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Esipuhe 
Ajonopeuksilla ja niiden ennustettavuudella on vaikutuksia ihmisten matkustamiseen ja 
tavaroiden kuljettamiseen käytettävään aikaan. Suuri merkitys ajonopeuksilla on liiken-
neonnettomuuksien ja etenkin niiden seurausten, kuolemien ja loukkaantumisten mää-
riin.  

Tässä tutkimuksessa koottiin ja tilastoitiin nopeustietoja  erilaisilta, liikennekuolemi-
en kannalta keskeisiltä tie-  ja katutyypeiltä sekä tarkasteltiin nopeusmittauspaikkojen 
valintaa katuverkolla. Tämä on aiemmin Suomessa tehtyjä kattavampi tarkastelu katu-
verkolla käytetyistä ajonopeuksista. Koottujen nopeustilastojen uskotaan olevan hyö-
dyksi nopeuskehityksen seurannan järjestämisessä ja liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
valinnassa. Tutkimus on jatkoa aiemmalle työlle, jossa muodostettiin lähinnä liikenne-
kuolemien määrään ja tiheyteen perustuva tie- ja katuverkon luokitus ja selvitettiin no-
peustietojen kattavuutta keskeisissä luokissa. Tutkimus tehtiin osana Liikenne- ja vies-
tintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston rahoittamaa LIN-
TU-tutkimusohjelmaa. 

Työn ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Leif Beilinson (LVM). Hänen lisäkseen 
ohjausryhmään kuuluivat: Saara Toivonen (Liikennevirasto), Heikki Ihalainen (Poliisi-
hallitus), Sami Mynttinen (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi), Hanna Strömmer (Hel-
singin kaupunki) ja Pasi Pirtala (Keski-Suomen ELY-keskus). VTT:ssä työn projekti-
päällikkönä toimi Harri Peltola ja tutkimusraportin kirjoittivat Riikka Rajamäki ja Salla 
Salenius. VTT:n nopeusmittauksista vastasi tutkimusinsinööri Mikko Kallio. Raportin 
tarkastajana VTT:ssä toimi Veli-Pekka Kallberg.   

Kiitokset Helsingin, Kuopion, Porin ja Kokkolan kaupungeille katuverkon nopeus-
tiedoista. 
!

 

Helsingissä, 10.12.2010 

 
Leif Beilinson 
neuvotteleva virkamies 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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1 Tausta ja tavoite 
Vuonna 2009 tehtiin esiselvitys Ajonopeuksien seuranta liikenneturvallisuustyössä (Ra-
jamäki ym. 2010). Esiselvityksessä muodostettiin liikennekuolemien tarkastelun kannal-
ta mielekäs tie- ja katuverkon luokittelu (liite 1), ja selvitettiin, missä määrin näistä tie- 
ja katuluokista löytyy nopeustietoja.  

Esiselvityksessä todettiin liikennekuolemien kannalta keskeisiksi väyliksi taajamamer-
kin alueella 
– Pää- ja kokoojakadut isoissa kaupungeissa (vähintään  70 000 asukasta) toisaalta 

keskustoissa ja kerrostaloalueilla, toisaalta muilla alueilla 
– Pää- ja kokoojakadut vähintään 5 000 asukkaan taajamissa toisaalta keskustoissa ja 

kerrostaloalueilla, toisaalta muilla alueilla. 

Nämä väylätyypit kattavat noin 20 % taajamamerkin alueen tie- ja katuverkosta ja 60 % 
liikennekuolemista. 

Taajamamerkin ulkopuolisella maantieverkolla liikennekuolemien kannalta keskeisiä 
väyliä ovat 
– Moottoritiet 
– Muut kaksiajorataiset tiet 
– Yksiajorataiset päätiet, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne ylittää 1500 autoa 

sekä tiheämmän ( vähintään 30 asukasta /km2) että harvemman asutuksen alueella 
– Yksiajorataiset seutu- ja yhdystiet, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on 

1500–6000 autoa sekä tiheämmän että harvemman asutuksen alueella 
– Yksiajorataiset seutu- ja yhdystiet, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on 

500–1500 autoa ja asutusta tien ympärillä alle 30 asukasta /km2.  

Esiselvityksessä todettiin, että nopeustiedon keräämisessä on puutteita erityisesti kau-
punkien katuverkolla sekä maantieverkon osalta seutu- ja yhdysteillä. Esiselvityksen 
johtopäätöksenä ehdotettiin nopeustietojen säännöllistä kokoamista liikennekuolemien 
kannalta keskeisiksi todetuista tie- ja katuryhmistä, osin olemassa olevista tietolähteistä, 
osin täydentävien nopeusmittausten avulla. 

Taajamamerkin alueella jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolonkolareista kaksi 
kolmasosaa tapahtuu liittymissä (Kelkka ym. 2008). Yleisimmin näissä onnettomuuk-
sissa jalankulkija tai pyöräilijä oli ylittämässä pää- tai kokoojakatua liittymässä olevaa 
suojatietä pitkin, jolloin suoraan suojatien yli ajanut auto törmäsi häneen (Kelkka ym. 
2010)  

Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa esiselvityksessä ehdotettu liikennekuolemien 
kannalta keskeisen tie- ja katuverkon kattava nopeustietojen keruu ja analysointi. Ta-
voitteena oli myös pohtia esiselvitystä tarkemmin, kuinka katuverkon nopeusmittaukset 
voitaisiin kohdistaa juuri niihin liikenneympäristöihin, joihin kevyen liikenteen kuolon-
kolarit taajamissa keskittyvät, eli pää- ja kokoojakatujen suojateille. 
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2 Tutkimusmenetelmä  
2.1 Nopeudet taajamien suojateillä 

Taajamissa ei ole kattavaa, säännöllistä ajonopeuksien seurantaa. Muutamat kaupungit 
seuraavat nopeuskehitystä vuosittain, mutta suurin osa kaupungeista tekee nopeusmitta-
uksia vain satunnaisiin tarpeisiin, esimerkiksi nopeusrajoituksia koskevien aloitteiden 
yhteydessä.  

Nopeuksia taajamien katuverkon suojateillä ja yleisemmin nopeusvaihtelua taaja-
missa selvitettiin tiiviin kirjallisuuskatsauksen sekä nopeusmittausten avulla. Kirjalli-
suuslähteitä haettiin Liikenneviraston ja Liikenneturvan kirjastojen tietokannoista sekä 
ScienceDirect-artikkelitietokannasta.  

Nopeusmittauksia suojateillä on hankalampi järjestää ja tulosten merkitystä vaike-
ampi tulkita kuin kadun suojatiettömällä linjaosuudella. Liittymässä olevan suojatien 
kohdalla havaittavaan ajonopeuteen vaikuttavat ainakin liittymän muotoilu, etuajo-
oikeudet ja liikennevalot sekä kääntyvän liikenteen määrä. Kuten edellä todettiin, suoja-
teiden kuolonkolareissa auto ajoi yleisimmin pää- tai kokoojakatua suoraan. Automaat-
tisilla nopeudenmittauslaitteilla kerätystä aineistosta ei kuitenkaan voida erottaa, mitkä 
autot ovat olleet kääntymässä, mitkä taas ajaneet hitaasti esimerkiksi jalankulkijoita 
väistääkseen. Liittymässä olevan suojatien kohdalla suoraan ajavien autojen nopeutta 
voisi mitata käsitutkalla, jolloin on vaarana, että mittaus vaikuttaa autojen nopeuteen, 
koska autoilija luulee mittausta poliisin ratsiaksi. Mittaus ei myöskään voi olla kovin 
pitkäkestoinen. Toinen mahdollinen mittaustapa olisi videokuvauksen ja automaattisen 
mittalaitteen yhdistelmä, jolloin jälkeenpäin selvitettäisiin videokuvasta kunkin havai-
tun ajoneuvon kulkusuunta. Tämä olisi kuitenkin käsityönä tehtävän videokuvien tul-
kinnan vuoksi hyvin työläs menettelytapa. Tästä syystä päädyttiin mittaamaan autojen 
nopeuksia suojateillä, joilla ei ollut liikennevaloja eikä hidastetöyssyjä ja jotka sijaitsi-
vat sivusuunnalta hyvin vähäliikenteisissä liittymissä, joissa lähes kaikki havaitut ajo-
neuvot ajoivat suojatien yli suoraan. Osalla mittausten suojateistä ajonopeuteen vaikut-
tivat kuitenkin etäämpänä olevat liikennevalot, liittymät tai linja-autopysäkit. Mittaus-
paikat (taulukko 1) valittiin Helsingistä ja Espoosta kerrostaloalueilta siten, että suojatie 
täytti edellä esitetyt kriteerit, ja että sen kohdalta löytyi pylväs tai puu nopeusmittauk-
sissa käytetyn mikroaaltolaskimen kiinnityspaikaksi. 

Kussakin taulukon 1 nopeusmittauspaikassa mitattiin ajonopeus myös noin 50 met-
riä ennen suojatietä.  

Suojatien jalankulkijamäärän vaikutusta autojen nopeuksiin selvitettiin yhdellä suo-
jatiellä Otaniemessä laskemalla videokuvasta suojatien ylittäjien määriä kahtena päivä-
nä puolen tunnin jaksoissa. 
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Taulukko 1. Nopeusmittaukset suojateillä Helsingissä ja Espoossa. 

Havaintoja kpl 

Mittauspaikka 
Ajankohta ennen  

suojatietä 
suojatien 
kohdalla 

Helsinki, Koskelantie, 50 km/h, Osmontien liittymä, 
mittauspaikka 50 m ennen suojatietä ja suojatien 
kohdalla, ajosuunta koilliseen 

6.10.-12.10.2010,  
7 vrk 57 746 61 434 

Helsinki, Mannerheimintie, 50 km/h, Honkatien 
liittymä, mittauspaikka 50 m ennen suojatietä ja 
suojatien kohdalla, ajosuunta kaakkoon 

13.10.-19.10.2010,  
7 vrk 75 977 85 229 

Helsinki, Maunula, 40 km/h,  linjaosuus, 
mittauspaikka 50 m ennen suojatietä ja suojatien 
kohdalla, ajosuunta kaakkoon 

29.9.-5.10.2010,  
7 vrk 29 513 32 500 

Espoo, Kilonpuistonkatu, Trillakadun liittymä, 40 
km/h, suojatie ennen liittymää, mittauspaikka 50 m 
ennen suojatietä ja suojatien kohdalla 

22.9.-28.9.2010,  
7 vrk 15 135 14 668 

Yksi tarkasteltava kysymys oli, eroaako risteyksessä suoraan ajavien autojen nopeus 
kadun linjaosuudella ajavien nopeudesta. Tähän kysymykseen etsittiin kirjallisuuden 
lisäksi vastausta vuonna 2003 tehdyn taksien nopeusseurannan (Tapio & Peltola 2003) 
aineistosta. Kyseisessä tutkimuksessa yhden helsinkiläisen taksiyrityksen autojen nope-
uksia seurattiin autoon asennetulla tallentavalla gps-laitteella. Tässä työssä aiemmin 
kerätystä nopeusaineistosta poimittiin yksittäisten autojen nopeushavaintoja tietyillä 
katujaksoilla linjaosuudella ja liittymissä silloin kun auto oli ajamassa suoraan. Kusta-
kin paikasta poimittiin havainnot noin 10 m !  10 m ruudusta. Autoja nopeudenseuran-
nassa oli neljä, kuljettajia useita kymmeniä. Tarkasteltavat kolme katujaksoa valittiin 
taulukon 1 mittauspaikoilta. 

2.2  Nopeustilastot eri liikenneympäristöistä 

Taajamamerkin alueen nopeustietoja vuodelta 2009 koottiin niistä kaupungeista, joista 
niitä aiemman selvityksen perusteella oli saatavilla. Näihin tietoihin yhdistettiin myös 
luvussa 3 tarkemmin käsitellyt tämän tutkimuksen puitteissa vuonna 2010 tehdyt mit-
taukset. Nopeudennäyttötauluilla tehtyjä mittauksia ei yhdistetty muihin tuloksiin, kos-
ka nopeudennäyttötaulu vaikuttaa ajonopeuteen. Taajamista nopeustietoja saatiin Hel-
singistä, Espoosta (tämän tutkimuksen puitteissa tehdyt mittaukset), Porista ja Kuopios-
ta, ja lisäksi nopeusnäyttötaulujen nopeustietoja Kokkolasta. Muita kuin nopeusnäyttö-
taulujen nopeustietoja saatiin yhteensä 96 kohteesta (taulukko 2) ja nopeusnäyttötaulu-
jen tietoja 44 kohteesta. Isojen kaupunkien osalta nopeustietoja kertyi varsin kattavasti, 
mutta pienten ja keskisuurten kaupunkien nopeustiedot rajoittuivat tässä Kokkolan no-
peusnäyttötaulujen ja Raision LAM-pisteen tietoihin.  

Nopeuksien mittausmenetelmät ja havaintomäärät vaihtelivat paljon, samoin tutki-
musaineistoksi saatujen nopeustietojen sisältö. Ääripäinä olivat toisaalta viidentoista 
minuutin ja muutaman kymmenen havainnon tutkamittaukset, toisaalta koko vuoden 
tiedot Liikenneviraston LAM-pisteestä. Osassa katuverkon mittaustuloksista ei ollut 
tiedossa keskinopeutta, ainoastaan nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus. 
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Taulukko 2. Nopeusmittauspaikkojen määrä taajamamerkin alueella katuryhmittäin. Ei 
sisällä nopeudennäyttötaululla tehtyjä mittauksia. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
Katuluokka 30 40 50 60 

Yhteensä 

isojen kaupunkien keskustojen ja 
kerrostaloalueiden pää- ja kokoojakadut 9 14 10 0 33 

isojen kaupunkien muiden alueiden pää- 
ja kokoojakadut 12 17 24 9 62 

keskikokoisten taajamien muiden 
alueiden pää- ja kokoojakadut 0 0 0 1 1 

Yhteensä 21 31 34 10 96 

 

Nopeusrajoitusohjeen (Tiehallinto 2009) mukaan kaduilla, joilla on suoria tonttiliitty-
miä, yleisimmin suositeltava ja samalla suurin mahdollinen nopeusrajoitus on 40 km/h. 
Läpikulkua palvelevilla pääväylillä keskustoissa ja asuntoalueilla käytetään  yleisimmin 
40 km/h nopeusrajoitusta. 50 km/h nopeusrajoitus tulee kyseeseen, kun kevyt liikenne 
ylittää kadun valo-ohjattuna tai siltaa tai tunnelia käyttäen. Isojen kaupunkien keskusto-
jen ja kerrostaloalueiden pääväylillä olleista nopeusmittauspaikoista 14 kpl oli nopeus-
rajoituksen 40 km/h alueella ja 10 kpl nopeusrajoituksen 50 km/h alueella (taulukko 2). 

Tässä työssä käytettyjen keskustoissa ja kerrostaloalueilla olleiden mittauspaikkojen 
nopeusrajoituksia on vaikea verrata nopeusrajoitusohjeeseen, koska nämä kadut ovat 
liikenteellisesti pääkatuja, mutta maankäytöllisesti samalla tonttikatuja suorine tonttiliit-
tymineen. Suorien tonttiliittymien näkökulmasta mittauspaikkojen 40–50 km/h nopeus-
rajoitukset ovat ohjearvoja korkeampia, kun taas valo-ohjatuilla suojateillä varustetuille 
läpikulkuväylille nämä nopeusrajoitukset ovat ohjeen mukaisia.  

Taulukon 2 ”muut alueet” sisältävät pientaloalueita, työpaikka-alueita ja likimain ra-
kentamattomia taajaman lievealueita kuten ulkoilualueita. Jos näillä alueilla olevien 
mittauspisteiden nopeusrajoituksia verrataan nopeusrajoitusohjeessa esitettyihin ohikul-
kua palvelevien pääväylien nopeusrajoituksiin, 50 km/h on yleisin nopeusrajoitus mitta-
uspisteissä, kuten ohjeen mukaan tulee ollakin. Ohjeen mukaan 60 km/h nopeusrajoitus-
ta voidaan taajamissa käyttää vain silloin, kun kevyelle liikenteelle on eritasojärjestelyt 
tai valo-ohjaus. Mittauspaikoilla oli 60 km/h nopeusrajoitusta teillä, joilla kevyt liikenne 
käyttää keskikorokkeellisia valo-ohjaamattomia suojateitä. 

Taajamamerkin ulkopuolisten maanteiden nopeustiedot koottiin liikenteen automaat-
tisista mittauspisteistä eli LAM-pisteistä (taulukko 3). Kustakin liikennekuolemien kan-
nalta keskeisestä tieryhmästä haettiin yleisimpien nopeusrajoitusten alueelta mahdolli-
simman monen LAM-pisteen keskinopeus- ja nopeusjakaumatiedot vuodelta 2009. Tie-
dot haettiin koko vuodelta sekä erikseen kesäkaudelta (toukokuu–syykuu) että talvikau-
delta (marraskuun puoliväli – helmikuun loppu). Talvikausi määriteltiin talvinopeusra-
joitusten voimassaoloaikaa lyhyemmäksi, jotta talvikauden nopeustiedot kuvaisivat ni-
menomaan selkeästi talvisten olosuhteiden ajonopeuksia. Nopeustietojen kokoamisessa 
käytettiin Liikenneviraston extranet-palvelua. Tavallisista maantieolosuhteista selvästi 
poikkeavat LAM-pisteet jätettiin tarkastelun ulkopuolelle (raja-asemat, suuret vesistö-



 
12 LINTU 2/2011! Maanteiden ja katujen nopeustiedot liikennekuolemien näkökulmasta 

sillat), samoin pisteet jotka olivat olleet poissa käytöstä kuukautta pidemmän ajanjakson 
vuonna 2009. 

Liikenneviraston extranet-palvelussa ei ole mahdollisuutta ns. vapaiden ajoneuvojen 
(aikaväli edellä ajavaan yli 5 sekuntia) nopeuksien erotteluun muista havainnoista. Toi-
saalta ei ollut mahdollista laskea vapaiden ajoneuvojen keskimääräisiä nopeuksia yli 
kahdensadan LAM-pisteen kaikista yksittäisistä vuoden 2009 havainnoista, koska käsi-
teltävän aineiston koko olisi noussut useampaan sataan miljoonaan nopeushavaintoon. 
Siksi vapaiden ajoneuvojen nopeuksien selvittämiseksi poimittiin tarkasteltaviksi muu-
tamia LAM-pisteitä kustakin tieryhmästä kultakin yleisimmistä nopeusrajoituksista 
(taulukko 4), ja laskettiin niistä kaikkien ajoneuvojen ja vapaiden ajoneuvojen nopeudet 
toukokuulta ja tammikuulta. 

Taulukko 3. Nopeustarkastelussa käytettyjen Liikenneviraston LAM-pisteiden määrä 
tieryhmittäin ja nopeusrajoituksittain.  

Nopeusrajoitus (km/h) 

Tieluokka 60 70 80 100 
/80* 100 120 

/100** vaihtuva 
Yhteensä 

moottoritiet   4  18 14 4 40 

2-ajorataiset tiet jotka eivät 
ole moottoriteitä 4 7 14  7  1 33 

vilkkaat (kvl > 6000) päätiet 
asutuksen liepeillä 1 2 21 4 1  3 32 

vilkkaat (kvl > 6000)  
päätiet haja-asutusalueella   6 20 5   31 

keskivilkkaat (kvl 1500 – 
6000) päätiet asutuksen 
liepeillä 

1  18 18 1   38 

keskivilkkaat (kvl 1500 – 
6000) päätiet haja-asutus-
alueella 

  8 46 6   60 

keskivilkkaat (kvl 1500 – 
6000) seutu- ja yhdystiet 
asutuksen liepeillä 

  6     6 

keskivilkkaat (kvl 1500 – 
6000) seutu- ja yhdystiet 
haja-asutusalueella 

  4    1 5 

melko hiljaiset(kvl 500 – 
1500) seutu- ja yhdystiet 
haja-asutusalueella 

  2 1    3 

Yhteensä 6 9 83 89 38 14 9 248 

* talvirajoitus 80  ** talvirajoitus 100 km/h 
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Taulukko 4. Vapaiden ajoneuvojen nopeustarkastelussa käytettyjen Liikenneviraston 
LAM-pisteiden määrä tieryhmittäin ja nopeusrajoituksittain.  

Nopeusrajoitus (km/h) 
Tieluokka 80 100 /80* 100 120 /100** vaihtuva 

Yhteensä 

moottoritiet   4 4  8 

2-ajorataiset tiet jotka eivät 
ole moottoriteitä 4     4 

vilkkaat (kvl > 6000) päätiet 
asutuksen liepeillä 2 2 1  2 7 

vilkkaat (kvl > 6000)  
päätiet haja-asutusalueella 4 4 3   11 

keskivilkkaat (kvl 1500 – 
6000) päätiet asutuksen 
liepeillä 

2 6    8 

keskivilkkaat (kvl 1500 – 
6000) päätiet haja-
asutusalueella 

4 5 2   11 

Yhteensä 16 17 10 4 2 49 

* talvirajoitus 80  ** talvirajoitus 100 km/h 

 

Seutu- ja yhdysteillä LAM-pisteitä on niukasti ja ne keskittyvät vilkkaimmille ja tekni-
seltä standardiltaan parhaille seututeille, erityisesti entisille pääteille, jotka ovat mootto-
ritien valmistuessa jääneet rinnakkaisteiksi. Toisaalta alemman tieverkon ns. SIMI-
nopeusmittaus on tähän mennessä keskittynyt kaikkein hiljaisimmille seutu- ja yhdys-
teille, jotka eivät ole liikennekuolemien tarkastelun kannalta niin keskeisiä kuin hieman 
vilkkaammat (kvl vähintään 500) tiet. Liikennelaskennoista yhä suurempi osa tehdään 
samanlaisilla mikroaaltolaskimilla, joita käytetään myös nopeusmittauksissa. Liikenne-
laskennoista vastaavan Destian edustajan kanssa pohdittiin, voisiko viime vuosien lii-
kennelaskentojen ”sivutuotteena” kertyneitä alemman tieverkon nopeustietoja hyödyn-
tää tässä tutkimuksessa. Ongelmana kuitenkin oli, että nopeusmittausta varten mikroaal-
tolaskin pitäisi suunnata varsin tarkasti oikeassa kulmassa tielle, kun taas liikennelas-
kentaa varten riittää vähemmän tarkka suuntaus. Näin ollen liikennelaskennoissa kerty-
neet nopeustiedot ovat epätarkkoja, eikä virheen suuntaa tai suuruutta voi jälkikäteen 
arvioida. Liikennevirasto ja Destia suunnittelevat, että jatkossa alemmalta tieverkolta 
koottaisiin nopeustietoa liikennelaskentojen yhteydessä. Tässä työssä alemman tiever-
kon nopeustieto jäi kuitenkin jotakuinkin suppeaksi, käsittäen 12 mittauspistettä nope-
usrajoituksen 80 km/h alueella. Näistä mittauspisteistä kuusi sijaitsi keskivilkkailla (kvl 
1500–6000) teillä asutuksen liepeillä (vähintään 30 asukasta / km2), neljä keskivilkkailla 
teillä harvan haja-asutuksen alueella, ja kaksi melko hiljaisilla teillä (kvl 500–1500) 
harvan haja-asutuksen alueella. 

Nopeusrajoitusohjeen (Tiehallinto 2009) mukaan yksiajorataisella tiellä, jolla liiken-
nemäärä ylittää 12 000 autoa, korkein mahdollinen nopeusrajoitus on 80 km/h. Kaikissa 
tässä työssä käytetyissä yksiajorataisten teiden LAM-pisteissä toteutui tämä sääntö, eli 
100 km/h nopeusrajoitusta oli vain alle 12 000 auton liikennemäärällä. Nopeusrajoi-
tusohjeen mukaan tiheän tienvarsiasutuksen alueella 80 km/h on korkein mahdollinen 
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nopeusrajoitus, ja tiheällä tienvarsiasutuksella tarkoitetaan vähintään kolmeakymmentä 
asukasta / km2 ja vähintään viittä liittymää / tiekm. Pääteiden kesäajan 100 km/h nope-
usrajoituksen mittauspisteistä 22 kpl eli neljännes sijaitsee asukastiheydellä mitattuna 
tiheän tienvarsiasutuksen alueella. Mittauspisteiden ympäristöstä ei laskettu liittymäti-
heyksiä, joten tässä yhteydessä jää selvittämättä, kuinka suuressa osassa näistä mittaus-
pisteistä nopeusrajoitus oli ohjearvoa korkeampi. 

Yksittäisten LAM-pisteiden ja katuverkon muiden mittauspaikkojen nopeustiedot 
löytyvät liitteistä 2–4. Luvuissa 4 ja 5 on yhteenvetoja tie- ja katuryhmittäin sekä ryh-
mien välisiä vertailuja. Yhteenvedot on laskettu yksinkertaisesti keskiarvona eri mitta-
uspisteiden tiedoista. Siten kaikilla mittauspisteillä on lopputuloksessa yhtä suuri paino-
arvo. Koska katuverkon aineistossa ei kaikista mittauspaikoista ollut käytettävissä kaik-
kia tarvittavia tietoja, yhteenvetotaulukossa voi esimerkiksi katuryhmän keskinopeuden 
laskennassa olla vähemmän havaintoja kuin nopeusrajoituksen ylittäneiden osuuden 
laskennassa.  

Tässä julkaisussa tarkoitetaan nopeusrajoituksella 100/80 km/h nopeusrajoitusta, jo-
ka on kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h. Vastaavasti merkinnällä 120/100 km/h tar-
koitetaan nopeusrajoitusta, joka on kesällä 120 km/h ja talvella 100 km/h. 
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3 Suojateiden huomioiminen 
nopeusmittauksissa 

3.1 Kirjallisuuskatsaus ajonopeuksista suojateiden 
kohdalla 

1990-luvulla tehdyssä, pienehköjä suomalaisia taajamia tarkastelleessa tutkimuksessa 
”Ajonopeudet taajamissa” (Saastamoinen ym. 2003) todettiin, että väylän ja liiken-
neympäristön luonteella, tiejärjestelyillä ja läpikulkuliikenteen osuudella näyttää olevan 
suuri vaikutus käytettyihin ajonopeuksiin. Raskaan liikenteen nopeudet olivat yleensä 
korkeampia kuin kevyen ajoneuvoliikenteen nopeudet. Yöllä nopeudet olivat selvästi 
korkeampia kuin muina vuorokaudenaikoina. 

Aronsson (2006) mallinsi kaduilla käytettyjä ajonopeuksia sekä kuudessa ruotsa-
laiskaupungissa tehtyjen mittausten että simulaattorikokeiden pohjalta. Kaikilla mallin-
netuilla katutyypeillä oli 50 km/h nopeusrajoitus. Koko liikennevirran keskinopeutta 
selittivät parhaiten liikennemäärä, tietä ylittävien jalankulkijoiden määrä, kadun toimin-
nallinen luokka ja kaistojen määrä, sekä joillakin katuluokilla lisäksi kadunvarsi-
pysäköinti ja alempiluokkaisten katujen liittymien tiheys. Läpikulkuliikenteen osuudella 
ja kuljettajien sukupuolella ei ollut vaikutusta nopeuteen.  

Aronssonin tutkimuksessa havaittiin, että kadulla ajavien autojen nopeus laski noin 
45 m ennen suojatietä. Linjaosuuden nopeudet vaihtelivat välillä 30–50 km/h. Ennen 
suojatietä nopeus laski alle 20 km/h:iin, kun jalankulkija oli pyrkimässä suojatielle.  

Pasasen (2007) mukaan autoilijoiden väistämishalukkuus suojatiellä on sitä pienem-
pää, mitä suurempi on auton nopeus. Tarkastelussa oli erään ruotsalaistutkimuksen no-
peusmittausaineisto kahdelta suojatieltä ja 60 m ennen näitä suojateitä. Suojatiet olivat 
liittymää edeltäviä suojateitä. Autot, jotka 60 m ennen suojatietä ajoivat keskimääräistä 
kovempaa, ajoivat niin myös suojatien kohdalla. Keskinopeus oli 60 m ennen suojatietä 
10–15 km/h korkeampi kuin suojatien kohdalla. 

Varhelyi (1998) tutki kuljettajien nopeuskäyttäytymistä Malmössä kaksikaistaisen 
pääkadun suojatiellä. Tutkimuksessa jalankulkijan etäisyys suojatiestä vaihteli. Pasasen 
tuloksista poiketen ajonopeus ei juurikaan laskenut viimeisen 50 metrin  matkalla suoja-
tietä lähestyttäessä, vaan autonkuljettaja näytti tekevän päätöksen väistämisestä tai väis-
tämättä jättämisestä noin 50 m ennen suojatietä. Se, kuinka lähellä jalankulkija on suo-
jatietä, vaikuttaa tutkimuksen perusteella väistämispäätökseen ja siten autonkuljettajan 
nopeuteen. 

Himanen ja Kulmala (1988) mallinsivat suojatietä lähestyvien autonkuljettajien ja 
jalankulkijoiden käyttäytymistä; mikä on todennäköisyys sille, että autoilija reagoi suo-
jatietä lähestyvään kävelijään, ja millä todennäköisyydellä jalankulkija jatkaa matkaansa 
suojatielle. Mallinnus perustui Helsingissä ja Salossa tehtyyn suojateiden videokuvauk-
seen. Tulosten perusteella autoilija väisti jalankulkijoita sitä todennäköisemmin, mitä 
hitaammin hän ajoi, mitä enemmän jalankulkijoita oli, ja mitä lähempänä jalankulkijat 
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olivat suojatien reunaa. Jos useita autoja ajoi jonossa, jonon ensimmäinen auto väisti 
jalankulkijaa harvemmin kuin yksittäinen auto. 

3.2 Ajonopeuksia suojateillä ja ennen niitä 

Tämän tutkimuksen suojatiemittauksissa keskinopeus oli suojatien kohdalla 3–10 km/h 
alle nopeusrajoituksen. Kaikista autoista kuitenkin 1–5 % ylitti  nopeusrajoituksen yli 
10 km/h. Noin 50 metriä ennen suojatietä keskinopeus oli  2–9 km/h suojatien kohtaa 
korkeampi. Kolmessa mittauspaikassa yli 10 km/h ylinopeuksien osuus oli 50 m ennen 
suojatietä yhtä vähäinen kuin suojatien kohdalla (1–2 %), mutta yhdessä tällaista ylino-
peutta ajoi peräti 20 % autoista. Koskelantiellä, Mannerheimintiellä ja Pakilantiellä suo-
jatien linjaosuutta pienempiin ajonopeuksiin vaikutti todennäköisesti lähestyvä liiken-
nevaloliittymä, samoin kuin edelliset liikennevaloliittymät, jotka olivat koonneet liiken-
nevirran jonoiksi. (Taulukko 5) 

Erittäin vilkkailla Koskelantiellä ja Mannerheimintiellä mitatut keskinopeudet olivat 
selvästi (3–10 km/h) kadun 50 km/h nopeusrajoitusta alempia, kun taas hieman vähälii-
kenteisemmillä Pakilantiellä ja Kilonpuistonkadulla mitatut keskinopeudet vaihtelivat 
nopeusrajoituksen 6 km/h ylityksestä 3 km/h alitukseen. (Taulukko 5) 

Kilonpuistonkadun suojatie oli suojateistä ainoa, jossa ajosuunnassa edellinen ja seu-
raava liittymä olivat liikennevalottomia. Kilonpuistonkadulla keskinopeus aleni suoja-
tien kohdalla tarkastelluista suojateistä vähiten. 

Taulukko 5. Mitatut ajonopeudet pääkatujen suojateillä syksyllä 2010. 

50 m ennen suojatietä suojatien kohdalla 

Mittauspaikka 

keski-
nopeus 

km/h 

osuus autoista 
yli 10 km/h yli 

nopeus-
rajoituksen 

osuus autoista 
yli 10 km/h 

hitaammin kuin 
nopeusrajoitus 

keski-
nopeus 

km/h 

osuus autoista 
yli 10 km/h yli 

nopeus-
rajoituksen 

osuus autoista 
yli 10 km/h 

hitaammin kuin 
nopeusrajoitus 

Helsinki, Koskelantie, 
50 km/h, Osmontien 
liittymä 

47  2 % 10 % 44 1 % 20 % 

Helsinki, Manner-
heimintie, 50 km/h, 
Honkatien liittymä 

45  1 % 17 % 40 1 % 42 % 

Helsinki, Pakilantie, 
40 km/h,  linjaosuus 
Maunulan ostos-
keskuksen kohdalla  

46 20 % 0 % 37 5 % 17 % 

Espoo, Kilonpuiston-
katu, 40 km/h, 
Trillakadun liittymä 

39 2 % 4 % 37 1 % 10 % 
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3.3 Ajonopeus ja jalankulkijoiden määrä suojatiellä 
Otaniemessä 

Otaniementiellä mitattiin autojen nopeuksia kadun linjaosuudella olevan suojatien koh-
dalla (kuva 1) sekä laskettiin suojatien ylittäneiden jalankulkijoiden määrä kahtena ar-
kipäivänä elokuussa 2010, yhteensä kymmenen tunnin ajan. Nopeusrajoitus tässä koh-
dassa oli 40 km/h. Kun tarkastellaan keskinopeutta ja jalankulkijoiden määrää puolen 
tunnin jaksoissa, keskinopeus pysyy samana, noin 40 km/h, jalankulkijoiden määrästä 
riippumatta (kuva 1). Enimmillään jalankulkijoita oli noin 50 puolessa tunnissa. 

 

Kuva 1. Autojen keskinopeus ja suojatien ylittäneiden jalankulkijoiden määrä puolen 
tunnin jaksoissa Otaniementien suojatiellä syksyllä 2010. 

3.4 Taksien nopeus linjaosuuden ja liittymän suojatiellä 

Helsingin Maunulan Pakilantieltä saatiin nopeustiedot 16 ajokerrasta, joina taksi ajoi 
muualla poikkeamatta kuvassa 2 esitetyn katujakson. Katujaksolla oli tuolloin nopeusra-
joitus 50 km/h. Kaakon suuntaan ajaneiden taksien keskinopeus oli alimmillaan, 50 
km/h, ostoskeskuksen kohdalla olevalla linjaosuuden suojatiellä, jolla tehtiin myös koh-
dassa 3.2 kuvattuja nopeusmittauksia. Tämän jälkeen oli edessä liikennevaloliittymä, 
jonka jälkeisellä linjaosuudella keskinopeus nousi 55 km:iin tunnissa, ja pysyi jotakuin-
kin samana taksin ajaessa suoraan seuraavassa pienessä, keskikorokkeellisella suojatiel-
lä varustetussa liittymässä. Vastakkaiseen suuntaan ajettaessa taksien keskinopeus oli 
suojatieliittymässä 58 km/h, laski linjaosuudella liikennevaloja lähestyttäessä 52 
km/h:iin, ja nousi liikennevalojen jälkeen linjaosuuden suojatien kohdalla 54 km/h:iin 
(taulukko 6). 
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Kuva 2. Katujakso Pakilantiellä Maunulassa, josta koottiin suoraan ajaneiden taksien  
nopeustietoja vuonna 2003 kerätystä aineistosta. Tiellä oli tuolloin 50 km/h nopeusra-
joitus nykyisen 40 km/h sijaan. Ostoskeskuksen kohdalla linjaosuudella oleva suojatie 
on sama, jolla tehtiin luvussa 3.2 esitettyjä nopeusmittauksia syksyllä 2010. 

Taulukko 6. Taksien keskinopeuden vaihtelu Pakilantiellä Maunulassa vuonna 2003. 

 Suojatie 
linjaosuudella Linjaosuus Suojatie liittymässä 

Kaikki havainnot 52,5 53,2 56,6 

Päiväaika klo 07-19 51,1 52,1 56,5 

Yöaika klo 19-07 53,9 54,3 56,8 

Ajosuunta kaakkoon 50,4 55,1 54,9 

Ajosuunta luoteeseen 54,2 51,7 57,9 

Helsingin Koskelantie muodostuu kahdesta yksisuuntaisesta, kaksikaistaisesta kadusta, 
joiden välissä on puita ja kevyen liikenteen väylä. Koskelantieltä saatiin nopeustiedot 
90 ajokerrasta, joina taksi oli ajanut muualla poikkeamatta kuvassa 3 esitetyn katujak-
son. Katujaksolla oli nopeusrajoitus 50 km/h. Koillisen suuntaan ajaneiden taksien kes-
kinopeus oli korkeimmillaan katujakson lounaispäässä olevan pienen liittymän ja suoja-
tien kohdalla, 56 km/h (taulukko 7). Linjaosuudella keskinopeus oli hieman tätä alempi 
eli 55 km/h, ja koillispäässä olevan liittymän ja suojatien kohdalla 53 km/h. Katua lou-
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naaseen ajaneiden taksien nopeus oli katujakson koillispään suojatiellä 53 km/h, linja-
osuudella 55 km/h, ja lounaispään liittymän ja suojatien kohdalla 54 km/h. 

 

Kuva 3. Katujakso Koskelantiellä Käpylässä, josta koottiin suoraan ajaneiden taksien 
nopeustietoja vuodelta 2003, nopeusrajoitus 50 km/h. Jakson lounaispäässä liittymässä 
oleva suojatie on sama, jossa tehtiin syksyllä 2010 luvussa 3.2 esiteltyjä nopeusmittauk-
sia. 

Taulukko 7. Taksien keskinopeuden (km/h) vaihtelu Koskelantiellä vuonna 2003. 

 
Suojatie liittymässä 

katujakson lounaisessa 
päässä 

Linjaosuus 
Suojatie liittymässä 

katujakson koillisessa 
päässä 

Kaikki havainnot 54,5 54,5 52,9 

Päiväaika klo 07–19 51,2 52,3 50,1 

Yöaika klo 19–07 56,6 56,0 54,8 

Ajosuunta koilliseen 55,6 54,6 52,9 

Ajosuunta lounaaseen 53,5 54,5 52,9 

Helsingin Mannerheimintiellä Tukholmankadun risteyksestä pohjoiseen on 2–3 kais-
taa ajosuuntaa kohti ja ajosuuntien välissä raitiovaunukiskot. Suurimmassa osassa liit-
tymistä on liikennevalot. Mannerheimintieltä saatiin nopeustiedot 310 ajokerrasta, joina 
taksi oli ajanut muualla poikkeamatta kuvassa 4 esitetyn katujakson. Katujaksolla oli 
nopeusrajoitus 50 km/h. Kaakon suuntaan ajaneiden taksien keskinopeus oli ensimmäi-
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sen liikennevaloliittymän kohdalla 46 km/h, toisen liittymän kohdalla 49 km/h, toisen ja 
kolmannen liittymän välisellä linjaosuudella 51 km/h ja tarkasteltavan jakson lopussa 
olevassa liikennevalottomassa liittymässä 48 km/h. Luoteen suuntaan ajaneiden taksien 
nopeus oli liikennevalottoman suojatien kohdalla 51 km/h, tätä liittymää seuraavalla 
linjaosuudella 47 km/h, ja liikennevaloliittymissä 49 ja 46 km/h (taulukko 8).  

 

Kuva 4. Mannerheimintien katujakso, josta kerättiin suoraan ajaneiden taksien nopeus-
tietoja vuonna 2003 kootusta aineistosta, nopeusrajoitus 50 km/h. Jakson itäisin liitty-
mä ja suojatie (nro 3) on sama kuin luvussa 3.2 esitetyissä syksyn 2010 nopeusmittauk-
sissa. 

Taulukko 8. Taksien keskinopeuden (km/h) vaihtelu Mannerheimintiellä vuonna 2003. 

 
Liittymä 1: 

Liikennevaloliittymä 
ja suojatie 

Liittymä 2: 
Liikennevaloliittymä 

ja suojatie 
Linjaosuus 

Liittymä 3:  
ei liikennevaloja, 

suojatie 

Kaikki havainnot 45,8 49,1 48,3 49,6 

Päiväaika klo 07-19 40,2 43,1 43,8 46,3 

Yöaika klo 19-07 49,8 52,6 51,4 51,8 

Ajosuunta kaakkoon 45,8 48,7 50,7 48,2 

Ajosuunta luoteeseen 45,8 49,3 46,6 50,5 

Näillä kolmella katujaksolla kadun linjaosuudella keskinopeus oli keskimäärin 0,6 km/h 
alempi kuin luvun 3.2 suojateiden nopeusmittauksissa käytetyillä paikoilla. Neljässä 
tapauksessa linjaosuuden keskinopeus oli alempi, kahdessa tapauksessa taas suojatien 
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kohdalla havaittu keskinopeus oli alempi. Linjaosuuksien keskinopeus oli lähes sama 
kuin kaikissa tämän tarkastelun liittymissä: linjaosuuksilla 51,4 km/h ja liittymissä 51,3 
km/h.  

Suojateillä syksyn 2010 mittauksissa havaitut ajonopeudet olivat 8–13 km/h alempia 
kuin suoraan ajavien taksien nopeudet vuonna 2003 (taulukko 9). Kun verrataan syksyn 
2010 mittauksissa havaittuja ajonopeuksia taksien päiväajan nopeuksiin, taksien keski-
nopeus oli 5–9 km/h korkeampi . Taksien nopeushavainnot eivät olleet vuonna 2003 
niin tarkasti suojatien kohdalta kuin syksyllä 2010, vaan noin 10 m säteellä suojatiestä. 
Tästä epätarkkuudesta huolimatta näyttää siltä, että vaikka syksyn 2010 nopeusmittauk-
siin pyrittiin löytämään mittauspaikkoja, joissa kääntyvää liikennettä olisi vähän, mita-
tut keskinopeudet ovat selvästi alempia kuin suoraan ajavien autojen nopeudet. Näillä 
kaduilla ei ole vuosina 2003–2010 alennettu nopeusrajoituksia eikä tehty muita liiken-
teen hidastamiseen tähtääviä toimia. Poliisin automaattinen nopeusvalvonta siirrettävillä 
kameroilla on kuitenkin tullut näillekin kaduille vuoden 2003 taksien nopeusseurannan 
jälkeen, mikä on osaltaan saattanut alentaa ajonopeuksia. Havaittu ero ajonopeuksissa 
on kuitenkin niin suuri, että sen pääasiallinen syy lienee kääntyvien autojen sisältymi-
nen  vuoden 2010 mittauksiin. 

Johtopäätökset suojateiden nopeusmittauksista esitetään luvussa 3.5. 

Taulukko 9. Mitatut ajonopeudet taajamissa pääkatujen suojateillä vuosina 2003 ja 
2010. 

 
keskinopeus 

syksyllä 2010, 
km/h 

suoraan ajavien 
taksien keskinopeus 
kesällä 2003, km/h 

suoraan ajavien 
taksien keskinopeus 
kesällä 2003, km/h, 

päiväaikaan 

Helsinki, Koskelantie, 50 km/h,  
Osmontien liittymä 44 km/h 56 53 

Helsinki, Mannerheimintie, 50 km/h,  
Honkatien liittymä 40 km/h 48 45 

Helsinki, Pakilantie, 50 km/h vuonna 2003, 
40 km/h vuonna 2010,   
linjaosuuden suojatie Maunulan 
ostoskeskuksen kohdalla  

37 km/h 50 46 

 

3.5 Päätelmät suojateiden ottamisesta huomioon 
nopeusmittauksissa 

Mikroaaltolaskimella mitattu keskinopeus vuonna 2010 suojatien kohdalla oli 2–9 km/h 
alempi kuin 50 metriä ennen suojatietä. Mikroaaltolaskimella suojatien kohdalla mitattu 
keskinopeus oli myös 5–9 km/h alempi kuin samassa kohdassa vuonna 2003 havaittu 
suoraan ajaneiden taksien keskinopeus. Suoraan pääkatua ajaneiden taksien nopeus oli 
linjaosuudella ja liittymissä keskimäärin sama, vaikka yksittäisillä katujaksoilla keski-
nopeus vaihtelikin.   
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Kirjallisuuskatsauksen perusteella suojatietä ylittävien jalankulkijoiden määrä vai-
kuttaa suojatietä lähestyvien autojen nopeuksiin. Otaniementien suojatiellä tehdyissä 
mittauksissa tällaista ei kuitenkaan havaittu. Kirjallisuuskatsauksessa referoiduissa tut-
kimuksissa on myös havaittu yhteys yksittäisen auton ennen suojatietä ja suojatien koh-
dalla käyttämän nopeuden välillä: mitä kovempaa ajetaan ennen suojatietä, sitä kovem-
paa ajetaan suojatien kohdalla, ja sitä harvemmin väistetään suojatietä lähestyvää jalan-
kulkijaa. 

Ajonopeuksia koskevat havainnot viittaavat siihen, että perinteinen pistemäinen no-
peusmittaus soveltuu melko huonosti tilanteeseen, jossa halutaan mitata nimenomaan 
suoraan ajavan liikenteen keskinopeutta liittymän suojatien kohdalla. Vaikka kääntyvää 
liikennettä olisikin vähän, kääntyvien nopeus on niin paljon suoraan ajavien nopeutta 
alempi, että se laskee havaittavaa keskinopeutta useita kilometrejä tunnissa. Toisaalta 
taksien nopeustietojen perusteella näyttää, että vilkkailla pääkaduilla suoraan pääsuun-
taan ajavien autojen nopeudet eivät alene suojateiden tai sivukatujen liittymien kohdal-
la, ellei samassa kohdassa ole muuta liikenne-estettä, kuten liikennevaloja, ruuhkaa tai 
kääntyviä autoja.  

Näiden tietojen perusteella ehdotetaan, että pää- ja kokoojakatujen pistemäisissä no-
peusmittauksissa keskityttäisiin linjaosuuksiin suojateiden ulkopuolella, koska nyt koo-
tun tietämyksen perusteella linjaosuuden nopeudet kuvaavat varsin hyvin myös liitty-
missä pääsuuntaa suoraan ajavien autojen nopeuksia ja näissä tapahtuvia muutoksia.  

Nyt tehty tarkastelu nopeuksien vaihtelusta linjaosuudella ja liittymissä kattoi vain 
kolme katujaksoa. Kun muissa tutkimushankkeissa kertyy paikannustietoon perustuvaa 
nopeusaineistoa, ajonopeuksien vaihtelua katuverkolla tulisi tutkia tarkemmin. 
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4 Ajonopeudet taajamissa 
Tässä luvussa tarkastellaan taajamamerkin alueen nopeustietoja, jotka koottiin neljän 
kaupungin nopeusmittauksista sekä luvuissa 3.2–3.3 kuvatuista vuonna  2010 tehdyistä 
nopeusmittauksista. Tiedot kattavat isojen kaupunkien pää- ja kokoojakadut toisaalta 
keskustoissa ja kerrostaloalueilla nopeusrajoituksilla 30–50 km/h, toisaalta muilla alu-
eilla nopeusrajoituksilla 30–60 km/h. Kutakin katuryhmää ja nopeusrajoitusta kohti 
nopeushavaintoja saatiin 9–24 mittauspisteestä. Tietojen yleistämisessä on syytä olla 
varovainen, sillä aineiston pääosan muodostavat Helsingin hyvin vilkkaiden pääkatujen 
mittaukset ja Porin ja Kuopion lyhytkestoiset kesäkauden nopeusmittaukset. Yksittäiset 
mittauspaikat ja -ajankohdat löytyvät liitteestä 2. 

Tässä luvussa viitataan taajamien väyliin pää- ja kokoojakatuina, mutta aineistoon si-
sältyy joitakin mittauspisteitä, joissa väylä on hallinnollisesti maantie eikä katu.  

Isoissa kaupungeissa  keskinopeus oli keskustojen ja kerrostaloalueiden pää- ja ko-
koojakaduilla 30 km/h nopeusrajoituksella 31 km/h, 40 km/h nopeusrajoituksella 39 
km/h, ja 50 km/h nopeusrajoituksella 46 km/h (kuva 5) . Muilla alueilla keskinopeudet 
olivat 2–5 km/h korkeampia. Ainoassa keskikokoisten kaupunkien mittauspisteessä 
(LAM Raisiossa 60 km/h alueella) keskinopeus oli selvästi yli nopeusrajoituksen (65 
km/h).  

 

Kuva 5. Keskinopeus taajamissa eri katuluokissa nopeusrajoituksittain, kaupunkien 
nopeusmittaukset vuonna 2009 ja tämän tutkimuksen suojatiemittaukset vuonna 2010. 

Ylinopeutta ajoi vähimmillään 25 % autoista (keskustat ja kerrostaloalueet 50 km/h no-
peusrajoituksella), enimmillään jopa 69 % autoista (muut alueet 30 km/h nopeusrajoi-
tuksella) (kuva 6). Yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 3–17 % autoista. Ylinopeudet olivat sitä 
yleisempiä, mitä alempi oli nopeusrajoitus ja mitä harvempaan rakennettu alue. 
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Nopeusnäyttötauluilla mitatut ylinopeuksien osuudet (kuva 7) olivat Helsingissä jo-
takuinkin yhtä suuria kuin muilla menetelmillä mitatut ylinopeuksien osuudet suurissa 
kaupungeissa. Kokkolassa, joka voidaan laskea keskisuureksi kaupungiksi, nopeusnäyt-
tötauluilla havaittu ylinopeuksien osuus oli keskustoissa ja kerrostaloalueilla 40 km/h 
nopeusrajoituksella 55 %, mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin suurissa kaupun-
geissa muilla mittaustavoilla mitattu ylinopeuksien osuus. Kokkolassa muilla alueilla 
kuin kerrostaloalueilla ylinopeuksien osuus oli jotakuinkin samalla tasolla kuin suurissa 
kaupungeissa vastaavilla alueilla, ainoastaan yli 10 km/h ylinopeudet 30 km/h nopeusra-
joituksen alueella olivat selvästi yleisempiä kuin suurissa kaupungeissa.   

 

Kuva 6. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus  taajamissa nopeusrajoituksittain, kau-
punkien nopeusmittaukset vuonna 2009 ja tämän tutkimuksen suojatiemittaukset vuonna 
2010. 
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Kuva 7. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus  taajamissa nopeusrajoituksittain, 
nopeusnäyttötauluilla mitatut nopeudet Helsingissä ja Kokkolassa vuonna 2009. 

Isojen kaupunkien keskustojen ja kerrostaloalueiden pää- ja kokoojakaduilla keskinope-
us oli 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoituksilla nopeusrajoituksen tuntumassa, 50 km/h 
nopeusrajoituksella 4 km/h nopeusrajoitusta alempi (taulukko 10). Ylinopeutta ajoi 30–
40 km/h nopeusrajoituksilla lähes puolet autoista ja 50 km/h nopeusrajoituksella neljän-
nes autoista. Nopeusrajoituksilla 30–40 km/h vapaat autot ajoivat osapuilleen samalla 
keskinopeudella kuin kaikki autot, 50 km/h nopeusrajoituksella 2 km/h kaikkien autojen 
keskinopeutta kovempaa (taulukko 11). 

Taulukko 10. Nopeudet isojen kaupunkien keskustojen ja kerrostaloalueiden pää- ja 
kokoojakaduilla, kaupunkien nopeusmittaukset vuonna 2009 ja tämän tutkimuksen suo-
jatiemittaukset vuonna 2010. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

30 40 50 

keskinopeus 31 39 46 

keskihajonta 8 7 6 

ylinopeuden osuus osuus 49 % 47 % 25 % 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus 11 % 9 % 3 % 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus 1 % 2 % 0 % 

keskimääräinen kvl 5606 6228 15722 

mittauspisteiden määrä 9 14 10 
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Taulukko 11. Vapaiden autojen ja kaikkien autojen nopeudet isojen kaupunkien keskus-
tojen ja kerrostaloalueiden pää- ja kokoojakaduilla niissä mittauspisteissä, joista saa-
tiin vapaiden autojen nopeustiedot. Lähteenä kaupunkien nopeusmittaukset vuonna 
2009 ja tämän tutkimuksen suojatiemittaukset vuonna 2010. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

30 40 50 

kaikkien autojen keskinopeus 33 43 44 

kaikkien autojen nopeuksien keskihajonta 9 8 7 

vapaiden autojen keskinopeus 32 43 46 

vapaiden autojen nopeuksien keskihajonta 13 9 8 

mittauspisteiden määrä 3 3 5 

Isoissa kaupungeissa pää- ja kokoojakaduilla muualla kuin keskustoissa ja kerrostalo-
alueilla keskinopeus oli 30–50 km/h nopeusrajoituksilla 1–4 km/h nopeusrajoitusta kor-
keampi, 60 km/h nopeusrajoituksella 2 km/h nopeusrajoitusta alempi (taulukko 12). 
Ylinopeutta ajoi 30–50 km/h nopeusrajoituksilla yli puolet autoista ja 60 km/h nopeus-
rajoituksella 29 % autoista. Vapaat autot ajoivat osapuilleen samalla keskinopeudella 
kuin kaikki autot (taulukko 13). 

Taulukko 12. Nopeudet isojen kaupunkien muiden alueiden pää- ja kokoojakaduilla, 
kaupunkien nopeusmittaukset vuonna 2009 ja tämän tutkimuksen suojatiemittaukset 
vuonna 2010. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

30 40 50 60 

keskinopeus 34 41 51 58 

keskihajonta 7 7 5 6 

ylinopeuden osuus osuus 69 % 63 % 51 % 29 % 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus 16 % 17 % 8 % 3 % 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus 4 % 2 % 1 % 0 % 

keskimääräinen kvl 990 3643 4947 6741 

mittauspisteiden määrä 12 17 24 9 
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Taulukko 13. Vapaiden autojen ja kaikkien autojen nopeudet isojen kaupunkien muiden 
alueiden pää- ja kokoojakaduilla niissä mittauspisteissä, joista saatiin vapaiden autojen 
nopeustiedot. Lähteenä kaupunkien nopeusmittaukset vuonna 2009 ja tämän tutkimuk-
sen suojatiemittaukset vuonna 2010. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

30 40 60 

kaikkien autojen keskinopeus 34 40 61 

kaikkien autojen nopeuksien keskihajonta 8 7 6 

vapaiden autojen keskinopeus 34 41 62 

vapaiden autojen nopeuksien keskihajonta 10 7 7 

mittauspisteiden määrä 3 4 1 

Kuolonkolarien ajonopeuksien vertaamista kaduilla mitattuihin ajonopeuksiin vaikeut-
taa se, että kuolonkolareiden nopeustietoihin sisältyy kääntymässä olleita ja siten hyvin 
hitaasti ajaneita autoja. Katujen nopeusmittauksien tulokset taas kuvaavat lähinnä pää-
katua suoraan ajavien autojen nopeuksia. Seuraavassa esitettävät vertailut ovat siis 
suuntaa-antavia. 

Taajamien kuolonkolareita tarkastelleessa tutkimuksessa (Kelkka ym. 2008, taulukko 
23) todettiin, että moottoriajoneuvojen yksittäisonnettomuuksissa ja yhteentörmäyksissä 
nopeusrajoituksilla 20–40 km/h yli puolet onnettomuuteen osallisista kuljettajista oli 
ajanut nopeammin kuin suurin sallittu nopeus. Nopeusrajoituksilla 50 ja 60 km/h ylino-
peutta ajaneiden kuljettajien osuudet olivat vastaavasti 45 ja 38 prosenttia. Kun verra-
taan näitä tietoja tässä työssä koottuihin nopeustilastoihin, ylinopeudet kuolonkolarei-
den osallisilla olivat 30–50 km/h nopeusrajoituksilla jotakuinkin yhtä yleisiä kuin lii-
kenteessä muutenkin. Yksittäisonnettomuuksissa ylinopeudet olivat kuitenkin suurem-
pia kuin taajamaliikenteessä keskimäärin; esimerkiksi 50 km/h nopeusrajoituksella suis-
tumisonnettomuuksissa 49 % autoista ajoi yli 20 km/h ylinopeudella, kun vastaavan 
ylinopeuden osuus isojen kaupunkien 50 km/h kaduilla havaituista nopeuksista on 0–
1 %. Vastaavasti 40 km/h -alueen kuolemaan johtaneissa yksittäisonnettomuuksissa 
57 % autoista ajoi yli 20 km/h ylinopeudella, kun tällaisten ylinopeuksien osuus kaduil-
la havaituista nopeuksista on 2 %.  

Taajamien kevyen liikenteen kuolonkolareihin osallisena olleista moottoriajoneu-
voista 23 % arvioitiin ajaneen ylinopeutta (Kelkka ym. 2008, taulukko 62). Yli 15 km/h 
ylinopeutta arvioitiin ajaneen 9 % osallisista moottoriajoneuvoista. Ylinopeutta ajanei-
den osuus oli kuolonkolareissa pienempi kuin isojen kaupunkien kaduilla havaituissa 
nopeuksissa keskimäärin. Yli 15 km/h ylinopeuksien osuus on kuolonkolareissa samaa 
suuruusluokkaa tai hieman suurempi kuin katuliikenteessä keskimäärin.  
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5 Ajonopeudet maanteillä 
taajamamerkin ulkopuolella 

Tämän luvun tarkastelut perustuvat maanteiden LAM-pisteiden nopeustietoihin vuodel-
ta 2009. Kuten luvussa 2 todettiin, seutu- ja yhdysteiden nopeustiedot perustuvat melko 
pieneen määrään LAM-pisteitä, ja nämä pisteet sijaitsivat lähinnä tekniseltä standardil-
taan parhailla seututeillä, etupäässä entisillä pääteillä. Siten seuraavassa esitettävät seu-
tu- ja yhdysteiden nopeustiedot kuvaavat vain tällaisten pääteitä muistuttavien seututei-
den nopeuksia. 

Alaluvussa 5.1 vertaillaan eri tietyyppien nopeuksia toisiinsa sekä muualla julkais-
tuihin nopeustietoihin, ja sitä seuraavissa alaluvuissa on yksityiskohtaisempaa tietoa 
tietyypeittäin. Yksittäisten LAM-pisteiden nopeustiedot on esitetty liitteissä 3 ja 4. 

5.1 Tietyyppien vertailu 

Maanteillä, joilla on sama nopeusrajoitus, keskinopeudet ovat varsin lähellä toisiaan 
riippumatta tietyypistä (taulukot 14–15 ja kuvat 8–9). Esimerkiksi maanteillä, joilla on 
ympäri vuoden 80 km/h nopeusrajoitus, keskinopeus on korkeimmillaan moottoriteillä, 
85 km/h, ja alimmillaan keskivilkkailla seututeillä, 78 km/h. Ympärivuotisen 100 km/h 
nopeusrajoituksen alueella korkein kesäkauden keskinopeus oli 99 km/h (moottoritiet) 
ja alin 97 km/h (keskivilkkaat yksiajorataiset päätiet haja-asutuksen alueella). Teillä, 
joilla oli talvella 80 km/h ja kesällä 100 km/h nopeusrajoitus, talvikauden keskinopeus 
vaihteli tietyypeittäin 83 ja 85 km/h välillä. 

Yksiajorataisilla maanteillä keskinopeus näyttää kasvavan liikenteen vähenemisen ja 
asutuksen harvenemisen myötä. Ympärivuotisen 80 km/h nopeusrajoituksen pääteillä, 
missä liikennemäärä alittaa 6 000 autoa vuorokaudessa ja asutusta on vähän, ajettiin 
kesäkaudella keskimäärin 5 km/h kovempaa kuin siellä missä liikennettä on yli 6 000 
autoa vuorokaudessa ja asutustakin enemmän. Talvikaudella vastaava ero oli 4 km/h. 

Kun verrataan tämän tutkimuksen keskinopeuksia vuoden 2008 keskinopeuksiin 
Tiehallinnon tilastojulkaisussa (Kangas & Kärki 2008), havaitaan että moottoriteiden 
keskinopeus 120 km/h rajoituksella kesäkaudella on tässä tutkimuksessa 3 km/h korke-
ampi, 2-ajorataisten teiden keskinopeus 100 km/h rajoituksella talvikaudella 2 km/h 
korkeampi, ja 2-ajorataisten teiden keskinopeus 80 km/h rajoituksella kesäkaudella 2 
km/h korkeampi. Muutoin keskinopeudet moottoriteillä ja muilla 2-ajorataisilla teillä 
ovat näissä tilastoissa 1 km/h tarkkuudella samoja.  

Yksiajorataisilla pääteillä ympärivuotisella 80 km/h nopeusrajoituksella kesäkauden 
keskinopeus oli vuoden 2008 tilastojulkaisussa 81 km/h. Tässä tutkimuksessa vastaavil-
la pääteillä kesäkauden keskinopeus oli vilkkailla teillä asutuksen liepeillä sama 81 
km/h, mutta harvemman asutuksen ja hiljaisemman liikenteen teillä 2–5 km/h korkeam-
pi. Samoin talvikauden keskinopeudet olivat ympärivuotisen 80 km/h nopeusrajoituksen 
teillä samoja (79 km/h) tai hieman korkeampia kuin vuoden 2008 tilastojulkaisussa. 
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Yksiajorataisilla pääteillä, joilla on kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h nopeusrajoi-
tus, kesäkauden keskinopeus oli vuoden 2008 tilastojulkaisussa 92 km/h. Tässä tutki-
muksessa vastaavilla pääteillä kesäkauden keskinopeus oli vilkkailla teillä asutuksen 
liepeillä sama 92 km/h, mutta harvemman asutuksen ja hiljaisemman liikenteen teillä 
93–95 km/h. Talvikauden keskinopeudet olivat 100/80 km/h nopeusrajoituksen teillä 
likimain samoja kuin vuoden 2008 tilastojulkaisussa (vuoden 2008 julkaisussa 84 km/h, 
tässä 83–85 km/h). 

Yksiajorataisilla pääteillä, joilla on ympäri vuoden 100 km/h nopeusrajoitus, keski-
nopeudet olivat vuoden 2008 tilastojulkaisussa ja tässä tutkimuksessa jotakuinkin samo-
ja. 

Syynä keskinopeuksien eroihin tämän työn ja Tiehallinnon vuoden 2008 tilastojul-
kaisun (Kangas & Kärki) lienee pääasiassa se, että on tarkasteltu osittain eri LAM-
pisteitä. 

Taulukko 14. Kaikkien autojen keskinopeus maanteillä kesäkaudella eli touko–syys-
kuussa vuonna 2009. Sulkuihin merkityt keskinopeudet perustuvat vain 1–2 mittauspai-
kan tietoihin. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

60 70 80 100 
/80 

100 
/100 

120/ 
100 vaihtuva 

moottoritiet   85,2  99,0 113,2 95,0 

2-ajorataiset tiet jotka eivät 
moottoriteitä 64,7 70,6 82,6  98,1  (84,7) 

vilkkaat (kvl >6000) päätiet 
asutuksen liepeillä (63,7) (65,6) 80,6 92,2 (96,6)  82,0 

vilkkaat (kvl > 6000) päätiet haja-
asutusalueella   83,2 92,6 97,5   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) päätiet 
asutuksen liepeillä (74,2)  83,3 93,3 (98,4)   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) päätiet 
haja-asutusalueella   85,7 94,7 96,6   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) seutu- 
ja yhdystiet asutuksen liepeillä   78,4     

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) seutu- 
ja yhdystiet haja-asutusalueella   84,0    (94,8) 

melko hiljaiset (kvl 500 - 1500) seutu- 
ja yhdystiet haja-asutusalueella   (77,9) (94,0)    
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Taulukko 15. Kaikkien autojen keskinopeus maanteillä nopeusrajoituksittain talvella 
(marraskuun puoliväli–helmikuun loppu). Sulkuihin merkityt keskinopeudet perustuvat 
vain 1-2 mittauspaikan tietoihin. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

60 70 80 100 
/80 

100 
/100 

120 
/100 vaihtuva 

moottoritiet   80,8  95,2 101,5 90,2 

2-ajorataiset tiet jotka eivät 
moottoriteitä 62,0 67,1 79,3  94,3  (81,4) 

vilkkaat (kvl >6000) päätiet asutuksen 
liepeillä (63,8) (63,9) 78,8 83,3 (91,2)  78,4 

vilkkaat (kvl > 6000) päätiet haja-
asutusalueella   82,4 83,6 92,1   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) päätiet 
asutuksen liepeillä (70,2)  79,2 84,4 (93,0)   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) päätiet 
haja-asutusalueella   83,1 85,0 92,6   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) seutu- 
ja yhdystiet asutuksen liepeillä   74,5     

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) seutu- 
ja yhdystiet haja-asutusalueella   81,0    (86,0) 

melko hiljaiset (kvl 500 - 1500) seutu- 
ja yhdystiet haja-asutusalueella   (74,7) (82,6)    

 

Kuva 8. Vuoden 2009 keskinopeuksia LAM-pisteissä kaksiajorataisilla teillä. 



 
LINTU 2/2011! Maanteiden ja katujen nopeustiedot liikennekuolemien näkökulmasta 31 

 

Kuva 9. Vuoden 2009 keskinopeuksia LAM-pisteissä yksiajorataisilla teillä. 

Samaan tietyyppiin ja nopeusrajoitukseen kuuluvien mittauspisteiden välillä oli eroja 
keskinopeuksissa. Enimmillään pienimmän ja suurimman keskinopeuden ero oli kesä-
kaudella 13 km/h (vilkkaat päätiet asutuksen liepeillä, pienin arvo 71 km/h ja suurin 
84 km/h) ja talvikaudella peräti 23 km/h (keskivilkkaat päätiet asutuksen liepeillä, pie-
nin arvo 61 km/h ja suurin 84 km/h). Yleisimmin tietyypin suurimman ja pienimmän 
keskinopeuden ero oli noin 8 km/h. Edellä mainitut poikkeuksellisen pienet keskino-
peudet koskivat vain yksittäisiä pisteitä; on todennäköistä, että näissä pisteissä on tar-
kasteluvuonna ollut tavallisesta poikkeavat olosuhteet, esimerkiksi tietyö ja alempi no-
peusrajoitus. 

Vapaiden autojen (aikaväli edellä ajavaan yli 5 sekuntia) keskinopeus oli lähes kai-
killa tietyypeillä ja nopeusrajoituksilla 1–2 km/h kaikkien autojen keskinopeutta korke-
ampi (taulukot 16 ja 17). Moottoriteillä 120/100 km/h nopeusrajoituksella vapaiden 
autojen keskinopeus ei poikennut kaikkien autojen keskinopeudesta.  

Vapaiden autojen nopeuksia tarkasteltiin suppeammasta joukosta mittauspisteitä ja 
lyhyemmältä ajanjaksolta kuin edellä esitettyjä kaikkien autojen keskinopeuksia. Kaik-
kien autojen keskinopeudet tietyypeittäin ja nopeusrajoituksittain olivat tässä suppeam-
massa LAM-pisteiden joukossa kuitenkin jotakuinkin samoja kuin laajemmassa aineis-
tossa; toukokuun ja tammikuun keskinopeudet suppeammassa joukossa poikkesivat 
enintään 2 km/h koko laajan aineiston kesä- ja talvikauden keskinopeuksista. Siten voi-
daan katsoa, että vapaiden autojen keskinopeus on keskimäärin 1"2 km/h kaikkien auto-
jen keskinopeutta korkeampi koko yksiajorataisella päätieverkolla. 
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Taulukko 16. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen keskinopeus maanteillä eräissä 
LAM-pisteissä nopeusrajoituksittain toukokuussa 2009. Kaikkien autojen keskinopeutta 
on tarkasteltu samoista mittauspaikoista kuin vapaiden autojen keskinopeutta. 

Nopeusrajoitus (km/h) 

80 100/80 100/100 120/100  

kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat 

moottoritiet     100 101 113 113 

2-ajorataiset tiet jotka eivät 
moottoriteitä 83 84       

vilkkaat (kvl >6000) päätiet 
asutuksen liepeillä 82 83 93 95 95 97   

vilkkaat (kvl > 6000) päätiet 
haja-asutusalueella 84 85 92 94 98 99   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) 
päätiet asutuksen liepeillä 84 85 93 94     

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) 
päätiet haja-asutusalueella 86 86 95 95 99 100   

Taulukko 17. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen keskinopeus maanteillä eräissä 
LAM-pisteissä nopeusrajoituksittain tammikuussa 2009.Kaikkien autojen keskinopeutta 
on tarkasteltu samoista mittauspaikoista kuin vapaiden autojen keskinopeutta. 

Nopeusrajoitus (km/h) 

80 100/80 100/100 120/100  

kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat 

moottoritiet     97 98 102 102 

2-ajorataiset tiet jotka eivät 
moottoriteitä 81 82       

vilkkaat (kvl >6000) päätiet 
asutuksen liepeillä 80 81 84 85 90 91   

vilkkaat (kvl > 6000) päätiet 
haja-asutusalueella 81 82 84 85 93 94   

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) 
päätiet asutuksen liepeillä 81 81 84 85     

keskivilkkaat (kvl 1500 - 6000) 
päätiet haja-asutusalueella 83 84 85 86 95 96   

Ylinopeutta ajoi keskimäärin 52 % autoista, yli 10 km/h ylinopeutta 17 % autoista, ja yli 
20 km/h ylinopeutta 6 % autoista. Ylinopeutta ajavien autojen osuus oli pienin pääteillä 
ympärivuotisen 100 km/h nopeusrajoituksen alueella, 36 % (kuvat 20–21). Suurimmil-
laan ylinopeutta ajoi peräti 72 % autoista (seututiet haja-asutuksen alueella nopeusrajoi-
tuksella 80 km/h. Ylinopeudet olivat yleisestikin yleisimpiä teillä, joilla oli ympäri vuo-
den tai talvikaudella 80 km/h nopeusrajoitus. Ympärivuotisen 80 km/h nopeusrajoituk-
sen teillä ylinopeudet olivat kesällä hieman yleisempiä kuin talvella, kun taas 100/80 
km/h nopeusrajoituksen teillä ylinopeudet olivat talvella kolme kertaa niin yleisiä kuin 
kesällä. 
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Suuret yli 20 km/h ylinopeudet olivat yleisimpiä seututeillä ympärivuotisen 80 km/h 
nopeusrajoituksen alueella (20 % autoista).  

 

Kuva 10. Ylinopeuksien osuus moottoriteillä ja muilla kaksiajorataisilla teillä LAM-
pisteissä vuonna 2009. 

 

Kuva 11. Ylinopeuksien osuus yksiajorataisilla pääteillä ja seututeillä LAM-pisteissä 
vuonna 2009. 
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Moottoriteiden liikennekuolemia tarkastelleen tutkimuksen mukaan (Kelkka ym. 2009a, 
taulukko 7) kuolleista tai kuolleen matkustajan autoa ajaneista kuljettajista 43 % ajoi 
tie- tai ajoneuvokohtaista ylinopeutta, ja yli 20 km/h ylinopeutta ajoi 17 % kuljettajista. 
Nopeustieto perustuu liikennevahinkojen tutkijalautakuntien arvioihin. LAM-pisteiden 
tietojen perusteella moottoriteillä 120/100 km/h nopeusrajoituksella 40 % autoista ylitti 
tiekohtaisen nopeusrajoituksen, 100 km/h nopeusrajoituksella 53 %. Yli 20 km/h ylino-
peutta ajoi 11–24 % kuljettajista. Tämän perusteella kuolonkolareihin osallisten kuljet-
tajien nopeudet eivät poikenneet moottoriteiden tavallisesta nopeusjakaumasta. 

Seutu- ja yhdysteillä 80 km/h nopeusrajoituksen tai vastaavan yleisrajoituksen alu-
eella tapahtuneissa kuolonkolareissa kuolleista tai kuolleen matkustajan autoa ajaneista 
kuljettajista 56 % noudatti nopeusrajoitusta, 9 % ajoi 5–19 km/h ylinopeudella, ja 35 % 
ajoi vähintään 20 km/h ylinopeudella (Kelkka ym. 2009b, taulukko 10). Suuret ylino-
peudet olivat seutu- ja yhdysteiden kuolonkolareissa huomattavasti yleisempiä kuin 
seututeiden LAM-pisteissä, joissa yli 20 km/h ylinopeutta ajoi asutuksen liepeillä pro-
sentti autoista ja haja-asutusalueella 20 % autoista. Vertailu ei kuitenkaan ole erityisen 
luotettavaa, sillä LAM-pisteiden nopeustiedot ovat peräisin harvoista mittauspisteistä 
vilkkaimmilta ja tekniseltä standardiltaan parhailta seututeiltä, kun taas kuolonkolarien 
nopeustiedot ovat kaikenlaisilta seutu- ja yhdysteiltä. 

Yksiajorataisilta pääteiltä ei ole koottu nopeusmittausten kanssa vertailukelpoisia 
kuolonkolareiden nopeustilastoja. Tutkimuksen ”Riskit ja niiden vähentäminen autolii-
kenteessä yksiajorataisilla pääteillä” (Kelkka ym. 2006) nopeustilastot kattavat vain 
sellaiset kuolonkolarit, joista on karsittu pois huomattava riskinotto, esimerkiksi suuret 
ylinopeudet. 

5.2 Nopeudet automaattisen nopeusvalvonnan alueella 
ja ulkopuolella 

Maanteiden nopeustarkastelussa mukana olleista 248 LAM-pisteestä 78 kpl eli 31 % oli 
kiinteän automaattisen nopeusvalvonnan alueella. Nämä olivat lähinnä yksiajorataisten 
80–100 km/h nopeusrajoituksen pääteiden mittauspisteitä. Seuraavassa vertailussa ovat 
mukana vain ne tieryhmät ja nopeusrajoitukset, joista löytyy vähintään kaksi mittauspis-
tettä sekä automaattisen nopeusvalvonnan alueelta että ulkopuolelta. 

Automaattisen nopeusvalvonnan alueella kesäkauden keskinopeus kahdessa tieryh-
mässä noin 1 km/h korkeampi kuin automaattisen nopeusvalvonnan ulkopuolella, muis-
sa tieryhmissä taas 0,4–2,3 km/h alempi kuin ilman automaattista nopeusvalvontaa (ku-
va 12). Talvikaudella taas (kuva 13) keskinopeus oli automaattisen nopeusvalvonnan 
alueella enimmillään 0,6 km/h korkeampi ja vähimmillään 3,3 km/h pienempi kuin au-
tomaattisen nopeusvalvonnan ulkopuolella. Kolmessa tieryhmässä sekä kesä- että talvi-
kauden keskinopeus oli automaattisen nopeusvalvonnan alueella yli kilometrin tunnissa 
alempi kuin automaattisen nopeusvalvonnan ulkopuolella: vilkkailla pääteillä haja-
asutuksen alueella nopeusrajoituksella 100/100 km/h, keskivilkkailla pääteillä asutuksen 
liepeillä nopeusrajoituksella 80/80 km/h, ja keskivilkkailla pääteillä haja-asutuksen alu-
eella nopeusrajoituksella 100/80 km/h. 
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Kuva 12. Kesäkauden keskinopeudet vuonna 2009 yksiajorataisten pääteiden LAM-
pisteissä automaattisen nopeusvalvonnan alueella ja ulkopuolella.  

 

Kuva 13. Talvikauden keskinopeudet vuonna 2009 yksiajorataisten pääteiden LAM-
pisteissä automaattisen nopeusvalvonnan alueella ja ulkopuolella.  
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Syksyllä 2009 poliisi yhtenäisti nopeusvalvonnan puuttumisrajoja, mikä useimmilla 
alueilla merkitsi puuttumista aiempaa pienempiin ylinopeuksiin. Valvontalaitteen mit-
taamiin 6–10 km/h ylinopeuksiin puututaan huomautuksella, tätä suurempiin ylinopeuk-
siin rike- tai päiväsakolla.  

Nopeusvalvonnan puuttumisrajojen yhtenäistämisen vaikutusta tarkasteltiin tässä 
työssä kahdestakymmenestä LAM-pisteestä, joista puolet oli vilkkailla pääteillä asutuk-
sen liepeillä nopeusrajoituksen 80 km/h alueella, ja puolet keskivilkkailla pääteillä haja-
asutuksen alueella nopeusrajoituksella 100 / 80 km/h. Näistä kahdestakymmenestä mit-
tauspisteistä puolet oli automaattisen nopeusvalvonnan  alueella, puolet ulkopuolella. 
Tarkasteluajankohta oli talvi eli toisaalta tammi-helmikuu vuonna 2009, jolloin poliisi 
ei ollut vielä yhtenäistänyt valvonnan puuttumisrajoja, ja toisaalta marraskuun puolivä-
listä joulukuun loppuun vuonna 2009, jolloin puuttumisrajat oli yhtenäistetty. 

Loppuvuonna 2009 keskinopeus oli 0,5–0,7 km/h alempi kuin tammi–helmikuussa 
2009 (kuva 14). Automaattivalvonnan ulkopuolella keskinopeus laski 0,1 km/h enem-
män kuin automaattivalvonnan alueella, eli käytännössä keskinopeuksien lasku oli yhtä 
suurta automaattivalvonnan alueella ja sen ulkopuolella.  

 

 

Kuva 14. Keskinopeuksia LAM-pisteissä automaattisen nopeusvalvonnan alueella ja 
ulkopuolella tammi-helmikuussa 2009 ja marraskuun puolivälistä joulukuun loppuun 
2009.   

Loppuvuonna 2009 yli 10 km/h ylinopeuksien osuus oli 13–20 % pienempi kuin tammi-
helmikuussa 2009 (kuva 15). Automaattivalvonnan alueella ylinopeudet vähenivät hie-
man enemmän kuin automaattivalvonnan ulkopuolella: vähenemä automaattivalvonnan 
alueella 17–20 %, ulkopuolella 13–15 %.   
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Kuva 15. Yli 10 km/h ylinopeuksien osuuksia LAM-pisteissä automaattisen nopeusval-
vonnan alueella ja ulkopuolella tammi-helmikuussa 2009 ja marraskuun puolivälistä 
joulukuun loppuun 2009.   

5.3 Moottoritiet 

Moottoriteillä 80 km/h nopeusrajoituksella keskinopeus on rajoitusta korkeampi, 100 
km/h nopeusrajoituksella hieman rajoitusta alempi, ja 120/100 km/h nopeusrajoituksella 
kesäkaudella 7 km/h rajoitusta alempi ja talvella 1 km/h rajoitusta korkeampi (taulukko 
18). 80 km/h ja 100 km/h nopeusrajoitusten moottoriteillä keskinopeus laskee talvikau-
della noin 4 km/h verrattuna kesäkauteen.  

Pienet alle 10 km/h ylinopeudet ovat yleisimpiä 80 km/h nopeusrajoituksen moottori-
teillä (64 % autoista ajaa ylinopeutta), tätä suuremmat ylinopeudet taas 100 km/h nope-
usrajoituksen moottoriteillä (yli 10 km/h ylinopeus 20 % autoista). Nopeusrajoituksen 
100 km/h moottoriteillä yli 10 km/h ylinopeudet ovat kesällä 1,7-kertaisesti yleisempiä 
kuin talvella, kun taas nopeusrajoituksen 120/100 moottoriteillä tällaiset ylinopeudet 
ovat talvella 2,7-kertaisesti yleisempiä kuin kesällä. 

Moottoriteillä vapaiksi autoiksi määriteltiin autot, joilla oli yli 5 sekunnin aikaväli 
edellä ajavaan, oli edellä ajava millä kaistalla tahansa. Moottoriteillä, joilla on nopeus-
rajoitus 120/100 km/h, vapaiden autojen nopeudet ovat likimain samoja kuin kaikkien 
autojen nopeudet (taulukko 19). Ympärivuotisen 100 km/h nopeusrajoitusten moottori-
teillä vapaat autot ajavat hieman muita autoja kovempaa, ero keskinopeudessa 1 km/h. 
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Taulukko 18. Nopeudet LAM-pisteissä moottoriteillä vuonna 2009. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

80 100 120/100 vaihtuva 

Kaikki autot     

keskinopeus km/h 83 98 109 93 

keskihajonta km/h 10 12 15 13 

ylinopeuden osuus, % 64 53 40 26 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 20 24 14 6 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 4 11 ei tietoa 1 

kesäkauden (touko-syys) keskinopeus, km/h 85 99 113 95 

talvikauden (marraskuun puoliväli – helmikuun 
loppu) keskinopeus, km/h 81 95 101 90 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 27 498 28 454 20 689 29 172 

mittauspisteiden määrä 4 18 14 4 

Ajoneuvotyypit     

henkilö- ja pakettiautot keskinopeus 83 99 111 95 

kuorma-autot keskinopeus 79 85 86 82 

linja-autot keskinopeus 81 91 96 87 

Taulukko 19. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen nopeudet LAM-pisteissä moottori-
teillä vuonna 2009. Kaikkien autojen nopeuksia on tässä tarkasteltu samoista mittaus-
paikoista kuin vapaiden autojen nopeuksia. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

100 120/100 

kaikki autotyypit kaikki vapaat kaikki vapaat 

keskinopeus tammikuu 97 98 102 102 

keskinopeus toukokuu 100 101 113 113 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus tammikuu 9 10 19 19 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus toukokuu 15 17 7 7 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 30 729  15 618  

mittauspisteiden määrä 4  4  

 

5.4 Muut kaksiajorataiset tiet 

Muilla kaksiajorataisilla teillä keskinopeus on 70–80 km/h nopeusrajoituksilla nopeus-
rajoituksen tuntumassa, muilla nopeusrajoituksilla alempi kuin nopeusrajoitus (taulukko 
20). Talvikaudella keskinopeus laskee 3– 4 km/h verrattuna kesäkauteen. Vapaiden au-
tojen keskinopeus oli 80 km/h nopeusrajoituksella 1 km/h korkeampi kuin kaikkien au-
tojen keskinopeus (taulukko 21).  
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Ylinopeutta ajaa 43–60 % autoista ja yli 10 km/h ylinopeutta 7–15 % autoista. Ylei-
simpiä ylinopeudet olivat nopeusrajoituksella 80 km/h. Nopeusrajoituksen 80 km/h teil-
lä yli 10 km/h ylinopeudet ovat kesällä 1,5-kertaisesti yleisempiä kuin talvella. 

Taulukko 20. Nopeudet LAM-pisteissä muilla kaksiajorataisilla teillä vuonna 2009. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

60 70 80 100 vaihtuva 

Kaikki autot      

keskinopeus km/h 64 69 81 96 84 

keskihajonta km/h 10 8 11 12 8 

ylinopeuden osuus, % 49 47 60 43  

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 9 7 15 10  

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 1 1 2 2  

kesäkauden (touko-syys) keskinopeus, km/h 65 71 83 98 85 

talvikauden (marraskuun puoliväli – helmikuun 
loppu) keskinopeus, km/h 62 67 79 94 81 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 29 029 24 988 51 988 21 448 14 424 

mittauspisteiden määrä 4 7 14 7 1 

Ajoneuvotyypit      

henkilö- ja pakettiautot keskinopeus 64 70 82 98 84 

kuorma-autot keskinopeus 61 67 78 84 82 

linja-autot keskinopeus 61 66 75 91 76 

Taulukko 21. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen nopeudet LAM-pisteissä muilla kak-
siajorataisilla teillä vuonna 2009. Kaikkien autojen nopeuksia on tarkasteltu samoista 
mittauspaikoista kuin vapaiden autojen nopeuksia. 

Nopeusrajoitus 80 km/h 
Kaikki autotyypit kaikki vapaat 

keskinopeus tammikuu 81 82 

keskinopeus toukokuu 83 84 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus tammikuu 11 14 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus toukokuu 17 20 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 28 931  

mittauspisteiden määrä 4  
 

5.5 Vilkkaat (kvl > 6000) päätiet asutuksen liepeillä 

Vilkkailla pääteillä asutuksen lähistöllä keskinopeus oli 80 km/h nopeusrajoituksella 
kesäkaudella 81 km/h ja talvikaudella 79 km/h. Teillä joilla oli kesäkaudella 100 km/h- 
ja talvella 80 km/h nopeusrajoitus, kesäkauden keskinopeus oli 92 km/h ja talvikauden 
83 km/h (taulukko 22). Muilla nopeusrajoituksilla mittauspisteitä oli vain 1–2, joten 
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tuloksien yleistettävyys kaikille saman nopeusrajoituksen teille on kyseenalaista. Va-
paiden autojen keskinopeus oli 1–2 km/h korkeampi kuin kaikkien autojen keskinopeus 
(taulukko 23).  

Vilkkailla pääteillä asutuksen lähellä ylinopeutta ajoi nopeusrajoituksella 80 km/h 
45 % autoista, nopeusrajoituksella 100/80 km/h 55 % autoista ja nopeusrajoituksella 
100 km/h 33 % autoista. Ympärivuotisten nopeusrajoitusten 80 km/h ja 100 km/h teillä 
yli 10 km/h ylinopeudet olivat kesällä kolme kertaa yleisempiä kuin talvella, kun taas 
100/80 km/h nopeusrajoituksella tällaiset ylinopeudet olivat talvella kuusi  kertaa ylei-
sempiä kuin kesällä. 

Taulukko 22. Nopeudet LAM-pisteissä vilkkailla (kvl>6000) pääteillä asutuksen liepeil-
lä (tie tilastotaajamassa tai ympärillä vähintään 30 asukasta / km2)  vuonna 2009. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

60 70 80 100/80 100 vaihtuva 

Kaikki autot       

keskinopeus km/h 64 65 80 89 95 81 

keskihajonta km/h 7 8 9 12 12 9 

ylinopeuden osuus, % 72 20 45 55 33 43 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 14 1 9 18 7 8 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 2 0 5 5 1 1 

kesäkauden (touko–syys) keskinopeus, 
km/h 64 66 81 92 97 82 

talvikauden (marraskuun puoliväli – 
helmikuun loppu) keskinopeus, km/h 64 64 79 83 91 80 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 18 120 11 829 11 263 8 054 11 033 11 059 

mittauspisteiden määrä 1 2 21 4 1 3 

Ajoneuvotyypit       

henkilö- ja pakettiautot keskinopeus 64 65 80 89 96 82 

kuorma-autot keskinopeus 65 64 80 84 83 78 

linja-autot keskinopeus 65 65 79 85 92 81 
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Taulukko 23. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen nopeudet LAM-pisteissä vilkkailla 
(kvl>6000) pääteillä asutuksen liepeillä (tie tilastotaajamassa tai ympärillä vähintään 
30 asukasta / km2)   vuonna 2009. Kaikkien autojen nopeuksia on tarkasteltu samoista 
mittauspaikoista kuin vapaiden autojen nopeuksia. 

Nopeusrajoitus (km/h) 

80 100/80 100 
Kaikki autotyypit kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat 

keskinopeus tammikuu 80 81 84 85 90 91 

keskinopeus toukokuu 82 83 93 95 95 97 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus tammikuu 2 3 19 24 3 3 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus toukokuu 6 8 3 5 8 9 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 9 888  8 588  9 351  

mittauspisteiden määrä 3  2  2  

 

5.6 Vilkkaat (kvl > 6 000) päätiet haja-asutusalueella 

Autojen keskinopeus oli haja-asutusalueen vilkkailla pääteillä 80 km/h nopeusrajoituk-
sen alueella nopeusrajoituksen tuntumassa ja 100 km/h nopeusrajoituksen alueella no-
peusrajoitusta alempi. Teillä, joilla oli ympäri vuoden 80 km/h nopeusrajoitus, kesäkau-
den keskinopeus (83 km/h) oli 3 km/h talvikauden keskinopeutta korkeampi. Ympäri-
vuotisen 100 km/h nopeusrajoituksen teillä ero talvi- ja kesäkauden keskinopeuksien 
välillä oli 6 km/h, ja nopeusrajoituksen 100/80 km/h teillä 9 km/h (taulukko 24). Vapai-
den autojen keskinopeus oli 1–2 km/h korkeampi kuin kaikkien autojen keskinopeus 
(taulukko 25). 

Ylinopeutta haja-asutusalueen vilkkailla pääteillä ajoi 48–55 % autoista, ja yli 10 
km/h ylinopeutta 10–22 % autoista. Ympärivuotisten nopeusrajoitusten 80 km/h ja 100 
km/h teillä yli 10 km/h ylinopeudet olivat kesällä kaksi kertaa yleisempiä kuin talvella, 
kun taas 100/80 km/h nopeusrajoituksella tällaiset ylinopeudet olivat talvella neljä  ker-
taa yleisempiä kuin kesällä. 
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Taulukko 24. Nopeudet LAM-pisteissä vilkkailla (kvl>6000) pääteillä haja-
asutusalueella (tien ympärillä  alle 30 asukasta / km2)   vuonna 2009. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

80 100/80 100 

Kaikki autot    

keskinopeus km/h 82 89 95 

keskihajonta km/h 9 11 12 

ylinopeuden osuus, % 55 48 54 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 10 19 22 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 2 3 9 

kesäkauden (touko–syys) keskinopeus, km/h 83 93 98 

talvikauden (marraskuun puoliväli – helmikuun 
loppu) keskinopeus, km/h 80 84 92 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 9 123 7 809 7 583 

mittauspisteiden määrä 6 20 5 

Ajoneuvotyypit    

henkilö- ja pakettiautot keskinopeus 82 89 97 

kuorma-autot keskinopeus 81 84 85 

linja-autot keskinopeus 82 87 92 

Taulukko 25. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen nopeudet LAM-pisteissä vilkkailla 
(kvl>6000) pääteillä haja-asutusalueella (tien ympärillä  alle 30 asukasta / km2)   
vuonna 2009. Kaikkien autojen nopeuksia on tarkasteltu samoista mittauspaikoista kuin 
vapaiden autojen nopeuksia. 

Nopeusrajoitus (km/h) 

80 100/80 100 
Kaikki autotyypit kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat 

keskinopeus tammikuu 81 82 84 85 93 94 

keskinopeus toukokuu 84 85 92 94 98 99 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, tammikuu 11 14 13 17 4 5 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, toukokuu 18 22 3 4 9 10 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 7 519  7 777  6 887  

mittauspisteiden määrä 4  4  3  
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5.7 Keskivilkkaat (kvl 1 500!6 000) päätiet asutuksen 
liepeillä 

Melko vilkkailla pääteillä tiheämmän asutuksen alueella keskinopeus oli 80 km/h no-
peusrajoituksella kesällä nopeusrajoitusta korkeampi ja talvella nopeusrajoituksen tun-
tumassa. Nopeusrajoituksen 100/80 km/h teillä talvikauden keskinopeus oli 84 km/h ja 
kesäkauden 93 km/h (taulukko 26). Nopeusrajoituksilta 60 km/h ja 100 km/h on tietoja 
vain yhdestä mittauspisteestä. Vapaiden autojen keskinopeus oli 0–1 km/h korkeampi 
kuin kaikkien autojen keskinopeus (taulukko 27). 

Ylinopeutta ajoi nopeusrajoituksen 80 km/h teillä keskimäärin 55 % autoista, ja ke-
säkaudella ylinopeudet olivat 1,7 kertaa talvea yleisempiä. Nopeusrajoituksen 100/80 
km/h teillä 60 % autoista ajoi ylinopeutta, ja talvella ylinopeudet olivat 4 kertaa ylei-
sempiä kuin kesällä.  

Taulukko 26. Nopeudet LAM-pisteissä keskivilkkailla (kvl 1500–6000) pääteillä asutuk-
sen liepeillä (tie tilastotaajamassa tai ympärillä vähintään 30 asukasta / km2) vuonna 
2009. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

60 80 100/80 100 

Kaikki autot     

keskinopeus km/h 72 82 90 96 

keskihajonta km/h 10 11 12 13 

ylinopeuden osuus, % 21 55 60 37 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 3 14 23 8 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 0 3 8 1 

kesäkauden (touko–syys) keskinopeus, km/h 74 83 93 98 

talvikauden (marraskuun puoliväli – helmikuun 
loppu) keskinopeus, km/h 70 79 84 93 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 4 452 3 536 3 873 1 832 

mittauspisteiden määrä 1 18 18 1 

Ajoneuvotyypit     

henkilö- ja pakettiautot keskinopeus 73 82 91 97 

kuorma-autot keskinopeus 70 80 84 86 

linja-autot keskinopeus 73 81 87 91 
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Taulukko 27. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen nopeudet LAM-pisteissä keskivilk-
kailla (kvl 1500–6000) pääteillä asutuksen liepeillä (tie tilastotaajamassa tai ympärillä 
vähintään 30 asukasta / km2) vuonna 2009. Kaikkien autojen nopeuksia on tarkasteltu 
samoista mittauspaikoista kuin vapaiden autojen nopeuksia. 

nopeusrajoitus 

80 100/80  

kaikki vapaat kaikki vapaat 

Kaikki autotyypit     

keskinopeus tammikuu 81 81 84 85 

keskinopeus toukokuu 84 85 93 94 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, tammikuu 13 15 18 21 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, toukokuu 22 24 4 5 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 3 400  3 745  

mittauspisteiden määrä 2  6  

Eri ajoneuvotyypit     

henkilö- ja pakettiautot, keskinopeus 83  90  

kuorma-autot, keskinopeus 81  83  

linja-autot, keskinopeus 83  85  

 

5.8 Keskivilkkaat (kvl 1 500!6 000) päätiet haja-
asutusalueella 

Keskinopeus haja-asutusalueiden melko vilkkailla pääteillä oli 80 km/h nopeusrajoituk-
sella 5 km/h nopeusrajoitusta korkeampi ja 100 km/h nopeusrajoituksella 5 km/h nope-
usrajoitusta matalampi (taulukko 28). Kesäkaudella keskinopeus oli 3–4 km/h talvea 
korkeampi. Nopeusrajoituksen 100/80 alueella keskinopeus oli kesäkaudella 95 km/h ja 
talvikaudella 85 km/h. Vapaiden autojen keskinopeus oli talvikaudella 1 km/h korke-
ampi kuin kaikkien autojen keskinopeus, kesäkaudella vapaiden autojen keskinopeus ei 
juurikaan poikennut kaikkien autojen keskinopeudesta (taulukko 29).  

Ylinopeutta ajoi nopeusrajoituksen 80 km/h teillä keskimäärin 65 % autoista, 100/80 
-nopeusrajoituksen teillä 60 % autoista, ja 100 km/h -nopeusrajoituksen teillä 36 % au-
toista. 100/80 km/h -nopeusrajoituksen teillä peräti 10 % autoista ylitti nopeusrajoituk-
sen enemmän kuin 20 km/h. Näin suurilla ylinopeuksilla ajettiin lähinnä talvikaudella, 
sillä 100/80 km/h nopeusrajoituksen teillä yli 10 km/h ylinopeudet olivat talvella neljä 
kertaa yleisempiä kuin kesällä. Ympärivuotisten nopeusrajoitusten 80 km/h ja 100 km/h 
teillä yli 10 km/h ylinopeudet olivat kesällä kaksi kertaa yleisempiä kuin talvella.  
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Taulukko 28. Nopeudet LAM-pisteissä keskivilkkailla (kvl 1500–6000) pääteillä haja-
asutusalueella (tien ympärillä  alle 30 asukasta / km2)   vuonna 2009. 

Nopeusrajoitus (km/h) 
 

80 100/80 100 

Kaikki autot    

keskinopeus km/h 85 91 95 

keskihajonta km/h 10 12 12 

ylinopeuden osuus, % 65 60 36 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 18 26 8 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 4 10 2 

kesäkauden (touko–syys) keskinopeus, km/h 86 95 97 

talvikauden (marraskuun puoliväli – helmikuun loppu) 
keskinopeus, km/h 83 85 93 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 3 883 3 479 2 703 

mittauspisteiden määrä 8 46 6 

Ajoneuvotyypit    

henkilö- ja pakettiautot, keskinopeus 85 92 97 

kuorma-autot, keskinopeus 81 84 86 

linja-autot, keskinopeus 84 89 94 

 

Taulukko 29. Kaikkien autojen ja vapaiden autojen nopeudet LAM-pisteissä keskivilk-
kailla (kvl 1500–6000) pääteillä haja-asutusalueella  vuonna 2009. Kaikkien autojen 
nopeuksia on tarkasteltu samoista mittauspaikoista kuin vapaiden autojen nopeuksia. 

Nopeusrajoitus (km/h) 

80 100/80 100 
Kaikki autotyypit kaikki vapaat kaikki vapaat kaikki vapaat 

keskinopeus tammikuu 83 84 85 86 95 96 

keskinopeus toukokuu 86 86 95 95 99 100 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, 
tammikuu 13 14 21 23 6 7 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, 
toukokuu 24 28 5 6 13 14 

keskimääräinen kvl 
mittauspisteissä 3 267  3 136  2 667  

mittauspisteiden määrä 4  5  2  
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5.9 Seututiet nopeusrajoituksella 80 km/h 

Seututeiden nopeusmittauspisteet sijaitsivat pääasiassa entisillä pääteillä, kuten seutu-
teillä nro 110, 130 ja 140. Tällaisten teiden ajonopeudet saattavat poiketa paljonkin 
mutkaisempien ja kapeampien seututeiden nopeuksista. 
Seututeillä 80 km/h -nopeusrajoituksen alueella keskinopeus oli keskivilkkailla teillä 
haja-asutuksen alueella 83 km/h, ja ylinopeudella ajoi 72 % autoista, yli 20 km/h ylino-
peuttakin 20 % autoista (taulukko 30). Keskivilkkailla teillä tiheämmän asutuksen alu-
eella keskinopeus oli 78 km/h, ja hiljaisemmilla teillä haja-asutuksen alueella 77 km/h, 
ja ylinopeutta ajoi 41–45 % autoista.

  

Taulukko 30. Nopeudet LAM-pisteissä seututeillä nopeusrajoituksella 80 km/h  vuonna 
2009. 

Keskivilkkaat tiet  (kvl 1500–6000) 

 asutuksen liepeillä 
(tilastotaajama tai 

vähintään 30 
asukasta / km2) 

haja-asutus ( alle 
30 asukasta / km2) 

Melko hiljaiset tiet 
(kvl 500–1500) 
haja-asutuksen 

alueella 

Kaikki autot    

keskinopeus km/h 78 83 77 

keskihajonta km/h 10 9 12 

ylinopeuden osuus, % 41 72 45 

yli 10 km/h ylinopeuden osuus, % 7 35 14 

yli 20 km/h ylinopeuden osuus, % 1 20 4 

kesäkauden (touko–syys) keskinopeus, 
km/h 78 84 78 

talvikauden (marraskuun puoliväli – 
helmikuun loppu) keskinopeus, km/h 76 81 75 

keskimääräinen kvl mittauspisteissä 2 736 3 834 992 

mittauspisteiden määrä 6 4 2 

Ajoneuvotyypit    

henkilö- ja pakettiautot, keskinopeus 78 83 78 

kuorma-autot, keskinopeus 77 79 73 

linja-autot, keskinopeus 77 83 79 

 



 
LINTU 2/2011! Maanteiden ja katujen nopeustiedot liikennekuolemien näkökulmasta 47 

 

6 Yhteenveto ja päätelmät 
Tutkimuksen tavoitteena oli koota olemassa olevat nopeustiedot mahdollisimman katta-
vasti siltä tie- ja katuverkolta, joka on liikennekuolemien kannalta kaikkein keskeisin. 
Aiemmassa  nopeuksien seurantaa käsitelleessä tutkimuksessa luotiin tällainen tie- ja 
katuverkon luokittelu (Rajamäki ym. 2010). Seurattavaksi ehdotetut katu- ja tieryhmät 
kattoivat 20 prosenttia katu- ja tieverkon pituudesta, mutta 60 prosenttia katu- ja maan-
tieverkon liikennekuolemista. Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, 
missä kohdissa katuverkkoa nopeuksia on tarkoituksenmukaista mitata ja myös kokeilla 
näiden nopeuksien mittaamista. 

Taajamien kuolonkolarit, joissa auto törmää jalankulkijaan tai pyöräilijään, keskitty-
vät pää- ja kokoojakatujen liittymiin, erityisesti liittymien suojateille. Auto ajaa näissä 
onnettomuuksissa tyypillisesti liittymän pääsuuntaa suoraan ja jalankulkija tai polku-
pyörä on ylittämässä tätä pääsuuntaa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin nopeusmittausten 
ja kirjallisuuskatsauksen avulla mahdollisuuksia mitata liittymissä pääsuuntaa suo-
raan ajavien autojen nopeuksia. Tässä työssä tehtyjen mittauksien tulokset viittaavat 
siihen, että perinteinen pistemäinen nopeusmittaus suojatien kohdalla soveltuu melko 
huonosti tilanteeseen, jossa halutaan mitata nimenomaan pääkatua suoraan ajavan lii-
kenteen keskinopeutta liittymän suojatien kohdalla. Vaikka kääntyvää liikennettä olisi 
vähän, kääntyvien nopeus on niin paljon suoraan ajavien nopeutta alempi, että se laskee 
havaittavaa keskinopeutta useita kilometrejä tunnissa. Toisaalta tässä tutkimuksessa 
noin 50 metriä ennen suojatietä mitatut ajonopeudet olivat likimain samansuuruisia kuin 
suojatien kohdalla pääkadun liittymässä suoraan ajavien nopeudet seitsemän vuoden 
takaisen taksien nopeusseurannan perusteella. Näyttää siltä, että vilkkailla pääkaduilla 
suoraan pääsuuntaan ajavien autojen nopeudet eivät alene suojateiden tai sivukatujen 
liittymien kohdalla, ellei ajosuunnalla ole muuta liikenne-estettä, kuten liikennevaloja, 
ruuhkaa tai kääntyviä autoja.  

Näiden tietojen perusteella ehdotetaan, että katujen pistemäiset nopeusmittaukset 
keskittyisivät nykyiseen tapaan katujen linjaosuuksille. Linjaosuudella mitatut nopeudet 
kuvaavat varsin hyvin myös liittymissä etuajo-oikeutettua suuntaa suoraan ajavien auto-
jen nopeuksia. Linjaosuuden nopeusmittaukset on myös teknisesti helpompi järjestää 
kuin nopeusmittaus, jossa mitataan liittymässä erikseen suoraan ajavien ja kääntyvien 
autojen nopeuksia. 

Edellä esitetyt päätelmät perustuvat varsin suppeaan tarkasteluun nopeuksien vaihte-
lusta katujen linjaosuuksilla ja liittymissä. Siksi ehdotetaan myös, että katuverkon no-
peuksista tehtäisiin kattavampi tutkimus, kun jonkin muun tutkimuksen yhteydessä ke-
rätään muutamaa taksia laajemmasta autojoukosta ajoneuvokohtaista nopeustietoa käyt-
täen gps-pohjaista järjestelmää. 

Mitään viranomaistahoa ei ole velvoitettu seuraamaan katuverkon nopeuskehitystä 
valtakunnallisesti, eikä myöskään kuntia omalla alueellaan. Seuranta olisi kuitenkin 
arvokasta liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelun ja kohdentamisen vuoksi. 
Helpoimmin järjestettävä, mutta samalla epätarkin seurannan vaihtoehto on tämän tut-
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kimuksen kaltainen eri tahojen nopeustietojen kokoaminen ja yhdistäminen. Luotetta-
vampi tapa tehdä seurantaa olisi valtakunnallisen viranomaisen, esimerkiksi Liikennevi-
raston, ostama säännöllisesti toistettava mittaus tietyissä vakiopaikoissa katuverkolla. 
Taajamamerkin alueen maanteiden nopeuksien seuranta tulee todennäköisesti lähivuo-
sina osaksi liikennelaskentaa, mutta maantiet ovat vain pieni osa taajamien väyläverkos-
ta. Liikenneturvallisuuden kannalta isojen kaupunkien pää- ja kokoojakatujen nopeus-
tiedot olisivat tärkeämpiä. Liikenneviraston liikennelaskentaa vastaava vuosittainen 
nopeus- ja liikennemäärätietojen keruu joistakin kymmenistä mittauspisteistä suurimpi-
en kaupunkien pääkatuverkolta olisi liikenneturvallisuustyön lisäksi hyödyksi myös 
katuverkon liikennesuoritteen seurannassa. Mittauspisteiden määrä ja sijainti riippuvat 
käytettävissä olevista resursseista. 

Kun taajamien tie- ja katuverkolta saadaan kattavampia nopeustietoja, on mahdollista 
tarkastella myös nopeuksien vaihtelua ajoneuvotyypeittäin, vuorokaudenajoittain ja 
viikonpäivittäin, sekä mittauspisteiden määrän asettamissa rajoissa ajonopeuden yhteyt-
tä väylän ominaisuuksiin kuten leveyteen, kadunvarsipysäköintiin, liikennemäärään ja 
valo-ohjaukseen. Väylän ominaisuuksiin liittyviä seikkoja olisi mahdollista tutkia myös 
gps-pohjaisen nopeusseurannan aineistosta. Tämän työn laadultaan vaihtelevasta ja osin 
hyvin lyhytkestoisiin mittauksiin perustuvasta katuverkon nopeusaineistosta tällaisia 
tarkasteluja ei ollut mielekästä tehdä.  

Taajamien nopeustietoja saatiin Helsingistä, Espoosta, Porista ja Kuopiosta sekä 
nopeusnäyttötaululla mitattuja nopeustietoja Kokkolasta. Nopeustietoja voidaan pitää 
koko pää- ja kokoojakatuverkon suhteen lähinnä suuntaa-antavina, sillä Helsingin no-
peustiedot olivat lähinnä erittäin vilkkailta pääkaduilta, joilla on runsaasti liikennevalo-
ja, linja-autoliikennettä, ja osin myös raitiovaunuja, ja muissa kaupungeissa tehdyt no-
peusmittaukset olivat lyhytkestoisia kesäajan mittauksia. 

Keskinopeus oli keskustojen ja kerrostaloalueiden pää- ja kokoojakaduilla 30 km/h 
nopeusrajoituksella 31 km/h, 40 km/h nopeusrajoituksella 39 km/h, ja 50 km/h nopeus-
rajoituksella 46 km/h.  

Muilla alueilla keskinopeudet olivat 30 km/h nopeusrajoituksella 34 km/h, 40 km/h 
nopeusrajoituksella 41 km/h, 50 km/h nopeusrajoituksella 51 km/h ja 60 km/h nopeus-
rajoituksella 58 km/h.  

Ylinopeutta ajoi vähimmillään 25 % autoista (keskustat ja kerrostaloalueet 50 km/h 
nopeusrajoituksella), enimmillään jopa 69 % autoista (muut alueet 30 km/h nopeusrajoi-
tuksella). Yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 3–17 % autoista. Ylinopeudet olivat taajamien 
muilla alueilla yleisempiä kuin keskustoissa ja kerrostaloalueilla, ja alemmilla nopeus-
rajoituksilla yleisempiä kuin korkeammilla nopeusrajoituksilla. 

Pienistä ja keskisuurista kaupungeista saatiin taajamien nopeustietoja ainoastaan 
Kokkolasta. Kokkolassa nopeusnäyttötaululla mitatut nopeudet olivat kuitenkin hyvin 
lähellä suurten kaupunkien katuverkolla mitattuja nopeuksia. Tämän jokseenkin pienen 
näytteen perusteella vaikuttaa, että tässä työssä koottuja nopeustietoja voi pitää suuntaa-
antavina myös keskisuurissa kaupungeissa.  

Vapaiden autojen (aikaväli edellä ajavaan yli 5 sekuntia) nopeustietoja saatiin taaja-
mista vain 19 mittauspisteestä. Näissä mittauspisteissä vapaiden autojen keskinopeus ei 
juurikaan poikennut kaikkien autojen keskinopeudesta. 
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Taajamamerkin ulkopuolisilta maanteiltä kattavia nopeustietoja saatiin tässä työs-
sä vain pääteiltä. Seutu- ja yhdysteiltä tietoja saatiin 14 LAM-pisteestä, jotka lähes 
kaikki olivat vilkkailla, geometrialtaan likimain pääteitä vastaavilla seututeillä. Siten 
koottuja seututeiden tietoja ei voi yleistää koko seutu- ja yhdysteiden verkolle. 

Taajamamerkin ulkopuolisilla pääteillä, joilla on sama nopeusrajoitus, keskinopeudet 
ovat varsin lähellä toisiaan riippumatta tietyypistä. Suurimmillaan ero saman vuoden-
ajan keskinopeuksissa eri tietyyppien välillä samalla nopeusrajoitusarvolla oli 8 km/h. 
Keskinopeus oli vilkkaammilla teillä ja tiheämmän asutuksen alueella yleensä alempi 
kuin hiljaisemmilla teillä ja harvemman asutuksen alueella. Päätiellä tienvarsiasutuksen 
alueella keskinopeus oli noin 1–3 km/h alempi kuin yhtä vilkkaalla saman nopeusrajoi-
tuksen tiellä harvan asutuksen alueella. 

Nopeusrajoituksella 80 km/h keskinopeus oli yleisimmin hieman nopeusrajoitusta 
korkeampi, nopeusrajoituksella 100 km/h taas nopeusrajoitusta alempi. Vapaiden auto-
jen keskinopeus oli lähes kaikilla tietyypeillä ja nopeusrajoituksilla 1–2 km/h kaikkien 
autojen keskinopeutta korkeampi.  

Ylinopeutta ajoi keskimäärin 52 % autoista (taulukko 21), yli 10 km/h ylinopeutta 
17 % autoista, ja yli 20 km/h ylinopeutta 6 % autoista. Ylinopeutta ajavien autojen 
osuus oli pienin pääteillä ympärivuotisen 100 km/h nopeusrajoituksen alueella, 36 %. 
Ylinopeudet olivat yleisimpiä teillä, joilla oli ympäri vuoden tai talvikaudella 80 km/h 
nopeusrajoitus. 

Keskinopeudet olivat pääteillä automaattisen nopeusvalvonnan alueella ja ulkopuo-
lella  varsin lähellä toisiaan, suurimmillaan ero kesäkauden keskinopeuksissa oli 2 km/h 
ja talvikauden keskinopeuksissa 3 km/h. Keskinopeus laski poliisin syksyllä 2009 te-
kemän nopeusvalvonnan puuttumiskynnyksen yhtenäistämisen myötä 0,5–0,7 km/h ja 
yli 10 km/h ylinopeudet vähenivät 13–20 %. Ylinopeudet vähenivät sekä automaattisen 
nopeusvalvonnan alueella että sen ulkopuolella. 

Tulosten perusteella tarve vapaiden autojen nopeuksien vuosittaiseen tilastointiin 
esimerkiksi pääteiden nopeuksia käsittelevän tilastokirjan yhteydessä näyttää vähäiseltä. 
Vapaiden autojen keskinopeus poikkeaa vain vähän kaikkien autojen keskinopeudesta, 
ja ero on kaikilla tietyypeillä jotakuinkin yhtä suuri, joten sen seuraaminen ei tuo juuri-
kaan lisätietoa käytetyistä ajonopeuksista. Yksittäisissä esimerkiksi nopeusvalvontaa 
käsittelevissä tutkimuksissa vapaiden ajoneuvojen nopeus on kuitenkin hyvin tarpeelli-
nen tieto, ja siksi olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa Liikenneviraston extranetin 
kautta saatavissa nopeustiedoissa olisi mahdollista tarkastella erikseen myös vapaiden 
autojen nopeuksia. 

 Alemman maantieverkon nopeustiedot tulevat todennäköisesti lähivuosina täyden-
tymään, kun Liikenneviraston tilaamien liikennelaskentojen yhteydessä aletaan koota 
myös nopeustietoja. Jos nämä koottavat nopeustiedot raportoidaan Liikenneviraston 
nopeuksia koskevassa tilastojulkaisussa, antaa se hyvät mahdollisuudet nopeuskehityk-
sen vuosittaiseen seurantaan liikennekuolemien kannalta keskeisimmillä seutu- ja yh-
dysteillä. 

Ylinopeuksien yleisyyden perusteella automaattista nopeusvalvontaa tulisi jatkos-
sakin kohdentaa nopeusrajoituksen 100/80 km/h pääteille, ja tehostaa valvontaa eritoten 
talviaikaan, jolloin noin 20 % näillä teillä ajavista autoista ylittää nopeusrajoituksen 
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enemmän kuin 10 km/h. Myös moottoriteillä, joilla on 100 km/h talvirajoitus, noin 20 
% autoista ajaa yli 10 km/h tätä talvirajoitusta kovempaa. Taajamien pää- ja kokoojaka-
duilla 30–40 km/h nopeusrajoituksia rikotaan myös yleisesti; eritoten aivan tiiveimmän 
asutuksen ulkopuolella lähes 20 % autoista ajaa yli 10 km/h ylinopeutta. 

Ylinopeuksien osuutta voidaan käyttää liikenneturvallisuustyön osatavoitteena tai 
seurattavana indikaattorina vain niissä tapauksissa, joissa vertailukelpoisia nopeustietoja 
saadaan samoista mittauspaikoista useiden vuosienkin päästä. Tällaisia tietoja saadaan 
vain päätieverkolta, ja näiltä runsaimmin nopeusrajoitusten 80 km/h, 100/80 km/h ja 
120/100 km/h alueelta. Nopeuksia koskeva tavoite voisi olla esimerkiksi jokin seuraa-
vista: 
– Pääteillä, joilla on kesällä 100 km/h ja talvella 80 km/h nopeusrajoitus, enintään 30 

% autoista ajaa ylinopeutta (nykyinen osuus 57 %, kun tarkastellaan koko vuotta). 
– Pääteillä, joilla on 80 km/h nopeusrajoitus, enintään 25 % autoista ajaa ylinopeutta 

(nykyinen osuus 53 %). 
– Moottoriteillä, joilla on kesällä 120 km/h ja talvella 100 km/h nopeusrajoitus, enin-

tään 20 % autoista ajaa ylinopeutta (nykyinen osuus 40 %). 
Tavoite voisi olla myös vähentää suuria, yli 10 km/h tai yli 20 km/h ylinopeuksia.  

Tie- ja katuverkolla havaittuja ajonopeuksia ja kuolonkolareissa käytettyjä ajono-
peuksia  ei voitu tässä työssä vertailla luotettavasti, ainoastaan suuntaa-antavasti, koska 
tietojen rajaukset eivät vastanneet toisiaan. Yksiajorataisten pääteiden kuolonkolarien 
nopeuksia on viime aikoina tarkasteltu ainoastaan ns. tavallisen liikenteen onnetto-
muuksien osalta, ilman niitä onnettomuuksia joissa on suurta riskinottoa. Katuverkon 
kuolonkolareista oli olemassa nopeustiedot, mutta näissä olivat mukana myös risteyk-
sessä kääntyvien autojen nopeudet, kun taas katuverkon nopeusmittausten tulokset ku-
vaavat lähinnä suoraan pääsuuntaa ajavan liikenteen nopeuksia. Seutu- ja yhdysteiden 
nopeustieto ei ollut kattavaa, vaikka kuolonkolarien ajonopeustiedot olisivatkin olleet 
käytettävissä. Näin ollen tällainen nopeusvertailu jää tulevissa tutkimuksissa tehtäväksi.  

Työssä käytettyä katu- ja tieverkon luokittelua kannattaa hyödyntää verrattaessa käy-
tettyjä nopeusrajoituksia nopeusrajoitusten suunnittelua koskeviin ohjeistuksiin ja poh-
dittaessa esimerkiksi ajonopeuksiin vaikuttavien toimenpiteiden tarvetta. 
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Liite 1. Esiselvityksessä muodostettu tie- ja katu-
verkon luokittelu 
Seuraavassa on esitetty taulukkona ja kahtena kuvana tie- ja katuverkon luokitus, joka 
muodostettiin tutkimuksessa ”Ajonopeuksien seuranta liikenneturvallisuustyössä. Nyky-
tilanne ja kehittämismahdollisuudet”. Kuvissa on korostettu sinisellä ne tie- ja katuluo-
kat, jotka on arvioitu keskeisiksi liikennekuolemien näkökulmasta. 

Taulukko 31. Tie- ja katuverkon luokitus nopeusseurantaa varten. 

 

Tie- tai katuluokka Sanallinen kuvaus pituus  
km 

liikenne-
kuolemia 

/vuosi 

liikenne-
kuolemien 

tiheys 
kuoll. 

/100km 

nopeustie-
tojen ke-
ruun kan-
nalta kes-

keinen 

T) taajamamerkin alue      
T1) vähintään 70 000 asukkaan 
kaupungit (Helsinki, Espoo, Tampe-
re, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, 
Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joen-
suu, Lappeenranta) 

 

    

keskusta ja kerrostaloalueet      

T1A) pää- ja kokoojakadut 
ja –tiet 

isojen kaupunkien keskus-
tojen ja kerrostaloalueiden 
pää- ja kokoojakadut1) 

950 13 1,4 x 

T1B) liityntäkadut ja -tiet  3100 3 0,1  
muut alueet      

T1C) pää- ja kokoojakadut 
ja –tiet 

isojen kaupunkien pienta-
lo- ja teollisuusalueiden 
pää- ja kokoojakadut1) 

950 12 1,3 x 

T1D) liityntäkadut ja -tiet  1250 4 0,3  
T2) vähintään 5000 asukkaan 
tilastolliset taajamat 

     

keskusta ja kerrostaloalueet      

T2A) pää- ja kokoojakadut 
ja –tiet  

pienten ja keskikokoisten 
kaupunkien keskustojen ja 
kerrostaloalueiden pää- ja 
kokoojakadut1) 

1050 12 1,1 x 

T2B) liityntäkadut ja -tiet  4800 4 0,1  
muut alueet      

T2C) pää- ja kokoojakadut 
ja –tiet 

pienten ja keskikokoisten 
kaupunkien pientalo- ja 
teollisuusalueiden pää- ja 
kokoojakadut1) 

1650 14 0,8 x 

T 2D) liityntäkadut ja -tiet  3100 9 0,3  
T3) alle 5000 asukkaan tilastolliset 
taajamat 

 5200 15 0,3  

      
M) maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 

     

M1) moottoritiet moottoritiet 740 15 2,0 x 

M2) muut 2-ajorataiset tiet 2-ajorataiset tiet jotka 
eivät ole moottoriteitä 350 7 2,0 x 

M3) 1 ajor moottoriliikennetiet  100 4 4,0  
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Tie- tai katuluokka Sanallinen kuvaus pituus  
km 

liikenne-
kuolemia 

/vuosi 

liikenne-
kuolemien 

tiheys 
kuoll. 

/100km 

nopeustie-
tojen ke-
ruun kan-
nalta kes-

keinen 

M4) yksiajorataiset päätiet      
kvl yli 6000      

M4 A) tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2 

vilkkaat päätiet asutuksen 
liepeillä 770 23 3,0 x 

M4 B) alle 30 as/km2 vilkkaat päätiet haja-
asutusalueella 840 20 2,2 x 

kvl 1500-6000      
M4 C) tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2 

keskivilkkaat päätiet 
asutuksen liepeillä 1770 23 1,3 x 

M4 D)alle 30 as/km2 keskivilkkaat päätiet haja-
asutusalueella 4500 49 1,1 x 

kvl alle 1500      
M4 E)tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2 

hiljaiset päätiet asutuksen 
liepeillä 390 3 0,8  

M4 F) alle 30 as/km2 hiljaiset päätiet haja-
asutusalueella 3800 9 0,2  

      
M5) yksiajorataiset päällystetyt 
seutu- ja yhdystiet 

     

kvl yli 6000      
M5 A) tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2  

 
220 3 1,4  

M5 B) alle 30 as/km2  210 1 0,5  
kvl 1500–6000      

M5 C) tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2 

keskivilkkaat seutu- ja 
yhdystiet asutuksen 
liepeillä 

2220 16 0,7 x 

M5 D)alle 30 as/km2 
keskivilkkaat seutu- ja 
yhdystiet haja-
asutusalueella 

1230 10 0,5 x 

kvl 500– 1500      

M5 E) tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2 

melko hiljaiset seutu- ja 
yhdystiet asutuksen lie-
peillä 

5410 11 0,2  

M5 F) alle 30 as/km2 
melko hiljaiset seutu- ja 
yhdystiet haja-
asutusalueella 

5200 23 0,4 x 

kvl alle 500      

M5 G) tilastotaajama tai 
vähintään 30 as/km2 

hyvin hiljaiset seutu- ja 
yhdystiet asutuksen lie-
peillä 

7440 
 6 0,1  

M5 H) alle 30 as/km2 
hyvin hiljaiset seutu- ja 
yhdystiet haja-
asutusalueella 

13840 17 0,1  

      
M6) sorapintaiset maantiet soratiet 26870 9 0,0  
      
YI) yksityistiet taajamamerkin 
ulkopuolella 

 ~280 000 8 0,0  

1) Nämä kuvaillaan tässä kaduiksi, vaikka voivat hallinnollisesti olla myös maanteitä. 
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Liite 2. Nopeushavainnot taajamamerkin  
alueella mittauspisteittäin 
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Liite 3. Nopeustietoja yksittäisistä LAM-pisteistä 
taajamamerkin ulkopuolella vuodelta 2009 
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Liite 4. Vapaiden ajoneuvojen nopeudet verrat-
tuna kaikkien ajoneuvojen nopeuksiin yksittäisis-
sä LAM-pisteissä tammi- ja toukokuussa 2009 
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