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1 
Aikusanat. 

1 
Helmikuussa alkoi koko maassa lähes kolme viikkoa kestänyt 

poliisilakko, joka päättyi maaliskuun ensimmäisenä päivänä. 

Liikenteen kannalta lakko merkitsi sitä, että liikenteen 

I valvonta ja ohjaus rajoittuivat pääasiassa erikoistapauksiin. 

Koska poliisilakkoa käsiteltiin tiedotusvälineissä varsin 

I 

	

	runsaasti, autoilijat olivat ilmeisen tietoisia siitä, että 

liikennevalvontaa ei suoriteta ja näin ollen oli mandollista 

tutkia, miten autoilijoiden kokeman kiinnijoutumisriskin 

1 

	

	muutos vaikuttaa liikennerikkomuksiin ja yleensä liikenne- 

käy t täy tym i s een. 

TVH on yhteistyössä Helsingin Yliopiston psykologian lal-

I toksen kanssa tutkinut lakon vaikutusta ajoneuvojen nopeuk- 

sun ja nopeusrajoituksen ylityksiin Etelä-Suomessa. Tutki- 

I 	muksen suorittamjsesta ovat vastanneet Suomen Akatemian tutki- 

musassistentti fil.kand. Heikki Summala ja clipl.ins. Matti 
Roine TVIl: sta. 
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1 . Johdanto 

Liikenteen valvonta on varsin usein keskustelun kohteena ja 

nimenomaan siinä hengessä, että valvontaa tulisi lisätä onnet-

tomuuslukujen pienentämiseksi. Ei kuitenkaan ole ilman muuta 

selvää, että lisäämällä poliisipartioiden määrää kaduilla ja 

teillä voidaan vähentää onnettomuuksia. 

Valvonnan vaikutusta onnettomuuslukuihin on tutkittu yleensä 

siten, että on lisätty valvontaa tietyllä (tai tietyillä) tie- 

osalla ja katsottu, pienenevätkö onnettomuusluvut verrattuna 

tehostettua valvontajaksoa edeltävään ja sitä seuraavaan kontroi-

lijaksoon tai kontrolliteihin, joilla valvontaa ei ole lisät- 

ty. Joskin on olemassa tutkimuksia, joiden mukaan valvontaa 

suorittavien poliisiautojen lisääminen on alentanut onnettomuus- 

lukuja, on näitä tutkimuksia runsaasti arvosteltu siitä, että mo-

net muut kontrollojmattomat tai vaikeasti kontrollojtavat teki-

lät ovat saRttaneet vaikuttaa tuloksiin. On esimerkiksi varsin 

hankalaa kontrolloida liikenteen koostumuksen, määrän ja luon-

teen, sään ym. tekijöiden vaikutusta onnettomuuslukuihjn, pu-

humattakaan tällaisten tekijöiden vaikutuksesta eri teill 

käytettäessä kontrollitieosia. Tämän tyyppisiä tutkimuksia 

onkin pidettävä varsin hankalina ja useimmiten epätyydyttivt-

nä (ks. Arthur D. Little, Inc., 1966, 21#5_251). 

Metodisestj luotettavampia ovat tutkimukset, joissa tutkitaan 

1 	valvonnan vaikutusta kuljettajien ajotapaan. Tällaisissa tutki- 

muksissa on esim, mitattu tien varteen pysäköidyn poliisiauton 

I vaikutusta ajonopeuksjin, sulkuviivarikkomuksiin yms. verrat- 

tuna kontrollitilanteeseen, jossa samassa paikassa seisoo si-

I 	viiljauto tai ei autoa lainkaan. Poliisiauton näkemiselj.ä on - 

kuten voi odottaakin - selvä ja tuntuvat vaikutus ajotapoihin, 

mutta kuten Syvänen (1971) totesi tutkimuksessaan, tien var-

1 	teen pysäköidyn poliisiauton vaikutus ajonopeuksiin ja ajota- 

poihin kestää käytännöllisesti katsoen vain sen ajan, jonka 

1 	kuljettajat ovat poliisin näköpiirissä. Toistuvasti samaan 

paikkaan pysäköidyllä poliisiautolla näyttää kuitenkin olevan 

I pysyvääkin vaikutusta niiden kuljettajien ajotapaan, jotka 

näkevät poliisiauton useamman kerran säännöllisen kulkureit-

I 	tinsä varrella: he ajavat hitaammin myös silloin, kun poliisi- 

auto ei ole paikalla. 



1 
Näyttää siis ilmeiseltä, että poliisiauton näkemisellä on selvä 

1 vaikutus liikennekäyttäytymiseen, ja vaikutus pysyy ko. paikas- 

sa ainakin jonkin aikaa, mutta avoimeksi jää kysymys, onko ny- 

1 kyisen laajuisella valvonnalla yleisestävää vaikutusta, 	ts. 

vdttävätkö autoilijat - enemmän tai vähemmän - liikennerikko- 

I muksia kaikkialla sen takia, että he saattavat joutua rikkomuk- 

sestaan kiinni. On varsin ilmeistä, että kiinnijoutumisen subje- 

jektiivinen (koettu) riski vaikuttaa rikkomushalukkuuteen, mut- 

I ta onko tuo riski nykyisellään riittävän suuri? (Valvonnan vai- 

kutus onnettomuuksiin riippuu sitten tietenkin siitä, onko lii- 

1 kennerikkomuksilla ja onnettomuuksilla yhteyttä keskenään; vrt. 

Näätänen & Summala, 	1 97 6 , 	237-2Y). 

ieimikuun 197( poliisilakko tarjosi varsin poikkeuksellisen ti-

laisuuden tutkia valvonnan vaikutusta liikennekäyttäytymiseen. 

Sen sijaan, että valvonnan vaikutusta tutkittaisiin - kuten 

usein on tehty - tehostamalla valvontaa "normaalitasosta", oli 

tilanne nyt päinvastainen: tehokkaan joukkotiedotuksen ansios-

ta autoilijat ilmeisesti varsin hyvin tiesivät, että poliisit 

olivat lakossa eikä valvontaa suoritettu. Voitiin siis olettaa, 

että autoilijoiden subjektiivinen riski joutua kiinni liikenne- 

rikkomuksesta oli lakon aikana pienentynyt ja rikkomukset tä-

män takia kasvaisivat. 

Lakko alkoi varsin yllättäen, eikä valmisteluja tutkimuksen 

suorittamiseksi ehditty ennen sen alkamista tehdä. TVh suorit-

taa kuitenkin jatkuvaa nopeustarkkailua useissa pisteissä lä-

hinnä Etelä-Suomen valtateillä, ja näistä pisteistä oli siten 

saatavana kontrolliaineisto ennen lakkoa. Näissä pisteissä suo-

r'itettiin lakon aikana yksi ylimääräinen mittauskerta, ja la-

kon jälkeiset vertailumittaukset saatiin jälleen TVH:n normaa-

lin mittausohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi seurattiin nopeuk-

sia päivittäin (Li  päivää viikossa) kolmen viikon ajan yhdessä 

ylimääräisessä mittauspisteessä (maantiellä) ja - seitsemäiiä 

päivänä - yhdessä pisteessä kaupunkialueella. 
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2. Nopeushavainnotnaantielli 

2.1 Normaalin mittau'ohjeiman rn.se noneusmittaukset 

Nopeusmittauksia kerattiin viideltä viikolta, kandelta ennen 

lakkoa, yhdeltä lakon aikana (ensimmäinen lakkoviikko) ja kah-

clelta lakon jälkeen (kts. taulukko 1) kaikkiaan kuudessa mit-

tauspisteessä, joista kolmessa oli 100 km:n ja kolmessa 80 km:n 

nopeusraJo tiis (iS . kuva 1 

Taulukko 1 . Mittausviikot 

1. ennen lakkoa: 12 - 	16.1.76 
2.  " 	

" 9 - 	13.2.76 

3.  lakon aikana: 16 - 20.2.76 

. lakon jälkeen: 1 - 	 5.3.76 
5. " 	 " 8 - 	12.3.76 

N 

PI' 

7 v.._-- 

Kuva 1. Tutkirnuspisteiden sijainti 



Kuvassa 2 on mittaussuunnittaifl eS it( t tv (Iienkiloautojeri osat- 

ta) 85 %:n nopeus, keskinopeus, nopeusrajoituksen ylitysprosent-

ti ja rajoituksen enemmän kuin 10 km:llä ylittäiden OSUUS Vii-

koittain kuuden mittauspisteen keskiarvoina. Samaan kuvaan on 

myös piirretty sääolosuhteita kuvaavan indeksin (ks. Wahlgren, 

Kallberg & Salusjärvi, 1 97 2 , s. 18) keskiarvot kunakin mittaus-

viikkona (mittausajankohtien olosuhteita vastaavasti). "Mittaus- 

suunta edestä" tarkoittaa sitä, että ajoneuvojen nopeus mitat-

tiin ennen kuin ne ohittivat tutkan, n. 200 m:n etäisyydellä 

siitä, ja "mittaussuunta takaa" sitä, että autojen nopeus mi-

tottiin sen jälkeen kun ne olivat ohittaneet tutkan, jälleen 

r. 200 fln et1isyvdelti 

Koska mittaussuuntien ja mittausviikkojen väliliti ei ollut mer-

kitseviä interaktioita, eri suuntien havainnot yhdistettiin ja 

mittausviikkojen eroja testattiin Friedmanin kaksisuuntaisella 

(järjestykseen perustuvalla) varianssianalyysillä (ks. Sieel, 

1956, 166-173). Keskinopeuksia lukuunottamatta mittausviikko-

jen erot olivat merkitseviä. Sääolosuhteet olivat kuitenkin 

I 

	

	selvästi muita mittausviikkoja huonommat ensimmäisellä ja vii- 

meisellä viikolla, joten nämä on syytä jättää seuraavassa tar- 

I 	kastelun ulkopuolelle. Sen sijaan lakkoa edeltävän viikon, lak- 

koviikon ja sen jälkeisen viikon (2_Li.) sääolosuhteet olivat 

varsin lähellä toisiaan. Lakkoviikon keskimääräinen sääindeksi 

1 

	

	oli sitä paitsi hivenen korkeampi - osoittaen siis huonompia 

sääolosuhteita - kuin toisen ja neljännen viikon sääindeksi, 

1 

	

	joten näihin viikkoihin verrattuna sään ei voi olettaa aina- 

kaan lisdnneen nopeuksia ja nopeusrikkomuksia lakkoviikolla, 

Tästä huolimatta voidaan todeta, että keskinopeudet olivat 

lakkoviikolla keskimäärin 1-3 km/h korkeampia ja 85 %:n nopeu- 

1 

	

	det keskimäärin 3-5 km/h korkeampia kuin lakkoa edeltävällä 

tai sitä seuraavalla viikolla. Nämä erot eivät kuitenkaan ole 

1 

	

	tilastollisesti aivan merkitseviä eivätkä sitä ole myöskään 

erot nopeusrajoituksen ylittäneiden osuuksissa, mutta sen si- 

1 	jaan suurehkoja ylityksiä (ylitys > 10 km/h) oli 

la merkitsevästi enemmän (18.7 %) kuin edel.tävällä (11.8 %, 

Testiarvot olivat: v 85 , X2=11.33, df=4, p< .05; : X2=6.95, 

1 	0< p K .20; ylitys-%: X 2 10.7, p < .05; ylitys » 10 km/h: 

1 	
X=13.5, p< .01. 
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.031) tai seuraavalla (10.2 	, p 	.016) viikolla. 

On muistettava, etti mittauspisteiUi oli vain kuusi ja niisti-

km kolmessa oli 100 km/h nopeusrajoitus, jota suurempia no-

peuksia kovin monet eivät talvella käytä, vaikka se olisi 

(vastaavanlaisissa olosuhteissa) luvallistakin ts. vaikka no-

peusra.joitusta ei olisikaan. 

Kuvissa 3 ja L on esi tty henkilöautojen nopeusj akauturnat mit-

tauspisteittäin lakkoa edeltävällä viikolla, lakkoviikolla ja 

lakon jälkeisellä viikolla. Mittauspisteistä, joissa oli 80 km/b 

nopeusrajoitus, yhdessä (T16) ei selviä eroja voi havaita, mut-

ta kandessa muussa lakkoviikon nopeudet ovat hyvin selvästi rnui-

ta suurempia, vaikka sääolosuhteet olivat lakkoviikolla pikem-

minkin huonommat kuin muina mittausaikoina. Pisteessä T2L erot 

ovat erittäin merkitseviä (F297  = 19.7): lakkoviikko poikke-

si kummastakin muusta erittäin merkitsevästi (sama tulos saa-

daan myös ei-parametrisella testillä). Pisteessa T23 erot oli-

vat ainoastaan 5 %:n riskitasolla merkitseviä, '2 6o = 	02; 

vastaava ei-parametrinen Kruskal-Wallis-fl = 8.87, kandella va-

pausasteella), ja lakkoviikon ja sitä seuraavan viikon ero et 

ole merkitsevä, kun tarkastellaan koko jakautumia. Tämän lie-

nee kuitenkin aiheuttanut joukko poikkeavan alhaisia nopeus- 

havaintoja lakkoviikolla (pitkä hidas jono): nämä kuuluvat 

selvästi eri populaatioon. Jakautumien erot suurissa nopeuk-

sissa ovatkin jo merkitseviä (p .01 ; Kolmogorov-Smirnov, ks. 

Siegel, io6, s. 47-52). 

Selitys sille, miksi yhdessä 80 kin/li mittausöisteessä lakolin 

ei ollut selvää vaikutusta, on ainakin osittain sääolosuttt.eissa. 

Lakon jälkeisten mittausten aikana tie oli paljas ja kuiva, 

mutta lakon aikana ja ennen sitä van osittain paljas. Kanden 

viimeks.jmainitun (sääolosuhteiltaan samanlaisen) viikon välillä 

onkin havaittavissa hypoteesin suuntainen ero, kun taas lakko- 

viikon ja lakon jälkeisen viikon nopeusjakautumat seurailevat 

varsin tarkasti toisiaan, mikä - sääolosuhteitten eron huomioon-

ottaen - on jälleen tutkimushypoteesin mukaista: lakko näyttnä 

todella lisänneen nopeuksia siellä, missä sää- ja keliolosuh-

teet eivät asettaneet esteitä. 
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!akkoviikolla ja lakon jälkeisellä viikolla 80 km:n nopeusrajoi-
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2.2 Ylimääräinen mittauspiste 

Normaalien mittauspisteiden lisäksi seurattiin ajonopeuksia 

toistuvasti yhdessä ylimääräisessä mittauspisteessä kolmen vii-

kon ajan, kahtena lakkoviikkona ja lakon jälkeisellä viikolla, 

neljä päivää viikossa. Mittauspiste sijaitsee valtatie n:o 2:n 

varrella, 19 km Helsingistä (Keski-Metsämaan liittymä). Paikal-

la on 80 km/h nopeusrajoitus. Mittausauto pysäköitiin Sivutien 

alussa olevalle levennykselle muutaman metrin päähän valtaties-

tä peräpää tielle päin jatutkanantenni sijoitettiin huo- 

paan käärittynä takaikkunalle. Nopeudet mitattiin n. 200 rn:ri 

etäisyydeltä Helsingin suuntaan, ts. siten, että Poriin päin 

matkalla olevien autojen nopeus mitattiin edestä päin, ennen 

kuin ne ohittivat mittausauton (ja ennen kuin kuljettajat saat-

toivat havaita mittausauton) ja Helsingin suuntaan kulkevien 

autojen nopeus mitattiin takaa päin, siis sen jälkeen kun ne 

olivat ohittaneet mittausauton, joka Helsinkiin ajettaessa oli 

n. 200 m:n matkalla hyvin näkyvissä. Mittausauto oli tummansi-

ninen Mercedes-Benz -henkilöauto, ja mitään merkkejä, jotka 

olisivat viitanneet nopeuden mi.ttaamiiseen, ei siis ollut näky-

viii ä, 

Mittaukset suoritettiin jokaisena mittauspäivänä klo 9:n ja 

ll.15:n välisenä aikana, ja mukaan otettiin vain vapaassa ti-

lanteessa olevat ajoneuvot (jonokriteereinä käytettiin 5 s:n 

aikaväliä ja 10 km:n nopeuseroa). 

Tulokset, Kesinopeudet mittaus'uunnittain on esitetty kuvassa 

5. Ensimmäiseksi kuvasta voi havaita, että sääolosuhteilla, 
(tien pinta kuiva(+)/märkä tai jäinen (-); näkyvyys hyvä (+)/ 

heikentynyt (-)) on erittäin suuri vaikutus ajonopeuksiin, ja 

sääolosuhteet myös vaihtelivat suuresti tutkimusaikana. Ensim-

mäisen lakkoviikon torstaina ja perjantaina, tien ollessa kui-

va ja näky-vyyden hyvä, henkilöautojen keskinopeudet olivat 

838L km/h, siis runsaasti yli suurimman sallitun nopeuden, 

mutta toisen lakkoviikon tiistaina, kun tien pinta oli liukas 

ja ilma sumuinen, ne olivat vain 76-79 km/h. 

Toiseksi kuvasta voi avaia (hen: i äautojen osalta) selviä ja 

arkmass, 	te1uno vtrs 	odonmukaisia eroja eri suun- 
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Kuva 5.. Henkiloautojen jo muiden autojen keskinopeudet mittaussuun - 

nittain ja päivittain ylimääräisessc mittouspisteessä 



1 
tim 	kulkevien autojen riopeuksLssa. 	Kahtena ensimmäisenä mit- 

tauspäivänä Helsingin suuntaan ajettiin selvästi hitaammin 

kuin Porin suuntaan, mutta sen jälkeen ero muuttui päinvastai- 

seksi ja pysyi sellaisena (yhtä vähäistäpoikkeusta lukuunotta- 

matta) lakon loppuun saakka, kunnes lakon loputtua Helsingin 

I suuntaan ajettiin jälleen hitaammin. Tämä ilmiö oli 	tilastol 1 

sestikin merkitsevä: 	lakkoviikot erosivat toisistaan 1 	r:n 

I riskitasolla (Kruskal-Wallis H = 8) siten, että lakon jälkei- 

sellä viikolla mittaussuuntien väliset erotukset poikkesivat 

merkitsevästi kummankin lakkovi ikon vastaavista erotuksista 

(Mann-Whitnev U = 	0, 	p = 	.011i). 

Tätä 	tulosta 	tulkittaessa on muistattava, 	että Helsingin suun- 

taan matkalla olevat autoilijat näkivät mittausauton ennen kuin 

I heidän nopeutensa mitattiin, mutta Porin suuntaan kulkevat ei- 

vät. Vaikka mitään erityisiä merkkejä nopeudenmittaamisesta 

• (tutka, 	"mittausauton näköinen auto") ei ollutkaan näkyvil]t, 

mittausauto saattoi 	herättää sen verran epäilystä, että Hel- 

singin suuntaan kulkevat autoilijat varmuuden vuoksi hiljensi-. 

1 vät nopeuttaan. Näin kävi vielä kahtena ensimmäisenä mittaus- 

päivänä, 	lakon vasta alettua, kun autoilijat vielä mandollises- 

1 ti vanhasta tottumuksesta suhtautuivat varovaisesti epäilvtta- 

vään ajoneuvoon. Lakon kestäessä ilmeisesti vakuuttauduttiin 

I siitä, että poliisi ei todellakaan valvo liikennettä ja etta 

tuotakaan sivutielle pysäköityä autoa ei ole syytä pelätä. La- 

I kon loputtua tällainen auto oli jälleen ilmeinen vaaran merkki, 

jota oli 	syytä pelätä. 

1 Tämän tuloksen ja tulkinnan pätevyyttä tarkasteltaessa huomio 

kiinnittyy siihen, että tien suunta ko. kohdassa on Helsinkiin 

1 mentäessä idän ja kaakon välissä, ja aurinko saattoin näin ol- 

len häikäistä Helsinkiin menijöitä ja alentaa heidän nopeuttaan. 

I Tämä ei kuitenkaan voi selittää ilmiötä: aurinkoisia päiviä oli 

myös lakkoviikoilla eikä kaiken lisäksi aurinkoisten ja pilvis- 

ten (muuten yhtä hyvien olosuhteiden) päivien välillä ollut eri 

I mittaussuuntien nopeuksien suhteissa eroja (ks. kuva 5). Sen si- 
jaan voi herättää ihmetystä, miksi Helsingin suuntaan matkalla 

olleiden keskinopeus näytti nousevan lakon aikana suuremmaksi 

kuin Porin suuntaan matkalla olleiden, ja miksi sama ilmiö ei 

eiinny muiden kuin henkilöauto ier 	kohdalla. 
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Itse asiassa henkildauto en kokinopeudet Hel si nin suuritasii 

eivät olleet lakon aikana edes tilastollisesti merkitsevästi 

suurempia kuin nopeudet Porin suuntaan (vaikka otettaisiinkin 

mukaan vain päivät 19.2.-27.2.),  ts. tämänsuuntainen ero 

saattaa hyvin johtua sattumastakin. (On huomattava, että tömä 

ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että lakon jälkeisellä 

viikolla mittaussuuntien erot poikkesivat tilastollisesti 

merk.i tsevästi 1.akkovi ikkoen alkaisi sta eroista. ) 

Siihen, että muiden kuin henkilöautojen keskinopeus }Ieisinin 

1 

	

	suuntaan oli jokseenkin johdonmukaisesti pienempi kuin Porin 

suuntaan, sekä lakon aikana että sen jälkeen, saattaisi olli 

1 yhtenä selityksenä esim. animattimaisten kuljottajien mandolli-nen suurempi ja pysyvämpi epä ituuto isuus epä iv t. täv i a.i oneuvo-

la kohtaan. 

Jotta voitaisiin tarkastella lakon vaikutusta eri suuntiei 

nopeuksiin ja nopeusrikkomuksiin tarkemmin, on vielä syytd 

verrata keskenään sääolosuhteiltaan ja muutenkin mandollisun-

man samankaltaisia päiviä lakon aikana ja sen jälkeen. Tiiliai-

sia ovat lähinnä perjantait: jokaisena perjantaina tie oli 

kuiva ja näkyvyys hyvä; sitä paitsi voidaan olettaa, etti lii-

kenteen koostumus ja luonne (esim. matkojen tarkoitus) ovat 

samoina viikonpäivinä mandollisimman samanlaisia. (On tieteti-

km muistettava, että kysymyksessä ei vieläkään ole kontroi-

loitu koetilanne, ts. kaikkia mandollisia nopeuksiin vaikut-

tavia tekij ditä ei suinkaan voida ajatella. huomioonotetuiksi 

1 	Kuvassa 6 on esitetty henkilöautojen nopeusjakautumat 

jokaisena perjantaina mittaussuunnittain. Kumpaankin suuntaan 

I päivien järjestys on sama; nopeimmin ajettiin ensimmäisen lak- 

koviikon perjantaina, seuraavaksi nopeimmin toisen lakkoviikon 

I 	perjantaina ja hitaimmin lakon jälkeisen viikon perjantaina. 

Porin suuntaan päivien väliset erot eivät olleet kuitenkaan 

merkitseviä (Kruskal-Wallis-H = 1.1. df = 2), Helsingin suun- 

1 	taan sen sijaan olivat 0.1 %:n riskitasolla (H = lLt.03, df = 2) 

siten, että kaikki päivät erosivat nopeuksien suhteen toisis-

1 	taan tilastollisesti merkitsevästi (1ann-whitnev-n: z-arvot 

3.05, 5.3 	ja 2.82). 

1 
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Ei ole aivan varmaa, miksi nopeudet 1. ja 2. lakkoviikon pei'jan-

taina poikkesivat toisistaan*. Todennäköinen selitys lienee se, 

että toisen lakkoviikon perjantaina lakon ratkaisu oli jo hy-
vin lähellä ja epätietoisuus sen jatkumisesta vaikutti jo kul- 

ettajiin. On kuitenkin huomattava, että 80 km:n tuntinopeuteei, 

siis vallitsevan nopeusrajoituksen arvoon saakka ko. nopeusja-

kautumat seurailevat vielä toisiaan varsin hyvin, ja suurin ero 

on vasta 90 km:n kohdalla: on siis ajateltavissa, että kuljet-

tajat toisen lakkovjikon perjantaina alkoivat jo välttää suu-

rehoja ylitvksiä, mutta pienten yiityston suhteen he eivht vie- 

ih olleet iii jo tarkkoj n 

Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota erääseen metodi- 1 	sesti tärkeään seikkaan. Jos yhdistämme kummankin mittaussuun- 

nan havainnot ja testaamme eri viikkojen eroaa varianssiana 

1 	lyysiliä (tai ei-pararnetrjsella testillä aivan yhtä hyvin), 

voimme todeta niiden välillä tilastollisesti merkitsevän eron 

I '2,715 = 6.01, p <.01) ja parittaisissa vertailuissa lakon 
jälkeisen perjantain eroavan kummastakin lakkoperjantaista. 

I Voisimme näin ollen tehdä sen yksinkertaisen johtopäätökseri, 

että lakon aikana ajettiin kovempaa ja että tämä johtui kilo- 

nijoutumisen subjektiivisen riskin pienenemisestä (sikäli kun 1 	olosuhteet, liikenteen koostumus ym. tekijät todellakin olivat 

toisiaan vastaavat). Tämä olisi kuitenkin sellaisenaan harhaan- 

1 	johtava johtopäätös: edellä suoritetun eri mittaussuuntia kos- 

kevan analyysin perusteella voimme 	sanoa, että poliisilakoi- 

I la näyttää olleen tässä mittauspisteessä tilastollisesti mer- 

kitsevää vaikutusta vain siten, että sen aikana valvontaan yht-

I taavalla vihjeeliä (mittausauto) ei ollut samanlaista vaiku- 

tusta nopeuksiin kuin lakon loputtua ("normaalitjianteessa?t). 

Lakon aikana nopeudet olivat kyllä jonkin verran suurempia myös 

niillä autoilla, joiden kuljettajat eivät nähneet mittausautoa 

ennen nopeuden mittaamista; näin ollen tulos on joka tapaukses-

sa samansuuntainen kuin normaaleissa mittauspistejssä ja siis 

hypoteesin suunnassa. Se, että suurempaa vaikutusta ei esiin-

tynyt, vaikka ylimääräinen mittauspiste sijaitseekin 80 km:n 

nopeusrajoitusalueelia, saattaa johtua siitä, että ko. tieosa 

Huomattakoon, otä TT'sel 	(t-testillä testattuna tä- 
mä ero ei ole merkitsevä t = 11C, df = 195). 



1 
1 

on varsin kapea ja mutkainen ja mittauspisteen läIiettyvil1 on 

1 	runsaasti asutusta: nämä seikat todennäköisesti jo sinänsi 

rajoittavat nopeuden valintaa. 

- 	Ylimääräjsossämittauspisteessämittausautoa ei yritettvkään 

I 	kätkeä toisesta suunnasta tulevien silmiltä, ja niinpä mittaus- 

suuntien välillä todettiinkin selviä eroja; erityisesti on huo- 

mattava lakon ja mittaussuunnan yhteisvaikutus nopeuksiin. 1 	Tätä vaikutusta ei kuitenkaan esiintynyt ensimmäiseni 

lakkopäivinä (ensimmäisissä lakon aikaisissa mittauksissa) 1  i_ 
1 	kä sitä myöskään esiintynyt normaaleissa mittauspisteissä, 

joissa suoritettiin vain yksi mittaus lakon aikana. Lisäksi 

I on huomattava, että normaaleissa mittauspisteissä tutkan anton- 

ni sijoitetaan tien varteen säkillä peitettynä ja mittausauto 

I 	pysäköidään yleensä näkymättömiin kauemmaksi sivutien varrelle. 

Tästä johtuen johdonmukaisia, mittauksesta johtuvia mittaus- 

suuntien välisiä eroja ei normaaleissa mittauspisteissä ollut 

1 	havaittavissa. 
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3. opeushavainnot kapnkiJella 

Koska uuri lakon aikana, helmikuussa, söäolosuhteet vaikut ta-

vat suuresti nopeuden valintaan maantieajossa, tarkkailtiin 

nopeuksia yhdessä pisteessä kaupunkialueella (50  km:n nopeus-

rajoitus) kolmena päivänä lakon aikan ja neljänä sen jälkeeu 

Mittaukset suoritettin Helsingissä Koskelantiellä siten, etL 

mittausauto pysäköintiin (Koskelantie 27:n kohdalle) autojo-. 

noon välittömästi toisen auton eteen ja takaapäin (keskustan 

suunnasta) tulevien autojen nopeus mitattiin n. 100 m ennen 

kuin ne ohittivat mittausauton. Tutkan antenni sijaitsi huo-

paan käärittynä takaikkunalla. Mittauspaikalla on kaksi kais-

taa kumpaankin suuntaan ja eri suuntiin kulkeva liikenne on 

erotettu toisistaan leveällä, puiden reunus tarnaila käve iv-

pyi5rdtiellö. 

Tulokset. Kuvassa 7 on esitetty henkilöautojen keskinopeus se-

kä nopeusrajoituksen ylittäneiden ja sen vähintään 10 km:1i 

ylittäneiden osuus mittauspäivittäin. Mittauspäivien nopeudot 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (F6 1953 

11.7) siten, että lakkopäivinä keskinopeus oli 1 %:n ' riskita-

solla korkeampi kuin kolmena viimeisenä (lakon jälkeisenä) mit-

tauspäivänä; ensimmäinen lakon jälkeinen mittauspäivä (1.3) 

eroaa lisäksi 1 %:n riskitasolla kolmannesta lakon jälkeisestö 

mittauspäivästä (3.3) ja 5 %:n riskitasolla viimeisestä lakon 
aikaisesta mittauspäivästä (27.2.; Neman-Keuls-testi, ks. 

Kirk, 1968, s. 9193). 

1 	Henkilöautojen keskinopeudet olivat siten lakon aikana 2-:3 kjn/h 

korkeampia kuin lakon jälkeisenä mittauspäivinä, eikä tätä eroa 

I 	voida selittää sääolosuhteiden muutoksilla (ks. kuva 7). Sen 

sijaan on huomattava, että lakon loppuminen ei välittömästi 

vaikuttanut nopeuksia alentavasti. Ensimmäisenä lakon jälkeise- 1 

	

	nä päivänä (1.3) keskinopeus oli vielä suhteellisen korkea, 

vaikka sää oli poikkeuksellisen huono (ks. kuva 7). Samansuuii- 

1 

	

	tainen ilmiö on havaittavissa myös viimääräisessä maantiemit- 

tauspisteessä (ks. kuva 5). 

Nopeusraj oitusta rikkorioiden osuus oli lakon aikana n. 1 () -yk-

5 iköi 	ri ku 	iJkesink mit a.uspki vinä • ja samaa 
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Kuva 7. 	Henkiloautojen keskinopeudet, nopeusrajoituksen ytitysprosentti jo 
rajQituksen enemmän 10 km/h 	yli ttäneiden osuus mittauspäivttdin 
koupunkimittauspi steessa 
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1 
luokkaa oli ero rajoitusta vähintään 10 km: lLi rikkoneiclen suh-

1 	teen. Tällainen ero jälkimmäisten, rajoitusta tuntuvasti rikko- 

noiden kohdalla on varsin huomattava: lakon aikana rajoituksen 

1 	vihintäin 10 km:llä ylittäneiden osuus oli periti kaksinkertai- 

nen 1 akon i lkei seen aikaan verrattuna. 

• 	Vo daan todeta, etui kaupunkial.uoel La, missk skiolosuhteet ei- 

vit samalla tavoin vaikuta nopeuden valintaan kuin maantiel lii, 1 	1)oiiisilakolla näyttää olleen selvä vaikutus nopeuksiin ja 

nopeusrikkomuksiin. Huomionarvoista on kuitenkin se, etti la- 

1 	kon loppumisen jälkeenkin henkilöautojen keskinopeus oli 2- 

krn/h korkeampi kuin suurin sallittu nopeus: yli 60 	autoili- 

U joista ylitti suurimman sallitun nopeuden 50 krn/h a joka k!n-

menes ylitti sen enemmän kuin 10 kmn/h. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



JoIitopiitnkset 

Poliisilakko osui tutkimuksen kannalta ilmeisen hUOnOOn ajan-

kohtaan: helmikuussa siäolosuhteet rajoittavat nopeuden valin- 

taa niin paljon, että kovin suurta vaikutusta nopeuksiin ei 

lakolla voitu odottaa olevan. Ilmeisesti osittain tästä svvsti 

lakon vaikutus maantiellä mitattuihin keskinopeuksiin ei ollut 

TVH:n normaaleissa mittauspisteissä aivan johdonmukainen, si-

sältyihän mittauspisteisiin kolme 100 km/h nopeusrajoitusalueel-

la olevaa pistettä, joiden osalta nopeusrajoitus on tallviolosuh-

teissa jo sinänsh varsin korkea. 

Lakolla oli kuitenkin huomattava ja ti tastoti ises ti merki tsovh 

vaikutus selviin nopeusrikkomuksiin (ylityksen suuruus enemman 

kuin 10 km/h). Näiden määrä lisääntyi lakon aikana lähes kaksin-

kertaiseksi normaalitilanteeseen verrattuna: runsaasta 1O:sth 

lähes 20:een prosenttiin. 

Yiimäräisessä maantiernittauspis teessh , ossa nopeuks ia seurat-

tim päivittäin, voitiin todeta samansuuntainen vaikutus, mutta 

erot lakkoviikkojen ja lakonjälkeisen viikon välillä eivät ol-

leet tilastollisesti merkitseviä (vaikkakin hypoteesin suunnas-

sa) silloin, kun nopeudet mitattiin edestäpäin, ts. ennen kuin 

autot ohittivat mittauspaikan. Sen sijaan lakolla todettiin ole-

van huomattava vaikutus niihin autoilijoihin, jotka ottivat 

mittausauton ennen kuin heidin nooeu tensa mi t at t 

Kaupunkialueella, jossa sziäolosuhteiden vaikutus nopeuksiin ei 

näy samalla tavalla kuin maantiellä, lakon vaikutus näyttää ol-

leen varsin selvä ja merkitsevä myös keskinopeuksien suhteen: 

henkilöautojen keskinopeus oli lakon aikana n. 2 km/h suuremni 

kuin vastaavissa olosuhteissa sen jälkeen. Selvät nopeusrajoi-

tuksen ylitykset (ylitys 	10 km/h) lisääntyivät lakon aikana 

jokseenkin samassa suhteessa kuin maantieliti - lO:stä 20:eeu 

prosenttiin. 

Nopeusrnittausten perusteella voidaan tehdä jo1itopiih ths, että 

poliisilakolla näyttää olleen nopeuksia ja nopeusrikkornuksia 

vars ohdonmukaisesti lisäävä vaikutus silloin, kun sääo o- 
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suhteet eivät jo sinänsä rajoittaneet nopeuden valintaa. Tämä 

vaikutus näkyy selvästi myös siinä, että mittausauton näkemi-

nenkään ei lakon aikana - ensimmäisiä lakkopäiviä lukuunotta-

matta - vaikuttanut nopeuksia hillitsevästi; normaalisti täl-

lainen vaikutus on varsin selvä. Näin ollen tämä tutkimus tu-

kee hypoteesia, jonka mukaan tieto siitä, että nopeuksia (ja 

fiikennekäyttäytymistä yleensä) valvotaan ja rikkomuksista saat-

taa joutua kiinni, vaikuttaa hillitsevästi käyttäytymiseen. 

Subjektiivinen kiinnijoutumisriski ei kuitenkaan näytä olevan 

kovin suuri esim, siinä valossa, että rnuulloinkin kuin lakon 

aikana nopeusrajoituksen saattaa ylittää maantiellä enemmän 

kuin 30 % ja kaupungissa enemmän kuin 60 % kuljettajista ja 

selviä yli 10 km/h ylityksiäkin on "normaalisti" kymmenkunta 

prosenttia. Tähän seikkaan on syytä kiinnittää huornicta. 

On huomattava, että keskeinen tekijä on nimenomaan kuljettajieii 

subjektiivinen kiinnijoutumisriski, siis heidän käsityksensi 

siitä, miten tehokasta valvonta teillämme on, eikä esim. polii-

sipartioiden todellinen lukumäärä sellaisenaan. Tästä syvsti ei 

siis esimerkiksi pitäisi tuoda julkisuudessa esille, että po-

liisilla on liian vähän kalustoa ja että se ei pysty riittä-

västi valvomaan liikennettä (vaikka asia näin todellisuudessa 

olisikin), koska tämä hyvin todennäköisesti vaikuttaa sutijektii-

vista kiinnijoutumisriskiä alentavasti ja saattaa lisätä nopeus- 

rikkomuksia*, On toisaalta selvää, että ihminen kyllä oppii 

kokemuksen kautta ja luottaa omiin kokemuksiinsa, eli jos Itäti 

huomaa, että ei jääkään kiinni a,jaessaan ylinopeudella, hän 

saattaa yhä useammin ruveta sitä käyttämään. Tuskinpa siis 

huolellisesti suunniteltu kampanjakaan suhjektiivisen riskin 

lisäämiseksi onnistuisi, ellei objektiivista kiinnijoutuniis-

riskiä samalla lisättäigi. 

Poliisivalvorita on kuitenkin niin kallista, miehistöä ja kalus-

toa kysyvää työtä, että sitä tuskin pystytään lisäämään tar-

peeksi. Valvontaa olisikin pyrittävä automatisoimaan siellä 

missä voidaan (vrt. Syvänen, 197Lt); esim. nopeusrikkomusten suh- 

Sinänsä on tietenkin tärkeätä, että poliisilla on riittävästi 
kalustoa ja muita resursseja liikenteen valvontaan, mutta em. 
syistä johtuen asia olisi voitava hoitaa liikenneturvallisuus-
väen ja päätöksentekijöiden keskeisenä asiana, ei julkisuu:ies-
sa. 
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teen automaattinen valvonta olisi periaatteessa hyvin rnaJicio1is-

ta, ja tällä tavall& valvontaa pystyttäisiin myös ratkaisevasti 

lisaämään. Kaiken kaikkiaan valvonta ja sen muodostama rangais-

tusuhka on yksi harvoista periaatteessa tehokkaista tavoista vai-

kuttaa liikennekäyttäytymisen kautta onnettomuustilastoihiin 

(ks. Näätinen & Summala, 1976, 219-227); sen takia on valvontaan 
syy ti ki irin t tiä ri i t tvästi hUomiota 

'Fiissi tutkimuksessa ei pyritty selvittämään poilisilakon vaiku-

tuksia onnettomuuslukuihin. Voidaan kuitenkin sanoa, että lakon 

aikana todettu nopeusrikkomusten ja siihen liittyvä nopeuksien 

hajonnan kasvu on yleensä onnettomuuksia lisääv tekijä (Cailica, 

Crowther ? Shumate, 1963). 

I 	
On huomattava, että suoraan onnettomuustilastoista ei poliisi- 

lakon vaikutusta onnettomuuksjin voida todeta. Poliisin tietoi-

hin perustuvia tilastoja ei tietenkään voida käyttää, ja polii-

1 	sista riippumattomiin tietolähteisiin (esim. 

yhtiöt) perustuvia ennen-aikana-jälkeen-tutkimuksia ei voi pi-
1 	tää luotettavina, koska kaikkia asiaan vaikuttavia tekijiti 

ei voida kontrolloida. 

Ainakin jonkin verran luotettavampaa tietoa valvonnan puuttumi-

sen (ei siis poliisilakon) vaikutuksesta onnettomuuslukujhjn 

(verrattuna normaalitilanteeseen) voitaisiin kuitenkin hankkia 

esim, siten, että valvonta lopetettaisiin kokonaan osassa maa-

ta, vaikkapa muutamissa lääneissä, ja verrattaisiin onnettomuus- 

lukujen kehitystä näissä lääneissä muiden läänien kehitykseen. 

(Tällöin tulisi luonnollisestikin käyttää poliisista riippumat-

tomia tietolähteitä). Siinä tapauksessa, että tämä tehtäisiin 

täysin salaisesti, niin, että autoilijat eivät saisi asiaa 

tietoonsa, tällä menetelmällä voitaisiin tutkia nimenomaan val-

vonnan, siis liikennettä tarkkailevien ja rikkomuksiin puuttu-

vien poliisipartioiden lukumäärän vaikutusta onnettomuuslukuihiri. 

Liikennetutkimuksen menetelmien suhteen nyt käsillä oleva tutki-

mus antaa aihetta pariin huomautukseen. Ennen-jälkeen-tyyppiste. 

tutkimusten ongelmiin on syytä kiinnittää varsin suurta huomiota. 

Näissä tutkimuksissa on ensiksikin mandotonta koskaan kontrol- 

1 
1 
1 

1:uttavi; tekijöitä, ja se on svytii muis- 
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taa tuloksia tulkittaessa. Tilastollisen testauksen kannalta ne 

ovat myös ongelmallisia sen takia, että mitattaessa esim. no-

peuksia samassa paikassa useampana päivänä samaan aikaan, on 

havaintoaineistosSa aina samoja kuljettajia, ts. ryhmät ovat 

enemmän tai vähemmän riippuvia. Parhaimmin tästä ongelmasta 

selvittäisiin sillä, että seurattaisiin toimenpiteen aiheutta-

mia muutoksia toistuvasti paikan ohi ajavissa kuljettajissa 

(ja toisaalta toimenpiteen vaikutuksia satunnaisesti ohi aja- 

ylin), mutta tämä on varsin työlästä ja aikaavievää (eikä ai-

na mandollistakaan). Tässä tutkimuksessa ei tällaiseen menot-

telyyn ryhdytty, mutta normaaleiden mittauspisteiden osalta 

tämä ongelma voitiin ratkaista käyttämällä riippuvuuden Iiuo-

mioon ottavaa tilastollista menetelmää. 

Vakavarnpi, erityisesti nopeusrnittauksia koskeva huomautus tuli 

esille ylimääräistä maantiemittauspistettä koskevissa tarkaste-

luissa. Pienikin vihje nopeuden mittaamisesta vaikuttaa no-

peuksiin, ja kun tutkalla mitattaessa toiseen suuntaan kulke-

vien autojen nopeus mitataan vasta sen jälkeen, kun ne ovat 

ohittaneet mittausauton, tästä voi aiheutua selvä ero mittaus- 

suuntien välille.(Samoin esim. tien geometria, auringonpaiste 

tms, seikat saattavat myös aiheuttaa eroja eri mittaussuuntien 

välille samassa mittauspisteessä). Ennen kuin eri suuntien lia-

vainnot yhdistetään, olisikin suositeltavaa testata, eroavatko 

eri suuntien havainnot toisistaan, ts. ovatko ne eri populaa-

tioista. Mikäli näin on, olisi mittaussuunnat käsiteltävä mie-

lellään erikseen tai, ellei näin tehdä, olisi havaintoja yi -

distettäessä otettava huomioon yhdistämisen vaikutus tilastol-

liseen testaukseen etenkin silloin, kun käytetään parametrisia 

te s te j ä. 
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