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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuusselvitys viimeaikaisista automaattista nopeusval-
vontaa koskevista ulkomaalaisista tutkimustuloksista sekä tarkasteltiin automaatti-
sen nopeusvalvonnan vaikutusta ajonopeuksiin ja liikenneonnettomuuksiin viidellä 
tiejaksolla, joilla automaattinen nopeusvalvonta otettiin käyttöön vuosina 2000–2002. 
Nopeus- ja onnettomuustarkasteluihin aiheutti epävarmuutta se, että kahdessa tut-
kimuskohteessa oli toteutettu runsaanlaisesti muitakin liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavia toimenpiteitä, ja yhdessä kohteessa muut toimenpiteet olivat tiedossa vain 
kahdelta viimeiseltä vuodelta. Nopeustarkastelujen aineisto kerättiin neljästä mit-
tauspisteestä. 

Automaattisen nopeusvalvonnan vaikutukset nopeuksiin olivat kesäaikaan suurem-
pia kuin talviaikaan. Kesällä keskinopeus laski valvontakamerapylväiden välillä 0,5–
2,0 km/h ja valvontakamerapylvään kohdalla 4–5 km/h. Ylinopeutta ajaneiden auto-
jen osuus puolittui kamerapylvään kohdalla ja pieneni kamerapylväiden välillä 10–
30 %. Suuret, yli 20 km/h ylinopeudet vähenivät pieniä ylinopeuksia enemmän, ka-
merapylvään kohdalla 90 % ja kamerapylväiden välillä 30–50 %. Talvella valvonta-
kamerapylväiden välillä 80 km/h nopeusrajoituksella keskinopeus laski 0,3–0,7 km/h 
ja kamerapylväiden kohdalla 100 km/h nopeusrajoituksella keskinopeus nousi noin 
2–4 km/h. Talvella 100 km/h nopeusrajoituksen alueella oli kuitenkin vain yksi 
mittauspiste, josta puuttuivat jälkeen-jakson kevättalven havainnot. Ylinopeutta 
ajaneiden autojen osuus pieneni talviaikaan 0–17 %. Suuret ylinopeudet vähenivät 
talvella yhtä paljon kuin kesälläkin. 

Automaattivalvontakohteiden nopeusmuutoksia verrattiin vertailukohteisiin, joissa oli 
samat nopeusrajoitukset. Keskinopeuden muutokset valvontakamerapylväiden koh-
dalla olivat suurempia kuin vertailupisteissä, mutta kamerapylväiden välillä keskino-
peuden muutokset eivät poikenneet vertailupisteistä. Kesäaikaan ylinopeudet olivat 
automaattisen nopeusvalvonnan kohteissa vähentyneet enemmän kuin vertailukoh-
teissa, mutta talvella ainoastaan suuret ylinopeudet olivat valvontakohteissa vähen-
tyneet enemmän kuin vertailukohteissa.  

Kahdesta automaattivalvontakohteesta oli käytössä nopeustietoja useammalta au-
tomaattivalvonnan käyttöönottoa seuraavalta vuodelta. Toisessa kohteessa nope-
usmuutokset olivat olleet pysyviä, toisessa vain suuret ylinopeudet olivat vähenty-
neet pysyvästi. 

Poliisin raportoimien onnettomuuksien määrä suhteessa liikennemäärään pysyi 
automaattisen nopeusvalvonnan kohteissa nopeusvalvonnan käyttöönoton 
jälkeen jotakuinkin samalla tasolla kuin ennen valvontaa, mutta onnettomuudet 
olivat automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen lievempiä, mikä näkyi liikenne-
kuolemien ja henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemisenä 
suhteessa liikennemäärään. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 
vähenivät noin 30 %. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähene-
minen tutkimuskohteissa oli pääasiassa seurausta peräänajojen, eläinonnetto-
muuksien ja onnettomuusluokaltaan muiksi onnettomuuksiksi luokiteltujen on-
nettomuuksien määrän pienenemisestä sekä ohitus-, kohtaamis- ja risteämison-
nettomuuksien seurausten lievenemisestä. Kääntymisonnettomuuksia tapahtui 
automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen aiempaa enemmän. 



 



 

ESIPUHE 

Viime vuosina automaattinen nopeusvalvonta on lisääntynyt huomattavasti, 
ja kehitys jatkunee samanlaisena lähivuosinakin. Automaattisessa nopeus-
valvonnassa havaittujen rikkeiden seuraamusten käsittely saattaa helpottua 
lähivuosina ns. ehdollisen haltijavastuun myötä, mikä voi vaikuttaa auto-
maattisen nopeusvalvonnan yleistymiseen sekä kuljettajien käyttäytymiseen 
automaattisen nopeusvalvonnan alueella.  

Tässä raportissa selvitetään Tiehallinnon toimeksiannosta, miten ajonope-
uksien automaattinen kameravalvonta on vaikuttanut nopeuksiin ja onnetto-
muuksiin viidessä vuosina 2000–2002 toteutetussa kohteessa. Tiedot perus-
tuvat Tiehallinnon onnettomuusrekisteriin ja liikenteen automaattiseen mitta-
usjärjestelmään. Kiitokset aineistosta Tiehallinnon Tiestö- ja liikennetiedot 
-yksikölle, erityisesti Jouko Kankaalle, joka kokosi vertailukohteiden 
nopeustiedot. 

Selvityksessä Tiehallinnon yhdyshenkilönä toimi liikenneturvallisuuspäällikkö 
Auli Forsberg. Konsultteina toimivat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikas-
ta tutkijat Riikka Rajamäki ja Leif Beilinson.  

 

Helsingissä toukokuussa 2005 

 

 

Tiehallinto,  
Asiantuntijapalvelut 
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1 TAUSTA JA TAVOITE 
Viime vuosina automaattinen nopeusvalvonta on lisääntynyt huomattavasti; 
vuosina 2001–2003 automaattinen nopeusvalvonta on otettu käyttöön noin 
600 tiekilometrillä aikaisempien noin 200 tiekilometrin lisäksi, ja vuonna 2010 
automaattinen nopeusvalvonta saattaa kattaa jopa 2 500 kilometriä tiever-
kosta.  

Tähän mennessä saatujen kotimaisten ja ulkomaisten tutkimustulosten pe-
rusteella on jo selvää, että automaattinen nopeusvalvonta parantaa liikenne-
turvallisuutta, mutta tieto vaikutuksen suuruudesta on vielä osittain puutteel-
lista. Vuonna 1994 raportoidussa automaattisen nopeusvalvonnan kokeilus-
sa valtatiellä 1 ylinopeuksien osuus pieneni 10–50 % havaintopaikasta riip-
puen, ja henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät 19 %, mikä tulos ei kui-
tenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (Mäkinen & Rathmayer 1994). Vuosina 
1992–2000 käyttöön otetuissa automaattivalvontakohteissa automaattival-
vonta vähensi henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 
21 % ja liikennekuolemia 52 %, ja molemmat vähenemät olivat tilastollisesti 
merkitseviä (Räsänen & Peltola 2001). Kantatiellä 51 automaattinen nope-
usvalvonta otettiin käyttöön vuonna 2003, ja tehdyssä tutkimuksessa keski-
nopeuden havaittiin alentuneen 1,1–3,5 km/h. Lisäksi suurimpien, yli 
20 km/h ylinopeuksien määrä puoliintui useimmissa mittauspisteissä kesällä 
100 km/h nopeusrajoituksen aikana ja väheni kolmasosalla talvella 80 km/h 
nopeusrajoituksen aikana (Räsänen ym. 2004).  

Tiehallinnon TARVA-laskentaohjelmassa (= turvallisuusvaikutusten arviointi 
vaikutuskertoimilla) liikenteen kameravalvonnan lasketaan vähentävän hen-
kilövahinkoon johtavia onnettomuuksia 9 % ja liikennekuolemia 16 %. 

Oikeusministeri antanee eduskunnalle vuoden 2005 aikana esityksen ns. 
ehdollisesta haltijavastuusta. Tämä tarkoittaisi automaattisessa nopeusval-
vonnassa havaittujen rikkeiden aikaisempaa helpompaa käsittelyä, ja saat-
taisi siten vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen automaattisen nopeusval-
vonnan alueella.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä lyhyt kirjallisuusselvitys viimeisim-
mistä kansainvälisistä automaattista nopeusvalvontaa koskevista tutkimuk-
sista sekä tarkastella nopeuksien ja onnettomuusmäärien muutoksia vuosina 
2000–2002 valmistuneissa suomalaisissa automaattisen nopeusvalvonnan 
kohteissa. Nopeustarkastelut perustuvat Tiehallinnon LAM-järjestelmään 
(= liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä) ja onnettomuustarkastelut 
Tiehallinnon onnettomuusrekisterin tietoihin poliisin raportoimista tieliikenne-
onnettomuuksista.  
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2 KIRJALLISUUSSELVITYS 2000-LUVUN 
ULKOMAISISTA TUTKIMUSTULOKSISTA 

2.1 Yleistä 

Tässä luvussa luodaan lyhyt katsaus viime vuosien kansainvälisiin tutkimuk-
siin, jotka käsittelevät automaattista nopeusvalvontaa ja erityisesti sen tur-
vallisuusvaikutuksia. Tässä on rajauduttu tutkimuksiin, joissa valvontakame-
rat ovat kiinteissä kamerapisteissä kuten Suomessa useimmiten. Tietoja 
haettiin Compendex- ja Transguide-tietokannoista.  

Muista pohjoismaista Norja ja Ruotsi ovat viime vuosina kokeilleet kiinteillä 
kameroilla toteutettua nopeusvalvontaa. Tanskan 2000-luvun tutkimustulok-
set koskivat siirrettävillä kameroilla toteutettua valvontaa, johon oli yleensä 
yhdistetty tiedotuskampanja.  

2.2 ESCAPE 

Eurooppalaisen tutkimusprojekti ESCAPEn loppuraportissa (Mäkinen ym. 
2003) käsitellään laajasti liikennelakien valvontaa EU:ssa. Tutkimusprojektin 
automaattiseen nopeusvalvontaan liittyviä havaintoja olivat muun muassa: 

–  Valvontamekanismi perustuu pelotevaikutukseen. 

–  Automaattisen järjestelmän avulla tulisi luoda maksimaalinen pelotevai-
kutus mahdollisimman vähillä sakoilla ja muilla seuraamuksilla = valvot-
tavista alueista kerrotaan kuljettajille selvästi 

–  Poliisin puuttuminen ylinopeuksiin vaikuttaa nopeuden valintaan; ehkä 
enemmän kuin rangaistuksen kovuus 

–  Valvonnalla on laaja kansalaisten kannatus 

–  Kameravalvonnalla pyritään kattamaan mahdollisimman pitkiä yhtenäi-
siä tiejaksoja; yksittäiset vaaran paikat (black spot) parannetaan raken-
teellisin keinoin 

–  Automaattisen valvonnan pullonkaula monissa maissa on rekisteröityjen 
nopeusrikkomusten seuraamusten toimeenpanon hallinnolliset ongelmat 
– poliisin pitää tunnistaa kuljettaja valokuvasta 

–  Enemminkin kuin uusia laitteita ja teknologiaa valvonta tarvitsee määrä-
tietoisuutta ja sitoutumista; luovuutta tarvitaan erityisesti päättäjien va-
kuuttamisessa tehokkaiden valvontatapojen tarpeellisuudesta   

–  Valvonnan mahdollisuus piilee siinä, että se on osa liikenneturvallisuus-
työtä 

–  Liikenteen valvonta ei ole pelkästään poliisin velvollisuus; useiden eri 
viranomaisten yhteistyötä tarvitaan 
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–  Älykkään ajoneuvotekniikan yleistyminen (älykkäät nopeudenrajoittimet, 
ISA, yms.) tulee tulevaisuudessa vähentämään valvonnan tarvetta. 

2.3 Australia, Victorian osavaltio 

Australiassa osapuilleen Suomen kokoisessa Victorian osavaltiossa vuonna 
2003 julkaistuun raporttiin (Cameron ym. 2003) on koottu kokemuksia liiken-
teen kameravalvonnasta pääasiassa Australiasta mutta myös muualta. Vic-
toriassa on pitkä kokemus ja hyviä tuloksia siirrettävillä kameralaitteistoilla 
tehtävästä valvonnasta. Kiinteisiin kameratolppiin perustuva valvonta on Vic-
toriassa verraten uutta, eikä sen turvallisuusvaikutuksesta ole vielä arvioita. 
Kiinteä kameravalvonta on Victoriassa keskitetty vilkkaille monikaistaisille 
teille ja tyypillisesti paikkoihin, jossa valvonta ei onnistu pysäköidystä autos-
ta. Kameravalvonnassa Victorian poliisi noudattaa ns. nollatoleranssia eli 
puuttumiskynnys on nopeusrajoitus +3 km/h, mikä on määritelty mittalaitteis-
ton maksimivirheeksi. Käytännössä tämä 3 km/h aina vähennetään mitatusta 
nopeudesta ja tämä alempi nopeus määrää seuraamuksen. Esimerkki: 
60 km/h rajoitusalueella pienin ylinopeus, mistä saa rikemaksun on 64 km/h, 
jolloin ajoneuvon haltijalle lähtee ilmoitus nopeudesta 61 km/h. Victoriassa 
on käytössä haltijavastuujärjestelmä. 

2.4 Englanti 

Vuonna 2000 Englannissa ja Walesissa aloitettiin liikenteen kameravalvonta 
kahdeksassa pilottikohteessa. Vuonna 2001 valvonta-alueiden määrä nousi 
24:ään. Vuonna 2004 julkaistussa seurantaraportissa (Gains ym. 2004) tar-
kastellaan valvonnasta saatuja kokemuksia.  

Englannin ja Walesin kameravalvonta poikkeaa eräiltä merkittäviltä osin 
suomalaisesta. Ensiksikin siellä on käytössä haltijavastuujärjestelmä ja toi-
seksi kameravalvonta on siellä erittäin näkyvää sekä kiinteillä että siirrettävil-
lä laitteilla. Kameravalvontajärjestelmän kulut rahoitetaan järjestelmän pe-
rusteella kerättävistä kiinteistä sakkomaksuista. 

Valvonnan nopeusvaikutuksia selvitettiin nopeusmittauksin yli 1 000 valvon-
tapaikalla 19 eri alueella kolmen vuoden aikana. Nopeusselvityksessä kiin-
teitä kameravalvontapaikkoja oli 213, siirrettävän valvonnan paikkoja 804 ja 
matkanopeusvalvontapaikkoja 3 kpl. Taajamissa oli 801 ja taajamien ulko-
puolella 218 valvontapaikkaa. Kiinteiden valvontapaikkojen osalta tulokseksi 
saatiin, että keskinopeus oli laskenut 5,3 mph (8,5 km/h) eli 15 %, nopeusra-
joituksen ylittävien autojen määrä oli pienentynyt 71 % ja nopeusrajoituksen 
enemmän kuin 15 mph (24 km/h) ylittävien autojen määrä oli pienentynyt 
80 %. Valvonnan vaikutukset olivat taajamissa 30–40 mph nopeusrajoituk-
sella suurempia kuin taajamien ulkopuolella, missä nopeusrajoitus oli 50–70 
mph. 

Valvonnan vaikutusta onnettomuuksiin selvitettiin yli 2000 valvontapaikassa 
24 valvonta-alueella. Yksi valvontapaikka oli määritelty noin 400–500 metriä 
pitkäksi tie- tai katujaksoksi. Kiinteissä kameravalvontapaikoissa kuolleiden 
määrä laski 45 %, maaseudulla enemmän kuin taajamissa. Henkilövahin-
koon johtaneet onnettomuudet vähenivät taajamissa 42 % maaseudulla 
38 %. Jalankulkijaonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantunei-
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den määrä putosi valvontakohteissa 35 %. Onnettomuuksien vähenemisellä 
ja ajonopeuksien alenemisella havaittiin vahva korrelaatio. 

2.5 Norja 

Norjassa tehtiin tutkimus automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksesta 
ajonopeuteen vuosina 1999–2000 (Ragnøy 2002). Nopeuksia mitattiin en-
nen valvonnan aloittamista vuonna 1999, valvontakamerat asennettiin vuo-
denvaihteessa 1999/2000 ja jälkeen-mittaukset toteutettiin vuonna 2000. Tu-
lokseksi saatiin, että keskinopeus laski valvontapisteiden kohdalla 4–6 km/h. 
Vaikutus oli samaa suuruusluokkaa sekä nopeusrajoituksella 70 km/h, 
80 km/h että 90 km/h. Valvontapisteiden välillä keskinopeus aleni 0,3–
2,3 km/h. Yhdessä automaattisen nopeusvalvonnan kohdalla olevassa mit-
tauspisteessä nopeuksia mitattiin myös 1,5 vuotta valvonnan aloittamisen 
jälkeen, ja keskinopeuden alenema oli tuolloin samaa luokkaa kuin puoli 
vuotta valvonnan aloittamisen jälkeen. Yhdessä 90 km/h nopeusrajoituksen 
alueella olevassa mittauspisteessä tarkasteltiin nopeusrajoituksen ylittänei-
den osuutta, ja tulokseksi saatiin, että ennen valvontaa 49 % autoista ylitti 
nopeusrajoituksen, valvonnan aloittamisen jälkeen vain 17 %. 

2.6 Ruotsi 

Vuonna 2003 nopeuksia valvottiin Ruotsissa kameroiden avulla 30 tiejaksol-
la, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 500 km (Andersson 2004). Kamera-
pylväitä oli yhteensä 225, eli 3–5 km välein ajosuuntaa kohti. Kameroiden 
ottamista valokuvista noin 65 % oli riittävän hyviä kuljettajan tunnistamiseen. 

Kameravalvonta alensi keskinopeuksia sitä enemmän, mitä korkeampi kes-
kinopeus oli ennen valvontaa. 90 km/h keskinopeus ennen kameravalvontaa 
aleni kamerapylvään kohdalla 86,5 km/h:iin ja kamerapylväiden välillä 
87,3 km/h:iin. 100 km/h keskinopeus ennen kameravalvontaa aleni kamera-
pylvään kohdalla 88,6 km/h:iin ja kamerapylväiden välillä 93,3 km/h:iin.  

Kameravalvonnan turvallisuusvaikutuksia arvioitiin niiden 18 tiejakson perus-
teella, joilla valvonta on ollut käytössä koko vuoden 2003 tai kokonaan vuo-
det 2002–2003. Vertailuna käytettiin samojen teiden aikaisempia vuosia se-
kä kaikkia haja-asutusalueen teitä, joilta kameravalvonta puuttuu. Kamera-
valvonnan havaittiin vähentäneen huomattavasti henkilövahinkoon johtaneita 
liikenneonnettomuuksia ja erityisesti liikennekuolemia. Liikennekuolemat vä-
henivät kameravalvotuilla teillä 57 %, kun vastaava vähennys muilla haja-
asutusalueen teillä oli vain 4 %. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 
vähenivät kameravalvotuilla teillä 25 % ja lisääntyivät muilla haja-asutus-
alueen teillä 3 %.  
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3 TUTKIMUSKOHTEET 

3.1 Kohteiden sijainti 

Yleisillä teillä automaattinen nopeusvalvonta otettiin vuosina 2000–2002 
käyttöön viidellä tiejaksolla.  Näiden viiden tiejakson lisäksi aikaisemmin to-
teutettuja automaattivalvontakohteita laajennettiin kolmessa paikassa 2-3 
kilometrillä. Nämä viisi tiejaksoa, joiden nopeus- ja onnettomuustietoja tar-
kastellaan seuraavissa luvuissa, on lueteltu taulukossa 1 ja esitetty kartalla 
kuvassa 1. Tarkemmat kartat valvontakameroiden ja LAM-pisteiden (= liiken-
teen automaattinen mittauspiste) sijainnista tutkimuskohteissa sekä kohtei-
den nopeusrajoituksista löytyvät liitteestä 1. 

Valvontakohteen alku- ja loppupiste määräytyivät valvonnasta kertovan lii-
kennemerkin sijainnin mukaan. Valvontakohteiden ja niissä olevien kamera-
pylväiden sijaintitiedot ovat peräisin Tiehallinnolta. Tutkimuskohteen Turku–
Lieto loppuosoitteesta oli ristiriitaista tietoa, sillä toisaalta kohteen loppu-
osoitteeksi kerrottiin 10/3/1140 ja toisaalta viimeisen kameran sijaintina oli 
10/3/1710. Tässä työssä loppuosoitteena käytettiin osoitetta 10/3/1800. 

Taulukko 1. Tarkasteltavat automaattisen nopeusvalvonnan kohteet. 

Kohde Tieosoite Käyttöön-
ottoaika 

Pituus
 km 

Nopeus-
rajoitus 

Kamera-
pylväiden 

määrä 
LAM-pisteet 

Turku– 
Lieto 

10/2/0– 
10/3/1800 

2000 7,3 60–80 2+1 (piste 230 
vuodesta 2000 
lähtien) 

Kotka– 
Kouvola 

15/2/3900– 
15/7/5200 

2001 33,7 100, liittymät 
ja talvi 80 

4+6 piste 530 

Juva– 
Varkaus 

5/138/0– 
5/146/0 

12/2002 40,5 60–100 4+4 Pisteet 603 
(alkuvuosi 2003 
puuttuu) ja 626 

Varkaus– 
Leppävirta 

5/146/0– 
5/150/5000 

12/2002 25,4 60–100 3+3 Ei ole 

Ilmajoki– 
Nurmo 

67/20/5800–
67/24/4392 
ja 19/6/0–
19/8/600 

8/2000 21,6 60–100 3+3 1006  
(ja 1034 1.1.2002 
alkaen) 
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Kuva 1. Tarkasteltavat automaattisen nopeusvalvonnan kohteet. 

Kohteen Juva–Varkaus eteläpuolelle noin 24 km:n pituiselle tieosuudelle au-
tomaattinen nopeusvalvonta tuli käyttöön jo vuonna 1997. Myös kohteen 
Varkaus–Leppävirta pohjoispuolella automaattinen nopeusvalvonta on ollut 
käytössä vuodesta 1997 lähtien. Muiden tutkimuskohteiden läheisyydessä ei 
ole automaattista nopeusvalvontaa, jolla voisi olla heijastusvaikutusta tutki-
muskohteeseen. 

3.2 Kohteissa tehdyt muut liikenneturvallisuustoimenpiteet 

Nopeus- ja onnettomuusmuutoksia koskevien tulosten luotettavuuden vuoksi 
pyrittiin mahdollisuuksien mukaan selvittämään tutkimuskohteissa automaat-
tisen nopeusvalvonnan lisäksi toteutetut toimenpiteet, joilla saattaa olla vai-
kutusta ajonopeuksiin tai onnettomuusmääriin. Näiden muiden turvallisuus-
toimenpiteiden selvittämiseen käytettiin tierekisterin ”Tekninen toimenpide” 
kenttää sekä niitä Tiehallinnon TARVA-ohjelman eräajon lähtötiedostoja, jot-
ka olivat VTT:n käytössä. Näistä TARVA-ohjelman eräajon lähtötiedostoista 
ilmenevät kunakin vuonna toteutetut liikenneturvallisuustoimenpiteet tieosoit-
teineen. 

Turku–Lieto -automaattivalvonnan alueelta ei löytynyt muita liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavia toimenpiteitä. TARVA-tiedot olivat käytössä vuosilta 
1999–2003. 

Kotka–Kouvola -automaattivalvonnan alueelta oli käytettävissä TARVA-
tiedot vuosilta 1997–2003. Vuonna 1997 kahteen liittymään laitettiin STOP-
merkki. Vuonna 1998 merkittiin yksi lyhyt ohituskielto. Vuonna 1999 neljään 
liittymään oli toteutettu jokin tiepiirin oma toimenpide. 2000-luvulla ei auto-
maattivalvonnan (toteutettu vuonna 2001) lisäksi ollut tehty muita liikenne-
turvallisuustoimenpiteitä. 

Juva–Varkaus -automaattivalvonnan alueelta oli käytettävissä TARVA-tiedot 
vuosilta 1997–2003. Erilaisia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä 
oli toteutettu runsaasti. Vuonna 1997 yhtä liittymää parannettiin kevyesti. 
Vuonna 1998 kahteen liittymään asetettiin STOP-merkki, yksi yksityistieliit-
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oli toteutettu runsaasti. Vuonna 1997 yhtä liittymää parannettiin kevyesti. 
Vuonna 1998 kahteen liittymään asetettiin STOP-merkki, yksi yksityistieliit-
tymä siirrettiin parempaan paikkaan ja asetettiin kaksi ohituskieltoa. Vuonna 
1999 optista ohjausta parannettiin kymmenessä tienkohdassa ja yhteen liit-
tymään rakennettiin oikeallekääntymiskaista. Vuonna 2000 keski- ja reuna-
viivat merkittiin koko automaattivalvontajaksolle. Vuonna 2001 rakennettiin 
yksi linja-autopysäkki ja poistettiin näkemäesteitä 100 metrin matkalta. 
Vuonna 2002, jolloin myös automaattivalvonta otettiin käyttöön, viidelle lyhy-
elle jaksolle asetettiin ohituskielto ja koko tieosuudella tehostettiin hirvivaroi-
tusmerkintöjä sekä toteutettiin tiepiirin oma toimenpide ”raivaus + pylväslin-
jan purku”. Vuonna 2003 liittymämerkintöjä tehostettiin valtaosassa tieosuu-
den liittymistä, yhteen liittymään asetettiin STOP-merkki, näkemäraivaus to-
teutettiin osalle tieosuutta ja rakennettiin lyhyt riista-aita. 

Varkaus–Leppävirta -automaattivalvonnan alueesta suurimmalla osalla joko 
tien suuntausta tai rakennetta on parannettu vuosina 1999–2001, ja lisäksi 
tiejaksolla on toteutettu koko joukko pienempiä toimenpiteitä. TARVA-tiedot 
tältä tieosuudelta ovat käytettävissä vuosilta 1998–2003. Vuonna 1999 tien 
suuntausta parannettiin ja tietä levennettiin noin kolmen kilometrin matkalla, 
viittä liittymää parannettiin, yksi yksityistieliittymä siirrettiin parempaan paik-
kaan ja rakennettiin yksi linja-autopysäkki. Vuonna 2000 tien rakennetta pa-
rannettiin noin kuuden kilometrin matkalla, jäykkiä valopylväitä muutettiin 
myötääviksi, rakennettiin kaksi kilometriä kevyen liikenteen väylää ja kolme 
ohituskaistaa, tieympäristöä pehmennettiin ja nopeusrajoitus nostettiin 
80 km/h:sta 100 km/h:iin yli puolella tiejaksosta. Vuonna 2001 tien suuntaus-
ta parannettiin noin kolmen kilometrin matkalla, samoin tien rakennetta, yh-
teen liittymään asetettiin 60 km/h nopeusrajoitus ja kahteen liittymään 
STOP-merkki. Vuonna 2002 ei toteutettu automaattivalvonnan käyttöönoton 
lisäksi muita toimenpiteitä. Vuonna 2003 likimain kaikkiin tieosuuden liitty-
miin merkittiin väistämisviiva, neljään liittymään asetettiin STOP-merkki, ja 
näkemäraivauksia tehtiin runsaan kilometrin matkalla. 

Ilmajoki–Nurmo -automaattivalvonnan alueelta ei ole TARVA-tietoja kuin 
vuosilta 2002 ja 2003. Vuonna 2002 tien rakennetta parannettiin osalla tie-
jaksoa ja rakennettiin kaiteet yhdelle lyhyelle osuudelle. Vuonna 2003 ra-
kennettiin kaksi eritasoliittymää, kaiteita ja kevyen liikenteen väylää, tehtiin 
yksityistiejärjestelyjä ja laskettiin nopeusrajoitus 80 km/h:sta 60 km/h:iin ly-
hyehköllä tiejaksolla. 

Näistä edellä esitetyistä tutkimuskohteiden toimenpidetiedoista voidaan to-
deta, että Juva–Varkaus ja Varkaus–Leppävirta -valvontakohteissa on toteu-
tettu niin paljon muitakin toimenpiteitä, että automaattisen nopeusvalvonnan 
vaikutusta onnettomuuksiin ja ajonopeuksiin on mahdotonta erottaa muiden 
toimenpiteiden vaikutuksista. Ilmajoki–Nurmo -kohteessa muut automaatti-
valvonnan kanssa samoihin aikoihin toteutetut toimenpiteet eivät ole tiedos-
sa, joten niiden olemassaoloa ei voida sulkea pois vaikutuksia tarkasteltaes-
sa, varsinkin kun kohteessa on tehty vuosien 2002–2003 aikana runsaasti 
teknisiä toimenpiteitä. Turku–Lieto -välillä ei ollut tehty muita teknisiä toi-
menpiteitä ja Kotka–Kouvola -välillä muut toimenpiteet ovat kohdistuneet liit-
tymiin, joten näissä kohteissa mahdollisten nopeusmuutosten sekä muiden 
kuin liittymäonnettomuuksien muutosten voidaan olettaa johtuvan automaat-
tivalvonnasta tai jostakin yleisestä onnettomuuksien kehitystrendistä. 

On syytä huomata, että tutkimuskohteiden mahdolliset lyhytaikaiset alemmat 
nopeusrajoitukset esimerkiksi tietöiden takia eivät ole tiedossa, ja tällaisia 
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aikajaksoja ei siksi voida poistaa nopeustarkasteluista. Tässä lueteltujen lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden lisäksi tutkimuskohteissa on saatettu tehdä 
tietöitä esimerkiksi uusien sähkö- tai tietoliikennekaapeleiden takia. 
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4 AJONOPEUDET TUTKIMUSKOHTEISSA 

4.1 LAM-pisteiden sijaintipaikan ominaisuudet ja havaintomää-
rät sekä vertailupisteet 

Ajonopeuksien muutoksia tutkimuskohteissa tarkasteltiin Tiehallinnon LAM-
pisteistä (= liikenteen automaattinen mittauspiste) saatujen nopeustietojen 
perusteella. Tässä luvussa 4.1 tarkastellaan LAM-pisteiden sijaintipaikkoja ja 
havaintomääriä. Luvuissa 4.2–4.5 on vertailtu automaattisen nopeusvalvon-
nan käyttöönottoa edeltävän ja seuraavan vuoden nopeushavaintoja. Luvus-
sa 4.6 tarkastellaan nopeuskehitystä useammalta vuodelta automaattival-
vonnan toteuttamisen jälkeen. Useimmissa taulukoissa kunkin mittauspis-
teen ajosuuntia on tarkasteltu erikseen, koska tienkohdan ominaisuudet 
saattavat olla erilaiset eri ajosuuntiin, esimerkiksi toiseen suuntaan ylämäki 
ja toiseen suuntaan alamäki. LAM-pisteistä saaduissa tiedoissa yksittäisten 
autojen nopeudet ovat tarkkuudella kilometriä tunnissa, siis ilman desimaale-
ja. Suuren havaintomäärän vuoksi keskimääräiset nopeudet on tässä kui-
tenkin voitu esittää yhden desimaalin tarkkuudella. 

Luvun 3.1 taulukossa 1 lueteltiin LAM-pisteet tutkimuskohteittain. Alla ole-
vassa taulukossa 2 on tarkempaa tietoa tässä tarkasteltavien LAM-pisteiden 
sijaintipaikkojen ominaisuuksista. Tarkastelussa ovat siis mukana vain sel-
laiset LAM-pisteet, joista saatiin nopeustietoja jo automaattista nopeusval-
vontaa edeltävänä vuotena. 

Tarkasteltavista neljästä LAM-pisteestä yksi oli molempiin ajosuuntiin auto-
maattivalvonnan kamerapylvään kohdalla. Muut pisteet olivat vähintään ki-
lometrin päässä lähimmästä kamerapylväästä. Valitettavasti tarkasteltavaksi 
ei löytynyt yhtään LAM-pistettä, joka olisi ollut lähellä automaattisesti valvot-
tua tiejaksoa, mutta tiejakson ulkopuolella.  

Kolmen LAM-pisteen katsottiin sijaitsevan likimain asumattomalla alueella, 
sillä kilometrin säteellä pisteestä asui Rakennus- ja huoneistorekisterin mu-
kaan alle 20 ihmistä. Yksi LAM-piste oli asutulla alueella taajaman laidalla. 

Taulukko 2. Tarkasteltavien LAM-pisteiden sijaintipaikan ominaisuudet. 

LAM-
piste 

Tieosoite Sijainti 
valvonta-

kameroihin 
nähden 

Nopeus-
rajoitus 

Asutus Automaatti-
valvonnan 

käyttöönotto 

530 15/3/2985 Välillä 100,  
talvi 80 

Likimain asumatonta 2001 

603 5/142/483 Kohdalla 100 Likimain asumatonta 2002 
626 5/145/3275 Välillä 80 Asuttua 2002 

1006 67/21/2400 Välillä 100,  
talvi 80 

Likimain asumatonta 2000 

 
Kustakin LAM-pisteestä tarkasteltiin yhden vuoden nopeushavaintoja ennen 
automaattista nopeusvalvontaa ja mahdollisimman monen vuoden havainto-
ja automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönoton jälkeen. Automaattisen no-
peusvalvonnan käyttöönottovuoden havaintoja ei tarkasteltu, koska osassa 
kohteita automaattivalvonnan tarkka käyttöönottoaika ei ollut tiedossa, ja 
koska käytetty tieto kuvaa paremmin toimenpiteen pysyvää vaikutusta. 
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Nopeushavainnoista karsittiin pois kesä- ja talvinopeusrajoitusten tavallinen 
vaihtumisajankohta, 20.10.–30.10 ja 25.3.–10.4. Tämä karsinta tehtiin myös 
LAM-pisteiden 603 ja 626 havainnoille, vaikka näissä pisteissä nopeusrajoi-
tus on sama ympäri vuoden. 

LAM-pisteestä 603 puuttuvat alkuvuoden 2003 havainnot aina elokuun puo-
liväliin asti. Lisäksi kaikkien tutkimuspisteiden tiedonkeruussa saattaa olla 
lyhyempiä katkoja, joita ei ole tarkemmin selvitetty.  

Tutkimuspisteiden keskimääräinen vuorokausiliikenne sekä havaintomäärät 
on esitetty taulukossa 3. Kaikista tutkimuspisteistä nopeushavaintoja on se-
kä automaattivalvontaa edeltävältä että seuraavalta ajalta satojatuhansia, 
sillä valvontakohteet ovat varsin vilkkaita pääteitä. Keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne mittauspisteissä on ollut kasvussa, kuten pääteillä yleensäkin, 
mutta liikennemäärien perusteella voidaan olettaa, että missään pisteessä 
ruuhkautuminen ei alenna merkittävästi ajonopeuksia. 

Taulukko 3. Nopeushavaintojen määrä (N) vuosittain ja keskimääräinen  
vuorokauden liikennemäärä (KVL) tarkasteltavissa LAM-pisteissä. 

1999 2000 2001 2002 2003 LAM-
piste N KVL N KVL N KVL N KVL N KVL 
530   1,95milj 5770   2,10milj 6200 2,11milj 6289 
603     1,29 milj 4943   0,62 milj 4882 
626     1,84 milj 7397   2,32 milj 7697 

1006 2,4 milj 7553   2,6 milj 7758 2,7 milj 8025 2,8 milj 8472 
 
Taulukossa 4 nopeushavaintomäärät on eritelty vapaiden autojen havaintoi-
hin ja kaikkiin havaintoihin sekä kesä- ja talvikausiin. Vapaiksi ajoneuvoiksi 
on laskettu ajoneuvot, joiden aikaero edellä ajavaan on vähintään viisi se-
kuntia. Vapaat ajoneuvot voivat siis teoriassa valita nopeutensa itse muiden 
autojen vaikuttamatta siihen. Kaikissa mittauspisteissä noin puolet havaituis-
ta autoista (44–59 %) on ollut vapaita. Liikennemäärien kasvaessa vuosien 
mittaan vapaiden ajoneuvojen osuus on hieman laskenut; esimerkiksi LAM-
pisteessä 1006 oli kesällä 1999 vapaita ajoneuvoja 46 % ajoneuvoista, ke-
sällä 2003 enää 42 %. Havaintomäärät ovat kuitenkin pienimmilläänkin 
100 000 auton luokkaa puolessa vuodessa, joten nopeusmuutokset voidaan 
havaita varsin luotettavasti. 
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Taulukko 4. Nopeushavaintojen määrä ja vapaiden autojen nopeushavainto-
jen määrä tarkasteltavissa LAM-pisteissä puolivuosittain, 1 000 ajoneuvoa. 
Ajanjaksot on määritelty talvi- ja kesänopeusrajoituskausien mukaan. Huo-
maa, että automaattivalvonnan käyttöönottovuoden havaintoja ei ole käytet-
ty. 

Piste 530 Piste 603 Piste 626 Piste 1006  
Kaikki Vapaa Kaikki Vapaa Kaikki Vapaa Kaikki Vapaa 

Talvi 98-99       570 268 
Kesä 99       1 442 669 
Talvi 99-00 462 248     436 193 
Kesä 00 1 159 597       
Talvi 00-01 333 178 339 212 510 269 591 273 
Kesä 01   824 466 938 405 1 496 685 
Talvi 01-02 480 248 131 91 393 198 1 103 486 
Kesä 02 1 268 605     1 575 703 
Talvi 02-03 834 423   529 269 1 130 488 
Kesä 03 1 271 603 351 190 1 372 581 1 680 712 
Talvi 03-04 368 183 267 159 414 202 515 212 
Yhteensä 6 176 3 084 1 913 1 120 4 156 1 924 10 538 4 689 
 
Tutkimuspisteiden nopeustietoja on osassa lukujen 4.2–4.3 taulukoista ver-
rattu vertailupisteisiin, jotta nähtäisiin, johtuvatko nopeusmuutokset auto-
maattisesta nopeusvalvonnasta vai jostakin yleisestä kehitystrendistä. Ver-
tailupisteet pyrittiin valitsemaan läheltä tutkimuspisteitä, ainakin samasta 
läänistä, ja siten, että niissä on sekä kesällä että talvella sama nopeusrajoi-
tus kuin tutkimuspisteissä.  

Tiedot keskimääräisistä ajonopeuksista ja nopeusrajoituksen ylittäneiden 
osuudesta vertailupisteissä ovat peräisin Tiehallinnolta. Vertailupisteissä 
vuoden kesä- ja talvijaksot olivat lyhyemmät kuin tutkimuspisteissä, kesäjak-
so 1.5.–30.9 ja talvijakso 15.11.–28(29).2, eli nopeusrajoitusten vaihtokuu-
kaudet oli kokonaan jätetty pois. Vertailupisteissä viime vuosina toteutetut 
mahdolliset ajonopeuksiin vaikuttavat toimenpiteet tarkastettiin samalla ta-
valla kuin tutkimuskohteiden toimenpiteet (luku 3.2). Vertailupisteissä ei ollut 
viime vuosina juurikaan tehty tieteknisiä toimenpiteitä lukuun ottamatta nä-
kemäraivauksia ja hirvivaroitusmerkintöjen tehostamista. Vertailupisteessä 
721 on ollut automaattinen nopeusvalvonta jo vuodesta 1998 alkaen. Luette-
lo vertailupisteiden tieosoitteista on taulukossa 5 ja kartta vertailupisteiden 
sijainnista tutkimuspisteisiin nähden kuvassa 2. 

Taulukko 5. LAM-pisteet, joita käytettiin vertailupisteinä. 

Vertailu- 
piste Tieosoite 

Mihin tutkimus-
pisteeseen 
verrataan 

Muuta 

525 7/36/4756 530  
527 15/15/705 530  
522 6/210/1914 603  
826 5/217/4750 603  
605 14/1/1026 626  
721 6/348/665 626 Automaattinen nopeusvalvonta vuodesta 1998 

lähtien. Läheinen liittymä kärkikolmio ja 
väistämisviiva vuonna 2003. 

1004 16/5/2200 1006  
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Kuva 2. Kartta tutkimuskohteiden LAM-pisteistä ja vertailupisteinä käytetyistä LAM-
pisteistä. 

4.2 Keskinopeuden muutos 

Taulukoissa 6–9 tarkastellaan keskimääräistä nopeutta automaattivalvonnan 
käyttöönottoa edeltävänä ja seuraavana vuotena. Tarkastelu on tehty erik-
seen kesä- ja talvikaudelle ja erikseen kaikkien autojen ja vapaiden autojen 
nopeuksille. Keskinopeuden muutoksen 95 %:n luottamusrajat on laskettu 
T-testillä. Kuten jo luvussa 4.1 todettiin, vertailupisteiden kesä- ja talvikaudet 
ovat lyhyemmät kuin tutkimuspisteiden, mutta on syytä olettaa, että suurten 
havaintomäärien ansiosta tämä ei vaikuta olennaisesti nopeusmuutosten 
suuntaan tai suuruuteen. 

Keskinopeus on ennen automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönottoa ollut 
80 km/h nopeusrajoituksella nopeusrajoituksen tuntumassa ja 100 km/h no-
peusrajoituksella 5–15 km/h nopeusrajoitusta alempi. Niinpä voisi odottaa, 
että automaattivalvonta alentaisi keskinopeutta 80 km/h alueella enemmän 
kuin 100 km/h alueella. Näin on käynyt talviaikaan, mutta ei kesäaikaan.  

Kesäaikaan keskinopeus on laskenut automaattivalvonnan käyttöönoton 
myötä 0,5–4,8 km/h, keskimäärin noin 2 km/h. 100 km/h ja 80 km/h nopeus-
rajoitusalueet eivät tässä eroa toisistaan. Talviaikaan keskinopeus on laske-
nut lähes kaikissa mittauspisteissä vähemmän kuin kesäaikaan; nopeusra-
joituksella 80 km/h nopeusrajoitus on laskenut 0,3–0,7 km/h ja 100 km/h no-
peusrajoituksella keskinopeus on noussut noin 2–4 km/h. 100 km/h nopeus-
rajoituksen alueella on kuitenkin vain yksi mittauspiste, josta kevättalven 
2003 nopeustiedot puuttuvat, joten keskinopeuden nousu saattaa selittyä 
jälkeen-jakson tietojen rajoittumisella syystalveen 2003. Kaikki keskinopeu-
den muutokset ovat olleet merkitseviä. Vapaiden autojen keskinopeus on 
muuttunut kaikissa mittauspisteissä jotakuinkin saman verran kuin kaikkien 
autojen keskinopeus. Siksi muissa luvun 4 taulukoissa ei tarkastella erikseen 
vapaiden autojen nopeuksia. 
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LAM-pisteessä 603, joka sijaitsi valvontakamerapylväiden kohdalla, keski-
nopeus laski kesällä enemmän kuin muissa mittauspisteissä, joiden etäisyys 
valvontakameraan oli vähintään kilometri. Talviaikaan tämä piste 603 oli ai-
noa mittauspiste, jossa oli 100 km/h nopeusrajoitus, ja myös ainoa mittaus-
piste, jossa keskinopeus nousi. 

LAM-piste 626 oli ainoa jotakuinkin asutulla alueella oleva mittauspiste, ja 
kesäaikaan se oli myös ainoa 80 km/h nopeusrajoituksen alueella oleva mit-
tauspiste. Talviaikaan keskinopeuden muutos oli pisteessä 626 samaa luok-
kaa kuin muissa 80 km/h nopeusrajoituksen alueella olevissa pisteissä. 

Kun verrataan keskinopeuden muutoksia automaattivalvonnan alueella ver-
tailupisteiden vastaaviin muutoksiin, ainoastaan valvontakamerapylvään 
kohdalla olevan mittauspisteen 603 kesäajan keskinopeus on alentunut sel-
västi enemmän kuin vertailupisteen keskinopeus. Myös keskinopeuden nou-
su talviaikaan tässä mittauspisteessä poikkeaa vertailupisteiden nopeuskehi-
tyksestä.  

Taulukko 6. Kaikkien ajoneuvojen keskinopeudet kesäaikaan automaattival-
vontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavana 
vuotena. 

Piste Suunta Nopeus-
rajoitus 

Keskinopeus 
ennen  
km/h 

Keskinopeus 
jälkeen  

km/h 
Muutos 

km/h 
95 %:n 

luottamusväli

530 Suunta 1 100 92,3 90,9 -1,5 -1,41 ... -1,50 
 Suunta 2 100 91,7 89,9 -1,8 -1,76 ... -1,84 

603 Suunta 1 100 94,7 90,9 -3,9 -3,80 ... -3,92 
 Suunta 2 100 93,6 88,7 -4,8 -4,8 ... -4,9 

626 Suunta 1  80 80,0 79,0 -1,0 -1,0 ... -1,1 
 Suunta 2  80 81,7 79,7 -2,0 -1,9 ... -2,0 

1006 Suunta 1 100 92,7 92,1 -0,5 -0,5 ... -0,6 
 Suunta 2 100 92,4 91,3 -1,0 -1,0 ... -1,1 

Vertailupisteet       
525 (vrt 530) 100 94,9 93,3 -1,6  
527 (vrt 530) 100 94,2 93,0 -1,2  
522 (vrt 603) 100 95,6 93,5 -2,1  
826 (vrt 603) 100 97,6 97,4 -0,2  
605 (vrt 626)  80 81,0 79,3 -1,7  
721 (vrt 626)  80 78,1 78,7 0,6  
1004 (vrt 1006) 100 93,2 91,2 -2,0  

Taulukko 7. Vapaiden ajoneuvojen keskinopeudet kesäaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraa-
vana vuotena. 

Piste Suunta Nopeus-
rajoitus Ennen Jälkeen Muutos 95 %:n 

luottamusväli 
530 Suunta 1 100 93,8 92,4 -1,4 -1,3 ... -1,4 

 Suunta 2 100 93,7 91,9 -1,8 -1,8 ... -1,9 
603 Suunta 1 100 96,0 92,0 -4,0 -4,0 ... -4,1 

 Suunta 2 100 94,9 89,6 -5,3 -5,2 ... -5,4 
626 Suunta 1  80 82,2 81,2 -1,1 -1,0 ... -1,2 

 Suunta 2  80 82,5 80,5 -2,0 -1,9 ... -2,1 
1006 Suunta 1 100 94,3 93,8 -0,5 -0,4 ... -0,5 

 Suunta 2 100 94,5 93,4 -1,1 -1,1 ... -1,2 
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Taulukko 8. Kaikkien ajoneuvojen keskinopeudet talviaikaan automaattival-
vontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavana 
vuotena. 

Piste Suunta Nopeus-
rajoitus 

Keskinopeus 
ennen km/h 

Keskinopeus 
jälkeen km/h 

Muutos 
km/h 

95 %:n 
luottamusväli

530 Suunta 1  80 83,8 81,7 -2,1 -2,1 ... -2,1 
 Suunta 2  80 83,3 80,8 -2,4 -2,4 ... -2,5 

603 Suunta 1 100 85,0 88,7 3,7 3,6 ... 3,8 
 Suunta 2 100 84,8 86,6 1,8 1,8 ... 1,9 

626 Suunta 1  80 75,0 74,6 -0,4 -0,4 ... -0,5 
 Suunta 2  80 75,7 74,4 -1,3 -1,2 ... -1,3 

1006 Suunta 1  80 83,6 83,4 -0,2 -0,2 ... -0,3 
 Suunta 2  80 82,7 82,3 -0,3 -0,3 ... -0,4 

Vertailupisteet       
525 (vrt 530)  80 83,5 81,4 -2,1  
527 (vrt 530)  80 84,2 84,1 -0,1  
522 (vrt 603) 100 90,6 85,9 -4,7  
826 (vrt 603) 100 92,3 93,2 0,9  
605 (vrt 626)  80 79,0 74,8 -4,2  
721 (vrt 626)  80 72,3 68,9 -3,4  
1004 (vrt 1006)  80 84,2 84,5 0,3  

Taulukko 9. Vapaiden ajoneuvojen keskinopeudet talviaikaan automaattival-
vontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavana 
vuotena. 

Piste Suunta Nopeus-
rajoitus Ennen Jälkeen Muutos 95 % 

luottamusväli 
530 Suunta 1  80 84,8 82,7 -2,2 -2,1 ... -2,2 

 Suunta 2  80 84,4 82,0 -2,4 -2,3 ... -2,4 
603 Suunta 1 100 85,9 89,8 3,8 3,7 ... 4,0 

 Suunta 2 100 85,5 87,6 2,1 2,0 ... 2,2 
626 Suunta 1  80 76,5 76,2 -0,3 -0,3 ... -0,4 

 Suunta 2  80 76,2 75,0 -1,2 -1,1 ... -1,3 
1006 Suunta 1  80 85,2 84,9 -0,3 -0,3 ... -0,4 

 Suunta 2  80 85,0 84,4 -0,6 -0,5 ... -0,6 

4.3 Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus 

Taulukoissa 10 ja 11 tarkastellaan nopeusrajoituksen ylittäneiden autojen 
osuutta automaattivalvonnan käyttöönottoa seuraavana ja edeltävänä vuo-
tena kesä- ja talvikaudella.  

Kesäaikaan kamerapylväiden välillä sijaitsevissa mittauspisteissä ylinopeutta 
ajaneiden autojen osuus oli automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen 10–
30 % pienempi kuin ennen automaattivalvontaa. Valvontakamerapylvään 
kohdalla olevassa mittauspisteessä 603 ylinopeutta ajaneiden autojen mää-
rä enemmän kuin puolittui. Suurten yli 20 km/h ylinopeuksien määrä pieneni 
enemmän kuin ylinopeuksien määrä kaiken kaikkiaan; kamerapylväiden vä-
lillä suuret ylinopeudet vähenivät 30–50 % ja kamerapylvään kohdalla noin 
90 %. 

Talviaikaan ylinopeutta ajaneiden osuus oli LAM-pisteessä 1006 osapuilleen 
sama automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen kuin sitä ennen. Muissa 
kamerapylväiden välillä olevissa mittauspisteissä ylinopeutta ajaneiden 
osuus pieneni 5–17 %. Kaikissa kamerapylväiden välillä olevissa mittauspis-
teissä suurimmat ylinopeudet vähenivät kaikkia ylinopeuksia enemmän 
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myös talviaikaan; yli 20 km/h ylinopeuksien vähenemä oli välillä 20–57 %. 
Kamerapylväiden kohdalla olevassa mittauspisteessä 603 ylinopeutta aja-
neiden osuus oli talviaikaan ennestäänkin melko pieni, onhan pisteessä ym-
päri vuoden 100 km/h nopeusrajoitus, ja toiseen ajosuuntaan ylinopeudet 
vähenivätkin vain 3 %, toiseen ajosuuntaan 30 %. Yli 20 km/h ylinopeudet 
hävisivät lähes tyystin. Luvussa 4.2 todettiin keskinopeuden nousseen tässä 
mittauspisteessä talviaikaan. Kun nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus siis 
samalla pieneni, liikennevirta tasaantui. 

Ainoassa asutulla alueella olevassa mittauspisteessä 626 ylinopeutta aja-
neiden osuus pienentyi jokseenkin samaan tapaan kuin muissakin kamera-
pylväiden välillä sijaitsevissa mittauspisteissä. 

Ylinopeutta ajaneiden osuus sekä suuret ylinopeudet olivat vähentyneet ke-
säaikaan myös lähes kaikissa vertailupisteissä, mutta muutokset olivat pää-
asiassa pienempiä kuin automaattivalvontakohteissa (taulukko 10). Ainoas-
taan automaattivalvonnan alueella olevan LAM-pisteen 1006 ylinopeuksien 
väheneminen oli samaa suuruusluokkaa kuin vastaavan vertailupisteen. 
Valvontakameroiden välillä olevissa LAM-pisteissä 530 ja 626 ylinopeutta 
ajavien osuus pieneni automaattivalvonnan käyttöönoton myötä kesäaikaan 
noin 20 % (10–30 %), vastaavissa vertailupisteissä samaan aikaan noin 
10 %. Suuret yli 20 km/h ylinopeudet vähenivät pisteissä 530 ja 626 noin 
40 %, vastaavissa vertailupisteissä noin 15 %. Valvontakameroiden kohdalla 
olevassa mittauspisteessä 603 ero vertailupisteisiin oli selvästi suurempi 
kuin valvontakameroiden välillä olevissa mittauspisteissä. 

Talviaikaan ylinopeutta ajaneiden osuudet pienentyivät vertailupisteissä jo-
takuinkin samaan tapaan kuin automaattivalvontakohteissa (taulukko 11). 
Suuret ylinopeudet vähenivät automaattivalvonnan alueella olevissa pisteis-
sä 530, 603 ja 1006 enemmän kuin vertailupisteissä. Pisteen 626 ja vertailu-
pisteen välillä ei ollut selvää eroa suurienkaan ylinopeuksien vähenemisessä 
talviaikaan. 
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Taulukko 10. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus kesäaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraa-
vana vuotena. 

Nopeusrajoituksen ylitys km/h Piste Suunta Ennen / 
jälkeen 1–10 11–20 21–30 >30 Yhteensä 

530 Suunta 1 Ennen 19,8 % 2,8 % 0,4 % 0,1 % 23,2 % 
  Jälkeen 16,1 % 1,8 % 0,2 % 0,1 % 18,2 % 
 Suunta 2 Ennen 17,1 % 2,8 % 0,5 % 0,2 % 20,5 % 
  Jälkeen 12,5 % 1,6 % 0,3 % 0,1 % 14,5 % 

603 Suunta 1 Ennen 24,5 % 5,1 % 0,7 % 0,2 % 30,5 % 
  Jälkeen 14,3 % 0,8 % 0,1 % 0,0 % 15,2 % 
 Suunta 2 Ennen 20,2 % 3,9 % 0,7 % 0,2 % 25,1 % 
  Jälkeen  8,9 % 0,4 % 0,0 % 0,0 %  9,3 % 

626 Suunta 1 Ennen 47,8 % 6,7 % 0,9 % 0,3 % 55,8 % 
  Jälkeen 44,5 % 4,8 % 0,6 % 0,2 % 50,2 % 
 Suunta 2 Ennen 54,6 % 10,7 % 1,1 % 0,3 % 66,7 % 
  Jälkeen 48,6 % 6,3 % 0,6 % 0,1 % 55,7 % 

1006 Suunta 1 Ennen 17,3 % 4,0 % 0,9 % 0,3 % 22,5 % 
  Jälkeen 16,4 % 3,2 % 0,6 % 0,2 % 20,5 % 
 Suunta 2 Ennen 15,5 % 3,4 % 0,8 % 0,4 % 20,0 % 
  Jälkeen 13,4 % 2,4 % 0,5 % 0,3 % 16,6 % 

Vertailupisteet      
525 (vrt 530) Ennen 26,4 % 5,4 % 1,0 % 0,3 % 33,0 % 
  Jälkeen 22,5 % 4,2 % 0,7 % 0,3 % 27,8 % 
527 (vrt 530) Ennen 23,9 % 4,8 % 0,7 % 0,2 % 29,7 % 
  Jälkeen 21,4 % 4,0 % 0,6 % 0,2 % 26,3 % 
522 (vrt 603) Ennen 24,6 % 6,1 % 1,1 % 0,3 % 32,1 % 
  Jälkeen 21,4 % 4,0 % 0,8 % 0,2 % 26,4 % 
826 (vrt 603) Ennen 32,8 % 8,2 % 1,2 % 0,3 % 42,6 % 
  Jälkeen 32,6 % 7,7 % 1,2 % 0,4 % 41,9 % 
605 (vrt 626) Ennen 42,7 % 8,4 % 1,2 % 0,5 % 52,9 % 
  Jälkeen 36,1 % 6,2 % 0,9 % 0,4 % 43,6 % 
721 (vrt 626) Ennen 36,9 % 3,8 % 0,4 % 0,1 % 41,3 % 
  Jälkeen 39,2 % 4,0 % 0,4 % 0,1 % 43,6 % 
1004 (vrt 1006) Ennen 20,1 % 3,4 % 0,6 % 0,2 % 24,2 % 

 Jälkeen 15,3 % 2,4 % 0,4 % 0,2 % 18,3 % 
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Taulukko 11. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus talviaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraa-
vana vuotena. 

Nopeusrajoituksen ylitys km/h Piste Suunta Ennen / 
jälkeen 1–10 11–20 21–30 >30 Yhteensä 

530 Suunta 1 Ennen 58,3 % 12,6 % 2,0 % 0,5 % 73,3 % 
  Jälkeen 55,2 % 7,5 % 0,9 % 0,2 % 63,8 % 
 Suunta 2 Ennen 58,9 % 9,9 % 1,6 % 0,5 % 70,9 % 
  Jälkeen 52,5 % 5,3 % 0,7 % 0,2 % 58,8 % 

603 Suunta 1 Ennen  9,9 % 1,5 % 0,2 % 0,1 % 11,6 % 
  Jälkeen 10,6 % 0,6 % 0,1 % 0,0 % 11,3 % 
 Suunta 2 Ennen  7,7 % 1,0 % 0,2 % 0,0 %  9,0 % 
  Jälkeen  6,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %  6,4 % 

626 Suunta 1 Ennen 29,3 % 3,2 % 0,4 % 0,1 % 33,0 % 
  Jälkeen 28,4 % 2,7 % 0,3 % 0,1 % 31,5 % 
 Suunta 2 Ennen 33,1 % 4,0 % 0,4 % 0,1 % 37,5 % 
  Jälkeen 29,0 % 2,8 % 0,3 % 0,1 % 32,1 % 

1006 Suunta 1 Ennen 45,8 % 14,3 % 3,1 % 1,0 % 64,2 % 
  Jälkeen 49,0 % 12,7 % 2,3 % 0,7 % 64,8 % 

 Suunta 2 Ennen 46,3 % 11,4 % 2,4 % 0,8 % 60,8 % 
  Jälkeen 48,3 % 9,5 % 1,6 % 0,5 % 59,9 % 

Vertailupisteet      
525 (vrt 530) Ennen 48,1 % 14,4 % 3,2 % 1,0 % 66,6 % 

  Jälkeen 42,7 % 9,9 % 1,9 % 0,6 % 55,1 % 
527 (vrt 530) Ennen 45,8 % 18,2 % 3,6 % 0,9 % 68,5 % 

  Jälkeen 46,4 % 17,2 % 3,3 % 0,8 % 67,6 % 
522 (vrt 603) Ennen 13,5 % 2,7 % 0,4 % 0,1 % 16,7 % 

  Jälkeen  3,2 % 0,6 % 0,1 % 0,1 %  4,0 % 
826 (vrt 603) Ennen 19,0 % 2,8 % 0,4 % 0,1 % 22,2 % 

  Jälkeen 21,0 % 3,3 % 0,4 % 0,1 % 24,8 % 
605 (vrt 626) Ennen 35,7 % 5,6 % 0,8 % 0,3 % 42,3 % 

  Jälkeen 21,1 % 2,5 % 0,4 % 0,2 % 24,2 % 
721 (vrt 626) Ennen 15,6 % 1,0 % 0,1 % 0,0 % 16,7 % 

  Jälkeen  9,0 % 0,5 % 0,1 % 0,0 %  9,5 % 
1004 (vrt 1006) Ennen 51,8 % 16,0 % 3,0 % 0,8 % 71,7 % 

 Jälkeen 54,0 % 15,5 % 2,6 % 0,6 % 72,7 % 

4.4 Vuorokaudenajat 

Taulukoissa 12 ja 13 on vertailtu automaattivalvontaa edeltävän ja seuraa-
van vuoden keskinopeuksia vuorokaudenajoittain. Päiväajaksi määriteltiin 
klo 05.00–21.59 ja yöajaksi klo 22.00–04.59. Viikonloppuyöksi määriteltiin 
perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välinen yö. Koska valta-
osa havainnoista on tehty päiväaikaan, päiväajan nopeusmuutokset ovat li-
kimain samoja kuin kaikista havainnoista lasketut nopeusmuutokset. Ennen 
automaattivalvonnan käyttöönottoa kahdessa mittauspisteessä yöajan kes-
kinopeudet olivat korkeampia kuin päiväajan, kahdessa taas alempia.  

Kesäaikaan keskinopeudet ovat laskeneet useimmissa mittauspisteissä yö-
aikaan hieman enemmän kuin päiväaikaan, mutta erot ovat varsin pieniä, 
luokkaa 0,5–1 km/h, ja yhdessä pisteessä ja ajosuunnassa yöajan keskino-
peus on jopa laskenut päiväaikaa vähemmän. Viikonloppuyö ei tässä suh-
teessa poikkea olennaisesti muusta yöajasta.  

Luvussa 4.2 todettiin jo, että keskinopeus nousi talviaikaan mittauspisteessä 
603, joka oli valvontakameroiden kohdalla ja jossa oli talvellakin 100 km/h 
nopeusrajoitus. Tämä keskinopeuden nousu on ollut yöaikaan ja erityisesti 
viikonloppuöisin selvästi suurempaa kuin päiväaikaan. Myös mittauspistees-
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sä 626 keskinopeus nousi yöllä ja erityisesti viikonloppuöisin. Muissa kah-
dessa mittauspisteessä keskinopeus laski talvella yöaikaan noin 1 km/h 
enemmän kuin päivällä 

Taulukko 12. Kaikkien autojen keskinopeuden muutos vuorokaudenajan 
mukaan, kun verrataan kesäaikaa automaattivalvontaa edeltävänä ja seu-
raavana vuotena. 

Piste Suunta Päivä Yö Viikonloppuyö Yhteensä 
530 Suunta 1 -1,4 -2,2 -1,4 -1,5 

 Suunta 2 -1,7 -2,8 -2,0 -1,8 
603 Suunta 1 -3,9 -3,1 -4,6 -3,9 

 Suunta 2 -4,8 -5,2 -5,3 -4,8 
626 Suunta 1 -1,0 -0,6 -1,2 -1,0 

 Suunta 2 -1,9 -2,8 -2,2 -2,0 
1006 Suunta 1 -0,5 -0,6 -0,1 -0,5 

 Suunta 2 -0,9 -2,0 -1,4 -1,0 

Taulukko 13. Kaikkien autojen keskinopeuden muutos vuorokaudenajan 
mukaan, kun verrataan talviaikaa automaattivalvontaa edeltävänä ja seuraa-
vana vuotena. 

Piste Suunta Päivä Yö Viikonloppuyö Yhteensä 
530 Suunta 1 -2,0 -3,2 -2,7 -2,1 

 Suunta 2 -2,4 -2,9 -3,1 -2,4 
603 Suunta 1 3,4 5,6 8,2 3,7 

 Suunta 2 1,6 4,2 7,1 1,8 
626 Suunta 1 -0,6 1,6 3,0 -0,4 

 Suunta 2 -1,4 0,3 2,2 -1,3 
1006 Suunta 1 -0,2 -0,9 0,1 -0,2 

 Suunta 2 -0,3 -1,2 -1,0 -0,3 

4.5 Ajoneuvotyypit 

Taulukoissa 14–17 on tarkasteltu ajoneuvotyypeittäin keskinopeuden muu-
toksia ja nopeusrajoituksen ylittäneiden osuuksia automaattivalvontaa edel-
tävänä ja seuraavana vuotena. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuutta tar-
kasteltaessa ei ole otettu huomioon ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia, 
ainoastaan tiekohtaiset nopeusrajoitukset. Toisin kuin luvuissa 4.2–4.4 sa-
man LAM-pisteen eri ajosuunnat on tässä käsitelty yhdessä. Aikaisemmissa 
taulukoissa on havaittu, että saman pisteen eri ajosuuntien välillä on ollut 
eroja nopeusmuutosten suuruudessa, mutta muutoksen suunta on ollut mo-
lempiin ajosuuntiin sama.  

Kesäaikaan henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus oli automaattivalvonnan 
käyttöönoton myötä laskenut selvästi enemmän kuin raskaiden ajoneuvojen, 
valvontakamerapylväiden välillä noin 1–2 km/h ja valvontakamerapylvään 
kohdalla jopa 5 km/h (taulukko 14). Kuorma-autojen keskinopeudet olivat 
laskeneet mainittavasti vain 80 km/h nopeusrajoituksella, mikä on luonnollis-
ta, kun otetaan huomioon kuorma-autojen ajoneuvokohtaiset nopeusrajoi-
tukset ja nopeudenrajoittimet. 

Kuten luvussa 4.2 todettiin, LAM-pisteessä 603, joka oli ainoa valvontaka-
meroiden kohdalla oleva mittauspiste ja myös ainoa talven 100 km/h nope-
usrajoituksen piste, keskinopeus oli talviaikaan noussut automaattivalvonnan 
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käyttöönoton myötä. Aikaisemmin todettiin lisäksi, että tästä mittauspisteestä 
puuttuvat jälkeen-jakson lopputalven havainnot. Taulukosta 15 havaitaan, 
että kaikkien ajoneuvotyyppien keskinopeudet ovat tässä mittauspisteessä 
nousseet, mutta raskaan liikenteen keskinopeuksien nousu on suurempaa 
kuin henkilö- ja pakettiautojen, kuorma-autoilla jopa luokkaa 6 km/h. Muissa 
mittauspisteissä raskaiden ajoneuvojen keskinopeudet ovat yleisesti ottaen 
myös talviaikaan pienentyneet henkilö- ja pakettiautojen keskinopeuksia vä-
hemmän, mutta ero on pienempi kuin kesäaikaan, eikä kaikissa pisteissä ja 
kaikilla ajoneuvotyypeillä edes samansuuntainen.  

Luvussa 4.3 todettiin, että kesäaikaan ylinopeutta ajaneiden osuus oli val-
vontakamerapylväiden välillä olevissa mittauspisteissä pienentynyt 10–30 %. 
Taulukosta 16 havaitaan, että ylinopeudet ovat vähentyneet jokseenkin ta-
saisesti kaikilla ajoneuvotyypeillä. LAM-pisteissä 530 ja 1006, joissa on ke-
sällä 100 km/h nopeusrajoitus, raskaiden ajoneuvojen suuret ylinopeudet 
ovat hyvin harvinaisia, mutta 80 km/h nopeusrajoituksen mittauspisteessä 
626 myös suuret ylinopeudet ovat vähentyneet eri ajoneuvotyypeillä jok-
seenkin saman verran. Valvontakamerapylvään kohdalla olevassa mittaus-
pisteessä 603 ylinopeutta ajaneiden osuus kesäaikaan enemmän kuin puo-
littui, mutta yllättäen tämä muutos ei koskenut perävaunuttomia kuorma-
autoja. Kuorma-autojen sekä pienet että suuret ylinopeudet lähes kaksinker-
taistuivat tässä mittauspisteessä.  

Luvussa 4.3 havaittiin, että talviaikaan 80 km/h nopeusrajoituksella olevista 
mittauspisteistä kahdessa ylinopeudet vähenivät ja yhdessä ylinopeuksien 
osuus pysyi ennallaan, ja että suuret ylinopeudet vähenivät enemmän kuin 
pienet. Taulukosta 17 havaitaan, että näissä kolmessa pisteessä (530, 626 
ja 1006) ylinopeuksien muutokset ovat olleet kaikilla ajoneuvotyypeillä jota-
kuinkin samansuuruisia. Valvontakameroiden kohdalla olevassa LAM-
pisteessä 603, jossa on talvellakin 100 km/h nopeusrajoitus, ainoastaan 
henkilö- ja pakettiautojen ylinopeudet vähenivät talviaikaan. Linja-autoista 
ylinopeutta ajoi automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen 6,5 %, kun vas-
taava osuus ennen automaattivalvontaa oli 4,5 %. Perävaunuttomilla kuor-
ma-autoilla vastaavat luvut olivat 0,7 % ja 3,0 %. 
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Taulukko 14. Kaikkien autojen keskinopeus ja keskinopeuden muutos ajo-
neuvotyypin mukaan, kun verrataan kesäaikaa automaattivalvontaa edeltä-
vänä ja seuraavana vuotena. Ha tai pa = henkilö- tai pakettiauto, La = linja-
auto, Kaip = kuorma-auto ilman perävaunua, Kapv = kuorma-auto + perä-
vaunu. 

Piste Ajoneuvo- 
tyyppi 

Nopeus-
rajoitus 

Keskinopeus 
ennen 

Keskinopeus 
jälkeen 

Keskinopeu-den 
muutos 

530 Ha tai pa 100 93,6 91,5 -2,1 
 La 100 90,2 89,8 -0,4 
 Kaip 100 84,7 84,5 -0,2 
 Kapv 100 84,1 83,9 -0,2 

603 Ha tai pa 100 95,4 90,5 -5,0 
 La 100 90,6 88,2 -2,4 
 Kaip 100 84,9 85,9 1,0 
 Kapv 100 85,3 85,2 -0,1 

626 Ha tai pa  80 80,9 79,3 -1,6 
 La  80 80,7 79,4 -1,2 
 Kaip  80 79,8 79,2 -0,5 
 Kapv  80 80,5 79,6 -0,9 

1006 Ha tai pa 100 93,2 92,4 -0,8 
 La 100 89,1 88,7 -0,5 
 Kaip 100 83,7 83,3 -0,4 
 Kapv 100 83,7 83,5 -0,2 

Taulukko 15. Kaikkien autojen keskinopeus ja keskinopeuden muutos ajo-
neuvotyypin mukaan, kun verrataan talviaikaa automaattivalvontaa edeltä-
vänä ja seuraavana vuotena. Ha tai pa = henkilö- tai pakettiauto, La = linja-
auto, Kaip = kuorma-auto ilman perävaunua, Kapv = kuorma-auto + perä-
vaunu. 

Piste Ajoneuvo- 
tyyppi 

Nopeus-
rajoitus 

Keskinopeus 
ennen 

Keskinopeus 
jälkeen 

Keskinopeu-den 
muutos 

530 Ha tai pa  80 83,9 81,3 -2,6 
 La  80 84,1 82,2 -1,8 
 Kaip  80 80,7 81,2 0,5 
 Kapv  80 82,1 81,0 -1,1 

603 Ha tai pa 100 86,2 88,2 2,1 
 La 100 80,9 86,6 5,7 
 Kaip 100 77,5 84,0 6,6 
 Kapv 100 78,2 84,3 6,1 

626 Ha tai pa  80 75,4 74,6 -0,9 
 La  80 73,7 73,2 -0,5 
 Kaip  80 74,4 72,3 -2,1 
 Kapv  80 75,1 74,6 -0,5 

1006 Ha tai pa  80 83,3 82,9 -0,3 
 La  80 83,8 83,5 -0,3 
 Kaip  80 80,6 80,7 0,1 
 Kapv  80 81,0 81,3 0,3 
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Taulukko 16. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus kesäaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraa-
vana vuotena ajoneuvotyypeittäin. Ha tai pa = henkilö- tai pakettiauto, La = 
linja-auto, Kaip = kuorma-auto ilman perävaunua, Kapv = kuorma-auto + pe-
rävaunu. 

Nopeusrajoituksen ylitys km/h Piste Ajoneuvo- 
tyyppi 

Ennen / 
jälkeen 1–10 11–20 21–30 >30 Yhteensä 

530 Ha tai pa Ennen 22,3 % 3,4 % 0,5 % 0,2 % 26,4 % 
  Jälkeen 16,9 % 2,0 % 0,3 % 0,1 % 19,3 % 
 La Ennen 11,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 11,5 % 
  Jälkeen 9,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 
 Kaip Ennen 0,9 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 
  Jälkeen 0,7 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
 Kapv Ennen 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 
  Jälkeen 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

603 Ha tai pa Ennen 25,7 % 5,3 % 0,8 % 0,3 % 32,1 % 
  Jälkeen 13,2 % 0,6 % 0,1 % 0,0 % 13,9 % 
 La Ennen 14,6 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 15,0 % 
  Jälkeen 7,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 7,5 % 
 Kaip Ennen 2,1 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 2,4 % 
  Jälkeen 4,1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 4,6 % 
 Kapv Ennen 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 
  Jälkeen 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 

626 Ha tai pa Ennen 50,8 % 9,2 % 1,1 % 0,3 % 61,5 % 
  Jälkeen 46,3 % 5,8 % 0,7 % 0,2 % 53,0 % 
 La Ennen 54,9 % 6,5 % 0,2 % 0,2 % 61,7 % 
  Jälkeen 50,1 % 4,3 % 0,1 % 0,1 % 54,6 % 
 Kaip Ennen 53,8 % 5,9 % 0,5 % 0,1 % 60,2 % 
  Jälkeen 48,5 % 6,2 % 0,3 % 0,1 % 55,1 % 
 Kapv Ennen 54,2 % 3,4 % 0,0 % 0,1 % 57,8 % 
  Jälkeen 48,5 % 2,5 % 0,1 % 0,0 % 51,1 % 

1006 Ha tai pa Ennen 17,6 % 3,9 % 0,9 % 0,4 % 22,8 % 
  Jälkeen 16,0 % 3,0 % 0,6 % 0,3 % 19,9 % 
 La Ennen 9,3 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 10,2 % 
  Jälkeen 8,1 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 8,9 % 
 Kaip Ennen 1,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 
  Jälkeen 0,7 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,9 % 
 Kapv Ennen 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 
  Jälkeen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,5 % 
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Taulukko 17. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus talviaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraa-
vana vuotena ajoneuvotyypeittäin. Ha tai pa = henkilö- tai pakettiauto, La = 
linja-auto, Kaip = kuorma-auto ilman perävaunua, Kapv = kuorma-auto + pe-
rävaunu. 

Nopeusrajoituksen ylitys km/h Piste Ajoneuvo- 
tyyppi 

Ennen / 
jälkeen 1–10 11–20 21–30 >30 Yhteensä 

530 Ha tai pa Ennen 56,8 % 13,3 % 2,2 % 0,6 % 72,9 % 
  Jälkeen 52,7 % 7,4 % 1,0 % 0,2 % 61,4 % 
 La Ennen 63,6 % 12,3 % 0,9 % 0,0 % 76,9 % 
  Jälkeen 61,4 % 7,1 % 0,3 % 0,0 % 68,8 % 
 Kaip Ennen 61,4 % 3,7 % 0,2 % 0,0 % 65,2 % 
  Jälkeen 59,4 % 2,7 % 0,1 % 0,0 % 62,2 % 
 Kapv Ennen 67,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 69,1 % 
  Jälkeen 58,6 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 60,1 % 

603 Ha tai pa Ennen 10,7 % 1,5 % 0,2 % 0,1 % 12,5 % 
  Jälkeen 9,6 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 10,2 % 
 La Ennen 4,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 
  Jälkeen 6,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 
 Kaip Ennen 0,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 
  Jälkeen 2,8 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 
 Kapv Ennen 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 
  Jälkeen 0,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 

626 Ha tai pa Ennen 31,3 % 3,9 % 0,4 % 0,1 % 35,7 % 
  Jälkeen 28,7 % 2,9 % 0,3 % 0,1 % 32,1 % 
 La Ennen 32,6 % 2,7 % 0,1 % 0,0 % 35,4 % 
  Jälkeen 29,6 % 2,3 % 0,1 % 0,0 % 32,0 % 
 Kaip Ennen 33,4 % 2,6 % 0,2 % 0,1 % 36,2 % 
  Jälkeen 27,7 % 2,5 % 0,2 % 0,0 % 30,5 % 
 Kapv Ennen 29,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 30,1 % 
  Jälkeen 28,3 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 29,2 % 

1006 Ha tai pa Ennen 45,6 % 13,3 % 2,9 % 0,9 % 62,8 % 
  Jälkeen 48,3 % 11,5 % 2,1 % 0,6 % 62,6 % 
 La Ennen 54,4 % 14,0 % 1,7 % 0,2 % 70,4 % 
  Jälkeen 55,6 % 12,0 % 0,9 % 0,3 % 68,8 % 
 Kaip Ennen 50,5 % 5,5 % 0,3 % 0,1 % 56,4 % 
  Jälkeen 51,1 % 5,1 % 0,2 % 0,1 % 56,5 % 
 Kapv Ennen 52,9 % 4,9 % 0,1 % 0,1 % 58,0 % 
  Jälkeen 54,4 % 4,5 % 0,1 % 0,1 % 59,1 % 

4.6 Nopeuskehitys useampia vuosia automaattivalvonnan käyt-
töönoton jälkeen 

LAM-pisteen 530 alueella automaattinen nopeusvalvonta otettiin käyttöön 
vuonna 2001 ja pisteen 1006 alueella vuonna 2000, joten näistä pisteistä 
voidaan tarkastella ajonopeuksien kehitystä myös useammalta automaatti-
sen nopeusvalvonnan käyttöönottoa seuraavalta vuodelta. Näissä molem-
missa pisteissä on kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h nopeusrajoitus, ja 
molemmat ovat valvontakamerapylväiden välillä. 

Molemmissa LAM-pisteissä keskinopeus laski automaattivalvonnan käyt-
töönoton jälkeisenä vuotena automaattivalvontaa edeltävään vuoteen verrat-
taessa. Pisteessä 530 keskinopeus ei ole sittemmin juurikaan muuttunut en-
simmäisestä automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeisestä vuodesta (taulu-
kot 18 ja 19). Pisteen 1006 kesäajan keskinopeus oli kesällä 2003 osapuil-
leen samalla tasolla kuin automaattivalvontaa edeltävänä kesänä 1999. Tal-
viaikaankin tämän mittauspisteen keskinopeudet ovat olleet nousussa ja ylit-
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tivät vuonna 2003 vuoden 1999 tason. Tässä pisteessä keskinopeuksien 
lasku ei siis ollut pysyvää. Koska tämän LAM-pisteen 1006 tietekniset toi-
menpiteet olivat tiedossa vain vuosilta 2002–2003 (luku 3.2), ei voida olla 
varmoja, johtuuko keskinopeuksien nousu jostakin tienparannuksesta. 

Näiden kahden LAM-pisteen keskinopeuksien lasku automaattivalvonnan 
käyttöönoton jälkeen sekä LAM-pisteen 1006 keskinopeuksien uusi nousu 
poikkeavat yleisistä nopeustason muutoksista, sillä Tiehallinnon mukaan au-
tojen nopeustasossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 
1990 (Kangas 2004).  

LAM-pisteessä 530 nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus oli automaattival-
vonnan käyttöönoton jälkeen selvästi pienempi kuin ennen automaattival-
vontaa, ja muutos on ollut pysyvä, ylinopeuksien määrä on pysynyt jotakuin-
kin ensimmäisen automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeisen vuoden tasolla 
(taulukot 20 ja 21). LAM-pisteessä 1006 nopeusrajoituksen ylittäneiden 
osuus pieneni automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeisenä vuotena vain 
kesäaikaan, kun verrataan automaattivalvontaa edeltävään vuoteen. Vuo-
sien kuluessa pienien alle 10 km/h ylinopeuksien määrä on kesäaikaankin 
palannut takaisin automaattivalvontaa edeltävälle tasolle, mutta suurien yli-
nopeuksien väheneminen kesäaikaan on ollut pysyvää. Talviaikaan LAM-
pisteessä 1006 automaattivalvonnan käyttöönoton myötä vähenivät yli 
20 km/h ylinopeudet, mutta pienet ylinopeudet lisääntyivät, ja muutos on ol-
lut pysyvä. 

Taulukko 18. Kaikkien ajoneuvojen keskinopeudet kesäaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavi-
na vuosina LAM-pisteissä 530 ja 1006. 

Piste Suunta Ajankohta Keski- 
nopeus 

Muutos viimeiseen 
ennen-jaksoon 

95 % 
luottamusväli 

530 Suunta 1 Kesä 00 92,3   
  Kesä 02 90,9 -1,5 -1,4 …-1,5 
  Kesä 03 90,8 -1,5 -1,5…-1,6 
 Suunta 2 Kesä 00 91,7   
  Kesä 02 89,9 -1,8 -1,8…-1,8 
  Kesä 03 89,6 -2,1 -2,0…-2,1 

1006 Suunta 1 Kesä 99 92,7   
  Kesä 01 92,1 -0,5 -0,5…-0,6 
  Kesä 02 92,6 -0,0 -0,0…-0,1 
  Kesä 03 93,0 0,4 0,3…0,4 
 Suunta 2 Kesä 99 92,4   
  Kesä 01 91,3 -1,0 -1,0…-1,1 
  Kesä 02 91,9 -0,5 -0,4…-0,5 
  Kesä 03 92,2 -0,2 -0,2…-0,2 
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Taulukko 19. Kaikkien ajoneuvojen keskinopeudet talviaikaan automaattival-
vontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavina 
vuosina LAM-pisteissä 530 ja 1006. 

Piste Suunta Ajankohta Keski- 
nopeus 

Muutos viimeiseen 
ennen-jaksoon 

95 %:n 
luottamusväli

530 Suunta 1 Kevättalvi 00 83,5   
  Syystalvi 00 84,2   
  Kevättalvi 02 81,8 -2.4 -2,3…-2,5 
  Talvi 02-03 81,9 -2.2 -2,2…-2,3 
  Syystalvi 03 82,8 -1.4 -1,3…-1,5 
 Suunta 2 Kevättalvi 00 83,4   
  Syystalvi 00 83,2   
  Kevättalvi 02 81,3 -1.9 -1,8…2,0 
  Talvi 02-03 81,1 -2.1 -2,0…-2,2 
  Syystalvi 03 81,6 -1.6 -1,5…-1,7 

1006 Suunta 1 Kevättalvi 99 84,0   
  Syystalvi 99 83,0   
  Kevättalvi 01 83,5 0,4 0,4…0,5 
  Talvi 01-02 83,6 0,6 0,6…0,7 
  Talvi 02-03 83,5 0,5 0,5…0,6 
  Syystalvi 03 84,8 1,7 1,7…1,8 
 Suunta 2 Kevättalvi 99 83,2   
  Syystalvi 99 81,9   
  Kevättalvi 01 82,6 0,7 0,6…0,7 
  Talvi 01-02 82,3 0,4 0,3…0,4 
  Talvi 02-03 82,4 0,4 0,4…0,5 
  Syystalvi 03 83,4 1,4 1,4…1,5 

Taulukko 20. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus kesäaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavi-
na vuosina LAM-pisteissä 530 ja 1006. 

Nopeusrajoituksen ylityksen 
suuruus km/h Piste Suunta Ajankohta

1–10 11–20 21–30 >30 
Yhteensä 

530 Suunta 1 Kesä 00 19,8 % 2,8 % 0,4 % 0,1 % 23,2 % 
  Kesä 02 16,1 % 1,8 % 0,2 % 0,1 % 18,2 % 
  Kesä 03 16,5 % 1,9 % 0,3 % 0,1 % 18,7 % 
 Suunta 2 Kesä 00 17,1 % 2,8 % 0,5 % 0,2 % 20,5 % 
  Kesä 02 12,5 % 1,6 % 0,3 % 0,1 % 14,5 % 
  Kesä 03 12,6 % 1,8 % 0,3 % 0,1 % 14,7 % 

1006 Suunta 1 Kesä 99 17,3 % 4,0 % 0,9 % 0,3 % 22,5 % 
  Kesä 01 16,4 % 3,2 % 0,6 % 0,2 % 20,5 % 
  Kesä 02 17,6 % 3,5 % 0,7 % 0,3 % 22,0 % 
  Kesä 03 18,6 % 3,7 % 0,7 % 0,3 % 23,3 % 
 Suunta 2 Kesä 99 15,5 % 3,4 % 0,8 % 0,4 % 20,0 % 
  Kesä 01 13,4 % 2,4 % 0,5 % 0,3 % 16,6 % 
  Kesä 02 14,5 % 2,6 % 0,6 % 0,3 % 18,0 % 
  Kesä 03 15,3 % 2,7 % 0,6 % 0,3 % 18,9 % 
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Taulukko 21. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus talviaikaan automaatti-
valvontaa edeltävänä vuotena ja automaattivalvonnan aloittamista seuraavi-
na vuosina LAM-pisteissä 530 ja 1006. 

Nopeusrajoituksen ylityksen 
suuruus km/h Piste Suunta Ajankohta 

1–10 11–20 21–30 >30 
Yhteensä 

530 suunta 1 Kevättalvi 00 57,4 % 12,1 % 1,9 % 0,5 % 71,9 % 
  Syystalvi 00 59,5 % 13,1 % 2,1 % 0,5 % 75,2 % 
  Kevättalvi 02 56,3 % 7,1 % 0,9 % 0,2 % 64,5 % 
  Talvi 02-03 55,8 % 8,4 % 1,0 % 0,2 % 65,4 % 
  Syystalvi 03 58,5 % 11,0 % 1,5 % 0,3 % 71,3 % 
 suunta 2 Kevättalvi 00 59,4 % 10,6 % 1,6 % 0,5 % 72,0 % 
  Syystalvi 00 58,2 % 9,0 % 1,7 % 0,5 % 69,4 % 
  Kevättalvi 02 54,8 % 5,4 % 0,7 % 0,2 % 61,2 % 
  Talvi 02-03 53,8 % 5,8 % 0,8 % 0,2 % 60,7 % 
  Syystalvi 03 55,7 % 6,9 % 1,1 % 0,3 % 64,0 % 

1006 suunta 1 Kevättalvi 99 46,4 % 15,4 % 3,4 % 1,0 % 66,2 % 
  Syystalvi 99 45,2 % 12,8 % 2,8 % 0,9 % 61,6 % 
  Kevättalvi 01 49,5 % 12,7 % 2,4 % 0,6 % 65,2 % 
  Talvi 01-02 49,7 % 13,5 % 2,5 % 0,7 % 66,4 % 
  Talvi 02-03 49,4 % 13,5 % 2,4 % 0,7 % 66,0 % 
  Syystalvi 03 52,2 % 15,7 % 2,9 % 0,9 % 71,7 % 
 suunta 2 Kevättalvi 99 47,8 % 12,5 % 2,6 % 0,9 % 63,9 % 
  Syystalvi 99 44,2 % 9,9 % 2,0 % 0,7 % 56,8 % 
  Kevättalvi 01 49,3 % 9,7 % 1,7 % 0,5 % 61,2 % 
  Talvi 01-02 48,2 % 9,4 % 1,7 % 0,6 % 59,9 % 
  Talvi 02-03 48,5 % 9,8 % 1,6 % 0,6 % 60,5 % 
  Syystalvi 03 52,3 % 11,0 % 1,9 % 0,7 % 65,9 % 

4.7 Yhdistelmä eri mittauspisteiden tuloksista 

Kuvissa 3 ja 4 on yhdistetty eri mittauspisteissä tehdyt havainnot keskinope-
uksista ja nopeusrajoituksen ylittäneiden osuudesta, jotta luvuissa 4.2 – 4.5 
esitetyistä tuloksista saisi helpommin yleiskuvan. Eri mittauspisteiden tulok-
sia on painotettu niiden liikennemäärillä.  

Kesäaikaan keskinopeus laski automaattisen nopeusvalvonnan myötä. Las-
ku oli valvontakameranpylvään kohdalla 4,5 km/h ja kamerapylväiden välillä 
noin 1 km/h. Talviaikaan keskinopeus laski kamerapylväiden välillä noin 1 
km/h ja nousi kamerapylvään kohdalla 2,7 km/h. On kuitenkin syytä huoma-
ta, että kamerapylvään kohdalla talviajan jälkeen-aineistosta puuttuivat ke-
vättalven havainnot, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin. 

Kesäaikaan ylinopeutta ajaneiden autojen määrä puolittui automaattisen no-
peusvalvonnan myötä kamerapylvään kohdalla. Kamerapylväiden välillä yli-
nopeutta ajaneiden osuus pieneni noin 10 %. Talviaikaan ylinopeutta ajanei-
den osuus pieneni vajaan 20 % sekä kamerapylvään kohdalla että niiden 
välillä.  

Suuret ylinopeudet vähenivät enemmän kuin ylinopeudet keskimäärin.  
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Kuva 3. Keskinopeus  ennen automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönottoa ja sen 
jälkeen nopeusrajoituksittain, yhdistelmä eri mittauspisteiden tuloksista. 
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Kuva 4. Nopeusrajoituksen ylittäneiden autojen osuus ennen automaattisen nope-
usvalvonnan käyttöönottoa ja sen jälkeen nopeusrajoituksittain, yhdistelmä eri mitta-
uspisteiden tuloksista.
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5 ONNETTOMUUDET TUTKIMUSKOHTEISSA 

5.1 Yleiset havainnot 

Tutkimuskohteiden onnettomuuksia tarkasteltiin Tiehallinnon onnettomuus-
rekisterin onnettomuustietojen perusteella. Tarkasteltavat vuodet olivat 
1997–2003 pois lukien kunkin kohteen automaattivalvonnan rakentamisvuo-
si. Tarkastelussa olivat mukana kaikki poliisin raportoimat onnettomuudet 
peltikolareista kuolonkolareihin. Kohteesta Turku–Lieto tarkasteltiin kuitenkin 
vain henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien (lyhennettynä hvj-
onnettomuus) määriä, koska 1999–2000 Turun tiepiiri otti onnettomuusrekis-
teriin vain osan poliisin raportoimista peltikolareista. Onnettomuusmäärä 
suhteutettiin Tiehallinnon tierekisteriin tallennettuihin tietoihin kunkin vuoden 
liikennesuoritteesta. 

Tarkasteltavia onnettomuuksia kertyi 687 kappaletta, keskimäärin 22,9 tut-
kimuskohdetta ja vuotta kohti. 473 onnettomuutta oli tarkastelun ennen-
jaksolta ja 214 jälkeen-jaksolta. Tässä on syytä huomata, että kolmessa koh-
teessa viidestä jälkeen-jakso oli lyhyempi kuin ennen-jakso, ja selvästi pie-
nempi onnettomuusmäärä johtuu pääosin tästä. 

Taulukossa 22 on esitetty onnettomuuksien määrä ja onnettomuusaste koh-
teittain sekä kohteissa yhteensä ennen automaattista nopeusvalvontaa ja 
sen käyttöönoton jälkeen. Kun kohteita tarkastellaan yhdessä, sekä liikenne-
kuolemien että hvj-onnettomuuksien määrä suhteessa liikennesuoritteeseen 
pieneni jälkeen-tilanteessa verrattaessa ennen-tilanteeseen. Liikennekuole-
mien aste pieneni 56 % ja hvj-onnettomuuksien aste 30 %. Kaikkien poliisin 
raportoimien onnettomuuksien onnettomuusaste pysyi jotakuinkin ennallaan. 
Jos tätä onnettomuusasteen muutosta verrataan kaikkien pääteiden onnet-
tomuusasteen kehitykseen (Tiehallinnon ”Liikenneonnettomuudet yleisillä 
teillä” -julkaisut), havaitaan, että liikennekuolemien aste on tutkimuskohteis-
sa pienentynyt huomattavasti enemmän kuin pääteillä keskimäärin, ja hvj-
onnettomuuksien asteen laskukin on hieman suurempaa kuin pääteillä kes-
kimäärin.  

Vaikka hvj-onnettomuuksien aste laskikin tutkimuskohteissa, ei laskua ta-
pahtunut tasaisesti kaikissa tutkimuskohteissa, vaan kohteessa Varkaus–
Leppävirta hvj-onnettomuuksien aste jopa nousi, kun taas viereisellä tiejak-
solla Juva-Varkaus onnettomuusaste laski 84 %.  

Hvj-onnettomuuksien asteen lasku kaikissa tutkimuskohteissa yhteensä on 
tilastollisesti merkitsevä 95 % varmuudella, mutta kolmessa tutkimuskoh-
teessa onnettomuusasteen muutoksen ei voida varmasti osoittaa johtuvan 
automaattisesta nopeusvalvonnasta, koska kohteissa oli toteutettu muitakin 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Yksittäisten kohteiden on-
nettomuusasteen muutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 
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Taulukko 22. Onnettomuusmäärä ja -aste ennen automaattista nopeusval-
vontaa ja sen jälkeen tutkimuskohteissa. 

  Turku– 
Lieto 

Kotka–
Kouvola

Juva– 
Varkaus

Varkaus–
Leppävirta

Ilmajoki–
Nurmo Yhteensä* 

ennen 97–99 97–00 97–01 97–01 97–99  Vuodet jälkeen 01–03 02–03 03 03 01–03  
ennen 10 900 5 500 4 700 5 800 8 500  KVL jälkeen 11 100 6 000 5 200 6 300 9 400  
ennen 3 7 6 3 2 21 Liikennekuolemat, 

kpl** jälkeen 0 1 0 2 0 3 
ennen 1,0 1,8 1,2 0,6 0,7 5,2 Liikennekuolemat / 

vuosi jälkeen 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 2,5 
ennen 14 30 29 27 22 122 Hvj-onnettomuudet, 

kpl** jälkeen 7 15 1 6 19 48 
ennen 4,7 7,5 5,8 5,4 7,3 30,7 Hvj-onnettomuudet / 

vuosi  jälkeen 2,3 7,5 1,0 6,0 6,3 23,2 
Kaikki onnettomuudet ennen  135 148 79 97 459 
kpl** jälkeen  76 30 18 83 207 

ennen  26,3 23,8 10,4 25,0 85,5 Kaikki onnettomuudet 
/ vuosi  jälkeen  30,5 29,0 12,0 21,3 92,8 

ennen 3,2 2,6 1,7 1,1 1,0 1,8 Liikennekuolemien 
aste (kuolleet / 100 
milj. autokm)  jälkeen 0,0 0,7 0,0 3,4 0,0 0,8 

ennen 14,8 11,1 8,3 10,0 10,9 10,6 Onnettomuusaste 
(hvj-onnettomuudet / 
100 milj. autokm)  jälkeen 7,3 10,1 1,3 10,3 8,6 7,3 

ennen  49,9 42,2 29,2 48,0 43,0 Onnettomuusaste 
(kaikki 
onnettomuudet / 100 
milj. autokm)  

jälkeen  51,2 38,8 30,8 37,5 40,1 

* Kaikkien onnettomuuksien määrä ja aste on laskettu ilman Turku–Lieto-kohdetta. Onnetto-
muusasteet on laskettu siten, että kaikki kohteet ovat mukana samalla painoarvolla. 

** Huomaa, että ennen- ja jälkeen-jaksot ovat useimmissa kohteissa eri pituisia 
 
Kuvissa 5 ja 6 on esitetty tutkimuskohteiden yhteenlaskettu onnettomuusas-
teen muutos onnettomuusluokittain. Hvj-onnettomuuksien väheneminen tut-
kimuskohteissa oli pääasiassa seurausta peräänajojen, eläinonnettomuuksi-
en ja onnettomuusluokaltaan muiksi onnettomuuksiksi luokiteltujen onnetto-
muuksien määrän pienenemisestä sekä ohitus-, kohtaamis- ja risteämison-
nettomuuksien seurausten lievenemisestä. Ohitusonnettomuuksien koko-
naismäärä pysyi jotakuinkin ennallaan automaattivalvonnan rakentamisen 
jälkeen verrattuna ennen-tilanteeseen ja risteämis- ja kohtaamisonnetto-
muudet yleistyivät, mutta onnettomuuksien seuraukset lieventyivät tuntuvas-
ti: ennen automaattivalvontaa 54 % näistä onnettomuuksista johti henkilöva-
hinkoihin, automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen vain 33 %. Peräänajo-
jen, eläinonnettomuuksien ja onnettomuusluokaltaan muiksi onnettomuuk-
siksi luokiteltujen onnettomuuksien määrät laskivat selvästi, hvj-
onnettomuuksien määrä 40–80 % ja kaikkien onnettomuuksien määrä 20–
40 %. 

Yksittäisonnettomuuksien ja kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä tai 
vakavuus muuttuivat vain vähän automaattivalvonnan rakentamisen jälkeen 
verrattuna tilanteeseen ennen automaattivalvontaa. Kääntymisonnettomuu-
det lisääntyivät.  

Kun verrataan tutkimuskohteiden onnettomuusluokittaisia tietoja kaikkien 
pääteiden vastaaviin tietoihin (Tiehallinnon ”Liikenneonnettomuudet yleisillä 
teillä” -julkaisut), havaitaan, että vuosina 1997–2003 yksittäisonnettomuuksi-
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en määrä on ehkä ollut hienoisessa nousussa ja kevyen liikenteen onnetto-
muuksien määrä laskussa. Eläinonnettomuuksien määrä nousi voimakkaasti 
vuosiin 2001–2002 asti, mutta laski vuonna 2003. Pääteillä ei siis ole ylei-
sesti tapahtunut eläinonnettomuuksien tai peräänajojen vähenemistä eikä 
ohitus-, risteämis- tai kohtaamisonnettomuuksien vakavuuden lievenemistä, 
jollaista havaittiin tutkimuskohteissa. 
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Kuva 5. Hvj-onnettomuuksien onnettomuusaste onnettomuusluokittain ennen ja jäl-
keen automaattivalvonnan käyttöönoton tutkimuskohteissa yhteensä. 
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Kuva 6. Kaikkien onnettomuuksien onnettomuusaste onnettomuusluokittain 
ennen ja jälkeen automaattivalvonnan käyttöönoton tutkimuskohteissa yh-
teensä, kuitenkin ilman kohdetta Turku–Lieto, josta tarkasteltiin vain hvj-
onnettomuuksia. 
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5.2 Yksittäisiä tutkimuskohteita koskevat havainnot 

Tutkimuskohteessa Turku–Lieto, jonka onnettomuuskehitys näkyy kuvissa 7 
ja 8, tarkasteltiin vain hvj-onnettomuuksia. Niitä tapahtui koko seurantajak-
son aikana yhteensä 21 kappaletta, ennen-jaksolla 14 ja jälkeen-jaksolla 
seitsemän. Onnettomuusaste kohteessa likimain puolittui automaattisen no-
peusvalvonnan rakentamisen jälkeen verrattuna tilanteeseen ennen auto-
maattivalvontaa. Onnettomuusasteen lasku oli pääasiassa seurausta kevyen 
liikenteen onnettomuuksien vähenemisestä. Muita onnettomuusluokkia koh-
teessa havaittiin johtopäätösten teon kannalta riittämättömästi. 
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Kuva 7. Hvj-onnettomuuksien onnettomuusaste automaattivalvontakohteessa Tur-
ku–Lieto, jossa automaattivalvonta otettiin käyttöön vuonna 2000. 
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Kuva 8. Hvj-onnettomuuksien onnettomuusaste onnettomuusluokittain ennen ja jäl-
keen automaattivalvonnan käyttöönoton automaattivalvontakohteessa Turku–Lieto. 

Tutkimuskohteessa Kotka–Kouvola, jonka onnettomuuskehitys näkyy kuvis-
sa 9 ja 10, poliisi rekisteröi seurantajakson aikana 211 onnettomuutta, joista 
45 oli hvj-onnettomuuksia. Onnettomuuksista 135 tapahtui ennen-jaksolla ja 



 Automaattisen nopeusvalvonnan turvallisuusvaikutukset 39
 ONNETTOMUUDET TUTKIMUSKOHTEISSA  

 

76 jälkeen-jaksolla. Kaikkien onnettomuuksien aste pysyi automaattivalvon-
nan käyttöönoton jälkeen samalla tasolla kuin ennen automaattivalvontaa. 
Hvj-onnettomuuksien aste laski 11,1 onnettomuudesta /100 milj. autokm 
10,1 onnettomuuteen /100 milj. autokm. Tämä onnettomuusasteen lasku 
mahtuu kuitenkin kohteen onnettomuusasteen satunnaisvaihtelun rajoihin.  

Tutkimuskohteessa Kotka–Kouvola yksittäisonnettomuuksien ja risteämis-
onnettomuuksien aste on jälkeen-tilanteessa noussut verrattuna ennen-
tilanteeseen. Ohitusonnettomuudet, peräänajot, eläinonnettomuudet ja on-
nettomuusluokaltaan muiksi onnettomuuksiksi luokitellut onnettomuudet taas 
ovat vähentyneet.   

Kuten luvussa 3.2 mainittiin, tässä kohteessa oli automaattivalvonnan lisäksi 
tehty jonkin verran liittymäparannuksia. Jos tarkastellaan muiden kuin liitty-
mätyyppisten onnettomuuksien (kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnetto-
muudet) asteen muutosta, hvj-onnettomuuksien aste on laskenut ennen-
tilanteen 8,5:stä jälkeen-tilanteen 7,4:ään ja kaikkien onnettomuuksien aste 
pysynyt jotakuinkin ennallaan, eli liittymätyyppisillä onnettomuuksilla ei ole 
vaikutusta onnettomuusasteen muutoksen suuntaan tai suuruuteen.  
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Kuva 9. Onnettomuusaste automaattivalvontakohteessa Kotka–Kouvola, jossa au-
tomaattivalvonta otettiin käyttöön vuonna 2001. 
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Kuva 10. Onnettomuusaste onnettomuusluokittain ennen ja jälkeen automaattival-
vonnan käyttöönoton automaattivalvontakohteessa Kotka–Kouvola. 

Tutkimuskohteessa Juva–Varkaus, jonka onnettomuuskehitys näkyy kuvissa 
11 ja 12, poliisi rekisteröi seurantajakson aikana 178 onnettomuutta, joista 
30 oli hvj-onnettomuuksia. Jälkeen-jakso on tässä kohteessa vain yhden 
vuoden pituinen, joten vertailu viiden vuoden pituiseen ennen-jaksoon on 
satunnaisvaihtelun vuoksi varsin epäluotettavaa. Jälkeen-jaksolla tapahtui 
30 onnettomuutta, ennen-jaksolla 148. Kaikkien onnettomuuksien aste pysyi 
automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen jotakuinkin samalla tasolla kuin 
ennen automaattivalvontaa. Hvj-onnettomuuksien aste laski 8,3 onnetto-
muudesta /100 milj. autokm 1,3 onnettomuuteen /100 milj. autokm, sillä 
vuonna 2003 tiejaksolla tapahtui vain yksi hvj-onnettomuus, kun taas ennen-
vuosina hvj-onnettomuuksien määrä on vaihdellut viidestä kahdeksaan.  

Tutkimuskohteessa Juva–Varkaus vuoden 2003 ainoa hvj-onnettomuus oli 
ohitusonnettomuus. Tämän yhden onnettomuuden perusteella ei voida teh-
dä johtopäätöksiä erilaisten hvj-onnettomuuksien vähenemisestä. Kun tar-
kastellaan kaikkia poliisin raportoimia onnettomuuksia, kääntymis-, ohitus- ja 
risteämisonnettomuuksien aste nousi jälkeen-tilanteessa verrattuna ennen-
tilanteeseen, kun taas muiden onnettomuusluokkien asteet laskivat. 

Kuten luvussa 3.2 todettiin, kohteessa Juva–Varkaus johtopäätösten tekoa 
vaikeuttaa lyhyen jälkeen-jakson lisäksi se, että kohteessa on toteutettu lu-
kuisia tienparannustoimia, jotka osaltaan vaikuttavat onnettomuusmäärään. 
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Kuva 11. Onnettomuusaste automaattivalvontakohteessa Juva–Varkaus, jossa au-
tomaattivalvonta otettiin käyttöön vuonna 2002. 
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Kuva 12. Onnettomuusaste onnettomuusluokittain ennen ja jälkeen automaattival-
vonnan käyttöönoton automaattivalvontakohteessa Juva–Varkaus. 

Tutkimuskohteessa Varkaus–Leppävirta, jonka onnettomuuskehitys näkyy 
kuvissa 13 ja 14, poliisi rekisteröi seurantajakson aikana 97 onnettomuutta, 
joista 33 oli hvj-onnettomuuksia. Jälkeen-jakso oli myös tässä kohteessa 
vain yhden vuoden pituinen, kuten kohteessa Juva–Varkauskin, joten vertai-
lu viiden vuoden pituiseen ennen-jaksoon on satunnaisvaihtelun vuoksi var-
sin epäluotettavaa. Onnettomuuksista 18 tapahtui jälkeen-jaksolla, 79 en-
nen-jaksolla. Sekä kaikkien onnettomuuksien aste että hvj-onnettomuuksien 
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aste pysyivät automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen jotakuinkin samalla 
tasolla kuin ennen automaattivalvontaa.  

Lyhyen jälkeen-jakson vuoksi hvj-onnettomuuksien onnettomuusluokkien 
tarkastelu on hedelmätöntä. Kun tarkastellaan kaikkia poliisin raportoimia 
onnettomuuksia, kohtaamisonnettomuuksien ja kevyen liikenteen onnetto-
muuksien aste nousi jälkeen-tilanteessa verrattuna ennen-tilanteeseen, kun 
taas peräänajojen ja eläinonnettomuuksien asteet laskivat. 

Kuten luvussa 3.2 todettiin, myös kohteessa Varkaus–Leppävirta johtopää-
tösten tekoa vaikeuttaa lyhyen jälkeen-jakson lisäksi se, että kohteessa on 
toteutettu lukuisia tienparannustoimia, jotka osaltaan vaikuttavat onnetto-
muusmäärään. 
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Kuva 13. Onnettomuusaste automaattivalvontakohteessa Varkaus–Leppävirta, jossa 
automaattivalvonta otettiin käyttöön vuonna 2002. 
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Kuva 14. Onnettomuusaste onnettomuusluokittain ennen ja jälkeen automaattival-
vonnan käyttöönoton automaattivalvontakohteessa Varkaus–Leppävirta. 

Tutkimuskohteessa Ilmajoki–Nurmo, jonka onnettomuuskehitys näkyy kuvis-
sa 15 ja 16, poliisi rekisteröi seurantajakson aikana 180 onnettomuutta, jois-
ta 41 oli hvj-onnettomuuksia. Onnettomuuksista 97 tapahtui ennen-jaksolla 
ja 83 jälkeen-jaksolla. Sekä kaikkien onnettomuuksien aste että hvj-
onnettomuuksien aste laskivat noin 20 % automaattivalvonnan käyttöönoton 
jälkeen verrattuna tilanteeseen ennen automaattivalvontaa.  

Tutkimuskohteessa Ilmajoki–Nurmo kääntymisonnettomuuksien aste on jäl-
keen-tilanteessa noussut verrattuna ennen-tilanteeseen. Kohtaamisonnet-
tomuudet, peräänajot, ja onnettomuusluokaltaan muiksi onnettomuuksiksi 
luokitellut onnettomuudet ovat vähentyneet.  Myös yksittäisonnettomuuksien 
määrä suhteessa liikennesuoritteeseen on pienentynyt, mutta onnettomuu-
det ovat jälkeen-tilanteessa johtaneet ennen-tilannetta useammin henkilöva-
hinkoihin. 

Kuten luvussa 3.2 todettiin, kohteesta Ilmajoki–Nurmo muut liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavat toimenpiteet ovat tiedossa vain vuosilta 2002–2003, ja 
näinäkin vuosina jaksolle on tehty eritasoliittymiä, nopeusrajoitusmuutoksia 
yms., joten onnettomuusasteen lasku saattaa johtua muistakin toimenpiteis-
tä kuin automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotosta.  
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Kuva 15. Onnettomuusaste automaattivalvontakohteessa Ilmajoki–Nurmo, jossa 
automaattivalvonta otettiin käyttöön vuonna 2002. 
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Kuva 16. Onnettomuusaste onnettomuusluokittain ennen ja jälkeen automaattival-
vonnan käyttöönoton automaattivalvontakohteessa Ilmajoki–Nurmo. 
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6 YHTEENVETO 

Ulkomaisissa viimeaikaisissa automaattista nopeusvalvontaa koskevissa 
tutkimuksissa on saatu jotakuinkin samansuuntaisia tuloksia kuin Suomes-
sakin. On muun muassa todettu, että ylinopeuksia vähentää enemmän polii-
sin puuttuminen niihin kuin rangaistuksen kovuus, että kameravalvonta on 
parhaimmillaan pitkillä yhtenäisillä tiejaksoilla, ja että pullonkaulana on mo-
nissa maissa seuraamusten toimeenpano, kun ajoneuvon kuljettaja tulee 
tunnistaa valokuvasta. Englannissa automaattisen nopeusvalvonnan on ha-
vaittu pienentävän keskinopeutta 8,5 km/h ja nopeusrajoituksen ylittävien 
autojen määrää peräti 71 %. Norjassa vastaavat luvut ovat 0,3–2,3 km/h ja 
65 %. Englannissa ns. kameravalvontapaikoissa liikenneonnettomuuksissa 
kuolleiden määrä laski valvonnan myötä 45 % ja henkilövahinkoon johtaneet 
onnettomuudet vähenivät 42 %. Kameravalvontapaikaksi oli Englannissa 
määritelty 400–1 500 metrin tiejakso valvontakamerapisteen lähellä. Ruot-
sissa kameravalvonta laski keskinopeutta sitä enemmän, mitä suurempi oli 
alkuperäinen keskinopeus. Noin 90 km/h keskinopeus ennen kameravalvon-
taa aleni kamerapylvään kohdalla 86,5 km/h:iin ja kamerapylväiden välillä 
87,3 km/h:iin. Ruotsissa kameravalvonta vähensi liikennekuolemia 53 % ja 
henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 25 %. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nopeuksia ja onnettomuuksia viidessä 
vuosina 2000–2002 yleisille teille toteutetussa automaattisen nopeusvalvon-
nan kohteessa. Nopeus- ja onnettomuustiedot olivat peräisin Tiehallinnon 
tietojärjestelmistä. Nopeuksia tarkasteltiin yhdeltä automaattista nopeusval-
vontaa edeltävältä vuodelta ja mahdollisimman monelta automaattivalvon-
nan käyttöönoton jälkeiseltä vuodelta, pois lukien valvonnan käyttöönotto-
vuosi. Onnettomuuksia tarkasteltiin vuosilta 1997–2003 pois lukien valvon-
nan käyttöönottovuosi. Epävarmuutta tulosten tulkintaan aiheuttaa se, että 
kahdessa tutkimuskohteessa oli toteutettu runsaanlaisesti muitakin liikenne-
turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä, ja yhdessä kohteessa muut toimen-
piteet olivat tiedossa vain vuosilta 2002–2003. 

Automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönoton myötä keskinopeus laski ke-
säaikaan valvontakamerapylväiden välillä olevissa nopeuksien mittauspis-
teissä 0,5–2,0 km/h ja valvontakamerapylvään kohdalla olevassa mittauspis-
teessä 4–5 km/h. Talviaikaan keskinopeuden muutokset olivat pienempiä 
kuin kesäaikaan. Valvontakamerapylväiden välillä 80 km/h nopeusrajoituk-
sella keskinopeus laski 0,3–0,7 km/h. Kamerapylväiden kohdalla 100 km/h 
nopeusrajoituksella keskinopeus nousi noin 2–4 km/h, mutta tämä nousu 
saattaa johtua jälkeen-jakson havaintoaineiston puutteista. Ainoastaan val-
vontakamerapylväiden kohdalla olevan mittauspisteen keskinopeuksien 
muutokset poikkeavat selvästi vertailupisteiden keskinopeuksien muutoksis-
ta. 

Keskinopeuksien lasku oli kesäaikaan yöllä hieman suurempaa kuin päivä-
aikaan. Talvella keskinopeuksien muutokset olivat kahdessa mittauspistees-
sä suurempia yöllä, kahdessa taas päivällä. 

Kesäaikaan henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus oli automaattivalvonnan 
käyttöönoton myötä laskenut selvästi enemmän kuin raskaiden ajoneuvojen. 
Talviaikaan erot ajoneuvotyyppien keskinopeuksien muutoksissa olivat ke-
säaikaa pienempiä. 

Kesäaikaan valvontakamerapylväiden välillä olevissa nopeuksien mittauspis-
teissä ylinopeutta ajaneiden autojen osuus oli automaattivalvonnan käyt-
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töönoton jälkeen 10 %–30 % pienempi kuin ennen automaattivalvontaa, ja 
suurta yli 20 km/h ylinopeutta ajoi 30–50 % vähemmän autoja. Valvontaka-
merapylvään kohdalla ylinopeuksien määrä puolittui ja yli 20 km/h ylinopeu-
det katosivat lähes tyystin. Myös vertailupisteissä ylinopeudet olivat vähen-
tyneet kesäaikaan, mutta huomattavasti vähemmän kuin automaattisen no-
peusvalvonnan alueella. 

Talviaikaan ylinopeutta ajaneiden osuus liikennevirrasta pieneni vähemmän 
kuin kesäaikaan, 0–17 %. Ainoassa kamerapylväiden kohdalla olevassa no-
peuksien mittauspisteessä ylinopeutta ajaneiden osuus oli talviaikaan melko 
pieni jo ennen automaattista nopeusvalvontaa, sillä tässä mittauspisteessä 
on ympäri vuoden 100 km/h nopeusrajoitus. Niinpä ylinopeutta ajaneiden 
osuus pieneni kamerapylvään kohdalla samaan tapaan kuin kamerapylväi-
den välillä olevissa mittauspisteissä. Suurimmat ylinopeudet vähenivät talvi-
aikaankin kaikissa mittauspisteissä yhtä paljon kuin kesäaikaan. Vertailupis-
teissä ylinopeudet vähenivät talviaikaan osapuilleen saman verran kuin au-
tomaattisen nopeusvalvonnan alueella, ainoastaan suuret ylinopeudet vähe-
nivät valvontakohteita vähemmän.  

Valvontakameroiden välillä olevissa nopeuksien mittauspisteissä kaikkien 
ajoneuvotyyppien ylinopeudet vähenivät jotakuinkin samaan tapaan sekä 
kesällä että talvella. Valvontakamerapylvään kohdalla olevassa mittauspis-
teessä, jossa on 100 km/h nopeusrajoitus ympäri vuoden, perävaunuttomat 
kuorma-autot ajoivat kesäaikaan ylinopeutta automaattivalvonnan käyttöön-
oton jälkeen lähes kaksi kertaa niin usein kuin ennen automaattivalvontaa, 
kun taas muiden ajoneuvotyyppien ylinopeudet vähenivät. Tämä kuorma-
autojen ylinopeuksien yleistyminen voi kuitenkin johtua siitä, että jälkeen-
jaksolta puuttuvat alkukesän nopeushavainnot. Talviaikaan tässä valvonta-
kamerapylvään kohdalla olevassa mittauspisteessä yleistyivät raskaiden 
ajoneuvojen ylinopeudet, kun taas henkilö- ja pakettiautojen ylinopeudet vä-
henivät. 

Vapaiden ajoneuvojen keskinopeus ja nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus 
laskivat osapuilleen saman verran kuin kaikkien ajoneuvojen vastaavat tie-
dot. Yksi neljästä nopeuksien mittauspisteestä oli asutulla alueella, muut ha-
ja-asutusalueella, eikä asutuksen tiheydellä havaittu olevan yhteyttä nope-
usmuutoksiin tämän suppeat otoksen perusteella. 

Kahdesta nopeuksien mittauspisteestä oli tietoja useammalta automaattival-
vonnan käyttöönoton jälkeiseltä vuodelta. Nämä molemmat mittauspisteet 
sijaitsivat valvontakamerapylväiden välillä ja niissä oli kesällä 100 km/h ja 
talvella 80 km/h nopeusrajoitus. Toisessa mittauspisteessä keskinopeus ja 
nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus olivat pysyneet ensimmäisen auto-
maattivalvonnan käyttöönoton jälkeisen vuoden tasolla, toisessa mittauspis-
teessä ainoastaan suurien ylinopeuksien väheneminen on jäänyt pysyväksi, 
keskinopeus ja pienien ylinopeuksien määrä ovat palanneet automaattival-
vontaa edeltävälle tasolle. Jälkimmäisessä tapauksessa tiedot tien muista 
parannuksista olivat vajavaisia, ja niinpä tämä keskinopeuksien ja pienten 
ylinopeuksien palaaminen alkuperäiselle tasolle saattaa olla seurausta tien 
parantumisesta. 

Poliisin raportoimien onnettomuuksien määrä suhteessa liikennemäärään oli 
automaattivalvontakohteissa pysynyt automaattisen nopeusvalvonnan käyt-
töönoton jälkeen jotakuinkin samalla tasolla kuin ennen automaattivalvontaa, 
mutta onnettomuudet olivat automaattivalvonnan käyttöönoton jälkeen lie-
vempiä kuin ennen automaattivalvontaa, mikä näkyi liikennekuolemien ja 
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henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemisenä suhteessa 
liikennemäärään. Liikennekuolemat vähenivät 56 % ja henkilövahinkoon joh-
taneet onnettomuudet 30 %. Tulokset ovat siis tältä osin jokseenkin yhden-
mukaisia vuosina 1992–2000 käyttöönotetuista automaattivalvontakohteista 
saatujen tulosten kanssa. Liikennekuolemien ja henkilövahinkoon johtanei-
den onnettomuuksien väheneminen oli tilastollisesti merkitsevää. Vähene-
mistä ei kuitenkaan voida luotettavasti todeta automaattisen nopeusvalvon-
nan ansioksi, koska osassa tutkimuskohteista oli toteutettu muitakin liikenne-
turvallisuustoimenpiteitä. 

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien väheneminen tutkimuskoh-
teissa on pääasiassa seurausta peräänajojen, eläinonnettomuuksien ja on-
nettomuusluokaltaan muiksi onnettomuuksiksi luokiteltujen onnettomuuksien 
määrän pienenemisestä sekä ohitus-, kohtaamis- ja risteämisonnettomuuk-
sien seurausten lievenemisestä. Kääntymisonnettomuuksia tapahtui auto-
maattivalvonnan käyttöönoton jälkeen aiempaa enemmän. 

Kun tarkastellaan vain niitä kahta kohdetta, joissa muut liikenneturvallisuus-
toimenpiteet eivät vaikeuta tulosten tulkintaa samassa määrin kuin muissa 
kohteissa, henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemäksi 
saadaan 25 %. Onnettomuusluokittain tarkasteltuna yksittäisonnettomuudet 
ja risteämisonnettomuudet ovat lisääntyneet, muihin onnettomuusluokkiin 
kuuluvat onnettomuudet vähentyneet. 
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