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1. JOHDANTO 

Suuret nopeudet tekevät moottoriteillä tapahtuvista onnettomuuksista tuhoisia. Onnetto-
muusriski on vielä korkeampi kohdissa, joissa on normaalista poikkeavia rakenteita tai 
liikenneteknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi tunnelit, raskas liikenne ja näkyvyyshaitat nosta-
vat onnettomuusriskiä ja onnettomuuden seurauksien vakavuutta. Myös erilaisista häiri-
öistä aiheutuva liikenteen jonoutuminen aiheuttaa ei-toivottuja tilanteita ja pitkällä aika-
välillä ympäristöllisiä sekä taloudellisia haittoja.  

Häiriötilanteiden nopea tunnistaminen lisää liikenteen sujuvuutta ja ehkäisee lisäonnetto-
muuksien syntymistä. Automaattisella häiriönhavaintojärjestelmällä (HHJ) pystytään 
seuraamaan liikennettä jatkuvasti ja reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Onnet-
tomuuden sattuessa muu liikenne voidaan esimerkiksi ohjata kiertotielle ja pelastushen-
kilöstö hälyttää paikalle välittömästi tilanteen jälkeen. Suomessa on lähivuosina testattu 
HHJ:iä uusissa tietunneleissa ja vuoden 2018 helmikuussa otetaan käyttöön maan ensim-
mäinen avo-osuudella oleva tutkapohjainen HHJ. Kyseinen järjestelmä rakennetaan 
osana liikenneviraston tilaamaa E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehanketta, jonka pää-
urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. 

Koska tutkajärjestelmä on Suomessa ensimmäinen lajissaan, on sen käyttöönotto ja tes-
taus tehtävä ilman referenssejä. Tutkien asennuksessa, säätämisessä sekä testauksessa on 
monta vaihetta, jotka ovat riippuvaisia ympäristön rakenteesta, joten jo hankkeen suun-
nitteluvaiheessa on ollut tärkeää yhteensovittaa kaikki osa-alueet HHJ:n kanssa. Työn ta-
voitteena on havainnoida testaus- ja käyttöönottoprosessiin liittyviä tekijöitä sekä tuoda 
esille kehitysehdotuksia tulevia hankkeita varten. Havaintoja tehdään työmaalla tutkien 
säätö- sekä testausvaiheen aikana ja samalla haastatellaan prosessissa mukana olevia ih-
misiä. 

Työssä on myös selvitetty häiriönhavaintojärjestelmien teoriaa. Toisessa luvussa tarkas-
tellaan, millaisia kohteita HHJ:n tulisi normaalisti havainnoida. Luvussa esitellään myös 
erilaisia häiriönhavaintotekniikoita sekä vertaillaan niiden ominaisuuksia. Kolmannessa 
luvussa perehdytään E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeen tutkajärjestelmään ja käydään 
läpi tilaajan vaatimusten perusteella tehty tutkien sijoittelu. Luvussa käsitellään myös tut-
kan toiminnan teoriaa ja esitellään järjestelmässä käytetyn Navtechin tutkan ominaisuuk-
sia. Luvun lopussa tarkastellaan myös järjestelmässä käytetyn ohjelmiston rakennetta. 
Neljännessä luvussa käydään läpi tutkien testaukseen ja käyttöönottoon vaikuttavia asi-
oita sekä esitellään käytetyt testausmenetelmät. Yhteenvedossa kootaan yhteen tehdyt ha-
vainnot ja pohditaan kehitysideoita tulevaisuutta varten. 
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2. LIIKENTEEN HÄIRIÖNHAVAINTOJÄRJESTEL-
MÄT 

Häiriönhavaintojärjestelmän tärkein tehtävä on kerätä jatkuvaa tietoa liikenteen sujuvuu-
desta ja havaita poikkeamat nopeasti. Järjestelmän keräämää dataa prosessoidaan reaa-
liajassa ja hälytyksiä generoidaan ennalta määritettyjen parametrien mukaisesti. Hälytyk-
siin reagointi on järjestelmäkohtaista, ja usein automaattisten toimenpiteiden aloittami-
seen tarvitaan operaattorin hyväksyntä. Operaattori voi olla paikallinen, kuten tunnelin 
valvomon päivystäjä, tai suurempaa kokonaisuutta etänä valvova henkilö. 

2.1 Havainnoitavat kohteet 

Normaalista poikkeavia tilanteita liikenteessä ovat esimerkiksi onnettomuudet, liikenteen 
jonoutuminen sekä väärään suuntaan kulkeva ajoneuvo. HHJ:n tulisi pystyä erottelemaan 
luotettavasti erilaiset poikkeamatilanteet ja toimimaan häiriötilanteissa ennalta määritel-
tyjen vaatimusten mukaisesti. Tavallisesti tämä tarkoittaa ilmoitusta järjestelmän operaat-
torille ja mahdollista ehdotusta jonkin sekvenssin aloittamisesta. Esimerkiksi tunnelissa 
tapahtuneen onnettomuuden jälkeen järjestelmä voi ehdottaa operaattorille tunnelin sul-
kusekvenssiä. 

Tärkeitä havaintokohteita ovat 

 pysähtynyt ajoneuvo 
 väärään suuntaan ajava ajoneuvo 
 hidas ajoneuvo 
 tielle kuulumaton esine 
 jalankulkija 
 jonoutuminen ja muut useamman kohteen kattavat havainnot. 

Pysähtyneet sekä väärään suuntaan ajavat ajoneuvot ovat suuria riskejä ympäristöstä riip-
pumatta, minkä takia ne tulisi havaita mahdollisimman nopeasti. Erityisesti tunnelin ka-
pealle pientareelle pysähtynyt ajoneuvo ja siitä mahdollisesti jalkautuva kuljettaja aiheut-
tavat välittömän onnettomuusriskin. Hitaasti liikkuvan ajoneuvon tunnistus on myös tär-
keää erityisesti moottoritiellä, koska nopeuserot ovat suuria ja jarrutusmatkat pitkiä. Hi-
taan ajoneuvon havaitsemisen jälkeen operaattori voi myös valmistautua jo pysähtyneen 
ajoneuvon aiheuttamiin toimenpiteisiin. 

Turvallisuuden kannalta olisi myös hyvä, että HHJ pystyisi havaitsemaan tielle kuulu-
mattomia esineitä ja muita autoa pienempiä kohteita. Erilaisia HHJ:iä vertailtaessa koh-
teen koon havaitseminen sekä sen paikantaminen väylällä ovat hyviä paremmuuskritee-
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rejä, mutta myös edistävät havaintoalueen turvallisuutta. Esimerkiksi Ruotsissa Tukhol-
man alueen tunneleissa HHJ:n on tarkoitus tunnistaa muun muassa tielle pudonneita ta-
varoita sekä väärässä paikassa olevia jalankulkijoita (Navtech 2011), mikä ei kaikilla ha-
vaintotekniikoilla ole edes mahdollista.  

Taloudellisesti tärkeillä teillä, kuten myös keskeisillä valtateillä, jonoutumisen havain-
nointi on tarpeellinen HHJ:n ominaisuus. Ainoastaan hitaan ajoneuvon havaitseminen ei 
riitä, vaan myös jatkuvan kokonaistilanteen havainnoinnin tulee onnistua. Tämäkin toi-
minto rajaa käytössä olevien havaintotekniikoiden määrää. 

2.2 Järjestelmien havaintotekniikat 

Ajoneuvojen havaitsemiseen on moderneissa järjestelmissä käytetty erilaisia fysikaalisiin 
ilmiöihin perustuvia tekniikoita. Eri havaintotekniikat soveltuvat erilaisiin ympäristöihin, 
ja samassa järjestelmässä voidaan käyttää samanaikaisesti useita eri tekniikoita. Järjestel-
mää suunniteltaessa on selvitettävä havaintolaitteen asennuspaikan ympäristöolot, tieym-
päristön geometria sekä tiellä kulkevan liikenteen tyyppi. Muita tekniikan valintaan vai-
kuttavia asioita ovat esimerkiksi havainnoitavan alueen laajuus, käytettävissä olevat ta-
loudelliset resurssit sekä laitteiston huoltoväli. Teknisesti tärkeitä ominaisuuksia ovat ha-
vaintotarkkuus, havaintonopeus sekä virheellisten hälytysten määrä. Näiden kolmen vä-
lillä joudutaan aina tekemään kompromissi kuvan 1 kolmion mukaisesti sen perusteella, 
mikä ominaisuus on kyseisessä järjestelmässä etusijalla. Havaintotarkkuus tarkoittaa jär-
jestelmän havaitsemien häiriöiden suhdetta havaintoalueella oikeasti tapahtuneisiin häi-
riöihin, havaintonopeus aikaa, joka kuluu häiriön tapahtumisesta sen tunnistamiseen ja 
virheellisten hälytysten taajuus aiheettomia hälytyksiä. 
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Kuva 1. Havaintojärjestelmän ominaisuuksien riippuvuus. Muokattu lähteestä (Adesiyun 
et al. 2012, s. 24) 

 

2.2.1 Silmukat 

Induktiosilmukoihin perustuvat järjestelmät ovat olleet käytössä ympäri maailman jo 
1960-luvulta lähtien (FHWA 2006, s. 2-1), ja niitä on käytetty tekniikoista kaikkein eni-
ten. Tekniikka perustuu sähkömagneettiseen induktioon, joten induktiosilmukoilla voi-
daan havaita vain ferromagneettisia aineita. Jalankulkijoiden havaitseminen ei siis tällä 
tekniikalla luotettavasti onnistu.  

Silmukat sijoitetaan tien alle. Asfalttiin upotetaan eristetty, sähköä johtava johdinsil-
mukka, johon johdetaan virtaa korkealla taajuudella. Johtimet kytketään ilmaisimeen, 
joka yleensä sijoitetaan tien reunaan silmukan kohdalle kuvan 2 mukaisesti. Kun ajo-
neuvo ajaa silmukan yli tai pysähtyy sen kohdalle, aiheutuu silmukoihin pyörrevirtoja. 
Nämä pyörrevirrat pienentävät silmukan induktanssia, minkä ilmaisin havaitsee ja ilmoit-
taa havainnon järjestelmään.  
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Kuva 2. Yksittäinen induktiosilmukka ja ilmaisin. Samaan keskukseen voidaan kytkeä 
myös useita silmukoita. Muokattu lähteestä (Castro et al. 2016) 

Yksittäisellä silmukalla ei voida luotettavasti havainnoida muuta kuin yli kulkevien ajo-
neuvojen määrää sekä silmukan kohdalle pysähtyviä ajoneuvoja. Jos silmukoita kuitenkin 
asennetaan kaksi peräkkäin, voidaan niiden tuottamasta datasta laskea ja määrittää ajo-
neuvon pituus, nopeus sekä kulkusuunta. Alueelle voidaan sijoittaa useita kahden silmu-
kan laskentapisteitä, jolloin liikenteen kulusta ja mahdollisista häiriöistä saadaan tietoa 
nopeasti ja kohtalaisen tarkasti. Useamman silmukan järjestelmät sopivat myös moneen 
erilaiseen käyttötarkoitukseen, eivätkä ne ole alttiita sääoloille. Huonoja puolia toisaalta 
ovat järjestelmän vaikea muunneltavuus ja asennus, tarve useille silmukoille sekä työläs 
huoltaminen ja korjaaminen.  

2.2.2 Kamerat 

Videokuvan tulkintaan perustuvat järjestelmät (VIPS, Video Image Processing System) 
ovat yleistyneet kameratekniikan kehittyessä. Tien sivuun tai päälle sijoitettava videoka-
mera kuvaa jatkuvasti samaa aluetta, ja videokuvan jokainen ruutu kulkee mikroproses-
sorin läpi. Prosessori analysoi kuvan ja havaitsee alueelle kuulumattomat objektit esimer-
kiksi vertaamalla kuvia vertailukuvaan tai etsimällä kuvasta poikkeavia samantyylisten 
pikseleiden alueita (Klein & Mimbela 2014). Peräkkäisten kuvien vertailulla voidaan ha-
vaita pysähtyneet ajoneuvot sekä ajoneuvojen liikesuunnat.  

VIPS:n tehokkuus määrittyy kameran resoluution sekä havaintoalgoritmien perusteella. 
Perustoimintoihin voidaan lukea pysähtyneen ajoneuvon tunnistus, väärään suuntaan aja-
van ajoneuvon tunnistus sekä pudonneiden esineiden havaitseminen. Uusimmat VIPS:t 
pystyvät havaitsemaan myös hidastuvia ajoneuvoja, kaistanvaihdoksia pientareelle sekä 
muutoksia näkyvyydessä (Adesiyun et al. 2012, s. 33). Suuri etu näille järjestelmille on 
myös se, että operaattori voi käyttää kameroita samanaikaisesti havaintojen validointiin. 
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Videokuvan avulla voidaan myös arvioida tilanteen vakavuutta ja potentiaalisia riskejä, 
joita algoritmi ei välttämättä erikseen tuo esille. 

RAIDER-projektin selvityksen mukaan VIPS:ien tehokkuus ei kuitenkaan monien tie-
operaattorien mielestä ole täyttänyt odotuksia. Havaintotarkkuus on ollut odotettua hei-
kompi ja vääriä hälytyksiä on tullut paljon. Kuitenkin viime vuosina tarve tien pientareen 
sekä tunnelien valvontaan on tehostanut VIPS:ien kehitystä ja parannusta on tapahtunut. 
(Adesiyun et al. 2012, s. 34)  

Syitä kamerajärjestelmän tehottomuudelle ovat 

 linssien likaantuminen, erityisesti tunneliolosuhteissa 
 valaistusvoimakkuuden muutokset 
 näköesteet, kuten suuret ajoneuvot 
 savu tai sumu 
 rankkasade tai lumisade 
 havainnointiympäristön pimeys. 

VIPS:t vaativat siis säännöllistä huoltoa ja tehokkaita algoritmeja toimiakseen muuttu-
vassa ympäristössä. Kameroiden havaintoetäisyys ei myöskään ole tällä hetkellä kovin 
pitkä, joten laajaa aluetta havainnoitaessa kameroita on laitettava peräkkäin useita. Esi-
merkiksi Clem Jones -tunnelissa (Brisbane, Australia) olevassa järjestelmässä kameroita 
on 60 metrin välein (FLIR 2016). Tämä tarkoittaa 6,8 kilometriä pitkässä kaksiputkisessa 
tunnelissa 224:ää kameraa. 

2.2.3 Tutkat 

Kuten silmukatkin, tutkat toimivat hyvin sääoloista riippumatta. Liikenteen häiriönha-
vaintojärjestelmissä käytetään kahta tutkatekniikkaa: kantoaaltotutkaa (CW, Continuous 
Wave) sekä taajuusmoduloitua kantoaaltotutkaa (FMCW, Frequency Modulated Conti-
nuous Wave) (FHWA 2006, s. 2–79 ). Lähivuosina Euroopassa, erityisesti tunneleissa, 
on otettu käyttöön useita FMCW-tekniikkaan perustuvia tutkajärjestelmiä. 

Tutkien toiminta perustuu mikroaaltojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Vähemmän 
käytetty CW-tutka lähettää mikroaaltoja vakiotaajuudella ja havaitsee ajoneuvon nopeu-
den Doppler-ilmiön avulla. Tällä tekniikalla voidaan samalla laskea liikenteen määrää, 
mutta pysähtyneiden ajoneuvojen tunnistus ei ole mahdollista. Tästä syystä häiriönha-
vaintojärjestelmissä yleisin tutkatekniikka on FMCW, jonka havaintomahdollisuudet 
ovat laajemmat. Tässä työssä tutkittava järjestelmä perustuu tähän tekniikkaan. 

FMCW-tutkalla voidaan havaita samanaikaisesti usealta kaistalta eri suuntiin liikkuvia 
ajoneuvoja, mutta myös paikallaan olevat ajoneuvot havaitaan. Havaintoalue on käytän-
nössä 360 astetta tutkan jättäessä alleen pienen katvealueen. Katvealueet voidaan elimi-
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noida asentamalla tutka tien sivuun tai asentamalla alueelle useita tutkia, joiden havain-
toalueet menevät osittain päällekkäin. Tutkien huoltoväli on yleensä pitkä ja tien sivussa 
olevan tutkan huoltaminen onnistuu aiheuttamatta häiriöitä liikenteelle. Tutkajärjestel-
miin yhdistetään yleensä valvomosta liikuteltavia tai automaattisesti kääntyviä valvonta-
kameroita. 

Tutkan suurimmat heikkoudet ovat näköesteet sekä kykenemättömyys havaita savua. 
Vaikka tutka olisi asennettu paikkaan, jossa normaalisti on hyvä näkyvyys, saattaa suuri 
ajoneuvo peittää taakseen osan havaintoalueesta ja vääristää tutkan tuottamaa dataa. Tun-
neleissa savun havaitsemisen puute korvautuu pysähtyneen ajoneuvon tunnistuksella, 
koska usein savu muodostuu pysähtyneen ajoneuvon tulipalosta (Jensen 2013). Tulipalon 
havaitsemista helpottavat myös tunneleissa olevat manuaaliset hälytyskytkimet sekä tien-
käyttäjien hätäpuhelut. 

2.2.4 Muut tekniikat 

Liikenteen laskennassa ja havainnoinnissa voidaan käyttää muitakin tekniikoita. Silmu-
kat, kamerat ja tutkat ovat soveltuvuutensa ja monipuolisuutensa takia eniten käytettyjä, 
mutta myös esimerkiksi laseriin, ultraääneen, magneetteihin sekä kuultavaan ääneen pe-
rustuvia sensoreita on käytetty. 

Laseria, eli koherenttia valoa tuottavaa laitetta, on käytetty liikenteen havainnoinnissa 
ainakin lasertutkien sekä aktiivisten infrapunasensorien yhteydessä. Infrapunasensoreita 
on myös passiivisia: ne eivät lähetä itse mitään, vaan havaitsevat pelkästään kohteista 
tulevaa infrapunasäteilyä. Laseriin perustuvilla tekniikoilla voidaan skannata tietä yh-
destä paikasta tien yläpuolelta, jolloin ali menevän ajoneuvon nopeus ja korkeus voidaan 
määrittää. Lasertutkan tuottaman datan avulla pystytään jopa piirtämään 3D-kuva ali 
menneestä ajoneuvosta. (FHWA 2006) 

Myös ultraäänisensoreilla voidaan havainnoida liikennettä tien yläpuolelta. Niitä on käy-
tetty paljon Japanissa (FHWA 2006, s.1–9). Muuttuvat sääolot ja lämpötilan muutokset 
voivat vaikuttaa ultraäänisensoreiden sekä kuultavaan ääneen perustuvien järjestelmien 
havaintotarkkuuteen (García-Ortiz et al. 1998), joten Suomessa niiden käyttö ei ole suo-
sittua. 

Magneettisensorit tarkkailevat muutoksia maan magneettikentässä, ja ne upotetaan tiehen 
induktiosilmukoiden tavoin. Magneettisensoreita on kahta tyyppiä: kahden akselin 
fluxgate-magnetometri sekä induktioon perustuva magnetometri. Sensori huomaa häiriön 
maan magneettikentässä, kun rautapitoinen esine, kuten ajoneuvo, kulkee sen ohi. 

Taulukossa 1 on vertailtu tässä työssä mainittuja havaintotekniikoita niiden havainto-
ominaisuuksien perusteella. Taulukko on laadittu Traffic Detector Handbookin sekä El-
sevier Sciende Ltd:n julkaiseman artikkelin pohjalta (García-Ortiz et al. 1998, s. 260; 
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FHWA 2006, s. 1–10). Taulukossa käsite 2 sensoria tarkoittaa, että kyseistä toiminnalli-
suutta varten täytyy asentaa kaksi sensoria peräkkäin. Taulukkoon kerätty tieto ei sellai-
senaan anna tarkkaa tietoa tekniikoiden tehokkuudesta, koska siinä ei oteta kantaa toi-
mintavarmuuteen eikä ympäristötekijöihin. Myös eri tekniikoiden hankinta- sekä ylläpi-
tokustannuksissa voi olla merkittäviä eroja. 

Taulukko 1. Liikenteen havaintotekniikoiden ominaisuuksien vertailua. 

Tek-
niikka Määrä Nopeus 

Pysähty-
nyt ajo-
neuvo 

Kulku-
suunta Koko 

Usean 
kaistan 
havain-
nointi 

Induktio-
silmukka 

x 2 sensoria x 2 sensoria 2 sensoria  

Kamera x x x x x x 

Tutka 
(FMCW) 

x x x x x x 

Laser-
tutka 

x x x x x x 

Ultraääni x  x    

Kuultava 
ääni 

x x x    

Magneto-
metri 

x 2 sensoria x 2 sensoria 2 sensoria  
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3. TUTKIIN PERUSTUVA JÄRJESTELMÄ 

Vaalimaalle toteutettuun järjestelmään valittiin tekniikaksi FMCW-tutka. Tutkat toimitti 
Navtech Radar, ja niitä oli aluksi tarkoitus tilata kaksi kappaletta. Havaintoalueiden laa-
juus, haastava maasto sekä näköesteet kuitenkin aiheuttivat kolmannen tutkan sijoittami-
sen alueelle. Tutkien asennuksen ja kaapeloinnin suunnitteli ja toteutti Dynniq Oy. Häi-
riönhavaintojärjestelmä sijoittuu kokonaan moottoritien itäpäähän, Vaalimaan rajanyli-
tyspaikan läheisyyteen. 

3.1 Vaatimukset ja sijoittelu 

E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeen teknisissä vaatimuksissa järjestelmälle annettiin seu-
raavanlaiset vaatimukset: 

Järjestelmän 

 on tunnistettava jonoutunut ja pysähtelevä liikenne sekä pysähtynyt ajoneuvo ha-
vaintoalueilla 

 on annettava edellä määritetyistä häiriötilanteista hälytysheräte (kustakin oma he-
räte, josta ilmenee häiriön tyyppi ja paikka) moottoritien liikenteenhallintajärjes-
telmään ja sen käyttöliittymään viimeistään 60 sekunnin sisällä kyseisestä häiriö-
tilanteesta maastossa 

 on tunnistettava häiriötilanteen purkautuminen ja annettava siitä häiriötyyppikoh-
tainen heräte moottoritien liikenteenhallintajärjestelmään ja sen käyttöliittymään 
viimeistään 60 sekunnin sisällä tilanteen purkautumisesta maastossa 

 on tunnistettava vähintään 90 % kaikista oikeiksi todennetuista häiriötilanteista 
 tuottamista hälytyksistä virheellisiä ja aiheettomia saa olla kuukaudessa enintään 

5 % kuukauden kaikista hälytyksistä havaintoaluekohtaisesti 
 tuottamista hälytyksistä virheellisiä ja aiheettomia saa olla vuorokaudessa enin-

tään 10 % vuorokauden kaikista hälytyksistä havaintoaluekohtaisesti 
 virheellisten ja aiheettomien hälytysten vuorokausikeskiarvo saa olla enintään 1,0 

kpl/havaintoalue/vrk koko kuukauden (30 vrk) virheellisten ja aiheettomien häly-
tysten määrän perusteella laskettuna (Liikennevirasto 2015, s. 316–317). 

Havaintoalueet on jaettu viiteen osaan kuvan 3 mukaisesti. Vaalimaan kiertoliittymässä 
on kolme havaintoaluetta, joista havaintoalue 1 on kiertoliittymän kiertotila, havaintoalue 
3 on liittymän poistumishaara itään ja havaintoalue 4 poistumishaara etelään. Havainto-
alue 2 kattaa kiertoliittymän pohjoisen tulohaaran 500 metrin etäisyydelle liittymän ulko-
reunasta. Havaintoalue 5 alkaa Vaalimaan tunnelin itäiseltä suuaukolta ja jatkuu siitä 500 
metriä itään. Jokainen havaintoalue on vielä jaettu pienempiin havaintolohkoihin. 
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Järjestelmän avulla on tarkoitus hallita liikennettä moottoritien päättymisalueella. Moot-
toritie päättyy liikenneympyrään, joten tunnelin ja ympyrän välinen alue on kriittinen lii-
kenteen sujuvuuden kannalta. Alueen läpi kulkee paljon rekkaliikennettä, jonka jonoutu-
miseen pyritään puuttumaan hallintajärjestelmän avulla mahdollisimman nopeasti. Lii-
kenteen jonoutuessa tällä alueella myös tunneliin muodostuu mahdollisesti jonoa, mikä 
ei ole suotavaa missään tilanteessa.  

 

Kuva 3. Tutkien paikat ja havaintoalueet kartalla. Muokattu lähteestä (Rantamölö, säh-
köpostiviesti 25.10.2017). 

Jonoutumistilanteessa tai muuten tarpeen vaatiessa lännestä tuleva liikenne voidaan oh-
jata kiertotielle. Kiertotielle siirtyminen tapahtuu Virojoen eritasoliittymästä, joka sijait-
see viisi kilometriä länteen tunnelin länsipäästä. Kiertotielle ohjataan muuttuvilla prisma-
opasteilla, joita on kaksi kappaletta eritasoliittymän yhteydessä. Yleiskuva koko alueesta 
on esitetty liitteessä A. Kiertotielle ohjaavan sekvenssin yhteydessä on mahdollista käyt-
tää tunneliputken sulkevaa sekvenssiä, jolloin järjestelmä ehdottaa tunneliputken ja siihen 
johtavien liittymien sulkua puomeilla. Liitteessä B on esitetty esimerkkinä tunnelin län-
siputken sulkusekvenssi. 

3.2 FMCW-tekniikka 

FMCW-tutkan perusominaisuuksiin kuuluvat 

 mahdollisuus mitata lyhyitäkin etäisyyksiä 
 todella korkea tarkkuus etäisyyden mittauksessa 
 etäisyyden ja nopeuden samanaikainen mittaus 
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 verrattain yksinkertainen signaalinkäsittelypiiri 
 säteilyturvallisuus matalan huipputehon takia (Wolff). 

Tutkan tarkkuus ja monipuolisuus perustuvat lähetettävien mikroaaltojen taajuuden 
muunteluun ajan funktiona. Kuvassa 4 on esitetty kolmiomaisella moduloinnilla toimivan 
tutkan lähettämän sekä vastaanottaman signaalin taajuuden vaihtelu ajassa. Muita aalto-
muotoja, joita on käytetty eri tarkoituksissa, ovat ainakin kanttiaalto, askelmainen aalto 
sekä sahanteräaalto (Wolff). 

 

Kuva 4. Tutkan lähettämän ja vastaanottaman signaalin taajuus ajan funktiona. (FHWA 
2006, s. 2-81) 

Havainnoitavan kohteen etäisyys on suoraan verrannollinen lähetetyn signaalin taa-
juuseroon ∆𝑓 sillä aikavälillä, kun tiettyä taajuutta on lähetetty ja samaa taajuutta vas-
taanotettu (FHWA 2006, s. 2-81). Kuvassa 3 tätä väliä kuvaa ajanhetkien 𝑡1 ja 𝑡2 väli. 
Etäisyys tutkaan 𝑅 lasketaan kaavalla 

missä 𝑐 on valonnopeus, ∆𝐹 modulaation kaistanleveys ja 𝑓𝑚 modulaation taajuus. Muut-
tujat näkyvät myös kuvassa 3. 

Nopeuden määritys voidaan tehdä esimerkiksi jakamalla havaintoalue etäisyysvyöhyk-
keisiin kuvan 5 mukaisesti. Nopeus 𝑆 lasketaan kahden vyöhykkeen välisen etäisyyden 
avulla seuraavasti, kun tiedetään aika, joka ajoneuvolla kuluu tämän välin ylittämiseen 
(FHWA 2006): 

missä 𝑑 on vyöhykkeiden etureunojen välinen etäisyys ja ∆𝑇 ajoneuvolta tämän välin 
kulkemiseen kulunut aika. Nopeus voidaan laskea myös Doppler-taajuuden avulla. Jos 
ajoneuvolla on säteittäistä nopeutta tutkaan nähden, muuttuu vastaanotettu taajuus Dopp-

 𝑅 =
𝑐 ∙ ∆𝑓

4 ∙ ∆𝐹 ∙ 𝑓𝑚
, (1) 

 𝑆 =
𝑑

∆𝑇
 (2) 



12 
 

ler-ilmiön mukaisesti (Wolff). Kuvassa 4 oleva taajuusero 𝑓𝐷 on Doppler-ilmiön aiheut-
tama, ja sitä voidaan sopivien algoritmien avulla käyttää nopeuden määrittämiseen. 
Doppler-ilmiön sekä etäisyysvyöhykkeiden hyödyntämisen lisäksi nopeus voidaan mää-
ritellä myös kohteen koordinaattien avulla. Tällöin liikkuvan kohteen sijainti määritetään 
jokaisella tutkan mittauskerralla uudestaan ja lasketaan muutos edellisen mittauksen si-
jaintiin. 

 

Kuva 5. Nopeuden mittaus vyöhykkeiden avulla. 

3.3 Vaalimaan järjestelmässä käytetty tutka 

Vaalimaan järjestelmään valittiin Navtech Radarin CTS350-X tutkat, jotka hyödyntävät 
FMCW-tekniikkaa. Valmistajan mukaan tutkan havaintoalueen säde on maksimissaan 
500 metriä ja ihmisen voi havaita jopa 350 metrin päästä. Käytännössä näihin etäisyyksiin 
pääseminen edellyttää esteettömän alueen ja hyvän asemoinnin. Tällaisella tutkalla voi-
daan kuitenkin huolellisen suunnittelun ja asennuksen tuloksena havainnoida suurta alu-
etta kustannustehokkaasti, koska huoltoväli on valmistajan mukaan 3 vuotta. Valmistaja 
lupaa tutkan tuottavan vain yhden virheellisen hälytyksen kilometrin matkalla 24 tun-
nissa, edellyttäen että tutkan yhteydessä käytetään saman valmistajan Witness-ohjelmis-
toa. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi valmistaja antaa tutkille seuraavanlaisia 
teknisiä tietoja: 

 Pysähtyneen ajoneuvon tunnistus tapahtuu 10–15 sekunnissa. 
 Mittausnopeus on 800 mittausta sekunnissa. 
 Skannauksen kiertonopeus on 2 kierrosta sekunnissa. 
 Tutkalle voidaan asettaa korkeussuunnassa levitetty keila tai matalalle asennetulle 

tukalle 2º keila. 
 Tutkan havaintoalue on 360º. 
 Tutkan tehonkulutus on 15 W. 
 Tutkan laitekotelon tiiveysluokitus on IP 67. (Peiponen, sähköpostiviesti 

31.8.2017) 

Navtechin valmistamia tutkia on käytetty erilaisissa kohteissa ympäri maailmaa. Tavalli-
simpia käyttökohteita ovat olleet lentokentät, satamat sekä moottoritiet. Moottoriteillä 
tutkajärjestelmiä on asennettu pääasiassa tunneleihin, mutta Ruotsissa E4 -moottoritiellä 
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on otettu käyttöön myös kahdesta tutkasta koostuva avo-osuuksien häiriönhavaintojärjes-
telmä. Kyseisellä järjestelmällä pystytään havaitsemaan häiriöitä 1,5 kilometrin pituiselta 
alueelta yhteensä kahdeksalta kaistalta. (Navtech 2011) 

3.4 Ohjelmisto 

Navtechin oma ClearWay-järjestelmä tarjoaa käyttäjälle laajat mahdollisuudet käyttää 
tutkien tuottamaa dataa haluamallaan tavalla. ClearWay koostuu kuvan 6 mukaisesti tut-
kista, Witness-ohjelmistosta sekä rajapinnasta ulkopuoliseen liikenteenhallintajärjestel-
mään ja kauko-ohjattaviin kameroihin. Witnessiin kuuluvista ohjelmista Vaalimaan jär-
jestelmässä on käytössä Bloodhound, Piccadilly, Canary sekä Sentinel. Bloodhound pro-
sessoi tutkan keräämää raakadataa ja lähettää prosessoidut tiedot Piccadillylle, joka toimii 
järjestelmän keskeisenä datapalvelimena. Graafisesta käyttöliittymästä, Sentinelistä, 
käyttäjä voi säätää järjestelmän parametreja sekä tarkkailla tutkan havaintoja reaaliajassa. 
Jos ClearWayn täytyy lähettää hälytys ulkopuoliseen järjestelmään, tapahtuu se Canary-
hälytysserverin kautta XML-muodossa. Vaalimaan järjestelmässä kameroiden ohjausta 
ei ole ClearWayn kautta hyödynnetty, vaan se on toteutettu tämän järjestelmän ulkopuo-
lella.  

 

Kuva 6. ClearWay-järjestelmän arkkitehtuuri (Navtech 2014). 

Vaalimaan järjestelmässä ClearWay on vain osa järjestelmän kokonaisarkkitehtuuria, 
joka on esitetty kuvassa 7. Kun järjestelmä on toimintavalmis, ClearWay lähettää eteen-
päin ainoastaan tutkan havaitsemien kohteiden nopeudet sekä reaaliaikaiset koordinaatit 
WGS84-koordinaatistossa. Nämä tiedot menevät SCADAan (Supervisory control and 
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data acquisition), joka toimii moottoritien telematiikkalaitteiden hallintajärjestelmänä. 
SCADA laskee ClearWaylta saamiensa tietojen sekä omien parametriensa avulla onko 
liikenne jonoutunutta tai pysähtelevää ja välittää tilannetiedot Tieliikenteen Ohjauksen 
Integroituun Käyttöliittymään (T-LOIK). Tampereen tieliikennekeskuksen liikenne-
päivystäjä saa valtakunnallisen T-LOIK:in kautta tiedot liikenteen sujuvuudesta tutkien 
havaintolohkoittain ja pystyy reagoimaan tilanteeseen tarvittaessa nopeasti. 

 

Kuva 7. Vaalimaan järjestelmän arkkitehtuuri. 
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4. TESTAUSSUUNNITELMA 

Vaalimaan häiriönhavaintojärjestelmä ja sen laitteisto tuli testata tarkasti ennen käyttöön-
ottoa. Laitteistolle oli tehty tehdastestaukset jo ennen niiden työmaalle saapumista ja työ-
maalla suoritettiin vielä erilliset laitteistotestaukset asentamisen jälkeen. Järjestelmän toi-
minnallinen testaus suoritettiin, kun tutkat oli asennettu ja tutkien ympäristö rakenteiltaan 
valmis. 

4.1 Ennen toiminnallista testausta 

 Eri osa-alueiden suunnittelijoiden tulee tehdä jatkuvaa yhteistyötä koko hankkeen läpi, 
jotta tutkien havaintoalueille ei tule yllättäviä esteitä. Tutkajärjestelmän toiminnallisen 
testauksen alkaminen edellyttää, että tutkat ovat asennettu, suunnattu ja täydessä toimin-
tavalmiudessa. Ennen toiminnallista testausta myös tutkien ympäristön tulee olla valmis 
ja suunnitelmien mukainen. Alueella ei testausten aikana saa olla ylimääräistä kalustoa 
tai materiaalia, kuten rakennustarvikkeita. 

4.1.1 Suunnitteluvaihe 

Häiriönhavaintojärjestelmä tulee huomioida tienrakennushankkeessa jo yleissuunnitte-
lussa. Erityisesti tutkiin perustuvassa järjestelmässä tutkan ympäristön rakenne määrää 
laitteiden lopullisen sijoituspaikan. E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeessa suunnitteluvai-
heen yhteistyö eri osapuolten välillä toteutettiin yhteensovituspalavereissa. Tutkiin liit-
tyen yhteensovituspalavereissa käytettiin aikaa erityisesti sähkö- ja telematiikkaputkituk-
sen kanssa. Tutkien alustavat paikat määritti liikennesuunnittelu, josta hankkeessa vastasi 
Trafix Oy. Yhteensovituspalavereiden avulla myös alkuperäisiin suunnitelmiin tulleet 
muutokset pystyttiin ottamaan huomioon tutkien paikkoja suunniteltaessa. Myös 
Navtechin osaamista hyödynnettiin. 

Liikennesuunnittelu käytti paikkojen määrityksessä apuna moottoritiestä tehtyä alustavaa 
3D-mallia. Malliin oli sisällytetty sen hetkisten suunnitelmien mukaiset valaisinpylväät, 
telematiikkalaitteet, ympäristön muodot ja rakenteet sekä osa kiinteistä opasteista (kuva 
8). Mallin avulla suunnittelijalla oli mahdollisuus tarkastella aluetta tulevan tutkan näkö-
kulmasta ja valita sille paikka, joka mahdollistaisi tutkalle parhaan mahdollisen näkemän 
havaintoalueella. 
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Kuva 8. Tutkan 1 näkemä länteen 3D-mallissa (Miettinen, sähköpostiviesti 25.10.2017). 

4.1.2 Asennus ja suuntaus 

Lopullinen asennuspaikka määriteltiin työmaalla. Vaalimaalla tutkat 1 ja 2 (kuva 3) asen-
nettiin tien viereen pystytettyihin mastoihin kuvan 8 mukaisesti. Tutka 3 asennettiin sa-
manlaiseen mastoon, mutta muista tutkista poiketen huipulla olevaan kiinnikkeeseen. Sa-
manlaisia mastoja käytettiin hankkeessa myös muiden mastoihin asennettavien laitteiden 
kohdalla. Mastot perustettiin betonijalustoilla, joiden ympärystäyttö tehtiin hankkeen tek-
nisten vaatimusten mukaisesti. Tekniset vaatimukset määrittelivät, että ympärystäyttö oli 
tehtävä 0-32 mm raekoon murskeella ja ympärystäytön halkaisija oli oltava vähintään 5 
kertaa jalustan yläosan halkaisija (Liikennevirasto 2015, s. 279).  
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Kuva 9. Tutkan 1 asennuspaikka ja näkymä tutkasta itään. 

Maston huipulle suunniteltu kiinnitys ei mahdollistanut tutkan korkeussäätöä, joten tutkat 
1 ja 2 kiinnitettiin erilliseen teräsputkeen tutkan mukana toimitetulla kiinnityslevyllä. 
Kiinnityslevy toimii samalla myös kulmauksen säätölevynä. Teräsputki asennettiin mas-
ton kylkeen ja tutkan korkeusasemalla haettiin mahdollisimman kattava näkemäalue. Jos 
tutka on liian korkealla, alla oleva katvealue kasvaa ja samalla tien yläpuoliset viitat hait-
taavat näkyvyyttä. Jos tutka taas on liian matalalla, maaston muodot voivat supistaa nä-
kemäaluetta ja ohi kulkevat ajoneuvot voivat hetkellisesti peittää liian suuren osan alu-
eesta.  

Kun tutkat olivat tukevasti paikallaan ja kaapeloinnit sekä kytkennät oli tehty, suoritettiin 
laitteistotestaus käynnistämällä tutkat. Tutkien käynnistyttyä voitiin aloittaa alustava kul-
maus. Tässä vaiheessa tutkan kulmaus pyrittiin saamaan samaan tasoon tien kaltevuuden 
kanssa, jotta tutkan keila kattaisi mahdollisimman suuren osan tiestä. Tutkan kulmaus 
vaati henkilönostimen käyttöä ja se tehtiin käsin säätölevyn nurkissa olevien pulttien 
avulla.  



18 
 

4.1.3 Lähtökohdat toiminnalliseen testaukseen 

Häiriönhavaintojärjestelmän toiminnallinen testaus sijoittuu ajallisesti moottoritien ra-
kennusvaiheen loppuosaan. Testauksen alkaessa tutkien havaintoalueiden ympäristö tu-
lee olla rakenteiltaan valmis, koska kaikki muutokset ympäristössä vaikuttavat mahdolli-
sesti tutkan näkemään ja aiheuttavat tarpeen uusille testauksille. Oleellisimmat työvai-
heet, jotka tulee olla suoritettu alueella ennen testausta, ovat 

 siltojen rakennus 
 tiekaiteiden asennus 
 päällystystyöt 
 kiinteiden opasteiden asennus 
 telematiikkalaitteiden, logiikkakeskusten sekä sähkökeskusten asennus 
 tieluiskien teko 
 istutukset. 

Vaalimaan järjestelmässä tutkan tarkka kulmaus tehtiin, kun edellä mainitut työvaiheet 
oli suoritettu. Säätöajankohta valittiin niin, että työmaalla olisi mahdollisimman vähän 
liikennettä. Tutkien havaintoalueet pyrittiin myös saamaan tyhjiksi muista ajoneuvoista 
sekä työkoneista säätämisen ajaksi. Kulmauksen jälkeen tutkien toiminnasta otettiin nau-
hoitukset ohjelmiston parametrien säätöä varten. Nauhoitukset otettiin ajamalla autolla 
tutkan havaintoalueen läpi eri kohdista ja tallentamalla tutkien tuottama data. Valmiit 
nauhoitukset lähetettiin Navtechille Isoon-Britanniaan, jossa he suorittivat parametrien 
asettamisen sekä muut tarvittavat esisäädöt etänä. Navtechin kanssa oli sovittu ajankohta, 
jolloin heidän edustajansa saapuisi työmaalle ratkaisemaan mahdollisia ongelmia ja teke-
mään lopulliset säädöt toiminnallisen testauksen aikana. 

4.2 Toiminnallinen testaus 

Toiminnallinen testaus suoritettiin järjestelmän suunnittelijan sekä työmaalle saapuneen 
Navtechin edustajan johdossa. Testausajankohtana työmaaliikenne pyrki välttämään tut-
kien havaintoalueita, ja tutkien 1 sekä 2 havaintoalueilla ei ongelmia muun liikenteen 
kanssa ollut. Tutkan 3 ympärillä oleva liikenneympyrä oli otettu liikenteelle jo ennen tes-
tausta, joten testausten suorittaminen tutkan havaintoalueella vaati erityistä varovaisuutta 
ja raskaan liikenteen huomioimista. Tutkalle tehdyt manuaaliset säädöt vaativat henki-
lönostimen käyttöä liikennöidyllä tiellä, joten säätötyöstä oli tehtävä etukäteen liikenteen-
ohjaussuunnitelma. 

Testaus suoritettiin kolmessa osassa. Tutkajärjestelmän suunnittelija sekä Navtechin 
edustaja olivat koko testauksen ajan valvomossa tarkkailemassa tutkan toimintaa reaa-
liajassa työasemalta. Tutkien havaintoalueiden reunoja ja järjestelmän hälytysherkkyyttä 
voitiin näin säätää jatkuvasti testausten aikana. 

Toiminnalliseen testiin kuului 
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 vaihe 1 yhdellä henkilöautolla 
a. havaintoalueiden reunojen kartoitus 
b. havaintolohkojen reunojen kartoitus 
c. pysähtelyt jokaisella lohkolla 

 vaihe 2 kahdella henkilöautolla 
a. jonossa ajo jokaisella havaintolohkolla, myös reunoja pitkin 
b. pysähtely jonossa jokaisella havaintolohkolla 

 vaihe 3 kahdella kuorma-autolla 
a. jonossa ajo jokaisella havaintolohkolla 
b. pysähtely jonossa jokaisella havaintolohkolla. 

Ensimmäisessä vaiheessa käytettiin yhtä henkilöautoa, jolla oli suora puhelinyhteys val-
vomoon. Henkilöautolla ajettiin alustavien havaintoalueiden sekä havaintoalueiden loh-
kojen reunat läpi, jotta tutkan havaintoalueet pystyttiin määrittämään tarkasti. Tutkan tuli 
siis nähdä ajoneuvo tien jokaisessa kohdassa, mutta ei kuitenkaan ottaa häiriöitä esimer-
kiksi kevyen liikenteen väylältä. Erityisesti havaintoalueiden 1, 3 ja 4 lohkojako kartoi-
tettiin huolellisesti, jotta havainnot pystyttiin paikantamaan tarkasti joko liikenneympy-
rään tai sen tulo- ja poistumisväylille. Ensimmäisessä vaiheessa ajoneuvolla myös pysäh-
deltiin jokaisella lohkolla pysähtyneen ajoneuvon tunnistuksen testaamiseksi ja järjestel-
män herkkyyden säätämiseksi. 

Toiseen vaiheeseen siirryttiin, kun havaintoalueet ja lohkojako oli määritetty tarkasti tut-
kajärjestelmän käyttöliittymään. Toisessa vaiheessa käytettiin kahta henkilöautoa, jotka 
olivat testauksen ajan samassa puhelussa valvomon kanssa. Henkilöautoilla ajettiin pe-
räkkäin n. 20 km/h nopeudella ja pysähdeltiin kaikilla havaintolohkoilla. Valvomo tark-
kaili samalla järjestelmän jonoutumisen havainnointia säätäen tarvittaessa parametreja. 
Toisen vaiheen myötä järjestelmä saatiin säädettyä vaatimukset täyttävään kuntoon. 

Kolmannessa vaiheessa toimivuus varmistettiin kuorma-autojen kanssa, koska ne aiheut-
tavat merkittäviä hetkellisiä katvealueita taakseen. Kuorma-autoja oli 2 kappaletta, ja en-
simmäisestä kuorma-autosta oli puhelinyhteys valvomoon. Kommunikointi kuorma-au-
tojen välillä toteutettiin LA-puhelimella. Kuorma-autoilla ajettiin jokaisen havaintoalu-
een läpi peräkkäin n. 20 km/h nopeudella, ajoneuvovälin ollessa n. 20 m. Kuorma-autoilla 
pysähdyttiin jokaisella lohkolla, jolloin testattiin samanaikaisesti jonoutumishälytys sekä 
pysähtymishälytys.  

Jokaisen vaiheen testejä toistettiin tarvittava määrä luotettavien testaustulosten saa-
miseksi. Eniten aikaa kului ensimmäiseen vaiheeseen, joka vaati useita toistokertoja. Kol-
mannessa vaiheessa toistoja ei tarvittu kuin tutkan 3 ympäristössä.  



20 
 

4.3 Toiminnallisen testauksen jälkeen 

Laitteisto toimi toiminnallisessa testauksessa odotetusti ja suuria ongelmia ei ilmennyt. 
Testauksen jälkeen Navtech sekä Dynniq koostivat tapahtumista omat raporttinsa ja teh-
tyjä säätöjä ja muutoksia käytiin läpi. Navtechin edustaja kirjasi raporttia varten yksityis-
kohtia ja erikoisominaisuuksia järjestelmän kokoonpanosta. Tutkatoimittajan selkeä kuva 
järjestelmästä helpottaisi tulevaisuudessa tehtäviä etäsäätöjä tien käyttöönoton jälkeen.  

Testausten jälkeen Navtechin edustajalla oli myös mahdollisuus monitoroida vääriä hä-
lytyksiä tukan 3 ympärillä olevilla havaintoalueilla. Normaalisti tämä olisi aloitettu vasta 
jälkikäteen Isosta-Britanniasta käsin, mutta testausten sujuvuuden takia aikaa oli vielä 
käytettävissä ja tie oli jo valmiiksi otettu liikenteelle. Tutkan toiminnan monitorointi tulee 
jatkumaan tutkan elinkaaren aikana. 

Navtech päivitti myös yhden tutkan ohjelmiston ajan tasalle muiden kanssa, koska se oli 
toimitettu työmaalle aikaisemmin kuin muut. Päivitysten jälkeen tutkajärjestelmä oli val-
mis käytettäväksi osana moottoritien telematiikkajärjestelmää. Ennen käyttöönottoa koko 
järjestelmälle tultaisiin toteuttamaan vielä yhteiskoekäyttö, jolla varmistettaisiin kaikkien 
järjestelmän osa-alueiden yhteentoimivuus.  

4.4 Käyttöönoton yhteenveto 

E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehankkeessa toteutettiin tutkiin perustuva häiriönha-
vaintojärjestelmä. Järjestelmä sijoittuu moottoritien itäpäähän, jossa tie päättyy liiken-
neympyrään. Moottoritien itäinen loppuosa on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta keskeinen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen avo-osuuksien tutkajärjestelmä, 
joten sen yhteensovitus muiden osa-alueiden kanssa oli tehtävä huolellisesti jo suunnitte-
lusta lähtien. Tutkajärjestelmän toimintavalmiiksi saattamisen vaiheet on esitetty kuvassa 
10. 
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Kuva 10. Tutkajärjestelmän käyttöönoton vaiheet. 

Tutkajärjestelmän toiminnallinen testaus suoritettiin työmaalla, kun järjestelmä oli asen-
nettu, kaapeloitu ja täydessä toimintakunnossa. Myös tutkien ympäristö oli rakenteelli-
sesti valmis, jotta testaustilanne vastaisi mahdollisimman tarkasti liikennekäytössä vallit-
sevaa tilannetta. Toiminnallinen testaus suoritettiin kolmessa vaiheessa, joista ensimmäi-
sessä tarkennettiin tutkien havaintoalueet ja havaintolohkot, sekä säädettiin järjestelmän 
herkkyyttä tunnistamaan henkilöauto kaikissa havaintoalueiden kohdissa. Toisessa vai-
heessa testattiin jonoutumista sekä pysähtelyä kahdella henkilöautolla, ja kolmannessa 
vaiheessa sama tehtiin kahdella kuorma-autolla. 

Navtech oli saanut tutkat toimimaan kohtalaisen hyvin jo etäsäädöillä nauhoitusten pe-
rusteella, joten toiminnallinen testaus eteni suoraviivaisesti. Aikaa kului eniten havainto-
lohkojen rajojen säätämiseen sekä kevyen liikenteen väyliltä tulleiden häiriöiden elimi-
noimiseen. Varsinaiset jonoutumis- ja pysähtelytestit etenivät nopeasti ja tulokset olivat 
hyviä alusta asti. 
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5. YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä esiteltiin liikenteen häiriönhavaintojärjestelmien tekniikoita ja 
perehdyttiin tarkemmin erityisesti tutkapohjaisiin järjestelmiin. Työssä osallistuttiin 
myös E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehankkeen tutkajärjestelmän toiminnalliseen 
testaukseen ja havainnoitiin tutkien käyttöönottoprosessia yleisesti. Käyttöönoton kulusta 
kokonaisuudessaan saatiin tietoa haastattelemalla koko hankkeen aikana mukana olleita 
henkilöitä. 

Käyttöönottovaiheesta saatiin tietoa toiminnalliseen testaukseen osallistumisen lisäksi 
monipuolisesti, joten sen kulusta pystyttiin muodostamaan selkeä kuva. Erityisesti toi-
minnallisen testauksen vaatimukset ja käytetyt testausmenetelmät dokumentoitiin työssä 
perusteellisesti tulevia hankkeita varten. Järjestelmän fyysinen kokoonpano sekä ohjel-
mistollinen toteutus on esitelty, ja järjestelmän saattaminen toimintakuntoon on kerrottu 
pääpiirteittäin. 

5.1 Kehittämiskohteita 

Kun tutkien mastot on asennettu ja mastolle tuotu kaapelit, niitä ei enää pystytä siirtämään 
vähäisin kustannuksin. Tämän takia tutkien havaintoalueille ei tulisi sijoittaa tässä vai-
heessa enää uusia opasteita, kaiteita tai muita potentiaalisia tutkan näköesteitä. Tutkan 2 
viereen oli vasta rakennusvaiheen loppupuolella sijoitettu uusi kiinteä opaste, joka jou-
duttiin siirtämään seuraavaan siltaan, kauemmas tutkasta. Vastaavanlainen tapahtuma 
voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä pitämällä kaikki suunnitteluosapuolet koko hankkeen 
ajan tietoisina tutkien havaintoalueista ja niihin liittyvistä vaatimuksista. Tutkien havain-
toaluille tulevat muutokset voitaisiin myös hyväksyttää tutkajärjestelmän suunnitteli-
joilla. 

Tutkan kulmauksen säätöön tulisi tulevissa hankkeissa kiinnittää huomiota ennen tutkien 
asennusta. Kulmauksen säätäminen kiinnityspulteista on hidasta ja vaatii joka kerta hen-
kilönostimen käyttöä. Varmuus säädön onnistumisesta tulee vasta jälkikäteen tehtävällä 
ajotestillä. Tutkan kotelon sisäiset pyörivät komponentit voitaisiin asentaa askelmootto-
rein käänneltävälle alustalle, jota voitaisiin ohjata esimerkiksi kauko-ohjaimella. 
Navtechin edustajan mukaan kyseisestä asiasta on ollut puhetta myös aikaisempien asi-
akkaiden kanssa  

Myös tutkan korkeusaseman säätöä voisi parantaa. Jos kaikki tutkat asennettaisiin mas-
tojen huipulle, voisi kiinnityslevyn liittää mastoon esimerkiksi teleskooppiputkella. Tele-
skooppikiinnityksen tulisi olla kuitenkin jämäkkä, koska käynnissä oleva tutka pyrkii hei-
luttamaan mastoa. Jos tutkamasto liikahtaa merkittävästi testausten jälkeen, joudutaan 
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testit suorittamaan uudestaan. Tutkan kiinnitys, masto ja perustukset tulee siis toteuttaa 
huolella, jotta uusilta testauskerroilta vältytään. 
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LIITE A: KOKONAISKUVA ALUEESTA 

 



 

LIITE B: LÄNSISUUNNAN TUNNELIPUTKEN SULKUSEKVENSSI 

Sarakkeessa Aika (s) on kyseisen ohjaustilan alkamishetkellä kulunut aika sekvenssin al-
kamisesta. Sarakkeessa Laitteet on listattu liikenteenohjausjärjestelmän laitteet, joita 
muuttunut ohjaustila koskee. Sarakkeeseen Ohjaustila on listattu vastaavalla rivillä ole-
van laitteen kyseisellä ajanhetkellä saama ohjaus tai ohjauksen ehdotus. 

 


