liikenneyksiköiden lukumäärän odotusarvo on

E[A(τ)] = E[N(m)] = m E[N(�)] = mp = mq� = qτ, (5.25)

mikä seuraa jo liikennemäärän määritelmästä. Kun tarkastelujakso τ jaetaan ääret-
tömän lyhyisiin aikajaksoihin, kokeiden lukumäärä lähestyy ääretöntä (m→∞)

odotusarvon E[A(τ)] = qτ säilyessä vakiona. Tällöin binomijakauma lähestyy
Poisson-jakaumaa, jossa aikaa tarkastellaan jatkumona.

Esimerkki 5.3 (Ylikuormittumisen todennäköisyys)
Valo-ohjauksisen liittymän kiertoaika on 60 sekuntia. Tarkasteltavan tulosuunnan liiken-
ne on täysin satunnaista. Liikennemäärä on 450 ajon/h ja välityskyky 600 ajon/h (10
ajoneuvoa kierron aikana). Mikä on vaiheen ylikuormittumisen todennäköisyys?
Ratkaisu.

Liikennemäärä on 450 ajon/h eli 0,125 ajon/s. Jos tarkastellaan 2 sekunnin pituisia ai-
kajaksoja (� = 2), ajoneuvon saapumistodennäköisyys aikajakson aikana on p = 0,25.
Todennäköisyys, että kierron (30 aikajakson) aikana saapuu enintään 10 ajoneuvoa, on
sama kuin todennäköisyys enintään 10 suotuisalle tulokselle 30 kokeessa, kun suotuisan
tuloksen todennäköisyys on 0,25

P{A(60) ≤ 10} = P{N(30) ≤ 10} =
10∑

k=0

(
30

k

)
0,25k0,7530−k = 0,894.

Jos aikajakson pituudeksi määritellään yksi sekunti (� = 1), jolloin saapumistodennä-
köisyys on p = 0,125 ja aikajaksojen lukumäärä m = 60, todennäköisyydeksi saadaan

P{A(60) ≤ 10} = P{N(60) ≤ 10} =
10∑

k=0

(
60

k

)
0,125k0,87560−k = 0,877.

aikajakson pituus siis vaikuttaa tulokseen. Kun vaiheen aikajakson pituus lähenee nollaa,
todennäköisyys lähenee arvoa 0,862. Kuten myöhemmin (esimerkki 5.4) havaitaan, tämä
on Poisson-jakauman antama tulos. Vaiheista 1 − 0,862 = 13.8 % on ylikuormitettuja,
vaikka tulosuunnan kuormitusaste on vain 450/600 = 0,75.
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Tulos on hieman optimistinen, sillä laskelmassa ei ole otettu huomioon nk. ylivuotoa:
Edellisen kierron ylikuormitus jättää ajoneuvoja seuraavaan kiertoon saattaen aiheuttaa
ylikuormituksen, vaikka kyseisen kierron aikana saapuvien ajoneuvojen määrä ei itses-
sään ylittäisikään välityskykyä. •

5.2.2 Poisson-jakauma

Poisson-jakauma on täysin satunnaisen liikenteen lukumääräprosessin tilastolli-
nen malli. Liikennevirta on täysin satunnainen silloin, kun laskentajakson aikana
poikkileikkauksen ylittäneiden liikenneyksiköiden määrä A(τ) = N(τ) riippuu
vain laskentajakson pituudesta (τ ) ja samanaikaisesti voi saapua korkeintaan yksi
liikenneyksikkö. Täsmällisesti ilmaistuna Poisson-jakauma kuvaa seuraavat ak-
sioomat täyttävää prosessia (Poisson-prosessia):Poisson-

prosessin
aksioomat 1. N(0) = 0. (Ajan ja liikenneyksiköiden laskenta aloitetaan nollasta.)

2. Prosessin lisäykset ovat riippumattomia. (Tarkastelujakson aikana saapu-
vien liikenneyksiköiden määrä ei riipu sitä ennen saapuneiden yksiköiden
määrästä.)

3. Prosessin lisäykset ovat stationaarisia. (Tarkastelujakson aikana saapuvien
liikenneyksiköiden määrä ei riipu tarkastelujakson ajankohdasta.)

4. Samaan aikaan ei voi esiintyä useampaa kuin yksi tapahtuma. (Usea lii-
kenneyksikkö ei voi saapua täsmälleen samaan aikaan.)

Pistetodennäköisyysfunktio (kuva 5.6) ilmoittaa todennäköisyyden, että ai-
kana (0,τ ] saapuu n liikenneyksikköä:

P{N(τ) = n} = (qτ)n

n! e−qτ . (5.26)

Todennäköisyys, että ajanjaksona (0,τ ] enintään n liikenneyksikköä, eli Poisson-
jakauman kertymäfunktio on

P{N(τ) ≤ n} =
n∑

i=0

(qτ)i

i! e−qτ . (5.27)

Odotusarvo ja varianssi ovat

E[N(τ)] = qτ

var[N(τ)] = qτ.
(5.28)
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Kuva 5.6: Poisson-jakauman pistetodennäköisyysfunktioita.

Jos odotusarvoa E[N(τ)] merkitään symbolilla m, Poisson-jakauman pistetoden-
näköisyysfunktio voidaan esittää muodossa

P{N(τ) = n} = mn

n! e
−m. (5.29)

Varianssi ja odotusarvo ovat yhtä suuret, joten niiden osamäärä (ns. hajaantu-
misaste) on yksi. Kahden Poisson-jakautuneen satunnaismuuttujan summa on
Poisson-jakautunut ja uusi odotusarvo on osaodotusarvojen summa. Poisson-
jakaumaa voidaan approksimoida varsin luotettavasti normaalijakaumalla, kun
odotusarvo on suuri. Riittävä tarkkuus saadaan yleensä, kun odotusarvo on vä-
hintään 20 (vrt. kuva 5.6). Approksimaatiosta on hyötyä lähinnä laskuteknisessä
mielessä.

?
Minkä tekijöiden arvioit vaikuttavan liikennevirran lukumääräjakauman hajaan-
tumisasteeseen? Siis milloin laskentatulokset vaihtelevat paljon, milloin vähän?
Arvioi Poisson-jakauman soveltuvuutta liikennevirran lukumääräprosessin mal-
liksi erilaisissa liikennetilanteissa.

Poisson-jakaumaa vastaava aikavälijakauma voidaan johtaa lukumääräpro-
sessin ja aikaväliprosessin välisen yhteyden (ks. sivu 144) avulla seuraavasti

P{N(τ) = 0} = P{T > τ } = e−qτ . (5.30)
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Todennäköisyys, ettei ajassa τ saavu yhtään ajoneuvoa (aikaväli T > τ ) noudattaa
siten eksponenttijakaumaa.

Esimerkki 5.4 (Ylikuormittumisen todennäköisyys)
Lasketaan esimerkki 5.3 olettaen liikennemäärän noudattavan Poisson-jakaumaa: Valo-
ohjauksisen liittymän kiertoaika on yksi minuutti. Liikennemäärä on 450 ajon/h ja väli-
tyskyky 600 ajon/h (10 ajoneuvoa minuutissa). Mikä on todennäköisyys vaiheen ylikuor-
mittumiselle, kun ylivuotoa ei oteta huomioon?
Ratkaisu. Kierron eli yhden minuutin aikana saapuvien ajoneuvojen odotusarvo on
E[A(1)] = E[N(1)] = m = 450/60 = 7,5 ajon. Ylikuormituksen todennäköisyys
on

P{N(1) > 10} = 1− P{N(1) ≤ 10} = 1−
10∑
i=0

7,5i

i! e−7,5 = 0,138,

kuten jo esimerkin 5.3 yhteydessä todettiin. (Huomaa, että tässä esimerkissä ajan yksik-
könä käytettiin minuuttia, ei sekuntia.) •

5.3 Aikavälijakaumat

5.3.1 Aikavälijakaumien merkitys

Aikavälillä (headway) tarkoitetaan liikennevirran edellisen liikenneyksikön ja tar-
kastellun liikenneyksikön vastinpisteiden välistä aikaeroa niiden ohittaessa mit-
tauspisteen. Havainnollisuuden vuoksi seuraavassa tarkastellaan ajoneuvojen ai-
kavälejä.Aikaväli koostuu siten sekä varausajasta (occupation time), jolloin edel-
linen ajoneuvo ohittaa mittauspisteen, että nettoaikavälistä (gap), joka on aika
edellisen ajoneuvon (takapuskurin) poistumisesta seuraavan ajoneuvon (etupus-
kurin) saapumiseen (kuva 5.7). Aikavälijakauma on eri pituisten aikavälien esiin-
tymistodennäköisyyksien kuvaus.

Aika

Varausaika Nettoaikaväli

Aikaväli

Kuva 5.7: Kahden ajoneuvon aikaväli mittauspisteessä.

Liikennemäärä q ilmaistaan yleensä yksikössä ajon/h ja aikavälit sekunneissa.
Koska laskelmissa tulee käyttää samaa aikayksikköä, otetaan käyttöön merkintä
λ = q/3600 ajon/s.λ = q

3600
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Monet toiminnot liikenteessä – kuten ohittaminen, risteäminen ja sekoittu-
minen – edellyttävät riittävän suuren aikavälin löytymistä väistettävästä liikenne-
virrasta. Aikavälijakaumalla on siten suora vaikutus väistämisvelvollisen liiken-
nevirran jononmuodostukseen ja viipeisiin. Kaksikaistaisilla teillä tärkein palve-
lutason mittari on kolmea sekuntia lyhyempien aikavälien osuus. Nykyaikaisissa
liikennevaloissa vihreän ajan pidennys perustuu yleensä saapuvan liikenteen aika-
välien mittaamiseen. – Aikavälijakaumilla on keskeinen merkitys liikennevirran
tutkimuksessa ja toiminnallisessa analyysissa.

? Pohdi sekä oman kokemuksesi että aiemmin esitetyn liikennevirtateorian valossa
tekijöitä, jotka vaikuttavat ajoneuvojen aikavälien suuruuteen.

5.3.2 Alkuaikavälit

Linja-autopysäkille satunnaisella hetkellä saapuvan matkustajan odotusaika on
sama kuin jäljellä oleva aika seuraavan linja-auton saapumiseen. Kun lapsi sa-
tunnaisella hetkellä juoksee kadulle, onnettomuusriski riippuu jäljellä olevasta
ajasta seuraavan ajoneuvon saapumiseen. Molemmissa tapauksissa tärkeää on
satunnaisella hetkellä jäljellä oleva aikaväli, jota kutsutaan alkuaikaväliksi. Myös
sivulla 149 mainitussa asynkronisessa laskennassa aika laskennan aloittamisesta
ensimmäisen ajoneuvon saapumiseen on alkuaikaväli.

Tarkastellaan ajoneuvojen saapumisprosessia tarkastelupisteessä satunnaise-
na hetkenä τ (kuva 5.8). Tällöin kulumassa oleva aikaväli T (τ) voidaan jakaa kah-
teen osaan: aikavälin ikään B(τ) (age) ja aikavälin jäljellä olevaan aikaan Y (τ)

(excess life), eli alkuaikaväliin (lag). Sillä tarkoitetaan aikaa tarkastelun aloitus-
hetkestä seuraavan ajoneuvon saapumiseen. Alkuaikaväli poikkeaa siis varsinai-
sesta aikavälistä, joka on tarkastellun liikennevirran kahden peräkkäisen ajoneu-
von välinen aika.

?
Miksi alkuaikaväliä aletaan laskea satunnaisesta hetkestä alkaen? Mitä muita
vaihtoehtoja olisi ja miten ne muuttaisivat alkuaikavälin ominaisuuksia? Huo-
maa, että alkuaikavälin pituuteen vaikuttaa se, kuinka pitkän aikavälin kohdalle
ja mihin kohtaan aikaväliä alkuaikavälin alkuhetki (τ ) osuu.

Tarkastellaan yksittäisen alkuaikavälin Y (τ) sijaan alkuaikavälin Y yleisiä
ominaisuuksia. Alkuaikavälin kertymäfunktio FY (y) = P{Y ≤ y} on enintään
y:n suuruisen alkuaikavälin todennäköisyys. Tilannetta voidaan havainnollistaa
jalankulkijan liikennevalolla, jossa opastin on punaisena aina, kun aika ajoneuvon
saapumiseen on enintään y. Kysymyksessä on nk. vuorotteleva uusiutumisproses-
si (alternating renewal process). Todennäköisyys, että alkuaikaväli on enintään y,
vastaa siis todennäköisyyttä, että jalankulkijan saapuessa liikennevaloihin opas-
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Ajoneuvojen lukumäärä

Aika

i − 1

i

i + 1

τi−1 τi τi+1τ

B(τ) Y (τ)

T (τ)

Kuva 5.8: Aikaväli T (τ), aikavälin ikä B(τ) ja alkuaikaväli Y (τ) hetkellä τ .

tinkuva on punainen. Jos aikaväli on lyhyempi kuin y, opastin näyttää punaista
koko aikavälin ajan. Kun aikaväli on pitempi kuin y, aikavälin lopussa opastin
näyttää punaista ajan y. Punaisen pituus aikavälissä T on siten P = min {T , y}.

Kun jalankulkijan saapumisaika on täysin satunnainen, punaisen valon (al-
kuaikavälin Y ≤ y) todennäköisyys jalankulkijan saapuessa on yhtä kuin punai-
sen valon osuus ajasta, eli

P{Y ≤ y} = E[P ]

E[T ]
. (5.31)

On siis määritettävä punaisen ajan keston odotusarvo E[P ]. Lausekkeen (5.10)
perusteella odotusarvoksi saadaan

E[P ] =
∫ ∞

0
P{min {T , y} > u} du

=
∫ y

0
P{min {T , y} > u} du+

0︷ ︸︸ ︷∫ ∞
y

P{min {T , y} > u} du

=
∫ y

0
P{T > u} du

=
∫ y

0
R(u) du.

(5.32)

Koska aikavälin odotusarvo (E[T ] = λ−1) on liikennemäärän käänteisluku, al-
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kuaikavälin kertymäfunktio on lausekkeen (5.31) perusteella

FY (y) = P{Y ≤ y} = E[P ]

E[T ]
= λ

∫ y

0
R(u) du. (5.33)

Tiheysfunktio saadaan derivoimalla

fY (y) = λR(y) . (5.34)

Alkuaikavälin jakauma voidaan siten ilmaista aikavälijakauman avulla. Alkuai-
kavälin odotusarvo voidaan puolestaan esittää aikavälijakauman odotusarvon ja
varianssin avulla

E[Y ] =
∫ ∞

0
ufY (u) du

= λ

∫ ∞
0

uR(u) du

= 1

E[T ]

∫ ∞
0

u

∫ ∞
u

f(y) dy du

= 1

E[T ]

∫ ∞
0

(∫ y

0
u du

)
f(y) dy

= 1

E[T ]

∫ ∞
0

y2

2
f(y) dy

= E
[
T 2

]
2 E[T ]

= E[T ]

2

[
1+ var[T ]

(E[T ])2

]
.

(5.35)

5.3.3 Aikavälijakaumien yleiset ominaisuudet

Kuvassa 5.9 on esitetty kaksikaistaisilla teillä mitattujen empiiristen tiheysfunk-
tioiden (ks. sivu 160) yhdistelmä eri liikennemäärille. Alle yhden sekunnin aika-
välien osuus on melko pieni. Moodi – aikaväli, jolla tiheysfunktion arvo on suurin
– on yleensä yhden ja kahden sekunnin välillä, mikä kuvaa tyypillistä aikaväliä
jonossa. Tiheysfunktion huipun korkeus kasvaa liikennemäärän lisääntyessä, kun
jonossa ajavien osuus lisääntyy. Pitkien aikavälien esiintymistiheydet näyttävät
vähenevän eksponentiaalista käyrää muistuttavalla tavalla. Tutkimuksissa onkin
havaittu, että aikavälijakaumalla on nk. eksponentiaalinen häntä, eli pitkät aika- Eksponentiaa-

linen häntävälit noudattavat eksponenttijakaumaa (ks. kappale 5.3.5).
Keskihajonta kuvaa havaintojen keskimääräistä poikkeamista keskiarvosta.

Koska keskihajonta yleensä kasvaa keskiarvon kasvaessa, hajontaa kuvataan usein
variaatiokertoimen eli suhteellisen keskihajonnan avulla. Sillä tarkoitetaan jakau- Variaatiokerroin

man keskihajonnan ja odotusarvon osamäärää. Suurilla liikennemäärillä, mutta
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Empiiriset aikavälijakaumat

Tiheys- ja kertymäfunktioiden avulla voidaan kuvata teoreettisten jakaumien muotoa.
Vastaavat funktiot voidaan määritellä myös mitatulle otokselle. Tällöin niitä kutsutaan
empiiriseksi tiheysfunktioksi ja empiiriseksi kertymäfunktioksi. Empiiriset funktiot ku-
vaavat aikavälien todellista tilastollista jakaumaa, mutta sisältävät satunnaisvaihtelusta
aiheutuvia poikkeamia todellisista tiheys- ja kertymäfunktioista.

Osuus

t

t(j) t(j+1)

j

n

j + 1

n

Fn(t)

F(t)

Teo
ree

ttin
en

Useat tilastolliset yhteensopivuustestit perustu-
vat empiirisen ja teoreettisen kertymäfunktion
poikkeavuuksien mittaukseen. Tällöin testattava-
na oletuksena (nollahypoteesina) on, että testat-
tava teoreettinen malli on oikea, otoksen synnyt-
tänyt prosessi. Testin avulla selvitetään, voivatko
empiirisen ja teoreettisen kertymäfunktion väli-
set erot johtua teoreettiseen malliin sisältyvästä
satunnaisvaihtelusta.

Aikavälien empiirinen kertymäfunktio tarkoittaa
niiden havaittujen aikavälien osuutta otoksessa,
jotka ovat korkeintaan kysytyn arvon suuruisia.
Jos otoksessa on n mitattua aikaväliä, empiirinen kertymäfunktio on seuraavan lausek-
keen mukainen porrasfunktio (ks. kuva yllä).

Fn(t) =
{

j

n

∣∣∣∣ t(j) ≤ t < t(j+1)

}
, j = 1, . . . ,n.

Merkintä t(j) tarkoittaa otoksen j :nneksi suurinta aikaväliä.

fn(t)

t

ni

n�

(i − 2)� (i − 1)� i� (i + 1)�

ni

n

�

Aikavälijakauman tiheysfunktiota voidaan ap-
proksimoida mitattujen aikavälien avulla. Ai-
ka jaetaan �:n pituisiin aikajaksoihin. Tiheys-
funktion estimaatti on kullekin aikajaksolle
((i − 1)�, i�] osuvien aikavälien määrän ni

osuus (suhteellinen frekvenssi) mitattujen aika-
välien kokonaismäärästä (n =∑

nj ) jaettuna ai-
kajakson pituudella. Pylväiden yhteenlasketuksi
pinta-alaksi tulee siten yksi. Näin laskettua ja-
kaumaa kutsutaan empiiriseksi tiheysfunktioksi,
ja siitä käytetään merkintää fn(t). Aikajakson pi-
tuus tulee valita sellaiseksi, että pylväiden kor-
keuden satunnaisvaihtelu on mahdollisimman pientä, mutta estimaatin herkkyys ti-
heysfunktion nopeille muutoksille säilyy. Kehittyneemmillä menetelmillä empiirinen
tiheysfunktio voidaan estimoida jatkuvana käyränä. – Empiirisen ja teoreettisen tiheys-
funktion visuaalisen vertailun avulla saadaan yleispiirteinen kuva teoreettisen mallin ja
otoksen synnyttäneen prosessin samankaltaisuudesta.
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Kuva 5.9: Aikavälien empiirinen tiheysfunktio liikennemäärän funktiona nopeusrajoi-
tusalueilla 50–70 km/h (Luttinen 1996).

ruuhkautumattomissa olosuhteissa, variaatiokerroin on pienempi kuin yksi (eks-
ponenttijakauman variaatiokerroin). Liikennemäärän laskiessa variaatiokerroin
nousee ensin yli yhden ja alkaa sitten hitaasti laskea kohti arvoa yksi (kuva 5.10).
Tämä johtuu siitä, että suurilla liikennemäärillä vapaasti liikkuvien ajoneuvojen
osuus on vähäinen. Tällöin lähes kaikki ajoneuvot ajavat jonossa, ja aikavälien
variaatiokerroin on pieni. Vastaavasti hyvin alhaisilla liikennemäärillä liikenne-
virta muistuttaa täysin satunnaista prosessia (Poisson-prosessia), jonka aikavä-
lien variaatiokerroin on yksi. Näiden olosuhteiden välissä liikenne koostuu sekä
jonossa ajavista että vapaasti liikkuvista ajoneuvoista, jolloin aikavälien variaa-
tiokertoimen arvo nousee yli yhden, eli suuremmaksi kuin täysin satunnaisessa
prosessissa.

5.3.4 Geometrinen jakauma

Tarkastellaan koesarjaa, jonka jokaisessa kokeessa suotuisan tuloksen todennä-
köisyys on p. Epäsuotuisan tuloksen todennäköisyys on luonnollisesti 1 − p.
Merkitään K:lla ensimmäisen suotuisan tuloksen saavuttamiseksi tarvittavaa ko-
keiden määrää. Jos diskreettiaikamallissa � on aikajakson pituus ja p on ajoneu-
von saapumistodennäköisyys yhden aikajakson aikana, ajoneuvon aikaväli on
K�. Satunnaismuuttuja K noudattaa geometrista jakaumaa, jonka pistetodennä-
köisyysfunktio on

f(k) = P{K = k} = (1− p)k−1p. (5.36)



162 5 STOKASTINEN LIIKENNEVIRTATEORIA

0 500 1000 1500
0

0.5

1

1.5

2

2.5

50−70 km/h→

←80−100 km/h

Liikennemäärä [ajon/h]

V
ar

ia
at

io
ke

rr
oi

n

50−70 km/h
80−100 km/h

Kuva 5.10: Empiiristen jakaumien variaatiokerroin kaksikaistaisilla teillä eri nopeusra-
joitusalueilla (Luttinen 1990).

Ensimmäinen suotuisa tulos saadaan kokeessa k, jos ensimmäisten k− 1 kokeen
tulokset ovat epäsuotuisia ja kokeen k tulos on suotuisa. Jakauman kertymäfunktio
on

F(k) = P{K ≤ k} = p

k∑
i=1

(1−p)i−1 = p

k−1∑
i=0

(1−p)i = 1− (1−p)k. (5.37)

Odotusarvoksi saadaan

E[K] = p

∞∑
i=1

izi−1

= p
d

dz

∞∑
i=1

zi = p
d

dz

[
1

1− z
− 1

]

= p
1

(1− z)2
= 1

p
,

(5.38)

jossa z = 1− p. Aikavälin odotusarvo on siten E[T ] = � E[K] = �
p

. Jakaumaa
vastaava liikennemäärä on aikavälin odotusarvon käänteisluku λ = p

�
. Saapu-

mistodennäköisyys on siten liikennemäärän ja aikajakson pituuden tulo p = λ�,
kuten binomijakaumassakin. Jakauman varianssi on var[K] = (1− p)/p2.
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Jos j peräkkäistä koetta on johtanut epäonnistumiseen, todennäköisyys, että
peräkkäisten epäonnistumisten määrä on j + k, on

P{K = j + k |K ≥ j } = P{K = j + k, K ≥ j}
P{K ≥ j}

= (1− p)j+kp

(1− p)j

= (1− p)kp

= P{K = k} .

(5.39)

Edeltäneiden epäonnistumisten lukumäärä ei siis vaikuta odotettavissa olevaan
onnistumisen odotusaikaan. Tämä johtuu siitä, että onnistumisen todennäköisyys
kokeessa on riippumaton edeltäneistä kokeista. Geometrisella jakaumalla sano-
taan olevan Markovin ominaisuus, eli unohtavaisuusominaisuus Markovin

ominaisuus

P{K = j + k |K ≥ j } = P{K = k} . (5.40)

Jos järjestelmän nykytila on annettu, edeltäneillä tiloilla ei ole vaikutusta systee-
min tulevaisuuteen.

Ajan diskretisointi rajoittaa merkittävästi geometrisen jakauman käyttöä aika-
välien mallintamisessa. Toisaalta se estää epärealistisen lyhyiden aikavälien esiin-
tymisen mallissa ja saattaa yksinkertaistaa laskelmia. Ehkä tärkein geometrisen
jakauman sovellus liikennevirran ominaisuuksien tutkimuksessa liittyy kuitenkin
jonon pituuden mallintamiseen.

Kun ajoneuvojen saapuminen mittauspisteeseen oletetaan uusiutumisproses-
siksi, tietyn aikavälikriteerin täyttävien peräkkäisten ajoneuvojen lukumäärä nou- Jonon pituuden

jakaumadattaa geometrista jakaumaa. Sillä on siten keskeinen rooli jono- ja viivelaskel-
missa.

Esimerkki 5.5 (Jonon pituuden jakauma)
Ajoneuvojen aikavälit ovat riippumattomia ja samalla tavalla jakautuneita positiivisia re-
aalilukuja. Ajoneuvojen saapuminen mittauspisteeseen muodostaa siten uusiutumispro-
sessin.Ajoneuvo tulkitaan kuuluvaksi samaan jonoon edellä ajavan ajoneuvon kanssa, jos
aikaväli on pienempi kuin kolme sekuntia.Alle kolme sekunnin aikavälin todennäköisyys
on p = 0,6. Millä todennäköisyydellä jonon pituus on enintään kolme ajoneuvoa?
Ratkaisu. Koska aikavälit ovat riippumattomia ja samalla tavalla jakautuneita, todennä-
köisyys, että k:n peräkkäisen ajoneuvon aikaväli on pienempi kuin jonokriteeri (3 s), on
geometrisesti jakautunut

P{K = k} = pk(1− p)

Huomaa, että tässä esimerkissä tarkastellaan ”epäonnistumista” (ei jonossa) edeltäneiden
”onnistumisten” (on jonossa) lukumäärää.
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Todennäköisyys, että jonon pituus (K) on enintään 3 ajoneuvoa, on geometrisen
jakauman kertymäfunktion (5.37) mukaisesti

P{K ≤ 3} = 1− p4 = 0,87.

Näin ollen noin 87 % ajoneuvoryhmistä koostuu enintään kolmen ajoneuvon jonoista,
kun ryhmän ensimmäistä ajoneuvoa ei lasketa kuuluvaksi jonoon. •

Lausekkeessa (5.38) esitettiin ensimmäiseen onnistumiseen tarvittavien ko-
keiden lukumäärän odotusarvo. Usein kiinnostuksen kohteena on ensimmäistä
onnistumista edeltäneiden kokeiden lukumäärän (N ) odotusarvo

E[N ] = E[K]− 1 = 1

p
− 1 = 1− p

p
. (5.41)

Jos tarkastellaan epäonnistumista edeltäneiden onnistumisten lukumäärää, toden-
näköisyys p korvataan komplementillaan 1 − p, kuten edellisessä esimerkissä.
”Onnistumisen” tulkinta on siten vapaasti valittavissa, kunhan jakaumaa sovelle-
taan johdonmukaisesti valitun tulkinnan kanssa.

Esimerkki 5.6 (Jonon pituuden odotusarvo)
Mikä on edellisessä esimerkissä jonon pituuden odotusarvo?
Ratkaisu. Koska jonoon kuulumisen todennäköisyys on p = 0,6, ja tarkastellaan ”epä-
onnistumista” edeltäneiden ”onnistumisten” lukumäärää, jonon pituuden odotusarvo on

E[N ] = p

1− p
= 0,6

0,4
= 1,6.

Odotusarvossa otetaan huomioon yksittäin liikkuvat ajoneuvot, jolloin jonon pituus on
nolla.

Odotusarvo voitaisiin laskea myös suoraan lausekkeen (5.41) mukaisesti. Tällöin
p = 1−0,6 = 0,4 on vapaan ajoneuvon todennäköisyys.Vapaata ajoneuvoa edeltäneiden
jonoajoneuvojen lukumäärän odotusarvo on

E[N ] = 1− p

p
= 0,6

0,4
= 1,6.

Tulos on luonnollisesti sama kuin edellä. Jono- ja viivelaskelmissa p usein kuitenkin
määritellään jonokriteerin täyttymisen todennäköisyydeksi. Jononpituuden odotusarvoja
käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.5.2. •
5.3.5 Eksponenttijakauma

Eksponenttijakauma (negatiivinen eksponentiaalijakauma) on yleisimmin liiken-
netekniikassa käytetty aikavälijakauma. Syynä ei niinkään ole sen hyvä yhteen-
sopivuus todellisiin aikavälijakaumiin, vaan muita jakaumia helpompi käyttö ma-
temaattisessa analyysissa.
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Sivulla 154 esitettyjä satunnaisuusoletuksia vastaava aikavälijakauma voi-
daan johtaa melko yksinkertaisesti tavalla, joka samalla havainnollistaa stokas-
tisten prosessien analysointimenetelmiä. Tarkasteltaessa hyvin lyhyttä aikajaksoa
�t todennäköisyys, että �t :n aikana tarkastelupoikkileikkaukseen saapuu useam-
pi kuin yksi ajoneuvo, on hyvin pieni: P{A(�t)} = o(�t). Merkintä tarkoittaa,
että o(�t) lähenee nollaa nopeammin kuin �t , eli lim�t→0 o(�t)/(�t) = 0.
Edelleen todennäköisyys yhden ajoneuvon saapumiselle �t :n aikana on suoraan
verrannollinen �t :n pituuteen ja liikennemäärään λ = q/3600 (ajon/s).

Olkoon R(t) = P{T > t} aikavälijakauman luotettavuusfunktio eli to-
dennäköisyys, että aikaväli T on suurempi kuin t . Ajassa t ei siis saavu yhtään
ajoneuvoa. Tällöin voidaan kirjoittaa

R(t +�t) = P{T > t +�t} = P{T > t, A(t +�t)− A(t) = 0} . (5.42)

Todennäköisyys, ettei ajassa (0, t + �t] saavu yhtään ajoneuvoa, saadaan yhdis-
tettynä todennäköisyytenä sille, ettei ajassa (0, t] ole saapunut yhtään ajoneuvoa
eikä aikana (t, t + �t]myöskään saavu yhtään ajoneuvoa. Kun �t on differen-
tiaalinen, saadaan

R(t +�t) = P{T > t} P{A(t +�t)− A(t) = 0}
= R(t) [1− λ�t − o(�t)]

R(t +�t)− R(t)

�t
= λR(t)− R(t)

o(�t)

�t
.

(5.43)

Raja-arvona �t :n lähestyessä nollaa saadaan differentiaaliyhtälö

dR(t)

dt
= −λR(t) . (5.44)

Sen ratkaisu on
R(t) = βe−λt , (5.45)

jossa β on vakio. Asettamalla reunaehto R(0) = P{T > 0} = 1 saadaan
vakion arvoksi β = 1. Aikavälijakauma satunnaisessa liikennevirrassa on siten
eksponenttijakauma:

R(t) = P{T > t} = e−λt . (5.46)

Sama tulos saadaan myös Poisson-jakauman avulla käyttäen sivulla 144 esitettyä
lukumääräjakauman ja aikavälijakauman välistä yhteyttä. Poisson-prosessin ai-
kavälit noudattavat eksponenttijakaumaa, sillä P{T > t} = P{A(t) = 0} = e−λt .

Eksponenttijakauman kertymäfunktio (kuva 5.11) on

F(t) = 1− R(t) = 1− e−λt (5.47)
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ja tiheysfunktio

f(t) = dF(t)

dt
= λe−λt . (5.48)

Odotusarvo voidaan laskea helposti lausekkeen (5.10) avulla:

E[T ] =
∫ ∞

0
R(t) dt =

∫ ∞
0

e−λtdt = 1

λ
. (5.49)

Aikavälin odotusarvo on siis liikennemäärän käänteisluku. Koska jakauman va-
rianssi on

var[T ] = 1

λ2
, (5.50)

keskihajonta
√

var[T ] on yhtä suuri kuin odotusarvo. Täysin satunnaisessa lii-
kenteessä aikavälien variaatiokerroin (keskihajonnan ja odotusarvon osamäärä)
on siten yksi (ks. kuva 5.10).
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Kuva 5.11: Eksponenttijakauman tiheysfunktio (vasemmalla) ja kertymäfunktio (oikeal-
la).

Eksponenttijakautuneen aikavälin luotettavuusfunktion R(t) = P{T > t} lo-
garitmi on lineaarinen (−λt). Se tarjoaa havainnollisen graafisen esitystavan ver-
rata empiiristä (mitattua) aikaväliaineistoa täysin satunnaiseen prosessiin. Pienillä
liikennemäärillä empiiristen aikavälijakaumien luotettavuusfuntioiden logaritmit
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ovat lähellä suoraa (kuva 5.12, vasemmalla). Kun liikennemäärä kasvaa, empiiri-
sen kuvaajan epälineaarisuus tulee ilmeiseksi. Kuvaaja on aluksi vastaavan teo-
reettisen suoran yläpuolella, laskee pian sen alapuolelle ja nousee myöhemmin
jälleen suoran yläpuolelle (kuva 5.12, oikealla).
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Kuva 5.12: Luotettavuusfunktion R(t) = P{T > t} logaritmin empiiriset käyrät (yhte-
näiset viivat) ja vastaavat eksponenttijakauman suorat (katkoviivat) kahdella kaksikais-
taisella tiellä.

Eksponenttijakauman helppokäyttöisyyden taustalla on erityisesti Markovin Markovin
ominaisuusominaisuus, eli unohtavaisuusominaisuus. Täysin satunnaisessa prosessissa his-

torialla ei ole vaikutusta prosessin tulevaisuuteen. Jos aikaväli on kestänyt b se-
kuntia, todennäköisyys, että se kestää vielä t sekuntia on

P{ T > b + t | T > b } = e−λ(b+t)

e−λb

= e−λt

= P{T > t} .
(5.51)

Aikavälin iällä ei siis ole mitään vaikutusta alkuaikavälin pituuteen. Satunnaisessa
liikenteessä päteekin nk. odotusajan paradoksi. Odotusajan

paradoksi
Esimerkki 5.7 (Odotusajan paradoksi)
Linja-autot tulevat pysäkille eksponenttijakauman mukaisesti keskimäärin viiden minuu-
tin välein. Matkustaja saapuu pysäkille viisi minuuttia edellisen linja-auton jälkeen. Mikä
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on hänen odotusaikansa odotusarvo?
Ratkaisu. Eksponenttijakauman
unohtavaisuusominaisuuden pe-
rusteella matkustajan odotusajan
jakauma on sama kuin linja-auto-
jen aikavälijakauma. Odotusajan
odotusarvo on siten viisi minuut-
tia. Vaikka edellisen linja-auton
saapumisesta on kulunut jo viisi
minuutia, matkustajan odotusa-
jan odotusarvo on edelleen viisi
minuuttia. Odotusajan odotusar-
vo ei myöskään lyhene matkustajan odottaessa pysäkillä. Ilmiötä, jossa odotusajan odo-
tusarvo pysyy koko ajan vakiona, kutsutaan odotusajan paradoksiksi. Oheisen kuvan
kommentti siis edellyttää, että linja-autot kulkevat edes likimain aikataulun mukaan –
eivät satunnaisesti. •
Esimerkki 5.8 (Alkuaikaväli täysin satunnaisessa liikenteessä)
Johda Poisson-prosessin alkuaikavälin jakauma.
Ratkaisu. Poisson-psosessissa aikavälit ovat eksponentiaalisesti jakautuneet. Lausek-
keen (5.34) perusteella alkuaikavälin tiheysfunktio on

fY (y) = λR(y) = λe−λy.

Poisson-prosessin unohtavaisuusominaisuuden johdosta myös alkuaikavälit ovat ekspo-
nenttijakautuneita. Tämä helpottaa matemaattista analyysia. Esimerkiksi lyhtykestoinen-
kin asynkroninen laskenta (sivu 149) on harhaton. •

Poisson prosessi maksimoi satunnaisuuden. Se kuvaa tapausta, jossa ajoneu-
vot ilman fyysistä pituutta voivat liikkua haluamallaan nopeudella (katso sivulla
154 esitettyjä Poisson-prosessin aksioomia). Tavallisella kaksikaistaisella tiellä
(yksi kaista kumpaankin suuntaan) ohitusmahdollisuudet ovat rajallisia. Lisäksi
hyvissäkin ohitusolosuhteissa osa ajajista tyytyy seuraamaan edellä ajavaa ajo-
neuvoa, joten jonoutumista esiintyy miltei aina. Poisson-prosessi ei ota huomioon
tätä ilmiötä. Mallin toinen ongelma on, että osa aikaväleistä on epärealistisen ly-
hyitä. Niinpä esimerkiksi liikennevaloissa yhden purkautumisaikavälin aikana on
positiivinen (vaikka ehkä pieni) todennäköisyys mille tahansa saapuvien ajoneu-
vojen lukumäärälle. Mallin antama kuva on sitä vääristyneempi, mitä suurempi
on liikennemäärä. Tämä näkyy selvästi kuvasta 5.13, jossa eksponenttijakauma
on sovitettu neljään empiiriseen aikavälijakaumaan kaksikaistaisilta teiltä.

Eksponenttijakauma soveltuu käytettäväksi malleissa, jotka ei ole kovin herk-
kiä aikavälijakauman muodolle. Erityisesti monimutkaisissa malleissa eksponent-
tijakauma on usein ainoa, jonka avulla ratkaisu voidaan löytää. Joissakin tapauk-
sissa mallin muut puutteet saattavat kompensoida eksponenttijakauman puuttei-
ta. Tämä on ollut yksi peruste eksponenttijakauman käytölle valo-ohjauksettoman
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Kuva 5.13: Eksponenttijakauman vertailu empiirisiin aikavälijakaumiin (Luttinen 1996).

liittymän välityskykymalleissa. Puutteistaan huolimatta eksponenttijakauma on
liikennetekniikassa yleisimmin käytetty aikavälijakauman malli. Koska Poisson-
prosessi kuvaa täysin satunnaista liikennettä, eksponenttijakaumaan perustuva
malli on usein vertailukohtana mittaustiedoille ja monimutkaisempiin jakaumiin
perustuville malleille.

?
Sivulla 159 todettiin, että aikavälijakaumilla on ”eksponentiaalinen häntä” –
toisin sanoen pitkät aikavälit noudattavat eksponenttijakaumaa. Miten selität
tämän ilmiön?

5.3.6 Muita jakaumia

Yksi mahdollisuus välttää eksponenttijakauman ennustamat ylilyhyet aikavälit
on määritellä aikavälille minimiarvo t0. Siirretyn eksponenttijakauman luotet- Siirretty ekspo-

nenttijakaumatavuusfunktio saadaan tällöin sivulla 141 esitetyn ehdollisen todennäköisyyden
lausekkeen avulla

R(t) = P{ T > t | T > t0 } = e−θt

e−θt0
= e−θ(t−t0), (5.52)
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jossa θ on skaalaparametri ja t0 sijaintiparametri, jonka aikana yksikään ajoneuvo
ei voi saapua (P{t ≤ t0} = 0). Lausekkeessa käytetään λ:n sijaan symbolia θ ,
koska siirretyn eksponenttijakauman skaalaparametri ei kuvaa liikennemäärää.
Kertymäfunktio (kuva 5.14) on

F(t) = 1− R(t) =
{

0, t < t0

1− e−θ(t−t0), t ≥ t0,
(5.53)

Tiheysfunktio (kuva 5.14) saadaan derivoimalla
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Kuva 5.14: Siirretyn eksponenttijakauman tiheysfunktio (vasemmalla) ja kertymäfunktio
(oikealla), kun t0 = 1 s.

f(t) =
{

0, t < t0

θe−θ(t−t0), t ≥ t0.
(5.54)

Vakion lisääminen satunnaismuuttujaan kasvattaa sen odotusarvoa vastaavas-
ti. Siirretyn eksponenttijakauman odotusarvo on siten

E[T ] = 1

θ
+ t0. (5.55)

Vakion lisääminen satunnaismuuttujaan ei vaikuta sen varianssiin, joten siirretyn
eksponenttijakauman varianssi on sama kuin eksponenttijakauman varianssi, eli

var[T ] = 1

θ2
(5.56)
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Koska odotusarvo kasvaa varianssin muuttumatta, variaatiokerroin CT = (1 +
θt0)

−1 on pienempi kuin yksi eli pienempi kuin eksponenttijakaumalla.

Esimerkki 5.9 (Ajoneuvojen aikaväli)
Tien liikennemäärä on 450 ajon/h. Mikä on todennäköisyys yli 10 sekunnin pituiselle ai-
kavälille, kun aikavälit noudattavat siirrettyä eksponenttijakaumaa, jonka minimiaikaväli
(t0) on yksi sekunti?
Ratkaisu. Koska aikavälin odotusarvo on liikennemäärän (λ = 0.125 ajon/s) käänteis-
luku, jakauman parametri ja kysytty todennäköisyys ovat

θ = 1

E[T ]− t0
= λ

1− λt0
= 0.143

P{T > 10} = e−θ(t−t0) = e−0.143×9 = 0.276.

•
Siirrettyä eksponenttijakaumaa käytetään usein simuloinnissa, koska sillä on

läheinen yhteys eksponenttijakaumaan, ja sijaintiparametrin avulla voidaan vält-
tää epärealistisen lyhyet aikavälit. Sijaintiparametri parantaa hieman yhteenso-
pivuutta, mutta erityisesti lyhyiden aikavälien, ja siten jonoutumisen, approk-
simointi jää varsin karkeaksi. Siirretty eksponenttijakauma soveltuu kuitenkin
hyvin pitkien aikavälien mallintamiseen. Sitä on käytetty myös kiertoliittymän
välityskykytarkasteluissa kiertävän virran aikavälijakauman mallina.

Aikavälimallin realistisuutta voidaan parantaa määrittelemällä erilliset jakau-
mat jonossa ajaville ja vapaille ajoneuvoille. Yksinkertaisinta on olettaa, että jo-
nossa ajavien aikaväli eli seuranta-aikaväli on vakio tp, ja vapaiden ajoneuvojen
aikavälijakauma noudattaa siirrettyä eksponenttijakaumaa, jonka minimiaikaväli
on tp. Mallia kutsutaan Cowanin M3-jakaumaksi. (M3 on ”malli 3”.) Jakauman
kertymäfunktio on

F(t) =
{

0, t < tp

1− φe−θ(t−tp), t ≥ tp.
(5.57)

Lausekkeessa φ on vapaiden ajoneuvojen osuus liikennevirrasta, joten jonossa
ajavien osuus on 1− φ. M3-jakauman odotusarvo ja varianssi ovat

E[T ] = tp + φ

θ
(5.58a)

var T = φ(2− φ)

θ2
. (5.58b)

Vakio (tp) ei vaikuta varianssiin.
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Jos oletetaan, että ajoneuvot saapuvat satunnaisesti palvelupisteeseen, jonka
palveluaika on vakio (tp), jonottamaan joutuneet ajoneuvot poistuvat palvelupis-
teestä tp:n pituisin seuranta-aikavälein. Jonottamatta selvinneiden ajoneuvojen ai-
kaväli edellä ajavaan noudattaa siirrettyä eksponenttijakaumaa, jossa minimiaika-
väli on tp. Kysymys on nk. M/D/1-jonomallista. Jonottaneiden ajoneuvojen osuus
on palvelupisteen käyttösuhteen λtp suuruinen.Vapaiden ajoneuvojen osuus on si-
ten φ = 1−λtp ja parametri θ on saapuvan liikennemäärän λ suuruinen, paitsi jos
λtp > 1. Tällöin φ = 0 ja kaikki ajoneuvot purkautuvat seuranta-aikavälein (tp),
joten palvelupisteestä poistuva liikennemäärä on λ = t−1

p . Tätä M3-jakauman
erikoistapausta kutsutaan Tannerin jakaumaksi (kuva 5.15).Tannerin

jakauma
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Kuva 5.15: Tannerin jakauman tiheysfunktio (vasemmalla) ja kertymäfunktio (oikealla),
kun seuranta-aikaväli on kaksi sekuntia. Sen kohdalla tiheysfunktiossa olevaa impulssia,
joka aiheuttaa kertymäfunktion epäjatkuvuuden, ei ole esitetty.

M3-jakauman avulla voidaan lisätä lyhyiden aikavälien mallintamisen realis-
tisuutta. Vaikka mallinnus on edelleen karkeaa, sen tarkkuus on useisiin sovelluk-
siin riittävä. Lisäksi jakauma on matemaattisesti kohtuullisen helppokäyttöinen.
M3-jakaumaa on käytetty erityisesti valo-ohjauksettomien liittymien ja kierto-
liittymien välityskykymalleissa, jolloin suomalaiset ja ruotsalaiset tutkimukset
suosittavat seuranta-aikaväliksi tp = 1,8 sekuntia.

Esimerkki 5.10 (Ajoneuvojen aikaväli)
Tien liikennemäärä on 450 ajon/h. Mikä on todennäköisyys yli 10 sekunnin pituiselle
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aikavälille, kun aikavälit noudattavat Tannerin jakaumaa, jonka minimiaikaväli on 1,5
sekuntia?

Ratkaisu. Liikennemäärä on λ = 0.125 ajon/s ja minimiaikaväli tp = 1,5 sekuntia.
Vapaiden ajoneuvojen osuudeksi saadaan φ = 1−λtp = 0.8125. Kysytty todennäköisyys
voidaan laskea lausekkeen (5.57) avulla

P{T > 10} = 1− F(10) = 0.8125e−0.125(10−1,5) = 0.281.

Todennäköisyys on hieman suurempi kuin esimerkissä 5.9. Kahden sekunnin minimiai-
kaväli antaisi saman tuloksen esimerkin 5.9 kanssa. •

Siirretyssä eksponenttijakaumassa ja M3-jakaumassa liian lyhyet aikavälit
vältetään määrittelemällä aikavälille minimiarvo. Toinen mahdollisuus on määri-
tellä aikaväli usean (r) riippumattoman, samalla tavalla eksponenttijakautuneen
satunnaismuuttujan summana T = X1 + X2 + · · · + Xr . Aikavälimuuttujan T

jakauma on nimeltään r:n asteen Erlang-jakauma. Koska satunnaismuuttujien Erlang-jakauma

summan odotusarvo on lausekkeen (5.16) mukaisesti sama kuin satunnaismuut-
tujien (Xi) odotusarvojen summa, Erlang-jakauman odotusarvo on

E[T ] = n

θ
. (5.59)

Vastaavasti summan varianssi on lausekkeen 5.17 mukaisesti eksponenttijakau-
tuneiden satunnaismuuttujien (Xi) varianssien summa:

var T = n

θ2
. (5.60)

Erlang-jakauman kertymäfunktio (kuva 5.16) astetta r (r = 1,2, . . . ) voidaan
johtaa Poisson-jakauman avulla:

F(t) = P{T ≤ t}
= P{N(t) ≥ r}

=
∞∑

j=r

(θ t)j

j ! e−θt

= 1−
r−1∑
j=0

(θt)j

j ! e−θt , (t ≥ 0).

(5.61)
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Tiheysfunktio (kuva 5.16) saadaan derivoimalla

f(t) = ∂F(t)

∂t

= θe−θt

r−1∑
j=0

(
(θt)j

j ! −
(θt)j−1

(j − 1)!
)

= θe−θt (θ t)r−1

(r − 1)! , (θ,t ≥ 0).

(5.62)

Jos Erlang-jakauman aste (r) voi saada positiivisia reaaliarvoja, jakaumaa kut-
sutaan gammajakaumaksi. Tällöin kertomafunktio korvataan gammafunktiolla:Gammajakauma

(r − 1)! = �(r).
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Kuva 5.16: Kolmannen asteen Erlang-jakauman tiheysfunktio (vasemmalla) ja kertymä-
funktio (oikealla).

Kuten kuva 5.16 osoittaa, Erlang-jakauman muoto on samankaltainen kuin
empiirisellä aikavälijakaumalla. Huippu ei kuitenkaan ole riittävän terävä.

Oletetaan ajoneuvon seuraavan edessä ajavaa ajoneuvoa siten, että muutokset
aikavälissä ovat satunnainen osa hetkeä aiemmin vallinneesta aikavälistä, ja ai-
kavälin keskiarvo ja varianssi pysyvät vakiona. Tällöin aikavälit noudattavat log-
normaalijakaumaa. Muuttuja T on lognormaalijakautunut, jos ln T on normaa-Lognormaali-

jakauma lijakautunut. Jos normaalijakauman kertymäfunktiota merkitään �(t):llä, niin
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lognormaalijakauman kertymäfunktio on

F(t) = �(ln t) = 1

σ
√

2π

∫ t

0
e
− 1

2

(
ln t−μ

σ

)2

du. (5.63)

Lausekkeessa μ ja σ ovat ln T :n odotusarvo ja varianssi. T :n odotusarvo ja va-
rianssi ovat

E[T ] = eμ+ 1
2 σ 2

var[T ] = e2μ+σ 2
(

eσ 2 − 1
)

.
(5.64)

Kuvassa 5.17 on esitetty lognormaalijakauman tiheysfunktio ja kertymäfunk-
tio. Kuvan jakauman variaatiokertoimen arvoksi on asetettu yksi, eli sama kuin
eksponenttijakaumalla (kuva 5.11). Jakaumien kuvaajat ovat kuitenkin hyvin eri
muotoiset. Lognormaalijakauma mallintaa hyvin lyhyitä aikavälejä suurilla lii-
kennemäärillä. Huippu on terävämpi kuin Erlang-jakaumalla (kuva 5.16). Pienil-
lä liikennemäärillä jakauman muoto ei enää vastaa empiiristä aikavälijakaumaa
(kuva 5.9).
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Kuva 5.17: Lognormaalijakauman tiheysfunktio (vasemmalla) ja kertymäfunktio (oi-
kealla) variaatiokertoimen arvolla yksi.

Lognormaalijakauman on havaittu vastaavan varsin hyvin jonossa ajavien
ajoneuvojen aikavälijakaumaa. Greenberg (1966) on teoreettisestikin osoittanut
lognormaalijakauman ja autonseuraamismallien välisen yhteyden. Pitkien aikavä-
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lien ja siten myös alhaisten liikennemäärien mallintamiseen lognormaalijakauma
ei sovellu. Lisäksi se on matemaattisesti varsin hankalakäyttöinen.

Aikavälitutkimuksissa on havaittu pitkien aikavälien noudattavan eksponent-
tijakaumaa, mutta lyhyet aikavälit poikkeavat siitä merkittävästi. M3-jakaumassa
jonossa ajavien ajoneuvojen aikavälit oletettiin vakioiksi. On myös mahdollista
olettaa jonossa ajaville ajoneuvoille oma todennäköisyysjakauma. Jakaumien rea-
listisuutta voidaan näin merkittävästi lisätä, mutta samalla mallit muuttuvat ma-
temaattisesti varsin monimutkaisiksi. Jakauman valitsemisessa onkin tärkeintä,
että aikavälimalli on tarkoitettuun sovellukseen riittävän tarkka sekä parametrien
estimoinnin ja matemaattisen analyysin kannalta tarpeeksi yksinkertainen.

5.3.7 Liikennevirtojen yhdistäminen

Usein liikenteessä on otettava huomioon useita liikennevirtoja samanaikaisesti.
Esimerkiksi katua ylittävä jalankulkija voi ylittää kadun, kun kaikkien kerralla yli-
tettävien kaistojen liikennevirroissa on samanaikaisesti riittävän pitkä aikaväli tai
alkuaikaväli. Matemaattisen analyysin helpottamiseksi kaistojen liikennevirtoja
tarkastellaan usein ikäänkuin kaikki ajoneuvot olisivat samalla kaistalla. Yhdis-
tettyä liikennevirtaa kutsutaan kutsutaan komponenttivirtojensa superpositioksiSuperpositio

(kuva 5.18).

Aika

Kuva 5.18: Kolmen liikennevirran yhdistäminen eli superpositio (Luttinen 2004).

Yhdistetyn virran liikennemäärä (λ) on luonnollisesti komponenttivirtojen
(λi) liikennemäärien summa. Yhdistetyn virran alkuaikaväli on suurempi kuin y,
jos kaikkien (n) komponenttivirtojen alkuaikavälit, Yi(τ ), ovat suurempia kuin
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y. Yhdistetyn virran alkuaikavälin luotettavuusfunktio on siis

RY (y) =
n∏

i=1

P{Yi(τ ) > y}

=
n∏

i=1

RY,i(y) .

(5.65)

Lausekkeessa RY,i(y) on komponenttivirran i alkuaikavälien luotettavuusfunktio.
Jos edellinen saapunut ajoneuvo kuului komponenttivirtaan j , yhdistetyn vir-

ran aikaväli on suurempi kuin t , jos komponettivirran j aikaväli sekä kaikkien
muiden komponenttivirojen alkuaikavälit ovat suurempia kuin t :

R ( t | j ) = P
{
Tj > t

} n∏
i=1
i �=j

P{Yi(τ ) > t}

= Rj(t)

RY,j (t)

n∏
i=1

RY,i(t) .

(5.66)

Tämä on yhdistetyn liikennevirran aikavälijakauman luotettavuusfunktio ehdol-
la, että edellinen saapunut ajoneuvo kuului komponenttivirtaan j . Lausekkeessa
Rj(t) on komponenttivirran j aikavälijakauman luotettavuusfunktio. Todennä-
köisyys, että yhdistetyn virran ajoneuvo kuuluu komponenttivirtaan j on yhtä
kuin komponenttivirran j osuus yhdistetystä liikennevirrasta, eli

pj = λj∑n
i=1 λi

= λj

λ
. (5.67)

Yhdistetyn liikennevirran aikavälijakauman luotettavuusfunktio saadaan ehdol-
listen aikavälijakaumien luotettavuusfunktioiden painotettuna summana:

R(t) =
n∑

j=1

pjR ( t | j )

=
v∑

j=1

pj P
{
Tj > t

} n∏
i=1
i �=j

P{Yi(τ ) > t}

=
n∑

j=1

pj

Rj (t)

RY,j (t)

n∏
i=1

RY,i(t)

= 1

λ

n∑
j=1

λjRj (t)

RY,j (t)

n∏
i=1

RY,i(t) .

(5.68)
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Esimerkki 5.11 (Poisson-prosessien yhdistäminen)
Tien liikenne jakautuu n kaistalle, joiden kunkin liikennevirta on täysin satunnaista. Mikä
on yhdistetyn liikennevirran aikavälijakauma?
Ratkaisu. Täysin satunnaisessa liikennevirrassa aikavälit noudattavat eksponenttijakau-
maa. Sen alkuaikavälien jakauma on sama kuin aikavälien jakauma (ks. esimerkki 5.8).
Lausekkeen (5.68) perusteella yhdistetyn liikennevirran luotettavuusfunktio on

R(t) = 1

λ

n∑
j=1

λj e−λj t

e−λj t

n∏
i=1

e−λi t = e−
∑n

i=1 λi t .

Tämä on eksponenttijakauma, jonka parametrina on komponenttivirtojen jakaumien pa-
rametrien summa. Satunnaisten liikennevirtojen muodostama yhdistetty virta on siis sa-
tunnainen liikennevirta, jonka liikennemäärä on komponenttivirtojen liikennemäärien
summa. •

5.4 Nopeusjakaumat

5.4.1 Nopeusjakaumien väliset yhteydet

Kuten kappaleessa 2.2.1 selostettiin, erilaiset nopeuksien mittaustavat johtavat
erilaisiin nopeusjakaumiin. Pistenopeus on liikenneyksikön hetkellinen nopeus
mittauspisteessä. Pistenopeusjakauma on näiden hetkellisten nopeuksien jakau-
ma. Keskimääräinen pistenopeus on pistenopeusjakauman odotusarvo. Toinen
hetkellisten nopeuksien jakauma on nopeuksien matkajakauma, joka tarkoittaa
satunnaisella hetkellä tieosuudella olevien ajoneuvojen hetkellisten nopeuksien
jakaumaa. Sen odotusarvo on matkajakauman keskinopeus. Matkanopeudella tar-
koitetaan liikenneyksikön kulkeman matkan pituuden ja matka-ajan osamäärää.
Keskimääräinen matkanopeus on liikenneyksiköiden väylän osalla tarkasteluai-
kana kulkemien matkojen pituuksien summan ja matka-aikojen summan odo-
tusarvojen osamäärä. Kappaleessa 2.2.1 on esitetty, miten mainittuja odotusarvo-
ja voidaan estimoida mittaustulosten avulla.

? Havainnollista esimerkin avulla, mikä ero on nopeuksien odotusarvolla ja arit-
meettisella keskiarvolla?

Oletetaan, että tieosuuden liikennevirran ominaisuudet ovat ajan suhteen sta-
tionaarisia mutta vaihtelevat tieosuuden pituudella. Jaetaan tieosuus tiejaksoihin
siten, että kunkin tiejakson pituudella (xi) liikennevirran ominaisuudet pysyvät
muuttumattomina. Olkoon tiejaksolla i satunnaisella hetkellä sijaitsevien ajoneu-
vojen lukumäärän odotusarvo E[Ni] ja nopeuden odotusarvo v̄i . Todennäköisyys
pi , että ajoneuvo on tiejaksolla i, on pi = E[Ni] /

∑
E[Ni]. MatkajakaumanMatkajakauman

keskinopeus
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keskinopeus eli nopeuksien matkajakauman odotusarvo on näin ollen

v̄m =
∑

piv̄i =
∑

E[Ni] v̄i∑
E[Ni]

=
∑

kixi v̄i∑
kixi

, (5.69)

missä ki = E[Ni] /xi on tiejakson i liikennetiheyden odotusarvo, eli stationaarista
liikennetilannetta vastaava liikennetiheys tiejaksolla i.

Keskimääräisen matkanopeuden määrittämiseksi on laskettava kuljettujen Keskimääräinen
matkanopeusmatkojen pituuksien summan ja matka-aikojen summan odotusarvot. Jos tarkas-

teluaika on τ , tiejaksolla i kertyneen matka-ajan odotusarvo on τ E[Ni]. Kun
tiejaksolla i on keskimäärin E[Ni] ajoneuvoa, jotka kulkevat ajan τ keskimäärin
nopeudella v̄i , tiejaksolla kuljettujen matkojen pituuksien summan odotusarvo on
E[Ni] v̄iτ . Keskimääräinen matkanopeus on siis

v̄ = τ
∑

E[Ni] v̄i

τ
∑

E[Ni]
=

∑
kixi v̄i∑
kixi

, (5.70)

joka on sama kuin matkajakauman keskinopeus (v̄m). Koska tieosuuden keski- v̄ = v̄m

määräinen matkanopeus on yhtä suuri kuin matkajakauman keskinopeus, myös
tiejaksojen keskinopeudet v̄i voivat olla joko tiejaksojen keskimääräisiä matka-
nopeuksia tai tiejaksojen matkajakaumien keskinopeuksia.

Keskimääräinen pistenopeus ja matkajakauman keskinopeus ovat kyseisten
jakaumien odotusarvoja. Keskimääräinen matkanopeus ei kuitenkaan ole mat-
kanopeusjakauman odotusarvo (vrt. kappale 2.2.1), vaan keskimääräisen hitau- v̄ = 1

E[w]
den E[w] käänteisluku, kuten voidaan helposti osoittaa. Oletetaan tarkasteluai-
ka niin pitkäksi (τ → ∞), että niiden ajoneuvojen osuus, jotka kulkevat vain
osan tieosuuden pituudesta, jää häviävän pieneksi. Tällöin kuljetun kokonais-
matkan odotusarvo on tarkasteluajan kuluessa tieosuuden kulkeneiden ajoneu-
vojen lukumäärän odotusarvon E[N ] ja tieosuuden pituuden L tulo. Vastaavasti
kokonaismatka-ajan odotusarvo on ajoneuvojen lukumäärän odotusarvon ja kes-
kimääräisen matka-ajan E[T ] tulo. Keskimääräinen matkanopeus on siten

v̄ = E[N ] L

E[N ] E[T ]
= L

E[T ]
= L

E

[
L

v

] = 1

E

[
1

v

] = 1

E[w]
, (5.71)

jossa E[w] = E[T ] /L. Se vastaa nopeuksien harmonista keskiarvoa.
Oletetaan, että tieosuuden liikennevirran ominaisuudet eivät muutu ajan eivät-

kä etäisyyden funktiona. Jos nopeuksien matkajakauman tiheysfunktio on fm(v),
kuvan 5.4 mukaisesti todennäköisyys, että satunnaisen ajoneuvon nopeus on dif-
ferentiaalisella nopeusvälillä [v, v+dv), on fm(v) dv. Näiden ajoneuvojen tihey-
den odotusarvo on kfm(v) dv.
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Liikennevirran perusyhtälön mukaisesti kyseisellä nopeudella kulkevien ajo-
neuvojen liikennemäärä mittauspisteessä on vkfm(v) dv. Nopeusvälin [v, v+dv)

todennäköisyys on kyseisellä nopeudella mittauspisteen ohittaneiden ajoneuvo-
jen osuus kaikista mittauspisteen ohittaneista ajoneuvoista

fp(v) dv = vkfm(v) dv

k
∫∞

0 vfm(v) dv
= v

v̄m
fm(v) dv. (5.72)

Siis
fp(v) = v

v̄m
fm(v) (5.73)

tai

fm(v) = v̄m

v
fp(v) . (5.74)

Liikennevirran perusyhtälön (q = kv̄m) avulla saadaan

kfm(v) = q

v
fp(v) . (5.75)

Pistenopeuksien odotusarvo on1

v̄p =
∫ ∞

0
vfp(v) dv

= 1

v̄m

∫ ∞
0

v2fm(v) dv

= σ 2
m + v̄2

m

v̄m

= v̄m

(
1+ σ 2

m

v̄2
m

)
,

(5.76)

jossa σ 2
m on nopeuksien matkajakauman varianssi. Matkajakauman keskinopeu-

deksi saadaan yhtälöstä (5.76)

v̄m = v̄p

1+ σ 2
m

v̄2
m

≈ v̄p

(
1− σ 2

m

v̄2
m

)
. (5.77)

Lausekkeesta nähdään, että keskimääräinen pistenopeus on suurempi kuin mat-v̄p ≥ v̄m

kajakauman keskinopeus (ja keskimääräinen matkanopeus). Kaikki kolme kes-
kinopeutta ovat yhtä suuret, jos nopeuksissa ei ole mitään vaihtelua.

1Kun x ∈ R+, niin
∫∞

0 x2f(x) dx = E

[
x2
]
= var(x)+ (E[x])2. Katso lauseke 5.12.
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Jos edelleen approksimoidaan σ 2
m

v̄2
m
≈ σ 2

p

v̄2
p

, saadaan

v̄m ≈ v̄p

(
1− σ 2

p

v̄2
p

)
. (5.78)

Siinä σ 2
p on pistenopeusjakauman varianssi. Koska v̄m = v̄, lauseketta voidaan

soveltaa myös keskimääräiseen matkanopeuteen. Lausekkeen perusteella voidaan
siis likimääräisesti arvioida matkajakauman keskinopeus ja keskimääräinen mat-
kanopeus, kun tieosuuden liikennevirran ominaisuuksissa ei ole merkittävää vaih-
telua ajan eikä etäisyyden suhteen ja tunnetaan keskimääräinen pistenopeus sekä
pistenopeuksien varianssi jossakin tieosuuden pisteessä.

Esimerkki 5.12 (Keskinopeuksien väliset yhteydet)
Määrittele keskimääräinen matkanopeus sivulla 38 esitetyssä esimerkissä käyttäen lause-
ketta 5.78.
Ratkaisu. Kaksi ajoneuvoa kiertää rataa vakionopeuksilla 50 km/h ja 100 km/h. Koska
nopeampi ajoneuvo ohittaa mittauspisteen kaksi kertaa useammin kuin hitaampi ajoneu-
vo, keskimääräinen pistenopeus on ṽp = (50 + 2 × 100)/3 = 83,3 km/h, kuten sivulla
38 esitettiin. (Otoksen keskiarvosta käytetään nyt merkintää ṽp erotuksena pistenopeus-
jakauman odotusarvosta v̄p.) Pistenopeuksien otosvarianssi on

σ̃ 2
p =

(50− 83,3)2 + 2(100− 83,3)2

3
= 555,6.

Keskimääräisen matkanopeuden likiarvo on lausekkeen 5.78 mukaisesti

v̄ ≈ 83,3

(
1− 555,6

83,32

)
= 76,7 km/h,

joka poikkeaa jonkin verran todellisesta arvosta 75 km/h. •
Esimerkissä nopeuksien vaihtelu oli keinotekoisen suuri. Jos pistenopeuksien

variaatiokerroin (keskihajonnan ja odotusarvon suhde) on esimerkiksi 0,15, sen
neliö on 0,0225, jolloin keskimääräisen pistenopeuden ja keskimääräisen matka-
nopeuden ero on runsaat kaksi prosenttia.

5.4.2 Normaalijakauma

Keskinopeuden lisäksi liikennetekniikan sovelluksissa tarvitaan usein tarkempaa
tietoa nopeuksien jakautumisesta. Turvallisuuden kannalta tärkeä tieto on esimer-
kiksi suurten ylinopeuksien osuus. Ohitustarpeen arviointi perustuu kuljettajien
tavoitenopeuksien välisiin eroihin. Ohitustarpeella on tärkeä merkitys niin väy-
län palvelutasolle kuin turvallisuudellekin. Nopeusrajoituksen määrittämisessä
hyödynnetään usein 85 prosentin nopeutta, jonka siis 85 prosenttia ajoneuvoista
alittaa.
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Ajoneuvon nopeuteen vaikuttavat mm. kuljettajan persoonalliset tekijät, ajo-
neuvon ominaisuudet ja liikennetilanne. Kukin niistä on puolestaan lukuisien eri
tekijöiden (satunnaismuuttujien) summa.

Satunnaismuuttujien summiin liittyy yksi tilastomatematiikan tärkeimmistä
tuloksista, keskeinen raja-arvolause. Sen mukaan samalla tavalla jakautuneidenKeskeinen

raja-arvolause satunnaismuuttujien summa lähenee normaalijakaumaa, kun yhteenlaskettavien
lukumäärä (n) kasvaa. Satunnaismuuttujien jakauma voi olla mikä tahansa, mut-
ta jakauman odotusarvon (μ) ja varianssin σ 2 on oltava äärellisiä. Summan odo-
tusarvo on lausekkeen 5.16 mukaisesti nμ ja varianssi lausekkeen 5.17 mukaisesti
nσ 2.

Mitattujen piste- ja matkanopeuksien on useimmiten havaittu noudattavat nor-
maalijakaumaa. Suuri osa ajoneuvoista liikkuu noin liikennevirran keskinopeut-
ta. Mitä suurempi on nopeuden poikkeama keskinopeudesta, sitä pienempi on
kyseisellä nopeudella liikkuvien ajoneuvojen osuus.

?
Mainitse esimerkkejä ilmiöistä, joiden satunnaisvaihtelua voidaan kuvata nor-
maalijakauman avulla. Mistä arvelet kyseisen tilastollisen lainalaisuuden johtu-
van?

Normaalijakauma ei kuitenkaan kuvaa kaikkia nopeusjakau-
mia. Alhaisella liikennetiheydellä korkeatasoisella väylällä hen-
kilöautojen ja raskaiden autojen nopeudet muodostavat selkeästi
omat jakaumansa. Koko liikennevirran piste- ja matkanopeuk-
sien jakaumia voidaan verrata vaikkapa ponien ja elefanttien yh-
distettyyn painojakaumaan, joka on yhdistelmä kahdesta hyvin
erilaisesta normaalijakaumasta. Vastaavasti nopeuksien matkajakauma on hetkel-
linen otos mahdollisesti hyvin poikkeavissa olosuhteissa liikkuvista ajoneuvois-
ta, joten jakauma voi poiketa normaalijakaumasta merkittävästikin. Esimerkik-
si tasaisesta tiejaksosta ja jyrkästä ylämäestä koostuvan tieosuuden nopeuksien
matkajakauma ei ole normaalijakauma vaan yhdistelmä kahdesta erilaisesta no-
peusjakaumasta.

Normaalijakauman tiheysfunktio on

f(x) = 1

σ
√

2π
e−

1
2 (

x−μ
σ )

2

, (5.79)

missä μ on jakauman odotusarvo ja σ on keskihajonta. Normaalijakaumaa

f(x) = 1√
2π

e−
1
2 x2

, (5.80)

jossa μ = 0 ja σ = 1, kutsutaan standardinormaalijakaumaksi. Jos muuttuja x
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on normaalijakautunut odotusarvona μ ja keskihajontana σ , muuttuja z = x−μ

σ

noudattaa standardinormaalijakaumaa.
Normaalijakauman tiheysfunktio (kuva 5.19) on muodoltaan odotusarvon

suhteen symmetrinen kellokäyrä. Jakauman moodi on yhtä suuri kuin odotusarvo,
joten suurin todennäköisyys on lähellä odotusarvoa sijaitsevilla arvoilla. Tiheys-
funktio lähestyy asymptoottisesti nollaa sekä positiivisessa että negatiivisessa
suunnassa.
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Kuva 5.19: Standardinormaalijakauman tiheysfunktio (vasemmalla) ja kertymäfunktio
(oikealla).

Kertymäfunktio

F(x) = 1

σ
√

2π

∫ x

−∞
e
− 1

2

(
y−μ

σ2

)2

dy (5.81)

saadaan integroimalla tiheysfunktio. Sen arvot on ratkaistava numeerisesti. Ny-
kyisin normaalijakauman tiheys- ja kertymäfunktio löytyy tärkeimmistä laskenta-
ja taulukkolaskentaohjelmista sekä tieteellisistä laskimista. Standardinormaalija-
kauman kertymäfunktion

F(x) = 1√
2π

∫ x

−∞
e−

1
2 y2

dy (5.82)

arvot on lisäksi taulukoitu lukemattomiin tilastomatematiikan oppi- ja taulukko-
kirjoihin.

Normaalijakauman kertymäfunktio on venytetyn S-kirjaimen muotoinen käy-
rä (kuva 5.19). Koska F(μ) = 0,5, jakauman mediaani on yhtä suuri kuin kes-
kiarvo. Niinpä sekä jakauman odotusarvo, mediaani että moodi ovat yhtä suuria.
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Odotusarvoa pienemmän (tai vastaavasti suuremman) havainnon todennäköi-
syys on siis 0,5.Vajaat viisi prosenttia havainnoista poikkeaa odotusarvosta enem-
män kuin kahden keskihajonnan verran. Kolmea keskihajontaa suuremman poik-
keaman todennäköisyys on enää 0,3 %. Jos nopeudet ovat normaalijakautuneita,
85-prosentin nopeus on v85 = E[v] + 1,036σv, jossa E[v] on nopeusjakauman
odotusarvo ja σv on jakauman keskihajonta.

Kuvassa 5.20 on esimerkkejä Espoossa mitattujen pistenopeusjakaumien em-
piirisistä kertymäfunktioista. Ne muistuttavat muodoltaan normaalijakauman ker-
tymäfunktiota. Nopeusrajoituksen 40 km/h vaikutus nopeuksiin ei ainakaan näissä
tutkimuspisteissä poikkea merkittävästi 50 km/h rajoituksen vaikutuksesta. Sivul-
la 185 on esitetty pistenopeuksien empiiriset kertymä- ja tiheysfunktiot valtatiellä
4 Vierumäen eteläpuolella (LAM-piste 601) perjantaina 5. 9. 2003. LAM-pisteen
empiiriset jakaumat, etenkin ruuhka-aikana, noudattavat varsin hyvin normaali-
jakaumaa.

Nopeusjakaumat, 1997
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Kuva 5.20: Pistenopeuksien empiirisiä kertymäfunktioita Espoossa vuonna 1997
(Koivisto 1999a).

5.5 Jonoutuminen tieliikenteessä

5.5.1 Liikkuvat jonot ja jonoprosentti

Mikäli ohitukset eivät ole mahdollisia näkemäesteiden tai vastaantulevan liiken-
teen vuoksi, liikennevirrassa alkaa esiintyä jononmuodostusta. Ajoneuvon, jo-
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Nopeusjakaumia valtatiellä 4

Alla olevassa kuvassa on esitetty pistenopeuksien empiiriset kertymäfunktiot (yhtenäi-
set viivat) ja niitä vastaavat normaalijakauman kertymäfunktiot (katkoviivat) ruuhkalii-
kenteessä (harmaa) ja ruuhkattomassa liikenteessä (musta). Ruuhkaliikenteen nopeu-
det ovat ajalta klo 16–20. Ruuhkattoman liikenteen nopeudet ovat aamuliikenteestä (klo
6.00–10.00) ja iltaliikenteestä (klo 20.30–22.00).
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Ruuhkattoman liikenteen pistenopeuksien keskiarvo, keskihajonta ja variaatiokerroin
ovat 96,2 km/h, 10,9 km/h ja 0,11. Ruuhkaliikenteessä pistenopeuksien keskiarvo on
56,3 km/h ja keskihajonta 8,5 km/h, jolloin variaatiokertoimeksi tulee 0,15. Liikenteen
ruuhkautumisesta johtuvat häiriöt lisäävät nopeuksien hajontaa.

Kummatkin empiiriset kertymäfunktiot noudattavat varsin hyvin normaalijakaumaa.
Ruuhkaliikenteen nopeuksien empiirinen tiheysjakauma (pylväsdiagrammi alla) seu-
raa aineistoon sovitetun normaalijakauman (yhtenäinen käyrä) kellomaista muotoa.
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Katkoviivalla on osoitettu pistenopeuksien perusteella estimoitu nopeuksien matkaja-
kauman tiheysfunktio. Se on laskettu pistenopeuksien normaalijakaumasta lausekkei-
den 5.74 ja 5.78 avulla. Matkajakauman keskinopeus on noin 55 km/h.
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ka seuraa edellä kulkevaa hitaampaa ajoneuvoa, katsotaan olevan jonossa. Jo-
nokriteerinä käytetään tavallisesti peräkkäisten ajoneuvojen aika- (< 3 . . . 5 s)
ja nopeuseroja (< 15 km/h), joihin perustuen määritetään jonoprosentti, eli jo-Jonoprosentti

nokriteerin täyttävien ajoneuvojen prosentuaalinen osuus liikennevirran kaikista
ajoneuvoista.

Jos jonokriteerinä on vain aikaväli, voidaan tarkastella myös ns. jonoastettaJonoaste

(kuva 5.21). Vaikka ohitukset olisivat aina mahdollisia, esiintyy täysin satunnai-
sessakin liikennevirrassa (Poisson-prosessissa) eksponenttijakauman osoittama
osuus jonokriteeriä lyhyempiä aikavälejä. Jonoaste on havaitun jonoprosentin ja
liikennemäärältään saman, satunnaisen liikennevirran jonoprosentin suhde. Suu-
rilla liikennemäärillä sekä todellisen liikenteen että satunnaisen liikennevirran
mukainen jonoprosentti lähenee yhtä, jolloin myös niiden osamäärä eli jonoas-
te lähenee yhtä. Koska jonoutumisen lisääntyessä jonoaste alenee, se ei sovellu
liikennevirran laadulliseksi mittariksi.
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Kuva 5.21: Jonoprosentti (vasemmalla) kolmen sekunnin aikavälikriteerillä korkealuok-
kaisella kaksikaistaisella tiellä ja satunnaisessa liikennevirrassa sekä jonoaste (oikealla).



5.5 Jonoutuminen tieliikenteessä 187

5.5.2 Jonon keskipituus

Jos jonokriteerinä käytetään tiettyä aikaväliä ja peräkkäiset aikavälit ovat toi-
sistaan riippumattomia (uusiutumisprosessi), jononpituus noudattaa geometrista
jakaumaa (ks. esimerkki 5.5 sivulla 163). Jos p:llä merkitään todennäköisyyttä,
että kahden peräkkäisen ajoneuvon aikaväli on pienempi kuin jonokriteeri, eri
mittaisille jonoille saadaan taulukon 5.1 mukaiset todennäköisyydet.

Taulukko 5.1: Jononpituuksien todennäköisyyksiä.

Jonon Ajoneuvoryhmän Tapahtuman
pituus (Nq) koko (Ng) todennäköisyys

0 1 1− p

1 2 (1− p)p

2 3 (1− p)p2

...
...

...

n n+ 1 (1− p)pn

Ajoneuvoryhmällä tarkoitetaan vapaata, ei jonossa olevaa ajoneuvoa sekä sitä
seuraavia, jonokriteerin täyttäviä ajoneuvoja. Ajoneuvoryhmän keskipituus on
lausekkeen 5.38 (sivulla 162) mukaisesti

E
[
Ng

] = 1

1− p
. (5.83)

Tässä määritelmässä ovat mukana myös yksin ajavat ajoneuvot (jononpituus nol-
la), eli pituuteen on laskettu myös ajoneuvoryhmän ensimmäinen ajoneuvo, jonka
aikaväli edellä ajavaan on suurempi kuin jonokriteeri. Jos näitä ajoneuvoja ei las-
keta kuuluvaksi jonoon, keskimääräiseksi jononpituudeksi saadaan lausekkeen
5.41 (sivulla 164) mukaisesti

E
[
Np

] = E
[
Ng

]− 1 = p

1− p
. (5.84)

Tässä määritelmässä nollan pituiset jonot ovat yhä mukana. Jos nekin poistetaan,
keskimääräinen jononpituus on jononpituuden Np ehdollinen odotusarvo (katso
sivu 142), kun Np > 0. Siten

E[N ] = E
[
Np | Np > 0

] = E
[
Np

]
1− P

{
Np = 0

} = E
[
Np

]
p
= 1

1− p
. (5.85)

Tulos on sama kuin ajoneuvoryhmien (jono plus sen johtaja) keskimääräinen pi-
tuus. Tämä johtuu geometrisen jakauman muistamattomuus- eli Markovin omi-
naisuudesta. Ajoneuvon perässä jonossa olevien ajoneuvojen odotusarvo ei riipu
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siitä ovatko kyseinen ajoneuvo tai sen edessä olevat ajoneuvot jonossa. Pituudet
E
[
Np

]
ja E[N ] eroavat siten, että p:n lähestyessä nollaa myös E

[
Nq

]
lähestyy

nollaa, mutta E[N ] lähestyy yhtä (ei yhtä ajoneuvoa lyhyempiä jonoja).

5.5.3 Jonoprosentin ja jonon keskipituuden välinen yhteys

Jonossa ajavien ajoneuvojen osuus (jonoprosentti) on siis 100p. Eksponenttija-
kautuneilla aikaväleillä saadaan

p = 1− e−λk (5.86a)

E[N ] = 1

1− p
= 1

1− (
1− e−λk

) = eλk (5.86b)

Yhtälöissä k on jonokriteeri, eli maksimiaikaväli (s), jolloin ajoneuvon katsotaan
vielä olevan jonossa, ja λ on liikennemäärä (ajon/s). Jonojen ulkopuolella olevien
(vapaiden) ajoneuvojen osuus on

φ = 1− p = e−λk. (5.87)

Yleisesti ottaen

E[N ] = 1

1− p
= 1

φ
. (5.88)

5.5.4 Mittauksia liikennemäärän yhteydestä jonoprosenttiin

Teknillisessä korkeakoulussa on tutkittu jonoprosentin ja liikennemäärän välistä
yhteyttä. Jonokriteerinä käytettiin viiden sekunnin aikaväliä. Jonoajoneuvot ajoi-
vat luonnollisesti hitaammin kuin vapaat ajoneuvot. Keskimääräinen nopeusero
oli 1,7–5,2 km/h koko ajoradan osalta ja 0,9–4,6 km/h ruuhkasuuntaan. Ruuh-
kasuuntaan vapaiden ajoneuvojen keskinopeus laski 1,4–8,4 km/h ja jonoajo-
neuvojen 3,7–9,5 km/h liikennemäärän kasvaessa 1 000 ajon/h. Raskaiden ajo-
neuvojen osuus jonon johtajista oli selvästi suurempi kuin niiden osuus kaikista
ajoneuvoista.

Havaitut jonoprosentit olivat vähintään 20. Suunnan liikennemäärällä 200
ajon/h jonoprosentit olivat 35–50, liikennemäärällä 500 ajon/h 55–70, liikenne-
määrällä 1 000 ajon/h 80–85 ja liikennemäärällä 1 500 ajon/h yli 90.

Jonojen keskipituus oli yleensä alle 10 ajoneuvoa ja suurin osa jonoista oli
yhden tai kahden ajoneuvon pituisia. Suunnan liikennemäärällä 500 ajon/h jono-
jen keskipituudet olivat 2,5–4,0 ajoneuvoa, liikennemäärällä 1 000 ajon/h 5,5–9,0
ajoneuvoa ja liikennemäärällä 1 500 ajon/h 12–18 ajoneuvoa. Suunnan jonopro-
sentilla 50 jonon keskipituus oli vähän yli 2 ajoneuvoa ja jonoprosentilla 80 noin
5,5 ajoneuvoa. Kuvassa 5.22 on esitetty liikennemäärän, jonoprosentin ja jonon
keskipituuden välinen yhteys kaksikaistaisella tiellä.
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Kuva 5.22: Liikennemäärän, jonoprosentin ja jonon keskipituuden väliset riippuvaisuu-
det kaksikaistaisilla teillä (Enberg 1988).

5.6 Ohitukset

5.6.1 Ohituksiin liittyvät peruskäsitteet

Kun liikennevirran ajoneuvojen nopeudet vaihtelevat, nopeammat ajoneuvot saa-
vuttavat hitaampia, mistä seuraa ohitustarve. Ohituksia voidaan tarkastella koko
liikennevirran tai yksittäisen ajoneuvon kannalta. Liikennevirran ohitustiheys tar- Ohitustiheys

koittaa tieosuudella tarkasteluaikana tapahtuneiden ohitusten lukumäärää aika- ja
pituusyksikköä kohden. Yksikkönä on yleensä ohitusten määrä tuntia ja kilomet-
riä kohden. Ajoneuvon ohitustiheys on yksittäisen tai keskimääräisen ajoneuvon
ohittamien ajoneuvojen määrä aika- tai pituusyksikköä, yleensä tuntia tai kilo-
metriä, kohden.

Aktiivinen ohitus on ohitustapahtuma ohittajan ja passiivinen ohitus ohitetta- Aktiivinen ja
passiivinen
ohitus

van kannalta. Aktiivisessa ohituksessa ajoneuvo siirtyy toisen ajoneuvon edelle ja
passiivisessa ohituksessa toinen ajoneuvo siirtyy tarkasteltavan ajoneuvon edel-
le. Jokainen ohitus on yhden ajoneuvon kannalta aktiivinen ja toisen kannalta
passiivinen, joten aktiivisia ja passiivisia ohituksia tapahtuu yhtä paljon.
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5.6.2 Ajoneuvon ohitustarve

Aika

t

Etäisyys
ut

ut (v − u)t

vt

Ajoneuvon ohitustarve tarkoittaa yksittäisen
ajoneuvon keskimääräistä ohitustiheyttä sil-
loin, kun ajoneuvo ohittaa hitaammat ajoneu-
vot viipeettä. Tarkastellaan liikennevirtaa, joka
koostuu kahdesta vakionopeudella liikkuvasta
osavirrasta. Hitaamman osavirran nopeus on u

ja tiheys ku. Nopeamman osavirran nopeus on
v ja tiheys kv. Ohitus tapahtuu aina viipeettä.
Ohitus katsotaan tapahtuneeksi, kun nopeam-
man ajoneuvon vastinpiste on siirtynyt hitaam-
man ajoneuvon vastinpisteen edelle. Aikana t nopea ajoneuvo kulkee (v − u)t

pitemmän etäisyyden kuin hidas ajoneuvo. Hitaiden ajoneuvojen lukumäärä tällä
matkalla on ku(v− u)t . Nopean ajoneuvon ohitustiheys (ohitusta aikayksikössä)
on

rv,u = ku(v − u). (5.89)

Olkoon koko liikennevirran tiheys k ja nopeuksien matkajakauman tiheys-
funktio f(u). Tarkastellaan differentiaalista nopeusluokkaa (u, u+ du). Lausek-
keen (5.7) mukaisesti kyseiseen nopeusluokkaan kuuluvien ajoneuvojen osuus
on pu = f(u) du ja liikennetiheys

ku = kpu = kf(u) du. (5.90)

Niinpä nopeudella v liikkuvan ajoneuvon aktiivisten ohitusten määrä suhteessa
differentiaaliseen nopeusluokkaan (u, u+ du) kuuluviin ajoneuvoihin on

ra(v,u) = ku(v − u) = k(v − u)f(u) du. (5.91)

Ajoneuvon aktiivisten ohitusten tiheys saadaan integroimalla ohitettavan ajoneu-
von nopeus kaikkien ohittavan ajoneuvon nopeutta alhaisempien nopeuksien yli.
Tällöin saadaan

ra(v) = k

∫ v

0
(v − u)f(u) du. (5.92)

Vastaavasti ajoneuvon passiivisten ohitusten tiheys on

rp(v) = k

∫ ∞
v

(u− v)f(u) du. (5.93)
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Nopeudella v liikkuvan ajoneuvon aktiivisten ja passiivisten ohitustapahtumien
summa on

r(v) = ra(v)+ rp(v)

= k

∫ v

0
(v − u)f(u) du+ k

∫ ∞
v

(u− v)f(u) du

= k

(
v

∫ v

0
f(u) du−

∫ v

0
uf(u) du+

∫ ∞
v

uf(u) du− v

∫ ∞
v

f(u) du

)

= k

(
vF(v)−

∫ v

0
uf(u) du+

∫ ∞
v

uf(u) du− v [1− F(v)]

)

= k

(
2vF(v)− v −

∫ v

0
uf(u) du+

∫ ∞
v

uf(u) du

)
.

(5.94)

Ohitustapahtumien minimi saavutetaan, kun

∂r(v)

∂v
= k [2F(v)+ 2vf(v)− 1− vf(v)− vf(v)]

= k [2F(v)− 1] = 0,

(5.95)

eli silloin, kun ajoneuvon nopeus vastaa nopeuksien matkajakauman mediaania(
F(v) = 1

2

)
.

Aktiivisten ja passiivisten ohitusten erotus on

ra(v)− rp(v) = k

∫ v

0
(v − u)f (u) du− k

∫ ∞
v

(u− v)f (u) du

= k

∫ v

0
(v − u)f (u) du+ k

∫ ∞
v

(v − u)f (u) du

= k

∫ ∞
0

(v − u)f (u) du

= kv

∫ ∞
0

f (u) du− k

∫ ∞
0

uf (u) du

= k(v − v̄s).

(5.96)

Ajoneuvon aktiivisten ja passiivisten ohitusten erotus on siten suoraan verrannol-
linen liikennetiheyteen ja ajoneuvon nopeuden poikkeamaan liikennevirran kes-
kinopeudesta. Kun ajoneuvo liikkuu liikennevirran keskinopeudella, aktiivisia ja
passiivisia ohituksia tapahtuu yhtä paljon. Vastaavasti, jos kuljettaja pyrkii aja-
maan liikennevirran keskinopeutta, hänen täytyy ohittaa yhtä monta kertaa kuin
tulee ohitetuksi.
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5.6.3 Liikennevirran ohitustarve

Liikennevirran ohitustarpeella tarkoitetaan liikennevirran ohitustiheyttä (ohitus-
ten määrää pituus- ja aikayksikköä kohden), kun kaikki ajoneuvot ohittavat hi-
taammat ajoneuvot viipeettä eli kulkevat koko ajan tavoitenopeuttaan. Ohittavien
ajoneuvojen differentiaaliseen nopeusluokkaan [v, dv) kuuluvien ajoneuvojen lii-
kennetiheys on

kv = kf(v) dv. (5.97)

Koko liikennevirran aktiivisten ohitusten tiheys saadaan kertomalla nopeutta v

ajavan ajoneuvon ohitustiheys, ra(v), vastaavalla liikennetiheydellä (kv) ja in-
tegroimalla kaikkien nopeuksien yli:

Ra = k

∫ ∞
0

ra(v)f(v) dv = k2
∫ ∞

0

∫ v

0
(v − u)f(u) f(v) du dv. (5.98)

Ohitustiheys voidaan laskea myös passiivisten ohitusten (ohitettavien) näkökul-
masta:

Rp = k2
∫ ∞

0

∫ ∞
u

(v − u)f(u) f(v) dv du. (5.99)

Liikennevirran ohitustarve, eli ohitustiheys kun kaikki ohitukset tehdään viipeettä,
on R = Ra = Rp.

Lausekkeiden kaksoisintegraali on positiivisten nopeuserojen keskiarvo. Kos-
ka nopeudet u ja v ovat samasta jakaumasta, positiivisten ja negatiivisten nopeuse-
rojen keskiarvojen itseisarvot ovat yhtä suuret. Näin ollen kaksoisintegraalien arvo
on puolet nk. Ginin keskipoikkeamasta

γ (v) =
∫ ∞

0

∫ ∞
0
|v − u| f(u) f(v) du dv. (5.100)

Ohitustiheys voidaan siten ilmaista nopeuksien keskipoikkeaman avulla ja liiken-
nevirran perusyhtälöä soveltaen myös liikennemäärän funktiona:

R = k2γ (v)

2
= q2γ (v)

2v̄2
m

. (5.101)

Lausekkeessa q on tiheyttä k vastaava liikennemäärä, kun kaikki ajoneuvot ajavat
tavoitenopeuttaan, eli liikennevirran matkajakauman keskinopeus vastaa vapaa-
ta nopeutta v̄v. Kun tavoitenopeuksien matkajakauma seuraa normaalijakaumaa
keskihajonnalla σm, keskipoikkeama on γ (v) = 2σmπ−1/2. Ohitustiheys on siten:

R = k2γ (v)

2
= k2σm√

π
≈ 0.564k2σm = 0.564

q2σm

v̄2
v

. (5.102)
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Tätä alunperin Wardropin (1952) esittämää lauseketta käytetään usein ohitustar- Wardropin lause

peen kuvaajana.
Kun liikennemäärä ja nopeuksien hajonta kasvavat, kasvaa myös ohitusti-

heys. Jos ohittaminen tapahtuu viipeettä ja kaikki ajoneuvot ajavat tavoitenopeut-
taan liikennetiheydestä riippumatta, ohitustiheys kasvaa suhteessa liikennemää-
rän neliöön. Tulos vastaa intuitiivista päättelyä: Jos liikennemäärä kaksinkertais-
tuu, nopeiden ajoneuvojen tulee ohittaa kaksinkertainen määrä hitaita ajoneuvoja.
Kun myös ohittavien ajoneuvojen määrä kaksinkertaistuu, ohitustiheys nelinker-
taistuu. Toisaalta, tietyllä liikennemäärällä ohitustarve on suoraan verrannollinen
tavoitenopeuksien keskihajontaan ja kääntäen verrannollinen tavoitenopeuksien
keskiarvon neliöön (kuva 5.23).
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Kuva 5.23: Tavoitenopeuksien keskiarvon ja keskihajonnan muutoksen vaikutus ohitus-
tarpeeseen (Tuovinen & Enberg 2001a). Käyrän vasemmalla puolella ohitustarve kasvaa
ja oikealla puolella pienenee.

Lausekkeet (5.98) ja (5.102) kuvaavat tilannetta, jossa ohitus tapahtuu viipeet-
tä. Samanaikaisesti voi tapahtua useita ohituksia jopa samassa paikassa. Todelli-
suudessa ohituksissa esiintyy ihanteellisissakin oloissa viipeitä ja osa kuljettajista
tyytyy seuraamaan edellä ajavaa, jolla on vain hieman alhaisempi tavoitenopeus.
Lauseke (5.102) voidaankin tulkita ohitustarpeen ylärajaksi.

Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa on tutkittu ohitusten määriä
muutettaessa kaksikaistainen tie kolmikaistaiseksi tieksi (kuva 5.24), jolla ohitus-
kaistat vuorottelevat kumpaankin suuntaan. Ohitusten määrä kasvoi huomattavas-
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ti. Kasvu oli koko 22 kilometrin tutkimusalueella 20–40 prosenttia. Viikonlopun
ruuhkahuipun aikana ohitusten määrä yli kaksinkertaistui. Ohituskaista-alueiden
ulkopuolella ohitusten määrä kuitenkin laski. Laskun suuruus oli 30–35 prosent-
tia viikonlopun ruuhkahuipun aikana. Ohitusten määrän kasvu tapahtui siis luon-
nollisesti alueilla, joilla ohittaminen on sallittua. Näin ollen eri kohteiden keski-
määräisten ohitusmääriä vertailu edellyttää, että tiedetään ohituskieltojen osuus
kummassakin kohteessa.

Kuva 5.24: Ohitusten määrä (kaistaa ja tuntia kohti) suunnan liikennemäärän (ajon/h)
funktiona kaksi- ja kolmikaistaisilla teillä (Enberg & Pursula 1997).

5.6.4 Jonojen ja ohitusten yhteys

Jonoissa olevien ajoneuvojen osuus ja tehtyjen ohitusten määrä ovat seurausta
ohitustarpeesta ja -mahdollisuuksista liikennevirrassa. Ohitustarve voidaan las-
kea joko yksittäiselle ajoneuvolle tai koko liikennevirralle yhteensä nopeuksien
matkajakauman ja liikennemäärän avulla, kuten edellä esitettiin.

Ohittaminen on mahdollista, kun sitä ei ole kielletty ja vastakkaisen suunnanOhitusmahdolli-
suus kaistalla on ohittamiseen riittävä aikaväli, jonka kuljettaja näkee. Ohitusmahdol-

lisuuksien määrän estimaatit perustuvat vastaantulevan liikenteen aikavälijakau-
maan ja ohituksiin tarvittaviin aikoihin. Joissakin malleissa otetaan huomioon
myös tien geometrian vaikutus.

Simulointitutkimuksen avulla (kuva 5.25) on arvioitu, että ohitustarpeen ol-
lessa yhtä suuri kuin ohitusmahdollisuuksien määrä, tarvitusta ohitusten määräs-
tä suoritetaan 80 prosenttia ja jonoprosentti on 80. Kun ohitusmahdollisuuksien
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määrä on kolminkertainen ohitustarpeeseen nähden, kaikki tarvittavat ohituksen
voidaan tehdä ja jonoprosentti on 33.
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Kuva 5.25: Jonoprosentti ja ohitusten määrä ohitustarpeen funktiona (Kallberg 1980).

Kun liikennemäärä kasvaa tai tien geometria huononee, ohitustarve kasvaa
ja ohitusmahdollisuuksien määrä vähenee. Kun kasvava osuus ohitustarpeesta
jää täyttymättä, keskinopeus laskee. Ohitustiheydellä onkin selkeä yhteys no-
peusjakauman sekä ja tie- ja liikenneolosuhteiden kanssa. Kuvassa 5.26 on esi-
tetty liikennevirran ohitustarve ja ohitustiheys liikennemäärän funktiona. Keski-
nopeus on 70 km/h ja nopeuksien keskihajonta 10 km/h. Vilkkaamman suunnan
osuus liikenteestä on 2/3. Toteutuneen ohitustiheyden ja ohitustarpeen suhteek-
si on oletettu P = 0.903 − 0.000467q, jossa q on tien kokonaisliikennemäärä
(Normann 1942). Kuvaajien mittakaava muuttuu nopeusjakauman keskiarvon ja
keskihajonnan sekä liikenteen suuntajakauman muuttuessa. Toteutuneen ohitus-
tiheyden ja ohitustarpeen suhde riippuu luonnollisesti paikallisista olosuhteista.
Kuvaajien perusmuoto pysyy kuitenkin samana.

5.7 Jonoteoria liikennetekniikassa

5.7.1 Jonoteorian peruskäsitteet

Odottaminen ja jonottaminen kuuluvat liikenteeseen. Liikennevaloissa odotam-
me vihreää opastinkuvaa, valo-ohjauksettomassa liittymässä riittävän pitkää pää-
suunnan aikaväliä, tienvarsihaastattelussa kyselyn päättymistä, pysäköintialueel-
la vapautuvaa autopaikkaa. Yksi tai useampi liikenneyksikkö odottaa suotuisaa
tapahtumaa muiden jonottaessa omaa vuoroaan. Joskus jonottamiselle on tilaa
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Kuva 5.26: Koko liikennevirran ja yksittäisen ajoneuvon ohitustarve ja toteutunut ohi-
tustiheys Normannin (1942) ja Wardropin (1952) tutkimusten mukaan (Luttinen 2001).

vähän tai ei ollenkaan. Järjestelmän toimivuuden keskeisiä mittareita ovat asiak-
kaiden odotusaika ja järjestelmän käyttösuhde. Pitkät odotusajat aiheuttavat kus-
tannuksia palvelun käyttäjille, alhainen käyttösuhde taas on kustannustekijä pal-
velun tarjoajalle.

”Odotusjärjestelmien” matemaattisen analyysin kehitys alkoi noin sata vuot-
ta sitten A. K. Erlangin puhelinliikennettä koskevista tutkimuksista. Sittemmin
jonoteoriasta on kehittynyt merkittävä matematiikan haara.

Jonoteoriassa tarkastellaan yhden tai useamman palvelupisteen kautta kulke-
van liikenteen todennäköistä tilaa ajan funktiona, kun liikenne ja palvelun kesto
noudattavat jotain satunnaisjakaumaa.Asiakkaiden ja palvelupisteiden muodosta-
maa kokonaisuutta kutsutaan jonojärjestelmäksi (queueing system). Kuvan 5.27Jonojärjestelmä

mukaisesti jonojärjestelmä sisältää seuraavat vaiheet:

1. Asiakas saapuu järjestelmään.

2. Jos kaikki palvelupisteet ovat varattuja, asiakas liittyy jonoon odottamaan
vuoroaan. Jos jonolle varattu tila on täynnä, asiakas poistuu järjestelmästä
tulematta palvelluksi.

3. Asiakkaat siirtyvät jonosta palvelupisteisiin käytössä olevan palveluperi-
aatteen mukaisesti.
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4. Asiakas saa palvelun.

5. Tultuaan palvelluksi asiakas poistuu järjestelmästä.

Järjestelmä

m kpl

Palvelupisteet

12��K

Jono

Saapuvat asiakkaat Palvellut asiakkaat

Ilman palvelua
poistuvat asiakkaat

Palveltavan
asiakkaan valinta

Kuva 5.27: Jonojärjestelmä.

Asiakkaan jonossa käyttämää aikaa kutsutaan odotusajaksi. Koko jonojärjes- Odotusaika

telmässä kulunut aika on viipymä. Jonojärjestelmä on määritelty, kun tunnetaan Viipymä

saapumisprosessi (aikavälijakauma), palveluprosessi (yhden asiakkaan palvelun
vaatiman ajan jakauma), palvelupisteiden lukumäärä, estojärjestelmä (esim. jo-
nolle varattu tila) ja palveluperiaate (palvelu saapumisjärjestyksessä, etuoikeute-
tut asiakkaat tms.).

Saapumisprosessi ja palveluprosessi ovat joko deterministisiä tai noudattavat
jotakin satunnaisjakaumaa. Yleisimmin käytettyjä jakaumia ovat:

• säännöllinen jakauma D, jossa saapumisaikaväli tai palveluaika ovat va-
kiopituisia

• satunnainen jakauma M, jossa saapumisaikaväli tai palveluaika noudattavat
eksponenttijakaumaa (saapuvan liikenteen määrä on Poisson-jakautunut)

• yleinen jakauma G, jossa saapumisaikaväli tai palveluaika voivat noudattaa
mitä hyvänsä jakaumaa.

Jonomallien luokittelussa käytetään yleisesti Kendallin (1953) kehittämää mer- Kendallin
merkintäkintää A/S/m/K . Siinä A tarkoittaa saapumisprosessia, S palveluprosessia, m pal-

velupisteiden lukumäärää ja K systeemipaikkojen lukumäärää eli suurinta asia-
kasmäärää, joka yhdellä hetkellä voi olla jonossa ja palvelupisteissä. K:n ole-
tusarvo on ääretön. Jos K = m, asiakaat eivät voi jäädä odottamaan palvelua. Esi-
merkiksi M/M/1-jono tarkoittaa palvelujärjestelmää, jossa saapuvien asiakkaiden
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lukumäärä on Poisson-jakautunut, palveluaikavälit noudattavat eksponenttijakau-
maa, palvelupisteiden lukumäärä on yksi eikä jonottavien asiakkaiden määrää ole
rajoitettu (K = ∞).

? Miten jonoteoreettinen jonojärjestelmä poikkeaa jonojärjestelmistä valo-
ohjauksisessa ja valo-ohjauksettomassa liittymässä?

5.7.2 Yleisiä riippuvaisuuksia

Aikayksikössä järjestelmään saapuvaa keskimääräistä liikennemäärää kutsutaan
järjestelmän saapumisintensiteetiksi (λ). Sen käänteisluku (1/λ) on keskimääräi-Saapumisinten-

siteetti nen saapumisaikaväli (T ). Vastaavasti keskimääräisen palveluajan (S) kääntei-
sarvo on palvelupisteen palveluintensiteetti (μ). Kaikkien palvelupisteiden palve-Palveluintensi-

teetti luaikajakauma oletetaan samanlaiseksi. Jos järjestelmässä on m palvelupistettä,
järjestelmän palveluintensiteetti on mμ. Saapumisintensiteetin ja palvelupisteen
palveluintensiteetin suhde

r ≡ λ

μ
= λS (5.103)

on järjestelmän tarjottu kuorma (offered load), eli aikayksikössä saapuva työyk-Tarjottu kuorma

sikkömäärä, kun työn yksikkönä on keskimääräinen palveluaika.
Jos esimerkiksi rajallisen odotustilan johdosta osa (λb) saapuvista asiakkais-

ta hylätään, järjestelmän välittämä liikennevirta on λc = λ − λb. Järjestelmän
välittämä kuorma (carried load), eli käsiteltävä työmäärä aikayksikössä, on sitenVälitetty kuorma

rc ≡ λc

μ
= λcS. (5.104)

Yhden palvelupisteen välittämää kuormaa

ρ ≡ rc

m
= λc

mμ
(5.105)

kutsutaan käyttösuhteeksi (utilization factor).Käyttösuhde

Kun järjestelmä ei hylkää asiakkaita, λc = λ ja ρ = r/m. Tällöin jonon pit-
kän ajan käyttäytyminen riippuu käyttösuhteen arvosta. Jos saapumisintensiteetti
on pienempi kuin järjestelmän palveluintensiteetti eli ρ < 1, jonojärjestelmä
kykenee suoriutumaan saapuvasta liikenteestä, ja toiminnan lainalaisuudet voi-
daan hallita. Jos ρ > 1, järjestelmä on ylikuormittunut, ja muodostuu jatkuvasti
kasvava jono.

Asiakas on jonossa silloin, kun hän odottaa palvelua, ja järjestelmässä silloin,
kun hän on joko jonossa tai palveltavana. Keskimääräinen viipymä järjestelmäs-
sä WS on siis keskimääräisen odotusajan WQ ja keskimääräisen palveluajan S
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summa. Koska S = 1/μ, saadaan

WS = WQ + S = WQ + 1

μ
. (5.106)

Vastaavasti järjestelmässä keskimäärin olevien asiakkaiden määrä (N ) on odot-
tavien (NQ) ja palveltavien (Np) asiakasmäärien odotusarvojen summa.

Eräs tärkeimmistä yleispätevistä jonoteorian tuloksista on nk. Littlen lauseke Littlen lauseke

(Little 1961). Sen mukaan keskimääräinen asiakkaiden määrä järjestelmässä on
järjestelmän välittämän liikennevirran ja keskimääräisen viipymän tulo

NS = λcWS. (5.107)

Lauseketta voidaan havainnollistaa kuvan 5.28 mukaisella kiirejaksolla, joka tar-
koittaa yhtenäistä ajanjaksoa, jolloin järjestelmässä on asiakkaita.

NS(t)

t0

1

2

3

A1
τ1

A2
τ2

D1
τ3

A3
τ4

A4
τ5

D2
τ6

D3
τ7

D4
τ8

Kuva 5.28: Asiakkaiden lukumäärä järjestelmässä kiirejakson aikana.

Merkitään järjestelmään saapumisaikoja (Ai) ja palvelusta poistumisaikoja
(Di) juoksevasti τj :llä sekä kutakin tapahtumaa edeltävää asiakkaiden lukumää-
rää nj :llä. Järjestelmän mahdollisesti hylkäämiä asiakkaita ei oteta huomioon.
Tällöin kiirejakson keskimääräinen asiakasmäärä järjestelmässä on asiakasmää-
rän ajalla painotettu keskiarvo, eli

n̄ = 1

τk − τ1

k∑
j=2

nj

(
τj − τj−1

)
= Z

τ
,

(5.108)
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jossa k on tapahtumien määrä kiirejakson aikana, Z on kuvion pinta-ala ja
τ = τk − τ1 on kiirejakson pituus. Kunkin tapahtuman välillä kertyvä viipymä
on asiakkaiden lukumäärän ja tapahtumien välisen ajan tulo, eli kuvan katkovii-
voin rajatun nelikulmion pinta-ala. Keskimääräinen viipymä on kokonaisviipymä
jaettuna kiirejakson aikana saapuneiden (ja palveltujen) asiakkaiden lukumäärällä
A(τ), eli

w̄ = 1

A(τ)

k∑
j=2

nj

(
τj − τj−1

)
= Z

A(τ)
.

(5.109)

Näin ollen Z = n̄τ = w̄A(τ), eli n̄ = w̄A(τ)/τ . Tarkasteltaessa kiirejaksoja
pitkän ajan (τ → ∞) kuluessa n̄ → NS, w̄ → WS ja A(τ)/τ → λc, eli
saadaan tulokseksi Littlen lause. Jonottavien asiakkaiden osalta Littlen lauseke
saa muodon

NQ = λcWQ. (5.110)

Tällöin kuvan 5.28 tulkitaan esittävän jonossa olevia asiakkaita.
Littlen lausekkeen (lausekkeet 5.107 ja 5.110) sekä lausekkeen 5.106 avulla

havaitaan, että palveltavien asiakkaiden määrän odotusarvo satunnaisella hetkellä
on

Np = NS −NQ = λc(W −WQ) = λc

μ
= rc, (5.111)

eli tarjottu kuorma. Järjestelmässä ja jonossa olevien asiakasmäärien välinen yh-
teys on

NS = NQ + rc. (5.112)

Yhden palvelupisteen asiakkaiden määrän odotusarvoksi, eli palvelupisteen kii-
reisyyden todennäköisyydeksi saadaan pb = rc/m = ρ. Todennäköisyys, ettäKiireen

todennäköisyys palvelupiste on vapaa on luonnollisesti p0 = 1 − ρ. Jos ρ > 1, palvelupiste on
jatkuvasti kiireinen eikä tasapainotilannetta saavuteta.

?
Annat jonoteorian hallitsevalle opiskelijalle tehtäväksi mitoittaa pysäköintialu-
eella tarvittava autopaikkamäärä. Mitä annat hänelle lähtötiedoksi ja mitä tulok-
sia tarvitset päätöksenteon pohjaksi?

5.7.3 Yhden palvelupisteen jonojärjestelmät

M/M/1-jonossa sekä saapumisaikavälit että palveluajat noudattavat eksponentti-
jakaumaa. Järjestelmässä on yksi palvelupiste, eikä asiakkaita poistu ennen pal-
velua. Siten järjestelmän välittämä kuorma on yhtä suuri kuin palvelupisteen
käyttösuhde (rc = ρ).
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Olkoon pn(t) ≡ P{N(t) = n} todennäköisyys sille, että järjestelmässä on n

asiakasta hetkellä t . Tarkastellaan tilannetta hetkellä t + �t , jolloin �t on niin
lyhyt, että sen aikana vain yksi asiakas voi saapua järjestelmään tai poistua siitä.
Kuvan 5.29 mukaisesti on kolme tapaa, joilla järjestelmä voi saavuttaa tilan n

hetkellä t +�t , kun n > 0:

1. Järjestelmä on tilassa n hetkellä t eikä yhtään asiakasta saavu tai poistu
�t :n aikana.

2. Järjestelmä on tilassa n− 1 hetkellä t ja yksi asiakas saapuu �t :n aikana.

3. Järjestelmä on tilassa n+ 1 hetkellä t ja yksi asiakas poistuu �t :n aikana.

λ�t λ�t λ�t

μ�t μ�t μ�t

� � �0 1 n− 1 n n+ 1

Asiakas poistuu

Asiakas saapuu

Kuva 5.29: M/M/1-jonojärjestelmän tilan muutos differentiaalisena aikajaksona �t .

Siten todennäköisyys, että järjestelmä on tilassa n hetkellä t +�t voidaan esittää
differenssiyhtälönä

pn(t +�t) = pn(t)(1− λ�t)(1− μ�t)+ pn−1(t)(λ�t)(1− μ�t)

+ pn+1(t)(1− λ�t)(μ�t)

= pn(t)− pn(t)λ�t − pn(t)μ�t + pn(t)λμ(�t)2

+ pn−1(t)λ�t − pn−1(t)λμ(�t)2

+ pn+1(t)μ�t − pn+1(t)λμ(�t)2 (n > 0).

(5.113)

Muodostetaan osamäärä

pn(t +�t)− pn(t)

�t
= −(λ+μ)pn(t)+ λpn−1(t)+μpn+1(t)+ o�t, (5.114)
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missä o merkitsee termejä, joiden kertojana on vielä �t . Kun �t → 0, saadaan
raja-arvona

lim
�t→0

pn(t +�t)− pn(t)

�t
= dpn(t)

dt

= λpn−1(t)− (λ+ μ)pn(t)+ μpn+1(t).

(5.115)

Jos n = 0, saadaan vastaavalla päättelyllä

dp0(t)

dt
= μp1(t)− λp0(t). (5.116)

Järjestelmä on stationaarinen, kun systeemissä olevien asiakkaiden määrän
muutosten todennäköisyydet eivät riipu ajasta, toisin sanoen pn(t) = pn. Täl-
löin todennäköisyyksien aikaderivaatat yhtälöissä (5.115) ja (5.116) saavat arvon
nolla, joten M/M/1-järjestelmän tasapainoyhtälöiksi saadaanTasapainoyhtälöt

λp0 = μp1 eli p1 = λ

μ
p0 = ρp0

λp0 + μp2 = (λ+ μ)p1

...

λpn−1 + μpn+1 = (λ+ μ)pn.

(5.117)

Sijoittamalla saadaan edelleen

p1 = ρp0

p2 = ρ2p0

...

pn = ρnp0.

(5.118)

Tyhjän järjestelmän todennäköisyys (p0) voidaan nyt ratkaista normalisointiyh-
tälön avulla asettamalla systeemin kaikkien mahdollisten tilojen todennäköisyyk-Normalisointi-

yhtälö sien summaksi yksi. Näin saadaan

∞∑
i=0

pi = p0(1+ ρ + ρ2 + · · · ) = p0

1− ρ
= 1

p0 = 1− ρ.

(5.119)

Todennäköisyys, että järjestelmä on tyhjä, on siis p0 = 1 − ρ. Todennäköisyys,
että satunnaisella hetkellä palvelupiste on varattu, on 1− p0 = ρ.
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Jonojärjestelmässä on n asiakasta todennäköisyydellä

pn = (1− ρ)ρn. (5.120)

Jonon pituus noudattaa siis geometrista jakaumaa, jonka määrittely on kuitenkin
hieman lausekkeesta (5.36) poikkeava, sillä jonojärjestelmä voi olla myös tyhjä
(n = 0). Järjestelmässä olevien asiakkaiden lukumäärän odotusarvoksi saadaan

NS =
∞∑

n=1

npn =
∞∑

n=1

n(1− ρ)ρn

= ρ(1− ρ)
(
1+ 2ρ + 3ρ2 + · · · )

= ρ(1− ρ)
1

(1− ρ)2

= ρ

1− ρ
.

(5.121)

Koska M/M/1-järjestelmässä rc = ρ, jonon keskipituus saadaan lausekkeen
(5.112) avulla seuraavasti

NQ = N − ρ = ρ2

1− ρ
. (5.122)

Keskimääräinen viipymä ja odotusaika saadaan Littlen lausekkeen avulla

WS = N

λ
= ρ

λ(1− ρ)
= 1

μ(1− ρ)
(5.123a)

WQ = NQ

λ
= ρ2

λ(1− ρ)
= ρ

μ(1− ρ)
. (5.123b)

Yleisesti M/G/1-jonossa (ja siis myös M/M/1-jonossa) pätevät ns. Pollaczek- Pollaczek-
Khinchinin
lausekkeet

Khinchinin lausekkeet

NQ = ρ2 + λ2σ 2
S

2(1− ρ)
(5.124a)

WQ = ρ2 + λ2σ 2
S

2λ(1− ρ)
. (5.124b)

Näiden lausekkeiden avulla voidaan laskea keskimääräinen jononpituus ja odo-
tusaika, kun tiedetään palveluajan odotusarvo ja keskihajonta (σS) sekä satun-
naisten saapumisaikavälien odotusarvo. Palveluajan jakaumaa ei tarvitse tuntea.
Viipymä on luonnollisesti W = WQ+1/μ. Jos palveluajan keskihajonta on nolla,
eli jonojärjestelmä on M/D/1, keskimääräinen odotusaika on

WQ = ρ2

2λ(1− ρ)
= ρ

2μ(1− ρ)
. (5.125)



204 5 STOKASTINEN LIIKENNEVIRTATEORIA

Säännöllisen palveluajan myötä asiakkaiden keskimääräinen odotusaika puolittuu
M/M/1-järjestelmään verrattuna.

5.7.4 Usean palvelupisteen jonojärjestelmät

Pysäköintitalo ja tienvarsihaastattelu ovat esimerkkejä usean palvelupisteen jo-
nojärjestelmistä. Niissä myös menetetään asiakkaita, jos nämä eivät saa palvelua
heti. Pysäköinnin tai haastattelun kesto vastaa palveluaikaa. Kun tunnetaan asiak-
kaiden saapumisintensiteetti, jonoteorian avulla voidaan määritellä todennäköi-
syys esimerkiksi sille, että menetetään asiakas (kaikki autopaikat tai haastattelijat
ovat varattuja) tai että autopaikkoja tai haastattelupisteitä on tyhjänä.

M/M/m/K-jonojärjestelmässä saapumisaikavälit ja palveluajat noudattavat
eksponenttijakaumaa ja palvelupisteitä on m kappaletta (kuva 5.30). Jos järjestel-
mässä on K asiakasta, saapuva asiakas poistuu ilman palvelua. Tarjottu kuorma
on

r = λS. (5.126)

Kun m = 1, eikä järjestelmä menetä asiakkaita, tarjottu kuorma on yhtä suuri
kuin palvelupisteen käyttösuhde (r = ρ).

M
12��K

M

M
�

�

�

m kpl

M

Kuva 5.30: M/M/m/K-jonomalli.

Vastaavalla tavalla kuin yhden palvelupisteen tapauksessa saadaan tasapaino-
yhtälöt

pn = rn

n!p0, kun 0 ≤ n ≤ m

pn = rm

m!
( r

m

)n−m

p0, kun n ≥ m.

(5.127)

Järjestelmä on täysin käytössä, kun n = m, eli jokaisella palvelupaikalla on
asiakas. Jonon pituus on tällöin nolla. Jos saapuvat asiakkaat kääntyvät pois, kun
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kaikki palvelupisteet ovat varattuja, voi järjestelmä olla vain tiloissa 0, 1, . . . , m.
Normalisointiyhtälön

m∑
i=0

pi = p0

m∑
i=0

ri

i! = 1 (5.128)

avulla saadaan

p0 = 1∑m
i=0

ri

i!
(5.129a)

pm =
rm

m!∑m
i=0

ri

i!
= pL, (5.129b)

Tämä nk. Erlangin estokaava (Erlang’s loss formula) ilmoittaa asiakkaan menet- Erlangin
estokaavatämisen todennäköisyyden (pL).

Jonon syntymistodennäköisyys on

pD = mpL

m− r(1− pL)
, (5.130)

kun jononpituutta ei ole rajoitettu. Jos jononpituus on rajoitettu arvoon K , saadaan

pD = mpLB

mpLB − (m− 1)(1− pL)
, (5.131)

missä

B = 1−
( r

m

)K−m+1
. (5.131a)

Jonon pituudelle ja keskimääräiselle odotusajalle saadaan

NQ = r

m− r
pD (5.132a)

WQ = NQ

λ
= pD

μ(m− r)
, (5.132b)

kun jonon pituutta ei ole rajoitettu.

5.8 Yhteenveto

Stokastinen liikennevirtateoria kuvaa liikennevirran satunnaisvaihtelua stationaa-
risissa olosuhteissa. Mittauspisteen ohittava liikennevirta oletetaan pisteproses-
siksi, jota voidaan tarkastella sekä lukumääräprosessina että aikaväliprosessina.
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Lukumääräprosessi kuvaa mittauspisteen ohittaneiden liikenneyksiköiden luku-
määrää ajan funktiona. Tärkeimmät lukumääräprosessin tilastolliset jakaumat
ovat binomijakauma ja Poisson-jakauma, jotka molemmat olettavat liikenneyk-
siköiden saapumisen täysin satunnaiseksi. Binomijakaumassa aika on diskreetti
ja Poisson-jakaumassa jatkuva suure.

Aikaväliprosessi kuvaa liikenneyksiköiden vastinpisteiden välistä aikaa nii-
den ohittaessa mittauspisteen. Täysin satunnaisessa liikennevirrassa aikavälit nou-
dattavat geometrista jakaumaa, jos aikaa tarkastellaan diskreettinä suureena, ja
eksponenttijakaumaa, jos aikaa tarkastellaan jatkuvana suureena. Molemmilla
jakaumilla on Markovin ominaisuus, eli unohtavaisuusominaisuus, josta syys-
tä alkuaikaväleillä on sama jakauma kuin aikaväleillä. Eksponenttijakaumassa
suurin todennäköisyys on nollaa lähenevillä aikaväleillä, mikä ei ole realistista
varsinkaan yhdellä kaistalla liikkuvassa ajoneuvovirrassa.Ylilyhyiden aikavälien
välttämiseksi voidaan käyttää esimerkiksisiirrettyä eksponenttijakaumaa, Cowa-
nin M3-jakaumaa, gammajakaumaa tai lognormaalijakaumaa. Lisäksi voidaan
käyttää yhdistelmämallia, jossa jonossa ajaville ja vapaille ajoneuvoille on omat
aikavälijakaumat.

Jos aikavälit ovat riippumattomia sekä samalla tavalla jakautuneita, pistepro-
sessia kutsutaan uusiutumisprosessiksi. Tällöin tietyn aikavälikriteerin, esimer-
kiksi T ≤ t , täyttävien peräkkäisten aikavälien lukumäärä noudattaa geometrista
jakaumaa. Sillä on siten tärkeä merkitys myös jonon pituuksien ja viivytysten
mallintamisessa.

Mitatut nopeudet noudattavat yleensä normaalijakaumaa. Nopeusjakauma
ja keskinopeus riippuvat kuitenkin mittaustavasta. Matkajakauman keskinopeus
vastaa keskimääräistä matkanopeutta, joka voidaan estimoida matkanopeuksien
harmonisena keskiarvona. Jos nopeusjakauma pysyy samanlaisena koko tieosuu-
della, myös sillä sijaisevan mittauspisteen pistenopeuksien harmonista keskiarvoa
voidaan käyttää keskimääräisen matkanopeuden estimaattina.

Ajoneuvon ohitustarpeella tarkoitetaan ajoneuvon keskimääräistä aktiivisten
ohitusten lukumäärää aikayksikössä, kun kaikki ohitukset toteutetaan viipeet-
tä. Liikennevirran ohitustarve tarkoittaa tieosuuden yhteenlaskettua aktiivisten
ohitusten määrää aika- ja pituusyksikköä kohden. Liikennevirran ohitustarve on
suoraan verrannollinen liikennetiheyden neliöön ja tavoitenopeuksien keskiha-
jontaan. Ohitustarpeen voidaan myös osoittaa olevan suoraan verrannollinen lii-
kennemäärän neliöön ja tavoitenopeuksien keskihajontaan sekä kääntäen verran-
nollinen keskinopeuden neliöön.

Liikennevirrassa esiintyviä viipeitä voidaan mallintaa jonoteorian avulla. Lii-
kenneyksiköt tulkitaan tällöin asiakkaiksi, jotka odottavat jonossa pääsyä palvelu-
pisteeseen ja tultuaan palvelluiksi poistuvat jonojärjestelmästä. Palvelluksi tule-
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minen voi tarkoittaa esimerkiksi liittymätoiminnon suorittamista, ajoa vapaaseen
autopaikkaan tai tienvarsihaastattelun päättymistä. Palvelupisteitä (kaistoja, au-
topaikkoja, haastattelijoita) voi olla yksi tai useampi. Jonoteoria on tärkeä työkalu
esimerkiksi liittymätoimintojen viipeiden arvioinnissa.

5.9 Lisätietoa

Luvun alussa esitetystä todennäköisyyslaskennan teoriasta kattavamman kuvan
saa alan oppikirjoista. Suomenkielisen johdannon todennäköisyyslaskentaan on
kirjoittanut mm. Laininen (1998). Kattavammin edellä esitettyä teoriaa käsittele-
vät mm. Ross (2002) ja Grimmett & Stirzaker (2001).

Adams (1936) loi pohjan liikennevirran stokastistiselle mallintamiselle osoit-
tamalla, että Poisson-prosessin avulla voidaan kuvata liikennemäärän satunnais-
vaihtelua. Aikavälijakaumien ominaisuuksista on Teknillisessä korkeakoulussa
julkaistu opetusmoniste (Luttinen 1990) ja väitöskirja (Luttinen 1996). Luttinen
(1999) on kuvannut myös M3-jakauman ominaisuuksia ja parametrien estimoin-
tia. Alkuaikavälin jakauman johtamisessa on tässä esityksessä sovellettu Rossin
(1996) lähestymistapaa.

Leutzbach (1988) selostaa yksityiskohtaisesti nopeuksien aika- ja matkaja-
kaumien eroja. Roess et al. (2004) sekä May (1990) ovat laatineet havainnolliset
esitykset nopeuksien tilastollisista jakaumista ja niiden estimoinnista.

Ohitustarpeen tarkastelussa on seurattu Luttisen (2001) tekstiä. Ohitustarvetta
ovat analysoineet myös mm. Kallberg (1980) ja Tuovinen & Enberg (2001a).
Jononmuodostusta kaksikaistaisilla teillä ovat Suomessa tutkineet mm. Kallberg
(1980), Enberg (1988) sekä Enberg & Pursula (1988, 1992, 1997).

A. K. Erlangin uraa uurtavasta työstä jonoteorian perustan luojana antavat hy-
vän kuvan Brockmeyer, Halstrøm & Jensen (1948). Hyviä johdantoja jonoteoriaan
ovat kirjoittaneet mm. Cooper (1981) ja Gross & Harris (1998). Liikennevirran
teorian kehittämiseen vahvasti vaikuttaneen G. F. Newellin (1982) kirja käsittelee
myös ruuhkatilanteiden analysointia. Luttinen (2004) on selvittänyt jonoteorian
hyödyntämistä valo-ohjauksettomien liittymien viivetarkasteluissa.

Harjoitustehtäviä

5-1: Tien liikennemäärä on 180 ajoneuvoa tunnissa. Mikä on todennäköisyys, että mi-
nuutin aikana saapuu enintään neljä ajoneuvoa. Ratkaise tehtävä binomijakaumal-
la käyttäen 10 sekunnin ja 5 sekunnin aika-askeleita. Miten tulos muuttuu? Vertaa
tulosta myös Poisson-jakauman antamaan arvoon.
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5-2: Mittauksissa on saatu oheisen taulukon mukainen liikenteen aikavälijakauma, jos-
sa t on aikaväliluokan yläraja (sekuntia) ja n on havaintojen lukumäärä.

t 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >19
n 2 57 85 83 53 37 42 23 20 17 29 30 18 25 17 22 19 18 13 12 5 19 9 13 114

(a) Sovita havaintoaineistoon eksponenttijakauma. (Vihje: Hyödynnä luotetta-
vuusfunktion logaritmia ja lineaarista regressioanalyysia. Miksi?)

(b) Sopiiko siirretty eksponenttijakauma aineistoon paremmin?

5-3: Kaistan liikennemäärä on 1000 ajoneuvoa tunnissa. Ajoneuvot kulkevat nopeudel-
la 100 km/h, ja aikavälit noudattavat Tannerin jakaumaa, jossa minimiaikaväli on
1,5 sekuntia. Yksi ajoneuvoista törmää sivutieltä eteen tulleeseen kuorma-autoon
ehtimättä lainkaan jarruttaa. Millä todennäköisyydellä seuraava ajoneuvo ajaa en-
simmäisen ajoneuvon perään? Mikä on todennäköisyys ketjukolarille, jossa tapah-
tuu kolme peräänajoa? Törmäyksessä ajoneuvon oletetaan pysähtyvän paikalleen.
Lukkojarrutuksessa tien liukukitkakerroin on 0,5. Jarrutusreaktioaika on yksi se-
kunti ja ajoneuvojen pituus (myös törmäyksen jälkeen) on neljä metriä.

5-4: Miten edellisen esimerkin tuloksiin vaikuttaa, jos minimiaikaväli on 2,5 tai 3,5 se-
kuntia? Millaisia epätarkkuutta aiheuttavia tekijöitä laskelmiin sisältyy todellisiin
olosuhteisiin verrattuna?

5-5: Liikennetutkimuksen yhteydessä tehdään tienvarsihaastattelu. Koko liikennettä
(900 ajon/h, satunnainen) ei voida haastatella.

(a) Montako haastattelijaa tarvitaan, kun haastatteluaika on keskimäärin 15 s
ja noudattaa eksponenttijakaumaa. Tavoitteena on haastatella puolet liiken-
teestä ilman, että haastatteluun valitut joutuvat odottamaan? (Vihje: Mikä
on pienin haastattelupisteiden lukumäärä, jolla haastateltavan menettämisen
todennäköisyys on alle 0,5?)

(b) Montako haastattelijaa tarvitaan, jos haastatteluaika on vakio 15 sekuntia?

(c) Montako haastattelua on keskimäärin samanaikaisesti käynnissä?

(d) Mikä on haastateltujen keskimääräinen viipymisaika haastattelussa?

(e) Haastattelua odottaville voidaan sallia korkeintaan 60 sekunnin keskimää-
räinen odotusaika Kuinka suuri ajoneuvomäärä voidaan silloin haastatella
a-kohdan mukaisella haastattelijamäärällä?

(f) Kuinka suuri osa liikenteestä saadaan haastateltua, jos odotusajalle ei aseteta
rajaa? (Vihje: Jonojärjestelmän välityskyvyn suhde saapuvaan liikennemää-
rään.)

(g) Mikä muodostuu keskimääräiseksi odotusajaksi e-kohdan tapauksessa?
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Ajat maaseudulta kohti kaupunkia. Aluksi tiellä on vähän liikennettä ja
voit ajaa haluamaasi nopeutta. Kaupunkia lähestyessäsi joudut ajoittain
odottamaan hitaamman auton takana ennen kuin pääset ohittamaan. Lä-
hellä kaupunkia ajat jo miltei jatkuvasti jonossa, kunnes jono pysähtyy
ennen valo-ohjauksista liittymää. Vihreä opastinkuva syttyy ja sammuu
useita kertoja ennen kuin pääset liittymän ohi. Harmittelet jonottamiseen
kulunutta aikaa, mutta mieltäsi ilahduttavat hienot katukalusteet ja kauniit
istutukset.

Vaikka liikenneväylien kehittämisinvestoinnit perustuvat laaja-alai-
seen yhteiskuntataloudelliseen arviointiin, liikenteen sujuvuutta kuvaa-
villa tunnusluvuilla on investointipäätöksissä usein suuri merkitys. Vaih-
toehtojen arvioimiseksi tarvitaan tietoa liikenteen sujuvuudesta nykyisellä
väylällä ja mahdollisella uudella tai parannetulla väylällä. Välityskyvyn
riittävyys ei ole mittarina riittävä, sillä myös ruuhkautumaton liikenne
voi olla rasittavaa, hidasta ja häiriöaltista. Liikennevirran sujuvuuden
kuvaamiseksi tarvitaankin hienojakoisempia laadullisia mittareita. Myös
liikenteen tiedottamista varten tarvitaan kuvauksia liikennevirran laadul-
lisesta tasosta. Lisäksi on otettava huomioon liikkumisen laadun mittarien
erilainen merkitys eri osapuolille.

Avainkysymykset

• Mitä palvelutaso tarkoittaa?

• Kenen näkökulmasta palvelutasoa arvioidaan?

• Miksi palvelutasotarkasteluja tarvitaan?

• Mitkä asiat vaikuttavat palvelutasoon?

• Millaisia ongelmia palvelutasotarkasteluihin liittyy?
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6.1 Näkökulmia palvelutasoon

Liikenteen kysyntä on johdettua – se perustuu ihmisten tarpeeseen siirtyä itse tai
siirtää tavaroita paikasta toiseen. Ajan käyttäminen kulkemiseen liikenneväylällä
ei useimmiten ole varsinainen tavoite. Sen sijaan on tärkeää, että matka voidaan
tehdä turvallisesti, nopeasti ja miellyttävästi. Liikkumis- ja ajo-olosuhteiden laa-
dullista luokittelua kutsutaan palvelutasoksi.

Liikennettä väylällä voidaan tarkastella väylän käyttäjän, väylän omistajan
ja koko yhteiskunnan näkökulmista. Väylän käyttäjä haluaa toteuttaa matkatar-
peensa mahdollisimman turvallisesti, nopeasti, mukavasti ja vähin kustannuksin.
Väylän omistaja puolestaan pyrkii rakentamaan ja ylläpitämään väylää mahdolli-
simman taloudellisesti. Koko yhteiskunnalle ovat tärkeitä väylän tarjoamat mah-
dollisuudet vaikutusalueen asukkaiden hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn
parantamiseen sekä väylän ja sen liikenteen vähäiset haitat lähiympäristölle.

Liikenneväylät välittävät liikennettä, jotka luovat edellytyksiä yhteiskunnanYhteiskunnan
näkökulma hyvinvoinnin ja talouden kehitykselle. Jos väyläpalvelujen taso on liian alhai-

nen, yhteiskunnan perustoimintojen (mm. työssä käynnin, tavarakuljetusten ja
palveluiden) kustannukset nousevat kohtuuttomasti (kuva 6.1). Pahimmillaan jo-
pa palo-, pelastus- ja järjestystoimen sekä maanpuolustuksen liikkumistarpeet
saattavat vaarantua. Liian korkea väyläpalvelujen taso puolestaan vähentää re-
sursseja tärkeämmistä investoinneista ja toiminnoista. Liikenneyhteyden palve-
lutasoa kannattaa parantaa, jos yhteiskunnan saama nettohyöty on suurempi kuin
resurssien parhaasta vaihtoehtoisesta käytöstä saatava nettohyöty.

Yhteiskunnan näkökulmasta väyläpalvelun palvelutaso voidaan luokitella esi-
merkiksi seuraavasti (LVM 2003):

• Minimipalvelutaso mahdollistaa yhteiskunnan perusturvallisuudelle vält-
tämättömän liikenteen.

• Peruspalvelutaso mahdollistaa alueiden ja yhdyskuntien kehityksen edel-
lyttämien tavanomaisten liikkumis- ja kuljetustarpeiden tyydyttämisen.

• Tavoitetaso antaa mahdollisuuden tyydyttää yhteiskunnan hyvinvoinnin li-
säämisen edellyttämät liikkumis- ja kuljetustarpeet.

• Erityspalvelutaso toteutetaan tavoitetason ylittäviä erityistarpeita varten.

Väylän omistajan tavoitteina ovat alhaiset rakentamis- ja ylläpitokustannuk-Omistajan
näkökulma set sekä väylän pääoma-arvon säilyttäminen. Koska omistajana on yleensä jul-

kisyhteisö (valtio tai kunta), omien taloudellisten tavoitteiden ohella omistajan
on vastattava väylän riittävästä palvelutasosta sekä koko yhteiskunnan että väy-
län käyttäjien näkökulmasta. Omistaja tuottaa väyläpalveluja väylien käyttäjille
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Kuva 6.1: Huonon palvelutason vaikutuksia (Tiehallinto 1991).

koko yhteiskunnan tarpeisiin. Niinpä omistajan resurssien käytön onnistumista
arvioidaan sekä koko yhteiskunnan että väylän käyttäjän odotusten perusteella.

Väylän käyttäjän kokemaan palvelutasoon vaikuttavat paitsi väylän palvelu- Käyttäjän
näkökulmatasomittarin arvo myös käyttäjän ennakko-odotukset (kuva 6.2). Vähäisen liiken-

teen aikana käyttäjä saattaa kokea kohtuuttoman pitkäksi sellaisen viipeen, jon-
ka hän ruuhka-aikana kokee vähäiseksi. Suuren kaupungin asukas saattaa kokea
sujuvaksi liikennevirran, jonka maaseudun asukas kokee ruuhkaiseksi. Lisäksi
käyttäjän kokemaan palvelutasoon vaikuttavat monetpalvelutasomittareihin kuu-
lumattomat tekijät. Palvelutason määritteleminen käyttäjän näkökulmasta on si-
ten vaikeaa mutta tärkeää, sillä väylä on toteutettu juuri käyttäjien tarpeita varten,
ja heidän arvionsa väylän palvelutasosta vaikuttavat heidän matkapäätöksiinsä.

Tutkimukset käyttäjien mielipiteen huomioon ottamiseksi palvelutasomitta-
reita ja -rajoja määriteltäessä ovat toistaiseksi alkuvaiheessa. Lähestymistapa ei
ole helppo, sillä kaikki käyttäjät eivät arvioi liikennetilannetta helposti liikenne-
teknisiksi mittareiksi muutettavin käsittein. Esimerkiksi valo-ohjauksisen liitty-
män palvelutaso voidaan arvioida hyväksi vaikkapa kauniiden istutusten johdosta.

Liikennevirtateoriassa palvelutasolla (level of service) tarkoitetaan liikenteen Palvelutaso
liikennevirta-
teoriassa

sujuvuuden laadullista luokitusta tien käyttäjän kannalta tarkasteltuna. Liikenteen
sujuvuutta arvioidaan yhdellä tai useammalla palvelutasomittarilla. Niiden perus-
teella määritellään kuusi palvelutasoa, joita merkitään kirjaimin A–F. Palvelutaso
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Odotettu
palvelutaso

Palvelutaso-
mittarin arvo

Muut
olosuhteet

Koettu
palvelutaso

Kuva 6.2: Käyttäjän kokema palvelutaso.

A kuvaa erittäin hyviä olosuhteita (kuva 6.3). Palvelutasot A–D kuvaavat asteit-
tain heikkenevää palvelutasoa. Palvelutasolla E väylän liikennemäärä on lähellä
välityskykyä. Ruuhkautunutta liikennettä kuvaa palvelutaso F.

Palvelutasomittareiden tulisi

• vastata käyttäjien käsitystä liikennevirran laadusta,

• olla helposti mitattavia,

• olla yhteensopivia muiden väylä- tai liittymätyyppien palvelutasomittarei-
den kanssa ja

• kuvata sekä ruuhkautunutta että ruuhkautumatonta liikennetilannetta.

Lisäksi palvelutasotarkastelujen tulee tuottaa tunnuslukuja turvallisuutta, taloutta
ja ympäristövaikutuksia koskevia analyyseja varten.

6.2 Palvelutasotarkastelujen hyödyntäminen

6.2.1 Suunnittelun tasot

Palvelutasotarkastelun tavoitteet, lähtötiedot ja tarkkuus riippuvat suunnittelu- tai
arviointitehtävän ykstyiskohtaisuuden tasosta.

• Yleissuunnittelusovelluksissa (planning analysis) tarkastellaan esimerkik-
si kokonaan uusien väylien tai merkittävien maankäytön muutosten lii-
kenteellisiä vaikutuksia. Tarkastelutapa on usein verkollinen. Lähtötiedot
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Kuva 6.3: Kuusi palvelutasoa (Tiehallinto 1991).

perustuvat ennusteisiin ja arvioihin, jolloin myös laskentamenetelmä on
yksinkertaisempi. Tulokset eivät ole riittävän tarkkoja yksityiskohtaiseen
suunnitteluun, mutta palvelevat hyvin yleissuunnittelua.

• Suunnittelusovelluksissa (design analysis) tarkastellaan väylän mitoituk-
sen (esim. jalkakäytävän leveyden, tien kaistojen määrän, mäkisyyden ja
ohituskaistojen) tai maankäytön muutosten vaikutusta palvelutasoon. Tar-
kastelun tarve voi johtua myös muualla liikenneverkossa tai liikennepal-
veluissa (esimerkiksi bussireiteissä) tehtävistä muutoksista. Lähtötietojen
tulee olla mahdollisimman tarkkoja, mutta keskipitkästä tai pitkästä aika-
jänteestä johtuen on turvauduttava myös ennusteisiin.

• Toiminnallisessa tarkastelussa (operational analysis) arvioidaan tien palve-
lutasoa nykytilanteessa tai lähitulevaisuudessa mahdollisen parantamistar-
peen (esim. liikennevalojen ajoitus, kaistajärjestelyt) selvittämiseksi. Läh-
tötiedot perustuvat yleensä kenttämittauksiin.

Yleisnimellä näitä sovelluksia kutsutaan palvelutasotarkasteluiksi. Niiden tavoit- Palvelutaso-
tarkastelutteena on arvioida – tavoitteesta riippuen – joko väylän välityskyvyn riittävyys ja

palvelutaso tai väylän liikennetekninen mitoitus tavoitellun palvelutason saavut-
tamiseksi.
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6.2.2 Väylän liikennetekninen mitoitus

Väylän liikenneteknisellä mitoituksella tarkoitetaan väylän geometrian määritte-
lyä siten, että liikenteen palvelutasolle asetetut tavoitteet täyttyvät. Mitoituksessa
tarkasteltavia suureita ovat mm. kaistamäärä, kaistaleveys, mäkisyys, ohituskiel-
tojen osuus ja liittymätyyppi.

Välityskyky tarkoittaa suurinta liikenneyksiköiden määrää aikayksikössä, jon-Välityskyky

ka väylä tai sen osa voi välittää vallitsevissa tie-, liikenne-, sää- ja keliolosuhteissa.
Jos tarkastellulta väylän osalta ajassa τ poistuvien liikenneyksiköiden määrä on
D(τ), välityskyky on

C = max

(
lim

τ→∞
E[D(τ)]

τ

)
(6.1)

eli suurin väylän osalta poistuvien liikenneyksiköiden määrän odotusarvo aikayk-
sikössä, minkä väylä kykenee säilyttämään vallitsevissa olosuhteissa.

Lyhytaikaisesti (muutaman minuutin aikana) voidaan saavuttaa välitysky-
kyä suurempiakin liikennemääriä. Toisaalta liikenne saattaa jonkin häiriön, esi-
merkiksi hitaan ajoneuvon, johdosta ruuhkautua välityskykyä alhaisemmallakin
liikennemäärällä. Esimerkiksi kuvan 3.21 tilanteessa ruuhkautumisen aiheutti
ohituskielto-alueella ylämäessä hitaasti ajanut matkailuauto. Ruuhkatilanteen lii-
kennemäärä linjaosuuksilla putoaa vakaan liikennevirran välityskykyä alhaisem-
maksi, joten lyhytaikainenkin häiriö saattaa aiheuttaa pitkäkestoisen ruuhkan.

Ruuhkautuminen ei siten ole deterministinen ilmiö, joka toteutuu aina ja vain
liikenteen kysynnän ylittäessä laskennallisen välityskyvyn. Kun liikenteen kysyn-
tä kasvaa ja korkea kysyntätaso kestää pitkään, ruuhkautumisen todennäköisyys
lisääntyy. Välityskyky voidaan siten määritellä myös suurimmaksi liikennemää-
räksi, jonka väylä tai sen osa kykenee välittämään määritellyn tarkastelujakson
(esim. 15 minuuttia) ajan niin, että ruuhkautumisen todennäköisyys säilyy hy-
väksyttävällä tasolla (kuva 6.4). Tätä voidaan kutsua välityskyvyn tilastolliseksiVälityskyvyn

tilastollinen
määritelmä

määritelmäksi. Kun sekä liikennemäärä että välityskyky vaihtelevat, ruuhkautu-
misen ennakointi vaikeutuu.

Tilastollisesti määritelty välityskyky on korkeampi kuin edellä (6.1) määritel-
ty välityskyky, joka edellyttää häviävän pientä ruuhkautumisen todennäköisyyt-
tä. Välityskyvyn tilastollista määritelmää voidaankin pitää käytäntöön paremmin
soveltuvana. Tällöin on kuitenkin määriteltävä tarkastelujakson pituus ja sallittu
ruuhkautumisen todennäköisyys. Palvelutasotarkasteluissa tarkastelujakson pi-Tarkastelujakso

15 minuuttia tuutena käytetään sekä HCM2000:ssa että Suomessa 15 minuuttia. Ruuhkautu-
misen todennäköisyyden arviointia koskeva tutkimus on kuitenkin kansainväli-
sestikin vasta alkuvaiheessa. Useimmiten välityskyky arvioidaankin mittauspis-
teisiin sovitetun käyrän (kuva 6.4) tai mittaustietojen subjektiivisen arvioinnin
perusteella.
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Kuva 6.4: Nopeus-liikennemääräkuvaaja (musta käyrä, vasemmanpuoleinen asteikko)
sekä välityskyvyn ylittymisen todennäköisyys (harmaa käyrä, oikeanpuoleinen asteikko).
Mittaustuloksia saksalaiselta moottoritieltä (Brilon, Regler & Geistefeldt 2005a).

Välityskyvyn riittävyys ei kuitenkaan voi olla ainoa väylän liikennetekninen Välityskyky
ei ole riittävä
mitoituskriteeri

mitoituskriteeri, sillä jo välityskykyä alhaisemmilla liikennemäärillä liikkuminen
alkaa muuttua hitaaksi ja pakkotahtiseksi. Toisaalta välityskyvyn riittävyyden
turvaaminen kaikissa tilanteissa – esimerkiksi juhlapyhien menoliikenteessä –
saattaa olla taloudellisesti perusteetonta. – Välityskyvyn parantaminen jollakin
väylän osalla voi myös jopa alentaa liikenneverkon alueellista palvelutasoa. –
Mitoitusliikenteenä ei yleensä käytetäkään mitoitusvuoden vilkkainta tuntia, vaan
esimerkiksi vuoden 30. tai 100. vilkkainta tuntia.

? Millä tavoin väylän parantaminen voi alentaa liikenneverkon alueellista palve-
lutasoa?

Koska välityskyky ei ole riittävä mitoitusperuste, on kyettävä arvioimaan lii-
kenteen sujuvuutta myös välityskykyä alhaisemmilla liikennemäärillä. Väylän
liikenneteknistä toimivuutta voidaankin arvioida esimerkiksi välityskyvyn käyt- Välityskyvyn

käyttösuhdetösuhteen, eli saapuvan liikenteen määrän ja väylän välityskyvyn suhteen, avul-
la. Käyttäjien kokema liikennevirran sujuvuus ei kuitenkaan yleensä ole suoraan
verrannollinen käyttösuhteeseen. Esimerkiksi liittymässä kaistan käyttösuhteen
nousu 0,8:sta 0,9:ään vaikuttaa viipeisiin huomattavasti enemmän kuin käyttösuh-
teen nousu 0,1:stä 0,2:een. Käyttäjän kokemuksia heijastavien palvelutasomitta-
reiden avulla voidaankin antaa parempi kuva liikennevirran laadullisista ominai-
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suuksista.
Joissakin tapauksissa kuusijakoinen palvelutasoluokitus on liian karkea. Jos

esimerkiksi vaihtoehto 1 tuottaa palvelutason D ja halvempi vaihtoehto 2 palvelu-
tason E, on hyödyllistä tietää, kuinka kaukana vaihtoehdot ovat palvelutasojen D
ja E rajasta. Palvelutason lisäksi onkin suositeltavaa ilmoittaa myös palvelutasonPalvelutason

täyttymisaste täyttymisaste, joka on alarajalla (esim. C:n ja D:n rajalla) 0 ja ylärajalla (esim.
D:n ja E:n rajalla) 100 %.

Palvelutasotarkasteluissa on syytä ottaa huomioon, että laskelmissa saadut
tulokset ovat vain arvioita. Ne perustuvat suuresta aineistosta löydettyihin keski-
määräisiin riippuvuussuhteisiin. Malli itsessään on yksinkertaistus todellisuudes-
ta ja mallin parametrit kuvaavat vain keskimääräisiä olosuhteita. Lisäksi käytet-
täviin lähtötietoihin (esim. liikennemääriin) sisältyy aina epätarkkuutta (ks. sivuEpätarkkuus

35). Laskelmien tuottamat palvelutasomittareiden arvot ovat piste-estimaatteja,
joiden luottamusvälit saattavat olla varsin suuria. Erityisen suuri virhemahdolli-
suus on silloin, kun lähtötietoina käytetään oletusarvoja eikä suunnittelukohteesta
mitattuja tietoja. Tulosten herkkyyttä lähtötietojen vaihteluille voidaan selvittää
herkkyysanalyysin avulla. Mallien sisäisestä tarkkuudesta on kuitenkin saatavilla
vain vähän tietoja.

?
Tehtävänäsi on arvioida, mikä on suunnitellun uuden kaksikaistaisen tien pal-
velutaso kymmenen vuoden kuluttua. Millaisia epävarmuustekijöitä arvioosi si-
sältyy? Kuinka merkittäväksi arvioit niiden vaikutuksen tulokseen?

Palvelutasojen rajat perustuvat yleensä menetelmän kehittäjien harkintaan –
eivät väylän käyttäjien kokemuksiin. Nämä kokemukset voivat vaihdella esimer-
kiksi alueen, käyttäjäryhmän tai liikennetilanteen mukaan. Palvelutasokriteerejä
ei kuitenkaan yleensä muuteta tilanteen mukaan, vaan edellä mainitut subjektii-
viset tekijät otetaan huomioon määriteltäessä palvelutasotavoitetta.

Mitoitus voi myös perustua arvioon väylän yhteiskuntataloudellisista vaiku-
tuksista. Tällöin ei tarvita palvelutasoluokitusta, mutta liikennevirran sujuvuutta
tulee arvioida yhtenä matkapäätöksiin vaikuttavana tekijänä. Myös laskettuihin
tunnuslukuihin sisältyvä epätarkkuus tulee ottaa huomioon.

6.3 Yhteenveto

Palvelutasoa voidaan tarkastella sekä väylän käyttäjän, väylän omistajan että ko-
ko yhteiskunnan näkökulmasta. Liikennevirtateoriassa palvelutasolla tarkoitetaan
väylän ajo- ja liikkumisolosuhteiden laadullista luokitusta käyttäjän näkökulmas-
ta. Tarkastelujakson pituus on yleensä 15 minuuttia.
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Highway Capacity Manualin mukaisesti palvelutasoluokkia on kuusi (A–F).
Palvelutaso A on paras. Palvelutasolla E tarkastellun väylän osan liikenteen ky-
syntä lähestyy välityskykyä. Palvelutaso F kuvaa erittäin huonoja, ruuhkautuneita
olosuhteita.

Palvelutasotarkasteluja voidaan hyödyntää sekä sunniteltavan väylän liiken-
neteknisen mitoituksen että nykyisen väylän toiminnallisen analyysin apuna. Tar-
kasteluissa tulee ottaa huomioon sekä palvelutasoluokituksen karkeus että palve-
lutasomittareiden arviointiin liittyvä epätarkkuus.

6.4 Lisätietoa

Palvelutasotarkastelujen tärkein ja laajin lähde on Highway Capacity Manual
(TRB 2000). Vastaava saksalainen käsikirja on HBS2001 (FGSV 2001). Ruot-
sissa palvelutasotarkasteluissa käytetään Capcal 3-ohjelmaa (www.trivector.se).
Tanskan olosuhteisiin on kehitetty DanKap-ohjelma, jonka taustalla olevat lasken-
tamenetelmät on esitelty toistaiseksi vain julkaisuluonnoksissa (Vejdirektoratet
1999a, Vejdirektoratet 1999b). Uusista suomalaisista laskentamenetelmistä ei ole
vielä koottua esitystä. Lyhyt kuvaus menetelmistä ilmestyy lähiaikoina Raken-
nusinsinöörien liiton käsikirjassa Liikenne ja väylät I. Tässä kirjassa esitetty ku-
vaus on toistaiseksi kattavin.

Hall & Agyemang-Duah (1991) selvittivät välityskyvyn putoamista ruuhkau-
tuneilla moottoriteillä ja herättivät keskustelua välityskyvyn määritelmien ongel-
mista. Lorenz & Elefteriadou (2001) ovat esittäneet välityskyvylle edellä kuvatun
tilastollisen määritelmän. Sen mukaan välityskyvyllä on tietty, kiinteä arvo, jolla
ruuhkautumisen todennäköisyys on vielä hyväksyttävä. Minderhoud, Botma &
Bovy (1997) puolestaan lähestyivät ruuhkautumisen stokastista luonnetta toises-
ta näkökulmasta. Ruuhkautumisen tapahtuessa kysyntä ylittää kyseisen tilanteen
välityskyvyn. Välityskyky on stokastinen muuttuja, jonka arvo noudattaa jotakin
tilastollista jakaumaa, esimerkiksi normaalijakaumaa. Näitä kahta lähestymista-
paa voitaneen verrata saman kolikon tarkasteluun eri puolilta. Brilon, Regler &
Geistefeldt (2005, 2005a, 2005b) ovat esittäneet saksalaisten moottoriteiden vä-
lityskyvylle stokastisen mallin. Minderhoud ym. arvioivat erilaisia välityskyvyn
estimointimenetelmiä ja totesivat suureksi ongelmaksi sen, että välityskyvylle ei
ole olemassa riittävän täsmällistä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää.

Luoma (Luoma 1998) on tarkastellut liikenteen sujuvuuden määritelmiä ja su-
juvuuden ajantasaista mittaamista. Liikenteen palvelutason määritelmiä, tekijöitä
ja mittareita ovat puolestaan kuvanneet Nevala, Niittymäki, Rautio, Penttinen &
Rämä (2003). Palvelutasoa koko yhteiskunnan näkökulmasta on puolestaan hah-
motettu Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 3/2003 (LVM 2003).
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Palvelutaso on käsitteenä luonteeltaan epätäsmällinen. Chakroborty & Ki-
kuchi (1992) ja Pursula (1995b) ovatkin kuvanneet palvelutasoja sumean logii-
kan avulla. Pécheux, Pietrucha & Jovanis (2000) ovat tutkimuksellaan avanneet
keskustelua käyttäjien kokemusten paremmasta huomioon ottamisesta palvelu-
tasojen määrittelyssä. Luttinen (2000, 2002) on havainnollistanut palvelutasojen
määrittämiseen liittyvää epävarmuutta ja esittänyt lähestymistapoja epävarmuu-
den huomioon ottamiseksi.



7 TIELINJAN VÄLITYSKYKY JA PALVELUTASO

Ajat moottoritietä. Voit esteettömästi vaihtaa kaistaa, ohittaa ajoneuvon ja
palata takaisin reunakaistalle. Matkan varrella eritasoliittymistä saapuu
kuitenkin lisää ajoneuvoja. Joudut ohittamaan ja sinut ohitetaan entistä
useammin. Ajoittain joudut myös odottamaan hetken ennen kuin pääset
vaihtamaan kaistaa. Matkanopeutesi ei kuitenkaan merkittävästi alene. –
Lopulta moottoritie muuttuu kaksikaistaiseksi moottoriliikennetieksi. Nyt
joudut odottamaan hitaamman ajoneuvon perässä pitkiäkin aikoja ennen
kuin ohittaminen on mahdollista. Ohituksen jälkeen tavoitat seuraavan
jonon nopeasti. Suuri osuus ajastasi kuluu jonossa ajamiseen ja matkano-
peutesi hidastuu merkittävästi.

Tien linjaosuudella tarkoitetaan sellaista tiejaksoa, jolla ei ole tien lii-
kennevirtaa häiritseviä liittymiä. Kaksikaistaisen tien linjaosuudella pul-
lonkaulana voi olla esimerkiksi pitkä ylämäki. Moottoriteillä pullonkau-
lan muodostaa yleensä ramppiliitymä tai sekoittumisalue. Linjaosuudella
pullonkaula voi johtua tien poikkileikkauksen kaventumisesta. Tilapäisen
pullonkaulan voi myös aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus tai tietyö. Lin-
jaosuuksien palvelutasotarkasteluja tarvitaankin sekä tien parantamistar-
peen arvioinnissa, poikkileikkauksen mitoituksessa, että tilapäisten häi-
riöiden ja ohjausvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa. Laskentamene-
telmissä hyödynnetään erityisesti makroskooppista ja stokastista liikenne-
virtateoriaa.

Avainkysymykset

• Millaiset ovat liikennevirran perusominaisuudet kaksikaistaisilla teillä ja
moottoriteillä?

• Miten arvioidaan kaksikaistaisten teiden ja moottoriteiden linjaosuuksien
välityskyky ja palvelutaso?

• Miten arvioidaan liikennevirran tehokkuutta?
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7.1 Kaksikaistaisten teiden linjaosuudet

7.1.1 Liikennevirran ominaisuudet kaksikaistaisilla teillä

Kaksikaistaisella tiellä ohittaminen tapahtuu vastakkaisen suunnan liikenteelle
tarkoitetulla kaistalla. Ohitusmahdollisuudet riippuvat siten sekä näkemäolosuh-
teista, ohituskielto-osuuksista että vastakkaisen suunnan liikenteestä. Koska ohi-
tusmahdollisuudet ovat kaksikaistaisilla teillä rajallisempia kuin monikaistaisilla
teillä, liikenne jonoutuu helpommin ja liikennemäärä vaikuttaa matkanopeuksiin
voimakkaammin. Rajoittuneista ohitusmahdollisuuksista johtuen hitaiden ajo-
neuvojen eteen jää tyhjää tilaa. Koska kaistaa ei voida hyödyntää yhtä tehokkasti
kuin monikaistaisilla teillä, kriittinen tiheys jää alhaisemmaksi.

Kuva 7.1 osoittaa, että valtatiellä 3 Tampereen eteläpuolella (LAM-piste 436)
liikennevirta säilyi vakaana (mustat pisteet) vielä liikennetiheyden ollessa noin 20
ajon/km, mutta pistejoukon hajaantuminen osoittaa liikenteen häiriöiden lisään-
tyneen. Kaistan välityskyky oli vajaat 1 600 ajon/h. Epävakaiksi (harmaat pisteet)
on kuvassa määritelty mittausjaksot, joiden liikennetiheys oli yli 25 ajon/km. Lii-
kennemäärä ei kuitenkaan juurikaan laskenut liikennetiheyden kasvaessa, vaan
tiheyteen 40 ajon/h saakka liikennemäärä säilyi noin 1 300 ajon/h tasolla. Mit-
tauskohdalla nopeusrajoitus oli 80 km/h.
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Kuva 7.1: Liikennemäärän riippuvaisuus liikennetiheydestä valtatiellä 3 Tampereen ete-
läpuolella (LAM 436).
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Kuvassa 7.2 on liikennemäärän ja liikennetiheyden riippuvuutta kuvaava pis-
teistö valtatien 4 (moottoriliiikennetie vuorottaisilla ohituskaistoilla) ohituskielto-
osuuden alussa Vierumäen eteläpuolella (laskentapiste H3 kuvassa 1.2). Tien no-
peusrajoitus oli 100 km/h. Ylämäessä sijaitsevan ohituskielto-osuuden välitysky-
ky oli noin 1 600 ajon/h, joskin parin mittausjakson aikana saavutettiin suurem-
piakin liikennemääriä. Ruuhkatilanteessa liikennemäärä oli noin 1 200 ajon/h.
Kriittinen tiheys on noin 20 ajon/kn, eli hieman alhaisempi kuin LAM-pisteessä
436.
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Kuva 7.2: Liikennemäärän riippuvaisuus liikennetiheydestä valtatien 4 laskentapisteessä
H3 Vierumäen eteläpuolella.

Kummassakaan kuvassa (7.1, 7.2) peruskuvaajan muoto epävakaissa olosuh-
teissa ei noudata kuvan 3.3 ihanteellista muotoa. Kuvassa 3.33 esitetty synkro-
nisen liikenteen malli näyttää vastaavan tuloksia paremmin. Mittaustuloksia on
kuitenkin toistaiseksi liian vähän varmojen päätelmien tekemiseksi. Valtatiellä 3
liikenteen alavirran pullonkaula rajoitti purkautuvaa liikennemäärää epävakaissa
olosuhteissa. Valtatiellä 4 puolestaan ylämäen ohituskieltoalueella raskaiden ajo-
neuvojen nopeus salli liikennevirran purkautumisen epävakaissa oloissa melko
vakionopeudella (n. 50 km/h). Liikenteen tilaa voidaan siten kuvata nopeusho-
mogeeniseksi (ks. s. 105).
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7.1.2 Kaksikaistaisen tien välityskyky

Laskentamenetelmä perustuu HCM2000:een, mutta sitä on kehitetty vastaamaan
paremmin suomalaisia kaksikaistaisia teitä. Tarkastelu tapahtuu kulkusuunnittain.
Suuremman liikenteen kysynnän omaavaa kulkusuuntaa merkitään numerolla 1.
Vastakkainen kulkusuunta saa numeron 2.

Kaksikaistaisen tien välityskyky on 3 200 ajon/h molempiin suuntiin yhteen-
sä. Tällöin suuntajakauma on 50/50. Vilkkaamman suunnan liikennemäärä voi
kuitenkin olla enintään 1 700 ajon/h. HCM2000:ssa vilkkaamman suunnan vä-
lityskyky alkaa laskea, kun vastakkaisen suunnan liikennemäärä on yli 1 500
ajon/h. Toisaalta saksalaisten tutkimusten mukaan vastakkaisen suunnan suuril-
la liikennemäärillä vaikutus tarkasteltuun kulkusuuntaan ei enää merkittävästi
muutu. Tarkempien mittaustulosten puuttuessa vastakkaisen suunnan liikenteen
kysynnän vaikutus oletetaan Suomessa lineaariseksi. Kun vastakkaisen suunnanVastakkaisen

suunnan
liikenteen
kysyntä
tunnetaan

liikenteen kysyntä (q2) tunnetaan, vilkkaamman kulkusuunnan välityskyvyksi
saadaan

C1 =
(

1700− 100
min {q2, 1600}

1600

)
fpl (ajon/h), (7.1)

jossa fpl on poikkileikkauksesta johtuva korjauskerroin (taulukko 7.1). Korjaus-
kertoimet perustuvat pääosin Tiehallinnon asiantuntija-arvioihin, eivät mittaustu-
loksiin.

Taulukko 7.1: Kaksikaistaisen tien poikkileikkauksesta johtuva välityskyvyn korjaus-
kerroin (fpl).

Poikkileikkaus Päällysteleveys (m) fpl
Moottoriliikennetie 12,0 1,05
Leveäkaistainen tie 13,0 1,10
Leveäpientareinen tie 13,0 1,00
10,5/7,5 10,0 1,00
10/7 9,5 1,00
8/7 7,5 0,97
7 6,5 0,94
6 5,5 0,85
5 4,5 0,75

Liikenteen ruuhkautuessa liikennetiheys kasvaa yli kriittisen tiheyden (n.
20 ajon/km/kaista) ja liikenne muuttuu epävakaaksi. Kun liikennetiheys säilyy
kohtuullisena (k < 40 ajon/km/kaista), ruuhkan liikennemäärä pysyy n. 300–
400 ajon/h välityskykyä alhaisemmalla tasolla.

Esimerkki 7.1 (Käyttösuhde kaksikaistaisella tiellä)
Kaksikaistaisen tien poikkileikkaus on 10/7. Iltahuipputunnin aikana vilkkaamman suun-
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nan liikenteen kysyntä on q1 = 1 000 ajon/h ja suuntajakauma 65/35. Huipputuntikerroin
on h15 = 0,9. Mikä on vilkkaamman suunnan välityskyvyn käyttösuhde huipputunnin
huippuneljänneksen aikana?
Ratkaisu. Koska liikenne ei ole ruuhkautunut, liikennemäärä on kysynnän suuruinen.
Huippuneljänneksen aikana vilkkaamman suunnan liikennemäärä on 1000/0,9 = 1111
ajon/h. Vastakkaisen suunnan liikennemäärä on

q2 = 0,35

0,65
× 1111 = 598 ajon/h.

Vilkkaamman suunnan välityskyvyksi saadaan

C1 = 1700− 100× 598

1600
= 1663 (ajon/h),

joten välityskyvyn käyttösuhde on ρ1 = 1111/1663 = 0,67. •
Lausekkeen 7.1 avulla voidaan arvioida vilkkaamman suunnan välityskyky,

kun vastakkaisen suunnan liikennemäärä tunnetaan. Jos liikenteen odotetaan kas-
vavan samassa suhteessa molempiin suuntiin, välityskyky tulee arvioida liiken-
teen suuntajakauman avulla. Kun vilkkaamman suunnan liikennemäärä vastaa Suuntajakauma

tunnetaankaistan välityskykyä (ilman korjausta fpl), vastakkaisen suunnan liikennemäärä
on

q2 = 1− P1

P1

C1

fpl
, P1 ≥ 0,5, (7.2)

missä P1 on vilkkaamman suunnan osuus tien koko liikennemäärästä. Tällöin
välityskyvyksi saadaan

C1 =
(

1700− 100
min {q2, 1600}

1600

)
fpl

=
(

1700− (1− P1)C1

16P1fpl

)
fpl

= 27200P1

15P1 + 1
fpl (ajon/h).

(7.3)

Välityskyky molempiin suuntiin yhteensä on

CII = C1

P1
= 27200

15P1 + 1
fpl (ajon/h). (7.4)

Se on suurin liikennemäärä, jonka tie pystyy välittämään, kun vilkkaamman suun-
nan osuus liikenteestä on P1.

?
Mitä tapahtuu, kun liikenteen kysyntä kasvaa suuremmaksi kuin CII suuntaja-
kauman pysyessä samana?
Pohdi vaihtoehtoisia tapoja määritellä liikenteeltään vähäisemmän kulkusuun-
nan välityskyky (C2)? Millaisia ongelmia vaihtoehtoihin sisältyy?
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7.1.3 Palvelutaso kaksikaistaisella tiellä

Palvelutasomittarit

Kaksikaistaisten teiden tunnusomainen piirre on tarve käyttää vastakkaisen suun-
nan liikenteelle tarkoitettua kaistaa ohituksiin. Autojen tavoitenopeuksien hajon-
ta ja liikennetiheys saavat aikaan ohitustarvetta (ks. kappale 5.6.3). Rajalliset
ohitusmahdollisuudet lisäävät liikenteen jonoutumista. Tällöin ajoneuvot joutu-
vat seuraamaan edessä kulkevaa ajoneuvoa omaa tavoitenopeuttaan hitaammalla
nopeudella. Kaksikaistaisilla teillä HCM2000 käyttääkin palvelutasomittareina
seuranta-aikaosuutta ja keskimääräistä matkanopeutta.

• Seuranta-aikaosuus tarkoittaa sitä osuutta matka-ajasta, jonka autoilijat
ajavat jonossa toisten viivyttämänä voimatta ohittaa edellä ajavaa ajoneu-
voa. Nopeus on tällöin alle kuljettajan tavoitenopeuden.

• Keskimääräinen matkanopeus on tieosan kulkemiseen keskimäärin käyte-
tyn ajan ja tieosan pituuden osamäärä.

Seuranta-aikaosuus ja jonoprosentti

HCM2000:ssa kaksikaistaisen tien tärkein palvelutasomittari on seuranta-aika-
osuus (percent time spent following). Koska sen mittaaminen on työlästä, kor-
vaavana mittarina (surrogate measure) voidaan käyttää jonoprosenttia, jossa jo-
nossa ajaviksi tulkitaan ajoneuvot, joiden aikaväli edessä ajavaan ajoneuvoon
on korkeintaan kolme sekuntia. Jonoprosentti mitataan yhdessä pisteessä, joten
mittauspaikan tulee kuvata mahdollisimman hyvin tarkasteltavan tiejakson kes-
kimääräisiä olosuhteita. Suomessa seuranta-aikaosuus arvioidaan jonoprosentin
(PJ) avulla käyttäen lauseketta

PJ = 100

[
1− exp

(
b1

q

3600
+ b2

√
qo

3600
+ fJ,R

)]
− flk, (7.5)

jossa q on liikennemäärä tarkasteltuun suuntaan (ajon/h), qo on liikennemäärä
vastakkaiseen suuntaan (ajon/h), fJ,R raskaista ajoneuvoista aiheutuva korjaus
ja flk on leveäkaistatien korjaustekijä, kun kaistan leveys on noin 5,5 m. Leveä
kaista alentaa jonoprosenttia noin flk = 0,002q.

Parametri b1 kuvaa tarkastellun suunnan liikennemäärän vaikutusta jonopro-
senttiin. Se on korkea tiejaksoilla, joilla on runsaasti ohituskieltoja ja korkea
nopeusrajoitus (vNR). Parametri lasketaan lausekkeella

b1 = −3,778− 1,514Pok, vNR = 80 km/h (7.6a)

b1 = −4,118− 1,514Pok, vNR = 100 km/h, (7.6b)
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jossa Pok on ohituskieltojen osuus tiejakson pituudesta. Ohituskielto-osuuksiksi
määritellään ne osat tiestä, joissa näkemä on alle 300 metriä. Laskentamene-
telmän tarkkuus saattaa heikentyä geometrialtaan heikkotasoisilla (Pok > 0,4)

tiejaksoilla. Mäkisyyden aiheuttamaa korjausta ei käytetä, sillä ohituskieltojen
osuudella ja mäkisyydellä on yleensä vahva korrelaatio.

? Miksi jonoprosentti on korkeampi nopeusrajoituksella 100 km/h kuin nopeus-
rajoituksella 80 km/h?

Parametri b2 kuvaa vastakkaisen suunnan liikennemäärän vaikutusta tarkas-
tellun suunnan jonoprosenttiin. Vaikutus heikkenee lievästi piennarleveyden (wp,
metriä) kasvaessa:

b2 = −0,439+ 0,093wp. (7.7)

Raskaan liikenteen korjaustekijä (fJ,R) riippuu raskaiden ajoneuvojen osuu-
desta (PR) sekä liikennemääristä tarkastelusuuntaan (q) ja vastakkaiseen suun-
taan (qo). Nopeusrajoitusalueella 100 km/h korjaustekijä on

fJ,R = −0,000719PR
√

qqo. (7.8)

Alemmilla nopeusrajoituksilla raskaiden ajoneuvojen vaikutus jonoprosenttiin on
vähäinen eikä korjausta käytetä.

Jos suunnittaiset liikennemäärät ovat q1 ja q2, koko tien jonoprosentti (PJ,II,
kuva 7.3) on suunnittaisten jonoprosenttien (PJ,1 ja PJ,2) suuntien liikennemäärillä
painotettu keskiarvo:

PJ,II = q1PJ,1 + q2PJ,2

q1 + q2
. (7.9)

Kuten kuvasta 7.3 havaitaan, Suomessa liikenteen jonoutuminen on vähäisempää
kuin Yhdysvalloissa. HCM2000:n perustilanteessa tiejaksolla ei ole ohitusrajoi-
tuksia eikä raskaita ajoneuvoja. Kaistan leveys on 3,6 metriä ja pientareen leveys
1,8 metriä. Suuntajakauma on 50/50.

Jonoprosenttiin perustuva palvelutaso määritellään kummallekin kulkusuun-
nalle erikseen taulukon 7.2 avulla. Kulkusuunnan palvelutaso on jonoprosenttiin
ja keskimatkanopeuteen perustuvista palvelutasoista alhaisempi.

Keskimääräinen matkanopeus

Henkilöautojen keskimääräinen matkanopeus (vH) liikennevirrassa, joka koostuu
sekä henkilöautoista että raskaista ajoneuvoista on

vH = vh − fv,ok − fv,M − fv,R (7.10)
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Kuva 7.3: Jonoprosentti ja HCM2000:n seuranta-aikaosuus perustilanteessa (molemmat
suunnat yhteensä).

Taulukko 7.2: Jonoprosentin maksimiarvot kaksikaistaisilla teillä eri palvelutasoilla.

Toiminnallinen Maksimiarvo (% )
luokka A B C D E
Valtatie 25 40 55 70 80
Kantatie 25 40 55 70 80
Seututie 30 45 60 75 80
Yhdystie 35 50 65 80 85
Muu tie tai katu 35 50 65 80 85

jossa vh on keskimääräinen matkanopeus yksinomaan henkilöautoista koostuvas-
sa liikennevirrassa, fv,ok on ohituskielto-osuuksien aiheuttama nopeuden alene-
ma, fv,M on mäkisyyden vaikutus keskinopeuteen ja fv,R on raskaiden ajoneuvo-
jen vaikutus henkilöautojen keskimatkanopeuteen.

Keskimatkanopeus henkilöautovirrassa on

vh = vv + b1q + b2qv, (7.11)

jossa q on liikennemäärä tarkasteltuun suuntaan (ajon/h), ja qv on vastakkaisen
suunnan liikennemäärä. Vapaa nopeus (vv) voidaan mittaustietojen puuttuessa



7.1 Kaksikaistaisten teiden linjaosuudet 227

0 500 1000 1500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Liikennemäärä (ha/h)

K
es

ki
m

at
ka

no
pe

us
 (

km
/h

)

0 1000 2000 3000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Liikennemäärä (ha/h)

K
es

ki
m

at
ka

no
pe

us
 (

km
/h

)

Kuva 7.4: Henkilöautojen keskimatkanopeus liikennemäärän funkiona perustilantees-
sa kaksikaistaisilla teillä Suomessa (yhtenäiset viivat), kun liikenne kulkee vain yhteen
suuntaan (vasemmalla) ja on tasaisesti jakautunut molemmille kulkusuunnille (oikealla).
HCM2000:n arvot on esitetty katkoviivoilla. (Luttinen 2001)

arvioida seuraavasti:

vv = 89,7− 1,28ρL, vNR = 80 km/h (7.12a)

vv = 103,4− 1,28ρL, vNR = 100 km/h. (7.12b)

Lausekkeessa ρL on liittymätiheys (liittymiä/km) ja vNR on nopeusrajoitus. Mah-
dollisuuksien mukaan vapaa nopeus tulisi arvioida mittamalla henkilöautojen kes-
kimatkanopeus alhaisella (< 100 ajon/h) liikennemäärällä ja muuntamalla tulos
vastaamaan liikennemäärää 0 ajon/h lausekkeen (7.10) avulla.

Parametri b1 on nopeus-liikennemääräkäyrän kulmakerroin. Se määritellään
käyttäen lauseketta

b1 = −0,00838+ 0,00718wk − 0,000267vv, (7.13)

jossa wk on kaistan leveys. Menetelmä soveltuu normaaleille (3,5–3,75 m) kaistan
leveyksille. Nopeusrajoitusalueilla 100 km/h voidaa tarkastella myös leveämpiä
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(3,5–4,25 m) kaistoja. Leveäkaistatiellä (wk ≈ 5.5 m), jonka nopeusrajoitus on
100 km/h, voidaan käyttää arvoa b1 = −0,0015.

Vastakkaisen suunnan liikennemäärän (qv) vaikutus (b2) tarkastellun suunnan
nopeus-liikennemääräkäyrään heikkenee tarkastellun suunnan vapaan nopeuden
(vv) kasvaessa:

b2 = 0,0151− 0,0002vv. (7.14)

Leveäkaistateillä b2 = −0,0015.
Ohituskielto-osuuksien vaikutus (fv,ok) keskimatkanopeuteen arvioidaan tau-

lukon 7.3 avulla. Mäkisyyden vaikutus keskinopeuteen on fv,M = 5 km/h, kun
mäkisyysluku on suurempi kuin 20 m/km.

Taulukko 7.3: Ohituskielto-osuuksien aiheuttama keskinopeuden alenema (fv,ok)

Vastakkaisen suunnan Ohituskieltoalueiden osuus (%)
liikennemäärä (ajon/h) 20 40 60 80 100

Nopeusrajoitus = 100 km/h
100 1,0 2,2 3,2 3,6 3,8
200 2,4 3,7 4,7 5,1 5,4
400 1,8 2,6 3,3 3,5 3,7
600 1,4 1,7 2,1 2,4 2,6
800 0,7 1,1 1,4 1,7 1,8

1000 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5
1200 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4
1400 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1
1600 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Nopeusrajoitus = 80 km/h
100 0,5 1,1 2,2 2,5 2,6
200 1,4 2,3 3,4 3,8 4,0
400 1,3 1,8 2,3 2,6 2,7
600 0,9 1,1 1,5 1,7 1,9
800 0,5 0,7 1,0 1,2 1,3

1000 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1
1200 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0
1400 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8
1600 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7

Raskaiden ajoneuvojen vaikutus (fv,R) henkilöautojen keskinopeuteen riip-
puu raskaiden ajoneuvojen osuudesta (PR), tarkasteltavan suunnan liikennemää-
rästä (q) sekä nopeusrajoituksesta:

fv,R = 0.267PR
√

q, vNR = 80 km/h (7.15a)

fv,R = 0,862PR
√

q, vNR = 100 km/h. (7.15b)
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Keskimatkanopeuteen perustuva palvelutaso (taulukko 7.4) määritellään kum-
mallekin kulkusuunnalle erikseen. Kulkusuunnan palvelutaso on jonoprosent-
tiin ja keskimatkanopeuteen perustuvista palvelutasoista alhaisempi. Molempien
suuntien yhdistetty keskimatkanopeus (v) voidaan laskea kulkusuuntien keski- Yhdistetty keski-

matkanopeusmatkanopeuksien (v1 ja v2) liikennemäärillä (q1 ja q2) painotettuna harmonisena
keskiarvona:

v = q1 + q2
q1

v1
+ q2

v2

. (7.16)

Taulukko 7.4: Keskimääräisen matkanopeuden minimiarvot kaksikaistaisilla teillä eri
palvelutasoilla.

Tieluokka Nopeusrajoitus Minimiarvo (km/h)
(km/h) A B C D E

Maaseudun 60 60 55 50 45 40
päätiet 80 75 70 65 60 50

100 90 85 80 75 60
Alemman 40 30 28 26 23 20
luokan tiet 50 40 37 34 30 25
ja kadut ≥60 50 45 40 35 30

7.2 Moottoriteiden linjaosuudet

Moottoriteiden linjaosuuksien palvelutasoa voidaan kuvata kolmen suureen avul-
la: liikennetiheyden, keskimääräisen matkanopeuden ja välityskyvyn käyttösuh-
teen. Jokainen näistä suureista kuvaa liikkumisen vapautta moottoritiellä. Kes-
kinopeus alkaa kuitenkin laskea vapaasta nopeudesta (vv) merkittävästi vasta
liikennetiheyden lähestyessä kriittistä tiheyttä. Välityskyvyn käyttösuhde puoles-
taan kuvaa huonosti tien käyttäjän kokemusta liikennevirran sujuvuudesta.

Ensisijainen moottoritien linjaosuuden palvelutasomittari on likennetiheys. Palvelutaso-
mittarina
liikennetiheys

Liikennevirran perusyhtälön (3.1) avulla voidaan laskea keskimatkanopeuden (v),
tiheyden (k) tai liikennemäärän (q) arvo, kun suureista kaksi tunnetaan. Palvelu-
tason E yläkriteerinä oleva liikennetiheys (28 ha/km/kaista) on kriittinen tiheys
(kkr), jolla saavutetaan moottoritien kaistan välityskyky (C). – Koska ohittami-
nen on helpompaa moottoritiellä kuin kaksikaistaisella tiellä, kaistan käyttö on
moottoritiellä tehokkaampaa. Niinpä kriittinen tiheys on suurempi.

Taulukossa 7.5 on esitetty moottoriteiden linjaosuuksien palvelutasokritee-
rit. Varsinainen palvelutasomittari on liikennetiheys. Tietyllä palvelutasolla lii-
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kennetiheys saa olla korkeintaan taulukossa annettu maksimi. Taulukon nopeus-
ja liikennemääräarvot ovat puolestaan seurausta kyseisestä liikennetiheydestä.
Sekä liikennetiheyden, liikennemäärän että välityskyvyn käyttösuhteen (liiken-
nemäärän suhde välityskykyyn) ajoneuvomäärät on ilmoitettu henkilöautoina.
Palvelutason E maksimiliikennemäärä C = 1800 + 5vv osoittaa tien välitysky-Välityskyky

vyn.

Taulukko 7.5: Moottoriteiden linjaosuuksien palvelutasokriteerit (TRB 2000).

Vapaa
nopeus Kriteeri Palvelutaso
(km/h) A B C D E

120 Maksimitiheys (ha/km/kaista) 7 11 16 22 28
Miniminopeus (km/h) 120,0 120,0 114,6 99,6 85,7
Maksimikäyttösuhde 0,35 0,55 0,77 0,92 1,00
Maksimiliikennemäärä (ha/h/kaista) 840 1320 1840 2200 2400

110 Maksimitiheys (ha/km/kaista) 7 11 16 22 28
Miniminopeus (km/h) 110,0 110,0 108,5 97,2 83,9
Maksimikäyttösuhde 0,33 0,51 0,74 0,91 1,00
Maksimiliikennemäärä (ha/h/kaista) 770 1210 1740 2135 2350

100 Maksimitiheys (ha/km/kaista) 7 11 16 22 28
Miniminopeus (km/h) 100,0 100,0 100,0 93,8 82,1
Maksimikäyttösuhde 0,30 0,48 0,70 0,90 1,00
Maksimiliikennemäärä (ha/h/kaista) 700 1100 1600 2065 2300

90 Maksimitiheys (ha/km/kaista) 7 11 16 22 28
Miniminopeus (km/h) 90,0 90,0 90,0 89,1 80,4
Maksimikäyttösuhde 0,28 0,44 0,64 0,87 1,00
Maksimiliikennemäärä (ha/h/kaista) 630 990 1440 1955 2250

Moottoritie toimii palvelutasolla F, kun liikenne jonoutuu tiellä ruuhkan tai
häiriön seurauksena. Liikennetiheys kasvaa jonoissa voimakkaasti ja voi saada
huomattavastikin korkeampia arvoja kuin 28 ha/km/kaista.

Vapaalla nopeudella vv tarkoitetaan henkilöautojen keskinopeutta, kun lii-Vapaa nopeus

kennemäärä on pieni tai kohtalainen (korkeintaan 1 300 ajon/h/kaista). Tällöin
nopeudet pysyvät moottoriteiden linjaosuuksilla käytännössä vakiotasolla.

Vapaa nopeus voidaan arvioida kahdella eri tavalla: kenttämittauksien tai val-
miiden estimaattien avulla. Jos vapaa nopeus määritetään kenttämittauksilla, sii-
hen ei tarvitse tehdä korjauksia. Mittauksia tehtäessä liikennemäärän tulee olla
korkeintaan 1 300 ha/h/kaista. Nopeustutkimuksessa mitataan joko kaikkien hen-
kilöautojen tai määrätyn otoksen (esim. joka kymmenes henkilöauto) nopeudet
tutkittavan suunnan kaikilla kaistoilla.

Jos kenttämittaukset eivät ole mahdollisia, henkilöautojen vapaa nopeus
(vv) voidaan arvioida Tieliikenteen ajokustannukset 2000 -julkaisun (Tiehallinto
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2001) mukaisesti lausekkeella

vv = 20+ (0,87− fP)u, (7.17)

missä u on 110 km/h, kun nopeusrajoitus on 120 km/h, ja muulloin nopeusra-
joituksen suuruinen. Kun ajoradan päällysteen leveys (wP) – ottaen huomioon
mahdollisen keskikaiteen edellyttämä ajovarmuusvara – on alle 10 metriä, vapaa
nopeus laskee:

fP =
⎧⎨
⎩0,1− wP

100
, kun wP < 10 m

0, kun wP ≥ 10 m.
(7.18)

Henkilöautoekvivalentti liikennemäärä qE (ha/h/kaista) moottoriteiden linja- Ekvivalentti
liikennemääräosuuksilla on

qE = q

h15NkfRfp
. (7.19)

Siinä q on mitattu tuntiliikennemäärä (ajon/h), h15 on huipputuntikerroin ja Nk on
kaistojen lukumäärä. Raskaista ajoneuvoista aiheutuva korjauskerroin fR määri-
tetään lausekkeella

fR = 1

1− PK(EK − 1)+ PM(PM − 1)
. (7.20)

Siinä PK ja PM ovat kuorma-autojen ja matkailuautojen osuudet kaikista ajo-
neuvoista, ja EK sekä EM tarkoittavat kuorma-autojen ja matkailuautojen ekvi-
valenttiarvoja (taulukko 7.6). Linja-autot lasketaan kuorma-autoiksi. Taulukon
tasainen maastotyyppi tarkoittaa, että tiellä on ainoastaan lyhyitä nousuja, joiden
pituuskaltevuus ei ylitä kahta prosenttia. Nousuilla ei ole merkittävää vaikutus-
ta raskaiden ajoneuvojen nopeuksiin. Mäkisessä maastossa raskaiden ajoneuvo-
jen nopeus laskee merkittävästi. Yli kilometrin mittaisille alle kolmen prosentin
nousuille ja yli puolen kilometrin mittaisille yli kolmen prosentin nousuille tulee
käyttää erityisesti pitkille nousuille määritettyjä ekvivalenttiarvoja (ks. kappale
10.3).

Taulukko 7.6: Henkilöautoekvivalentit moottoritiejaksoilla (TRB 2000).

Maastotyyppi
Ajoneuvotyyppi Tasainen Mäkinen
Kuorma- ja linja-autot 1,5 2,5
Matkailuautot 1,2 2,0
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Henkilöautoekvivalentti

Raskaan ajoneuvon henkilöautoekvivalentti on se henkilöautojen määrä, jolla vallit-
sevissa olosuhteissa on sama vaikutus liikennevirtaan kuin yhdellä keskimääräisellä
raskaalla ajoneuvolla. Oletetaan, että raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä on qR ja
henkilöautojen qH. Sekavirran liikennemäärä on tällöin q = qR+ qH, ja raskaiden ajo-
neuvojen osuus on PR = qR/q. Jos raskaan ajoneuvon henkilöautoekvivalentti on ER,
laskennallinen (ekvivalentti) henkilöautovirta on

qE = (1− PR)q + PRqER = q [1+ PR(ER − 1)] .

vh

v

q qE

Oheisessa kuvassa on esitetty keskimatkanopeuteen perustuva
ekvivalentti liikennemäärä qE. Raskaan ajoneuvon henkilöau-
toekvivalentti on tällöin ER = 1+ (qE−q)/(PRq), ja raskaan
liikenteen korjauskerroin on

fR = q

qE
= 1

1+ PR(ER − 1)
= 1

1+ PK(EK − 1)+ PB(EB − 1)+ PM(EM − 1)
,

kun raskas liikenne koostuu sekä kuorma-autoista (K), busseista (B) että matkailuautois-
ta (M). Henkilöautoekvivalentti on määriteltävä kullekin palvelutasomittarille erikseen.
Lisäksi ekvivalenttiarvot riippuvat mm. tie- ja keliolosuhteista, raskaiden ajoneuvojen
tyypeistä ja osuuksista sekä liikennemääristä.

Kuljettajapopulaatiosta aiheutuva korjauskerroin (fp) on 1,00 silloin, kun kul-
jettajien voidaan olettaa tuntevan tien. Muutoin kerroin vaihtelee välillä 0,85–
1,00. Muun arvon kuin 1,00 käyttäminen edellyttää yleensä maastotutkimuksiin
perustuvaa tietoa.

Ensimmäinen askel moottoritien palvelutason määrittämisessä on mootto-
ritiejakson jakaminen sopiviin osuuksiin. Kullekin osuudelle määritetään va-
paa nopeus (vv) ja henkilöautoekvivalentti liikennemäärä (qE). Henkilöautojen
keskimääräinen matkanopeus (vH) voidaan määrittää liikennemäärän ja vapaanKeskimatka-

nopeus nopeuden perusteella kuvasta 7.5 tai lausekkeesta

vH =
⎧⎨
⎩vv, qE ≤ 3100− 15vv

vv − 23vv−1800
28

(
qE+15vv−3100

20vv−1300

)2,6
, 3100− 15vv < qE ≤ 1800+ 5vv.

(7.21)
Ekvivalentti liikennetiheys (kE, ha/km/kaista) lasketaan liikennevirran perusyh-Liikennetiheys

tälön mukaisesti, eli
kE = qE

vH
. (7.22)
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Tämän jälkeen palvelutaso määritetään liikennetiheyden avulla taulukosta 7.5.

Kuva 7.5: Henkilöautojen keskimääräisen matkanopeuden ja palvelutason määrittämi-
nen vapaan nopeuden ja henkilöautoekvivalentin liikennemäärän avulla (TRB 2000).

7.3 Ominaissuorite

Drew (1968) on esittänyt tielinjan palvelutason mittariksi liikennevirran nopeuden
vaihteluista aiheutuvan hukkaenergian minimointia. Brilon (2000a) on esittänyt
saman asian liikennevirran tehokkuuden näkökulmasta.

Liikennevirran energia voidaan jakaa kineettiseen energiaan ja sisäiseen eli
hukkaenergiaan. Kineettinen energia kuvaa liikennevirran energiaa makrotasolla Kineettinen

energiaeli kaikkien ajoneuvojen muodostamana kokonaisuutena. Se riippuu tarkastel-
lun ajanjakson liikennemäärästä ja ajoneuvojen keskimatkanopeudesta. Sisäinen Sisäinen energia

energia kuvaa liikennevirran energiaa mikrotasolla, eli yksittäisen ajoneuvon kan-
nalta. Sisäistä energiaa muodostuu liikennevirrassa, kun yksittäiset ajoneuvot jou-
tuvat hidastamaan ja kiihdyttämään, vaikka liikennevirran nopeus ei kokonaisuu-
tena muuttuisikaan. Liikennevirran kokonaisenergia (E) väyläosalla on siis ki-
neettisen energian (EK) ja sisäisen energian (ES) summa

E = EK + ES. (7.23)

Liikennevirran sisäistä energiaa kutsutaan kiihdytyshukaksi. Se on yksittäisen
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ajoneuvon kiihtyvyyden keskihajonta väyläosalla. Ajoneuvon kiihdytyshukka
σ = ES aikana T on

σ =
(

1

T

∫ T

0
[a(t)− ā]2

) 1
2

≈
[

1

T

m∑
i=0

(
�vi

�ti

)2

�ti −
(

vT − v0

T

)2
] 1

2

.

(7.24)

Lausekkeessa a(t) on ajoneuvon kiihtyvyys hetkellä t , ā on ajoneuvon keskimää-
räinen kiihtyvyys tarkasteluaikana, v0 on ajoneuvon alkunopeus, vT on loppuno-
peus, ja �vi on ajoneuvon nopeuden muutos periodin i aikana, jonka kesto on
�ti ja

∑
i �ti = T . Jos ajoneuvon alku- ja loppunopeus ovat samoja tai väylän

ajoaika on hyvin pitkä, lausekkeen jälkimmäisen osan toinen termi voidaan jättää
huomiotta, jolloin yhtälö saa muodon

σ ≈
[

1

T

m∑
i=0

(
�vi

�ti

)2

�ti

] 1
2

. (7.25)

Liikennevirran kineettisen energian yhtälö on

EK = αkv2 = αqv. (7.26)

Yhtälössä α on liikennevirran eri osissa tapahtuvista nopeuden muutoksista johtu-
va korjauskerroin. Kineettinen energia on suoraan verrannollinen liikennevirran
ominaissuoritteeseen eli matkanopeuden ja liikennemäärän tuloon.Ominaissuorite

Alhaisilla liikennemäärillä moottoritien ajo-olosuhteet ovat vapaat ja nopeu-
det suuria. Liikennetiheyden kasvaessa keskimatkanopeus säilyy korkeana ja lii-
kennemäärä kasvaa, jolloin myös ominaissuorite kasvaa. Liikennetiheyden edel-
leen kasvaessa liikennemäärän kasvu aiheuttaa matkanopeuden jyrkän alenemi-
sen, ja sen seurauksena ominaissuoritekin alkaa pudota. Liikennetiheyden kas-
vaessa yli kriittisen tiheyden myös liikennemäärä alkaa alentua. Ominaissuo-
ritteen maksimiarvo saavutetaan siis ennen kuin liikennemäärä saavuttaa väli-
tyskyvyn (kuva 7.6). Ominaissuoritteen maksimiarvo saavutetaan moottoritiellä,
kun liikennemäärä on noin 90 prosenttia välityskyvystä. Kaksikaistaisilla teillä
nopeus-liikennemääräkuvaaja ei taivu alaspäin suurilla liikennemäärillä (ks. ku-
va 7.4), vaan taittuu terävästi liikennemäärän saavuttaessa välityskyvyn. Tällöin
ominaissuoritteen maksimiarvo saavutetaan vasta kriittisellä tiheydellä, jolloin
liikennemäärä vastaa välityskykyä.
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Kuva 7.6: Matkanopeuden, liikennemäärän ja ominaissuoritteen osuus maksimiarvosta
moottoritien linjaosuudella, kun vapaa nopeus on 120 km/h.

Kun välityskyky osoittaa väylän kyvyn välittää ajoneuvoja, niin ominaissuo-
ritteen maksimi osoittaa väylän kyvyn välittää liikennesuoritteita. Ominaissuo-
ritteen maksimi on siten välityskykyä parempi väylän tehokkuuden mittari. Omi-
naissuoritteen maksimissa liikenne ei myöskään ole moottoritiellä yhtä häiriö-
herkkää kuin liikennemäärän lähestyessä väylän välityskykyä.

7.4 Yhteenveto

Kaksikaistaisen tien välityskyky molempiin suuntiin yhteensä on tasaisella suun-
tajakaumalla 3 200 ajon/h. Vilkkaamman kulkusuunnan välityskyky on enintään
1 700 ajon/h. Palvelutasomittareina ovat jonoprosentti ja keskimääräinen matka-
nopeus.

Moottoritiellä palvelutasomittarina on liikennetiheys. Kriittinen tiheys on 28
ha/km/kaista, jolloin kaistan välityskyky on 2 250–2 400 ha/h/kaista.

Liikennevirran ominaissuoritteella tarkoitetaan keskimääräisen matkanopeu-
den ja liikennemäärän tuloa. Ominaissuoritteen maksimissa liikennemäärä on
moottoritiellä noin kymmenen prosenttia välityskykyä alhaisempi, mutta väylän
toiminta on tehokkainta.
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7.5 Lisätietoa

Välityskyky- ja palvelutasotutkimusten perusteos on amerikkalainen Highway
Capacity Manual 2000 eli HCM2000 (TRB 2000). Edellä esitetty kaksikais-
taisten teiden analyysimenetelmä noudattaa HCM2000:n perusajatuksia, mut-
ta parametrit ja menetelmän yksityiskohdat perustuvat suomalaiseen tutkimuk-
seen (Luttinen 2001) sekä Tiehallinnon IVAR-ohjelmistoon (Tiehallinto 2003,
Ristikartano 2003).

Enberg & Pursula (1992) ovat tutkineet liikennevirtaa moottoriliikennetiel-
lä. He ovat tutkineet myös ohituskaistatien liikennevirran perusominaisuuksia
(Enberg 1994, Enberg & Pursula 1997). Tuovinen et al. (2004) ovat selvittäneet
ruuhkautumisen syitä ja seurauksia Lahden ja Heinolan välillä. Leveäkaistatien
liikennevirtaa ovat puolestaan tutkineet mm. Pajunen (1997), Tuovinen & Enberg
(2001b) sekä Lyly & Kuronen (2004). Siimes (1999b) on laatinut yhteenvedon
uusien poikkileikkausten käyttökokemuksista.

Edellä esitetty moottoriteiden palvelutason laskentamenetelmä noudattaa
pääosin HCM2000:a. Moottoritieliikennettä on Suomessa tutkittu mm. Länsi-
väylällä 1980-luvulla (Pursula et al. 1988). Saadut tulokset ovat saman suuntaisia
kuin HCM2000:ssa. Raskaan liikenteen vaikutuksia moottoritien liikennevirtaan
ovat tutkineet Mannan & Enberg (1998).

Botma & Bovy (2000) ovat vertailleet erilaisia menetelmiä vapaan nopeu-
den ja kuljettajien tavoitenopeuksien jakauman estimoimiseksi kaksikaistaisella
tiellä. He suosittelivat suurimman uskottavuuden menetelmää, joka ottaa huo-
mioon jonossa ajavien alentuneen nopeuden. Hoogendoorn (2005) on kehittänyt
menetelmää edelleen ja soveltanut sitä moottoritieliikenteeseen.
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Lähestyt liittymää, jossa kärkikolmio osoittaa tulosuuntasi väistämisvel-
vollisuuden. Väistämisviivalle on pysähtynyt auto, joka odottaa riittävän
pitkää aikaväliä etuajo-oikeutetuissa liikennevirroissa. Hetken odottami-
sen jälkeen auto jatkaa matkaansa ja sinä siirryt väistämisviivalle. Koska
kaikissa etuajo-oikeutetuissa liikennevirroissa ei ole riittävän pitkää al-
kuaikaväliä, pysähdyt odottamaan. Editsesi kulkee useita autoja, kunnes
havaitset riittävän pitkän aikavälin. Sinun on kuitenkin vielä odotettava,
että risteävälle suunnalle pysähtynyt, vasemmalle kääntyvä auto ehtii läh-
teä, ennen kuin voit jatkaa matkaasi.

Suurin osa liittymistä on valo-ohjauksettomia. Niiden välityskyvyn ja
palvelutason arviointi on tarpeen sekä liittymän parantamistarpeen ar-
vioinnissa, mitoituksen suunnittelussa että ohjaustavan valinnassa. Valo-
ohjauksettoman liittymän analyysi on melko vaativa stokastisen liiken-
nevirtateorian sovellus. Sen lähtökohtana on liittymätoimintojen yksityis-
kohtainen kuvaus ja mallinnus. Uusia lähetestymistapoja erityisesti valo-
ohjauksettomien liittymien välityskyvyn arviointiin on kehitetty vielä aivan
viime vuosina. Tässä luvussa selostetaan uusi suomalainen laskentamene-
telmä sekä sen teoreettinen tausta.

Avainkysymykset

• Miten valo-ohjaukseton liittymä toimii?

• Miten arvioidaan liittymätoiminnon kannalta riittävän pitkä aikaväli
etuajo-oikeutetussa liikennevirrassa?

• Miten lasketaan väistämisvelvollisen liikennevirran välityskyky ja keski-
määräinen viive?

• Miten arvioidaan jalankulkuliikenteen palvelutaso?

• Miten lasketaan keskimääräinen viive ylikuormitustilanteessa?
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8.1 Valo-ohjauksettoman liittymän toiminta

Valo-ohjauksettomassa liittymässä sivusuuntien väistämisvelvollisuus on osoitet-
tu joko väistämisvelvollisuutta tai pakollista pysäyttämistä osoittavilla liikenne-
merkeillä (231 tai 232). Lisäksi pätevät muut tieliikennelain 14 §:n väistämisvel-
vollisuutta koskevat määräykset. Valo-ohjaukseton liittymä voi olla myös kierto-
liittymä.

Tasa-arvoisessa liittymässä noudatetaan tieliikennelain määräyksiä ilman et-Tasa-arvoinen
liittymä tä väistämisvelvollisuutta on osoitettu liikennemerkein. Koska tällöin voi syntyä

tilanteita, joissa väistämisvelvollisuutta ei voida yksiselitteisesti määritellä, väli-
tyskyvyn laskennassa ei voida soveltaa jäljempänä kuvattua laskentamenetelmää.
Saksalaisten tutkimusten (Wu 2003a, Wu 2003b) mukaan koko tasa-arvoisen liit-
tymän välityskyky on noin 740–840 ha/h.

Valo-ohjauksettomaan liittymään saapuvan väistämisvelvollisen ajoneuvon
on odotettava, kunnes aika seuraavaan etuajo-oikeutettuun ajoneuvoon on riittä-
vän suuri, jotta haluttu toiminto (liittyminen tai risteäminen) voidaan suorittaa
turvallisesti. Lyhyintä keskimääräistä etuajo-oikeutettujen ajoneuvojen aikaväliä
tai alkuaikaväliä, jonka väistämisvelvollinen ajoneuvo voi käyttää liittymiseen tai
risteämiseen, kutsutaan kriittiseksi aikaväliksi. Lisäksi ajoneuvon tulee säilyttääKriittinen aikaväli

turvallinen aikaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Purkautumisaikavälillä tarkoite-Purkautumisai-
kaväli taan keskimääräistä aikaväliä väistämis- tai pysäytysviivan kohdalla, kun väistä-

misvelvollisten ajoneuvojen muodostama jono purkautuu esteettä.

Valo-ohjauksettoman liittymän välityskyky ja palvelutaso määritetään kul-
lekin väistämisvelvolliselle liikennevirralle ja kaistalle erikseen. Ensimmäinen
vaihe liittymän toiminnan analyysissa on liikennevirtojen välisten väistämis-
suhteiden määrittely. Tarkasteltavaa väistämisvelvollista liikennevirtaa kutsu-
taan sivuvirraksi. Siihen nähden etuajo-oikeutettuja liikennevirtoja kutsutaanSivuvirta

päävirroiksi. Liikennevirtojen numerointi on esitetty kuvissa 8.1 ja 8.2. Esimer-Päävirta

kiksi sivuvirran 4 päävirtoja ovat liikennevirrat 2 ja 3.

Jos etuajo-oikeutettu liikennevirta voi käyttää useaa kaistaa, kutakin kaistaa
tarkastellaan omana päävirtanaan. Aluetta, jolla sivu- ja päävirta risteävät tai liit-
tyvät, kutsutaan konfliktialueeksi tai konfliktipisteeksi. Koska osa liikennevirrois-Konfliktialue

ta on joihinkin liikennevirtoihin nähden väistämisvelvollisia ja toisiin virtoihin
nähden etuajo-oikeutettuja, väistämissuhteet määritellään hierarkkisina tasoinaTaso

(sijalukuina). Tason 1 liikennevirroilla (päätien suoraan ja oikealle ajavat virrat)
ei ole väistämisvelvollisuutta. Tason 2 liikennevirrat ovat väistämisvelvollisia ta-
son 1 liikennevirtoihin nähden. Tason 3 liikennevirrat väistävät sekä tason 1 että
tason 2 liikennevirtoja. Tasolla 4 on väistämisvelvollisuus kaikkiin muihin liiken-
nevirtoihin nähden.
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Kuva 8.2: Nelihaaraliittymän liikennevirrat.
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Päävirtoja, jotka ovat ylemmän tason liikennevirtoihin nähden väistämisvel-
vollisia, kutsutaan toissijaisiksi päävirroiksi. Nelihaaraliittymissä (kuva 8.2) tois-Toissijainen

päävirta sijaisia päävirtoja voivat olla tasojen 2 ja 3 liikennevirrat. T-liittymässä (kuva 8.1)
on vain kolme tasoa, joten vain tason 2 liikennevirrat voivat olla toissijaisia pää-
virtoja.

Jalankulkuvirtoja (13–16) ei voida yksiselitteisesti asettaa edellä kuvattuun
hierarkiaan. Lisäksi väistämisvelvollisuuden noudattamisessa suojateillä on pai-
kallisia eroja. Näin ollen jalankulkuvirtojen toimivuus ja vaikutus ajoneuvolii-
kenteen välityskykyyn on tarpeen arvioida erikseen.

Jos sivuvirran ajoneuvo kääntyy monikaistaiselle poistumissuunnalle, pää-
virraksi lasketaan vain sen tai niiden kaistojen liikennemäärä, joita sivuvirta ris-
teää tai jolle se kääntyy. Jos kaistajakauma ei ole tiedossa, liikenteen oletetaan
jakautuvan kaistoille tasaisesti. Päätien tai kiertoliittymän oikealle kääntyvä lii-
kennevirta (esim. 3) saattaa vaikuttaa sivuvirran (esim. 7) välityskykyyn, vaikka
virroilla ei olisikaan konfliktia. Tämä voidaan ottaa huomioon laskemalla osa
oikealle kääntyvästä liikennemäärästä päävirraksi.

Kiertoliittymässä saapuva virta väistää kiertävää virtaa, johon saapuvat ajo-
neuvot sekoittuvat (kuva 8.3). Välityskykylaskelmissa kiertoliittymää tarkastel-
laan yleensä sarjana peräkkäisiä valo-ohjauksettomia liittymiä. Koska kussakin
liittymässä (tulohaarassa) on vain yksi sivuvirta ja yksi päävirta, liittymisoperaatio
ja sen analyysi ovat yleensä yksinkertaisempia kuin muissa valo-ohjauksettomissa
liittymissä.

qa

qc

Kuva 8.3: Saapuvat (qa) ja kiertävät (qc) liikennevirrat kiertoliittymässä.
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8.2 Kriittinen aikaväli

8.2.1 Kriittisen aikavälin estimoinnin ongelmat

Kun sivuvirran ajoneuvo haluaa ylittää päävirran tai liittyä siihen, toiminto edel-
lyttää riittävän pitkää aikaväliä päävirrassa. Lyhimmän käyttökelpoisen aikavä-
lin suuruus vaihtelee eri kuljettajilla. Välityskykylaskelmissa aikavälien hyväk-
symistä mallinnetaan kriittisellä aikavälillä (tc), jolla tarkoitetaan lyhyintä kes-
kimääräistä etuajo-oikeutettujen ajoneuvojen aikaväliä tai alkuaikaväliä, jonka
väistämisvelvollinen ajoneuvo voi käyttää liittymiseen tai risteämiseen.

Kriittisen aikavälin pituus riippuu kuljettajan ja ajoneuvon ominaisuuksista,
tieolosuhteista ja liikenteen ohjauksesta (pakollinen pysähtyminen, väistämisvel-
vollisuus, nopeusrajoitus) sekä siitä, mihin ajoneuvo on jatkamassa (kääntymi-
nen vasemmalle, oikealle tai jatkaminen suoraan). Kriittinen aikaväli on siten
arvioitava kussakin liittymässä kaikille sivuvirroille erikseen. Kriittisen aikavälin
estimoinnissa on kuitenkin merkittäviä ongelmia.

Suurin ongelma on se, että kuljettajan kannalta lyhintä käyttökelpoista aika-
väliä ei ole mahdollista suoraan mitata. Mittauksissa voidaan havaita vain kuljet- Mitattavuu-

ongelmatajien hyväksymät ja hylkäämät aikavälit.
Kuljettajat ovat epäjohdonmukaisia. Kuljettaja voi jonkin aikaa odotettuaan Epäjohdon-

mukaisuushyväksyä aikavälin, jota pidemmän aikavälin hän on jo aiemmin hylännyt. Kriitti-
nen aikaväli saattaa siten riippua päävirtojen liikennemääristä ja sivuvirran käyt-
tösuhteesta.

Kriittisen aikavälin estimointiin liittyy myös otantaongelma. Kuljettajan hy- Otantaongelma

väksymä aikaväli on yläraja pienimmälle käyttökelpoiselle aikavälille. Jos kul-
jettaja toimii johdonmukaisesti, suurin hylätty aikaväli on lyhyempi kuin lyhin
käyttökelpoinen aikaväli. Lyhin käyttökelpoinen aikaväli on siten hyväksytyn ja
suurimman hylätyn aikavälin välissä. Mikäli kuljettaja on hylännyt useita aikavä-
lejä, suurin hylätty aikaväli perustuu suurempaan otokseen kuin (yksi) hyväksytty
aikaväli. Jos tarkasteluun otetaan kaikki hylätyt aikavälit, ne ovat otoksessa yli-
edustettuina. Hiljaisen liikenteen aikana taas on paljon hyvin pitkiä aikavälejä,
jolloin pienimmän käyttökelpoisen aikavälin ylärajan arviointi vaikeutuu.

Kriittinen aikaväli voi myös olla eri pituinen eri päävirtoihin nähden. Lisäksi Muut ongelmat

aikavälin hyväksyminen saattaa riippua lähestyvän ajoneuvon tyypistä. Kriittisen
aikavälin pituus voi myös riippua siitä, tarkastellaanko aikaväliä vai alkuaikavä-
liä, erityisesti kärkikolmiolla (merkki 231) ohjatussa liittymässä. Käytettävissä
oleva mittausaineisto ei yleensä anna mahdollisuuksia näin hienojakoiseen mal-
lintamiseen.

Kriittisen aikavälin estimointi on tilastollisesti haastava ongelma. Seuraavas-
sa esitetään kaksi yleisesti käytettyä olevaa menetelmää. Raff (1950) esitti en-
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simmäisen valo-ohjauksettomien liittymien systemaattisen tutkimuksen ja kuva-
si siinä yhteydessä menetelmän kriittisten aikavälien arvioimiseksi. Suurimman
uskottavuuden (maximum likelihood) menetelmä on puolestaan tilastotieteessä
yleisesti käytetty ja viime vuosien tutkimuksissa varsin luotettavaksi todettu me-
netelmä.

8.2.2 Raffin menetelmä

Kriittisen aikavälin määrittämisessä on ehkä yleisimmin käytetty Raffin menetel-
mää. Sen mukaan kriittinen aikaväli on se alkuaikaväli, jota pidempien hylättyjen
alkuaikavälien määrä on yhtä suuri kuin sitä lyhyempien hyväksyttyjen alkuai-
kavälien määrä (kuva 8.4). Hyväksytyt ja hylätyt alkuaikavälit voidaan esittää
myös osuuksina kaikista mitatuista alkuaikaväleistä, jolloin kuvassa 8.4 muuttuu
vain mittakaava. Olkoon FA(t) arvoa t lyhyempien hyväksyttyjen alkuaikavä-
lien osuus kaikista mitatuista alkuaikaväleistä ja RR(t) arvoa t pidempien hy-
lättyjen alkuaikavälien osuus. Kriittinen aikaväli on se alkuaikaväli, jolle pätee
FA(t) = RR(t).

tc = 4,7 s
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Kuva 8.4: Kriittisen aikavälin määrittäminen Raffin menetelmällä (Raff 1950).

Jokainen kuljettaja voi hyväksyä vain yhden aikavälin, mutta hylätä usei-
ta. Kaikkia aikavälejä tarkasteltaessa hylätyt aikavälit tulevatkin yliedustetuiksi.
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Raffin menetelmässä tämä otantaongelma vältetään tarkastelemalla ainoastaan
alkuaikavälejä.

Raffin menetelmä on yksinkertainen, mutta se sisältää eräitä ongelmia. Eri-
tyisesti silloin, kun sivusuunnalla ei ole pysäyttämisvelvoitetta, alkuaikavälien
hyväksyminen saattaa poiketa aikavälien hyväksymisestä, jolloin myös estimaa-
tin tarkkuus kärsii. Tarkastellessaan ainoastaan alkuaikavälejä menetelmä jättää
hyödyntämättä suuren osan informaatiosta. Alhaisilla päävirran liikennemäärillä
lyhyet alkuaikavälit ovat harvinaisia. Suurilla päävirran liikennemäärillä taas yhä
harvempi sivuvirran ajoneuvo hyväksyy alkuaikavälin. Mittauksen tulee siten olla
varsin pitkäaikainen.

Esimerkki 8.1 (Kriittinen aikaväli Raffin menetelmällä)
Raff (1950) mittasi eräässä littymässä taulukon 8.1 mukaiset hyväksytyt ja hylätyt alkuai-
kavälit. Taulukossa on esitetty alkuaikavälit luokiteltuna sekunnin välein. Hyväksyttyjä
alkuaikavälejä oli 655 ja hylättyjä 608.

Taulukko 8.1: Hyväksytyt ja hylätyt alkuaikavälit esimerkissä 8.1.

Alkuaika- Hyväksytyt Hylätyt
väli (s) Lkm Lyhyempiä Lkm Pidempiä
0– 0,9 3 0 119 489
1– 1,9 11 3 139 350
2– 2,9 22 14 116 234
3– 3,9 23 36 90 144
4– 4,9 44 59 66 78
5– 5,9 58 103 34 44
6– 6,9 53 161 22 22
7– 7,9 41 214 14 8
8– 8,9 44 255 1 7
9– 9,9 46 299 3 4

10–10,9 42 345 3 1
11–11,9 29 387 0 1
12–12,9 34 416 0 1
13–13,9 27 450 0 1
14–14,9 17 477 0 1
15– 161 494 1 0

Yhteensä 655 608

Taulukkoon on laskettu luokan alarajaa lyhyempien hyväksyttyjen alkuaikavälien
sekä luokan ylärajaa pidempien hylättyjen alkuaikavälien lukumäärät. Niitä vastaavat
käyrät on esitetty kuvassa 8.4. Käyrien leikkauspisteessä alkuaikavälin pituus on 4,7
sekuntia, joka on Raffin menetelmän mukainen kriittisen aikavälin estimaatti. •
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8.2.3 Suurimman uskottavuuden menetelmä

Suurimman uskottavuuden (maximum likelihood) menetelmä on tilastotietees-
sä yleisimmin käytetty parametrien estimointimenetelmä. Perusajtuksena on et-
siä ne parametrien arvot, jotka maksimoivat mallin uskottavuuden (likelihood).
Kriittistä aikaväliä estimoitaessa tarkastellaan pienimmän käyttökelpoisen aika-
välin jakaumaa. Kriittisen aikavälin estimaatti on tämän jakauman odotusarvo.
Uskottavuuden mittarina on todennäköisyys, jolla jakaumasta satunnaisesti poi-
mittu (satunnaisen kuljettajan) lyhin käyttökelpoinen aikaväli osuu tarkastellun
kuljettajan hyväksymän ja suurimman hylkäämän aikavälin väliin.

Oletetaan, että kuljettajat ovat heterogeenisia, mutta johdonmukaisia. Toisin
sanoen kullekin kuljettajalle (i) lyhin käyttökelpoinen aikaväli (ui) on eri suu-
ruinen, mutta kuljettaja i hyväksyy kaikki aikavälit t ≥ ui ja hylkää kaikki ai-
kavälit t < ui . Merkitään lyhintä käyttökelpoista aikaväliä satunnaismuuttujalla
U , jonka yksittäinen arvo (realisaatio) ui on. Oletetaan, että U noudattaa lognor-
maalijakaumaa. Se on oikealle vino jakauma, joka tuottaa ainoastaan positiivisia
arvoja (ks. kuva 5.17 sivulla 175). Tällöin ln U on normaalijakautunut. Jakau-
man kertymäfunktio olkoon F(u) sekä odotusarvo μ ja varianssi σ 2, jotka ovat
tuntemattomia parametreja.

Maastotutkimuksin mitataan sivuvirran kuljettajien hylkäämät ja hyväksymät
päävirran aikavälit. Olkoon yi kuljettajan i hyväksymän aikavälin logaritmi ja
xi saman kuljettajan suurimman hylätyn aikavälin logaritmi. Jos kuljettaja ei
hylännyt yhtään aikaväliä, xi = 0. Myös alkuaikavälit otetaan huomioon. Tällöin
todennäköisyys, että ln U on välillä (xi, yi] on

P{xi < ln U ≤ yi} = F(yi)− F(xi) . (8.1)

Kun havaittujen kuljettajien määrä on n, uskottavuusfunktio on

L =
n∏

i=1

[F(yi)− F(xi)] . (8.2)

Uskottavuusfunktion logaritmi on

ln L =
n∑

i=1

ln [F(yi)− F(xi)] . (8.3)

Suurin uskottavuus on mallilla, jolla ln L saavuttaa maksimin. Tehtävänä on rat-
kaista ne jakauman parametrit, jotka maksimoivat ln L:n. Sama ratkaisu maksimoi
myös L:n, mutta ln L:n maksimi on matemaattisesti helpompi löytää.
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Ratkaisu toteuttaa yhtälöparin

∂ ln L

∂μ
=

n∑
i=1

∂F(yi )

∂μ
− ∂F(xi )

∂μ

F(yi)− F(xi)
= 0

∂ ln L

∂σ 2
=

n∑
i=1

∂F(yi )

∂σ 2 − ∂F(xi )

∂σ 2

F(yi)− F(xi)
= 0

(8.4)

Voidaan osoittaa, että
∂F(x)

∂μ
= −f(x)

∂F(x)

∂σ 2
= x − μ

2σ 2
f(x) .

(8.5)

Lausekkeissa f(x) on normaalijakauman tiheysfunktio. Näin ollen ratkaistavaksi
yhtälöpariksi saadaan

n∑
i=1

f(xi)− f(yi)

F(yi)− F(xi)
= 0

n∑
i=1

(xi − μ)f(xi)− (yi − μ)f(yi)

F(yi)− F(xi)
= 0.

(8.6)

Tiheysfunktiot f(·) ja kertymäfunktiot F(·) ovat parametrien μ ja σ 2 funktioita.
Parametrien estimaatit ratkaistaan yhtälöparista numeerisin menetelmin.

Kriittinen aikaväli on suurimman uskottavuuden omaavan U :n jakauman odo-
tusarvo. Jos ln U noudattaa normaalijakaumaa odotusarvona μ ja varianssina σ 2,
niin U :n odotusarvo on lausekkeen 5.64 mukaisesti

tc = E[U ] = eμ+ 1
2 σ 2

. (8.7)

Suurimman uskottavuuden menetelmällä on saatu hyviä kriittisen aikavälin
estimaatteja. Tulokset ovat sitä tarkempia, mitä suurempi on otos. On myös tärke-
ää, että aineistossa on riittävästi lyhyitä aikavälejä, jotta se sisältää runsaasti sekä
hylättyjä aikavälejä että lähellä kriittistä aikaväliä olevia hyväksyttyjä aikavälejä.

8.3 Välityskyvyn määrittäminen

8.3.1 Lähestymistapoja

1960-luvulta lähtien hallitseva teoria valo-ohjauksettomien liittymien välitysky-



246 8 VALO-OHJAUKSETTOMAN LIITTYMÄN VÄLITYSKYKY JA PALVELUTASO

kylaskelmissa on ollut kriittisen aikavälin menetelmä. Välityskyky lasketaan pää-Kriittisen
aikavälin
menetelmä

virtojen aikavälijakauman sekä sivuvirran kriittisen aikavälin ja purkautumisai-
kavälin perusteella. Tätä menetelmää on kehitetty erityisesti Saksassa, Australias-
sa ja Yhdysvalloissa. Mm. amerikkalainen HCM2000, saksalainen HBS2001 ja
ruotsalainen Capcal käyttävät kriittisen aikavälin menetelmää. Kriittisen aikavälin
hyväksymistä on mallinnettu myös nestevirtausanalogiana, jossa tietyn pituisen
aikavälin hyväksyvien ajoneuvojen määrä on reaaliluku. Se voidaan myös tulkita
aikavälin hyväksyvien ajoneuvojen määrän odotusarvoksi.

Koska valo-ohjauksettoman liittymän sivuvirran välityskyky riipuu useista
parametreista (mm. päävirtojen liikennemääristä ja liittymän geometriasta), väli-
tyskyvyn estimoinnissa voidaan käyttää tilastollisia menetelmiä. Erityisesti Bri-Tilastollinen

menetelmä tanniassa lineaariseen regressioanalyysiin perustuvat välityskykymallit ovat hal-
litsevia. Koska kysymys on käyrän sovituksesta havaintoaineistoon, menetelmä
kuvaa mallin parametrien vaikutusta välityskykyyn. Menetelmä ei kuitenkaan
mallinna itse liittymätoimintoja, joten se jää informaatioarvoltaan vähäiseksi. Ti-
lastollista menetelmää on kuitenkin sovellettu myös niin, että kriittiseen aikaväliin
perustuvan nestevirtausanalogiamallin parametrit on estimoitu sovittamalla malli
mitattuun välityskykyaineistoon regressioanalyysin avulla.

Saksassa kehitetty konfliktitekniikka tarjoaa kolmannen lähestymistavan. KunKonfliktitekniikka

kriittisen aikavälin menetelmässä tarkastellaan sivuvirran ajoneuvojen käyttämiä
päävirran aikavälejä, konfliktitekniikka tarkastelee liittymän toimintaa konfliktia-
lueilla. Menetelmä on hieman yksinkertaisempi käyttää kuin kriittisen aikavälin
menetelmä ja antaa joustavammat mahdollisuudet kevyen liikenteen vaikutusten
arviointiin.

Seuraavassa keskitytään kriittisen aikavälin menetelmän kuvaamiseen, koska
se on vallitseva menetelmä myös Suomessa. Esitetty menetelmä perustuu uusiin
suomalaisiin tutkimuksiin (Luttinen 2004). Konfliktitekniikasta annetaan yleis-
piirteinen kuvaus.

8.3.2 Kriittisen aikavälin menetelmä

Oletetaan, että kuljettajat ovat homogeenisia, eli käyttäytyvät samalla tavalla, ja
johdonmukaisia, eli säilyttävät saman lyhimmän käyttökelpoisen aikavälin koko
ajan. Kaikki kuljettajat hyväksyvät aikavälin tai alkuaikavälin, joka on vähintään
kriittisen aikavälin (tc) pituinen. Kun sivuvirran ajoneuvo on ylittänyt pysäytys-
tai väistämisviivan, seuraava ajoneuvo voi ylittää sen aikaisintaan purkautumi-
saikavälin (tf) kuluttua. Kriittisen aikavälin menetelmässä sivuvirran välityskyky
riippuu siten kriittisestä aikavälistä, purkautumisaikavälistä ja päävirran aikavä-
lijakaumasta.

Valo-ohjauksettomassa liittymässä sivuvirralla on usein monia väistettäviä
päävirtoja, joista osa on toissijaisia päävirtoja. On yksinkertaisinta laskea väli-
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tyskyky ensin yhden päävirran tapauksessa ja sen jälkeen laajentaa tarkastelu Yksi päävirta

koskemaan useita päävirtoja.
Sivuvirran välityskyky saavutetaan ruuhkatilanteessa, jolloin sivuvirralla on

jatkuva jono. Tällöin kaikki päävirran aikavälit tulevat maksimaalisesti hyödyn-
netyiksi. Kun liikennetilanne ei muutu ajan funktiona, välityskyky on

C = lim
τ→∞

E[D(τ)]

τ
, (8.8)

missä E[D(τ)] on sivuvirran jonosta purkautuvien ajoneuvojen odotusarvo aika-
jaksona (0,τ ].

Oletetaan, että päävirran yhden aikavälin (ti) aikana sivuvirran jonosta pur-
kautuu keskimäärin E[α] = E[D(ti)] ajoneuvoa. Jos tarkasteluaika (0,τ ] si-
sältää n päävirran aikaväliä, jonosta purkautuvien ajoneuvojen odotusarvo on∑n

i=1 E[D(ti)] = n E[α]. Välityskyky voidaan nyt esittää muodossa

C = lim
τ→∞

n

τ
E[α] = q E[α] , (8.9)

missä q on päävirran liikennemäärä, eli aikavälien määrä. Välityskyky on siten
aikayksikössä saapuvien päävirran ajoneuvojen (aikavälien) määrä kerrottuna yh-
den aikavälin aikana keskimäärin jonosta purkautuvien ajoneuvojen määrällä.

Ajoneuvo ajaa liittymään, jos päävirran aikaväli tai alkuaikaväli on suurempi
kuin kriittinen aikaväli tc. Niinpä E[α] voidaan määrittää ehdollistamalla. Kos-
ka kriittistä aikaväliä lyhyempien aikavälien aikana purkautuvien sivuvirran ajo-
neuvojen määrä on nolla, E[α] on kokonaisodotusarvon lain (katso sivu 142)
perusteella aikavälin T ≥ tc aikana jonosta purkautuvien ajoneuvojen määrän
odotusarvo kerrottuna aikavälin todennäköisyydellä.

C = q E[α] = q E[ α | T ≥ tc ] P{T ≥ tc} . (8.10)

Tämä lauseke pätee kaikille päävirran aikavälijakaumille.
Kun päävirran aikaväli on T ≥ tc, sivuvirran jonon ensimmäinen ajoneuvo

voi ajaa liittymään. Jonon seuraava ajoneuvo saapuu pysäytys- tai väistämisvii-
valle niin, että se voi ajaa liittymään purkautumisaikavälin tf kuluttua edellisen
ajoneuvon poistumisesta. Ajoneuvo jatkaa matkaa, mikäli jäljellä oleva alkuaika-
väli (Y ) ei ole lyhyempi kuin tc. Koska edellisen ajoneuvon lähdöstä on kulunut
purkautumisaikavälin tf mittainen aika, alkuaikavälin pituuden tiedetään olevan
Y ≥ tc − tf . Uusi ajoneuvo siten hyväksyy alkuaikavälin todennäköisyydellä
P{Y ≥ tc |Y ≥ tc − tf }.

Seuraavassa oletetaan, että pitkät aikavälit (T ≥ tc) ovat eksponenttijakautu-
neet. Oletusta voidaan pitää realistisena (ks. sivu 159) ja Markovin ominaisuuden
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(ks. sivu 167) ansiosta tehtävän ratkaiseminen helpottuu merkittävästi. Tällöin
pitkillä aikaväleillä on riippumattomat lisäykset, eli jäljellä oleva alkuaikaväli ei
riipu aikavälin iästä (ks. kuva 5.8 sivulla 158). Siten myöskään todennäköisyys,
että alkuaikaväli kestää vielä ajan tf , ei riipu aikavälin iästä. Niinpä pysäytysvii-
valle siirtynyt ajoneuvo hyväksyy alkuaikavälin todennäköisyydellä

P{Y ≥ tc |Y ≥ tc − tf } = P{Y ≥ tf} = e−βtf . (8.11)

Lausekkeessa β on suurten aikavälien eksponenttijakauman parametri.
Aikavälin T ≥ tc aikana jonosta purkautuvien ajoneuvojen lukumäärä (α) on

siten yksi plus alkuaikavälin peräkkäisten tf -lisäysten lukumäärä. Koska lisäyk-
set ovat riippumattomia ja noudattavat samaa jakaumaa, α noudattaa geometris-
ta jakaumaa P{α = k | T ≥ tc } = pk−1(1 − p), jossa p = e−βtf (ks. kappale
5.3.4). Aikavälin T ≥ tc aikana keskimäärin jonosta purkautuvien ajoneuvojen
lukumäärä on siis geometrisen jakauman odotusarvo (5.38), eli

E[ α | T ≥ tc ] = 1

1− p
= 1

1− e−βtf
. (8.12)

Yhtä päävirtaa väistävän sivuvirran välityskyky on siten

C1 = q E[ α | T ≥ tc ] P{T ≥ tc}
= q [1− F(tc)]

1− e−βtf

= qR(tc)

1− e−βtf
(ha/h).

(8.13)

Lausekkeessa F(t) on päävirran aikavälijakauman kertymäfunktio ja R(t) =
1 − F(t) jakauman luotettavuusfunktio. Lauseketta voidaan soveltaa kaikkiin
päävirran aikavälijakaumiin, joiden pitkät aikavälit T ≥ tc noudattavat ekspo-
nenttijakaumaa. Esimerkkejä tällaisista jakaumista ovat siirretty eksponenttija-
kauma, M3-jakauma ja Tannerin jakauma. Luonnollisesti lauseke pätee myös
eksponenttijakautuneisiin päävirran aikaväleihin. Välityskyky satunnaisen pää-Eksponentti-

jakauma virran tapauksessa on (kuva 8.5)

C0 = qe−λtc

1− e−λtf
(ha/h). (8.14)

Lausekkeissa tc ja tf ilmoitetaan sekunteina, q ajoneuvoina tunnissa ja λ =λ = q
3600

q/3600 ajon/s.
Lausekkeesta 8.13 saadaan helposti sivuvirran välityskyky (kuva 8.6) silloin,
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Kuva 8.5: Sivuvirran välityskyky kriittisen aikavälin arvoilla tc = 4, . . . , 8 s, kun pää-
virran aikavälit noudattavat eksponenttijakaumaa ja tf = 0.6tc.

kun päävirran aikavälit ovat Tannerin jakauman mukaisia. Tannerin
jakauma

CT = q(1− λtp)e−λ(tc−tp)

1− e−λtf
= 1− λtp

e−λtp
C0 (ha/h). (8.15)

Lausekkeessa 1− λtp on jonoista vapaan ajan osuus, jolloin siis kriittistä aikavä-
liä pidemmän aikavälin esiintyminen on mahdollista. Kertoimen nimittäjä (e−λtp )
puolestaan korjaa kriittistä aikaväliä pidemmän aikavälin esiintymisen todennä-
köisyyttä (e−λtc ) lausekkeessa (8.14) osoittamalla, että kaikki päävirran vapaat ai-
kavälit ovat pidempiä kuin seuranta-aikaväli (tp). Suomalaisissa ja ruotsalaisissa
tutkimuksissa on suositeltu seuranta-aikaväliksi tp = 1,8 sekuntia.

Kuvia 8.5 ja 8.6 vertaamalla havaitaan, että päävirran liikennemäärän ollessa
nolla välityskyky on C = 3600/tf . Sivuvirran välityskyky laskee, kun päävir-
ran liikennemäärä kasvaa. Koska satunnaisessa liikennevirrassa suurillakin lii-
kennemäärillä on pitkiä aikavälejä, sivuvirran välityskyky säilyy positiivisena.
Sen sijaan Tannerin jakaumassa päävirran liikennemäärällä q = 3600/tp kaikki
ajoneuvot kulkevat jonossa, joten sivuvirran välityskyky laskee nollaan.

Saksalaisessa käsikirjassa HBS2001 (FGSV 2001) sivuvirran purkautuminen Nestevirtaus-
analogiatapahtuu nestevirtausanalogian mukaisesti. Kun alkuaikaväli on suurempi kuin

t0, sivuvirta purkautuu intensiteetillä s = 3600/tf ajon/h. Välityskyky on siten
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Kuva 8.6: Sivuvirran välityskyky kriittisen aikavälin arvoilla tc = 4, . . . , 8 s, kun pää-
virran aikavälit noudattavat Tannerin jakaumaa minimiaikavälinä tp = 1,8 s ja tf = 0.6tc.

CN = s P{Y > t0}. Jos päävirran aikavälit ovat eksponenttijakautuneet,

CN = s P{Y > t0} = 3600

tf
e−λt0 . (8.16)

Mallissa oletetaan, että sivuvirran purkautuminen alkaa, kun päävirran aikaväli
on t0 = tc − tf/2 (kuva 8.7). Sivuvirrasta purkautuvien ajoneuvojen määrä kas-
vaa siten lineaarisesti päävirran aikavälin pidetessä. Aiemmin kuvatussa mallissa
(8.14) kasvu on portaittaista. Molemmat mallit antavat käytännössä saman tulok-
sen (kuva 8.5). Koska CN:n logaritmi on q:n suhteen lineaarinen funktio, sitä on
hyödynnetty myös tilastollisissa, regressioanalyysiin pohjautuvissa, malleissa.

Edellä on tarkasteltu sivuvirran välityskykyä, kun väistettävänä on yksi pää-
virta. Jos ajoneuvo joutuu väistämään eri suunnista saapuvia ja eri suuntiin kään-
tyviä ajoneuvoja tai samaan suuntaan kulkevilla ajoneuvoilla on käytössään useita
kaistoja, päävirtoja on useita. Tällöin oletetaan, että päävirrat voidaan yhdistääPäävirtojen

yhdistäminen yhdeksi päävirraksi asettamalla niitä kuvaavat pisteprosessit päällekkäin kuvan
5.18 (sivu 176) mukaisesti.

Toissijaisen päävirran ajoneuvot joutuvat väistämään omien päävirtojensa ajo-
neuvoja. Sivuvirran ajoneuvon on puolestaan odotettava toissijaisen päävirran
jonon purkautumista. Vasta sen jälkeen kuljettaja voi etsiä yhdistetystä päävir-Jonon

purkautuminen rasta käyttökelpoista aikaväliä. Kuten sivulla 202 osoitettiin, jonojärjestelmän
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Hyväksyvien ajoneuvojen määrä

Aikaväli (s)0

1

2

3

t0 tc tc + tf tc + 2tf

Kuva 8.7: Diskreetti (porraskäyrä) ja nestevirtausanalogiaan perustuva (katkoviiva) ai-
kavälin hyväksymisfunktio.

palvelupiste on varattu todennäköisyydellä ρ ja vapaa todennäköisyydellä 1− ρ,
kun ρ on palvelupisteen käyttösuhde.

Valo-ohjauksettomassa liittymässä palvelupisteenä on väistämis- tai pysäy-
tysviiva, joka on seuraavan ajoneuvon käytettävissä, kun purkautumisaikaväli on
kulunut edellisen ajoneuvon liikkeelle lähdöstä. Näin ollen ajoneuvojen aikaväli
väistämis- tai pysäytysviivan kohdalla on vähintään purkautumisaikavälin suu-
ruinen.

Kun päävirtojen liikenne on satunnaista, vaikutus sivuvirran välityskykyyn
otetaan huomioon yksinkertaisesti käyttämällä yhdistetyn päävirran liiikenne-
määränä yksittäisten päävirtojen liikennemäärien summaa. Toissijaisen päävirran
i jonojen purkautumisen ja esteettä edenneiden ajoneuvojen aikavälien suodattu-
misen vaikutus sivuvirran välityskykyyn voidaan esittää kertoimella

Xi = 1− ρ

e−λi tf,i
. (8.17)

Kun toissijaisen päävirran i liikenne lähenee nollaa, Ci = 3600/tf,i ja ρi =
qi/Ci = λitf,i , jolloin sivuvirran välityskyky vastaa Tannerin mallia (8.15). Ta-
son 1 päävirran vaikutus voidaan siten määritellä Tannerin mallin mukaiseksi
asettamalla kertoimen Xi purkautumisaikaväli (tf,i) seuranta-aikavälin (tp,i) suu-
ruiseksi. Kun toissijaisia päävirtoja on useita, niiden yhteisvaikutuksen osoittaa
kerroin X =∏

Xi . Välityskykylaskelmia kuvataan tarkemmin kappaleessa 8.5.

8.3.3 Konfliktitekniikka

Saksassa viime vuosina kehitetyssä konfliktitekniikassa valo-ohjauksettoman liit-
tymän välityskyvyn määritys perustuu nk. additiivisiin konfliktivirtoihin. Konflik-
tivirroilla tarkoitetaan virtoja, joiden ajourat risteävät. Oletetaan liittymä, jossa
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virralla i = 1 on etuajo-oikeus virtaan i = 2 nähden (kuva 8.8). Oletetaan lisäk-
si, että konfliktialuetta voidaan verrata jonojärjestelmään, jossa jokainen virran i

ajoneuvo, joka ohittaa konfliktialueen, käyttää keskimäärin palveluajan Si . Mo-
lempien konfliktivirtojen ajoneuvojen yhteinen käytettävissä oleva kokonaisaika
on 3 600 sekuntia tunnissa.

i = 1

i = 2

Kuva 8.8: Kahden virran välinen konflikti (Brilon & Wu 2001).

Tarkastellaan tilannetta, jossa q2 > q1 ja liittymä on ylikuormittunut. Tällöin
konfliktialue on varattu tunnin jokaisena hetkenä, eli

q1S1 + C2S2 = 3600. (8.18)

Yhtälössä C2 on suunnan 2 välityskyky. Yhtälö on voimassa sillä rajoituksella,
että

q1S1 ≤ 3600. (8.19)

Liikennevirran 2 välityskyvyksi C2 saadaan

C2 = 3600− q1S1

S2
= 3600

S2

(
1− q1S1

3600

)
= Cmax,2(1− ρ1) = Cmax,2p0,1.

(8.20)

Tässä ja seuraavissa lausekkeissa ρi = (qiSi)/3600 on virran i käyttösuhde eli
se osuus ajasta, jonka virran i ajoneuvot ovat konfliktialueella (ks. sivu 200),
p0,i = (1 − ρi) on todennäköisyys, ettei konfliktialuella ole virran i ajoneuvoa,
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ja Cmax,j = 3600/Sj on virran j maksimivälityskyky olettaen, ettei sillä ole
konfliktivirtoja.

Tarkastellaan seuraavaksi kolmen virran välisiä konflikteja (kuva 8.9).Virralla
1 on korkein etuajo-oikeus (taso 1), virta 2 on toissijainen päävirta (taso 2) ja virta
3 on väistämisvelvollinen molempiin edellä mainittuihin virtoihin nähden (taso
3). Vastaavalla logiikalla kuin yllä sovelletaan virran 2 välityskyvylle yhtälöä
(8.20). Virran 3 välityskyky lasketaan seuraavasti:

C3 = 3600− (q1S1 + q2S2)

S3
= Cmax,3[1− (ρ1 + ρ2)] = Cmax,3p0,1|2. (8.21)

Lausekkeessa p0,1|2 = 1 − (ρ1 + ρ2) on todennäköisyys, ettei virran i = 1 tai
i = 2 ajoneuvoja ole konfliktialueella.

i = 1

i = 3

i = 1

i = 2

i = 2

i = 3

Kuva 8.9: Kolmen virran väliset konfliktit (Brilon & Wu 2001).

Samaa logiikkaa käyttäen voidaan neljän konfliktivirran tapauksessa laskea

C4 = 3600− (q1S1 + q2S2 + q3S2)

S4

= Cmax,4[1− (ρ1 + ρ2 + ρ3)]
= Cmax,4p0,1|2|3.

(8.22)

Siinä p0,1|2|3 = 1 − (ρ1 + ρ2 + ρ3) on todennäköisyys, ettei virtojen 1–3 ajo-
neuvoja ole konfliktialueella. Tavallisessa tasoliittymässä ei voi olla yli neljää
konfliktivirtaa.

Edellä esitetyt lausekkeet on johdettu olettaen, että jokaisella virralla on
oma keskimääräinen palveluaikansa Si . Koska kaikkien palveluaikojen estimoin-
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i = 1

i = 2

i = 3

i = 4

Kuva 8.10: Neljän virran väliset konfliktit (Brilon & Wu 2001).

ti edellyttäisi kohtuuttoman laajoja maastomittauksia, mallia on tarpeen yksin-
kertaistaa. Huomattava yksinkertaistus saadaan jo sillä, että oletetaan Si-arvojen
olevan tietyllä tarkkuudella samat (S) kaikille virroille i. Näin saadaan seuraavat
yhtälöt.

C2 = 3600

S
− q1 (8.23a)

C3 = 3600

S
− (q1 + q2) = C2 − q2 (8.23b)

C4 = 3600

S
− (q1 + q2 + q3) = C3 − q3. (8.23c)

Jos jostain yhtälöstä saadaan negatiivinen vastaus, välityskyky on nolla.
Myös hieman vähemmän yleistävä versio yllä olevista lausekkeista saattaa

olla tarpeen. Oletetaan, että korkeimman etuajo-oikeuden omaavalla virralla on
oma (yleensä alhaisempi) palveluaikansa S1 ja että väistämisvelvollisille ja kään-
tyville virroille voidaan käyttää yleistä palveluaikaa Sk. Välityskykylausekkeet
saadaan seuraavaan muotoon.

C2 = 3600− q1S1

Sk
(8.24a)

C3 = C2 − q2 (8.24b)

C4 = C3 − q3. (8.24c)
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Kalibrointi kuitenkin osoittaa, etteivät yllä esitellyt yksinkertaistukset ole kovin-
kaan realistisia.

Konfliktiteorian yhteydessä on kehitetty konfliktimatriisi, jossa voidaan mm.
määritellä suhteellisia väistämisvelvollisuuksia. Matriisissa voidaan esimerkik-
si määritellä, että tietyn virran autoilijoista x prosenttia väistää jalankulkijoita
ja 100 − x prosenttia ei väistä. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia jalankulku-
virtojen vaikutusten arvioinnille. Tällöin voidaan ottaa huomioon sekin ilmiö,
että jalankulkuliikenne saattaa parantaa jonkin ajoneuvovirran välityskykyä. Si-
vuvirran ajoneuvo voi hyödyntää aikavälin, joka syntyy siitä, kun päävirran ajo-
neuvo väistää jalankulkijaa. Menetelmä soveltuu siten erityisesti taajamien valo-
ohjauksettomien liittymien välityskyvyn analyysiin. Konfliktiteoria on edelleen
kehitysvaiheessa, joten sen tarjoamat mahdollisuudet lienevät selkeämmin näh-
tävissä muutaman vuoden kuluttua.

8.4 Viipeiden määrittäminen

8.4.1 Jalankulkijan kadunylitys

(A
pp

le
ya

rd
19

81
)

Kriittisten aikavälin menetelmää vii-
peiden arvioinnissa voidaan havain-
nollistaa tarkastelemalla jalankulki-
jan kadunylitystä ja siihen liittyvää
odotusaikaa. Ongelma on tasoliitty-
mää yksinkertaisempi mm. siksi, et-
tä kaikkien odottavien jalankulkijoi-
den oletetaan lähtevän ylittämään ka-
tua samanaikaisesti, kun taas ajoneu-
vot purkautuvat jonosta kukin vuo-
rollaan.

Oletetaan, että jalankulkija saapuu ylityspaikkaan satunnaisella hetkellä. Jos
alkuaikaväli jalankulkijan saapuessa on lyhyempi kuin kriittinen aikaväli, hänen
on pysähdyttävä odottamaan. Tämän todennäköisyys on

pp = P{Y < tc} . (8.25)

Jos aikavälit ovat riippumattomia ja samalla tavalla jakautuneita (uusiutumispro-
sessi), seuraavan aikavälin hylkäämisen todennäköisyys on

ph = P{T < tc} . (8.26)
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Jalankulkija joutuu odottamaan alkuaikavälin ja n− 1 aikaväliä, eli n ajoneuvoa,
todennäköisyydellä

P{N = n} = pn = ppp
n−1
h (1− ph). (8.27)

Jos ajoneuvojen aikavälit noudattavat eksponenttijakaumaa, alkuaikaväleillä
ja aikaväleillä on sama jakauma. Koska

p = pp = ph = 1− e−λtc, (8.28)

niin pn = pn(1−p). Väistettävien ajoneuvojen määrä N noudattaa siten geomet-
rista jakaumaa. Tällöin odotusaikana jalankulkijan ohittavien ajoneuvojen määrän
odotusarvo on (vrt. lauseke 5.41)

E[N ] = p

1− p
= eλtc − 1. (8.29)

Jalankulkijan odotusajan odotusarvo on lausekkeen 5.20 (sivu 151) mukai-
sesti kriittistä aikaväliä lyhyempien aikavälien (ml. alkuaikaväli) pituuden odo-
tusarvo kerrottuna näiden aikavälien lukumäärän odotusarvolla

E[W ] = E[ T | T < tc ] E[N ] . (8.30)

Kriittistä aikaväliä lyhyemmän aikavälin (ja alkuaikavälin) odotusarvo on sivulla
142 esitetyn mukaisesti

E[ T | T < tc ] =
∫ ∞

0
t f( t | t < tc ) dt

= 1

F(tc)

∫ tc

0
t f(t) dt

= 1

1− e−λtc

[
e−λt

(
−t − 1

λ

)]tc

0

= 1

λ
− tc

eλtc − 1
.

(8.31)

Jalankulkijan keskimääräinen odotusaika on siten

WJ = E[ T | T < tc ] E[N ] = eλtc − 1

λ
− tc. (8.32)

Adams (1936) esitti tuloksen ensimmäisenä, joten lauseketta 8.32 kutsutaanAdamsin
viivelause Adamsin viivelauseeksi.
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Esimerkki 8.2 (Jalankulkijan odotusaika)
Laske jalankulkijan odotusaikojen ero, kun kadun liikennemäärä on 1 000 ajon/h, jos a)
katu on kaksikaistainen ja se ylitetään yhdessä osassa vähintään 8 sekunnin aikavälissä, tai
b) ylittäminen tehdään kahdessa vaiheessa (kadulla on keskikoroke) ja kriittinen aikaväli
on 5 sekuntia. Liikenne noudattaa eksponenttijakaumaa ja liikenteen kaistajakauma on
tasainen.
Ratkaisu. Tapaus a):Yhtäjaksoinen ylitys, kun λ = 1 000/3600 = 0,278 ajon/s ja tc = 8
sekuntia.

W1 = e0,278×8 − 1

0,278
− 8 = 21,6 s.

Tapaus b): Ylitys kahdessa jaksossa. Kummassakin ylityksessä λ = 500/3600 = 0,139
ajon/s ja tc = 5 sekuntia.

W2 = e0,139×5 − 1

0,139
− 5 = 2,2 s.

Erotus on siten W1 − 2W2 = 21,6− 2× 2,2 = 17,2 s. •
8.4.2 Ajoneuvojen viipeet

Ajoneuvojen viipeet ovat keskeisin valo-ohjauksettoman liittymän palvelutaso-
mittari. Koska viipeiden arvioinnissa hyödynnetään jonoteoriaa, on tarpeen mää-
ritellä jonoteoriassa esiintyvien odotusaikojen ja viipymien suhde palvelutasotar-
kasteluissa määriteltyihin ajoneuvojen viipeisiin.

Jonoteoriassa palveluaika (S) on se aika, jonka palvelupiste on varattu. Valo-
ohjauksettomassa liittymässä palveluaika voidaan määritellä siksi ajaksi, jolloin
ajoneuvo estää seuraavaa ajoneuvoa saapumasta pysäytys- tai väistämisviivalle.
Palveluaika alkaa ajoneuvon saapuessa pysäytysviivalle. Palveluaika loppuu, kun
seuraavalla ajoneuvolla on mahdollisuus saapua pysäytysviivalle – toisin sanoen
purkautumisaikavälin (tf ) kuluttua siitä, kun edellinen ajoneuvo ylitti pysäytys-
viivan. Niinpä ajoneuvon odotusaika pysäytysviivalla on Wp = S − tf . Viipymä
jonojärjestelmässä on odotusajan ja palveluajan summa: WS = WQ + S. Keski-
määräinen ohjauviive voidaan siten määritellä seuraavasti: Ohjausviive

W = WQ + S − tf +Wa

= WS − tf +Wa.
(8.33)

Keskimääräinen ohjausviive on viipymä liittymää kuvaavassa jonojärjestelmässä
poislukien purkautumisaikaväli ja lisättynä ajoneuvon rajallisesta hidastukses-
ta ja kiihdytyksestä aiheutuvalla viipeellä (Wa). Ohjausviive ei sisällä liittymän
geometriasta johtuvaa tarvetta hidastaa nopeutta, eli nk. geometrista viivettä. Geometrinen

viiveJonoteoreettiset mallit olettavat yleensä liikennetilanteen pysyvän muuttu-
mattomana. Usein liikennetilanne kuitenkin vaihtelee, sillä
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• liikennemäärät tai muut olosuhteet muuttuvat,

• järjestelmä ei saavuta tasapainoa, koska kysyntä ylittää välityskyvyn tai

• edeltävällä tilanteella on vielä vaikutusta järjestelmän toimivuuteen.

Tällaista tilaa kutsutaan väistyväksi (transient). Siinä järjestelmää kuvaavat tun-
nusluvut riippuvat tarkasteluajankohdasta ja tarkasteluajan pituudesta.

Kun käyttösuhde on lähellä yhtä, vaikkakin sen alle, tasapainotilanteen saa-
vuttaminen kestää kauan ja liikennetilanne ehtii mahdollisesti muuttua ennen
tasapainon saavuttamista. Ruuhkan aikana liikennetilanne on jatkuvassa muutok-
sessa. Niinpä viivytystarkasteluissa tulee ottaa huomioon liikennetilanteen muut-
tuminen silloin, kun käyttösuhde on lähellä yhtä tai sen yli.

Valo-ohjauksettomassa liittymässä väistyvän tilan viipeiden laskenta perus-
tuu useimmiten nk. koordinaattimuunnosmenetelmään (ks. sivu 259). Stationaa-Koordinaatti-

muunnos risuuteen perustuvassa analyysissä viive lähestyy asymptoottisesti vertikaalista
suoraa ρ = 1, jolloin ruuhkatilanteen viipeet muodostuvat äärettömiksi. Koor-
dinaattimuunnos taas perustuu ajatukseen, että viive lähestyykin asymptootti-
sesti nestevirtausanalogialla laskettua ylikuormitustilanteen viivettä (ks. kappale
3.3.2). Tarkasteluajan pituudesta (τ ) riippuva keskimääräinen viipymä järjestel-
mässä voidaan esittää muodossa

WT,S = 1

C
+ τ

4

(
ρ − 1+

√
(ρ − 1)2 + 8ρ

Cτ

)
. (8.34)

Lausekkeen 8.33 mukaisesti keskimääräinen aikariippuva ohjausviive on

WT = WT,S − tf +Wa. (8.35)

HCM2000 käyttää lauseketta 8.35 ilman purkautumisaikavälistä (tf) aiheutuvaa
korjausta.

8.5 Laskelmien suorittaminen käytännössä

8.5.1 Valo-ohjauksettoman liittymän välityskyky

Suomessa valo-ohjauksettomien liittymien tarkastelu perustuu kriittisen aikavä-
lin menetelmään, jossa päävirran aikavälijakaumaksi konfliktialueella oletetaan
Tannerin jakauma. Kiertoliittymissä aikavälijakaumana on siirretty eksponent-
tijakauma. Taulukossa 8.2 on esitetty kriittisen aikavälin (tc) oletusarvot. Pur-
kautumisaikaväli on tf = 0.6tc. Luotettavampia tuloksia saadaan luonnollisesti
käyttämällä maastossa mitattuja arvoja.
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Koordinaattimuunnos valo-ohjauksettomassa liittymässä

Ruuhkatilanteessa viipymä riippuu ylikuormituksen kestosta ja tarkasteluajasta. Koor-
dinaattimuunnosmenetelmä on yksi aikasidonnaisen viipymän arviointimenetelmä.

Aikasidonnaisen viipymäkäyrän ja nestevirtausanalogiaan perustuvan deterministisen
viipymäkäyrän vaakasuora etäisyys on ρD − ρ. Jos aikasidonnainen käyrä lähestyy
asymptoottisesti determinististä käyrää samalla tavalla kuin stationaarista tilannetta
kuvaava käyrä lähestyy pystysuoraa ρ = 1, niin silloin pätee

1− ρS = ρD − ρ.

Keskimääräinen viipymä

0
Käyttösuhde0

1

C

Deterministinen

Aikasidonnainen

Stationaarinen

ρS 1 ρ ρD

Stationaarisissa oloissa käyttösuhde ρS ja väistyvissä oloissa käyttösuhde ρD tuot-
tavat samat viipymät kuin muunnettu keskiviipymä WT käyttösuhteella ρ. M/M/1-
jonojärjestelmässä tarkasteluajan pituudesta (τ ) riippuva keskimääräinen viipymä on

WT,S = τ

4
(ρ − 1)+ 1

2C
+
√(

τ

4
(ρ − 1)+ 1

2C

)2

+ τ

2C
.

Lausekkeessa τ on laskentajakson eli tarkasteluajan pituus.

Oletus (8.4.2) käyttösuhteiden yhtä suurista erotuksista voidaan korvata oletuksella
samansuuruisista osamääristä

ρ

ρD
= ρS.

Tällöin aikariippuvassa M/M/1-järjestelmässä pätee[
2

τ

(
WT,S − 1

C

)
+ 1

] [
1− 1

CWT,S

]
− ρ = 0.

Aikariippuva keskimääräinen viipymä järjestelmässä on yhtälön suurempi juuri, eli

WT,S = 1

C
+ τ

4

(
ρ − 1+

√
(ρ − 1)2 + 8ρ

Cτ

)
.



260 8 VALO-OHJAUKSETTOMAN LIITTYMÄN VÄLITYSKYKY JA PALVELUTASO

Taulukko 8.2: Kriittisen aikavälin oletusarvot

Päätien nopeusrajoitus (km/h)
50 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h

Liikennevirta
Päätieltä vasemmalle 4.0 — 4.5 — 5.5 — 6.0 —
Sivutieltä oikealle 4.0 5.0 4.5 5.5 6.5 7.0 7.0 7.5
Sivutieltä suoraan 5.0 6.0 5.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5
Sivutieltä vasemmalle 5.5 6.3 6.0 6.8 7.0 8.0 8.0 8.8

Sivuvirran i välityskyky on

Ci = C0,iXf, (8.36)

jossa C0,i on välityskyky satunnaisen päävirran alaisuudessa (8.14), X on päävir-
tojen jonoutumisesta aiheutuva korjauskerroin, ja f = fJfRfLV on jalankulku-
liikenteestä, raskaista ajoneuvoista ja lähellä sijaitsevista liikennevaloista aiheu-
tuva korjauskerroin. Perustilanteessa (ei jalankulkijoita, raskaita ajoneuvoja eikä
liikennevaloja) korjauskertoimen f arvo on 1.

Päävirran ajoneuvojen aikavälien oletetaan noudattavan konfliktialueella Tan-
nerin jakaumaa, jossa minimiaikaväli on tason 1 liikennevirroilla 1,8 sekuntia ja
muilla liikennevirroilla niiden purkautumisaikavälin (tf) suuruinen. Tason 1 pää-
virran (i) jonoutumisen korjauskerroin on siten lausekkeen 8.15 mukaisesti

Xi =
1− 1,8qi

3600
e−1,8qi/3600

=
1− qi

2000
e−qi/2000

, (8.37)

jossa qi on virran i liikennemäärä (ajon/h). Toissijaisen päävirran j ajoneuvot
joutuvat odottamaan sopivaa aikaväliä omassa päävirrassaan, joten jonoutumisen
korjauskertoimessa otetaan huomioon toissijaisen päävirran välityskyky (Cj ).
Lisäksi väistämisvelvollisten ajoneuvojen seuranta-aikaväli konfliktialueella on
niiden purkautumisaikavälin tf,j suuruinen. Niinpä

Xj =
1− qj

Cj

e−tf,j qj /3600 . (8.38)

Sivuvirran välityskyvyn laskenta edellyttää, että ensin on laskettu kaikkien siihen
nähden toissijaisten päävirtojen välityskyvyt.

Sivuvirran j perusvälityskyvyllä (Cp,j , kuva 8.6) tarkoitetaan omalta kaistal-Perusvälityskyky
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ta purkautuvan tason 2 liikennevirran (j ) välityskykyä ihanneolosuhteissa, kun
päävirtana on vain yksi liikennevirta (i). Perusvälityskyky lasketaan lausekkeen
8.15 mukaisesti.

Cp,j = C0,jXi =
qi

(
1− qi

2000

)
e−(tc,j−1,8)qi/3600

1− e−tf,j qi/3600 . (8.39)

Kun päävirrassa ei ole liikennettä, sivuvirran perusvälityskyky on 3600/tf,j .
Koska sivuvirta voi hyödyntää vain sen päävirroilta käyttämättä jäänyttä vä-

lityskykyä, toimivuuden kannalta kriittiseksi jää yleensä hierarkian alin taso eli
sivusuunnalta vasemmalle kääntyvät liikennevirrat. Ruuhkautuneissa oloissa osa
päävirran ajoneuvoista saattaa antaa tilaa sivusuunnan ajoneuvoille, jotka puoles-
taan saattavat alkaa hyväksyä lyhyempiä aikavälejä. Tällöin sivusuunnan välitys-
kyky hieman kasvaa ja pääsuunnalle alkaa kertyä viipeitä.

Jalankulkijat alentavat ajoneuvoliikenteen välityskykyä siltä osin, kuin he es-
tävät ajoneuvojen kulkua. Suojatietä ylittävä jalankulkija sulkee kaistan ajaksi
ts = wk/v, jossa wk on kaistan leveys ja v on kävelynopeus (1,2 m/s). Jos jalan-
kulkijat (qJ, jk/h) saapuvat liittymään ryhmissä, joiden keskikoko on nr, tunnissa
saapuu keskimäärin qr = qJ/nr jalankulkijaryhmää. Kun osa p sivuvirran ajo-
neuvoista väistää jalankulkijoita, jalankulkuliikenteen aiheuttama korjauskerroin
sivuvirran välityskykyyn on fJ = 1− ptsqr/3600. Mikäli sivuvirta ylittää kaksi
suojatietä, lasketaan kummallekin suojatielle oma korjauskerroin.

Välityskyky on laskettu edellä henkilöautoina tunnissa. Se voidaan muun-
taa ajoneuvoiksi tunnissa raskaiden ajoneuvojen korjauskertoimen (fR) avulla.
Korjauskertoimena käytetään samoja arvoja kuin valo-ohjauksisissa liittymissä
(lauseke (9.8) sivulla 277).

Mikäli liittymä sijaitsee valo-ohjauksisen liittymän lähellä tai valo-ohjauksis-
ten liittymien välissä, sivuvirran purkautuminen ei ole mahdollista liikenneva-
loista saapuvan päävirran ajoneuvojonon aikana. Oletetaan, että liikennevaloista
purkautuvat jonot käyttävät konfliktialueella ajasta osan pQ. Jonojen ulkopuo-
lella päävirrassa kulkee keskimäärin qv ajoneuvoa tunnissa (jonottoman jakson
liikennemäärä). Liikennevalojen vaikutus sivuvirran välityskykyyn voidaan ottaa
huomioon käyttämällä liikennevalojen korjauskerrointa fLV = 1− pQ ja päävir-
ran liikennemääränä sen jonottoman jakson liikennemäärää qv. Mikäli liikenne-
valot vaikuttavat useaan päävirtaan, tulee käyttää yhtä yhteistä korjauskerrointa
(fLV) ja kullakin päävirralla omaa jonottoman jakson liikennemäärää. Yksityis-
kohtaisempi kuvaus menetelmästä on esitetty HCM2000:ssa. Tarkempi analyysi
edellyttää yleensä simulointia.

Jos usea liikennevirta käyttää samaa kaistaa, kullekin liikennevirralle laske-
taan ensin oma välityskyky, ja jaetun kaistan välityskyky lasketaan kaistan liiken-
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nemäärän (q) sekä kaistaa käyttävien liikennevirtojen välityskykyjen käyttösuh-
teiden (ρi = qi/Ci) summan osamääränä.

C = q∑
i ρi

. (8.40)

Jos liikennevirta voi käyttää useaa kaistaa, se käyttää vähiten kuormittunutta kais-
taa tai jakautuu kaistoille niin, että niille muodostuu sama välityskyvyn käyttö-
suhde.

8.5.2 Kiertoliittymän välityskyky

Kiertoliittymässä sivuvirtana on tulosuunnan saapuva liikenne ja päävirtana tu-
losuunnan kohdalla kiertävä liikenne. Yksikaistaisen kiertoliittymän tulosuunnanYksikaistainen

kiertoliittymä kaistan perusvälityskyky (kuva 8.11) lasketaan lausekkeella

Cp = qe−θ(tc−tp)

1− e−θtf
, (8.41)

jossa tc ja tf ovat kriittinen aikaväli ja purkautumisaikaväli, tp on kiertävän liiken-
teen aikavälijakauman minimiarvo, q on väistettävä liikennemäärä ja

θ = q

3600− qtp
. (8.42)

Parametrit tf ja tp määritellään kiertosaarekkeen halkaisijan (d, metriä) funktiona

tf = 2,5− 0,0067(d − 8)

tp = 2,0− 0,0067(d − 8).
(8.43)

Kriittinen aikaväli on 4,3 sekuntia (taulukko 2). Kiertosaarekkeen halkaisijan
tulee olla välillä 8–40 metriä.

Taulukko 8.3: Kriittisen aikavälin ja purkautumisaikavälin oletusarvot kiertoliittymissä
(Luttinen 2004).

Yksikaistainen kierttoliittymä Kaksikaistainen kiertoliittymä
Saapumis- Kriittinen Purkautumis- Kriitinen aikaväli (s) Purkautumis-
kaista aikaväli (s) aikaväli Ulkokaista Sisäkaista aikaväli
Oikea 4,3 2,3–2,5 4,3 4,0 2,4
Vasen 4,6 4,4 2,4

Kiertoliittymän poistumissuunnassa välityskyvyksi voidaan arvioida saksa-
laisen käsikirjan (FGSV 2001) mukaisesti 1 200 ha/h. Jalankulkijoiden ja raskai-
den ajoneuvojen vaikutus arvioidaan samoin kuin tavallisissa valo-ohjauksetto-
missa liittymissä. Pienissä tai ahtaissa kiertoliittymissä raskaan liikenteen vaiku-
tukset voidaan kuitenkin luotettavammin arvioida simulointimallin avulla.
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Kuva 8.11: Yksikaistaisen kiertoliittymän tulosuunnan perusvälityskyky, kun kiertosaa-
rekkeen halkaisija (d) on 10 tai 40 metriä.

Kaksikaistaisen kiertoliittymän tulosuunnan yhden kaistan perusvälityskyky Kaksikaistainen
kiertoliittymälasketaan lausekkeella

Cp = 3600(θu + θs)e−θu(tf,u−1,8)−θs(tf,s−1,8)

1− e−2,4(θu+θs)

(
1− qu

2000

) (
1− qs

2000

)
. (8.44)

Alaindeksit u ja s viittaavat kiertoliittymän ulko- ja sisäkaistaan. Kriittiset aikavälit
saadaan taulukosta 8.3. Kiertävän liikenteen minimiaikaväli (tp) on 1,8 sekuntia,
ja parametri θ lasketaan kummallekin kaistalle lausekkeen 8.42 mukaisesti.

Jos liikenteen kaistajakaumaa ei tunneta, oletetaan, että kiertotilan ulkokaistaa
ja tulosuunnan oikeaa kaistaa käyttää 55 % vasemmalle kääntyvistä, 95 % suoraan
ajavista ja 100 % oikealle kääntyvistä. Maastossa mitattu kaistajakauma antaa
luonnollisesti luotettavampia tuloksia. Jos tulosuunnan oikean kaistan välityskyky
on CO ja vasemman kaistan CV sekä oikean kaistan osuus saapuvasta liikenteestä
on p, tulohaaran välityskyky on C = min {CO/p, CV/(1− p)}. Suuremmilla
liikennemäärillä kuormittuneempi kaista ruuhkautuu. Kun molemmat kaistat ovat
ruuhkautuneet, tulosuunnan välityskyky on C = CO + CV.

8.5.3 Palvelutaso

Valo-ohjauksettoman liittymän palvelutason mittarina on ohjausviive (taulukko
8.4), eli väistämisvelvollisuudesta ja mahdollisesta pakollisesta pysäyttämisestä
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aiheutunut keskimääräinen viive. Ohjausviive (kuva 8.12) lasketaan seuraavasti:

W = 3600

C
+ 900τ

(
ρ − 1+

√
(ρ − 1)2 + 8ρ

Cτ

)
− tf −Wa. (8.45)

Lausekkeessa C on sivuvirran välityskyky (ajon/h), ρ on sivuvirran välityskyvyn
käyttösuhde (q/C), τ on tarkastelujakson pituus (yleensä 1/4 tuntia), ja tf on si-
vuvirran purkautumisaikaväli (sekuntia). Ajodynamiikasta (hidastus, kiihdytys)
aiheutuva lisäviive (Wa) on pakollisen pysäyttämisen tapauksessa viisi sekuntia
ja pääsuunnan vasemmalle kääntyvillä sekä kärkikolmiolla varustetulla sivusuun-
nalla 5− tfC/720 sekuntia, kuitenkin vähintään nolla. Ohjausviive ei sisällä geo-
metrista viivettä, eli liittymän geometriasta johtuvaa nopeuden alenemista.

Taulukko 8.4: Valo-ohjauksettoman liittymän palvelutasokriteerit.

Ajoneuvojen Jalankulkijat
Palvelu- ohjausviive Odotusaika Riskikäyttäytymisen

taso (s/ajon) (s/jk) todennäköisyys
A ≤ 10 ≤ 5 Alhainen
B ≤ 15 ≤ 10
C ≤ 25 ≤ 20 Kohtalainen
D ≤ 35 ≤ 30
E ≤ 50 ≤ 45 Korkea
F > 50 > 45 Hyvin korkea

Ohjausviive sisältää mahdollisesta tarkasteluajan ylikysynnästä (ρ > 1) ai-
heutuvan viipeen (ks. sivu 259). Jos liittymä oli ruuhkautunut jo ennen tarkas-
telun alkua, siitä aiheutuva viive tulee arvioida erikseen. Liittymän pääsuunnan
vasemmalle kääntyvien aiheuttama viive samaa kaistaa suoraan ajaville voidaan
arvioida esimerkiksi HCM2000:ssa esitetyllä menetelmällä.

Keskimääräinen jononpituus (mukaanlukien pysäytys- tai väistämisviivallaJononpituus

odottava ajoneuvo) on L = q(W + tf)/3600. Jonon maksimipituus (L95, kuva
8.13), joka ylittyy korkeintaan viiden prosentin ajan, lasketaan lausekkeella

L95 = Cτ

4

(
ρ − 1+

√
(ρ − 1)2 + 24ρ

Cτ

)
. (8.46)

Jalankulkijan keskimääräinen odotusaika (kuva 8.14) arvioidaan AdamsinJalankulkijat

viivelauseella (8.32). Jos suojatien ylittävien ajoneuvojen liikennemäärä on qa ja
näistä jalankulkijoita väistävien osuus on p, niin q = (1−p)qa. Mikäli tarkempaa
tietoa ei ole, jalankulkijan kriittisen aikavälin oletusarvona voidaan käyttää tc =
2+ l/1,2 sekuntia, jossa l on suojatien pituus.
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Kuva 8.12: Väistämisvelvollisen (merkki 231) sivuvirran ohjausviive kun, tarkastelujak-
so (τ ) on 15 minuuttia ja purkautumisaikaväli (tf) kolme sekuntia.
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Kuva 8.13: Jonon maksimipituus (L95).
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Kuva 8.14: Jalankulkijan keskimääräinen viive valo-ohjauksettomassa liittymässä, kun
ylityksen pituus on l = 4 . . . 8 m ja ajoneuvot eivät väistä jalankulkijoita (p = 0).

Jalankulkijoiden palvelutasokriteerit on esitetty taulukossa 8.4. Siinä on ku-
vattu myös, jalankulkijoiden riskikäyttäytymisen todennäköisyyden kasvu odo-
tusajan pidentyessä, jolloin he alkavat ylittää suojatietä turvallisuuden kannalta
liian lyhyiden aikavälien aikana. Tällöin odotusajat lyhenevät kuvassa 8.14 esite-
tystä – mutta turvallisuuden kustannuksella.

8.6 Yhteenveto

Valo-ohjauksettoman liitymän liikennevirtojen välityskyky määritetään useim-
miten kriittisen aikavälin menetelmällä. Kiertoliittymässä tarkastellaan kunkin
tulohaaran välityskykyä erikseen. Ajoneuvojen kuljettajien oletetaan toimivan
homogeenisesti ja johdonmukaisesti. Toissijaisten päävirtojen jonojen purkau-
tumisaika ei ole sivuvirran käytettävissä. Muuna aikana päävirtoja tarkastellaan
yhdistettynä liikennevirtana.

Viipeiden määrittämisessä hyödynnetään M/M/1-jonojärjestelmän teoriaa.
Lyhytaikaisten ylikuormitusten vaikutus arvioidaan koordinaattimuunnosmene-
telmän avulla.
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8.7 Lisätietoa

Raffin menetelmä kriittisen aikavälin estimoimiseksi on esitetty hänen vuonna
1950 julkaisemassaan tutkimusraportissa (Raff 1950). Miller (1972) sekä Brilon,
Koenig & Troutbeck (1997) ovat arvioineet erilaisia kriittisen aikavälin estimoin-
timenetelmiä. Suurimman uskottavuuden menetelmän käyttöä kriittisen aikavä-
lin estimoinnissa ovat kuvanneet mm. Miller (1972), Troutbeck (1992) sekä Tian,
Vandehey, Robinson, Kittelson, Kyte, Troutbeck, Brilon & Wu (1997).

Yksityiskohtaisia kuvauksia valo-ohjauksettoman liittymän palvelutasotar-
kasteluista on esitetty mm. amerikkalaisessa HCM2000:ssa (TRB 2000), saksa-
laisessa HBS2001:ssa (FGSV 2001) ja ruotsalaisessa Capcalissa (SNRA 1995).
Konfliktitekniikan mahdollisuuksia ovat esitelleet mm. Brilon & Miltner (2005).
Edellä esitetty laskentamenetelmä perustuu suomalaiseen tutkimukseen (Luttinen
2004). Siinä on kiertoliittymien laskentamenetelmien osalta hyödynnetty myös
uudempia ruotsalaisia tutkimuksia (Hagring 1996, Hagring 1998).

Laajennetussa liittymässä päätien leveä keskisaareke tekee mahdolliseksi
liittymis- tai risteämisoperaation toteuttamisen kahdessa osassa (Luttinen 1998).
Lyhyen kääntymiskaistan vaikutus voidaan arvioida HCM2000:ssa kuvatulla me-
netelmällä.

Harjoitustehtäviä

8-1: Koulun läheisyydessä olevalle suojateille vaaditaan erityistä liikenteen ohjausta,
jos kadun ylityksen keskimääräinen odotusaika on suurempi kuin yksi minuutti.

(a) Johda lauseke kriittiselle liikennemäärälle kadun leveyden ja kävelynopeu-
den funktiona, kun oletetaan, että ajoneuvoliikenteen aikavälit noudattavat
eksponenttijakaumaa. (Erillistä turvaväliä ei oteta huomioon.)

(b) Laske kriittinen liikennemäärä, kun kadun ylitykseen kuluu kymmenen se-
kuntia.

8-2: Koulun läheisyydessä olevalle suojateille vaaditaan erityistä liikenteen ohjausta,
jos kadun liikennemäärä on niin suuri, ettei siinä ole keskimäärin yhtä kadun
ylitykseen riittävää aikaväliä minuutissa.

(a) Laske kriittinen liikennemäärä, kun ajoneuvojen aikavälit noudattavat eks-
ponenttijakaumaa ja kadun ylitykseen tarvittava aikaväli on kymmenen se-
kuntia. (Vihje: Käytä numeerista menetelmää.)

(b) Mikä tulkinnallinen ongelma kriteeriin liittyy erityisesti alhaisilla liikenne-
määrillä?
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8-3: T-liittymän liikennemäärät ovat kuvan 8.15 mukaisia. Pääkadun vasemmalle kään-
tyvillä on oma kaista. Muutoin tulosuunnilla on käytössä vain yksi kaista. Ras-
kaiden ajoneuvojen osuus on kymmenen prosenttia. Tarkastelujakso on yksi tunti.

40
250

40 120

150
300

Kuva 8.15: Harjoitustehtävän 8-3 T-liittymän liikennemäärät.

(a) Laske pääkadun vasemmalle kääntyvien välityskyky ja keskimääräinen oh-
jausviive.

(b) Laske sivukadun kaistan välityskyky ja keskimääräinen ohjausviive.

(c) Uuden maankäytön johdosta sivukadun liikennemäärät kaksinkertaistuvat.
Miten ylimääräisen kaistan rakentaminen vaikuttaa palvelutasoon?

(d) Kevyen liikenteen väylän rakentamisen johdosta pääkadun ylittäväksi ja-
lankulkijamääräksi kuvan 8.15 mukaisessa tilanteessa tulee 100 jk/h. Arvio
jalankulkuliikenteen palvelutaso, kun

8-4: Liikennemäärät kasvavat puolitoistakertaisiksi kuvan 8.15 tilanteesta. Kevyen lii-
kenteen väylän rakentamisen johdosta pääkadun ylittäväksi jalankulkijamääräksi
tulee 100 jk/h. Suojatien pituus on neljä metriä ylitettävää kaistaa kohden. Arviolta
puolet ajoneuvoista väistää jalankulkijoita. Arvioi liittymän toimintaa vaihtoeh-
doissa, joissa suojatie ylittää joko liittymän läntisen tai itäisen haaran.

(a) Laske jalankulkijoiden keskimääräinen odotusaika kummassakin vaihtoeh-
dossa.

(b) Miten keskisaarekkeen rakentaminen vaikuttaa odotusaikoihin?

(c) Tarkastele suojatievaihtoehtojen vaikutuksia ajoneuvoliikenteen keskimää-
räisiin ohjausviipeisiin?
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VÄLITYSKYKY JA PALVELUTASO

Kävelet valo-ohjauksisen suojatien reunaan, kun opastinkuva on juuri
vaihtunut punaiseksi. Ajoneuvojono alkaa purkautua edessäsi. Aluksi ajo-
neuvot ohittavat sinut kiihdyttäen, mutta pian jono purkautuu tasaisella
nopeudella. Jonon purkauduttua saapuvat ajoneuvot jatkavat matkaan-
sa viipeettä. Vasemmalle kääntyvien kaistalla ajoneuvot joutuvat kuiten-
kin ensin odottamaan vastakkaisen suunnan jonon purkautumista. Senkin
jälkeen ajoneuvo kääntyy vasemmalle vain, kun vastaan tulevassa liiken-
nevirrassa on riittävän pitkä aikaväli. Lopulta ajoneuvojen opastinkuva
muuttuu punaiseksi ja hetken odottamisen jälkeen jalankulkijoiden vihreä
alkaa. Kanssasi odottaneet jalankulkijat astuvat suojatielle lähes saman-
aikaisesti ja jatkatte matkaa turvallisesti kadun ylitse.

Kaupunkikeskustojen tärkeimmissä liittymissä on yleensä valo-ohjaus.
Keskustan ulkopuolella sisääntulokatujen liittymät ja useat muut vilk-
kaat liittymät ova valo-ohjauksisia. Erillisten liittymien toiminta perus-
tuu yleensä liikennetieto-ohjaukseen. Lähekkäisten liittymien valo-ohjaus
toimii yhteenkytkettynä, jolloin liittymien välille voidaan järjestää vihreä
aalto. Liikennetieto-ohjaus, yhteenkytkentä ja mahdolliset joukkoliiken-
teen etuisuudet tekevät liittymien toiminnan analyysista varsin haasteelli-
sen. Useimmiten onkin tarpeen hyödyntää laskentaohjelmia tai simuloin-
tia. Tällöinkin suunnittelijan tulee tuntea valo-ohjauksen peruskäsitteet,
liikennevirran käyttäytyminen valo-ohjauksisessa liittymässä sekä analy-
sointimenetelmien tärkeimmät piirteet. Yksinkertaisissa tapauksissa las-
kenta voidaan tehdä käsin.

Avainkysymykset

• Miten jono purkautuu liikennevaloista?

• Mitkä tekijät vaikuttavat valo-ohjauksisen liittymän välityskykyyn?

• Miten määritetään valo-ohjauksisen liittymän palvelutaso?
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9.1 Valo-ohjauksisen liittymän toiminta

Valo-ohjauksen suunnittelussa on tarpeen arvioida suunnitellun liittymän toimin-
taa. Valo-ohjauksisen liittymän toiminta taas riippuu ohjauksen suunnittelun yh-
teydessä määritellyistä parametreista. Valo-ohjauksen suunnittelulla ja toiminnan
analyysilla on siten kiinteä yhteys. Tässä yhteydessä tarkastellaan kuitenkin ai-
noastaan liittymän toiminnan analyysia. Valo-ohjauksen toiminnan periaatteet ja
peruskäsitteet kuvataan tarpeellisilta osin.

Valo-ohjauksen avulla risteävien tulosuuntien väliset liikennevirrat erotetaan
toisistaan ajallisesti. Punaisen opastinkuvan aikana saapuvat ajoneuvot pysähty-
vät jonoon odottamaan vihreää opastinkuvaa, jonka aikana jono purkautuu. Tun-
nusomainen piirre liikennevaloille onkin, erityisesti vilkkaan liikenteen aikana,
liikennevirran tiivistäminen jonoiksi, jolloin purkautuva liikenne hyödyntää vä-
lityskyvyn mahdollisimman tehokkaasti.

Valo-ohjelman toistuvien peräkkäisten opastinkuvien muodostamaa sarjaa
kutsutaan kierroksi tai jaksoksi. Kiertoaika (c) on siten esimerkiksi aika sivutienKiertoaika

vihreän ajan alusta siihen hetkeen, jolloin sivutielle jälleen tulee vihreä opastin-
kuva. Aikaohjauksisissa liikennevaloissa ohjaus toistuu samanlaisena kierrostaAikaohjaus

toiseen. Liikennetieto-ohjauksessa opastinkuvien ajallinen kesto määräytyy il-Liikennetieto-
ohjaus maisintietojen, ja siten saapuvien liikennevirtojen, perusteella.

Vihreän aikana jonosta purkautuvien ajoneuvojen aikaväliä pysäytysviivan
kohdalla kutsutaan purkautumisaikaväliksi. Valo-ohjauksisen kaistan jonon pur-Purkautumis-

aikaväli kautumisprosessi alkaa vihreän opastinkuvan käynnistyessä. Pysäytysviivan edes-
sä odottava ajoneuvo alkaa kiihdyttää ja ylittää pysäytysviivan. Kuljettajan reak-
tioaikaa lyhentää vihreää edeltävä punakeltainen opastinkuva. Jonossa seuraavana
oleva ajoneuvo alkaa kiihdyttää, kun ajoneuvojen välimatka on kasvanut riittävän
suureksi. Tämän jälkeen kolmas, neljäs,…ja n:s ajoneuvo kiihdyttävät kohti ta-
voitenopeuttaan. Kun jokainen ajoneuvo vuorollaan ylittää pysäytysviivan, niiden
nopeudet kasvavat ja aikavälit lyhenevät. Noin neljännen ajoneuvon jälkeen ajo-
neuvojen nopeus pysäytysviivalla asettuu lähes vakioksi ja purkautumisaikaväli
muuttuu stabiiliksi (kuva 9.1).

Yleisesti jonon purkautumisprosessi voidaan kuvata seuraavasti. Annetaan
pysäytysviivan edessä odottavalle ajoneuvolle järjestysnumeroksi n = 1. Sen
purkautumisaikaväli – tässä tapauksessa aika vihreän opastinkuvan alkamisesta
pysäytysviivan ylittämiseen – on

h1 = Tr1 +
√

2d1

a
. (9.1)

Lausekkeessa Tr1 on ensimmäisen ajoneuvon kuljettajan reaktioaika, d1 on ensim-
mäisen ajoneuvon etäisyys pysäytysviivalle ja a on ajoneuvon kiihtyvyys, joka
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Kuva 9.1: Purkautumisaikaväli ajoneuvon järjestysnumeron funktiona.

oletetaan vakioksi. Olkoon m ensimmäinen ajoneuvo, joka ajaa pysäytysviivalla
tavoitenopeutta. Tällöin ajoneuvojen n = 2, 3, . . . , m purkautumisaikaväli on

hn = Tr + d

v
+ �v

a
. (9.2)

Lausekkeessa Tr on kuljettajan reaktioaika, d on ajoneuvojen välimatka pysäh-
tyneessä jonossa, v on tavoitenopeus ja �v on peräkkäisten ajoneuvojen välinen
nopeusero pysäytysviivalla. Seuraavien ajoneuvojen (n = m + 1, m + 2, . . . )
purkautumisaikaväli on hn = tp eli seuranta-aikaväli. Koska purkautumisaikavä-
lit ovat alussa hieman stabiilia arvoa pidempiä, hetkellinen liikennemäärä pysäy-
tysviivalla jonon purkautuessa, eli purkautumisintensiteetti, on stabiilia arvoaan Purkautumis-

intensiteettialhaisempi.
Kun vihreä päättyy, ajoneuvot joko ylittävät pysäytysviivan keltaisen aika-

na tai pysähtyvät. Aivan keltaisen alussa pysäytysviivan saavuttavat ajoneuvot
eivät ehdi pysähtyä. Keltaisen lopussa taas yhä harvempi ajoneuvo jatkaa mat-
kaansa yli pysäytysviivan. Näin ollen purkautumisintensiteetti alenee keltaisen
opastinkuvan aikana stabiilista arvostaan nollaan.

Yksinkertaisuuden vuoksi purkautumisintensiteetti oletetaan välityskykylas-
kelmissa vakioksi, jota kutsutaan ominaisvälityskyvyksi (s). Sillä tarkoitetaan lii- Ominaisvälitys-

kykykennemäärää, jonka kaista pystyy välittämään olettaen, että sille jatkuvasti näy-
tetään vihreää opastinkuvaa. Koska purkautumisintensiteetti vaihtelee vihreän
ja keltaisen opastinkuvan aikana, määritellään nk. tehollinen vihreä. Se on aika, Tehollinen vihreä

jonka kuluessa ominaisvälityskyvyn mukaisesti purkautuvien liikenneyksiköiden
määrä on sama kuin vihreän ja keltaisen aikana jonosta keskimäärin purkautuvien
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liikenneyksiköiden määrä (kuva 9.2). Jatkossa vihreän pituudella tarkoitetaan ni-
menomaan tehollista vihreää aikaa. Usein tehollisena vihreään aikaan lasketaan
todellinen vihreä aika ja puolet keltaisesta ajasta.

Purkautumisintensiteetti

Aika

s

P+K Vihreä Keltainen Punainen

Tehollinen vihreäl1 l2

Kuva 9.2: Purkautumisintensiteetti ja tehollinen vihreä

Kuvassa 9.3 on nestevirtausanalogiamallin mukainen kuvaus jonon kertymi-
sestä ja purkautumisesta liikennevaloissa. Liikennevirta oletetaan nestemäiseksi
virtaukseksi. Vihreä aika (g) tarkoittaa kaistan tehollista vihreää aikaa ja punai-
nen aika (r = c − g) kierron jäljelle jäävää aikaa. Saapuva liikennemäärä on q.
Tarkastelu aloitetaan tehollisen vihreän päättyessä. Jono kasvaa punaisen aikana
intensiteetillä q. Tehollisen vihreän käynnistyessä jono alkaa purkautua ominais-
välityskyvyn (s) mukaisesti, jolloin jono lyhenee s−q ajoneuvolla aikayksikössä,
kunnes hetkellä t0 koko jono on purkautunut (ks. sivu 274). Tämän jälkeen ajoneu-
vot kulkevat viivytyksettä, kunnes vihreä päättyy kiertoajan c kuluttua tarkastelun
alkuhetkestä.

9.2 Välityskyvyn määrittäminen

Välityskyky arvioidaan kullekin kaistalle erikseen. Tehollisen vihreän aikana kais-
ta pystyy välittämään liikennettä ominaisvälityskyvyn (s) suuruisena. Välitysky-
ky (C) riippuu siten sekä ominaisvälityskyvystä että tehollisen vihreän ajan (g)

osuudesta kiertoajasta (c), eli

C = g

c
s. (9.3)
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Kuva 9.3: Nestevirtausanalogiamalli jonon kertymisestä ja purkautumisesta liikenneva-
loissa.

Välityskykylaskelmissa keskeisin tehtävä onkin kaistan ominaisvälityskyvyn mää-
rittäminen.

Ominaisvälityskyvyn oletusarvo perustilanteessa (ei kääntyvää liikennettä, Ominaisvälitys-
kyvyn perusarvo
1 940 ha/h

kaistan leveys vähintään 3,5 m, ei pituuskaltevuutta, vain henkilöautoliikennet-
tä, ei pysäköintiä tai linja-autopysäkkiä, valoisa aika, kuiva keli) on 1 940 ha/h.
Oletusarvoa korjataan tarvittaessa korjauskertoimien avulla. Tarkempia tuloksia
saadaan luonnollisesti mittaamalla ominaisvälityskyky maastossa.

Oikealle kääntyvän liikenteen korjauskerroin (kuva 9.4) arvioidaan lausek- Oikealle
kääntyvätkeella

fo = 0,75+ 0,25

1+ 1000

r3,3

, (9.4)

jossa r on liittymäkaarresäde.
Vasemmalle kääntyvän liikenteen ominaisvälityskyvyn oletusarvo on 1 800 Vasemmalle

kääntyvätha/h, eli korjauskerroin on fv = 1800/1940 = 0,928. Kun vasemmalle käänty-
vien on väistettävä vastakkaisen suunnan liikennettä, ominaisvälityskyky koostuu
useista komponenteista. Jos vihreästä ajasta osuus p1 kuluu vastakkaisen suun-
nan jonon purkautumiseen, osuuden p2 aikana vastakkaisen suunnan liikenne
purkautuu jonoutumatta, ja osuuden p3 aikana vastakkaiselle suunnalle näyte-
tään punaista opastinkuvaa, niin vasemmalle kääntyvien ominaisvälityskyky on
sv = p2s2 + p3s3. Luonnollisesti p1 + p2 + p3 = 1. Esteettömän purkautu-
misen (p3) aikana ominaisvälityskyvyksi (s3) oletetaan 1 800 ha/h. Osuuden p2

aikana ominaisvälityskyky (s2, kuva 9.5) lasketaan kuten valo-ohjauksettomassa
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Valo-ohjauksen nestevirtausanalogia

Kuva 9.3 havainnollistaa jonon purkautumista liikennevaloissa nestevirtausanalogian
mukaisesti. Saapuva liikennemäärä on q, ominaisvälityskyky on s, tehollinen vihreä
aika on g ja kiertoaika on c. Tällöin tehollinen punainen aika on r = c − g.

Jonon purkautuminen kestää hetkeen t0 saakka. Tällöin kierron aikana saapuneiden ja
jonosta purkautuneiden ajoneuvojen lukumäärä on yhtä suuri, eli

qt0 = s(t0 − r).

Jonon purkautuminen päättyy siten hetkellä

t0 = sr

s − q
.

Kappaleessa 3.3.2 esitetyn mukaisesti kierron aikana kertynyt kokonaisviive on saapu-
neiden ja poistuneiden ajoneuvojen kumulatiivisten käyrien rajaaman kolmion pinta-
ala. Kolmion korkeus on qt0 ja kannan leveys r , joten kokonaisviive on

WN(c) = qt0r

2
= r2

2

(
1

q
− 1

s

) .

Keskiviive saadaan jakamalla kokonaisviive kierron aikana saapuneiden ajoneuvojen
määrällä, joten

WN = WN(c)

qc
= r2

2c
(

1− q

s

) = c
(

1− g

c

)2

2
(

1− ρ
g

c

) ,

missä ρ = q
C
= qc

sg
on kaistan välityskyvyn käyttösuhde. Tarkastelu on kuvan 9.3

mukainen vain, kun koko jono ehtii purkautua vihreän aikana, eli ρ ≤ 1.

liittymässä (8.15).

s2 =
qo

(
1− qo

1940

)
e−0,0006qo

1− eqo/1800
. (9.5)

Väistettävä liikennemäärä on (qo). Vasemmalle kääntyvien kriittiseksi aikaväliksi
on oletettu neljä sekuntia ja purkautumisaikaväliksi väistettävän liikennevirran
yhden aikavälin aikana kaksi sekuntia.

Jos tarkasteltavan suunnan ja vastakkaisen suunnan vihreät alkavat ja päät-
tyvät samanaikaisesti, vastakkaisen suunnan jonon purkautumiseen kuluvan ajan
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Kuva 9.4: Oikealle kääntyvän liikenteen korjauskerroin.
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Kuva 9.5: Vasemmalle kääntyvän liikenteen ominaisvälityskyky s2 vastaan tulevan lii-
kenteen jonon purkauduttua.
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osuus on p1 = (t0 − r)/g, jossa t0 − r on jonon purkautumiseen keskimäärin
kuluva aika (ks. kuva 9.3 ja sivu 274). Vasemmalle kääntyvän liikenteen korjaus-
kerroin on fv = sv/1940.

Esimerkki 9.1 (Vasemmalle kääntyvän liikennevirran ominaisvälityskyky)
Pääkadun vasemmalle kääntyvillä on oma kaista, mutta ohjaus tapahtuu sekavaiheessa,
jossa pääkadun molempien suuntien vihreät alkavat ja päättyvät samanaikaisesti. Vastak-
kaisen suunnan suoraan ajava liikennemäärä on 500 ajon/h. Oikealle kääntyvää liiken-
nettä ei ole. Vihreä aika on 30 sekuntia ja kiertoaika 80 sekuntia. Mikä on vasemmalle
kääntyvän liikenteen korjauskerroin?
Ratkaisu. Punaisen ajan kesto on r = 80− 30 = 50 sekuntia. Näin ollen saadaan

t0 = 50× 1940

1940− 500
= 67,4

p1 = 67,4− 50

30
= 0,579

p2 = 1− p1 = 0,421

s2 =
500

(
1− 500

1940

)
e−0.0006×500

1− e−500/1800
= 1134

sv = 0,421× 1134 = 477

fv = 477

1940
= 0,246.

Jos esitettyä tarkastelua käytetään ajoituksen suunnittelussa, vihreää aikaa ja kiertoaikaa
ei tiedetä. Tällöin on turvauduttava iteratiiviseen laskentaan. •

Jalankulkuliikenteen (qJ) vaikutus kääntyvän liikenteen ominaisvälitysky-Jalankulkijat

kyyn (kuva 9.6) lasketaan korjauskertoimella

fJ =
{

1− 0,000678qJ, qJ < 900

0,39− 0,00005(qJ − 900), qJ ≥ 900.
(9.6)

Jos useat liikennevirrat käyttävät samaa, jaettua kaistaa, sen ominaisvälitys-Jaettu kaista

kyky saadaan keskimääräisen purkautumisaikavälin käänteislukuna.

s = 1

h
= 1∑

i pihi

= 1∑
i

pi

si

. (9.7)

Lausekkeessa pi on liikennevirran i osuus kaistan liikennemäärästä, h on kais-
tan keskimääräinen purkautumisaikaväli, hi on liikennevirran i keskimääräinen
purkautumisaikaväli, ja si on liikennevirran i ominaisvälityskyky. Jos liikennevir-
ta voi jakautua useille kaistoille, jakautuminen tapahtuu niin, että vierekkäisten
kaistojen käyttösuhteet ovat, ryhmittymissääntöjen niin salliessa, yhtä suuret.
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Kuva 9.6: Risteävän jalankulkuliikenteen aiheuttama korjauskerroin (FJ).

Ominaisvälityskyvyn perusarvo kuvaa henkilöautoista koostuvan jonon pur-
kautumista. Ominaisvälityskyky voidaan muuntaa ajoneuvoiksi tunnissa raskaan
liikenteen korjauskertoimella (kuva 9.7) Raskaat

ajoneuvot

fR =
{(

1+ 0,5PR + 2,5P 2
R + 10PRα

)−1
, 0,0 ≤ PR ≤ 0,2

(1+ PR + 10PRα)−1 , 0,2 < PR ≤ 1,0.
(9.8)

Lausekkeessa PR on raskaiden ajoneuvojen osuus ja α on tien pituuskaltevuus.
Samaa korjauskerrointa käytetään myös valo-ohjauksettomissa liittymissä.

Pituuskaltevuuden (α) aiheuttama korjauskerroin on fα = 1 − α+, jossa α+ Pituuskaltevuus

on nolla, kun α on negatiivinen (alamäki). Koska pituuskaltevuuden vaikutus
kohdistuu erityisesti raskaisiin ajoneuvoihin, korjauskerrointa fα ei käytetä ras-
kaiden ajoneuvojen korjauskertoimen fR kanssa. Kerroin fα vastaa tilannetta,
jossa raskaiden ajoneuvojen osuus on noin 10 prosenttia.

Kaistan leveyden korjauskerroin on fk = 1+0,0387(wk−3,5), missä wk on Kaistan leveys

kaistan leveys (välillä 2,5–4,0 m). Huonoissa keliolosuhteissa kaistan leveyden
vaikutus saattaa olla suurempi.

Tien pinnan ja sääolosuhteiden aiheuttamat korjauskertoimet (fS) on esitetty Keli ja sää

taulukossa 9.1. Koska keli- ja sääolosuhteet voivat vaihdella paljonkin ja niiden
vaikutus riippuu myös tie- ja liikenneolosuhteista, taulukossa esitetyt kertoimet
ovat vain suuntaa antavia.
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Kuva 9.7: Raskaiden ajoneuvojen korjauskerroin liittymissä eri pituuskaltevuuksilla (α).

Taulukko 9.1: Tien pinnan ja säätilan aiheuttamat korjauskertoimet (Niittymäki 1998).

Tien pinta / säätila fS
Liukas + lumisade 0,75–0,80
Jäinen tien pinta 0,85
Sateinen sää 0,90
Märkä tien pinta 0,95

?
Miten huono keli ja sää vaikuttavat liikennevirtaan valo-ohjauksisessa liittymäs-
sä? Onko yhteenkytkennällä merkitystä? Mitkä tekijät vahvistavat huonon kelin
ja sään vaikutusta liittymän välityskykyyn?

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi ominaisvälityskyvyn arvioinnissa on
otettava huomioon mm. lyhyiden kääntymiskaistojen, kadunvarsipysäköinnin ja
linja-autopysäkkien vaikutus. Ominaisvälityskyvyssä on myös paikallisia vaih-
teluita, joten tarkempia tuloksia saadaan käyttämällä esitettyjen oletusarvojen jaMitatut arvot

ensisijaisia korjauskertoimien sijaan tarkasteltavassa liittymässä mitattuja arvoja.

Jos paikallista tietoa ei ole käytettävissä, jalankulkijoiden ominaisvälitysky-Suojatien
välityskyky kynä suojatiellä voidaan käyttää sJ = 4600ws jk/h, jossa ws on suojatien te-

hollinen leveys (m). Kun suojatien välityskyvyn käyttösuhde kasvaa kohti yhtä,
jalankulkijoiden keskinopeus laskee noin 0,8 metriin sekunnissa. Pyörätien jat-
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keen ominaisvälityskykynä voidaan käyttää 1 600 pp/h/kaista kaksisuuntaisella
pyörätiellä ja 3 200 pp/h/kaista yksisuuntaisella pyörätiellä. Kaistan tehollinen
leveys on 1,2 m.

9.3 Ohjausviipeen määrittäminen

9.3.1 Nestevirtausanalogia

Nestevirtausanalogiassa sekä saapuva että poistuva liikenne oletetaan tasaisesti
virtaavaksi nesteeksi. Viipeeksi muodostuu saapuvien ja poistuvien ajoneuvo-
jen kokonaismääriä osoittavien suorien rajoittaman viivytyskolmion (kuva 9.3)
pinta-ala. Keskimääräinen saapumisaikaväli on t = 1/q ja keskimääräinen pur-
kautumisaikaväli h = 1/s, joissa kaikki suureet ovat samassa aikayksikössä.

? Kuvaile yksinkertainen laite, joka toiminnaltaan vastaa nestevirtausanalogian
mukaista valo-ohjauksisen kaistan liikennevirtaa.

Kierron aikana kertyvä kokonaisviive WN(c) ja keskiviive WN ovat sivun 274
työkalulaatikossa esitetyn mukaisesti

WN(c) = r2

2

(
1

q
− 1

s

) (9.9a)

WN =
c
(

1− g

c

)2

2
(

1− ρ
g

c

) , ρ ≤ 1. (9.9b)

Lausekkeissa r on tehollinen punainen aika, g on tehollinen vihreä aika ja c

kiertoaika.
Pysähtymään joutuneiden määrä np on ennen jonon purkautumishetkeä (t0)

saapuneiden ajoneuvojen lukumäärä

np = qt0 = r

1

q
− 1

s

. (9.10)

Pysähtymään joutuneiden keskiviive on r/2, joka saadaan jakamalla kokonais-
viive pysähtyneiden ajoneuvojen lukumäärällä.

? Kuvaile vaihtoehtoisia tapoja määritellä viive valo-ohjauksisessa liittymässä?
Mitä eroja määrittelemilläsi viipeillä on?
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9.3.2 Websterin viivelauseke

Tunnetuin valo-ohjauksisen liikennevirran keskiviipeen arviointimenetelmä on
Websterin (1958) viivelausekke

W =

A︷ ︸︸ ︷
c
(

1− g

c

)2

2
(

1− ρ
g

c

) +
B︷ ︸︸ ︷
ρ2

2q(1− ρ)
−

C︷ ︸︸ ︷
0.65

(
c

q2

)1/3

ρ2+5g/c

≈ 0,9

⎡
⎢⎣ c

(
1− g

c

)2

2
(

1− ρ
g

c

) + ρ2

2q(1− ρ)

⎤
⎥⎦ , ρ ≤ 1.

(9.11)

Lauseke koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen termi (A) on nestevirtausanalo-
gian mukainen keskiviive (WN). Toinen termi (B) kuvaa satunnaisvaihtelun vai-
kutusta, ja se on keskimääräinen odotusaika M/D/1-jonojärjestelmässä (5.125).
Kolmas termi (C) on simuloimalla saatu korjaustermi. Koska Webster havaitsi
sen olevan usein noin 10 prosenttia keskiviipeestä, hän määritteli lausekkeelle
approksimaation 0,9(A+ B).

9.3.3 Koordinaattimuunnosmenetelmä

Websterin lausekkeessa (9.11) viive koostuu viipeestä tasaisessa, nestemäisessä
liikennevirrassa ja satunnaisvaihtelun aiheuttamasta lisäviipeestä. Kun välitysky-
vyn käyttösuhde lähenee yhtä, viive kasvaa kohti ääretöntä. Näin ollen menetel-
mä ei sovellu tilanteisiin, joissa välityskyvyn käyttösuhde on lähellä yhtä tai yli
yhden. Koordinaattimuunnosmenetelmä (sivu 259) perustuu siihen, että suuril-
la käyttösuhteilla, kun ylikuormitusaika on rajallinen, viive ei lähesty ääretöntä,
vaan nestevirtausanalogian mukaista viivettä.

Koordinaattimuunnosmenetelmässä yhdistetään nestevirtausmallin ja stokas-
tisen jonomallin mukaiset viipeet. Valo-ohjauksisen liittymän nestevirtausmallis-
sa tulee kuitenkin ottaa huomioon sekä ohjauksen syklisyydestä että liikenteen
ylikysynnästä aiheutuvat viipeet (kuva 9.8). Syklisyydestä aiheutuva viive saa-
daan olettamalla että ρ = 1, jolloin WN = r/2.Ylikuormituksesta aiheutuva viive
on kappaleessa 3.3.2 esitetyn mukaisesti (ρ − 1)τ/2, jossa τ on tarkasteluaika.
Stokastisena mallina on M/D/1-jonojärjestelmä.

HCM2000:ssa palvelutasomittarina on ohjausviive, kuten valo-ohjauksetto-
missakin liittymissä. Keskimääräinen ohjausviive on johdettu koordinaattimuun-
nosmenetelmän avulla, ja se voidaan esittää muodossa (kuva 9.9)

W = WNfy +Wr +Wq. (9.12)
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Kuva 9.8: Ylikuormitetun valo-ohjauksisen liittymän nestevirtausanalogia.

Lausekkeessa WN on ohjausviive nestemäisessä liikennevirrassa ilman ylikuor-
mitusta

WN =
c

2

(
1− g

c

)2

1−min {1,ρ} g
c

, (9.13)

ja fy on yhteenkytkennästä aiheutuva korjauskerroin. Erillisissä liikennevaloissa
fy = 1. Satunnaisvaihtelusta ja lyhytaikaisesta ylikysynnästä aiheutuva lisäviive
on

Wr = 900τ

(
ρ − 1

√
(ρ − 1)2 + 8kIρ

Cτ

)
. (9.14)

Lausekkeen (9.12) kolmas termi, Wq, on tarkastelujakson alussa esiintyneestä
jonosta aiheutuva lisäviive. Jos kaista ei ole ruuhkautunut tarkasteluajan alussa,
Wq = 0.

Viivekomponentissa Wr tarkasteluajan pituus on τ tuntia. Kalibrointipara-
metri k on aikaohjauksessa 0,5. Tehokkaassa liikennetieto-ohjauksessa (alhainen
välityskyvyn käyttösuhde ja lyhyet pidennysajat) k saa alhaisempia arvoja – aina
0,04:ään saakka. Parametri I kuvaa liikenteen ylävirran liikennevalojen vaikutus-
ta. Erillisessä liittymässä I = 1.

HCM2000:n menetelmässä liikennetieto-ohjauksen parametrit on määritel-
tävä käyttäen toteutuneita keskimääräisiä vihreän ajan ja kiertoajan pituuksia.
Capcal 2 puolestaan laskee korjauskertoimen, joka muuntaa optimaaliselle ai-
kaohjaukselle lasketut viipeet liikennetieto-ohjausta kuvaaviksi viipeiksi.
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Kuva 9.9: Esimerkki keskiviipeestä valo-ohjauksisessa liittymässä nestevirtausanalo-
gian (9.9b), Websterin mallin (9.11) ja HCM2000:n (9.12) mukaan. (Tarkasteluaika viisi
minuuttia, kiertoaika 100 s, vihreä aika 50 s ja välityskyky 1 000 ajon/h.)

Liikennetieto-ohjauksen ja kyseiseen liikennetilanteeseen optimoidun ai-
kaohjauksen laskennallisten viivytysten välinen ero on melko pieni. Suurin ero
syntyy siitä, että liikennetieto-ohjaus mukautuu automaattisesti liikennetilantei-
den vähäisiinkin muutoksiin. Todellinen liikennetilanne on harvoin täsmälleen
sellainen, johon aikaohjaus on optimoitu.

Jalankulkijoiden keskimääräinen odotusaika (kuva 9.10) on

WJ = 0,5(c − g)2

c
. (9.15)

Pyöräilijöiden odotusaika lasketaan nestevirtausanalogiaan perustuvana keski-
määräisenä ohjausviipeenä (9.9b).

9.4 Palvelutaso

Valo-ohjauksisen liittymän palvelutasomittareina ovat moottoriajoneuvojen oh-
jausviive sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden odotusaika (taulukko 9.2). Pal-
velutasokriteerit ovat hieman korkeampia kuin valo-ohjauksettomassa liittymäs-
sä (taulukko 8.4), koska liikkujien arvellaan asennoituvan odottamaan valo-
ohjauksisissa liittymissä hieman kauemmin.
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Kuva 9.10: Jalankulkijoiden keskimääräinen odotusaika eri kiertoajoilla (c).

Taulukko 9.2: Valo-ohjauksisen liittymän palvelutasokriteerit HCM2000:n mukaan.

Ajoneuvojen Jalankulkijat
Palvelu- ohjausviive Odotusaika Punaista vasten

taso (s/ajon) (s/jk) kulkemisen tod.näk.
A ≤ 10 ≤ 10 Alhainen
B ≤ 20 ≤ 20
C ≤ 35 ≤ 30 Kohtalainen
D ≤ 55 ≤ 40
E ≤ 80 ≤ 60 Korkea
F > 80 > 60 Hyvin korkea

9.5 Yhteenveto

Valo-ohjauksisen liittymän kaistan välityskyky on kaistan ominaisvälityskyvyn
ja vihreän ajan osuuden tulo. Ominaisvälityskyvyn perusarvo on 1 940 ha/h. Kor-
jauskertoimien avulla arvioidaan kääntymissuuntien, raskaan liikenteen sekä keli-
ja sääolosuhteiden vaikutukset ominaisvälityskykyyn.

Moottoriajoneuvoliikenteen palvelutasomittarina on ohjausviive. Se laske-
taan HCM2000:n mukaisesti koordinaattimuunnosmenetelmällä, joka ottaa huo-
mioon myös lyhytaikaisen ylikuormituksen vaikutuksen. Liikennetieto-ohjauksi-
sissa liittymissä on mitattava tai arvioitava toteutuneet vihreät ajat ja kiertoajat.
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9.6 Lisätietoa

Liikennevalojen suunnittelun, ajoituksen ja liikennetieto-ohjauksen periaatteet on
kuvattu LIVASU 95 -käsikirjassa (Kehittämiskeskus 1996). Niittymäki (1998) on
tutkinut ajoneuvojen kinematiikkaa liikennevaloissa ja laatinut uudet suositukset
ominaisvälityskyvyn oletusarvoiksi. Edellä esitetty ominaisvälityskyvyn perus-
arvo ja korjauskertoimet perustuvat suurelta osin Niittymäen tutkimuksiin. Myös
laskentamenetelmiä on kehitetty edelleen LIVASU 95:ssä esitetystä. Luttinen &
Nevala (2002) ovat vertailleet eri laskentamenetelmien soveltuvuutta suomalai-
seen valo-ohjaukseen. Raportissa on esitetty myös valo-ohjauksisen liittymän
toiminnallisen analyysin teoreettiset perusteet.

Harjoitustehtäviä

9-1: Mikä on vasemmalle kääntyvän kaistan välityskyky esimerkin 9.1 tapauksessa,
jos vihreä aika on 40 sekuntia?

9-2: Kaistan liikennemäärä on 1 000 ajon/h ja ominaisvälityskyky 1 800 ajon/h.

(a) Laske nestevirtausanalogiaa käyttäen ajoneuvojen keskimääräinen viive,
kun tehollinen vihreä aika on 45 sekuntia ja kiertoaika 100 sekuntia. Tarkas-
telujakso on 15 minuuttia. Tarkastelun alkaessa tehollinen vihreä on juuri
päättynyt eikä kaistalla ole jonoa.

(b) Kuinka paljon tarkasteluajan kokonaisviive ja keskiviive kasvavat, jos alku-
tilanteessa kaistalla on viiden ajoneuvon jono.

Vihje: Laske kuvan 9.8 mukaisesti erikseen ohjauksen syklisyyden ja liikenteen
ylikysynnän aiheuttamat viipeet.

9-3: Kaistan ominaisvälityskyky on 1 800 ajon/h. Tehollinen vihreä aika on 40 sekun-
tia, ja kiertoaika on 80 sekuntia. Edellisistä liikennevaloista purkautuva liikenne
saapuu kymmenen sekunnin ajan intensiteetillä 1 800 ajon/h kymmenen sekuntia
tehollisen vihreän käynnistymisen jälkeen. Kierron muuna aikana saapuva liiken-
nemäärä on 600 ajon/h.

(a) Laske nestevirtausanalogian avulla kaistan keskiviive.

(b) Miten viipeeseen vaikuttaa, jos edellisistä liikennevaloista purkautunut jono
saapuu tarkasteltuun liittymään kymmenen sekuntia myöhemmin?

Vihje: Piirrä saapuvaa ja poistuvaa liikennettä kuvaavat käyrät ja laske kokonais-
viive käyrien väliin jäävänä pinta-alana.
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Ajat ramppia pitkin moottoritielle. Kiihdytyskaistalla kiihdytät nopeuttasi
ja etsit vasemmalla puolellasi olevalta kaistalta riittävän pitkän ajoneu-
vovälin, johon siirryt. Moottoritiellä on pitkä ylämäki, jossa raskaiden
ajoneuvojen nopeus alkaa laskea. Yhä enemmän autoja siirtyy vasemmal-
le kaistalle, jolloin silläkin nopeudet laskevat ja ajoneuvot kulkevat entistä
tiheämmin. Ylämäen jälkeen nopeudet jälleen palautuvat normaalitasolle.
Pian valmistaudut siirtymään erkanemisrampille. Sitä edeltää kuitenkin
sekoittumisalue, jossa edellisestä liittymisrampista saapuneet ajoneuvot
liittyvät moottoritien liikennevirtaan samalla, kun sinä etsit sopivaa tilai-
suutta siirtyä erkanemisrampille. Tehtävän tekee vaikeaksi se, että liittyviä
ja erkanevia ajoneuvoja on paljon.

Pitkät nousut hidastavat raskasta liikennettä ja voivat siten aiheuttaa
moottoritielle pullonkaulan. Poikkeuksellisessa tapauksessa myös pitkä ja
jyrkkä alamäki voi pakottaa raskaita ajoneuvoja alentamaan nopeuttaan.
Useimmiten moottoritien välityskyvyn ja palvelutason kannalta kriittisiä
kohtia ovat kuitenkin ramppiliittymät ja peräkkäisten ramppiliittymien vä-
liin mahdollisesti jäävät sekoittumisalueet. Ramppiliittymien ja sekoittu-
misalueiden analysointi on tärkeä osa eritasoliittymien suunnittelua ja
moottoritien palvelutason arviointia. Myös ramppiohjauksen toteutusta
ja toteuttamistapaa harkittaessa ramppiliittymien välityskyky- ja palvelu-
tasotarkasteluilla on tärkeä rooli.

Avainkysymykset

• Miten määritetään ramppiliittymien ja sekoittumisalueiden välityskyky ja
palvelutaso?

• Miten pitkät nousut ja poikkeukselliset alamäet vaikuttavat moottoritien
välityskykyyn ja palvelutasoon?
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10.1 Moottoritien ramppiliittymä

Moottoriteiden liittymissä kilpaillaan tilasta. Liittyvissä rampeissa yksittäinen
ramppiajoneuvo etsii moottoritien liikennevirrasta sopivan aikavälin, yleensä
moottoritien reunakaistalta eli ensimmäiseltä kaistalta. Ramppiajoneuvon liit-
tyessä ensimmäiselle kaistalle aiheutuu moottoritiellä turbulenssia rampin lähei-
syydessä. Osa moottoritietä ramppia lähestyvistä ajoneuvoista siirtyy vasemmalle
kaistalle välttääkseen reunakaistan häiriöt.

Vuorovaikutus on dynaamista. Moottoritietä lähestyvä ajoneuvo voi siirtyä va-
semmalle kaistalle vain niin kauan kuin siellä on tarpeeksi tilaa (kuva 10.1). Kuten
rampin liikennemäärän suuruus vaikuttaa moottoritien ajoneuvojen käyttäytymi-
seen, myös liikenteen ruuhka voi rajoittaa rampin liikennemäärää ja aiheuttaa sen
jakautumista eri rampeille tai reiteille.

Kuva 10.1: Jos liikennemäärä ramppiliittymässä on liian suuri, liikenne ruuhkautuu sekä
rampilla että moottoritiellä (Tiehallinto 1991).

Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu mm., etteivät raskaat ajoneuvot
jakaannu tasaisesti moottoritien eri kaistoille, vaan niistä suurin osa ajaa mootto-
ritien reunakaistaa. Liittyvän rampin ei Suomessa ole havaittu vaikuttavan ensim-
mäisen kaistan liikennemäärään silloin, kun rampilta tulevan liikenteen määrä on
pieni suhteessa moottoritien liikennemäärään. Liittymän geometria ja kiihdytys-
kaistan pituus vaikuttavat liittymätoimintoihin. Ihanteellisissa rampeissa on pieni
tulokulma ja pitkä kiihdytyskaista.

Rampit eroavat monin tavoin tiestä, johon ne liittyvät. Rampit ovat pituudel-



10.1 Moottoritien ramppiliittymä 287

taan ja leveydeltään rajallisempia ja niiden vapaa nopeus on yleensä alhaisempi
kuin väylillä, jotka ramppi yhdistää. Yksikaistaisilla rampeilla, joilla ohittami-
nen on mahdotonta, raskaiden ajoneuvojen vaikutus on suurempi kuin monikais-
taisilla rampeilla. Lisäksi etenkin sellaisille rampeille, joilta pääsyä rajoitetaan
liikennevaloin, voi syntyä jonoutumista.

Ramppien yhteydessä on tarkistettava sekä rampin erkanemis- ja liittymis-
kohtien että varsinaisen rampin välityskyky. On myös tarkistettava, että mootto-
ritien välityskyky ei ylity liittymisrampista alavirtaan päin tai erkanemisrampista
ylävirtaan päin. Jos liittymisrampin lähellä on erkanemisramppi, on arvioitava
mahdollisen sekoittumisalueen välityskyky.

Liittymis- ja erkanemiskohtien välityskyvyn tarkasteluja varten on määritettä-
vä ensin moottoritien ensimmäistä ja toista eli kahta reunakaistaa käyttävä liiken-
nemäärä (q12) välittömästi liittymisaluetta ennen mitattuna (kuva 10.2). Näiden
kaistojen liikenne vaikuttaa rampin palvelutasoon voimakkaammin kuin mahdol-
listen muiden kaistojen liikenne. Kaikki liikennemäärät muutetaan henkilöautoe-
kvivalenttiliikennemääriksi lausekkeella 7.19, jossa N = 1.

qR

qF

qR12q12

qFO

Kuva 10.2: Rampin liittymisalueen liikennemäärät.

Liikennemäärään q12 vaikuttavat liittymisaluetta lähestyvä moottoritien ko-
konaisliikennemäärä (qF = q12, jos moottoritie on nelikaistainen), rampin koko-
naisliikennemäärä (qR), kiihdytyskaistan pituus ja vapaa nopeus liittymisalueen
kohdalla rampilla. Lähellä sijaitsevat rampit voivat vaikuttaa liittymisalueen kais-
tajakaumaan.

Liittymisalueen välityskykyyn vaikuttaa kaksi seikkaa: liittymisalueelta ala-
virtaan lähtevä kokonaisliikennemäärä (qFO) sekä suurin liittymisalueelle saapuva
liikennemäärä (qR12). Liittymisalueelle saapuva liikennemäärä pitää sisällään se-
kä moottoritien kahta reunimmaista kaistaa pitkin lähestyvän liikenteen (q12) että
liittymisrampin liikennemäärän (qR).

qR12 = q12 + qR. (10.1)

Liittymisalueelta poistuva liikennemäärä riippuu vastaavista asioista liittymisa-
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lueelta alavirtaan. Ei ole todisteita siitä, että liittymisalueen turbulenssin takia
alavirran välityskyky olisi alempi kuin moottoritien tavallisen linjaosuuden. Liit-
tymisalueelta poistuva liikennemäärä ei kuitenkaan voi olla alavirran välityskykyä
suurempi.

Liittymisalue saattaa olla ruuhkautunut, vaikka alavirran välityskyky olisikin
riittävä. Tutkimuksissa on havaittu, että liittymisalueille on olemassa tietty mak-
similiikennemäärä, jonka ylittäminen johtaa virran ruuhkautumiseen. Erkanemi-
salueelta lähtevän liikenteen määrää rajoittaa moottoritien välityskyky erkanemi-
saluetta lähestyvillä kaistoilla. Taulukossa 10.1 on annettu alavirran ja liittymis-
tai erkanemisalueelle saapuvan virran maksimiliikennemäärät, joiden ylittäminen
johtaa palvelutasoon F.

Taulukko 10.1: Välityskyky liittymis- ja erkanemisalueilla HCM2000:n mukaan.

Vapaa nopeus Suurin alavirran liikennemäärä (ha/h) Suurin liittymäalueelle
moottoritiellä Kaistojen lkm yhteen suuntaan saapuva liikennemäärä (ha/h)

(km/h) 2 3 4 > 4 Liittymisalue Erkanemisalue
120 4 800 7 200 9 600 2 400/kaista 4 600 4 400
110 4 700 7 050 9 400 2 350/kaista 4 600 4 400
100 4 600 6 900 9 200 2 300/kaista 4 600 4 400

90 4 500 6 750 9 000 2 250/kaista 4 600 4 400

Liittymis- ja erkanemisalueiden palvelutaso (A–E) määritetään liikennetihey-
den perusteella. Palvelutasokriteerit on esitetty taulukossa 10.2. Palvelutaso on F,
jos kysyntä ylittää välityskyvyn. On huomattava, että turbulenteissa olosuhteissa
palvelutaso saattaa olla tiheyteen verrattuna alhaisempikin. Liittymisalueen lii-
kennetiheys (kL) ja erkanemisalueen liikennetiheys (kE) arvioidaan lausekkeilla

kL = 3,402+ 0,00456qR + 0,0048q12 − 0,01278L (10.2a)

kE = 2,642+ 0,0053q12 − 0,0183L. (10.2b)

Lausekkeissa L on kiihdytys- tai hidastuskaistan pituus.

Taulukko 10.2: Rampin liittymäalueen suurimmat palvelutasokriteerit HCM2000:n mu-
kaan.

Palvelutaso A B C D E
Liikennetiheys (ha/km/kaista) ≤ 6 > 6–12 > 12–17 > 17–22 > 22
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10.2 Moottoritien sekoittumisalue

Sekoittumisalueella liittymisrampilta moottoritielle saapuva liikenne ja mootto-
ritieltä erkanemisrampille kääntyvä liikenne sekoittuvat. Tarkastellaan sellaisia
sekoittumisalueita (kuva 10.3), joissa sekoittuminen voidaan tehdä molemmil-
ta suunnilta yhdellä kaistanvaihdolla. HCM2000:n mukaan sekoittumisalueiden
välityskykylaskelmat etenevät seuraavalla tavalla:

1. Ennustetaan sekoittuvien ja ei-sekoittuvien ajoneuvojen tilakeskinopeudet
sekoittumisalueella.

2. Määritetään, ovatko sekoittumiset pakotettuja vai eivät.

3. Estimoidaan keskimääräinen liikennetiheys sekoittumisalueella.

4. Määritetään sekoittumisalueen välityskyky.

Kuva 10.3: Sekoittumisalue.

Sekoittuvien ja ei-sekoittuvien ajoneuvojen matkajakauman keskinopeudet Keskinopeus

(vi) pitää ennustaa erikseen, koska tietyissä olosuhteissa nopeuksien välillä saattaa
olla huomattava ero.

vi = vmin + vmax − vmin

1+ κi

. (10.3)

Lausekkeessa vmin ja vmax ovat sekoittumisalueiden minimi- ja maksiminopeudet,
ja κi on sekoittumisintensiteetti sekoittuville i = s ja ei-sekoittuville i = es ajo-
neuvoille. Miniminopeuden arvona käytetään 24 km/h. Maksiminopeus on vapaa
nopeus plus 8 km/h. Nopeuslauseke saa siis muodon

vi = 24+ vv − 16

1+ κi

. (10.4)

Lausekkeessa vv on liikennevirran vapaa nopeus.
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Sekoittumisintensiteetti on sekoittumisen nopeusvaikutuksia kuvaava suure.Sekoittumis-
intensiteetti Se lasketaan lausekkeella

κi =
a(1+ ps)

b
( q

N

)c

(3,28L)d
. (10.5)

Siinä ps on sekoittuvien ajoneuvojen osuus, q on sekoittumisalueen kokonaislii-
kennemäärä, N on sekoittumisalueen kaistojen kokonaismäärä, L on sekoittumi-
salueen pituus ja a, b, c sekä d ovat taulukossa 10.3 esitettyjä vakioita. Sekoittu-
minen oletetaan aina ensin pakottamattomaksi. Oletuksen realistisuus testataan
myöhemmin.

Taulukko 10.3: Sekoittumisintensiteetin lausekkeen (10.5) vakiot, kun sekoittuminen
voi tapahtua molemmilta suunnilta yhdellä kaistan vaihdolla (HCM2000).

Sekoittumis- Sekoittuvat ajoneuvot Ei-sekoittuvat ajoneuvot
tapa a b c d a b c d
Pakottamaton 0,15 2,2 0,97 0,80 0,0035 4,0 1,3 0,75
Pakotettu 0,35 2,2 0,97 0,80 0,0020 4,0 1,3 0,75

Yllä esitettyjen lausekkeiden pohjalta havaitaan, että nopeudet kasvavat se-
koittumisalueen pidentyessä, koska kaistanvaihtointensiteetti alenee. Kun sekoit-
tuvien ajoneuvojen osuus kasvaa, keskinopeudet laskevat, koska sekoittumisalu-
een liikennevirran turbulenssi kasvaa.

Se, onko sekoittuminen pakotettua vai ei, määritetään laskemalla sekoittuvien
ajoneuvojen tarvitsema kaistamäärä Ns tasapainotilanteessa.

Ns = 1,21Np0,571
s L0,234

v
0,438
s

(10.6)

Sekoittuvien ajoneuvojen matkajakauman keskinopeus lasketaan lausekkeella
(10.4). Jos Ns > 1,4 (kun sekoittuminen voidaan tehdä molemmilta suunnil-
ta yhdellä kaistanvaihdolla), sekoittuminen on pakotettua. Tällöin nopeudet on
laskettava uudestaan käyttäen taulukossa 10.3 esitettyjä pakotetun sekoittumisen
vakioita.

Kaikkien sekoittumisalueella olevien ajoneuvojen keskimääräinen matkano-
peus (v) lasketaan kunkin ajoneuvovirran keskimääräisen matkanopeuden paino-
tettuna harmonisena keskiarvona

v = q
qs

vs
+ qes

ves

. (10.7)
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Alaindeksi s viittaa sekoittuviin ajoneuvoihin ja es ei-sekoittuviin ajoneuvoihin.
Keskinopeus voidaan nyt muuttaa sekoittumisalueen kaistojen keskimääräiseksi
liikennetiheydeksi liikennevirran perusyhtälön mukaisesti.

k = q

Nv
. (10.8)

Sekoittumisalueen palvelutaso määritellään taulukon 10.4 avulla (ks. kuva 10.4).

Taulukko 10.4: Sekoittumisalueen palvelutaso, kun sekoittuminen voi tapahtua molem-
milta suunnilta yhdellä kaistanvaihdolla HCM2000:n mukaan.

Palvelutaso A B C D E F
Liikennetiheys (ha/km/kaista) ≤ 6 > 6–12 > 12–17 > 17–22 > 22–27 > 27

Kuva 10.4: Sekoittumisalueen palvelutaso määräytyy ajoneuvojen määrän, sekoittuvien
ajoneuvojen osuuden ja sekoittumisalueen pituuden perusteella (Tiehallinto 1991).

Sekoittumisalueen välityskyky on mikä tahansa liikennevirtayhdistelmä, joka
saa liikennetiheyden kasvamaan palvelutason E ylärajaa korkeammaksi. Välitys-
kyky riippuuu siten monesta eri tekijästä: tiegeometriasta, kaistojen lukumääräs-
tä, vapaasta nopeudesta, sekoittumisalueen pituudesta ja sekoittuvien ajoneuvojen
osuudesta. Tästä syystä välityskyvylle ei voida muotoilla yksinkertaista lauseket-
ta, vaan välityskyky on määritettävä edellä esitettyjen lausekkeiden avulla etsien
iteraation avulla se liikennemäärä, joka tuottaa palvelutason E maksimitiheyden.

Sekoittumisalueiden analyysimenetelmien kehittäminen on osoittautunut var-
sin vaikeaksi. Esitetyssäkin menetelmässä on merkittäviä rajoituksia. Nopeuden
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arvionnissa (10.4) minimi- ja maksiminopeuksilla on varmistettu tulosten ”järke-
vyys”. Niinpä nopeus säilyy miniminopeutta suurempana mielivaltaisen suurilla
liikennemäärillä (esim. 6 000 ha/h/kaista). Tulosten osalta onkin tarkistettava, et-
tei sekoittumisalueen kaistan liikennemäärä voi ylittää moottoritien linja-osuuden
kaistan välityskykyä. Jos sekoittumisalueen pituus on yli 850 metriä, liittymis- ja
erkanemisalueet tulee analysoida erikseen.

10.3 Moottoritien pitkä ylä- tai alamäki

Jos moottoritieosuudella on yli kilometrin mittainen nousu, jossa pituuskaltevuus
on alle kolme prosenttia, tai yli puolen kilometrin mittainen nousu, jossa pituus-
kaltevuus on yli kolme prosenttia, nousua pitää tarkastella erillisenä tiejaksona.

Taulukoissa 10.5 ja 10.6 on annettu erilaisten raskaiden ajoneuvojen henkilö-
autoekvivalenttikertoimet ylämäissä. Näitä arvoja käytyetään lausekkeessa 7.20
taulukon 7.6 arvojen sijaan. Taulukossa 10.7 ovat vastaavat kertoimet kuorma- ja
linja-autoille alamäissä. Kertoimen suuruus riippuu mäen pituudesta ja kaltevuu-
desta sekä raskaiden ajoneuvojen osuudesta liikennevirrassa. Kertoimet saavat
maksimiarvonsa silloin, kun raskaita ajoneuvoja on hyvin vähän, ja pienenevät
sitä mukaa, kun raskaiden ajoneuvojen osuus kasvaa, koska raskailla ajoneuvoilla
on taipumus muodostaa jonoja.

10.4 Kevyt liikenne

10.4.1 Palvelutasomittareita

Kevyen liikenteen (jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden) palvelutasoa voidaan tar-
kastella sekä verkon, väylän että liikenteen ominaisuuksien näkökulmasta. Hyvä
verkollinen palvelutaso edellyttää yhtenäisiä kevyen liikenteen väyliä ja mahdol-
lisimman suoria yhteyksiä sekä eri tasossa toteutettuja risteämisiä moottoriajo-
neuvoliikenteen kanssa. Kevyen liikenteen väylän tekniseen palvelutasoon kuulu-
vat mm. päällysteen taso ja kunto, valaistus, esteettömyys, vähäinen mäkisyys ja
mutkaisuus, ympäristön viihtyisyys sekä suoja melulta, päästöiltä, säältä ja rois-
keilta. Myös liikenneturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvät ominai-
suudet vaikuttavat väylän palvelutasoon. Liikenteellistä palvelutasoa arvioidaan
liittymissä odotusaikojen ja linjaosuuksilla käytettävissä olevan tilan ja liikku-
mista häiritsevien tapahtumien avulla. Kevyen liikenteen palvelutason arviointia
liittymissä on selostettu luvuissa 8 ja 9. Seuraavassa kuvataan jalankulku- ja pyö-
räliikenteen liikenteellistä palvelutasoa kevyen liikenteen väylien linjaosuuksilla.
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Taulukko 10.5: Kuorma-autojen ja linja-autojen henkilöautoekvivalentit ylämäissä
HCM2000:n mukaan.

Pituus- Nousun EK
kaltevuus pituus Kuorma-autojen ja linja-autojen osuus (% )

(% ) (km) 2 4 5 6 8 10 15 20 25
< 2 Kaikki 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,0–0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 0,4–0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

≥ 2–3 > 0,8–1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 1,2–1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 1,6–2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
> 2,4 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

0,0–0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 0,4–0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5

> 3–4 > 0,8–1,2 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
> 1,2–1,6 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
> 1,6–2,4 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5
> 2,4 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5

0,0–0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 0,4–0,8 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

> 4–5 > 0,8–1,2 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
> 1,2–1,6 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
> 1,6 5,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0

0,0–0,4 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 0,4–0,5 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

> 5–6 > 0,5–0,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
> 0,8–1,2 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
> 1,2–1,6 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
> 1,6 6,0 5,0 5,0 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

0,0–0,4 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
> 0,4–0,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5

> 6 > 0,5–0,8 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5
> 0,8–1,2 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0
> 1,2–1,6 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5
> 1,6 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0
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Taulukko 10.6: Matkailuautojen henkilöautoekvivalentit ylämäissä HCM2000:n mu-
kaan.

Pituus- Nousun EM
kaltevuus pituus Matkailuautojen osuus (% )

(% ) (km) 2 4 5 6 8 10 15 20 25
≤ 2 Kaikki 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
> 2–3 0,0–0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

> 0,8 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2
0,0–0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

> 3–4 > 0,4–0,8 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
> 0,8 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5

0,0–0,4 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
> 4–5 > 0,4–0,8 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0

> 0,8 4,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0
0,0–0,4 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5

> 4–5 > 0,4–0,8 6,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0
> 0,8 6,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0

Taulukko 10.7: Kuorma-autojen ja linja-autojen henkilöautoekvivalentit alamäissä
HCM2000:n mukaan.

Pituus- Alamäen EK
kaltevuus pituus KA- ja LA-osuus (% )

(% ) (km) 5 10 15 20
< 4 Kaikki 1,5 1,5 1,5 1,5

4–5 > 6,4 2,0 2,0 2,0 1,5
> 5–6 > 6,4 5,5 4,0 4,0 3,0
> 6 > 6,4 7,5 6,0 5,5 5,5
≥ 4 ≤ 6,4 1,5 1,5 1,5 1,5

10.4.2 Jalkakäytävä

Jalankulkijoiden keskinopeutena hyvissä olosuhteissa voidaan pitää 1,5 m/s. Suo-
jateillä keskinopeus on noin 1,2 m/s. Jos ikäihmisten osuus on yli 20 prosenttia,
keskinopeudeksi voidaan arvioida 1 m/s. Pituuskaltevuudeltaan yli 10 % ylämä-
ki alentaa nopeutta noin 0,1 m/s. Myös jalankulkijoiden liikennetiheyden kasvu
alentaa kävelynopeutta.

Jalankulkijatiheyden yksikkönä on jk/m2. Tiheyden käänteisluku on jalankul-
kijan käytössä oleva tila (m2/jk). Suurin liikennemäärä saavutetaan, kun tilaa on
käytettävissä 0,4–0,9 m2/jk. Jalkakäytävän välityskyky (jk/h) on

Cj = 4600wjfs (jk/h), (10.9)
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missä wj on jalkakäytävän tehollinen leveys (m), ja fs on suuntajakaumasta ai-
heutuva korjauskerroin (taulukko 10.8.

Taulukko 10.8: Jalankulkuliikenteen suuntajakaumasta aiheutuva välityskyvyn korjaus-
kerroin (Statens vägverk 1977).

Suuntajakauma 100/0 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50
fs 1,00 0,86 0,89 0,92 0,94 0,96

Tehollinen leveys on jalkakäytävän rakenteellinen leveys vähennettynä va-
jaassa käytössä olevan osan leveydellä. Jos tarkempaa tietoa ei ole, teholliseksi
leveydeksi katsotaan väylän osa, jonka etäisyys väylän reunoihin on vähintään 50
cm, rakennusten seiniin 70 cm ja näyteikkunoihin yksi metri. Yksittäisistä esteis-
tä etäisyys tehollisessa käytössä olevaan väylän osaan on 30–50 cm. Tehollinen
leveys voidaan määrittää tarkemmin maastohavainnoilla.

Jalankulkuliikenteen palvelutasomittarina on HCM2000:n mukaisesti jalan-
kulkijan käytössä oleva tila. Taulukossa 10.9 on esitetty myös suurin mahdolli-
nen välityskyvyn käyttösuhde (liikennemäärä/välityskyky) kullakin palvelutasol-
la. Palvelutasolla F väylä on ruuhkautunut, ja liikenne on epävakaassa tilassa.

Taulukko 10.9: Jalkakäytävän palvelutasokriteerit (TRB 2000).

Palvelutaso Tila [m2/jk] Käyttösuhde
A > 5,60 ≤ 0,21
B > 3,70 ≤ 0,31
C > 2,20 ≤ 0,44
D > 1,40 ≤ 0,65
E > 0,75 ≤ 1,00
F ≤ 0,75 –

10.4.3 Pyörätie ja -kaista

Polkupyörän vaatiman ajokaistan tehollinen leveys on 1,2 m. Hyvissä ja häiriöttö-
missä olosuhteissa kaksisuuntaisen kaistan välityskyky on 1 600 pp/h/kaista.Yksi-
suuntaisen kaistan välityskyky on jopa kaksinkertainen. Pyöräteiden ja -kaistojen
palvelutasomittarina (taulukko 10.10) on pyöräilijän keskimääräinen kohtaamis-
ja ohitustapahtumien lukumäärä tuntia kohden.

Jos polkupyörien keskinopeus on sama molempiin suuntiin, pyöräilijän kes-
kimäärin kohtaamien vastakkaisen suunnan pyöräilijöiden määrä tuntia kohden
on mpp = 2qpo, eli kaksi kertaa vastakkaisen suunnan polkupyörien liikennemää-
rä qpo. Ohitustapahtumien määrä voidaan laskea Wardropin lausekkeen (5.102)
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Taulukko 10.10: Kaksisuuntaisen pyörätien palvelutasokriteerit (TRB 2000).

Tapahtumien määrä
[tapahtumaa/h]

Palvelutaso 2 kaistaa 3 kaistaa
A ≤ 40 ≤ 90
B ≤ 60 ≤ 140
C ≤ 100 ≤ 210
D ≤ 150 ≤ 300
E ≤ 195 ≤ 375
F > 195 > 375

avulla.Yksittäisen polkupyörän aktiivisten ohitusten määrä aikayksikössä on kes-
kimäärin

rpp = R

k
= kpσm√

π
= qpσm

vp
√

π
, (10.10)

missä R on koko liikennevirran ohitustiheys (5.102), kp on polkupyörien liiken-
netiheys, σm on polkupyörien nopeuksien matkajakauman keskihajonta, qp on
polkupyörien liikennemäärä tarkasteltuun suuntaan, ja vp on polkupyörien mat-
kajakauman keskinopeus. Koska passiivisten ohitusten määrä on sama kuin ak-
tiivisten ohitusten, yksittäisen pyöräilijän kokemien ohitustapahtumien määrä ai-
kayksikössä on

2rpp = 2qpσm

vp
√

π
. (10.11)

Polkupyörien keskinopeuden oletusarvona voidaan käyttää 18 km/h ja nopeuksien
keskihajonnan oletusarvona 3 km/h. Tällöin tapahtumien määrä tuntia kohden on

Fpp = mpp

2
+ 2rpp ≈ qpo + 0,188qp. (10.12)

Kohtaamistapahtumista palvelutasomittariin lasketaan mukaan vain puolet.

10.4.4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

Yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä jalankulku- ja polkupyöräliikennettä ei ole
erotettu. Palvelutasomittarina on kohtaamis- ja ohitustapahtumien lukumäärä las-
kettuna sekä jalankulkijaa että pyöräilijää kohden (taulukko 10.11). Pyöräilijöi-
den palvelutasomittarina on tapahtumien määrä sekä jalankulkijoiden että toisten
pyöräilijöiden välillä. Jalankulkijoiden palvelutaso määräytyy sen mukaan, kuin-
ka monta pyöräilijää keskimäärin ohittaa tai kohtaa jalankulkijan tunnissa. Yh-
distetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jalankulkuvirrat ovat harvoin niin suuria,
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Taulukko 10.11:Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän palvelutasokriteerit (TRB 2000).
Polkupyörän vaatiman ajokaistan tehollinen leveys on 1,2 m. Jalankulkuliikenteen pal-
velutaso on määritetty 2,4 metriä leveälle väylälle.

Tapahtumien määrä
[tapahtumaa/h]

Pyöräliikenne Jalankulku-
Palvelutaso 2 kaistaa 3 kaistaa liikenne

A ≤ 40 ≤ 90 ≤ 38
B ≤ 60 ≤ 140 ≤ 60
C ≤ 100 ≤ 210 ≤ 103
D ≤ 150 ≤ 300 ≤ 144
E ≤ 195 ≤ 375 ≤ 180
F > 195 > 375 > 180

että jalankulkijoiden keskinäiset kohtaamiset ja ohitukset vaikuttavat oleellisesti
palvelutasoon. Asia on kuitenkin syytä varmistaa havainnoimalla.

Pyöräilijöiden välisten tapahtumien määrä (Fpp) määritettiin edellä (10.12).
Yhdistetyn väylän palvelutason määrittämiseksi on vielä arvioitava pyöräilijöiden
ja jalankulkijoiden väliset ohitus- ja kohtaamistapahtumat.

Pyöräilijän keskimäärin ohittamien jalankulkijoiden määrä aikayksikössä
voidaan laskea lausekkeen (5.89) perusteella. Tällöin

rpj = kj(vp − vj) = qj

(
vp

vj
− 1

)
, (10.13)

missä vp ja vj ovat polkupyörien ja jalankulkijoiden keskinopeudet, kj on tar-
kastelusuuntaan kulkevien jalankulkijoiden liikennetiheys (lukumäärä väylän pi-
tuusyksikköä kohden) ja qj = kj/vj on samaan suuntaan kulkevien jalankulkijoi-
den liikennemäärä. Jalankulkija tulee puolestaan pyöräilijän ohittamaksi keski-
määrin

rjp = kp(vp − vj) = qp

(
1− vj

vp

)
(10.14)

kertaa aikayksikössä. Koska polkupyörien ja jalankulkijoiden nopeuserot ovat
suuria, tarkastelussa voidaan käyttää matkajakaumien keskinopeuksia nopeusja-
kaumien sijaan. – Jos pyöräilijän nopeus oletetaan noin nelinkertaiseksi jalankul-
kijan nopeuteen verrattuna, saadaan

rpj ≈ qj (4− 1) = 3qj

rjp ≈ qp

(
1− 1

4

)
= 0,75qp.

(10.15)
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Kohtaamisten määrä aikayksikössä voidaan arvioida lausekkeen (5.89) avulla,
kun vastaan tulevien nopeus määritellään negatiiviseksi. Pyöräilijän keskimäärin
kohtaamien, vastaan tulevien jalankulkijoiden määrä on

mpj = kjo(vp + vj) = qjo

(
vp

vj
+ 1

)
. (10.16)

Lausekkeessa kjo ja qjo ovat vastaan tulevien jalankulkijoiden liikennetiheys (pi-
tuusyksikköä kohden) ja liikennemäärä. Jalankulkijan keskimäärin kohtaamien,
vastaan tulevien pyöräilijöiden määrä aikayksikössä on analogisesti

mjp = kpo(vj + vp) = qpo

(
vj

vp
+ 1

)
. (10.17)

Likiarvona saadaan

mpj ≈ qjo (4+ 1) = 5qjo

mjp ≈ qpo

(
1

4
+ 1

)
= 1,25qpo.

(10.18)

?
Kun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärät ovat samat, miksi pyöräi-
lijän kohtaamien jalankulkijoiden määrä on suurempi kuin jalankulkijan koh-
taamien pyöräilijöiden (mpj > mjp)? Ja miksi pyöräilijä ohittaa useammin ja-
lankulkijoita kuin jalankulkija tulee pyöräilijöiden ohittamaksi (rpj > rjp)?

Palvelutasomittareina olevat kohtaamisten määrät pyöräilijöille (Fp) ja jalan-
kulkijoille (Fj) ovat

Fp = Fpp + rpj + 0,5mpj ≈ 0,188qp + qpo + 3qj + 2,5qjo

Fj = rjp + 0,5mjp ≈ 0,75qp + 0,625qpo.
(10.19)

Kohtaamismäärien arvot on esitetty kuvassa 10.5. Kuva osoittaa, kuinka suuri
merkitys jalankulkijoiden määrällä on pyöräliikenteen palvelutasoon. Syynä on
luonnollisesti suuri nopeusero. Kuvassa näkyy myös kohtaamisten määrä erilli-
sellä pyörätiellä (0 jk/h).

10.5 Yhteenveto

Suurin rampin liittymisalueen välittämä liikennemäärä on 4 600 ha/h. Erkane-
misalue kykenee välittämään 4 400 ha/h. Mukaan lasketaan sekä rampin liiken-
nemäärä että moottoritien ensimmäisen ja toisen kaistan liikennemäärä. Ramp-
piliittymän jälkeen suurin alavirran liikennemäärä on 2 250–2 400 ha/h/kaista.
Palvelutasomittarina on liittymäalueen liikennetiheys.
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Kuva 10.5: Jalankulkijan (katkoviiva) ja pyöräilijän (yhtenäiset viivat) keskimääräiset
tapahtumamäärät yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. Suuntajakaumat ovat 50/50.
Pyöräliikenteen keskinopeus on oletettu nelinkertaiseksi jalankulkuliikenteen keskino-
peuteen verrattuna.

Myös sekoittumisalueen palvelutasomittarina on liikennetiheys. Kriittinen ti-
heys on 27 ha/km/kaista. Sekoittumisalueen välityskyky on sellainen liikennevir-
tayhdistelmä, joka johtaa kriittiseen tiheyteen. Keskinopeuteen ja siten liikenne-
tiheyteen vaikuttavat sekoittumisalueen liikennemäärä, sekoittuvien ajoneuvojen
osuus ja sekoittumisalueen pituus.

Moottoriteiden pitkissä nousuissa ja joskus myös pitkissä laskuissa raskaiden
ajoneuvojen nopeudet laskevat. Tämä vaikuttaa raskaiden ajoneuvojen ekviva-
lenttikertoimiin ja siten myös moottoritien palvelutasoon.

Jalkakäytävillä palvelutason määrittää jalankulkijaa kohti käytettävissä ole-
va tila. Pyöräteillä sekä yhdistetyillä pyöräteillä ja jalkakäytävillä palvelutason
mittarina on ohitus- ja kohtaamistapahtumien määrä.

10.6 Lisätietoa

Edellä esitettyjen menetelmien kattava kuvaus on esitetty HCM2000:ssa. Roess
et al. (2004) ovat selvittäneet havainnollisesti HCM2000:n laskentamenetelmiä,
niiden taustaa ja soveltamista.
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Mannan & Enberg (1998) ovat tutkineet raskaiden ajoneuvojen vaikutusta
liikennevirtaan suomalaisilla moottoriteillä. Liikenteen kaistajakaumia moottori-
tieliittymissä on puolestaan selvittänyt Ronni (1994). Siimes (1999a) on tutkinut
liittymätoimintoja korkealuokkaisten väylien liikenteen mikrosimuloinnin kehit-
tämisen näkökulmasta.

Kevyen liikenteen palvelutason määrittäminen perustuu HCM2000:een. Pyö-
räteiden ja jaettujen kevyen liikenteen väylien osalta menetelmä perustuu Botman
(1995) tutkimukseen. Jalkakäytävien välityskyvyn määrittämisessä on seurattu
ruotsalaista menetelmää (Statens vägverk 1977), joka ottaa huomioon suuntaja-
kauman merkityksen.



11 SIMULOINTI LIIKENNEVIRRAN
TUTKIMUSVÄLINEENÄ

Tehtävänäsi on analysoida eritasoliittymän vaihtoehtoja. Koska vaihtoeh-
dot sisältävät liikennevaloja ramppien päissä ja ramppiohjausta ramppi-
liittymissä, toteat järjestelmän liian monimutkaiseksi edellä esitetyillä me-
netelmillä analysoitavaksi. Päätät käyttää simulointia. Maastomittausten
avulla selvität ohjelman käyttämien parametrien arvot. Määrittelet liiken-
netilanteet, joilla testaat kutakin eritasolittymävaihtoehtoa, sekä vertai-
lukriteerit. Kullakin vaihtoehdolla toteutat useita simulointiajoja ja mää-
rität tulosten keskihajonnan. Lopulta esität tulokset, herkkyystarkastelut
ja suosituksesi. Valmistat simulointiajoistasi myös demonstraatiot, jotka
havainnollistavat tuloksiasi. Esimiehesi ja päättäjät kiittävät sinua hyvin
tehdystä ja havainnollisesta työstä.

Simulointi on usein ainoa käyttökelpoinen työväline tutkittaessa moni-
mutkaisia tai laajoja kohteita, joiden osilla on paljon keskinäistä vuoro-
vaikutusta. Lisäksi varsinkin kolmiulotteiseen visualisointiin perustuva si-
mulointi soveltuu hyvin liikenteen toimivuuden havainnollistamiseen päät-
täjille. Simuloinnilla onkin sekä liikennevirtateoriassa että toimivuustar-
kasteluissa tärkeä rooli. Koska simulointi mallintaa liikennevirtaa yksityis-
kohtaisemmin kuin analyyttiset mallit, ohjelman parametrien kalibrointi
on haasteellista. Luotettavat tulokset vaativat simulointimallin ymmär-
tämistä ja paljon työtä. Harhaan johtavaa, mutta vakuuttavan näköistä
materiaalia simulointi synnyttää helposti.

Avainkysymykset

• Miksi ja miten liikennettä tutkitaan simuloimalla?

• Millaisia rajoituksia ja ongelmia simulointiin liittyy?

• Mitä tarkoittavat makroskooppinen ja mikroskooppinen simulointi?

• Millainen on liikenteen soluautomaattimalli?
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11.1 Simuloinnin käyttötarve ja hyödyt

Kuva 11.1 esittää kaavion muodossa erilaisia tapoja tutkia tarkastelun kohtee-
na olevaa järjestelmää. Järjestelmästä voidaan mitata sen kuvauksen tai arvioin-
nin kannalta keskeisiä tunnuslukuja tai järjestelmän toimintaa voidaan mallintaa.
Malli voi olla joko fyysinen, käsitteellinen tai matemaattinen. Pienoismalli on
esimerkki fyysisestä mallista. Käsitteellinen malli tarkoittaa järjestelmän toimin-
taa kuvaavien käsitteiden ja niiden loogisten yhteyksien määrittelyä. Se voi olla
pohjana esimerkiksi sumeaan logiikkaan perustuvalle mallille, joka muuntaa kä-
sitteellisen mallin matemaattiseksi. Matemaattinen malli voi olla analyyttinen,
matemaattisten lausekkeiden ratkaisuun perustuva, malli tai tämän luvun aihee-
na oleva simulointimalli, jossa lasketaan järjetelmän tilan kehittyminen tarkaste-
luaikana tilan muuttumista kuvaavien matemaattisten ja loogisten lausekkeiden
avulla.

Järjestelmän
tutkiminen

Mittaus Malli

Fyysinen Matemaattinen Käsitteellinen

Analyyttinen Simulointi

Kuva 11.1: Tutkimusmenetelmien luokittelu.

Mittausten avulla voidaan saada tietoa järjestelmän toiminnasta vain havai-
tuissa tilanteissa. Lisäksi mittauksissa on aina epätarkkuutta ja satunnaisvaihte-
lua. Mallinnuksen avulla voidaan suodattaa mittausten satunnaisvaihtelua ja tutkia
järjestelmän toimintaa tilanteissa, joita ei ole mitattu, tai ei ole mahdollistakaan
mitata. Suurtenkin analyyttisten mallien ratkaisu tai ratkaisun numeerisen likiar-
von löytäminen on nykyisin mahdollista. Matemaattinen malli perustuu kuitenkin
aina yksinkertaistaviin ja yleistäviin oletuksiin (kuva 11.2). Simuloinnin avulla
voidaan jäljitellä järjestelmän toimintaa tarkemmin kuin analyyttisilla malleilla.

Simuloinnilla tarkoitetaan todellisen ilmiön jäljittelemistä mallin avulla. Lii-
kenteen simulointi tarkoittaa liikenteen ilmiöiden mallintamista tietokoneohjel-
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Kuva 11.2: Todellisuus, oletettu todellisuus ja matemaattiset mallit.

man avulla. Simuloinnin avulla voidaan tarkastella tilanteita, joiden käsittely to-
dennäköisyyslaskennan tai muiden matemaattisten menetelmien avulla on mah-
dollista vain yksinkertaisessa muodossa. Lisäksi simuloimalla voidaan vertailla
erilaisia ratkaisuja täsmälleen samassa liikennetilanteessa, mikä ei muuten – esi-
merkiksi maastossa tapahtuvin mittauksin – ole mahdollista liikenteen runsaiden
satunnaisvaihteluiden vuoksi.

Simuloinnin ongelmat liittyvät mallien realistisuuteen eli kykyyn kuvata oi-
keita ja ongelman kannalta tärkeitä vuorovaikutussuhteita. Simulointimallit onkin
kalibroitava ja validoitava huolellisesti. Mitä yksityiskohtaisempi simulointimalli
on, sitä suurempi työ on sen parametrien kalibroinnissa. Yksittäisten parametrien
kalibrointi ei riitä – eikä kaikkien parametrien kalibrointi ole usein mahdollista-
kaan. On varmistettava, että tulokset ovat valideja, eli liikennevirta vastaa omi-
naisuuksiltaan tutkimuksen kohteena olevaa liikennevirtaa.

Simuloinnin puutteena on, että se ei paljasta suureiden välisiä riippuvaisuuk-
sia samalla tavoin kuin analyyttinen malli. Simuloinnin tuloksia käytetäänkin
usein lähtökohtana analyyttisten mallien muodostamiselle. Simuloinnin syöttö-
tiedot voidaan määritellä analyyttisen mallin parametrien estimoinnin kannalta
optimaalisesti, mutta samalla analyyttiseen malliin siirtyvät paitsi siihen väistä-
mättä kuuluvat yksinkertaistukset myös simulointimallin epätarkkuudet ja mah-
dolliset virheellisyydet.
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Simuloinnin tulosten analysointi edellyttää mallin ominaisuuksien tuntemis-
ta. Mallin tuleekin olla huolellisesti ja kattavasti dokumentoitu. Se on tärkeää pait-
si mallin soveltuvuuden ja mahdollisten puutteiden arvioimiseksi myös tulosten
tulkitsemiseksi. Erityisesti mallin tulossuureiden täsmällinen määrittely on tar-
peen, jotta tiedetään, ovatko tulokset (esimerkiksi keskimääräinen viive) vertai-
lukelpoisia muiden mallien tulosten ja käytettyjen palvelutasokriteerien kanssa.

?

Pohdi valo-ohjauksettoman liittymän mallintamista.

1. Millaisiin epärealistisiin oletuksiin kappaleessa 8.3.2 esitetty kriittisen
aikavälin menetelmä perustuu?

2. Millä tavoin simulointimalli voi toimia realistisemmin?

3. Onko joitakin ilmiöitä vaikea tai mahdotonta mallintaa simuloimallakin?

4. Millaisia ongelmia simulointimallin määrittelyyn ja käyttöön liittyy?

11.2 Simuloinnin periaatteita

Liikennevirran simulointimallit voidaan luokitella useilla eri kriteereillä.

• Yksityiskohtaisuus. Mikroskooppisilla malleilla tarkoitetaan malleja, jot-Mikro-
skooppinen ka kuvaavat ilmiötä yksilöiden kautta. Liikennevirran simuloinnissa tämä

tarkoittaa jokaisen ajoneuvon liikeen mallintamista erikseen. Makroskoop-Makro-
skooppinen piset mallit mallit taas kuvaavat kokonaisilmiötä. Liikennevirta kuvataan

makromallissa liikennetiheyden, keskinopeuden ja liikennemäärän avulla
– puuttumatta yksittäisten ajoneuvojen aikaväleihin ja nopeuksiin. Mik-
roskooppisen ja makroskooppisen simuloinnin väliin asettuvat nk. me-Meso-

skooppinen soskooppiset mallit, jotka mallintavat liikennevirtaa ajoneuvoryhminä tai
jonoina. Kaikkein pienimittakaavaisimpia simulointimalleja kutsutaan na-Nanoskooppinen

noskooppisiksi. Niissä kuljettajan käyttäytymistä mallinnetaan vielä yksi-
tyiskohtaisemmin kuin mikroskooppisissa simulointimalleissa.

• Aikariippuvuus. Staattisissa malleissa kuvataan järjestelmän tilaa tietylläStaattinen

hetkellä tai ajalla ei ole tutkittavan ilmiön kannalta merkitystä. Esimerkki
staattisesta simuloinnista on nk. Monte Carlo malli, jolla voidaan esimer-
kiksi tutkia monimutkaisia teoreettisia aikavälijakaumia yhdistämällä eri-
laisista tilastollisista jakaumista generoituja satunnaislukuja. Myös sivun
314 tehtävä 11-2 on esimerkki staattisesta simulointimallista. DynaamisetDynaaminen

mallit kuvaavat järjestelmässä ajan funktiona tapahtuvia muutoksia. Liiken-
teen simuloinnissa on yleensä olennaista tarkastelun dynaamisuus, toisin
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sanoen simulointimallin avulla seurataan liikennevirrassa tapahtuvia muu-
toksia ajan funktiona. Tyypillinen esimerkki on valo-ohjauksisen liittymän
simulointi.

• Ennustettavuus. Deterministisessä mallissa ei ole satunnaisvaihtelua. Kun Deterministinen

alkutilanteen parametrien arvot on annettu, järjestelmän muutokset ja lop-
putulos on ennalta määrätty. Simulointia saatetaan käyttää, koska järjes-
telmän toimintaa kuvaavien differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöi-
den muodostama kokonaisuus ei ole analyyttisesti ratkaistavissa. Liiken-
teen simuloinnissa deterministinen lähestymistapa sopii makroskooppisiin
malleihin. Stokastisessa mallissa ainakin osassa ilmiöitä ja siten myös si- Stokastinen

muloinnin tuloksissa on satunnaisvaihtelua. Liikenteen mikroskooppisissa
simulointimalleissa satunnaisvaihtelua sisältävät mm. kuljettajien ja ajo-
neuvojen ominaisuudet sekä ajoneuvojen generointiajat.

• Aikakäsite. Jatkuvissa malleissa järjestelmän tilaa kuvataan muuttujilla, Jatkuva

joiden arvo muuttuu ajan suhteen jatkuvasti. Muutoksia kuvataan diffe-
rentiaaliyhtälöillä. Ajoneuvon ajodynamiikan tai liikennevirran makros-
kooppisten moninaisuuksien simulointi ovat esimerkki jatkuvista malleista.
Diskreetissä mallissa järjestelmän tilaa kuvaavien muuttujien arvot muuttu- Diskreetti

vat äkillisesti. Esimerkiksi jonojärjestelmän tila muuttuu, kun asiakas saa-
puu järjestelmään, siirtyy palvelupisteeseen tai poistuu palvelupisteestä.
Liikennetekninen esimerkki diskreetistä mallista on lossin jonojen simu-
lointi, jossa yksittäiset tapahtumat, eli ajoneuvon saapuminen jonon pää-
hän, lossin saapuminen laituriin ja lähtö laiturista, muuttavat systeemin
tilaa.

• Ajansiirtomekanismi. Tapahtumapohjainen menetelmä valitsee siirtää Tapahtuma-
pohjainenajan aina aikajärjestyksessä seuraavaan tapahtumaan. Se käsitellään ja teh-

dään käsittelyn aiheuttamat muutokset tulevien tapahtumien aikatauluun.
Sen jälkeen siirrytään jälleen seuraavaan tapahtumaan. Tämä menetelmä
soveltuu erityisesti diskreetteihin simulointimalleihin, koska tällöin välte-
tään järjestelmän tilan tarkastelu silloin, kun mitään muutosta ei ole ta-
pahtunut. Aika-askelpohjaisessa menetelmässä aika jaetaan lyhyisiin aika- Aika-askel-

pohjainenaskeleisiin. Järjestelmän tila lasketaan aika-askelten määrääminä ajankohti-
na. Jatkuvien mallien differentiaaliyhtälöt voidaan muuntaa differenssiyh-
tälöiksi, joiden avulla järjestelmän tila lasketaan lyhyissä aika-askelissa.
Aika-askelpohjainen menetelmä soveltuu myös jatkuvan (esim. ajodyna-
miikka) ja diskreetin (esim. liikennevalo-opastimien tila) mallinnuksen yh-
distävään simulointiin.
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Yleisimmin liikenteen simulointimallit jaotellaan mikroskooppisiin ja mak-
roskooppisiin malleihin. Mikroskooppiset simulointimallit ovat dynaamisia ja
stokastisia jatkuvia malleja tai jatkuvien ja diskreettien mallien yhdistelmiä.Ajan-
siirtomekanismi on tapahtuma- tai aika-askelpohjainen. Makroskooppiset simu-
lointimallit ovat puolestaan yleensä dynaamisia, deterministisiä ja jatkuvia mal-
leja, joiden ajansiirtomekanismi on aika-askelpohjainen.

Mikroskooppisessa simulointiprosessissa on kaksi tärkeää vuorovaikutus-
ta: yksittäisten kuljettaja-ajoneuvoelementtien välinen sekä kuljettaja-ajoneuvo-
elementin ja tieympäristön (suuntaus ja liikenteen ohjaus) välinen. Jälkimmäi-
nen pitää sisällään tavoitenopeuden, kiihdyttämisen, jarruttamisen sekä riippu-
vaisuuden tiegeometriasta, muista liikkujista ja liikenteenohjauksesta. Yksittäis-
ten kuljettaja-ajoneuvoelementtien välinen vuorovaikutus pitää sisällään vapaan
ajamisen (vuorovaikutus, jossa tieympäristö hallitsee ajamista), ajoneuvon seu-
rannan ja kaistanvaihdon (vuorovaikutus, jossa kuljettaja-ajoneuvoelenttien väli-
nen vuorovaikutus hallitsee ajamista), ohittamisen kaksisuuntaisessa liikenteessä
(vuorovaikutus, jossa sekä tieympäristö että muut kuljettaja-ajoneuvoelementit
ovat tärkeitä) ja siirtymisen tilasta toiseen (siirtyminen ympäristön hallinnasta
vuorovaikutushallintaan tai toisinpäin).

Edellä kuvattujen vuorovaikutusten lisäksi mikroskooppisessa simuloinnissa
määritellään yksittäisten kuljettaja-ajoneuvoelementtien väliset erot (ajoneuvo-
tyyppijakauma) ja kuljettajien väliset erot (tavoitenopeus, turvamarginaalit jne.).
Tämän inhimillisen käyttäytymisen takia vuorovaikutusten luonne on suuntaa-
antava – toisin sanoen vuorovaikutuksia kuvaavien parametrien kynnysarvot ei-
vät ole täsmällisiä, vaan ”vakaa” ajoneuvon seuraaminen pitää sisällään jatkuvia
nopeus- ja aikavälivaihteluita ja käyttäytymiseen tarvitaan jatkuvaa korjausta (yli-
ja aliarviointia).

Erilaisissa simulointiympäristöissä eri vuorovaikutussuhteet ja ominaisuudet
painottuvat eri tavalla. Esimerkiksi tasoliittymän simuloinnissa on tärkeää, että
liikennevalot toimivat oikein, ja että ajoneuvojen kiihdytys ja hidastus tapahtuvat
todenmukaisesti. Toisaalta tällaisessa simuloinnissa esimerkiksi kaistanvaihtota-
pahtuman tai nopeusjakauman todenmukaisuudella ei ole vastaavanlaista mer-
kitystä kuin moottoritiesimuloinnissa. Tämä on seurausta simuloinnin erilaisista
tavoitteista eri ympäristöissä.

11.3 Makroskooppinen simulointi

Esimerkkinä makroskooppisesta simuloinnista esitellään eräs jatkuva simuloin-
timalli. Perinteinen makromalli rakentuu oletuksille, että liikennevirta on jatku-
vaa (jatkuvuusyhtälö), ja nopeus on tiheyden funktio (liikeyhtälö). Näistä oletuk-
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sista seuraa, että nopeuden muutos oletetaan tapahtuvaksi välittömästi tiheyden
muuttuessa (ei reaktioaikaa, ei hidastus- tai kiihdytysaikaa) ja että tiheyden muu-
tokseen reagoidaan vasta sen tapahduttua (ei ennakointia). Teoriaa voidaan siis
kehittää laatimalla myös nopeuden korkeammille derivaatoille yhtälöitä. Asioita
tarkastellaan diskreetein aika-askelin.

Tehdään oletukset, että kuljettajien sopeutuminen vallitsevaan liikennetihey-
teen tapahtuu tietyn reaktioajan puitteissa ja että kuljettajat ennakoivat liikenne-
tilanteet eli sopeuttavat käytöksensä edessä näkyvän liikennetilanteen (tiheyden)
mukaan.

Tarkastellaan kuvan 11.3 mukaista osiin jaettua tietä (pituudet �x) aikajak-
soittain (�T ). Oletetaan, että nopeussopeutus on muotoa

1

�T
[v(j + 1)− v(j)] = 1

α
[v(k)− v(j)] . (11.1)

Siten nopeus ajanhetkenä (j + 1)�T on

v(j + 1) = �T

α
[v(k)− v(j)]+ v(j), (11.2)

missä α on sopeutumisaikavakio ja v(k) vakaan virran peruskuvaajan mukainen
nopeus tiheydellä k.

qi−1 qi

�x

ki−1

vi−1

ki+1

vi+1

ki

vi

Kuva 11.3: Esimerkissä käytetty tiejakso.

Nopeus tieosalla i muuttuu kahdesta syystä: sopeutumisen ja tieosalta i − 1
tulevien ajoneuvojen erilaisen nopeuden vuoksi. Hetkellä j�T tieosalla on
ki(j)�x ajoneuvoa, joiden nopeus on vi(j). Hetkellä (j + 1)�T näiden ajo-
neuvojen nopeus on lausekkeen (11.2) mukainen. Tieosuudelle tulee �T qi−1(j)

ajoneuvoa nopeudella vi−1(j) ja tieosuudelta poistuu �T qi(j) ajoneuvoa nopeu-
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della vi(j). Tieosalle i saadaan uusi nopeus yhtälöstä

vi(j + 1)
[
ki(j) �x − qi(j) �T + qi−1(j) �T

]
=
(
vi(j)+ �T

α
[v(k)− vi(j)]

)
�x ki(j)

+ [
qi−1(j) vi−1(j)− qi(j) vi(j)

]
�T. (11.3)

Yksinkertaistetaan lauseketta olettamalla, että qi−1 ≈ qi , josta seuraa, että

vi(j + 1) ki(j) �x = vi(j) ki(j) �x + �T

α
[v(k)− vi(j)] �x ki(j)

+�T qi(j)
[
vi−1(j)− vi(j)

]
vi(j + 1) = vi(j)+ �T

α
[v(k)− vi(j)]

+ �T

�x
vi(j)

[
vi−1(j)− vi(j)

]
.

(11.4)

Uusi nopeus saadaan siis vanhasta ottamalla huomioon pyrkimys tasapainotilaan
ja ajoneuvojen liikkumisen aiheuttama muutos.

Viimeisenä muutostekijänä on ennakointi, jolloin nopeutta muutetaan edessä
näkyvän tilanteen mukaan

�v = β �T
[
ki(j)− ki+1(j)

]
�x α [ki(j)+K]

, (11.5)

missä β on herkkyyskerroin, ja K on vakio, joka estää liian voimakkaan muutok-
sen pienillä tiheysarvoilla. Kokonaisuutena nyt siis saadaan

vi(j + 1) = vi(j)+ �T

α
[v(k)− vi(j)]

+ �T

�x
vi(j)

[
vi−1(j)− vi(j)

]+ β �T
[
ki(j)− ki+1(j)

]
�x α [ki(j)+K]

. (11.6)

Nopeuden muutos on siis kytketty tarkasteltavan tieosan ohella myös viereisten
tieosien tilanteeseen.

Kun nopeusmuutoksen rinnalle otetaan liikennevirran jatkuvuusyhtälö, malli
on täysin määritelty, jos tunnetaan vakiot α, β ja K sekä peruskuvaajan v(k)

yhtälö. Jatkuvuusyhtälö määritellään lausekkeen (3.32) mukaisesti

ki(j + 1) = ki(j)+ �T

�x

[
qi−1(j)− qi(j)

]
. (11.7)



11.3 Makroskooppinen simulointi 309

Määritellään alueiden i ja i + 1 välinen liikennevirta perusyhtälön (3.1) mukai-
sesti q = kv käyttäen kummankin alueen liikennemääräestimaatin painotettua
keskiarvoa.

qi(j) = γ ki(j) vi(j)+ (1− γ ) ki+1(j) vi+1(j). (11.8)

Tällöin saadaan

ki(j + 1) = ci(j)+ �T

�x

[
γ ki−1(j) vi−1(j)+ (1− 2γ ) ki(j) vi(j)

− (1− γ ) ki+1(j) vi+1(j)
]
. (11.9)

Lausekkeissa γ :n tehtävänä on tasoittaa suureita tieosien muutoskohdissa, jottei
niissä tapahdu hyppäyksiä. – Esimerkki tämän tyyppisen jatkuvan mallin anta-
mista tuloksista on esitetty kuvassa 11.4.

Kuva 11.4: Esimerkki makroskooppisen jatkuva-aikamallin antamista tuloksista.
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11.4 Mikroskooppinen simulointi

11.4.1 HUTSIM

Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa kehitetyn HUTSIM-ohjelman si-
mulointimalli on olio-suuntautunut, eli se koostuu useista eri tyyppisistä elemen-
teistä, joita yhteen liittämällä käyttäjä voi tietokoneen kuvaruudulla rakentaa mal-
lin simuloitavasta liittymästä tms. Oliomallissa kuvataan liittymän (usean liitty-
män yhdistelmän tai muun liikenneympäristön) yksityiskohtainen rakenne, saa-
puvan liikenteen koostumus, valo-opasteiden ja ajoneuvoilmaisimien paikat sekä
suojatiet ja väistämisvelvollisuudet.

Simuloinnin aikana päivitetään toistuvasti jokaisen ajoneuvon liiketilaa ja
vuorovaikutusta suhteessa muihin ajoneuvoihin ja liikenneympäristöön. Esimerk-
kinä tästä on HUTSIM:n auton seuraamismalli, jota on esitelty kappaleessa 4.5.1.
Kuvaruudulta voidaan seurata reaaliaikaisena animaationa ajoneuvojen liikku-
mista ja siten paikallistaa mahdollisia ongelmakohtia.

Simuloinnin tuloksena saadaan raportti, joka sisältää liittymän toimivuutta
kuvaavia tunnuslukuja, kuten keskimääräiset viipeet, jononpituudet ja pysähty-
neiden ajoneuvojen osuudet. Jokaisen ajoneuvon yksityiskohtainen ajokäyttäyty-
minen voidaan tallentaa myöhempää analyysiä varten.

11.4.2 Soluautomaatti

Soluautomaatti on esimerkki diskreetistä, aika-askelpohjaisesta simuloinnista. Se
on yksinkertaistettu, ajan ja paikan suhteen diskreetti mikroskooppinen liikenne-
virtakuvaus. Soluautomaatissa väylät koostuvat elementeistä, joissa voi olla vain
yksi ajoneuvo kerrallaan. Ajoneuvojen siirtyminen elementistä toiseen kuvataan
yksinkertaisilla säännöillä, jotka ottavat huomioon turvavälien tarpeen ja ajono-
peuteen sekä sen muutoksiin liittyvät rajoitukset. Liikennetilanteen kehittymistä
tarkastellaan lyhyin aikavälein (yleensä yksi sekunti). Soluautomaattimallia kut-
sutaan usein kehittäjiensä mukaan myös Nagel-Schreckenberg-malliksi.

Kuva 11.5 havainnollistaa soluautomaatin liikennevirtakuvausta aika-tila-
koordinaatistossa. Soluautomaatissa kaikki arvot ovat kokonaislukuja. Esimer-
kiksi nopeus ilmaistaan yhdessä aika-askeleessa edettävien solujen lukumääränä.
Yhden solun pituutena käytetään yleensä 7,5 metriä ja maksiminopeutena lukua
6, eli kuutta solua sekunnissa, mikä vastaa nopeutta 45 m/s (162 km/h).

Kun nopeus muuttuu 7,5 m/s askelin, nopeudet ja kiihtyvyydet voivat olla
epärealistisen suuria. Soluautomaattimallit onkin kehitetty ennen kaikkea suur-
ten liikenneverkkojen yleiskuvauksiksi, joissa on tavoitteena makroskooppisen
kuvauksen realistisuus ja suuri simulointinopeus mahdollisimman yksinkertai-
sen mikrotason kuvauksen avulla.
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Kuva 11.5:Ajoneuvojen liike ajan funktiona soluautomaattimallissa (Brilon &Wu 1999).

Yksinkertaisuus syntyy yksinkertaisista käyttäytymissäännöistä ja jo edellä
mainitusta ajan, matkan ja nopeuden kuvauksesta yksinomaan kokonaisluvuin.
Mallin rakenne tekee samalla mahdolliseksi ajoneuvojen nopeuksien päivittämi-
sen samanaikaisesti (rinnakkaislaskenta), koska perussääntöjen mukaisesti no-
peus on riippuvainen ainoastaan ajoneuvon edessä olevasta vapaasta tilasta.

Soluautomaatti on siis sääntöpohjainen malli. Yksinkertaisen soluautomaa-
tin ajoneuvonseurantamallin perussäännöt ovat seuraavat: aja niin nopeasti kuin
haluat (tavoitenopeus) tai edellä kulkeva ajoneuvo sallii ja vältä peräänajoa hi-
dastamalla tarvittaessa (turvallisuus).

Jos ajoneuvon nopeutta merkitään v:llä, sijaintia x:llä ja edessä olevaa vapaata
matkaväliä s:llä, säännöt voidaan kirjoittaa seuraavasti.

1. Jos v < vmax, niin v saa arvon v + 1.

2. Jos v > s, niin v saa arvon s.

3. Jos v > 0, niin v saa arvon v − 1 todennäköisyydellä Pjarr.

4. xuusi = xvanha + v

Kolmannen säännön perusteella satunnaisesti (todennäköisyydellä Pjarr) va-
litut ajoneuvot alentavat kahden ensimmäisen säännön mukaisesti määräytynyttä
nopeuttaan yhdellä askeleella. Säännön tehtävänä on luoda satunnaista nopeus-
vaihtelua, jotta malliin syntyisi välityskykyyn olennaisesti vaikuttavia häiriöitä.

Ajoneuvon uusi sijainti saadaan yksinkertaisesti lisäämällä vanhaan sijaintiin
nopeuden ilmoittama määrä väyläelementtejä (soluja). Perusmallia voi kehittää
esimerkiksi asettamalla rajoituksia kiihtyvyydelle ja hidastuvuudelle. Kuitenkin



312 11 SIMULOINTI LIIKENNEVIRRAN TUTKIMUSVÄLINEENÄ

jo edellä kuvatulla hyvin yksinkertaisella mallilla voidaan saada aikaan varsin
realistinen makroskooppinen käyttäytyminen.

Monikaistaisen tien liikenteen simuloinnissa tarvitaan ajoneuvonseurannan
perusmallin täydennyksenä myös muita sääntöjä. Esimerkiksi kaistanvaihtosään-
nöt perustuvat kaistanvaihdon tarpeellisuuteen ja turvallisuuteen. Tarve määritel-
lään edessä ajavan ajoneuvon nopeuden perusteella. Oikean puoleisilla kaistoilla
ajettaessa hidas ajoneuvo edessä aiheuttaa halun ohitukseen ja kaistanvaihtoon.
Turvallisuuskriteeri puolestaan määrittelee ajoneuvon etu- ja takapuolella tarvit-
tavan vapaan tilan pituuden kaistanvaihdon tapahtuessa. Paluu vasemmalta kais-
talta takaisin oikealle vaatii omat sääntönsä.

Soluautomaatit soveltuvat nopeutensa ja yksinkertaisuutensa vuoksi laajo-
jen liikenneverkkojen simulointiin silloin, kun tavoitteena on makroskooppinen
kuvaus (liikennetilanteen yleiskuva, nopeustasot, ruuhkien kesto ja laajuus). On
luonnollista, etteivät soluautomaatit ainakaan yksinkertaisimmassa muodossaan
sovellu karkean epäjatkuvan virtakuvauksensa vuoksi mikroskooppisten lainalai-
suuksien tai liikennevirran yksityiskohtien analysointiin.

Soluautomaatit ovat suhteellisen nuori mallinnustekniikka, joka on vasta tu-
lossa yleiseen käyttöön. Niitä tullaan todennäköisesti käyttämään liikennetilan-
teen arviointi- ja ennustusmalleina liikenteenohjausjärjestelmissä ja liikenteen si-
joittelussa osana liikenne-ennusteprosessia. Soluautomaattien kytkeminen pääs-
töjen määrää ja leviämistä arvioiviin malleihin on kumpaankin sovellusalueeseen
liittyvä kehityssuunta. Tällöin voidaan tavanomaista sijoittelumallia paremmin
arvioida liikenteen päästöjen määrää ja leviämismallin avulla myös alueellista
jakautumista. Soluautomaattityyppisiä ratkaisuja voidaan soveltaa myös termi-
naalien ja jalankulkualueiden liikenteen simulointiin.

11.5 Simuloinnin kehityssuuntia

Mikrosimuloinnissa kehityssuunta on kulkenut kohti yhä suurempia ja yksityis-
kohtaisempia malleja. Aiemmin mallinnettiin yhtä liittymää tai tiejaksoa, nyt ha-
lutaan mallintaa yhä suurempia osia liikenneverkosta yhä tarkemmin ja yksityis-
kohtaisemmin.

Eräs tulevaisuuden kehityssuunta on hajautettu simulointi, jossa malli voiHajautettu
simulointi vaihtaa tietojaan usean tietokoneen välillä. Simulointi voidaan jakaa osiin, ja usea

tietokone simuloi samanaikaisesti osia mallista vaihtaen liikennetietoja (ajoneu-
voyksiköitä) keskenään.

Yhdistämällä liikennevrkosta saatavat mittaustiedot reaaliaikaisesti simuloin-
timalliin voidaan simulointimallin avulla saada entistä tarkempaa tietoa liikenne-
tilanteesta. Esimerkiksi HUTSIM-ohjelmaan on liitetty mahdollisuus generoida
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ajoneuvoja maastosta saatavien ilmaisintietojen perusteella. Kun tarvittaessa käy-
tetään myös todellisesta ohjauskojeesta saatavaa ohjaustietoa, ajantasaisen simu- Ajantasainen

simulointiloinnin avulla voidaan mallintaa reaaliaikaisesti maastossa vallitsevaa liikenne-
tilannetta. Simulointia voidaan hyödyntää myös lyhytaikaisten ennusteiden laa-
timiseen, jolloin saadaan liikenteen ohjausta ja hallintaa välittömästi palvelevaa
tietoa liikenneverkon toimivuudesta.

11.6 Yhteenveto

Liikennevirran simulointiohjelmien päätyypit ovat mikroskooppinen ja makros-
kooppinen simulointi. Mikroskooppiset simulointiohjelmat mallintavat yksittäis-
ten ajoneuvojen liikkeitä ja ajoneuvojen välisiä vuorovaikutuksia. Makroskoop-
piset simulointiohjelmat laskevat liikennevirran perussuureiden muutoksia tie-
jaksoilla ajan funktiona.

Simulointimallien avulla liikennevirran dynamiikkaa voidaan kuvata moni-
puolisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin analyyttisilla malleilla. Lisääntynyt
parametrien määrä kasvattaa mallin kalibrointiin ja validointiin tarvittavaa työ-
määrää.

11.7 Kirjallisuutta

Pursula (1982) on laatinut suomenkielisen yleisesityksen liikenteen simuloinnis-
ta. Uudemman katsauksen liikenteen simuloinnin mahdollisuuksiin ovat esittä-
neet Kosonen & Pursula (1996) ja Pursula (1998a).

Elolähde (1986) on soveltanut edellä esitettyä Cremerin (1979) makroskoop-
pista simulointimallia suomalaiseen moottoritieliikenteeseen. Soluautomaatti-
mallien soveltamista liikennevirran simulointiin ovat kuvanneet mm. Brilon &
Wu (1999) ja Pursula (2000). Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan ja ma-
tematiikan osastolla liikennevirran simulointia on tutkinut Arto Hämäläinen, jon-
ka väitöskirja Studies of Traffic Situations Using Cellular Automata julkaistaneen
lähiaikoina.

HUTSIM-ohjelmiston ominaisuuksia on kuvannut sen kehittäjä Kosonen
(1996, 1999). Ajantasaisen liikennetiedon hyödyntämistä HUTSIM-simuloinnis-
sa kehitettiin Jokisen (2004) diplomityössä.
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Harjoitustehtäviä

11-1: Simuloi kymmenen ajoneuvoa pitkän ajoneuvojonon liikkellelähtöä pysähdyksistä
valo-ohjatussa liittymässä, kun ajoneuvojen liikkuminen noudattaa seurantamal-
lien perusyhtälöä. Pysähtyneessä jonossa ajoneuvojen välit ovat 8 metriä ja en-
simmäinen auto kiihdyttää tasaisesti nopeuteen 50 km/h. Kuljettajien reaktioajat
ovat tasan jakautuneita välille 1–2 s ja ajoneuvojen kiihtyvyydet tasan jakautunei-
ta välille 1,0–2,0 m/s2.
Mitkä ovat ajoneuvojen aikavälit liikkeellelähdössä ja mitkä ne ovat pysäytysvii-
valla? Mitkä ovat ajoneuvojen aika- ja matkavälit, kun viimeinenkin ajoneuvo on
saavuttanut nopeuden 50 km/h?

11-2: Arvioi simuloimalla valo-ohjauksettoman liittymän sivuvirran välityskyky, kun
päävirran liikenne on satunnaista, ja sen liikennemäärä on 700 ajoneuvoa tunnis-
sa. Kriittinen aikaväli on viisi sekuntia ja purkautumisaikaväli kolme sekuntia.
(Vihje: Generoi esimerkiksi 5 000 aikaväliä ja laske kunkin aikavälin käyttävien
sivuvirran ajoneuvojen lukumäärä.) Tutki tulosten hajontaa ja hajonnan riippu-
vuutta generoitujen päävirran aikavälien lukumäärästä.
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Kun tutkittavat liikenneympäristöt ovat yhä monimutkaisempia ja malleilta vaadi-
taan yhä enemmän realistisuutta, laskentamallit alkavat muodostua yhä monimut-
kaisemmiksi. Makroskooppisia malleja onkin viime vuosina kehitetty myös usei-
den erilaisten ajoneuvoluokkien muodostamalle virralle monikaistaisilla teillä.
HCM2000 sisältää menetelmiä mm. moottoritiejärjestelmien ja valo-ohjattujen
katujaksojen mallintamiseen. Tulevia kehityskohteita ovat mm. järjestelmätasois- Järjestelmätaso

ten, laajoja alueita ja useita kulkumuotoja koskevien analysointimenetelmien ke-
hittäminen (Kittelson & Roess 2001). Vain järjestelmätasoisella tarkastelulla voi-
daan ottaa huomioona järjestelmän osien välinen vuorovaikutus.

Liikennemäärien jatkuvan kasvun myötä myös ruuhkautuminen lisääntyy. Ruuhkaliikenne

Tällöin kasvaa myös tarve saada tarkempaa tietoa mm. ruuhkan kestosta ja sen
vaikutuksista. Ruuhkatilanteen luokittelu yhdellä palvelutasolla (F) ei tällöin ole
riittävää, vaan ruuhkaliikenteen palvelutaso tulee määritellä hienojakoisemmin.
Moottoriteiden ruuhkatutkimukset ovat avanneet uusia näkökulmia myös liiken-
nevirtateoriaan. Ruuhkaliikenteen tutkimuksen voidaankin odottaa kehittävän se-
kä liikenteen palvelutasotarkasteluja että liikennevirran teoriaa.

Monimutkaisten järjestelmien tarkastelussa analyyttiset mallit alkavat muo-
dostua hyvin raskaiksi. Simuloinnin osuus liikennevirran teoreettisessa tutkimuk- Simulointi

sessa ja sovellutuksissa onkin voimakkaasti kasvamassa. Simuloinnin avulla voi-
daan käyttää koejärjestelyjä, jotka eivät maastomittauksissa useinkaan ole mah-
dollisia. Suuri haaste on myös liikennevirtateorioiden nykyistä parempi hyödyn-
täminen simulointiohjelmien kehittämisessä.

Simuloinnin osuus kasvaa myös välityskyky- ja palvelutasotarkasteluissa.
Niihin soveltuvien simulointimenetelmien arviointi ja esittely on yksi Highway
Capacity Manualin kehittämiskohteita. Käsikirjan kehittämisessä muita uusia nä-
kökulmia ovat mm. tienkäyttäjien näkemysten sekä menetelmien epävarmuuksien
parempi tunnistaminen.

Nykyiset palvelutasokriteerit perustuvat asiantuntijoiden näkemykseen siitä,
mitkä tekijät ovat tienkäyttäjille tärkeitä. Ensimmäiset tutkimukset ovat antaneet
viitteitä siitä, että tienkäyttäjät saattavat korostaa hyvinkin erilaisia asioita arvioi- Käyttäjien

näkemyksetdessaan liikennejärjestelmän toiminnan laatua (Pécheux et al. 2000).
Välityskyky- ja palvelutasolaskelmat antavat tulokseksi piste-estimaatteja, eli
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muodollisesti tarkkoja lukuja. Menetelmiin sisältyy kuitenkin suuria epätark-Epätarkkuus

kuuksia, jotka aiheutuvat sekä lähtötietojen, ennusteiden, mallin parametrien et-
tä mallin rakenteen epätarkkuuksista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tulosten
epätarkkuus saattaa olla hyvinkin suurta (Luttinen 2002, Tarko & Tian 2003).
Tämä havainto puolestaan viittaa siihen, että malleja olisi tarpeen yksinkertais-
taa ja rajata pois yksityiskohtia, joiden vaikutus hukkuu mallin epätarkkuuksiin.
Tulevassa tutkimuksessa onkin kohdattava paradoksi, joka liittyy sekä kasvavaan
tarkkuuden tarpeeseen että lisääntyvään ymmärrykseen mallien väistämättömästä
epätarkkuudesta (Luttinen 2000).

Suomessa liikenteen toimivuustarkastelut ovat osa väylähankkeen yhteis-Yhteiskunta-
taloudelliset
vaikutukset

kuntataloudellista edullisuusselvitystä. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa,
palvelutasolla ei ole määräävää roolia hankkeen mitoituksessa, vaan ratkaisevia
ovat hankkeesta saatavat hyödyt suhteessa sen kustannuksiin. Ottaen huomioon
uudet tutkimukset sekä tienkäyttäjien odotuksista että laskentamenetelmien epä-
tarkkuuksista suomalaista lähestymistapaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena.
Liikennevirran laskentamallien tulee kuitenkin entistä paremmin palvella yhteis-
kuntataloudellista tarkastelua. Laskelmien tulee antaa tarvittavia lähtötietoja mm.
aika-, päästö-, ja melukustannusten arviointiin.

Liikennetelematiikan kehittyminen avaa uusia haasteita myös liikennevirta-Telematiikka

teorioille. Liikenteen ajantasaiset palvelut tarvitsevat yhä tarkempaa, luotetta-
vampaa ja nopeampaa tietoa liikennejärjestelmän nykytilanteesta ja sen kehitty-
misestä lyhyellä tähtäimellä. Liikennevirtateoriat tarjoavat näiden palvelujen ke-
hittämiseen hyödyllisiä työkaluja. Toisaalta telematiikan kehitys avaa uusia mah-
dollisuuksia saada liikennevirrasta entistä kattavampaa tietoa, joka auttaa entistä
paremmin ymmärtämään ja mallintamaan liikennevirran käyttäytymistä.



LIITE I
LIIKENNEVIRTATEORIAN SANASTO

Aikaväli (time headway) on kahden peräkkäisen liikenneyksikön vastinpisteiden
välinen aikaero näiden ohittaessa mittauspisteen.

Aikavälin ikä (current life) on tarkasteluhetkellä aikavälistä kulunut osa, eli aika
edellisen liikenneyksikön saapumisesta.

Alkuaikaväli (lag) on tarkasteluhetkellä aikavälistä jäljellä oleva osa, eli aika
seuraavan liikenneyksikön saapumiseen.

Auton seuraamismalli (car-following model) kuvaa toista autoa seuraavan au-
ton reaktioita edellä kulkevan auton nopeuden ja matkavälin muutoksiin.

Dynaaminen liikennevirtamalli (dynamic traffic flow model) on makroskoop-
pinen malli, joka kuvaa liikennevirrassa tapahtuvia muutoksia ottaen huo-
mioon ajoneuvojen rajallisen kiihtyvyyden ja hidastuvuuden.

Dynamiikka (dynamics) on fysiikan ala, joka selittää liikkeen kappaleisiin vai-
kuttavien voimien avulla.

Epävakaa liikennevirta (unstable flow) on liikennevirran tila liikennetiheyden
ollessa suurempi tai yhtä suuri kuin kriittinen tiheys.

Geometrinen viive on liittymän geometrian aiheuttamasta nopeuden alentami-
sesta johtuva viive.

Hetkellinen liikennemäärä (instantaneous traffic flow, traffic intensity) tarkoit-
taa liikennemäärää differentiaalisen ajanjakson aikana. (Liikenneintensi-
teetti.)

Hystereesi (hysteresis) tarkoittaa että liikennevirran keskinopeus samalla liiken-
netiheydellä on erilainen ruuhkan syntyessä kuin ruuhkan purkautuessa.

Jonojärjestelmä (queueing system) tarkoittaa asiakkaiden ja palvelupisteiden
muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta.
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Jonoprosentti (platoon percentage) on jonossa ajavien ajoneuvojen osuus mit-
tauspisteessä.

Keskimääräinen matkanopeus (average travel speed) on liikenneyksiköiden
väylän osalla tarkasteluaikana kulkemien matkojen pituuksien summan ja
matka-aikojen summan osamäärä.

Keskimääräinen pistenopeus (time-mean speed) on pistenopeuksien aritmeet-
tinen keskiarvo. (Aikajakauman keskinopeus.)

Kiihdytyshukka (acceleration noise) on liikenneyksikön hetkellisen kiihtyvyy-
den ajallisen jakauman keskihajonta, jota käytetään kuvaamaan liikenne-
virran laatua.

Kineettinen liikennevirtateoria (kinetic traffic flow theory) tarkoittaa liikenne-
virran mallintamista kaasumolekyylien välisiä vuorovaikutuksia kuvaavan
tilastollisen fysiikan menetelmin.

Kinemaattinen aalto (kinematic wave) on vakiotiheyden etenemistä tiellä osoit-
tava käyrä.

Kinemaattinen liikennevirtamalli (kinematic traffic flow model) on makros-
kooppinen malli, joka kuvaa liikennevirrassa tapahtuvia muutoksia vir-
tauksen jatkuvuuden periaatteen avulla olettaen nopeuden muutosten ta-
pahtuvan äkillisesti.

Kinematiikka (kinematics) on fysiikan ala, joka kuvailee kappaleen liikettä tar-
kastelematta sen syitä.

Kriittinen aikaväli (critical gap, critical headway) on keskimääräinen pienin
etuajo-oikeutetun virran aikaväli, jonka väistämisvelvollinen liikenneyk-
sikkö voi käyttää risteämiseen tai liittymiseen.

Kriittinen nopeus (optimum speed) on liikennevirran keskinopeus kriittisen ti-
heyden vallitessa.

Kriittinen tiheys (optimum density) on välityskykyä vastaava liikennetiheys.

Käyttösuhde (utilization factor) tarkoittaa palvelupisteessä asiakkaiden palve-
luun kulunutta osaa ajasta.

Laskettu ajoneuvomäärä (volume) on laskentajakson aikana saapuneiden ajo-
neuvojen määrä. Englanninkielistä termiä volume käytetään myös tarkoit-
tamaan tunnin mittaisen laskentajakson laskettua liikennemäärää.
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Laskettu liikennemäärä (hourly volume) on laskentajakson aikana saapunei-
den liikenneyksiköiden määrän ja laskentajakson pituuden osamäärää.

Liikennemäärä (flow rate) on tietyn tienkohdan sivuuttaneiden liikenneyksiköi-
den lukumäärän odotusarvo aikayksikössä (esim. ajon/h). Termiä käytetään
usein myös tarkoittamaan laskettua liikennemäärää. Englanninkieliset ter-
mit flow rate tai rate of flow tarkoittavat myös alle tunnin mittaisen lasken-
tajakson laskettua liikennemäärää.

Liikennesuorite (vehicle mileage) on tietyn ajoneuvoryhmän tietyssä ajassa yh-
teensä kulkema etäisyys.

Liikennetiheys (traffic density) on liikenneyksiköiden määrä tien pituusyksik-
köä kohti (esim. ajoneuvoa/kilometri).

Liikennevirran peruskuvaaja (fundamental diagram of traffic flow) on liiken-
netiheyden ja liikennemäärän välistä riippuvaisuutta tarkastellulla väylän
osalla kuvaava käyrä.

Liikennevirta (traffic flow) koostuu liikenneväylällä tai kaistalla yleensä yhteen
suuntaan kulkevista liikenneyksiköistä (esim. ajoneuvoista tai jalankulki-
joista).

Liikennevirtateoria (traffic flow theory) tarkoittaa liikennevirran matemaattista
mallintamista.

Liikenteen kysyntä (traffic demand) on tienkohtaan pyrkivien liikenneyksiköi-
den määrä aikayksikössä (esim. ajoneuvoa/tunti), toisin sanoen liikenne-
määrä kun välityskyky oletetaan äärettömäksi.

Makroskooppinen liikennevirtateoria (macroscopic traffic flow theory) kuvaa
väylän tai sen osan liikennevirran keskimääräisiä ominaisuuksia sekä niiden
muutoksia ajan ja paikan suhteen.

Matkajakauman keskinopeus (space mean speed) on nopeuksien matkajakau-
man aritmeettinen keskiarvo.

Matkanopeus (travel speed) on liikenneyksikön tarkasteltavalla väylän osalla
kulkeman matkan pituuden ja matka-ajan osamäärä.

Matkaväli (spacing) on kahden peräkkäisen liikenneyksikön välinen etäisyys
mittaushetkellä. Bruttomatkaväli mitataan vastinpisteestä vastinpisteeseen
ja nettomatkaväli edellä kulkevan liikenneyksikön takareunasta takana kul-
kevan liikenneyksikön etureunaan.
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Mesoskooppinen liikennevirtateoria (mesoscopic traffic flow theory) tarkoit-
taa liikennevirran mallintamista makroskooppisia malleja suuremmalla
mutta mikroskooppisia malleja pienemmällä tarkkuudella. Esimerkkejä
mesoskooppisista malleista ovat ajoneuvojen aikavälimallit, kineettiset
mallit sekä ajoneuvoryhmien liikkumista kuvaavat mallit.

Mikroskooppinen liikennevirtateoria (microscopic traffic flow theory) mallin-
taa yksittäisten liikenneyksiköiden kulkua ja vuorovaikutusta liikennevir-
rassa.

Nestevirtausanalogia (fluid-flow analogy, continuum model) tarkastelee liiken-
nevirtaa yksisuuntaisena kaasun tai puristuvan nesteen virtauksena.

Nettoaikaväli (gap) on kahden peräkkäisen ajoneuvon aikaero edellisen perästä
jälkimmäisen keulaan niiden ohittaessa mittauspisteen.

Nopeuksien matkajakauma (space distribution of speeds) on tarkasteltavalla
väylän osalla tietyllä hetkellä kulkevien liikenneyksiköiden nopeuksien ja-
kauma. (Liikennetiheyden nopeusjakauma.)

Odotusaika tarkoittaa jonoteoriassa asiakkaan jonossa käyttämää aikaa (waiting
time in queue). Liikennevirtateoriassa odotusaika (waiting time) tarkoittaa
liikenneyksikön pysähdyksissä viettämää aikaa.

Ohjausviive (control delay) on liittymän ohjauksesta (valo-ohjaus, pysäyttämis-
tai väistämisvelvollisuus) aiheutuva viive verrattuna. Ohjausviive ei sisällä
geometrista viivettä.

Ominaissuorite on keskimääräisen matkanopeuden ja liikennemäärän tulo.

Palveluaika (service time) on asiakkaan palveluun palvelupisteessä kulunut ai-
ka.

Palvelutaso (level of service) on liikennevirran sujuvuutta kuvaaviin mittareihin
perustuva laadullinen luokitus.

Palvelutasokriteeri (level-of-service criterion) on palvelutason toteutumisen
edellyttämä palvelutasomittarin arvo.

Palvelutasomittari (service measure) on palvelutason määrittämisessä käytet-
ty liikennevirran sujuvuutta kuvaava mittari (esim. ohjausviive, liikenneti-
heys).
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Perusvälityskyky (basic capacity) on välityskyky erikseen määritellyssä perus-
tilanteessa.

Pistenopeuksien jakauma (time distribution of speeds) on tarkasteluaikana mit-
tauspisteen sivuuttaneiden liikenneyksiköiden hetkellisten nopeuksien ja-
kauma. (Nopeuksien aikajakauma, liikennemäärän nopeusjakauma.)

Pistenopeus (spot speed) on liikenneyksikön hetkellinen nopeus mittauspistees-
sä.

Psykofyysinen auton seuraamismalli (psycho-physical car following model,
action point model) tarkoittaa mallia, jossa seuraaja-auton kuljettaja reagoi
edessä ajavan auton aiheuttamaan ärsykkeeseen, kun se on riittävän suuri
ottaen huomioon autojen matkavälin.

Purkautumisaikaväli (discharge headway, follow-up time) tarkoittaa seuranta-
aikaväliä pysäytys- tai väistämisviivalla ajoneuvojonon purkautuessa valo-
ohjauksisessa liittymässä vihreän opastinkuvan aikana tai valo-ohjauksetto-
massa liittymässä päävirran yhden aikavälin aikana.

Ruuhka (congestion) on liikennevirran tila, jossa liikennetiheys on korkea ja
keskinopeus alhainen. Liikenne voi ajoittain pysähdellä.

Seuranta-aikaosuus (percent time spent following) on se osuus matka-ajasta,
jonka tiejaksolla kulkeva ajoneuvo seuraa edellä ajavaa ajoneuvoa tavoite-
nopeuttaan hitaammalla nopeudella.

Seuranta-aikaväli (follower headway) on aikaväli, jolla ajoneuvo seuraa edellä
kulkevaa ajoneuvoa tavoitenopeuttaan hitaammalla nopeudella.

Shokkiaalto (shock wave) on liikennetiheyden epäjatkuvuuskohta, jossa ajoneu-
vojen nopeus muuttuu äkillisesti.

Stokastinen liikennevirtateoria (stochastic traffic flow theory) tarkoittaa lii-
kennevirran mallintamista stokastisena prosessina.

Stokastinen prosessi (stochastic process) on järjestelmä, jonka tila muuttuu ajan
funktiona ja voidaan ennustaa vain tilastollisesti.

Tavoitenopeus (desired speed) on nopeus, jolla ajoneuvo kulkee vallitsevissa
tie- ja sääolosuhteissa, kun muut ajoneuvot eivät ole kulun esteenä.

Vakaa liikennevirta (stable flow) on liikennevirran tila liikennetiheyden ollessa
pienempi kuin kriittinen tiheys.
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Vapaa nopeus (free-flow speed) on keskimääräinen matkanopeus, kun kaikki
kuljettajat ajavat tavoitenopeudellaan.

Vastinpiste (reference point) on ajoneuvon sijainnin määrittämisessä käytetty
piste. Tässä julkaisussa tarkastellaan ajoneuvon sijaintia ainoastaan pitkit-
täissuunnassa ja vastinpisteenä käytetään ajoneuvon etummaista pistettä
(etupuskurin etureunaa).

Viipymä (waiting time in system) on asiakkaan jonojärjestelmässä käyttämä ai-
ka.

Viive (delay) tarkoittaa vertailutilanteeseen nähden ylimääräistä matka-aikaa.

Välityskyky (capacity) on suurin liikennemäärä, joka vallitsevissa olosuhteissa
voi ohittaa tietyn tienkohdan aikayksikössä.

Välityskyvyn käyttösuhde (demand-to-capacity factor) tarkoittaa liikenteen ky-
synnän suhdetta välityskykyyn.

Kirjallisuutta

Kattavin, joskin osittain vanhentunut liikennetekniikan sanasto on Nokela, Lyly
& Aho (1980). Laaja englanninkielisten termien sanasto on HCM2000:ssa (TRB
2000).
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Ohessa on esitetty tekstin tärkeimmät symbolit ja lyhenteet. Joitakin symboleja
on jouduttu käyttämään useissa eri merkityksissä. Kulloinkin tarkoitettu merkitys
selviää asiayhteydestä.

A(t) Aikana (0, t] saapuneiden liikenneyksiköiden lukumäärä
A(t0, t) Aikana (t0, t] saapuneiden liikenneyksiköiden lukumäärä
a Kiihtyvyys
C Välityskyky
C0 Sivuvirran välityskyky satunnaisella päävirralla
C2 Välityskyky kaksikaistaisella tiellä molempiin suuntiin
c Mallin vakio, kiertoaika, shokkiaallon nopeus
c(k) Kinemaattisen aallon nopeus tiheydellä k

CX Satunnaismuuttujan X variaatiokerroin
D(t) Aikana (0, t] poistuneiden liikenneyksiköiden lukumäärä
D(t0, t) Aikana (t0, t] poistuneiden liikenneyksiköiden lukumäärä
d Viikonpäivävaihtelukerroin
da Arkiliikennekerroin
dj Jarrutusmatka
dr Reaktioaikana kuljettu matka
E[X] Satunnaismuuttujan X odotusarvo
E[ X | B ] Satunnaismuuttujan X odotusarvo ehdolla B

FX(x) Satunnaismuuttujan X kertymäfunktio
fJ,R Raskaan liikenteen korjaustekijä jonoprosentin laskennassa
fk Kaistan leveydestä johtuva korjaustekijä
flk Leveäkaistatien korjaustekijä
fo Oikealle kääntyvän liikenteen korjauskerroin
fpl Tien poikkileikkauksesta johtuva korjauskerroin
fR Raskaan liikenteen korjauskerroin
fS Säästä ja kelistä johtuva korjauskerroin
fv Vasemmalle kääntyvän liikenteen korjauskerroin
fv,M Mäkisyyden aiheuttama nopeuden alenema
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fv,ok Ohituskielto-osuuksien aiheuttama nopeuden alenema
fv,R Raskaiden ajoneuvojen aiheuttama nopeuden alenema
fX(x) Satunnaismuuttujan X tiheysfunktio
fy Liikennevalojen yhteenkytkennästä aiheutuva korjauskerroin
fα Tien pituuskaltevuudesta johtuva korjaustekijä
h Tuntivaihtelukerroin, purkautumisaikaväli valo-ohjauksessa
h15 Huipputuntikerroin
HTK Huipputuntikerroin
J Davidsonin mallin muotoparametri
J Kernerin mallin karakteristinen suora
k Liikennetiheys
kkr Kriittinen tiheys
kmax Maksimitiheys
KAVL Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä
KKVL Kesän keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
KVL Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
L Tieosuuden pituus, asiakkaiden määrä järjestelmässä
L(τ) Asiakkaiden määrä järjestelmässä hetkellä τ

L95 Jononpituuden 95. persentiili
LQ(τ ) Asiakkaiden määrä jonossa hetkellä τ

la Ajoneuvon pituus
lv Varmuusväli, eli kahden pysähdyksissä olevan ajoneuvon etäisyys
N Diskreetti satunnaismuuttuja
N(t) Asiakkaiden määrä jonojärjestelmässä hetkellä t

Nk Kaistojen lukumäärä
NQ(t) Asiakkaiden määrä jonossa hetkellä t

P{A} Tapahtuman A todennäköisyys
P{A |B } Tapahtuman A todennäköisyys ehdolla B

P1 Vilkkaamman suunnan liikenteen osuus kaksikaistaisella tiellä
PJ Jonoprosentti
Pok Ohituskieltojen osuus
PR Raskaiden ajoneuvojen osuus
pN(n) Satunnaismuuttujan N pistetodennäköisyysfunktio
Q Liikennemäärä (ajon/vrk)
Qs,j Kesän keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna j

Qw Viikon keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
Qy,j Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna j

q Liikennemäärä (ajon/h)
q(τ) Hetkellinen liikennemäärä aikana hetkellä τ
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q(τ1, τ2) Liikennemäärä aikana (τ1, τ2]
q̃(τ1, τ2) Laskettu liikennemäärä aikana (τ1, τ2]
qo Liikennemäärä vastakkaiseen suuntaan
r Tarjottu kuorma
ra(v) Nopeudella v liikkuvan ajoneuvon ohitustarve
rc Välitetty kuorma
rp(v) Nopeudella v liikkuvan ajoneuvon passiivisten ohitusten määrä
R Liikennevirran ohitustarve
Ra Liikennevirran aktiivisten ohitusten tiheys
Rp Liikennevirran passiivisten ohitusten tiheys
R Reaalilukujen joukko
R+ Positiivisten reaalilukujen joukko
RX(x) Satunnaismuuttujan X luotettavuusfunktio
S Liikennesuorite, keskimääräinen palveluaika
s Kesäliikennekerroin, matkaväli, ominaisvälityskyky
smin Minimimatkaväli ajoneuvojen ollessa pysähdyksissä (la + lv)
smin(v) Lyhin turvallinen matkaväli nopeudella v

T Aikaväli
Tr Reaktioaika
t Tarkasteluajan alusta kulunut aika, aikavälin arvo
tc Kriittinen aikaväli
tf Purkautumisaikaväli valo-ohjauksettomassa liittymässä
t(j) Otoksen j :nneksi suurin aikaväli
tp Seuranta-aikaväli
tr Ruuhkan kesto
ty Ylikysynnän kesto
v Nopeus
v̄ Keskimääräinen matkanopeus
v̄H Keskimääräinen matkanopeus henkilöautovirrassa
v̄h Henkilöautojen keskimääräinen matkanopeus
vkr Kriittinen nopeus
v̄m Matkajakauman keskinopeus
vNR Nopeusrajoitus
v̄p Keskimääräinen pistenopeus
vv Vapaa nopeus
var X Satunnaismuuttujan X varianssi
W Viive
Wa Ajodynamiikasta aiheutuva ohjausviiveen lisäys
WN Nesteanalogiamallin keskiviive
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WQ Odotusaika jonossa
WS Viipymä jonojärjestelmässä
w Hitaus (min/km), kausivaihtelukerroin
wk Kaistan leveys
wp Pientareen leveys
ws Suojatien tehollinen leveys
x Etäisyys tieosuuden alusta
Y Alkuaikaväli
y Alkuaikavälin arvo
yi Vuoden i yleiskasvukerroin
γ 2 Ennakointiparametri
λ Saapumisintensiteetti, liikennemäärä (ajon/s)
μ Palveluintensiteetti, normaalijakauman odotusarvo
φ Vapaiden ajoneuvojen osuus
ρ Käyttösuhde
ρL Liittymätiheys (liittymiä/km)
σ(X) Satunnaismuuttujan X keskihajonta
τ Aika
Matemaattisia merkintöjä:
(τ1, τ2] Puoliavoin väli τ : τ1 < τ ≤ τ2

A ∩ B Joukkojen A ja B leikkaus
A ∪ B Joukkojen A ja B yhdiste(
m

n

)
Binomikerroin

x+ Luvun x positiivinen arvo, max {0, x}
{x1, x2, . . . } Alkioiden x1, x2, . . . muodostama joukko
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