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• TomTom-aineisto on TomTomin karttatuotteita (navigaattorit, ajoneuvojen järjestelmät, 
matkapuhelimet sekä kaupalliset kumppanit) käyttävistä laitteista kerättyä 
moottoriajoneuvoliikenteen dataa.

• Datasta suodatetaan pois joukkoliikenne, kävely ja pyöräily. 

• Kerätty data anonymisoidaan, kohdistetaan kartalle ja tallennetaan TomTom
järjestelmään.

• Tiedot kattavat noin 5-15 % liikennevirrasta alueesta ja ajasta riippuen.

• Kerättyjen tietojen pohjalta voidaan määrittää nopeus-, sujuvuus ja reittitietoja.

• Analyysin avulla on mahdollista saada tietoa halutulta ajanjaksolta kohdealueesta.

• TomTom mittaa ajonopeuksia pidemmältä jaksolta tallentaen sijainnin, suunnan ja 
nopeuden ja näistä yhdistelemällä saadaan segmenttien matka-ajat ja nopeuden arvot.
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TomTom-aineisto

TomTomin tietolähteet muutamassa Suomen kaupungissa helmikuussa 2022. 
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< Järvenpään 
palveluverkkosuunnitelman 
turvallisuusanalyysi 
liikkumisdataa hyödyntäen

Nokian ajonopeus- ja 
käyttäjäselvitys >
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Esimerkkihankkeet, joissa TomTom-aineistoa hyödynnetty
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• Hankkeessa selvitettiin Järvenpään palveluverkkosuunnitelman mukaisten 
yhdeksän koulun merkittävimpien koulureittien liikenneturvallisuutta. 

• Arvioitiin koulureittien liikenneturvallisuuden nykytilaa karttapohjaisesti 
koulureittien mallinnuksilla, TomTom-ajonopeusaineistoa sekä Brutus-liikennemallin 
tietoja hyödyntäen. 

• Analyysiä täydennettiin onnettomuustilastoihin ja aiemmin tehtyihin 
asukaskyselyihin nojaten.

• Analyysin ja maastokäyntien pohjalta esitettiin liikenneympäristön toimenpiteitä 
turvallisuuden parantamiseksi.

Järvenpään palveluverkkosuunnitelman 
turvallisuusanalyysi liikkumisdataa hyödyntäen
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Koulureittien tarkastelu

• Tavoitteena oli luoda käsitys palveluverkkosuunnitelman toteutumishetken 
käytetyimmiksi muodostuvista koulureiteistä. 

• Koulureittien tunnistamiseksi on hyödynnetty koululaisten asuinpaikka- ja koulutietoja.

• Lähtökohtana pidetty syksyn 2023 tilannetta:

• Analyysissä huomioitiin vuosina 2015 ja 2016 syntyneiden lasten asuinpaikat ja 
alustavat koulutiedot.

• Vastaavasti nykyisten 8. ja 9.-luokkalaisten reitit jätettiin huomioimatta.

• Pyrittiin huomioimaan myös oppilaiden tulevat koulumuutokset.

• Työkaluna käytettiin ArcGIs Pron Network Analyst-työkalua. Reititysverkosta on 
poistettu erinäiset polut ja vastaavat reitit, jolloin reititys tapahtuu pääosin 
jalkakäytäviä, pyöräteitä ja muuta katuverkkoa käyttäen

• Analyysiä täydennettiin BRUTUS-liikennemallin tiedoilla:

• Tarkastelussa hyödynnettiin Brutuksella mallinnettuja 7–17-vuotiaiden lasten ja 
nuorten jalankulku- ja pyörämatkojen tietoja.

• Brutus-mallin aineisto tarjoaa koulureittitarkastelun rinnalla tietoa lasten ja nuorten 
vapaa-ajan jalankulun ja pyöräliikenteen virroista.
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Järvenpään palveluverkkosuunnitelman 
turvallisuusanalyysi liikkumisdataa hyödyntäen
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• Tarkoituksena oli analysoida Järvenpään pää- ja kokoojakatuverkon ajonopeuksia.  

• Aineistoa tarkasteltiin eri kellonajoilta erityisesti koululaisten liikkumisaikoja 
painottaen. 

• Koska TomTom-aineisto on saatavilla vain valmistajan laitteita hyödyntävistä 
moottoriajoneuvoista, pyrittiin tarkasteltu ajanjakso määrittämään mahdollisimman 
pitkäksi riittävän havaintomäärän ja siten luotettavan tuloksen saavuttamiseksi.

• Tarkastelussa käytetyt tunnusluvut olivat 85. persentiili ja keskinopeus.

• V85 on nopeus, jonka 85 % autoilijoista alittaa (eli 15 % ylittää). On käytetty 
perinteisesti liikenneturvallisuusselvityksissä tarkkailtavana nopeutena.

• Koulureittien turvallisuustarkastelussa huomio suunnattiin erityisesti niihin kohteisiin, 
joissa oli tunnistettavissa merkittävimpiä ylinopeuksia (yli 10 %-yksikön ylityksiä 
kadun nopeusrajoitukseen nähden).

• Tarkastelun yhteydessä toteutettiin erillinen vertailu TomTom-aineiston ja Järvenpään 
kaupungin liikennelaskennoista kerätyn nopeustiedon välillä.

• TomTom-datasta tehtiin erillinen aineistoirrotus kustakin kohteesta 
liikennelaskentaa vastaavalta ajanjaksolta. 

• Aineistojen tunnusluvut (keskinopeus ja 85. persentiili) olivat samassa 
suuruusluokassa. 

6

TomTom-aineisto

Järvenpään palveluverkkosuunnitelman 
turvallisuusanalyysi liikkumisdataa hyödyntäen
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Laurilantie itään TomTom
(havaintoja 
658/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
15192/ajanja
kso)

13.6-20.6.2019

Keskiarvo (km/h) 54,6 54,5

Persentiili-85 (km/h) 62 62

Sipoontie itään TomTom
(havaintoja 
889/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
25719 
/ajanjakso)

13.6-26.6.2019

Keskiarvo (km/h) 47,3 50,9

Persentiili-85 (km/h) 54 57

Ristikatu itään TomTom
(havaintoja 
297/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
15414 
/ajanjakso)

30.9-7.10.2019

Keskiarvo (km/h) 40,9 35,7

Persentiili-85 (km/h) 46 41

Länsinummenkatu 
itään

TomTom
(havaintoja 
165 
/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
5329 
/ajanjakso)

30.9-15.10.2019

Keskiarvo (km/h) 34,6 34,8

Persentiili-85 (km/h) 42 40

Laurilantie 
länteen

TomTom
(havaintoja 
603/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
16477 
/ajanjakso)

13.6-20.6.2019

Keskiarvo (km/h) 55,6 54,7

Persentiili-85 (km/h) 63 61

Sipoontie
länteen

TomTom
(havaintoja 
897/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
27609 
/ajanjakso)

13.6-26.6.2019

Keskiarvo (km/h) 48,8 50,7

Persentiili-85 (km/h) 56 57

Ristikatu länteen TomTom
(havaintoja 
333 
/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
14225 
/ajanjakso)

30.9-7.10.2019

Keskiarvo (km/h) 39,5 40,3

Persentiili-85 (km/h) 45 45

Länsinummenkatu 
länteen

TomTom
(havaintoja 
202/ajanjakso)

Kaupungin 
data
(havaintoja 
1919 
/ajanjakso)

30.9-15.10.2019

Keskiarvo (km/h) 34,2 36,1

Persentiili-85 (km/h) 41 43
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• Paikkatietoanalyysin avulla tunnistettiin 
kohteita liikenneturvallisuustarkasteluun. 

• Kohteita joissa TomTom-nopeustietojen 
ylinopeuskohteet risteävät merkittävien 
koulumatkareittien tai Brutus-mallin 
liikennevirtojen kanssa.  

• Kohteiden valinnassa ja niiden 
toimenpidetarpeiden arvioinnissa huomioitiin 
lisäksi tieliikenteen onnettomuushistoria 
vuosilta 2017–2021, Järvenpäässä aiemmin 
toteutetut suojateiden turvallisuuskyselyt 
sekä laaditut koulureittien selvitysraportit.

• Kohteet jatkotarkasteluun valittiin kaupungin 
opetustoimen ja liikennesuunnittelun kanssa

• Maastokäynnin avulla muodostettiin 
tarkasteltuihin kohteisiin 
liikenneturvallisuuden parantamisen 
toimenpideohjelma.
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Paikkatietoanalyysilla tunnistetut jatkotarkastelukohteet

Järvenpään palveluverkkosuunnitelman 
turvallisuusanalyysi liikkumisdataa hyödyntäen
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• Työn ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin lasten ja nuorten käyttämiä 
keskeisiä kohteita ja analysoitiin niiden liikenneturvallisuuden nykytilaa 
aiemmin toteutetun karttakyselyn (laadittu Nokian kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelman 9/2021) tulosten pohjalta.

• Työn toisessa vaiheessa tarkasteltiin valituista kohteista ajonopeusdataa ja 
pyrittiin löytämään kohteiden liikenneympäristöjen ongelmakohdat.

• TomTom-aineistoon perustuvassa tarkastelussa käytetyt tunnusluvut olivat 
85. persentiili ja keskinopeus.

• Ongelmakohteiden tunnistamisen jälkeen toteutettiin maastokäynti sekä 
yhdessä kohteessa käyttäjiä osallistava vuorovaikutteinen kävely yhdessä 
koululaisryhmän kanssa.

• Lopuksi kohteille laadittiin toimenpidesuositukset. 
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Nokian ajonopeus- ja käyttäjäselvitys
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Tarve liikenteen rauhoittamiselle Läheltä piti -tilanne

Turvaton tienylitys Tapaturma

• Pyörätie vaihtaa puolta
• Suojatielle huono 

näkyvyys

• Ajetaan liian 
lujaa 
huomaamatta 
kävelijöitä

• Paljon autoja

• Paljon 
koululaisia

• Ajoneuvoi
lla ajetaan 
liian kovaa 
vauhtia

• Paljon autoja 
• Paljon 

koululaisia

• Liikennevalojen nappi 
tavoittamattomissa

• Liikennevalot vaihtuvat liian 
harvaan

• Pensaat 
näköhaittana

• Kova vauhti
• Vaarallinen 

suojatie
• Pahoja ohituksia

• Näköhaittaa 
• varsinkin 

kasvillisuudesta 
risteysalueella

• Risteys 
huomiotta, 
ajetaan 
varomatta yli

• Kolmio väärässä 
paikassa

• Liian kova 
vauhti

• Pyöräilyonnettomuus, 
hidasteesta ei merkintää 

• Liian korkeita 
katukiveyksen reunoja 
pyöräilijöille, aiheuttaa 
tapaturmia
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Esimerkki tarkastelukohteesta Keskusta, asukaskyselyn tuloksia

Nokian ajonopeus- ja käyttäjäselvitys
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Esimerkki tarkastelukohteesta Keskusta, TomTom-nopeustiedon analyysi

Nokian ajonopeus- ja käyttäjäselvitys
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• Järvenpään hankkeessa tehdyn analyysin luotettavuutta tukivat tunnistetuissa kohteissa 
tapahtuneet onnettomuudet ja niistä saadut asukaspalautteet, mutta myös tieto siitä, että osa 
kohteita on jo aiemmin tunnistettu liikenneturvallisuuden kannalta haastaviksi kohteiksi 
kaupungin eri suunnitelmissa (mm. liikenneturvallisuussuunnitelma).

• Erillistarkasteluna toteutettu TomTom-nopeustietojen ja Järvenpään kaupungin 
liikennelaskentojen nopeustietojen välinen vertailu vahvisti käsitystä TomTom-aineiston 
luotettavuudesta ajoneuvoliikenteen nopeustasojen arviointiin.

• Hankkeissa TomTom-aineisto mahdollisti ajonopeuksien tarkastelun laajempina kokonaisuuksina 
pistemäisten kohteiden sijaan.

• TomTom-aineiston vahvuutena on todellinen ja katuverkon kattava ajonopeustieto. Perinteisillä 
liikennelaskennoilla on vaikea päästä vastaavaan kattavuuteen. Näyttötauluilla on lisäksi 
ajonopeuksia hidastava vaikutus, kun autoilijat jarruttavat näyttötauluille. 

• TomTom aineisto kattaa 5-15 % liikennevirrasta

• Aineiston pohjalta ei voida tehdä luotettavia tulkintoja kadun tai tien liikennemääristä. 

• TomTom-nopeusanalyysi soveltuu heikommin vähäliikenteisten katujen toteutuneiden 
nopeuksien selvittämiseen otoskoon ollessa pieni. Tähän tarkoitukseen pistemäinen 
nopeusmittaus soveltuu paremmin.

• TomTom-nopeusanalyysi mahdollistaa tehokkaan, kattavan ja vertailukelpoisen yleiskuvan 
keräämisen alueen liikenneverkon nopeustasoista.

Soveltamismahdollisuuksia:

• TomTom-nopeusanalyysi on hyvä 
lähtötieto erilaisille 
liikenneturvallisuustarkasteluille:

• Laajemmalle 
liikenneturvallisuustarkastelulle 

• Palvelukohteiden (esim. koulujen, 
sairaaloiden tai vanhuspalveluiden) 
ympäristöjen liikenneturvallisuuden 
kehittämiseen  

• Mahdollista hyödyntää 
nopeusanalyysiä 
kuntalaispalautteiden käsittelyssä 

• Analyysi mahdollistaa ennen-jälkeen 
–tutkimukset.

• Analyysin tuloksia voidaan hyödyntää 
esim. nopeusvalvontapisteiden 
suunnittelussa kaupungin 
katuverkolle. 
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Kokemuksia TomTom-aineiston käytöstä
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Kiitos!
Elisa Heimo, Ramboll Finland Oy
elisa.heimo@ramboll.fi
+358 50 911 4378
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