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Tiivistelmä  

Liikennettä palvelevien näyttölaitteiden vaikutuksia liikennevirtaan tutkittiin 
kolmessa pisteessä.  Vt  3:lla Lastustenmäessä  Valkeakosken  ja Tampereen 

 välisellä tieosuudella tutkimuskohteena oli kiinteä nopeudennäyttötaulu.  Vt 
 1:llä  Nummella  ja Vt  6:lla Koskenkylässä  puolestaan tutkittiin turvavälitaulun 

vaikutuksia. 

Nopeudennäyttötaulu  alensi liikenteen nopeuksia taulun kohdalla noin  1,5 
km/h.  Samanaikaisesti hyvin lähellä edelläajavaa ajaneiden osuus väheni 
selvästi:  alle  1  sekunnin pituisten aikavälien osuus kaikista oli ennen taulun 
pystyttämistä  8,3 %  ja  taulun ollessa toiminnassa  4,4 %. 

Turvavälitaulun  vaikutus nopeuksiin oli  varsin  vähäinen. Keskinopeus aleni 
Nummella  Vt  1:llä  80 km/h -rajoituksella 0,8 km/h  ja  Koskenkylässä  Vt  6:lla 

 100 km/h -rajoituksella 1,6 km/h. Aikaväleihin  taululla oli selvä myönteinen 
vaikutus silloin, kun autoilijoiden oli pakko ajaa jonossa: aikavälit pitenivät 

 ja  niiden jakauma tasoittui. Taulun sijaitessa tienkohdassa, jossa oli vapaa 
ohitusmandollisuus, vaikutus näkyi ainoastaan kaikkein lyhimpien  (alle  1  sek.)  
aikavälien  osuuden vähenemisenä. Muuhun jakaumaan taululla ei ollut 
vaikutusta. 

Tutkimustulokset osoittivat, että kummallakaan näyttötaululla ei ollut mitään 
kielteisiä vaikutuksia liikenteeseen. Turvavälitaulun vaikutukset aikaväleihin 
olivat pelkästään myönteiset, kunhan taulun käyttöpaikka valittiin oikein. 
Sellaisessa tienkohdassa, jossa autoilijoiden  on  pakko ajaa jonossa,  on  taulun 
käytöllä saatavissa selvä hyöty aikavälien pidetessä  ja  niiden jakauman 
tasoittuessa. 



SARJAMO, S.ppo: Nop.ud.nnäyttö-  ja  turvavillt.uluj.n valkutuks.t lIIk.nt..s..n  (Effects on Traffic 
of Display Units Indicating Driving Speed and Safety Distance between Vehicles). Finnish National Road 
Administration  (FInnRA).  Helsinki 1995.  Tlelaitoksen  selvityksiä  27/1995, 21 s.  TIEL  3200305 ISBN 951-
726-062-8, ISSN 0788-3722.  

K.y  words: driving speed investigations 

Abstract 

A study on the effects of display units on traffic flow was carried out on 
three locations. The permanent speed indicating display unit on the Main 
Road 3 in Lastustenmäki in the road section between  Valkeakoski  and 
Tampere, was one of the studied units. The two other ones were the safety 
distance units on the Main Road 1 in  Nummi  and on the Main Road 6 in 
Koskenkylä. 

As a result of the use of a speed indicating display unit, the driving speeds 
decreased by approximately 1,5 km/h in its vicinity. At the same time, there 
was a distinct decrease in the number of vehicles driving very close to the 
vehicle in front of them: before the display unit was mounted, the share of the 
vehicles with a driving distance less than 1 second measured in time was 8,3 
% and with the display unit in function the percentage was 4,4. 

The effect of safety distance unit on driving speeds was fairly insignificant. 
The average driving speed on the Main Road 1 in  Nummi,  where the speed 
limit is 80 km/h, decreased by 0,8 km/h and on the Main Road 6 in 
Koskenkylä with the speed limit of 100 km/h, the decrease was 1,6 km/h. The 
display unit had a clearly favourable effect on the driving distances of 
vehicles in queue: the distances in time became longer and their distribution 
more even. When the display unit was placed in a road sector with a good 
possibility for overtaking, the effect could only be seen in the decrease of the 
share of the shortest distances (less than 1 second). Other than that, the 
display unit had no effect on the distribution of driving distances. 

The results of the study indicated clearly that neither kind of display unit had 
any negative effects on traffic. The effects of a safety distance display unit 
on driving distances were solely positive, if the location of the unit was 
selected correctly. In road sections, where the drivers have to drive in a 
queue, the use of a display unit is clearly beneficial: the driving distances 
increase and their distribution becomes more even. 



Alkusanat 

Nopeudennäyttö-  ja  turvavälitaulujen  tarkoituksena  on  palvella  tienkäyttäjiä 
 antamalla heille tietoja todellisista  ajonopeuksista  sekä  varoittamalla  heitä 

ajamisesta liian lähellä  edelläkulkevaa  autoa. 

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty kiinteän  nopeudennäyttötaulun  sekä 
 turvavälitaulun  vaikutuksia liikenteen  nopeuksiin  sekä autojen  aikaväleihin. 

 Tutkimus liittyy strategiseen projektiin "Liikenteen hallinta" joka  on  sen 
 tilannut  tutkimuskeskukselta. Tutkimusraportin  on  laatinut  tielaitoksen 

 tutkimuskeskuksessa  tieins.  Seppo  Sarjamo  ja  käytetyt  liikennetiedot  on 
 kerätty Uudenmaan  ja  Hämeen  tiepiirien  toimesta. 

Helsingissä helmikuussa  1995  

Tielaitos  
Liikenteen hallinta -projekti 
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1  TUTKIMUKSEN TAUSTA  JA  TARKOITUS 

Liikenteen  mittaustekniikan  nopea kehittyminen  on  antanut uusia mandol-
lisuuksia tiedottamiseen teiden varsilla. Uusimpia  sovelluksia  ovat tiedotus- 
taulut, jotka ilmoittavat nopeuden sekä taulut, jotka muistuttavat riittävän 

 turvavälin  pitämisestä  edelläaj  avaan. Kummassakin tapauksessa tarvittavat 
tiedot mitataan  ajorataan upotetuilla induktiosilmukoilla.  Tällöin mittaus ei 
häiritse liikkuvaa autoa eikä itse  mittaustapahtumaa  autoilija edes huomaa.  

Näyttölaitteiden  vaikutuksista  liikennevirtaan  ei ole riittävästi tietoa.  On 
 kuitenkin mandollista, että nämä vaikuttavat sekä  nopeuksiin  että  aikaväleihin, 

 hetkellisesti taikka pysyvästi. Vaikutusten suuruudella  ja  pysyvyydellä  on 
 merkitystä  liikenneturvallisuudelle.  

Nykyisin käytössä olevat  nopeudennäyttö-  ja turvavälitaulut  ovat herättäneet 
mielenkiintoa suuressa yleisössä. Reaktiot niihin ovat olleet pääosin 
myönteisiä.  Tielaitokselle  tuleekin jatkuvasti aloitteita  uudentyyppisten 
näyttötauluj  en  käyttöön  ottamiseksi. Laitevalikoiman laajentam  isen edel ly-
tyksenä  on  kuitenkin, että nykyisin käytössä olevien vaikutukset  liiken-
nevirtaan  tunnetaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  tuottaa tietoja  nopeudennäyttö-  ja 
turvavälitauluj  en  vaikutuksista  liikennevirran  ominaisuuksiin. Tutkimuksessa 
lasketaan  liikennevirran  tunnusluvut ennen  näyttötaulun  pystyttämistä  ja 
näyttötaulun  ollessa toiminnassa. Tämän jälkeen  tunnuslukuja  verrataan 
toisiinsa. Säiden vaikutukset otetaan myös huomioon, koska  on  oletettavaa, 
että  sateen  ja poutasään  aikaiset tunnusluvut poikkeavat toisistaan.  

2  TUTKIMUSKOHTEET 

 2.1  Nopeudennäyttötaulu 

Nopeudennäyttötaululla  ilmoitetaan  autoilij  alle pistekohtainen  nopeus, joka 
 on  autosta mitattu ennen taulua. Taulu näyttää mitattua nopeutta niin kauan, 

kunnes seuraava  auto  ylittää  mittaussilmukat.  Taululla ei  näytetä  suurempia 
nopeuksia kuin  nopeusrajoitusarvo +  9 km/h.  Mikäli auton nopeus ylittää 

 nopeusraj oituksen  vähintään  10 km/h:lla,  taulu vilkuttaa  nopeusraj oitusarvoa. 
 Järjestelyn tarkoituksena  on  estää  huippunopeuksien mittaam  men. 

Nopeudennäyttötaulun kokeilukohteeksi  valittiin  Vt 3:lla Lastustenmäessä 
 sijaitseva taulu, jolla Tampereelta Helsingin suuntaan  ajavalle  ilmoitetaan 

hänen  nopeutensa.  Tämän kohteen valintaa puolsivat seuraavat seikat:  

- Tienkohta  on  tyypillinen  2-kaistainen päätie,  jossa  on  varsin vilkas 
 liikenne. Kesän  keskivuorokausiliikenne  on 9000 - 9500  autoa.  

-  Nopeusrajoitus  on 100 km/h,  joten  se  edustaa suurinta osaa  päätieverkol-
lamme  olevasta  rajoitusarvosta. 
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- Näyttötauluun  ei koskaan kohdistu suora auringonvalo, joka haittaisi taulun 
luettavuutta. 

Tiesääasemat  sijaitsevat  n. 8  km:n etäisyydellä koepaikan molemmin 
puolin. Näiden asemien antamien tietojen perusteella  on  varsin  hyvin 
arvioitavissa sadeolot tutkimuskohteessa. 

-  Valkeakosken kohdalla  Vt  3:lla  sijaitsee liikenteen automaattinen  mit
-tausasema,  jonka kohdalla nopeusrajoitus  on  sama  ja  tieolot  vastaavat 

tutkimuskohdetta. Tältä asemalta saadaan kaikki tarpeellinen vertailuai-
neisto.  

2.2  Turvavälitaulu 

Turvavälitaulun kokeilukohteiksi  valittiin  vt  1  Nummella  ja vt  6 Kos-
kenkylässä.  Taululla varoitetaan ajamisesta liian lähellä edelläajavaa. 
Näyttölaite pysyy yleensä pimeänä, mutta saatuaan kandesta peräkkäin 
ajavasta autosta signaalit, joiden aikaero alittaa  2  sekuntia,  se  näyttää 
takimmaiselle punaista tekstiä "Turvaväli". Mikäli aikaero auttaa  1  sekunnin 
rajan, laite näyttää tekstin vilkkuvana.  Vt  1:llä  taulu varoitti Helsingistä 
Turun suuntaan  ja vt  6:lla Koskenkylästä  Kouvolan suuntaan ajanutta liiken-
nettä. 

Kokeilukohteet  valittiin seuraavin perustein: 

-  Molemmat edustavat hyvin kaksikaistaista päätietä. 

-  Koskenkylän pisteessä nopeusrajoitus  on 100 km/h  ja  Nummella  80 km/h. 
 Näin saadaan otos pääteiden tärkeimmistä nopeusrajoituksista. 

-  Molemmissa pisteissä tiesääasema  on n. 1  km:n etäisyydellä.  

3  KOEJÄRJESTELYT  

Kaikissa koepisteissa liikennetiedot kerättiin DSL  1 -mittauslaitteella.  Mit-
tauslaitteiden induktiosilmukat sijoitettiin siten, että tiedot saatiin jokaisesta 
ajoneuvosta heti  sen  jälkeen, kun ajoneuvon kuljettaja oli ehtinyt reagoida 
näyttötaulun antamaan nopeustietoon taikka turvavälivaroitukseen. Koej ärj  es-
telyt  eri kohteissa  on  esitetty kuvissa  1-3. 
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- 	 DSL1 tutkimuspiste  

5  

Nopeudennäyffötaulu 

11Dm  

0  Näyttötaulun mittaussilmukat 
lOm  0 

I  -- 	Sulkuviivan alkamiskohta 

28Dm 

Ennakkomerkki 
'Nopeudennäyttö'  

Kuva  1: Nopeudennäyltötaulu  vt 3:lla Lastustenmäessä 
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/ ' 

DSL1 tutkimuspiste 

110 m 

Turvavälitaulu 

3Gm  

1 	 Suikuviivan alkamiskohta 

6Gm  

ID 
	 Turvavälin  

mitta  u ssl! mu kka  

Kuva  2: Turvavälitaulu  Vt  1:llä  Nummella  
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DSL1 tutkimuspiste  

210 m  

Turvavälitaulu 

Turvavälin 
mittaussilmukka  

Kuva  3: Turvavälitaulu  Vt  ó:lla Koskenkylässä 
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Kerätty aineisto sisälsi sekä luokitel lun  ii ikennetiedon  että  aj oneuvokohtaisen 
 tiedon. Jälkimmäiseen  on  mitattu  mm.  ajoneuvon havaintoaika sadasosase-

kunnin tarkkuudella. Tätä tietoa  on  käytetty aikavälien laskemisessa. 

Sadetiedot  kerättiin Lastustenmäen koepisteessä käyttäen kanden noin 
kandeksan kilometrin etäisyydel  lä  olevien tiesääasemien antamien tietojen 
keskiarvoja. Nummella  ja Koskenkylässä  tiedot kerättiin noin  1  kilometrin 
etäisyydellä koepisteistä sijaitsevilta tiesääasemilta.  

4  TUTKIMUSMENETELMA  

Tutkimus tehtiin ennen-jälkeen -periaatteella. Tutkimusjaksot  aj oittuivat 
 seuraavasti: 

ennen pystytys jälkeen 

Nopeudennäyttö- 	vt  3 3.-12.6.94 25.6.94 1.-14.7.94  
taulu 
Turvavälitaulu 	vt  1 1.-7.9.94 7.9.94 7.-9.9.94 
Turvavälitaulu 	Vt  6 25.-29.7.94 29.7.94 29.7.-5.8.94  

Kaikista mittauspisteistä laskettiin seuraavat tunnusluvut jokaiselle tunnille 
ennen näyttötaulun pystyttämistä  ja sen  ollessa toiminnassa: 

-  kaikkien autojen keskinopeudet  ja nopeuksien keskihajonnat 
- nopeustasojen ylitysprosentit  kulloinkin kysymyksessä olevalle nopeus-

rajoitukselle  ja  sitä  10, 20  ja  30 km/h korkeammille nopeustasoille 
-  sademäärät millimetreinä. 

Lisäksi laskettiin aikavälien jakaumat ennen näyttötaulun pystyttämistä  ja sen 
 ollessa toiminnassa. Aikavälillä tarkoitetaan sitä nettoaikaa, joka kuluu kanden 

peräkkäin ajavan ajoneuvon havaintohetkien välillä vähennettynä  sillä  ajalla, 
joka etummaiselta ajoneuvolta kuluu oman pituutensa kulkemiseen. Kysy-
myksessä  on  siis "puskurista puskuriin" -aika. 

Aikavälitarkasteluissa  ovat mukana kaikki  alle  minuutin pituiset aikavälit. 
Kuviin  on  kuitenkin piirretty  vain se  osa jakaumasta,  jonka aikavälit ovat 
enintään  5  sekuntia. Kaikki mielenkiintoiset jakaumien muutokset asettuvat 

 tuolle  alueelle. 
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5  TULOKSET  

5.1  Aineiston rajaus sateiden takia  

Sademäärien jakautuminen tutkimusjaksoille eri kohteissa johti aineiston 
karsimiseen. Tämä oli perusteltua, koska ennen-jälkeen -tutkimuksessa oli 
saatava molemmat aineistot vastaamaan mandollisimman hyvin toisiaan. Eri 
kohteissa sateita esiintyi seuraavasti: 

sadetuntien  lukumäärä 
ennen 	jälkeen  

Vt  3, nopeudennäyttötaulu 	30 	0  
Vt  1, turvavälitaulu 	 17 	0  
Vt  6, turvavälitaulu 	 0 	4  

Koska sadetunneilta ei pystytty ennen-jälkeen tutkimusta tekemään, päädyttiin 
kaikkien sadetuntien karsimiseen aineistoista. Jäljempänä esitettävien tulosten 
taustalla ovat siis aina poutasäällä kerätyt liikennetiedot.  

5.2  Nopeudennäyttötaulun  vaikutukset  lilkennevirtaan 

 5.2.1  Uikenteen  nopeudet  

Lastustenmäen koepisteessä  Vt  3:lla (Lastu)  sekä  sen  vertailupisteessä 
Valkeakoskella  (LAM 402)  saatiin Helsingin suuntaan ajavan liikenteen 
nopeuksille seuraavat tunnusluvut: 

Keskinopeus  km/h Keskihajonta  km/h Havaintomäärä kpl 
Lastu 	LAM 402 Lastu  LAM 402 Lastu  LAM 402  

Ennen  94,0 	93,4 9,9 10,2 41202 36353  
Jälkeen  91,6 	92,5 9,2 9,9 60797 57617  
Muutos -  2,4 	 -  0,9 -  0,7 -  0,3  

Niiden 	%-osuus aineistosta, jotka ovat 	ajaneet vähintään 
100km/h 	110 km/h 120 km/h 130 km/h 

Lastu 	LAM 402 	Lastu LAM 402 	Lastu LAM 402 	Lastu LAM 402  

Ennen  30,5 	27,7 	5,2 5,8 0,7 1,0 0,1 0,2  
Jälkeen  18,7 	24,4 	2,2 4,6 0,3 0,8 0,1 0,2  
Muutos -  11,8 	 -  3,3 	 -  3,0 -  1,2 0,4 -  0,2 0,0 0,0  

Pisteen  402 nopeustietojen  vertailu vuosien  1993  ja  -94  kesken osoitti, että 
yllä esitetyt tiedot eivät poikenneet edellisvuotisista. Vuonna  1993  tehty 
tutkimus Osoitti lisäksi, että nopeudennäyttötaulu vaikuttaa liikenteen 
nopeuksiin  vain pistekohtaisesti.  Tällä perusteella voitiin otaksua, että  tun-
nuslukujen alenemat  siirryttäessä ennen-jaksolta jälkeen-jaksolle eivät 
pisteessä  402  johdu nopeudennäyttötaulun pystyttämisestä, vaan kuuluvat  nor- 
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maaliin kausivaihteluun. Sama nopeuksien kausivaihteluilmiö selittää myös 
osan niistä tunnuslukujen muutoksista, jotka havaittiin Lastustenmäen koe- 
pisteessä. 

Kausiva ihtelun  vaikutukset koepisteessa oletettiin samansuuruisiksi kuin 
vertailupisteessä. Vähentämällä nämä osuudet koepisteen tunnusluvuista 
saatiin seuraavat tulokset kuvaamaan nopeudennäyttötaulun vaikutuksia: 

Keskinop. Keskihaj. 	Niiden %-osuus, jotka ajoivat vähintään  
km/h 	km/h 	100 km/h 110 km/h 120 km/h 130 km/h  

Muutos 	-  1,5 	-  0,4 	-  8,5 	-  1,9 	-  0,2 	-  0,1  

Nopeudennäyttötaulu  alensi taulun kohdalla liikenteen nopeuksia. Kaikkien 
autojen keskinopeus laski  1,5 km/h  ja  nopeuksien keskihajonta  0,4 km/h.  Vai-
kutus  on  samansuuntainen, kuin mitä  on  aikaisemmin havaittu Landen 
moottoriliikennetiellä elokuussa  1993,  mutta selvästi pienempi. Tämä saat-
taa johtua tutkimuskohteiden erilaisuudesta, mutta  on  luultavaa, että näyt-
tötaulujen yleistyminen kuluneen vuoden aikana  on totuttanut  autoilijat uusiin 
laitteisiin, jolloin niiden vaikutukset liikenteeseen ovat myös vähentyneet.  

5.2.2 Aikavälit  

Koska Lastustenmäessä kerättiin liikenteestä ajoneuvokohtaiset tiedot, voitiin 
myös aikavälijakaumat ottaa tarkasteltavaksi. Vertailupisteestä LAIVI  402  ei 
voitu ajoneuvokohtaisia tietoja saada, joten jakaumatietojen muutoksissa ei 
ollut mandollista erottaa kausivaihtelun  ja  nopeudennäyttötaulun  vaikutuksia 
toisistaan. 

Kuvassa  4 on  esitetty aikavälijakaumat Lastustenmäessä  Vt  3:lla  ennen  ja 
 jälkeen nopeudennäyttötaulun asettamisen.  

H  
In  

liii VII!iIuhIIIf  
IIIIIPiiIii!ii!. 

AIIBuIIIIIII 
! '- 

111101  
JnurIu.nuuunnuuh'!uuuIIflIuMhIIII 

II!IIIiIIIINOhi  

2  

. 	1.8 
di 

1.6 
x 1.4 

1.2 
El 

 aj  0.8 

9 0.2 
0  

O(N 	 (NC'4(D 	 'CD 	C'J 	(O 
0 0 0 0 	— '- .- 	(N (N (N (N 	() () ()  C)  

Aikaväliluokan  alaraja  sek.  

Kuva  4:  Aikavälien  (alle  5  sek)  jakaumat  vi  3:lla 
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Jakaumien  tunnusluvut ovat seuraavat: 

ennen jälkeen 
Aineiston havaintojen 	lukumäärä:  36872 56757  

keskiarvo:  10,94  sek.  11,95  sek.  
hajonta  12,26  sek.  12,71  sek.  
alakvartiili:  2,06  sek.  2,57  sek.  
mediaani:  6,01  sek.  6,97  sek.  
yläkvartiili:  15,29  sek.  16,82  sek.  
vinous: 1,6890 1,5762  

alle  1  sek.  aikavälien  osuus:  8,33 % 4,42 % 

Tuloksista voidaan nähdä, että jakauma  loiveni  selvästi erityisesti lyhyiden 
 aikavälien  kohdalla. Ennen taulun asettamista oli jakauman yleisin aikaväli- 

luokka  1,10  -  1,19  sekuntia  (1,9 %  aineistosta), kun  se nopeudennäyttötaulun 
 toimiessa jakautui tasaisemmin alueelle  1,20  -  1,89  sekuntia (yhteensä  9,9 % 
 aineistosta).  Aikavälit pitenivät  myös jakauman  mediaanin, kvartiilien  sekä 

keskiarvon kohdalla. 

Hyvin lyhyiden  aikavälien  (alle  1  sek.)  osuus aineistosta väheni selvästi.  

5.3  Turvaväl itaul u'en  vaikutukset lii kennevirtaan  

5.3.1  Liikenteen nopeudet 

Nummella  vt  1:llä turvavälitaulu  vaikutti liikenteen  nopeuksiin  seuraavalla 
tavalla: 

Keski- Keski- 	Havainto- %-osuus aineistosta 
nopeus hajonta 	määrä  ^80 ^90 ^ 100 ^ 110  

Ennen 	83,8 9,0 	27090 73,0 21,1 4,0 0,8  
Jälkeen 	83,0 9,9 	8836 68,0 21,2 4,8 0,8  
Muutos 	 -  0,8 +  0,9 -  5,0 +  0,1 +  0,8 0,0 

Turvavälitaulun  vaikutus  nopeuksiin  oli  varsin  vähäinen. Keskinopeus oli 
jälkeen -tilanteessa  0,8 km/h  alhaisempi kuin ennen  turvavälitaulun  pystyt-
tämistä.  

80 km/h rajoituksen  alaisessa pisteessä nopeudet keskittyvät voimakkaasti 
 rajoitusarvon  tuntumaan. Tästä seuraa, että pienikin muutos  keskinopeudessa 

 vaikuttaa voimakkaasti  nopeusrajoituksen ylitysprosenttiin. Korkeampien 
nopeustasoj  en ylitysprosentteihin  eivät pienet  keskinopeuden  muutokset 
kuitenkaan enää välttämättä vaikuta. Tämä ilmiö näkyy selvästi  Vt  1:1111,  missä 

 turvavälitaulun  asettaminen alensi vähintään  80 km/h  tunnissa  ajaneiden 
 osuutta noin  5 %,  mutta vaikutusta ei enää  korkeammilla nopeustasoilla 
 näkynyt.  
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Koskenkylässä  Vt  6:llä turvavälitaulu  vaikutti liikenteen nopeuksiin seuraa-
valla tavalla: 

Keski- Keski- 	Havainto- %-  osuus aineistosta 
nopeus hajonta 	määrä ^ 100 ^ 110 ^120 ^ 130  

Ennen 	94,8 9,8 	12147 32,5 6,2 0,9 0,1  
Jälkeen 	93,2 10,3 	23108 28,5 5,2 0,7 0,1  
Muutos 	 -  1,6 +  0,5 -  4,0 -  1,0 -  0,2 0,0 

Turvavälitaulun  vaikutus liikenteen keskimääräisiin nopeuksiin oli  vt  6:lla 
 samaa suuruusluokkaa kuin Lastustenmäessä  Vt  3:lla:  kaikkien autojen 

keskinopeus aleni  1,6 km/h. 

5.3.2  Aikavälit  

Kuvassa  5 on  esitetty aikavälijakaumat ennen  ja  jälkeen turvavälitaulun 
asettamisen  Vt  1:1111  Nummella  ja  kuvassa  6  vastaavat jakaumat  Vt  6:lla 
Koskenkylässä.  

I  
I I  I!I 

•::  ii 
I 

• 
IIIIIIIl!!!S!!  
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II 111111  

IllII!NIIIlIIIIIlIHIliIii!!!!!!!!iP!iHI 
l!!1iIi;iiiIIt1iiiiIIIIIHhlHIiiiIiiillIHfl  

0 0 0 0 	 (N (N (N (N 	C) C)  ()  C) 	 ' 	 ' 	 ' 

Aikaväliluokan  alaraja  sek. 

Kuva  5. Aikavälien  (alle  5  sek) jakaumat  Vt  1:llä 
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El 
F 

a, 0.8 

9 0.2 
fl 

0 0 0 0 	F 	 (N (N (N (N 	C) c)  «)  c) 	 ' . 
Aikaväliluokan  alaraja  sek. 

Kuva  6: Aikavälien  (alle  5  sek) jakaumat  Vt  6:lla 
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Kuvista nähdään, että taulun vaikutukset eri pisteissä ovat  varsin  erilaiset.  

Kun tarkastellaan jakaumien tunnuslukuja kummassakin pisteessä rinnakkain 
ennen  ja  jälkeen turvavälitaulun asettamisen saadaan seuraava taulukko: 

Valtatie  1  ennen jälkeen 

Aineiston havaintojen lukumäärä:  24210 8791  
keskiarvo:  9,59  sek.  11,72  sek.  
hajonta:  11,45  sek.  12,35  sek.  
alakvartiili:  1,68  sek.  2,41  sek.  
mediaani:  4,65  sek.  6,98  sek.  
yläkvartiili:  13,11  sek.  16,81  sek.  
vinous: 1,8663 1,5559  

alle  1  sek.  aikavälien  osuus:  9,72  %  3,67  %  

Valtatie  6  ennen jälkeen 

Aineiston havaintojen lukumäärä:  10710 20539  
keskiarvo:  14,16  sek.  12,96  sek.  
hajonta:  14,57  sek.  14,20  sek.  
alakvartiili:  2,71  sek.  2,38  sek.  
mediaani:  8,49  sek.  6,82  sek.  
yläkvartiili:  21,38  sek.  18,81  sek.  
vinous: 1,2709 1,4304  

alle  1  sek.  aikavälien  osuus:  5,97  %  3,87  %  

Kuvista  5  ja  6  sekä yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, että ennen taulun 
asettamista pisteiden aikavälijakaumat poikkesivat selvästi toisistaan. Kun  Vt 

 1:llä  25 %  koko  liikenteestä ajoi enintään  1,68  sekunnin aikavälillä edel-
läajavasta, oli  Vt  6:lla  vastaava aikaväli  2,71  sekuntia. Myös  koko  aikavälija-
kauma  oli  Vt  6:lla tasaisempi  ja  aikavälit  olivat kauttaaltaan pitempiä kuin  Vt 

 1:llä.  

Syyt jakaumien eroavaisuuksiin löytyvät tien geometriasta  ja  mandollisuu-
desta ohittaa.  Vt  6:lla  oli turvavälinäytön jälkeen DSL  1  -pisteen kohdalla  (se 
piste,  josta kaikki liikennetiedot mitattiin) hyvä näkyvyys, edessä oleva 
tieosuus suora  ja  ohittaminen sallittu.  Vt  1:llä  oli vastaavassa kohdassa ohit-
tammen kielletty  ja  näkyvyys rajoitettu edessä olevan kaarteen takia. 

Tarkasteltaessa aikavälijakaumia  ja  niiden tunnuslukuja turvavälitaulun ol-
lessa toiminnassa voidaan taulukosta sekä kuvista  5  ja  6  nähdä, että ne ovat 
hyvin samanlaiset riippumatta siitä, minkälainen tilanne oli ennen näyttötaulun 
asettamista. 
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Verrattaessa tunnuslukuj  en  muutoksia kummassakin pisteessä ennen/jäi - 
 keen  -tilanteissa saadaan seuraavat vertailuluvut: 

muutos ennen/jälkeen 
vtl 	 vt6 

keskiarvo: +  2,13 -  1,20  
hajonta: +  0,90 -  0,37 
alakvartiili: +  0,73 -  0,33 
mediaani: +  2,33 -  1,67 
yläkvartiili: +  3,70 -  2,57 
vinous: -  0,3104 +  0,1595  
alle  1  sek.  aikavälien  osuus: -  6,05  -  2,10 

On  mielenkiintoista havaita, että  Vt  1:liä  kaikki jakauman tunnusluvut 
muuttuivat turvavälitaulun vaikutuksesta liikenneturvall isuuden kannalta 
parempaan suuntaan: jakauma tasoittui  ja  aikavälit pitenivät  kautta  koko 

 aineiston.  

Vt  6:lla turvavälitaulu  pienensi lyhyimpien,  alle  1  sekunnin aikavälien osuutta 
aineistosta. Muut tunnusluvut näyttäisivät ylläolevan taulukon perusteella 
muuttuneen epäsuotuisaan suuntaan, mutta kuten edellä  on  todettu, aikaväli- 
jakauma oli  jo  ennen taulun pystyttämistä kyseisessä pisteessä "turvallinen". 
Tämän vuoksi voidaan otaksua, että muiden tunnuslukujen muutokset ovat 
ilmeisesti aivan tavallisia vaihteluja, eikä turvavälitaululla ole niihin osuutta.  

6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kiinteän nopeudennäyttötaulun vaikutus autojen nopeuksiin  on  pieni. 
Muutokset ovat kuitenkin liikenneturvallisuuuden kannalta oikeansuuntaisia. 

 On  luultavaa, että vaikutukset pienenevät ajan kuluessa edelleen. Tätä 
olettamusta tukevat tulokset, joita saatiin vuonna  1993  vt  8:lta  Porin 
pohjoispuolella sijaitsevasta  LAM-pisteestä nro  207: nayttötaululla  ei ollut 
pitkällä aikavälillä vaikutuksia nopeustasoihin. Kyseisessä pisteessä  on  kiinteä 
nopeudennäyttötaulu  80 km/h rajoituksen  alaisessa tienkohdassa. 

Nopeudennäyttötaulu  vaikutti aikaväleihin pidentämällä niitä jonkin verran 
kautta  koko  aineiston. Lisäksi aikavälien jakauma tasoittui. Aikavälien 
muutosten pysyvyydestä ei saatu tietoa. 

Tutkimustulokset osoittivat, että nopeudennäyttötaululla ei ollut mitään 
kielteisiä vaikutuksia liikenteeseen. Mikäli taulu vaikuttaa aikaväleihin 
pysyvästi nyt nähdyllä tavalla, voidaan  sen  vaikutuksia pitää myönteisinä 
vaikka  se  ei nopeuksia muuttaisikaan. 
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Turvavälitaulun  vaikutukset liikenteeseen ovat pelkästään myönteiset, kun-
han taulun käyttöpaikka valitaan oikein. Sellaisessa tienkohdassa, jossa 
autojen  on  pakko ajaa jonossa,  on  taulun käytöllä saatavissa selvä hyöty 
aikavälien pidetessä  ja  niiden jakauman tasoittuessa. 
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