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Esipuhe 
Suomessa on nykyisin ajonopeuksien kameravalvonta noin 3 000 kilometrillä 
maanteitä. Perinteisesti kamera kuvaa autot, jotka ajavat kamerapylvään kohdalla 
ylinopeutta. Tämän valvontatavan on todettu vähentävän tehokkaasti ylinopeuksia 
mutta johtavan osittain myös ”kenguruefektiin”: ajonopeus on kamerapylväiden 
kohdalla alempi kuin pylväiden välisellä tieosuudella. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamises-
ta (2006) esitettiin yhtenä nopeuksien hallinnan keinona matkanopeuteen perustu-
van nopeusvalvonnan kokeilua, koska ulkomailla on saatu matkanopeusvalvon-
nasta hyviä kokemuksia. Matkanopeuteen perustuvalla nopeusvalvonnalla tarkoi-
tetaan valvontamenetelmää, jossa ajoneuvo tunnistetaan valvontapisteissä A ja B, 
ja lasketaan näiden pisteiden välinen matkanopeus.  

Lintu-ohjelmassa tehtiin vuonna 2008 esiselvitys matka-nopeusvalvonnasta. 
Tässä esiselvityksessä koottiin ulkomaiset kokemukset ja tutkimustulokset matka-
nopeusvalvonnan vaikutuksista, pohdittiin valvonnan teknistä toteutusta ja valit-
tiin koekohde.  

Suomen ensimmäinen matkanopeusvalvontakokeilu toteutettiin elo–
syyskuussa 2010. Tässä tutkimusraportissa julkaistaan valvontakokeilun tulosten 
ohella keskeisimmät tulokset vuoden 2008 esiselvityksestä.  

Tutkimusta on valvonut johtoryhmä, johon ovat kuuluneet neuvotteleva virka-
mies Leif Beilinson liikenne- ja viestintäministeriöstä, liikenneturvallisuuspääl-
likkö Auli Forsberg liikennevirastosta, yksikönpäällikkö Jukka Harjula liikenteen 
turvallisuusvirastosta, ylikomisario Heikki Ihalainen poliisihallituksesta ja tekni-
nen asiantuntija Tuula Lahtinen poliisin tekniikkakeskuksesta. 

Tutkimuksen projektipäällikkönä toimi tutkija Riikka Rajamäki VTT:ltä. Työ-
hön osallistuivat myös erikoistutkija Veli-Pekka Kallberg, tutkimusinsinööri Mik-
ko Kallio, tutkimusharjoittelija Salla Salenius, vastaava tutkimusavustaja Arja 
Wuolijoki, sekä haastatteluihin muutakin VTT:n henkilökuntaa.  

Ylikonstaapeli Tapio Salo Lahden liikenneturvallisuuskeskuksesta vastasi mat-
kanopeusvalvontalaitteiston käytöstä kokeilukohteessa ja kokosi tiedot poliisin 
työmääristä ja määrätyistä sanktioista. 
 
Helsingissä, 10.12.2010 
 
Leif Beilinson 
neuvotteleva virkamies 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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1 Tutkimuksen tausta  
Ajonopeuksilla on huomattava vaikutus liikenneturvallisuuteen, koska korkeam-
milla nopeuksilla onnettomuudet lisääntyvät ja onnettomuuksien seuraamukset 
ovat vakavampia. 

Automaattinen pistekohtainen nopeusvalvonta parantaa liikenneturvallisuutta 
vähentämällä tehokkaasti ylinopeudella ajamista. Suurten yli 20 km/h ylinopeuk-
sien on tähän mennessä tehdyissä suomalaistutkimuksissa havaittu vähentyneen 
30–50 %, kamerapylväiden kohdalla jopa enemmänkin. Myös 11–20 km/h ylino-
peudet ovat vähentyneet huomattavasti. Liikennevirran keskinopeus on laskenut 
automaattivalvonnan käyttöönoton myötä 0,5–5 km/h paikasta, nopeusrajoitukses-
ta ja vuodenajasta riippuen. Tyypillisimmin keskinopeus on kesäaikaan kameroi-
den välisellä tiellä laskenut 2 km/h ja kameroiden kohdalla 4 km/h (Räsänen ym. 
2004, Rajamäki & Beilinson 2005, Airaksinen ym. 2008). Vuonna 2007 kantatiel-
lä 51 toteutetussa tehovalvonnassa, jossa puuttumiskynnys oli tavanomaista alhai-
sempi, keskinopeus laski aiemmin kameravalvotulla tiellä noin 3 km/h ja ylinope-
uksien osuus puolittui (Malmivuo & Rajamäki 2008). 

Kantatien 51 tehovalvontakokeilussa havaittiin, että yksi kameratunti vaati 
noin 2,5 henkilötyötuntia työaikaa, joka tekee noin 13 minuuttia työaikaa ylino-
peushavaintoa kohti. 

Automaattista yksittäisiin kameroihin perustuvaa nopeusvalvontaa on Suomes-
sa viime vuosina laajennettu merkittävästi. Tällä hetkellä kameravalvottuja maan-
tiekilometrejä on noin 3000, ja lisäksi poliisin käytössä on siirrettäviä laitteistoja.  

Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemässä tieliikenteen turvallisuutta koskevassa 
periaatepäätöksessä esitetään yhtenä nopeuksien hallinnan keinona matkanopeu-
teen perustuvaa nopeusvalvontakokeilua. Matkanopeuteen perustuvalla automaat-
tisella nopeusvalvonnalla tarkoitetaan valvontamenetelmää, jossa ajoneuvo tun-
nistetaan valvontapisteissä A ja B, joiden välinen matkanopeus lasketaan. Jos pis-
teiden välinen matkanopeus on edellyttänyt ylinopeuden ajamista, ajoneuvon kuva 
ja tiedot kellonajasta ja nopeudesta tallennetaan. Suomessa ei ennen tässä rapor-
tissa käsiteltävää kokeilua ole käytetty matkanopeuteen perustuvaa automaattista 
nopeusvalvontaa. 

Matkanopeuteen perustuvan valvonnan etuna verrattuna perinteiseen pistemäi-
seen kameravalvontaan uskotaan olevan, että sillä voidaan rauhoittaa liikennettä 
pidemmällä tiejaksolla: jarruttelut kameratolppien kohdalla ja kiihdytykset niiden 
jälkeen vähenevät. 

Sisäasiainministeriö pyysi huhtikuussa 2008 tietosuojavaltuutetulta lausunnon 
ajoneuvojen keskinopeuksien mittaamisesta. Tietosuojavaltuutettu antoi 21.5.2008 
seuraavan lausunnon:  

”Selvityksestä päätellen kyseessä on jo nykyisin lain säädöksin oikeutettu val-
vonta, joka nyt tulisi toteutetuksi uudella tavalla. Kansainvälinen vertailu osoittaa 
liikenneturvallisuuden lisääntyneen nyt kokeiltavaksi aiotulla menetelmällä. Ker-
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rotte, että vain ylinopeutta toisessa mittauspisteessä kulkeneen ajoneuvon tunnus-
kilpi ja kuljettajan kuva tallennetaan poliisiasiain tietojärjestelmään. Muu kerty-
nyt tarpeettomaksi osoittautuva tieto hävitetään välittömästi. 

Tärkeintä tässä yhteydessä on, että tallennettava kuva on sellainen, että sen 
perusteella voidaan toimenpiteet kohdistaa oikeaan henkilöön silloinkin, kun kul-
jettajana on sellainen henkilö, joka ei ole merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ko. 
ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi.” 

Yksityisyyttä suojaava lainsäädäntö ei siis Suomessa estä matkanopeuksien 
valvontaa, mutta on oleellista, että vain ylinopeutta ajaneiden kuvat säästetään, ja 
että kuvat ovat kyllin hyvälaatuisia kuljettajien tunnistamiseen. 
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2 Tutkimuksen tavoite  
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kerätä uusin tieto matkanopeusvalvonnasta, 
sen yleisyydestä, menetelmistä ja vaikutuksista eri maissa, osallistua kotimaisen 
matkanopeusvalvontakokeilun valmisteluun, selvittää matkanopeusvalvontakokei-
lun vaikutukset ajokäyttäytymiseen, erityisesti ajonopeuksiin, sekä kartoittaa au-
tonkuljettajien mielipiteitä matkanopeusvalvonnasta.  
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3 Tutkimusmenetelmä 
3.1 Koepaikka ja tiedottaminen 
Matkanopeusvalvontakokeilun koekohde valittiin yhteistyössä tutkimuksen 
ohjausryhmän ja Tiehallinnon, nykyisten Liikenneviraston, ja tiepiirien, nykyisten 
ELY-keskusten kanssa. Koekohteeksi pyrittiin löytämään vilkas yksiajoratainen 
tieosuus Etelä-Suomesta, mielellään läheltä Kouvolaa ja poliisin tekniikkakeskus-
ta sekä Lahtea ja siellä olevaa poliisin liikenneturvallisuuskeskusta. Tieosuudella 
ei saanut olla ennestään nopeuksien kameravalvontaa, jotta havaittava matkano-
peusvalvonnan vaikutus olisi vertailukelpoinen aiempien pistemäistä kameraval-
vontaa koskevien tutkimustulosten kanssa. Lisäksi koekohteeksi haluttiin tie-
osuus, jossa nopeusrajoitus on koko matkalla sama, jolloin nopeusvalvonnan 
puuttumiskynnys ja sakon suuruus voidaan määrittää samoin kuin muussakin po-
liisin nopeusvalvonnassa. 

Kokeilupaikaksi valittiin noin 6 km pituinen tiejakso valtatiellä 5 Heinolassa, 
Lusista Mikkeliin päin moottoritieosuuden ja olemassa olevan perinteisen kame-
ravalvontajakson välissä (kuva 1). Tieosuuden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
on noin 8 000 autoa ja nopeusrajoitus kesäaikaan 100 km/h ja talvella 80 km/h. 
Koeosuudella on yksi ohituskaista kumpaankin ajosuuntaan.  

Kokeilupaikkaan asennettiin touko-kesäkuussa 2010 samanlaiset kamerapyl-
väät ja samanlainen kameravalvonnasta kertova liikennemerkki kuin poliisin pe-
rinteisessä kameravalvonnassa (kuva 2). Vain Heinolasta Mikkeliin päin menevän 
liikenteen matkanopeutta valvottiin. Valvontalaitteistoa testattiin heinä–elokuussa. 
Viiden viikon pituinen valvontakokeilu toteutettiin 23.8.2010–26.9.2010. 

Valvontakokeilu oli esillä tiedotusvälineissä jo heinäkuussa, jolloin muun mu-
assa televisiokanava MTV3 kertoi, että Etelä-Suomen alueella 6 km tieosuudella 
kokeillaan elo–syykuussa keskinopeusvalvontaa. Valvontakokeilun alkamista 
edeltävänä perjantaina (20.8.2010) valvontakokeilusta pidettiin tiedotustilaisuus ja 
julkaistiin tiedote (liite 1), jossa valvontakokeilun sijainti kerrottiin. Asia oli laa-
jasti esillä televisiossa, radiossa ja sanomalehdissä. Valvontakokeilun kuluessa 
siitä oli yksittäisiä uutisia lähinnä paikallislehdissä. 
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Kuva 1. Koepaikka ja mittausjärjestelyt. 

 
Kuva 2. Poliisin matkanopeusvalvonnan ensimmäinen kamerapylväs ja VTT:n matkano-
peuskamera seuraavassa valaisinpylväässä.  
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3.2 Mittaukset kokeilupaikassa 

Pistenopeus- ja aikavälimittaukset 

Pistenopeuksia ja ajoneuvojen aikavälejä mitattiin DSL-mittalaitteella, joka rekis-
teröi kaikkien autojen nopeuden ja ajoneuvotyypin ajosuunnittain. Kokeilujakson 
keskivaiheille upotettiin asvalttiin mittaussilmukat mittalaitetta varten syksyllä 
2008. Mittaukset tehtiin taulukossa 1 esitettyinä aikoina. Havaintoaineistosta pois-
tettiin alle 20 km/h nopeushavainnot todennäköisinä havaintovirheinä. Tämä 20 
km/h raja-arvo perustuu Liikenneviraston vastaavien nopeusmittausten vakiintu-
neeseen käytäntöön. Taulukossa 1 esitettyjen mittausten lisäksi vuonna 2008 mi-
tattiin nopeuksia talvinopeusrajoituksen aikana, mutta niitä tuloksia ei käytetty 
tässä raportissa.  

Taulukko 1. Pistenopeuksien ja aikavälien mittausajankohdat ja havaintomäärät sekä 
niistä laskettu keskimääräinen vuorokausiliikenne. 

 Tunniste 
tutkimusraportissa Ajankohta Havaintoja 

kpl KVL 
Raskaan 
liikenteen 

osuus 

kevät-09 28.4.2009 klo 10  
– 4.5.2009 klo 18 53 213 8 402 7 % 

Ennen-jakso 

kevät-10 21.4.2010 klo 7.10  
– 28.4.2010 klo 14.07 50 688 6 912 11 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 

24.8.2010 klo 18.50  
– 2.9.2010 klo 18.40 75 472 8 160 10 % 

Jälkeen-jakso 
neljäs 
valvontaviikko 

13.9.2010 klo 8.30  
– 20.9.2010 klo 13.00* 59 042 8 144 10 % 

*pois lukien 15.9 klo 10–12, jolloin haastateltiin kuljettajia koekohteessa 

Pistenopeusmittausten tuloksia analysoitaessa keskeisimmäksi asiaksi katsottiin 
kevään 2010 ja neljännen valvontaviikon tulosten vertailu. Neljännellä valvonta-
viikolla autojen nopeudet oletettavasti ovat lähempänä pysyvästi käytössä olevan 
matkanopeusvalvonnan tilannetta kuin heti valvonnan alettua, ja kevään 2010 tu-
losten voi liikennemäärien eroista huolimatta olettaa kuvaavan paremmin tilannet-
ta ilman matkanopeusvalvontaa kuin vuotta vanhempien mittaustulosten.  

Ennen-tilanteen pistenopeus- ja aikavälimittaukset tehtiin siis keväällä, jälkeen-
tilanteen taas syksyllä. Vuodenajasta johtuvan nopeusvaihtelun osuuden arvioimi-
seksi havaintoja verrattiin Liikenneviraston LAM-pisteiden 1021 (valtatie 3, Ja-
lasjärvi Koskue), 1049 (valtatie 19 Lapua) ja 622 (valtatie 13 Kangasniemi) tie-
toihin huhti–syyskuulta vuosina 2009 ja 2010. Vertailupisteet 1021 ja 1049 valit-
tiin, koska ne olivat jotakuinkin vilkkailla yksiajorataisilla pääteillä automaattisen 
nopeusvalvonnan ulkopuolella, ja niissä oli kesäaikaan nopeusrajoitus 100 km/h ja 
talviaikaan 80 km/h kuten tutkimuskohteessakin. Mittauspiste 622 oli muuten sa-
manlainen, mutta liikennettä oli vähemmän, KVL noin 2000 autoa. Tämä valittiin 
vertailupisteeksi, koska se sijaitsi samalla suunnalla Suomessa kuin tutkimuskoh-
de, kun taas kaksi muuta vertailupistettä olivat Länsi-Suomessa.  
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Matkanopeus- ja ohitusmittaukset 

Matkanopeuksia ja ohitusmääriä mitattiin 5,7 kilometrin pituisella tieosuudella 
(kuva 1) poliisin matkanopeusvalvonnan alueella samaan ajosuuntaan kuin polii-
sin matkanopeusvalvonta. Mittaukset tehtiin kameralaitteistolla (kuva 2), joka 
tunnistaa autojen rekisterinumerot ja tallentaa autojen ohitusajankohdat. Matka-
nopeus laskettiin kuljetun matkan ja siihen käytetyn ajan osamääränä. Ohitusmää-
rä laskettiin vertaamalla autojen järjestystä ensimmäisen ja toisen kameran koh-
dalla. On syytä huomata, että tällainen ohitusmäärien laskentatapa ei havaitse sel-
laisia ohituksia, joissa auto A ohittaa auton B, ja sitten auto B taas auton A.  

Matkanopeusaineistosta poistettiin ajoneuvot, joiden matkanopeus oli alle 60 
km/h, koska nämä olivat todennäköisesti poikenneet matkalla jossain. Raja-arvon 
valinta perustui siihen, että nämä havainnot poikkesivat selvästi liikennevirran 
keskinopeudesta, ja ohitusmäärien uskottavan tarkastelun vuoksi hitaiden ajoneu-
vojen karsinta aineistosta oli tarpeen. 

Matkanopeus- ja ohitusmittauksien ajankohdat ja havaintomäärät on esitetty tau-
lukossa 2. 

Taulukko 2. Ajoneuvojen lukumäärät matkanopeus- ja ohitusaineistossa. 

Tunniste 
tutkimusraportissa Ajankohta ja kesto Kaikki 

havainnot 

Havaintomäärä, kun 
poistettu alle 60 km/h 

havainnot 

kevät-09 28.4 ja 4.5 2009  (11 h) 1 731 1 719 

kevät-10 21.4.2010  (12 h) 1 766 1 756 

toinen valvontaviikko 2.9.2010 (10 h) 2 127 2 110 

neljäs valvontaviikko 13.9.2010 (10 h) 1 448 1 442 

 

Neljännen valvontaviikon ohitus- ja matkanopeusmittauksen aikana kohdalle osui 
kaksi heikkoa sadekuuroa, joten tienpinta oli kostea osan ajasta. Muilla mittaus-
kerroilla oli kuiva keli. Siksi neljännen valvontaviikon mittaustuloksista esitetään 
erikseen myös kuivan kelin havainnot. Kuivan kelin matkanopeushavaintoja oli 
1 135 kpl. 

Matkanopeusvalvonnan koepaikka kuuluu Liikenneviraston matkanopeuksien 
seurantajärjestelmän piiriin, 14,8 km pituiseen seurantalinkkiin, joka alkaa Lusista 
nelostieltä ja päättyy Paasoon valvontajakson Mikkelin puoleiseen päähän. Tältä 
linkiltä tarkasteltiin viikkokohtaisia keskinopeuksia huhti–syyskuulta 2010. Tämä 
tarkastelu antaa viitteitä nopeusmuutoksista ennen-tilanteen ja jälkeen-tilanteen 
nopeusmittausten välillä sekä siitä, johtaako matkanopeusvalvonta nopeusmuu-
toksiin pidemmällä tiejaksolla kuin pelkkä valvontakohde. Valitettavasti koekoh-
teen Mikkelin puoleisesta päästä alkava seurantalinkki Paaso–Karankamäki oli 
poissa toiminnasta suurimman osan kesää ja alkusyksyä 2010, muuten senkin tie-
toja olisi tarkasteltu. 
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Liikenneviraston tiesääasemien 6004 (valtatie 4, Heinola Onkiniemi, noin 10 
km tutkimuskohteesta), 10007 (valtatie 3 Jalasjärvi, lähellä pistenopeusmittausten 
vertailupistettä) ja 10010 (valtatie 19 Lapua, lähellä toista pistenopeusmittausten 
vertailupistettä) tiedoista selvitettiin sään ja kelin erot toisaalta vuoden 2010 en-
nen- ja jälkeen-mittausten välillä, toisaalta tutkimuskohteen ja vertailutietona käy-
tettyjen LAM-pisteiden välillä. 

3.3 Kuljettajien haastattelut 
Henkilö- ja pakettiauton kuljettajia haastateltiin koekohteessa olevalla levähdys-
alueella valvontakokeilun ensimmäisellä viikolla tiistaina 24.8.2010 aamupäivällä 
sekä neljännellä valvontaviikolla keskiviikkona 15.8. aamupäivällä. Ensimmäisel-
lä valvontaviikolla haastateltuja oli 108, neljännellä viikolla 102. Haastattelut to-
teutettiin niin, että poliisi ohjasi liikenteestä satunnaisia autoja levähdysalueelle, 
jossa auton kuljettajalta kysyttiin haastattelulomakkeessa (liite 2) olevat kysymyk-
set. Levähdysalueen ennakkovaroitusmerkkiin kiinnitettiin haastattelujen ajaksi 
kyltti ”liikennetutkimus”. Kuljettajalla oli mahdollisuus kieltäytyä haastattelusta. 
Kieltäytyneitä oli vain kolme kuljettajaa, jotka vetosivat kiireeseen. Haastatteluis-
sa huomattiin pian, että kuljettajat tunsivat valvontakokeilun yleisimmin keskino-
peusvalvontana, ja siksi kysymyksissä käytettiin haastattelutilanteessa tätä termiä 
matkanopeusvalvonnan sijaan. 

Rathmayerin (1995) mukaan se, että haastateltava kuljettaja joutuu poliisin py-
säyttämäksi, vaikuttaa lähinnä hänen kiinnijäämisriskiin liittyviin vastauksiinsa. 
Muunlaisiin kysymyksiin poliisin pysäyttämät vastaavat jotakuinkin samoin kuin 
siviiliasuisen henkilön pysäyttämät tai huoltoasemalla haastatellut.  

Tienvarsihaastattelujen lisäksi haastateltiin puhelimitse kuusi rekka-auton kul-
jettajaa. Rekkoja ei haastateltu tienvarressa levähdysalueen pienen koon sekä en-
simmäisenä haastattelupäivänä lähistöllä olleen raskaan liikenteen tienvarsitarkas-
tuksen takia. Puhelimitse haastateltujen kuljettajien puhelinnumerot saatiin Rahta-
rit ry:stä. Haastattelukysymykset olivat muuten samat kuin tienvarsihaastattelussa, 
vain haastattelulomakkeen viittaukset ”tähän tiejaksoon” korvattiin mainitsemalla 
valtatie 5 Lusin ja Mikkelin välillä. 

3.4 Poliisin työmäärän seuranta 
Poliisi merkitsi muistiin kokeiluun käytetyt työtunnit sekä sanktioiden määrät. 

3.5 Kirjallisuuskatsaus 
Tietämys matkanopeusvalvonnasta ulkomailla koottiin kirjallisuuslähteistä sekä 
sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin liikennevalvontaa tarkastelleeseen PEPPER-
projektiin osallistuneille henkilöille eri puolilla Eurooppaa. Kirjallisuuskatsaus 
koottiin pääasiassa vuonna 2008, joten siihen ei välttämättä sisälly kaikkia aivan 
viimeisimpiä tuloksia. 
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4 Valvontakokeilun tulokset 
4.1 Pistenopeudet ja aikavälit 

Kaikkien autojen pistenopeudet 

Autojen keskinopeus koekohteen keskivaiheilla oli ensimmäisellä valvontaviikol-
la 95 km/h ja neljännellä valvontaviikolla 96 km/h, kun se keväällä oli 97,6 km/h 
(taulukko 3). Keskinopeuden 1,7 km/h muutos keväästä 2010 neljännelle valvon-
taviikolle on tilastollisesti merkitsevä 99 % varmuudella (t(109728) = 30,0, 
p < 0,01).  

Nopeusrajoitusta 100 km/h kovempaa ajavien osuus laski valvonnan myötä 
24 prosenttia: Keväällä 2010 nopeusrajoituksen ylitti 45 prosenttia autoilijoista, 
neljännellä valvontaviikolla 34 %. Suuremmat ylinopeudet vähenivät enemmän 
kuin pienet: Yli 110 km/h nopeudella ajoi neljännellä valvontaviikolla 40 % vä-
hemmän autoja kuin keväällä 2010, samoin yli 120 km/h nopeudella. 

Taulukko 3. Kaikkien ajoneuvojen nopeudet pistenopeusmittauksissa. 

Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 

osuus 

kevät-09 97,6 10,0 4 % 45 % 6 % 0,6 % 

kevät-10 97,6 9,5 3 % 45 % 5 % 0,6 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 95,0 10,1 6 % 31 % 3 % 0,4 % 

neljäs  
valvontaviikko 96,0 9,1 4 % 34 % 3 % 0,4 % 

 

Ajosuunnittain tarkasteltuna (taulukko 4 ja kuvat 3 ja 4) Mikkeliin eli matkano-
peusvalvonnan valvontasuuntaan ajavien keskinopeus laski hieman enemmän (1,8 
km/h) kuin Heinolan suuntaan ajavien keskinopeus (1,6 km/h), kun verrataan nel-
jättä valvontaviikkoa kevääseen 2010. Mikkelin suuntaan ajavien ylinopeudet vä-
henivät 26 % ja yli 110 km/h ylinopeudet 49 %, kun vastaavat luvut Heinolan 
suuntaan ajaville olivat 20 % ja 30 %. 
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Taulukko 4. Kaikkien  ajoneuvojen nopeudet ajosuunnittain pistenopeusmittauksissa. 

 Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 

osuus 

kevät-09 98,2 9,7 4 % 48 % 6 % 0,6 % 

kevät-10 98,2 9,2 2 % 47 % 5 % 0,5 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 95,7 8,5 3 % 30 % 2 % 0,3 % 

Suunta  
Mikkeliin  
(matka-
nopeuksien  
valvonta- 
suunta) neljäs  

valvontaviikko 96,4 8,6 3 % 35 % 3 % 0,3 % 

kevät-09 97,0 10,2 5 % 42 % 6 % 0,7 % 

kevät-10 97,1 9,8 4 % 42 % 5 % 0,6 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 94,3 11,4 8 % 31 % 3 % 0,5 % 

Suunta  
Heinolaan 

neljäs  
valvontaviikko 95,5 9,6 5 % 33 % 3 % 0,5 % 

 
Kuva 3. Pistenopeusmittauksissa havaittu Mikkeliin päin eli valvontasuuntaan ajavien 
nopeusjakauma. 
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Kuva 4. Pistenopeusmittauksissa havaittu Heinolaan päin ajavien nopeusjakauma. 

Taulukko 5. Vapaiden (aikaväli edellä ajavaan yli 5 sekuntia) ajoneuvojen nopeudet pis-
tenopeusmittauksissa. 

Ajankohta 
vapaiden 

ajoneuvojen 
osuus kaikista 

keski-
nopeus 

km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 

osuus 

kevät-09 53 % 99,2 10,1 3 % 53 % 9 % 1,0 % 

kevät-10 63 % 98,2 9,9 3 % 49 % 7 % 0,8 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 56 % 96,4 9,6 4 % 36 % 4 % 0,6 % 

neljäs  
valvontaviikko 56 % 97,0 9,4 3 % 40 % 5 % 0,6 % 

 

Vapaiden autojen pistenopeudet 

Niiden autojen, jotka olivat vapaita valitsemaan itse nopeutensa (aikaväli edellä 
ajavaan yli 5 sekuntia), keskinopeus laski valvonnan myötä vähemmän kuin kaik-
kien autojen (taulukko 5). Keskinopeus oli neljännellä valvontaviikolla 1,2 km/h 
alempi kuin keväällä 2010. Muutos on tilastollisesti merkitsevä 99 % varmuudella 
(t(64798) = 15,7, p < 0,01). Nopeusrajoitusta 100 km/h kovempaa ajavien osuus 
laski vuoden 2010 kevään 49 prosentista neljännen valvontaviikon 40 prosenttiin, 
mikä merkitsee 18 % vähenemää. Yli 110 km/h nopeudella ajoi neljännellä val-
vontaviikolla 32 % vähemmän autoja kuin keväällä 2010, ja yli 120 km/h nopeu-
della 25 % vähemmän autoja. 
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Taulukko 6. Vapaiden (aikaväli edellä ajavaan yli 5 sekuntia) ajoneuvojen nopeudet ajo-
suunnittain pistenopeusmittauksissa. 

 Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 

osuus 

kevät-09 99,4 9,7 2 % 54 % 8 % 0,9 % 

kevät-10 98,7 9,5 2 % 51 % 7 % 0,7 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 96,5 8,8 3 % 35 % 3 % 0,5 % 

Suunta  
Mikkeliin  
(matka-
nopeuksien  
valvonta- 
suunta) neljäs  

valvontaviikko 97,3 8,8 2 % 40 % 4 % 0,5 % 

kevät-09 98,9 10,5 3 % 52 % 9 % 1,2 % 

kevät-10 97,7 10,3 4 % 46 % 6 % 0,9 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 96,4 10,4 4 % 38 % 5 % 0,8 % 

Suunta  
Heinolaan 

neljäs  
valvontaviikko 96,8 10,0 4 % 40 % 5 % 0,8 % 

 

Kun tarkastellaan vapaiden autojen nopeuksia ajosuunnittain (taulukko 6), Mikke-
liin eli matkanopeusvalvonnan valvontasuuntaan ajavien keskinopeus laski 1,5 
km/h ja Heinolan suuntaan ajavien keskinopeus 0,9 km/h, kun verrataan neljättä 
valvontaviikkoa kevääseen 2010. Mikkelin suuntaan ajavien vapaiden ajoneuvo-
jen ylinopeudet vähenivät 22 % ja yli 110 km/h ylinopeudet 44 %, kun vastaavat 
luvut Heinolan suuntaan ajaville olivat 13 % ja 18 %. 

Pistenopeus suhteessa liikennemäärään 

Kevään 2010 mittauksissa keskimääräinen vuorokausiliikenne oli alhaisempi kuin 
muissa pistenopeusmittauksissa. Lisäksi tieosuuden liikennemäärä on joitakin tun-
teja viikossa niin korkea, yli 1 000 ajoneuvoa tunnissa, että se vaikuttaa ajonopeu-
teen. Suurimmat liikennemäärät havaitaan tyypillisesti perjantaisin ja sunnuntai-
sin. Tästä syystä nopeuksia tarkasteltiin myös suhteessa tunnin liikennemäärään.  

Niinä tunteina, joina liikennettä oli vähän, alle 500 autoa, keskinopeus oli nel-
jännellä valvontaviikolla 1,5 km/h alempi kuin keväällä 2010, ylinopeutta ajoi 
20 % vähemmän kuljettajia, ja yli 110 km/h ylinopeutta ajoi 34 % vähemmän kul-
jettajia (taulukko 7). Niinä tunteina, joina liikennettä oli 500–1000 autoa, keski-
nopeus laski vastaavasti 0,4 km/h, ylinopeudet vähenivät 12 %, ja yli 10 km/h yli-
nopeudet 24 %. Kaikkein vilkkaimmin liikennöityjen tuntien nopeusvertailua vai-
keuttaa se, että kevään 2010 mittauksissa oli vain yksi tunti, jona liikennettä oli yli 
1 000 autoa. Jos verrataan neljännen valvontaviikon kaikkein vilkkaimpia tunteja 
tähän yhteen kevään 2010 tuntiin, keskinopeus laski valvonnan myötä 4,1 km/h. 
Jos vertailukohtana käytetään kevään 2009 mittaustuloksia, keskinopeus laski 1,0 
km/h. Vilkkaimpina tunteina ylinopeutta ajavien osuus laski kevääseen 2010 ver-
rattaessa 46 % yli 10 km/h ylinopeutta ajavien osuus 62 %: kevääseen 2009 ver-
rattaessa vastaavat vähenemät ovat 27 % ja 59 %.  
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Taulukko 7. Autojen nopeudet pistenopeusmittauksissa eri tuntiliikennemäärillä. 

Tuntiliikenne Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 
osuus 

kevät-09 98,4 10,0 3 % 48 % 8 % 1,0 % 

kevät-10 97,8 9,7 3 % 46 % 6 % 0,7 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 95,8 9,5 4 % 33 % 3 % 0,6 % 

alle 500  
autoa 

neljäs  
valvontaviikko 96,3 9,4 3 % 37 % 4 % 0,5 % 

kevät-09 99,0 9,0 2 % 50 % 6 % 0,4 % 

kevät-10 97,3 9,0 3 % 42 % 4 % 0,3 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 96,3 8,5 3 % 33 % 3 % 0,2 % 

500–1000 
autoa 

neljäs  
valvontaviikko 97,0 8,5 3 % 37 % 3 % 0,3 % 

kevät-09 94,4 10,3 8 % 32 % 3 % 0,3 % 

kevät-10* 97,6 8,7 3 % 42 % 4 % 0,3 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 90,7 12,5 15 % 20 % 1 % 0,1 % 

yli 1000  
autoa 

neljäs  
valvontaviikko 93,5 8,9 6 % 23 % 1 % 0,1 % 

* pieni havaintomäärä, vain yksi tunti jona tuntiliikenne yli 1000 autoa. 

Eri ajoneuvotyyppien nopeudet 

Ajoneuvotyypeittäin tarkasteltuna henkilö- ja pakettiautojen nopeudet olivat kor-
keimpia ja laskivat valvontakokeilun myötä eniten (taulukko 8). Keväällä 2010 
henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus oli 99,6 km/h, neljännellä valvontaviikolla 
97,5 km/h, eli muutosta 2,1 km/h. Ylinopeutta ajavien henkilö- ja pakettiautojen 
osuus laski 24 % ja yli 10 km/h ylinopeutta ajavien osuus 41 %. Perävaunullisten 
henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus laski 0,6 km/h ja linja-autojen 0,8 km/h. 
Kuorma-autojen nopeudet eivät muuttuneet.  
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Taulukko 8. Eri ajoneuvotyyppien nopeudet pistenopeusmittauksissa. 

 Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 
osuus 

kevät-09 99,0 9,5 4 % 50 % 7 % 0,7 % 

kevät-10 99,6 8,5 2 % 52 % 6 % 0,7 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 96,6 9,7 5 % 35 % 3 % 0,4 % 

henkilö- ja 
pakettiautot 

neljäs  
valvontaviikko 97,5 8,6 3 % 39 % 4 % 0,4 % 

kevät-09 87,7 7,0 8 % 4 % 1 % 0,0 % 

kevät-10 87,7 7,6 9 % 5 % 0 % 0,0 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 86,2 8,2 13 % 3 % 0 % 0,0 % 

henkilö- ja 
pakettiautot 
perävaunun 
kanssa 

neljäs  
valvontaviikko 87,1 7,1 8 % 3 % 0 % 0,0 % 

kevät-09 86,2 6,6 6 % 3 % 0 % 0,2 % 

kevät-10 85,6 5,4 6 % 2 % 0 % 0,0 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 85,0 6,1 9 % 2 % 0 % 0,0 % kuorma-autot 

neljäs  
valvontaviikko 85,6 5,5 7 % 2 % 0 % 0,0 % 

kevät-09 93,3 8,1 4 % 15 % 1 % 0,0 % 

kevät-10 93,3 8,5 5 % 17 % 0 % 0,0 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 92,4 8,3 5 % 11 % 0 % 0,0 % linja-autot 

neljäs  
valvontaviikko 92,4 7,6 5 % 11 % 0 % 0,0 % 

 

Vuorokaudenajat ja viikonpäivät 

Vuorokaudenajoittain tarkasteltuna yöajan nopeudet laskivat enemmän kuin päi-
väajan nopeudet (taulukko 9). Kun verrataan kevättä 2010 neljänteen valvonta-
viikkoon, päiväajan keskinopeus laski 1,5 km/h, ylinopeutta ajavien osuus pieneni 
28 %, ja yli 10 km/h ylinopeudet vähenivät 38 %. Ilta- ja yöaikaan keskinopeus 
aleni vastaavasti 2,6 km/h, ylinopeutta ajavien osuus pieneni 29 % ja yli 10 km/h 
ylinopeutta ajavien osuus 47 %. 

Viikonpäivittäin tarkasteltuna keskinopeus ja ylinopeutta ajavien osuus aleni 
eniten viikonloppuisin, jolloin keskinopeus oli keväällä 2010 korkeimmillaan 
(taulukko 10). Nopeuksien suurempi aleneminen viikonloppuna ja vähäisempi 
aleneminen arkipäivinä on yhteydessä liikennemääriin (taulukko 7). Kuten todet-
tiin, kevään 2010 mittauksissa oli muita mittauskertoja vähemmän vilkkaan lii-
kenteen tunteja, joina liikennettä oli yli 1 000 autoa. Siten taulukossa 10 näkyvä 
nopeuksien aleneminen perjantaina ja viikonloppuna verrattaessa kevääseen 2010 
saattaa osittain olla seurausta viikonloppuliikenteen vilkastumisesta. 
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Taulukko 9. Nopeudet vuorokaudenajoittain pistenopeusmittauksissa 

 Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 
osuus 

kevät-09 97,4 9,8 4 % 44 % 5 % 0 % 

kevät-10 97,7 9,2 3 % 44 % 5 % 0 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 94,9 10,1 6 % 30 % 3 % 0 % 

päivä  
(klo 7-19) 

neljäs  
valvontaviikko 96,2 8,9 3 % 35 % 3 % 0 % 

kevät-09 98,7 10,6 3 % 50 % 10 % 1 % 

kevät-10 97,5 10,5 3 % 46 % 7 % 1 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 95,3 10,0 4 % 32 % 4 % 1 % 

ilta ja yö  
(klo 19-7) 

neljäs  
valvontaviikko 94,9 10,1 5 % 33 % 4 % 1 % 

Taulukko 10. Nopeudet eri viikonpäivinä pistenopeusmittauksissa. 

 Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 

osuus 

kevät -09 97,4 10,3 4 % 45 % 6 % 1 % 

kevät -10 97,4 9,8 3 % 44 % 5 % 1 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 95,8 9,4 4 % 33 % 3 % 0 % ma–to 

neljäs  
valvontaviikko 96,3 9,3 3 % 37 % 4 % 0 % 

kevät -09 100,0 8,9 2 % 53 % 8 % 1 % 

kevät -10 97,1 9,3 3 % 41 % 5 % 0 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 95,1 8,6 4 % 27 % 2 % 0 % pe 

neljäs  
valvontaviikko 95,1 8,9 4 % 29 % 2 % 0 % 

kevät -09 97,2 9,8 5 % 42 % 5 % 0 % 

kevät -10 98,4 8,9 3 % 47 % 5 % 1 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 93,3 12,0 11 % 28 % 2 % 0 % la–su 

neljäs  
valvontaviikko 96,0 9,0 4 % 33 % 3 % 0 % 

 

Aikavälijakauma 

Autojen välisten aikavälien jakauma pysyi jotakuinkin samana kaikissa liikenne-
määräluokissa (taulukko 11). Liikenteen ollessa vähäistä, alle 500 autoa tunnissa, 
jonossa ajoi 27–29 % autoista. Liikennemäärällä 500–1 000 autoa tunnissa jonos-



 
24 LINTU 3/2010 • Matka-aikaan perustuvan automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu  

 

sa ajavia oli noin puolet autoista, ja liikennemäärän ylittäessä 1 000 autoa tunnissa 
jonossa ajoi 71–72 % autoista. 

Taulukko 11. Ajoneuvojen aikavälijakauma pistenopeusmittauksissa tuntiliikenteen mu-
kaan 

Aikaväli edellä ajavaan 
Tuntiliikenne Ajankohta 

enintään 
1s 1,1–3,0 s 3,1–5,0 s vähintään 5,1 s 

kevät-09 2 % 17 % 9 % 72 % 

kevät-10 1 % 17 % 9 % 73 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 1 % 17 % 10 % 71 % 

alle 500  
autoa 

neljäs  
valvontaviikko 1 % 16 % 10 % 73 % 

kevät-09 4 % 31 % 13 % 52 % 

kevät-10 3 % 34 % 14 % 50 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 3 % 31 % 13 % 53 % 

500-1000 
autoa 

neljäs  
valvontaviikko 3 % 31 % 13 % 52 % 

kevät-09 7 % 51 % 13 % 29 % 

kevät-10* 3 % 44 % 14 % 40 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 6 % 52 % 15 % 28 % 

yli 1000  
autoa 

neljäs  
valvontaviikko 5 % 53 % 14 % 28 % 

* pieni havaintomäärä, vain yksi tunti jona tuntiliikenne yli 1 000 autoa. 

Nopeudet vertailupisteissä 

Vertailupisteistä laskettiin samat pistenopeustiedot samoilta ajankohdilta kuin ko-
keilutieltäkin. Vertailupisteissä keskinopeus sekä nopeusrajoitusten ylitykset oli-
vat neljännellä valvontaviikolla jotakuinkin samoja kuin keväällä 2010 (taulukko 
12). Jalasjärven ja Lapuan vertailupisteissä keskinopeus oli syksyllä neljännellä 
valvontaviikolla 0,1 km/h alempi kuin keväällä 2010 eikä ylinopeuksien osuus 
ollut muuttunut. Nämä vertailupisteet olivat jotakuinkin yhtä vilkkaalla tiellä kuin 
matkanopeusvalvonnan kokeilupaikka, mutta kauempana Länsi-Suomessa. Kan-
gasniemen vertailupisteessä, joka oli lähempänä kokeilupaikkaa mutta hiljaisem-
malla tiellä (KVL noin 2000 autoa), keskinopeus oli neljännellä valvontaviikolla 
0,2 km/h korkeampi kuin keväällä 2010. Sielläkään ylinopeuksien osuus ei ollut 
muuttunut. 

Vertailupisteissä kevään 2009 keskinopeudet olivat selvästi, 1,3–1,8 km/h, 
korkeampia kuin kevään 2010 keskinopeudet.  

Vertailuteiden nopeustietojen perusteella matkanopeusvalvonnan koekohteessa 
havaittu pistenopeuden aleneminen on seurausta tästä valvonnasta eikä mahdolli-
sista muista ajonopeuksiin vaikuttaneista seikoista. Keskinopeuksien ero kevään 



 
LINTU 3/2010 • Matka-aikaan perustuvan automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu  25 

2009 ja 2010 välillä vahvistaa sen, että valvontakokeilua edeltävän ajan nopeus-
tietona tulee käyttää kevään 2010 tietoa. 

Taulukko 12. Nopeudet vertailutietona käytettävissä LAM-pisteissä.  

 Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus  

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

yli  
120km/h 

osuus 

kevät-09 95,6 11,0 4 % 34 % 7 % 1,3 % 

kevät-10 94,3 11,0 6 % 30 % 5 % 1,1 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 93,9 11,9 7 % 30 % 6 % 1,1 % 

vt3 
Jalasjärvi 

neljäs  
valvontaviikko 94,2 11,1 6 % 30 % 6 % 1,1 % 

kevät-09 95,1 10,5 5 % 32 % 5 % 0,9 % 

kevät-10 93,8 10,2 6 % 27 % 4 % 0,6 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 93,8 10,1 5 % 27 % 4 % 0,6 % 

vt 19  
Lapua 

neljäs  
valvontaviikko 93,7 9,9 5 % 26 % 4 % 0,6 % 

kevät-09 97,8 11,4 5 % 46 % 10 % 1,5 % 

kevät-10 96,0 11,2 6 % 39 % 6 % 0,8 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 96,4 11,1 6 % 40 % 7 % 1,2 % 

vt 13 
Kangasniemi 

neljäs  
valvontaviikko 96,2 11,0 6 % 39 % 7 % 1,2 % 

 

4.2 Matkanopeudet 

VTT:n mittaukset 

Valvontakokeilun aikana keskimääräinen matkanopeus oli koekohteessa 2 km/h 
alempi kuin keväällä 2010 ja 1,7 km/h alempi kuin keväällä 2009. Yli 100 km/h 
keskinopeudella ajavien osuus laski kevääseen 2010 verrattuna kolmasosan ja ke-
vääseen 2009 verrattuna neljäsosan. Suuremmat ylinopeudet vähenivät enemmän; 
yli 105 km/h keskinopeudella ajavien osuus puolittui, samoin yli 110 km/h keski-
nopeudella ajavien osuus. Alle 80 km/h keskinopeudella ajavien osuus oli ennen 
valvontakokeilua 0,8–1,4 %, valvontakokeilun ensimmäisellä viikolla 1,0 % ja 
neljännellä valvontaviikolla kuivalla kelillä 1,7 % (taulukko 13 ja kuva 5). 

Keskinopeuden muutokset ennen-tilanteesta jälkeen-tilanteeseen ovat tilastolli-
sesti merkitseviä, esimerkiksi neljäs valvontaviikko verrattuna kevääseen 2010 t-
testin tulos t(3196) = 7,8, p < 0,01. 
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Taulukko 13. Matkanopeudet VTT:n mittauksissa 

Ajankohta 
keski-

nopeus 
km/h 

keski-
hajonta 

alle  
80 km/h 
osuus 

yli  
100 km/h 

osuus 

yli  
105 km/h 

osuus 

yli  
110 km/h 

osuus 

kevät-09 97,9 7,5 0,8 % 45 % 15 % 2 % 

kevät-10 98,2 7,8 1,4 % 49 % 15 % 2 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 96,2 7,0 1,0 % 32 % 6 % 1 % 

neljäs 
valvontaviikko 96,1 7,6 1,9 % 33 % 7 % 1 % 

neljäs 
valvontaviikko, 
kuiva keli 

96,0 7,5 1,7 % 33 % 7 % 1 % 

 

 
Kuva 5. VTT:n mittaamien matkanopeuksien jakauma koekohteessa. 

Matkanopeuksien seurantajärjestelmä 

Liikenneviraston matkanopeuksien seurantajärjestelmän toiminnassa oli katkoja 
heinä–syyskuussa 2010 Lusin ja Paason välisillä linkeillä. Tähän tarkasteluun 
otettiin mukaan vain ne ajanjaksot, jolloin järjestelmä oli havaintomäärien perus-
teella toiminut normaalisti. 

Matkanopeuksien seurantajärjestelmän tietojen perusteella keskinopeus oli mo-
lempiin ajosuuntiin 100 km/h niinä viitenä viikkona, jotka matkanopeuksien val-
vontakokeilu kesti (taulukko 14). Tosin Mikkelin suuntaan tietoja ei ole kuin val-
vontakokeilun 13 ensimmäiseltä päivältä (kuva 6). Mikkelin suuntaan keski-
nopeus oli 2,3 km/h alempi ja Heinolan suuntaan 1,8 km/h alempi kuin kahtena-
toista valvontakokeilua edeltävänä päivänä. Kun verrataan huhtikuun ennen-mit-
tausten aikaa valvontakokeiluun, keskinopeus laski Mikkelin suuntaan 2,0 km/h ja 
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Heinolan suuntaan 1,7 km/h. Tulosten perusteella nopeudet olivat huhtikuun en-
nen-mittausten aikaan jotakuinkin samalla tasolla kuin juuri ennen valvontakokei-
lua elokuun alussa. Matkanopeusvalvonta näyttää alentaneen ajonopeuksia myös 
pidemmällä tieosuudella, ei vain valvotulla tiejaksolla. 

Taulukko 14. Matkanopeuksien seurantajärjestelmän havaitsemat keskinopeudet vuonna 
2010 välillä Lusi–Paaso. 

 Mikkeliin Heinolaan 

21–28 huhtikuuta (ennen-mittaukset) 101,6 101,4 

11–22 elokuuta (valvontakokeilua edeltävät 12 päivää) 101,9 101,5 

23.8–26.9 (valvontakokeilu) 99,6 99,7 

 

Valvontakokeilun ensimmäisenä päivänä keskinopeus oli Mikkelin suuntaan 95 
km/h ja Heinolan suuntaan 97 km/h. Sen jälkeen keskinopeus pysyi molempiin 
ajosuuntiin noin 100 km/h tasolla (kuva 6).  

 
 
Kuva 6. Keskinopeus päivittäin vuonna 2010 matkanopeuksien seurantajärjestelmässä 
välillä Lusi–Paaso, pituus 15 km.   
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4.3 Ohitusmäärät 
Matkanopeusvalvontakokeilun ensimmäisellä viikolla koekohteessa autot ohittivat 
keskimäärin 0,3 kertaa ajaessaan tämän tiejakson päästä päähän (taulukko 15). 
Ennen valvontakokeilua keväällä 2009 ja keväällä 2010 ohituksia oli vähemmän, 
0,22–0,24 kpl / ajoneuvo. Neljännellä valvontaviikolla ohituksia oli yhtä paljon 
kuin ennen valvontaa.  

Taulukko 15. Aktiivisten ohitusten (=auto ohittaa muita) lukumäärät. 

 
Ajoneuvoja 

 
(kpl) 

Aktiivisia  
ohituksia  

(kpl) 

Aktiiviset  
ohitukset / 
ajoneuvo 

Aktiiviset 
ohitukset / 

ajokm 

kevät-09 1719 380 0,22 0,04 

kevät-10 1756 417 0,24 0,04 

ensimmäinen valvontaviikko 2110 652 0,31 0,05 

neljäs valvontaviikko 1442 339 0,24 0,04 

 

Aktiivisella ohituksella tarkoitetaan ohitusta ohittajan kannalta, passiivisella ohi-
tuksella ohitettavan kannalta. 

Aktiivisten ohitusten jakautuminen ajoneuvojen kesken oli ennen valvontaa ja 
neljännellä valvontaviikolla jotakuinkin samanlaista: noin 80 % autoista ei ohitta-
nut yhtään muuta autoa, 15–16 % ohitti yhden muun auton, ja 3–4 % ohitti use-
ampia muita autoja (taulukko 16). Ensimmäisellä valvontaviikolla ohittajia oli 
enemmän: 19 % autoista ohitti yhden muun auton ja 5 % vähintään kaksi muuta 
autoa. Ensimmäisen valvontaviikon muita mittausajankohtia suurempi ohitusmää-
rä ei siis johdu yksittäisistä autoista, jotka olisivat ohitelleet poikkeuksellisen pal-
jon, vaan useista autoista, jotka ohittivat 1–2 kertaa. Kun aineistosta tarkasteltiin 
passiivisten ohitusten jakaumaa, havaittiin että ensimmäisen valvontaviikon ai-
neistossa oli 13 poikkeuksellisen hitaasti (60–75 km/h) ajanutta autoa, jotka vä-
hintään 5 autoa oli ohittanut, kun muiden ajankohtien ohitusaineistoissa tällaisia 
autoja oli 2–4 kpl. Aineiston perusteella ei voitu selvittää, olivatko nämä autot to-
della ajaneet näin hitaasti, vai oliko matkalla poikettu jossain, esimerkiksi leväh-
dysalueella. 

Neljännen valvontaviikon ja kokeilua edeltävän tilanteen ohitusmäärien perus-
teella kokeilulla ei ollut pitkäaikaista vaikutusta ohitusmääriin. Ensimmäisen val-
vontaviikon tulosten perusteella jäi epäselväksi, olivatko muutamat yksittäiset au-
toilijat (noin yksi autoilija tunnissa) ajaneet poikkeuksellisen hitaasti valvontako-
keilun takia vai poikkesivatko nämä autot matkalla jossain. 
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Taulukko 16. Aktiivisten ohitusten jakautuminen ajoneuvojen kesken.  

ei aktiivisia ohituksia 1 aktiivinen ohitus 2 tai useampia aktiivisia 
ohituksia  

kpl osuus kpl osuus kpl osuus 

kevät-09 1394 81 % 277 16 % 48 3 % 

kevät-10 1420 81 % 269 15 % 67 4 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 1598 76 % 407 19 % 105 5 % 

neljäs valvontaviikko 1159 80 % 236 16 % 47 3 % 

 

4.4 Haastattelut 
Kokeilukohteen levähdysalueella haastateltiin ensimmäisellä valvontaviikolla 108 
ja neljännellä valvontaviikolla 102 henkilö- tai pakettiauton kuljettajaa. Puheli-
mitse haastateltiin 6 perävaunullisen kuorma-auton kuljettajaa, joten haastateltuja 
oli yhteensä 216.  

Haastatelluista kuljettajista naisia oli 21 %. Haastateltujen keski-ikä oli 54 
vuotta. Kuljettajista 5 % oli 18–25-vuotiaita ja 26 % vähintään 66-vuotiaita. Hen-
kilöautolla liikkeellä oli 85 % haastatelluista ja pakettiautolla 8 % haastatelluista. 
Puhelimitse haastateltujen rekan kuljettajien osuus aineistosta oli 3 %. Loput 
haastatellut, 4 %, kuljettivat matkailuautoa tai henkilö- tai pakettiauton ja perä-
vaunun yhdistelmää. Henkilöautonkuljettajien osuus haastatelluista oli sama en-
simmäisellä ja neljännellä valvontaviikolla. Haastatellut kuljettajat arvioivat aja-
neensa autoa edellisen vuoden aikana keskimäärin 28 000 km. Henkilöautonkul-
jettajat arvioivat ajokilometrejä kertyneen 24 000, rekan kuljettajat 100 000, ja 
paketti- ja matkailuautojen kuljettajat runsaat 40 000. Kuljettajista 11 % ajoi tut-
kittavalla tieosuudella useammin kuin kerran viikossa, 46 % vähintään kerran 
kuukaudessa mutta enintään kerran viikossa, ja 43 % joitakin kertoja vuodessa tai 
tätä harvemmin. 

Kun kysyttiin, onko haastateltava kuullut äskettäin (ensimmäinen valvonta-
viikko) / viimeisen kuukauden aikana (neljäs valvontaviikko) uutisia, jotka koske-
vat tämän tiejakson valvontaa, 56 % mainitsi matkanopeusvalvonnan. 6 % kuljet-
tajista mainitsi jotain muuta kameravalvontaan liittyvää, 12 % jotain muuta nope-
usvalvontaan liittyvää ja 7 % jotain muuta. Yleisimmin mainittuja muita valvonta-
asioita, joista oli kuultu, olivat rekkaratsiat, rengasratsiat ja ”joku tehovalvonta”. 
Kuljettajista 20 % ei muistanut kuulleensa mitään kyseisen tiejakson valvontaan 
liittyvää. Kuitenkin kuljettajista, jotka eivät kysyttäessä maininneet matkanopeus-
valvontaa, 58 % sanoi kuulleensa matkanopeusvalvonnasta, kun kerrottiin poliisin 
aloittaneen tieosuudella matkanopeusvalvontakokeilun 23. elokuuta. ”Ai niin, 
olenhan minä siitä kuullut. Oliko se juuri täällä?” Kun nämäkin kuljettajat laske-
taan mukaan, matkanopeusvalvonnasta oli kuullut 81 % kuljettajista.  
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Ensimmäisellä valvontaviikolla matkanopeusvalvonnasta oli kuullut 62 % 
haastatelluista kuljettajista, neljännellä valvontaviikolla 50 % (kuva 7). Ensim-
mäisellä valvontaviikolla 19 % kuljettajista muisti kuulleensa jotain muuta val-
vontaan liittyvää, neljännellä valvontaviikolla 29 %. 

 
Kuva 7. Vastaukset kysymykseen ”Oletteko kuulleet äskettäin uutisia, jotka koskevat tä-
män tiejakson valvontaa?” 

Matkanopeusvalvonnasta tietoisilta kuljettajilta kysyttiin, mistä he olivat valvon-
nasta kuulleet tai lukeneet. Tämä kysyttiin myös niiltä kuljettajilta, jotka eivät en-
sin maininneet kuulleensa matkanopeusvalvonnasta, mutta siitä kerrottaessa sen 
muistivat. Kysymykseen sai vastata monia vaihtoehtoja. Kuljettajista 50 % oli 
kuullut matkanopeusvalvonnasta radiosta, 48 % televisiosta, 31 % sanomalehdes-
tä, 4 % internetin välityksellä ja 3 % muualta (kuva 9). Ensimmäisellä valvonta-
viikolla haastatelluista kuljettajista 56 % sanoi kuullensa matkanopeusvalvonnasta 
televisiosta, neljännellä valvontaviikolla 42 %. Vastaavasti asiasta radion välityk-
sellä kuulleiden osuus oli neljännellä valvontaviikolla suurempi, 58 %, kuin en-
simmäisellä valvontaviikolla, 41 %. 
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Kuva 8. Vastaukset kysymykseen ” Mistä kuulitte tai luitte matkanopeusvalvonnasta? Saa 
valita monta vaihtoehtoa.” 

Kun kuljettajilta kysyttiin, tietävätkö he, miten auton matkanopeus mitataan tässä 
matkanopeusvalvonnassa, 52 % kuljettajista osasi mainita kamerapisteet ja mat-
kaan menneen ajan. Lisäksi 25 %:lla kuljettajista oli jonkinlainen käsitys asiasta; 
he mainitsivat joko kamerapisteet tai ajanoton. 6 % kuljettajista mainitsi jonkin 
muun mittaustavan, yleisimmin tutkan, ja 18 %:lla kuljettajista ei ollut käsitystä 
mittaustavasta. Ensimmäisellä valvontaviikolla 47 % haastatelluista kuljettajista 
osasi mainita kamerat ja ajanoton, neljännellä valvontaviikolla 57 % kuljettajista 
(kuva 9). 

 
Kuva 9. Vastaukset kysymykseen ”Tiedättekö, millä tavalla poliisi mittaa autojen matka-
nopeuden tässä matkanopeusvalvonnassa?” 
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Kuljettajilta kysyttiin, arvelevatko he matkanopeusvalvonnan vaikuttavan 
omaan ajotapaansa valvotulla tieosuudella. Vaihtoehtoina tarjottiin yli 5 km/h 
pienempää tai suurempaa ajonopeutta, 1–5 km/h pienempää tai suurempaa ajono-
peutta, enemmän tai vähemmän ohituksia, jokin muu vaikutus tai ei vaikutusta. 
Vastaaja sai halutessaan valita useita vaihtoehtoja. Haastatelluista kuljettajista 
72 % arveli, ettei matkanopeusvalvonta vaikuta omiin ajotapoihin (kuva 10). En-
simmäisellä valvontaviikolla tämä osuus oli 74 %, neljännellä valvontaviikolla 
70 %, ja puhelimitse haastatelluista rekan kuljettajista 83 %. Yleisiä lisähuomau-
tuksia haastattelutilanteessa olivat ”Ajan aina rauhallisesti” tai ”Käytän va-
kionopeussäädintä”. 15 % kuljettajista arveli matkanopeusvalvonnan alentavan 
omaa ajonopeutta 1–5 km/h ja 5 % kuljettajista arveli ohittavansa vähemmän. 
Muita vaikutuksia mainitsi 5 % haastatelluista kuljettajista, yleisimmin sen, että 
tarkkailee enemmän omaa ajotapaa. 

 
Kuva 10. Vastaukset kysymykseen ” Arveletteko matkanopeusvalvonnan vaikuttavan 
omaan ajotapaanne valvotulla tieosuudella? Saa valita monta vaihtoehtoa.” 

Kysymyksessä ”Arveletteko matkanopeusvalvonnan vaikuttavan muiden kuljetta-
jien ajotapaan valvotulla tieosuudella?” oli samat vastausvaihtoehdot kuin kuljet-
tajan omaa ajotapaa koskevassa kysymyksessä. 55 % kuljettajista arveli, että mui-
den kuljettajien ajonopeus alenee 1–5 km/h, 14 % arveli ajonopeuden alenevan yli 
5 km/h ja 25 % arveli ohituksien vähenevän (kuva 11). Kuljettajista 2 % arveli 
ajonopeuksien nousevan ja 4 % ohitusten lisääntyvän. Muita vaikutuksia mainitsi 
11 % kuljettajista. Näistä muista vaikutuksista yleisimmin mainittuja olivat liiken-
teen rauhoittuminen ja nopeuksien tasoittuminen, kameratolpan kohdalla tapahtu-
van jarruttelun väheneminen ja se, että osa kuljettajista alentaa nopeuttaan, osa ei. 
Kolme kuljettajaa arveli matkanopeusvalvonnan lisäävän liikenteen haitariliikettä, 
jarruttelua ja kiihdyttelyä. 11 % kuljettajista ei uskonut matkanopeusvalvonnan 
vaikuttavan muiden kuljettajien ajotapaan. Ensimmäisen ja neljännen valvontavii-
kon haastatteluvastauksissa oli jonkin verran eroa: ensimmäisellä valvontaviikolla 
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72 % kuljettajista uskoi ajonopeuksien laskevan, neljännellä valvontaviikolla 
67 %. Ensimmäisellä valvontaviikolla vain 2 % kuljettajista arveli ohitusten li-
sääntyvän, neljännellä valvontaviikolla tätä mieltä oli 7 % kuljettajista. 

 
Kuva 11. Vastaukset kysymykseen ” Arveletteko matkanopeusvalvonnan muiden kuljetta-
jien ajotapaan valvotulla tieosuudella? Saa valita monta vaihtoehtoa.” 

Matkanopeusvalvontaa piti hyväksyttävänä tai erittäin hyväksyttävänä 84 % ja 
sopimattomana tai erittäin sopimattomana 10 % haastatelluista kuljettajista (kuva 
12). Kuljettajista 6 %:lla ei ollut mielipidettä asiasta. Ensimmäisellä valvontavii-
kolla matkanopeusvalvontaa piti hyväksyttävänä 86 % kuljettajista, neljännellä 
valvontaviikolla 82 % kuljettajista. Haastatelluista rekan kuljettajista 5/6 eli 83 % 
piti matkanopeusvalvontaa hyväksyttävänä. Tulokset ovat jotakuinkin samat kuin 
poliisin perinteisen kiinteän nopeuksien kameravalvonnan hyväksyttävyys vuonna 
2004 tehdyssä tutkimuksessa (Beilinson ym. 2004). 
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Kuva 12. Vastaukset kysymykseen ” Onko automaattinen matkanopeusvalvonta mieles-
tänne hyväksyttävää vai sopimatonta? ” 

Matkanopeusvalvontaa piti liikenneturvallisuuden kannalta erittäin hyödyllisenä 
39 % haastatelluista kuljettajista ja melko hyödyllisenä 47 % haastatelluista kul-
jettajista. 8 % kuljettajista piti matkanopeusvalvontaa melko hyödyttömänä tai 
erittäin hyödyttömänä (kuva 13). Ensimmäisen valvontaviikon haastatteluissa 
matkanopeusvalvontaa piti hyödyllisenä 87 % kuljettajista, neljännellä valvonta-
viikolla 83 % kuljettajista. Kaikki haastatellut perävaunullisen kuorma-auton kul-
jettajat pitivät matkanopeusvalvontaa hyödyllisenä. 

Matkanopeusvalvonnan hyväksyttävyyttä ja hyödyllisyyttä kysyttäessä viiden 
vastaajan kommenteissa nousi esiin, että olisi parempi, jos olisi enemmän oikean 
elävän poliisin tekemää liikennevalvontaa ”peltipoliisien” sijaan. Viisi haastatel-
tua piti matkanopeusvalvontaa hyvänä tietyissä tapauksissa tai tietynlaisella toteu-
tuksella, huonona taas toisissa tapauksissa. Esimerkiksi eräs vastaus hyväksyttä-
vyydestä oli, että ei ole hyväksyttävää, jos on ylinopeuksien nollatoleranssi, mutta 
muuten on hyväksyttävää. 
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Kuva 13. Vastaukset kysymykseen ”Onko automaattinen matkanopeusvalvonta mieles-
tänne liikenneturvallisuuden kannalta hyödyllistä vai hyödytöntä?”  

 

4.5 Kelitiedot 
Valvontakokeilun pistenopeusmittausten aikana kokeilukohteessa ajettiin suurem-
pi osa ajasta kostealla tai märällä tiellä kuin kevään 2010 mittausten aikana: ke-
väällä 2010 tienpinta oli kokeilukohteen lähellä olevalla sääasemalla kostea tai 
märkä 10 % ajasta, ensimmäisellä valvontaviikolla 16 % ajasta ja neljännellä val-
vontaviikolla 44 % ajasta. Pistenopeusmittausten vertailukohteissa ero kevään ja 
valvontakokeilun ajankohdan keleissä oli vielä suurempi: keväällä 2010 tienpinta 
oli kostea tai märkä 1–4 % ajasta, valvontakokeilun neljännellä viikolla 39–47 % 
ajasta (taulukko 17). 

Taulukko 17. Kostean tai märän tienpinnan osuus ajasta. 

Ajankohta päivämäärät 
sääasema 6004, 
10 km tutkimus-

kohteeseen 

sääasema 10007 
Jalasjärvi (lähellä 
vertailupistettä) 

sääasema 10019 
Lapua (lähellä 
vertailupistettä) 

kevät-10 21.4.2010 – 
28.4.2010  10 % 1 % 4 % 

ensimmäinen 
valvontaviikko 

24.8.2010 – 
2.9.2010  16 % 28 % 24 % 

neljäs 
valvontaviikko 

13.9.2010 – 
20.9.2010  44 % 39 % 47 % 
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4.6 Sanktiot ja poliisin työmäärä 
Matkanopeusvalvontakokeilussa poliisi käytti samoja huomautuksen ja rikesakon 
puuttumisrajoja kuin muussakin nopeusvalvonnassa, eli kirjallinen huomautus 3–7 
km/h ylinopeudesta ja rikesakko 8–20 km/h ylinopeudesta. Mitatuista keskinope-
uksista vähennettiin 4 km/h varmuusvähennyksenä. Esimerkiksi jos valvontalait-
teisto mittasi kuljettajan ajaneen keskinopeudella 110 km/h, eli 10 km/h ylinopeu-
della, ylinopeus oli varmuusvähennyksen jälkeen 6 km/h, ja siitä lähetettiin kirjal-
linen huomautus. 

Matkanopeusvalvontakokeilun aikana valvontalaitteistolla havaittiin 585 puut-
tumiskynnyksen ylittävää nopeusrikkomusta, ja niistä annettiin kuljettajille 512 
huomautusta ja 73 rikesakkoa. Ensimmäisinä kolmena viikkona havaitut rikko-
musmäärät olivat hyvin pieniä. Osasyynä tähän olivat ongelmat valvontalaitteis-
ton toiminnassa. Laitetoimittaja sääti laitteistoa useita kertoja ensimmäisinä val-
vontaviikkoina. 

Valvontalaitteiston ottamien kuvien kokonaismäärä valvontajakson aikana 
114 106 kuvaa, joista hylättiin yli kolmannes, 43 848 kpl. Hylättyjä kuvia olivat 
ne, joissa rekisteritunnus ei näkynyt kyllin selvästi, tai joille ei löytynyt paria toi-
sen mittauspisteen kuvista. Hyväksyttyjen kuvien laatu ei täyttänyt poliisin sille 
asettamia odotuksia, sillä vain erityisen hyvissä olosuhteissa otetuista kuvista oli 
mahdollista tunnistaa kuljettaja. (Salo 2010). 

Poliisin työaikaa valvontakokeiluun kului 30 tuntia, mikä tekee kolme minuut-
tia / nopeusrikkomus. Jos vastaava laitteisto olisi pysyvässä käytössä, työmäärää 
saattaisi hieman kasvattaa se, että laitteiston mahdolliset siirrot, huollot ja säädöt 
tekisi poliisi eikä laitevalmistaja. 
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5 Kirjallisuuskatsaus  
5.1 Yleistä 
Matkanopeusvalvonnan toteutustapa riippuu siitä, onko ajoneuvon haltija vastuus-
sa ajoneuvolla ajetuista ylinopeuksista, riippumatta kuljettajan tunnistamisesta. 
Maissa, joissa on ylinopeusrikkomusten haltijavastuu ja joissa kuljettajan tunnis-
taminen ei siten ole tarpeen, autojen rekisterinumerot kuvataan takaapäin. Maissa, 
joissa kuljettajan tunnistaminen on tarpeen, kuvataan edestäpäin. Rekisterinume-
ron lisäksi ajoneuvon tunnistamisessa voidaan käyttää ajoneuvon massaa, akseli-
väliä ja muotoa. Tällainen tunnistaminen mahdollistaa myös raskaan liikenteen 
muuta liikennettä alemman nopeusrajoituksen valvomisen. 

Ajoneuvon havaitseminen kamerapisteessä perustuu joko tutkaan, tiehen upo-
tettuun induktiosilmukkaan tai pietsosähköiseen anturiin. Matkanopeusvalvonnan 
kamerapisteitä voidaan yleensä käyttää myös pistemäiseen nopeusvalvontaan. 

TISPOL eli Euroopan liikennepoliisien verkosto lähetti loppuvuonna 2007 ky-
selyn valvontakäytännöistä 21 jäsenmaalleen. Vastausten perusteella matkano-
peusvalvonta on käytössä Italiassa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja Alanko-
maissa. Muista lähteistä selvisi, että matka-aikoja valvotaan EU:n alueella myös 
Tsekissä. Matkanopeusvalvontaan liittyviä kokeiluja oli tuolloin tehty Norjassa. 
Sittemmin Norja on ottanut käyttöön matkanopeusvalvonnan. TISPOL-kyselyn 
sekä PEPPER1-projektin yhteyshenkilöille tehdyn kyselyn perusteella matkano-
peusvalvontakokeilu oli suunnitteilla ainakin Puolassa, Sveitsissä ja Sloveniassa. 

Matkanopeusvalvonnasta on käytetty myös termejä matka-aikaan perustuva 
valvonta ja keskinopeusvalvonta. Englanniksi siitä käytetään ainakin termejä 
”section control”, ”section speed control”, ”time over distance control”, ”speed 
over distance control” ja ”point-to-point speed cameras”. 

5.2 Alankomaat 
Ensimmäinen kiinteän matkanopeusvalvonnan kokeilu tehtiin Alankomaissa 
vuonna 1997 Amsterdamin ja Eindhovenin välisellä moottoritiellä. Nykyään mat-
ka-aikoja valvotaan Alankomaissa 14 tiejaksolla, ja valvonta on edelleen laajene-
massa. Nopeusrajoitus näillä tiejaksoilla on 80–120 km/h. Nopeusrajoitus on sama 
koko valvottavalla tiejaksolla, eikä valvontajaksolla ole liittymiä. Osa valvonta-
jaksoista on moottoriteillä. Tärkeä syy matkanopeusvalvonnan käyttöönottoon on 
ollut melun ja pakokaasupäästöjen vähentäminen. (Verkeershandhaving 2008) 

Valvontajaksojen pituus vaihtelee 0,5 km ja 5 km välillä, mutta yleisimmin py-
ritään noin 3,5 km valvontajaksoon, koska kuljettajat hyväksyvät sen parhaiten. 

                                                
1  PEPPER = Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads, EU-rahoitteinen 

tutkimusprojekti http://www.pepper-eu.org/ 
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Matkanopeusvalvonta on toiminnassa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. 
Valvonnasta kerrotaan aina liikennemerkillä.  (Räsänen 2008).   

Ylinopeusrikkomusten käsittely on pitkälle automatisoitua. Taajamissa alle 30 
km/h ylinopeudet ja haja-asutusalueella alle 40 km/h ylinopeudet ovat haltijavas-
tuun piirissä, eli auton kuljettajaa ei tarvitse tunnistaa (Kallberg 2006). Valvon-
nassa käytetään 100 km/h alueella 7 km/h sakotuskynnystä ja 120 km/h alueella 8 
km/h sakotuskynnystä (Verkeershandhaving 2008). 

Alankomaissa ajoneuvot tunnistetaan valvontajakson päissä värin, muodon ja 
muiden tuntomerkkien avulla. Ylinopeutta ajaneiden autojen tunnistus varmiste-
taan rekisterinumeroista. Järjestelmän luotettavuus on hyvin korkea: 99,7 % rekis-
terinumeroista tulkitaan oikein. Ulkomaiset rekisterinumerot siirretään omaan tie-
tokantaansa tarkistettaviksi käsityönä. Alankomaiden järjestelmä toimii myös 
vaihtuvien nopeusrajoitusten kanssa. Nopeusrajoituksen vaihduttua valvonta alkaa 
valvoa uutta nopeusrajoitusta puskuriajan kuluttua, niin että autoilijat ehtivät so-
vittaa nopeutensa vaihtuneeseen rajoitukseen. (Lindqvist & Berg 2007) 

Valvontajakson ensimmäinen kamera lukee ajoneuvon rekisterinumeron ja 
tunnistaa ajoneuvon tyypin, jotta ajoneuvokohtaisten rajoitusten noudattamista 
voidaan valvoa. Toinen kamera tekee vastaavat havainnot jakson lopussa, ja tieto-
kone yhdistää havainnot toisiinsa. Jos laskettu nopeus ei ylitä sallittua, havainto 
poistetaan välittömästi. Tiedot ylinopeutta ajaneista ajoneuvoista siirretään seu-
raavana päivänä poliisille, jossa tietokone yhdistää niihin tiedon auton omistajas-
ta. Tiedot lähetetään edelleen paikalliselle sakot keräävälle virastolle, joka postit-
taa auton omistajalle tilisiirtolapun sakon maksamista varten, tai jos havaittu yli-
nopeus on ollut yli 30 km/h, tiedustelee omistajalta auton kuljettajaa ylinopeusha-
vainnon aikaan (KLPD 2008). Tiedonsiirto kamerapylväiden välillä sekä pylväiltä 
poliisille tapahtuu datakaapeleita pitkin. Hollannin moottoritiet on varustettu kaa-
peleilla, joten järjestelmän vaatimaan tiedonsiirtoon ja sähköön on olemassa val-
miina johdotus (Räsänen 2008). 

Matkanopeusvalvonnan vaikutuksia tutkittiin vuonna 2002 alkaneessa kokei-
lussa 3 km pitkällä moottoritiejaksolla, jossa nopeusrajoitus alennettiin 
100 km/h:sta 80 km/h:iin samalla kun matka-aikoja alettiin valvoa. Henkilö- ja 
pakettiautojen keskinopeus laski 100 km/h:sta 80 km/h:iin ja raskaiden autojen 
nopeus 90 km/h:sta 80 km/h:iin. Myös nopeuksien hajonta pieneni. Vain 0,5 % 
ajoneuvoista ajoi ylinopeudella matkanopeusvalvonnan käyttöönoton jälkeen. Po-
liisin tietoon tulleiden onnettomuuksien määrä väheni 47 %, kun verrattiin vuo-
sien 1997–2001 keskiarvoa puolen vuoden ajanjaksoon matkanopeusvalvonnan 
tultua käyttöön. Valvontajakson viereisillä tieosuuksilla onnettomuudet vähenivät 
10 %. Myös onnettomuuksissa vammautuneiden määrä pieneni, mutta määrät oli-
vat liian pieniä johtopäätösten tekoon. (Kallberg 2006) 

Tutkimuksessa ei arvioitu, kuinka suuri osuus havaitusta onnettomuusvähene-
mästä oli seurausta nopeusrajoituksen laskusta ja kuinka suuri osuus matkano-
peusvalvonnasta. Ylinopeutta ajavien alhainen osuus valvonnan käyttöönoton jäl-
keen kertoi kuitenkin, että valvonta vähensi merkittävästi ylinopeudella ajamista. 
(Kallberg 2006) 
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Kyseisen kolmen kilometrin moottoritiejakson matkanopeusvalvonnan kustan-
nuksiksi arvioitiin 2–4 miljoonaa euroa vuodessa. Sakkotuloja kertyi ensimmäise-
nä vuotena 7 miljoonaa euroa. Onnettomuussäästöjen rahallista arvoa ei arvioitu. 
(Kallberg 2006) 

Alankomaalaisista kuljettajista 70,5 % hyväksyi matkanopeusvalvonnan ja 
12,9 % ei hyväksynyt. Kiinteän pistemäisen kameravalvonnan vastaavat luvut oli-
vat 67,5 % ja 13,8 %. Matkanopeusvalvonta näytti siis olevan hieman paremmin 
hyväksyttyä kuin nopeuksien pistemäinen valvonta kiinteillä kameroilla. (Kall-
berg 2006) 

Alankomaalaisten kokemusten mukaan uudella valvontajaksolla aluksi noin 5–
6 % kuljettajista ajaa puuttumiskynnyksen ylittävää ylinopeutta, mutta osuus pu-
toaa nopeasti noin 1–2 %:iin. Vanhimmilla matkanopeusvalvontajaksoilla ylino-
peutta ajaa enää 0,4 % kuljettajista (TISPOL 2008). 

Matkanopeusvalvontajärjestelmän kustannukseksi on Alankomaissa arvioitu 
noin miljoonan euron investointikustannus, jossa on kolmen vuoden takuu, sekä 
saman verran ylläpito- ja tietojärjestelmäkustannuksia kolmen vuoden aikana 
(Wiman ym. 2008). 

5.3 Iso-Britannia 
Vuonna 2006 Isossa-Britanniassa oli kiinteä matkanopeusvalvonta kahdeksalla 
tieosuudella, joilla oli yhteensä 20 valvontajaksoa. SPECS on ainoa valmistaja, 
jonka matkanopeusvalvontajärjestelmä on saanut tyyppihyväksynnän Isossa-
Britanniassa (Lindqvist & Berg 2007). Maassa on ylinopeusrikkomusten haltija-
vastuu, eli nopeusvalvontakameran kuvasta ei tarvitse tunnistaa auton kuljettajaa. 
Niinpä autojen rekisterikilvet kuvataan takaapäin. 

Ensimmäiset matkanopeusvalvontajärjestelmät otettiin käyttöön vuonna 2000 
Nottinghamin ympäristössä. Kuolemat ja vakavat loukkaantumisen vähenivät 
näillä tieosuuksilla 52–56 % ja henkilövahinko-onnettomuudet 47–60 %, kun ver-
rattiin kolmea matkanopeusvalvontaa edeltävää vuotta kolmeen käyttöönottoa 
seuraavaan vuoteen. V85 eli nopeus, jonka 85 % liikenteestä alitti, laski toisella 
tieosuudella 71:stä 64:ään kilometriin tunnissa, toisella taas 63:sta 48:aan kilomet-
riin tunnissa. Nyt alueella on 48 kameraparia. (Speed Check Services 2008) 

Englannissa toteutettiin vuosina 2000–2004 laaja nopeusvalvontakameraoh-
jelma. Ohjelman osana perustettiin matkanopeusvalvonta kahdelle tiejaksolle. 
Keskinopeus aleni näillä tiejaksoilla 3 % ja ylinopeutta ajavien osuus 53 %. Suu-
ret, yli 24 km/h ylinopeudet poistuivat kokonaan. Matkanopeusvalvonta oli näiden 
suurten ylinopeuksien poistamisessa tehokkaampi kuin samaan tutkimusohjel-
maan kuuluvat kiinteät ja siirrettävät pistenopeuksien kameravalvontapaikat. 
(Gains ym 2005) 

Sopivaksi matka-aikojen valvontapaikaksi katsottiin tässä valvontakameraoh-
jelmassa 3–10 km tieosuus, jolla henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys oli vä-
hintään 3,3 onnettomuutta kilometriä ja vuotta kohti, onnettomuudet jakautuvat 
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tasaisesti tieosuudelle, ja kamerat voidaan sijoittaa paikkoihin, joissa niiden käsit-
tely voi tapahtua turvallisesti. (Gains ym. 2005) 

Northamtonshiressa oleva 4 km osuus tiellä A43 oli yksi maan vaarallisimmis-
ta tieosuuksista. Kolmena matkanopeusvalvontaa edeltävänä vuotena tieosuudella 
tapahtui 63 henkilövahinko-onnettomuutta, ja niissä kuoli tai loukkaantui vaka-
vasti 11 ihmistä. Kolmena valvonnan aloittamista seuraavana vuotena ihmisiä 
kuoli tai loukkaantui vakavasti 85 % vähemmän, ja nopeus, jonka 85 % liikentees-
tä alitti, laski 93:sta 72:een kilometriin tunnissa. (Speed Check Services 2008) 

Penniinien vuoriston yli kulkevalla tiellä A616 tapahtui poikkeuksellisen pal-
jon vakavia onnettomuuksia. Yhdentoista kilometrin tieosuudelle sijoitettiin kah-
deksan matka-aikoja valvovaa kameraparia joulukuussa 2003. Liikennekuolemien 
määrä laski kuudesta yhteen, kun verrattiin kolmea matkanopeuskameroita edel-
tävää vuotta kolmeen seuraavaan vuoteen. Nopeusrajoituksen ylittävien kuljettaji-
en osuus putosi toisessa ajosuunnassa 45 prosentista 15 prosenttiin ja toisessa ajo-
suunnassa 20 prosentista 4 prosenttiin. Kamerapylväät maalattiin kirkkaan keltai-
siksi muistuttamaan kuljettajia nopeusvalvonnasta. (Speed Check Services 2008) 

Kahden kameraparin, laskentayksikön ja tarvittavien tietokoneohjelmien hinta 
on noin 120 000 £ (Wiman ym. 2008). 

5.4 Itävalta 
Vuonna 2003 matkanopeusvalvonta toteutettiin 2,3 km pitkään Kaisermühlenin 
moottoritietunneliin Wienin läheisyydessä. Kumpikin ajosuunta kulkee omassa 
tunnelissaan. Kaistoja tunnelissa on kumpaankin suuntaan 3–4, liikennemäärä 
92 000 autoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus 10 %. Nopeusrajoitus 
tunnelissa on 80 km/h paitsi kuorma-autoille 60 km/h. (Stefan 2005) 

Tunnelin matkanopeusvalvontajärjestelmä havaitsee ajoneuvot optisesti. Jokai-
sen kaistan yläpuolelle tunnelin alkuun ja loppuun on sijoitettu kamera, ja jokai-
nen ajoneuvo kuvataan tunnelin molemmissa päissä. Kuvista luetaan kellonaika, 
rekisterinumero ja kaista, jota auto käytti. Lisäksi kunkin kameran viereen sijoitet-
tu laserilmaisin tunnistaa, onko kyseessä kuorma-auto vai muu ajoneuvo, niin että 
kuorma-autoille asetetun alhaisemman nopeusrajoituksen noudattamista voidaan 
myös valvoa. (Stefan 2005) 

Valvonnan tavoitteena oli nopeusvalvonnan lisäksi vähentää pysähteleviä 
ruuhkia, kerätä tietoa tunnelin liikennevirrasta ja havaita väärään suuntaan ajavat 
ajoneuvot, liian korkeat ajoneuvot ja varastetut ajoneuvot. 

Matkanopeusvalvonta alensi keskinopeutta yli 10 km/h, noin 85 km/h:sta noin 
75 km/h:iin. Loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet vähenivät 31 %, kuole-
mat ja vakavat loukkaantumiset 66 % ja lievät loukkaantumiset 28 %.  

Onnettomuustietoja kerättiin neljältä matkanopeusvalvontaa edeltävältä vuo-
delta ja yhdeltä valvonnan aloittamisen jälkeiseltä vuodelta. Ennen matkanopeus-
valvontaa tunnelissa tapahtui vuosittain keskimäärin yksi liikennekuolema, yksi 
vakava loukkaantuminen ja kymmenen lievää loukkaantumista. Valvonnan aloit-
tamista seuraavana vuotena tunnelissa loukkaantui lievästi seitsemän ihmistä. 
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Kuolemia tai vakavia loukkaantumisia ei tapahtunut. Onnettomuuksien vä-
henemää laskettaessa otettiin huomioon liikennemäärän muutos ja Itävallan moot-
toriteiden yleinen onnettomuuskehitys. Lievien loukkaantumisten väheneminen 
oli tämän laskelman perusteella tilastollisesti merkitsevää, kuolemien ja vakavien 
loukkaantumisten väheneminen ei. (Stefan 2005) 

Tunnelin kiinteän matkanopeusvalvontajärjestelmän investointikustannukseksi 
arvioitiin 1,2 milj. €. Vuosittaiset käyttökustannukset ovat noin 60 000 €. Päästö-
jen vähentymisen vuosittainen arvo oli 79 000 euroa. Hyöty-kustannussuhde oli 
5,3, kun hyödyiksi laskettiin onnettomuuksien ja päästöjen väheneminen, kustan-
nuksiksi järjestelmän investointi- ja ylläpitokustannukset. H/K-suhde lienee aliar-
vioitu, sillä peltikolareiden vähenemistä ei ole otettu huomioon. (Stefan 2005) 

5.5 Italia 
Vuoden 2007 lopussa Italiassa oli käytössä matkanopeusvalvonta ”Safety Tutor” 
1250 moottoritiekilometrillä. Järjestelmä valvoo matkanopeutta 5–30 km tiejak-
soilla ja lähettää automaattisesti sakon auton omistajalle. Liikennekuolemien aste 
puolittui järjestelmän käyttöönottoa seuraavana vuotena 460 moottoritiekilomet-
rillä verrattuna käyttöönottoa edeltävään vuoteen. Loukkaantumisten määrä laski 
27 % ja keskinopeus 16 %. (ETSC 2008) 

Ei ole tiedossa, otettiinko näissä liikennekuolemien ja loukkaantumisten las-
kelmissa huomioon onnettomuuksien palautuminen keskiarvoon päin. Vuoden 
tarkastelujakso on varsin lyhyt onnettomuusmäärien muutosten luotettavaan ha-
vaitsemiseen, mutta toisaalta keskinopeuden muutos oli suuri. 

5.6 Norja 
Norjassa on ollut matkanopeusvalvonta käytössä vuodesta 2009 lähtien kolmella 
tieosuudella. Seurantaraporttia näiden teiden nopeus- ja onnettomuuskehityksestä 
ei ole vielä julkaistu, mutta Norjan tielaitokselta saadun tiedon mukaan keskino-
peuksien alenema on ollut suurempi kuin Suomessa mitattu 2 km/h. Käytettävä 
tekninen laitteisto on kehitetty Norjassa, jossa, kuten Suomessakin, ylinopeutta 
ajaneen auton kuljettaja täytyy voida tunnistaa valokuvasta. 

Norjassa kokeiltiin matkanopeusvalvonnan tekniikkaa vuosina 2005–2006 Lil-
lehammerista pohjoiseen 2,8 km pitkällä tiejaksolla. Nopeusrajoitus tieosuudella 
oli 80 km/h ja tie oli tavallinen yksiajoratainen kaksikaistainen tie. Kokeilussa au-
toilijat eivät saaneet sakkoja tai muutakaan palautetta ylinopeudesta. Kokeilussa 
valvontajakson päissä oleviin kamerapisteisiin laitettiin perinteiset kamerapylväät 
ja induktiosilmukat, samanlaiset kuin pistenopeuksia valvottaessa. Kuvat otettiin 
kummassakin pisteessä auton etuosasta. Salamavalo oli autoilijalle lähes huo-
maamaton infrapunasalama. Molempiin kameratolppiin kytkettiin laajakaistayhte-
ys. Kuvat ja muut tiedot ylinopeutta ajaneista autoista tarkistettiin manuaalisesti. 
Tunnistamisalgoritmeja vaihdeltiin kokeen kuluessa. 81–92 % ajoneuvoista tun-
nistettiin molemmissa pisteissä, vääriä tunnistuksia oli 1,5–40,0 %. Kokeilun vii-
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meisellä, hiotulla tunnistusalgoritmilla 92,5 % ajoneuvoista tunnistettiin ja tunnis-
tusvirheitä oli alle 1 %. Kehittyneempi hahmontunnistus ja tarkemmat kuvat vä-
hentäisivät virheitä lisää. 95 % kuvista oli niin hyvälaatuisia, että niitä olisi voitu 
käyttää sakotuksessa. (Engeset 2006)  

5.7 Ruotsi 
Ruotsissa ei ole vielä matkanopeusvalvontaa, mutta joitakin esiselvityksiä on teh-
ty. Vuonna 2008 tehdyn Wimanin ym. selvityksen perusteella matkanopeusval-
vontakokeilu päätettiin jättää toteuttamatta. Syynä tähän päätökseen oli ennen 
kaikkea pelko, että kuljettajat kokisivat ensimmäisessä kamerapisteessä otettavat 
kuvat yksityisyyden loukkauksena. Toinen syy matkanopeusvalvonnan hylkäämi-
seen olivat korkeat kustannukset. Jos Ruotsissa olisi käytössä ylinopeusrikkomus-
ten haltijavastuu, edellytykset matkanopeusvalvonnalle olisivat huomattavasti pa-
remmat. 

Wimanin ym. (2008) esiselvityksen työmenetelmät olivat kirjallisuuskatsaus, 
keskeisimpien viranomaistahojen haastattelut, työpajatyöskentely, opintomatka ja 
70 autoilijoille tehty mielipidetutkimus. Selvityksessä todettiin, että matkano-
peusvalvonnassa on seuraavat riskit: 

– Yksityisyydensuojasta käytävä keskustelu vähentää nykyisen 
kameravalvonnan hyväksyttävyyttä 

– Hyväksyttävyyden vähentyessä vahingonteko kameroille yleistyy 
– Monimutkaisempi järjestelmä kasvattaa virheiden todennäköisyyttä ja voi 

johtaa siihen, että rikkomuksia ei voida näyttää kyllin luotettavasti toteen 
– On mahdollista, että ylinopeus ei olisi tuomioistuimen mielestä kyllin selvästi 

toteennäytetty, vaan tuomioistuin hyväksyisi väitteen kuljettajavaihdoksesta. 
Tämän vuoksi valvontapisteiden välimatka saisi olla enintään 3 km. 

– Monimutkaisemmasta järjestelmästä on vaikeampi tiedottaa ymmärrettävästi 
kuljettajille 

– Investointi-, kehittämis- ja ylläpitokustannukset saattavat tulla aivan liian 
korkeiksi hyötyyn nähden. Arvion mukaan investointi- ja ylläpitokustannukset 
ovat vähintään 50 % korkeammat kuin pistemäisellä kameravalvonnalla. 

Wimanin ym. (2008) mukaan matkanopeusvalvonta on teknisesti ja juridisesti 
mahdollista toteuttaa Ruotsissa, mutta vaatii tuotekehitystä ja teknisten vaatimus-
ten määrittelyä, koska markkinoilla ei ole ruotsalaisiin lakeihin sopivaa järjestel-
mää. Juridisesti kiperin kysymys on nopeusrajoitusta noudattavien autoilijoiden 
kuvaaminen. Tämä ei kuitenkaan Wimanin ym. (2008) mukaan näytä olevan este 
matkanopeusvalvonnan toteuttamiselle, koska Ruotsin poliisilla on liikenneval-
vonnassa jo käytössä valvontamenetelmä, jossa kaikki poliisiauton edessä ajavat 
autot kuvataan, ei ainoastaan lakia rikkoneiden autoja.  

Wimanin ym. (2008) esiselvityksessä on hyvin kuvattu eri vaihtoehdot kame-
roiden sijoittelulle ja sille kuvaako kamera kuljettajaa vai pelkästään rekisteritun-
nusta (kuva 14). Selvityksessä päädyttiin kuvaamistapaan C, valvontajakson mo-
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lemmissa päissä kamera kuvaa kaikki autot ja kuljettajat, koska tässä kuvaamista-
vassa saadaan vahvempi todistusaineisto siitä, kuka autoa kuljetti. 

 

 
Kuva 14. Vaihtoehdot autojen ja kuljettajien kuvaamisen tekniseksi periaatteeksi Wima-
nin ym. (2008) mukaan. 

Matkanopeusvalvonnan hyviä puolia olisivat Wimanin ym. (2008) mukaan tasai-
sempi liikenteen rytmi ja pistemäistä kameravalvontaa suurempi nopeuksien 
alenema. Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän arvioidaan vähenevät 
37 %, kun vastaava vähenemä pistemäisellä kameravalvonnalla on 30 %. Liiken-
teen päästöt vähenisivät samassa suhteessa kuin nopeudet alenisivat. Matkano-
peusvalvonnan yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on Wimanin mukaan pie-
nempi kuin perinteisellä pistemäisellä kameravalvonnalla keskinopeuden alenemi-
sen ja kasvavien investointi- ja ylläpitokustannusten vuoksi.  

Wimanin ym. (2008) esiselvitykseen sisältyi kvalitatiivinen haastattelututkimus 
70 autoilijalle. Useimmat mielipidetutkimukseen osallistuneet arvelivat, että mat-
kanopeusvalvonta olisi pistemäistä valvontaa oikeudenmukaisempaa ja vähentäisi 
”kenguruefektiä”. Useimpien mielestä yksityisyyden suoja olisi ongelma, vaikka 
nopeusrajoitusta noudattaneiden kuvat poistettaisiinkin parin minuutin kuluttua. 
Erityisesti nuoret kuljettajat pitivät yksityisyyden suojaa ongelmana. Monet vas-
taajista eivät pitäneet valvontakameroiden yhä yleistyvästä käytöstä yhteiskunnas-
sa ja pitivät matkanopeusvalvontaa askeleena väärään suuntaan. Useimmat vastaa-
jat uskoivat, että yleinen reaktio matkanopeusvalvontaan olisi negatiivinen. 

Wimanin ym. (2008) mukaan matkanopeusvalvonta soveltuu maanteiden lisäk-
si erityisesti tunneleihin, silloille, useampikaistaisille teille ja muihin kohteisiin, 
joissa muunlaista nopeusvalvontaa on vaikea toteuttaa. Pidemmät tiejaksot tulee 
matkanopeusvalvontaa varten jakaa liikenteeltään ja nopeusrajoitukseltaan yhte-
näisiksi jaksoiksi. Valvonnassa käytettävä tiejakso saisi olla enintään 3 km pitkä, 
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jotta väitteet kuljettajanvaihdoksesta kamerapisteiden välillä voitaisiin torjua lähes 
täysin. 

Wimanin ym. (2008) esiselvityksen johtopäätöksenä suositellaan, että matka-
nopeusvalvontaa ei toteuteta. Vastaavat edut voitaneen Wimanin ym. mukaan 
saavuttaa pistemäisen kameravalvonnan kehittämisellä.  

5.8 Tsekki 
Ensimmäinen matkanopeusvalvontajakso otettiin käyttöön vuonna 2004. Vuoden 
2006 alussa valvonta oli käytössä kymmenellä tiejaksolla, jotka ovat tunneleita tai 
asutuksen alueella kulkevia teitä, ja kymmenen uutta jaksoa oli suunnitteilla. Tä-
hän mennessä toteutetuissa valvontakohteissa ylinopeutta ajavien osuus on pie-
nentynyt 50–70 %. (Kallberg 2006) 

5.9 Australia 
Lindqvistin ja Bergin (2007) mukaan Australiassa Uudessa Etelä-Walesissa on 
kolme matkanopeusvalvottua tiejaksoa, pituudeltaan 4,2 km – 35 km. Autojen ha-
vaitseminen perustuu tutkaan. Havaintojen jatkokäsittely tapahtuu keskitetyllä 
palvelimella. Australiassa selvitetään mahdollisuuksia soveltaa matkanopeusval-
vontaa erittäin pitkillä tieosuuksilla.  

5.10 Yhteenveto kirjallisuudesta 
Matkanopeusvalvonta on käytössä Euroopassa ainakin Isossa-Britanniassa, Alan-
komaissa, Itävallassa, Italiassa, Tsekissä ja Norjassa. Näissä maissa matkanopeus-
valvonta on käytössä pääasiassa hyvin vilkkailla teillä, erityisesti moottoriteillä. 
Sakotuksessa on Norjaa lukuun ottamatta käytössä haltijavastuu, jolloin auton kul-
jettajaa ei tarvitse tunnistaa, vaan sakon saa auton omistaja.  

Matkanopeusvalvonnan vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat olleet hyvin 
myönteisiä. Liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset ovat vähentyneet puo-
leen tai jopa 85 %, henkilövahinko-onnettomuudet 25–60 %. Keskinopeus on las-
kenut lähtötilanteesta riippuen 3-16 % ja ylinopeutta ajavien autojen osuus 50–
75 %. Ylinopeutta ajavien osuus on ollut matkanopeusvalvonnan alueella 0–15 % 
autoista. 

Matkanopeusvalvonnan kustannuksista löytyi joitakin yksittäisiä tietoja. Alan-
komaissa 3 km moottoritiejakson matkanopeusvalvonnan vuosikustannukseksi 
arvioitiin 2–4 milj. €. Isossa-Britanniassa yhden kameraparin, laskentayksikön ja 
tietokoneohjelmien hinnaksi on arvioitu 120 000 £ eli 140 000 €. Itävallassa 2 km 
tunnelin matkanopeusvalvonnan investointikustannus oli 1,2 milj. € . Ruotsissa 
arvioitiin, että matkanopeusvalvonnan investointi- ja ylläpitokustannukset ovat 
vähintään kaksinkertaiset verrattuna pistemäiseen kiinteään kameravalvontaan. 



 
LINTU 3/2010 • Matka-aikaan perustuvan automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu  45 

6  Tulosten tarkastelu 
Matkanopeusvalvonta vähensi selvästi ylinopeuksia.  Valvontajakson keskellä 
olevassa mittauspisteessä valvontasuuntaan (Mikkelin suuntaan) ylinopeutta ajoi 
ennen valvontaa 47 % autoista ja neljännellä valvontaviikolla 35 % autoista, eli 
ylinopeudet vähenivät 26 %. Yli 10 km/h ylinopeutta ajoi ennen valvontaa 5 % 
autoista ja tämän suuruiset ylinopeudet vähenivät 49 %. Vastaavasti Heinolan 
suuntaan ajaneiden ylinopeudet vähenivät 20 % ja yli 10 km/h ylinopeudet 30 %. 
Ennen valvontaa Mikkelin suuntaan ajavista autoista 15 % ajoi valvontajaksolla 
yli 105 km/h matkanopeudella, valvonnan aikana vain 7 % autoista eli alle puolet 
aikaisemmasta. Vapaiden autojen (aikaväli edellä ajavaan yli 5 sekuntia) ylino-
peudet vähenivät keskimääräistä vähemmän. 

Ylinopeuksien vähentyessä keskinopeus aleni noin 2 km/h sekä matka- että pis-
tenopeusmittauksissa. Mikkeliin eli valvontasuuntaan ajavien autojen keskinopeus 
laski 1,8 km/h ja Heinolan suuntaan ajavien 1,6 km/h valvontajakson keskellä 
olevassa mittauspisteessä. Keskimääräinen matkanopeus aleni valvontajaksolla 
2,0 km/h. 

Ylinopeudet vähenivät valvontajakson keskellä olevassa mittauspisteessä eni-
ten silloin kun liikenne oli kaikkein vilkkainta. Tunteina, joina liikennemäärä ylitti 
1000 autoa, ylinopeutta ajoi ennen valvontakokeilua 30–40 % autoista, valvonta-
kokeilun aikana noin 20 % autoista. Toiseksi eniten ylinopeudet vähenivät kaik-
kein hiljaisimman liikenteen aikaan (ylinopeuksien osuus 46 % -> 37 %) ja vähi-
ten keskivilkkaan liikenteen aikana (tuntiliikenne 500–1000 autoa).  

Valtatieltä 4 alkavalla 15 km pituisella matkanopeuksien seurantajärjestelmän 
linkillä, johon valvontapaikkakin kuului, matkanopeus oli valvontakokeilun aika-
na Mikkelin suuntaan 2,3 km/h alempi ja Heinolan suuntaan 1,8 km/h alempi kuin 
valvontakokeilua edeltävillä viikoilla. Tämän perusteella ajonopeudet ovat laske-
neet pidemmällä tiejaksolla kuin vain matkanopeusvalvonnan alueella.  

Autojen aikavälit jakautuivat matkanopeusvalvonnan aikana samalla tavalla 
kuin ennen matkanopeusvalvontaa, joten matkanopeusvalvonta ei vaikuttanut lii-
kenteen jonoutumiseen. Matkanopeusvalvonnalla ei ollut vaikutusta myöskään 
ohitusmääriin. 

Elo-syyskuussa valvontakokeilun aikana sää oli huomattavasti sateisempi kuin 
ennen valvontakokeilua tehtyjen nopeusmittausten aikana: valvontakokeilun nel-
jännellä viikolla tienpinta oli kostea tai märkä 44 % ajasta, keväällä 2010 vain 
10 % ajasta. Sää ja keli tai muut vuodenaikojen vaihteluun liittyvät tekijät eivät 
kuitenkaan näytä vaikuttaneen autojen nopeuksiin, sillä kolmessa muilla pääteillä 
olevassa vertailupisteessä keskinopeus ja ylinopeuksien osuus olivat valvontako-
keilun aikana jotakuinkin samoja kuin keväällä 2010. Näissä vertailupisteissä ero 
valvontakokeilun aikaisen kelin ja kevään 2010 kelin kesken oli vielä suurempi 
kuin valvontajaksolla. 

Matkanopeusvalvonta vähensi ylinopeuksia ja alensi keskinopeutta jotakuinkin 
yhtä paljon kuin perinteinen pistemäinen automaattivalvonta. Esimerkiksi kanta-
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tiellä 51 tehdyssä tutkimuksessa (Räsänen ym. 2004) keskinopeus laski kamera-
tolppien välillä olevissa mittauspisteissä 1,5–2,4 km/h ja ylinopeudet vähenivät 
32–37 % valvonnan aloittamista seuraavana kuukautena. Matkanopeusvalvonnan 
vaikutukset erosivat kuitenkin perinteisen pistemäisen valvonnan vaikutuksista 
sikäli, että perinteinen pistemäinen valvonta alensi vapaiden ajoneuvojen nopeuk-
sia enemmän kuin kaikkien ajoneuvojen, matkanopeusvalvonta taas vaikutti va-
paisiin ajoneuvoihin vähemmän kuin kaikkiin ajoneuvoihin. Perinteinen pistemäi-
nen nopeusvalvonta alensi nopeuksia eniten hiljaisen liikenteen aikana, kun taas 
matkanopeusvalvonnan vaikutus oli suurimmillaan kaikkein vilkkaimpina tuntei-
na. 

Matkanopeusvalvonta saattaisi vähentää ylinopeuksia nyt havaittua tehok-
kaammin, jos automaattivalvonnasta kertovassa liikennemerkissä olisi lisäkilpi 
”keskinopeusvalvonta”, tai muu vastaava termi, joka tälle valvontatavalle halutaan 
vakiinnuttaa. Kuljettajien haastatteluissa havaittiin, että matkanopeusvalvontaa 
koskeva tiedotus oli tavoittanut kuljettajat hyvin, mutta valvontapaikan tarkkaa 
sijainti oli huonommin tiedossa. Toisaalta tämä sijaintitiedon epätarkkuus saattaa 
selittää sen, että nopeudet alenivat itse valvontakohteen lisäksi myös valvontajak-
sosta Heinolaan päin olevalla tieosuudella, ja myös valvontasuuntaa vastakkaiseen 
suuntaan. 

Kuljettajien haastatteluiden perusteella matkanopeusvalvontaan suhtauduttiin 
varsin myönteisesti. Matkanopeusvalvontaa piti hyväksyttävänä tai erittäin hyväk-
syttävänä 84 % haastatelluista kuljettajista ja liikenneturvallisuuden kannalta mel-
ko hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä 86 % kuljettajista. Matkanopeusvalvon-
nan arveltiin yleisimmin hillitsevän muiden kuljettajien nopeuksia (69 % vastauk-
sista), mutta omaan ajotapaan sen ei yleensä arveltu vaikuttavan (72 % vastauksis-
ta). 

Matkanopeusvalvontakokeilu kesti viisi viikkoa, joten valvonnan pitkäaikaiset 
vaikutukset saattavat poiketa nyt saaduista tuloksista. Perinteisessä pistemäisessä 
kameravalvonnassa on havaittu, että ylinopeudet vähenevät aluksi voimakkaasti, 
mutta vaikutus pienenee hieman ensimmäisen valvontavuoden aikana. Sen jälkeen 
nopeustasoon vaikuttaa valvonnan määrä, puuttumiskynnys ja niistä tiedottami-
nen. Norjasta saataneen lähikuukausina tutkimustuloksia matkanopeusvalvonnas-
ta, joka on ollut yli vuoden käytössä jotakuinkin suomalaisia olosuhteita vastaa-
vassa ympäristössä. 

Valvontakokeilun tulokset viittaavat siihen, että Suomessa matkanopeusval-
vonta soveltuu parhaiten kaikkein vilkkaimmille teille, samoin kuin muissa mais-
sa. Ylinopeudet vähenivät eniten vilkkaan liikenteen aikaan, ja vaikutus vapaisiin 
autoihin oli keskimääräistä vähäisempi. Ennen pidempiaikaisia kokeiluja tai vaki-
tuisessa käytössä olevaa matkanopeusvalvontaa tulee kuitenkin saada käyttöön 
toimintavarmempi ja laadukkaampia kuvia ottava valvontalaitteisto. 
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Liite 1: Poliisin tiedote 20.8.2010 
 
Autojen keskinopeuksien valvontaa kokeillaan Heinolassa 

Autojen keskinopeuksia ryhdytään mittaamaan kahden kiinteän valvontakameran avulla 

Lahden seudulla ensi maanantaista lähtien. Valvonta tapahtuu valtatie 5:llä noin 20 kilo-

metriä Heinolasta Mikkelin suuntaan. Kamerat ovat noin kuuden kilometrin päässä toisis-

taan.  

Auton keskinopeus saadaan mittaamalla aika, jonka auto käyttää ajaessaan kahden val-

vontakameran välin. Valvonta on kokeilu ja se kestää viisi viikkoa. Kokeilun aikana ylino-

peuteen syyllistyviä sakotetaan normaaliin tapaan. Keskinopeuksien valvontakamerat 

toimivat infrapunasalamalla, joten autoilijat eivät havaitse kuvaamista.  

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta kertoo, että kokeilun tavoitteena on 

selvittää, miten paljon keskinopeusvalvonta vaikuttaa autojen nopeuksiin valvontakame-

roiden välillä. Lisäksi selvitetään valvontaan liittyviä ongelmia sekä autoilijoiden suhtau-

tumista keskinopeuksien valvontaan. VTT tekee kokeilusta tutkimuksen.  

Tähän saakka Suomessa on nopeuksia valvottu vain yhdellä kameralla, joka mittaa ajo-

neuvon nopeuden kameran kohdalla.  

Keskinopeuden valvonta on käytössä monissa Keski-Euroopan maissa, muun muassa 

Englannissa, Hollannissa ja Ranskassa.  

Heikki Ihalaisen mukaan kokeilun jälkeen pohditaan, sopiiko keskinopeuksien mittaami-

nen valvontamuotona Suomen teille.  
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Liite 2. Haastattelulomake  
 
 
 

 


