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Tiivistelmä

Liikennevalot ovat keskeinen osa liikenneverkon toiminnallisuutta. Tällä hetkellä liikennevalojen liikenneteknisen
toiminnan seurantaan ei ole olemassa erityisen hyviä laajoja alueita käsittäviä ja pitkäaikaiseen seurantaan soveltuvia
työkaluja tai automatisoituja toimintoja. Liikennevalotietoja välittävä Dynniq:n kehittämä Traffic Flow Garner (TFG)
-rajapinta antaa aivan uuden mahdollisuuden liikennevaloliittymien seurantaan. Sen välittämä yksityiskohtainen
reaaliaikatieto sisältää opastinryhmien ja ilmaisimien tilatiedot sekä konfiguraatiotiedot, joista voidaan laskea useita
sekä liikennevalojen että liikenteen toimivuuden tunnuslukuja.
Tässä työssä tutkittiin liikenneteknisten tunnuslukujen laskentaa TFG-rajapinnan välittämästä tiedosta. Tarkempaan
tarkasteluun valittiin kaksi Oulussa sijaitsevaa liikennevaloliittymää, joista toista tarkkailtiin myös maastossa. TFGrajapinnan datasta laskettuja tunnuslukuja verrattiin maastossa havaittuun liikennetilanteeseen.
Työssä tutkittiin seuraavia liikenneteknisiä tunnuslukuja:
• Liikennemäärät
• Ilmaisimen varausaste ja yhtäjaksoinen varausaika
• Jonopituus
• Maksimiodotusaika jonossa kiertoina (hetkellinen tarjonnan ja kysynnän suhde)
• Kuormitusaste
• Ohjausviive
• Palvelutaso
• Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana
• Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot
• Vihreän loppuminen kesken
• Turha vihreä aika
Rajapinnasta lasketut tunnusluvut vastasivat todellista liikennetilannetta hyvin. Kaistan ominaisvälityskyky vaikuttaa
kuitenkin voimakkaasti useiden tunnuslukujen laskentaan. Se arvioitiin kaistoittain kaistatyypin mukaan aikaisempien
tutkimusten perusteella. Kun kaistalla ei ollut väistettävää suojatietä, oli ominaisvälityskyvyn arviointi helpompaa ja
tulokset parempia. Esimerkiksi minuuttikohtainen maksimijonopituus vastasi maastossa havaittua jonopituutta tällöin
hyvin. Maksimijonopituus ei vastannut yhtä hyvin todellista, kun kaistalla oli väistettävä suojatie. Se oli kuitenkin
oikeassa enimmäkseen oikeassa suuruusluokassa.
Parhaiten hetkellistä toimivuutta kuvasivat jonopituus ja siitä johdettu maksimiodotusaika jonossa. Ne kuvaavat
hyvin tienkäyttäjän kokemusta liikennetilanteesta ja liittymän toimivuudesta. 15 minuutin ja sitä pidempien
tarkastelujaksojen toimivuutta kuvasivat parhaiten kuormitusaste, ohjausviive ja palvelutaso. Muiden tunnuslukujen
avulla voidaan arvioida mm. vihreän aallon toimivuutta, vihreän pituuden riittävyyttä ja turhaa vihreää aikaa.
Työssä määritettiin myös laskettujen tunnuslukujen tallentamista tietokantaan ja liikenneteknisen
seurantajärjestelmän käyttöliittymän ominaisuuksia. Työn tulosten pohjalta on tarkoitus toteuttaa liikennevalojen
liikennetekninen seurantajärjestelmä.
Reaaliaikaisen liikenneteknisen seurannan myötä liikenteestä saadaan kattavaa laskennallista tietoa pistemäisten tai
subjektiivisten havaintojen sijaan. Sen myötä muutokset liikennevalojen ohjauksessa perustuvat selvästi
luotettavampaan näkemykseen liikenneverkon tilasta. Tienpitäjä voi laskettujen tunnuslukujen perusteella parantaa
liikennevalojen ylläpidon tasoa ja myös todeta muutosten vaikutuksen. Lisäksi seurannassa voi olla automaattisia
hälytyksiä poikkeuksellisista tilanteista, joiden havaitseminen muutoin olisi vaikeaa tai mahdotonta. Reaaliaikainen
liikennetekninen seuranta mahdollistaa myös liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan tienpitäjälle ja sovellusten kautta
myös suoraan tienkäyttäjälle.
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Abstract

Traffic signals are an essential part of the functionality of the traffic network. At the moment there are no especially
good tools or automated functions for monitoring the performance of traffic signals in wide areas and for long periods
of time. Traffic Flow Garner (TFG) is an interface developed by Dynniq that transmits traffic signal data. It gives a
new opportunity to monitor signalled intersections. Its real time data includes the status of signal groups and detectors
and configuration data of the intersection. Several performance measures of traffic signals and traffic can be
calculated from the data.
Calculation of performance measures was studied from the data transmitted by the TFG interface. Two signalled
intersections in Oulu were chosen for closer examination. One of them was also monitored at the location.
Performance measures calculated from the TFG data were compared with the observed situation at the location.
The following performance measures were studied in this thesis:
• Traffic volumes
• Proportion of detector occupancy and continuous occupancy time
• Queue length
• Maximum waiting time in queue in cycles (the momentary relation of a supply and demand)
• Volume to capacity ratio
• Control delay
• Level of service
• Driving away from the presence of the stop bar detector during red
• Proportion of vehicles that arrive and leave the intersection during green
• Green ending too early
• Unnecessary green time
The calculated performance measures corresponded well to the perceived traffic situation. However, the saturation
flow rate of the lane affects the calculation of several measures strongly. It was estimated according to the lane type
based on earlier studies. When there was no pedestrian crossing to be yielded, estimation of the saturation flow rate
was easier and the results were better. Then, for example, the maximum queue length per minute corresponded well
to the queue length that was perceived at the location. The maximum queue length did not correspond equally well to
the perceived when there was a pedestrian crossing had to be yielded. However, it was mostly in the correct order.
Momentary performance was best described by queue length and maximum wait time in queue. They describe well
how a road user experiences the traffic situation and performance of the intersection. Performance of periods of 15
minutes and longer was best described by volume to capacity ratio, control delay and level of service. Other measures
may be used to estimate, among others, the functionality of the green wave, the adequacy of the green time and
unnecessary green time.
Properties of storing the calculated measures into a database and properties of the user interface of the traffic
performance monitoring system were specified. A performance monitoring system of traffic signals is intended to be
implemented based on the results of this thesis.
With real-time performance monitoring of traffic signals comprehensive computational information could be
obtained instead of spotty or subjective observations about the traffic. Thanks to it changes in programming of traffic
signals could be based on a distinctly more reliable view on the state of the traffic network. The road administrator
could improve the level of the maintenance of traffic signals based on the calculated measures. It is also possible to
observe the effects of changes in programming. Furthermore, automatic alarms could be used for exceptional
situations that would otherwise be difficult or impossible to notice. Real-time monitoring enables the road
administrator and, through applications, road users to have real-time understanding about the traffic situation.
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ALKUSANAT
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Traffic Flow Garner -rajapinnasta saatavaa
liikennevalodataa ja siitä laskettavia liikenneteknisiä tunnuslukuja. Työssä tutkittiin
tunnuslukujen merkitystä ja käyttökelpoisuutta liikennevalojen liikenneteknisessä
seurannassa. Lisäksi työssä pohdittiin tunnuslukujen merkitystä tienkäyttäjälle. Lisäksi
maastokäynnin perusteella tutkittiin, miten hyvin tunnusluvut vastasivat todellista
liikennetilannetta.
Työn tulosten perusteella on tarkoitus toteuttaa liikennevalojen liikennetekninen
seurantajärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa liikennevaloliittymien jatkuvan ja
reaaliaikaisen seurannan sekä automaattiset hälytykset poikkeavista tilanteista.
Työ tehtiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin toimeksiannosta.
Suuret kiitokset työtä ohjanneelle työryhmälle hyvästä ohjauksesta. Lisäksi kiitokset
Dynniq:lle ja Tampereen yliopistolle liikennevalodatan välittämisestä.
Työtä ohjanneeseen työryhmään kuuluivat:
Susanna Pirttikangas

Oulun yliopisto

Jani Huttula

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Jukka Talvi

Oulun kaupunki

Mikko Myllylä

Oulun kaupunki

Tuomo Ojakoski

Insinööritoimisto Solutra Oy

Kempeleessä, 18.3.2016

Antti Karhunen

SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
ALKUSANAT
SISÄLLYSLUETTELO
MERKINNÄT JA LYHENTEET
1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 9
2 KIRJALLISUUSKATSAUS ............................................................................................ 11
2.1 Nykyinen liikennevalojen liikennetekninen seuranta ................................................ 11
2.2 Liikennevalo-ohjaus ................................................................................................... 12
2.2.1 Opastimet .......................................................................................................... 13
2.2.2 Ilmaisimet ......................................................................................................... 14
2.2.3 Ohjaustavat ....................................................................................................... 16
2.2.4 Ajoituksen suunnittelu ...................................................................................... 17
2.3 Liikennetekniset suureet............................................................................................. 17
2.3.1 Ominaisvälityskyky .......................................................................................... 18
2.3.2 Tehollinen vihreä .............................................................................................. 19
2.3.3 Viiveet............................................................................................................... 19
2.3.4 Palvelutaso ........................................................................................................ 22
2.3.5 Kuormitusaste ................................................................................................... 23
2.3.6 Jonopituus ......................................................................................................... 24
3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN ............................................................................ 26
3.1 Tutkimuksen lähtötiedot............................................................................................. 26
3.1.1 Traffic Flow Garner .......................................................................................... 26
3.1.2 Havaitut ongelmat datassa ................................................................................ 28
3.2 Tutkittavat liikennevaloliittymät ................................................................................ 29
3.3 Maastokäynnit ............................................................................................................ 32
3.3.1 Maanantain 21.9.2015 maastokäynnit .............................................................. 32
3.3.2 Keskiviikon 4.11.2015 maastokäynti ............................................................... 33
3.4 Tutkittavat suureet ...................................................................................................... 34
3.4.1 Liikennemäärät ................................................................................................. 35
3.4.2 Välityskyky ....................................................................................................... 37
3.4.3 Ilmaisimen varausaste ....................................................................................... 38
3.4.4 Ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika ............................................................... 41

3.4.5 Jonopituus ......................................................................................................... 42
3.4.6 Maksimiodotusaika jonossa .............................................................................. 51
3.4.7 Kuormitusaste ................................................................................................... 52
3.4.8 Ohjausviive ....................................................................................................... 55
3.4.9 Palvelutaso ........................................................................................................ 57
3.4.10 Maksimiodotusaika pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä ........................ 59
3.4.11 Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana........................................ 60
3.4.12 Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot ..................................... 61
3.4.13 Vihreän loppuminen kesken ........................................................................... 63
3.4.14 Turha vihreä aika ............................................................................................ 65
3.4.15 Suureiden vertailu ........................................................................................... 66
4 TULOSTEN TARKASTELU ........................................................................................... 69
4.1 Liikennetekniset suureet............................................................................................. 69
4.1.1 Liikennemäärät ................................................................................................. 69
4.1.2 Välityskyky ....................................................................................................... 69
4.1.3 Ilmaisimen varausaste ....................................................................................... 70
4.1.4 Ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika ............................................................... 71
4.1.5 Jonopituus ......................................................................................................... 71
4.1.6 Maksimiodotusaika jonossa .............................................................................. 75
4.1.7 Kuormitusaste ................................................................................................... 75
4.1.8 Ohjausviive ....................................................................................................... 76
4.1.9 Palvelutaso ........................................................................................................ 77
4.1.10 Maksimiodotusaika pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä ........................ 78
4.1.11 Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana........................................ 78
4.1.12 Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot ..................................... 79
4.1.13 Vihreän loppuminen kesken ........................................................................... 79
4.1.14 Turha vihreä aika ............................................................................................ 80
4.1.15 Suureiden vertailu ........................................................................................... 80
4.2 Tietokannan kuvaus ................................................................................................... 81
4.2.1 Tarvittavat tiedot liittymistä ............................................................................. 84
4.2.2 Virheiden hallinta ............................................................................................. 85
4.3 Käyttöliittymän kuvaus .............................................................................................. 85
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET ..................................................................... 88
5.1 Tutkimuskysymykset ................................................................................................. 88
5.2 Liikenneteknisen seurannan käyttö ja merkitys ......................................................... 89
5.2.1 Liikennemäärät ................................................................................................. 90

5.2.2 Jonopituus ......................................................................................................... 90
5.2.3 Maksimiodotusaika jonossa .............................................................................. 91
5.2.4 Kuormitusaste ................................................................................................... 91
5.2.5 Ohjausviive ja palvelutaso ................................................................................ 91
5.2.6 Maksimiodotusaika pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä .......................... 91
5.2.7 Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana.......................................... 92
5.2.8 Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot ....................................... 92
5.2.9 Vihreän loppuminen kesken ............................................................................. 92
5.2.10 Turha vihreä aika ............................................................................................ 93
5.3 Suositellut ominaisvälityskyvyn arvot ....................................................................... 93
5.4 Liikennevalojärjestelyiden kehittäminen seurantaa varten ........................................ 94
5.5 Mahdollisia käyttösovelluksia liikennevalojen ohjaukseen ja seurantaan ................. 95
5.6 Jatkotutkimus ............................................................................................................. 95
6 YHTEENVETO ................................................................................................................ 96
7 LÄHDELUETTELO ......................................................................................................... 97
LIITTEET:
Liite 1. Esimerkki TFG:sta saatavasta opastinryhmien tilatiedosta liittymässä 28
Liite 2. Ongelmat datassa

MERKINNÄT JA LYHENTEET
HALI

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä

HCM 2000 Yhdysvaltalainen liikenteen välityskykyä ja palvelutasoa käsittelevä
mallikokonaisuus (Highway Capacity Manual 2000)
SYVARI

Synkronoitu vaiherinki, liikennevalojen ohjaustapa

TFG

Liikennevalokojeiden tietorajapinta (Traffic Flow Garner)
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1 JOHDANTO
Liikennevalo-ohjauksella varmistetaan liikenneverkon toimivuus sen kriittisissä
pisteissä. Nykyisin voidaan automaattisesti valvoa ainoastaan liikennevaloliittymien
teknistä toimivuutta. Liikennevalojen liikenneteknisen toiminnan seurantaan ei ole
olemassa erityisen hyviä työkaluja tai automatisoituja toimintoja.
Liikennevalotietoja välittävä Traffic Flow Garner (TFG) -rajapinta mahdollistaa
liikenneteknisen tiedon saamisen liikennevaloliittymistä. Tästä liikennevalokojeiden
tuottamasta yksityiskohtaisesta tilatiedosta voidaan laskea useita sekä liikennevalojen
että liikenteen toimivuuden tunnuslukuja. Tilatieto sisältää opastinryhmien tilan
(GRINT), ilmaisimien tiedot (DINT) sekä konfiguraatiotiedot (Imtech 2015).
Oulun seudun kaikki liikennevaloliittymät on kytketty nopeilla ja luotettavilla
tietoliikenneyhteyksillä verkkoon. Se mahdollistaa ja on myös edellytyksenä
reaaliaikaiselle

liikennetekniselle

seurannalle.

Sen

vuoksi

aika

on

kypsä

liikenneteknisen seurannan tutkimiselle ja seurantajärjestelmän suunnittelulle ja
toteuttamiselle.
Työn kirjoittamisen hetkellä Oulun seudun liikennevaloliittymistä 21 kpl on liitetty
Traffic Flow Garner -rajapintaan. Myöhemmin kuluvana vuonna rajapinta tulee
kattamaan kaikki Oulun alueen liikennevaloliittymät. Tässä työssä tarkempaan
tarkasteluun valittiin kaksi liikennevaloliittymää. Tutkimuksen lähtöaineistona oli
liikennevaloliittymistä Traffic Flow Garner -rajapinnasta saatava ilmaisimien ja
opastimien tilatieto sekä konfiguraatiotiedot. Lisäksi yhtä liikennevaloliittymää
seurattiin

maastossa

ja

havaintoja

verrattiin

saman

ajanjakson

tietoihin

seurantajärjestelmästä.
Työssä

kuvataan

Suomessa

käytössä

olevat

tieliikenteen

liikennevalo-

ohjausjärjestelmät. Keskeisin tavoite on määrittää olennaiset liikenteen sujuvuutta,
toimivuutta ja kehittämistä kuvaavat indikaattorit ja niiden tilastointitarpeet. TFGrajapintaan liitetyistä liikennevalokojeista saatavan tiedon perusteella selvitettiin, mitä
olennaisia liikenneteknisiä tunnuslukuja siitä on mahdollista laskea. Saatavien
tunnuslukujen ja asiakastarpeiden perusteella määritettiin myöhemmin toteututettavalle
liikennevalojen

seurantajärjestelmälle

käyttöliittymäkuvaus.

Lisäksi

tutkittiin
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liikennevalojärjestelyiden

pienimuotoista

kehittämistä

paremman

liikennetiedon

saamiseksi.
Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Mitä olennaisia liikenneteknisiä tunnuslukuja pystytään laskemaan TFGrajapinnan datasta?
2. Miten hyvin TFG-rajapinnan datasta lasketut tunnusluvut vastaavat todellista
liikennetilannetta?
3. Mitkä

tunnusluvut

kuvaavat

parhaiten

liikennevalojen

liikenneteknistä

toimivuutta?
4. Miten ja mitkä tiedot tulee esittää liikennevalojen liikenneteknisen seurannan
käyttöliittymässä?
5. Miten liikennevaloliittymien liikenneteknistä toimivuutta voidaan parantaa
rajapinnan datasta laskettujen tunnuslukujen avulla?
6. Mitkä tunnusluvut ovat tienkäyttäjän kannalta tärkeimpiä?
Työssä on ensin kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen kuvataan tutkimuksen suorittaminen
ja TFG-rajapinnan tuottama data. Seuraavaksi työssä esitetään datasta laskettavat
tunnusluvut ja niiden laskentamenetelmät sekä tulokset. Sen jälkeen tarkastellaan
tuloksia ja pohditaan tunnuslukujen merkitystä. Lisäksi esitetään, mitä tunnuslukuja
tietokantaan tallennetaan ja miten ne tulee esittää käyttöliittymässä sekä liikenneteknisiä
hälytyksiä

aiheuttavat

tilanteet.

Lopuksi

esitetään

parannusehdotuksia

liikennevalojärjestelyihin liikenneteknisen seurannan parantamiseksi ja sovelluksia
liikennevalojen ohjaukseen.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS
2.1 Nykyinen liikennevalojen liikennetekninen seuranta
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tieliikenteen liikennevaloista (Liikenne- ja
viestintäministeriö

2001)

mukaan

tienpitäjän

tulee

huolehtia

liikenneteknisen

kunnossapidon järjestämisestä liikennevalolaitteille. Oulun seudulla liikennevalojen
liikennetekninen seuranta on pohjautunut palautteeseen sekä toimivuusselvityksiin, joita
on tehty hankkeiden yhteydessä. Palautteeseen on reagoitu seuraamalla liikennettä
kohteessa ja tutkimalla liikennevalojärjestelmästä saatavaa tietoa. (Oulun kaupungin
Tekninen keskus & Tiehallinnon Oulun tiepiiri 2006, 54) Liikennevalotyöryhmä on
käynyt palautteet ja toimivuusongelmahavainnot läpi ja pohtinut jatkotoimenpiteitä.
Oulussa on kehitetty seurantaprosessia, joka perustuu liikennemäärien laskemiseen ja
niiden

perusteella

liikennevaloliittymän

simuloimiseen

simulointiohjelmistolla.

Tuloksena simuloinnista on saatu liittymien kuormitusasteet, ohjausviiveet, palvelutaso
ja jonopituus. Prosessissa liittymien toimintaa on ollut tarkoitus tarkistella säännöllisin
väliajoin. (Malo 2007, 3, 53, 90) Tässä työssä esitetty liikennetekninen seuranta on
jatkuvaa ja perustuu tarkkaan liikennetietoon simuloinnin sijaan.
Liikenteen

sujuvuustietoa

lasketaan

ainakin

Oulussa

ja

Tampereella

liikennevaloilmaisimien avulla. Laskenta perustuu kuitenkin vain liikennemääriin, joten
tiedon tuottamiseen käytetään liikennemallia. (Niinikoski et al. 2008, 31) Oulussa
liikenteen

sujuvuustieto

esitetään

verkkopalvelussa

kartalla

kolmiportaisella

luokituksella (Oulunliikenne.fi 2016). Sen tarkoituksena on tienkäyttäjille tiedottaminen
liikennetilanteesta. Sujuvuustietoa ei käytetä liikennevalojen toimivuuden seurantaan.
Liikennevalojen automaattinen seuranta on tällä hetkellä lähinnä vikaseurantaa ja
liikennelaskentaa. Liikennevalojen keskusjärjestelmällä voidaan valvoa automaattisesti
tavallisia vikatilanteita, kuten lamppu- ja ilmaisinvikoja sekä muita toimintahäiriöitä
(Imtech 2014, 70). Lisäksi opastimien ja ilmaisimien tilatietoa voidaan seurata (Imtech
2014, 103). Liikennevalojen liikenneteknistä toimivuutta ei kuitenkaan ole seurattu
automaattisesti, koska siihen ei ole ollut keinoja. TFG-rajapinta mahdollistaa
monipuolisen ja tarkan liikenneteknisen tiedon saamisen liikennevaloliittymistä. Kaikki
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Oulun

seudun

liikennevaloliittymät

on

kytketty

nopeaan

ja

luotettavaan

tietoliikenneverkkoon, mikä on reaaliaikaisen seurannan edellytys.
Helsingissä on ollut käytössä HELPSI-liikenteenseurantaohjelmisto, jolla on voitu
seurata liikennevalojen toimintaa etänä. Seuranta on kuitenkin vaatinut TPC/IPyhteyden

ottamista

halutun

liikennevaloliittymän

ohjauskojeeseen.

Liikennevaloliittymistä on voitu seurata myös liikenneteknisiä suureita, kuten vihreän
osuutta, liikennemääriä ja käyttösuhdetta sekä joukkoliikenne-etuuksien vaikutuksia.
(Helsingin Liikenteenohjauskeskus 2004)
Yhdysvalloissa

on

kehitetty

SMART-SIGNAL-järjestelmä,

jolla

voi

seurata

liikennevaloliittymien liikenneteknistä toimivuutta. Se vaatii datankeräysyksikön
asentamisen yhteensopivan liikennevalokojeen yhteyteen. Data lähetetään tietokantaan
ja keskitettyyn liikenneteknisten suureiden laskentaan. Liikennetekniset suureet ovat
liikennevalojen ylläpitäjien ja tienkäyttäjien käytössä. Järjestelmä laskee mm.
jonopituuksia, palvelutasoa, matka-aikoja ja viiveitä. (Liu et al. 2013, 7, 23)
Oulun seudun valo-ohjaamattomien liittymien liikennevalotarpeet

on asetettu

tärkeysjärjestykseen

liittymissä

sivusuunnan

kuormitusasteen

sivusuunnan

ja

tapahtuneiden

onnettomuuksien,

joukkoliikennevuorojen

määrän

perusteella.

Tärkeysjärjestykseen vaikuttavia tietoja päivitetään ajoittain ja tarkasteluun otetaan
tarvittaessa uusia liittymiä. Tärkeysjärjestys vaikuttaa uusien liikennevaloliittymien
rakentamiseen.

2.2 Liikennevalo-ohjaus
Suomessa tieliikenteen liikennevalo-ohjausta määrittää Liikenne- ja viestintäministeriön
asetus

tieliikenteen

liikennevaloista

(Liikenne-

ja

viestintäministeriö

2001).

Liikennevalojen suunnittelu, LIVASU (Tiehallinto 2005), on Suomessa käytetty ohje
liikennevalojen suunnitteluun. Uusi painos ohjeesta tulee todennäköisesti vuoden 2016
aikana.
Liikennevalojen rakentamisen tarve määräytyy liikenteellisen toimivuuden ja
turvallisuuden

perusteella

(Tiehallinto

2005, 7B-1).

Kuvassa

1

on

liikennemäärät, joilla liikennevalo-ohjausta tulee harkita tai se on tarpeellinen.

esitetty

sivutien liikenne, molemmat suunnat yhteensä
(ajon/vrk)

13
14000
12000

10000

liikennevalo-ohjauksen
tarvetta harkittava

8000
6000
4000

liikennevalo-ohjaus
ei yleensä tarpeen

2000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

jalankulkuliikenne huipputunnin aikana (jk/h)

päätien liikenne, molemmat suunnat yhteensä (ajon/vrk)
800
700
600

liikennevalo-ohjaus
tarpeellinen

500

400
300

liikennevalo-ohjaus
ei yleensä tarpeen

200
100
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

kerrallaan ylitettävän ajoradan osan liikenne (ajon/vrk)

Kuva 1. Liikennevalojen tarve (mukaillen Tiehallinto 2005, 7C-3).

2.2.1 Opastimet
Liikennevaloliittymissä liikennettä ohjataan opastimilla. Jokaisella ohjattavalla ryhmällä
tulee olla pääopastin ja vähintään yksi toisto-opastin. Kaikki tulosuunnat on oltava valoohjauksen piirissä lukuun ottamatta vähäliikenteisiä, rakenteellisesti ajoradasta
erotettuja tulosuuntia. Myös ns. vapaan oikean eli selvästi erotetun oikealle kääntyvän
kaistan voi jättää pois valo-ohjauksesta. Tavallisimmat ajoneuvo-opastimet on esitetty
kuvassa 2. (Tiehallinto 2005, 7F-1)
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Nuoliopastimilla ohjataan kääntyviä ajoneuvoja. Niiden käyttö mahdollistaa suoraan
ajavan liikenteen ohjauksen kääntyvästä erillään. Nuoliopastimen ollessa vihreänä
ajoneuvo saa esteettömän kulun liittymän läpi. Nuoliopastimia voidaan käyttää myös
lisäopastimina tavallisten kolmiaukkoisten opastimien vierellä kuvan 2 mukaisesti.
Siten samalle kääntyvälle ryhmälle voidaan näyttää vihreää useammassa vaiheessa.
(Tiehallinto 2005, 7F-5)
normaali ajoneuvoopastin

nuoliopastin

yksiaukkoinen
lisäopastin

kaksiaukkoinen
lisäopastin

Kuva 2. Ajoneuvo-opastimet (mukaillen Tiehallinto 2005, 7F-1).
2.2.2 Ilmaisimet
Liikennevaloissa ajoneuvot ja jalankulkijat tunnistetaan ilmaisimilla. Käytetyimmät
ilmaisintyypit Suomessa ovat silmukkailmaisin, infrapunailmaisin, tutkailmaisin ja
painonappi. Läsnäoloilmaisimet havaitsevat pysäytysviivan edessä seisovat ja
ilmaisimen yli ajavat ajoneuvot. Kulkuilmaisin puolestaan havaitsee ylittävät ajoneuvot.
(Tiehallinto 2005, 7F-11)
Silmukkailmaisin on päällysteeseen tai sen alle asennettu induktiosilmukka. Sen osiin
kuuluvat myös liikennevalokojeelle kytketty yhdyskaapeli sekä vahvistinyksikkö.
Läsnäoloilmaisimet ovat kahdeksikon tai quadropolen muotoisia ja kulkuilmaisimet
suorakaiteen muotoisia (kuva 3). Muita käyttötarkoituksia silmukkailmaisimille ovat
ruuhkailmaisin,

polkupyöräilmaisin,

pitkien

ajoneuvojen

nopeudenmittausilmaisimet sekä bussi-ilmaisin. (Tiehallinto 2005, 7F-11)

ilmaisin,

15
Läsnäoloilmaisimia

Kulkuilmaisin

läsnäoloilmaisin

suorakaide
kulkuilmaisin
quadropole

kahdeksikko

johtimen
kierrosmäärä
urassa

Kuva 3. Silmukkailmaisintyypit (mukaillen Tiehallinto 2005, 7F-11).
Infrapunailmaisin ja tutkailmaisin ovat ajoradan ulkopuolelle asennettavia ilmaisimia.
Infrapunailmaisin havaitsee lämpösäteilyn muutoksia. Sen ilmaisukeila on kapea ja
ilmaisin on olosuhdeherkkä. Sillä voidaan havaita ajoneuvojen lisäksi kevyttä
liikennettä. Tutkailmaisin havaitsee ilmaistavaan suuntaan liikkuvia kohteita laajalta
alueelta. Molemmissa ilmaisintyypeissä ongelmana on tarkan liikennemäärän
laskeminen, koska ylimääräisiltä ilmaisuilta välttyminen on vaikeaa. (Tiehallinto 2005,
7F-15–17)
Magnetometrinen ilmaisin on uusi ilmaisintyyppi. Ajoneuvon havaitseminen perustuu
maan magneettikentän mittaamiseen ja ajoneuvojen mittausarvoihin aiheuttamaan
muutokseen. Ilmaisin upotetaan tien pintaan ja se lähettää tiedot langattomasti
vastaanottimeen. Ilmaisin saa virtansa akusta, joka kestää valmistajan mukaan
keskimäärin 10 vuotta. (Sensys Networks 2008)
Painonappi on yleisin kevyen liikenteen ilmaisin. Se sijoitetaan pylvääseen suojatien
viereen.

Polkupyöräilmaisimena

voidaan

käyttää

kahta

peräkkäin

asennettua

silmukkailmaisinta. Ne tunnistavat polkupyörän ajosuunnan ilmaisujärjestyksestä.
(Tiehallinto 2005, 7H-65)
Oulun seudulla liikennevalokoje toteaa silmukkailmaisimen vialliseksi, jos se on ollut
varattuna yhtäjaksoisesti 10 minuuttia tai ilman ilmaisuja 12 tai 24 tuntia. Painonapille
yhtäjaksoisen ilmaisun tulee olla 5 minuuttia, eikä puuttuvasta ilmaisusta välttämättä
tule vikatietoa. Ilmaisinviasta tulee hälytys liikennevalojen ylläpitourakoitsijalle.
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2.2.3 Ohjaustavat
Kiinteä ajoitus on liikennevalojen ohjaustapa, jossa valo-ohjaus noudattaa ennakkoon
määritettyä ajoitusta. Liikennetilanne ei vaikuta ohjaukseen. (Luttinen & Nevala 2002,
32)
Yhteenkytkentä on ohjaustapa, jossa lähekkäisten liikennevalojen ajoitus asetetaan
keskenään sopiviksi kiinteällä kiertoajalla (Tiehallinto 2005, Käsitteet ja määritelmät).
Yhteenkytkennässä vihreä aalto vähentää pääsuunnan liikenteen pysähdyksiä ja
pienentää viivytyksiä. Liittymävälien pituus suhteessa nopeusrajoitukseen vaikuttaa
olennaisesti vihreän aallon laatuun. (Tiehallinto 2005, 7B-2)
Suomessa käytetyin liikennevalojen ohjaustapa on liikennetieto-ohjaus. Ohjaustapa on
joustava, koska liikennevalokoje aloittaa vihreät ja muuttaa niiden pituutta kysynnän
mukaan. Ajoneuvot havaitaan ilmaisimilla, joita on tavallisesti useita eri etäisyyksillä
jokaisella tulosuunnalla. Liikennetieto-ohjausta käytetään erityisesti kaukana toisistaan
sijaitsevissa liikennevaloliittymissä. (Luttinen & Nevala 2002, 39)
SYVARI eli synkronoitu vaiherinki -ohjaus on uusi ohjaustapa, jonka avulla mm.
joukkoliikenne-etuudet saadaan toimimaan joustavasti sekä erillisohjatussa että
yhteenkytketyssä

ohjauksessa.

Yhteenkytketyissä

liittymissä

ohjaus

toimii

joukkoliikenne-etuuden aikana erillisohjauksen mukaisesti. Etuuden jälkeen ohjaus
palautuu synkronointitoiminnoilla takaisin yhteenkytkentään. (Salonen 2010, 4)
Oulussa joukkoliikenne-etuudet on toteutettu GPS- ja GLONASS-paikannukseen
perustuvalla järjestelmällä. Mikäli bussi on myöhässä, pyytää se liikennevaloetuutta
saavuttuaan

ennakkoon

määritettyyn

pisteeseen

liittymän

läheisyydessä.

Liikennevaloetuudet on toteutettu kaikissa liittymissä SYVARI:lla.
Hälytysajoneuvoetuuksia varten Oulussa on kehitetty HALI-järjestelmä. Järjestelmässä
hälytysajoneuvot

lähettävät

paikkatietoansa

palvelimelle,

joka

lähettää

liikennevalokojeille käskyjä liikennevaloetuuksista. Liikennevalokoje toteuttaa etuudet.
(Talvi 2015)
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2.2.4 Ajoituksen suunnittelu
Liikennevalojen ajoitus suunnitellaan korkeintaan viiden vuoden päähän liikennevalojen
käyttöönotosta. Ajoitusliikennemäärät saadaan joko muun suunnittelun yhteydessä
tehdystä liikenne-ennusteesta tai laskemalla nykyliikenne ja kertomalla se sopivalla
kasvukertoimella. Liikennelaskennassa laskentapäivä on toukokuun tai syyskuun
arkipäivä, tai se muutetaan kertoimella vastaamaan toukokuun liikennemäärää.
Mitoitettavat liikennetilanteet ovat aamu, päivä ja iltapäivä. Mitoittava liikennemäärä
keskusta-alueella on huipputunnin liikenne. Myös muilla alueilla kuormitusasteen
ollessa yli 0,8 ja huipputuntikertoimen yli 0,9 käytetään mitoittavana liikennemääränä
huipputunnin liikennettä. Vilkkaimman 15 minuutin liikennemäärää käytetään
mitoitukseen, kun kuormitusaste huipputuntina on yli 0,8 ja huipputuntikerroin alle 0,9
tai kuormitusaste on alle 0,8. Huipputuntikertoimella tarkoitetaan huipputunnin
keskimääräisen 15 minuutin liikennemäärän suhdetta suurimpaan 15 minuutin
liikennemäärään. (Tiehallinto 2005, 7D-3–4)
Liittymän kierto tarkoittaa jaksoa, jossa liikennevaloliittymän jokainen opastinryhmä
vaihtuu vihreäksi vähintään kerran. Kiertoaika on yhden kierron pituus ensimmäisenä
vaihtuvan ryhmän edellisestä vihreästä seuraavaan. Kiertoaika saa olla enintään 90
sekuntia, mikäli liittymässä on suojateitä, ja 120 sekuntia, mikäli suojateitä ei ole.
(Tiehallinto 2005, 7D-4)
Liikennevalojen ajoitusta pitää tarkistaa ajoittain, koska liikenteen kysyntään voi tulla
muutoksia. Liikenteen kysyntään sopivalla ajoituksella liittymä toimii tehokkaasti ja
turvallisesti. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan kokonaisia alueita koskevien
ajoitusten

päivittämisten

hyöty–kustannus-suhde

on

40:1

tai

enemmän.

Liikennevaloliittymien ylläpidon tason nostolla voitaisiin saada huomattavia vähenemiä
liikenteen viiveisiin, polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. (Koonce et al. 2008, 1-2–14)

2.3 Liikennetekniset suureet
Liikennetekniset suureet kuvaavat osuuden tai pisteen kapasiteettia, toimivuutta,
palvelutasoa. (Transportation Research Board 2000, 2-2–2-3 )
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2.3.1 Ominaisvälityskyky
Ominaisvälityskyky kuvaa liikennemäärää aikayksikössä, joka kaistan tai tulosuunnan
on mahdollista välittää jatkuvan vihreän valon palaessa (Luttinen & Nevala 2002, 72–
73). Ominaisvälityskyky riippuu mm. kaistan tyypistä, ominaisuuksista ja väistettävistä
ajoneuvoista tai kevyestä liikenteestä (kuva 4). Lisäksi olosuhteet, kuten lumi- tai
vesisade ja tien liukkaus, vaikuttavat ominaisvälityskykyyn. Ominaisvälityskyky laskee
20–30 % liukkaissa ja lumisissa olosuhteissa. (Niittymäki & Pursula 1997)
Vain suoraan menevää liikennettä

Jonkin verran kääntyvää liikennettä
ilman konfliktia

Vain kääntyvää liikennettä

1940 ajon/h

1900 ajon/h 1850 ajon/h 1850 ajon/h

1800 ajon/h 1750 ajon/h 1750 ajon/h

Vain kääntyvää liikennettä konfliktissa jalankulkijoiden
kanssa

2000

1800

1800

1600

ominaisvälityskyky (ajon/h)

ominaisvälityskyky (ajon/h)

Jonkin verran kääntyvää liikennettä konfliktissa
jalankulkijoiden kanssa

1600

1400
1200
1000

800

1400
1200

1000

600
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

800
600
400

200
0

100 %

0

200

oikealle kääntyvien osuus
ei jalankulkijoita

100 jk/h

500 jk/h

1600

ominaisvälityskyky (ajon/h)

ominaisvälityskyky (ajon/h)

1800

1800
1600
1400

1200
1000

800
600

40 %

60 %

80 %

100 %

vasemmalle kääntyvien osuus
0 ajon/h vastaan
600 ajon/h vastaan

200 ajon/h vastaan
800 ajon/h vastaan

800

1000

1200

1400

Vain kääntyvää liikennettä konfliktissa vastaan tulevan
liikenteen kanssa

2000

20 %

600

1000 jk/h

Jonkin verran kääntyvää liikennettä konfliktissa vastaan
tulevan liikenteen kanssa

0%

400

konfliktissa olevien jalankulkijoiden määrä/h

1400
1200

1000
800
600

400
200
0

0

200

400

600

800

1000

vastaantulevan liikenteen määrä/h
400 ajon/h vastaan
1000 ajon/h vastaan

Kuva 4. Kaistan ominaisvälityskyky erilaisilla kaistatyypeillä ja liikennemäärillä.
(mukaillen Niittymäki & Pursula 1997)
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2.3.2 Tehollinen vihreä
Tehollisella

vihreällä

tarkoitetaan

aikaa,

jolloin

ajoneuvot

purkautuvat

ominaisvälityskyvyn mukaisella vakionopeudella liikennevalojen näyttämän vihreän
alkamisen ja keltaisen loppumisen välillä. (Luttinen & Nevala 2002, 12)
Luttinen ja Nevala (2002, 29) määrittelevät tehollisen vihreän seuraavasti (kuva 5):
g e = g + y − l = g + y − l1 − l2 , missä
g e on tehollinen vihreä (s),
g on vihreän ajan pituus (s),
y on keltaisen ajan pituus (s),
l on hukka-aika (s),
l1 on aloituksessa hukattu aika (s) ja
l2 on lopetuksessa hukattu aika (s).
Poistumistahti saturoituneissa olosuhteissa

s

aika

l1
p+k

tehollinen vihreä, ge
vihreä

l2
keltainen

punainen

Kuva 5. Tehollinen vihreä (mukaillen Luttinen & Nevala 2002, 29).
Luttisen ja Nevalan (2002, 29) mukaan Suomessa käytetty hukka-ajan l arvo on 0,5t y ,
missä t y on keltaisen ajan pituus (s).
2.3.3 Viiveet
Viive on yksi parhaiten liikennevaloliittymien toimivuutta kuvaavista suureista.
Yleisimmät tavat määritellä se ovat pysähdysviive, jonotusviive ja ohjausviive.
Pysähdysviive on aika, jonka ajoneuvo on pysähtyneenä punaisen valon vuoksi.
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Jonotusviive

puolestaan

tarkoittaa

aikaa

ajoneuvon

jonoon

pysähtymisen

ja

pysäytysviivan ylittämisen välillä. (Luttinen ja Nevala 2002, 46)
Ohjausviive on valo-ohjauksesta ja sen väistämissäännöistä aiheutunut ylimääräinen
aika verrattuna vapaisiin olosuhteisiin. Se on Suomessa tärkein liittymien palvelutasoa
kuvaava suure. (Ojala, Enberg & Luttinen 2007, 18–19)
Ohjausviive voidaan laskea HCM 2000 mukaan seuraavasti (Transportation Research
Board 2000, 15-4–15-7):
d = d1 (PF) + d2 + d3
d1 =

g 2
C
g
1−[min(1,X) ]
C

0,5C(1− )

d2 = 900T [(X − 1) + √(X − 1)2 +

missä

8klX
cT

],

d on ohjausviive (sekuntia per ajoneuvo),
d1 on tasaisesti jakautunut viive (uniform delay, sekuntia per ajoneuvo),
d2 on kasautuva viive (incremental delay, sekuntia per ajoneuvo),
d3 on jonotusviive alussa (sekuntia per ajoneuvo),
PF on etenemisen korjauskerroin (progression adjustment factor),
X on kuormitusaste kaistaryhmälle,
C on kiertoaika (s),
c on kaistaryhmän kapasiteetti (ajoneuvoa tunnissa),
g on tehollinen vihreä aika kaistaryhmälle (s),
T on analyysijakson pituus (h),
k on kasautuvan viiveen korjaus ilmaisinpidennyksiä käyttävässä
ohjauksessa (incremental delay adjustment for the actuated control) ja
l on kasautuvan viiveen korjaus edeltävien liikennevaloliittymien
vaikutuksesta (incremental delay adjustment for the filtering or metering
by upstream signals).
PF =

missä

(1−P)fPA
g
C

(1− )

,

P on vihreän aikana saapuvien ajoneuvojen osuus,
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g/C on tehollisen vihreän suhde kiertoaikaan ja
fPA on täydentävä korjauskerroin joukkona saapumiselle vihreän aikana
(supplemental adjustment factor for platoon arrival during the green).
Täydentävä korjauskerroin joukkona saapumiselle vihreän aikana (fPA ) voidaan arvioida
taulukon 1 mukaisesti. Yhteenkytketyille ryhmille käytetään saapumistyyppi (arrival
type) 4:ää ja muille 3:a. (Transportation Research Board 2000, 15-7 ja taulukko 1)
Taulukko 1. Etenemisen korjauskerroin (PF) ja täydentävä korjauskerroin joukkona
saapumiselle vihreän aikana (fPA ) (mukaillen Transportation Research Board 2000, 157).
Etenemisen korjauskertoimet tasaisesti jakautuneen viiveen laskentaan
Saapumistyyppi (Arrival Type, AT)
Vihreän osuus (g/C)
AT 1 AT 2 AT 3 AT 4 AT 5 AT 6
0,20
1,167 1,008 1,000 1,000 0,833 0,750
0,30
1,286 1,063 1,000 0,986 0,714 0,571
0,40
1,445 1,136 1,000 0,895 0,555 0,333
0,50
1,667 1,240 1,000 0,767 0,333 0,000
0,60
2,001 1,395 1,000 0,576 0,000 0,000
0,70
2,556 1,653 1,000 0,256 0,000 0,000
fPA
1,00 0,93 1,00 1,15 1,00 1,00
Oletus Rp
0,333 0,667 1,000 1,333 1,667 2,000

Kasautuvan viiveen korjaus ilmaisinpidennyksiä käyttävässä ohjauksessa (k) on 0,50,
kun käytetään kiinteää ajoitusta. Se ei saa koskaan olla suurempi kuin 0,50.
Liikennetieto-ohjauksessa k:n

arvo riippuu

yksikköpidennyksen

pituudesta ja

kuormitusasteesta vaihdellen välillä 0,04…0,50. Suurella kuormitusasteella k:n arvo on
sama kuin kiinteässä ajoituksessa. (taulukko 2, Transportation Research Board 2000,
15-7–15-8)
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Taulukko 2. Kasautuvan viiveen korjaus ilmaisinpidennyksiä käyttävässä ohjauksessa
(k) (mukaillen Transportation Research Board 2000, 15-8).
k:n arvo ohjaustyypeittäin
Kuormitusaste (X)
Yksikköpidennys (unit extension, s) ≤0,50 0,6 0,7 0,8 0,9
≤2,0
0,04 0,13 0,22 0,32 0,41
2,5
0,08 0,16 0,25 0,33 0,42
3,0
0,11 0,19 0,27 0,34 0,42
3,5
0,13 0,20 0,28 0,35 0,43
4,0
0,15 0,22 0,29 0,36 0,43
4,5
0,19 0,25 0,31 0,38 0,44
5,0a
0,23 0,28 0,34 0,39 0,45

a

Kiinteä ohjaus tai ei
ilmaisinpidennyksiä

≥1,0
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Suuremmalle yksikköpidennykselle kuin 5,0 s extrapoloidaan k:n arvo, kuitenkin aina

k ≤ 0,5.
Kasautuvan viiveen korjaus edeltävien liikennevaloliittymien vaikutuksesta (l) arvona
käytetään 1,0:aa, jos liittymä on kaukana muista liikennevaloliittymistä. Jos liittymän
vaikutusalueella on toinen liikennevaloliittymä, l:n arvo määräytyy toisen liittymän
kuormitusasteen mukaan. (taulukko 3)
Taulukko 3. Kasautuvan viiveen korjaus edeltävien liikennevaloliittymien vaikutuksesta
(l) (mukaillen Transportation Research Board 2000, 15-8).
Suositellut l:n arvot kaistaryhmille, joilla on edeltävä liikennevaloliittymä
Kuormitusaste edeltävässä liittymässä Xu
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9 ≥1,0
l
0,922 0,858 0,769 0,650 0,500 0,314 0,090

2.3.4 Palvelutaso
Ohjausviiveen perusteella voidaan määrittää kaistan, ryhmän tai liittymän palvelutaso.
Palvelutasoa kuvataan kirjainasteikolla välillä A–F. Prokkola et al. (2005) ja Tiehallinto
(2005, 7C-6) määrittelevät palvelutason eri tavoin. Tiehallinnon palvelutasokriteerit
ovat tiukempia. (taulukot 4 ja 5)
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Taulukko 4. Valo-ohjatun liittymän palvelutaso (mukaillen Prokkola et al. 2005).
Palvelutaso

Ajoneuvot
Ohjausviive (s/ajon)

Jalankulkijat
Odotusaika (s/jk)

A
B
C
D
E
F

≤10
≤20
≤35
≤55
≤80
>80

≤10
≤20
≤30
≤40
≤60
>60

Taulukko 5. Valo-ohjatun liittymän palvelutaso (mukaillen Tiehallinto 2005, 7C-6).
Palvelutaso

Keskimääräinen viivytys (s/ajon)

A
B
C
D
E
F

<5,0
5,1…15
15,1…25
25,1…40
40,1…60
>60

2.3.5 Kuormitusaste
Kaistan tai ryhmän kuormitusaste kuvaa liikennevirran suhdetta ominaisvälityskykyyn.
Mikäli kuormitusaste on yli 1, ylittyy kaistan tai ryhmän kapasiteetti. HCM 2000
määrittelee kuormitusasteen seuraavasti (Transportation Research Board 2000, 16-13–
16-14):
v

Xi = (c) =
i

missä

vi

g
si ( i )
C

vC

= s gi ,
i e,i

v

Xi eli (c) on kuormitusaste ryhmälle i,
i

vi on kysyntäliikennemäärä ryhmälle i (ajoneuvoa tunnissa),
si on ryhmän i ominaisvälityskyky (ajoneuvoa tunnissa),
g e,i on ryhmän i tehollinen vihreä aika (s) ja
C on kiertoaika (s).
Kuormitusasteen avulla voidaan määrittää liikennevaloliittymän toimivuus (taulukko 6).
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Taulukko 6. Kuormitusaste ja liittymän toimivuus (mukaillen Tiehallinto 2005, 7C-6).
Kuormitusaste
<0,85
0,85…0,95
0,95…1,05
>1,05

Toimivuus
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä
Huono

Ruuhkautuminen
ei ruuhkia
satunnaisia ruuhkia
lyhytaikaisia ruuhkia ja jonoja
pitkäaikaisia ruuhkia ja jonoja

2.3.6 Jonopituus
Jonottavien ajoneuvojen lukumäärä voidaan laskea luotettavasti, mikäli jono ei ulotu
kauemmas kuin missä laskentaan käytetty kulkuilmaisin sijaitsee. Mikäli tätä pidemmän
jonon pituutta halutaan laskea, joudutaan arvioimaan ajoneuvojen saapumista jonoon.
(Liu et al. 2009, 412)
Ajoneuvojen saapumisnopeus jonoon v1 voidaan laskea edellisen punaisen valon ajalta,
mikäli jono on tällöin ollut lyhyempi kuin etäisyys pysäytysviivalta ilmaisimelle (kuva
6). Ajoneuvojen saapumisnopeuden avulla jonoutumista voidaan laskea myös tilanteille,
joissa jono ulottuu kauemmas kuin käytetty kulkuilmaisin. Purkautumisnopeus voidaan
olettaa

vakioksi

ominaisvälityskyvyn

avulla.

Purkautumisaallon

kohdatessa

jonoutumisaallon (piste H) jonon pituus on maksimissaan ja jono alkaa purkautua. (Liu
et al. 2009, 418–420)
etäisyys

ajoneuvoja

H

v1

A

silmukkailmaisin

C

B

A'

v2

D
v1

aika

Kuva 6. Jonopituuden arviointi, kun jono ulottuu kauemmas kuin käytetty kulkuilmaisin
(mukaillen Liu et al. 2009, 420).
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Jonon pituus riippuu jonottavien ajoneuvojen määrästä ja niiden pituudesta sekä
ajoneuvovälistä. Kuvassa 7 on esitetty jonon pituus ajoneuvojen lukumäärän ja
raskaiden ajoneuvojen osuuden funktiona.

200
180
160

jonon pituus (m)

140
120
100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

jonottavien ajoneuvojen määrä (ajon.)
raskaita ajoneuvoja 0 %

raskaita ajoneuvoja 10 %

raskaita ajoneuvoja 20 %

raskaita ajoneuvoja 30 %

Kuva 7. Jonon pituus jonottavien ajoneuvojen määrän funktiona (mukaillen Tiehallinto
2005, 7G-37).
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
3.1 Tutkimuksen lähtötiedot
Tutkimuksen lähtötietoina olivat liikennevaloliittymistä Traffic Flow Garner rajapinnasta saatava ilmaisimien ja opastimien tilatieto sekä konfiguraatiotiedot. Lisäksi
yhtä liikennevaloliittymää seurattiin maastossa ja havaintoja verrattiin saman ajanjakson
tietoihin seurantajärjestelmästä.
3.1.1 Traffic Flow Garner
Traffic Flow Garner on liikennevalovalmistaja Dynniq:n (ent. Imtech) rajapinta, joka
lähettää liikennevalojen ilmaisimien ja opastinryhmien tilatiedon TCP- tai UDPprotokollan kautta. Tiedot lähetetään viesteinä 5 sekunnin välein (aika säädettävissä),
mikäli tilatiedoissa on tapahtunut muutoksia. Viesti sisältää edellisen viestin jälkeen
tapahtuneet muutokset tilatiedoissa. Samassa viestissä olevien tietojen tapahtuma-ajat
erotetaan toisistaan tick count -luvulla, joka kuvaa aikaa 100 ms tarkkuudella. Lisäksi
kerran vuorokaudessa lähetetään liikennevaloliittymän konfiguraatiotiedot. (Imtech
2015)
Ryhmien tilatieto kuvaa ryhmien tilaa tarkemminkin kuin vain ilmaisemalla valojen
näyttämän.

Se

kuvaa

näyttämän

lisäksi

sisäistä

tilaa,

jossa

ryhmä

on

liikennevalokojeessa kullakin hetkellä. Esimerkiksi vihreänä olevan opastinryhmän tila
voi olla minimivihreä (Minimum Green), muuttuva minimivihreä (Variable Minimum
Green) tai passiivivihreä (Passive Green) muutaman muun vaihtoehdon lisäksi.
(taulukko 7)
Taulukko 7. Traffic Flow Garnerista saatava ryhmien tilatieto (mukaillen Imtech 2014,
114–115 ja Imtech 2015).
GRINT-tila
RED_AMBER
MINIMUM_GREEN
VAR_MINIMUM_GREEN
PASSIVE_GREEN

0
1
3
4

GREEN_EXTENSION

5

GREEN_EXTENSION_LC

6

FIXED_PAST_END_GREEN 7

kuvaus englanniksi
Red/Amber
Minimum Green
Variable Minimum Green
Passive Green
Green extension (during
green)
Green extension by local
co-ordination
Fixed past-end green

kuvaus suomeksi
punakeltainen
minimivihreä
muuttuva minimivihreä
passiivivihreä
jatkovihreä
jatkovihreä paikallisella
koordinaatiolla
kiinteä vihreä lopetuksen
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VA_PAST_END_GREEN

8

RED_SYNCH

9

GREEN_BLINKING

:

AMBER_FLASHING
FIXED_AMBER
AMBER_DARK

;
<
=

VA_AMBER

>

VA_MINIMUM_RED

?

RED_CLEARANCE
MINIMUM_RED

@
A

PASSIVE_RED

B

RED_REQUEST

C

RED_PRIORITY

D

RED_PRIVILEGE

E

RED_WAIT

F

RED_STOP

G

INTERGREEN

H

FIXED_AMBER_START
FIXED_RED_START

I
J

UNDEFINED

.

Vehicle actuated past-end
green
Red Synchronisation
(waiting for other groups)
Green blinking (pedestrian
group)
Amber Flashing
Fixed Amber (after green)
Amber (dark)

jälkeen
ajoneuvon aktivoima
kiinteä vihreä lopetuksen
jälkeen
synkronipunainen

vilkkuvihreä
(jalankulkuryhmät)
keltavilkku
kiinteä keltainen
keltainen (pimeä ulostulo)
ajoneuvon aktivoima
Vehicle actuated amber
keltainen
Vehicle actuated Minimum ajoneuvon aktivoima
Red
minimipunainen
Red Clearance Interval
punaisen etäisyysväli
Minimum Red
minimipunainen
Passive Red (no green
passiivipunainen
demand during red)
Red Request (during red
the group has a green
pyyntöpunainen
demand)
Red Priority
prioriteettipunainen
Red Privilege (during red
etuoikeuspunainen
possible to go green)
Red Wait (the counting of
intergreen time has started,
odotuspunainen
the group is changing to
green)
Red Stop (the conflicting
pysähdyspunainen
group is ending green)
Intergreen/start-delay
välivihreä / viivealoitus
timing
Fixed yellow start
kiinteä aloituskeltainen
Fixed red start
kiinteä aloituspunainen
State when an undefined
corresponding state is
tuntematon tila
encountered (unofficial
state)

Ilmaisimien tilatieto kuvaa ilmaisimen varaustilaa. Tila on joko varattu tai vapaa, eli se
kertoo havaitseeko ilmaisin ajoneuvon. Varaustilan lisäksi rajapinnasta saa tiedon
ilmaisimen mahdollisista virhetilanteista ja ohjelmallisesta tilan pakotuksesta. (taulukko
8)
Ilmaisimen tilatiedon lisäksi viestit sisältävät ilmaisimien havaitseman signaalitason
(Imtech 2015).
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Taulukko 8. Traffic Flow Garnerista saatava ilmaisimien tilatieto (mukaillen Imtech
2015).
ASCII
character
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
G
H

Occupied
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Error
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-

Occupied
for too long
Yes
Yes
Yes
Yes
-

Unoccupied
for too long
Yes
Yes
Yes
Yes
-

Software detector
overrule
Yes
Yes

Liitteessä 1 on esimerkki TFG:n opastinryhmien tilatiedoista 22.5.2015 iltaruuhkan
aikaan Oulun liittymässä 28.
3.1.2 Havaitut ongelmat datassa
Traffic Flow Garnerin tuottamassa datassa havaittiin joitakin ongelmia. Yksi ongelmista
liittyi datarivien järjestykseen. Rivien järjestys vaikuttaisi oikealta raakadatassa, mutta
kun tapahtumien aikaan lisätään tick count -lukua vastaava aika ja rivit järjestetään
aikajärjestykseen, siirtyvät jotkin rivit väärään paikkaan. Tämä saattaa tapahtua silloin,
kun tick count on yli 50 ja seuraavan viestin ensimmäisen rivin tick count on tarpeeksi
pieni. Ongelman voi korjata pitämällä rivien järjestyksen alkuperäisenä, mutta
muokkaamalla ristiriitaiset aikaleimat johdonmukaisiksi. (liite 2, taulukot 1 ja 2)
Toinen havaittu ongelma oli puuttuvat tiedot. Perille saapuneet viestit olivat yksittäisiä
ja niiden välistä puuttui jopa kymmeniä viestejä. Tämä ongelma esiintyi useiden eri
vuorokausien tiedoissa tietyissä liikennevaloliittymissä. Toisissa liittymissä ongelma oli
lievempi, ja puuttuvat viestit olivat satunnaisia ja yksittäisiä. Lisäksi satunnaisesti
havaittiin saman viestin tulleen kahtena.
Merkittävä

määrä

puuttuvia

viestejä

havaittiin

seuraavissa

Oulun

seudun

liikennevaloliittymissä: 2, 5, 24, 27, 101, 111LV, 122LV, 123LV, 128LV, 129LV,
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130LV, 131, 145LV, 148LV, 153LV, 154LV, 166 ja 35. Ainoastaan liittymässä 28 ei
ollut merkittävää määrää puuttuvia viestejä kesällä 2015, mutta syksyllä ongelma oli
myös liittymässä 28.
Ongelman aiheuttajaksi paljastui UDP-pakettien saapumattomuus. UDP-protokolla ei
tue pakettien jonotusta, joten yhtä aikaa tulevista paketeista osa jää saapumatta perille.
Ongelman voisi ratkaista käyttämällä TPC-protokollaa, joka tarkistaa pakettien
perillepääsyn, tai vähentämällä samaan osoitteeseen lähetettävän datan määrää.
(Tauriala 2015) Ongelma ratkaistiin toistaiseksi rajoittamalla dataa lähettävien
liikennevaloliittymien määrä pieneksi, jolloin yhtäaikaisesti saapuvien pakettien määrä
väheni huomattavasti.
Myös joidenkin ilmaisimien havainnoissa oli epäjohdonmukaisuutta. Se voi johtua
ilmaisinvioista tai kytkentävirheistä. Esimerkiksi Oulun liikennevaloliittymässä 28
ryhmän 1 90 metrissä sijaitsevat ilmaisimet 1-90-1 ja 1-90-2 eivät havainneet
ajoneuvoja monissa tilanteissa loogisesti ennen 70 m ja 1 m ilmaisimia. Toisaalta ne
havaitsivat ajoneuvoja hetkinä, joiden jälkeen seuraavat ilmaisimet eivät tehneet
havaintoja.

Ongelma

vaikuttaisi

johtuvan

ilmaisimien

1-90-1

ja

1-90-2

kytkentävirheestä ristiin. Jos ilmaisimien datan vaihtaisi keskenään, näyttäisi
molempien kaistojen havainnot järkeviltä. (liite 2, taulukko 3)

3.2 Tutkittavat liikennevaloliittymät
Tutkimuskohteeksi valittiin Oulussa sijaitseva Kajaanintien ja Professorintien
liikennevaloliittymä (28), joka on liitetty TFG-rajapintaan. Kyseinen liittymä valittiin
siksi, koska se oli aluksi ainoa Oulussa, josta tuli pääosin virheetöntä dataa. Lisäksi
valtatien

20

ja

Ylikiimingintien

liikennevaloliittymästä

(KI03LV)

tutkittiin

jonopituuksia ilman maastokäyntiä (kuva 8). Kyseisestä liikennevaloliittymästä saatiin
virheetöntä dataa työn loppuvaiheessa.
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KI03LV

28

Kuva 8. Tutkittavat liikennevaloliittymät (pohjakartta: Maanmittauslaitoksen
maastokartta, 03/2016).

Kajaanintien ja Professorintien liittymä sijaitsee Oulun keskustan itäpuolella.
Kajaanintie on tärkeä Oulun keskustan sisääntuloväylä. Professorintiellä sijaitsee mm.
oppilaitos, jonka vuoksi liikenne on vilkasta aamu- ja iltaruuhkan aikoihin. Liittymän
pohjoinen haara on valtatien 4 pohjoisen suunnan liittymisramppi, joka ruuhkautuu
ajoittain.

Liittymässä

on

kattavasti

ilmaisinsilmukoita,

mutta

ei

liikennelaskentailmaisimia poistumissuunnilla. Liittymässä on kaksi suojatietä. Liittymä
on yhteenkytketty suurimman osan ajasta ja SYVARI-ohjelmoitu. Erillisohjauksessa se
on vain osan yöajasta. Siinä on käytössä hälytysajoneuvo- ja joukkoliikenne-etuudet
sekä ruuhkanpurkutoiminto. (kuva 9)
Valtatien 20 ja Ylikiimingintien liikennevaloliittymä (KI03LV) sijaitsee noin 10
kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta Kuusamon suuntaan. Liittymässä on
kattavasti ilmaisinsilmukoita ja pääsuunnalla omat kaistat kääntyville ajoneuvoille.
Kaikilla poistumissuunnilla on liikennelaskentailmaisin ja lisäksi kevyen liikenteen
ylityskohtaa ennen ilmaisinsilmukkaparit, jotka havaitsevat polkupyöriä. Pääsuunnilla
on raskaan liikenteen ilmaisinparit. Liittymä on erillisohjattu ja SYVARI-ohjelmoitu.
Siinä on käytössä hälytysajoneuvo- ja joukkoliikenne-etuudet sekä raskaan liikenteen
etuudet. (kuva 10)

31

Kuva 9. Kajaanintie ja Professorintien liikennevaloliittymä (28) (Oulun Energia
Urakointi 2013).

Valtatie 20

Ylikiimingintie
Kuva 10. Valtatien 20 ja Ylikiimingintien liikennevalojen liittymäkuva (Oulun Energia
Urakointi 2012).
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3.3 Maastokäynnit
Liittymään 28 tehtiin kahtena päivänä maastokäyntejä, joissa liikennettä tarkkailtiin ja
videokuvattiin. Maastokäynnit tehtiin maanantaina 21.9.2015 7.15–8.15 ja 14.45–16.15
sekä keskiviikkona 4.11.2015 klo 15.03–16.28.
3.3.1 Maanantain 21.9.2015 maastokäynnit
Maanantaina 21.9.2015 tehtiin maastokäynnit aamuruuhkan ja iltaruuhkan aikoihin. Sää
oli pilvinen, mutta sateeton. Tien pinta oli aamulla märkä ja iltapäivällä kuiva.
Aamuruuhkan aikaan ryhmän R1 oikea kaista oli yksi eniten ruuhkautuneista kaistoista,
koska sen oikealle kääntyvät ajoneuvot väistävät tietä ylittäviä kävelijöitä ja
pyöräilijöitä, joita on paljon. (kuva 11)
Iltaruuhkan aikaan ryhmän R5 suora ja vasemmalle kääntymiskaista ruuhkautuvat
huomattavan paljon. Ajoittain jono ulottuu edelliseen liikennevaloliittymään, joka on
noin 340 metrin etäisyydellä. Myös R2:n oikealle kääntymiskaista ruuhkautui
väistettävien kävelijöiden ja pyöräilijöiden ja suuren liikennemäärän vuoksi. (kuva 12)
TFG:n data oli 21.9.2015 virheellistä. Viesteistä puuttui suurin osa. Sen vuoksi tämän
maastokäynnin havaintoja ei voitu verrata TFG:n dataan. Maastokäynnin videoista
määritettiin

kuitenkin

tiettyjen

kaistojen

välityskyky,

ominaisvälityskykyarvojen soveltuvuutta voitaisiin tutkia.

jotta

teoreettisten
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R1

R2

R5

R5

Kuva 11. Aamuruuhkan liikennettä klo 7.50.
R1

R2

R5
R5

Kuva 12. Iltaruuhkan liikennettä klo 15.52.
3.3.2 Keskiviikon 4.11.2015 maastokäynti
Uusi maastokäynti tehtiin, koska edellisten ajalta ei saatu ehjää TFG:n dataa.
Keskiviikon 4.11.2015 maastokäynti tehtiin iltaruuhkan aikaan klo 14:45–16:30. Sää oli
aluksi aurinkoinen ja tien pinta osittain märkä. Aurinko laski maastokäynnin aikana.
Edellisen maastokäynnin iltaruuhkan havainnot toistuivat ryhmien R5 ja R2
ruuhkautumisen osalta. (kuva 13)
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Videon perusteella verrattiin seuraavia asioita TFG:n datasta saatuihin tietoihin:


Vihreän loppuminen kesken (R5 suora, R5 oikea ja R2 oikea)



Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana (R2 oikea, R5 suora ja R5
oikea)



Jonopituus ajoneuvoina (R2 oikea, R5 suora ja R4 vasen)

R1

R2

R5

R5

Kuva 13. Iltaruuhkan liikennettä klo 15.45.

3.4 Tutkittavat suureet
Työssä määritettiin liikenneteknisiä suureita, joita voidaan laskea TFG-rajapinnasta
saadusta

tiedosta.

Suureiden

paikkansapitävyyttä

liikennevaloliittymässä samalla ajanjaksolla.
Tutkittavat suureet olivat seuraavat:


Liikennemäärät



Välityskyky



Ilmaisimen varausaste



Ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika



Jonopituus



Maksimiodotusaika jonossa

tutkittiin

maastokäynneillä
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Kuormitusaste



Ohjausviive



Palvelutaso



Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana



Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot



Vihreän loppuminen kesken



Turha vihreä aika

Liikennevalojen ajoituksen suunnittelussa näistä tärkeimpiä ovat liikennemäärät ja
kuormitusaste. Ohjausviive puolestaan on tärkein liittymien palvelutasoa kuvaava suure,
jonka perusteella voidaan määrittää palvelutaso asteikolla A – F. Jonopituus on selkeä ja
tienkäyttäjän kannalta olennainen suure. Sen paikkansapitävyys on myös helppo tutkia
maastokäynnillä. Välityskykyä tutkittiin pelkästään maastokäynnin havaintojen
perusteella,

jotta

voitiin

tutkia

teoreettisten

ominaisvälityskykyarvojen

paikkansapitävyyttä Oulun seudulla. Muut suureet tukevat edellä mainittujen laskemista
tai antavat lisätietoa liittymän toimivuudesta.
3.4.1 Liikennemäärät
Liikennemäärä voidaan

laskea mille tahansa halutulle ajanjaksolle. Yleensä

liikennevalojen ajoituksen suunnittelussa käytetään suurimman 15 minuutin tai tunnin
liikennemäärää. Vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä on puolestaan tavallinen
tien tai kadun vilkkautta kuvaava suure.
Liikennemäärä lasketaan TFG:n datasta laskemalla ilmaisimen varaustilojen alkamisten
määrä. Usean kaistan yli olevat ilmaisimet tulee huomioida liikennelaskennassa. Koska
ilmaisin laskee kaksi yhtä aikaa ylittävää ajoneuvoa yhtenä, tulee tällaisille ilmaisimille
määrittää liikennemäärän korjauskerroin.
Mikäli liittymässä on raskaan tai kevyen liikenteen ilmaisinpari, saadaan niiden määrä
laskettua erikseen.
Seuraavassa on esitetty liikennemääriä liittymästä Oulu 28 15 minuutin jaolla
laskettuna. Saman kaistan eri ilmaisimilta laskettuja liikennemääriä vertailtiin. Kuvassa
14 on esitetty ryhmän R2 eri ilmaisimien laskemat liikennemäärät. Hiljaisen liikenteen
aikaan määrät ovat lähellä toisiaan, mutta päiväaikaan läsnäoloilmaisimen (D2-1-1)
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laskema liikennemäärä on selvästi alempi kuin kulkuilmaisimien. D2-70-1 on tavallinen
ajosuunnassa lyhyt kulkuilmaisin ja D2-110-1 ajosuunnassa pitkä kulkuilmaisin.
Iltaruuhkan aikaan D2-110-1 laskee pienemmän ajoittain liikennemäärän kuin D2-70-1.
Klo 16:15 ilmaisimen D2-70-1 liikennemäärä laskee huomattavasti, mutta se johtuu
ongelmasta datassa. Ilmaisin on varattuna datassa yhtäjaksoisesti pitkän ajan.
Myös

ryhmän

R1

oikealle

kääntyvien

ja

suoraan

jatkavien

sekaistalla

läsnäoloilmaisimen laskemat liikennemäärät olivat muita ilmaisimia pienempiä
päiväaikaan. Kyseisellä kaistalla sekä D1-70-1 ja D1-90-1 olivat tavallisia,
ajosuunnassa lyhyitä kulkuilmaisimia ja niiden liikennemäärät olivat hyvin lähellä
toisiaan. (kuva 15)

liikennemääärä / 15 min

140

120
100
80
60
40
20

3:00
3:45
4:30
5:15
6:00
6:45
7:30
8:15
9:00
9:45
10:30
11:15
12:00
12:45
13:30
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00
18:45
19:30
20:15
21:00
21:45
22:30
23:15
0:00
0:45
1:30

0

D2-1-1

D2-70-1

D2-110-1

Kuva 14. Liittymän 28 liikennemäärät ryhmän R2 oikealle kaistalle 15 min jaksoilla
4.11.2015.
200

liikennemääärä / 15 min

180
160
140
120
100
80
60
40
20

3:00
3:45
4:30
5:15
6:00
6:45
7:30
8:15
9:00
9:45
10:30
11:15
12:00
12:45
13:30
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00
18:45
19:30
20:15
21:00
21:45
22:30
23:15
0:00
0:45
1:30

0

D1-90-1

D1-1-1

D1-70-1

Kuva 15. Liittymän 28 liikennemäärät ryhmän R1 oikealle ja suoraan jatkavalle
kaistalle (sekakaista) 15 min jaksoilla 4.11.2015.
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3.4.2 Välityskyky
Välityskyky kuvaa kaistan kykyä välittää ajoneuvoja. Maastokäynnin (21.9.2015)
videoista

määritettiin

jonoutuvien

kaistojen

välityskyky,

jotta

teoreettisten

ominaisvälityskykyarvojen soveltuvuutta voitaisiin tutkia. Välityskyky määritettiin
kaistakohtaisesti useista sellaisista kierroista, joissa tutkitulla kaistalla oli ajoneuvoja
jonossa ennen vihreää valoa. Näiden keskiarvo laskettiin. (taulukko 9)
Taulukko 9. 21.9.2015 maastokäynnin videosta laskettuja välityskykyarvoja ja
teoreettisia ominaisvälityskykyjä Niittymäen & Pursulan mukaan (1997).

ryhmä

1
1
2
2
4
5
5
5

kaista
Suoraan ja oikealle
(kääntyviä
arvioidaan olevan
50 %) pääsuunta,
suojatien väistö
Suora pääsuunta
Oikealle pääsuunta,
suojatien väistö
Suora pääsuunta
Vasemmalle
pääsuunta
Suora sivusuunta
Vasen sivusuunta
Oikea sivusuunta

laskettu
välityskyky teoreettinen ominaisvälityskyky
(ajon./h)
(ajon./h)

teoreettinen
ominaisvälityskyky
suhteessa
laskettuun
välityskykyyn

1183
1920

1400 (suojatiellä 500 käyttäjää/h)
1550 (suojatiellä 300 käyttäjää/h)
1700 (suojatiellä 100 käyttäjää/h)
1940

118 %
131 %
144 %
101 %

1332
1995

1400 (suojatiellä 300 käyttäjää/h)
1600 (suojatiellä 100 käyttäjää/h)
1940

105 %
120 %
97 %

1772
2126
1662
1588

1800
1940
1800
1750

102 %
91 %
108 %
110 %

Liittymän 28 liikenneteknisten suureiden laskennoissa käytettiin seuraavia Niittymäen
& Pursulan (1997) mukaisia ominaisvälityskykyarvoja (taulukko 10):
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Taulukko 10. Käytetyt ominaisvälityskyvyn arvot.

ryhmä

kaista

1
1

1-1
1-2

2
2
2
3
4
5
5
5

2-1
2-2
2-3
3
4
5-1
5-2
5-3

kaistan tyyppi
Suoraan ja oikealle
pääsuunta, suojatien väistö
(oletus: suojatiellä 300
käyttäjää/h)
Suora pääsuunta
Oikealle pääsuunta,
suojatien väistö
(oletus: suojatiellä 300
käyttäjää/h)
Suora pääsuunta
Suora pääsuunta
Vasemmalle pääsuunta
Vasemmalle pääsuunta
Oikea sivusuunta
Suora sivusuunta
Vasen sivusuunta

ominaisvälityskyky
(ajon./h)
1550
1940
1400
1940
1940
1800
1800
1750
1940
1800

3.4.3 Ilmaisimen varausaste
Ilmaisimen varausaste lasketaan ilmaisimen varattuna oloajan suhteesta kokonaisaikaan.
Se kuvaa sitä, kuinka suuren osan ajasta ilmaisimen päällä on ajoneuvo. Kuvassa 16 on

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3:04
3:49
4:34
5:19
6:04
6:49
7:34
8:19
9:04
9:49
10:34
11:19
12:04
12:49
13:34
14:19
15:04
15:49
16:34
17:19
18:04
18:49
19:34
20:19
21:04
21:49
22:34
23:19
0:04
0:49
1:34
2:19

varausaste

esitetty saman kaistan kulkuilmaisimen ja läsnäoloilmaisimen varausaste.

aika
D5-1-2

D5-60-2

Kuva 16. Ryhmän R5 suoran kaistan kulkuilmaisimen ja läsnäoloilmaisimen varausaste
liittymässä 28 4.11.2015 (5 minuutin liukuva keskiarvo).
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Maastokäynnin perusteella pyrittiin selvittämään, millä kulkuilmaisimen varausasteella
ilmaisimen päältä kulkee yhtenäinen jono. Tätä varten tutkittiin ilmaisimien D5-60-2 ja
D2-70-1

varausastetta

ja

maastokäynnin

4.11.2015

minuuttikohtaisia

maksimijonopituushavaintoja. Ajoneuvoväliksi oletettiin 8,0 m (Tiehallinto 2005, 7G37, oletuksena 10 % raskaan liikenteen osuus), jolloin ilmaisimen D5-60-2 ja
pääopastimen väliin mahtuu 7,5 ajoneuvoa ja ilmaisimen D2-70-1 ja pääopastimen
väliin 8,75 ajoneuvoa.
Kun havaittu minimijonopituus oli vähintään kulkuilmaisimelle asti, oli varausaste
suurempi tai yhtä suuri kuin 37,4 % (D5-60-2) tai 19,6 % (D2-70-1). Kun taas havaittu
maksimijonopituus oli lyhyempi kuin kulkuilmaisimelle asti, oli varausaste pienempi tai
yhtä suuri kuin 32,0 % (D5-60-2) tai 43,5 % (D2-70-1). (taulukot 11 ja 12, kuvat 17 ja
18)
Taulukko 11. Varausasteen (2 minuutin liukuva keskiarvo) ja maksimijonopituuden
välinen yhteys ilmaisimella D5-60-2.
Varausasteen minimi, kun havaittu minimijonopituus vähintään 7,5 ajoneuvoa
(jono ulottuu kulkuilmaisimen yli koko tarkasteluminuutin ajan)
Varausasteen maksimi, kun havaittu maksimijonopituus alle 7,5 ajoneuvoa
(jono ei ulotu kulkuilmaisimen yli missään vaiheessa tarkasteluminuuttia)
Keskiarvo edellisistä

37,4 %
32,0 %
34,7 %

Taulukko 12. Varausasteen (2 minuutin liukuva keskiarvo) ja maksimijonopituuden
välinen yhteys ilmaisimella D2-70-1.
Varausasteen minimi, kun havaittu minimijonopituus vähintään 8,75 ajoneuvoa
(jono ulottuu kulkuilmaisimen yli koko tarkasteluminuutin ajan)
Varausasteen maksimi, kun havaittu maksimijonopituus alle 8,75 ajoneuvoa
(jono ei ulotu kulkuilmaisimen yli missään vaiheessa tarkasteluminuuttia)
Keskiarvo edellisistä

19,6 %
43,5 %
31,5 %
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100%

35

90%
80%

30

60%

20

50%

15

40%

varausaste

70%

25

30%

10

20%

5

10%

0

0%

14:45
14:48
14:51
14:54
14:57
15:00
15:03
15:06
15:09
15:12
15:15
15:18
15:21
15:24
15:27
15:30
15:33
15:36
15:39
15:42
15:45
15:48
15:51
15:54
15:57
16:00
16:03

jonopituus (ajon.)

40

maksimijono, havaittu
minimijono, havaittu
D5-60-2 ilmaisimen varausaste 2 min keskiarvo

100%

45

90%

40

80%

35

70%

30

60%

25

50%

20

40%

15

30%

10

20%

5

10%

0

0%

varausaste

50

14:45
14:48
14:51
14:54
14:57
15:00
15:03
15:06
15:09
15:12
15:15
15:18
15:21
15:24
15:27
15:30
15:33
15:36
15:39
15:42
15:45
15:48
15:51
15:54
15:57
16:00
16:03

jonopituus (ajon.)

Kuva 17. Kulkuilmaisimen D5-60-2 varausaste (2 minuutin liukuva keskiarvo) ja
havaittu maksimijonopituus. Musta viiva kuvaa ilmaisimen sijaintia jonossa, kun
ajoneuvoväli on 8,0 metriä.

maksimijono, havaittu
minimijono, havaittu
D2-70-1 ilmaisimen varausaste 2 min keskiarvo

Kuva 18. Kulkuilmaisimen D2-70-1 varausaste (2 minuutin liukuva keskiarvo) ja
havaittu maksimijonopituus. Musta viiva kuvaa ilmaisimen sijaintia jonossa, kun
ajoneuvoväli on 8,0 metriä.
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3.4.4 Ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika
Ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika kuvaa ajoneuvon viipymistä ilmaisimen päällä.
Kulkuilmaisimen yhtäjaksoisten varauksien pituuksia tutkittiin. Tarkoituksena oli
selvittää, voisiko niiden avulla tehdä päätelmiä jonosta. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty
minuuttikohtaisesti kolmen kaistan pisimmät kulkuilmaisimen varausajat koko
vuorokaudelta ja iltaruuhkan ajalta. Näiden kaistojen pisin varausaika oli 36 s ryhmän
R2 oikealle kääntymiskaistan ilmaisimella D2-70-1.

maksimivarausaika (s)

40
35
30
25
20
15
10
5

3:00
3:44
4:28
5:12
5:56
6:40
7:24
8:08
8:52
9:36
10:20
11:04
11:48
12:32
13:16
14:00
14:44
15:28
16:12
16:56
17:40
18:24
19:08
19:52
20:36
21:20
22:04
22:48
23:32
0:16
1:00
1:44
2:28

0

aika
D5-60-2

D4-50

D2-70-1

Kuva 19. Kulkuilmaisimen yhtäjaksoiset varausajat liittymässä 28 keskiviikkona
4.11.2015.
40

maksimivarausaika (s)

35
30
25
20
15
10
5

16:29

16:25

16:21

16:17

16:13

16:09

16:05

16:01

15:57

15:53

15:49

15:45

15:41

15:37

15:33

15:29

15:25

15:21

15:17

15:13

15:09

15:05

15:01

14:57

14:53

14:49

14:45

0

aika
D5-60-2

D4-50

D2-70-1

Kuva 20. Kulkuilmaisimen yhtäjaksoiset varausajat liittymässä 28 keskiviikkona
4.11.2015 klo 14:45–16:30.
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3.4.5 Jonopituus
Jonopituutta arvioitiin laskemalla etäisimmällä kulkuilmaisimella jonoon tulevia
ajoneuvoja ja vähentämällä jonossa olevien ajoneuvojen määrää ryhmän tehollisen
vihreän ja kaistan ominaisvälityskyvyn mukaisesti. Tällä menetelmällä jono voidaan
arvioida korkeintaan ilmaisimen etäisyyden pituiseksi, sillä ilmaisin ei voi laskea kuin
sen ylittäneet ajoneuvot. Mikäli jono on laskennan mukaan vähintään ilmaisimen
etäisyydellä, voi jonon pituus olla todellisuudessa paljon suurempikin.
Tiehallinnon (2005, 7G-37) jonon pituus -kuvaajan (kuva 7) mukaan keskimääräinen
ajoneuvoväli keulasta keulaan on 7,5 m, jos raskasta liikennettä on 0 % ja 8,0 m, jos
raskasta liikennettä on 10 %. Liittymän 28 ryhmän R5 suoran kaistan kulkuilmaisin on
60 metrin etäisyydellä pysäytysviivalta, joten ilmaisinen ja pysäytysviivan väliin jonoon
mahtuu 7,5 ajoneuvoa, mikäli raskaan liikenteen osuuden oletetaan olevan 10 % ja
ajoneuvovälin siten on 8,0 metriä. Ryhmän R4 kaistan kulkuilmaisin on 50 metrin ja
ryhmän R2 oikealle kääntymiskaistan 70 metrin etäisyydellä pysäytysviivasta, joten
vastaavasti jonoon mahtuu 6,25 ja 8,75 ajoneuvoa.
Jonopituuden laskentaa edellä kuvatulla menetelmällä verrattiin maastokäynnillä
tehtyihin havaintoihin. Jonopituuden minimi ja maksimi laskettiin maastokäynnillä
kuvatusta videosta jokaiselle minuutille. TFG:n datasta laskettiin vastaavat minimi- ja
maksimijonopituudet minuuteittain. (kuvat 21 ja 22)
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40
35

jonopituus ajon.

30

25
20
15
10
5

15:08
15:10
15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:26
15:28
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:40
15:42
15:44
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:06

0

5 suora maksimi TFG

5 suora minimi TFG

5 suora maksimi havaittu

5 suora minimi havaittu

Kuva 21. Liittymän 28 ryhmän 5 suoran kaistan minimi- ja maksimijonopituus TFG:n
datasta ja maastokäynnin havainnoista 4.11.2015. TFG:n jonopituus on laskettu 60
metrin etäisyydellä pysäytysviivalta olevalta ilmaisimelta. Musta viiva kuvaa
ilmaisimen sijaintia jonossa, kun ajoneuvoväli on 8,0 metriä.

12

jonopituus ajon.

10
8
6
4
2

15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31

0

4 vasen minimi havaittu

4 vasen maksimi havaittu

4 vasen maksimi TFG

4 vasen minimi TFG

Kuva 22. Liittymän 28 ryhmän 4 vasemmalle kääntymiskaistan minimi- ja
maksimijonopituus TFG:n datasta ja maastokäynnin havainnoista 4.11.2015. TFG:n
jonopituus on laskettu 50 metrin etäisyydellä pysäytysviivalta olevalta ilmaisimelta.
Musta viiva kuvaa ilmaisimen sijaintia jonossa, kun ajoneuvoväli on 8,0 metriä.
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Pidemmän kuin käytetylle kulkuilmaisimelle ulottuvan jonon pituus voidaan laskea, kun
lasketaan ajoneuvojen jonokertymä punaisen valon aikana (Liu et al. 2009, 420).
Jonokertymä voidaan laskea sellaisista kierroista, joissa punaisen valon aikana jono on
ollut lyhyempi kuin etäisyys pysäytysviivalta kulkuilmaisimelle. Sen laskenta-aika
aloitetaan punaisen valon vaihtuessa ja se päättyy punaisen valon loppuun. Tulos
hyväksytään laskentaan, jos jono ei ole ulottunut ilmaisimelle asti laskenta-ajan lopussa.
Ajoneuvoväliksi oletetaan 10 m, jotta yksittäiset pitkät ajoneuvot eivät aiheuttaisi
virhettä. Jonolaskennassa käytetään kolmen edellisen jonokertymän keskiarvoa.
Ajoneuvoja lisätään jonoon punaisen valon aikana jonokertymän mukaisesti, kun
varausaste ylittää asetetun rajan. Jonokertymää aletaan kuitenkin pienentää lineaarisesti
niin kauan, kun varausasteraja ylittyy. Kappaleessa 2.3.6 esitetyssä laskentatapa (Liu et
al. 2009) on tarkoitettu jonon laskemiseen sellaisessa tilanteessa, jossa jono purkautuu
seuraavan vihreän aikana kulkuilmaisinta lyhyemmäksi. Pienennys tehdään siksi, että
muutoin jonoon laskettaisiin epärealistisen paljon ajoneuvoja, jos jonotilanne jatkuisi
kauan. Jonotilanne päättyy yleensä jonoon saapuvien ajoneuvojen määrän vähenemisen
vuoksi. Pienennysnopeus on sellainen, että jonokertymä laskee lineaarisesti nollaan
jonotilanteen maksimiajassa.
Jonotilanteen maksimiaika haetaan edellisen viikon ajalta päivittäisten pisimpien
jonotilanteiden pituuksien keskiarvona. Joka päivältä laskentaan haetaan kaksi pisintä
jonotilannetta. Jonotilanteen maksimiaika haetaan jokaiselle kaistalle erikseen.
Jonotilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa jono ulottuu ilmaisimen yli, eli asetettu
varausasteraja ylittyy. Jonotilanteen maksimiaika on kuitenkin aina vähintään 10
minuuttia, jotta vain harvoin jonoutuvien kaistojen jonokertymä ei laskisi liian nopeasti.
Kulkuilmaisimen varausasteen laskiessa alle asetetun rajan tunnistetaan jonon
purkautuneen lyhyemmäksi kuin etäisyys kulkuilmaisimelle. Tällöin palataan
tavalliseen jonopituuslaskentaan, jotta jonon pituutta ei yliarvioitaisi.
Sopiva raja varausasteen 2 minuutin liukuvalle keskiarvolle oli kappaleen 4.1.3 mukaan
esimerkiksi 31,5 % (D2-70-1 rajojen keskiarvo) tai 32,0 % (D5-60-2 yläraja alle
ilmaisimen ulottuvalle jonolle). Jonopituuslaskennassa rajana käytettiin kuitenkin
hieman alempaa 30 %:a. Tämän etuna oli se, että lasketun jonon purkautuminen oli
hieman vähemmän herkkä. Suuremmalla rajalla tulisi useammin tilanteita, joissa jonon
katsottaisiin purkautuneen vaikkei se todellisuudessa ole purkautunut. Alempi raja
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puolestaan aiheuttaa enemmän tilanteita, joissa laskettu jono ei purkaudu heti kun
todellinen purkautuu. Mikäli uutta pitkää jonoa ei muodostu, havaitaan jonon
purkautuminen kuitenkin pian eikä virheellisen pitkä jono pysy kauaa laskennassa.
Kappaleessa 2.3.6 esitetyssä laskentatavassa (Liu et al. 2009) jonoon saapuvia
ajoneuvoja lisätään myös vihreän valon vaihduttua siihen saakka, kunnes saavutetaan
piste H (kuva 6). Pisteessä H jonon purkautuminen on saavuttanut jonon pään. Pisteen
H määrittäminen edellyttää pisteen D määrittämistä. Pisteessä D jono on purkautunut
lyhyemmäksi kuin ilmaisimen etäisyys pysäytysviivalta. Jos jono ei purkaudu niin
lyhyeksi samassa kierrossa, pistettä D ei saavuteta. Sen vuoksi ja laskennan
yksinkertaistamiseksi tässä ajoneuvoja lisätään vain vihreän vaihtumiseen saakka. Etuna
on laskennan reaaliaikaisuuden mahdollistaminen, koska tällöin tulevaisuudessa
saavutettava piste D ei vaikuta edellisten hetkien laskentaan.
Kuvissa 23 ja 24 on esitetty ryhmien R5 suoran kaistan ja R2 oikealle kääntymiskaistan
havaitut ja datasta lasketut (jonokertymällä korjattu ja korjaamaton) minuuttikohtaiset
maksimijonopituudet sekä jonokertymä punaisen aikana. Jonotilanteen maksimiaikaa ei
voitu määrittää koko edellisen viikon ajalta, koska osan päivistä datasta oli viallista. Se
määritettiin sen sijaan edellisen neljän päivän, jonolaskentapäivän ja kahden seuraavan
päivän eli 31.10. - 6.11. perusteella. Käytetyt jonotilanteen maksimiajan keskiarvot
olivat 17 minuuttia (R5 suora) ja 15 minuuttia (R2 oikea). (taulukko 13)
Taulukko 13. Jonotilanteen maksimiaika viikon ajalta. Luvut ovat päivittäisten kahden
pisimmän jonotilanteen pituuksien keskiarvoja.
la
su
31.10. 1.11.

ma
2.11.

ti
3.11.

ke
to
pe
4.11. 5.11. 6.11. keskiarvo

D5-60-2 varausaste
yhtäjaksoisesti yli 30 %
(min)

0

1

25

29

22

18

23

17

D2-70-1 varausaste
yhtäjaksoisesti yli 30 %
(min)

0

0

28

29

17

21

14

15

Ryhmän R5 suoralle kaistalle ensimmäiset huiput 15:12 ja 15:19 (30 ajoneuvoa) olivat
23 % pienempiä kuin datasta laskettu ja korjattu jonopituuden huippu klo 15:17.
Havaittu maksimijonopituus kuitenkin lyheni 17 ajoneuvoon klo 15:14–15:15, jolloin
datasta laskettu jonopituus oli puolestaan suurempi. Jonon purkautuminen alkaa kaksi

46
minuuttia myöhässä, jonka jälkeen datasta laskettu jonopituus saavuttaa havaitun.
Jälkimmäisissä huipuissa 15:46 ja 15:53 (36 ajoneuvoa) datasta laskettu ja korjattu
jonopituus vastaa hyvin havaittua. Suurin huippu on 4 minuuttia ensimmäisen havaitun
huipun jälkeen ja 4 minuuttia ennen jälkimmäistä havaittua huippua. Se on 4 %
pienempi kuin havaitut huiput. Jonon purkautuminen alkaa 2 minuuttia havaittua
myöhemmin. Maastokäynnillä jono oli havaintojen perusteella niin pitkä, että sen
pituutta oli jo vaikea laskea tarkasti videokuvan perusteella (kuva 13). Todellisuudessa
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14:45
14:48
14:51
14:54
14:57
15:00
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15:06
15:09
15:12
15:15
15:18
15:21
15:24
15:27
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15:33
15:36
15:39
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15:54
15:57
16:00
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jono saattoi olla klo 15:44–15:54 hieman pidempikin kuin 36 ajoneuvoa. (kuva 23)

D5-60-2 maksimijonopituus
havaittu maksimijonopituus
D5-60-2 maksimijonopituus ilman korjausta
jonokertymä

Kuva 23. Jonopituuden laskenta, kun laskennassa otetaan huomioon käytettyä
kulkuilmaisinta etäämmälle jonoon tulevat ajoneuvot. Liittymän 28 ryhmän R5 suora
kaista 4.11.2015.
Ryhmän R2 oikealle kääntymiskaistalle havaittu ensimmäinen huippu 15:19 (35
ajoneuvoa) on datasta lasketussa korjatussa jonopituudessa 9 minuuttia myöhässä ja 12
% havaittua suurempi. Toinen havaintojakson suurempi huippu 15:44 (29 ajoneuvoa) on
datasta lasketussa jonopituudessa täsmälleen oikeaan aikaan ja 9 % havaittua pienempi.
Pienemmissä huipuissa datasta laskettu jonopituus on välillä lähellä havaittua ja välillä
selvästi havaittua suurempi. (kuva 24)

0.14

35

0.12

30

0.10

25
0.08
20
0.06
15
0.04

10
5

0.02

0

0.00

jonokertymä (ajon./s)

40

14:45
14:48
14:51
14:54
14:57
15:00
15:03
15:06
15:09
15:12
15:15
15:18
15:21
15:24
15:27
15:30
15:33
15:36
15:39
15:42
15:45
15:48
15:51
15:54
15:57
16:00
16:03
16:06

maksimijonopituus (ajon.)

47

D2-70-1 (väistettävä suojatie) maksimijonopituus
havaittu maksimijonopituus
D2-70-1 (väistettävä suojatie) maksimijonopituus ilman korjausta
jonokertymä

Kuva 24. Jonopituuden laskenta, kun laskennassa otetaan huomioon käytettyä
kulkuilmaisinta etäämmälle jonoon tulevat ajoneuvot. Liittymän 28 ryhmän R2 oikealle
kääntymiskaista 4.11.2015.
Kuvissa 25, 26 ja 27 ja taulukossa 14 on esitetty ryhmän R4 vasemmalle
kääntymiskaista, R5 suoran kaistan ja R2 oikealle kääntymiskaistan datasta laskettujen
ja havaittujen minuuttikohtaisten maksimijonopituuksien korrelaatiot. Taulukkoon 14
laskettiin lisäksi hyvyysluvut ja korrelaatiokertoimet, kun jonon purkautumista
aikaistettiin yhdellä minuutilla.

datasta laskettu jonopituus (ajon.)
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y = 0.8487x + 0.6462
R² = 0.9081
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

havaittu jonopituus (ajon.)

datasta laskettu maksimijonopituus

Kuva 25. Havaitun ja datasta lasketun minuuttikohtaisen maksimijonopituuden
korrelaatio. Jonopituutta ei ole korjattu. Liittymän 28 ryhmän R4 vasen kaista 4.11.2015
klo 15:03–15:31.
45
40
35
30
25
20
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10
y = 0.8894x + 2.6791
R² = 0.8008

5
0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45

havaittu maksimijonopituus (ajon.)

Kuva 26. Havaitun ja datasta lasketun ja korjatun minuuttikohtaisen
maksimijonopituuden korrelaatio. Liittymän 28 ryhmän R5 suora kaista 4.11.2015 klo
15:08–16:04.
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datasta laskettu maksimijonopituus
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Kuva 27. Havaitun ja datasta lasketun ja korjatun minuuttikohtaisen
maksimijonopituuden korrelaatio. Liittymän 28 ryhmän R2 oikealle kääntymiskaista
(väistettävä suojatie) 4.11.2015 klo 15:03–16:07.

Taulukko 14. Datasta lasketun ja havaitun jonopituuden korrelaatio.
Hyvyysluku KorrelaatioR²
kerroin R

R4 vasen
R5 suora
R2 oikea
(väistettävä
suojatie)

0,91
0,80
0,36

0,95
0,89
0,60

Hyvyysluku
R² (jonon
purkautuminen
aikaistettu 1
minuutilla)

Korrelaatiokerroin R
(jonon
purkautuminen
aikaistettu 1
minuutilla)

0,87
0,42

0,93
0,65

Jonopituuslaskennalle tehtiin herkkyystarkastelu ominaisvälityskyvyn suhteen, jossa
sitä kasvatettiin ja pienennettiin 100 ajon./h. Minuuttikohtainen maksimijonopituus
laskettiin eri ominaisvälityskyvyn arvoilla kaistoilla R5 suora ja R2 oikea. (kuvat 28 ja
29)
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Kuva 28. Herkkyystarkastelu jonopituuslaskennalle liittymän 28 ryhmän R5 suoralle
kaistalle 4.11.2015.

50

maksimijonopituus (ajon.)

45
40
35
30
25
20
15
10
5

ominaisvälityskyky 1300 ajon./h

ominaisvälityskyky 1400 ajon./h

ominaisvälityskyky 1500 ajon./h

havaittu maksimijono

16:03

16:00

15:57

15:54

15:51

15:48

15:45

15:42

15:39

15:36

15:33

15:30

15:27

15:24

15:21

15:18

15:15

15:12

15:09

15:06

15:03

15:00

14:57

14:54

14:51

14:48

14:45

0

Kuva 29. Herkkyystarkastelu jonopituuslaskennalle liittymän 28 ryhmän R2 oikealle
kaistalle (väistettävä suojatie) 4.11.2015.
Jonopituuslaskennan toimivuutta tarkasteltiin lisäksi valtatien 20 ja Ylikiimingintien
liittymästä (KI03LV), koska siinä oli samalla kaistalla ilmaisimia useilla eri
etäisyyksillä. Maastokäyntiä ei tehty, mutta eri ilmaisimilta laskettuja jonopituuksia
verrattiin. Tutkituksi kaistaksi valittiin B-ryhmän suora kaista, koska siltä suunnalta
vasemmalle ja oikealle kääntyjiä on hyvin vähän eivätkä ne siten juurikaan vaikuta
jonopituuslaskennan vertailtavuuteen. Suoralla kaistalla on ilmaisimia 60 m, 120 m, 235
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m ja 245 m etäisyyksillä. Jonopituutta korjattiin jonokertymällä vain 60 m ilmaisimella,
koska jono ei ulottunut yli 120 m tai sitä etäisempien ilmaisimien. (kuva 30)
60 m korjatun minuuttikohtaisen maksimijonopituuden korrelaation 120 m ilmaisimeen
hyvyysluku R2 oli 0,80 ja 245 m ilmaisimeen R2 oli 0,53. Vuorokauden suurimmat
jonopituudet on esitetty taulukossa 15.
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0.0

245 m

120 m

60 m (korjaamaton)

60 m (korjattu)

Kuva 30. Jonopituudet liittymässä KI03LV 18.1.2016 ryhmän B suoran kaistan eri
ilmaisimilla. 235 m ilmaisin jätettiin kuvasta pois, koska sen jonopituudet olivat hyvin
lähellä 245 m ilmaisimen jonopituuksia.

Taulukko 15. 18.1.2016 ryhmän B suoran kaistan vuorokauden suurimmat jonopituudet
klo 7.40 liittymässä KI03LV.
Ilmaisin
Suurin jonopituus (ajon.)

60 m
60 m
(korjattu) (korjaamaton)
14,5
8,0

120 m
13,0

235 m
15,7

245 m
16,0

3.4.6 Maksimiodotusaika jonossa
Maksimiodotusaika jonossa kuvaa hetkellistä liikennetilannetta jonon viimeisen
ajoneuvon näkökulmasta. Se kuvaa sitä, kuinka monta kiertoa viimeisen ajoneuvon
tulee odottaa, jotta se pääsee liittymästä läpi, mikäli edellisten kiertojen aikana
toteutuneet vihreän ajat toteutuvat myös tulevaisuudessa. Hälytysajoneuvojen ja
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joukkoliikenteen etuudet sekä muut etuudet voivat muuttaa vihreää ajan pituutta
yllättäen.
Jonon viimeisen ajoneuvon odotusaika voidaan laskea jakamalla maksimijonopituus
vihreän aikana kierrossa liittymän läpäisevien ajoneuvojen lukumäärällä. Liittymän
läpäisevien ajoneuvojen lukumäärä kiertoa kohden saadaan laskettua, kun ajoneuvojen
oletetaan purkautuvan ominaisvälityskyvyn mukaisesti tehollisen vihreän aikana.
Joukkoliikenteen ja hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet aiheuttavat vaihtelua
vihreiden aikoihin. Sen vuoksi laskennassa käytettiin 10 edellisen kierron tehollisen
vihreän aikaa.
Kuvassa 31 on esitetty maksimiodotusaika jonossa edellä esitetyn jonopituuslaskennan
perusteella (kuva 23).

maksimiodotusaika jonossa (kiertoa)
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D5-60-2 maksimiodotusaika jonossa

D5-60-2 maksimiodotusaika jonossa (vihreän pituuden 10 kierron keskiarvo)

Kuva 31. Maksimiodotusaika jonossa datasta lasketun maksimijonon perusteella
liittymässä 28 ryhmän R5 suoralle kaistalle 4.11.2015. Laskennassa käytetty 10
edellisen kierron aikana liittymän läpäisseiden ajoneuvojen määrän keskiarvoa ja saman
kierron arvoa.
3.4.7 Kuormitusaste
Kuormitusaste kuvaa kaistan kysyntäliikennemäärän suhdetta sen teoreettiseen
kapasiteettiin.

Kuormitusasteen

laskentaa

varten

tarvitaan

siis

tieto
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kysyntäliikennemäärästä. Se voi olla suurempi kuin laskentajaksona ilmaisimilla
laskettu liikennemäärä, jos ajoneuvot jonoutuvat kauemmas kuin etäisin ilmaisin.
Kuormitusaste on ilmaisimen laskemilla liikennemäärillä realistinen vain, jos
laskentajakso ulottuu yli jonotilanteen keston. Tällöin kaikki jonoon saapuneet
ajoneuvot saadaan laskettua saman laskentajakson aikana ja siten kaikki kysyntäliikenne
on laskettu. Kuormitusaste on yli 1, jos jonosta poistuu laskentajakson aikana
vähemmän ajoneuvoja kuin siihen saapuu.
Mikäli kuormitusasteen laskee lyhyille aikajaksoille, voidaan kysyntäliikennemäärää
ajoneuvojen jonoutuessa ulommaisen ilmaisimen yli arvioida vastaavasti kuin
jonopituuden laskennassa. Punaisen valon aikana ulommaisen kulkuilmaisimen
varausasteen (2 minuutin keskiarvo) ollessa vähintään 30 % lisätään kuormitusasteen
laskennan kysyntäliikennemäärää jonokertymän mukaisesti. Jonon purkautuminen
lyhyemmäksi

kuin

etäisyys

pysäytysviivalta

ilmaisimelle

havaitaan,

kun

kulkuilmaisimen varausaste (2 minuutin keskiarvo) laskee alle 30 %.
Koska kuormitusasteen laskentaan on lisätty ylimääräisiä ajoneuvoja jonoutumisen
aikana, tulee niitä vähentää purkautumisen aikana, jottei kuormitusastetta tällöin
yliarvioida. Purkautumisvaiheessa ilmaisimella havaitusta liikennemäärästä voidaan
vähentää esimerkiksi puolet. Tämä tulee tehdä jonotilanteen lopusta alkuun päin niin
pitkälle, kunnes ajoneuvoja on vähennetty yhtä paljon kuin niitä on lisättykin.
Vähentämisen aikana ajoneuvoja ei enää lisätä jonokertymän mukaisesti.
Kuvassa 32 on esitetty liittymän 28 ryhmän R5 iltaruuhkan aikainen kuormitusaste
ilman jonoutumiskorjausta, sen kanssa ja korjauksella vain ylöspäin. Se on laskettu
minuuttikohtaisesti, mutta keskiarvoistettu 5 minuutin liukuvalla keskiarvolla.
Kuvassa 33 on esitetty kuormitusaste laskettuna 15 minuutin jaksoilla ilman
jonoutumiskorjausta ja jonoutumiskorjauksen kanssa. 15 minuutin kuormitusasteessa
jonoutumiskorjauksen aikana lisätyt ajoneuvot on vähennetty kerralla, kun jono on
havaittu purkautuneeksi.
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aika
R5 suora ei korjausta

R5 suora korjattu

R5 suora korjattu vain ylöspäin

Kuva 32. Kuormitusaste liittymässä Oulu 28 4.11.2015 jonoutumisen aikaisella
liikenteellä korjattuna ja ilman korjausta iltaruuhkan aikaan (5 minuutin liukuva
keskiarvo).
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Kuva 33. Kuormitusaste liittymässä Oulu 28 4.11.2015 ryhmän R5 suoralla kaistalla 15
minuutin jaksoille laskettuna. Kuvassa esitetty korjaamaton ja jonokertymällä korjattu
kuormitusaste.
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3.4.8 Ohjausviive
Ohjausviive on tärkein liittymien palvelutasoa kuvaava suure. Se tarkoittaa on valoohjauksesta ja sen väistämissäännöistä aiheutunutta ylimääräistä aikaa verrattuna
vapaisiin olosuhteisiin (Ojala, Enberg & Luttinen 2007, 18–19).
Ohjausviive laskettiin liittymän Oulu 28 kaikille kaistoille. Ohjausviiveen laskenta
HCM 2000 (Transportation Research Board 2000, 15-4–15-7) mukaan sisältää paljon
oletuksia ja parametrejä. Ohjausviiveeseen vaikuttavat eniten ominaisvälityskyky,
kuormitusaste, tehollisen vihreän aika ja kiertoaika. Ohjausviiveen laskennassa
käytettiin jonokertymällä korjaamatonta kuormitusastetta, koska korjattu kuormitusaste
oli laskettu vain ryhmän R5 suoralle kaistalle. Kyseiselle kaistalle esitettiin myös
jonokertymällä korjattu ohjausviive.
Täydentävä korjauskerroin joukkona saapumiselle vihreän aikana (fPA ) oletettiin olevan
HCM 2000 mukaisesti yhteenkytketyille ryhmille 1,15 ja muille 1,00 (Transportation
Research Board 2000, 15-7 ja taulukko 1). Vihreän aikana saapuvien ajoneuvojen osuus
(P) laskettiin lähimmältä kulkuilmaisimelta olettaen ajonopeudeksi 10 km/h
nopeusrajoitusta alempi nopeus kappaleen 4.1.12 mukaisesti lukuunottamatta kaistoja
R3, R4 ja R5 oikea kaista. Näiden kaistojen osalta ajoaikaa pysäytysviivalle ei otettu
huomioon, koska se oli erittäin työlästä käytetyllä Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
Vaikutus laskentatulokseen on kuitenkin hyvin pieni, koska näitä ryhmiä ei ole
yhteenkytketty.
Laskennan oletuksia yksinkertaistettiin, jotta laskennan laajentaminen suureen joukkoon
liikennevaloliittymiä olisi helpompaa. Liikennevaloliittymistä tarvitsee määrittää siten
vähemmän tietoja eikä tietojen määritykseen ja ylläpitoon kulu niin paljoa resursseja.
Vaikutus laskentatarkkuuteen oli hyvin pieni, eikä se juurikaan näy edes ohjausviiveen
perusteella määritetystä palvelutasosta.
Kasautuvan viiveen korjaus ilmaisinpidennyksiä käyttävässä ohjauksessa (k) arvona
käytettiin 0,50, vaikka kyseessä on ilmaisinpidennyksiä käyttävä ohjaus. HCM 2000
mukaan (Transportation Research Board 2000, 15-8) k:n käytettävät arvot vaihtelevat
välillä 0,04…0,50. Ruuhkatilanteessa k:n arvo olisi muutenkin ilmaisinpidennyksiä
käyttävässä ohjauksessa lähellä 0,50:tä (taulukko 2), ja k:n vaikutus ohjausviiveeseen
muina aikoina on vain 1 sekunnin luokkaa.
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Kasautuvan viiveen korjaus edeltävien liikennevaloliittymien vaikutuksesta (l) arvo voi
vaihdella välillä 0,090…1,0 (taulukko 3). Tässä laskennassa sen oletettiin olevan 1,0. Se
tarkoittaa,

että

muiden

liikennevaloliittymien

kuormittuneisuuden

vaikutusta

ohjausviiveeseen ei huomioida. Tämän yksinkertaistuksen vaikutus muissa kuin
ruuhkatilanteissa on lähes olematon. Ruuhkatilanteissa vaikutus ohjausviiveeseen on 2–
4 s luokkaa.
Ohjausviive laskettiin liittymälle 28 kaistoittain ja koko liittymälle kaistojen
liikennemäärillä painotetulla keskiarvolla ilman jonokertymäkorjausta. Lisäksi ryhmän
R5 suoralle kaistalle ohjausviive laskettiin jonokertymä huomioiden. Laskennasta
hylättiin kaistakohtaisesti sellaiset 15 minuutin jaksot, joilla oli liikennettä vähemmän
kuin 8 ajoneuvoa. Hylkäys tehtiin siksi, koska liittymä oli hiljaisen liikenteen aikaan
erillisohjauksessa, jossa kiertoaika voi kasvaa hyvinkin pitkäksi, kun liikennettä ei ole.
Se taas vääristää ohjausviiveen laskentaa. (kuvat 34, 35 ja 36)
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Kuva 34. Ohjausviive liittymässä 28 4.11.2015. Ohjausviiveen arvo 0 tarkoittaa liian
vähäistä liikennemäärää, jotta laskenta olisi järkevää. Laskentaa ei ole korjattu
jonokertymällä.
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Kuva 35. Ohjausviive liittymässä 28 4.11.2015 kaistalla R5 suora. Ohjausviiveen arvo 0
tarkoittaa liian vähäistä liikennemäärää, jotta laskenta olisi järkevää. Jonokertymällä
korjattu ja korjaamaton laskenta.
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Kuva 36. Koko liittymän ohjausviive liittymässä 28 4.11.2015 (liikennemäärällä
painotettu kaistojen ohjausviiveiden keskiarvo). Ohjausviiveen arvo 0 tarkoittaa liian
vähäistä liikennemäärää, jotta laskenta olisi järkevää. Laskentaa ei ole korjattu
jonokertymällä.
3.4.9 Palvelutaso
Liikennevaloliittymän palvelutaso voidaan määrittää ohjausviiveen perusteella. Se
määritettiin Tiehallinnon (2005, 7C-6) mukaan liittymän 28 kaistoille ja koko
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liittymälle. Määrityksessä käytettiin jonokertymällä korjaamatonta ohjausviivettä.

(kuvat 37 ja 38)
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Kuva 37. Palvelutaso liittymässä kaistoille R2 oikea, R5 suora ja R5 vasen 28
4.11.2015.
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A1
B2
C3
D4
E5
F6
koko liittymä

Kuva 38. Koko liittymän palvelutaso liittymässä 28 4.11.2015 (liikennemäärällä
painotettu keskiarvo).
3.4.10 Maksimiodotusaika pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä
Odotusaika ensimmäisestä läsnäoloilmaisimen ilmaisusta vihreään kuvaa sitä, kuinka
kauan ajoneuvo joutuu odottamaan pysäytysviivalla vihreää valoa. Se on sama kuin
ensimmäisen punaisen valon aikana liittymään saapuvan ajoneuvon pysähdysviive ja
lyhyempi kuin ohjausviive. Vastaava odotusaika voidaan laskea myös jalankulkijoille ja
pyöräilijöille suojatieryhmän pyynnöstä vihreään. Kuvassa 39 on esitetty Oulun
liikennevaloliittymän 28 ryhmän R3 maksimiodotusajat 22.5.2015. R3 on pääsuunnan
vasemmalle kääntymisryhmä.
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Kuva 39. Maksimiodotusaika ryhmän R3 läsnäoloilmaisimen ilmaisusta vihreään
valoon 5 minuutin jaolla liittymässä Oulu 28.
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3.4.11 Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana
Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana tarkoittaa pääopastimen ohittamista
todennäköisesti punaisen valon aikana. Se havaitaan TFG:n datasta läsnäoloilmaisimen
vapautumisena punaisen valon aikana. Ajoneuvon keula voi olla jo ohittanut
pääopastimen valon vaihtuessa punaiseksi, mutta ajoneuvo voi silti olla vielä
läsnäoloilmaisimen

päällä.

Sen

vuoksi

ajoneuvo

tulee

laskea

poistuneeksi

läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana vasta, kun punaisen alkamisesta on kulunut
esimerkiksi yksi sekunti, jotta se kuvaisi paremmin pääopastimen ohitusta punaisen
aikana.
Ilmaisimen vapautuminen voisi periaatteessa johtua myös ajoneuvon peruuttamisesta
kaistalla tai kaistan vaihdosta, mutta nämä tilanteet ovat erittäin harvinaisia. Myös
ilmaisinvika voisi aiheuttaa ilmaisimen ajoittaista vapautumista vaikka ajoneuvo olisi
sen päällä.
Maastokäynnin videosta laskettiin liittymän 28 ryhmän R2 oikealle kääntymiskaistan
sekä ryhmän R5 suoran ja vasemmalle kääntymiskaistan pääopastimen punaisen aikana
ohittaneet ajoneuvot minuuteittain. Tuloksia verrattiin TFG:n datasta samalta
ajanjaksolta laskettuihin määriin. Ryhmälle R5 tutkittu ajanjakso oli 15:06–16:28 ja
ryhmälle R2 15:03–16:04. Ajanjaksoa rajoittivat maastokäynnin videoiden aloitus ja
lopetus sekä häiriö ilmaisimella D2-1. Ilmaisin oli jatkuvasti varattuna 16:05:14 16:21:27. Verrattuja minuutteja oli tutkituilla kolmella kaistalla yhteensä 228.
Ylimääräinen havainto tarkoittaa havaintoa, jota ei maastokäynnin videolla ole, mutta
joka on datasta lasketuissa tuloksissa. Puuttuva havainto puolestaan tarkoittaa
havaintoa, joka havaittiin maastokäynnin videolta, mutta ei datasta lasketuissa
tuloksissa.
Laskennassa tulee käyttää jonkinlaista viivettä, sillä ajoneuvon keula voi olla jo ylittänyt
pysäytysviivan

tai

pääopastimen

linjan

ennen

sen

kuin

takaosa

poistuu

läsnäoloilmaisimen päältä. Esimerkiksi 50 km/h ajettaessa 5 m pitkä ajoneuvo on
ylittänyt pysäytysviivan 0,36 s ennen kuin se poistuu läsnäoloilmaisimen päältä, jos
läsnäoloilmaisin päättyy pysäytysviivan kohdalla. Läsnäoloilmaisimelta punaisen
aikana poistuneiden ajoneuvojen määrät laskettiin datasta 0, 0,5, 1,0 ja 1,5 sekuntia
punaisen valon alkamisen jälkeen. (taulukko 16 ja kuva 40)
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Taulukko 16. Punaista päin ajamisen määrät maastokäynnillä ja TFG:n datasta
laskettuna 4.11.2015.
punaista päin ajamisen määrät
R2 oikea
Virheellisten
R5
R5
(väistettävä
ylimääräiset puuttuvat havaintojen
suora
vasen
suojatie) yhteensä havainnot havainnot
osuus %
Havainnot
maastokäynnillä

4

0

12

16

0,0 s punaisen alusta

9

3

20

32

15

2

7,5 %

0,5 s punaisen alusta

5

2

15

22

8

4

5,3 %

1,0 s punaisen alusta

3

1

12

16

3

4

3,1 %

1,5 s punaisen alusta

2

0

9

11

0

5

2,2 %

ajon.

TFG:n datasta:
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1
0
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

aika (h)
R5 suora

R5 vasen

R2 oikea (väistettävä suojatie)

Kuva 40. Läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana poistuneet ajoneuvot liittymässä 28
tutkituilla kaistoilla 4.11.2015 tunneittain (laskettu 0,5 s punaisen valon alkamisesta).
3.4.12 Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot
Ajoneuvojen pysähtymistä liittymässä ja erityisesti yhteenkytkennän toimivuutta kuvaa
vihreän valon aikana ilmaisimelle saapuvien ajoneuvojen osuus. Mitä lähempänä
pysäytysviivaa tutkittava ilmaisin on, sitä tarkemmin osuus kuvaa myös pysäytysviivan
yli vihreällä ehtivien ajoneuvojen osuutta.
Kuvassa 41 on esitetty liittymän 28 pääsuuntien suorien kaistojen 70 m etäisyydellä
sijaitseville ilmaisimille vihreän valon aikana saapuvien ajoneuvojen osuus.
Aamuruuhkan aikaan ryhmän 1 ajoneuvoista 70–85 % saapuu 70 m ilmaisimille vihreän
aikana. Iltaruuhkan aikaan osuus laskee 25–45 %:iin. Muutoin osuus on 40–70 % välillä
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päiväsaikaan. Ryhmän 2 vihreän aikana 70 m ilmaisimille saapuu päiväsaikaan vain
noin 10–40 % ajoneuvoista.
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Kuva 41. Vihreän valon aikana 70 m ilmaisimelle saapuvat ajoneuvot 4.11.2015
liittymässä 28 (15 minuutin liukuva keskiarvo). D1-70 on keskustasta poispäin ja D2-70
keskustaan päin. Liittymä on erillisohjauksessa klo 23:00 – 6:30.

Pysäytysviivan pysähtymättä ylittävien ajoneuvojen osuus saadaan tarkemmin, kun
laskennassa otetaan huomioon ilmaisimen etäisyys pysäytysviivasta ja keskimääräinen
ajonopeus. Siten voidaan laskea, ehtiikö ilmaisimelle tuleva ajoneuvo saman vihreän
aikana pysäytysviivan yli. Kajaanintien nopeusrajoitus on 50 km/h. Ajoneuvojen
oletettiin ajavan keskimäärin 10 km/h hitaammin kuin nopeusrajoitus eli 40 km/h.
Tällöin 70 metrin matka vie 11,1 sekuntia. Kun viive otetaan huomioon, saadaan
liittymässä 28 suuremmat osuudet vihreän aikana läpäisevät osuudet kuin ilman viivettä.
(kuva 42)
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Kuva 42. Vihreän valon aikana pysäytysviivan ylittävät ajoneuvot 4.11.2015 liittymässä
28 (15 minuutin liukuva keskiarvo). Laskettu 70 m ilmaisimille saapuvien ajoneuvojen
perusteella olettaen niiden ajonopeudeksi 40 km/h. D1-70 on keskustasta poispäin ja
D2-70 keskustaan päin. Liittymä on erillisohjauksessa klo 23:00 – 6:30.
3.4.13 Vihreän loppuminen kesken
Vihreän loppuminen kesken tarkoittaa sitä, että kaikki kaistan ajoneuvot eivät päässeet
vihreän aikana liittymästä läpi. Sitä voidaan tutkia havainnoimalla läsnäoloilmaisimen
varaustilaa punaisen valon alussa. Mikäli läsnäoloilmaisin on varattuna punaisen valon
alussa, on vihreä valo todennäköisesti loppunut kesken. Konfliktiryhmien vihreiden
kesken loppumisia vertaamalla voisi päätellä, tarvitseeko jokin ryhmä enemmän vihreää
suhteessa toiseen.
4.11.2015 maastokäynnin videolta tutkittiin kierroittain, läpäisevätkö kaikki kaistan
ajoneuvot liittymän vihreän aikana. Tutkitut kaistat olivat liittymän 28 ryhmän R2
oikealle kääntymiskaista sekä ryhmän R5 suora ja oikealle kääntymiskaista. Tutkittu
ajanjakso ryhmälle R2 oli klo 15:03–16:18 kierrot (46 kiertoa) ja ryhmälle R5 klo
15:03–16:31 kierrot (52 kiertoa, joista yhdessä R5 ei toteutunut). R2 oikealle
kääntymiskaistalla vihreä loppui kesken 83 % tutkituista kierroista. R5 suoralle vastaava
prosenttiosuus oli 86 % ja R1 vasemmalle kääntymiskaistalle 37 %.
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Vastaavilta ajanjaksoilta tutkittiin vihreän loppumista kesken TFG:n datan perusteella.
Ehdoksi vihreän loppumiselle kesken asetettiin, että läsnäoloilmaisin on varattuna 5
sekunnin sisällä punaisen alkamisesta. Ajoneuvot voivat ajaa hyvinkin hitaasti
havaitessaan punaisen tai keltaisen valon vaihtuneen, joten 5 sekunnin ehto on
perusteltu. Lyhyemmällä ehtoajalla jäisi sellaisia vihreän kesken loppumisia
havaitsematta, joissa ajoneuvo hidastaa valon vaihtuessa.
TFG:n

datan

perusteella

R2

oikealle

kääntymiskaistan

ja

R5

vasemmalle

kääntymiskaistan vihreä loppui täsmälleen samoissa kierroissa kuin maastokäynnin
havaintojenkin perusteella. Myös R5 suoran kaistan vihreän loppuminen oli yhtä kiertoa
lukuunottamatta

sama

kuin

maastokäynnin

perusteella.

Kyseisessä

kierrossa

maastokäynnin havaintojen perusteella vihreä loppui kesken, mutta ei TFG:n datan
perusteella.
Kuvassa 43 on esitetty tunneittain tutkittujen kaistojen osuuden kierroista, joissa vihreä
on loppunut kesken.
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Kuva 43. Vihreän loppuminen kesken liittymässä 28 4.11.2015 prosenttiosuutena
kierroista tunneittain.
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Vihreän loppumista täpärästi kesken voidaan arvioida tutkimalla, tuleeko keltaisen
valon aikana läsnäoloilmaisimelle ilmaisuita. Mikäli läsnäoloilmaisin varautuu keltaisen
valon aikana, on vihreä loppunut kun ajoneuvo on ollut hyvin lähellä pysäytysviivaa.

kierrot, joissa läsnäolo varautui keltaisen aikana
(kpl)
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Kuva 44. Läsnäoloilmaisimen varautuminen keltaisen aikana liittymässä 28
keskiviikkona 4.11.2015.
3.4.14 Turha vihreä aika
Turha vihreä aika voidaan määritellä vihreän ajaksi, jolloin kaistalla ei kulje ajoneuvoja.
Laskenta aloitetaan, kun on kulunut 2 sekuntia läsnäoloilmaisimen vapautumisesta
vihreän aikana. Jos läsnäoloilmaisin varautuu uudestaan vihreän aikana, keskeytetään
laskenta ja sitä jatketaan taas 2 sekunnin kuluttua vapautumisesta. 2 sekunnin
ajoneuvoväli vastaa ominaisvälityskykyä 1800 ajon./h, joka on lähellä useimpien
kaistatyyppien arvoa. Näin saadaan kaistakohtainen turha vihreä aika kiertoa kohden.
Kuvassa 45 on esitetty liittymän 28 turha vihreä aika ryhmittäin niin, että jokaisesta
ryhmästä on valittu lyhin aika jokaiselle hetkelle.
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turha vihreän aika (s)

50

40

30

20

10

4:20
5:38
6:04
6:26
7:05
7:49
8:38
9:20
10:01
10:41
11:21
12:02
12:42
13:22
14:05
14:45
15:30
16:20
17:06
17:46
18:26
19:06
19:46
20:26
21:07
21:40
22:15
22:52
23:18
23:43
0:10
0:56
1:40

0

aika
R1

R2

R3

R4

R5

Kuva 45. Turha vihreä aika ryhmittäin liittymässä 28 4.11.2015 (20 kierron keskiarvo,
lyhyin aika valittu ryhmän kaistoista).

3.4.15 Suureiden vertailu
Edellä lasketuista suureista merkittävimpiä verrattiin keskenään. Tarkoituksena oli
verrata niiden käyttäytymistä ja reagointia sekä käyttökelpoisuutta. (kuvat 46, 47 ja 48)
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vihreän loppuminen kesken

maksimijonopituus

kuormitusaste

Kuva 46. Datasta laskettu maksimijonopituus ja kuormitusaste liittymän 28 ryhmän R5
suoralla kaistalla 4.11.2015. Molemmat suureet on korjattu jonoutumiskorjauksella.
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Kuva 47. Datasta laskettu kuormitusaste ja maksimiodotusaika jonossa liittymän 28
ryhmän R5 suoralla kaistalla 4.11.2015. Molemmat suureet on korjattu
jonoutumiskorjauksella.
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Kuva 48. Datasta laskettu maksimijonopituus ja ohjausviive liittymän 28 ryhmän R5
suoralla kaistalla 4.11.2015. Molemmat suureet on korjattu jonoutumiskorjauksella.
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4 TULOSTEN TARKASTELU
4.1 Liikennetekniset suureet
4.1.1 Liikennemäärät
Liittymässä Oulu 28 ryhmän R2 ilmaisin D2-70-1 laski suurimmat ja siten
todennäköisesti

lähimpänä

todellisuutta

olevat

liikennemäärät

kaikkina

vuorokaudenaikoina. Sen liikennemäärä oli muita pienempi ainoastaan vikatilanteen
aikaan, kun se oli jatkuvasti varattuna. Ajosuunnassa pitkän ilmaisimen D2-110-1:n
laskemat liikennemäärät olivat suurimman osan ajasta hyvin lähellä D2-70-1:tä, mutta
ruuhkaisimpaan aikaan selvästi pienempiä. Se johtui jonon ulottumisesti ilmaisimen yli,
jolloin se ei välttämättä vapautunut peräkkäisten ajoneuvojen välissä ja siten laskenut
niitä. Vastaavat havainnot läsnäoloilmaisimen kanssa tehtiin myös ryhmän R1 oikealla
sekakaistalla. Sen sijaan sillä kaistalla kulkuilmaisimien liikennemäärät olivat koko
päivän yhtä suuria, koska molemmat kulkuilmaisimet olivat ajosuunnassa lyhyitä.
(kuvat 14 ja 15)
Tarkimmin liikennettä laskevat siis ilmaisimet, jotka ovat ajosuunnassa lyhyitä.
Ajosuunnassa pitkät ilmaisimet voivat laskea peräkkäiset ajoneuvot yhtenä ajoneuvona,
mikäli ne ajavat lähellä toisiaan. Sen takia läsnäoloilmaisimet tai muut ajosuunnassa
pitkät ilmaisimet eivät sovi liikennelaskentaan.
Kääntyvät ajoneuvot saadaan laskettua eroteltuna suoraan ajavista, mikäli kaistoilla on
silmukkailmaisimet kääntymiskaistan alkamisen jälkeen. Laskentaan tuleekin siksi
käyttää mahdollisen kääntymiskaistan alkamisen jälkeen olevaa kulkuilmaisinta.
4.1.2 Välityskyky
Teoreettinen ominaisvälityskyky vastasi melko hyvin laskettua välityskykyä. Kun ei
ollut väistettävää suojatietä, se oli 91–110 % sisällä suhteessa laskettuun välityskykyyn.
Epävarmuutta teoreettisen ominaisvälityskyvyn määrittämisessä aiheuttaa väistettävän
suojatien vaikutuksen arviointi. Lisäksi suojatien käyttäjien määrä vaihtelee, joten
ominaisvälityskykykin vaihtelee liikennetilanteen mukaan. Suojatietä väistävien
ryhmien

teoreettinen

ominaisvälityskyky

välityskyvystä. (taulukko 9)

oli

105–144

%

sisällä

lasketusta
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Monien liikenneteknisten suureiden laskennassa ominaisvälityskyky on olennainen
tekijä. Suojatien käyttäjien määrää ei tule yliarvioida, koska se aliarvioisi
ominaisvälityskyvyn arvon ja aiheuttaisi suurta virhettä liikenneteknisten suureiden
laskentaan, kun suojatien käyttäjiä on vähemmän. Sen vuoksi liikenneteknisten
suureiden laskennassa käytettiin suojatietä väistävillä kaistoilla jonkin verran laskettua
suurempia ominaisvälityskyvyn arvoja, jotka olivat Niittymäen & Pursulan (1997) ja
kappaleessa 5.3 määritettyjen suositusarvojen mukaisia. (taulukko 10)
Ominaisvälityskykyyn vaikuttavat myös olosuhteet, kuten lumi- ja vesisade sekä tien
liukkaus. Niitä ei kuitenkaan ole helppoa ottaa huomioon, koska se vaatisi luotettavaa ja
paikallista tietoa kelistä. Virheellinen tieto johtaisi ominaisvälityskyvyn aliarvioimiseen
ja suuriin virheisiin laskennassa.
4.1.3 Ilmaisimen varausaste
Läsnäoloilmaisimen varaus vaihtelee voimakkaasti klo 6:30–22:00 eli aina kun
liikennettä on edes vähän. Kulkuilmaisimen varausasteesta sen sijaan erottuvat
paremmin päivän ruuhkaiset hetket välillä 14:40 – 17:00. Siten kulkuilmaisimen
varausaste kuvaa paremmin liikenteen ruuhkaisuutta kuin läsnäoloilmaisimen
varausaste. Sen sijaan läsnäoloilmaisimen varausasteesta erottuu paremmin se, onko
kaistalla ylipäätään liikennettä. (kuva 16)
Kulkuilmaisimen varausasteesta voi melko hyvin päätellä, onko jono ulottunut tutkitun
minuutin aikana ilmaisimen yli vai ei. Kaistalla D2-70-1 varausasteväleillä 19,6–43,5 %
jonopituutta ei voinut varmasti päätellä. Varausaste suurenee tai pienenee kuitenkin
voimakkaasti jonon kasvaessa tai pienentyessä yli kulkuilmaisimen, joten varausaste ei
ole yleensä kauaa tällä välillä. Siksi esimerkiksi välin alku- ja loppupisteiden keskiarvoa
(31,5 %) voisi käyttää jonon pituuden tunnistamiseen melko hyvällä tarkkuudella. Sen
sijaan kaistalle D5-60-2 jonopituuden päättely oli kaikilla varausasteen arvoilla
mahdollista. Aina, kun varausaste oli alle 32,0 %, jono ei ulottunut ilmaisimelle koko
aikana. Kun taas varausaste oli yli 37,4 %, jono oli koko ajan yli ilmaisimen. Näiden
väliin jäävällä alueella jono oli osan ajasta yli ilmaisimen. (taulukot 11 ja 12, kuvat 18
ja 17)
Jonon tunnistus toimii luotettavammin ilmaisimelle D5-60-2 kuin ilmaisimella D2-70-1,
koska kaista jonoutuu reilusti ja jono pysyy kaistalla melko kauan. Osa ilmaisimella D2-
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70-1 tapahtuvista jonoutumisista yli ilmaisimen on lyhytaikaisia. Lisäksi ajoneuvot
joutuvat väistämään jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, mikä aiheuttaa satunnaisia
hidastumisia jonon etenemiseen.
4.1.4 Ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika
Mikäli kulkuilmaisimella havaitaan pitkä yhtäjaksoinen varaus, voidaan päätellä, että
sen yli ulottuu seisova ajoneuvojono. Kulkuilmaisin on kuitenkin tien pituussuunnassa
melko lyhyt, joten se voi jäädä ajoneuvojonossa ajoneuvojen väliin, eikä siten havaitse
aina seisovaa jonoa. Keskiviikkona 4.11.2015 ilmaisimien D5-60-2, D4-50 ja D2-70-1
pitkät varausajat ovat enimmäkseen iltaruuhkan aikaan, mutta pisimmät havaitut jonot
eivät erityisesti erottuneet. Pisin yksittäinen kulkuilmaisimen varausaika ilmaisimelle
oli 36 s. Muut pitkät varausajat olivat alle 22 s. (kuvat 19 ja 20)
Kulkuilmaisimen pitkät yhtäjaksoiset varaukset ovat osittain sattumanvaraisia, koska
mikään ajoneuvo ei välttämättä ole jonossa ilmaisimen päällä tai ajoneuvot voivat
liikkua punaisen aikanakin. Sen vuoksi niistä ei voi kovin suurella varmuudella päätellä
jonotilannetta. Jonotilannetta kuvaa paremmin ilmaisimen varausaste.
4.1.5 Jonopituus
TFG:n datasta lasketut korjaamattomat minimi- ja maksimijonopituudet olivat hyvin
lähellä maastossa havaittuja jonopituuksia, kun jono ei yltänyt kulkuilmaisimen yli. Kun
jono ylitti kulkuilmaisimen, maksimijonopituus ei kasvanut enää suuremmaksi ja
minimijonopituus alkoi vaihdella nollan ja maksimijonopituuden välillä. (kuvat 21 ja
22)
Jonopituutta pitää korjata, kun jonopituus ylittää käytetyn kulkuilmaisimen. Tätä
tapahtui tutkituilla kaistoilla (R2 oikea ja R5 suora) lähinnä iltaruuhkan aikaan.
Ryhmän R5 suoralle kaistalle datasta laskettu ja korjattu maksimijonopituus vastaa
kokonaisuudessaan hyvin todellisuutta ja antaa oikean suuruusluokan jonopituuden
huiput

lähelle

oikeaa

aikaa.

Korjaamaton

jonopituus

aliarvioi

jonohuiput

moninkertaisesti. (kuva 23)
Ryhmän R2 datasta laskettu ja korjattu jonopituus ei vastannut havaittua yhtä hyvin
kuin ryhmän R5 suoran kaistan. Kuitenkin korjattu jonopituus oli korjaamatonta selvästi
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parempi ja tarkastelujakson jonopituuden huippujen suuruusluokka oli lähellä oikeaa.
Suurimman huipun ajoitus oli kuitenkin 9 minuuttia myöhässä. Se johtui siitä, että
jonon ulottumista yli ilmaisimen ei tunnistettu oikein. Todellisuudessa jono ei
lyhentynyt lyhyemmäksi kuin ilmaisimen etäisyys pääopastimelta, mutta lyhentyminen
tunnistettiin virheellisesti datasta. Ilmaisimen varausaste laski 20 %:iin, kun jonon
tunnistusraja oli 30 %. Pääosin datasta laskettu jonopituus antaa kuitenkin melko hyvin
todellisuutta vastaavan kuvan jonopituudesta. (kuva 24)
Pienempien jonopituuden huippujen kohdalla datasta laskettu jonopituus oli paikoitellen
kaukana havaitusta. Esimerkiksi 15:57 havaittu huippu (17 ajoneuvoa) on datasta
lasketussa jonopituudessa 1 minuutin myöhemmin, mutta 42 % liian suurena. Se ei
kuitenkaan ole suurempi kuin suurimmat 15 minuutin sisällä havaitut ja datasta lasketut
huiput, joten se ei vääristä käsitystä aikajakson suurimmasta jonopituudesta. (kuva 24)
Suurempi ero havaitun ja datasta lasketun jonopituuden välillä ryhmälle R2 johtunee
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väistämisestä. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä tulee eri
kierroissa eri määriä, mikä vaikuttaa ajoneuvojen purkautumiseen jonosta. Toinen
jonopituuden laskemista hankaloittava seikka on suuresti vaihteleva ajoneuvojen
saapuminen jonoon pääasiassa työmatkaliikenteen vuoksi Peltolan suunnasta.
Jonokertymä ei ota huomioon nopeita muutoksia liikennetilanteessa jonon ulottuessa
ilmaisimen yli. Jono myös liikkui ja tiivistyi hitaasti, kun kuljettajat näkivät jo kaukaa
valon olevan punainen.
Ajoneuvoja lisättiin jonoon jonon ulottuessa ilmaisimen yli vain vihreän vaihtumiseen
saakka, mikä oli toisin kuin Liu et al. (2009) mukaan. Tästä yksinkertaistuksesta
huolimatta jonopituus ei näytä olevan aliarvioitu havaittuun jonoon verrattuna.
Laskentaa voidaan keventää tekemällä se esimerkiksi 10 sekunnin aikajaksojen
summadatoille sen sijaan, että sitä tehtäisiin jokaisen datarivin jälkeen. Haittapuolena
tässä on maksimijonopituuden aliarvioiminen, koska jono voi ehtiä osittain purkautua
laskenta-ajanjakson aikana. 10 sekunnin summilla ero on kuitenkin pieni.
Kuvissa 25, 26 ja 27 ja taulukossa 14 on esitetty ryhmän R4 vasemmalle
kääntymiskaista, R5 suoran kaistan ja R2 oikealle kääntymiskaistan datasta laskettujen
ja havaittujen minuuttikohtaisten maksimijonopituuksien korrelaatiot.
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Ryhmän R4 vasemmalle kääntymiskaistan datasta lasketun maksimijonopituus korreloi
hyvin havaitun kanssa. Hyvyysluku R2 oli 0,91. Kyseisen kaistan maksimijonopituutta
ei tarvinnut korjata jonokertymällä, koska jono ei juurikaan ulottunut ilmaisimen yli.
(kuva 25 ja taulukko 14)
Ryhmän R5 suoran kaistan vastaava hyvyysluku R2 oli 0,80. Myös sillä kaistalla datasta
laskettu jonopituus korreloi hyvin havaitun jonopituuden kanssa. Kuvasta 26 erottuu
yksi piste, joka on kaukana muista pisteistä. Se on aiheutunut tilanteesta, jossa jono on
nopeasti purkautunut, mutta ilmaisimen varausaste on laskenut alle 30 % vasta
seuraavalla minuutilla. Jono on siis tunnistettu purkautuneeksi minuutti todellista
myöhemmin ja laskenta on saavuttanut havaitun jonon minuutin myöhässä. Virhe ei ole
vakava, koska se korjautuu nopeasti. Sen voisi korjata jälkikäteen siirtämällä jonon
purkautuminen minuuttia aikaisemmaksi kuin ilmaisimen varausasteen mukaan
havaitaan. Reaaliajassa korjausta ei kuitenkaan voi tehdä. Korjauksen jälkeen (2 kpl
havaintojaksolla) hyvyysluku R2 oli 0,87. (kuva 26 ja taulukko 14)
Ryhmän R2 oikean kaistan, jossa on väistettävä suojatie, datasta lasketun ja havaitun
maksimijonopituuden korrelaation hyvyysluku R2 oli 0,36. Se oli matala, koska
suurimman jonon purkautuminen tunnistettiin väärin ja väistettävä suojatie aiheuttaa
epävarmuutta ominaisvälityskykyyn. Myös tällä kaistalla jonon purkautuminen
havaittiin yleensä 1 minuutti liian myöhään, josta aiheutui kaukana muista pisteistä
olevia pisteitä kuvaan 27. Jonon purkautumisen aikaistaminen yhdellä minuutilla nosti
hyvyysluvun R2 0,42:een. (kuva 27 ja taulukko 14)
Maksimijonopituuden laskenta toimii ja korreloi hyvin havaitun jonopituuden kanssa,
kun jono ei ulotu ilmaisimen yli. Se toimii myös silloin hyvin, kun kaistalla ei ole muuta
väistettävää liikennettä. Väistettävä suojatie aiheuttaa epävarmuutta.
Herkkyystarkastelussa havaittiin, että ryhmän R5 suoralle kaistalle ominaisvälityskyvyn
muuttaminen 100 ajon./h (5 % muutos) suuntaan tai toiseen ei olennaisesti muuttanut
maksimijonopituuslaskentaa.
ominaisvälityskyvyllä

oli

Muutos
+13

%

suurimpaan
ja

jonopituuteen

suuremmalla

-11

%.

pienemmällä
Alkuperäinen

ominaisvälityskyvyn arvo 1940 ajon./h antoi kokonaisuudessaan lähimpänä havaittua
maksimijonopituutta olevia tuloksia. (kuva 28)
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Sen sijaan ryhmän R2 oikealle kaistalle vaikutus oli suuri, kun ominaisvälityskykyä
muutettiin

100

ajon./h

(7

%)

suuremmaksi

ja

pienemmäksi.

Etenkin

ominaisvälityskyvyn pienentäminen vaikutti huomattavasti maksimijonopituuteen. Klo
15:40 alkaen pienennetyllä ominaisvälityskyvyn arvolla saatiin noin kaksinkertainen
jonopituus verrattuna alkuperäiseen arvoon. Suurentamisen vaikutus oli pääosin
pienempi lukuunottamatta suurinta jonohuippua. Kokonaisuudessaan alkuperäinen ja
suurennettu

ominaisvälityskyky

antoivat

likimäärin

yhtä

lähellä

havaittua

maksimijonopituutta olevia tuloksia. (kuva 29)
Ominaisvälityskyvyn herkkyys maksimijonopituuteen on pieni silloin, kun jono on
lyhyt. Herkkyys kasvaa jonon kasvaessa. Lisäksi herkkyys on suurempi, jos kaistalla
täytyy väistää suojatietä. Ominaisvälityskyvyn aliarvioiminen oli tällöin enemmän
virhettä aiheuttavaa kuin sen yliarvioiminen.
Liittymässä KI03LV 60 m ilmaisimen (jonokertymällä korjattu jonopituus) ja 120 m
ilmaisimen

datasta

lasketut

minuuttikohtaiset

maksimijonopituudet

vastasivat

aamuruuhkan aikaan melko hyvin toisiaan. Niiden välisen korrelaation hyvyysluku R2
oli 0,80. Joissakin jonotilanteissa syntyi kuitenkin isojakin eroja. Erot johtuivat lähinnä
lyhyiden jonotilanteiden tunnistamisen vaikeudesta ilmaisimen varausasteen perusteella.
Osa 120 m ilmaisimen laskemista pidemmistä jonoista voi johtua siitä, että se laskee
jonoon myös sellaisia ajoneuvoja, jotka eivät välttämättä saavuta jonon päätä vihreän
valon palaessa vaan saavat jatkaa matkaa hidastamatta merkittävästi. (kuva 30)
Sama havainto tehtiin 245 m ilmaisimella, jonka datasta lasketut maksimijonopituudet
olivat vielä 120 m ilmaisimenkin jonopituutta suurempia. Tämä oli siitä huolimatta,
ettei jono ulottunut 120 m ilmaisimen yli ja siten haitannut jonopituuslaskentaa. 60 m
ilmaisimen ja 245 m ilmaisimen datasta lasketut maksimijonopituudet poikkesivat
huipuissa enemmän toisistaan. Niiden välisen korrelaation hyvyysluku R2 oli 0,53.
(kuva 30)
Vuorokauden pisin jono havaittiin klo 7.40. Sen datasta laskettu pituus oli kaikilla
ilmaisimilla hyvin lähellä toisiaan. 60 m ilmaisimen korjaamaton arvo oli kaukana
muista, mutta korjattu lähellä. Korjaamatonta 60 m jonopituutta lukuunottamatta kaikki
jonopituudet olivat 19 % sisällä toisistaan verrattuna 245 m ilmaisimen jonopituuteen.
(taulukko 15)
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Liittymän KI03LV jonopituusanalyysin perusteella 60–120 m etäisyydellä olevilta
ilmaisimilta laskettu jonopituus vastaa toisiaan. Yli 200 m etäisyydellä sijaitsevat
ilmaisimet laskevat jonoon myös sellaisia ajoneuvoja, jotka eivät todellisuudessa
saavuta jonon päätä vaan voivat jatkaa hidastamatta merkittävästi. Toisaalta
pidemmässä jonotilanteessa yli 200 m ilmaisin laskisi todennäköisesti jonopituuden
tarkemmin kuin lähempänä olevat, koska vasta paljon pidempi jono ulottuu sen yli kuin
lähempien ilmaisimien.
4.1.6 Maksimiodotusaika jonossa
Laskettu maksimiodotusaika jonossa (10 kierron keskiarvo vihreän pituudesta) kasvaa
kuvan 31 jälkimmäisessä pitkässä jonotilanteessa yli 4 kierron, koska konfliktiryhmillä
on ollut edellisissä kierroissa joukkoliikenne-etuuksia ja ryhmän R5 vihreä aika on siten
ollut tavallista lyhyempi. Jono purkautuu kuitenkin nopeammin kuin neljässä kierrossa,
koska ryhmälle R5 tulee bussi, joka pyytää joukkoliikenne-etuutta. Keskiarvoistamaton,
saman kierron vihreän pituutta käyttävä odotusaika kasvaa yli 7 kierron.
Keskiarvoistamaton arvo ei ennusta jonon todellista lyhenemistä yhtä hyvin kuin
keskiarvoistettu,

koska

se

vaihtelee

voimakkaasti

joukkoliikenne-

ja

hälytysajoneuvoetuuksien vuoksi.
Ensimmäisen pitkän jonotilanteen aikana maksimiodotusaika jonossa kasvoi 3 kiertoon,
mutta tippui nopeasti, kun hälytysajoneuvo sai etuuden ja tyhjensi kaistan.
Maksimiodotusaika jonossa kuvaa hyvin tienkäyttäjän kokemaa hetkellistä tilannetta. Se
ottaa huomioon kaistan vihreän pituuden ja jonon purkautumisen kiertoa kohden. Siten
se kuvaa liikenteen sujuvuutta paremmin kuin pelkkä jonopituus. Esimerkiksi
sivusuunnalla yhden kierron aikana voi päästä vain 5 ajoneuvoa liittymästä läpi, kun
taas pääsuunnalla 20. Siten pääsuunnan saman pituinen jono purkautuu neljä kertaa
nopeammin kuin sivusuunnan.
4.1.7 Kuormitusaste
Kuormitusaste on yleensä laskettu 15 tai 60 minuutin jaksolle. Sitä lyhyemmillä
laskentajaksoilla kaistan jonoutuessa kysyntäliikennemäärää ei saada ilmaisimilla
laskettua, koska jonon vuoksi kaikki ajoneuvot eivät pääse ilmaisimelle asti
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laskentajakson aikana. Myöskään 15 minuutin jaksolla kysyntäliikennemäärää ei aina
saada laskettua, mutta virhe on pienempi.
Jonoutumisen huomioivalla korjauksella kuormitusaste voidaan laskea myös lyhyille,
esimerkiksi 5 minuutin laskentajaksoille (kuva 32). Lyhyillä laskentajaksoilla
ajoneuvon saapumishetki jonoon korostuu, vaikka se olisi jonossa kauankin.
Ajoneuvojen vaikutus kuormitusasteeseen siis katoaa jonoon saapumisen jälkeen. Siten
jono voi olla pitkäkin, eikä se vaikuta suoraan kuormitusasteeseen. Tästä syystä
lyhyiden laskentajaksojen kuormitusasteet eivät anna täysin realistista kuvaa
liikennetilanteesta.
15 minuutin laskentajaksolle jonoutumisen huomioiva korjaus antaa järkevän näköisiä
tuloksia. Ajoneuvon saapumishetki ei korostu liikaa, koska se voi sijoittua mihin
tahansa kohtaan 15 minuutin jaksoa vaikuttamatta kuormitusasteeseen. Kuormitusaste
on ryhmän R5 suoralla kaistalla korkeimmillaan iltaruuhkassa 1,51. Korjaamaton
kuormitusaste olisi samalla hetkellä 1,04. Jonon purkautumisvaiheessa korjattu
kuormitusaste on matalampi kuin korjaamaton. Se johtuu siitä, että lisätyt ajoneuvot
vähennetään laskennasta silloin, jotta niitä ei laskettaisi kahteen kertaan. (kuva 33)
Kuormitusaste

tulee

laskentajaksojen

laskea

tarpeeksi

kuormitusasteet

pitkälle

ulottuvat

laskentajaksolla.

yleensä

60

jonotilanteen

minuutin
yli,

eli

kysyntäliikennemäärä ei vääristy jonoutumisesta. 15 minuutin kuormitusastetta
kannattaa jo korjata jonokertymällä. Sitä lyhyempien jaksojen kuormitusastetta ei
kannata laskea, koska sellaista ei edes käytetä mitoittavana liikennemääränä (Tiehallinto
2005, 7D-3–4).
4.1.8 Ohjausviive
Ohjausviiveen laskenta vaatii paljon eri tietoja liittymästä. Laskentaa yksinkertaistettiin
HCM 2000:ssa esitetystä, jotta se olisi helpompi laajentaa suureen joukkoon
liikennevaloliittymiä. Yksinkertaistus ei vaikuttanut olennaisesti laskentatuloksiin,
koska sen aiheuttama virhe oli muutaman sekunnin luokkaa ja osa sitä oli vain
ruuhkatilanteessa ja osa vain hiljaisemman liikenteen aikaan. Lisäksi virhe ei juurikaan
näy edes ohjausviiveen perusteella määritetystä palvelutasosta. Lähes kaikki
palvelutasoluokat sisältävät 10…20 s kokoisen ohjausviivevälin, joten muutaman
sekunnin virhe ohjausviiveessä ei todennäköisesti vaikuta palvelutasoon.
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Ohjausviive laskettiin jonokertymällä korjaamattoman kuormitusasteen perusteella,
koska korjattua ei ollut laskettu kuin yhdelle kaistalle. Pääsuunnan ryhmän R2 oikealle
kääntymiskaistan ohjausviive on suurimman osan päivästä 10–20 sekunnin välillä.
Ryhmän R5 vasemmalle kääntymiskaistan ja suoran kaistan ohjausviive on suurimman
osan päivästä 25–35 s. Ero selittyy ryhmien saamalla vihreällä ajalla. Ryhmä R2 saa
huomattavasti enemmän vihreää aikaa kuin ryhmä R5. Siten ryhmän R5 ajoneuvot
joutuvat keskimäärin odottamaan kauemmin vihreää valoa kuin ryhmän R2.
Aamuruuhkan aikaan ohjausviiveen nousevat hieman. Iltaruuhkan aikaan ne nousevat
huomattavasti. R2 oikean kaista ohjausviive on tällöin suurimmillaan 67 s ja R5 suoran
kaistan 78 s. R5 vasemmalle kääntymiskaistan ohjausviive ei kasva merkittävästi. (kuva
34)
Koko liittymän ohjausviiveen liikennemäärällä painotettu keskiarvo oli suurimman osan
päivästä noin 20 sekuntia. Aamuruuhkan aikaan se nousi 42 sekuntiin ja iltaruuhkan
aikaan 41 sekuntiin. (kuva 36)
15 minuutin laskentajaksolla ohjausviiveen korjaaminen jonokertymällä kasvattaa
ohjausviivettä ruuhkahuipuissa huomattavan paljon, mutta ei vaikuta kuin muutamaan
15 minuutin jaksoon. Ryhmän R5 suoralla kaistalla se kasvattaisi ohjausviivettä 78:sta
280 sekuntiin (kuva 35). Korjaus siis kannattaa tehdä 15 minuutin laskentajaksoilla.
Muutoin osa laskentajakson kysyntäliikennemäärästä lasketaan vasta seuraavalle
jaksolle eikä huippu nouse todellista vastaavaksi. Tunnin laskentajaksoilla korjausta ei
tarvitse, koska silloin jono ei yleensä ulotu seuraavaan laskentajaksoon ja siten vääristä
kysyntäliikennemäärää.
4.1.9 Palvelutaso
Palvelutaso määritetään ohjausviiveen perusteella. Se on oikeastaan ohjausviivettäkin
tärkeämpi liittymän yleistä toimivuutta kuvaava suure, koska se on helposti
ymmärrettävissä selkeän asteikkoluokituksen ansiosta.
Ryhmän R2 oikealle kääntymiskaistan, jossa on väistettävä suojatie, palvelutaso oli
suurimman osan päivästä luokissa B–C. Aamuruuhkan aikaan se oli luokassa D ja
iltaruuhkan luokassa F. Ryhmän R5 vasemmalle kääntymiskaistan ja suoran kaistan
palvelutaso oli melkein koko päivän ajan D-luokassa. Aamu- ja iltaruuhkassa sen
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vasemmalle kääntymiskaistan palvelutaso tippui luokkaan E. Suoran kaistan palvelutaso
puolestaan tippui iltaruuhkassa luokkaan F. (kuva 37)
Koko liittymän palvelutaso oli suurimman osan päivästä luokassa C. Aamu- ja
iltaruuhkan aikaan palvelutaso laski luokkaan E. (kuva 38)
Ohjausviiveen korjaaminen jonokertymällä ei olisi vaikuttanut juurikaan ryhmän R5
suoran kaistan palvelutasoon. Se olisi muuttunut ainoastaan yhden 15 minuutin jakson
osalta luokasta E luokkaan F, vaikka muutos heikoimmalla 15 minuutin jaksolla oli
ohjausviiveessä huomattava. F luokka sisältää kaikki yli 60 sekunnin ohjausviiveet,
joten suurikaan kasvu ohjausviiveessä ei näy palvelutasoasteikolla. Jos kaikilla liittymän
kaistoilla olisi korjannut ohjausviivettä jonokertymällä, olisi koko liittymän palvelutaso
ollut todennäköisesti luokassa F aamu- ja iltaruuhkan aikaan.
Mikäli palvelutaso lasketaan 15 minuutin jaksoille, kannattaa käyttää jonokertymällä
korjattua ohjausviivettä. Tunnin laskentajaksoilla se ei ole tarpeen.
4.1.10 Maksimiodotusaika pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä
Ryhmän R3 maksimiodotusaika pysäytysviivalla vaihtelee pääosan päivästä puolen
minuutin ja minuutin välillä. Pääsuunnan vasemmalle kääntymisryhmälle tällaiset
odotusajat ovat tavallisia. Odotusaika on välillä yli 90 s, vaikka liittymän kiertoaika on
suurimmillaan 90 s. Tämä johtuu joukkoliikenteen ja hälytysajoneuvojen etuuksista ja
niistä palautumisesta normaaliin tilaan. Suurimmillaan odotusaika on 2 min 17 s. Suure
kuvaa hyvin tienkäyttäjän kokemaa odotustilannetta. (kuva 39)
Minuuttipohjaisuuden sijaan maksimiodotusaikaa pysäytysviivalla olisi järkevämpää
laskea kiertopohjaisesti. Tällöin jokaiseen laskentajaksoon tulisi yksi kierto eikä
vaihtelevaa määrää, kuten minuuttipohjaisesti. Toisaalta kiertoaika on pitkien
hälytysajoneuvoetuuksienkin

aikana

alle

5

minuuttia,

joten

5

minuutin

tarkastelujaksoihin sisältyy aina vähintään yksi kierto
4.1.11 Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana
1,5 sekunnin viive punaisen alkamisesta antaa vähiten virheellisiä havaintoja.
Ylimääräisiä havaintoja ei tällöin tullut lainkaan, mutta 5 havaintoa puuttui. Mitä
pienempi viive on, sitä enemmän tulee ylimääräisiä havaintoja, mutta toisaalta
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puuttuvien havaintojen määrä vähenee. Kaikki ylimääräiset havainnot näkyivät
maastokäynnin videolla tilanteina, joissa ajoneuvon keula oli juuri ehtinyt
pysäytysviivan yli ennen punaisen vaihtumista. Ilman hidastettua tarkastelua videolta
moni niistä olisi näyttänyt pääopastimen ohitukselta punaisen aikana. (taulukko 16)
Kaistakohtaisesti tarkasteltaessa R5 suoralle kaistalle lähimpänä havaintomääriä olivat
0,5 s ja 1,0 s. Paras tulos olisi saatu jostain näiden viiveiden väliltä. R5 oikealle kaistalle
paras viive oli 1,5 s ja R2 oikealle kaistalle 1,0 s. Nämä tulokset tukevat sitä, että
suuremmilla ajonopeuksilla tulisi käyttää pienempää viivettä ja pienemmillä suurempaa.
Molemmilla kääntymiskaistoilla pidempi viive antoi paremman tuloksen.
4.1.12 Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot
Ajoneuvojen ajoajan pysäytysviivalle huomioon ottaminen muuttaa kuvaajaa melko
paljon, joten se on syytä ottaa huomioon. Liittymässä 28 ryhmän R1 (ilmaisimet D1-70)
vihreällä läpäisevä osuus kasvaa selvästi. (kuvat 41 ja 42)
Kun ajoaika pysäytysviivalle otetaan huomion, keskustasta poispäin suuntautuva
liikenne läpäisee liittymän pysähtymättä selvästi suuremmalla osuudella kuin
keskustaan päin. Liittymän suunnitelmadokumentaation mukaan keskustasta poispäin
suuntautuva liikenne saakin enemmän vihreää. Kuvasta 42 erottuu myös selvästi
iltaruuhkan aika, jolloin ryhmä R1 saa suunnitelmadokumentaation mukaan suhteessa
vähemmän vihreää kuin muissa ohjelmissa. Erillisohjauksen käyttöaikana vihreällä
läpäisyosuudet vaihtelevat voimakkaasti, koska erillisohjauksen käyttöaikana liikennettä
on hyvin vähän. (kuva 42)
Mitä lähempänä pysäytysviivaa tutkittava ilmaisin on, sitä tarkemmin osuus kuvaa
myös pysäytysviivan yli vihreällä ehtivien ajoneuvojen osuutta. Tällöin pysäytysviivalle
ajamisen arvioinnin virhe on pienempi.
Vihreällä

liittymän

läpäisevien

ajoneuvojen

osuus

on

tärkeä

tutkittaessa

yhteenkytkennän toimivuutta.
4.1.13 Vihreän loppuminen kesken
Vihreän loppuminen kesken (kuva 43) ja vihreän loppuminen täpärästi kesken (kuva 44)
ovat hyvin samankaltaisia liittymässä 28 esitetyillä kaistoilla. Ruuhkatilanteessa
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useimmat vihreän loppumiset kesken ovat myös täpäriä kesken loppumisia. Ruuhkaaikojen ulkopuolella vihreän täpärästi kesken loppumiset voivat johtua esimerkiksi liian
lyhyistä ilmaisinpidennysajoista, jolloin ajoneuvo ei ehdi vihreän aikana pysäytysviivan
yli.
Vihreän loppumiseen kesken kannattaa yhdistää tieto jonopituudesta hetkellä, jolla se
havaittiin.
TFG:stä saatavaa opastinryhmän tilaa voisi suoraan käyttää vihreän loppumiseen
kesken, jos ryhmä menee vihreäksi vain omasta pyynnöstä. Mikäli opastinryhmän tila
on ”RED_REQUEST C” välittömästi tilan ”MINIMUM_RED A” jälkeen, on ryhmän
vihreä loppunut vaikka ryhmällä on pyyntö. Koska pyyntö voi olla kiinteä, ei pelkästään
tällä perusteella voi päätellä vihreän liian aikaista loppumista.
4.1.14 Turha vihreä aika
Liittymässä 28 pääsuunnat R1 ja R2 on yhteenkytketty, joten niillä on enemmän turhaa
vihreää aikaa kuin muilla. Iltaruuhkan aikaan klo 15:30–16:30 kaikki ryhmien R2, R4 ja
R5 vihreä aika on hyödyllistä, eli käyttämätöntä kapasiteettia ei ole. Samaan aikaan
ryhmällä R1 noin 8–17 s ja ryhmällä R3 3–6 s turhaa vihreää aikaa. Niiden vihreitä
aikoja lyhentämällä saattaisi olla mahdollista parantaa muiden ryhmien toimivuutta.
(kuva 45)
Ryhmäkohtaisessa tarkastelussa valitaan kaistojen ajoista kullakin kierrolla se, joka on
lyhin. Näin voidaan tarkastella, onko jollakin ryhmällä ylimääräistä, käyttämätöntä
kapasiteettia. Ylimääräisen ajan voisi siirtää muilla ryhmille, jolloin koko liittymän
kapasiteetti tulisi paremmin käytetyksi.
4.1.15 Suureiden vertailu
Ryhmän R5 suoran kaistan suureiden vertailu osoitti eroja niiden käyttäytymisessä.
Kuormitusaste kasvaa suureksi, kun jonopituus lähtee kasvuun. Kun taas jonopituus
laskee, kuormitusaste on matala. Siihen ei siis vaikuta jonon pituus, vaan muutokset
jonon pituudessa. Kuormitusaste ei siis ota huomioon ajoneuvojen odottamista jonossa,
vaan ainoastaan jonoon saapumishetken. (kuva 46)
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Maksimiodotusaika jonossa ottaa huomioon hetkellisen maksimijonopituuden ja
edelliseen 10 kiertoon perustuvan kaistan purkautumiskapasiteetin. Sen voi laskea
järkevästi

jokaiselle minuutille toisin kuin kuormituasteen.

Siksi

se kuvaa

kuormitusastetta paremmin kaistan hetkellistä tilannetta. Se siis kuvaa jonon viimeisen
ajoneuvon kuljettajan kokemaa tilannetta ja vihreän ajan riittävyyttä kierroittain.
Esimerkiksi klo 15:30–15:45 15 minuutin jaksolla maksimiodotusaika jonossa kasvoi
0,6:sta 4,0 kiertoon ja kuormitusaste oli 1,51. Seuraavalla 15 minuutin jaksolla
maksimiodotusaika jonossa laski 4,0:sta 0,1 kiertoon ja kuormitusaste oli 0,42. Jonon
ollessa pisimmillään olisi tarvittu 4 kertaa enemmän vihreää aikaa kuin oli saatavilla,
jotta kaikki ajoneuvot olisivat päässeet yhden vihreän aikana liittymän läpi. (kuva 47)
Kuormitusaste vaikuttaa voimakkaasti ohjausviiveeseen, joten kuormitusasteeseen
vaikuttavat havainnot pätevät pitkälti myös siihen. Ohjausviive kasvaa jonon kasvun
aikana ja pienenee, kun jono purkautuu. (kuva 48)
Vihreän loppuminen kesken sijoittui hetkiin, jolloin jonopituuskin kasvoi. Suurin osa
vihreän loppumisista kesken oli iltaruuhkan aikaan, mutta niitä oli satunnaisesti myös
muulloin päivällä.

4.2 Tietokannan kuvaus
Liikennevaloliittymät lähettävät dataa TFG-rajapinnan kautta keskitettyyn laskentaan,
jossa raakadatasta lasketut liikennetekniset suureet tallennetaan tietokantaan (kuva 49).
Raakadatasta lasketaan taulukossa 17 esitetyt suureet esitetyin laskentajaksoin ja
kohteittain. Lasketut suureet tallennetaan tietokantaan. Raakadataa ei säilötä. Lisäksi
automaattisesti haetuille aamu- ja iltahuipputunneille lasketaan kaikki taulukon 17
suureet tunnin laskentajaksolle.
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liikennevalokoje
keskitetty suureiden
laskenta ja tallennus
tietokantaan

liikennevalokoje

suureiden välittäminen
käyttäjille

liikennevalokoje
Kuva 49. Datavirta ja suureiden laskenta.
Taulukko 17. Tietokantaan tallennettavat liikennetekniset suureet.
suure
liikennemäärä

laskentajakso
1 min
kierroittain
aamuhuipputunti
iltahuipputunti
vuorokausiliikenne

ohjausviive
(jonokertymällä
korjattu)

15 min

palvelutaso
(jonokertymällä
korjattu)

15 min

jonopituus (maksimi ja
minimi)

1 min

maksimiodotusaika
jonossa (kiertoa)
kuormitusaste
(jonokertymällä
korjattu)

1 min
kierroittain
15 min

maksimiodotusaika
pysäytysviivalla tai
suojatien pyynnöstä

1 min
kierroittain

ilmaisimen varausaste

1 min
kierroittain

laskentakohde
kaistat (etäisimmät
kulkuilmaisimet,
joiden kohdalla
mahdolliset
kääntymiskaistat ovat
jo alkaneet)
kaistat (etäisimmät
kulkuilmaisimet,
joiden kohdalla
mahdolliset
kääntymiskaistat ovat
jo alkaneet)
kaistat (etäisimmät
kulkuilmaisimet,
joiden kohdalla
mahdolliset
kääntymiskaistat ovat
jo alkaneet)
kaistat (etäisimmät
kulkuilmaisimet)
kaistat (etäisimmät
kulkuilmaisimet)
kaistat (etäisimmät
kulkuilmaisimet,
joiden kohdalla
mahdolliset
kääntymiskaistat ovat
jo alkaneet)
kaistat
(läsnäoloilmaisimet)
kevyen liikenteen
ilmaisimet (myös
kiinteä pyyntö) ja
ryhmät
kaistat (ilmaisimet)

lisätietoa
aamuhuipputunti (klo
6–12) ja
iltahuipputunti (klo
12–18) haetaan
automaattisesti
minuutin tarkkuudella

lasketaan jatkuvasti,
mutta vain
minuuttikohtaiset
arvot tallennetaan

jonopituutta laskevilta
kulkuilmaisimilta
lasketaan lisäksi
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ilmaisimen
yhtäjaksoinen
varausaika
poistuminen
läsnäoloilmaisimelta
punaisen aikana

1 min
kierroittain

kaistat (ilmaisimet)

1 min
kierroittain

kaistat
(läsnäoloilmaisimet)

poistuminen
läsnäoloilmaisimelta
keltaisen aikana

1 min
kierroittain

kaistat
(läsnäoloilmaisimet)

vihreän loppuminen
täpärästi kesken
(läsnäoloilmaisimen
varautuminen keltaisen
aikana)

1 min
kierroittain

kaistat
(läsnäoloilmaisimet)

vihreän loppuminen
kesken

kierroittain

kaistat
(läsnäoloilmaisimet)

vihreän kesto

kierroittain
1 min
kierroittain
1 min
kierroittain
1 min
kierroittain
1 min

ryhmät

tehollisen vihreän kesto

kierroittain
1 min

ryhmät

vihreän aikana
saapuminen
(huomioidaan ajoaika
pysäytysviivalle)

1h
kierroittain

turha vihreä aika

kierroittain

keskimääräinen
ajonopeus
(ilmaisinpareilta)
joukkoliikenne-,
hälytysajoneuvo- ja
muut etuudet

1 min

yhteenkytketyt kaistat
(etäisimmät
kulkuilmaisimet,
joiden kohdalla
mahdolliset
kääntymiskaistat ovat
jo alkaneet)
kaistat
(läsnäoloilmaisimet)
kaistat (ilmaisinparit)

1 min
kierroittain

etuusryhmät tai
etuusilmaisimet

vihreän alkamisten
lukumäärä
keltaisen kesto
punaisen kesto

jonotilanteiden
pituudet, eli yli 30 %
varausasteen (2 min
liukuva keskiarvo)
kestot
pisimmät minuutti/
kiertokohtaiset
varausajat
tallennetaan myös
punaisen kesto ennen
läsnäoloilmaisimen
vapautumista
tallennetaan myös
keltaisen kesto ennen
läsnäoloilmaisimen
vapautumista
tallennetaan myös
keltaisen kesto ennen
läsnäoloilmaisimen
varautumista ja
jonopituus vihreän
loppumishetkellä
tallennetaan myös
jonopituus vihreän
loppumishetkellä

ryhmät
ryhmät
ryhmät

lisäksi tallennetaan
punaisen vaihtuminen
välittömästi
minimipunaisen
jälkeen
punakeltaiseksi (turha
punainen)
sis. vihreän ajan ja
puolet keltaisesta
ajasta
saman ryhmän kaistat
erikseen ja
keskiarvona

etuuksien kestot ja
toteutumismäärät
minuuteittain ja
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kierroittain
suojateiden
1 min
painonappien ilmaisujen kierroittain
määrä
kiertoaika
kierroittain

painonapit
ensimmäisen ryhmän
vihreän alusta vihreän
alkuun

4.2.1 Tarvittavat tiedot liittymistä
Seuraavaksi esitetyt tiedot tarvitaan seurantajärjestelmään liikennevaloliittymistä,
ilmaisimista ja ryhmistä, jotta suureet lasketaan oikein ja tieto voidaan esittää selkeästi.
Liikennevaloliittymät:


liittymän keskipisteen koordinaatit (mikäli liikennetieto halutaan kartalle)

Ilmaisimet:


mihin ryhmään ja kaistaan kuuluu



etäisyys pysäytysviivasta (myös läsnäoloilmaisin tunnistetaan tämän perusteella)



monenko kaistan yli oleva ilmaisin tien poikkisuunnassa



kaistatyyppi


suora, sekakaista, kääntyvä, kääntyvä ja paljon jalankulkijoita, ym.



erityistapauksissa manuaalisesti syötettävä ominaisvälityskyky, muutoin
ominaisvälityskyky kaistatyypin mukaan



ilmaisintyyppi (silmukka, tutka ym.)



käytetäänkö ilmaisinta kaistan liikennetietojen laskentaan (jokaiselta kaistalta
yksi ilmaisin tätä varten, mieluiten etäisin joka ei laske kääntymiskaistan
liikennettä)



tulosuunnan paikka- tai suuntatieto (mikäli liikennetieto halutaan kartalle)

Ryhmät:


ryhmän tyyppi:


ajoneuvoryhmä



kaksiaukkoinen nuolivaloryhmä
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kevyen liikenteen ryhmä



apuryhmä



etuusryhmä



muu ryhmä

yhteenkytkentäjaksoon kuuluminen (mikäli yhteenkytkentäjaksot halutaan
esittää)



ryhmän konfliktiryhmät (mikäli vertailua konfliktiryhmien suureiden välillä
halutaan tehdä)

4.2.2 Virheiden hallinta
Virheellisen datan hallinta:


Virheellinen data hylätään



Puuttuva data jää aukkona tietokantaan eikä kyseiseltä ajalta tehdä laskentoja.
Aukot eivät saa vaikuttaa esimerkiksi vuorokausiarvojen ja keskiarvojen
laskentaan. Lisäksi käyttäjä saa tiedon puuttuvasta datasta.



Mikäli liikennevaloliittymässä havaitaan ilmaisinvika, hylätään vian ajalta
kaikki sen laskema data. Ilmaisinvika-aika yhtäjaksoiselle pitkälle ilmaisulle
liikennevaloliittymissä on yleensä 10 minuuttia. Ilmaisin on todettava vialliseksi
myös silloin, jos se on yhtäjaksoisesti varattu koko vihreän ja keltaisen valon
ajan.

4.3 Käyttöliittymän kuvaus
Perusnäkymä

käyttöliittymässä

on

karttanäkymä.

Kartalla

esitetään

liikennevaloliittymät, koko liittymän palvelutaso katseluhetkellä ja tieto mahdollisista
hälytyksistä. Hälytykset esitetään myös omassa listassaan erillään karttanäkymästä.
Käyttöliittymässä on oltava lisäksi sellainen peruskatselutoiminto, jolla voi katsoa mitä
tahansa liittymän lasketuista suureista samassa näkymässä aika-asteikolla halutulta
ajanjaksolta. Virheelliseen dataan perustuvat suureet esitetään eri värillä kuin ehjään
perustuvat.
Järjestelmä sisältää ennakkoon määritettyjä automaattisia seurantoja, jotka aiheuttavat
hälytyksiä käyttöliittymään (taulukko 18). Kaikki hälytysrajat tulee olla säädettäviä

86
liittymäkohtaisesti ja kaikkiin liittymiin kerralla. Liittymä- tai ryhmäkohtaisesti
esitetään myös tieto siitä, miten pitkä aika edellisestä hälytyksestä on. Ilmaisinviat eivät
aiheuta hälytyksiä tässä järjestelmässä, koska niiden hälytykset on jo hoidettu muuta
kautta. Muutenkin ilmaisinvian ja muiden havaittujen vikojen aikana data merkitään
vialliseksi eikä käytetä laskentoihin.
Yhteenkytkentäjaksoilta esitetään liittymät ja niiden yhteenkytketyt ryhmät samassa
kuvassa. Liittymät ovat kuvassa samassa järjestyksessä kuin maastossakin ja ryhmiltä
esitetään valittu suure. Erityisen kiinnostava suure yhteenkytkentäjaksoille on vihreän
aikana saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot.
Taulukko 18. Käyttöliittymässä esitettävät suureet ja hälytykset. Kaikki esitetyt
numeroarvot säädettävinä parametreina.
käyttöliittymässä esitettävä suure
liikennemäärä






Ohjausviive (15 min, jonokertymällä
korjattu)
Palvelutaso (15 min, jonokertymällä
korjattu)
maksimiodotusaika pysäytysviivalla
tai suojatien pyynnöstä





ilmaisimen varausaste
ilmaisimen yhtäjaksoinen varausaika
jonopituus (maksimi ja minimi)



maksimiodotusaika jonossa (kiertoa)



kuormitusaste (15 min, jonokertymällä
korjattu)




poistuminen läsnäoloilmaisimelta
punaisen aikana
poistuminen läsnäoloilmaisimelta



hälytykset
kaistan liikennemäärä romahtaa (esim. 5
minuutin liikennemäärä laskee 90 %
viidessä minuutissa, liikennemäärä ennen
romahdusta yli 20 ajon. / 5 min)
ryhmän vuorokausiliikennemäärän muutos
30 % suuremmaksi tai pienemmäksi (5
viimeisen viikon keskiarvo samalta
viikonpäivältä) verrattuna 12 kk
historiatietoon samalta viikonpäivältä
liikennemäärä saman kaistan eri
kulkuilmaisimilla poikkeaa toisistaan yli 20
% (kääntymiskaistat huomioidaan)
Kaistan palvelutaso luokassa F vähintään
120 min
maksimiodotusaika pysäytysviivalla ylittää
3 min
suojatien maksimiodotusaika pyynnöstä
ylittää 3 min

minuuttikohtainen maksimijonopituus
ylittää 30 ajoneuvoa 60 minuutin ajan
minuuttikohtainen maksimiodotusaika
jonossa ylittää 3 kiertoa 60 minuutin ajan
kuormitusaste yli 0,9 vähintään 60 min
voidaan ottaa huomioon myös viereisten
liittymien vaikutus: jos myös viereisissä
liittymissä korkea kuormitusaste, ei
hälytystä
punaista päin ajaa samalla ryhmällä yli 20
ajoneuvoa tunnissa
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keltaisen aikana
vihreän loppuminen kesken
vihreän loppuminen täpärästi kesken
(läsnäoloilmaisimen varautuminen
keltaisen aikana)
vihreän kesto (kierrot)
keltaisen kesto (kierrot)
punaisen kesto (kierrot)
vihreän aikana saapuvat ja liittymän
läpäisevät ajoneuvot (huomioidaan
ajoaika pysäytysviivalle)

turha vihreä aika
keskimääräinen ajonopeus
(ilmaisinpareilta)
joukkoliikenne-, hälytysajoneuvo- ja
muut etuudet (toteutumismäärät ja
kestot)
suojateiden painonappien ilmaisujen
määrä
kiertoaika



30 peräkkäisessä kierrossa (tai esim. 90
%:ssa peräkkäisestä 30 kierrosta)



alle 3/5 s vihreä, yli 120 s vihreä



punainen vaihtuu välittömästi
minimipunaisen jälkeen punakeltaiseksi
(turha punainen)
yhteenkytkentäryhmien valvonta: klo 7–18
välillä tunnin saapumisprosentti ryhmälle
(5 viimeisen viikon keskiarvo samalta
viikonpäivältä) on 20 % vähemmän
verrattuna 12 kk historiatietoon samalta
viikonpäivältä








30 minuutin keskimääräinen ajonopeus
alittaa 10 km/h
joukkoliikenne-etuuden kesto ylittää 120 s
hälytysajoneuvoetuuden kesto ylittää 200 s
ryhmäkohtainen ilmaisumäärä (5 viimeisen
viikon keskiarvo samalta viikonpäivältä) on
30 % vähemmän verrattuna 12 kk
historiatietoon samalta viikonpäivältä
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
5.1 Tutkimuskysymykset
Työssä löydettiin vastauksia johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin:
1.

Olennaisten liikenneteknisten tunnuslukujen laskenta TFG-rajapinnan datasta
onnistui melko hyvin. Niiden laskentaan löydettiin keinoja, jotka osoittautuivat
toimiviksi. Keinot, tulokset ja niiden tarkastelu on esitetty edellisissä kappaleissa.

2.

Rajapinnasta lasketut tunnusluvut vastasivat todellista liikennetilannetta melko
hyvin. Maksimijonopituus vastasi maastossa havaittua jonopituutta hyvin, kun
kaistalla ei ollut väistettävää suojatietä. Kun väistettävä suojatie oli, jonopituus ei
vastannut yhtä hyvin todellista, mutta oli kuitenkin enimmäkseen oikeassa
suuruusluokassa. Syynä tähän oli suojatien käyttäjien aiheuttamat ennakoimattomat
vaikutukset ominaisvälityskykyyn. Läsnäoloilmaisimen vapautuminen punaisen
aikana ja vihreän loppuminen kesken vastasivat hyvin todellista tilannetta.
Kuormitusaste ja ohjausviive vaikuttivat realistisilta ja kasvoivat loogisesti, kun
todellinen jonopituus kasvoi.

3.

Hetkellistä liikennevalojen liikenneteknistä toimivuutta kuvaavat parhaiten
maksimijonopituus ja maksimiodotusaika jonossa. Niiden avulla saa helposti
yleiskuvan kaistan tai ryhmän liikenneteknisestä toimivuudesta. 15 minuutin ja sitä
pidempien jaksojen liikennetilannetta kuvaavat parhaiten kuormitusaste tai
ohjausviiveestä johdettu palvelutaso.

4.

Liikennevalojen liikenneteknisen seurannan käyttöliittymää on kuvattu kappaleessa
4.3.

5.

Liikennevaloliittymien liikenneteknistä toimivuutta voidaan parantaa rajapinnan
datasta laskettujen tunnuslukujen avulla jatkuvan ja monipuolisen seurannan
ansiosta. Siten toimivuusongelmat havaitaan nopeammin ja kattavammin kuin
aikaisemmin. Ennakkoon asetetuista virheellisen toiminnan tai liikenteellisesti
huonon toimivuuden tilanteista on mahdollista saada automaattihälytys. Ilman
liikenneteknistä

seurantajärjestelmää

niistä

ei

saisi

tietoa

muuten

kuin
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käyttäjäpalautteena

tai

seuraamalla

liikennettä

oikeaan

aikaan

kohteessa.

Seurantajärjestelmällä voidaan havaita myös satunnaiset ja harvoin toistuvat
häiriötilanteet.
Esimerkiksi havaittaessa jollakin kaistalla toistuvasti pitkä jonopituus ja suuri
kuormitusaste, voidaan kaistan kapasiteettia nostaa lisäämällä sen vihreää aikaa.
Turha vihreä aika -tunnusluvusta voidaan tarkistaa, miltä ryhmältä vihreää aikaa
voisi vähentää. Kun muutos liikennevalojen ohjelmointiin on tehty, voidaan sen
vaikutukset tarkistaa vertaamalla jonopituuksia ja kuormitusasteita edeltäneeseen
tilanteeseen.

Yhteenkytketyissä

liittymissä

ylläpidon

mahdollisuudet

ovat

rajallisempia kuin erillisohjatuissa liittymissä.
6.

Tienkäyttäjän

kannalta

olennaisimpia

tunnuslukuja

ovat

jonopituuteen

ja

odotusaikaan liittyvät tunnusluvut. Ne kuvaavat parhaiten tienkäyttäjän kokemaa
tilannetta ja ovat helposti ymmärrettäviä. Esimerkiksi ohjausviiveen avulla
voitaisiin laskea muutoksia matka-aikaan liikennetilanteen vuoksi, jos reitti kulkee
liikennevaloliittymän läpi. Näin navigointiohjelmisto voisi tehdä parempia
ehdotuksia nopeimmasta reitistä.

5.2 Liikenneteknisen seurannan käyttö ja merkitys
Liikennevalojen liikennetekninen seuranta kuuluu tienpitäjän tehtäviin. Tällä hetkellä
liikennetekninen seuranta on perustunut palautteisiin ja hankkeiden yhteydessä tehtyihin
toimivuusselvityksiin.
liikennemäärä-

ja

Lisäksi

liikennevaloliittymistä

vikatietoja.

on

Liikennemäärätietoja

saatu

on

automaattisesti

käytetty

liikenteen

sujuvuustietojen laskentaan tienkäyttäjää varten. Lisäksi liikennemäärien perusteella on
voitu simuloida liittymien toimivuutta. Simulointiohjelmistolla saadut tulokset ovat
perustuneet

pidemmän

jakson,

esimerkiksi

15

minuutin

liikennemääriin.

Simulointiohjelmisto ei siis ota huomioon hetkellistä tilannetta eikä todellisia
laskentajakson sisäisiä tapahtumia. (kappale 2.1)
TFG-rajapinnan dataan perustuvalla seurantajärjestelmällä voidaan parantaa seurannan
tasoa

ja

tehdä

ylläpidosta

järjestelmällisempää.

Sen

myötä

liikennevalojen

toimivuudesta ja liikennetilanteesta voidaan saada hetkelliseen tilanteeseen perustuvaa
tarkkaa ja jatkuvaa tietoa. Seuranta on automaattista ja liikennetekniset suureet
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tallennetaan mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Lisäksi seurantajärjestelmässä
on automaattisia hälytyksiä tilanteille, joihin pitää reagoida.
TFG-rajapinnasta saadun monipuolisen tiedon perusteella liikennevalojen toimintaa
voidaan säätää paremmaksi ja säätöjen vaikutukset voidaan havaita helposti.
Yhteenkytketyissä liittymissä ajoituksen muutosmahdollisuudet ovat rajallisempia kuin
erillisohjatuissa liittymissä. Jos toimintaa ei voida enää parantaa pelkillä ohjelmallisilla
muutoksilla, kyseeseen voivat tulla fyysiset liikennejärjestelyiden parantamiskeinot.
Näitä ovat mm. kaistojen pidentäminen, niiden lukumäärän lisääminen tai esimerkiksi
eritasoliittymäjärjestelyt.
Liikenneteknistä seurantaa voidaan käyttää myös liikennevalojen rakentamisen ja
huollon laadunvarmistukseen. Seurannasta voidaan havaita esimerkiksi huonosti
toimivia tai väärin kytkettyjä ilmaisimia (kappale 3.1.2).
Seuraavassa

on

esitetty

mitä

erilaiset

havainnot

suureissa

tarkoittavat

ja

vaikuttamiskeinot tilanteisiin.
5.2.1 Liikennemäärät
Mikäli liikennemäärissä havaitaan pysyvä muutos, tulee liikennevalojen ajoitus säätää
vastaamaan uutta tilannetta. Pysyvä muutos voi aiheutua esimerkiksi muutoksista
liikenneverkossa tai maankäytössä.
Liikennemäärän äkillinen romahtaminen voi johtua onnettomuudesta tai muusta
yllättävästi liikennehäiriöstä.
Erot saman kaistan eri ilmaisimien liikennemäärissä johtuvat todennäköisesti
ilmaisinviasta tai väärinkytkennästä. Tällöin kytkennät tulee tarkistaa tai mahdollisesti
vioittunut ilmaisin korjata.
5.2.2 Jonopituus
Jos kaistalla on pitkä jono pitkän aikaa, se kertoo kaistan kapasiteetin loppumisesta
kesken. Jos tilanne on toistuva, voisi siihen vaikuttaa lisäämällä kaistan ryhmälle
vihreää aikaa. Se heikentää muiden ryhmien toimintaa, joten muiden ryhmien toimivuus
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tulee ensin tarkistaa. Yhteenkytketyillä ryhmillä pitää ottaa huomioon myös vihreä
aalto.
5.2.3 Maksimiodotusaika jonossa
Maksimiodotusaika jonossa kuvaa kuinka monta kiertoa jonon viimeinen ajoneuvo
joutuu odottamaan jonossa, jos edellisten kiertojen vihreät ajat toistuvat. Pitkä
odotusaika jonossa voi aiheuttaa enemmän punaista päin ajamista ja vaaratilanteita. Jos
jollakin ryhmällä on toistuvasti pitkä maksimiodotusaika jonossa, voidaan asiaan
puuttua vastaavasti kuin pitkään jonopituuteen.
5.2.4 Kuormitusaste
Jos kuormitusaste ylittää yhden, ei kaistan kapasiteetti riitä välittämään kaikkea sille
tulevaa liikennettä. Kuormitusaste lasketaan 15 minuutin tai sitä pidemmille jaksoille,
joten hyvin lyhyen ajan kapasiteetin ylitykset eivät näy siinä. Jos kuormitusaste on
toistuvasti ja pitkään korkea, voidaan ryhmän vihreää aikaa pyrkiä kasvattamaan.
5.2.5 Ohjausviive ja palvelutaso
Ohjausviive kuvaa keskimääräistä liikennevalo-ohjauksesta ja sen väistämissäännöistä
ajoneuvolle aiheutunutta viivettä. Jos viive kasvaa, se kertoo kaistan ruuhkautumisesta.
Myös pitkä kiertoaika ja ryhmän lyhyt vihreä aika kasvattavat ohjausviivettä. Pitkään
ohjausviiveeseen voi vaikuttaa vastaavasti kuin korkeaan kuormitusasteeseen. Myös
mahdollinen kiertoajan lyhentäminen pienentää ohjausviivettä.
Palvelutaso on suoraan johdettu ohjausviiveestä, joten vastaavat asiat pätevät siihen. Se
kuvaa kuitenkin asteikkonsa ansiosta kaistan toimivuutta havainnollisemmin kuin
ohjausviive.
5.2.6 Maksimiodotusaika pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä
Jos maksimiodotusaika pysäytysviivalla ylittää kiertoajan, on kyseessä jonkinlainen
poikkeustilanne. Normaalisti pysäytysviivalla odottavan ajoneuvon tulisi saada vihreä
kierron aikana, jonka pituus voi olla korkeintaan 120 s. Mikäli jollain kaistalla havaitaan
liian pitkiä odotusaikoja pysäytysviivalla, tulee syy tutkia. Ne voivat johtua esimerkiksi
hälytysajoneuvo- tai joukkoliikenne-etuuksista tai toimintahäiriöstä. Jos syy on
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joukkoliikenne-etuus, voisi etuutta mahdollisesti säätää vähemmän muuta liikennettä
häiritseväksi.
5.2.7 Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana
Poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana viittaa punaista päin ajamiseen.
Mikäli poistumisia läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana havaitaan runsaasti, ajetaan
liittymässä todennäköisesti myös runsaasti päin punaista. Pitkät odotusajat voivat lisätä
sitä. Asiaan voi puuttua lisäämällä kaistan kapasiteettia ja poliisin liikennevalvonnalla.
5.2.8 Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot
Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot kuvaa yhteenkytkennän
toimivuutta. Suurella, yli 50 % läpäisyllä yhteenkytkentä toimii hyvin. Jos läpäisyosuus
on alhainen, voisi vihreää aaltoa yrittää parantaa. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista
tai se vaatisi toisen suunnan vihreän aallon heikentämistä.
Vihreällä saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot voi olla mielenkiintoinen tieto
myös erillisohjauksessa hiljaisen liikenteen aikaan. Silloin se kuvaa liittymän ohjauksen
ja ilmaisinjärjestelyiden kykyä havaita ajoneuvot ja vaihtaa kyseiselle ryhmälle vihreä
nopeasti.
5.2.9 Vihreän loppuminen kesken
Vihreän loppuminen kesken tarkoittaa, että kaikki kaistan ajoneuvot eivät pääse
liittymän läpi vihreän aikana. Vihreän loppuessa kesken tulee tutkia jonopituus.
Ruuhka-aikojen ulkopuolella erillisohjatussa liittymässä pääsuunnan vihreän kesken
loppumisia tulisi välttää etenkin, jos vihreä loppuu useammalta ajoneuvolta. Ruuhkaaikana

sitä

on

vaikea

välttää

heikentämättä

muiden

suuntien

toimivuutta.

Yhteenkytketyillä ryhmillä vihreän loppuminen kesken voi johtua vihreän aallon
katkeamisesta. Vihreää aaltoa voisi tällöin pyrkiä pidentämään.
Jos vihreä loppuu täpärästi kesken eli läsnäoloilmaisin varautuu keltaisen aikana
erillisohjatussa liittymässä, voi se johtua liian lyhyistä ilmaisimen vihreän
pidennysajoista. Jos sitä toistuu, voisi ilmaisinpidennyksiä pidentää. Vihreän
vaihtuminen keltaiseksi ajoneuvon ollessa lähellä pysäytysviivaa voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kun kuljettajan pitää nopeasti päättää pysähtymisestä tai jatkamisesta.
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5.2.10 Turha vihreä aika
Turha vihreä aika kuvaa ryhmän vihreää aikaa, jonka aikana sillä ei ole liikennettä.
Erillisohjauksessa sitä ei juurikaan tulisi olla, jos lepotilana käytetään lepopunaista.
Yhteenkytkennässä sitä tulee kiinteästä kiertoajasta johtuen väistämättä. Turha vihreä
aika lisää muiden ryhmien odotusaikaa. Se tulisi minimoida, jos se on mahdollista eikä
haittaa vihreää aaltoa. Yhteenkytkennässä ryhmän turhaa vihreää aikaa voi vähentää
lyhentämällä ryhmän vihreää, lisäämällä liikennetieto-ohjattua vihreää kiinteän tilalle
tai muuttamalla koko ryhmän toteutumaan vain, kun sillä on liikennettä.
Erillisohjauksessa turha vihreä aika voi johtua esimerkiksi ilmaisinviasta, jonka takia
ryhmä saa vihreän, vaikka sillä ei ole liikennettä.

5.3 Suositellut ominaisvälityskyvyn arvot
Liikenneteknisten

suureiden

laskentaa

varten

määritettiin

suositellut

ominaisvälityskyvyn arvot (taulukko 19) Niittymäen & Pursulan (1997) mukaan (kuva
4). Niiden määritysehdot pyrittiin tekemään niin yksinkertaisiksi, että määritys suurelle
joukolle

liikennevaloliittymiä

olisi

järkevää.

Väistettävä

suojatien

käyttäjien

tuntikohtainen määrä vaihtelee liikennetilanteen mukaan, joten sitä on vaikea arvioida.
Käytetyt väistettävän suojatien käyttäjämäärät pidettiin siksi kohtuullisina, jotta
ominaisvälityskyvyn arvot eivät tulisi liian pieniksi silloin, kun suojatien käyttäjiä on
vähemmän. Määrän yliarviointi johtaisi liikenneteknisissä laskennoissa siihen, että
tilanne arvioitaisiin paljon todellista huonommaksi. (taulukko 19)
Taulukko 19. Suositellut ominaisvälityskyvyn arvot eri kaistatyypeille.
väistettävä
väistettävä vastaantuleva
suojatie
liikenne
kaistan tyyppi (suunnan %-osuus)
(käyttäjää/h)
(ajon./h)
suora
ei
ei
suora ja vasen
ei
ei
suora, vasen ja oikea
suora ja oikea
ei
ei
vasen
ei
ei
oikea ja vasen
oikea
ei
ei
suora ja vasen (30 %) kyllä (100)
ei
suora, vasen ja oikea (30 %)
ei
suora ja oikea (30 %) kyllä (300)

ominaisvälityskyky
(ajon./h)
1940
1900
1850
1800
1750
1850
1750
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suora ja vasen (50 %)
suora, vasen ja oikea (50 %)
suora ja oikea (50 %)
vasen
oikea ja vasen
oikea
suora ja vasen (30 %)
suora, vasen (30 %) ja oikea
suora ja vasen (50 %)
suora, vasen (50 %) ja oikea
vasen
vasen ja oikea

kyllä (100)

ei

kyllä (300)

ei

kyllä (100)

ei

kyllä (300)
kyllä / ei
kyllä / ei
kyllä / ei
kyllä / ei
kyllä / ei
kyllä / ei

ei
kyllä (400)
kyllä (800)
kyllä (400)
kyllä (800)
kyllä (400)
kyllä (400)

1700
1550
1600
1400
1800
1600
1700
1400
1400
1000

5.4 Liikennevalojärjestelyiden kehittäminen seurantaa varten
Liikennevalojärjestelyiden pienimuotoisilla kehittämistoimilla voitaisiin parantaa
liikennevaloista saatavaa liikennetietoa.
Ominaisvälityskyky on yksi eniten liikenneteknisten suureiden laskentaan vaikuttava
asia. Nykyisillä tavanomaisilla liikennevalojärjestelyillä sitä ei voi luotettavasti laskea
liikennevaloista

saatavasta

liikennelaskentailmaisin,

datasta.

joka

laskisi

Jos
vain

pääopastimen
yhden

kaistan

jälkeen

olisi

liikenteen,

voisi

ominaisvälityskyvyn määrittää ruuhkatilanteessa. Hyödyllisimpiä tällaiset ilmaisimet
olisivat kaistoilla, joiden ominaisvälityskyvyn arviointi on vaikeaa. Tällaisia ovat
kääntyvät kaistat ja sekakaistat, joilla on väistettävä suojatie. Kaikille kaistoille tällaisia
ilmaisimia ei kannata asentaa kustannusten vuoksi. Samalla ilmaisimella voitaisiin
laskea luotettavammin muitakin suureita, mm. läsnäoloilmaisimelta punaisen aikana
poistuneiden

määrä

ja

jonosta

purkautuneiden

ajoneuvojen

lukumäärä.

Ominaisvälityskyvyn arviointia voisi parantaa myös suojatien käyttäjien määrän
laskennalla esimerkiksi tutkailmaisimella. Silloin ominaisvälityskykyä voitaisiin
muuttaa havaittujen käyttäjämäärien mukaan.
Pitkien jonopituuksien laskemista voitaisiin parantaa asentamalla ilmaisin etäämmälle.
Tästä olisi hyötyä sellaisilla kaistoilla, jotka jonoutuvat huomattavasti, mutta etäisin
kulkuilmaisin ei ole kovin kaukana.
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5.5 Mahdollisia
seurantaan

käyttösovelluksia

liikennevalojen

ohjaukseen

ja

TFG-rajapinnasta laskettuja suureita voisi soveltaa myös liikennevalojen ohjauksessa.
Esimerkiksi automaattinen ohjelmanvaihto voisi perustua kuormitusasteeseen. Silloin
ohjelmanvaihtoajankohdat riippuisivat siitä, milloin kuormitusaste nousisi tai laskisi
tietyn rajan yli. Sen ansiosta liikennevalojen ohjaus ei siirtyisi ruuhkaohjelmaan aina
ennalta määrättynä ajankohtana, vaan silloin kun liikennetilanne sitä oikeasti vaatii.
Jonopituustietoa voisi käyttää ruuhkanpurkutoiminnon toteuttamiseen. Jonopituuden
ylittäessä tietyn rajan ryhmälle annettaisiin esimerkiksi SYVARI-ohjelmointitavan
mukaisena etuutena ylimääräistä vihreää.
Jos liikennevaloliittymässä on liikenteenseurantakamera, voisivat kappaleessa 4.3
esitetyt hälytykset aiheuttaa kameran kääntymisen hälyttävän kaistan suuntaan ja kuvien
tai videon tallentamisen tilanteesta parantamistoimenpiteiden suunnittelun tueksi.
TFG-rajapinnan

datasta

voisi

viedä

tarvittavat

tiedot

simulointiohjelmiston

ymmärtämään muotoon. Siten Malon (2007) esittämän seurantaprosessin lähtötietojen
päivitystä voitaisiin automatisoida.

5.6 Jatkotutkimus
Erityisesti jonopituuden laskentaa tulee tutkia vielä lisää. Jonopituutta tulee laskea
maastossa useammassa kohteessa eri aikoihin ja verrata datasta laskettuun
jonopituuteen. Siten voidaan varmistua laskennan toimivuudesta myös muissa kohteissa
ja tarvittaessa tehdä muutoksia laskentaan tai sen parametreihin.
Tässä työssä tutkittiin pääasiassa yhteenkytkettyä liittymää (Oulu 28). Jatkossa myös
erillisohjatusta liittymästä tulisi tutkia niiden suureiden merkitystä, joihin liittymän
ohjaustapa vaikuttaa eniten. Ainakin liittymään saapumista ja sen läpäisemistä vihreän
valon aikana sekä turhaa vihreää aikaa tulisi tutkia lisää.
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6 YHTEENVETO
Tällä hetkellä liikennevalojen liikennetekninen seuranta perustuu liikennevalojen
omistajan ja hoitourakoitsijan satunnaisiin havaintoihin, käyttäjäpalautteisiin sekä eri
asiayhteyksissä tehtyihin toimivuusselvityksiin. Seuranta ei ole ollut erityisen
järjestelmällistä

eikä

automaattista.

Liikennevaloliittymien

liikenneteknisellä

seurannalla voidaan parantaa niiden liikenneteknistä ylläpitoa. Seurannan ansiosta
toimivuusongelmat havaitaan helpommin ja voidaan etsiä keinoja puuttua niihin.
Automaattiset hälytykset auttavat havaitsemaan myös harvinaisempia ongelmatilanteita.
Myös liikennevalojen ohjelmointeihin tehtävien muutoksien vaikutusta voidaan helposti
seurata.
TFG-rajapinnan datasta on mahdollista laskea monia erilaisia liikenneteknisiä suureita.
Tutkituista

suureista

parhaiten

hetkellistä

liikennetilannetta

kuvasivat

maksimijonopituus ja maksimiodotusaika jonossa, jotka antavat hyvän yleiskuvan
kaistan liikenneteknisestä toimivuudesta. Pidempien laskentajaksojen liikennetilannetta
kuvasivat parhaiten kuormitusaste tai ohjausviiveestä johdettu palvelutaso. Muita
rajapinnan datasta laskettavia suureita ovat liikennemäärä, maksimiodotusaika
pysäytysviivalla tai suojatien pyynnöstä, ilmaisimen varausaste ja yhtäjaksoinen
varausaika, minimijonopituus, poistuminen läsnäoloilmaisimelta punaisen tai keltaisen
aikana, vihreän loppuminen kesken tai täpärästi kesken, vihreän, keltaisen ja punaisen
kestot, vihreän aikana saapuvat ja liittymän läpäisevät ajoneuvot, turha vihreä aika,
keskimääräinen ajonopeus, liikennevaloetuuksien kestot, suojateiden painonappien
ilmaisut ja kiertoaika.
Tietokantaan tulee laskea ja tallentaa liikennetekniset edellä mainitut suureet jokaiselta
minuutilta, tunnilta tai kierrolta suureesta riippuen. Raakadataa ei tarvitse tallentaa. Kun
suureet on tallennettu valmiiksi laskettuina tietokantaan, on niitä nopea tutkia
käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä on oltava karttanäkymä, jossa näytetään kaikki
järjestelmän liikennevaloliittymät ja niiden palvelutaso. Lisäksi käyttöliittymässä on
hälytysnäkymä, jossa esitetään kaikki liikennetekniset hälytykset. Liittymistä voi
tarkastella kaikkia laskettuja suureita. Eri suureita on voitava esittää yhtä aikaa samassa
kuvaajassa aika-asteikolla.
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Liite 1. Esimerkki TFG:sta saatavasta opastinryhmien tilatiedosta liittymässä 28 22.5.2015.
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Liite 2. Ongelmat datassa

Taulukko 1. Tietojen järjestys raakadatassa. Oulun liikennevaloliittymä 28.
ryhmien opastimien valot (GRINT)
aika

tick ryhmien tilatieto
count (GRINT)

22.5.2015 3:20:12
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22.5.2015 3:20:12

10 HEBBBGGEBG

22.5.2015 3:20:12

20 HEBBBGGEBH
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Taulukko 2. Tietojen järjestys käsitellyssä datassa. Tiedot on järjestetty aikajärjestykseen ja
ryhmien tilatieto on muutettu kuvaamaan ryhmän opastimen valoa. Mustalla reunalla ympyröidyt
rivit vaihtoivat paikkaa.
ryhmien opastimien valot (GRINT)
ryhmien tilatieto

aika (GRINT)

2015-05-22 03:20:12,7 GEBBBGGEAG
2015-05-22 03:20:13,0 HEBBBGGEBG
2015-05-22 03:20:14,0 HEBBBGGEBH
2015-05-22 03:20:17,0 9EBBB11EB9
2015-05-22 03:20:17,0 0EBBB11EB1
2015-05-22 03:20:17,0 1EBBB11EB4
2015-05-22 03:20:17,2 0EBBB11EB1
2015-05-22 03:20:17,2 1EBBB11EB4
2015-05-22 03:20:18,0 10BBB11EB4
2015-05-22 03:20:18,2 10BBB11BB4
2015-05-22 03:20:18,7 10BBB11BB4
2015-05-22 03:20:19,0 11BBB11BB4
2015-05-22 03:20:19,4 11BBB11BB4
2015-05-22 03:20:20,2 11BBB11BB4
2015-05-22 03:20:21,2 11BBB11BB4
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Taulukko 3. Epäjohdonmukaisuutta ilmaisimien havainnoissa. Sininen tarkoittaa ilmaisimen
varausta ja valkoinen vapaana olemista.
aika
pe 22.5.2015
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