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LIIKENTEEN AUTOMAATTINEN NOPEUSVALVONTA 
Valtatie  6,  Onkamo-Joensuu 

Lyhen nelmä  

Savo-Karjalan tiepiirin alueella toteutettiin syksyllä  1998 
 automaattinen  nopeusvalvontajärjestelmä  38  km:n pituisella 

valtatie  6:n  osuudella  Onkamo-Joensuu.  Tieosuudelle  sijoitettiin 
 12  kpl valvontapisteitä,  joihin pystytettiin  kamerakaapitja 

 automaattiset  nopeudenm ittauslaitteet. Valvontapisteet  sijoitettiin 
 tieosalla  kohtiin, joissa liikenneturvallisuuden kannalta 

 ylinopeuksista  on  erityistä vaaraa, kuten koulujen kohdat  ja 
 hankalat  liittymät. 

Nopeusvalvon nan  käyttöönotosta tehtiin sopimus, jossa 
 sopijapuolina  olivat Sisäasiainministeriön  poliisiosasto,  poliisin 

 lääninjohto  ja  Savo-Karjalan  tiepiiri.  Tiepiirin vastuulla oli 
 kamerakaappien  hankinta  ja asennus,  sähkö-  ja ilmaisinkaapelien 

asennus  sekä  huoltolevikkeiden  tekeminen  ja  kunnossapito. 

Tiepiirin kustannukset  valvontajärjestelmän  rakentamisesta olivat 
noin  550.000  mk.  Nopeusvalvontajärjestelmän  tekemiseen  on 

 saatu Euroopan Unionin liikenteen  perusrakenteen  kehittämiseen 
tarkoitettua  TEN-T (Trans-European Networks-Transport) 

 rahoitusta.  

Automaathvalvon nan  käyttöönotto  on  selvästi vähentänyt 
ylinopeutta ajavien autojen määrää. 

Kirjasto  



AUTOMATIC TRAFFIC ENFORCEMENT 
Main Road 6,  Onkamo -Joensuu  

ABSTRACT 

An automatic traffic enforcement system was installed on a 38 km long 
road section on the Main Road 6,  Onkamo-Joensuu  within the area of 
the Savo-Karjala  Regional Road Administration. The total of 12 control 
units consisting of a box for holding a camera and automatic speed 
monitoring equipment were located on the road. The monitoring units 
were placed on the spots where speeding causes a special threat to 
traffic safety, for instance near schools and on complicated 
intersections. 

The Police Department of the Ministry of the Interior, Provincial Police 
Command and Savo -Karjala  Regional Road Administration made an 
agreement concerning the introduction of the traffic enforcement 
system. The Road Administration took the responsibility of procuring 
boxes for holding cameras and their installation as well as installation of 
electric and detecting gables. The Road Administration also undertook 
the construction and upkeep of the related maintenance areas. 

The Road Administration's share of the costs for the installation of the 
traffic enforcement system was  FIM  550 000. The project was granted 
financial support by the European Union in the field of Trans-European 
Networks Transport. 

The introduction of automatic traffic enforcement system has clearly 
decreased the number of cars speeding on the road section in question.  
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LIIKENTEEN AUTOMAATTINEN NOPEUSVALVONTA 
 VT 6  välillä Onkamo-Joensuu 

Lähtökohdat 

Automaattista  nopeusvalvontaa  kokeiltiin Turun läänissä  1992  -  1994  ja 
 VTT  teki kokeilusta  seurantatutkimuksen.  Tutkimuksen mukaan auto-

maattinen  nopeusvalvonta  vähensi  henkilövahinko -onnettomuuksia 
 10%.  

Liikenneturvallisuusasiain  neuvottelukunta antoi  19.11.1996  suosituk-
sen  "Liikenneturvallisuussuunnitelma  1997  -  2000".  Suosituksessa esi-
tettiin automaattisen  nopeusvalvonnan  laajamittaista  käyttöönottoa. 

Poliisihallinnon  tavoitteena  on  saada  800 km  päätiestöä  automaattisen 
 nopeusvalvonnan  piiriin.  

Tielaitoksen  johtoryhmä päätti kokouksessaan  26.6.1997,  että  tielaitos 
 osallistuu automaattiseen  liikennevalo-  ja  nopeusvalvontaan.  Savo- 

Karjalan alueella toteutettiin ensimmäinen automaattisen  nopeusval-
vonnan  kohde  vt  5:llä  välillä Leppävirta-Vehmasmäki  vuonna  1997.  

Valvonnan käyttöönotto  

Vt  6  välillä  Onkamo -Joensuu toteutetun automaattisen  nopeusvalvon-
nan  käyttöönotosta tehtiin  kolmikantasopimus,  jossa  sopijapuolina  oli-
vat:  

-  Sisäasiainministeriön  poliisiosasto 
-  Savo-Karjan  tiepiiri 
-  Poliisin  lääninjohto  

Sopimuksessa  yksilöitiin  kunkin osapuolen tehtävät  ja  kustannusjako 
 järjestelmän rakentamisen, käytön  ja  ylläpidon osalta. Samalla sopi-

muksella  valvontalaitteisto  kokonaisuudessaan luovutettiin Joensuun 
 kihiakunnan  poliisilaitoksen käyttöön. Sopimus automaattisen nopeus- 

valvonnan käyttöönotosta tehtiin syyskuussa  1997.  

Laitteisto 

Nykyisin käytössä olevan  laitteistokokonaisuuden  muodostavat tien 
varrelle kiinteästi  asennetut kamerakaapit varusteineen  (lute 1),  siirret-
tävä  kameralaitteisto  ja  kiinteä kuvien  ja datan  käsittelyyn tarvittava toi

-mistolaitteisto.  

Tiepiirin vastuulla oli  kamerakaappien  hankinta  ja  asennus,  sähkö-  ja 
 ilmaisinkaapeleiden asennus  sekä tarvittavien  huoltolevikkeiden  teke-

minen  ja  kunnossapito.  
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Rakentaminen  

Savo-Karjalan piirin alueelle toteutettiin noin  38  kilometriä pitkä  val-
vontajakso  valtatiellä  6  välillä Onkamo-Joensuu. Kamerakaappeja si-
joitettiin tieosalle  12 kpl. Valvontapisteet  sijoitettiin tieosalla kohtiin, jois-
sa liikenneturvallisuuden kannalta ylinopeuksista  on  erityistä vaaraa, 
kuten koulujen kohdat  ja  hankalat liittymät. 

Rakentaminen käynnistyi elokuussa tiepiirin vastuuhenkilöiden  ja  polii-
sin järjestämällä maastokatselmuksella, jossa määriteltiin kamerakaap

-pien  tarkka sijoitus. Paikkojen valinnassa kiinnitettiin huomio valvonnal
-listen  näkökohtien lisäksi turvallisuuteen  ja verkkovirran saantimandolli-

suuksiin. 

Kamerakaappien jalustojen  ja kaapeloinnin suojaputkien asennustyön 
 teki paikallinen sähköyhtiö syys-lokakuussa  ja  toimitti samalla poliisin 

tilaamat sähköliittymät kamerakaapeille. Jalustana käytettiin Reikäbeto-
nm valmistamaa tievalaisimen pylväsjalustaa RBJ -6,  jotka valmistaja 
toimitti suoraan asennuspaikoille. 

Jalustojen  asentamisen jälkeen urakoitsija asensi poliisin toimittamat 
piezosähköiset ilmaisinkaapelit päällysteeseen. Työt tehtiin tässä jär-
jestyksessä  sen  takia, että ilmaisinkaapeleiden etäisyys kamerakaapista 

 on  varsin  tarkoin määrätty,  ja  paikoillaan olevasta perustuksesta saatiin 
tarkka mitta ilmaisinkaapelin paikalle. Ilmaisinkaapeleiden asennustyön 
aikaisen liikenteen ohjauksen hoiti urakoitsija. 

Kamerakaapin  liittäminen jalustaan tehtiin Tehomet Oy:n liukulaippa-
kiinnityksellä, jolloin kamerakaappi ei muodosta kiinteää törmäyskoh

-detta. Kameran korkeusasema  tien pintaan nähden säädettiin  jalustan 
 "syvyyttä" säätämällä. Kaapit asensi paikoilleen sama urakoitsija, joka 

oli asentanut jalustatkin. 

Joensuun urakointiyksikkö pystytti kameravalvonnasta ilmoittavat kilvet 
 ja  rakensi huoltolevikkeet, joita tarvitaan kameraa hoitavan auton pysä-

köimiseen. Valvontajärjestelmä oli valmis  16.10.1998  ja  otettiin valvon-
takäyttöön  30.4.1999.  

Kustannukset 

Tiepiirin kustannukset valvontajärjestelmän rakentamisesta olivat 
 550 000  mk, eli  45.800  mk valvontapistettä kohti. 

Kustannuserittely: 
•  Laitteisto (suojakotelot, jalustat) 	398.511  mk 
• Asennustyöt 	 85.021 
• Huoltolevikkeet 	 17.000 
•  Suunnittelu  ja  valvonta 	 50.079  

Yhteensä 	 550.611  mk 
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Kameravalvontajärjestelmän  toteutukseen  on  saatu Euroopan Unionin 
liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua  TEN-T (Trans—Eu-
ropean Networks - Transport)  rahoitusta. 

Vaikutukset 

Käytettyjä ajonopeuksia  ja  nopeusrajoitusten ylittäneiden osuuksia tar -
kasteltiin kandessa liikennelaskentapisteessä mitattujen nopeuksien 
avulla. Tikkalan  piste  sijaitsee nopeusvalvontaosuudella  ja Vinskan 

 piste nopeusvalvontaosuuden  ulkopuolella Onkamosta etelään. Nope-
ustiedot otettiin viikon jaksoilta Tikkalan pisteestä vuosina  1995, 1996  ja 

 1999 maaliskuulta  ja  kesä-elokuulta. Vinskan pisteen tiedot ovat  vas-
taavilta  vuosilta elo-  ja lokakuulta.  

Keväällä  1999 talvinopeusrajoituksen (80)  voimassa ollessa oli Tikka-
lassa  (lute 2)  yli  90,  yli  100  ja  yli 110km/h ajaneiden osuus selvästi vä-
hentynyt  (20... 35 %)  edellisiin vuosiin verrattuna, vaikka nopeusvalvonta 
ei ollut käynnissä, mutta laitteet oli asennettu tien varteen. Nopeusra-
joituksen  80 km/h ylittäneiden  osuudessa ei ollut muutosta havaittavis-
sa. 

Nopeusvalvonnan  aikana kesällä  1999 rajoituksen 100 km/h  voimassa 
ollessa oli Tikkalassa  (lute 3)  yli  100,  yli  110,  yli  120  ja  yli  130 ajaneiden 

 osuus selvästi vähentynyt  (22.. .43 %). 

Nopeusvalvontaosuuden  ulkopuolella Vinskassa  (lute 4)  vastaavaa ra-
joitusten ylittäneiden osuuden muutosta ei ollut havaittavissa. 
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AUTOMAATTISEN LIIKENTEEN  KAMERA VAL VONNAN 
NOPEUSTUNNISTINTEN ASENNUS 	 011i  JäskeläjnenJPTK  

Käytettävä laitteisto: 	Traffipax Traffiphot -S.  valmistaja  Traffipax-Vertrieb.  Saksa  

Traffipaxin Traffiphot-S on tieympäristöön kiinteisiin valvontapisteisiin asennettava  ajoneuvojen 
 nopeuksien  valvontaan tarkoitettu laitteisto, jolla poliisi valvoo  ajonopeuksia  automaattisesti. 

Laitteisto koostuu:  valvontapisteeseen  kiinteästi  asennetusta laitekotelotolpasta  sekä tien pintaan, 
 asfalttiin upotetuista piezosähkoisistä tunnistimista,  joita tarvitaan  3 kpllvalvontapiste  sekä 

siirrettävästä  kameralajtteistosta. Kameralaittejsto  on  kameran, salamalaitteenja tietokoneyksikön 
 käsittävä yhtenäinen pakkaus,  jota kierrätetään  satunnaisesti eri valvontapisteissä.  
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Laitteistoon kytketvt piezosähkoiset tunnistimet  reagoivat  valvontapisteen ohittavaan ajoneuvoon 
tunnistamalla  sen akselien  tien pintaan  ja tunnistimeen kohdistamasta  painosta.  Tunnistimien 

 välinen etäisyys  on  vakio, joka tunnetaan  (1  metri). Tästä  tietokoneyksikkö  laskee  Traffiphot-S - 
 järjestelmässä  ajoneuvolle  nopeuden. Mittaus tapahtuu seuraavasti: Nopeus  1.  ja  2. tunnistimien 

 välillä, nopeus  1.  ja  3. tunnistimen  välillä sekä nopeus  2.  ja  3. tunnistimen  välillä. Verrattuna 
kanden  tunnistimen mittaustapaan  tällä, kolmen  tunnistimen  järjestelmällä,  varmennetaa,  ettei 

 mittauspaikalla  ole samanaikaisesti toista ajoneuvoa ylittämässä  1. tunnistinta  ennen kuin 
 kohdeajoneuvo  on  poistunut  tunnistinten  alueelta eli  kolmannen tunnistimen  yli.  
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Valvontapaikan mitoitus Traffiphot -S  -järjestelmässä 

Piezosähköiset tunnistimet  asennetaan tien pintaan sahattuihin uriin keskelle ajokaistaa. Koska 
tunnistinten pituus  on 3  metriä,  jää  niiden päihin joitakin kymmeniä senttejä vapaata tilaa 
marginaaliksi ajokaistalle molemmin puolin tunnistinta. 

Käytettäessä VIBRACOAX-  tai AMP-tunnistimia,  poikkeavat sahattujen unen syvyys  ja  leveys 
hieman toisistaan:  

AMP-tunnistimen  uran  syvyys vähintään  26 mm  ja uran  leveys  16 mm (tunnistimen asennuksessa 
 käytetään muovisia keskittämiskappaleita).  

lm  ' 	 - 	Im 	 '  
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VIBRACOAX-tunnistimen  uran  syvyys  70 mm  ja uran  leveys  10 mm. 
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Ajonopeuksien  jakauma eri  nopeusalueille 
 Vt  6  Tikkala  (talvinop.raj.  80 km/h) 

Nopeusvalvontaosuudella  
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Eri  nopeuksien ylitysten  osuudet 
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Nopeusvalvontaosuudella 
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Ajonopeuksien  jakauma eri  nopeusalueille 
 Vt  6  Tikkala  (nop.raj.  100 km/h)  

Nopeusvalvonta  (elokuu  1999)  
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Ajonopeuksien  jakauma eri nopeusalueille  
Vt  6  Vinska (nop.raj.  100 km/h)  
Nopeusvalvontaosuuden  ulkopuolella  
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Automaattinen liikenteenvalvonta 	I  

JOENSUU 

Vatvontakamerat 
 Joensuu  - 

Onkamo  väl  iseltä 
tieosuudella 

Onkmof, 

•  Automaattinen liikenteenvalvontakamera voi sijaita yöllä 
 tai  päivällä missä tahansa graafin osoittamassa  12  pisteestä. 

 Kameran  kuvaa poliisiautosta  ja  poliisista malliksi oikeassa 
ylareunassa. 

Auto maattis en valvo ntakame ran  
toiminta kuutostiellä  on  täyttä totta 
Enää ei tarvitse arvailla. Automaattisen 
valvontakameran käyttö valtatie kuudeUa 
Joensuun  ja  Onkamon  välillä  on  ollut täyttä 
totta vapunaatosta alkaen. Nopeudet alenivat 

 jo  marraskuussa, kun laitteisto pantiin tien 
varteen. Viikon aikana  on  kuvattu parikym-
mentä ylinopeutta ajanutta autoa. 

Jorma Siekkinen 
Joensuu 

-  Yhdelle kuvatuista tapaus 
 on  annettu tiedoksi,  ja  hänet  on 
 kutsuttu poliisin puheille. Muut 

tapaukset ovat  käsiteltävinä, 
 kertoo toimintaa johtava komi-

sario Auvo Pölönen Joensuun 
 poliisilaitoksesta.  

Vaikka vauhti  on  hiljentynyl 
 ja  taulut tien varrella kertovat 

valvonta-alueen alkamisesta,  se 
 ei ole riittänyt, kuten sallittujen 
 nopeuksien ylittäjien  määrä ker-

too.  Kovin  nopeus  on  ollut yli 
 150  kilometriä tunnissa. 

Ylikonstaapeli Antti Sisto-
nen  Liikkuvasta poliisista ker-
too, että  on  niitä, jotka  kiihdyt

-tavat  tolppien  jälkeen yli  40 
 kilometriä yli sallitun nopeuden; 
 poliisihan  valvoo kuutostiellä 

nopeuksia myös entiseen tapaan. 

Yksi  kamera 
 käytössä 

Automaattisen valvonnan alu-
eella  on  yhteensä  12  tolppaa eli 
kuusi kumpaankin suuntaan. 

 Kamera ja sen  mukana oleva  

datalailteisto  voi olla missä 
tahansa niistä  -  yöllä  ja  päivällä.  

- Tutkanpaljastimen 	avulla  
kameran  sijaintia ei saa selville, 
sanovat  valvojat.  

Käytössä  on  toistaiseksi yksi 
 kamera.  Poliisi vaihtaa paikkaa 

 tolpasta  toiseen  epäsäännöllises
-fl.  Kokemus  näyttää jatkossa 

valvonnan painopisteen tarvetta. 
Kuvatuksi tulee, kun ylittää 

sallitun nopeuden, ei muuten. 
 Pölösen  mukaan hiuksia ei  hal- 

jota.  
Poliisi ei tarkkaan sano, min-

kä verran ylitystä voi olla. 
Viidestä  kilometristä  ei kuvaan 
pääse. mutta jossakin  sen ja alle 

 kymmenen kilometrin välillä 
 raja  vaihtelee. 

Samalla otetaan huomioon 
myös muita  liikennetekijöitä. 

-  Jos  kamera  on  koulun koh-
dalla, katsotaan, onko koululais-
ten  kulkuaika  vai  yöaika.  Jatko- 
toimet ovat sitten  sen  mukaisia, 
sanoo Pölönen. 

Kuvattu voi  Iielaä,  jos  ehtii 
nähdä, kuvatuksi  tulemisensa 

 vain  kameran  salamavalon  vä
-lähdyksestä.  Salama  ei ole käy-

tössä valon  riittäessä. 

[miin 
liikennevalvonta 

Pahia.  

Juha  Kokko  
•  Ensimmäinen valvonta- 
kameran  paikka Joensuusta 
kohti Onkamoa  on  Repokal

-lion  kohdalla. 

Kun poliisi  on  käsitellyt  fil-
min,  mukana tulevat  clala-tiedot. 
selvittänyt auton haltijan  tai 

 omistajan  ja  lopulta myös kul-
jettajan, tämä saa  rikkomuksen 

 tiedoksi  ja  kutsun  tulla  poliisin 
luokse.  

Poliisiylitarkastaja  Juha Suo-
minen sisäasiainministeriön  po-
liisiosastolta  kertoo kokemusten 
perusteella, että  nopeiminassa 

 tapauksessa kuljettaja saa puhui
-telukutsun  iltapäivällä, kun  on 

 joutunut kuvatuksi aamupäiväl-
lä. 

Normaaliksi arvioitiin, että 
kutsu poliisin luokse tulee noin 
viikossa,  jos  kuvattu asuu paik-
kakunnalla. Esimerkiksi  se,  mi-
ten usein filmi kamerasta käy-
dään, vaikuttaa asiaan. 

Karnerat  ovat  kinofilmikame-
roita. Eiikoisfil,nille inahirus 

 noin  200  kuvaa. Kuvien laati'  n 
 hyvää. Valo riittää  laminoidnu

-kin  lasin läpi  tunnistettavaait 
 kuvaan. Myös  suureni,oksi»  ku-

vista saadaan. 

Jostain syystä voi myös  tulla 
 niin epätarkkoja kuvia, että 

 rekisterinumerosta  tai  kuljetta-
jan kuvasta ei saada selkoa. 
Lisäksi voi olla  kaunerateknisiä 

 häiriöitä. Tällaisia  hylkäysta-
pauksia  tulee kokemusten mu-
kaan  varsin  vähän.  

Kuvat  vain 
 poliisin käytössä 

Poliisi vakuuttaa,  etta  se  pitää 
 kuvat  vain  omissa  arkistoissaan. 

 Tapausta voi seurata  esitutkinta 
 ja  jopa  oikeuskäsitiely.  Siinä 

kuvaa tarvitaan, mutta kuvista 
 peitelilän  muut kuin kuljettaja. 

Eri tavoin  ht'olehditaan,  että 
 kuva-aineistoa ei joudu muun 

Intiassa  peiheriitojen  aiheeksi  tai 
 nuuuhtun asiattoniann  käyttöön. 

Kaikkineen korostettiin, että 
kyse ei ole uudesta  tahastusta

-vasta. Tavoite  on  liikenneturval-
lisuuden lisäys  nopeuksien  ale-
nemisen kautta. Tutkimuksen 
mukaan  omuettomuudet  vähene-
vät näin  keskimäiiriii kymincuieui 

 prosenttia.  

Autoniaati ista liikennevalvun
-ma on  ollut vuodesta  1992  

lähtien  Se  kattaa nyt  seitseman 
kobdetia  ja  noin  260  kilometriä 
teitä. Tavoitteena  on 800— 1000 

 automaattisesti  valvonua lieki-
lounetriä.  

0 

r 
lb  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

