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Tiivistelmä  

Liikenteen optimaalisella nopeudella tarkoitetaan nopeustasoa, jolla yhteis-
kunnalliset kustannukset ovat minimissään. Perinteisesti laskelmat ovat olleet 
liikennetaloudellisia, jolloin mukaan  on  yleensä laskettu ajoneuvo-, aika-, 
onnettomuus- sekä melu-  ja päästökustannukset.  Tulisiko yhteiskuntatalou-
dellisessa tarkastelussa ottaa mukaan vielä joitain muita kustannuseriä? 
Kuinka eri kustannuseriä painotetaan keskenään? Onko laskennalliselle 
optiminopeudelle käyttöä nopeusrajoituksista päätettäessä? Näitä asioita  on 

 pohdittu tässä selvityksessä. 

Eri näkökulmista katsottuna optimaalinen nopeus voi näyttää hyvin erilaiselta, 
koska tienkäyttäjäryhmät painottavat nopeuden osatekijöitä eri tavoin. Taval-
laan  on  siis olemassa useita optiminopeuksia näkökulmasta riippuen. Normaa-
lissa poliittisessa päätöksenteossa kukin osapuoli katsoo päätettävää asiaa - 
esim. teiden nopeustasoa - omasta näkökulmastaan  ja  ratkaisuksi tulee 
yleensä vaihtoehto  tai  niiden yhdistelmä, josta osapuolet pääsevät yhteis-
ymmärrykseen. Teoreettisessa optiminopeuslaskelmassa yhteiskunnan kaik-
kien ryhmien kustannuserät  sen  sijaan summataan mandollisimman kattavasti 

 ja  tutkija ottaa kantaa esim. nopeustason erilaisten vaikutusten rahalliseen 
arvoon  ja  niiden keskinälseen painotukseen. Laskelma kätkee sisälleen mer-
kittäviä kannanottoja. Optiminopeuslaskelmissa tulee siksi herkkyystarkasteluin 
arvioida eri tekijöiden muutosten vaikutusta lopputulokseen. 

Nykyisin laskelmissa huomioon otettavien erien lisäksi nopeustasolla  on 
 monenlaisia muita vaikutuksia, jotka lisäksi tulevat esiin hyvin erilaisilla 

aikajänteillä. Esimerkkeinä manittakoon globaalit ympäristövaikutukset sekä 
vaikutukset  mm.  kuljetusten täsmällisyyteen, liikenteen reitinvalintaan, ajo- 
mukavuuteen  ja  "stressiin", tieinvestointien tarpeeseen, maankäytän tavoi-
tettavuuteen sekä yhteiskunnan toimintojen verkostoitumiseen. Kaikkien vai-
kutusten rahassa arvostaminen  ja yhteismitallistaminen  on  vaikeaa ellei mah-
dotonta. Useimpien tekijöiden vaikutukset optiminopeuteen kyetään kuitenkin 
arvioimaan riittävällä tarkkuudella. 

Uusien kustannuserien huomioonotto näyttäisi muuttavan  vain  vähän perintei-
sen liikennetaloudellisen optiminopeuslaskelman tuloksia. Toisaalta 
optiminopeuskäyrät ovat niin loivia, että "virhemarginaalin" aluee'le  jää  hyvin 
laaja nopeusrajoitusalue. Tiejakson laskennallinen optiminopeus saattaa myös 
tien pituussuunnassa vaihtua tiuhempaan kuin nopeusrajoitusta  on  muista 
syistä järkevää muuttaa. Optiminopeus  on  myös ajankohdan,  kelin ja  jopa 
tienkäyttäjän funktio. Selvityksen perusteella näyttää siltä, ettei yhteiskunta-  tai 
liikennetaloudellinen  laskelma nykyisellään anna riittävää pohjaa liikenteen 
nopeustason määrittämiselle. 



Abstract 

Optimal speed of road traffic is the speed level which minimizes the social costs 
of transportation. Conventionally such calculations have been based on 
transport economical components (operating costs, value of time, accident 
costs and environmental costs including pollution and noise). This report has 
studied if more components are needed in the calculations and how they 
should be weighted. Can such calculation be used when choosing speed limits 
and levels? 

Optimal speed depends on the point of view. Different road users have their 
own valuations. When policy decisions (in this case level of speed limit) are 
made, each party has its own optimum, and the final decision is often a 
compromise. ln a theoretical calculation all possible cost components are 
summarized, and the expert has to decide their relative values (prices or 
shadow prices). That is why the result contains hidden weights. Therefore 
calculations should be performed with optional values to reveal their sensitivity 
to changes (for example accident costs). 

Effects which are not used in typical calculations are either difficult to quantify 
or not objectively evaluated monetarily. Their time scale and spatial reach can 
also be obscure. Global environmental effects, predictability of transport times, 
route choice, comfort and stress, infrastructure investments, accessibility and 
networking are typical 'difficult' components to be considered. Though strict 
scientific accuracy can not always be reached, the effects may often be 
calculated well enough with subjective judgement. 

The 'new' components do not seem to change the results of the calculations 
very much. Even though, cost curves are quite gently sloping, and the minimum 
point is not always very exact. The conventional analysis is also sensitive to the 
prices of its components. As the characteristics of the road can vary often, an 
analysis for optimal speed limit has to be based on longer sections. Optimal 
speed depends also on time, weather and even single driver. Overall, a 
transport economic calculation, as it is nowadays understood, is not an 
adequate basis for defining speed level. 



Alkusanat 

Tiellikenteen  oikeaa nopeustasoa voidaan etsiä summaamalla liikenteen 
kustannukset eri nopeuksilla, jolloin "optimaalinen" nopeus löytyy kustannus-
ten summakäyrän  minimin  kohdalta. Laskelmaa voidaan kutsua joko liikenne- 
taloudelliseksi  tai yhteiskuntataloudelliseksi  sen  mukaan, kuinka kattavasti 
nopeuden yhteiskunnalliset vaikutukset  on  otettu mukaan. Tämän selvityksen 
perusteella yhteiskunta-  tai liikennetaloudellinen  laskelma ei ainakaan yksi-
nään anna riittävää pohjaa liikenteen toivottavan nopeustason määrittä-
miselle. 

Selvityksen ovat tehneetJukka  Räsänen, Armi Vilkman-Vartiaja MattiKeränen 
Viatek-Yhtiöt Oy:stä. 

Helsingissä joulukuussa  1995  

Juha Parantainen 
Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelma 
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Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista? 

JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Optiminopeus  voidaan määritellä liikennevirran nopeustasoksi, jolla yhteis-
kunnalliset kustannukset ovat minimissään. Perinteisesti tarkastelu  on  tehty 
suppeahkona liikennetaloudellisena laskelmana (mukana ajoneuvo-, aika-  ja 
onnettomuuskustannukset,  sekä uusimpana komponenttina päästökustannuk

-set). Muuttuisiko optiminopeuslaskelman  tulos, jos  mukaan otettaisiin uusia 
kustannuseriä? 

Eri näkökulmista katsottuna optimaalinen nopeus voi näyttää hyvin erilaiselta, 
koska tienkäyttäjäryhmät painottavat nopeuden osatekijöitä eri tavoin. Taval-
laan  on  siis olemassa useita optiminopeuksia näkökulmasta riippuen. Normaa-
lissa poliittisessa päätöksenteossa kukin osapuoli katsoo päätettävää asiaa - 
esim. teiden nopeustasoa - omasta näkökulmastaan  ja  ratkaisuksi tulee 
yleensä vaihtoehto  tai  niiden yhdistelmä, josta osapuolet pääsevät yhteis-
ymmärrykseen. Teoreettisessa optiminopeuslaskelmassa yhteiskunnan kaik-
kien ryhmien kustannuserät  sen  sijaan summataan mandollisimman kattavasti 

 ja  tutkija ottaa kantaa esimerkiksi nopeustason erilaisten vaikutusten rahalli-
seen arvoon  ja  niiden keskinäiseen painotukseen. Laskelma kätkee sisälleen 
merkittäviä kannanottoja. Optiminopeuslaskelmissa tulee siksi herkkyystar-
kasteluin arvioida eri tekijöiden muutosten vaikutusta lopputulokseen. 

Seuraavissa luvuissa  on  tarkasteltu kuljettajien ajokäytttäytymiseen vaikutta-
via tekijöitä, nopeustason vaikutuksia liikenteeseen  ja  muuhun yhteiskuntaan 
sekä nopeuksien säätelykeinoja. Kysymystä  on  tarkasteltu vaikutusten  ja 
liikennekäyttäytymisen  osalta kirjallisuustutkimuksena. Optiminopeuden laske-
mista  on  kokeiltu antamalla nykyisin yleisesti tarkastelluille osatekijöille erilaisia 
arvoja  ja  ottamalla kokeeksi mukaan uusia muuttujia, joille  on  annettu harkinnan-
varaisia kustannusarvoja. 

Tieteellisen tarkkuuden sijasta tällä tekstillä  on  haluttu herättää ajatuksia, 
kärjistää vastakkainasetteluja  ja  antaa sysäys liikenteen nopeuksiin liittyvälle 

 u udel leenaj atte I u Ile. 

2  LIIKENTEEN YHTEISKUNTATALOUDELLINEN 
 OPTIMINOPEUS  

2.1  Yleistä 

Yhteiskunta taloudellinen  optiminopeus  määriteltiin johdannossa nopeustasoksi, 
jolla liikenteen haitat (liikenteen omat kustannukset  ja  ulkopuolisille aiheutetut 
häiriöt) ovat pienimmillään.  Sen  lisäksi pohdimme jatkossa myös  kuijettajan 
kokemaa  subjektiivista  optiminopeutta  sekä miten tämä riippuu liikenne- 
ympäristöstä  ja  esimerkiksi nopeusrajoituksista. 

Ajonopeudet  ovat vuosien mittaan nousseet.  80 km/h  ja  sitä alemmilla nopeus-
rajoitusalueilla henkilöautojen keskimääräiset ajonopeudet ylittävät hieman 
nopeusrajoitustason.  100 km/h-  ja  120 km/h -alueilla keskinopeudet jäävät  alle 
nopeusrajoitustason.  Raskaan liikenteen keskinopeudet eivät poikkea hyvissä 

 tie-  ja liikenneoloissa  merkittävästi henkilöautojen nopeuksista  80 km/h  ja  sitä 
alemmilla rajoituksilla. 
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2.2 Optiminopeus -  nopeusrajoitus  - ajonopeudet 

Nopeuteen  liittyviä käsitteitä löytyy liikennetekniikasta runsaasti. Ammattilai-
setkin tuntuvat usein sekoittavan eri käsitteet. Liikennetekniikan sanastosta 
(Nokela - Lyly - Aho) löytyi pikaisella silmäyksellä  27 nopeuteen  liittyvää viitettä. 
Kun mukaan otetaan fysiikan suureet  tai abstraktimmat  tulkinnat siirrytään 
helposti  filosofian ja  semantiikan puolelle. Yritämme rajoittaa tarkastelumme 
liikenne-  ja tietekniikkaan. 

Optiminopeudesta  puhuttaessa tärkeimpiä käsitteitä ovat nopeusrajoitukset  ja 
 -suositukset sekä ajo-, keski-, tilanne-, matka-  ja pistenopeudet. Käytettävällä 

nopeuskäsitteellä  on  tässä yhteydessä merkitystä, koska nopeuden erilaisia 
vaikutuksia arvioitaessa nopeutta usein mitataan eri tavoin. 

Nopeusrajoitus  on  yksi keino, jolla ajonopeuksia voidaan muuttaa kohti pollittis-
rationaalisesti määritettyä optiminopeustasoa. Autoilijan oikeaksi kokema 
nopeustaso (tieympäristön ohjaamana  ja  omien kykyjensä ym. henkilökoh-
taisten ominaisuuksiensa mukaan valittuna)  ja  nopeusrajoitus eivät saisi olla 
ristiriidassa. Muuten autoilijat eivät koe rajoituksia mielekkäiksi. 

Eri tutkimuksissa nopeusrajoitusten  ja ajonopeuksien  yhteydestä  on  tehty  mm. 
 seuraavia havaintoja  /1/, /7/, /8/: 

- 	Yli puolet autoilijoista ylittää  60 km/h-  ja  80 km/h-nopeusrajoituksen 

- 	Viidennes autoilijoista ylittää  100 km/h-nopeusrajoituksen 

- 	Moottoriteillä  noin  15 %  autoilijoista ajaa ylinopeutta  120 km/h -rajoitus- 
alueella 

- 	Nopeuksien keskihajonta  on  noin  10 %  eli  100 km/h-rajoitusalueella noin  
lo km/h 

- 	Raskaan liikenteen nopeuksien hajonta  on  pienempää kuin henkilöau- 
tojen 

- 	Henkilöautojen  ja  raskaan liikenteen keskinopeuksissa  on  noin  9 km/h  
ero  100 km/h -rajoitusalueella 

Rajoituksilla  60 km/h  ja  80 km/h  henkilö-, kuorma-  ja  linja-autojen 
nopeudet eivät merkittävästi poikkea toisistaan, mutta ylämäissä voi 
kuitenkin syntyä ohitustarpeita raskaiden ajoneuvojen suuremman 
hidastuvuuden vuoksi 

- 	Luminen keli laskee keskinopeutta noin  4 km/h  

Nopeusrajoitusten alentaminen talveksi  100 km/h:sta 80 km/h:iin  alensi 
tutkimuksessa keskinopeutta  vain  vajaat  4 km/h.  Pohjois-  ja Sisä-
Suomessa sekä Kuopion alueella nopeudet alenivat huonoilla keleillä 
enemmän kuin vastaavilla keleillä länsirannikolla  ja  pääkaupunkiseudulla. 

Erilaisten talvikelien vaikutus ajokäyttäytymiseen  on  yleensä vähäinen 
lumista keliä lukuunottamatta. Pitävään keliin verrattuna nopeudet  alen-
tuivat  melko pitävällä kelillä  0-3 km/h,  melko liukkaalla  3-6 km/h  ja 

 liukkaalla  4-7 km/h 
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Talvikuukausien  loka-maaliskuun aikana kuukausien keskinopeudet 
olivat ympärivuotisilla  100 km/h -rajoitusalueilla 3-7 km/h  alhaisemmat  ja 
talvinopeusrajoitusaluellla  4-10 km/h aihaisemmat  kuin toukokuussa 

 1993. 

Käytettyihin ajonopeuksiin  vaikuttavat myös  mm.  valaistus, liikenteen koostu-
mus, tarkkailupisteen sijainti taajamaan nähden, työmatkaliikenteen määrä  ja 
liikennemäärien  vaihtelut.  

2.3 Nopeustason  vaikutuksia  

2.3.1  Nopeuden vaikutukset  ja  mittaluvut 

Ajonopeus  on  eräs liikkumisen sisäinen tekijä, joka vaikuttaa liikennevirtaan, 
liikenneväylän ympäristöön  ja  laajasti ottaen  koko  yhteiskuntaan (ulkoiset 
vaikutukset). Seuraavassa  on  lyhyesti luettetoitu näitä vaikutuksia, lähtien 
yksittäiselle tienosalle  tai väylälle laskettavista  vaikutuksista päätyen  koko 
kansantalouteen kohdistuviin  vaikutuksiin. Kullekin vaikutukselle  on haarukoitu 
optimia  ja  etsitty sopiva mittaussuure. 

Perinteinen näkökulma (muutetaan vaikutukset kustannuksiksi):  

Aikakustannukset Korkea nopeustaso  on  tavoite. Haitat ovat 
kääntäen verrannollisia nopeuteen. Kaikille 
tienkäyttäjille  on määrättävissä  ajan arvo.  Osa-
optimi  on  mandollisimman korkea nopeus. 
Mittaluku  on matkanopeus  ja  kunkin  matkan 

 tarkoituksen  ja  yksilön ajan arvo. 

Ajoneuvokustannukset 

Onnettomuuskustannukset  

Ajoneuvokustann ukset  lasketaan matkano-
peudesta, joka sisältää pysähdykset, kiihdy-
tykset ym. Ajonopeus  ja matkanopeus  sekoi-
tetaan usein. Sujuvuuden merkitys ajoneuvo- 
kustannuksiin  on  suuri. Osaoptimi riippuu  mm. 

 muusta liikenteestä, tieolosuhteista  ja  säästä, 
asettunee  50 - 80 km/h haarukkaan.  Mitta- 
luvut ovat polttoalneenkulutus  ja  ajoneuvojen 
kulu  mine n.  

Nopeus tappaa -ajattelu. Taajamaliikenne  ja 
maaseutuliikenne  toimivat eri säännöillä, sa-
mat arviointimallit eivät päde. Moottoriteille  ja 
taajamateille  on  haettava erilaiset turvallisuus- 
ratkaisut. Onnettomuuksien arvottaminen voi-
daan nähdä ongelmallisena. Osaoptiminop-
eus voi olla jossain ympäristössä  20 km/h, 

 mutta tuskin missään jatkuvasti  100 km/h. 
 Nopeuden noustessa onnettomuudet lisään-

tyvät  ja vakavoituvat Mittalukuja  ovat ajo- 
nopeus  ja onnettomuusaste. 
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Ympäristökustannukset  (lasketaan myös usein markkoina): 

Päästökustan  nu kset 

Meluhaittakustannukset 

Kuljetusten täsmällisyys 

Voimakas riippuvuus ajonopeudesta, mutta 
myös sujuvuus  ja häiriötön liikennevirta  vai-
kuttavat päästöihin voimakkaasti. Arvottami-
nen voidaan tehdä eri kriteereillä. Osaoptimi 
löytyy samoista nopeustasoista kuin ajoneuvo- 
kustannuksilla. Mittalukuina sekä keskinopeus 
että nopeusvaihtelut vaikuttavat tuloksiin. 

Melupäästöt  kasvavat nopeustason nous-
tessa, mutta mallit eivät kuvaa hyvin pysäh

-dysten,  jyrkkien nousujen tms. vaikutusta al-
haisilla nopeustasoilla. Arvottaminen  on  tehty 
melun häiriöksi kokevien määrän kautta. Melu- 
esteet  ja  ympäröivä maankäyttö vaikuttavat 
arviointiin, mutta osaoptimi lienee  alle  80 km! 
h. Melukustannukset  lasketaan keskinopeu

-den  avulla. 

Kuljetusaika ajoneuvossa  on  harvoin merkittä-
vin tekijä tavaraliikenteen logistisessa ketjus-
sa. Luultavasti siksi tavaran matka-ajalle ei 
ole yleensä yritetty laskea arvoa liikennetalou-
dellisissa selvityksissä. Osaoptimi  jää epä-
määräiseksi,  mutta kuitenkin luokkaa 'kor-
kea'.  Sen  sijaan henkilölogistiikassa, kuten 
joukkoliikenteessä, matka-ajalla  on  suuri mer-
kitys. Kuljetusyritykselle vaikutus voi kohdis-
tua myös varasto-, kalusto-  ja työvoimatar-
peeseen ja  siten yrityksen talouteen. Kuljetus- 
aikaa sekä henkilö- että tavaralogistiikassa 
mitataan keskimatkanopeudella. 

Tavaran saapuminen perille aikataulun mu-
kaan  ja  varmuus  ja  ehjänä  on  yleensä kulje-
tuksen nopeutta tärkeämpi tekijä tavaraliiken-
teessä. Henkilökuljetuksissa aikataulussa py-
syminen  on  myös erittäin tärkeää. Korkea 
nopeustaso  ja häiriöttömyys  esiintyvät usein 
samoissa oloissa. Kuljetuksen laatua  on  vai-
kea arvottaa, ei vaikuta nopeusoptimiin. Mitat-
tavissa matkanopeuksien hajonnan avulla. 

Logistiikkavaikutukset: 

Kuljetusaika  
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Tien  pito:  

Tieinvestoinnit  Jos tiehankkeen  merkittävin peruste  on  aika- 
säästä,  on  investointi aikakustannusoptimia 
tavoitteleva. Mittaussuureena  on  matka- 
nopeus.  Jos  haetaan väylälle maksimivälitys-
kykyä  ja  kapasiteetin optimaalista hyödyntä-
mistä, optiminopeus  on 60 - 70 km/h. 

Kunnossapitokustannukset 
	

Väylän korkean nopeustason ylläpitäminen 
edellyttää korkealuokkaista kunnossapitoa, 
joka  on  kallista  ja  vaatii enemmän kalustoa. 
Mittaluku  on ajonopeus.  

Muita  nopeuteen lIIttyviä  vaikutuksia:  

Reitinvalinta  

Ajomukavuus 

Eri reithvaihtoehtojen välillä tehdään valinta 
usein matka-ajan mukaan. Liikenne-ennuste-
ohjelmistot optimoivat liikenteen sijoittumista 
tieverkol  la  etsimällä kuormitusti lannetta, jos-
sa  koko  verkko  ja  kaikki matkat ovat tasa- 
arvoisessa asemassa. Osaoptimi  on  jokaiselle 

 matkalle  mandollisimman korkea matkano-
peus. 

Monet  autoilijat kokevat nopeasti ajarnisen 
miellyttäväksi,  ja  lisäksi korkea nopeus liittyy 
usein muutenkin sujuvaan (tasaiseen  ja  ho-
mogeeniseen) liikennevirtaan.  Asiaa  on  yri-
tetty arvottaakin (Ruotsi). Osaoptimi korkea, 
yli 80km/h, mittarina sekä ajonopeus, nopeus- 
erot että nopeushajonta. 

Nopeusvaihtelut 
	

Tarkoittaa sekä liikennevirran  (ja  yksittäisten 
ajoneuvojen) nopeusvaihteluita, eri ajoneuvo-
jen välisiä nopeuseroja (nopeushajonta) että 
tieosuuksien välisiä tasoeroja. 
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Verkostoituminen 

Aluetalous 

Ympäristöhaitat  

Maankäytön tavoitettavuuden edellytys  on  ole-
massaoleva yhteys  ja  yhteyden palvelevuutta 
mitataan usein matka-ajalla  tai matkanopeu-
della.  Tämä koskee myös joukkoliikenteen 
palvelutason arvioimista. Optiminopeus  on 

 'korkea'. 

Taajamien  tai  niiden osien yhteydet toisiinsa 
 ja  muuhun maankäyttöön muodostavat väylä- 

ye rkoston.  Vastaavasti esimerkiksi yritykset 
voivat tarvita verkostoitumista  ja  yhteyksiä 
toisiinsa  ja  ulkomaille. Eri verkostojen väylillä 
sujuva liikkuminen  on  tärkeää. Matkanopeus 

 on  myös verkoston osien tavoitettavuuden 
mittari. 

Tehokas liikennejärjestelmä parantaa alueen 
saavutettavuutta, alentaa kuljetuskustannuk-
sia, houkuttelee taloudellista toimintaa  ja  asuk-
kaita (jakaumavaikutus). Toisaalta kun matka- 
nopeudet yhteysväylillä kasvavat, asutus  ja 

 työpaikat leviävät laajemmalle alueelle, jolloin 
hajaantuminen lisää keskimääräisiä matka- 
kustannuksia, heikentää kaavataloutta  ja  li-
sää  mm.  päästöjä. 

Korkea nopeustaso tieverkolla lisää päästöjä 
 ja  melua sekä väylien estevaikutusta. Haitto-

jen torjuminen (kevyen liikenteen alikulut, 
meluesteet, ajoneuvotekniikan kehittäminen) 
lisää kustannuksia. Suojakaistat vähentävät 
maankäytön tehokkuutta. Suureena ajono-
peus. 

Maankäyttö: 

Tavoitettavuus 

Kansantalous Tehokas liikennejärjestelmä parantaa yhteis-
kunnan toimivuutta, alentaa kuijetuskustan-
nuksia, tehostaa taloudellista toimintaa  ja  asuk-
kaiden viihtyvyyttä. Kansantaloudessa laske-
taan aluetaloudellisten vaikutusten  netto- 
summaa. Mittarina lähinnä matkanopeus. 
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2.3.2Täsmennyksiä  nopeuden vaikutuksiin 

Aika kustannuksissa  intohimoja herättävät muutamat seikat. Kaikkien mielestä 
joidenkin matkaryhmien, esimerkiksi vapaa-ajan  matkojen,  ajan arvo ei kuulu 
mukaan liikennetaloudellisiin laskelmiin. Erittäin pienet aikasäästöt, kuten 
esimerkiksi  15 s/auto,  eivät ole aina merkityksellisiä. Joillekin ryhmille aika  on 

 rahaa: kuljetusyrityksille aikakustannukset ovat konkreettisia paikkakustan-
nuksia  /2/. 

Ajoneuvokustannukset  lienee selkein  osa liikennetaloustarkastelusta.  Laskel-
missa käytetään arvoja, joista  on  jätetty tieliikenteen erityisverot pois. 

Onnettomuuksien määrä tiellä  on  eri selvitysten mukaan riippuvainen liiken-
teen nopeustasosta,  jos  muut olosuhteet pysyvät samoina. Nopeuserot eri 
ajoneuvojen välillä ovat merkittävä onnetttomuusriskin selittäjä. Lisäksi onnet-
tomuuksien vakavuusaste kasvaa nopeuden mukana. Maantieolosuhteissa 
onnettomuusmäärien  on  todettu kasvavan nopeuden toisen potenssin mukaan, 
henkilövahinko-onnettomuuksien nopeuden  kolmannen potenssin  mukaan  ja 

 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrän nopeuden neljännen  potens- 
sin  mukaan  /3/. Olosuhdetekijöiden  vaikutuksen tärkeys suhteessa ajonopeu

-teen  tulee selkeästi esiin korkealuokkaisilla  ja korkeanopeuksisilla  moottori- 
teillä, joilla onnettomuuksien määrä suhteessa liikennesuoritteeseen  jää alhai

-seksi. 

Päästöt ovat luotettavasti arvioitavissa. Niiden paikalliset  ja maailmanlaaj uiset 
 vaikutukset  sen  sijaan ovat vaikeammin laskettavissa. 

Melu  ja sen kohdistuminen  voidaan Tuotettavasti arvioida. Meluhaitan kokemi-
nen  on  kovin  yksilöllistä  ja  eri ympäristöissä haitan luokittelu vaikeutuu entises-
tään. 

Tavaran  kuljetusajalla  on  merkitystä lähinnä pilaantuvan tavaran kuljetuksissa 
 ja varaosatoimituksissa.  Muuten  on  kuljetettava paljon  ja  arvokasta tavaraa, 

ennen kuin korkokustannukset alkavat näkyä laskelmissa. Ruuhkien  ja  mui-
den häiriötilanteiden arvaamattomuus haittaa kuljetusten suunnitteluja  ja 
kuljetusaikojen optimointia, nopeustaso ja nopeushajonta  ovat käytännössä 
kääntäen verrannollisia toisiinsa. Joukkoliikenteessä kalustotarve  ja  palkkakus-
tannukset riippuvat ajoajasta,  ja  siten nopeudesta. 

Kuljetusvarmuus  riippuu  tie-  ja  liikenneolojen lisäksi myös  mm.  kunnossapi-
dosta. Kuljetusliikkeiden, asiakkaiden  ja  kuljettajien näkemys kuljetusvarmuu

-den  vaatimista olosuhteista  ja  tärkeydestä voivat poiketa toisistaan merkit-
tävästi. 

Tieverkon kehittämis-  ja  ylläpitoinvestoinneissa  pyritään kestävän kehityksen 
periaatteiden noudattamiseen, turhia  ja  ylimitoitettuja investointeja pyritään 
välttämään. Suurten hankkeiden tulee olla hyvin perusteltuja. Ylimitoitetuille 
hankkeille  on  tyypillistä myös nopeustason nousu. 

Kunnossapidosta tinkiminen johtaa helposti nopeustason alenemiseen  ja  jopa 
tietoiseen alentamiseen. Esimerkkinä voisi mainita suolaamattomuuskokeilut. 
Vaikutukset onnettomuusmääriin eivät aina ole yksiselitteisiä. Kunnossapidon 
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hoito tieverkon hierarkian mukaan  on  edelleenkin hyvä ratkaisu: vähäliikentei
-sillä ja  vähemmän tärkeillä väylillä tyydytään heikompaan hoitoon  ja  alempiin 

nopeuksiin. 

Tavoitettavuuden  muutokset lasketaan lyhyellä tähtäimellä hankkeen hyödyiksi. 
Pitkällä tähtäimellä  osa  hyödyistä todennäköisesti 'syödään' kokonaistehot-
tomuutena,  jos maankäyttö hajaantuu ja esimerkiski työmatkojen keskipituus 

 kasvaa.  J05  maankäyttöä  voidaan tehostaa vaikutusalueella, päästäneen 
kuitenkin selvästi plussan puolelle. Vaikutuksia arvioitaessa  on  erotettava eri 
vaikutustasot (paikallinen, alueellinen, kansantaloudellinen)  ja  eri aikajänteet 
(välitön, keskipitkä, pitkä). 

Tieympäristön  asukkaille  ja työssäkävijöille  tieliikenteen optiminopeus  on  kuta 
 kuinkin  alin  tasaisen sujuva nopeus. Matala nopeus ehkäisee esimerkiksi 

melu-  ja estevaikutushaittoja.  Erilaisilla teknisillä keinoilla (alikulut, meluesteet) 
hyväksyttävää nopeustasoa voidaan nostaa. Autoilijat mieltävät ajoneuvojen 
nopeudet autoliikenteen sisäisiksi  ja  vain  autoilijoiden väliseksi kysymykseksi, 
unohtaen teiden varren asukkaat  ja  muun maankäytön. 

Ajomukavuuden  käsite  on  vaikeasti arvioitavissa, koska  se  sisältää voimak-
kaasti yksilöllisiä mieltymyksiä.  Sillä  on  kuitenkin vaikutuksensa kuljettajien 
käytökseen  ja  sitä kautta liikenneturvallisuuteen.  Jos  kuljettajan ajomukavuus 
sisältää nopean  ja ohittelevan ajotavan,  onnettomuusriski kasvaa sekä kuljet-
tajalle itselleen että muille. Poikkeavalla nopeudella liikkuvat autot häiritsevät 
liikennevirtaa  ja  'vääriksi' koetut nopeusrajoitukset murentavat järjestelmää. 

Nopeuserotajoneuvojen  välillä lisäävät ohitustarvetta. Konkreettisimmin tämä 
näkyy raskaiden  ja  kevyiden ajoneuvojen välillä, ohitustarpeita syntyy esimer-
kiksi mäkisessä maastossa. Nopeuserojen vaikutukset näkyvät esimerkiksi 
ohitusonnettomuuksien määrissä. 

Nopeusvaihtelut,  ajoneuvojen toistuva hidastaminen (jopa pysähtyminen)  ja 
kiihdyttäminen  esimerkiksi jonotilanteissa lisäävät ajoneuvokustannuksia  ja 

 päästöjä.  

2.4  Optiminopeus  eri tyyppisillä teillä 

Kun puhutaan optiminopeuksista eri tyyppisillä teillä, pyritään etsimään optimi-
nopeustasoa liikenne-  ja  yhteiskuntapoliittisia tarkasteluja varten. Tällöin ei 
voida käyttää  kovin hienojakoista luokittelua.  Tässä luvussa esitetään tielaitok

-sen  'Tieliikenteen ajokustannukset  1 995'  -julkaisun mukaisilla arvoilla  ja  mal-
leilla laskettuja kustannuskäyriä henkilöautoille.  Henkilöauto  on  valittu  esi-
merkkiajoneuvoksilähinnä  siksi, että  sillä nopeuksien vaihtelualue  on  laajin,  ja 

 että  sen  painoarvo liikennevirrassa  on  suuri. Liitteessä  2 on  tehty herkkyystar-
kasteluja keskimääräisen ajoneuvotyyppijakauman mukaisella liikennevirralla. 

Tietyyppeinä  on  käytetty moottoritietä, korkeal uokkaista valtatietä, seudull ista 
(maan)tietä, kokoojatietä, taajaman läpi kulkevaa tietä  ja  pääkatua. Laskelmis-
sa ovat mukana ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja päästökustannukset. 

 Seuraavissa kuvissa esitetään moottoritien, valtatien  ja  pääkadun keskimääräi-
set ajokustannukset (henkilöauto, p1km). Seututielle esitetään vertailun vuoksi 
erikseen kesä-  ja talviajan  kustannukset. Lisää käyrästöjä  on  liitteessä  2. 
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Henkilöauton  ajokustannukset moottoriteillä  

200,0 
180,0 
160,0 
140,0  

- 	120,0  
- 	100,0 

80,0 
60,0  

-  40,0 
20,0 

0,0 
40 50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl  

Kuva  1 	Ajokustannukset  moottoritiellä (henkilöauto, p/km), optiminopeus  
on 100-110 km/h,  käyrä hyvin  lo/va  

Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä  

Kuva  2 	Ajokustannukset  valta tiellä (henkilöauto, p/km), optiminopeus  on 
85-95 km/h  

Henkilöauton  ajokustannukset, seututie,  kesä  

___ - __ 
 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  
aonopeus  [km/h]  

Kuva  3 	Ajokustannukset seututiellä  kesällä (henkilöauto, p/km), opt/mi- 
nopeus  80-95 km/h  
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Henkilöauton  ajokustannukset, seututie,  talvi  

200,0 
180,0 

1 160,0 
 -  140,0 
 -  120,0 
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40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

alonopeus  [km/h]  

Kuva  4 	Ajokustannukset seututiellä  talvella (henkilöauto, p1km), optimi- 
nopeus  80-90 km/h  

Henkilöauton  ajokustannukset kokoojateillä  
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180,0 
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40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  
ajonopeus  [km/h]  

Kuva  5 	Ajokustannukset kokoojatiellä  (henkilöauto, p1km), optiminopeus  
65-80 km/h  

Henkilöauton  ajokustannukset,  taajaman läpi kulkeva  tie 

'0 	 ____ ____ 
- 	150,0  

_  

30 	 40 	 50 	 60 	 70 	 80  
a'onopeus [km/hl  

Kuva  6 	Ajokustannukset  taajaman läpi kulkevalla tiellä (henkilöauto, 
p1km), optiminopeus  55-65 km/h  
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Kuva  7 	Ajokustannukset  pääkadulla (henkilöauto, p1km), optiminopeus  on 40-50 km/h.  Ajoneuvokustannusmallia  on  muokattu, jotta  se  
vastaisi paremmin taajamaliikennettä. 

Näillä lähtöarvoilla laskettuina käyrästöt ovat  varsin loivia,  joten otiminopeus 
eri tapauksissa  on  herkkä eri tekijöiden väliselle painotuksille. Laskennalliset 
optiminopeudet ovat  varsin  lähellä nykyisiä nopeusrajoitus-  ja ajonopeus

-tasoja. Kuvia tarkasteltaessa  on  toki muistettava, että eri tieluokissa teiden  ja 
 liikenteen ominaisuudet vaihtelevat paljon, edellä esitetyt tulokset vataavat 

kunkin tieluokan keskimääräisiä olosuhteita  /12/, /13/. 

2.5 Herkkyysanalyysi  

Kuvissa  8-13 on  tutkittu lähtötietojen muutosten vaikutusta optiminopeus-
käyrään. Kuvassa  8 on  käytetty tielaitoksen ajokustannusjulkaisun mukaista 
työajan  matkojen  ajan arvoa  ja  oletettu  11 %  liikenteestä olevan tällaisia  virka-, 

 liike- tms,  matkoja.  Kuvassa  9 on  käytetty  SP-menetelmällä selvitettyjä ajan 
arvoja  ja  painotettu  matkan tarkoitusjakauma henkilöliikennetutkimuksen  mukai-
seksi (eli vastaamaan ajokustannusjulkaisua). Kuvassa  10  onnettomuuksien 
yksikkökustannukset  on kaksinkertaistettu.  Kuvassa  11  onnettomuuksien 
yksikkökustannukset  on puol itettu,  jolloin ollaan lähellä eurooppalaista keski-
arvoa. 

Kuvassa  12 on  oletettu tien (KVL  5000)  kulkevan halki pientaloalueen (lähim-
mät tontit tiealueen rajalla, kaavan tehokkuus noin  0,2).  Melusta häiriöksi 
kokevien määrä  ja haittakustannus  ovat ajokustannusjulkaisun mukaisia. 
Kuvan  13  tapauksessa  on  laskettu tien 'elinkaarikustannus' rakentamisen  ja 

 muutaman parannuskerran kustannuksista, jotka  on jyvitetty 50  vuoden ajalle, 
kun liikennemäärä kasvaa  40  vuodessa  3000 - 15000  autoon vuorokaudessa. 
Jokaisen parannuskerran  on  oletettu nostavan nopeusrajoitustasoa  20 km/h. 

Kuvissa  8-12 on  esitetty vertailun vuoksi myös perusarvoilla laskettu ajo-
kustannuskäyrä (katkoviiva). 
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Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä  (T-AlK)  

200,0 
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40 50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus 1km/hl  

Kuva  8 	Ajokustannukset  valtatiellä, kun  vain  työajan  matkojen  ajan arvo  
on  otettu huomioon (henkilöauto, p/km). Keskimääräinen ajan arvo 
laskee yli  50  %,  ja optiminopeus  90  km/h:sta  noin  80  km/h:iin.  

Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä  (SP-AIK)  
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Kuva  9 	Ajokustannukset  valtatiellä (henkilöauto, p1km), Itäradat-selvityk- 
sen  (SP-tutkimus) mukainen ajan arvo  on 1,65-kertainen tielaitok

-sen  käyttämään keskiarvoon nähden. Optiminopeus kasvaa  8 
km/h  (lähes  9  %).  

Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä (2*ONK)  
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Kuva  10  Ajokustannukset  valtatiellä (henkilöauto, p1km), onnettomuuskus-
tannuksetkaksinkertaiset (henkilö  va hinko-onnettomuuden kustan-
nus  1 951 000  mk). 
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Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä (ONKJ2) 

___ 
- 	 -  I-- 

Kuva  11  Ajokustannukset  valta tiellä (henkilöauto, p1km), kun onnettomuus- 
kustannukset  on  puolitettu,  jolloin ollaan lähellä eurooppalaista 
keskiarvoa. 

Henkilöauton  ajokustannukset vattateillä  (+melu)  
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Kuva  12  Ajokustannukset  valtatiellä, melukustannukset pientaloalueella 
mukana (henkilöauto, p1km). Näin tiheään asutulla alueella optimi- 
nopeustaso  laskee  23  %  (yli  20 km/h)  noin  70  km/h:iin.  

Henkilöauton  ajokustannukset, kehityspolku (+INV)  

200 0 
180,0 
160,0  ____________  
140,0  - 

- 	120,0  
-  100,0  

.  TI HT 

	

80,0 	 ______ ______ ______  
60,0  

- 	40,0  
°  20,0.  - 	 _____ ___________ _____ _____ _____  

0,0  paastot  
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl  

Kuva  13  Ajokustannukset  (henkilöauto, p1km), tien rakennus-ja para ntamis
-investoinnit laskettu ajokustannuksiin.  A  ikasäästötja  onnettomuuk-

sien väheneminen alentavatajokustannuksia tieinvestointienyhtey-
dessä. 
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Kuvista  8-13  voidaan päätellä, että  jos laskentaperusteita,  -arvoja  tai  -malleja 
muutetaan, laskennalliset optim inopeustasot muuttuvat merkittävästi.  

2.6  Johtopäätökset 

"Uudet kustannuserät" näyttävät  kovin  pieniltä verrattuna perinteisen liikenne- 
taloudellisen laskelman komponentteihin. Lisäksi niiden arvottaminen  on 

 vaikeaa. 

Ajan arvo voi kattaa myös muita eriä kuin matkustajan matka-ajan. Aika- 
kustannus kuvaa myös järjestelmän kokonaistehokkuutta. Tässä mielessä 
säästetyn ajan pituus  tai  lyhyys ei ole ongelma. Tällä voidaan puolustella myös 
nykyisen tyyppistä 'hallinnollisesti päätettyä' ajan arvoa.  

Matkan  sujuvuuden  tai  mukavuuden vaikutuksia  ja  matkustajan maksuhaluk-
kuutta olisi kuitenkin selvitettävä lisää (Ruotsissa  on  tehty aiheesta tutkimus 
tänä vuonna),  sillä  myös subjektiiviset vaikutukset  on  otettava huomioon 
liikkumisen nopeustasoa arvioitaessa.  Kuva  9  antaa esimerkin siitä, miten 
auton kuljettajan kokema ajan arvo voi helposti vaikuttaa myös hänen käyttäy-
tym iseensä.  

3  KRITIIKKIÄ  YHDYSKUNTATALOUDELLISTA 
 TARKASTELUTAPAA KOHTAAN  

3.1  Yleistä  

Liikennetaloudellista laskelmaa  nimitetään usein yhteiskuntataloudelliseksi 
laskelmaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tiehankkeista tehtävät kustannus-hyöty-
laskelmat. Tällöin oletetaan, että käytettävät arvotukset ovat 'absoluuttinen 
totuus'  ja  että tarkastelussa ovat mukana kaikki olennaiset tekijät. 

Tarkasteluja  vaikeuttavat monet syyt. Kaikkia tekijöitä  on  mandotonta yhteismi-
tallistaa (esimerkiksi arvottaa rahana). Miten otetaan huomioon ne tekijät, joita 
ei voida laskea rahana? Vaikka  osa  tekijöistä voidaan laskea markoiksi, kuka 
määrää käytettävät hinnat (tutkija, päättäjä, yhteiskunta)? Kuinka tarkkaan 
(ajallisesti, paikallisesti, eri tienkäyttäjiä kohtaan) laskelmat voidaan tehdä  ja 

 tuloksia soveltaa? 

Vaikka markkamääräiset arvot voitaisiinkin laskea, niiden käyttö nopeusrajoi-
tuksia määritettäessä  on  vaikeata. Esimerkkikäyristä näkyy, että ne ovat loivia, 
jolloin optimaalinen nopeusalue  on  laaja. Optiminopeus voi lisäksi vaihdella 
niin nopeasti, ettei nopeusrajoituksen muuttaminen yhtä tiheästi ole mandol-
lista. 

Optiminopeuden nettohyöty  on  erilainen yhteiskunnan  ja  yksilön kannalta. 
Autoilija kokee  vain liikkumisensa  kustannukset (vieläpä usein pelkästään 
muuttuvat kustannukset), mutta ei muille (yhteiskunnalle) aiheuttamiaan ns. 
ulkoisia kustannuksia. Ilman nopeusrajoituksia autoilijan nopeuden valinta 
noudattaa "vahvin voittaa eniten" periaatetta: nopeus sopeutetaan kulloiseen-
kin kilpailutilanteeseen. 
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Koska autoilijan nopeusvalinta perustuu yksilön kokemaan hetkelliseen 
tilanteeseen,  on  päätöksenteon taustalla  vain  muutama muuttuja. Autonkuljet-
taja ei nopeutta valitessaan juurikaan huomioi muille aiheutuvia (esim. ulkoi-
sia) haittoja (arvostukset vaihtelevat luonnollisesti paljon), vaan ajattelee 
itseensä kohdistuvia vaikutuksia. Yhteiskunta pyrkii toiminnassaan kokonaisval-
taiseen näkemykseen myös liikenteen osalta  ja  näin  ollen  yhteiskunta määrää 
optimaalisen tieliikenteen nopeustason nopeusrajoituksien avulla. Tällöin 
ajoneuvon kuljettaja hakiessaan omaa optiminopeuttaan huomiol yhden muut-
tujan lisää hyötyfunktiota määrittäessään: nopeusrajoituksen ylityksen muka-
naan tuoman  riskin.  

3.2  Nopeustaso  eri näkökulmista 

Miten  ja  millaisena optiminopeus koetaan? Jokainen painottaa omia  tai  koet-
tuja optiminopeuteen vaikuttavia tekijöitä eri tavalla. Eri näkökulmat ovat 
pääasiassa: 

autonkuljettaja 
- 	matka-ajan, ajon sujuvuuden, kustannusten, turvallisuuden  ja  ajamisen 

mukavuuden  summa  

yritykset 
- 	kuljetusten turvallisuus (tavaralhenkilö), täsmällisyys  ja  matka-aika ovat 

yritysten kiinnostuksen kohteena 

ympäristö  ja  muut liikkujat 
- 	melu, päästöt, estevaikutus, turvallisuus 

yhteiskunta 
- 	maksimihyöty,  joka syntyy ajoneuvokustannusten, matka-aikojen, turvalli- 

suuden  ja  muiden haittojen yhdistelmästä 

Nopeuden merkitystä eri intressiryhmitle  on  pohdittu taulukossa  1.  

Taulukko  1 	Nopeuden  noston  merkitys tieliikenteen eri intressityhmille 

Näkökulma hyödyt  haitat 

Henkilöautoilija  nopea, sujuva, mukava riski, stressi 
Ammattiautoilija  tehokas, tuottava riski, stressi 
Kuljetusyritykset  tehokas, kilpailukykyinen riski 

Bussimatkustajat  nopea, sujuva 
Kevyt liikenne (kenen nopeus?) turvattomuus, estevaikutus  
Tienvarren asukkkaat tavoitettavuus estevaikutus,  melu, päästöt 

Kunta, taajama tavoitettavuus  häiriöt, päästöt 
Tienpitäjä  kustannukset 
Yhteiskunta tehokkuus ympäristöhaitat, maankäyttö 
Globaali  ympäristö päästöt 
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Liikennesuunnittelussa  on  etsitty nopeudelle yhteiskuntataloudellista optimita-
saa. Huomioon  on  otettu ajoneuvo-, aika-  ja onnettomuuskustannukset, ja 

 viime vuosina myös päästöt  ja  melu. Ongelmana  on arvotusten (painokertoi-
mien)  'oikeellisuus'  ja kattavuus  (huomioon otetut muuttujat). 

Auton kuljettaja kokee asetetut rajoitukset usein liian mataliksi. Rajoitukset 
joudutaan valitsemaan  varman  päälle olosuhteiden  ja  heikompien liikkujien 
ehdoilla. Hyvissä olosuhteissa sallitut nopeudet  ja Ilikenneympäristö  näyttävät 
olevan ristiriidassa. Kun vielä autoilun verotus koetaan korkeaksi,  on  vaikea 
mieltää esimerkiksi sitä, että alemmalla nopeudella (eli pidemmällä matka- 
ajalla) 'maksetaan' nopeuden vaikutusta vaikkapa päästöihin. 

Kokenut  ammattlautoilija  uskoo pystyvänsä ajamaan suurempaa nopeutta 
kuin rajoitukset  ja  muu liikenne sallivat. Eri asia  on,  antaako tieympäristö 
kuijettajalle oikeaa informaatiota esimerkiksi omasta turvallisuudesta, muiden 
turvattomuuden kokemukset jäävät usein vieraiksi ammattiautoilijalle (vrt. 
täysperävaunuil  men  kuorma-auto  ohittamassa polkupyörää). 

Osalle kuljettajista suuret nopeudet ovat tavoite. Kuitenkin vauhdin hurmaa 
pitää voida kokea  vain autourheiluun suljetuilla  radoilla. Miten sujuva liik-
kuminen  ja  'hitaasti ajamisen' aiheuttama harmi arvotetaan? Kuinka otetaan 
huomioon  se,  että eri kuljettajien optiminopeudet poikkeavat toisistaan, aihe-
uttavat nopeushajontaa muusta liikennejärjestelmästä,  sen  sisältämistä tavoit-
teista  ja  rajoituksista huolimatta? 

Kuljetusten  ta  rvitsijat  ja  kuljetusyritykset  pitävät rajoituksia yhtenä tulokseen  ja 
 kilpailuun vaikuttavista tekijöistä. Sama pätee sekä tavara- että henkilökulje-

tuksiin. Lilketaloudellinen näkökulma arvottaa eri tekijät kannattavuudesta  ja 
 kilpailukyvystä lähtien  ja  valikoi ainoastaan osan tekijöistä mukaan tarkastelu-

kehikkoon. Kuljetusvarmuus  on  yleensä nopeutta tärkeämpi. 

Pyöräilijä  ja  jalankulkija  kokevat oman nopeutensa, toistensa nopeudet  ja 
 muiden liikennemuotojen nopeudet eri tavoin riippuen siitä liikutaanko yhteisil-

lä vai erillisillä väylillä. Asiaan vaikuttaa  mm.  miten risteämiset eri kulkutapojen 
välillä  on  järjestetty  ja  miten esimerkiksi melu  ja roiskeet  häiritsevät kevyttä 
liikennettä. Tienvarren asukkaat, esimerkiksi lapset, jotka liikkuvat pyöräillen 

 tai  kävellen, voivat kokea autojen nopeuden hyvinkin epäoptimaalisena. 

Maankäytölle  nopeus rinnastuu helposti tavoitettavuuteen. Useimmat halua-
vat hyvät yhteydet (miten ne määritellään?) ilman liikenteen aiheuttamia 
haittoja. Korkea liikenteen nopeus  on  ristiriidassa esimerkiksi melun  ja nopel

-den  uusien yhteyksien vaatiman maa-alan kanssa. 

Tienpitäjä tasapainoilee  kaikkien vaatimusten keskellä. Tienpitäjän rooli  on 
 sovittelijan rooli,  se  etsii myös nopeudelle optimia, toivottavasti useimmiten 

riittävän lähelle päästen. Muuttuvat nopeusrajoitukset voivat helpottaa työtä 
lähitulevaisuudessa,  jos määritysperusteet  löytyvät. 
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3.3 Optiminopeuteen  vaikuttavia tekijöitä 

 3.3.1  Yleistä 

Yhteiskunnan tavoitteiden mukaista  tai  yksilön kokemaa optiminopeutta määri-
tettäessä käsitellään aina samoja tekijöitä. Tekijöiden painoarvot  vain  vaihte-
levat. Optiminopeuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa ryhmiin usealla taval-
la: yksilön, olosuhteiden  tai  yhteiskunnan tarpeiden mukaan. 

Tavoitenopeustaso  tai optiminopeus  voidaan määrittää erikseen tienosalle, 
tielle  tai tieverkolle.  Valtatie-  tai seudulliselle  verkolle voidaan asettaa erilaiset 
kunnossapito-  ja olosuhdevaatimukset  sekä korkeampi nopeustaso kuin 
alemmalle paikallistason verkolle. Vastaavasti eri ajoneuvoluokille  on määritetty 

 erilaiset tavoitenopeustasot. Raskaiden autojen ominaisuudet  on  sovitettu 
tavaraliikenteen tarpeisiin,  ja  on  katsottu ettei niillä saa ajaa  80 km/h  kovem-
paa. Busseilla  on  niiden turvallisuusvarustetason mukaan sallittua ajaa kor-
keintaan  80 tai 100 km/h  ja  niin edelleen.  

3.3.2 Optiminopeuteen  vaikuttavia tekijöitä 

Tieverkon  tai  sen  osan optiminopeuteen vaikuttavia tekijöitä  on  lueteltu taulu-
kossa  2.  

Taulukko  2 	Tieverkon  tai  sen  osan optiminopeuteen vaikuttavia tekijöitä 

Tieosan  muuttuvat tekijät Tieosan staattiset  tekijät 

liikennemäärä  kiinteät olosuhteet 
liikenteen jakaumat ympäristö, maankäyttö, luonto 
kuljettajakohtaiset  tekijät tien standardi  ja peruskunto  
sää,  keli kunnossapidon tavoitetaso  
onnettomuudet 
kunnossapito 

Seuraavassa  on  tarkemmin pohdittu muutamaa taulukon kohtaa. 

Autoilijoiden erot 

Meitä  on  moneksi,  sen  huomaa teillä liikkuessa. Autonkuljettajat reagoivat 
hyvin eri tavalla samaan informaatioon. Ajoneuvot ovat hyvin erilaisia.  On 

 muistettava, että ketju  on  yhtä vahva kuin  sen  heikoin lenkki. Tiellä pätee  se, 
 että jono ajaa yhtä kovaa kuin  sen  hitain  auto.  

Ihmisten (sosioekonominen tausta  ja  käyttäytyminen)  ja  autojen  (mm.  koko, 
 suorituskyky, ikä) väliset erot ovat syynä siihen, että ajonopeudet ovat erilaiset. 

Kuljettajien erot kuten ikä, ajokokemus, terveyden/mielentila, yleinen kiire, 
luonne  ja  asenteet vaikuttavat ajokäyttäytymiseen. Uusien kuljettajien  80 km! 
h  -rajoitus  on  ollut yksi autoilijoiden eroja korostava tekijä. 
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Kunnossa pito 

Kunnossapidon tavoitetaso  kuuluu tienosan  ja  tien staattisiin muuttujiin, koska 
 se  riippuu tien luokituksesta. Valtateiden kunnossapidolle asetetaan erilaiset 

tavoitteet kuin alemmille teille. Hetkelliset kunnossapidon häiriöt  ja  poikkeamat 
normaalista käytännöstä vaikuttavat nopeustasoon voimakkaasti, lisäksi itse 
kunnossapitotyöt, kuten auraus  tai suolaus,  haittaa samaan aikaan liikkuvia.  

Tien  standardi  

Tien  standardi määrää käytettävän nopeuden. Poikkileikkaus valitaan suun-
nitellun tien laatu-  ja tavoitetason  mukaan. Suunnittelunormien sovittaminen 
maastoon halutussa laatutasossa määrää tien mukavuuden  ja  nopeuden. 
Vaikuttavia tekijöitä ovat tien  ja päällysteen  leveys, kaarteisuus, mäkisyys, 
kaarresäteet, tasauksen ohjearvot, näkemät  ja liittymätyypit.  Tien pinta  (mate-
riaali, laatu  ja  kunto) javauriot(murtumatreunoissa, urat) vaikuttavat nopeuksiin. 

Tärkeää  on,  että tien standardi vastaa toivottua nopeustasoa. Yhden tieosuu-
den sisällä vaihtelut saavat olla pieniä.  Tien  laatutason tulee olla yhtenäinen 

 ja  jatkuva. 

Ympäristö/liset  tekijät 

Ehkä tärkein autoilijoiden nopeusvalintaan vaikuttava tekijä  on se,  mitä  he 
 tiestä  ja tieympäristöstä  havaitsevat.  Tien  standardi  on  tärkeä, mutta lisäksi 

 sen sovittaminen  ympäristöön  on  olennainen tekijä. Liian usein havaitsee 'tien 
päällä' osuuksia, joissa nopeusrajoitus ei ole oikeassa suhteessa tien anta-
maan käsitykseen nopeuden tavoitetasosta. Kyse  on  juuri autoilijan kokeman 
optim inopeuden  ja nopeusrajoituksen epäsuhteesta,  joka tämän tyyppisessä 
tapauksessa johtaa helposti nopeusrajoituksen ylitykseen. 

Standardi  ja  ympäristön muotoilu antavat yhdessä  sen  informaation, jonka 
perusteella ajaja kokee ajavansa liian kovaa  tai  sopivalla vauhdilla. Visuaali-
nen informaatio  on  suhteessa niihin liikenneympäristöihin, joissa tiellä Ilikkuja 

 on  tottunut kulkemaan. Esimerkiksi Keski-Euroopassa suomalainen tietää 
olevansa vieraalla maaperällä, koska liikenneympäristö  on  erilainen. Ympäristön 
jatkuvuus  ja samankaltaisuus  on  tärkeää  koko  Suomen osalla. 

Tietä ympäröivä maankäyttö kuten asutus, teollisuus, koulut, sairaalat, palve-
lut ym.  ja  niiden näkyminen tielle, sijainti  ja liittymät  antavat oman vaikutuksen-
sa nopeuksiin.  On  erilaista ajaa metsän keskellä  tai tiheäliittymäisellä  väylällä 
taajaman läpi. Myös opasteilla  on  suuri merkitys nopeuksiin. Autoilijan 
kaipaamista palveluista  on  syytä ajoissa ilmoittaa, ettei äkkijarrutus juuri 
liittymän kohdalla aiheuta haittaa  koko jonolle  tms.  

3.4  Liikenne-  ja  yhteiskuntataloudelliseen  optiminopeuteen 
 liittyviä ongelmia  

Kuvat  14-16  havainnollistavat optiminopeuden käsitteen moniulotteisuutta. 
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hyvãt  olosuhteet 
kokenut kuljettaja, 	 turhaa harmia  
h'ã auto 	 ________ 

/\  
kiinteä nopeusrajoitus 

 ---------/--------------- 

keskimääràinen  kuljettaja 	' 	i&,vaaraIIineri  oro  
huonot olosuhteet 
kokematon kuljettaja, 
huono  auto 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
AIKA  

Kuva  14 Optiminopeuden  vaihtelu olosuhteiden mukaan yhdessä tienkoh-
dassa ("nopeusputki"). Huonoissa olosuhteissa nopeusrajoitus 
saattaa houkutella ajamaan liian kovaa, hiljaisen liikenteen aikana 

 se  koetaan liian alhaiseksi  ja  seurauksena  on  ylinopeuksia.  

en  tekat 	 optirninopeu  den  vaihtetualue 	----- 

	

0,5 	 . 	----------------------------- - 
0 -- 	 - -. 

	

0 	20 	40 	60 	80 	100 	120  

nopeus  

Kuva  15  Yhteiskunnan objektiivisen optiminopeuden  ja  kuijettajan  subjektiivi- 
sen optiminopeuden ero. Kuljettaja kokee joskus optiminopeuden 
korkeammaksi kuin  se  objektiivisesti  on.  Kuva  voi esittää myös kul- 
jettajan  1  ja  kuljettajan  2  käsityksiä optiminopeudesta. 

Tiejakson  paras  osuus  
hyissä  olosuhteissa,  
h'  kuljettaja  ja  auto 	 _________  

__k 1 \___  

	

Tiejakson nopousrajoitus 	.................-- ........................ I 	Ijettaja•2----------- ......." 
------- 

Tiejakson huonoifl  osuus 
huonoissa olosuhteissa 
kokematon kuljettaja, huono  auto  

MATKA  

Kuva  16 Optiminopeuden  vaihtelu tienosittain  ja  kuijettajien  välillä.  Tien 
 ominaisuudet muuttuvat jatkuvasti sitä kuljettaessa. Erilaisissa 

tieoloissa ajoneuvojenja kuljettajien väliset erot eivät pysy vakioina. 
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3.5 Optiminopeuden  muita mandollisia määritelmiä 

Nopeuden valinta  on  yksilöllinen prosessi. Käytetty  nopeustaso  vaihtelee 
voimakkaasti eri ajajien välillä  ja  riippuu kulloisestakin tilanteesta sekä paikas-
ta. Nopeuden määrittämiseen vaikuttavat seikat ovat kuitenkin samat, matka- 
aika, ympäristö, kustannus, tulotaso, henkilökohtaiset arvostukset, matkusta-
jat, muiden nopeus... Ajajan valitsema nopeus tuntuu hänestä optimaaliselta, 
eli  se on  autoilijan kokema optiminopeus. 

Yhteiskunnallista  optimia haettaessa  voidaan periaatteessa laskea jokaisen 
tieosan opt/minopeustaso jokaisella hetkellä. Käytännössä  on  tarkoitu ksen

-mukaista tarkastella  pidempää  ja  yhtenäistä  tiejaksoa.  Tällöin  optiminopeus 
 muodostaa  vaihteluvälin: "opt/rn inopeusputken".  

Nopeusrajoitusten tulisi olla mandollisimman lähellä yhteiskunnan  optimino-
peustasoa,  jotta yhteiskunnan  hyödyt maksimoituisivat.  Jotta autoilijat  noudat

-taisivat nopeusrajoituksia olisi hyvä, että rajoitus olisi lähellä myös keskimää-
räisen autoilijan  optiminopeutta. Nopeusrajoituksen  ja  optiminopeuksien  väli-
nen ero  on  pidettävä pienenä, jotta kaikki hyötyisivät. Tällöin liikenne sujuu 
mandollisimman turvallisesti  ja  kitkattomasti. Asiaa havainnollistaa kuvan  16 

 kaavio.  

Optiminopeus  on  funktio tiettyjen tekijöiden suhteen 

 V  =f(A.BCD..).  opt  

Tekijät  (geometria, liikenneolot,  keli, jne. tarkemmin luvussa  3.3)  ovat samat 
yksilön  ja  yhteiskunnan  optiminopeuksien määrittämisessä,  vain  kertoimet 
ovat eri suuruiset. Koska autoilijat jättävät osan nopeuden valintaan vaikutta-
vista tekijöistä vähemmälle  painoarvolle  (jopa kokonaan pois  vertailusta),  ero 
voi olla suuri. Tieverkon jatkuvuus vaatii  peräkkäisille tienosille  yhtenäistä 

 nopeusrajoitusta,  jolloin huonoimmat osuudet painottuvat  nopeusrajoitusta 
 valittaessa.  

Ajokustannukset  eri nopeuksilla  

___ ___ ___ __ ___ ___ ____ ___ 
ioo : o a 1 	_____ ____ ____ ____ ______  
800 	 ____ ____ ____ 	tka3_  

I L 	__________________  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

aionopeus  [km/h]  

Kuva  17 Pistemäinen kokonaisoptimi.  Kun tarkastellaan nopeuden vaiku-
tusta yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin yhdessä tienkohdassa, 
teoreettinen optirninopeus  on  kohdassa, jossa eri tekijöiden  sum- 
maka  yrä  saa minimiarvon. 
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Voidaan päätellä, että yhteiskunnan optiminopeus  on  osaltaan riippuvainen 
yksilöiden optiminopeudesta.  Se on  itse asiassa yksilöiden subjektiivisten 
optiminopeuksien keskiarvo täydennettynä nopeustason yhteiskunnallisilla 
vaikutuksilla (ympäristövaikutukset, onnettomuusriski jne.). 

Optiminopeutta  voidaan myös tarkastella kustannus vastaavuuden avulla. 
Optiminopeus merkitsee silloin sitä, että kuljettaja maksaa kaikki itselleen, 
muille tienkäyttäjille, yhteiskunnalle  ja  ympäristölle aiheuttamansa kustannuk-
set. Kustannukset tulee tällöin olla määriteltynä rajakustannushinnoin. 

Yhteiskunnan optiminopeus voidaan helpoiten määrittää laskemalla nopeu-
den  ja hyötyjen  riippuvaisuus  ja tulostamalla  se graafisena käyränä.  Yhteis-
kunnan optimi  jää  usein autonkuljettajan optiminopeutta alhaisemmaksi, kos-
ka tällöin otetaan huomioon myös autoliikenteen aiheuttamat ulkoiset haitat. 
Nämä haitat kasvavat tietyn nopeustason ylittyessä voimakkaammin kuin 
kasvaneesta nopeudesta saatava hyöty lisääntyy. 

Nopeustasoa  käsiteltäessä tarkoitetaan aina suhteellisen marginaalista muu-
tosta 'perusnopeudesta'. Yleensä käsitellään nopeuden muutosta, jonka 
suuruus  on  korkeintaan  20 km/h lähtönopeustasosta.  Tällöin esimerkiksi 
matka-ajoissa tapahtuvat muutokset ovat suhteellisen pieniä.  

Tien pituussuunnassa optiminopeus  vaihtelee eri tiejaksoilla.  Jos  rajoitusten 
hyötyä halutaan lisätä, myös nopeusrajoitusten  on vaihduttava tai  huonoim-
mat tiejaksot  on  parannettava.  

4  NOPEUKSIEN SAATELY  

4.1  Yleistä 

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti seuraavista nopeuksien säätelykeinoista: 

- 	nopeusrajoitukset 
- 	fyysiset järjestelyt 
- 	koulutus  ja  asenne 
- 	kasvatus 
- 	uuden tekniikan tuomat keinot.  

4.2  Nopeusrajoitukset 

Nopeusrajoitukset  ovat yleisin  ja  perinteinen nopeuksien säätelykeino. Kuljet-
taja maksaa aiheuttamiaan haittoja (melua, tärinää, onnettomuuksia, päästö-
jä, tiittymien  ja tieosien toimivuuspuutteita)  sekä subjektiivisen  ja  objektiivisen 
optiminopeuden eroa aikatappioina  tai ylinopeussakkoina.  Yleensä nopeus- 
rajoitukset säätelevät nopeuksia alaspäin, mutta  jos  rajoitus  on tieoloihin 

 nähden korkea,  se  vaikuttaa keskinopeuksia nostaen. Ajoneuvokohtaisilla 
nopeusrajoituksilla taas  on  estetty hitaita ajoneuvoja käyttämästä moottori-
teitä. 
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Jos nopeusrajoituksen  noudattamisen mielekkyys  on  autoilijan mielestä  hie-
mankin  kyseenalaista, rajoitusta rikotaan. Muuttuvilla nopeusrajoituksilla voi-
daan poistaa  'varman  päälle' asetetun rajoituksen aiheuttamaa ristiriitaa. 
Muuttuvat rajoitukset vastaavat paremmin sekä tavallisten että ammathkuljet-
tajien  ja  myös poliisin käsitystä toimivasta nopeusohjauksesta. Rajoitusten 
nostamisesta ei kuitenkaan voi  tulla  yleistä toimintalinjaa, turvallisuusvaikutukset 

 on  aina muistettava. Uudeksi ongelmaksi nousee myös  se,  että kaikki kuljet-
tajat eivät välttämättä huomaa muuttunutta rajoitusarvoa. Kuitenkin rajoitusten 
noudattaminen vaatii valvontaa  ja  rikkomukset seuraamuksia. Ilman niitä 
järjestelmä ei nykyisellään toimi. 

Helposti ajatellaan, että nopeusrajoitukset ratkaisevat nopeuden säätelyn 
ongelmat. Kärjistäen voitaisiin sanoa, että tien suunnittelussa  on epäon-
nistuttu,  jos kuijettajat  tarvitsevat nopeusrajoituskyltin kertomaan turvallisen! 
toivotun/optimaalisen nopeustason. Käytännössä tällaisia 'huonolta näyttäviä' 
teitä ei voida rakentaa eikä vapaisiin nopeuksiin ole paluuta. 

Kohtuuden nimissä  on  muistettava, että nopeusrajoitus vaikuttaa, vaikka 
kaikki eivät sitä noudatakaan.  Jos  koko liikennevirran  keskinopeus laskee, 
myös liikenneturvallisuus paranee  ja esim.  päästöt yleensä pienenevät. Muu-
tama poikkeavasti käyttäytyvä ei voi pilata kokonaisvaikutusta.  

4.3  Fyysiset järjestelyt 

Rakenteelliset hidastuskeinot sopivat parhaiten taajamaoloihin. Rakentamalla 
liikenneympäristö ohjaavaksi saadaan kuljettajat ajamaan halutulla nopeudel-
la ilman tarkkoja rajoituksia. Liian korkea nopeus voidaan tehdä epämukavaksi 

 tai  jopa mandottomaksi. Käytettävät keinot  on  sopeutettava liikenneväylään, 
 sen  asemaan väylähierarkiassa  ja sen välittämän  liikenteen tyyppiin. 

Pihakadut  ja  vastaavat taajama-alueiden asuntokadut voidaan rakentaa sel-
laisiksi, että autoilijat luonnostaan liikkuvat varovasti. Keinoja ovat kavennuk

-set,  mutkat  ja töyssyt.  

Taajamien läpiajo-osuudet  ja kokoojakadut  ovat hankalampia. Niiden täytyy 
kyetä välittämään suuriakin liikennemääriä. Hidasteina voidaan käyttää samo-
ja kuin alempiasteisilla kaduilla, mutta eri tavalla sovellettuina. Lisäksi tulevat 
kyseeseen  mm. kiertoliittymät  ja suojateiden keskikorokkeet.  

Maanteillä nopeuden rajoittaminen fyysisin järjestelyin  on  vaikeaa. Tärkeäm-
pää onkin säilyttää tien standardi (pituus-  ja vaakageometria,  leveys) samana 

 koko tiejaksolla,  jolloin olosuhde-  ja nopeusvaihtelut  pysyvät kohtuullisi na. 
Ongelmallisia ovat myös kohdat, joissa tiet muuttuvat maanteistä taajamatei ksi. 
Siirtymäosuudet tulisi toteuttaa niin, että nopeudet alenevat luonnostaan 
taajamaan tultaessa. Tieympäristön tulee muuttua, tien sivuilla olevat raken-
nukset, puut jne. ovat lähempänä tietä  ja  korkeampia. Kohdassa jossa nopeu-
den  on  oltava taajamatasolla tulee olla selkeä 'portti', mandollisesti fyysisellä 
hidasteella (kiertoliittymä, tärinäraidat) korostettuna. 
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Moottoritietyyppisillä  teillä ainoa turvallisuuden kannalta hyvä nopeudensääte-
lymenetelmä  on  nopeusrajoitus yhdistettynä valvontaan. Esimerkiksi geometrian 
tiukentaminen  ja  tien poikkileikkauksen kaventaminen eivät alenna nopeuksia 
niin paljon, että turvallisuus paranisi, vaan onnettomuusmäärät todennäköisesti 
lisääntyvät  standardin alentuessa  /14/. Moottoriteillä  kysymykseen tulee myös 
nopeuden  sää  tely  ylöspäin: alemman kuin  80 km/h ajoneuvokohtaisen  nopeus-
rajoituksen piirissä olevat ajoneuvot eivät saa käyttää niitä. Kapasiteetti, 
asema tieverkossa  ja  suhteellinen turvallisuus korostavat tarvetta saada 
liikenne myös hyödyntämään korkean nopeuden mandollisuudet, monet hank-
keet  on  nimenomaan perusteltu tällä mandollisuudella. 

Periaatteessa teiden tulee olla sellaisia, että autonkuljettajat hahmottavat 
yhdellä silmäyksellä oikean nopeustason  /4/. Tiensuunnittelijan  kriteerit teiden 
luokituksessa  ja nopeustason määräämisessä  eivät saa keskiarvokuljettajassa 
syntymään oikeaa mielikuvaa  ja  sopivan nopeuden valintaa kuin äärimmäisen 
harvoin. Esimerkiksi liittymätiheys, bussipysäkkien tyyppi  tai  mandollisuus 
kohdata kevyttä liikennettä ajoradalla eivät ole asioita, jotka autoilija hahmot-
taa stereotyyppisesti heti väylälle saapuessaan.  

4.4  Koulutus  ja  asennekasvatus 

Liikenneopetus  ja  kuijettajakoulutus 

Liikenneopetus  ja asennekasvatus  tulee alkaa  jo  peruskoulussa  ja  lukiossa. 
Isän kyydissä  on  saatettu tottua siihen, että kaikki muut kulkijat ohitetaan. 
Autojen merkit, mallit  ja  suorituskyky ovat kiinnostavampia kuin niiden aiheut-
tamat onnettomuudet. Asenteet imetään  jo  lapsena, koti  on  voimakkain 
vaikuttaja. Koulun tulee antaa objektiivista tietoa myös liikenteestä. Koulun 
tulee tukea kestävän kehityksen näkemyksiä  ja  antaa tasapuolinen  kuva 

 liikkumisesta. Koulussa voidaan antaa kevyen liikenteen ajo-opetusta, liikenne- 
sääntöjen opetusta  ja  käytännön ohjeita. Jokainen muistaa omasta koulunkäyn-
nistään elävästi tupakanvastaisia esityksiä savukeuhkonukeilla ym. Mutta 
muistaako vastaavia havanduttavia liikennekasvatusesityksiä? Liikenneopetus 
kouluissa  on  ollut yleensä jotenkin puisevaa  ja  tylsää. 

Kuljettajakoulutuksessa  pääpaino  on  ollut liikennesääntöjen opettamisessa. 
Sääntöjen rikkomisen seurauksista muistetaan erityisesti sakotusuhka.  Turval-
lisuusriskien  kokeminen ennaltaehkäisevinä ei toimi käytännössä. Jokainen 
onnettomuuden kokenut muistaa ajatelleensa, että ei tällaista voi minulle 
sattua. Liikenteen turvallinen sujuminen vaatii omat pelisääntönsä. Käytän-
nössä niistä kuitenkin joustetaan, erityisesti pienet nopeusylitykset koetaan 
merkityksettömiksi rikkeiksi. Sama pätee lähes kaikkiin Ilikennesääntöihin, 
omia rikkeitä vähätellään. Keskivertokuljettajat'tietävät', että 14km/h ylinopeu-
desta selvitään rikemaksulla, puhutaan ns. nopeusmittarivirhemarginaalista. 

Nopeuden suhteen turvallinen tilannenopeus  on  hyvä sääntö,  jota  ei voida 
valvoa tehokkaasti  ja jota  ei kukaan voi tarkasti määrittää. Tämän vuoksi 
nopeusrajoituksen noudattaminen  on  noussut ylikorostettuun asemaan, sitä 
voi itse seurata  ja  sitä  on  viranomaisten helppo valvoa. Myös koulutuksessa 
painotukset helposti jäävät tällaisiksi, selkeän säännön opettaminen  on  kum-
mallekin osapuolelle helppoa. Kuljettajakoulutusta kehitetään jatkuvasti, ehkä 
seuraavat autoilijapolvet ovat meitä parempia. 
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Liikenneopetuksessa  on  suhtauduttava vakavasti mandollisuuksiin vaikuttaa 
kuljettajien asenteisiin  ja  sitä kautta käyttäytymiseen. Tutkimusten mukaan 
säännöt tunnetaan hyvin. Esimerkiksi  riskikuljettajiin  kuuluvat nuoret tuntevat 
säännöt keskimääräistä paremmin, mutta syyt niiden rikkomiseen ovat sy-
vemmällä  /5/.  

Asenteet 

Tinkimätön  perusfilosofia,  joka vallitsee tällä hetkellä päättäjien  ja  ihmisten 
mielissä  on "the car is freedom, and freedom is difficult to touch".  Autonkäyt-
töoikeus  on  yksilön vapautta  ja  yksilönvapauteen  ei saa koskea. Liikkuvuus  ja 

 liikutettavuus  on  perusoikeus.  Olemme riippuvaisia  autonkäytöstä  kuljetus- 
välineenä  ja  siksi  autonkäyttöä ohjaaviin  toimenpiteisiin suhtaudutaan poliitti-
sesti varovaisesti. Toimenpiteisiin pitää olla selvä, näkyvä  ja  yleisesti hyväk-
syttävä syy.  "Sen  sijaan että päätöksentekijät ajaisivat  tinkimättömästi  turval-
lisuuden lisäämistä, ratkaisut tehdään kuitenkin  sen  mukaan mitä  he  kuvittele-
vat olevan yleisesti hyväksyttyjä. Päättäjien, asiantuntijoiden  (esim. turvalli-
suustutkijat)  ja  kuljettajien näkemysten välillä  on  kuilu."  /6/  

Autonkuljettajan  asenne  "the car is freedom"  ("saan käyttäytyä miten huvittaa 
liikenteessä,  jos  poliisi ei näe")  ja  toisaalta  liikennekäyttäytymistä  ja  tieym-
päristöä  ohjaavien tahojen poliittisen sopeutumisen asenne ("teemme mitä 
hyväksyttävästi voimme  ja  on  tehtävissä") ohjaavat itseasiassa  liikerine/liikku-
miskulttuuria  samaan suuntaan. Prosessi  on  itseään toteuttava, ei tila jossa 
joku ohjaa  ja  toinen toimii. 

Raskaan liikenteen  ammattikuljettajat  kertoivat  alempiasteisen  tieverkon on-
gelmien  kartoituksessa,  että  he  ajavat  alempiasteisilla  teillä talvella ylinopeutta 
siksi, että muuten  he  eivät pääse mäkiä ylös.  Rekoilla  tullaan  pääteille  sokeasti 

 tuuriin  ja  isompaan autoon luottaen siksi, että muuten jäädään jumiin liitty-
mään. Tavallinen autoilija sallii itselleen lievää  tai  jopa törkeää ylinopeutta 
esimerkiksi  vain  siksi, että  on  kiire.  Tienpitäjät  katsovat, että nopeusrajoitus -ja 

 varoitusmerkkien  tien varteen asettamisen  ja  peruskunnossapidon  jälkeen 
vastuu heiltä  on  siirtynyt kuljettajille itselleen  ja  poliisille. Jokaisella osapuolella 

 on  joka tilanteeseen  ja  tapaukseen sopiva selitys. Vastuu ei ole lopulta 
kenelläkään, vaan aina jollain "toisella osapuolella". 

Asenteisiin vaikuttamisen keinot 

Usein ajatellaan, että vaikuttamalla asenteisiin vaikutetaan käyttäytymiseen. 
 Muistelemalla  yleisen  nopeusrajoitusjärjestelmän käyttöönottoa  Suomessa 

voidaan kuitenkin ajatella myös, että vaikuttamalla käyttäytymiseen vaikute-
taan myös asenteisiin. Tällöin joudutaan kuitenkin turvautumaan jonkin  astei

-seen  'pakkoon', ts. esimerkiksi rangaistuksiin, että prosessi saadaan käyntiin.  

Autonkuijettajia  tulee opastaa tiedostamaan esimerkiksi turha riskinotto  ja  muu 
 häiriökäyttäytyminen  liikenteessä. Tiedostamiseen liittyy ongelman vakavuu-

den tajuaminen  ja  tarve muutoksiin.  Tienpitäjien  tulee tiedostaa oma vastuun-
sa kokonaisuuden hallinnassa.  Riskinoton  välttämistä tulee tukea kaikilla 
mandollisilla keinoilla.  On  mentävä  liikkujan  tasolle, esimerkiksi  ammattikuijet-
tajien  tasolle, kun halutaan selvittää mitä ongelmia kentällä  on.  Kuljetusliik

-keen  omistaja/kuljettajien  esimies  on  kiinnostunut  vain  siitä, että tavara tulee  
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perille tiettyyn aikaan,  se  miten  se  tulee  on  samantekevää. Yksityisauton 
kuljettajan perustarve  on  olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Siihen onko 
liikkeelle lähdettäessä esimerkiksi ajokuntoinen, onko aikaa varattu tarpeeksi 
jne. ei kiinnitetä huomiota. Matkantekotarvetta ei voida kyseenalaistaa, mutta 
suoritus voidaan optimoida. 

Asennevaikuttamisen  vastuu  on  tieliikenteen ammattilaisilla, tienpitäjällä, suun-
nittelijoilla, kouluttajilla, poliitikoilla, virkamiehillä. Tupakkalaki lopetti monen 
tupakoinnin. Tiedostaminen pakon edessä auttoi.  Se  että liikenteessä edel-
leen otetaan turhia riskejä, johtuu pitkälti vaikuttajien välinpitämättömyydestä. 
Kuvitellaan että ollaan tekemisessä luonnonlain kanssa,  jolle  ei voida mitään. 
Turvallisen, suj uvan  ja  optimaalisen liikkumisen takaa luotettava, homogeeni-
nen liikennevirta,  ilman riskejä, poikkeustilanteita, kaaosta. Kuljettajat ovat 
yksilöitä, mutta heihin voi vaikuttaa, heidät voi ohjata käyttäytymään samalla 
tavalla Ilikennevirrassa tieympäristön eri muuttujilla. Asenteisiin tulee voida 
vaikuttaa ohjaamalla ottamaan vastuu siitä, ettei kukaan lähde liikenteeseen 
ajokunnottomana, esimerkiksi väsyneenä  tai  liian kiireisenä. Liikennesuoritus 
tulee ennakoida, valmistella varaamalla riittävästi aikaa. Tavarankuljetus-
suoritukset tulee ohjelmoida riittävän ajoissa.  

45  Uuden tekniikan tuomat keinot  

Telematiikan  avulla pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan autonkuljettajien käyt-
täytymiseen antamalla informaatiota. Järjestelmä kertoo ruuh  kista, tietöistä, 

 onnettomuuksista, antaa nopeussuosituksia, varoittaa liian lyhyistä turvaetäi-
syyksistä. Reitinvalintaa helpotetaan reaaliaikaisella tiedotuksella  ja navigoin-
tijärjestelmillä.  Lopulliset ratkaisut jäävät kunkin kuljettajan harkinnan varaan. 

Nykyisin  on  jo  käytössä laitteita, joilla kuljettajien vapaata nopeuden valintaa 
rajoitetaan. Raskaan liikenteen nopeudenrajoittimet tulevat pakollisiksi. Henki-
löautoissa vakionopeussäätimet yleistyvät. Ne vähentävät hetkellisiä, vahin-
gossa  tai tarkoituksel lisesti  tapahtuvia nopeusmuutoksia. Ajopi irturit taltioivat 
aineistoa,  jota  voidaan tarvittaessa käyttää nopeuksien valvontaankin (ainakin 
onnettomuustilanteissa jälkeenpäin). 

Telematiikassa  tutkitaan myös mandollisuuksia estää kulloisenkin nopeusra-
joituksen ylittäminen  ja  sovittaa tarvittaessa ajonopeuksia sään,  I iikennetilan-
teen  jne. mukaisiksi. Kuljettajilta otetaan pois kontrollia ajotapahtumasta. 
Esimerkiksi turvavälin ylläpitäminen kuljettajasta riippumatta estäisi täysin 
peräänajot. Tällaiset menetelmät, jotka suoraan vaikuttavat kuljettajan mah-
dollisuuksiin hallita ajotapahtumaa, eivät saa kaikkien tienkäyttäjien täyttä 
hyväksyntää. Osin moitteeseen  on  syytäkin, esimerkiksi kömpelö polttoaineen- 
syötön katkaisu aiheuttaa  tu rboandetussa dieselmoottorissa pidempiaikaisen 
tehon  laskun kuin nopeuden rajoittamiseksi olisi tarpeen. Toisaalta  on  hämmäs-
tyttävää, että kaikki kuorma-autot  on  onnistuttu rakentamaan niin, että ne 
kulkevat kuljettajien mielestä parhaiten  90 - 100 km/h  nopeudella... 

Nykyisten arvioiden mukaan näillä uusilla keinoilla voidaan saavuttaa säästöjä 
liikenteen kustannuksissa, parannuksia turvallisuudessa  ja hyötyjä  ympäristö- 
haittojen vähentämisessä. Koska telemaattisia liikenteen ohjausjärjestelmiä ei 
ole vielä yleisesti käytössä, arvioihin  on  suhtauduttava varauksella. 
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Selvityksen perusteella näyttää siltä, ettei yhteiskunta-  tai liikennetaloudellinen 
 laskelma nykyisellään anna riittävää pohjaa liikenteen nopeustason määrit-

tämiselle. Uusien kustannuserien huomioonotto näyttäisi muuttavan  vain 
 vähän perinteisen liikennetaloudellisen optiminopeuslaskelman tuloksia. Toi-

saalta optiminopeuskäyrät ovat niin loivia, että "virhemarginaalin" alueelle  jää 
 hyvin laaja nopeusrajoitusalue. Tiejakson laskennallinen optiminopeus saat-

taa myös tien pituussuunnassa vaihtua tiuhempaan kuin nopeusrajoitusta  on 
 muista syistä järkevää muuttaa. Optiminopeus  on  myös ajankohdan,  kelin ja 

 jopa tienkäyttäjän funktio. 

Yhtenä kehittämistä kaipaavana kohteena tulivat esille moottoriväylän raken-
tamisen yhteydessä rinnakkaisteiksi jäävät tieosuudet. Niiden nopeustaso  jää 

 tähän mennessä kerättyjen tietojen mukaan liian korkeaksi, jolloin onnetto-
muusaste nousee, vaikka onnettomuusmäärätjäävätkin suhteellisen pieniksi. 

Liikenneympäristön  hierarkian korostamisen  ja  tieverkon jäsentämisen edut 
ovathuomattavatoptiminopeustasoa määritettäessä. Tieverkonjäsentämisessä 
erittäin suuri paino  on  pantava  liikenneympäristön muutoskohtiin:  turvallisuus- 
ja häiriöriskit  ovat suurimmat niissä. Siirtyminen alemmille tieluokille  ja  alemmil-
le nopeusalueille  on  tehtävä jouhevasti ohjaten  ja liittymien  suunnitteluun  on 

 pantava painoa. Hyvänä esimerkkinä  on  "kaupungin portti" -ajattelu esimerkik-
si liikenneympyrän muodossa tultaessa valtatieltä taajamaan. 

Moottoritieltä  tulo  tavalliseen maantieverkkoon  on  aina suuri muutos, joka 
täytyy ottaa suunnittelussa huomioon. Tieympäristön ohjaava vaikutus  on 

 keinona parempi nopeustason määräämisessä kuin pelkkä nopeusrajoitus- 
merkki tien varressa  ja  pelko poliisin tutkasta seuraavan  mutkan  takana. 

Tietä  ja tieympäristöä  tulee katsoa kokonaisuutena liikennevirran käyttäytymi-
sen ohjaamisessa. Tässätulee tienpitäjän rooli mukaan vastuullisena osapuole-
na. Liikennevirran käyttäytyminen  ja sen  käyttämä nopeustaso ei ole luonnon-
laki, vaan liikennevirta koostuu yksilöistä, joiden valintoja tulee ohjata halut-
tuun suuntaan. 
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LUTE 1  

Esimerkkitapauksia  nopeusmuutosten  vaikutuksista 

Seuraavat esimerkit  on  valittu erilaisista nopeustasojen  m  uutostapauksista. 
 Ensimmäinen esimerkki  on  valtatien parannus kaksikaistaisesta tiestä kak-

siajorataiseksi moottoritieksi. Toinen esimerkki  on  harvaanasutulla  maaseu-
dulla oleva alempiasteisen tien parannus.  Kolmas  esimerkki  on  alueellisen 
nopeusrajoituksen käyttöönotosta suuressa taajamassa. Neljäs esimerkki  on 

 maaseututaajaman liikennesaneerauksesta.  

Vt  3 Helsinki  -  Hämeenlinna 

Tarkasteltava osuus  vt 3:sta  sijaitsee osittain Uudenmaan  ja  osittain Hämeen 
läänissä.  Tie  kulkee maaseutumaisissa olosuhteissa, mutta  sen  vaikutuspiiris-
sä  on  paljon taajamia. Valtatie oli kapasiteettinsa rajoilla  ja ruuhkautunut 

 ennen moottoritien rakentamista. 

Uudenmaan läänin puolella (välillä Kehä til-lääninraja) olevat moottoritieo-
suudet valmistuivat loppuvuodesta  1991  ja  syyskuussa  1992,  samalla entinen 
valtatie muuttui maantieksi  130.  Aikajaksolla  1.1.1989  -  moottoritien valmistu-
miseen asti henkilövahinko-onnettomuuksia sattui  46  kp/  kolmessa vuodessa. 
Moottoritien valmistumisen jälkeen kolmessa vuodessa tapahtuneista  30  
henkilövahinko-onnettomuudesta  19 on  tapahtunut valtatiellä  ja  11  rinnakkais

-tiellä. Kokonaisvähenemä  on  siis  35  %. Liikennemäärät  ovat valtatiellä noin 
 15000  -  30000  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja rinnakkaistiellä  1 500  -  3 000 

 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vastavat karkeat onnettomuusasteet (henkilövahin
-ko-onnettomuutta miljoonaa autokilometriä kohti) olivat ennen moottoritietä  Vt 

3:lla  0,07,  moottoritien avaamisen jälkeen moottoritiellä  0,03  ja rinnakkaistiellä  
0,19.  

Taulukko  1.1 	Henkilö vahinko-onnettomuusmäärät Hämeen läänin 
puolella jaksolla  1. 1.1989-31. 12.1994  

Vt  3  ja mt  130  ennen jälkeen muutos  
per  vuosi  per  vuosi 

piirin  raja  -  Riihimäki  7 5,5  -  21  %  
(noin 10km 
Riihimäki  -  Hämeenlinna  13,3 6  -  55  %  
(noin  30 km)  

Vt  3  moottoritienä  Uudenmaan läänin rajalta Riihimäelle valmistui  19.10.1990 
 ja  Riihimäeltä Hämeenlinnaan  29.10.1992.  Taulukossa  1 on  esitetty keskimää-

räisinä vuosimäärinä jaksolla  1989-1994.  Jälkimmäinen parannettu jakso  (vt  3 
 ja mt  130)  ei ole ollut käytössä kuin noin  2,5  vuotta. Moottoritien valmistumisen 

jälkeen välillä lääninraja - Hämeenlinna tapahtuneista  34  henkilövahinko
-onnettomuudesta  14 on  tapahtunut valtatiellä  ja  20  rinnakkaistiellä.  Liikenne- 

määrät ovat valtatiellä  n. 15 000  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja rinnakkaistiellä 
 n. 1 500  ajoneuvoa vuorokaudessa. Vastavat karkeat onnettomuusasteet 

(henkilövahinko-onnettomuutta miljoonaa autokilometriä kohti) olivat ennen 
moottoritietä  vt 3:lla  0,09  -  0,13,  moottoritien avaamisen jälkeen moottoritiellä 

 n. 0,03  ja rinnakkaistiellä  0,22  -  0,40.  
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Onnettomuuksien kokonaismäärä  on  pienentynyt kaikilla tarkastelluilla osuuk-
silla vuosien  1989  - 1994  välillä.  Onnettomuusaste kasvoi rinnakkaistiellä, 
koska liikennemäärät putosivat rajusti  ja  onnettomuuksia kuitenkin edelleen 
tapahtui. Syitä voidaan spekuloida, ovatko onnettomuudet olleetkin enemmän 
paikallisten tienkäyttäjien kuin pitkämatkaisten tekemiä. Toinen syy voisi olla 
käyttäytymisessä: moottoritieltä paikallisverkkoon tultaessa ei välttämättä heti 
pudoteta nopeuksia riittävästi. Esimerkistä tulee mieleen  se,  että rinnakkais-
tien "jälkihoitoon" kannattaisi ehkä panostaa enemmän. 

Nopeustason  noususta  Vt 3:lla,  välillä kehä  Ill -  Hämeenlinna (vajaat  80 km) 
 saatavat  aikasäästöt  ovat seuraavat: verrattuna  80 km/h nopeuteen 120 km/ 

h  nopeudella saavutetaan  17  minuutin  aikasäästö kevyelle Ilikenteelle  ja  6 
 minuutin säästä raskaalle liikenteelle, verrattuna  100 km/h nopeuteen 120 km/ 

h  nopeudella saavutetaan vajaan  9  minuutin  aikasäästö kevyelle liikenteelle  ja 
 2  minuutin säästä raskaalle liikenteelle. (Matka-ajat kevyelle liikenteelle  120 

km/h: 39 min, 100 km/h: 48 min, 80 km/h: 56 min.) Markoiksi  muutettuna 
aikakustannusten alenema  on  noin  25 %  aikaisempaan tilanteeseen verrattu-
na. 

Raskaan liikenteen ajoneuvokustannuksien voidaan arvioida pudonneen  7 % 
 moottoritiellä verrattuna vanhaan  Vt 3:een,  kevyen liikenteen ajoneuvokustan-

nussäästät ovat prosentin luokkaa. 

Taulukko  1.2 	Yhteenveto nopeustason muutoksen vaikutuksista  Vt  3:/la  
ja  mt 130:/la 

Muuttuja  muutos 

onnettomuudet  -40%  
onnettomuusaste  Vt  3  -  0,10  ... -  0,04  
onnettomuusaste mt  10  +  0,12  ... +  0,27  
aikasäästö  9  -  17 min  
aikakustannukset -  25  % 
ajoneuvokustannukset -  3  %  

Sonkajärvi  -  Sukeva -tieyhteydet 

Sonkajärven kunnan kahta päätaajamaa (kirkonkylä  ja  Sukeva) yhdistää 
kolme vaihtoehtoista tieyhteyttä. Pisin vaihtoehto  (27,6 km)  kulkee maantien 

 5861  ja  valtatien  5  kautta.  Se on  koko  matkaltaan päällystetty, mutta maan- 
tieosuuden kunto  ja geometria  ovat huonoja. Keskimmäinen vaihtoehto  (22,7 
km)  käyttää maantietä  5863, paikallistietä 16288  ja  valtatietä  5. Paikallistie on 
sorapintainen  ja  kapea. Lyhyin reitti  (21,9 km)  kulkee maantietä  5863  ja 
paikallistietä  16295  pitkin. Myös tämä paikallistie  on päällystämätän,  mutta 
geometrialtaan hyvä. Kaikki tarkastelussa mukana olevat tieosuudet ovat 
vähäliikenteisiä. Valtatiellä KVL  on 2000-2800,  muilla teillä  150- 1700  autoa 
vuorokaudessa. 
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Yhteyksien parantamisesta laadittiin tarveselvitys vuonna  1994. Liikenteellisistä 
 tekijöistä otettiin huomioon aika-, ajoneuvo-  ja onnettomuuskustannukset. 

 Koska tiikennemäärät ovat vähäisiä (esimerkiksi reittimuutokset eri  paranta-
misvaihtoehtojen  välillä muutamia kymmeniä autoja vuorokaudessa)  ja  suun-
nitellut toimenpiteet pieniä, ei katsottu tarpeelliseksi laskea päästöjä  tai  tehdä 
melutarkasteluja.  Sen  sijaan maankäyttö, koulujen  ja  teollisuuslaitosten sijainti 
ym. otettiin huomioon muissa arvioinneissa. 

Kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa puolet saavutettavissa olevista sääs-
töistä saatiin aikakustannuksissa. Onnettomuuskustannussäästöjä arvioitiin 
saatavan  vain  maantietä  5861  koskevissa vaihtoehdoissa. Geometrian  ja 
liittymien  parantaminen, kevytlilkennejärjestelyt sekä paikallisteitä vilkkaampi 
liikenne toivat myös muita enemmän ajoneuvokustannussäästöjä. Paikallistei

-den päällystäminen  ilman selvää geometrian parantamista ei  sen  sijaan 
näyttänyt vähentävän onnettomuusriskiä. 

Taulukko  1.3 	Yhteenveto nopeustason muutoksen vaikutuksista alempi- 
asteiseila  tiellä 

Muuttuja  muutos 

aikakustannukset -  4 ... -  5  %  
onnettomuudet ei vähene 
onnettomuuskustannukset  hieman 
ajoneuvokustannukset  jonkin verran 

Taajaman liikennesaneeraus, Helsingin keskustan  40 km/h  -rajoitus 

Useimmille Helsingin kantakaupungin asunto-  ja liikekaduille  asetettiin  40 km! 
h-  nopeusrajoitus maaliskuussa  1992.  Samalla hidastettiin vihreitä aaltoja. 
Korkeimmat nopeudet putosivat yli  50km/h ajaneiden osuus putosi  16  %:sta 

 11-13 %:iin,  yli  60 km/h ajaneiden  osuus putosi  3,5  %:sta  1,5 %:iin.  Myös 
edelleen  50 km/h-rajoitetuilla  kaduilla nopeudet putosivat. Nopeusmuutos 
keskinopeuksissa oli vähemmän dramaattinen kuin korkeimpien nopeuksien 
kohdalla. Runeberginkadulla keskinopeudet alenivat oli  42,7 km/h:sta 40,6 
km/:iin,  Kaivokadulla  39,0 km/h:sta 38,3 km/h:iin  ja  Lönnrotinkadulla  38,2 km! 
h:sta 37,5 km!h:iin.  

Havaittujen nopeusmuutosten perusteella voitiin arvioida  henkilövahinko-
onnettomuuksien vähentyneen  4  prosenttia. Vaikutukset onnettomuuskustan-
nuksiin ovat suuremmat, koska onnettomuuksien vakavuusaste lievenee 
nopeuksien alentuessa. 
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Taulukko  1.4 	Henkilövahinko-onnettomuudet vuosi ennen  ja  vuosi jälkeen  
40 km/h  rajoitusten voimaantulon  (1.3. 1991-28.2.1993)19/  

ennen jälkeen muutos 

Helsingin kantakaupunki  270 190 -  30  % 
-uudet40km/hkadut  171 123 -28% 
-  50 km/h  kadut  440 401 -  9  %  

Suomen taajamat  5492 4350 -  21  %  
Muu  Suomi 3824 3370 -12% 

40 km/h  rajoitus ei vähennä ruuhka utumista,  mutta ei myöskään pahenna sitä. 
Matalammalla vauhdilla  ajettaessa  voidaan jättää lyhyempi aikaväli edellä 
ajavaan (taulukko  5).  

Taulukko  1.5 	Kanden jonossa aja  van  auton kesk/määrä  isen  nettoaika  välin 
ja  edellä aja  van  ajonopeuden  välinen yhteys  /9/ 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59- 
km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h  

aikaväli  1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
(s) _________ _________ _________ 

Sujuvuusmittausten  mukaan  on  kantakaupungin  40 km/h  katujen liikenteessä 
noin  2  pysähdystä kilometriä kohden  ja  noin  300  metriä jokaista kilometriä 
kohden ajetaan yli  40 km/h  vauhtia.  40 km/h  vauhdilla ajo kuluttaa hieman 
vähemmän polttoainetta kuin  50 km/h  ajo. Vastaavaan tulokseen päästiin 
myös  simuloinnilla.  Kulutuksen aleneminen johtuu pääosin  kiihdytysten  ja 

 jarrutusten  suhteellisen osuuden  pienenemisestä  siirryttäessä  matalampaan 
nopeustasoon.  /9/, /10/  

Taulukko  1.6 	Yhteenveto nopeustason muutoksen vaikutuksista 
Helsingissä 

Muuttuja  muutos  

törkeät ylinopeudet  vähentyneet  
keskinopeudet  hieman alentuneet 
onnettomuudet  -4%  
ruuhkautuminen ei pahentunut 
polttoaineen kulutus vähentynyt  
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Rantasalmen taajaman  liikennesaneeraus  

Rantasalmen taajamatie saneerattiin  v.1993. Tien keskustajaksoille  rakennet-
tiin kevyen liikenteen väylät molemmin puolin tietä  ja sisääntulojaksolle  tien 
länsipuolelle. Ajorata kavennettiin  6,5  metriin  koko  matkalla, suojateiden 
kohdille ajorata kavennettiin  5,5  metriin. Nopeusrajoitukseksi asetettiin  40 km! 
h.  Lisäksi rakennettiin keskisaarekkeita sekä ajoradan korotuksia. 

Taajamatien  parannuksen jälkeen ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon 
tullutta kevytliikenteen onnettomuutta. Ennen saneerausta  ko.  onnettomuuk-
sia tapahtui keskimäärin yksi vuodessa. Liikenteen henkilövahinko-
onnettomuusaste oli ennen parannusta  1 ,2/v  ja  jälkeen  n. l/v.  

Autoliikenteen määrät ovat laskeneet parannetulla taajamatiellä. Läpikulkuliiken-
ne  on  vähentynyt noin puoleen. "Iltaralli"  on  vähentynyt, eikä sitä koeta enää 
niin häiritseväksi. 

Autoliikenteen ajonopeudet ovat laskeneet. Raskaan liikenteen ajonopeudet 
ovat laskeneet enemmän kuin kevyen liikenteen. Korotukset  ja keskisaarekkeet 

 eivät ole haitanneet raskasta liikennettä, koska ajonopeudet ovat niin alhaiset. 
Liittymissä raskaan liikenteen ajoneuvot joutuvat käyttämään vastaantulijan 
kaistaa kääntyessään. Liian ahtaiksi jääneitä tonttiliittymiä korjattiin syksyllä 

 1994 huoltoliikenteen  toivomuksesta. 

Liikennemelu  on  mittausten mukaan alentunut, mikä johtuu ajonopeuksien, 
liikennemäärien  ja  ennenkaikkea raskaan liikenteen määrien vähentymisestä. 
Polttoainekulutukseen ei parannuksella näytä olevan merkittävää vaikutusta 
VTT:n ajoanalysaattoriauton mittausten perusteella.  (Koko  verkon tasolla 
vaikutuksia saattaa olla, liikenteen siirtymien  ja reittimuutosten  kautta. Kirj. 
huom) 

Kunnossapidon  kustannukset ovat kasvaneet selvästi ensimmäisinä kesä-  ja 
talvikausina. Kesäkunnossapidon erityistöitä  olivat kenttäkiveysten hoito, istutus-
ten hoito  ja  hoidettavien liikennemerkkien runsas määrä. Talvikunnossapidon 
ongelmiksi mainittiin kavennusten kohdat, pollarit  ja  istutukset, reunakivet, 
korotukset  ja pysäköintitaskut.  /11/  

Taulukko  1.7 	Yhteenveto nopeustason muutoksen vaikutuksista  Ranta- 
saim ella 

Muuttuja  muutos 

onnettomuudet  -17%  
keskivuorokausiliikenne -  35 ... -  48  % 
läpikulkevat -  50  % 
ajonopeudet  pudonneet  
raskas liikenne/huoltoliikenne  haittoja 
kunnossapito lisäkustannuksia 



Tielilkenteen melun  ja  pakokaasujen yksikkähinna 

Päästölaji  Yksikkö- 
kustannus 

Yksikkö 

Melu  5 300  mk vuodessa  / 
melun  häiriönä  
kokeva  asukas 

Typen  oksidit  5 200  mkltonni 

Hiilivedyt  10300  

Hiukkaset  94 000  
Hiitidioksidi  180  

LuTE  2  

Esimerkkilaskelmia optiminopeuden määrittämiseksi  

Seuraavilla sivuilla  on  esitetty eri tieluokille laskettuja henkilöautojen optimi-
nopeuskäyrästöjä keskimäärin sekä kesä-  ja talvioloissa.  Kesän  ja talven 

 osalta esimerkiksi onnettomuusasteiden ero  on  jouduttu arvioimaan melko 
karkealla tasolla. 

Ensimmäisessä käyrästöryhmässä  on  esitetty valtatien ajokustannukset las-
kettuina onnettomuuskustannuksilla, jotka ovat puolet tielaitoksen käyttämistä 
yksikköarvoista. Monissa Euroopan maissa käytetään tätäkin alempia onnet-
tomuuksien kustannusarvoja. 

Suurin  osa  muista tämän liitteen kuvista täydentää raporttitekstissä olevia 
esimerkkikäyrästöjä. 

Lopuksi  on  arvioitu optiminopeuden vaikutuksia  koko liikennevirran  kannalta. 
Erikseen  on  arvioitu kustannustasoa kun raskaan liikenteen nopeudet rajoite-
taan nykyiseen tapaan  80 km/h  -tasolle  tai  jos  kaikille autoille sallittaisiin 
moottoriteillä (epärealistinen)  120 km/h ajonopeus. Ajoneuvolajien  suhteet  on 

 oletettu Ajokustannusjulkaisun mukaisiksi. Vaikka raskaan liikenteen poitto-
aineenkulutus  ja  päästöt kasvavat nopeuden kasvaessa, ei  se  vaikuta merkittä-
västi  koko liikennevirran optiminopeuteen, sillä ammattiliikenteen  korkea ajan 
arvo kompensoi muiden kustannusten nousua. Käyrästöissä ei ole pystytty 
erikseen arvioimaan raskaan liikenteen onnettomuuskustannusten todennäköi-
sesti muuta liikennettä suurempaa kasvua suurilla nopeuksilla. 

Tarkastelut  perustuvat tielaitoksen vuoden  1995 kustannusarvoihin  ja  laskenta- 
malleihin. Tärkeimmät perustiedot  on  esitetty seuraavassa  /2/: 

Ajoneuvokustannusten  perusarvot 	Aikakustannusten perusarvot  1995  

Ajoneuvokustannus 

Autolaji 	 p/km  

Henkilöauto 	76  

Pakettiauto 	178  

Kevyt  auto 86  

Linja-auto 366  

Kuorma-auto 406  

Raskas  auto 399  

Autolaji  Matkan 
 tarkoitus  

Kuormitus  
henkilöä/auto  

mk/tunti 
/henkilö  

Imk/tunti  
I/auto  

Henkilöauto Työajan matka  
Työ-  tai  asiointimatka  
Vapaa-  tai  loma -ajan matka  
Keskimäärin  

1,3 
1,6 
2,2 
1,9  

124,60 
2100 
1 2,00 

______  

161,90  
33.60  
26,40  

44,20  

Pakettiauto Työajan matka  1.0 79,40 79.40  
Kevyt  auto 1,8 47.70  

Linja -auto  _____________________  1+13,5  ______  388,90  
Kuorma-auto 1,1 97,90 107,70  
Raskas  auto  _______  158,30  

Onnettomuuskustannusten  perusarvot  

Onnettomuuden seuraus! Kustannus  

onnettomuustyyppi  (mk) 

Kuollut  7 800 000  

Pysyvästi  varnmautunut  4 800 000  

Tilapäisesti vammautunut  52 000  

Vammautunut keskimäärin  146 400  

Kuolemaan johtanut onnettomuus  9 100 000  

Vammautumiseen johtanut onnettomuus  218 000  
Henkilövahinko -onnettomuus  975 800  

Omaisuusvahinko-onnettomuus  46 500  
rielikenneonnettomuus  keskimäärin  328 000  
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Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä  
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1 160,0 

140,0 
120,0  

-  100,0 
g 80,0 

60,0 
o 40,0 

20,0 
0.0  

Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista?  
4 	 LuTE  2  

_____________________________________ 	- 

_ - 

-

-_== n1T---

!. '  L.  :•  s  (.I.I(, pcI.  

Henkilöauton ajokustannukset, seututie, kesä  

200,0 
180,0 

1 160,0 
140,0  

-  120,0  
-  100,0 

80,0 
60,0 
40,0  

°  20,0 
0.0 

I 
I  

- - 

-----f 
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Henkilöauton ajokustannukset, seututie, talvi  

L v 

- 
- 

- 

—rrrSIUfl--- 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Seututie,  henkilöauto, perusarvot  



Liikenteen optimaalinen nopeus—onko sellaista?  

LuTE  2 

Henkilöauton  ajokustannukset kokoojateillä  

200,0 
180,0  -  1600 
140,0  -  120,0  -  100,0 
80,0 
60,0  - 	40,0  °  20,0 

0.0  -=-- -- 
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

a'onopeus [km/hl  

Henkilöauton  aokustannukset, kokoojatie,  kesä  

200,0 
180,0 

E -x  °-  140.0  -  120,0  -  100,0 
80,0 
60,0  .  40,0  °  20,0 
0.0  

______________________ 	-  
I 
I 

I 	 -  

p-- irrr----- 
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus 1km/hl  

Henkilöauton  ajokustannukset, kokoojatie,  talvi  

200,0 
180,0  -  160,0  °-  140.0  -  120,0  -  100,0 
80,0 
60,0  .  40,0 
20,0 

0.0  !- 	-----'  
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus 1km/hl 

5  

Kokoojatie,  henkilöauto, perusarvot  



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista?  
6 	 LUTE 2  

Henkilöauton  ajokustannukset,  taajaman läpi kulkeva  tie 

250,0  

	

.  2000 	 ________ _______ 
TTnsa 

- 	150,0 - 
'fl  

	

-i  oo,o -. __________ 	 A 'K  

-.------------- 

	

o,:  ___
0. 

 ONK 	 . 

ajonopeus  [km/h]  

Henkilöauton  ajokustannukset,  taajaman läpi kulkeva  tie, 
 kesä  

250,0 

	

200,0 	 ___________ ___-.- 

150,0  

	

-ioo,o 	_____ 	 A K  

______ .

70 80  

ajonopeus 1km/hl  

Henkilöauton  ajokustannukset,  taajaman läpi kulkeva  tie, 
 talvi  

	

ensa 	c  
___ _____AK  

50,0  

	

o,o 	 T..  _____paastaz......  
30 	40 	50 	60 	70 	80  

ajonopeus  [km/h]  

Maantie taajaman läpi, henkilöauto, perusarvot  



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista? 

 LUTE 2 

Henkilöauton  ajokustannukset,  katu  

________  

0,0  ___ 	 stt. 

ajonopeus [km/hl  

7  

Pääkatu (keskimäärin), henkilöauto, ajoneuvokustannusmallia muokattu vas-
taamaan katuliikenteen olosuhteita siirtämällä ajoaikariippuva  osa  kustannuk-
sista ajomatkariippuvaan osaan. 



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista?  

[lITE  2  

Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä  (T-AIK)  

	

2000-. 	 ____ 	 I  

_  _I 
	 _  I :  _________  

40,0 L__ 	 t 

	

20:0 	ITT T- 

	

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h)  

Henkilöauton  ajokustann ukset,  valtatie, kesä  (T-AlK) 

Yht ensA ___  

I  _________  

	

0,0 	 Pskt  

	

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130 

 ajonopeus  [km/h)  

Henkilöauton  ajokustannukset,  valtatie, talvi  (T-AlK) 

UU,U  
180,0 

 -  160 : 0 
 -  140.0 

	

I I 	_.____-__ 

	

ai  I 	 __________________  

	

II 	 - 

- ___ 

• 	
1111..-- 

	

• 	• 	.s 	e 	:js 	!I 	tII.It.ZIK  I  

1 LI(bLD  

Valtatie, henkilöauto, ajan arvoon laskettu  vain  työajan matkat  (keskimäärä iseksi 
 ajan arvoksi tulee tällöin  16 mklh) 



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista? 

 LUTE 2  

Henkilöauton ajokustannukset valtateillä  (SP—AlK)  

180,0 
160,0 

 -  140.0  
-  120,0 

100,0 
80,0 
60,0 

5 40,0  
°  20,0  

fln  

_  -I  
__ - 

-..---- 	-  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  
ajonopeus  [km/h]  

Henkilöauton ajokustannukset, valtatie, kesä  (SP-AlK) 

- 	 :  

I.  
'ss 	 ________________________  
:5 s  - 	 ---- 

: 	 , , 	 _______ 
•  a- 

-I 	• 	.5 	 s 	:s 	1 	 1$ 	 5 	 5 	 5  

Henkilöauton ajokustannukset, valtatie, talvi  (SP-AlK)  

180,0 	 _____  
160,0 	- 	Yht ensä _____ _____ _____ _____  

200,0 	 _____  1  _____  
140,0 	 _____ 	1 	_____  
120,0  

-  100,0 
80,0 	_____ _____ _____ 	_____ _____ 	_____  
60,0  

_____ -.pa- 
1 40,0  
°  20,0  

_______________ _______ _______ _______ _______ _______ ast.  0,0 	___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus 1km/hl  

Valtatie, henkilöauto, ajan arvo  Itäradat-selvityksen  SP-tutkimuksen mukaan 
 (72  mk/h) 



Liikenteenoptimaalinen  nopeus —onkosellaista? lo 	 LuTE  2  

Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä (2*ONK)  

180,0  
. 	160,0 

140.0 
120,0  

- 	100,0 
80,0 
60,0  

- 	40,0 
20,0  
fln  

___ - -  ____=_____I_  

• 
- imulli-- 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl  

Henkilöauton  ajokustannu kset,  valtatie, kesä  (2*ONK)  
200,0 
180,0 
160,0 
140,0  

- 	120,0  
-  100,0 

80,0 
60,0  

- 	40,0 
20,0  

fln  

__ 
__ - - 

-- - -- - - -.-- 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Henkilöauton  ajokustannukset,  valtatie, talvi  (2*ONK)  
200,0 
180,0  

.  160,0 
140,0 
120,0  

-  100,0 
80,0 
60,0 
40,0 

C  20,0  
fln  UTU1.----TTfl —  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Valtatie, henkilöauto,  2-kertaiset onnettomuuskustannusten Iähtöarvot 



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista? 

 LUTE 2 

Henkilöauton  ajokustannukset valtateillä (0NK12)  

200,0 
180,0 
160,0 
140,0  

- 	120,0  
- 	100,0 

80,0 
60,0 
40,0 
20,0  
fln  I- 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Henkilöauton  ajokustannukset,  valtatie, kesä  (ONK/2)  

I _________ ____ 	 ____ ____  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

a'onopeus  [km/h]  

Henkilöauton  ajokustannukset,  valtatie, talvi  (0NK12)  

11  

200,0 
180,0 
160,0  

-  140,0  
-  120,0  
-  100,0 

80,0 
60,0  

- 	40,0 
20,0  
nr)  

I 

I 	 - 

-  

I __________ 
. ...-------r  -  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Valtatie, henkilöauto,  onnettomuuskustannukset puolitettu 



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista?  
12 	 LUTE 2  

Henkilöauton ajokustannukset valtateillä (+melu)  

200,0 
180,0 
160,0  

-  140,0 
120,0  

-  100,0 
80,0 
60,0  

- 	40,0 
C  20,0  

fln  

-  

I 	 ---- - 

L 	 ?i - 

-  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl  

Henkilöauton ajokustannukset, valtatie, kesä (+melu) 

_  L 
160,0 

	

140,0 	 Yhtbensa 

- 	120,0  

	

-  100,0 	
AIK  _____ 	_____ 	_____ ______  

	

80,0 	- 	_____ _____ 	 NK 	_____ 
_  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Henkilöauton ajokustannukset, valtatie, talvi (+melu) 

uu,u - 
 180,0 

160,0 
140,0  

-  120,0  
-  100,0• 

80,0- 
60,0- 

,  40,0- 
20,0  

_ 

TITU -- 
U,,.) 	 -  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

Valtatie, henkilöauto, melukustannukset laskettu mukaan (tiheä pientaloalue,  

750  as/km2) 



Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista?  
LuTE  2 	 13  

Henkilöauton  ajokustannukset, kehityspolku (+INV)  

200,0 
180,0 

-  160,0  
-  140.0  

- 	120,0  
- 	100,0 

80,0 
60,0 
40 0 
200 L J L ..  L  

paastot  
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus 1km/hl  

Henkilöauton  ajokustannukset, kehityspolku,  kesä  (+INV)  

_• '______l_.._____ 	 ____ ____ ____ ____  

I 
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl  

Henkilöauton  ajokustannukset, kehityspolku,  talvi  (^ INV)  

200,0 
180,0 
160,0 	

esa  - -  140,0 

__  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130 

 ajonopeus  [km/h] 

Tien  kehitys kokoojatiestä moottoritieksi  30  vuodessa liikenteen kasvaessa  60 
 vuodessa  3000  -  18000  autoon vuorokaudessa, investoinnit jaettu ajetuile 

kilometre/lie. 



14  
Liikenteen optimaalinen nopeus  -  onko sellaista?  

LillE  2  

Liikennevirran ajokustannukset valtateillä  (R 85) 

200,0 
180,0 
1600 
140.0  

- 	120,0  
- 	100,0 

80,0 
60,0 

8 40,0 
 °  20,0 

00  

__ - 	 - 

- 

.._— irrflg  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  
ajonopeus  [km/h]  

Liikennevirran ajokustannukset,  valtatie, kesä  (R 85) 

200,0 
180,0 

 -  1600 
 .°  140.0 
 -  120,0 

 -  100,0 
80,0 
60,0 

e 40,0  
°  20,0 

on  

- 

- 

--- .--- -  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl 

Lilkennevirran ajokustannukset,  valtatie, talvi  (R 85) 

	

200,0 	 -  
180,0  

____ ____ 
Yht ensä ____ ____ ____ ____  

	

120,0 	 ___ ___ ___ ___ 
- oo,o  A 
	 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

- 	60,0  

* 	____ ____ ____ ____ ONK  I 	L_.__4-H- 
.'-  -.---------- J.- pãastt------ 

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus 1km/h] 

Liikennevirran ajokustannukset,  raskaan liikenteen  (10  %)  nopeus korkein-
taan  85 km/h  



Liikenteen optimaalinen nopeus— onko sellaista? 

LuTE  2 

Liikennevirran ajokustannukset valtateillä  

	

20 0,0 	 ----. 	______ 	-  
180,0  

	

______ ______ 	Yh ensä ______ ______ ______ ______  140,0  

	

-  120,0 	 _____ _____ 
-  100,0  

	

-  160,0 	
______ ____________ _____________ 

	

____ _____ _____ 	_____ _____ _____  NK  _____  80,0 
60,0  

- 	40,0 
20,0  

	

____ _____ 	- - - 
	 ONK  

0,0  - 	_____ 	 _____ ___________ ____________  
40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130 

 ajonopeus [km/hl 

Liikennevirran ajokustannukset,  valtatie, kesä  

	

_____  _____I 	 -  

1600 
140,0  ---- 	 Yht  ensa  _____ _____ _____ _____ 

	

-  120,0 	 _____ 	 _____ _____ _____ _____ _____ 
-  100,0  

	

so,o 	 NK 	_____  

I-----
---- -4  -  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus [km/hl 

Liikennevirran ajokustannukset,  valtatie, talvi  

	

200,0 	 - -  
180,0  

	

_____ _____ _____ 	Yhiensä _____ _____ ______ _____  1 160,0 
140,0  

______- 

	

-  120,0 	 _____ _____ _____ 
-  100,0 

80,0 

	

60,0 	

ONK _____ 	_____ _____ 
 40,0 

20,0  - pãäst(- 
0,0  ------- -i-------- T"r  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130  

ajonopeus  [km/h]  

15  

Lilkennevirran ajokustannukset,  raskaan lIIkenteen  (10  %)  nopeus sama kuin 
kuin muun lIIkenteen 
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