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Esipuhe 
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistumassa uusi liikenneturvallisuus-
suunnitelma vuosille 2011–2014.  Työssä liikennekuolemien ja vakavien louk-
kaantumisten vähentämiseksi tarvitaan jatkuvasti tehokkaampia keinoja. Liiken-
teen automaattista kameravalvontaa on Suomessa rakennettu systemaattisesti eri-
tyisesti päätieverkolle. Vuonna 2011 järjestelmä kattoi noin 3 000 km ja sen arvi-
oidaan säästävän vuosittain ainakin 30 liikennekuolemaa ja estävän noin 100 hen-
kilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Eräs uudenkin suunnitelman tärkeimmistä 
keinoista tulee olemaan liikenteen kameravalvonta. 

Kameravalvonta on Suomessa myös yksi Kansallisen älyliikennestrategian 
kärkihankkeista. Tähän liikenneturvallisuustoimenpiteeseen liittyy moninaisia ke-
hittämismahdollisuuksia. Nykyistä pistemäistä valvontaverkkoa voidaan laajentaa, 
siirrettävien laitteistojen määrä voidaan lisätä, matka-aikavalvonta voidaan aloit-
taa, rikkomusten seuraamusten käsittelyä voidaan tehostaa, kameravalvonnan 
työnjakoa voidaan muokata ja uusia toimijoita ottaa mukaan. Automaattiseen ka-
meravalvontaan liittyvää lainsäädäntöä voidaan kehittää. Tätä kirjoitettaessa eräs 
kiperimmistä ongelmista on poliisin resurssien riittämättömyys.  

Tämän tutkimuksen avulla on selvitetty kameravalvonnan parhaita käytäntöjä 
muissa maissa ja niiden perusteella on laadittu ehdotuksia Suomen automaattisen 
kameravalvontajärjestelmän kehittämiseksi. Tutkimuksessa on vertailtu kamera-
valvonnan tekemistä Suomessa ja muissa maissa ja lisäksi on selvitetty lainsää-
dännön eroavaisuuksia. Tutkimuksen aineisto on pääosin koottu kyselemällä suo-
raan eri maiden asiantuntijoilta.  

Tutkimushanketta ohjasi ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Leif Beilinson 
Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jäseninä Merja Vahva (aluksi Anna-Liisa 
Tarvainen) Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Saara Toivonen, Kari Karessuo 
sekä Juuso Kummala Liikennevirastosta, Kari Alppivuori Liikenteen turvallisuus-
virastosta, Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ja Petteri Portaankorva Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksesta. 

Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet erikoistutkija Veli-Pekka Kallberg VTT:stä 
ja oikeustieteen lisensiaatti Jan Törnqvist. Törnqvist on raportoinut pääosin laki-
asioita koskevat osat ja muilta osin raportin on kirjoittanut Kallberg. VTT:ssä ra-
portin on esitarkastanut tutkimusprofessori Juha Luoma. 

 
Helsingissä 16.12.2011 
 
Leif Beilinson 
Neuvotteleva virkamies 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta  

Automaattinen nopeusvalvonta on yksi viime vuosien tehokkaimmista liikenne-
turvallisuustoimenpiteistä (Peltola & Rajamäki 2009, Erke ym. 2009, SafetyNet 
2009, Grunnan ym. 2008, Kallberg 2006, Allsop 2010, Wilson ym. 2010). Auto-
maattisesta nopeusvalvonnasta on saatu myönteisiä kokemuksia useista maista 
(mm. Iso-Britannia, Alankomaat, Itävalta, Italia, Tshekki, Ruotsi, Norja ja Rans-
ka). Eri maissa automaattivalvonnan toteutus on perustunut hieman erilaisiin läh-
tökohtiin mm. valvonnasta tiedottamisen, valvonnan toleranssien sekä lainsäädän-
nön ja sen soveltamisen osalta.  

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) älyliikenteen neuvottelukunta on an-
tanut Liikenteen hallinta -työryhmälle tehtäväksi selvittää 
• miten automaatiota voidaan lisätä nykyisessä kameravalvonnan prosessissa 
• muiden kuin poliisin mahdollisuudet käsitellä automaattivalvonnan maksa-

misasioita 
• mahdollisuudet kuntien tiiviimpään yhteistyöhön poliisin kanssa automaatti-

valvonnassa 
• miten automaattivalvonnan ja muuttuvien nopeusrajoitusten toiminnan yh-

teensopivuus varmistetaan  
• automaattivalvonnan vaikuttavuutta eri toteutusvaihtoehdoissa 

LVM:ssä laaditussa automaattista nopeusvalvontaa koskevassa muistiossa1 kiinni-
tetään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: 
• Niin sanottu haltijavastuu tarkoittaa eri maissa eri asioita. 
• Rikkomusten määritelmissä on eroja maiden välillä. 
• Syyllisyysperiaate on olennainen osa oikeusvaltion rikosoikeudellista järjes-

telmää. Rikesakon määrääminen ajoneuvon haltijalle siten, ettei haltija voisi 
siitä syyttömyydestään huolimatta vapautua, sopii huonosti oikeusvaltion pe-
riaatteisiin.   

• Hallinnollisiin seuraamuksiin ei voi liittää ajokieltoa. 

LINTU-johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella2 työssä tulisi kuvata hyvät 
käytännöt ja niiden taustalla oleva lainsäädäntö, sekä arvioida, miten ne poikkea-
vat Suomen käytännöstä ja lainsäädännöstä. Huomiota on kiinnitettävä siihen, mi-
ten suuret tapausmäärät saadaan tehokkaasti hoidettua, kansalaisten tasavertaiseen 
kohteluun sekä tietosuoja-asioihin. Oikeustieteen osaaminen ja näkökulma nähtiin 
tärkeäksi. Tuloksena toivotaan etenkin lyhyen aikavälin toimenpide-ehdotuksia, 
jotka voidaan toteuttaa enintään muutaman vuoden aikavälillä.  

                                                
1 Leif Beilinsonin sähköposti 19.11.2010 
2 Annu Korhosen sähköposti  17.11.2010 



 
10 LINTU 5/2011 • Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet  

 

Liikennevalvonnalla pyritään parantamaan turvallisuutta tukemalla ja edistä-
mällä sääntöjen mukaista käyttäytymistä. Ajonopeuksien valvonnalla parannetaan 
nopeusrajoitusten noudattamista ja vähennetään rajoitusten ylityksistä aiheutuvaa 
onnettomuus- ja vammautumisriskin kasvua. 

Ajonopeuksien valvonnan vaikutus liikenneturvallisuuteen riippuu sillä aikaan 
saatavasta liikenteen keskinopeuden alenemisesta. Liikenteen keskinopeuden 
muutoksen vaikutusta onnettomuuksien ja niissä loukkaantuvien lukumäärään ku-
vataan ns. potenssimalleilla (Nilsson 2000, 2004), jotka ovat muotoa 

 

Vakavuudeltaan erilaisille onnettomuuksille ja loukkaantumisille on omat mallit. 
Elvik (2009) on edelleen kehittänyt potenssimalleja ja laatinut erilliset mallit maa-
seutu- ja taajamaolosuhteisiin (taulukko 1). 

Taulukko 1.  Potenssimallien eksponentit (Elvik 2009). 

 
 

Liikennevalvonnan vaikutusmekanismi, joka koskee myös ajonopeuksien valvon-
taa, on esitetty pääpiirteittäin kuvassa 1. Valvonnan vaikutukset perustuvat siihen, 
että kuljettajat pyrkivät välttämään sääntöjen rikkomisesta seuraavia rangaistuksia 
(OECD 2006). Objektiivinen kiinnijäämisriski riippuu valvonnan määrästä ja 
puuttumiskynnyksestä. Suomessakin on todettu, että nopeuksia voidaan alentaa 
lisäämällä valvontaa ja alentamalla puuttumiskynnystä (Malmivuo & Rajamäki 
2009). Kuljettajien kokemaan subjektiivista kiinnijäämisriskiä voidaan lisätä esi-
merkiksi valvontastrategialla ja erityisesti tiedottamisella ja kampanjoilla. Kun 
kiinnijäämisriski koetaan suureksi ja rikkeestä kiinni jäämisestä seuraa rangaistus, 
useimmat kuljettajat pyrkivät noudattamaan sääntöjä. Subjektiivinen riski siis luo 
pelotevaikutuksen, joka voi olla erityinen (koskee rikkeestä kiinni jääneitä) tai 
yleinen (koskee niitä, jotka eivät ole jääneet kiinni). Valvonnan määrällä ja muun 
liikenteen nopeuksilla on suuri vaikutus kuljettajien nopeudenvalintaan. Ylino-
peudesta määrättävien sanktioiden suuruuden vaikutus on selvästi pienempi 
(Ryeng 2011). 
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Kuva 1. Liikennevalvonnan vaikutusmekanismia kuvaava malli (Mäkinen ym. 
2003). 

Tehokkaan nopeusvalvonnan ominaisuuksia ovat (OECD 2006): 
• valvotaan usein, epäsäännöllisin väliajoin ja vaihtelevalla intensiteetillä 
• valvonnan paikka ja aika vaihtelevat 
• valvonta on sekoitus näkyvää ja huomaamatonta valvontaa 
• valvontaa tuetaan tiedotuksella ja kampanjoilla. 

Kiinteään automaattiseen nopeusvalvontaan sovellettuna edellä mainitut periaat-
teet tarkoittavat mm. sitä, että kameroiden sijainnista ei tiedoteta etukäteen. Sama 
pätee liikuteltavilla kameroilla tehtävään valvontaan, jota tehdään ajoittain myös 
kiinteän kameravalvonnan tieosuuksilla. Kaikesta valvonnasta ei myöskään pidä 
varoittaa tienvarren opasteilla. Kampanjoilla ja tiedottamisella muistutetaan kul-
jettajia sääntöjen noudattamisen tärkeydestä ja lisätään kuljettajien kokemaa sub-
jektiivista riskiä. 

Aiemmassa Suomen liikennevalvonnan kehittämistä koskevassa tutkimuksessa 
arvioitiin, että nopeuksien kameravalvontaa tehostamalla voitaisiin vuosittain vält-
tää 37–64 liikennekuolemaa (tutkimuksen tekoaikana liikenneonnettomuuksissa 
kuoli lähes 400 henkeä vuodessa). Kiinteisiin kamerapaikkoihin perustuvan auto-
maattisen kameravalvonnan todettiin soveltuvan erityisesti pääteiden nopeusval-
vontaan. Myös liikuteltavia nopeuskameroita pidettiin tärkeinä, etenkin taajamien 
nopeusvalvonnassa. Raportissa myös suositeltiin järjestelmän toimintojen entistä 
laajempaa automatisointia (Rathmayer ym. 2004). 
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Suomessa nykyisen automaattisen nopeusvalvonnan, joka kattaa noin 3 000 ki-
lometriä lähinnä taajamien ulkopuolisia pääteitä, on arvioitu säästävän vuosittain 
87 henkilövahinko-onnettomuutta ja 27 kuolemaa (Peltola & Rajamäki 2009). 
Monilla teillä huomattavan suuri osa liikenteestä ylittää silti nopeusrajoituksen, 
etenkin 80 km/h -talvirajoituksen alaisilla teillä. Jos automaattista nopeusvalvon-
taa lisättäisiin tuhannelle maantiekilometrille, vähentäisi se arviolta 4,5 liikenne-
kuolemaa vuodessa (Rajamäki & Peltola 2011). 

1.2 Tavoitteet 

Tavoitteena oli verrata Suomen automaattista nopeusvalvontajärjestelmää vastaa-
viin eurooppalaisiin järjestelmiin, joista oli ennakkotietojen perusteella hyviä ko-
kemuksia. Vertailun perusteella laadittiin ehdotuksia Suomen automaattisen no-
peusvalvontajärjestelmän kehittämiseksi niin, että valvonnasta saatava hyöty lii-
kenneturvallisuudelle kasvaisi, saavutettavien hyötyjen ja kustannusten suhde pa-
ranisi entisestään, ja kansalaisia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti.  
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2 Osatehtävät 
Hankkeessa oli kuusi peräkkäistä osatehtävää. 

1. Automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien arviointikriteerien kehittäminen 

Kriteereillä kuvataan nopeusvalvontajärjestelmän ominaisuuksia. Tarkasteltavia 
asioita ovat muun muassa käytettävät kamerat, niiden sijainti eri tieluokilla, käyt-
töaste, tiedonsiirtoketjut, kohteena olevat rikkomukset ja niihin liittyvät tolerans-
sit, rikkomusten tekijöiden tunnistaminen, sanktiot, valitusmenettely, säädökset, 
henkilö- ja laiteresurssit, osalliset organisaatiot sekä vaikutukset ajonopeuksiin. 

Tavoitteena on, että kehitettävät kriteerit kattavat automaattisten nopeusvalvon-
tajärjestelmien tärkeimmät ominaisuudet. Kriteerit esitetään pää- ja tarvittaessa 
alaotsikoiden alle järjestettyinä luetteloina asioista, jotka otetaan arvioinnissa 
huomioon. 

Aiheeseen perehtyneet tutkijat kehittävät kriteerit ja ne tarkastetaan ja hyväksy-
tään ohjausryhmässä.   

2. Suomen- ja englanninkielisen kyselylomakkeen laatiminen käytettäväksi sen 
selvittämiseen, millaisia ominaisuuksia eri maiden automaattisilla nopeusval-
vontajärjestelmillä on 

Tutkijat laativat kyselylomakkeet edellisessä kohdassa kehitettyjen kriteerien poh-
jalta. Kysymykset pyritään laatimaan sellaisiksi, että niihin voi vastata lyhyesti. 
Kyselyssä pyydettiin myös arvioita järjestelmän eri osien toimivuudesta, mikä on 
hyvää ja minkä voisi tehdä paremmin.  

3. Kyselyn ja haastattelujen toteutus  

Selvitetään noin kahdeksassa maassa (esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-
Britannia, Alankomaat, Itävalta, Tshekki ja Ranska) käytössä olevien automaattis-
ten nopeusvalvontajärjestelmien ominaisuudet. Selvitys toteutetaan pääasiassa 
edellä kehitetyn kyselyn avulla. Se osoitetaan kussakin maassa aiheeseen perehty-
neille henkilöille, joiden valinnassa hyödynnetään VTT:n aiempien projektien 
(mm. nopeusvalvontaan liittyneet EU-projektit ESCAPE, PEPPER ja SUPREME) 
kontakteja.  

Kyselyyn saatuja vastauksia täydennetään ja syvennetään tarvittaessa puhelin-
haastatteluilla. 

4. Automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvien säädösten kuvaaminen 

Edellä mainittujen maiden nopeudenvalvontaan liittyvistä säädöksistä laaditaan 
kooste, joka perustuu osatehtävässä 3 kerättyihin tietoihin, kirjallisiin lähteisiin 
sekä mahdollisesti myös esimerkiksi ko. maiden lainsäädännön asiantuntijoiden 
puhelinhaastatteluihin. Koosteen laatii alan lainsäädäntöön Suomessa perehtynyt 
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asiantuntija, joka osallistuu myös osatehtävän 2 lainsäädäntöä koskevien kysy-
mysten laadintaan. 

5. Ehdotusten laatiminen Suomen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän ke-
hittämiseksi 

Ehdotuksilla tähdätään Suomen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän kehit-
tämiseen niin, että se mahdollisimman tehokkaasti palvelee liikenneturvallisuuden 
parantamista ja kohtelee kansalaisia oikeudenmukaisesti. Myös järjestelmän edel-
lyttämiin resursseihin ja niiden tehokkaaseen käyttöön kiinnitetään huomiota. Eh-
dotukset tukeutuvat aiempien osatehtävien tuloksiin. 

6. Ehdotusten toteuttamisen liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi  

Ehdotusten toteutuksen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen esitetään karkeat ar-
viot, jotka perustetaan siihen, miten paljon ehdotusten toteuttaminen vaikuttaisi 
ajonopeuksiin, miten suureen osaan liikenteestä vaikutus kohdistuisi, ja miten 
suuri on kohteena olevan liikenteen onnettomuusriski ennen ehdotusten toteutta-
mista. 

Vaikutusarviot perustetaan mahdollisuuksien mukaan tutkimuksiin perustuviin 
tietoihin erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. Jos luotettavaa tutkimustietoa ei 
ole käytettävissä, vaikutukset ilmaistaan VTT:n asiantuntijoiden perustelemina 
arvioina.  
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3 Aineisto ja menetelmät 

3.1 Suomen automaattisen nopeusvalvontajär-
jestelmän tavoitteet ja arviointikriteerit 

Automaattisille nopeusvalvontajärjestelmille määriteltiin seuraavat yleiset tavoit-
teet: 
1. Parannetaan liikenneturvallisuutta vähentämällä tehokkaasti ajamista nopeusra-

joitusta suuremmilla nopeuksilla.  
• Liikenneturvallisuuden ensisijaisena mittana pidetään onnettomuuksissa 

kuolevien ja vakavasti loukkaantuvien lukumäärää. 
• Turvallisuusvaikutus saadaan aikaan vähentämällä paitsi suuria ja suhteel-

lisen harvinaisia ylinopeuksia, myös suhteellisen yleisiä pieniä ylinopeuk-
sia (vähemmän kuin 10–15 km/h).  

2. Nopeusvalvontajärjestelmä kohtelee tienkäyttäjiä tasapuolisesti ja oikeuden-
mukaisesti.  
• Järjestelmän toimintaperiaatteet ovat tienkäyttäjien tiedossa ja yleisesti 

hyväksyttyjä. 
• Rikkomuksista määrättävät sanktiot ovat yleisesti hyväksyttäviä ja ottavat 

huomioon rikosoikeudellisen suhteellisuusperiaatteen. 
• Valvonnassa ja sanktioissa otetaan huomioon rikkeeseen syyllistyvien oi-

keuksien ohella myös niiden tienkäyttäjien oikeudet, jotka joutuvat nope-
usrajoitusrikkomuksista aiheutuvan vaaran kohteeksi. 

3. Järjestelmän hyödyt ovat selkeästi kustannuksia suuremmat.  
• Ylläpito ja käyttö eivät tarpeettomasti sido henkilöresursseja tehtäviin, jot-

ka voisi hoitaa automatisoimalla prosesseja tai virtaviivaistamalla lainsää-
däntöä. 

• Hyödynnetään toimintojen automatisoinnin mahdollistavaa teknologiaa 
prosessin eri vaiheissa (rikkeiden havaitseminen, rikkeeseen syyllistyneen 
tunnistaminen, tiedonsiirto nopeusmittauspaikalta, sanktion määrääminen 
ja tiedoksianto). 

Yleisen tason tavoitteista voidaan johtaa seuraavat konkreettiset tavoitteet, joita 
käytetään myös järjestelmän arviointikriteereinä: 
a) Valvonta kohdistuu kattavasti väylille, joilla nopeusrajoituksia ylitetään ylei-

sesti (ylitysten lukumäärä on suuri). 
b) Valvonta ei tarpeettomasti sido poliisin, eikä muiden järjestelmän ylläpitoon 

osallistuvien henkilöresursseja. 
c) Valvontatoleranssit ovat niin pieniä, että valvonnalla vähennetään myös pie-

niä ylinopeuksia (vähemmän kuin 10 km/h yli rajoituksen). 
d) Rikkeiden havaitseminen, niihin syyllistyneiden tunnistaminen ja sanktioiden 

määritys sekä toimeenpano ovat läpinäkyviä ja tehokkaita ottaen kuitenkin 
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huomioon toisaalta yksilöiden oikeusturvaan liittyvät näkökohdat ja toisaalta 
yhteiskunnan vastuun kansalaisten turvallisuudesta. 

e) Rikosoikeudellisen suhteellisuusperiaatteen huomioon ottaminen ylinopeuk-
sista määrättävissä sanktioissa.  

f) Järjestelmään liittyviä prosesseja on soveltuvin osin automatisoitu henkilö-
resurssien säästämiseksi. 

g) Järjestelmän laitteet toimivat luotettavasti ja kerättävät tiedot on asianmukai-
sesti suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa.  

h) Automaattiseen liikennevalvontaan osallistuvilla organisaatioilla on riittävät 
resurssit oman osuutensa hoitamiseen ja kehittämiseen. 

i) Tiedot järjestelmän toimintaperiaatteista ovat helposti saatavilla ja omaksut-
tavissa. 

j) Järjestelmän toimintaa seurataan ja tietoja sen vaikutuksista julkaistaan sään-
nöllisesti. 

Suomen automaattista nopeusvalvontaa koskevan lainsäädännön tavoitteiden ja 
arviointikriteereiden erittelyä ja konkretisointia edellä kuvatulla tavalla ei tehty, 
koska ei voitu yksikäsitteisesti määritellä mahdollisten lainsäädäntömuutosten 
etuja ja haittoja. Tämä johtuu muun muassa siitä, että arviointiin vaikuttaa se, mi-
ten etuja ja haittoja painotetaan, esimerkiksi painotetaanko enemmän rikkeiden 
käsittelyn sujuvuutta vai oikeusturvanäkökohtia. Eräät muutosehdotukset saattavat 
myös edellyttää perusoikeusongelmien perusteellista selvittämistä.  Näin ollen 
lainsäädännön kehittämistä koskevat ehdotuksetkin voidaan nähdä kompromissina 
tai poliittisena päätöksenä, joka parempien mittarien puuttuessa perustuu yksilön 
ja yhteiskunnan etua koskevaan harkintaan.  

Edellä mainituista syistä tässä työssä ei arvioitu erikseen Suomen lainsäädän-
nön hyviä puolia tai puutteita, vaan lainsäädännön kehittämisehdotukset tehtiin 
harkinnanvaraisesti luvussa 4.2 esitettyjen eri maiden automaattista nopeusval-
vontaa koskevan lainsäädännön kuvausten ja niihin liittyvien pohdintojen perus-
teella.  

3.2 Automaattisten nopeusvalvontajärjestel-
mien ominaisuuksia koskeva kysely 

Eri maiden automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien ominaisuuksia kartoitet-
tiin kohdemaiden asiantuntijoille kohdistetulla kyselyllä, joka koski: 
• valvottavia teitä (mm. tieluokka, valvonnan kattavuus, valvontapaikkojen va-

lintakriteerit) 
• valvontalaitteita (mm. kiinteiden ja liikuteltavien mittauspaikkojen ja kame-

roiden lukumäärä, havaittavuus ja käyttöaste sekä valokuvien sisältö) 
• valvonnassa noudatettavia toleransseja 
• nopeusmittauspaikoilla kerättävien tietojen tallennusta ja siirtämistä sekä 

mahdollisia kapasiteettirajoituksia 
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• valvontakameroiden ottamien kuvien käsittelyä (mm. automaattinen vai ma-
nuaalinen, kapasiteetti ja sitä rajoittavat tekijät, resurssit) 

• lainsäädäntöä (mm. kuuluuko rikoslain piiriin, kuljettajan vai haltijan vastuu, 
velvoite merkitä valvontapaikat) 

• seuraamuksia (mm. erisuuruisista nopeusrajoituksen ylityksistä seuraavat sa-
kot, hallinnolliset maksut ja huomautukset, menettelyt kiistämistapauksissa) 

• osallisia organisaatioita ja niiden vastuualueita sekä resursseja 
• järjestelmän toiminnan seurantaa (mm. valvonnan määrän ja määrättävien 

sanktioiden seuranta, tutkimukset vaikutuksista ajonopeuksiin ja onnetto-
muuksiin sekä selvitykset järjestelmän hyväksyttävyydestä) 

• tiedottamista vaikutuksista (mm. määrätyt sanktiot, vaikutukset ajonopeuksiin 
ja onnettomuuksiin) 

• vastaajien näkemyksiä järjestelmän kehittämistarpeista. 

Näiden otsikoiden alle kuuluvia asioita jäsennettiin edelleen ja muotoiltiin kysy-
myksiksi eri maihin lähetettäville kyselylomakkeille. Kysymykset pyrittiin laati-
maan niin, että vastausten perusteella saisi hyvän kuvan automaattisesta nopeus-
valvontajärjestelmästä. Toisaalta lomakkeet pyrittiin pitämään kohtuullisen pitui-
sina ja välttämään tarpeettoman yksityiskohtaisia kysymyksiä, jotta kyselyyn vas-
taamista ei koettaisi ylivoimaisen hankalaksi ja työlääksi. Lainsäädäntöä koske-
valle lomakkeelle tuli 20 kysymystä (liite 1) ja järjestelmän muita ominaisuuksia 
koskevalle lomakkeelle 51 kysymystä (liite 2).  

Kysely lähetettiin ko. maan automaattiseen nopeusrajoitusjärjestelmään pereh-
tyneille henkilöille Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Iso-Britanniaan, Alankomaihin, 
Itävaltaan, Ranskaan sekä Victorian osavaltioon Australiassa. Pohjoismaat valit-
tiin mukaan, koska niiden järjestelmien tiedettiin poikkeavan toisistaan ja Suomen 
järjestelmästä. Muut kyselyn kohdemaat valittiin, koska niissä tiedettiin automaat-
tisella nopeusvalvonnalla saavutetun hyviä tuloksia. 

 Yhdyshenkilöiden valinnassa hyödynnettiin VTT:n omia kontakteja sekä Eu-
roopan liikennepoliisien yhteistyöverkostoa (TISPOL 2011). Monet alkuperäiset 
yhdyshenkilöt välittivät kyselyn edelleen eri alojen asiantuntijoille ja eri maista 
saatujen vastausten laadintaan osallistui tyypillisesti useita henkilöitä. Luettelo 
vastaajista on liitteessä 3. 

Alun perin kyselyn oli tarkoitus kattaa myös Israel, jossa on kehitetty paljon 
kameravalvonnan teknologiaa. Koska Israelissa automaattinen nopeusvalvonta on 
vasta valmisteluasteella, se jäi kyselyn ulkopuolelle. 

Kysely onnistui osittain toivotulla tavalla. Monissa vastauksista osaan kysy-
myksistä oli jätetty vastaamatta, tyypillisesti siksi, ettei tietoa ollut kohtuullisella 
vaivalla saatavilla. Sen lisäksi on huomattava seuraavaa: 
• Australian Victorian osavaltiosta ei vastattu lainkaan. Tietoja kuitenkin koottiin 

järjestelmän ominaisuuksia esittelevältä internet-sivustolta (State government 
Victoria 2011). 

• Alankomainen vastaus saatiin vain lainsäädäntöä koskevaan kyselyyn. 
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• Ruotsista vastaus saatiin vain järjestelmän muita ominaisuuksia kuin lainsää-
däntöä koskevaan kyselyyn. 

• Ranskasta saatiin vastaukset molempiin kyselyihin, mutta lainsäädäntöä koske-
viin kysymyksiin vastanneen toivomuksesta tuloksia ei julkaista.  

3.3 Kehittämistarpeiden arviointi ja kehittä-
misehdotusten laadinta 

Suomen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän kehittämistarpeita arvioitiin 
vertaamalla olemassa olevaa järjestelmää järjestelmälle asetettuihin tavoitteisiin 
(kohta 3.1). Suomen järjestelmän kuvaus saatiin täyttämällä kyselylomakkeet (liit-
teet 1 ja 2) myös Suomen osalta. 

Kehittämisehdotukset laadittiin kehittämistarpeiden pohjalta hyödyntämällä 
mahdollisuuksien mukaan ulkomaisista järjestelmistä saatuja kuvauksia ja koke-
muksia.  

3.4 Kehittämisehdotusten turvallisuusvaiku-
tusten arviointi 

Kehittämisehdotusten turvallisuusvaikutukset arvioitiin sen perusteella, miten nii-
den oletetaan vaikuttavan nopeusrajoitusten ylitysten määrään ja suuruuteen koko 
maassa. Turvallisuuden mittana käytettiin etenkin onnettomuuksissa kuolleiden ja 
vakavasti loukkaantuneiden (vuotuista) lukumäärää. Ajonopeuksien muutosten 
vaikutukset kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden lukumäärään arvioitiin puo-
lestaan sen perusteella, mitä aiempien tutkimusten perusteella tiedetään ajonopeu-
den vaikutuksista vakaviin henkilövahinkoihin. 

Kehittämisskenaarioiden turvallisuusvaikutusten arvioinnissa huomioon otetta-
via tekijöitä olivat etenkin järjestelmän kattavuus, kohdistuvuus teille, joilla rajoi-
tuksen ylitykset ovat yleisiä, sekä järjestelmän kapasiteetti havaita nopeusrikko-
muksia ja määrätä niistä sanktioita.  
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4 Tulokset 

4.1 Automaattiset nopeusvalvontajärjestel-
mät eri maissa 

Seuraavassa kuvataan Suomen ja kyselyn kohdemaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, 
Alankomaat, Itävalta, Ranska, Iso-Britannia ja Australian Victoria) automaattisten 
nopeusvalvontajärjestelmien muita kuin lainsäädäntöön liittyviä piirteitä. Lain-
säädäntöä käsitellään erikseen kohdassa 4.2. 

4.1.1 Valvonnan laajuus ja kohdentaminen tieverkolle 

Kiinteisiin kamerapaikkoihin ja pistenopeuden mittaukseen perustuvalla auto-
maattisella valvonnalla katetun tieverkon pituus vaihteli Ruotsin ja Suomen 3 000 
kilometristä Ranskan 65 000 kilometriin (taulukko 2). Eri maissa valvontakame-
roiden paikkoja oli tyypillisesti ainakin useita satoja. Kameroiden lukumäärän ja 
kamerapaikkojen lukumäärän suhde vaihteli välillä 0,1–1,0. Valvonta kohdistui 
tyypillisesti maaseudun teille, mutta se voi myös kattaa kaikki tietyypit. Valvotta-
vien teiden valintaan vaikuttivat tyypillisesti joko tien onnettomuushistoria tai 
ajonopeudet tai molemmat. Suomen liikuteltavien laitteiden käyttöaste (arviolta 
keskimäärin kuusi tuntia vuorokaudessa) oli suurempi kuin muualla.  

Liikuteltaviin, muualla kuin kiinteissä paikoissa käytettäviin kameroihin perus-
tuvaa nopeusvalvontaa oli kaikissa muissa maissa Norjaa lukuun ottamatta (tau-
lukko 3). Valvontapaikkojen valintaan vaikuttivat samankaltaiset asiat kuin kiin-
teässä kameravalvonnassa, mutta liikuteltavia kameroita käytettiin enemmän 
alemmalla tieverkolla. Suomessa liikuteltavia kameroita käytetään erityisesti taa-
jamissa.  

Matkanopeusvalvontaa (ks. esim. ETSC 2009) oli Suomen yhden kokeiluosuu-
den lisäksi vain Itävallassa ja Norjassa viidessä paikassa sekä Iso-Britanniassa ja 
Alankomaissa useammissa paikoissa, joiden tarkka lukumäärä ei kyselyssä sel-
vinnyt. 
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Taulukko 2.  Kiinteisiin kamerapaikkoihin ja pistenopeuden mittaamiseen perustuvien 
nopeusvalvontajärjestelmien ominaisuuksia eri maissa. 

Maa Valvotun ties-
tön pituus (km) 

Kameroiden/ 
kamerapaik-
kojen luku-
määrä 

Valvotut tietyypit Valvottavien teiden valin-
takriteerit 

Suomi 3 000 90/900 Lähes yksinomaan 
2-kaistaisilla maan-
teillä. Alle 5 % taa-
jamissa. 

Pitkähköt, ainakin 30–50 
kilometrin pituiset tieosuudet, 
joilla paljon onnettomuuksia 
ja nopeusrajoituksen ylityk-
siä. 

Alankomaat Ei tiedossa. ? /1 640 Kaikki tietyypit. Onnettomuushistoria (black 
spot analysis). 

Iso-Britannia Ei tiedossa. ?/3500 Suurin osa (n. 80 
%) taajamien nope-
usrajoituksen 30/40 
mph alaisilla teillä. 

Onnettomuudet, ajonopeu-
det, tieympäristö. Ennen 
vuotta 2007 valvontapaikko-
jen valinta oli tiukemmin 
säädelty. 

Itävalta Periaatteessa 
koko tieverkko. 

119/600 Kaikki tietyypit. Onnettomuushistoria, liiken-
netekniset seikat, ympäristö. 

Norja Ei tiedossa 220/360, 
useimmat 

kamerat ovat 
kiinteästi 

asennettuja 

2-kaistaiset maan-
tiet 

Nopeudet, onnettomuudet ja 
niiden vakavuus. Valvonta 
otetaan käyttöön teillä,  jotka 
kuuluvat vaarallisimpaan 10 
prosenttiin.   

Ranska 65 000 ?/1630 Kaikki tietyypit. Onnettomuudet, liikenne, 
tietyyppi. 

Ruotsi 3 000 1100/1100 Useimmat valvon-
tapaikat ovat maan-
teillä, joilla on no-
peusrajoitus 70 
km/h. 

Nopeudet ja onnettomuusas-
te. 

Tanska Ei kiinteisiin 
kameroihin pe-
rustuvaa valvon-
taa. 

0/0   

Victoria  Ei tiedossa. 200/2 000 Kaikki tiet? Onnettomuudet, nopeudet, 
asiantuntijalausunnot. 
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Taulukko 3.  Liikuteltaviin, muihin kuin kiinteissä paikoissa käytettäviin kameroihin pe-
rustuvien  nopeusvalvontajärjestelmien ominaisuuksia eri maissa. 

Maa Liikuteltavien 
kameroiden 
lukumäärä 

Tiet ja paikat, missä liikutel-
tavia kameroita käytetään 

Liikuteltavien kameroiden 
(arvioitu) käyttöaste 

Suomi 15 Periaatteessa kaikki tiet, mut-
ta erityisesti taajamat ja vaa-
ralliset tienkohdat 

Noin 6 h/vrk 

Alankomaat Ei tiedossa Kaikki tietyypit Vaihtelee, keskimäärin 4 
h/mittauspaikka. 

Iso-Britannia Yli 230  Kaikki tietyypit Kameroita käytetään päivittäin. 

Itävalta 81 Kaikki tietyypit  

Norja 0   

Ranska 933 Etenkin alempitasoiset tiet Keskimäärin noin 26 h/viikko 

Ruotsi Noin 25 Kaikki tiet, joilla on kiinteää 
kameravalvontaa. 

Jokainen laite on käytössä aina-
kin 100 kertaa vuodessa ainakin 
2 tunnin ajan. 

Tanska 26 Tiet, joilla onnettomuuksia, 
tietöitä, koulu, läpikulkuväylät. 
Myös tiet, jotka paikalliset 
asukkaat kokevat turvatto-
miksi. 

Keskimäärin 930 tuntia vuodes-
sa. 

Victoria  85 (in-vehicle 
cameras) 

Kaikki tietyypit  

4.1.2 Kiinteät nopeusvalvontapaikat ja -laitteet 

Kiinteiden valvontalaitteiden sijainti valvottavalla tiellä valitaan tyypillisesti on-
nettomuushistorian ja nopeustason perusteella, mutta myös käytännön seikoilla 
kuten esimerkiksi sähkön saannilla on vaikutusta.  

Kiinteän kameravalvonnan kamerat ovat melkein aina digitaalisia, mutta myös 
märkäfilmikameroita on vielä käytössä jonkin verran (taulukko 4). Kuvia ja nope-
ustietoja tallennetaan laitteiden kiinteisiin muisteihin tai siirrettäville muistilait-
teille (mm. muistikortit ja -tikut). Ranskassa, Ruotsissa ja Alankomaissa tietoja 
lähetetään sähköisesti suoraan valvontakeskuksiin jatkokäsittelyä varten. Suomes-
sa valmistellaan sähköiseen tiedonsiirtoon siirtymistä. 

Nopeuksia mitataan tutkalla ja tien pintaan upotettujen induktiosilmukoiden 
avulla. Kuljettajan tunnistaminen kuvasta on kyselyn maista välttämätöntä Suo-
men lisäksi vain Ruotsissa ja Norjassa. Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Rans-
kassa laitteet voivat olla toiminnassa ympäri vuorokauden. 

Kameralaitteiden tallennuskapasiteetti tai (automaattisen) tiedonsiirron kapasi-
teetti eivät missään tarkastellussa maassa rajoittaneet koko nopeusvalvontajärjes-
telmän kapasiteettia.  

 



 
22 LINTU 5/2011 • Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet  

 

Taulukko 4.  Kiinteiden kamerapaikkojen ja pistenopeuden mittauslaitteiden ominai-
suuksia eri maissa. 

Maa Kameratyyppi / 
tallennusmedia 
kuvauspaikalla 

Tiedonsiir-
totapa ka-
merasta 
käsittely-
paikalle 

Nopeusmit-
tausteknolo-
gia 

Kuljettajan 
tunnistaminen 
kuvasta vält-
tämätöntä 

Käyttöaste 

Suomi Digitaalinen / 
muistitikku 

Manuaali-
sesti 

Induktiosilmu-
kat 

Kyllä Keskimäärin 7–
8 h/kamera/vrk 

Alankomaat Digitaalinen 
(suurin osa) / ei 
tallenneta kuva-
uspaikalla 

Automaatti-
sesti 

Tutka Ei 24 h/vrk (digi-
taalikamerat) 

Iso-Britannia Sekä filmikame-
roita että digi-
taalisia. Digika-
merat tallenta-
vat kiintolevylle 
tai optiselle 
muistille. 

Riippuu lait-
teistosta 

Induktiosilmu-
kat, tutka tai 
laser 

Ei 24 h/vrk (digi-
kamerat) 

Itävalta Digitaalinen / 
kiintolevy + 
siirrettävä muis-
tilaite 

Osittain au-
tomaattisesti 

Tutka Ei  

Norja Digitaalinen / ei 
tallenneta kuva-
uspaikalla 

Automaatti-
sesti 

Piezo-
sähköiset 
sensorit 

Kyllä 35–40 % ajasta 

Ranska Digitaalinen / ei 
tallenneta kuva-
uspaikalla 

Automaatti-
sesti 

Tutka Ei 24 h/vrk 

Ruotsi Digitaalinen / 
lähetetään ku-
vauspaikalta 
sähköisesti 
kahden tunnin 
välein 

Automaatti-
sesti 

Tutka Kyllä Kameroita käy-
tetään kun no-
peudet tai on-
nettomuusriski 
ovat suuria. 
Nopeuksia mita-
taan jatkuvasti. 

Tanska Ei käytössä     

Victoria Digital / ei tal-
lenneta kuvaus-
paikalla? 

Automaatti-
sesti 

Induktiosilmu-
kat tai tutka 

Ei  

Ruotsissa nopeuskameroita aktivoidaan, kun ajonopeudet tai onnettomuusriski 
ovat korkeita ja kullakin laitteella valvotaan 230 000 ajoneuvon nopeus vuodessa. 
Ruotsissa mittalaitteet kuitenkin rekisteröivät kaikkien mittauspaikan ohittavien 
ajoneuvojen nopeuden. Myös Itävallassa, Victoriassa ja Suomessa valvontalait-
teilla kerätään tietoa erisuuruisten rajoituksen ylitysten osuudesta. Norjassa val-
mistellaan valvontalaitteiden käyttöä nopeuksien seurantaan.  
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Missään kyselyn maassa kiinteitä valvontalaitteita ei pyritä tekemään vaikeasti 
havaittaviksi. Joissain maissa, kuten Alankomaissa ja Iso-Britanniassa, laitteiden 
kotelot maalataan huomiota herättävän värisiksi. 

Laitteiden toimintaan voivat aiheuttaa häiriöitä lähinnä vain sääolosuhteet: ve-
si- ja lumisade tai -tuisku sekä sumu. Ranskassa valvontalaitteet eivät automaatti-
sesti ota huomioon sitä, että moottoriteillä nopeusrajoitus 130 km/h alennetaan 
sateella 110 km/h:ksi. Iso-Britanniassa automaattisessa tiedonsiirrossa on ollut 
jonkun verran ongelmia erityisesti maaseudulla.  

Tanskassa on suunnitteilla uudistus, jonka mukaan nopeusrajoituksen ylitykset, 
jotka ovat alle 30 %, tulisivat haltijavastuun ja hallinnollisen maksun piiriin.  

4.1.3 Nopeusvalvonnan toleranssit 

Nopeusmittausten tekninen toleranssi eli vähennys, joka mitatusta nopeudesta 
tehdään ennen sanktioiden määräämistä, vaihtelee 1 km/h:sta (Ruotsi) 5 km/h:iin 
(Ranska) (taulukko 5). Alankomaissa, Ranskassa ja Victoriassa kaikki nopeudet, 
jotka teknisen toleranssin vähentämisen jälkeen ylittävät nopeusrajoituksen aina-
kin 1 km/h:lla, ovat rangaistavia. Suomessa pienistä rajoituksen ylityksistä (mitat-
tu nopeus 7–10 km/h) selviää kirjallisella huomautuksella. Kirjallisen huomautuk-
sen antaminen on mahdollista myös Itävallassa, mutta ei muissa kyselyn maissa.  

 

Taulukko 5.  Nopeusmittausten tekniset toleranssit ja pienimmät rangaistavat ylinopeu-
det.  

Maa Nopeusmittausten tekninen tole-
ranssi 

Pienimmät sakolla tai hallinnollisella mak-
sulla rangaistavat rajoituksen ylitykset (kun 
mitatusta nopeudesta on vähennetty tekni-
nen toleranssi) 

Suomi 3 km/h 8 km/h yli rajoituksen 

(3–7 km/h: huomautus) 

Alankomaat 3 km/h jos rajoitus ≤ 100 km/h, suu-
remmilla rajoituksilla 3 %. 

≥ 1km/h 

Iso-Britannia 2 % 10 % yli rajoituksen 

Itävalta 3 km/h jos rajoitus ≤ 100 km/h, suu-
remmilla rajoituksilla 3 % 

Vaihtelee (voidaan päättää tapauskohtaisesti). 

Norja 3 km/h 10 % yli rajoituksen 

Ranska 5 km/h ≥ 1km/h 

Ruotsi 1 km/h 5 km/h yli rajoituksen 

Tanska 3 km/h jos rajoitus ≤ 100 km/h, suu-
remmilla rajoituksilla 3 % 

10 % yli rajoituksen 

Victoria Liikuteltavat kamerat: 3 km/h paitsi yli 
100 km/h nopeuksilla 3 % 
Kiinteät kamerat: 2 km/h paitsi yli 100 
km/h nopeuksilla 2 % 

≥ 1km/h 
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4.1.4 Havaittujen nopeusrikkomusten käsittely 

Automaation osuus havaittujen rikkomusten käsittelyssä on suurin Alankomaissa, 
missä manuaalisesti käsitellään vain tapauksia, joissa rekisterikilpeä ei pystytä 
lukemaan automaattisesti (taulukko 6). Kaikissa muissa maissa kameroiden otta-
mat kuvat tarkastetaan manuaalisesti. Kuvien manuaaliseen käsittelyyn liittyvät 
työvaiheet määräävät tyypillisesti koko järjestelmän kapasiteetin. Norjassa ja 
Tanskassa rikkomusten käsittelyyn tarvitaan yli viisinkertainen henkilötyömäärä 
Suomeen verrattuna (Ruotsin järjestelmän kapasiteetista ei saatu tietoa). Tietojen 
puutteellisuuden takia hylättyjen tapausten osuus on Suomessa pienempi kuin ver-
tailun muissa maissa. 
 

Taulukko 6.  Havaittujen nopeusrikkomusten käsittelyn ominaisuuksia.  

Maa Käsittelyn auto-
maatioaste 

Kapasiteettia ra-
joittavat manuaa-
liset työvaiheet 

Kapasiteetti (ran-
gaistusmääräyk-
siä) 

Tietojen puutteel-
lisuuden takia 
hylättyjen tapaus-
ten osuus ja tyy-
pillinen hylkäyk-
sen syy 

Suomi Manuaalinen kuvi-
en ja sanktioiden 
hyväksyntä 

Valvontalaitteiden 
tallentaman tiedon 
tarkistus 

20–30/h/henkilö 5–10 %, sääolosuh-
teet  

Alanko-
maat 

Täysin (vain auto-
maattisessa käsit-
telyssä hylätyt käsi-
tellään manuaali-
sesti)  

Rekisterikilvet, joita 
ei voitu lukea au-
tomaattisesti 

Riittävä 13 %:ssa kuvista 
rekisteritunnusta ei 
pystytä lukemaan 
automaattisesti  

Iso-
Britannia 

Edellytetään ma-
nuaalista käsittelyä 

Oikeuskäsittelyn 
valmistelu 

Riippuu järjestel-
mästä 

15 %, huonolaatui-
set kuvat 

Itävalta Manuaalinen hy-
väksyntä 

Valvontalaitteiden 
tallentaman tiedon 
käsittely ja arviointi 

 Hylättyjen osuus 
pieni, sää ja valais-
tusolosuhteet 

Norja Kuvien manuaali-
nen hyväksyntä 

Matkustajien ja 
muiden kuvissa 
tunnistettavissa 
olevien ajoneuvojen 
peittäminen kuvista 

<5/h/henkilö (n. 
5000 vuodessa 
käsittelijää kohden) 

35 %, ulkomaiset 
ajoneuvot, kuljetta-
jaa ei pystytä tun-
nistamaan kuvista, 
laitteiston tekniset 
viat 

Ranska Kuvien manuaali-
nen tarkistus 

Relevanttien kuvien 
tunnistaminen 

Yli 140/h /henkilö 25 %, ulkomaiset 
ajoneuvot 

Ruotsi     

Tanska Kuvien manuaali-
nen tarkistus 

Valokuvan tarkas-
taminen 

Noin 4/h/henkilö 
kaikki vaiheet huo-
mioon ottaen 

29 %, huono kuvan 
laatu, tekniset syyt 

Victoria Manuaalinen tarkis-
tus 

Valvontalaitteiden 
tallentaman tiedon 
tarkistus? 
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4.1.5 Organisaatiot ja resurssit 

Kiinteiden kamerapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito on yleensä tieviran-
omaisen vastuulla (taulukko 7). Tiedonsiirrosta kiinteiltä kamerapaikoilta rikkei-
den käsittelypaikalle vastaavat eri maissa eri organisaatiot, samoin laadunvalvon-
nasta. Sanktioiden määräämisestä vastaa joko poliisi tai syyttäjäviranomainen. 
Sanktioiden tiedoksi saattamiseen voivat osallistua muutkin tahot. Erityisesti Iso-
Britanniassa ja Victoriassa automaattiseen kameravalvontaan osallistuu useita jul-
kisen hallinnon organisaatioita. Iso-Britanniassa valvontaa hoitaa noin 40 itsenäi-
sesti toimivaa safety camera partnershipia, joissa osallisina ovat tyypillisesti ai-
nakin poliisi, oikeuslaitos, tienpitäjä ja paikallinen hallintoviranomainen. 
Taulukko 7. Automaattisen nopeusvalvonnan organisaatiot ja resurssit eri maissa.  

Maa Kiinteät kame-
rapaikat 

Kamerat ja 
tiedonsiirto 
kameroista 

Laadunval-
vonta 

Sanktioiden 
määritys 

Kuljettajien 
(omistajien) 
informointi 
sanktioista 

Suomi Tieviranomai-
nen 

Poliisi Poliisi Poliisi Poliisi 

Alanko-
maat 

Poliisi (kiinteät pistenopeuskame-
rat) ja syyttäjäviranomainen (mat-
kanopeusvalvonta) 
 

Poliisi Syyttäjäviran-
omainen 

Perintävi-
ranomainen 
(Central ag-
ency for cash-
ing penalties) 

Iso-
Britannia 

Tieviranomai-
nen 

Laitevalmistajat Safety camera 
partnership 

Poliisi Safety camera 
partnership + 
poliisi 

Itävalta    Poliisi ja hallin-
toviranomainen 

Poliisi ja hallin-
toviranomainen 

Norja Tieviranomai-
nen 

Tieviranomai-
nen 

Tieviranomai-
nen ja poliisi 

Poliisi Poliisi 

Ranska SAGEM Poliisi + san-
tarmilaitos 

CNT (Centre national de traitement) 

Ruotsi Liikennehallinto (Transport ad-
ministration) 

Poliisi 

Tanska Ei ole Poliisi Poliisi Poliisi Poliisi 

Victoria Tieviranomainen, poliisi, Transport Accident Commission, oikeusministeriö 

 

Tanskassa suunnitellaan automaattisen nopeusvalvonnan uudelleenorganisointia 
niin, että tieviranomainen vastaa tekniikasta ja poliisi lakien soveltamisesta.  

Automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien käytössä olevien henkilö- ja mui-
den resurssien määrästä oli parhaimmillaankin saatavissa vain arvioita. Suomessa 
järjestelmän ylläpitoon arvioitiin tarvittava noin 50 henkilötyövuotta ja Ruotsissa 
noin 70.  

Suomessa poliisi on viime vuosina investoinut automaattisen nopeusvalvonnan 
laitteiden hankintaan noin 500 000 euroa vuodessa. Tiehallinnon kustannukset 
ovat olleet noin 600 000 euroa vuodessa investointeihin ja 250 000 euroa vuodes-
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sa kunnossapitoon. Norjassa järjestelmän kustannuksiksi on arvioitu noin 5 mil-
joonaa euroa vuodessa.  Ruotsissa yhden kiinteän nopeuskameran asentamiskus-
tannukset ovat noin 50 000 euroa ja vuotuiset ylläpitokustannukset vähän yli 
3 000 euroa vuodessa. Kun kiinteitä kameroita on noin 1 100, niiden vuotuiset yl-
läpitokustannukset ovat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.  

Iso-Britanniassa yhden safety camera partnershipin henkilötyömäärä on 20–30 
henkilötyövuotta ja vuotuiset kustannukset 1,8–2,6 miljoonaa euroa. Kun safety 
camera partnershipeja on noin 40 (Highways agency 2011), kokonaistyömäärä on 
noin 1000 henkilötyövuotta ja kustannukset noin 90 miljoonaa euroa vuodessa.  

Alankomaissa nopeusrajoituksen ylittämiseen syyllistyneiltä kerättäviä maksu-
ja voidaan korvamerkitä käytettäväksi järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Iso-Britanniassa se oli mahdollista ennen, mutta ei enää. Muissakaan kyselyn 
maissa ei maksuja voi suoraan käyttää nopeusvalvontajärjestelmän kehittämiseen, 
vaikka Victoriassa ne käytetään tieympäristön turvallisuuden parantamiseen (road 
safety infrastructure). 

Muut kuin poliisi- tai oikeusviranomaiset taikka tietyt hallinnolliset viranomai-
set (joiden tehtäviin kuuluu sakkojen määrääminen) eivät osallistu sakkojen mää-
räämisen automaattivalvonnalla todetuista ylinopeusrikkomuksista. 

4.1.6 Tiedottaminen 

Automaattisesta nopeusvalvonnasta ja sen vaikutuksista tiedottamisessa on eri 
maiden välillä suuria eroja. Internetin mahdollisuuksia on parhaiten hyödynnetty 
Australian Victoriassa ja Ranskassa (taulukko 8). Liitteeseen 4 on listattu eri mai-
den automaattista nopeusvalvontaa koskevia verkkosivuja. 
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Taulukko 8. Automaattisesta nopeusvalvonnasta tiedottaminen eri maissa.  

Maa Mitä tietoja on helposti tienkäyttäjien 
saatavilla 

Automaattivalvonnan vaikutuksista 
tiedottaminen 

Suomi Valvottavista tieosuuksista varoitetaan 
tienvarren opasteilla. Internetissä on tietoa 
niukasti, eikä sitä ole helppo löytää.  

Tietoja julkaistaan mm. valvontakampan-
joiden yhteydessä ja lehdistölle pyynnös-
tä.  

Alankomaat Internetissä on tietoja lähinnä matkano-
peusvalvonnasta.  

Artikkeleita julkaistaan satunnaisesti.  

Iso-Britannia Safety camera partnershipit tiedottavat 
itsenäisesti. Tietoa löytyy tyypillisesti mm. 
mittauspaikoista ja ajonopeuden turvalli-
suusvaikutuksista.  

Kuukausittaisia tilastoja onnettomuuksista 
ja vuosittaisia tilastoja nopeusrikkomuk-
sista. Tiedottamisen kehittäminen on 
valmisteilla.  

Itävalta Julkaistaan tilastoja toiminnasta.  

Norja Internetissä on mm. tietoja automaattisen 
nopeusvalvonnan tieosuuksista (ei kuiten-
kaan kameroiden tarkkoja paikkoja) sekä 
tietoja vaikutuksista 

Tietoja annetaan lehdistölle pyynnöstä. 

Ranska Internetissä on tietoja mm. kameroiden 
sijainnista, toleransseista ja sanktioista 

 

Ruotsi Internetissä on tietoja mm. kameroiden 
sijainnista ja vaikutuksista. Tiedottamis-
suunnitelmia valmistellaan. 

Internetissä on tietoja tutkimusraporteista. 

Tanska Internetissä on automaattisen nopeusval-
vonnan tieosuudet, nopeusmittauslaitteisto, 
rikkeiden käsittely ym. 

Tietoja annetaan lehdistölle pyynnöstä.  

Victoria  Internetissä kuvataan mm. valvontapolitiik-
ka ja -käytännöt, laitteiden toiminta, viikoit-
taiset valvontapaikat, toleranssit, sanktiot 
ym. 

Internetissä on useita raportteja.  

 

4.1.7 Seuranta ja tutkimus 

Automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien toimivuutta seurataan tyypillisesti 
keräämällä tilastoja laitteiden käytöstä, ajonopeuksista ja sanktioista (taulukko 9). 
Automaattisen nopeusvalvonnan hyväksyttävyyttä on tutkittu useimmissa kyselyn 
maissa ja niissä kaikissa enemmistö on pitänyt järjestelmää hyväksyttävänä. Myös 
vaikutuksia ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen on tutkittu useissa maissa. 
Järjestelmää kokonaisuutena on evaluoitu Iso-Britanniassa, Norjassa (matkano-
peusvalvonta), Tanskassa ja Alankomaissa.   
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Taulukko 9. Automaattista nopeusvalvontaa koskeva seuranta ja tutkimus eri maissa.  

Maa Miten järjestelmän 
toimintaa seura-
taan 

Onko tutkittu jär-
jestelmän hyväk-
syttävyyttä 

Tehtyjen tutki-
musten aiheita 

Onko järjestelmää 
evaluoitu 

Suomi Kerätään tilastoja 
mm. kameratun-
neista, nopeusrajoi-
tusten ylityksistä ja 
määrätyistä sankti-
oista. 

Kyllä Vaikutukset nope-
uksiin ja turvallisuu-
teen. Automaatti-
valvonnan hyväk-
syttävyys. 

Ei 

Alankomaat Kerätään tietoja 
järjestelmän para-
metreista 

Kyllä Useita tutkimuksia Evaluoidaan jatku-
vasti 

Iso-Britannia Toimintaa seura-
taan paikallisesti 

Kyllä, myös paikal-
lisesti 

Nopeudet, turvalli-
suus, hyväksyttä-
vyys 

Kyllä (Gains ym. 
2005, Allsop 2010) 

Itävalta Mittaustulosten 
seuranta laitekoh-
taisesti 

Kyllä Useita tutkimuksia Ei 

Norja Kuukausittaisia 
tilastoja 

 Matkanopeusval-
vonnan vaikutukset 

Kyllä (Ragnøy 
2011) 

Ranska     

Ruotsi Seurataan mm. 
liikennemäärä- ja 
nopeustietoja, no-
peusvalvonnan 
hyväksyttävyyttä 
sekä tavoitteiden 
(nopeusmittausten 
lkm) saavuttamista. 

Kyllä   

Tanska Tilastoja valvonta-
operaatioista, no-
peuksista ja sankti-
oista. 

Kyllä (2003)  Kyllä (Hels ym. 
2010) 

Victoria  Runsaasti tilastoja 
mm. nopeuksista ja 
sanktioista.  

Kyllä Mm. vaikutukset 
liikenneturvallisuu-
teen  

 

 

4.1.8 Automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien ominaisuuksia 
koskevaa pohdintaa 

Automaattisen kameravalvonnan käytön laajuus ja valvontakohteiden valintakri-
teerit vaihtelevat. Esimerkiksi Victoriassa ja Ranskassa valvonnalla pyritään kat-
tamaan käytännöllisesti katsoen koko tieverkko. Useimmissa maissa valvonnan 
kohteita rajataan jollain tavalla vaarallisiksi määritellyille tieosuuksille. Pelkkä 
ylinopeuksien yleisyys ei missään ole riittävä kriteeri.  
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Nopeusvalvontaa ei kuitenkaan tulisi kohdistaa yksinomaan vaarallisiksi mää-
ritellyille ja tarkasti rajatuille tieosuuksille, koska vaarallisiksi luokiteltavat tie-
osuudet helposti vaihtelevat ajan myötä ja valvonta on myös ennalta ehkäisevää. 
Suomen käytäntö, jossa kiinteällä automaattisella nopeusvalvonnalla katetaan py-
syvästi pitkähköjä, tyypillisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla rajoituksia ylitetään 
yleisesti, on hyvä.  

Liikuteltavia nopeuskameroita voidaan käyttää paikoissa, joihin kiinteiden val-
vontapaikkojen pystyttäminen on hankalaa sekä kaikenlaisissa paikoissa luomaan 
ja ylläpitämään tienkäyttäjille mielikuvaa, että valvontaa voi kohdata missä tahan-
sa ja koska tahansa. Suomessa liikuteltavia kameroita käytetään juuri näin, vaikka 
painopiste on taajamien nopeusvalvonnassa. 

Kahden mittauspaikan välisen keskinopeuden mittaamiseen perustuvaa matka-
nopeusvalvontaa käytetään etenkin Alankomaissa, mutta myös useassa paikassa 
Iso-Britanniassa, Itävallassa ja Norjassa. Matkanopeusvalvonnalla on Alanko-
maissa vähennetty nopeusrajoituksen ylittävien osuus 0,5 prosenttiin ja muualla-
kin on raportoitu suuria vaikutuksia (ETSC 2009, Rajamäki 2010, Ragnøy 2011).  
Valvonnan hyvään tehoon Alankomaissa vaikuttaa myös se, että kaikista valvon-
tatoleranssin ylittävistä ylinopeuksista määrätään vähintään rikesakko. Matkano-
peusvalvonnan vahvuutena on se, että sillä estetään tehokkaasti rajoitusta nope-
ammin ajaminen myös valvontapisteiden välillä. Matkanopeusvalvonnan soisi 
yleistyvän Suomessakin, etenkin kaikkein vilkkaimmilla tieosuuksilla, joille se 
soveltuu parhaiten (Rajamäki 2010). 

Automaattinen nopeusvalvonta perustuu kaikissa maissa automaattiseen nope-
usmittaukseen ja rekisteritunnuksen lukemiseen. Nopeudet mitataan tavallisimmin 
tutkalla tai tien pintaan upotetun induktiosilmukan avulla. Merkittävimmät erot 
teknisessä toteutuksessa aiheutuvat siitä, pitääkö kuljettaja Suomen tapaan voida 
tunnistaa kuvista vai riittääkö ajoneuvon tunnistaminen. Koska moottoripyörissä 
on rekisteritunnukset vain takana, niiden nopeuksien automaattinen valvonta on 
mahdollista vain, jos ajoneuvot kuvataan takaa päin. 

Nopeusvalvonnasta käytettävä tekninen toleranssi, jolla otetaan huomioon mit-
talaitteiden mahdolliset epätarkkuudet, ja joka vähennetään mitatusta nopeudesta 
ennen sanktioiden määräämistä, vaihtelee eri maissa 1–5 km/h. Yleisin on Suo-
messakin käytettävä 3 km/h, jota monessa muussa maassa voidaan korottaa kol-
meen prosenttiin, jos nopeus on yli 100 km/h. Rahallisia seuraamuksia eri maissa 
määrätään yleensä vain, kun nopeus – josta on ensin vähennetty tekninen tolerans-
si – ylittää rajoituksen ainakin 10 prosentilla. Pienimmistä ylityksistä sakotetaan 
Victoriassa, missä jo rajoituksen ylitys 3 km/h:lla (mitattu nopeus) on rangaistava 
alle 100 km/h nopeuksilla. Alankomaissa vastaava ylitys on 4 km/h ja Ranskassa 
sekä Ruotsissa 6 km/h. Suomen kaltaista käytäntöä, jossa 7–10 km/h ylityksestä 
(mitattu nopeus) annetaan kirjallinen huomautus ja rahallinen sanktio seuraa vain 
sitä suuremmista ylityksistä, ei ole muissa kyselyn maissa. Suomen toleranssit 
ovat selvästi suurempia verrattuna vertailun pienimpiin (Victorian ja Alankomai-
den) toleransseihin, erityisesti kun tarkastellaan rahallisiin sanktioihin johtavia 
nopeusrajoitusten ylityksiä.   



 
30 LINTU 5/2011 • Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet  

 

Automaattisen nopeusvalvonnan kapasiteetti riippuu tyypillisesti siihen liitty-
vien ihmistyövoimaa vaativien (manuaalisten) osien kapasiteetista. Kaikissa mais-
sa Alankomaita lukuun ottamatta valvontalaitteiden keräämät tiedot tarkistetaan 
manuaalisesti ennen sanktioiden määräämistä, vaikka valvonnassa ei edellytetä 
kuljettajan tunnistamista. Alankomaissa vain tapaukset, joissa rekisteritunnusta ei 
pystytä lukemaan automaattisesti, joutuvat manuaaliseen käsittelyyn. Suomessa 
manuaalinen käsittely on moniin muihin maihin verrattuna ripeää: yksi ihminen 
tarkastaa 20–30 tapausta tunnissa. Siirtyminen haltijavastuuseen ei välttämättä 
vähentäisi merkittävästi ihmistyövoiman tarvetta rikkeiden käsittelyssä, ainakaan 
siinä tapauksessa, että kuvien manuaalista tarkastamista ennen sanktioiden mää-
räämistä pidettäisiin edelleen tarpeellisena.  

Yksi automaattisen nopeusvalvonnan keskeinen vahvuus on, että sillä voidaan 
puuttua suureen määrään rikkomuksia suhteellisen vähäisillä henkilöresursseilla. 
Automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien kustannuksista on kuitenkin niukasti 
tietoa. Suomen nykyisessä järjestelmässä tarvitaan vuosittain noin 50 henkilön 
työpanos todettujen rikkomusten käsittelyyn. Poliisin ja tienpitäjän investoinnit 
järjestelmän kehittämiseen ovat viime vuosina olleet yhteensä noin 1,1 miljoonaa 
euroa vuodessa. Tienpitäjän kustannukset järjestelmän ylläpidosta ovat noin 0,25 
miljoonaa euroa vuodessa. Näiden lukujen perusteella Suomen nykyinen järjes-
telmä vaikuttaa hyvin kustannustehokkaalta verrattuna esimerkiksi muiden Poh-
joismaiden järjestelmiin. Suuri osa kustannuksista syntyy havaittujen rikkomusten 
manuaalisesta käsittelystä. 

Automaattisesta nopeusvalvontajärjestelmästä on Suomessa yleisesti saatavilla 
niukasti tietoa sellaisessa muodossa, että se on helposti omaksuttavissa. Asia on 
korjattavissa perustamalla verkkosivu, josta kaikki tarpeellinen tieto on helposti 
kaikkien saatavilla. Mallia voi ottaa esimerkiksi Victoriasta (State Government 
Victoria 2011). 

Automaattisesta nopeusvalvonnasta, sen tuloksista ja vaikutuksista tiedottamal-
la voidaan tehostaa valvonnan vaikutuksia. Useimmissa maissa tiedottaminen on 
satunnaista ja tietoja annetaan esimerkiksi lehdistölle vain niitä erikseen pyydettä-
essä. Valvonnasta voisi tiedottaa samoilla verkkosivuilla, joilla valvonnasta muu-
tenkin kerrotaan.  

Ehkä keskeisin automaattisten nopeusvalvonnan toimivuuskriteeri on sen vai-
kutus ajonopeuksiin ja sitä kautta turvallisuuteen. Tässä selvityksessä ei ollut 
mahdollista arvioida, miten suuria eroja eri maiden järjestelmissä tässä suhteessa 
on, eikä sellaista vertailutietoa muualtakaan ollut saatavilla. Kaikki järjestelmät 
ovat kuitenkin alentaneet ajonopeuksia ja vähentäneet onnettomuuksien ja niiden 
uhrien lukumäärää. Vaikutuksen voi olettaa olevan sitä suurempi, mitä kattavampi 
järjestelmä on ja mitä tehokkaammin se vähentää ylinopeuksilla ajamista. Tehok-
kaan järjestelmän tunnusmerkkejä on, että tienkäyttäjät kokevat kiinnijäämisriskin 
ylinopeudella ajamisesta niin suureksi ja kiinnijäämisestä seuraavat sanktiot niin 
epämiellyttäviksi, että he ottavat ne huomioon ajotavassaan.  

Automaattista nopeusvalvontaa ei tarvitse olla aina ja kaikkialla toivotun vai-
kutuksen aikaansaamiseksi. Pelkkä valvonnan uhka voi riittää saamaan aikaan 
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sen, että vaikutukset näkyvät myös paikoissa ja aikoina, jolloin valvontaa ei ole. 
Suomenkin kiinteisiin paikkoihin perustuvassa kameravalvonnassa valvonta on 
käynnissä ehkä vain joka kymmenennessä paikassa eikä sielläkään välttämättä 
ympäri vuorokauden. Tällä tavalla hyödynnetään sitä, etteivät kuljettajat tiedä, 
missä valvontapaikoissa nopeusvalvonta on kulloinkin käynnissä. 

Vaikka eri maiden järjestelmissä oli paljon eroja, niitä kaikkia mitä ilmeisim-
min pidettiin – syystäkin – hyvin toimivina ja soveltuvina ko. maan olosuhteisiin. 
Siitä päätellen ei liene realistista olettaa, että olisi vain yksi kaikkiin maihin sovel-
tuva ”optimaalinen” tapa toteuttaa automaattinen nopeusvalvonta. Ajotottumuk-
sissa, liikenteessä, liikenneinfrastruktuureissa, lainsäädännössä ja näkemyksissä 
hyväksyttävästä valvonnasta on maiden välillä eroja, jotka on otettava huomioon 
myös automaattisen nopeusvalvonnan kehittämisessä. 

Luvun 4.1 katsaus eri maiden automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien omi-
naisuuksiin perustuu niitä koskevaan kyselyyn saatuihin vastauksiin. Koska ei 
voitu edellyttää, että vastaajat olisivat päätyönsä ohessa voineet täsmällisesti ja 
tyhjentävästi vastata kaikkiin kysymyksiin, heillä oli tarvittaessa mahdollisuus 
esittää omaan asiantuntemukseensa perustuva käsityksensä kysytystä asiasta sen 
sijaan, että he olisivat ryhtyneet työläisiin ja aikaa vieviin selvityksiin. Siksi tässä 
raportissa esitettävät tiedot eri maiden automaattisista nopeusvalvontajärjestelmis-
tä ovat lähinnä suuntaa antavia. Puutteistaan huolimatta ne kuitenkin antavat hy-
vän yleiskuvan siitä, miten automaattinen nopeusvalvonta on eri maissa toteutettu. 
Kyselyn perusteella voitiin myös arvioida suomalaisen järjestelmän vahvuuksia ja 
kehittämistarpeita. 
  

4.2 Automaattisia nopeusvalvontajärjestel-
miä koskeva lainsäädäntö eri maissa 

Seuraavassa kuvataan aluksi Suomen automaattista nopeudenvalvontaa koskevan 
lainsäädännön pääpiirteet. Sen jälkeen tarkastellaan omien alaotsikoiden alla, mitä 
muiden maiden lainsäädännössä sanotaan keskeisistä automaattista nopeusvalvon-
taa koskevista asioista. Lopuksi esitetään lainsäädäntöä koskevia pohdintoja. 

4.2.1 Suomen lainsäädännön pääpiirteet 

Voimassa olevat ylinopeusrikkomusten käsittelyä koskevat säännökset ovat ran-
gaistusmääräyksestä vuonna 1983 ja rikesakkomenettelystä vuonna 1993 anne-
tuissa laeissa. Näitä on muutettu useaan otteeseen. Merkittävimpiin muutoksiin 
kuuluu rikesakkolakiin vuonna 2005 tehty lisäys, jolla mahdollistettiin rikesakon 
määrääminen ajoneuvoa pysäyttämättä, käytännössä automaattisella kameraval-
vonnalla havaitusta liikennerikkomuksesta. Säännökset koskevat moottorikäyttöi-
sellä ajoneuvolla tehdyn sellaisen rikkomuksen käsittelyä, joka koskee suurimman 
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sallitun nopeuden ylitystä enintään 20 kilometrillä tunnissa tai liikennemerkkien 
vastaista ajoa linja-auto- tai raitovaunukaistalla. 

Edellä mainitut lait kumoutuvat vuonna 2010 säädetyllä lailla sakon ja rikesa-
kon määräämisestä (754/2010), joka tulee voimaan vuonna 2013. Alla oleva ku-
vaus perustuu vuoden 2010 lakiin ja keskittyy automaattisella kameravalvonnalla 
havaittujen ylinopeusrikkomusten käsittelyyn. Tältä osin uuden lain säännökset 
tosin vastaavat vielä voimassa olevan rikesakkolakiin vuonna 2005 lisättyjä sään-
nöksiä, jotka lähes sellaisiaan on siirretty uuteen lakiin. 

Rikesakko voidaan määrätä ajoneuvoa pysäyttämättä (automaattisella kamera-
valvonnalla) havaitusta ylinopeusrikkomuksesta ilman sitä edeltävää rikkomuksen 
esitutkintaa, jos suurimman sallitun nopeuden ylitys on enintään 20 km/h. Jos yli-
tys on tätä suurempi, rikkomusta käsitellään normaaliin tapaan rangaistusmäärä-
yksellä myös silloin, kun ylinopeus on todettu automaattivalvonnalla. Menettely 
alkaa sillä, että poliisimies rikkomukseen käytetyn ajoneuvon kuljettajaa selvittä-
mättä lähettää postitse rikesakkomääräyksen sille luonnolliselle henkilölle, joka 
on ajoneuvon rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja, haltija tai tilapäinen käyttä-
jä. Rikesakkomääräyksestä on ilmettävä muun muassa rikesakon määrä sekä se-
lostus ajokiellosta ja siitä, miten rikesakkomääräystä vastustettaessa tulee mene-
tellä. Jos oikeushenkilö on merkitty ajoneuvon omistajaksi, rikesakkomääräys lä-
hetetään pääsääntöisesti (ajoneuvolain 3 §:n 23 kohdassa tarkoitetulle) ns. käyttö-
vastaavalle. 

Jos rikesakkomääräyksen saanut ei säädetyssä ajassa vastusta saamaansa rike-
sakkoa, se jää voimaan ja poliisipiirin päällikkö lähettää rikesakkomääräyksen 
täytäntöönpantavaksi. Jos rikesakkomääräyksen saanut henkilö sitä vastoin kiistää 
syyllistyneensä rikkomukseen tai pitää sitä muuten perusteettomana, hänen on 
vastustettava määräystä. Vastustamista ei tarvitse perustella. 

Kun rikesakkomääräystä on vastustettu, poliisilaitoksen päällikkö poistaa ri-
kesakkomääräyksen ja asiassa käynnistetään esitutkinta, käytännössä suppea esi-
tutkinta moottoriajoneuvon kuljettajan selvittämiseksi. Kun moottoriajoneuvon 
kuljettaja on selvitetty, poliisimies määrää kuljettajalle rikesakon. 

Edellä kuvatussa summaarisessa menettelyssä voidaan määrätä vain rikesakko-
ja mutta ei päiväsakkorangaistusta, mikä edellyttää syyllisen tulojen selvittämistä. 
Yksittäisen rikkomuksen rikesakkorangaistuksen määrään eivät vaikuta rikko-
mukseen syyllisen tulot. Eri rikkomustyypeille on sitä vastoin laissa säädetty 
erisuuruiset rikesakot. 

Edellä kuvattua menettelyä ei voida käyttää, jos suurimman sallitus nopeuden 
ylitys on yli 20 km/h. Silloin uuden lain mukaan rikkomuksen käsittely kevenne-
tyssä menettelyssä edellyttää, että rikkomuksesta epäilty tunnustaa teon ja hyväk-
syy siitä määrättävän seuraamuksen, luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja 
suostuu asian käsittelyyn lain mukaisessa kirjallisessa menettelyssä3. Rikesakon 
voi määrätä poliisimies tai virallinen syyttäjä. Poliisimies voi myös määrätä enin-
                                                
3 Nykyisin voimassa olevassa rangaistusmääräysmenettelyssä syyttäjä vahvistaa rangaistusmäärä-
yksen, ellei henkilö nimenomaan vastusta sitä. Ei siis edellytetä, että henkilö nimenomaan hyväk-
syy rangaistusmääräyksen. 
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tään 20 päiväsakkoa. Ankarampia päiväsakkoja voi määrä vain syyttäjä (ja tuo-
mioistuinmenettelyssä tuomioistuin).  

Rikesakon määrä on porrastettu suurimman sallitun nopeuden ja ylityksen suu-
ruuden mukaan (taulukko 10). Jos nopeusrajoituksen ylitys on enemmän kuin 20 
kilometriä tunnissa, rangaistus on päiväsakkoja (tai törkeissä tapauksissa vankeut-
ta). 

Taulukko 10. Nopeusrajoituksen ylityksistä määrättävät rikesakot. 

Nopeusrajoituksen ylitys  Nopeusrajoitus 
≤ 60 km/h 

Nopeusrajoitus 
> 60 km/h 

≤ 15 km/h 85 € 70 € 

> 15 km/h ja ≤ 20 km/h 115 € 100 € 

 

Vuonna 2011 poliisin arvioidaan lähettävän ajoneuvon haltijalle noin 173 000 au-
tomaattiseen nopeusvalvontaan perustuvaa rikesakkomääräystä, joista noin 7 000 
vastustetaan. Tavallisessa rikesakkomenettelyssä määrätään noin 34 000 ylino-
peusrikesakkoa.4 

4.2.2 Rangaistus vai hallinnollinen seuraamus, seuraamuksen anka-
ruus 

Kaikissa muissa maissa paitsi Itävallassa ja osin Alankomaissa ylinopeusrikko-
musten seuraamuksena käytetään rikosoikeudellisia rangaistuksia niin kuin Suo-
messakin. Itävallassa seuraamuksena on hallinnollinen sakko. Myös Alankomais-
sa seuraamuksena on hallinnollinen sakko, jos ylinopeus on vähemmän kuin 31 
kilometriä tunnissa ”on non-motorways” ja vähemmän kuin 41 kilometriä tunnis-
sa ”on highways”. Muissa tapauksissa ylinopeutta pidetään rikoksena, josta seuraa 
sakkorangaistus. 

Seuraamusten asteikot eri maissa vaihtelevat suuresti. Missään maassa ei käy-
tetä syyllisen tuloon suhteutettuja päiväsakkorangaistuksen tapaisia rangaistuksia 
niin kuin ei Suomessakaan ylinopeuden ollessa enintään 20 km/h. Yleensä asteik-
ko on porrastettu ylinopeuden suuruuden ja tien luonteen mukaan ja joissakin ta-
pauksissa noudatettu menettely vaikuttaa seuraamukseen.  Joissakin maissa yli-
tysvyöhykkeet on ilmaistu absoluuttisina lukuina, joissakin prosenttilukuina salli-
tusta enimmäisnopeudesta.  

Alankomaissa sakko on porrastettu ylinopeuden eri vyöhykkeiden mukaan; 
vyöhykkeet ovat 1 km/h kun ylinopeus on korkeintaan 30 km/h ja se jälkeen vyö-
hykkeet ovat 5 km/h. Esim. ylinopeuden ollessa 20 km/h sakko on 132 euroa 
(Openbaar ministerie 2011).  

Norjassa sovellettaessa summaarista menettelyä (forenklet forlegg) sakko on 
600 Nkr (80 €), kun suurin sallittu nopeus on 60 km/h ja ylitys enintään 5 km/h ja 
4 200 Nkr (540 €), kun ylitys on yli 15 ja enintään 20 km/h. Suurimman sallitun 
                                                
4 Poliisitarkastaja Heikki Ihalaiselta  sähköpostilla 9.12.2011 saatu arvio. 
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nopeuden ollessa 70 km/h sakko on 3 600 Nkr (465 € ), kun ylitys on yli 15 ja 
enintään 20 km/h.  

Tanskassa taas noudatetaan prosenteissa ilmaistuja vyöhykkeitä. Sakko on 
1 000 Dkr (135 € ) ylityksen ollessa alle 20 prosenttia sallitusta nopeudesta ja 
3 500 Dkr (470 €) ylityksen ollessa vähintään 80 prosenttia. Raskaiden ajoneuvo-
jen ja perävaunuilla varustettujen ajoneuvojen osalta lisäys on jokaisella vyöhyk-
keellä 500 Dkr (67 €).  

Itävallassa seuraamus on porrastettu nopeusylityksen suuruuden perustella ja 
sen mukaan, onko kysymys taajama (Ortsgebiet) vai maaseutu. Jos automaattival-
vonnalla ”Autobahnilla” todettua rikkomusta käsitellään summaarisessa menette-
lyssä (Anonymverfügung), hallinnollinen sakko (geldstrafe) on 30–60 €  riippuen 
nopeusrajoituksen ylityksen suuruudesta.  

Iso-Britanniassa vähäisistä ylinopeusrikkomuksista sakko (fixed penalty) on 
kiinteä 60 puntaa (70 €) (ja 3 rangaistuspistettä (penalty points), jolloin 12 pistettä 
johtaa ajo-oikeuden peruutukseen). Vähäisinä rikkomuksia pidetään nopeusrajoi-
tuksen ylittämistä vähemmällä kuin 15–25 mph:lla niin, että nopeusrajoituksen 
ollessa 20 mph raja on 15 mph, nopeusrajoituksella 30 mph raja on 20 mph ja sitä 
suuremmilla nopeusrajoituksilla 25 mph. Suurempia nopeusrajoitusten ylityksiä 
käsitellään tuomioistuimessa, jolloin maksimirangaistus on 5 000 puntaa (5850 €) 
(ja enintään 5 rangaistuspistettä tai ajokielto). Myös Ranskassa sakon määrä on 
kiinteä paitsi, jos nopeuden ylitys on suurempi kuin 50 km/h. 

Suomessa poliisin käytännön mukaan omistajalle lähetetään rikesakkoa mää-
räämättä ilmoitus, että hänen ajoneuvollaan on ajettu ylinopeutta, jos ylinopeus on 
vähintään 3 ja enintään 7 km/h (kun mitatusta nopeudesta on ensin vähennetty 3 
km/h). Itävallassa ilmoituksen lähettäminen on lain mukaan mahdollista, mutta 
muissa maissa tällainen menettely on tuntematon. 

4.2.3 Kuljettaja- vai haltijavastuu, omistajan vastuuvapausperusteet 

Alankomaita lukuun ottamatta muiden maiden järjestelmää perustuu Suomen ta-
paan kuljettajavastuuseen. Alankomaissa omistajan asema on erilainen riippuen 
siitä, onko kysymyksessä hallinnollinen vain rikosoikeudellinen sakko. Hallinnol-
linen sakko määrätään ajoneuvon omistajan maksettavaksi vaikka hän ei olisi kul-
jettanut ajoneuvoa. Omistaja voi vapautua maksuvelvollisuudesta vain, jos hän 
osoittaa, että ajoneuvoa on käytetty luvattomasti ja ettei hän ole voinut estää ajo-
neuvon luvatonta käyttöä (ns. Lex Mulder). Todistustaakka on siis omistajalla. 
Rikosoikeudellisen sakon maksamisesta vastaa periaatteessa ajoneuvon kuljettaja. 
Vapautuakseen rikosoikeudellisesta vastuusta omistajan pitää kuitenkin ilmoittaa 
kuljettaja. Jos omistaja ei pysty ilmoittamaan kuljettajaa, hän vapautuu vain, jos 
tietämättömyyttä ei voida lukea hänen syykseen.  

Iso-Britannian lainsäädäntö perustuu kuljettajavastuuseen, eikä omistajalla lain 
mukaan ole velvollisuutta todistaa, ettei hän ole kuljettanut ajoneuvoa. Kiistäes-
sään kuljettaneensa ajoneuvoa omistaja kuitenkin syyllistyy erikseen rangaista-
vaan tekoon, jos hän ei ilmoita kuljettajan henkilöllisyyttä. Omistaja vapautuu täs-
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tä rangaistusvastuusta vain, jos ei kohtuudella voida edellyttää hänen tietävän ajo-
neuvoa kuljettaneen henkilöllisyyttä, ajoneuvo on esimerkiksi varastettu5. Kuljet-
tajaksi osoitettu (nominated) voi vuorostaan vapautua vastuusta vain osoittamalla 
toisen henkilön kuljettajaksi. 

 Ranskan järjestelmä perustuu kuljettajavastuuseen siten, että omistaja vapau-
tuu vastuusta nimeämällä kuljettajan. Omistaja vastaa sakon maksamisesta, jos 
hän ei ilmoita kuljettajaa. Jos omistaja maksaa sakon välittömästi saatuaan tiedon 
siitä, sakon määrää alennetaan. Jos kuljettajaksi ilmoitettu kiistää kuljettaneensa 
ajoneuvoa, asiassa suoritetaan poliisitutkinta. Omistaja tai kuljettajaksi ilmoitettu 
voi myös hakea muutosta sakkopäätökseen, mutta valittajan pitää asettaa sakkoa 
suurempi vakuus (deposit), joka palautetaan vain, jos valitus hyväksytään. 

Norjan, Tanska ja Itävallan järjestelmät perustuvat kaikki kuljettajavastuuseen, 
eikä omistajalla ole näyttövelvollisuutta kiistäessään kuljettaneensa ajoneuvoa. 
Samoin kuin Iso-Britanniassa myös Tanskassa ja Itävallassa omistaja tosin syyl-
listyy eri rikkomukseen, jos hän kieltäytyy ilmoittamasta kuljettajan henkilölli-
syyden (ks. kohta 4.2.5). 

4.2.4 Menettely  

Kun ylinopeusrikkomusta Norjassa käsitellään summaarisessa menettelyssä 
(forenkelt forelegg), menettely alkaa sillä, että poliisi lähettää omistajalle kirjeen. 
Siinä kerrotaan hänen moottoriajoneuvollaan ajetun ylinopeutta ja että hänelle tul-
laan lähettämään sakkomääräys, ellei hän ilmoita toista henkilöä kuljettajaksi. Jos 
omistaja ilmoittaa kuljettaneensa ajoneuvoa, poliisi lähettää hänelle sakkomäärä-
yksen, joka hänen tulee allekirjoittaa ja palauttaa poliisille. Tämän jälkeen sakko-
määräys vahvistetaan. Jos omistaja ei hyväksy sakkomääräystä tai jos hän ei halua 
tai pysty ilmoittamaan toista henkilöä kuljettajaksi, poliisi käynnistää esitutkin-
nan. Tanskassakin sakkomääräys (bödeforlaeg) lähetetään vasta, kun kuljettaja on 
tiedossa. Niinpä poliisi lähettää ensin omistajalle kirjeen, jossa häntä kehotetaan 
ilmoittamaan kuljettajan henkilöllisyys. Jos omistaja myöntää kuljettaneensa ajo-
neuvoa, poliisi lähettää hänelle sakkomääräyksen. Jos omistaja ilmoittaa toisen 
henkilön kuljettajaksi, edellä kuvattu menettely toistetaan hänen kohdallaan. Toi-
sin kuin Norjassa (ks. 2.4.4) omistaja on velvollinen ilmoittamaan poliisille kuljet-
tajan henkilöllisyyden. Jos maksuvelvolliseksi määrätty ei suostu maksamaan 
sakkoa, asiassa käynnistetään esitutkinta ja se siirtyy tuomioistuimen käsiteltäväk-
si.  

Englannissa menettely kiinteää sakkoa (fixed penalty) määrättäessä alkaa sillä, 
että poliisi lähettää ilmoituksen tulevasta syytteestä (intended prosecution) kuljet-
tajalle tai, ellei hän ole tiedossa, rekisteristä ilmenevälle ajoneuvon haltijalle. Hal-
tijaa kehotetaan ilmoittamaan kuljettajan henkilöllisyys. Ilmoitetulle kuljettajalle 
lähetetään sitten edellä mainitun kaltainen ilmoitus (intended prosecution). Kuljet-
tajalle tarjotaan sen jälkeen mahdollisuus hyväksyä kiinteä sakko. Jos kuljettaja ei 

                                                
5 Omistajalle ei siis määrätä rangaistusta itse ylinopeudesta, vaan niskoittelusta, so. siitä, että hän 
kieltäytyy ilmoittamasta kuljettajan henkilöllisyyden. 
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hyväksy tätä, hänet haastetaan tuomioistuimeen, jossa hänet voidaan tuomita sak-
koihin ja korvaamaan kulut. Poliisiviranomainen ei voi määrätä sakkoja, mutta jos 
kuljettaja ei ole vaatinut tuomioistuinkäsittelyä eikä myöskään maksanut sakkoa 
tietyn ajan kuluttua, poliisiviranomainen voi lähettää sen täytäntöönpantavaksi. 

Itävallassa noin 90 prosenttia liikennerikkomuksista käsitellään summaarisessa 
menettelyssä (Anonymverfügung), joka pitkälle muistuttaa Suomen edellä selos-
tettua summaarista menettelyä.  Poliisi voi käynnistämättä esitukintaa kuljettajan 
henkilöllisyyden selvittämiseksi automatisoidussa menettelyssä lähettää ajoneu-
von omistajalle kirjeen (Anonymous fine ticket), jossa kerrotaan rikkomuksesta ja 
kehotetaan omistajaa maksamaan (hallinnollinen) sakko neljän viikon kuluessa. 
Jos omistaja maksan sakon, liikennerikkomusta koskeva menettely päättyy siihen, 
kuljettajaa ei selvitetä, eikä omistajalle koidu muita seuraamuksia liikennerikko-
muksesta. Ylinopeusrikkomus tai siitä määrättävä sakko ei siis vaikuta esimerkik-
si ajo-oikeuteen. Jos omistaja ei maksa sakkoa, poliisi aloittaa esitutkinnan kuljet-
tajan selvittämiseksi ja asia siirtyy hallintoviranomaisen päätettäväksi. 

Alankomaissa poliisi määrää hallinnollisen sakon, mutta rikosoikeudellisen sa-
kon määrää tuomioistuin tai syyttäjä riippuen rikkomuksen vakavuudesta. 

4.2.5 Omistajan velvollisuus ilmoittaa kuljettaja ja velvollisuuden 
laiminlyönnin seuraamukset 

Jos omistaja kiistää kuljettaneensa ajoneuvoa, hän on Itävallan, Tanskan, Alan-
komaiden, Ranskan ja Iso-Britannian lainsäädännön mukaan velvollinen ilmoit-
tamaan kuljettajan. Itävallassa omistaja ei voi millään perusteella kieltäytyä il-
moittamasta kuljettajaa. Iso-Britanniassa omistaja vapautuu velvollisuudesta il-
moittaa kuljettaja vain, jos hänen ei kohtuuden mukaan voi edellyttää tietäneen 
kuljettajan henkilöllisyyttä (esim. hän on ilmoittanut ajoneuvon tulleen varaste-
tuksi). 

Tanskassa omistaja voi sitä vastoin kieltäytyä ilmoittamasta kuljettajaa, jos il-
moittaminen aiheuttaisi hänelle tai lähiomaiselle syytteeseen joutumisen vaaraan. 
Norjassa omistaja ei ole velvollinen ilmoittaan kuljettajaa poliisille, mutta periaat-
teessa kyllä tuomioistuimelle, mutta omistaja voi kieltäytyä samoilla perusteilla 
kuin Tanskassa.  

Seuraamukset kieltäytymisestä vaihtelevat eri maissa. Joissakin maissa kieltäy-
tymisestä on säädetty erillinen sakkoseuraamus, kun toisissa omistaja joutuu mak-
samaan ylinopeussakon ja häneen kohdistetaan ajo-oikeusseuraamuksia. Itävallas-
sa kieltäytymisestä voi seurata enintään 5 000 euron hallinnollinen sakko. Tans-
kassa sakko taas on porrastettu ajoneuvon painon mukaan. Se on 2 500 Dkr 
(340 €), jos ajoneuvon paino on enintään 3 500 kiloa ja 5 000 Dkr (670 € ), jos 
paino ylittää 3 500 kiloa. Jos ajoneuvon omistaja kieltäytyy ilmoittamasta kuljet-
tajan henkilöllisyyden, poliisi lähettää hänelle tätä tarkoittavan sakkomääräyksen 
(bödeforlaeg). Iso-Britanniassa omistajalle määrätään 60 punnan (70 € ) sakko ja 
lisäksi kuusi rangaistuspistettä (penalty points) normaalin kolmen sijaan, jos hän 
ei ilmoita kuljettajaa. Jos Ranskassa omistaja ei ilmoita kuljettajaa, hän vastaa yli-
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nopeussakon maksamisesta ja hänen ajoluvastaan tehdään pisteiden vähennys. 
Samoin Alankomaissa omaksutusta järjestelmästä seuraa, että omistaja joutuu 
maksamaan sakon, jos hän ei ilmoita kuljettajaa (niissä tapauksissa kun omistaja 
ylipäänsä voi vapautua ilmoittamalla kuljettajan henkilöllisyys). 

4.2.6 Oikeushenkilön vastuu  

Tanskassa oikeushenkilö on velvollinen maksamaan kuljettajan ilmoittamatta jät-
tämisestä säädetyn sakon, jos sen omistamalla ajoneuvolla on ajettu ylinopeutta, 
eikä oikeushenkilö ilmoita kuljettajan henkilöllisyyttä (ks.3.4.). Itävallassa hallin-
nollinen sakko on enintään 5 000 euroa. 

4.2.7 Automaattivalvonnalla todettujen ylinopeusrikkomusten vai-
kutus ajo-oikeuteen 

Kaikissa maissa paitsi Itävallassa ja Alankomaissa myös automaattivalvonnalla 
todetut ylinopeusrikkomukset voidaan ottaa huomioon ajolupaseuraamuksia har-
kittaessa. Itävallan summaarisessa menettelyssä (Anonymverfügung) määrätyt 
sakot eivät vaikuta ajolupaan, koska omistajan maksaessa sakon menettely päättyy 
siihen, eikä omistajalle aiheudu muita seuraamuksia. 

4.2.8 Automaattivalvonnasta ilmoittaminen  

Alankomaissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa ei lain mukaan tarvitse ilmoittaa 
kameravalvonnasta. Ranskassa tosin on tapana ilmoittaa kameravalvonnasta tien-
varren kylteillä. Iso-Britanniassa hallitus on ohjeistanut (guidance) paikallisviran-
omaisia, että kamerat pitäisi maalata räikeällä ja heijastavalla keltaisella värillä, 
minkä lisäksi korkeintaan 1 000 metriä ennen kameraa pitäisi olla liikennemerk-
ki6. Tanskassa käytetään pysyvästi vain liikuteltavia kameroita, ja poliisin ko-
tisivuilla ilmoitetaan teistä, joilla niitä käytetään. Kiinteitä kameroita koskevassa 
kokeilussa kamerasta ilmoitetaan 200 m ennen kameraa. Itävallassa pitää ilmoittaa 
valvonnan alkamisesta ja päättymisestä (“Beginn und Ende der mit einer techni-
schen Einrichtung …  überwachten Messstrecke sind anzukündigen”).  

4.2.9 Otetaanko kuva moottoriajoneuvon etu- ja takaosasta; kuvan 
käyttäminen 

Norjassa ja Tanskassa kuva otetaan ajoneuvon etuosasta, jotta kuljettaja voidaan 
tunnistaa. Alankomaissa kaikki ja Ranskassa noin 65 % kuvista otetaan ajoneuvon 
takaosasta. Samoin Iso-Britanniassa kuva otetaan useimmiten ajoneuvon takaosas-
ta, koska moottoripyörien rekisterikilvet ovat takana; tosin kuvia otetaan myös 
etuosasta (“however there are both”). Itävallassa kuvia otetaan sekä etu- että taka-
osasta (“Rear and front pictures are taken.”).  
                                                
6 “When the Government provided repayment for offences detected they had guidance that 
required the camera to be highly coloured with reflected yellow and enabled Local Authorities to 
put a sign up to 1000 m before the camera, not compulsory though.” 
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Vain Tanskassa valokuva lähetetään ajoneuvon omistajalle tai sen todetulle 
kuljettajalle. Norjassa, Ranskassa, Itävallassa ja Iso-Britanniassa henkilöllä on oi-
keus menettelyn aikana saada nähdä kuva, Norjassa poliisiasemalla ja Itävallassa 
toimivaltaisen viranomaisen luona. Kun kuva näytetään omistajalle tai kuljettajal-
le, kuvasta poistetaan muiden kuin kuljettajan kuva. Tanskassa ja Norjassa mat-
kustajan kohta peitetään myös vaikka etuistuimella ei ole matkustajaa. Alanko-
maissa kuvaa ei lähetetä ajoneuvon omistajalle tai kuljettajalle. 

4.2.10 Automaattiseen nopeusvalvontajärjestelmään liittyvää lain-
säädäntöä koskevaa pohdintaa 

Hallinnollinen seuraamusjärjestelmä 

Kaikissa edellä selostetuissa maissa vähäisiä ylinopeusrikkomuksia käsitellään 
kirjallisessa menettelyssä, jossa lähtökohtana on, että ylinopeutta ajanut on ajo-
neuvon omistaja.  Omistajan omasta suhtautumisesta seuraamuksen määräämiseen 
riippuu, määrätäänkö seuraamus tässä menettelyssä, vaan siirtyykö seuraamukses-
ta päättäminen muulle viranomaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle. Norjassa ja 
Tanskassa omistajan tai kuljettajaksi osoitetun pitää, toisin kuin Suomessa, ni-
menomaan hyväksyä seuraamus. Menettely näissä maissa on myös huomattavasti 
monivaiheisempi kuin Suomessa. Myös Iso-Britanniassa ajoneuvon omistajan on 
nimenomaan hyväksyttävä poliisin hänen maksettavakseen määräämä seuraamus.  
Näissä maissa seuraamukset ovat rikosoikeudellisia. 

Alankomaiden ja Itävallan järjestelmät eroavat useassa kohdin edellä selostet-
tujen maiden järjestelmistä. Ensinnäkin seuraamukset ovat hallinnollisia maksu-
seuraamuksia eikä ajoneuvon omistajan nimenomaan tarvitse hyväksyä lainval-
vontaviranomaisen hänelle määräämää sakkoa, pelkkä passiivinen suhtautuminen 
riittää. Menettelyn osalta Itävallan järjestelmä muistuttaa Suomen järjestelmää; 
suurin ero – seuraamuksen oikeudellisen luonteen ohella – on, että omistajalle ei 
aiheudu ajo-oikeuteen vaikuttavia seuraamuksia, jos hän ei vastusta seuraamuksen 
määräämistä. Omistajan vastustaessa seuraamusta lainvalvontaviranomainen 
käynnistää, niin kuin Suomessa, esitutkinnan kuljettajan selvittämiseksi. 

Alankomaidenkin järjestelmän mukaan ajoneuvon omistajan on halutessaan 
vapautua vastuusta nimenomaan vastustettava seuraamusta, mutta tämä ei (toisin 
kuin Itävallassa) riitä, vaan hänen on lisäksi näytettävä toteen vastuuvapauden pe-
ruste. Alankomaissa siis hallinnollisten sakkoseuraamusten osalta noudatetaan 
käännettyä todistustaakkaa. Vastuuvapausperusteet ovat lisäksi tiukkoja: perus-
teeksi kelpaa vain se, että joku toinen on käyttänyt ajoneuvoa luvatta ja lisäksi 
edellytetään, ettei omistaja ole voinut estää ajoneuvon luvatonta käyttöä.7 

Siirtyminen Suomessa Alankomaiden kaltaiseen haltijavastuuseen tarkoittaisi 
sitä, että kaikki rikesakolla rangaistavat, myös tavanomaisessa liikennevalvonnas-
                                                
7 Vastuuvapausperuste on siis tiukempi kuin Suomessa pysäköintivirheen osalta. Vapautukseen 
pysäköintivirhemaksusta riittää, että omistaja osoittaa todennäköiseksi, että ajoneuvo oli luvatto-
masti muun kuljettajan käytössä, taikka osoittaa, ettei hän muusta syystä ole velvollinen vastaa-
maan maksusta. 
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sa todetut tällaiset ylinopeusrikkomukset siirrettäisiin hallinnollisen maksujärjes-
telmän piiriin.  Uudistus ei siis koskisi vain automaattivalvonnalla todettuja ri-
kesakolla rangaistavia rikkomuksia. 

Vaikka rikkomukset eivät enää olisi rikoksia ja seuraamukset olisivat luonteel-
taan hallinnollisia seuraamuksia, selvää kuitenkin on, että valvontavastuun pitäisi 
säilyä poliisilla. Luultavasti muiden, esimerkiksi kunnallisten viranomaisten käyt-
täminen valvonnassa ja seuraamusten määräämisessä olisi oikeudellisesti ongel-
mattomampaa hallinnollisessa seuraamusjärjestelmässä kuin rikosoikeudellisessa 
järjestelmässä8. 

Poliisin resursseja säästyisi vain, jos hallinnollisessa järjestelmässä (haltijavas-
tuussa) noudatettaisiin käännettyä todistustaakkaa, koska tällöin poliisin ei toisin 
kuin nykyään kiistämistapauksissa tarvitsisi selvittää kuljettajan henkilöllisyyttä. 
Ajoneuvon omistajalla pitäisi kuitenkin olla käytettävissään oikeusturvakeino, jos 
hän kiistää kuljettaneensa ajoneuvoa. Mahdollisesti muitakin vastuuvapausperus-
teita voisi olla. Luontevin oikeusturvakeino olisi oikeus viime kädessä valittaa 
hallinto-oikeuteen. Arvailujen varaan jää, säästyisikö poliisilta enemmän resursse-
ja, kuin mitä uusien asioiden käsittely hallinto-oikeuksissa (tai sitä edeltävässä 
oikaisumenettelyssä) edellyttäisi. Resurssivaikutukset riippuvat lähinnä kiistämis-
tapausten määrästä. Vuonna 2011 poliisi lähetti automaattisella nopeusvalvonnalla 
todetuista nopeusrajoituksen ylityksistä noin 173 000 rikesakkomääräystä. Niistä 
vastustamistapauksia arvioidaan olevan noin 7 000, eli 4 %. Luku voidaan ottaa 
lähtökohdaksi pohdittaessa uudessa muutoksenhakumenettelyssä käsiteltäväksi 
tulevien tapausten määrää. 

 Yksilön kannalta hallinnollinen järjestelmä merkitsisi sitä, että vapautuakseen 
vastuusta haltijan pitäisi itse saattaa asia viime kädessä tuomioistuimen käsiteltä-
väksi ja sen lisäksi näyttää toteen se vastuuvapausperuste, johon hän vetoaa. Ny-
kyisessä rikosoikeudellisessa järjestelmässä haltijan ei sitä vastoin tarvitse tehdä 
muuta kuin vastustaa rikesakkoa tarvitsematta edes ilmoittaa perustetta. Tämän 
jälkeen poliisi käynnistää suppean esitutkinnan kuljettajan selvittämiseksi. Se 
kuinka työläs hallinnollinen järjestelmä olisi haltijalle, riippuu muun muassa 
mahdollisista vastuuvapausperusteista. Jos ainut vastuuvapausperuste olisi se, ett-
ei haltija ole kuljettanut ajoneuvoa, tämän toteennäyttäminen ei yleensä olisi halti-
jalle kovin vaativa tehtävä; useimmissa tapauksissa valokuvasta voidaan todeta, 
onko haltija kuljettanut ajoneuvoa. Vaikka menettely muuten voi olla kirjallinen, 
vertailu edellyttää suullista käsittelyä.  Niissä tapauksissa, joissa kuva on epäsel-
vä, tilanne on hankalampi. Samoin jos edellytettäisiin, että haltijan pitää myös il-
moittaa kuljettajan henkilöllisyys vapautuakseen vastuusta.9 Nykyjärjestelmässä 
rikesakkoa vastustavalle haltijalle taas koituu vaivaa ja ajanhukkaa siitä, että hä-
nen pitää saapua henkilökohtaisesti kuulusteltavaksi esitutkintaan, jossa kuljettaja 
toisin useimmiten selviää ajoneuvosta otetusta valokuvasta. 

                                                
8 Vertaa pysäköintivirhejärjestelmä. 
9 Erikoinen tilanne syntyisi, jos haltijavastuuseen perustuvassa järjestelmässä poliisi otetun kuvan 
perusteella toteaa, ettei ajoneuvorekisteriin merkitty haltija voi olla kuljettaja. Pitäiskö poliisin 
silloin kuitenkin suorittaa asiassa poliisitutkinta? 
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Oikeushenkilön rangaistusvastuuta (yhteisösakko) ei ole järkevää liittää vähäi-
siin rikkomuksiin, koska vastuun toteaminen edellyttää vaativan esitukinnan toi-
mittamista. Siksi automaattisessa nopeusvalvonnassa määrättävien rikesakkojen 
osalta poliisin on käyttövastaavajärjestelmän avulla selvitettävä, kuka on kuljetta-
nut oikeushenkilön nimiin rekisteröityä ajoneuvoa. Haltijavastuuseen perustuva 
hallinnollinen maksu voitaisiin sitä vastoin määrätä oikeushenkilön maksettavak-
si, jos sen nimiin rekisteröidyllä ajoneuvolla on ajettu ylinopeutta. Tämä säästäsi 
poliisin resursseja, kun ei tarvitse selvittää kuljettajan henkilöllisyyttä. Vaarana 
tosin on, että tällöin voisi syntyä ”sakkoimmuuni” kuljettajajoukko, ellei työnan-
taja ryhdy perimään maksamiaan maksuja takaisin kuljettajalta. Ajokorttiseu-
raamuksen ulottumattomissa tällaiset kuljettajat joka tapauksessa olisivat. 

Rikosoikeudellisessa järjestelmässä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ehdo-
ton lähtökohta perustuslain mukaan on syyttömyysolettama. Syyllisyyskysymyk-
sen osalta rikoksesta epäillylle ja rikosoikeudenkäynnin vastaajalle ei voida aset-
taa velvollisuutta todistaa olevansa syytön rikokseen (Eduskunta 2008). Hallinnol-
listen seuraamusten osalta oikeudellinen tilanne ei ole näin selvä.  Yleisenä sään-
tönä voidaan pitää, että riippuu kielletyn teon laadusta sekä seuraamuksen anka-
ruudesta, onko syyttömyysolettama voimassa. Mitä ankarammasta maksuseu-
raamuksesta on kysymys, sitä todennäköisemmin edellytetään syyttömyysoletta-
man noudattamista (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 2004).10 

Jos rikesakolla rangaistavat ylinopeusrikkomukset dekrimininalisoidaan ja kor-
vataan hallinnollisilla maksuseuraamuksilla, niin tuskin on ajateltavissa, että mak-
suseuraamukset siirtymävaiheessa voisivat olla nykyisiä rikesakkoja ankarampia. 
Perusoikeusnäkökulmasta voidaan ehkä pitää jonkin verran epäselvänä, olisiko 
mahdollista säilyttää edes nykyinen ankaruustaso.11 

Rikesakkojärjestelmä kannattaa korvata hallinnollisilla maksuseuraamuksilla 
vain, jos uusi järjestelmä voidaan rankentaa käännetyn todistustaakan varaan, 
koska muuten poliisille ei synny resurssisäästöjä. Missä määrin seuraamusten eri-
lainen oikeudellinen luonnehdinta ja ankaruus vaikuttavat yleiseen lainkuuliaisuu-
teen ja sitä kautta liikenneturvallisuuteen, on mahdoton ennustaa. Kiinnijoutumis-
riskin suuruutta pidetään tärkeämpänä tekijänä kuin seuraamuksen ankaruutta. 

Erikseen selvitettävä kysymys on, voidaanko haltijavastuuseen perustuvassa 
menettelyssä määrätyt maksut, niin kuin rikesakot nykyään, ottaa huomioon ajo-
kieltoa harkittaessa ja mikäli päädyttäisiin kielteiseen kantaan, mikä paino tälle 
seikalle olisi annettava pohdittaessa haltijavastuuseen siirtymistä. Alankomaissa 
haltijavastuuseen perustuvassa järjestelmässä ylinopeudesta määrätyt hallinnolli-
set maksut eivät vaikuta ajoneuvon haltijan ajo-oikeuteen. 

                                                
10 Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön osalta ks. Falk vastaan The Netherlands ( ECHR 
2004 –XI. 19.10.2004) ja siinä viitattu tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan oletettuihin 
faktoihin perustuva vastuu on sallittu “as long as States remain within reasonable limits.” 
11 Muutosta saatetaan tällöin tulkita yritykseksi kiertää syyttömyysolettama nimeämällä seuraamus 
hallinnolliseksi seuraamukseksi (ns. Etikettenschwindel).  
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Seuraamusten porrastus 

Suomessa rikesakon törkeysporrastus ei ole yhtä hienojakoinen kuin eräissä muis-
sa maissa. Alankomaissa porrastus on hienojakoisin perustuen 1 km/h intervallei-
hin, Norjassa 5 km/h ja Tanskassa 10 km/h intervalleihin. Järjestelmää voitaisiin 
Suomessa muuttaa rikosoikeudellista suhteellisuusperiaatetta paremmin huomioon 
ottavaksi muuttamalla järjestelmä moniportaisemmaksi. 

Ajoneuvon omistajan velvollisuus ilmoittaa kuljettajan henkilöllisyys 

Tanskassa ajoneuvon omistaja on velvollinen maksamaan erillinen sakko (ks. 
3.4.3), jos hän ei ilmoita kuljettajan henkilöllisyyttä, kun hänen ajoneuvollaan on 
ajettu ylinopeutta. Tämä saattaa johtua siitä, että Tanskassa myös todistajalla on 
vaikenemisoikeus esitutkinnassa12. Itävallassa kieltäytymisestä määrätään hallin-
nollinen sakko, joka on enintään 5 000 euroa. Iso-Britanniassa omistajalle määrä-
tään ankarampi ajo-oikeusseuraamus kuin mitä ylinopeudesta normaalisti seuraisi 
(kuusi pistettä kolmen sijaan). 

Suomen lainsäädännössä ei ole erityisseuraamuksia siltä varalta, että ajoneuvon 
omistaja kieltäytyy ilmaisemasta kuljettajan henkilöllisyyden poliisille. Jos omis-
tajaa kuullaan esitutkinnassa edellä mainitusta kysymyksestä, hänen asemansa 
määräytyy epäiltyä ja todistajaa yleensä koskevien säännösten mukaan. Rikokses-
ta epäillyllä on oikeus olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta 
häntä epäillään. Jos omistajaa taas kuullaan esitutkinnassa todistajana, hän syyllis-
tyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä, jos hän ilman laillista syytä 
salaa asian kuuluvan seikan, esimerkiksi kuljettajan henkilöllisyyden. Laillinen 
syy vaieta on esimerkiksi se, että vastaamalla kysymykseen hän saattaisi lä-
hiomaisen syytteen vaaraan.13. Jos Suomessa haluttaisiin erikseen sanktioida edel-
lä mainitun kaltainen kieltäytyminen, kysymykseen tulisi lähinnä erilliskriminali-
sointi. Iso-Britannian kaltainen ajokorttiseuraamus ei voi tulla kysymykseen jo 
sen takia, ettei Suomessa ole virhepistejärjestelmää. Erityiskriminalisoinnin lisä-
arvo olisi vähintään kyseenalainen, kun otetaan huomioon, että Tanskan mallin 
mukainen sakkoseuraamus tuskin voisi olla kovin ankara, jos se ajan voittamisek-
si olisi tarkoitus määrätä summaarisessa menettelyssä. (Lisäksi vastustamalla sa-
kon määräämistä omistaja voi aina pitkittää asian käsittelyä).  

Ajoneuvon kuvaaminen 

Toisin kuin Suomessa kuva ylinopeutta ajavasta ajoneuvosta otetaan Alankomais-
sa ja Iso-Britanniassa ajoneuvon takaosasta. Tätä perustellaan sillä, että moottori-
pyörien rekisterikilpi on takana. Luonnonolosuhteista johtuen moottoripyörälii-

                                                
12. Ks. Retsplejeloven § 750 “Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at 
afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog 
pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes 
med bøde.” 
13 Ks Rikoslain 15 luvun 2 § ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 § sekä esitutkintalain 
(805/2011) 4 luvun 3 § ja 7 luvun 8 §. 
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kenteen merkitys lienee näissä maissa suurempi kuin Suomessa. Alankomaiden 
lainsäädännössä omaksutusta omistajan ankarasta vastuusta johtuen kuvan merki-
tys asian selvittämisessä lienee myös vähäisempi kuin Suomessa.  

Kaikissa maissa ajoneuvosta otetusta kuvasta peitetään muiden henkilöiden 
kuin kuljettajan kuva. Suomessa noudatetun käytännön mukaan kuljettajan vierei-
nen kohta kuvassa peitetään vain, jos siinä on matkustaja. Harkinnanvarainen 
muutos olisi aina peittää kuljettajan viereinen osa siitä riippumatta istuuko kukaan 
siinä niin kuin Tanskassa tehdään. 
 

4.3 Ehdotukset Suomen automaattisen nope-
usvalvontajärjestelmän kehittämiseksi 

4.3.1 Suomen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän vahvuudet 
ja kehittämistarpeet 

Suomen automaattista nopeusvalvontajärjestelmää arvioitiin vertaamalla järjes-
telmää kuvaavia tietoja järjestelmälle asetettuihin tavoitteisiin (kohta 3.1, s. 15–
16). Taulukossa 11 esitetään arviot siitä, miten nykyinen järjestelmä täyttää tavoit-
teet muiden kuin lainsäädäntöä koskevien asioiden osalta.  
 



 
LINTU 5/2011 • Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet 43 

Taulukko 11. Suomen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän tavoitteiden täyttyminen. 

Tavoite Tavoitteen täyttyminen 

a) Valvonta kohdistuu kattavasti teille, joilla no-
peusrajoituksia ylitetään yleisesti. 

Kiinteään kameravalvontaan perustuva järjestelmä 
kattaa noin 3 000 km pääteitä, eli noin neljäsosan 
päätieverkosta, jolla nopeusrajoituksia 80 ja 100 
km/h ylitetään yleisesti. Taajamissa ja suurimmalla 
osalla päätieverkkoa on käytössä vai liikuteltavia 
kameravalvontalaitteita, eikä kuljettajien kokema 
kiinnijäämisriski ilmeisesti ole yhtä korkea kuin kiin-
teän kameravalvonnan väylillä. 

b) Valvonta ei tarpeettomasti sido poliisin, eikä 
muiden järjestelmän ylläpitoon osallistuvien henki-
löresursseja. 

Poliisi huolehtii valvontakameroiden käytöstä muun 
liikennevalvonnan ohessa, eikä se merkittävästi 
vähennä poliisin resursseja muuhun liikennevalvon-
taan. Merkittävästä osasta rikkeiden käsittelyä vas-
taavat henkilöt, joilla ei tarvitse olla poliisin pätevyyt-
tä ja rikkeiden manuaalinen käsittely on useimpiin 
muihin maihin verrattuna tehokasta.  

c) Toleranssit ovat riittävän pieniä tavoiteltavan 
nopeusvaikutuksen aikaansaamiseksi. 

Järjestelmällä puututaan mitattuihin nopeuksiin, 
jotka ylittävät nopeusrajoituksen ainakin 6 km/h:lla. 
Rikesakon määrääminen edellyttää, että mitattu 
nopeus ylittää rajoituksen ainakin 11 km/h:lla. Sank-
tiota määrättäessä näistä nopeuksista vähennetään 
teknisenä toleranssina 3 km/h niin, että pienin kuljet-
tajille ilmoitettava nopeus, josta seuraa rikesakko, 
on 8 km/h yli nopeusrajoituksen. Monessa maassa 
rahallinen sanktio seuraa pienemmistä nopeusrajoi-
tuksen ylityksistä kuin Suomessa. 

d) Rikkeiden havaitseminen, niihin syyllistynei-
den tunnistaminen ja sanktioiden määritys sekä 
toimeenpano ovat läpinäkyviä ja tehokkaita, ottaen 
kuitenkin huomioon toisaalta yksilöiden oikeustur-
vaan liittyvät näkökohdat ja toisaalta yhteiskunnan 
vastuun kansalaisten turvallisuudesta.  

Rikkeeseen syyllistyvien näkökulmasta nykyisessä 
järjestelmässä ei liene merkittäviä oikeusturvaa 
koskevia ongelmia. Rikkeiden käsittelykin sujuu 
kansainvälisen vertailun perusteella tehokkaasti, kun 
otetaan huomioon että kuljettaja on voitava tunnis-
taa.  
Automaattisella nopeusvalvonnalla ei puututa moot-
toripyörien nopeuksiin. 
Voi olla erilaisia mielipiteitä siitä, onko järjestelmäs-
sä painotettu oikein ja tarkoituksenmukaisesti toi-
saalta rikkeestä epäiltyjen oikeusturvaa ja toisaalta 
yhteiskunnan vastuuta kansalaistensa turvallisuu-
desta.      

e) Rikosoikeudellisen suhteellisuusperiaatteen 
huomioon ottaminen ylinopeuksista määrättävissä 
sanktioissa 

Rikesakon määrä riippuu nopeusrajoituksen ylityk-
sestä niin, että ylityksestä enintään 15 km/h:lla mää-
rättävä rikesakko on pienempi kuin ylityksestä 
enemmän kuin 15 km/h:lla mutta enintään 20 
km/h:lla. Suuremmista ylityksistä määrätään päivä-
sakko. Monessa muussa maassa rangaistusten 
porrastus on hienojakoisempi kuin Suomessa.  

jatkuu 
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Tavoite Tavoitteen täyttyminen 

f) Järjestelmään liittyviä prosesseja on soveltuvin 
osin automatisoitu henkilöresurssien säästämiseksi. 

Tiedonsiirto valvontalaitteilta liikenneturvallisuuskes-
kuksiin ei merkittävästi sido poliisin henkilöresursse-
ja. Valvontalaitteiden keräämän tiedon käsittely on 
sujuvaa ja henkilöresurssien tarve on pienempi kuin 
monessa muussa maassa.  
Haltijavastuun toteuttamisella voitaisiin periaattees-
sa lisätä automaation osuutta, jos luovuttaisiin kuvi-
en manuaalisesta tarkastamisesta. Alankomaita 
lukuun ottamatta kuvat kuitenkin tarkastetaan ma-
nuaalisesti myös vertailun maissa, joissa kuljettajan 
tunnistaminen kuvista ei ole välttämätöntä. Haltija-
vastuun toteutus voisi myös merkitä työmäärän kas-
vua tuomioistuinlaitoksessa.  

g) Järjestelmän laitteet toimivat luotettavasti ja 
kerättävät tiedot on asianmukaisesti suojattu käsitte-
lyn kaikissa vaiheissa.  

Tiedossa ei ole merkittäviä ongelmia.  

h) Automaattiseen liikennevalvontaan osallistuvilla 
organisaatioilla on riittävät resurssit oman osuutensa 
hoitamiseen ja kehittämiseen. 

Järjestelmän kehittämiseen on vaikea sitoutua vuot-
ta pitemmällä aikavälillä, koska määrärahoista pää-
tetään vuosittain.  
Kiinteässä kameravalvonnassa vastuu laiteinves-
toinneista jakautuu poliisin ja tienpitäjän kesken. 
Järjestelmän kehittämistä haittaa se, että osapuolten 
vuosittain käytössä olevat resurssit eivät ole aina 
tasapainossa (esim. tienpitäjällä on resurssit kame-
rapaikkojen rakentamiseen, mutta poliisilla ei ole 
resursseja kameroiden hankintaan). 

i) Tiedot järjestelmän toimintaperiaatteista ovat 
helposti saatavilla ja omaksuttavissa. 

Tieto järjestelmän toiminnasta vaikeasti saatavilla ja 
se on hajallaan eri paikoissa. Tilanne olisi korjatta-
vissa ylläpitämällä aiheeseen keskittyvää internetsi-
vustoa, jossa kaikki tarpeellinen tieto olisi helposti 
kaikkien saatavilla. 

j) Järjestelmän toimintaa seurataan ja tietoja sen 
vaikutuksista julkaistaan säännöllisesti. 

Järjestelmän toiminnasta kerätään monipuolista 
tietoa, jota ei kuitenkaan säännöllisesti julkaista eikä 
analysoida.  

 
 
 
4.3.2 Suomen automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän kehittä-

misehdotukset 

Nykyisen järjestelmän tavoitteiden täyttymistä koskevien arvioiden (luku 4.3.1) ja 
kansainvälisen vertailun perusteella ehdotetaan seuraavia Suomen automaattista 
nopeusvalvontajärjestelmää koskevia kehittämistoimenpiteitä: 

Toimenpide 1: Kiinteisiin kamerapaikkoihin perustuvan pistenopeuksien 
valvonnan laajentaminen etenkin taajamien ulkopuolisella päätieverkolla 

Päätieverkolla toimiva kiinteisiin kamerapaikkoihin tukeutuva pistemäinen nope-
usvalvonta on vähentänyt tehokkaasti ajonopeuksia ja onnettomuuksia. Valvontaa 
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tulisi edelleen laajentaa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan ehdotuksen 
mukaisesti jo lähivuosina nykyisestä noin 3 000 kilometristä noin 1 000 tiekilo-
metrillä ja ulottaa se myös moottoriteille (Rajamäki & Peltola 2011).  

Toimenpide 2: Kiinteisiin kamerapaikkoihin perustuvan matkanopeusval-
vonnan käyttöönotto etenkin taajamien ulkopuolisella päätieverkolla   

Pistemäisiin nopeusmittauksiin perustuva valvonta mahdollistaa ylinopeudella 
ajamisen mittauspaikkojen välillä. Matkanopeuksiin perustuvassa valvonnassa 
houkutus ylinopeudella ajamiseen on pienempi kuin pistemäisiin mittauksiin pe-
rustuvassa valvonnassa, koska kiinnijäämisen välttämiseksi ylinopeudella ajami-
nen on kompensoitava ajamalla osa matkasta normaalia alhaisemmalla nopeudel-
la. Matka-aikaan perustuvasta valvonnasta on hyviä kokemuksia Suomesta ja ul-
komailta (ks. esim. Rajamäki 2010, Grunnan ym. 2008, ETSC 2009, Ragnøy 
2011). 

Toimenpide 3: Automaattisen kameravalvonnan lisääminen etenkin taaja-
missa antamalla kunnille oikeus siihen osallistumiseen 

Poliisin resurssit liikennevalvontaan ovat rajalliset, eikä ole näköpiirissä, että ne 
lähitulevaisuudessa merkittävästi lisääntyisivät. Automaattiseen nopeusvalvontaan 
liittyy lisäksi paljon tehtäviä, joiden hoitamiseen ei tarvita poliisin koulutusta. Lii-
kenneturvallisuuskeskuksissa valvontalaitteiden tallentaman tiedon käsittelystä 
merkittävän osan hoitavat nykyisinkin sitä varten koulutetut henkilöt, jotka eivät 
ole poliiseja. Etenkin taajamissa nopeusvalvonnan määrää voisi merkittävästi lisä-
tä antamalla kunnille oikeus osallistua nopeustiedon keräämiseen erikseen määri-
teltävillä tavoilla. Kannustimena kuntien osallistumiselle automaattiseen nopeus-
valvontaan voisi käyttää sitä, että rikesakkotuloista korvattaisiin kunnille valvon-
taan osallistumisesta aiheutuvat kulut. Myös asiaa pohtinut työryhmä ehdottaa 
säädettäväksi lain poliisin ja kuntien välisestä yhteistoiminnasta kunnallisessa no-
peusvalvonnassa (Oikeusministeriö 2008).   

Toimenpide 4: Liikuteltaviin laitteisiin perustuvan nopeusvalvonnan kehit-
täminen  

Liikuteltavia pistenopeuden automaattiseen mittaamiseen soveltuvia nopeuskame-
roita on Suomessa 15. Niitä käytetään kaikenlaisilla väylillä, mutta etenkin taaja-
missa.  Lisäämällä kameroiden määrä noin 50:een taajamien nopeusvalvontaa voi-
si merkittävästi tehostaa. Liikuteltavien nopeuskameroiden käyttöä ohjaamaan 
laaditaan niiden käyttöä ja vaikuttavuutta koskevat tavoitteet erityisesti taajamien 
väylille. Tavoitteiden perusteella laaditaan valtakunnallisen ja alueellisen tason 
lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavut-
tamisen. Suunnitelmallisella ja aktiivisella tiedottamisella lisätään kuljettajien ko-
kemaa riskiä nopeusrikkomuksista kiinni jäämisestä erityisesti taajamissa. 
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Toimenpide 5: Nopeusrajoituksen ylittämisestä määrättävien rikesakkojen 
porrastaminen ja poliisin soveltaman rikesakon alarajan alentaminen  

Nykyisessä järjestelmässä rikesakot ovat kahdessa luokassa niin, toiseen kuuluvat 
kaikki ylitykset enintään 15 km/h:lla ja toisessa sitä suuremmat ylitykset, jotka 
ovat enintään 20 km/h nopeusrajoitusta suurempia. Ehdotetaan, että ylinopeuksis-
ta määrättävän rikesakon suuruutta porrastetaan nykyistä enemmän niin, että mak-
su kasvaisi ylityksen suuruuden perusteella 5 km/h -luokissa niin, että pienin ri-
kemaksu koskisi rajoituksen ylityksiä enintään 10 km/h:lla, toinen luokka enem-
män kuin 10 km/h:lla mutta enintään 15 km/h:lla ja kolmas luokka enemmän kuin 
10 km/h:lla mutta enintään 20 km/h:lla. Voisi myös harkita neljättä rikemaksu-
luokkaa, joka koskisi rajoituksen ylityksiä yli 20 km/h:lla ja enintään 25 km/h:lla. 
Tällainen rikesakkoluokka voisi olla käytössä pelkästään silloin, kun nopeusrajoi-
tus on vähintään 80 km/h ja mahdollisesti vain moottoriteillä. Rikesakon määrä 
voisi nykyisen käytännön mukaisesti riippua nopeusrajoituksesta niin, että maksut 
olisivat erilaisia riippuen siitä onko nopeusrajoitus enintään 60 km/h vai suurem-
pi. 
   Lisäksi voisi harkita muutettavaksi poliisin käytäntöä, joka koskee rikesakon 
määräämisen alarajaa. Poliisi voisi määrätä rikesakon nykyisin alarajana pidetyn 8 
km/h ylinopeuden sijasta jo esimerkiksi 5 km/h ylinopeudesta. Poliisin noudatta-
maan käytäntö, jossa mitatusta nopeudesta vähennetään teknisenä toleranssina 3 
km/h ennen sanktioiden määräämistä, ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.,  

Monissa muissa maissa ylinopeuksista määrättävät kiinteät maksut on porras-
tettu voimakkaammin ja kiinteiden maksujen sovellusala on laajempi kuin Suo-
messa. 

 

4.3.3 Nopeusvalvontajärjestelmän kehittämisehdotusten turvalli-
suusvaikutukset 

Kohdassa 4.3.2 kuvattujen toimenpiteiden 1–5 liikenneturvallisuusvaikutukset 
arvioitiin vaikutuksina liikenneonnettomuuksissa kuolevien lukumäärään. Toi-
menpide 6 vaikuttaa lähinnä siihen, miten toimenpiteitä 1–5 saadaan toteutettua, 
eikä sen vaikutusta siksi arvioitu erikseen. Arvioinneissa otettiin huomioon seu-
raavat asiat: 
• vaikutuksen kohteena olevan tiestön laajuus 
• arvio kohteena olevilla teillä nykytilanteessa tapahtuvissa onnettomuuksissa 

vuosittain kuolevien ihmisten lukumäärästä 
• liikenteen keskinopeus vaikutuksen kohteena olevilla teillä 
• toimenpiteiden arvioitu vaikutus liikenteen keskinopeuteen 

Arvio toimenpiteiden vaikutuksesta liikennekuolemien lukumäärään laskettiin so-
veltamalla kohdassa 1.1 esitettyä laskukaavaa. Jos esimerkiksi toimenpiteen arvi-
oidaan alentavan keskinopeutta taajamissa 1 km/h:lla 47 km/h:sta 46 km/h:iin teil-
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lä, joiden onnettomuuksissa nykyisin kuolee viisi ihmistä vuodessa, toimenpiteen 
arvioitu vaikutus vuotuisten liikennekuolemien lukumäärään saadaan kaavasta 

eli toimenpide vähentäisi vuotuisten liikennekuolemien lukumäärää 0,31:llä. Kaa-
va perustuu ns. potenssimalleihin (Nilsson 1981, 2004) ja niissä käytettäviä eks-
ponentteja koskevaan päivitykseen (taulukko 1, s. 10).  Liikenneonnettomuuksissa 
kuolevien lukumäärää koskevassa mallissa eksponenttina käytetään silloin taaja-
missa 3,0 ja maaseudulla 4,6. 

Pienet virheet arvioiden perustana olevissa ennen-tilanteen nopeuksissa tai lii-
kennekuolemien vuotuisissa lukumäärissä eivät välttämättä ole arvioiden tarkkuu-
den kannalta ratkaisevia. Suurempia virheitä liikennekuolemien lukumäärää kos-
kevissa vaikutuksissa voi koitua sitä, että arvioissa vaikutuksista liikenteen keski-
nopeuteen on paljon epävarmuutta. Arviot ja kaikki niiden perustana olevat luvut 
on esitetty taulukossa 11. Jos jotain lähtötietoa halutaan muuttaa, edellä esitetyn 
kaavan perusteella on helppo laskea korjattu arvio vaikutuksesta vuotuisten lii-
kennekuolemien lukumäärään. Taulukon 11 perusteella saa kuitenkin yleiskuvan 
vaikutuksen suuruusluokasta. 

Taulukkoon 11 liittyen todetaan seuraavaa: 
• Onnettomuuksissa loukkaantuvien lukumäärä on kuolleiden lukumäärään ver-

rattuna maaseudun väylillä (valtion ylläpitämillä teillä) 15-kertainen ja taaja-
mien väylillä (kuntien ylläpitämillä väylillä) 40-kertainen. 

• Taajamien väyliä on kaikkiaan noin 24 000 km ja niistä arviolta 3 000–5 000 
km on suhteellisen vilkasliikenteisiä pääväyliä, joilla nopeusrajoitus on ainakin 
50 km/h. 

• Valvonta 500 kilometrillä taajamien väyliä kattaisi pääpiirteittäin suurimpien 
kaupunkien pääkadut. 

• Toimenpiteiden vaikutuksen kohteena olevat onnettomuusmäärät taajamien 
väylillä on arvioitu olettaen, että liikennekuolemia väyläkilometriä kohden ta-
pahtuu yhtä paljon kuin kaduilla, joilla nopeusrajoitus on 50 tai 60 km/h.  

• Toimenpiteen 1 vaikutuksen kohteena oleva onnettomuusmäärä taajamissa on 
arvioitu olettaen, että liikennekuolemia väyläkilometriä kohden tapahtuu yhtä 
paljon kuin niillä taajamien ulkopuolisilla leveillä pääteillä, joilla ei vielä ole 
automaattivalvontaa.  

• Toimenpiteiden 1 ja 2 vaikutuksen kohteena oleva onnettomuusmäärät maa-
seudulla on arvioitu olettaen, että liikennekuolemia väyläkilometriä kohden ta-
pahtuu yhtä paljon kuin niillä taajamien ulkopuolisilla leveillä pääteillä, joilla 
ei vielä ole automaattivalvontaa.  
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• Toimenpiteen 5 oletetaan kohdistuvan kaikille nykyisin automaattivalvonnan 
piirissä oleville teille. 

• Toimenpiteen 1 vaikutus ajonopeuksiin on arvioitu sillä perusteella, että koh-
teena olevista teistä noin kolmasosalla on ympärivuotinen 100 km/h rajoitus ja 
lopuilla rajoitus on kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h. 

Taulukossa 11 suhteelliset vaikutukset liikennekuolemien lukumäärään ovat suu-
rimmillaankin enintään 15 prosentin luokkaa, mikä on selvästi vähemmän kuin 
automaattisen kameravalvonnan vaikutuksista tehdyissä tutkimuksissa on tyypilli-
sesti todettu. Suomessa automaattivalvonnan on todettu vähentäneen liikenne-
kuolemia 18–32 % (Peltola & Rajamäki 2009). Eroa voi selittää se, että potenssi-
mallit on alun perin sovitettu aineistoon, jossa nopeuden muutokset on saatu ai-
kaan muuttamalla nopeusrajoitusta, jolloin muutos kohdistuu koko nopeusjakau-
tumaan. Liikennevalvonnan vaikutus sen sijaan kohdistuu selvimmin nopeusja-
kautuman yläpäähän. Turvallisuusvaikutus voi silloin olla suurempi kuin jos vai-
kutus kohdistuisi tasaisemmin koko jakautumaan. Tämän vuoksi taulukon 12 ar-
viot tietyn suuruisten nopeusmuutosten vaikutuksista liikennekuolemien lukumää-
rään ovat ilmeisesti varsin varovaisia. Todelliset vaikutukset voivat olla jopa 1,5–
2 kertaa suurempia. 

Taulukosta 12 nähdään myös, että suurimpia absoluuttisia vaikutuksia voidaan 
odottaa toimenpiteistä, joiden kohdejoukko on suuri. Esimerkiksi rikesakon alara-
jan alentamisella voi siksi olla suurempi vaikutus liikennekuolemien kokonais-
määrään kuin automaattisesti valvotun väylästön määrän lisääminen 1 000 kilo-
metrillä. Toisaalta rikesakon alarajan alentamisen vaikutusta nopeuksiin on vaikea 
ennustaa.  
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4.4 Lisäselvitystarpeita 
Erikseen selvitettäviä järjestelmän toimivuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia asioita ovat: 

Haltijavastuun toteuttamisen etujen ja haittojen selvittäminen 

Haltijavastuu tarkoittaa paitsi sitä, että vähäisistä ylinopeusrikkomuksista määrättävät rike-
sakot voidaan osoittaa ajoneuvon haltijan maksettaviksi, myös vähäisten ylinopeusrikko-
musten dekriminalisointia ja rikesakkojen korvaamista poliisin tai muun hallintoviran-
omaisen määräämillä hallinnollisilla maksuilla (ks. 4.2.11.1). 

Haltijavastuun toteuttaminen vaikuttaisi automaattiseen nopeusvalvontaan monilla ta-
voilla, jotka olisi ainakin pääpiirteittäin tunnettava päätettäessä haltijavastuun käyttöön-
otosta. Erityisesti olisi selvitettävä, miten haltijavastuun toteuttaminen vaikuttaisi 
• automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän kapasiteettiin,  
• valvonnan määrään automaattisesti valvotuilla tieosuuksilla, 
• ajonopeuksiin automaattisen nopeusvalvonnan alaisilla tieosuuksilla,  
• mahdollisuuksiin laajentaa automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän kattavuutta,  
• liikenneturvallisuuteen edellisten kohtien perusteella,  
• ylinopeudesta epäillyn oikeusasemaan, ylinopeusmaksujen suuruuteen ja ajolupien pe-

ruutuskäytäntöön, 
• poliisin ja liikenneturvallisuuskeskusten muun henkilöstön työmäärään ja  
• tuomioistuinlaitoksen työmäärään, 
• siitä seuraaviin muihin muutostarpeisiin ja lainsäädännössä ja sen soveltamisperiaatteis-

sa.  

Periaatteessa haltijavastuu mahdollistaisi rikkeiden käsittelyn nykyistä suuremman kapasi-
teetin ja Alankomaiden mallin mukaan jopa täysin automaattisen käsittelyn. Alankomaita 
lukuun ottamatta valvontakameroiden kuvat kuitenkin tarkastetaan manuaalisesti myös 
maissa, joissa kuljettajaa ei tarvitse tunnistaa kuvista. Jos kuvien manuaalista tarkastamista 
pidettäisiin Suomessakin tarpeellisena myös haltijavastuuseen siirtymisen jälkeen, valvon-
tajärjestelmän kapasiteetti ei välttämättä kasvaisi ainakaan merkittävästi. 

Ei myöskään tiedetä, miten kasvava valvonnan määrä kiinteisiin kamerapaikkoihin pe-
rustuvassa valvonnassa pitkällä aikavälillä vaikuttaisi ajonopeuksiin ja sitä kautta liikenne-
turvallisuuteen. Kuljettajien nopeuskäyttäytymiseen vaikuttaa heidän subjektiivinen arvi-
onsa valvonnan määrästä ja kiinnijäämisriskistä. Aiempien tutkimusten perusteella turval-
lisuutta voidaan selvästi parantaa valvonnan määrän kaksin- tai kolminkertaistamisella. 
Valvonnan lisääminen tästäkin parantaa myös turvallisuutta, mutta vähemmän (Elvik, 
2001). Tulos kuitenkin edustaa yhteenvetoa monenlaisen poliisin suorittaman liikenneval-
vonnan vaikutuksista, eikä se välttämättä kuvaa hyvin sellaisen valvonnan lisäämisen vai-
kutuksia, joka ei ole kaikkien tienkäyttäjien havaittavissa.  
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Ajonopeuksien seurannan kehittäminen  

Nopeusvalvonta parantaa liikenneturvallisuutta tehokkaimmin, kun se kohdistuu väylille, 
joilla nopeusrajoituksen ylitykset ovat yleisiä ja suuria. Valvonnan kohdistamiseksi tarvi-
taan siksi tietoja ajonopeuksista. Maanteillä pääteiden nopeuksista onkin melko kattavat 
tiedot, koska niitä seurataan Liikenneviraston liikenteen automaattisella mittausjärjestel-
mällä (LAM-järjestelmä) lähes 400 kiinteässä mittauspaikassa, joista suurin osa on pää-
tieverkolla (Liikennevirasto 2011a). LAM-järjestelmästä saadaan pistekohtaisia ajantasai-
sia nopeustietoja ja nopeuksien kehityksestä laaditaan raportteja (Liikennevirasto 2011b).  

Taajamien nopeuksia ei sen sijaan seurata järjestelmällisesti ja nopeustietoja on niukasti 
saatavilla. Taajamien nopeusvalvonnan tueksi tulisi kehittää valtakunnallinen ajonopeuksi-
en seurantajärjestelmä, jonka soisi olevan yhteensopiva LAM-järjestelmän kanssa niin, että 
kaikki nopeustiedot voidaan saada keskitetysti yhdestä käyttöliittymästä. Lisäksi on tärke-
ää, että nopeustiedot kerätään yhdenmukaisella tavalla niin, että eri organisaatioiden eri 
puolilla maata keräämät tiedot ovat vertailukelpoisia. 

Myös taajamien ulkopuolisilla seutu- ja yhdysteillä nopeustiedon keräämistä tulisi ke-
hittää. 
  

Automaattisen nopeusvalvonnan organisoinnin kehittäminen  

Suomen nykyisessä järjestelmässä tienpitäjä (ELY-keskukset) vastaa kiinteiden kamera-
paikkojen asennuksesta ja ylläpidosta. Poliisi hankkii valvontakamerat ja vastaa järjestel-
män käytöstä. Järjestelmän kehittämistä on haitannut se, että tienpitäjän ja poliisin resurssit 
laitehankintoihin eivät aina ole olleet yhteensopivia. Automaattisen kameravalvonnan laa-
jentamista on hidastanut se, että vaikka kamerapaikkoja olisi pystytty rakentamaan lisää, 
kameroiden hankintaan ei ole ollut resursseja. Tilannetta voisi korjata siirtymällä Ruotsin 
tapaiseen käytäntöön, jossa tienpitäjä vastaa myös kameroiden hankinnasta ja kunnossapi-
dosta sekä kerätyn tiedon siirtämisestä liikenneturvallisuuskeskuksiin. Tällaista vastuurajo-
jen siirtoa helpottaa valmisteilla oleva automaattinen tiedonsiirto valvontalaitteilta liiken-
neturvallisuuskeskuksiin.  

Kunnat voisivat osallistua automaattiseen nopeusvalvontaan paljolti samalla periaatteel-
la kuin ELY-keskukset. Kunnat voisivat vastata laitteiden hankinnasta ja käytöstä. Tarvi-
taan kuitenkin yhteiset säännöt kuntien liikuteltavien valvontalaitteiden käytölle: missä ja 
milloin nopeuksia valvotaan. Lähtökohtana voisi olla esimerkiksi se, että kunnat hyväksyt-
tävät valvontasuunnitelmansa poliisilla. 

Organisaation kehittämisen yhtenä tavoitteena tulisi olla rahoituksen varmistaminen jär-
jestelmän kehittämiselle vuotta pidemmällä aikavälillä. 
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5 Tulosten tarkastelu 
Tässä työssä selvitettiin mahdollisuuksia Suomen automaattisen nopeusvalvonnan tehos-
tamiseksi ja laadittiin sitä koskevia ehdotuksia. Lähtökohtana olivat automaattiselle nope-
usvalvontajärjestelmälle asetetut tavoitteet ja arviot niiden toteutumisesta sekä kyselyllä 
selvitetyt tiedot vastaavien järjestelmien ominaisuuksista kahdeksassa muussa maassa. 

Automaattisella nopeusvalvonnalla parannetaan nopeusrajoitusten noudattamista ja vä-
hennetään rajoitusten ylityksistä aiheutuvaa onnettomuuksien lukumäärän ja vakavuuden 
kasvua. Suomen automaattisen nopeusvalvonnan on arvioitu vähentävän vuosittaisten hen-
kilövahinko-onnettomuuksien lukumäärää noin 90:llä ja liikennekuolemien lukumäärää 
lähes 30:llä (Peltola & Rajamäki 2009). Valvonta vaikuttaa turvallisuuteen tehokkaimmin 
väylillä, joilla nopeusrajoituksia ylitetään yleisesti ja paljon. Valvonnan vaikutus perustuu 
siihen, että kuljettajat pyrkivät välttämään rikkomuksesta kiinnijäämistä ja/tai sääntöjen 
rikkomisesta koituvia rangaistuksia. Vaikka rangaistuksen ankaruudellakin on vaikutusta, 
tärkein valvonnan tehoon vaikuttava tekijä on kuljettajien kokema kiinnijäämisriski. Pie-
nistä ylinopeuksista annettavilla kirjallisilla huomautuksillakin on vaikutusta kuljettajien 
käyttäytymiseen. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että rangaistusten suuruus 
vaikuttaa käyttäytymiseen vähemmän kuin koettu kiinnijäämisriski. Lisäksi tiedetään, että 
tehokas valvonta on ainakin osaksi ennalta arvaamatonta ja, että valvonnan vaikutusta voi-
daan tehostaa tiedottamalla ja kampanjoilla. 

Automaattiselle nopeusvalvontajärjestelmän keskeisimmät tavoitteet voi tiivistää kolmeen 
kohtaan:  
1) liikenneturvallisuuden parantaminen,  
2) tienkäyttäjien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ja  
3) kustannustehokkuus.  

Näistä yleisen tason tavoitteista voidaan johtaa mm. seuraavia operatiivisia tavoitteita:  
a) valvonta kattaa väylät joilla rajoitusten ylittäminen on yleistä,  
b) valvonta ei tarpeettomasti sido henkilöresursseja,  
c) valvontatoleranssit tukevat tavoiteltavan nopeusvaikutuksen saavuttamista,  
d) havaittujen rikkeiden käsittely on tehokasta ottaen kuitenkin huomioon sekä yksilön oi-

keusturvan että yhteiskunnan vastuun kansalaisten turvallisuudesta,  
e) rangaistukset ovat suhteessa teon vakavuuteen,  
f) automaation hyödyntäminen henkilöresurssien säästämiseksi,  
g) järjestelmän toimintojen luotettavuus ja tietoturva-asiat,  
h) resurssien mitoitus niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa,  
i) tiedot järjestelmän toimintaperiaatteista ovat helposti kaikkien saatavilla ja omaksutta-

vissa ja  
j) järjestelmän toimintaa seurataan ja sen tuloksista raportoidaan säännöllisesti. 
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Muihin tarkasteltuihin maihin verrattuna Suomen nykyinen automaattisen nopeusvalvonta-
järjestelmä arvioitiin hyvin kustannustehokkaaksi siinä mielessä, että kustannukset ovat 
pieniä suhteessa vaikutuksiin. Tehokkuuden taustalla on ensinnäkin se, että kiinteitä kame-
rapaikkoja on kymmenen kertaa enemmän kuin kameroita, eivätkä kuljettajat tiedä missä 
kamerat milloinkin ovat. Toiseksi todettujen rikkomusten manuaalinen käsittely (etenkin 
sen varmistaminen, että kuljettaja on kuvasta tunnistettavissa) on Suomessa nopeampaa 
kuin esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa. Laitteiston toiminnassakaan ei ole ilmennyt mer-
kittäviä ongelmia. Järjestelmä ei myöskään tuota oikeuslaitosta kohtuuttomasti kuormitta-
via valituksia: rikesakoista vain neljää prosenttia vastustetaan. Lisäksi automaattivalvon-
nassa noudatettu rikesakkomenettely on joustavampi kuin monessa muussa maassa.  

Kehittämistarpeita on etenkin taajamien automaattisessa nopeusvalvonnassa, jota poliisi 
tekee 15 siirrettävällä nopeuskameralla. Lisäämällä kameroiden lukumäärä 50:een voitai-
siin taajamien nopeusvalvontaa merkittävästi lisätä. Taajamien nopeusvalvontaa voisi no-
peasti lisätä antamalla kunnille oikeus siihen osallistumiseen. Kunnat voisivat hankkia lait-
teita ja vastata paljolti niiden käytöstä. Kuntien osallistumiselle tarvitaan kuitenkin selkeät 
ja yhtenäiset säännöt, jotka säätelevät mm. sitä missä ja milloin nopeuksia valvotaan. Kun-
tien osallistumista voisi edistää korvaamalla niille valvontaan osallistumisesta koituvat 
kustannukset rikesakkotuloista.  

Nykyisin tienpitäjä (ELY-keskukset) vastaa automaattisen nopeusvalvonnan kamera-
paikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Poliisi vastaa kameralaitteiden hankinnasta ja käy-
töstä. Järjestelmän kehittämisen kannalta olisi parempi, että tienpitäjä vastaisi myös kame-
ralaitteiden hankinnasta ja käytöstä (poliisin kanssa sovittavalla tavalla). Poliisin pitäisi 
voida keskittyä valvontalaitteilla kerättävän tiedon käsittelyyn ja sanktioiden määräämi-
seen.  

Nopeusrajoitusten ylittämisestä määrättävät rikemaksut ovat Suomessa 70–115 euroa 
riippuen nopeusrajoituksesta ja ylityksen suuruudesta. Käytännössä poliisi määrää rikesa-
kon vain ylityksistä, jotka ovat vähintään 8 km/h ja enintään 20 km/h, kun mitatusta no-
peudesta on ensin vähennetty 3 km/h mittauksen mahdollisen epätarkkuuden huomioon 
ottavana toleranssina. Ylinopeutta ajavien suuri osuus etenkin talvella 80 km/h -nopeus-
rajoituksen teillä voi osaltaan johtua siitä, että pienistä ylityksistä selviää ilman rikesakkoa. 
Monessa muussa maassa rahallinen sanktio seuraa pienemmistä ylinopeuksista ja maksun 
määrä riippuu ylityksen suuruudesta voimakkaammin kuin Suomessa. Alentamalla poliisin 
käyttämää rikesakolla rangaistavien ylinopeuksien alarajaa nykyisestä 8 km/h:sta esimer-
kiksi 5 km/h:iin nopeusrajoitusten noudattamista voitaisiin ilmeisesti jonkin verran paran-
taa. Myös rikesakon määrän nykyistä voimakkaalla porrastuksella nopeusrajoituksen yli-
tyksen määrän mukaan voisi vähentää ylinopeusrikkomuksia. 

Kiinteisiin kamerapaikkoihin perustuva automaattivalvonta kattaa nykyisin noin 
3 000 km, lähinnä maaseudun pääteitä. Valvonnan lisääminen vielä 1 000 tiekilometrille 
sisältyy liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suunnitelmaan vuosina 2011–2014 
toteutettaviksi liikenneturvallisuustoimenpiteiksi. Toimenpide tulisi toteuttaa suunnitelman 
mukaisesti. 

Etenkin liikuteltavilla kameroilla tehtävän valvonnan tehokkaaksi kohdistamiseksi tarvi-
taan nykyistä kattavampaa ajonopeuksien seurantaa. Eniten puutteita on taajamien ajono-
peuksia koskevissa tiedoissa, joista ei saa kattavaa kokonaiskuvaa taajamien ajonopeuksis-
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ta. Nopeuksien seurantajärjestelmää tulisi kehittää niin, että myös taajamien nopeuksia seu-
rattaisiin säännöllisesti. Myös taajamien ulkopuolisten seutu- ja yhdysteiden nopeustiedon 
keräämisessä on kehittämistarpeita. Lisäksi olisi toivottavaa, että kaikki ajonopeuksista 
kerättävä tieto olisi keskitetysti saatavilla yhdestä käyttöliittymästä. 

Suomen nykyisessä järjestelmässä pienistä enintään 20 km/h ylinopeuksista määrätään 
ehdollinen rikesakko.  Siinä poliisi lähettää ylinopeutta ajaneen ajoneuvon haltijalle ri-
kesakkomääräyksen. Jos vastaanottaja ei määräaikana vastusta saamaansa rikesakkoa, po-
liisipiirin päällikkö määrää sen toimeenpantavaksi. Jos vastaanottaja ilmoittaa vastustavan-
sa hänelle määrättyä rikesakkoa, asiassa käynnistetään esitutkinta kuljettajan selvittämisek-
si. Kun kuljettaja on selvitetty, rikesakko määrätään hänelle. Huomionarvoista Suomen 
järjestelmässä on se, että rikesakon voi määrätä vain kuljettajalle ja toistuvista rikesakoista 
voi seurata ajokortin peruuttaminen määräajaksi. 

On keskusteltu paljon siitä, pitäisikö Suomessakin siirtyä ns. haltijavastuuseen. Silloin 
rikesakosta tulisi hallinnollinen maksu, jonka voisi osoittaa ajoneuvon haltijalle selvittä-
mättä kuljettajaa. Jos haltija ei ole kuljettanut ajoneuvoa, hänen tulisi hakea muutosta pää-
tökseen viime kädessä tuomioistuimelta ja näyttää toteen väitteensä. Haltijavastuu voisi 
koskea myös tapauksia, joissa ajoneuvon haltijana on oikeushenkilö. Maksu määrättäisiin 
silloin ajoneuvon omistavalle oikeushenkilölle pysäköintivirhemaksun tapaan.  Kuljettajia 
ei tarvitsisi tunnistaa valokuvista ja rikkomusten käsittelyä voisi automatisoida niin, että 
ajoneuvojen rekisteritunnukset luettaisiin koneellisesti. Periaatteessa tämä antaisi mahdol-
lisuuden lisätä merkittävästi kapasiteettia ilman mainittavia lisäkustannuksia havaittujen 
rikkomusten käsittelyssä. Alankomaita lukuun ottamatta kaikissa vertailun maissa valvon-
talaitteiden kuvat kuitenkin tarkistetaan manuaalisesti, riippumatta siitä onko niissä käytös-
sä haltijavastuuta muistuttava järjestelmä (esimerkiksi Ranskassa omistaja vapautuu vas-
tuusta vain nimeämällä kuljettajan). Vaikka valokuvia ei tarkistettaisi manuaalisesti, ajo-
neuvon haltijan oikeusturvan kannalta on merkityksellistä, että kuvasta näkyy kuljettaja. 
Muuten haltijan on hyvin vaikeaa näyttää, ettei hän ole kuljettanut ajoneuvoa. Kuvien etu-
käteistarkastuksella ilmeisesti vähennetään rikesakkoja koskevia valituksia, joiden käsitte-
lyyn tarvittavat resurssit on myös otettava huomioon järjestelmän hyötyjä ja kustannuksia 
arvioitaessa. Luontevinta olisi pyrkiä minimoimaan kuvien ennakkotarkastukseen ja vali-
tusten käsittelyyn yhteensä tarvittavien resurssien määrää. 

Haltijavastuuseen siirtyminen johtaisi samalla ilmeisesti siihen, etteivät ylinopeuksista 
määrätyt rikesakot voisi johtaa ajokorttiseuraamuksiin. Nykyisessä järjestelmässä kolme 
sakkoa tai ylinopeudesta määrättyä rikesakkoa vuoden aikana tai neljä kahden vuoden ai-
kana voi johtaa ajokortin peruuttamiseen määräajaksi (uusilla kuljettajilla vastaavat luku-
määrät ovat kaksi ja kolme). Tällaisesta sanktiosta luopumisen vaikutuksia ajokäyttäytymi-
seen ei tunneta. Haltijavastuuseen siirtymisen kaikki muutkaan vaikutukset eivät ole tie-
dossa ja ne pitäisi selvittää ennen päätöksentekoa. 
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Liite 1: Automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvää 
lainsäädäntöä koskeva kyselylomake 
 
SURVEY OF AUTOMATIC SPEED ENFORCEMENT SYSTEMS – LEGAL 
ASPECTS 
 
Introduction 
VTT Technical Research Centre of Finland is conducting a study of automatic 
speed enforcement systems commissioned by the Finnish Ministry of Transport, 
the Finnish Transport Agency and the Finnish Transport Safety Agency (Trafi). 
This questionnaire is a part of that study.  

It is well known that there are several differences among automatic speed en-
forcement systems in different countries. The aim of our survey is to gather in-
formation on automatic speed enforcement systems in Australia, Austria, 
Denmark, France, Israel, the Netherlands, Norway, Sweden and the United King-
dom. Specifically, the survey focuses on legal aspects of the systems. In addition, 
there is another questionnaire for other aspects.  

The results of this survey will primarily be used for development of the Finnish 
system. However, the results of the survey will also be available to all respond-
ents, presuming that the respondents give permission to share the information.    

As an example of how to complete the questionnaires, enclosed is a copy that 
gives information on the Finnish system. Specifically, we hope that the Finnish 
example clarifies the desired level of detail in your answers. The focus is in de-
scription of the main features of the legal system.   

We hope that you or somebody else in your organisation could provide the re-
quested information, or that you could direct us to the relevant person(s). Your 
help in this issue would be highly appreciated. 

 

Yours sincerely, 

 

Jan Törnqvist Veli-Pekka Kallberg 
Director of Legislation (retired)  Senior Research Scientist 
Ministry of Justice VTT 
Subcontractor to VTT email veli-pekka.kallberg@vtt 
email j.tornqvist@elisanet.fi tel. +358 20 722 4591 
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Overview of the Finnish law concerning automatic speed enforcement 

Automatic camera surveillance for the purpose of uncovering and imposing of 
sanctions for speeding offences committed by motor vehicles has been in use in 
Finland since 1996. Today the surveillance covers about 3,000 km of the main 
roads. Pictures taken by automatic camera surveillance can be used either for the 
purpose of imposing a fine without first carrying out a pre-trial investigation or as 
a starting point for carrying out a pre-trial investigation aiming at identifying the 
driver.  

The description of Finnish legislation below is based on a new law (754/2010), 
enacted by Parliament last year, concerning the imposing of day fines and fixed 
petty fines. The law is planned to enter into force in 2013. 

There are two different sets of rules on summary procedure in the new law. One 
set is specifically designed for the uncovering of speeding offences detected by 
automatic camera surveillance. However, the scope of application is restricted to 
cases where excess of the speeding limit is 20 km/h or less. The punishment, a 
fixed petty fine, is imposed by the police on the owner/holder of the motor 
vehicle, unless he/she objects to the fixed petty fine. This summary procedure was 
first introduced 2006, and has now been incorporated into the new law. 

The second set of procedural rules is in principle applicable to all kinds of minor 
offences, including speeding offences, irrespective of how the speeding offence 
was detected. However, as regards speeding offences detected by automatic 
camera surveillance, the procedure prescribed by these rules is in practice applied 
in cases where excess of the speed limit is more than 20 km/h. The police carry 
out a pre-trial investigation in order to identify the driver. Day fines are imposed 
on the driver by the prosecutor or a court of law. 
 
 



 
LINTU 5/2011 • Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet 61 

Questions 
 

1. Are the sanctions imposed for speeding offences – detected by automatic 
camera surveillance – a) punishments prescribed in criminal law or b) 
administrative fees? 

2. Liability. Is the legislation based a) on the principle that the sanction should be 
imposed on the driver irrespective of who owns the motor vehicle or is its 
holder (driver liability), or b) is the owner/holder responsible for paying the 
sanction so that his/her liability is either a strict liability or he/she can be 
released from liability only on certain specific grounds (holder liability)? 

3. Regarding the position of the owner/holder of the vehicles, which of the 
following alternatives apply: 

a) The sanctions can be issued only if he/she does not object to the sanction 
(or does not deny having committed the offence) within a prescribed time 
after receiving notice of the decision.  

b) The sanctions can be issued only if he/she explicitly declares that he/she 
accepts the sanction (e.g. admits having committed the offence). 

c) The owner/holder can be released from liability to pay the sanction only by 
appealing against the decision. 

4. If alternative c) in question 3 applies, who decides on the appeal? 

5. On which grounds is it possible for the owner/holder to be released from 
liability to pay the sanction?  

6. Has the owner/holder the burden of proof to show that he/she was not the 
driver?  

7. If the owner/holder denies having driven the motor vehicle, is he/she under 
legal obligation to reveal the driver?   

8. On what ground is it permitted for the owner/holder to refuse to reveal the 
driver?  

9. Is it possible to impose sanctions on the owner/holder if he/she refuses to 
reveal the driver?  

10. Are there rules or guidelines concerning the adjustment of measured speeds to 
take into account potential measurement errors? For example, is it obligatory 
or customary to make a certain reduction from the measured speed so that the 
speed communicated to the speeding driver and used in the determination of 
sanctions is lower than the measured speed? 

11. Is it possible just to inform the owner/holder that his/her vehicle was caught 
for speeding, without prescribing monetary or other sanctions? If yes, describe 
when such a procedure is possible and how frequently (approximately) it is 
applied.  
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12. Please describe the amount/scale of pecuniary sanctions. For example, how 
the amount depends on the amount of speeding or on any other issues.  

13. Is it possible to impose a sanction for speeding offences, detected by 
automatic camera surveillance, if the owner/holder of the motor vehicle is 
legal? If this is possible, who is responsible for paying the sanction?  

14. Regarding suspension of driving licences, is it possible to take into 
consideration sanctions imposed for speeding offences, detected by automatic 
camera surveillance, in the same way as sanctions for speeding offences 
detected during ordinary traffic surveillance?  

15. Which authority imposes the sanction when the speeding offence has been 
detected by automatic camera surveillance: the police, the prosecutor or a 
court of law?  

16. Are other, e.g. municipal authorities involved in automatic camera 
surveillance and the process of imposing sanctions based on automatic camera 
surveillance?  

17. Is it obligatory to inform road users in advance, e.g. with a traffic sign, that 
automatic speed surveillance is being carried out? Are there different rules for 
surveillance by stationary cameras and mobile cameras?  

18. Is the picture taken of the rear or front part of the motor vehicle? In what ways 
are the pictures used? Are they for instance sent to the owner/holder of the 
motor vehicle? Are other people, shown on the picture, deleted if the picture is 
sent to the holder/owner of the motor vehicle?  

19. What kind of needs or plans are there to amend the legal system regarding 
automatic speed enforcement in your country? 

20. If there are other important issues concerning the legal system related to 
automatic speed enforcement in your country that were not mentioned above, 
please provide a brief description. 

Thank you for your co-operation. Please provide below the contact information of 
the person(s) we should contact in case we need further information. If different 
persons should be contacted depending on the subject, you may indicate for each 
person the number of the question(s), for which he or she has expertise.     

Name Organisation Email Telephone Question No. 

 

Please return the completed questionnaire by email to j.tornqvist@elisanet.fi and 
veli-pekka.kallberg@vtt.fi. Should you have questions or comments regarding the 
questionnaire, please contact either  

Jan Törnqvist                                or  Veli-Pekka Kallberg 
j.tornqvist@elisanet.fi    veli-pekka.kallberg@vtt.fi 
tel. + 358 50 566 6728   tel. +358 20 722 4591 
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Liite 2. Automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien 
ominaisuuksia koskeva kyselylomake 
 
SURVEY OF AUTOMATIC SPEED ENFORCEMENT SYSTEMS – 
EXTENT, TECHNICAL ASPECTS, USE, ORGANISATION AND 
IMPACTS 
 
Introduction 
VTT Technical Research Centre of Finland is conducting a study of automatic 
speed enforcement systems commissioned by the Finnish Ministry of Transport, 
the Finnish Transport Agency and the Finnish Transport Safety Agency (Trafi). 
This questionnaire is a part of that study.  

It is well known that there are several differences among automatic speed en-
forcement systems in different countries. The aim of our survey is to gather in-
formation on automatic speed enforcement systems in Australia, Austria, 
Denmark, France, Israel, the Netherlands, Norway, Sweden and the United King-
dom. Specifically, the survey focuses on the extent, technical aspects, use, organi-
sation and impacts of the systems. In addition, there is another questionnaire for 
legal aspects.  

The results of this survey will primarily be used for development of the Finnish 
system. However, the results of the survey will also be available to all respond-
ents, assuming the respondents give permission to share the information.    

The enclosed questionnaire concerns mainly the following aspects of automatic 
speed enforcement systems: 

− Extent of the system (e.g. total length of road covered, types of road covered) 
− Camera sites and speed measuring equipment (e.g. location and number of camera 

sites, number and type of cameras, type of speed measuring device, utilization rate 
of cameras) 

− Tolerances in automatic speed enforcement (e.g. the rules and/or practices regard-
ing how much drivers must exceed the prevailing speed limit before facing sanc-
tions for speeding, by speed limit and road category if relevant) 

− Storage and transfer of data from camera sites (e.g. whether data collected at cam-
era sites is stored at the site, and how collected data is transferred from the camera 
sites) 

− Processing of detected speeding violations (e.g. manual or automatic, capacity, 
proportion of rejected photographs and reasons for rejection) 

− Organisations and resources (e.g. who is responsible for camera sites and who for 
processing of detected violations, human and other resources) 

− Monitoring and evaluation (e.g. what kinds of statistics are available about the 
performance of the system, what is known about the effects on speeding and road 
safety) 

As an example of how to complete the questionnaires, enclosed is a copy that 
gives information on the Finnish system. Specifically, we hope that the Finnish 
example clarifies the point that we do not expect precise answers when the re-
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quested information is not easily available. For most questions an educated guess 
is good enough and better than no answer at all.  

We hope that you or somebody else in your organisation could provide the re-
quested information, or that you could direct us to the relevant person(s). Your 
help in this issue would be highly appreciated. 

Yours sincerely, 

 

Veli-Pekka Kallberg 
Senior research scientist 
VTT Technical Research Centre of Finland 
email veli-pekka.kallberg@vtt.fi 
tel. +358 20 722 4591 
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Questionnaire 

Part 1. Extent of automatic speed enforcement system 
Fixed speed enforcement system here means roads covered by fixed camera positions, 
either with a camera in each position or fewer active cameras than camera positions, en-
abling the cameras to be changed around.  

1.1 What is the total length of fixed automatic speed enforcement system in your 
country? (Excluding section speed control systems described in question 1.9, un-
less the systems overlap so that also spot speeds are measured within the average 
speed control road sections). 

1.2 How is it distributed by road type, and what proportion of different road types 
is covered by the fixed system? 

1.3 What are the criteria for selecting roads for fixed automatic speed enforce-
ment? Have these criteria changed with time, and if yes, how? 
Mobile automatic speed enforcement device here means portable speed cameras that 
automatically detect and record speeding violations. The equipment can easily be set up 
by the side of the road or used e.g. from a parked vehicle, allowing enforcement sites to 
be changed several times during a day. 

1.4 How many mobile automatic speed enforcement devices are in use in your 
country? 

1.5 What is the estimated average usage rate of the mobile devices? 

1.6 On what kinds of roads are the mobile devices typically used, and are they 
used also on roads with fixed speed cameras? 
Average speed control (also called section speed control) here means systems where the 
speed of vehicles is calculated from the time it takes to travel the distance between two 
camera locations. 

1.7 How many average speed control sections are in use, on what kinds of road, 
and what is the total length of roads covered by such systems? 

1.8 General comments concerning the current extent of the automatic speed en-
forcement system (e.g. problems or challenges, plans for future extension of the 
system etc.). 

Part 2. Fixed camera sites and equipment 

2.1 What are the criteria for selecting camera sites on a particular road? Have 
these criteria changed with time, and if yes, how? 

2.2 Describe what kind of cameras and storage media are used at the camera sites. 

2.3 How many fixed camera sites there are altogether (or what is the estimated 
average distance between camera sites on the roads in question 1.1)? 

2.4 How are the speeds measured at fixed camera sites? 

2.5 How many speed cameras are in use, (a) in permanent positions, and (b) in 
rotation between fixed camera sites? 
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2.6 Is it necessary for the driver to be identified from the photograph, or is it en-
ough that the license plate (registration number) is readable? 

2.7 What is the estimated average usage rate of the speed cameras used in fixed 
camera locations (e.g. how many hours per day, or days per month)? 

2.8 Is the equipment also used for other purposes than enforcement, e.g. monitor-
ing of the speed distribution of all vehicles? 

2.9 Is the outward appearance of the camera locations intended to be clearly visi-
ble to drivers, or is it meant to merge into the background? (Pictures would be 
welcome if available.) 

2.10 Are there significant problems in the functioning of the equipment (for ex-
ample in bad weather, dense traffic)? 

 2.11 Are there any plans for acquisition of new equipment and replacement of 
current equipment? 

Part 3. Enforcement tolerances 
Enforcement tolerance refers here to the difference between the speed limit and the 
minimal speed used in issuing sanctions. It can consist of technical tolerance, which 
takes into account the conceivable inaccuracy of the measuring equipment, and so-called 
human tolerance, which means a minimal difference between the observed speed (in-
cluding technical tolerance) and the speed limit required for sanctions to be issued.  

3.1 What is the technical tolerance, if any, used in ASE, and is it different for spot 
speed and section speed control? 

3.2 What kind of tolerances concerning sanctions are used in automatic speed en-
forcement? 

3.3 Have the enforcement tolerances in practice changed with time, and if yes, 
how? 

Part 4. Storage and transfer of speed enforcement data 
This part concerns the collection of data at camera locations and the transfer of data from 
there to the location where the data is used for issuing sanctions.  

4.1 Is the data (photo and speed information) saved temporarily at the camera site, 
or is it electronically transmitted directly to the location where sanctions are de-
termined?  

4.2 What kind of storage media are used at the camera sites, and what is their ca-
pacity?  

4.3 Is the data transferred automatically or manually (by whom) from the camera 
site to the location where sanctions are determined?  

4.4 Are storage capacity (at the camera site) or (automatic) speed of data transfer 
among the factors that limit the overall capacity of automatic speed enforcement? 

4.5 What kinds of needs or plans are there regarding improvements of data storage 
and transfer equipment or processes?  
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Part 5. Processing of detected speeding violations 
This part concerns the interpretation and quality control of the collected data and the de-
termination of sanctions.    

5.1 Is the processing of detected speeding violations fully automatic, or does it 
contain phases where human labour is necessary? Please describe the role of hu-
man labour in the process. 

5.2 What is the (approximate) capacity of the process, e.g. in terms of issued sanc-
tions per (person) hour? 

5.3. In stages involving manual labour, which stages in the process are most deci-
sive for the overall capacity of the system? 

5.4 What kinds of qualifications are required from personnel who are involved in 
the process whereby sanctions are issued? 

5.5 How many percent (approximately) of the automatically detected speeding 
violations are rejected because of missing or incomplete data, and what are the 
main reasons for rejection? 

5.6 What needs and plans are there for further development of the processing of 
detected speeding violations? 

Part 6. Organisations and resources 
This part concerns organisations, people and other resources in the automatic speed en-
forcement system.  

6.1 Name the organisations that are involved in different stages of the process, in 
particular (a) installation and maintenance of camera boxes, (b) use of camera 
equipment and transfer of data from the camera boxes, (c) determination of 
whether the collected data is of good enough quality, (d) determination of sanc-
tions, (e) informing speeding drivers of issued penalties. 

6.2 What is the (approximate) number of person years devoted to stages (a) to (e) 
above? 

6.3 What is the (approximate) annual cost of acquisition and maintenance of 
equipment and consumables in stages (a) to (e) above? 

6.4 Is it possible to earmark (part of) the collected fines for speeding for the main-
tenance or further development of automatic speed enforcement or some other 
purpose? 

6.5 What needs and plans are there regarding the organisation and allocation of 
resources for automatic speed enforcement? 

Part 7. Communication 
This part concerns communication of the results of automatic speed enforcement to the 
public.  
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7.1 What kind of information, and where, is easily available to road users con-
cerning automatic speed enforcement (e.g. location of speed cameras, enforce-
ment thresholds, sanctions for speeding)? 

7.2 Are the results of automatic speed enforcement (e.g. effects on speed and ac-
cidents, number of issued sanctions) systematically (how and how often) com-
municated to the public? If yes, describe the main elements of communication to 
the public. 

7.3 What needs and plans are there for further development of communication? 

Part 8. Monitoring and evaluation 
This part concerns monitoring, evaluation and impacts of the automatic speed enforce-
ment system. 

8.1 How is the functioning of the automatic speed enforcement system monitored 
(e.g. what kind of information is systematically collected and documented)? 

8.2 Are there results concerning the acceptability of automatic speed enforcement 
(among road users or politicians, for example)? 

8.3 What kind of research results are available concerning automatic speed en-
forcement in your country (e.g. impacts on speeds, accidents or environment, 
costs and benefits, ...)?  

8.4 Has the automatic speed enforcement system or some of its components been 
evaluated, and if so, by whom and what were the main results (if possible, refer to 
the evaluation report(s))? 

8.5 What needs and plans are there regarding monitoring and evaluation of the 
automatic speed enforcement system? 

Part 9. Additional information 

If there are other important issues concerning automatic speed enforcement in 
your country that were not mentioned above, please provide a brief description. 

Contact information 

Thank you for your co-operation. Please provide below the contact information of 
the person(s) we should contact in case we need further information. If different 
persons should be contacted depending on the subject, you may indicate for each 
person the number of the questionnaire (from part 1 to 9), for which he or she has 
expertise.    

Name Organisation Email Telephone Part No. 

   
Please return the completed questionnaire by email to veli-pekka.kallberg@vtt.fi. 
In case you have questions or comments regarding the questionnaire, please 
contact:  Veli-Pekka Kallberg, VTT, P.O. Box 1000, 02044 VTT, Finland, Tel. 
+358 20 722 4591, Fax +358 20 722 7000, email veli-pekka.kallberg@vtt.fi  
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Liite 3. Eri maiden automaattisten nopeusvalvontajär-
jestelmien ominaisuuksien kartoittamisessa auttaneet 
henkilöt 
    
Maa Lainsäädäntöä koskevat kysymykset Muut kysymykset 

Suomi Jan Törnqvist, Oikeusministeriö 
(eläkkeellä) 

Heikki Ihalainen, Poliisihallitus 

Veli-Pekka Kallberg, VTT 

Heikki Ihalainen, Poliisihallitus 

Alankomaat Jan Malenstein, KLPD Jan Malenstein, KLPD 

Iso-Britannia Jerry Moore, Association of Chief 
Police Officers 
Roger Brooks, TISPOL   

Jan Sjorup, Association of Chief Pol-
ice Officers 

Roger Brooks, TISPOL 
Itävalta Karin Schranz,  

Federal Ministry of the Interior     
Karin Schranz,  
Federal Ministry of the Interior     

Norja Jan M. Guttormsen, National Police 
Directorate 

Anne Beate Budalen, Norwegian 
Road Administration  
Bjørn Brændshøi, Vegdirektoratet 

Ranska Anonyymi Patrice Ganzin, Bureau de la sécurité 
routière 

Ruotsi  Eva Lundberg,  Trafikverket 

Erik Stigsmark, Trafikverket 
Tanska Bent Bruun, National Police Bent Bruun, National Police  

Victoria http://www.camerassavelives.vic.gov.
au/ 

http://www.camerassavelives.vic.gov.
au/ 

Kansainvälisen liikennepoliisijärjestö TISPOL ja sen presidentti ylikomisario Pasi 
Kemppainen edesauttoivat automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien ominai-
suuksia kartoittavien kyselyiden onnistumista antamalla käyttöön tietoja eri mai-
den kontaktihenkilöistä. 
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Liite 4: Automaattisesta nopeusvalvontaa koskevia 
verkkosivuja eri maissa 
  

Maa Verkkosivujen osoitteita 

Suomi   

Alankomaat http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/english/section_control/ 
Iso-Britannia http://www.highways.gov.uk/knowledge/11512.aspx   

Itävalta  

Norja http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Automatisk+trafik
kontroll+ATK 

Ranska http://english.controleradar.org/ 

Ruotsi http://www.trafikverket.se/Privat/Resan-och-trafiken/Din-
resa/Trafiksakerhetskameror/ ,  

http://www.polisen.se/sv/Lagar-och-regler/Trafik-och-
fordon/Trafik/Trafiksakerhetskameror/ 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6042/100197_road_safety_made_in_ 
sweden_engelska.pdf  

Tanska http://politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/hastighedskontrol_ATK/ 

http://www.transport.dtu.dk/upload/institutter/dtu%20transport/rapporter/atk_
20092010_samlet.pdf 

Victoria http://www.camerassavelives.vic.gov.au 

Useita maita 
kattavia 

http://www.gps-waypoints.net/gps/ 

http://www.speedcameramap.com/  

http://www.speedcams.eu/  

 


