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AIKUSANAT 

Pysyvien nopeusrajoitusten haittana on yleisesti pidetty nii-

den mukautumattomuutta tie- ja liikenneolosuhteiden rnuutok-

sUn. Nopeusrajoitusjrjestelm edelleen kehitettess on 

viime vuosina otettu kytt6ön ensimmäiset muuttuvat, ns. vaih-

tuvat ja m5raikaiset nopeusrajoitukset. Rajoitusten asetta-

miseen on liittynyt olennaisena osana uusien tarkoitukseen so-

pivien ii ikennemerkkien kehittminen. 

Tss 	selvityksess 	tarkastellaan syksy1l 	1983 valtatielle 16 

Kylkk]n koululle asetettua vaihtuvaa nopeusrajoitusta ja 

siitä saatuja kokemuksia. Raportin on koonnut rajoituksesta 

Viatek Oy:ss laaditun suunnitelman, Vaasan tie- ja vesiraken-

nuspiirin kermien nopeushavaintojen ja kytt6kokemusten sekä 

VTT:n tie- ja liikennelaboratorion tekemän tienvarsihaastatte-

lun perusteella TVH:n liikennetoimistossa dipl..ins. Juhani 

Mänttäri. 

L iikennetoimiston pällikk5 
Yli - ins i nö5r j 
	

K. Härkänen 
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TIIVIS1ELI4A 

Valtatielle 16 Isossakyr6ss 	asetettiin syksyllä 1983 Kylkk- 

ln koulun kohdalle automaattisesti vaihtuva 60/80 km/h -no-

peusrajoitus. Koulun 1ukujrjestyksen perusteella ohjelmoidun 

rajoituksen tarkoituksena on parantaa koulumatkojen turvalli-

suutta alentamalla autojen nopeuksia valtatiell silloin, kun 

koululaiset ylittvt tien. 

Vaihtuvan nopeusrajoituksen cisoittamiseen käytetty laitteisto 

koostuu automaattisesta ohjauslaitteesta, kntyvien prismojen 

periaatteella toimivasta 1iikennemerkist ja kaksiosaisesta 

varoitusvilkusta. Merkkiyhdistelmn kuuluu lisäksi lapsiva-

roitusmerkki. 

Runsaan vuoden kyttökokemusten perusteella voidaan laitteiden 

todeta toimineen tyydyttvsti. Kytt6 ovat haitanneet ajoit-

tain talven kylmyyden aiheuttamat hirit prismojen kntöko-

neistossa ja merkin heikentynyt näkyvyys suojalasin likaantu-

misen tai huurtumisen vuoksi. 

Rajoituksen 60 km/h vaikutus autojen nopeuksi.in oli tehokkain- 

ta heti kytt6noton jlkeen. Thn vaikutti ilmeisesti osal-

taan kokeilun saama huomio paikkakunnalla. Keskinopeus koulun 

kohdalla aleni aluksi n. 58 krn:iin/h. Vuoden kuluttua rajoi-

tuksen asettamisesta oli autojen keskinopeus n. 61 km/h, py-

syen hyvt tieolosuhteet huomioon ottaen vielä suhteellisen 

alhaalla. Rajoitusjrjestelyll nytti lisksi olevan alenta-

vaa vaikutusta myös 80 km/h -rajoituksen aikaisiin nopeuksiin 

koulun kohdalla. 

Tienkyttjien suhtautuminen vaihtuvaan nopeusrajo.itukseen oli 

erittin my5nteist. Lähes kaikki valtatiell koulun lheisyy-

dess haastatelluista autojen kuljettajista olivat havainneet 

merkin ja keskirnrin 90 % muisti myös numeroarvon. Vastan-

neista 96% piti tmn tyyppisi rajoituksia tarpeellisina. 



Ensimmisest 	vaihtuvasta nopeusrajoituksesta saatujen p- 

osin my6riteisten kokemusten valossa rajoitustyypin kokeilemis-

ta tullaan jatkamaan uusissa kohteissa. Samalla kokeillaan 

tekniselt ratkaisultaan erilaisia merkkejä. 



SAMMANDRAG 

Hösten 1984 infördes p riksväg 16 i Storkyro invid Kylkkälä 
skola en hastighetsbegränsning p 60/80 km/h med automatiskt 
omställbara vägmärken. Avsikten med hastighetsbegränsningen, 
som programmerats enligt skolans läsordning, var att för- 

bättra säkerheten under skolfärden genom att sänka bilarnas 

hastighet vid det ställe p  riksvägen där eleverna gr över 

vägen. 

Apparaturen, som användes för att ställa orn hastighetsbegräns-

ningen, bestr av en automatisk styrenhet, ett vägmärke som 
fungerar enligt metoden med roterande prismor och ett var-
ningsblinkljus med tv ljusöppningar för biinkande guit sken. 
Till kombinationen hör ocksA ett märke sorn varnar för barn. 

Erfarenheterna av ett lrs användning visar att apparaturen 

fungerat p ett tillfredsställande sätt. Användningen har tid-

vis försvrats av i prismornas rotationssystern uppträdande 
störningar, som förorsakats av kylan under vintern, samt av 
märkets försämrade synlighet p grund av att skyddsglaset 
blivit srnutsigt eller irnmigt. 

Effekten av begränsningen 60 km/h pA bilarnas hastighet var 
bäst strax efter det att systemet tagits i bruk. Medelhastig-
heten invid skolan sjönk till ca 58 km/h. Den uppmärksam- 
het som försöket drog sig p orten bidrog tydiigen delvis 
till hastighetsminskningen. Ett r efter det att begränsnirigen 
införts var bilarnas medelhastighet ca 61 km/h, dvs. med 
hänsyn till de goda vägförhAllandena ännu relativt lAg. 
Hastighetsbegränsniflgen verkade ocks sänka hastigheterna 
invid skolan när begränsningen p 80 krn!h var i kraft. 

Trafikanternas inställning till den omställbara hastighets-
begränsningen var mycket positiv. Nästan alla biiförare som 
intervjuades p riksvägen invid skolan hade observerat rnär-
ket och i genomsnitt 90 % kom ocks ihg siffervärdet. 96 % 
av de intervjuade betraktade dylika begränsningar sam behövii- 

ga. 



Med stöd av de i huvudsak positiva erfarenheterria frn det 
första försöket med oxnställbar hastighetsbegränsning, konuner 
försöket att fortsättas p  andra orter. Sarntidigt kornmer mär-
ken rned olika teknik att provas. 



SUPIMARY 

An automatical.ly changing speed limit 60/80 km/h was imposed 

in the autumn 1983 on the main road No 16 near the Ky1kkM 

school at Isokyr5. The speed limit was programmed according to 

the timetable of the school. The purpose was to improve the 

safety of the way to school by lowering the car speeds at that 

point of the road where the school children cross the road. 

The equipment for changing the speed limit consists of an au-

tomatic steering device, a traffic sign functioning according 

to the method of rotating prisrns, and a two-piece flasher 

iiqht. There is also a sign warnirig of children. 

The experience from one year's use shows that the devices 

function satisfactorily. The function has occasionally been 

hampered by disturbances in the rotation system of the prisms 

due to the cold weather in the winter as well as by the dete-

rioration of the visibility of the siqn due to dirt or mist on 

the protecting glass. 

The effect of the 60 km/h limit on the car speeds was best im-

mediately after the speed limit was brought into use. The ave-

rage spot speed dropped to approx. 58 kmlh near the school. 

The attention that the experiment got in the area obviously 

contrihuted to the speed derrease. One year after imposing the 

limit the averaqe speed of the cars was approx. 61 km/h, i.e. 

stili fai.rly low in sp.ite of the good road conditions. The 

speed limits also seemed to lower the speeds near the school 

when the lirnit of 80 km/h was in force. 

The road users had a very positive attitude to the changinq 

speed limit. Nearly ali drivers interviewed on the main road 

near the srhool had noticed the siqn and 90 % on average also 

remernbered the numeric'al value. 96 % of the .interviewed dri-

vers ronsidered this kind of speed limit necessary. The expe-

riment wjth chanqing speed limits will be continued in other 

lorelities owinq to the rnainly positive experiences of the 

firts experirnent. Signs with different techniques will be tes-

ted at the same time. 



1. YLEISTA 

Vaihtuvalla nopeusrajoituksella tarkoitetaan automaattisesti 

tai käsin ohjattua toistuvasti muuttuvaa nopeusrajoitusta, jo-

ka osoitetaan tien varteen asetetuilla muuttuvilla nopeusra-

joitusmerkeill. Tien pysyv rajoitusta alempi nopeusrajoitus 

on yleensä voimassa lyhyehk5n ajan, liikenne- tai muiden olo-

suhteiden poiketessa tie1l yleensä vallitsevasta tilanteesta 

onnettomuusriski 	lisvsti. 

Vaihtuvan nopeusrajoituksen tarkoituksena on etupss 	paran- 

taa liikenteen turvallisuutta. Rajoituksella voidaan kuitenkin 

vaikuttaa my6s mm. 	liittymien palvelutasoon, helpottamalla 

ruuhkaliikenteen aikana sivusuunnan 	liikenteen liittymistä 

pt ien ii ikennev i rtaan. 

Ensimmäiseksi vaihtuvan nopeusrajoituksen kokeilupaikaksi va-

Iitti.in koululaisliikenteelle vaaralliseksi koettu maantie-

liittym valtatiell 16 Isossakyr5ss Kylkkln koulun lhei- 

syydess. Rajoitus 60/80 km/h asetettiin syksyll 	1983, ja se 

on edelleen kyt5ss. 

Rajoituksen seurantaan on kuulunut mm. liikenteen nopeuksien 

mittaarninen ja kevMl 1984 toteutettu auton kuljettajien 

tienvarsihaastattelu. Seurannan tulokset ja kytt6kokernukset 

tullaan hyödyntmn uusia vaihtuvia nopeusrajoituksia suunni-

tel taessa. 
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2. VAIH1UVAN NOPEUSRAJOITUKSEN ASE1TAMINEN 

Vaihtuvan 	nopeusrajoituksen 	sijoituspaikalta 	edellytettiin 

runsasta liikennettä, korkeahkoa nopeustasoa ja selv5sti ajal-

taan rajattavissa olevaa alemman rajoituksen tarvetta. Kokei-

lukohteeksi valittiin KylkkMn koulu valtatien 16 varressa 

Isonkyrön Tervajoella (liite 1). 

Valtatien liikennem5r 	koulun kohdalla on keskimrin 3200 

autoa vuorokaudessa. Tiell 	on normaalisti 80 km/h -nopeusra- 

joitus. Nkemt tien suunnassa ovat erittäin hyvt, ja pitkö 

suora houkuttelee auton kuljettajia suuriinkin nopeuksiin. 

Valtatien vieressö koulun puolella on kevyen liikenteen vyl. 

Suuri osa koululaisista joutuu ylittmn valtatien maantien 

7023 liittymn kohdalla. Liittymss ei ole suojotiet tai 

muuta kevyen liikenteen jrjestely. Ylittjien lukumr vuo-

rokaudessa on kaikkiaan noin 350 jalankulkijaa tai py6rili-

jaa. 

Vaihtuva 60/80 km/h -nopeusrajoitus asetettiin ns. pistekoh-

taisena rajoituksena maantieliittymn kohdalle. Muuttuvat mer-

kit sijoitettiin olosuhteiden mukaan 200-300 m ennen liitty-

m, jonka jlkeen pysyvät 80 km/h -merkit lopettavat alemman 

rajoituksen. Rajoitusmerkin yhteyteen liitettiin lisäksi lap-

sivaroitus sek 60 krn/h -rajoituksen aikana keltaista valoa 

nyttv kaksiosainen vilkkulaite (kuva 1). 

Vaihtuvan rajoituksen kytt6ohjelma mritettiin koulun aika-

mis- ja pttymisaikojen mukaan: 60 km/h -rajoitus on voimassa 

arkiaamuisin 1/2 tunnin ajan lasten tullessa kouluun ja ilta-

pivisin 15 minuutin jaksoina aina kotimatkojen alkaessa. Ra-

joitus voidaan vaihtaa tilapisen tarpeen ilmetess myös käsi-

kytt6isesti. 

Uusi rajoitus mrttiin kytt55n TVH:n ptksell 	6.9.1983 

(liite 2), jolloin samalla mritettiin 60 km/h -rajoitukselle 

ohjelmoitavat toiminta-ajat ensimmäisen lukukauden ajaksi. 

Laitteiden toimituksessa ja asennuksessa ilmenneet viivytykset 

siiraivt lopullisen kytt55noton marraskuun alkuun.Ohjelman 

muuttamisesta lukukausien ja lukujrjestyksen vaihtuessa sekä 
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rajoituksen kyttmisest 	ohjelman ulkopuolella on myöhemmin 

pttnyt koulun esityksestä Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri. 

Kuva 1. Kylkkln koulu valtatien 16 varressa 



4 

3. LAITTEET 3A KÄYTTflKOKEMUKSET 

Vaihtuvan nopeusrajoituksen osoittamiseen tarvitaan laitteis-

to, joka koostuu ohjauslaitteesta ja muuttuvista rajoitusmer-

keist pylvineen ja kaapeleineen. Kylkkln koululla asetet-

tiin rajoitusmerkin yläpuolelle lisäksi varoitusmerkki "Lap-

sia" sekä kaksiosainen vilkkuvaa keltaista valoa nyttv va-

roituslaite (kuva 2). Kokeilun alkuvaiheessa rajoituksesta il-

moitettiin lisksi erillisell tiedotustaululla. 

- - 	 - -.. 

1 

'! 	 )j 

Kuva 2. Vaihtuvan nopeusrajoituksen merkkiyhdistelm 

Muuttuva nopeusrajoitusmerkki on saatu aikaan ns. kntyvien 

prismojen tekniikalla (kuva 3). Heijastavasta kalvosta tehdyn 

liikennemerkkipinnan edessä on lpinkyv 	suojalevy. Muilta 

osin merkki 	suojaa harmaa kotelo. Laitteisto on kiinnitetty 

halkaisijaltaan 114 mm:n pylvseen lukuunottamatta koulun ui-

koseinl le sijoitettua ohjauslaitetta. 

Ohjauskoje (Fiskars FSVL-01) ohjaa automaattisesti kello-oh- 

jauksen tai vaihtoehtoisesti painonappiohjauksen avulla kum- 

mankin muuttuvan rajoitusmerkin ja varoitusvilkkujen toimin- 

taa. Kojeen viikkoautomatiikka ksitt 	viikkokellon ja piv- 
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kellon. Toiminta voidaan ohjelmoida 15 minuutin jaksoissa. 

Laite ohjaa rajoitusmerkkej 220 V:n jnnitteell. 

Kuva 3. Kntyvien prisilojen periaate 

Laitteistossa ilmeni kyt5ss 	vielä joitakin kehittelyvaihee- 

seen kuuluvia hiriöit 	ja puutteita, joista voidaan todeta 

seuraavaa: 

Shk6virran sy5tt5 varten ilmajohtona asennettu MMJK 5 x 2,5 

mm 2  kaapeli osoittautui kyttö aloitettaessa liian heikoksi. 

Puute korjattiin asentamalla prismojen knt6moottoria varten 

myöhemmin oma vahvistettu kaapeli AMKA 3 x 16 + 25 mm. Alkupe-

rinen kaapeli ji edelleen kytt56n ohjauskaapelina. 

Laitteiston mekaniikalle asetti talvi pakkasineen odotetusti 

suurimmat vaatimukset. Käytön alkuvaiheessa ilmennyt prismojen 

rajakytkinten takertelu korjaantui uudelleensdöll. Kote-

lossa esiintyneen jtymisen estmiseksi varustettiin laite 

100 watin vastuslmmittimell (Rittal 3104) ja sit ohjaavalla 

termostaatilla (Danfoss DWR, sdettyn +5°C). Tst huolimat-

ta on pitkin pakkaskausina esiintynyt vielä knt6koneiston 

jykistymisest 	johtuvia h5iriöitö ja suojalevyn huurtumista. 

Nopeusrajoitusmerkin nyttö 	on pidetty pivnvelossa jossain 

mrin himmen ja huonosti luettavana. Käytetty 1 luokan hei- 

jastava liikennemerkkikalvo on liikennemerkeiss 	yleisemmin 

kytetty 	11 luokan kalvoa pivnvalossa hieman tummempaa, ja 



ero korostuu suojalevyn vaikutuksesta. Löpinkyv suojalevy on 

lisksi osoittautunut helposti likaantuvaksi ja vaatii jatku-

vaa puhdistamiste. 

Vuorottain keltaista valoa nyttvt vilkut ovat valaistuissa- 

km 	olosuhteissa pimen aikana melko voimakkaat ja saattavat 

olla ylimitoitetut.. Liikennemerkkipylvöss 	ja kiinnikkeiss 

havaittiin ruostumista jo alle vuoden aikana asennuksen jl-

keen. 

Kyt6ss saatujen kokemusten valossa on laitteiston parantami-

seksi tehty mm. seuraavia ehdotuksia, joita ei ole vielö to-

teutettu kytnnöss: 

- notkeampi öljy prismojen knt5koneistoon, 

- tehokkaampi lmmityslaite prismakoteloon tai 

- kotelon lmmöneristys, 

- parempi ilmanvaihto suojalevyn alle (huurtumisen estminen), 

- suojalevyn kemiallinen ksittely (likaantumisen vöhentrni-

nen), 

- suojalevyn 	vaihtaminen 	lörnmitettvn 	laminoituun 	lasiin 

(vrt. autoissa kytettvöt vastaavat lasit) ja 

- merkin valaiseminen. 

Valaistusta merkist 	voitaisiin mandollisesti jtt 	vilkku- 

laite pois tai pienent se yksiosaiseksi. Tyytyminen kolmi-

nytt6iseksi (60-80-tyhj) suunnitellun rajoitusmerkin sijasta 

kaksinytt6iseen (60-80) mandollistaisi prismarakennetta yk-

sinkertaisemmat ratkaisut sek pienentisi ja keventisi merk-

kikoteloa. 
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4. VAIKUTUS LIIKENTEEN NOPEUTEEN 

Autojen nopeuksien jrjestelmllinen seuranta koulun kohdalla 

aloitettiin kesll 1983. Kertyst kuudesta havaintoaineis-

tosta kaksi edustaa tilannetta ennen rajoituksen kytt66n ot-

tamista (nopeudet kes1oman aikana ja nopeudet kouluaikana). 

Mittauksia jatketaan edelleen. 

Nopeushavainnot on tehty liikennetutkalla hyvissi söö- ja ke-

liolosuhteissa pivsaikaan. Vaihtuvan rajoituksen kyttöön-

oton jlkeen mitattiin nopeudet koulun kohdalla molempien ra-

joitusarvojen aikana sekä aamu- ett iltapivll. Tömn ii-

sksi seurattiin kaikissa mittauksissa nopeuksia myös ns. ver-

tailupisteess pysyvän 80 km/h -rajoituksen vaikutusalueella 

runsaan kilometrin etisyydell koulusta. 

Vaihtuvan nopeusrajoituksen vaikutus osoittautui ensimmisiss 

jlkeen-mittauksissa varsin tehokkaaksi. Verrattuna aikaisem-

min kesll ja syksyllä 80 km/h -rajoituksen aikana tehtyihin 

nopeushavaintoihln oli keskinopeus nyt 60 km/h -rajoituksen 

aikana runsaat 20 km/h alempi. Noin 58 km:iin/h jnyt keski-

nopeus oli myös alle pteiden pysyvillö 60 km/h -rajoituksil-

la mitattujen nopeuksien (kuva 4). 

Nopeustason alenemista voitiin havaita myös 80 km/h -rajoituk-

sen vaikutusajalta, koulun kohdalla heti rajoituksen kyttö6n-

oton jlkeen ja myöhemmin talvella ja kevllä myös vertailu-

pisteess. Enimmilln n. 5 km/h luokkaa olevaa keskinopeuden 

laskua selittvt osaltaan kokeilun saama julkisuus ja myös 

tiess talven jöljilt havaitut vauriot. 

Syksyn 1984 mittauksissa nopeustaso oli kauttaaltaan korkeampi 

kuin kandessa edelllsess mittauksessa. Koulun kohdan 60 km/h 

-rajoituksen aikainen keskinopeus 60,8 km/h vastaa nykyisel-

ln lhinn pteiden pysyvill 60 ktn/h -nopeusrajoituksilla 

havaittua nopeustasoa. Vertailupisteess nopeuksien voidaan 

todeta palanneen vuoden takaiselle tasolle, kun taas koulun 

kohdalla 80 km/h -rajoituksen aikana mitattu keskinopeus on 

vielä n. 3 km/h alempi. 
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Kuva 4. Keskinopeuden, V seki V15- ja V85 -nopeuksien kehitys 

koulun kohdalla ja vertailupisteess 

Nopeushavaintojen summakyrt ovat eri rnittaustilanteissa ja 

eri aikoina muodoltaan lähes samanlaisia, mik viittaa siihen, 

etti nopeuden alenemista on tapahtunut kaikilla nopeustasoilla 

(kuva 5). Nopeuksien hajonta on eri mittauksissa ollut pienin 

60 km/h -rajoituksen aikana koulun kohdalla ja suurin vertai-

lupisteess (eroa 1-2 km/h). 

Nopeuserot eri ajoneuvoryhmien vlill 	ovat olleet 60 km/h 

-rajoituksen aikana vhisi. 80 km/h -rajoituksen aikana 

ajoivat raskaat ajoneuvot molemmissa mittauspisteiss muuta 

liikennettä hieman hitaammin (liite 3). 

Yleisesti ottaen vaihtuvan nopeusrajoituksen noudattamista 

voidaan pit 	melko hyvn, kun ottaa huomioon ko. tieosuuden 

hyvät tieolosuhteet. Pysyvien 60 km/h -rajoitusten sijaitessa 

yleensä taajamissa, ei vertailu nilt 	rajoituksilta mitattui- 

hin nopeuksiin anna vlttmtt 	oikeaa kuvaa vaihtuvan rajoi- 

tuksen vaikutuksesta. Muista maista saatujen tulosten mukaan 

vaihtuvaa rajoitusta noudatetaan yleensä hieman paremmin kuin 



vastaavaa pysyv 	rajo itusta.Rajoitusjrjestely1l 	nyttisi 

lisäksi olevan jatkuvaa vaikutusta my6s korkeamman rajoituksen 

• 	aikaisiin nopeuksiin koulun kohdalla. Tehokkaalla vilkkulait- 

teella on todennk6isesti oma merkityksens 	muuttuvan rajoi- 

• 	tuksen havaitemiseen ja tt 	kautta my5s nopeuksiin. 

/ II 
/ rI 

SC km/h koulun-... . / 
kohdalla 7-._ / 

/ 
/ 1  

60 km/h koulun 
kohdalla 

ii 
j f -80 km/h vertailu- 

! / plsteess 

! / 
/ / 

____ ____ 	1 ,/ ____ ____ ____ 

0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	km/h 

100 

60 

40 

Kuva 5. Nopeushavaintojen sum.akyrt mittauksessa 21.9.1984 
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5. AUTON KUtJETTAJIEN MIELIPITEET VAIHTUVASTA NOPEUSRAZJUITUKSESTA 

5,1 Tutkimuksen tavoitteet ja kulku 

Tienkyttjien 	suhtautumista 	vaihtuvaan 	nopeusrajoitukseen 

selvitettiin toukokuussa 1984, kun rajoitus oli ollut kyt6ss 

noin puolen vuoden ajan. Tienvarsihaastatteluna toteutetulla 

kyselyll 	haluttiin se1vitti: 

1) miten hyvin auton kuljettajat huomaavat tierivarressa ole-

van, tavallisesta nopeusrajoitusmerkist ulkon1tn hie-

man poikkeavan merkin (kuva 1), 

2) tietvtki5 kuljettajat merkin tarkoittavan nopeusrajoitus- 

ta, 

3) tietvtkö kuljettajat, että vaihtuva nopeusrajoitus liit-

tyy paikalla olevaan kouluun ja 

4) mitä mie1t 	kuljettajat ovat tliaisista vaihtuvista no- 

p e u s r ajo i t u ks 1 s t a. 

Tutkimuksessa haastateltiin yhden päivän aikana kummastakin 

suunnasta vaihtuvan nopeusrajoitusmerkin ohi ajaneita kuljet-

tajia. Jotta eri rajoitusten aikana haastateltavien määrät 

olisivat likimain yhtä suuret, jatkettiin ko. päivän ohjelman 

mukaisten 60 km/h -rajoitusten voimassaoloaikoja jossain mää-

rin. Kello 8.30 ja 14.30 välisenä aikana haastateltiin kaik-

kiaan 458 kuljettajaa. 

- 	Haastateltavat olivat enimmäkseen miehiä (85 %), iältään 25-44 

vuotiaita (55 %) ja työnsä vuoksi paljon ajavia (60 %). Useim- 

• mat ajoivat henkilöautoa (82 %) ja liikkuivat tällä tiellä 

päivittäin tai viikoittain (70 %). Haastateltavien vuotuiset 

ajosuoritteet olivat selvästi suuremmat kuin kaikilla auton 

kuljettaji lia keskimäärin. 
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5.2 Rajoituksen havaitseminen 

Haastateltaville nytettiin kuvaa vaihtuvasta nopeusrajoitus- 

merkist 	(molemmat rajoitusarvot) ja kysyttiin, ovatko he nh- 

neet tllaista merkkiä. Merkin muisti nhneens 98 % vastaa-

jista. Vain vajaa 2% sanoi, etteivt he ole tllaista merkki 

aiemmin nhneet. Lisksi muutama vastaaja ep.ri vastauk-

sessaan. 

Haastateltavilta kysyttiin my5s nhdyn merkin numeroarvoa. 60 

km/h -rajoituksen aikana vastanneista tiesi :Iukeman oikein 92 

% ja 80 km/h -rajoituksen aikana 88 %. 

Numeroarvon hyv 	tietmist auttoi todennköisesti usean kul- 

jettajan kohdalla tuttu tie, kouluaikojen tunteminen ja var-

sinkin 60 km/h -rajoituksen aikana vilkkuva valo. Syksyll 

1983 eri lneiss 	toteutetussa tienvarsihaastattelussa vaih- 

teli pysyvn raoituksen tietneiden mr 	vlili 	60-95 %. 

5.3 Tiedot ja mielipiteet rajoitusjrjestelyst 

Merkkiyhdistelmn kuvaa nytten kuljettajilta kysyttiin edel-

leen, mit 	he arvelivat merkin tarkoittavan ja miksi se oli 

kyseisell 	paikalla. 

Nopeusrajoitukseksi merkin tunnisti 93 % vastaajsta, muiden 

ollessa lhinn enimmisnopeuden suosituksen kannalla. 

Koulun ja yleensäkin lasten liikkumisen totesi 95 % haastatel-

luista merkin asettamisen perusteeksi. 

Tietmiseen auttoi tsskin tapauksessa paikkakuntalaisten 

suurehko osuus ja merkkiyhdiste1mn kuuluva lapsivaroitus-

merkki. 

Vaihtuvien nopeusrajoitusten tarpeellisuutta yleensä tiedus- 

teltaessa piti tllaista rajoitusjrjestely 	tarpeellisena 96 

%, tarpeettornana 2 % ja yhdentekevn 	1 % vastaajista. Pro- 

sentti haastatelluista ei ottanut kantaa asiaan. 
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\'leisesti ottaen voidaan todeta, ett 	auton kuljettajien suh- 

tautuminen kokeiltavaan nopeustajoitustyyppiin oli erittäin 

rnyönteist. Monet kannattivatkin kommenteissaan juuri tmn 

kaltaisten, olosuhteiden mukaan muuttuvien rajoitusten lis-

mist tieverkolla. 
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6. 1OPPUPÄT[LMIÄ 

- 	Automaattisesti vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien kyttminen 

mandollistaa ent ist 	tarkoituksenmukaisempien nopeusrajoitus- 

• 	ten asettamisen mm. koulujen lheisyyteen. Ajoittaisesti lii- 

kenteeseen tulevat koululaiset muodostavat selvn riskiteki-

jn, ja koulun lukujrjestyksen perusteella voidaan rajoitus 

ohjelmoida kerralla pitkMlekin ajanjaksolle. 

Nyt kokeilluissa laitteissa ilmeni kyt6ss 	joitakin puuttei- 

ta, joista osa voitiin poistaa sdin ja parannuksin. Suurim-

mat vaatimukset laitteiden tekniikalle asettaa Suomen talvi, 

jonka kylmyys aiheuttaa kntkoneiston jykistymist ja suo-

jalasin huurturnista. Vaihtuvan rajoituksen osoittamiseen on 

tarjolla muitakin teknisi ratkaisuja, joita on my6s syyt ko-

keilla ennen vaihtuvien rajoitusten laajempaa kyttnottoa. 

Saadut kyttökokemukset tullaan hydyntmin nit laitteita 

kehitettess. 

Vaikutukseltaan liikenteen nopeuteen vaihtuva nopeusrajoitus 

on thn saakka saatujen kokemusten mukaan tyttnyt sille 

asetetut odotukset. Vaikutuksen pysyvyydest voidaan sanoa 

enemrnn seurannan jatkuessa. 

Vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen ei yksittisest 	koh- 

teesta voi onnettomuusseurannan avulla tehd 	johtopt6ksi. 

Nopeustason muutoksen perusteella arvioiden voidaan vaikutusta 

pit 	kuitenkin merkittvn. 

Tienkyttjien mielipiteiden mukaan vaihtuva nopeusrajoitus on 

• 	otettu erittin myönteisesti vastaan. Saadut kokemukset huo- 

mioon ottaen on vaihtuvien nopeusrajoitusten kehittmist 	ja 

kytön laajentamista myös muihin kohteisiin pidettv 	tarkoi- 

tuksenmukaisena. 
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LIITE 2 a 
TIE- JA VESIRAKENNUSHAWTUS 	PÄÄTÖS 
Kp'ttöosa.to 	 Vaihtuva nopeusrajoitus 

HELSINKI 

vii'. 
TVL:n Vaasan piirin kirje 
nro 1634/S-744/13.5.1983 

PIlvmUrI 	 Nro 

6.9.1983 	K1-268 
K1R-106/83/C.5.1 .5 

Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 

Tie- Ja v.alrak.piirlfl nro kunta 

10 Isokyrö ________________ 
fl• tai palkka Py$yY 	raJoitu 

Valtatie 16, Tervajoki ______________ _______ 80 km/h tiekoht. 
'flea nro ftsjoitukssn alkupiste kaJostuks.n loppupista Ptuus AaJotus Voi.aasaoIoaika 

ti.osa km tisosa km km ka/h 

16 03 1,4 03 1,8 0,4 60 viikko- 
ohjelman 

Nopeu ;rajoitt merkit än mole runista s lunnista mukaan 
pisteohtaiseia rajoi:uksena nt:n 702 liit- 
tymän (03/1,5 suhteei _______ _______ _______ ____- 

aJol tuksin paruit. 

Kylkkälän koulun oppilasliikenne 
O.tu5t 	on •iittflyt 

Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 
LauSunnon Ovat antan..t 

Tie- ja vesirakennushallitus on tieliikennelain 25 §:n 1 momen-

tin nojalla päättänyt määrätä yllä mainitun vaihtuvan nopeusra-

joituksen. Rajoitus on voimassa koulun alkamis- ja päättymisai-

koina enintään 1/2 tunnin jaksoina toistaiseksi seuraavasti: 

Maanantai - perjantai 	8.30 - 9.00 
12.00 - 12.15 

Maanantai, tiistai ja perjantai 	14.00 - 14.15 

Keskiviikko ja torstai 	15.00 - 15.15 

Muina aikoina sekä päivinä, jolloin ei käydä koulua, on tieosal-

la voimassa sille muulla päätöksellä määrätty pysyvä tiekohtal-

nen nopeusrajoitus. 

Koulun alkaniis- j päätty.isaikojen muuttuessa tulee vaihtuvalle 

nopeusrajoitukselle määrittää uudet toiminta-ajat. Yksittäisiä 

rajoituksia voidaan tarvittaessa asettaa myös laaditun viikko- 

ohjelman ulkopuolella. Molemmissa em. tapauksissa tarvitaan 

asiasta tie- ja vesirakennuspiirin päätös (tilapäinen nopeusra- 



joitus), jossa käyttöajat on ilmoitettu ohjeirnana tai tapaus-

kohtaisesti. 

Tie- ja vesirakennuspiiri merkitsee nopeusrajoituksen automaat-

tisesti vaihtuvin liikennemerkein TVH:n kirjeellään K1-174/ 
18.5.1983 hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Osastopäällikön p0. 

	 8. 
Yli-insinööri 
	

0. Sepp1ä 

Toimiston päälliköon p0. 
	 »'(( 

Toirnist nsinöörj 	M. Ojajärvi 

LIITTEENÄ 
Karttaote 

TIEDOKSI 
Ki 
Härkänen 
Puttonen 
Roine 
htnttäri 

JM/TaV 

TnpUtks.entyyty*1tøfl saa hakaa siihi muutosta korkeinaalta hallInto-oikeudelta v.iitukselia, joka on tehtk 

kirjallisesti. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan oiisakkisesti allekirjoltettava Ja siihen 

tuls. milloin valitiaja ei ois aliskirjolttajana. Islty3 iinaitus valitusklrjan iaatljan anaatista ja asuinpmi- 

kas ts. 

vailtuskirjaan on liltettivi tm3 pUt8s aikuperIisen tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jIiJenn6ksen s.k3 

todistus siItä, minä pvin valittaja on saanut pältöksestl tiedon. TiedoksiantopivZfl osoittaa tiedoksianto- tai 

saaitltodistus. Milloin kysymyksessä on eHaistiedoksianto, katsotaan tiedoksisaannin kuitenkin tapahtuneen, Jollei 
muuta nytet*, kolmantena (3) plvn sij'stiedoksiantoa ko'kevan tiedokian'o- tai saantitodistuksen osoittarasta 

p1ivIt2. 

Valitusitirja on valittajan tai hjnen valtuuttainansa asiamiehen annattav korkei.rtan hallinto-oikeuden kirjaajankont 
torlin (osoite: Pohjoi5esplanadl 3. 00170 HELSINKI 17) viimeistaJn koivnantenak,rnenenten3 (30) pivrä patöksen 
tiedoksisaantip2ivst3, sitä pivä3 lukuun ottamatta, ennen viraston aukioloajari pJttymistL 1hettäjn vastuulla 
voidaan vaIitusasiakirjatlJhett3 ny8s rnaksettuna postil3hetykStO tai Uhetin 3lItykselIJ. 
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Nro 4341/S-1809 Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin 

päätös vaihtuvan tiekohtaisen nope-

usrajoi tuksen voimassaoloaikojen 

tilapäisestä muuttamisesta vt:llä 

16 Kylkkälän koulun kohdalla, Isokyco. 

Annettu Vaasassa, Vaasan tie- ja 

vesirakennuspiirissä 19.12.1983. 

Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri on yllä mainitulla päätöksel-

lään tilapäisesti muuttanut Kylkkälän koulunjohtajan Risto Solnl,r 

esityksestä (12.12.1983) tieliikennelain 25 §:n 1. momentin 

nojalla tie- ja vesirakennushallituksen päätöksellä nro Kl-268/ 

6.9.1983 valtatielle 16 Isonkyrön Kylkkälän koulun kohdalle 

(03/1,5) määrätyn vaihtuvan tiekohtaisen nopeusrajoituksen 

(60 km/h) päivittäiset voimassaoloajat seuraaviksi: 

maanantai - perjantai 

t i istaisin 

klo 	08.30 	-- 09.00 

13.00 - 	13.15 

14.00 - 	14.15 

15.00 - 	15.15 

12.00 - 	12.15 	(käsiohjaus) 

Em. ajat ovat voimassa toistaiseksi kevätiukukauden 1984 tai 

kunnes uudella päätöksellä toisin määrätään. Muilta osin on 

noudatettava liitteenä olevaa TVH:n nopeusrajoituspäätöstä nro 

Kl-268/6.9. 1983. 

Tämä päätös kumoaa Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin tilapäisen 

nopeusrajoituspäätöksen nro 3172/S-1377/29.9. 1983. 

Suunnittelutoimialan päällikkö 

Tieinsinööri 	 /Mauri 'Kimpimäki 

Insinööri 

LIITE 

Tie- ja vesirakennusha]lituksen nopeusrajoitus- 

päätös nro Kl-268/6.9.1983 

.1.. 
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KESKINOPEIJD€1 JA -HAJONNAT NOPEUSMITTAUI(SISSA KYLKKLN KOULULLA 

Koulun liittym, 80 km/h 

Mittausajankohta 1.7.83 22.9.83 9.11.83 22.3.84 17.5.84 21.9.84 

Ajoneuvoryhm s s s s s s 

Kaikki autot 

Henkilöautot 

Raskaat autot 

	

78,4 	7,3 

	

78,9 	7,3 

	

76,6 	6,4 

78,2 

79,4 

76,0 

8,4 

8,7 

6,1 

76,3 

76,6 

74,9 

6,1 

6,0 

5,2 

73,0 

73,0 

69,2 

7,4 

7,4 

6,9 

72,5 

73,0 

70,9 

7,6 

7,5 

7,5 

75,6 

76,1 

73,8 

7,6 

7,5 

7,1 

_______________- Koulun liittym, 60 krn/h 

Mittausajankohta 9.11.83 22.3.84 17.5.84 21.9.84 

Ajoneuvoryhm s s s s 

Kaikki autot 

Henki15autot 

Raskaat autot 

57,4 

57,9 

57,9 

5,7 

5,9 

3,8 

58,4 

58,4 

58,9 

6,3 

6,7 

4,6 

58,1 

58,1 

57,7 

6,2 

6,4 

5,9 

60,8 

61,2 

61,5 

7,4 

7,8 

5,7 

Vertailupiste, 80 km/h 

Mittausajankohta 1.7.83 22.9.83 9.11.83 22.3.84 17.5.84 21.9.84 

Ajoneuvoryhm s s s s s s 

Kaikki autot 

Henkil5autot 

Raskaat autot 

	

79,5 	8,0 

	

80,7 	8,2 

	

75,3 	5,9 

	

81,3 	10,1 

	

82,5 	10,7 

	

76,8 	5,5 

81,0 

81,9 

79,5 

7,6 

8,1 

5,1 

77,3 

78,7 

71,9 

7,9 

7,6 

6,2 

78,6 

80,6 

74,2 

9,5 

9,6 

7,8 

80,4 

81,2 

78,2 

9,1 

9,6 

7,2 
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