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Dipl.ins. Matti Roine 

1. Johdanto 

TVH on vuodesta 1967 lähtien suorittanut jatkuvasti nopeusmit-

tauksia tutkalla valta- ja kanteillä. Näxiiä nopeusmittaukset 

kuuluvat tarkkailevaan nopeustutkirnukseen, jonka pääasiallise-

na tarkoituksena on 8eurata ajoneuvojen nopeuksien kehitystä 

ja nopeuksien kausivaihteluita. Tutkimusta on tiekohtaisten 

nopeusrajoitusten voimaan tulon jälkeen ( 1 .8.1973) jatkettu 
kuten aikaisempinakin vuosina, joten suoritettujen mittausten 

perusteella on myös mandollista seurata miten nopeusrajoituk-

set ovat vaikuttaneet nopeuksiin vuosina 1973-1975, 

Tutkimuksen suorittaminen jakaantuu joka vuosi kahteen osaan, 

Ensimmäisenä osana on vuotuisen nopeustason määrittäminen, mikä 

tehdään kevään ja syksyn välisenä aikana yleensä kaikissa 

pisteissä todettujen havaintojen avulla. Havaintoja nopeus- 

tason määrittämiseksi tehdään yhteensä noin 10 000 - 20 000. 

Toisen osan muodostaa nykyisin kuudessa havaintopaikassa suo-

ritettavat mittaukset, joiden avulla seurataan nopeuksia vuo-

den eri kuukausina, 

Mittauspisteitä (TM1, P2 - T6, TM7, P8 - T2't), on tällä het-
kellä 21.  Ne on valittu niin, että tien geometria ja kunto 

mittauspisteessä ja sen läheisyydessä on hyvä eikä vaikuta 

nopeuksia alentavasti. Nopeusmittanspisteitten sijainti on 

esitetty kuvassa 1. 

Pisteet TM1 ja TM7 sijaitsevat moottoriteillä. Muut pisteet 

ovat päällystetyillä ja vähintään 7 metriä leveillä kaksi-

kaistaisilla valta- ja kantateillä. Moottoriteillä nopeus-

rajoitus on vuodesta 1974 lähtien ollut 120 km/h. Pisteessä 

P3 oli v. 1973  nopeusrajoitus 120 km/h, mutta s alennettiin 

r. 
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seuraavana vuonna 100 kin/h:ksi. Tiekohtainen 80 km/h rajoitus 

on vain pisteissä T16, T23 ja T2Z. Kaikissa muissa havainto- 

paikoissa (T2 - T6, T8 - T15, T17 - T22) nopeusrajoitus on 
100 km/h. Pisteet T23 ja T24 on otettu mukaan vasta 9/1975, 

joten nopeusrajoitusten suhteen suurin osa mittauksista on 

tehty tiekohtaisen 100 km/h rajoituksen piirissä olleissa 

havaintopaikoissa. 

2. Nopeuksien kehitys vuosina 1961-1975 

2.1 Nopeuksien kehitys kaksikaistaisilla teillä ja moottoriteillä 

Tarkkailevan nopeustutkimuksen mukaan nopeudet ovat vuosina 

1 967-73 kasvaneet kaksikaistajsjlla teillä olevissa mittaus- 
pisteissä vuosittain noin 1.0 - 1.5 km/h. Liikenteen keskino-
peus oli v. 1967 noin 81 km/h. Vuonna 1973  saavutti keskino-
peus arvon 92 km/h. Samaan aikaan on 85 %:n nopeus kasvanut 
hvyissä ajo-olosuhteissa 97 kzn/h:sta 110 km/h:iin. Moottori- 
teillä ovat nopeudet v. 1968-73 kasvaneet siten, että liiken-
teen keskinopeus on noussut 88 km/h:sta 97 km/h:iin ja liiken-
teen 85 %:n nopeus 106 km/h:sta 116 km/h:iin. Taulukoissa 1, 2 
ja 3 on esitetty eri ajoneuvotyyppien nopeuksien kehitys kaksi-
kaistaisi].la teillä v. 1961-75 ja moottoritejden osalta vuosi-
na 1968-75. Kuvaan 2 on piiretty nopeuksien kehitys kyseisenä 
ajanjaksona kaksikaistaisilla teillä. 

Kuten taulukoista ja kuvista nähdään on henkilöautojen no-

peuksien kasvun ohella myös muiden ajoneuvotyyppien nopeudet 

kasvaneet tasaisesti vuosina 1961-73. Ajoneuvokohtaisen nopeus-
rajoituksen muuttaminen on joko pienentänyt tai suurentanut 

nopeuksia muutosvuonna kuitenkin vaikuttamatta yleensä no-

peuksien vuosittaiseen tasaiseeri kasvuun. 

2.2 Nopeudet ennen ja jälkeen tiekohtaisten nopeusrajoitusteri 

asettamista 

Tiekohtaiset rajoitukset tulivat teillemme 1.8.1973 Ja oli-
vat aluksi voimassa etelä-Suomessa 21.12.1973 saakka, jonka 
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Tau.iuitko 1. Nop.uk5t.n k.httys 2-k.t.taiatt1a t.iil* 

v. 1961 - 197) 

Vuosi 

Ilenkiibautot Kaikki autot 

Huo'u 
(*oa/h) (/h) 

(kia/h) (km/h) 
5/h) 

(krn/h) 

1961 70.3 87.3 i3. 67.6 81.7 14.3 Vapaa nap.u. 

1963 85.3 101.0 *3.7 80.4 97.0 16.6 

1967 88.1 103.3 13.6 80.7 96.8 16.1 

1968 90.2 106.4 16.2 84.0 100.6 16.6 

1969 92.6 108.5 16.1 87.2 103.8 16.6 

1970 94.1 111.8 17.7 88.6 io6. 17.9 

1971 94.9 *12.1 17.2 90.1 106.9 *6.8 

1972 95.1 113.7 18.3 90.2 109.1 *8.3 

1973 96.7 114,2 17.) 92.4 109.9 17.8 

(1973) 90.8 101.2 11.9 87.3 99.3 12.2 Ti.koht.raj.100 

• *974 89.2 101.1 1.9 87.4 98,2 12.6 

*975 90.7 103.0 12.9 87.8 100.0 12.6 

Taulukko 2. Napsukston k..hitya oottortt.t1.1 v. *968 - *973 

uost 

ltonatI,.utOt K.1bki 	autot 

(m/h) (k,/h) (/h) (kj/h) ______________ 
*968 95.2 *12.4 88.0 *06.1 Vapaa nep.u. 

*969 97.6 114.1 90.9 *09.6 

*970 96.1 *11.9 89.6 *06.2 

*97* 100.6 118.3 92.7 *10.2 

1972 99.8 119.) 97.2 *13.4 

1973 101.1 119.7 96.6 *13.9 

(1973) *04.7 1 23.2 98.1 119,2 Tt.koht.raj. 

1974 99.2 117.1 97.0 113.2 

1973 101.7 1*7.6 96.5 115.1 

Taulukko 3. Pak.ttiautojon ja kuorm.- ja linja-autojen nopottksien 

kehitys Laksikatstatailla ja moottorit.IXUI vuosin* 

1968 - 1973 

Vuosi 

)(aksikatst. toottortttst 

Huom Paketti- Kuorma- ja Pakotti- Kuorma- ja 
autot linja-autot autot linja-autot 
y (km/h) v (ksn/h) 

1968 73.9 69.8 80.7 73.Ö Pakottimutot nor.raj. muuttunut 
78.4 90 Iun/h 

1969 83.9 72.7 85.2 75.6 Linja-autot nop.raj. muuttunut 
8Okm/h 

1970 86.2 76.1 86.2 76.8 

1971 88.2 76.3 90.1 80.6 

1972 88.6 75.7 89.5 78.2 

1973 85.7 79.9 88.1 80.6 Pakettiautot nop.raj.muuttunut 
8Okm/h 

• Kuorma-autot nop.raj. muuttunut 
8Okm/h 

1974 82.3 80.5 85.7 82.9 

1975 83.3 80.8 83.7 82.9 
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Henkilöautot 

1 
Ka k k 1 autot __ 

5 !ltiO utot 

Kuorma- jo linja - autot 	 ______________ _____________ ______________ 

_________- ___________ 	 I00krn/h 

t7 	1 	. 
• 	 • 	1 	 1 .; w a 	 1 	1 1 	 1 	1 1 	 1 0 7'5 

Hen k Iöa utot 

Kaikki autot 

RaJ. 
100 km/h 

1961 	 1965 	1967 	1969 	1971 	1973 	1975 

Kuva 2 Keskinopeuksien ja 85%;n nopeuksien kehitys ajoneuvoryhmittain 

2-kaistaisilla teilld vuosina 1961-1975. Nopeudet vuosilta 1961 ja 

1 	1965 perustuvat 0. Wahlgrenin tutkimuksiin. 

1 
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1 

jälkeen säädettiin noin puolivuotta kestänyt "energiarajoitus" 

eli yleinen 80 km/h nopeusrajoitus. Tiekohtaiset nopeusrajoi-

tukset palautettiin jälleen teillemme.1.7.1974 alkaen samalla 

1 

	

	laajentaa järjestelmä koskemaan koko maata sekä moottoriteitä, 

jotka olivat jäänet ns. 1-vaiheen ulkopuolelle v. 1973. 

Edellä esitettyjen taulukoiden mukaan ovat nopeudet v.1967-75 

kehittyneet kuvassa 3 esitetyllä tavalla. Kaksiajokaistaisten 1 	teiden osalta koskee kuva vain 100 kin/h rajoituksen aluetta. 

Rajoitusten tultua voimaan vuonna 1973 etelä-Suomen kaksiajo-

1 	kaistaisille teille alenivat nopeudet selvästi 100 km/h rajoi- 

tusten alueella olleissa mittauspisteissä. Kuvaan mukaan lii-

1 	kenteen keskinopeus aleni noin 5 km/h ja 85 %:n nopeus noin 
10 kin/h. Henkilöautojen nopeudet ovat alentuneet jonkin ver-

I ran enemmän. Kun nopeuksien kehitystä tarkastellaan vuosina 

1973-75, voidaan todeta, että v. 1974 heti tiekohtaisten 

I 	rajoitusten palauttamisen jälkeen (kuvassa 7/74) olivat nopeu- 

det ehkä hivenen pienempiä kuin v, 1 973. Vuonna 1975 ovat no- 

peudet olleet kaksikaistaisilla teillä hyvissä olosuhteissa 

1 	mittausten mukaan edelleen lähes samalla tasolla kuin v. 1973, 

joten mitään merkittäviä muutoksia ei ainakaan 100 km/h rajoi-

1 	tusten alueella noudattamisen suhteen ole tapahtunut. 

I Moottoriteille tulivat tiekohtaiset rajoitukset (120 km/h) 

vasta v. 1974. Nopeusrajoitus ei ainakaan kuvan 3 mukaan ole 

I 	sanottavasti vaikuttanut moottoriteillä keskinopeuteen v. -74 

ja v. -75, vaan keskinopeuden kasvu tuntuu edelleen jatkuneen. 

Sen sijaan 85 %:n nopeus on alentunut vuoden 1973 arvosta 

1 	(119.7 km/h) noin 2-3 km/h ja pysynyt tällä tasolla myös vuon- 

na 1975. Vaikuttaakin siltä, että nopeusjakautuman suurempien 

1 	nopeuksien kasvu on voitu rajoituksella pysäyttää ja samalla 

tasata jonkin verran liikennevirrassa olevia nopeuseroja. 

Nopeuksien hajonta on kaksiajokaistaisilla teillä 100 km/h 

rajoituksen alueella myös pienentynyt ja hajonnan vuotuinen 

kasvu näyttää pysähtyneen. Henkilöautojen nopeuksien hajonta 

oli v. 1973  ennen rajoitusten asettamista hyvissä ajo-olosuh-

teissa kyseisellä rajoitusalueella noin 18 km/h ja v. 1 974-75 

noin 13 km/h. Hajonta on siten alentunut noin 5 km/h. 
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3. Nopeuksien kausivaihtelu 

Kuten aikaisemmin on mainittu mitataan tarkkailevassa nopeus- 

tutkimuksessa myös nopeuksia jatkuvasti joka kuukausi nopeuk-

sien kausivaihtelun selvittamiseksi. Nopeusmittauksia on yleen-

sä tehty tutkalla 4-6 pisteessä ja havaintojen määrä kuukau-
dessa on noin 1000-1500.  Mittauspisteet ovat T8, T16, T17 ja 

T18. Pisteissä T8, T17 ja T18 on 100 km/h rajoitus ja pistees-

sä T16 80 km/hrajoitus. Vuoden 1975 syksyllä on 80-pisteitä 

lisätty vielä kandella (T23 ja T24). 

Vuosien 1 97 2-75 keskinopeuksien kuukausivaihtelu on esitetty ku-

vassa 4. Nopeudet ovat yleensä olleet korkeimmillaan keväällä 

ja syksyllä ja alimmilaan lomakuukausina kesä- ja heinäkuussa 

sekä talvella marras-helmikuussa. 

Yleisen 80 km/h rajoituksen voimaan tultua 21.12.1973 nopeudet 

laskivat selvästi aikaisemmin tiekohtaisen 100 km/h alueella 

olleissa pisteissä. Kevään kuluessa nopeudet alkoivat kuiten-

kin kasvaa samoin rajoitusten ylittäneitten osuus suureni. 

Henkilöautojen keskinopeus kasvoi tammikuussa todetusta 

78 km/h:sta kesäkuuhun mennessä 84 km/h:iin ja 85 %:n nopeus 

arvosta 84 km/h arvoon 91 km/h. 

Vastaavanlaista nopeuden kasvua ei voida havaita tapahtuneen 

kevään v.1975 aikana, kun pisteissä oli 100 km/h rajoitus 
(kuva 4). Nopeudet pysyivät koko vuoden -75 ajan hyvissä olo-
suhteissa melko tasaisina, henkilöautojen keskinopeus noin 

93 km/h ja 85 %:n nopeus noin 104 km/h. 

Yleisen 80 km/h noSeusrajoituksen voimassa olon aikana todettu 

nopeuksien selvä kasvu v. 1974 keyään aikana, ainakin pisteis-

sä, joisssa aikaisemmin oli 100 km/h, olisi syytä ottaa huo-

mioon tehtäessä vertailuja tiekohtaisen järjestelmän ja ylei-

sen nopeusrajoituksen välillä. Kuvan 14. mukaan on tiekohtaista 

100 km/h rajoitusta v. -75 noudatettu melko hyvin ja ylitys- 

prosentti on ollut vuoden aikana noin 20 %. Samaan aikaan 

80. km/h rajoituksen alueella olleissa pisteissä ylitysprosentti 

vaihteli välillä 30-50 %. 
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Vuosi 1972 

- 	
- 	 II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 

1 	Vuosi 1973 

— 	 1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 

1 	Vuosi 1974 

- 	 1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	. VIII 	IX 	X 	XI 	XII 

I 	Vuosi 1975 
IlO 

Tiekohtainen rajoitus 100 km/h 

	

- 100 - -•I._ - _r 	L_ ..- - - - ..- - _r - - ..r - •L - 

' 	1 	___ 

1 	80 
• 	 1 	II 	III 	IV V 	VI VII VIII IX 	X XI XII 

Kuva 14 •  Kaikkien autojen 

1 
nopeuksien vaihtelu eri kuukausina vuosina 

__ 

1972-75 
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1 
Seuraavalla sivulla on esitetty yhteenveto vuonna 1975 pisteis- 

1 	sä T8, T17 ja T18 (rajoitus 100 km/h) todetuista 
eri kuukausina. Yhteenvetoon on otettu mukaan eri ajoneuvo- 

1 

	

	tyyppien nopeudet, nopeuden hajonta, havaintomäärät ja ajo- 

neuvokohtaisten nopeusrajoitusten ylitysprosentit ym. 

Nopeuksien kehityksen ja kausivaihtelun havainnollistarniseksi 

I 	on kuukausittain vuosina 1972-75 pisteissä T8, T17 ja T18 tode- 
tut henkilöautojen ja kaikkien autojen nopeudet piirretty 

I 	kuukausittain kuvassa 5. Siihen on myös liitetty tiedot vallin- 
neista rajoituksista. Nopeudet on tasoitettu mateniaattisesti eri 

kelin vaikutusten poistamiseksi, koska mittauksia ei aina ole 

1 	voitu suorittaa täysin samoissa olosuhteissa, vaikka viikon- 

päivä- ja tuntivaihtelu on jo havainnoissa pyritty ottamaan 

1 	huomioon. Kuvasta nähdään miten tiekohtainen nopeusrajoitus 

100 km/h on alentanut nopeuksia ja etenkin 85 %:n nopoutta. 

I 	Hajorta on siten myös pienentynyt, koska ero keskinopeuden ja 

85 %:n nopeuden välillä on vähentynyt. Kuvasta voidaan nähdä 
myös miten nopeudet ovat tammikuussa vuonna 1974 heti yleisen 1 	80 km/h rajoituksen voimaan tulon jälkeen alentuneet huomatta- 

vasti, mutta kasvaneet selvästi kevään kuluessa. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

II 
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I 	TAEKKAILEVA U0PEUSTUTKII1US 
41 	 * 
41 ii . 	s - 	41 41 .3 . 41 41 	41 41 41 4 * k * 41 * 41 * 41 41 41 	41 41 3. * 41 - 41 3. 3:• * * 41 41 	41 41 	13 41 41 41 41 13 33 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Ii 1) 1 S T E L Y 	1975 78 717 T18 

1 
TuLu:o 	:iKIL0AUTOJE' Jf. Z-AIKKIEU AUTOJC! NOFEU!.SISTA 

I 	IIILO!tUTt)T 	KAIK:I AUTOT 	 . 
V 	V5 	V15 	Z 	V 	V85 	V15 	S 	0 	UAV 	1H 	% 

	

1 	94.0 	1011.6 	83.3 	11.2 	90.2 	101.7 	79.3 	11.3 	231 	709 	100 	26. 

	

2 	'0.7 	104.0 	77.2 	12.1 	67.9 	100.0' 	76.1 	11.3 	2146 	600 	100 	20. 

I 	9L..8 	1011.7 	i, 3.2 	11.1 	91.1 	101.5 	76.7 	11.3 	258 	7714 	100 	26. 

	

1 	92.0 	102.9 	79.1 	11.9 	67.5 	9914 	75.6 	11.6 	267 	8147 	100 	21. 

	

5 	92.1 	1(2.o 	7ö.4 	12.7 	0.1 	100.3 	7.O 	12.3 	297 	9142 	100 	21. 

	

6 	91.11 	102.1 	79.6 	11.3 	..5C.3 	99.2 	76.9 	11.2 	1455 	.909 	100 	17. 

I 	09.9 	101. 14 	7o.4 	12.2 	86.0 	99.9 	75.7 	11.8 	372 	991 	100 	16. 

	

8 	4»4 	105.6 	87.7 	12.5 	90.9 	102.9 	77.1 	12.7 	1125 	1028 	100 	26. 

	

9 	911.3 	1011.7 	2.O 	11.1 	90.1 	101.2 	7b.ö 	11.0 	269 	717 	lUO 	24. 

	

10 	90.1 	107.3 	3 3.2 	11.7 	, 	90.9 	102.7 	76.1 	12.2 	27l 	797 	100 	26. 

	

I
11 	92.7 	103.1 	19.6 	11.6 	b.5 	99.7 	70.6 	11.3 	1436 	799 	100 	20. 

	

12 	67.6 	100.3 	7'1.8 	13.6 	b'l.l 	96.0 	73.1 	12.4 	295 	035 	100 	14. 

	

- 	 iT 	10204.1 

TUL0i3 ?A:EfTI-,LIJA- ,.'. 4U0r:A-AUT0JE 
.; 	.';i:;n AUT0JE 	1OPC'J:SISTA.TAULUKOSSA 

LLC3 OPtUAJOITuZEU L.ITt3- 

VP 	 VI.. 	 VK 	' VR 	 VKEV 	VRAS 

	

1 	67.5 	75. 	66.7 	67. 	82.3 	51.' 	84.7 	70. 	93.7' 	83.8 

• 	
2 	03.0 65. 	44.3 57. 	79.8 .314 	83.8 	69. 	90.0 	82.2 

	

3 	07.9 	63. 	81.9 	50. 	31.9 	51. 	85.7 	66. 	911.1 	63.9 

	

11 	01.9 	149. 	80.6 	147. 	7914 	39. 	81.3 	48. 	91.0 	80.4 
' 	5 	62.9 50. 	83.1 	77. 	78.9 	31. 	83.5 65. 	90.9 	81.3 

	

6 	62.9 	64. 	83.9 	64. 	80.2 	1111. 	82.3 	57. 	90.6 	81.7 

	

7 	02.2 	511. 	65.11 •56. 	79.0 	38: 	32.5 	52. 	69.2 	81.11 

	

8 	84.1 	55. 	80.7 	53. 	81.2 	53. 	80.8 	61. 	93.6 	82.2 

I 811.3 62. '2.1 611. 81.2 811.1 69. 93.2 42.7 
10 82. 14 53. 80.2 42. 80.8 39. 83.6 68. 94.8 82.2 
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Kuva 5. Henkilöautojen ja kaikkien autojen nopeudet vuosina 1972-75 
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