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1 Tausta 
Periaatepäätöksellä 9.3.2006 valtioneuvosto vahvisti jo aikaisemmin asete-
tun tavoitteen, jonka mukaan tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä 
saa vuonna 2010 olla enintään 250 (Valtioneuvosto 2006). Vuoteen 2010 
tähtäävän liikenneturvallisuustavoitteen lisäksi liikenneturvallisuustyötä 
ohjaa myös pidemmän aikavälin visio: tieliikennejärjestelmä on suunnitelta-
va siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liiken-
teessä. Tämä merkitsee, että sääntöjä noudattava, asianmukaiset tiedot ja 
taidot omaava henkilö ei inhimillisen virheen vuoksi saa kuolla tai louk-
kaantua vakavasti.  

Koska ajonopeudet ovat kiistatta yksi keskeisimmistä liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavista tekijöistä (Elvik ym. 2004), on valtioneuvoston periaate-
päätöksessä lukuisia nopeudenhallintaan liittyviä toimenpiteitä, ainakin pe-
riaatepäätöksen kohdat 11, 12, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30 ja 32 (Valtio-
neuvosto 2006).  

Vireillä tai suunnitteilla on siis useita nopeuksiin vaikuttavia toimenpitei-
tä. Nopeuksien vaikutuksista ja nopeuksiin vaikuttamisen keinoista tiede-
tään jo paljon, mutta ajonopeuksien hallintaan ei Suomessa ole kokonais-
strategiaa. Nopeuksien hallinta on hajallaan eri hallinnonaloilla. 
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2 Tutkimuksen tavoite 
Työssä kuvataan tiiviisti nykyiset ja kehitteillä olevat tieliikenteen ajonope-
uksien hallintamenetelmät sekä niiden hyödyt ja haitat. Pääpaino on liiken-
neturvallisuusvaikutuksilla. Nykytilan perusteella laaditaan pitkäjänteiselle 
tutkimus- ja kehittämistoiminnalle suunnitelma, jonka avulla Suomeen voi-
daan luoda turvallisuutta kustannustehokkaasti parantava nopeuksien hallin-
nan strategia. Tutkimus- ja kehitystoiminnan aikataulutusta luonnostellaan 
painottamalla turvallisuusvisiota ja nopeudenhallinnan strategian luomisessa 
kriittisiä tekijöitä.  
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3 Lähtökohdat tieliikenteen no-
peuksien hallinnalle 

3.1 Nopeuden vaikutukset 

Nopeuden vaikutus matka-aikaan 

Suurta liikkumisnopeutta pidetään usein etuna. Entistä nopeampi liikkumi-
nen merkitsee ihmisille mahdollisuutta tehdä enemmän, esimerkiksi kulkea 
pidempiä työmatkoja, vierailla useammin ystävien luona ja matkustaa lo-
malla pidemmälle. Yrityksille nopeammat kuljetukset mahdollistavat suu-
remman tehokkuuden ja kaupankäynnin kauempana olevien asiakkaiden 
kanssa. Matka-aika on tärkeä kilpailutekijä joukkoliikennemuotojen välillä 
sekä joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välillä. Lisäksi monille kuljettajille 
suuri nopeus on osa ajamisen nautintoa. (OECD 2006). Seitsemän prosenttia 
suomalaisista kuljettajista nauttii nopeasta ajamisesta erittäin paljon 
(SARTRE 2004). 

Kaupunkiympäristössä matka-aikaan vaikuttaa ajonopeuden lisäksi se ai-
ka, joka menee muusta liikenteestä johtuviin pysähdyksiin kuten liikenneva-
loissa seisomiseen. YTV:n (2003) matka-aikatutkimuksen mukaan Helsin-
gin keskustassa henkilöauton matka-ajasta menee aamuruuhkan aikaan py-
sähdyksissä oloon 20–39 prosenttia ja päiväliikenteessä 10–30 prosenttia.  

Nopeuden vaikutus logistiikkaan  

Yrityksille nopeammat kuljetukset mahdollistavat suuremman tehokkuuden. 
Tehokkuus näkyy muun muassa pienempinä varastoina, vähäisempänä au-
tokalustona ja henkilöstönä sekä halvempina hintoina.  

Rahdin matka-aikasäästöjen arvoa ei Suomessa kuitenkaan ole juurikaan 
tutkittu, eikä sellaisten määrittäminen kansainvälisten kokemusten perus-
teella näytä mahdolliselta. Liikennetaloudellisissa laskelmissa on määritetty 
arvo ainoastaan kuljettajan ja apumiehen työajalle. Rahdin matka-aikaan ja 
ajan arvoon vaikuttavat muun muassa logistiikkaketjun pituus vaiheineen, 
lastaamis- ja purkamisaika sekä eri tavaralajien hyvin erilainen arvo, logis-
tiikka ja lähetyskoko. (Tervonen & Ristikartano 2004) 

Pienet nopeuden muutokset tieverkolla eivät vaikuta merkittävästi kulje-
tuksiin menevään aikaan. Esimerkiksi pääteiden runkoverkon vaikutusten 
arvioinnissa (Grönlund ym. 2006) todettiin, ettei alle 80 km/h nopeusrajoi-
tusten poistuminen pääteiden runkoverkolta lyhennä ratkaisevasti kuljetus-
aikaa. Enemmän merkitystä on kuljetusten täsmällisyydellä, terminaalien 
tehokkuudella ja kansainvälisissä kuljetuksissa raja-asemien toimivuudella. 
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Suurin mahdollinen kuljetusnopeus ei ole yrityksille taloudellisesti kan-
nattavin polttoainekustannusten nousun vuoksi. Palkkojen ohella polttoaine-
kustannukset muodostavat suuren osan maantiekuljetusyritysten kustannuk-
sista. (Stenholm 2004) 

Nopeuden vaikutus pakokaasupäästöihin ja meluun 

Nopeus, jolla auton pakokaasupäästöt ovat minimissään, vaihtelee päästöla-
jeittain. Typen oksideja pääsee ilmaan erityisesti kaikkein alhaisimmilla 
nopeuksilla sekä tasaisella korkealla nopeudella. Hiilivetypäästöt pienenevät 
nopeuden alentuessa. Hiilidioksidi- ja monoksidipäästöt sekä hiukkaspäästöt 
ovat pienimmillään keskisuurella nopeudella. Tyypillisesti päästöt ovat pie-
nimmillään tasaisella 40–90 km/h nopeudella (kuva 1). 

 
Kuva 1. Pakokaasupäästöt nopeuden funktiona (OECD 2006) 

Nopeuden lisäksi liikenteen päästöihin vaikuttavat käytetty polttoaine, ajo-
neuvon tyyppi ja ikä sekä ajotapa. Voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset 
lisäävät huomattavasti polttoaineenkulutusta ja pakokaasupäästöjä.(OECD 
2006.) 

Autoliikenteen meluhaitat kasvavat nopeustason noustessa. Alhaisilla 
nopeuksilla moottorin melu on hallitseva, korkeammilla nopeuksilla ren-
gasmelu (kuva 2). Kiihdytysten ja jarrutusten vaikutus meluun on vähäistä 
yli 50 km/h nopeudella, mutta merkittävämpää alemmilla nopeuksilla. 
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Kuva 2. Ajoneuvon melu nopeuden funktiona (Tiehallinto 2006a). 

Nopeuden vaikutus kuljettajan käyttäytymiseen 

Odottamatonta estettä tiellä lähestyvän kuljettajan toiminta voidaan jakaa 
viiteen osatehtävään: 1) mahdollisen esteen olemassa olon havaitseminen, 2) 
esteen identifiointi, 3) arviointi, joka voi koskea omaa toimintaa, etäisyyksiä 
ja toisten liikkujien nopeutta jne., 4) omaa toimintaa koskeva päätöksenteko 
ja 5) toiminta, jolla törmäys pyritään estämään ja/tai jolla pyritään mini-
moimaan haitalliset seuraukset. Nopeuden kasvu vähentää kuhunkin osateh-
tävään käytettävissä olevaa aikaa. Sen vuoksi nopeuden kasvaessa pienenee 
todennäköisyys, että merkitykselliset kohteet ja tapahtumat havaitaan ja 
tunnistetaan ja niihin ehditään reagoida.  

Kuljettajilla on taipumus aliarvioida lähestyvän auton nopeutta ja yliarvi-
oida sen etäisyyttä. Nopeuden kasvaessa nämä arviointivirheetkin kasvavat, 
samoin arvioiden hajonta. Nämä arviointivirheet lisäävät ohitus- ja risteys-
onnettomuuksien riskiä.  

Ajoneuvon hallinta on korkeammilla nopeuksilla vaikeampaa. Tieltä 
suistumisen ja vastakkaiselle kaistalle ajautumisen riski kasvaa. 

Reaktioaika ei tutkimusten mukaan juurikaan muutu nopeuden kasvaes-
sa, mutta reaktioaikana kuljettu matka kasvaa. Jarrutusmatka kasvaa suh-
teessa nopeuden neliöön, ja onnettomuuden välttäminen käy siten vaarati-
lanteessa vaikeammaksi. (Kallberg & Luoma 1996). 

Nopeuden vaikutus onnettomuuden vakavuuteen 

Liikenneonnettomuuksissa vammautumisissa on kyse ihmisen kestokyvystä 
suhteessa törmäyksessä häneen kohdistuviin voimiin. Näitä voimia aiheuttaa 
nopeuden muutos, jonka auto ja ihminen kokevat törmäyksessä. Yleisesti 
ottaen nopeuden muutos kasvaa törmäyshetken ajonopeuden kasvaessa, 
mutta nopeuden muutokseen vaikuttaa myös onnettomuuden tyyppi ja tör-
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mäyskohteen luonne (esim. toinen auto, valopylväs vai kallioleikkaus) sekä 
ajoneuvojen keskinäisissä törmäyksissä niiden massaero.  

Ajoneuvojen keskinäisissä törmäyksissä törmäyksenaikainen nopeuden-
muutos voidaan laskea liike-energian kaavaa soveltamalla  

vjälkeen = (m1v1ennen + m2v2ennen)/( m1+ m2) 

Jos esimerkiksi 1 000 kg painava henkilöauto törmää 60 km/h nopeudella 
nokakkain toisen samanlaisen henkilöauton kanssa, on törmäyksen aikainen 
nopeuden muutos 60 km/h, mutta jos vastassa on 60 km/h nopeudella tör-
määvä 10 000 kg painava kuorma-auto, on henkilöauton nopeudenmuutos 
109 km/h (kuva 3). Jos henkilöautoon törmäävän kuorma-auton nopeus oli-
sikin vain 20 km/h, olisi henkilöauton nopeudenmuutos 73 km/h.  
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Kuva 3. Esimerkki törmäyksenaikaisen nopeudenmuutoksen ja ajoneuvon 
massan yhteydestä. 

Loukkaantumisen riski alkaa kasvaa voimakkaasti nopeuden muutoksen 
ylittäessä 20–30 km/h. Kun nopeuden muutos ylittää 80 km/h, ajoneuvon 
matkustaja selviää harvoin hengissä.  Ihmisten yksilölliset ominaisuudet 
vaikuttavat kuitenkin siihen, millaisia nopeuden muutoksia he kestävät. Yli 
60-vuotiaiden riski vammautua vakavasti on noin 70 prosenttia suurempi 
kuin 20-vuotiaiden riski vastaavassa törmäyksessä. (Kallberg & Luoma 
1996). 

Turvavyöttömät ja -tyynyttömät onnettomuusautossa olijat loukkaantuvat 
yleensä iskeytyessään auton sisäosiin. Seuraukset ovat tällöin pahemmat 
kuin turvavyöllisillä, koska auton nopeus on iskeytymishetkellä ehtinyt jo 
hidastua, mutta ihmisellä on vielä onnettomuutta edeltävä nopeus. Turva-
vyöllisen autossa olijan nopeus muuttuu yhdessä auton kanssa, jolloin hidas-
tuvuudet ovat pienempiä ja seuraukset lievempiä. (Kallberg & Luoma 
1996). Suomalaisia kuolonkolareita tarkastelleen tutkimuksen mukaan is-
keytyminen sisään painuneeseen matkustamon osaan oli yleisin kuolinsyy 
riippumatta turvatyynyjen olemassaolosta (Kelkka ym. 2006).   
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Äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa (Kelkka ym. 2006) tarkasteltiin 
ihmiskehon kohtaamaa kolariväkivaltaa tutkijalautakuntien tutkimissa kuo-
lonkolareissa vuosina 1996–2003. Näistä rajattiin mukaan vain onnetto-
muudet, joissa kuljettajan veren alkoholipitoisuus alitti 0,5 promillea, mah-
dollinen ylinopeus oli alle 20 km/h, kuollut henkilö käytti turvavyötä, kul-
jettaja oli täysi-ikäinen, kuoleman syy ei ollut sairaskohtaus eikä itsetuho, 
eikä onnettomuus ollut kevyen liikenteen onnettomuus, moottoripyöräonnet-
tomuus eikä eläinonnettomuus. Yli puolet tutkimusaineiston kuolleista kuoli 
kohtaamisonnettomuuksissa. Aineistossa on tietoja kuolleiden lisäksi myös 
loukkaantuneista ja vammoitta selvinneistä henkilöistä, jotka ovat olleet 
mukana onnettomuusautoissa. 

Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden osuus alkaa tutkimuksen (Kelk-
ka ym. 2006) mukaan kasvaa merkittävästi, kun törmäyksenaikainen nopeu-
den muutos ylittää 70 km/h (kuva 4). Nopeuden muutoksen ylittäessä 
120 km/h enää yksi viidestä autossa olijoista säilyi hengissä. Tämän suurui-
nen nopeuden muutos voisi seurata esimerkiksi henkilö- ja kuorma-auton 
törmäyksestä, jossa molempien nopeus on 61 km/h. Loukkaantuneiden 
osuus alkaa kasvaa nopeuden muutoksen ylittäessä 40 km/h.   

 
Kuva 4. Vammautuneiden ja kuolleiden osuus autossa olijoista kohtaa-
misonnettomuuksissa (Kelkka ym. 2006). 

Uudet ajoneuvot ovat kohtaamisonnettomuuksissa turvallisempia kuin van-
hat, kun nopeuden muutos on 60–100 km/h (kuva 5). Tämän jälkeen tör-
mäysvoimat ovat niin suuria, että kehittyneinkään turvatekniikka ei riitä 
suojaamaan matkustajaa.  
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Kuva 5. Kuolleiden osuus autossa olijoista kohtaamisonnettomuuksissa uu-
sissa ja vanhoissa autoissa (Kelkka ym. 2006). 

Kun nopeudet ovat pääteillä yleisesti käytettävää luokkaa tai osallisena on 
raskaita ajoneuvoja, törmäykset ovat niin rajuja, että henkilöauto usein 
murskautuu kokonaan. Nykyisillä nopeustasoilla ja teiden ominaisuuksilla 
pääteiden kuolemia ei voi poistaa vision edellyttämällä tavalla, vaikka auto-
kanta uusiutuu. (Kelkka ym. 2006). 

Autojen törmäyskokeissa törmäysnopeus kiinteään esteeseen ajettaessa 
on 56 km/h ja osittain myötäävissä törmäyksissä 64 km/h. Näillä nopeu-
denmuutoksilla (∆v) tulisi kuljettajan ja matkustajan selviytyä kuolemalta 
tai vakavalta loukkaantumiselta. Nykyisillä nopeusrajoituksilla 80 ja 
100 km/h tapahtuvissa törmäyksissä nopeudenmuutos on useimmiten tätä 
suurempi eli 70–100 km/h. Raskaan ajoneuvon ollessa vastapuolena, voi 
nopeuden muutos olla lähes kaksinkertainen törmäysnopeuteen verrattuna. 
(Kelkka ym. 2006).   

Jalankulkijaonnettomuuksissa kuoleman todennäköisyys nousee 2,5-
kertaiseksi, kun jalankulkijaan törmäävän auton nopeus nousee 40 km/h:sta 
50 km/h:iin (kuva 6, Pasanen 1991). 
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Kuva 6. Jalankulkijan kuoleman todennäköisyyden riippuvuus törmäysno-
peudesta (OECD 2006). 

Nopeuden ja onnettomuuksien yhteyttä tarkastelevat ma-
temaattiset mallit  

Nopeudenhallintajärjestelmiä tutkittaessa on yleensä suhteellisen helppoa 
selvittää pistenopeuksien muutokset, kun taas onnettomuusmäärien muutok-
sista saadaan suhteellisen harvoin tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Niinpä 
onnettomuusmäärän muutosta arvioidaan hyvin usein jonkin nopeuden ja 
onnettomuuksien yhteyttä kuvaavan matemaattisen mallin avulla. 

Yksinkertainen malli onnettomuuksien ja liikennevirran keskinopeuden 
yhteydelle on, että prosentin muutos keskinopeudessa muuttaa loukkaantu-
neiden määrää kahdella prosentilla ja kuolleiden määrää neljällä prosentilla 
(Elvik & Vaa, 2004).   

Nilssonin (2000) kehittämän potenssimallin mukaan henkilövahinkoon 
johtavien onnettomuuksien väheneminen on suhteessa liikennevirran nope-
usmuutoksen neliöön, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavien 
onnettomuuksien väheneminen nopeusmuutoksen kolmanteen potenssiin ja 
kuolonkolarien väheneminen suhteessa nopeusmuutoksen neljänteen po-
tenssiin. Jos siis keskinopeus laskee kymmenen prosenttia, heva-
onnettomuudet vähenevät 19 prosenttia, kuolemaan tai vakavaan loukkaan-
tumiseen johtavien onnettomuuksien määrä 27 prosenttia ja kuolonkolarit 
34 prosenttia (kuva 7). 
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Kuva 7. Nopeuden muutoksen ja henkilövahinkojen muutoksen yhteys po-
tenssimallin mukaan (Nilsson 2000). 

Elvik ym. (2004) ovat todenneet potenssimallin vastaavan erittäin hyvin 
kokemusperäisiä tutkimustuloksia. Mallia pidetäänkin yleisesti osuvimpana 
nopeusvaikutusten kuvauksena.  

Toisaalta tällainen yksinkertainen malli sisältää yleistyksiä, jotka on otet-
tava huomioon yksittäistä tienparannuskohdetta tarkasteltaessa. Onnetto-
muusvähenemään vaikuttaa nopeuden muutoksen lisäksi myös alkuperäinen 
keskinopeus ja nopeuksien jakauma sekä tien luonne ja toteutettu nopeu-
denhallintatoimenpide. (Hirst ym. 2005).  

Nopeuksien hajonta vaikuttaa ohitustarpeeseen ja sitä kautta onnetto-
muusriskiin. Kuljettajat, joiden nopeus poikkeaa huomattavasti liikenteen 
keskinopeudesta, joutuvat muita useammin onnettomuuksiin (Elvik & Vaa, 
2004). Hitaasti ajamisen vaarallisuutta koskevat tutkimustulokset ovat kui-
tenkin ristiriitaisia. Joissakin tutkimuksissa on havaittu onnettomuuksien 
olevan yleisimpiä selvästi muuta liikennettä hitaammin ajavilla kuljettajilla, 
toisissa tutkimuksissa taas nämä hitaasti ajavat ovat olleet vähiten mukana 
onnettomuuksissa (TRB 1998). Hitaille kuljettajille tehdyssä suomalaisessa 
tutkimuksessa (Rajalin 1998) ei saatu näyttöä hitaasti ajamisen vaarallisuu-
desta. Hitaasti ajaneiden kuljettajien onnettomuusmäärä ei poikennut kont-
rollikuljettajien onnettomuusmäärästä, ja liikennerikkomuksia hitailla kul-
jettajilla oli ajosuoritteeseen suhteutettuna vain puolet vertailukuljettajien 
määrästä.  

Nopeuksien hajonnan ja onnettomuuksien välistä yhteyttä kuvaavia mal-
leja on käytetty nopeudenhallintajärjestelmien vaikutusten arviointiin huo-
mattavasti harvemmin kuin keskinopeuden ja onnettomuuksien yhteyttä 
kuvaavia malleja.  
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Optiminopeus 

Tieliikenteen kustannuksia tarkasteltaessa laskelmaan otetaan yleensä aika-, 
ajoneuvo-, onnettomuus- ja päästökustannukset. Tällöin kustannuslaskelmaa 
sanotaan liikennetaloudelliseksi. Näiden lisäksi kustannuslaskelmiin voi-
daan ottaa mukaan esimerkiksi melu, kuljetusten täsmällisyys, ajomuka-
vuus, teiden kunnossapitokustannukset ja tieinvestointien tarve. Tieliiken-
teen optimaalinen nopeustaso voidaan määrittää tarkastelemalla liikenteen 
kustannusten summakäyrää eri nopeuksilla. Optimaalinen nopeus löytyy 
kustannusten summakäyrän minimin kohdalta.  

Vuonna 1995 tehdyssä tutkimuksessa (Tielaitos 1995) henkilöauton op-
timinopeudeksi saatiin moottoritiellä 100–110 km/h, valtatiellä 85–95 km/h, 
seututiellä kesäaikaan 80–95 km/h ja talviaikaan 80–90 km/h, sekä pääka-
dulla 40–50 km/h. Näissä arvoissa olivat mukana aika-, ajoneuvo-, onnet-
tomuus- ja päästökustannukset. Optiminopeuskäyrät olivat kuitenkin hyvin 
loivia ja siten herkkiä pienille lähtöarvojen muutoksille. Esimerkiksi jos 
ajan arvoa laskettaessa otetaan huomioon vain työajan matkat, optiminopeus 
valtatiellä laskee noin 10 km/h. Jos taas onnettomuuskustannukset muute-
taan vastaamaan eurooppalaista keskiarvoa, valtatien optiminopeus nousee 
noin 5 km/h.  

Edellä esitetyt tulokset oli saatu keskiarvoteiltä. Yksittäisen tiejakson op-
timinopeus vaihtelee ajankohdan, kelin ja tienkäyttäjän mukaan. (Tielaitos 
1995). 

Edellä kuvatussa tutkimuksessa tultiin johtopäätökseen, että optimi-
nopeuslaskelma ei anna riittävää pohjaa liikenteen nopeustason määrittä-
miselle. 

Kyseisen tutkimuksen jälkeen suomalaisen liikenneturvallisuustyön pe-
rustaksi on asetettu visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän ajattelun perusteella ihmiselämää 
ei tule arvottaa rahassa eikä se ole vaihdettavissa muihin hyödykkeisiin ku-
ten säästyneeseen matka-aikaan. Käytännössä tiehankkeiden arvioinnissa 
toimitaan niin, että hanke ei saa heikentää turvallisuutta; pelkkä yhteiskunta-
taloudellinen kannattavuus ei siis ole riittävä peruste hankkeelle. 
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3.2 Kuljettajan nopeudenvalintaan 
vaikuttavat tekijät 

Käytetty nopeus valitaan pitkälti nopeusrajoituksen perusteella. Suuri 
enemmistö auton kuljettajista pyrkii ajamaan lähellä nopeusrajoitusta, jos 
mikään este ei pakota hiljaisempaan nopeuteen. Tämä näkyy hyvin luvun 
3.3 taulukoissa 1 ja 2: keskinopeudet ovat nopeusrajoituksen tuntumassa. 
Rajoitusten noudattaminen riippuu pitkälti tien muodosta ja varusteista. Le-
veä tie, loivat kaarteet ja hyvät näkemät kasvattavat nopeutta. Tien muodol-
la ja ympäristöllä on erityisen suuri vaikutus nopeuteen silloin, kun nopeus-
rajoitus ei juurikaan rajoita käytettävää nopeutta, esimerkiksi monilla yleis-
rajoituksen alaisilla pikkuteillä. (Vaa ym. 2002) 

Luminen keli laskee ajonopeutta noin 4 km/h ja liukas keli 3–7 km/h hy-
vään ajokeliin verrattuna. Talviaikaan autoilijat arvioivat kelin ja talviren-
kaidensa kunnon paremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Niinpä he eivät 
myöskään alenna nopeuttaan keliä vastaavasti, jolloin onnettomuusriski 
kasvaa. (Tiehallinto 2006b) 

Ajoneuvon ominaisuudet vaikuttavat myös merkittävästi ajonopeuden 
valintaan. Auton ominaisuuksien ja kuljettajan käytöksen vaikutusta ei kui-
tenkaan ole helppo erottaa toisistaan, koska kuljettajan käytös on yhteydessä 
hänen autovalintaansa. Hyvillä ajo-ominaisuuksilla varustetuilla autoilla 
ajetaan joka tapauksessa kovempaa kuin huonommilla autoilla. ABS-jarrut 
ja nastarenkaat nostavat nopeutta. (Vaa ym. 2002) 

Yksittäisessä ajotilanteessa kuljettajan nopeuden valintaan vaikuttaa 
joukko tilapäisiä tekijöitä, kuten matkan tarkoitus, kiire sekä matkustajien 
määrä ja suhde kuljettajaan (esim. samanikäinen henkilö tai vanhempi suku-
lainen). Lisäksi kuljettajilla on asenteita, jotka vaikuttavat heidän nopeusva-
lintaansa kaikissa tilanteissa, kuten nopeudesta nauttiminen, usko omiin 
ajotaitoihin ja auton laatuun sekä jännityksen hakeminen elämään yleensä. 
(Sartre 2004, Vaa ym. 2002) 

Kuljettajan nopeudenvalintaan vaikuttaa voimakkaasti hänen käsityksen-
sä muiden käyttämistä nopeuksista. Yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa 
(Nordisk ministerråd 1996) havaittiin, että kuljettajat, jotka arvelivat toisten 
ajavan lujaa ja/tai ajavan suuren osan ajasta ylinopeudella, ajoivat itse kes-
kimääräistä lujempaa. 

Suomessa on havaittu (Beilinson ym. 2004), että kuljettajat ajavat sitä 
hiljempaa, mitä alhaisemmaksi he arvioivat poliisin nopeusvalvonnan puut-
tumiskynnyksen. 
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3.3 Nopeusrajoitusjärjestelmä 
ja sen muutostarpeet  

Lait ja ohjeet 

Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää tienpitäjä. Tienpi-
täjän tulee kuitenkin noudattaa LVM:n antamia nopeusrajoituksia koskevia 
yleisiä ohjeita. Lisäksi LVM voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoituk-
sesta. Ajoneuvokohtaisista suurimmista sallituista nopeuksista säädetään 
asetuksella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä suurin sallittu nopeus taa-
jamien ulkopuolella on 80 km/h ja taajamissa 50 km/h, jollei liikennemer-
kein ole muuta osoitettu. 

Tällä hetkellä voimassa ovat LVM:n maanteiden nopeusrajoituksia kos-
kevat yleisohjeet vuosilta 1992 ja 1995 (Liikenneministeriö 1992, 1995) 
sekä talviajan nopeusrajoitusten yleisohje (LVM 2006). 

Liikenne- ja viestintäministeriön yleisohjeessa nopeusrajoitusten asetta-
misesta yleisille teille sekä Tiehallinnon ”Nopeusrajoitukset”-ohjeessa  
(1994) tieosakohtaisen nopeusrajoituksen perusarvo määräytyy tien levey-
den, liikennemäärän ja näkemien perusteella. Tien leveytenä käytetään pääl-
lysteleveyttä, jos sorapientareella ei ole liikenteellistä merkitystä. Nopeusra-
joitusta alennetaan tarvittaessa perusarvosta liittymäjärjestelyjen, onnetto-
muustilanteen, kevyen liikenteen olosuhteiden, tien kunnon, tienvarren 
maankäytön ja liikennevalojen vuoksi. Tiekohtaisia nopeusrajoituksia ase-
tettaessa 100 km/h rajoituksen vähimmäispituus on Tiehallinnon ohjeiden 
mukaan 3 km ja 80 km/h rajoituksen 1 km. Paikallisia rajoituksia käytetään 
ohjeen mukaan taajamien ulkopuolella kyläkeskuksissa ja yhtenäisen tien-
varsiasutuksen alueella, muun runsaan paikallisen liikenteen kohteissa, vaa-
rallisissa tienkohdissa, koulujen, vanhainkotien ja sairaaloiden läheisyydes-
sä yms. erityiskohteissa.  

Talvikaudesta 2004–2005 alkaen on voimassa yleisohje, jonka mukaan 
moottoriteiden 120 km/h nopeusrajoitukset alennetaan 100 km/h:iin ja muil-
la teillä tiekohtaiset 100 km/h -nopeusrajoitukset alennetaan 80 km/h 
-rajoitukseksi. Poikkeuksena ovat kuitenkin keskikaiteelliset tiet, leveäkais-
tatiet, ja lähinnä pitkämatkaista liikennettä välittävät vähäliikenteiset tiet, 
joille voidaan jättää talveksi 100 km/h nopeusrajoitus edellyttäen mm. että 
niiden liikenneturvallisuus on hyvä. Lisäksi teillä, joilla on ajantasaisesti 
seurattu vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmä, voidaan hyvissä olosuh-
teissa käyttää valoisaan aikaan 100 km/h nopeusrajoitusta. Ohjeissa Tiehal-
lintoa kehotetaan tarvittaessa alentamaan myös 80 km/h rajoituksia tal-
viajaksi (LVM 2004). 

Taajamien nopeusrajoitusten asettamista ohjaa Tiehallinnon, Kuntaliiton, 
Ympäristöministeriön ja Liikenneministeriön yhteistyössä laatima ohje 
”Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu” (Tiehallinto 2000). Ohjeen mu-
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kaan taajamien teiden ja katujen nopeusrajoitukset määritetään sen perus-
teella, mikä on kadun liikenteellinen tehtävä ja suhde maankäyttöön. Suori-
en tonttiliittymien kaduilla yleisimmin sopiva nopeusrajoitus on 30 km/h, 
poikkeustapauksissa 20 km/h tai 40 km/h. Läpikulkuteille, joilla ei ole suo-
ria tonttiliittymiä, sopii yleisimmin 40 km/h nopeusrajoitus ja taajamamer-
kin alueella kulkeville keskustan tai asuinalueen ohikulkuteille 40–50 km/h 
nopeusrajoitus.  

Valtioneuvoston (2006) liikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätök-
sen mukaan taajamien ja asuinalueiden liikenteen rauhoittamista jatketaan 
vuosina 2006–2010. Nopeusrajoitusten suunnittelun lähtökohtana asutus-
keskuksissa tulee olla 40 km/h ja asuinalueilla 30 km/h. Korkeampia nope-
uksia sallitaan käytettäväksi vain, jos auto- ja kevyt liikenne on riittävästi 
eroteltu. Nämä periaatepäätöksessä mainitut nopeusrajoitukset ovat siis yh-
denmukaisia taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen kanssa. 

Liikenneministeriön yleisohjeessa vuodelta 1995 on mainittu myös vaih-
tuvat nopeusrajoitukset. Ohjeen mukaan vaihtuvia nopeusrajoituksia käyte-
tään lähinnä koulujen kohdilla, vilkkaissa liittymissä ja kelin vaihtelun 
vuoksi vaarallisilla paikoilla. Käytännössä vaihtuvia nopeusrajoituksia on 
nykyään muuallakin kuin tämän kuvauksen mukaisissa tienkohdissa. Käy-
tössä olevissa vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmissä nopeusrajoituksia 
muutetaan valoisuuden, sään ja kelin mukaan. Muutamassa järjestelmässä 
myös liikennetilanne vaikuttaa käytettävään rajoitukseen. Nopeusrajoituksia 
ohjataan tavallisesti automaattisesti, mutta tarvittaessa niitä voidaan ohjata 
myös käsin. (Schirokoff ym, 2005). 

Ajoneuvokohtaisista suurimmista sallituista nopeusrajoituksista on sää-
detty asetuksella. Suurin sallittu nopeus on kuorma-autoille 80 km/h, paket-
ti- ja linja-autoille 80 km/h tai 100 km/h, mopoille ja kevyille nelipyörille 
45 km/h ja erilaisille traktoreille ja työkoneille 20–50 km/h.  

Teiden ja katujen nykyiset nopeusrajoitukset ja ajonopeu-
det 

Tiehallinto on tarkastanut vuosina 2004–2005 maanteiden nopeusrajoitusten 
ohjeidenmukaisuuden koko maassa. Poikkeamia ohjeiden mukaisesta rajoi-
tusten perustasosta havaittiin noin tuhannella tiekilometrillä. Tarkastuksesta 
seurasi runsaasti nopeusrajoitusten alentamisia, sillä vain hyvin perustellut 
poikkeamat ohjeista sallittiin. 

Moottoriteitä on nykyisin vajaa 700 km. Yli puolella moottoriteistä on 
kesäaikaan 120 km/h nopeusrajoitus ja talvella rajoitus 100 km/h. Vaihtuvia 
nopeusrajoituksia on moottoriteillä noin 70 kilometrillä. 

Muut kaksiajorataiset tiet ovat pääasiassa kaupunkien sisääntulo- ja ohi-
kulkuteitä. Niiden liikennejärjestelyjen luonne ja sitä kautta myös nopeusra-
joitukset vaihtelevat suuresti; rajoitukset 70 km/h, 80 km/h ja 100 km/h ovat 
yleisimpiä. 
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Yksiajorataisista pääteistä noin 80 prosentilla eli 8 000 kilometrillä on 
kesäaikaan 100 km/h nopeusrajoitus. Talveksi 2005–2006 tämä rajoitus jä-
tettiin 1 400 kilometrille ja muualla rajoitus laskettiin 80 km/h:iin. Pääosalla 
näistä talven 100 km/h rajoituksen teistä keskimääräinen liikennemäärä oli 
alle 3 000 autoa vuorokaudessa. Sään ja kelin mukaan vaihtuva nopeusrajoi-
tus on käytössä vilkkailla pääteillä 190 kilometrillä. 

Vilkkaista (KVL>1500 autoa vuorokaudessa) seutu- ja yhdysteistä kolme 
neljäsosaa on tiekohtaisten nopeusrajoitusten piirissä. Yleisimmät nopeusra-
joitukset ovat 80 ja 60 km/h. Suurin tieryhmä, hiljaiset seutu- ja yhdystiet, 
kattaa kolme neljäsosaa koko maanteiden verkosta. Näillä teillä on pääasias-
sa 80 km/h yleisrajoitus sekä paikallisia 50 ja 60 km/h rajoituksia. 

Katujen nopeusrajoitusten ohjeidenmukaisuutta ei ole valtakunnallisesti 
kattavasti seurattu, koska valtakunnallisia katujen nopeusrajoitustietoja on 
ollut saatavilla vasta Digiroad-aineiston tultua käyttöön. 

Katujen nopeusrajoitusten porrastaminen on edennyt melko pitkälle; pie-
nemmillä kaduilla yleisin nopeusrajoitus on 40 km/h, ja 30 km/h rajoitusta-
kin on noin kolmasosalla katupituudesta. Pääkaduilla 50 km/h nopeusrajoi-
tus on yleisin, vaikka taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mu-
kaan 40 km/h on näillä teillä useimmin kyseeseen tuleva rajoitus. Digiroad-
aineiston perusteella maasta löytyy vielä toistakymmentä kuntaa, joissa ka-
tuja on enemmän kuin viisi kilometriä, ja joiden kaduilla ei käytetä muita 
nopeusrajoituksia kuin 50 km/h. 

Eri nopeusrajoitusten pituudet kilometreinä ovat liitteessä 1. 
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Kuva 8. Tiepituuden jakautuminen eri nopeusrajoituksille kaduilla ja maan-
teillä (liite 1). 
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Tilastotaajama tarkoittaa aluetta, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja ra-
kennukset ovat enintään 200 metrin etäisyydellä toisistaan. Tieverkolla tilas-
totaajama yltää yleensä taajamamerkin vaikutusaluetta laajemmalle. Tien-
varren tiheä asutus näkyy myös nopeusrajoituksissa: Pääteillä tilastotaaja-
missa on enemmän 60 ja 80 km/h nopeusrajoituksia kuin niiden ulkopuolel-
la. Seutu- ja yhdysteillä tilastotaajamassa on enemmän 50 km/h ja 60 km/h 
nopeusrajoituksia kuin niiden ulkopuolella. Liitteessä 1 on esitetty tarkem-
min eri nopeusrajoitusten osuuksien vertailu. 

Tien ympäristön maankäyttöä voi tarkastella myös esimerkiksi sen asu-
kastiheyden tai yksityistieliittymien määrän avulla.  

Taulukossa 1 on esitetty mitattuja ajonopeuksia ja nopeusrajoituksen ylit-
täneiden ajoneuvojen osuuksia pääteillä yleisimmillä nopeusrajoituksilla. 
Nämä tiedot perustuvat Tiehallinnon liikenteen automaattiseen mittausjär-
jestelmään (= LAM-järjestelmä).  

Taulukko 1. Ajonopeudet pääteillä (Kangas 2006). 

Tietyyppi        

 

Nopeus-
rajoitus  

km/h 

Keski-
nopeus 
2005  
km/h 

Henkilö- ja 
paketti- 
autojen 

keskinopeus  
km/h 

Kuorma-
autojen 
keski-

nopeus 
km/h 

Keski-
nopeus 
kesällä 
 km/h 

Keski-
nopeus 
talvella 
 km/h 

Nopeusrajoituksen 
ylittäneiden osuus 

kesä, % (suluissa yli 
10 km/h ylittäneiden 

osuus) 

Nopeusrajoituksen 
ylittäneiden osuus 

talvi, % (suluissa yli 
10 km/h ylittäneiden 

osuus) 
Moottoritiet          
 100 99,3 100,7 86,9 100,9 96,5 56 (19) 39 (10) 
 Kesä 120 

/talvi 100 106,7 110,5 86,9 111,2 99,5 35 (9) 54 (20) 

Muut 2-ajorataiset tiet          
 80 81,5 82,0 77,6 82,3 79,5 64 (20) 52 (13) 
1-ajorataiset päätiet          
 80 81,6 81,7 80,8 82,4 80,0 61 (13) 50 (7) 
 Kesä 100 

/ talvi 80 89,5 90,9 85,1 93,1 83,9 27 (5) 71 (19) 
 100 95,3 98,2 84,8 97,8 92,2 44 (12) 24 (5) 
 Vaihtuva 

100/80/60 89,4 90,8 83,5 91,3 85,2     

 

Kaduilta sekä päätieverkkoon kuulumattomilta teiltä nopeustietoa kerätään 
hajanaisemmin kuin pääteillä. Seuraavaan on koottu nopeustietoja eri läh-
teistä.  

Yleisrajoitusteillä tehdyissä nopeusmittauksissa sorateiden keskinopeu-
deksi on saatu 55–65 km/h. Päällystetyillä, mutta geometrialtaan huonoilla 
yleisrajoitusteillä keskinopeudet ovat luokkaa 60–70 km/h, hyvällä geomet-
rialla 75–85 km/h. (Peltola ym. 2003). 

Kaduilla ja taajamien yleisrajoitusteillä käytetty ajonopeus riippuu paljol-
ti väylän ja liikenneympäristön luonteesta; ylinopeudet ovat paikoitellen 
suhteellisen yleisiä. Pääteiden LAM-järjestelmää vastaavaa koko maan kat-
tavaa ajonopeuksien seurantaa ei kaduilla ole. 50 km/h nopeusrajoituksen 
alueella on eri tutkimuksissa havaittu keskinopeuksia 44–55 km/h. Nopeus-
rajoituksella 40 km/h on havaintoja 28–56 km/h keskinopeudesta ja 30 km/h 
rajoituksella 30–46 km/h keskinopeudesta. Yleisimpiä näyttävät olevan no-
peusrajoituksen noin 3–6 km/h ylitykset (ks. esim. Saastamoinen ym. 2003, 
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Espoo 2006, Helsinki 2005, Uudenmaan tiepiiri ja Pukkilan kunta 2002, 
Lohjan kaupunki ym. 2003, Raision kaupunki 2003)   

VTT:n helmi–elokuussa 2006 tekemässä taksien nopeudenseurannassa 
(Anttila ym. 2006) seurattiin kahden tilataksin ja yhden pikkubussin nope-
uksia Helsingin kaduilla sekä Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä (taulukko 
2). Kaikilla takseilla oli seurannan aikana useita kuljettajia. Keskinopeus 
pysyi pääsääntöisesti nopeusrajoituksen alapuolella tai tuntumassa, mutta 
puolet ajetusta matkasta ajettiin ylinopeutta. Keskinopeuden rajoituksenmu-
kaisuus on siis seurausta muusta liikenteestä johtuvasta nopeusrajoituksen 
sallimaa nopeutta hitaammasta ajosta, kuten ruuhkassa matelemisesta. 
LAM-pisteiden avulla tehdyn nopeusvertailun perusteella taksien nopeudet 
eivät poikenneet oleellisesti muiden henkilö- ja pakettiautojen nopeuksista. 

Taulukko 2. Seurantaan kuuluneiden kolmen taksin keskinopeuksia ja nope-
usrajoituksen ylitysten osuuksia Helsingissä (Anttila ym. 2006). Keskinope-
us on pistenopeuksien keskiarvo, ei matkanopeus. 

 keskinopeus km/h Ylinopeuksien osuus ajetusta 
matkasta (%) 

nopeusrajoitus 
km/h 30 40 50 60 30–40 50–70 

arkiruuhka 29,9 35,2 35,2 55,1 42 40 
arkipäivä 29,1 35,1 35,1 55,9 41 44 
viikonloppu-päivä 30,8 37,3 37,3 57,3 47 50 
ilta 30,2 36,2 36,2 57,3 46 46 
yö 32,2 40,7 40,7 60,5 58 63 
Yhteensä 30,9 37,9 37,9 57,8 50 51 

Useissa mittauksissa on tullut esille, että raskas liikenne ajaa taajamissa 
henkilö- ja pakettiautoja kovempaa. Muun muassa kesällä 2000 seitsemässä 
taajamassa tehdyissä mittauksissa (Saastamoinen ym. 2003) 6–16-metristen 
ajoneuvojen keskinopeus oli 0,4–2,4 km/h korkeampi kuin kevyiden ajo-
neuvojen, ja yli 16 m pitkät yhdistelmät ajoivat näitäkin kovempaa, enim-
millään jopa 6 km/h kevyitä autoja suuremmalla keskinopeudella. 
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Nopeusrajoitusmuutosten vaikutukset ajonopeuksiin ja lii-
kenneonnettomuuksiin 

Norjalaisessa liikenneturvallisuuskäsikirjassa (Elvik & Vaa 2004) on analy-
soitu nopeusrajoitusmuutosten vaikutuksia eri puolilla maailmaa tehdyistä 
tutkimuksista (taulukko 3). 

Taulukko 3. Nopeusrajoitusmuutosten vaikutukset keskinopeuteen ja liiken-
neturvallisuuteen, meta-analyysin tulokset (Elvik & Vaa 2004). Vain tilas-
tollisesti merkitsevät liikenneturvallisuusvaikutukset on esitetty. 

Liikenneturvallisuusvaikutus Nopeusrajoitus- 
muutos 

Keskinopeuden 
muutos 
(km/h) 

liikenne-
kuolemat 

loukkaantumiseen johtavat 
onnettomuudet peltikolarit 

100 tai 93 → 80 -7,4 -29 % -14 %  
90 → 70 tai 80 → 60 -7,4 -43 % -23 %  
70 → 60 tai 60 → 50 -3,9 -23 % -9 %  
60 → 40 tai 50 → 30 -3,1  -67 %  
40 → 50 +5,4    
90 tai alle → yli 90 +4,9 +21 % +17 % +16 % 

Suomessa Tiehallinnon TARVA-laskentaohjelmassa (Turvallisuusvaikutus-
ten arviointi vaikutuskertoimilla) käytettävät turvallisuusvaikutukset ovat 
samansuuruisia tai jonkin verran pienempiä kuin norjalaisessa liikennetur-
vallisuuskäsikirjassa. 

Suomessa ja Ruotsissa maantienopeuksilla nopeusrajoituksen muuttami-
nen 20 km/h on yleensä vaikuttanut liikennevirran keskinopeuteen 4-7 km/h 
(Ranta & Kallberg 1996). Tämä koskee myös 80 km/h talvirajoituksen käyt-
töönottoa teillä, joilla on aikaisempina talvina ollut 100 km/h nopeusrajoitus 
(Kerola & Saastamoinen 2005). 

Suomalaisissa taajamien nopeusrajoituksia koskevissa tutkimuksissa no-
peusrajoituksen alentaminen 10 tai 20 km/h laski keskinopeutta 1–5 km/h ja 
rajoituksen korottaminen 10 km/h nosti keskinopeutta 1–6 km/h. Eri tutki-
musten tulokset vaihtelivat kovasti. (Ranta & Kallberg 1996, Helsinki 2005, 
Kärki 2000). 

Nopeusrajoitusmuutosten turvallisuusvaikutuksia voi arvioida odotetun 
keskinopeuden muutoksen sekä nopeuden ja onnettomuuksien yhteyttä ku-
vaavan potenssimallin avulla. 

Nopeusrajoitusjärjestelmän muutospaineet 

Tässä luvussa tuodaan esiin eri tahojen viime vuosina esittämiä nopeusrajoi-
tusjärjestelmän muutostarpeita, sekä tällaisiin muutoksiin liittyviä tutkimus-
tietoja. 

Tiepiirit tekivät vuonna 2001 171 päätöstä tiekohtaisen nopeusrajoituk-
sen alentamisesta ja yhdeksän päätöstä rajoituksen korottamisesta. Vuonna 
2002 paikallisia nopeusrajoituksia asetettiin 370 päätöksellä ja aloite paikal-
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lisesta nopeusrajoituksesta evättiin 51 kertaa. Suurimman ryhmän näistä 
rajoituksista muodostivat paikalliset 60 km/h rajoitukset, joita asetettiin 252 
kilometrille. Tiepiirin saama aloite oli lähtökohtana yli kahteen kolmasosaan 
paikallisia nopeusrajoituksia koskevista päätöksistä. (Mänttäri 2003). Aloit-
teiden suuri määrä viittaa siihen, että nopeusrajoituksia koskevat ohjeet ei-
vät ota kylliksi huomioon paikallista asutusta. 

Nykyiset tiekohtaisia nopeusrajoituksia koskevat ohjeet ovat peräisin 
1990-luvun alkupuolelta. Niiden laatimisen jälkeen on tullut käyttöön lukui-
sia uusia tietyyppejä, kuten keskikaiteelliset ohituskaistatiet, leveäkaistatiet 
ja kapeat nelikaistaiset tiet. Myös vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat yleisty-
neet. Tunneleita on tulossa maanteille lisää. Ohjeiden puuttuessa uusien 
tietyyppien nopeusrajoituskäytännössä saattaa olla alueellista vaihtelua. 
Tunneleiden nopeusrajoituksista ei ole ohjeita. 

Keskeisimmät päätiet määritetään lähivuosina teiden runkoverkoksi. 
Runkoverkkoja koskevan väliraportin mukaan tällä verkolla pyritään korke-
aan ja yhdenmukaiseen laatutasoon, mikä merkitsee muun muassa korkea-
hkoa tasaista nopeustasoa. Nopeusrajoituksen on suunniteltu olevan tällä 
verkolla pääosin 100 km/h, ja alle 80 km/h rajoituksia on vain yhteysvälien 
päätepisteissä, kaupunkiseuduille saavuttaessa. (LVM 2005 c). Tämä edel-
lyttää liittymien järjestelyjä tulevalla runkoverkolla. Jos  liittymässä on huo-
no turvallisuus ja korkea nopeusrajoitus, eikä rahaa liittymäjärjestelyille ole 
näköpiirissä, saattaa runkoverkon korkea tavoitenopeus estää nopeusrajoi-
tuksen alentamisen. 

Tienvarsiasutuksen kohdalla henkilövahinko-onnettomuuksien ja kuole-
mien riskit ja tiheydet ovat huomattavasti muuta maantieverkkoa suurempia. 
Joissakin tutkimuksissa (esim. Peltola ym. 2003) on todettu tämän johtuvan 
siitä, että nykyiset nopeusrajoitukset eivät ota kylliksi huomioon tienvarsi-
asutuksesta seuraavaa kevyttä liikennettä ja kääntyviä autoja (eli nopeusra-
joitukset on asetettu liian korkeiksi). 

Liikenneturvallisuuden kannalta olisi edullista, jos kaikki autot ajaisivat 
samalla nopeudella (ns. tasanopeus), eikä olisi tarvetta ohituksiin. Nykyisin 
100 km/h nopeusrajoituksen alueella henkilöautojen ja kuorma-autojen kes-
kinopeuksien ero on runsas kymmenen kilometriä tunnissa. Tämän perus-
teella joissakin tutkimuksissa (Kulomäki & Summala 2003, Summala 2001) 
on kaksikaistaisille pääteille ehdotettu järjestelmää, jossa raskaalle liiken-
teelle sallittaisiin tekniset edellytykset ajaa nykyiseen tapaan 5–10 km/h 
ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta suurempaa nopeutta ja 100 km/h nope-
usrajoitukset korvattaisiin 90 km/h nopeusrajoituksella, jota valvottaisiin 
tiukasti. Tällöin tavoitenopeustaso saataisiin kaikille autoille likimain sa-
maksi. Tällaisen järjestelyn todellisesta toimivuudesta ei kuitenkaan ole 
kokemuksia. Lisäksi erilaiset puuttumiskynnykset ajoneuvo- ja tiekohtaisten 
nopeusrajoitusten valvonnassa ovat laillisuuden kannalta kyseenalaisia; 
muun muassa poliisilain mukaan poliisin tulee toimia puolueettomasti. 

Vuosien 2001–2005 liikenneturvallisuussuunnitelmassa (LVM 2000) eh-
dotettiin yleisrajoituksen alentamista 70 km/h:iin ja tiekohtaisten nopeusra-
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joitusten ulottamista niille nykyisille yleisrajoitusteille, joilla 80 km/h nope-
us voidaan sallia. Myös Tiehallinto ehdotti LVM:lle vuonna 2002 yleisrajoi-
tuksen alentamista 70 km/h:iin. Nykyisistä yleisrajoitusteistä suuri osa ei 
täytä tiekohtaiselle 80 km/h nopeusrajoitukselle asetettuja ehtoja, ja keski-
määräiset ajonopeudet ovat pääosin selvästi alle 80 km/h:n. Yleisrajoitus ei 
siis useimmissa tapauksissa rajoita lainkaan käytettyä nopeutta. Tämä näkyy 
myös paikallisia nopeusrajoituksia koskevien aloitteiden suurena määränä. 
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten laajentamisen ja yleisrajoituksen alentami-
sen on arvioitu ehkäisevän 17–32 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa 
(Peltola ym. 2003).  

Valtioneuvoston periaatepäätöksessään vuonna 2001 edellyttämienno-
peusrajoitusselvitysten valmistuttua liikenne- ja viestintäministeriö piti 
yleisrajoituksen ennallaan. Kun 70 km/h yleisrajoitus nousi esille tiedotus-
välineissä keväällä 2006, Autoliitto (2006) vastusti sitä. Autoliiton mielestä 
nopeusrajoitusten tulee perustua tiekohtaiseen arviointiin.  

Tanskassa korotettiin 30.4.2004 taajamien ulkopuolisten moottoriteiden 
nopeusrajoituksia 110 km/h:sta 130 km/h:iin. Samassa yhteydessä lisättiin 
erittäin merkittävästi liikenteen valvontaa, kiristettiin rangaistuksia, tiedotet-
tiin sekä toteutettiin tarvittavia uusia tieteknisiä toimenpiteitä. Näiden moni-
en toimenpiteiden ansiosta keskinopeudet ensimmäisten tulosten mukaan 
laskivat. Tieto uudistuksen pidemmän aikavälin vaikutuksista nopeuksiin ja 
turvallisuuteen saataneen vuoden 2007 alkupuolella. Suomessa vastaava 
nopeusrajoituksen nosto on ollut esillä tasanopeusjärjestelmän yhteydessä 
(Summala 2003) sekä sanomalehdissä (esim. Aamulehti 10.2.2006). Autolii-
ton mielestä moottoriteiden 130 km/h tulisi toteuttaa vaihtuvilla nopeusra-
joituksilla (Autoliitto 2006).  

Kansanedustajat ovat tehneet 2000-luvulla kaksi aloitetta, joissa ehdote-
taan vaihtuvien nopeusrajoitusten tuntuvaa lisäämistä. Myös Suomen 
Kuorma-autoliitto (2003) toivoo lisää vaihtuvia nopeusrajoituksia. Autoliitto 
(2006) toivoo pääteille vaihtuvia huonosta kelistä varoittavia tauluja. 

Kansanedustaja Mikko Alatalo teki vuonna 2004 aloitteen tietyt vaati-
mukset täyttävien asuntovaunuyhdistelmien nopeusrajoituksen nostamisesta 
100 km/h:iin. Tämän aloitteen mukaan tarkoitus oli liikenteen sujuvuuden 
lisääminen. Aloitetta perusteltiin sillä, että asuntovaunuissa suurin osa mas-
sasta on itse vaunua, joka ei aiheuta samanlaisia vaaroja kuin peräkärryssä 
oleva irtotavara, sekä sillä, että autojen ajo-ominaisuudet ovat parantuneet 
viime vuosina. Vastaavia ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen nostoja on 
tehty aikaisemmin muun muassa joillekin paketti- ja linja-autoille. 

Vuoden 1996 alkuun saakka uusilla kuljettajilla oli kuljettajakohtainen 
nopeusrajoitus 80 km/h, jonka rikkomisesta seurasi määräaikainen ajokielto. 
Rajoitus poistettiin, ja sen tilalle tulivat tiukemmat seuraamukset rikkomuk-
sista lyhytaikaisen ajokortin haltijoille. Vuonna 2003 kansanedustaja Raimo 
Vistbacka ehdotti kirjallisessa kysymyksessään tämän ns. 80-lätkän uutta 
käyttöönottoa. Nuorten kuljettajien turvallisuutta tarkastelleen työryhmän 
mukaan (LVM 2002) nuorten kuljettajien turvallisuus heikkeni kuljettaja-
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kohtaisen rajoituksen poistamisen jälkeen. Syynä tähän saattoi olla, ettei 80-
lätkän tilalle tullut seuraamusjärjestelmä toiminut toivotusti. Nuorten kuljet-
tajien 80 km/h rajoitukseen liittyviä ongelmia ovat työryhmän mukaan ohi-
tusten lisääntyminen liikennevirrassa, lisäpaineet poliisivalvonnalle, väärä 
viesti siitä, että tietyn ajan jälkeen voi turvallisesti ajaa lujempaa, sekä se, 
että nuorten kuljettajien vakavat onnettomuudet tapahtuvat usein suurinta 
sallittua nopeutta korkeammilla nopeuksilla. Siksi tämä työryhmä ei kannat-
tanut nuorten kuljettajakohtaista rajoitusta. 

Liikenneturvallisuustoimenpiteitä koskevien yleisluonteisten kyselyiden 
perusteella (esimerkkejä jäljempänä) nopeusrajoitusten alentaminen on yksi 
vähiten suosituista liikenneturvallisuustoimenpiteistä, mutta varsin monet 
vastaajat pitävät sitäkin tarpeellisena. Toisaalta vain vähemmistö kansalai-
sista haluaa korottaa nopeusrajoituksia. Vallitseviin nopeusrajoituksiin ol-
laan pääsääntöisesti tyytyväisiä.  

Esimerkiksi Rantasalmella ennen taajamateiden saneerausta ja nopeusra-
joituksen alentamista 50 km/h:sta 40 km/h:iin puolet mielipidetutkimuksen 
vastaajista piti 40 km/h rajoitusta ja toinen puoli 50 km/h rajoitusta tielle 
sopivana. Tien saneerauksen jälkeen enemmistö vastanneista piti tielle ase-
tettua 40 km/h nopeusrajoitusta sopivimpana. (Tielaitos 1995b) 

Tiehallinnon talven 2005 tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyn (Taloustutki-
mus 2005) perusteella lähes 90 prosenttia autoilijoista hyväksyy alennetut 
talvinopeusrajoitukset. Hyväksyntä kasvoi edellisvuodesta. Raskaan liiken-
teen edustajat suhtautuvat talvinopeusrajoituksiin kielteisemmin kuin yksi-
tyisautoilijat. Yksityishenkilöistä noin kaksi kolmasosaa hyväksyy liikenne-
turvallisuuden parantamisen taajamien nopeusrajoituksia alentamalla. Ras-
kaan liikenteen edustajista taajamien nopeusrajoitusten alentamisen hyväk-
syy neljä kymmenestä ja takseista noin kolmasosa. Muualla kuin taajamissa 
nopeusrajoituksen alentamisen hyväksyy yksityishenkilöistä noin kaksi vii-
desosaa ja raskaan liikenteen edustajista vajaa viidesosa. 

Yleiseurooppalaisessa SARTRE-kyselyssä neljännes suomalaisista vas-
taajista kannatti korkeampia nopeusrajoituksia moottoriteille. Pääteiden ra-
joituksia korottaisi 15 prosenttia vastaajista, sivuteiden rajoituksia viisi ja 
taajamien rajoituksia kuusi prosenttia. (SARTRE 2004.) 

Liikennealan asiantuntijoille ja ammattilaisille suunnatussa kyselyssä 
vastaajia pyydettiin arvioimaan liikenneturvallisuusongelmia asteikolla yh-
destä kymmeneen siten, että 1 tarkoittaa pientä ja 10 suurta ongelmaa. Toi-
seksi pienimmäksi ongelmaksi arvioitiin kaupunkialueiden liian korkeat 
nopeusrajoitukset, joita noin puolet vastaajista piti vain pienenä ongelmana 
(Tapio 2000.) Samansuuntainen tulos saatiin, kun samaa asiaa kysyttiin kan-
sanedustajilta vuonna 2005: 41 prosenttia vastaajista piti kaupunkialueiden 
liian korkeita nopeusrajoituksia pienenä ja 26 prosenttia suurena ongelmana 
(Hernetkoski ym. 2006). 

Vuoden 1999 rikesakkouudistukseen liittyvässä tutkimuksessa haastatel-
tiin lähes 3000 kansalaista vuosina 1999–2001. Tässä tutkimuksessa kansa-
laisia pyydettiin arvioimaan liikenneturvallisuutta parantavien toimenpitei-
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den tärkeyttä asteikolla 1–4 (1 = ei lainkaan tärkeää, 4 = erittäin tärkeää). 
Nopeusrajoitusten alentamista vastaajat pitivät annetuista toimenpiteistä 
vähiten tärkeänä; 43  prosenttia vastaajista ei lainkaan tärkeänä, ja 19 pro-
senttia melko tai erittäin tärkeänä. Kansanedustajienkin mielestä nopeusra-
joitusten alentaminen oli toimenpiteistä vähiten tärkeä, mutta huomattavasti 
suurempi osa kansanedustajista (45 %) kuin tavallisista kansalaisista piti sitä 
tärkeänä. (Hernetkoski ym. 2006). 

Ylinopeudet kansalaisten huolena 

Liikenneturvan vuonna 2006 tekemässä kyselyssä vastaajina oli 1162 autoi-
lijaa. Kun valmiiksi annetuista vaihtoehdoista kysyttiin pelon aiheita liiken-
teessä, 45 prosenttia vastasi pelkäävänsä hurjastelijoita. Vielä yleisempiä 
pelon aiheita olivat rattijuopot, hirvieläimet sekä liukkaus tai vesiliirto. (Lii-
kenneturva 2006) 

Syksyllä 1999 tehdyssä kyselyssä kansalaisia (n = 1 521) pyydettiin ni-
meämään kolme eniten huolta aiheuttavaa tekijää liikenteessä. Ylinopeudet 
nousivat esiin neljänneksi useimmin mainittuna asiana, ne mainitsi 31 pro-
senttia vastaajista. Hieman useammin mainittiin alkoholin tai huumeiden 
käyttö liikenteessä, aggressiivisuus tai piittaamattomuus sekä liikennesään-
töjen noudattamattomuus. (Hernetkoski ym. 2006).   

Nuorten ja keski-ikäisten suomalaisten suhtautumista liikennerikkomuk-
siin selvitettiin liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän uudistamisen 
yhteydessä tehdyllä kyselyllä. Tutkimuksessa kuljettajia pyydettiin arvioi-
maan kahdeksaa liikennerikkomusta asteikolla yhdestä viiteen, jossa 1 tar-
koitti erittäin lievää rikkomusta ja 5 erittäin vakavaa rikkomusta. Alle 
15 km/h ylinopeus arvioitiin näistä kahdeksasta rikkomuksesta lievimmäksi, 
keskiarvo 2,56. Yli 15 km/h ylinopeus sai keskiarvon 3,7. Kansanedustajat 
arvioivat saman rikkeet hieman vakavammiksi, alle 15 km/h ylinopeus sai 
keskiarvon 3,0 ja yli 15 km/h ylinopeuskeskiarvon 4,17. Kansanedustajista 
kyselyyn vastasi vain joka viides (Hernetkoski ym. 2006). 
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3.4 Turvallisuustilanne erilaisissa toi-
mintaympäristöissä  

Tässä luvussa esitetään lyhyt katsaus liikenneturvallisuustilanteesta eri toi-
mintaympäristöissä. Tarkastelu painottuu onnettomuuksien nopeusrajoitus- 
ja nopeustietoihin. Käytetyt onnettomuusaineistot ovat poliisin tutkimat 
henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2000–2004 Tiehallin-
non ja Tilastokeskuksen aineistoista sekä tutkijalautakuntien tutkimat lii-
kennekuolemat 2000–2004. Taulukot, joihin katsaus pääasiassa perustuu, 
löytyvät liitteestä 2. 

Liikennekuolemien vuotuinen määrä on 2000-luvulla ollut alenemaan 
päin, ja ennakkotietojen perusteella tämä trendi on jatkunut myös vuosina 
2005 ja 2006. Vuonna 2001 kuoli tieliikenteessä 433 ihmistä, vuonna 2005 
kuolleita oli 379. Henkilövahinkoon johtavissa onnettomuuksissa vastaavaa 
alenevaa trendiä ei ole, mutta siihen on ainakin yhtenä syynä Tilastokeskuk-
sessa vuonna 2003 tehty tietojärjestelmäuudistus ja siitä seurannut onnetto-
muusaineiston entistä tarkempi käsittely.  

Vuotuisesta noin 400 liikennekuolemasta kaksi kolmasosaa tapahtuu 80–
120 km/h nopeusrajoitusten alueella ja yksi kolmasosa alempien nopeusra-
joitusten alueella. 50 km/h nopeusrajoituksella tapahtuvien onnettomuuksien 
määrä on viime vuosina laskenut ja 40 km/h nopeusrajoituksella kasvanut, 
mikä johtunee 40 km/h rajoitusten lisääntymisestä. 60 km/h ja sitä korke-
ammilla nopeusrajoituksilla onnettomuusmäärät ovat pysyneet viimeiset 
viisi vuotta jotakuinkin ennallaan.  

Onnettomuustiheys tarkoittaa onnettomuusmäärää suhteessa tiepituuteen. 
Sen avulla voidaan tarkastella, minne nopeudenhallintatoimenpiteet tulisi 
kohdistaa, jotta ne vaikuttaisivat suurimpaan mahdolliseen onnettomuus-
määrään. Onnettomuusriskin (onnettomuudet suhteessa autojen ajamiin ki-
lometreihin) avulla taas havaitaan, missä ovat vaaranpaikat yksittäisen tien-
käyttäjän kannalta. Tämä ajattelutapa ei kuitenkaan sovellu hiljaisten teiden 
vaaranpaikkojen etsimiseen onnettomuuksien vähäisen määrän ja satunnais-
vaihtelun vuoksi.  

Maanteillä kuolee vuodessa keskimäärin 0,4 ihmistä sataa tiekilometriä 
kohti. Moottoriteillä ja vilkkailla pääteillä tämä liikennekuolemien tiheys on 
teistä korkein, 2,5 kuollutta sataa tiekilometriä kohti. Näille teille kohdiste-
tut liikenneturvallisuustoimenpiteet vaikuttavat siis suureen onnettomuus-
määrään. Moottoriteillä ja muilla kaksiajorataisilla teillä onnettomuusriski 
on kuitenkin maanteistä alin, eli uusien liikenneturvallisuustoimien löytämi-
nen näille yksittäisen kuljettajan kannalta varsin turvallisille teille voi olla 
haastavaa.. Vilkkailla yksiajorataisilla pääteillä onnettomuustiheyden lisäksi 
liikennekuolemien riskikin on korkea; 1,1 kuollutta vuotta ja sataa miljoo-
naa autokilometriä kohti (maanteiden keskiarvo 0,8). Nämä tiet ovatkin pa-
ras kohde liikenneturvallisuustoimenpiteille. 
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Nopeusrajoituksittain tarkasteltuna vilkkailla pääteillä liikennekuolemien 
tiheys on korkein tiekohtaisen 80 km/h nopeusrajoituksen alueella sekä 
vaihtuvien nopeusrajoitusten alueella. Liikennekuolemien riskillä mitaten 
mikään pääteiden nopeusrajoitus ei nouse erityisesti esiin, kenties vaihtuvia 
nopeusrajoituksia lukuun ottamatta. Pääteiden 80 km/h nopeusrajoitukset 
sijaitsevat aiemman selvityksen (Peltola & Rajamäki 2005) perusteella kes-
kimäärin tiheämmän asutuksen alueella kuin 100 km/h nopeusrajoitukset.  

Seutu- ja yhdysteillä liikennemäärät ja onnettomuustiheydet ovat alempia 
kuin pääteillä, ja siten yksittäiset tiehen kohdistuvat liikenneturvallisuustoi-
menpiteet vaikuttavat pienempään onnettomuusmäärään. 80 km/h yleisrajoi-
tuksen teillä onnettomuustiheydet ovat pienempiä kuin muilla hiljaisilla 
80 km/h nopeusrajoituksen teillä, mutta onnettomuusriskit korkeampia, eli 
nämä yleisrajoitustiet ovat hiljaisempia mutta suhteessa jaettuihin kilomet-
reihin vaarallisempia kuin 80 km/h tiekohtaisen rajoituksen tiet. 

Vaihtuvien nopeusrajoitusten teillä onnettomuustiheydet ja -riskit olivat 
monissa tapauksissa korkeampia kuin vastaavilla talvinopeusrajoituksen 
alaisilla teillä. Tarkasteltu onnettomuusaineisto on kuitenkin vuosilta 2000–
2004. Vuonna 2004 vaihtuvien nopeusrajoitusten ohjausperiaatteita täsmen-
nettiin, joten nämä onnettomuusluvut eivät ehkä vastaa nykytilaa. Vaihtuvia 
nopeusrajoituksia koskevissa tutkimuksissa on näyttänyt siltä, että kehit-
tyneimmät järjestelmät parantavat liikenneturvallisuutta. Joka tapauksessa 
vaihtuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia on vielä syytä seurata.  

Teiden varsilla on taajamamerkein merkityn taajaman lisäksi monenlaisia 
asutustihentymiä. Tilastotaajamaksi tai tilastolliseksi taajamaksi kutsutaan 
aluetta, jolla asuu vähintään 200 ihmistä ja rakennusten väli on enintään 200 
metriä. Tienvarren asutusta voidaan kuvata myös laskemalla asukkaiden 
määrä neliökilometrillä tien ympäristössä.  

Henkilövahinko-onnettomuuksien riski laskee maanteillä asutuksen har-
ventuessa, eli mitä tiheämpää asutus on, sitä vaarallisempia tiet ovat suh-
teessa ajettuihin kilometreihin. Liikennekuolemien riski on pääteillä alim-
millaan taajamamerkin alueella ja toisaalta harvaan asutulla maaseudulla. 
Korkeimmillaan se on puolitiheän asutuksen (30–60 asukasta neliökilomet-
rillä) alueella (kuva 9). (Peltola & Rajamäki 2005).  
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Kuva 9. Liikennekuolemien aste (kuolleet / 100 miljoonaa autokilometriä) 
kaksikaistaisilla teillä vuosina 1996–2003 asutuksen mukaan (Peltola & 
Rajamäki 2005). 

Kaduilla liikenteessä kuolee vuosittain 0,5 ihmistä sataa katukilometriä koh-
ti. Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu 16 kappaletta sataa katukilo-
metriä kohti. Liikennekuolemien ja henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys 
on suurempi korkeilla nopeusrajoitusarvoilla. Pääsyynä tähän lienee se, että 
korkeimpia nopeusrajoituksia käytetään vilkkailla pääkaduilla, alempia ra-
joituksia taas hiljaisemmilla kaduilla. Katujen liikennesuoritetietojen puut-
tuessa onnettomuusriskejä ei voida tarkastella. Lisäksi on syytä huomata, 
että katujen tiedot ovat vain suuntaa-antavia, sillä pituustiedoissa on epä-
tarkkuuksia (ks. luku 3.2) ja tieto onnettomuuksien sijainnista kadulla perus-
tuu poliisin jonkin verran epätarkkaan tienpitäjätietoon. 

Taajamamerkin alueella olevilla maanteillä, jotka käytännössä muistutta-
vat paljolti katuja, liikennekuolemien tiheys on suurempi ja riski pienempi 
suurilla nopeusrajoituksilla. 

Liikennekuolemista 45 prosentissa jokin osallisista ajoneuvoista ajoi yli-
nopeutta joko tie- tai ajoneuvokohtaiseen nopeusrajoitukseen nähden. Yli 
10 km/h ylinopeutta ajettiin 25 prosentissa kuolonkolareista. Suuria yli 
30 km/h ylinopeuksia oli varsinkin taajamien kuolonkolareissa, kun taas 
maanteiden kuolonkolareissa yleisimpiä olivat pienet 1–10 km/h ylinopeu-
det (liite 2, taulukko 2-9).  

Maanteillä joku kuolonkolarin osapuolista ajoi ylinopeutta sitä todennä-
köisemmin, mitä alemmasta nopeusrajoituksesta oli kysymys (liite 2, tau-
lukko 2-10). Pääkaduilla ylinopeutta oli kuolonkolarin yhteydessä ajettu 
jokseenkin yhtä usein kaikilla nopeusrajoituksilla. Kaduilla kullakin nopeus-
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rajoituksella liikennekuolemia tapahtuu kuitenkin kappalemääräisesti melko 
vähän johtopäätösten tekemiseen.  

Kuolonkolareihin osallisista henkilöautoista 29 prosenttia ylitti tien no-
peusrajoituksen, ja viidennes ylitti sen enemmän kuin 10 km/h (liite 2, tau-
lukko 2-11).  Pakettiautot noudattivat melko hyvin sekä tien nopeusrajoitus-
ta että ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta, tien rajoituksen ylitti 15 prosent-
tia ja ajoneuvokohtaisen rajoituksen  yhdeksän prosenttia kuolonkolariin 
osallisista pakettiautoista. Kuorma-autoista 38 prosenttia ylitti ajoneuvokoh-
taisen nopeusrajoituksen 1–10 km/h:lla. Kuolonkolareihin osallisista moot-
toripyöristä 60 prosenttia ylitti tien nopeusrajoituksen. 

Liikennekuolemista 40 prosenttiin liittyy tutkijalautakunnan arvion mu-
kaan yksi tai useampi nopeusriski (liite 2, taulukko 2-12). Yleisimmin riski-
nä on joko ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus. 

Vuonna 2005 tieliikenteessä kuoli 53 nuorta 18–24-vuotiasta aikuista. 
Ikäryhmän kokoon suhteutettuna nuoria aikuisia kuolee liikenteessä noin 
kaksinkertaisesti muuhun väestöön verrattuna. Myös 15–17-vuotiaita nuoria 
kuolee liikenteessä keskiarvoa enemmän. Nuoret liikenteessä kuolleet ovat 
onnettomuushetkellä olleet useimmiten henkilöauton kuljettajia tai matkus-
tajia (Tilastokeskus & Liikenneturva, 2005).  

Nopeuksiin liittyvä riskinotto on osasyynä yli puolessa 18–20-vuotiaiden 
kuljettajien ajamista kuolonkolareista (liite 2, taulukko 2-13). Vanhemmilla 
kuljettajilla nopeusriskit ovat harvemmin kuolonkolarin syynä: 35–44-
vuotiaista kuolonkolarikuljettajista kolmasosa oli ottanut jonkin nopeuteen 
liittyvän riskin, 55–64-vuotiaista kuudesosa.  

Kuten nuoria, myös ikääntyneitä (vähintään 65-vuotiaita) kuolee liiken-
teessä keskimääräistä enemmän suhteessa ikäryhmän kokoon. Ainakin 
osasyynä tähän lienee ikääntyneiden hauraus: yli 60-vuotiaiden riski vam-
mautua on noin 70 prosenttia suurempi kuin 20-vuotiaiden riski vastaavassa 
törmäyksessä (Kallberg & Rathmayer 1996). Liikenteessä kuolleista ikään-
tyneistä noin puolet on onnettomuushetkellä liikkunut jalan tai polkupyöräl-
lä, puolet taas henkilöautossa kuljettajana tai matkustajana (Tilastokeskus & 
Liikenneturva, 2005). Noin joka viidenteen ikääntyneiden liikennekuolemis-
ta liittyy jokin nopeusriski (liite 2, taulukko 2-14).  
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3.5 Lähivuosien muutokset toiminta-
ympäristössä ja ajoneuvokannassa 

 
Muutokset vuoteen 2010 mennessä 

Liikennemäärien ennustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa edelleen. Henki-
löautoliikenteen ruuhkautuminen pahenee kasvukeskuksissa, kun väestö 
keskittyy muutamille suurille kaupunkiseuduille ja samalla asutus näillä 
seuduilla hajaantuu ympäryskuntiin. Myös tavarankuljetukset ja erityisesti 
tiekuljetukset lisääntyvät. (LVM 2005b).  

Tiukka linja tienpidon rahoituksessa jatkunee lähitulevaisuudessa. Rahaa 
nykyisten teiden turvallisuuden parantamiseen rakenteellisilla ratkaisuilla on 
vain niukasti, ja siksi turvallisuutta on tavoiteltava halvemmilla keinoilla, 
kuten nopeuksien säätelyllä (LVM 2005a). Lohja–Muurla-moottoritie val-
mistuessa maantietunneleiden määrä lisääntyy roimasti. Muutamia suuria 
tiehankkeita aloitetaan. Automaattista nopeusvalvontaa on pääteillä 3 000 
kilometrillä. Valtakunnallinen keskikaideohjelma käynnistyy. 

Vuonna 2010 suuret ikäluokat ovat jo valtaosin eläkkeellä, mutta väestön 
ikääntyminen ei tuolloin vielä näy liikenteessä.  

eSafety-foorumi, jonka tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta 
Euroopassa telematiikan keinoin, on arvioinut telemaattisten järjestelmien 
yleistymisen vähentävän liikennekuolemia viidellä prosentilla vuonna 2010. 
Arviossa olivat mukana sähköinen ajonvakautusjärjestelmä, törmäysvaroi-
tin, ajokaistalta poistumisen varoitin, sähköinen hätäviestijärjestelmä, ajan-
tasainen informaatiojärjestelmä ja ylinopeuden varoitusjärjestelmä. Arvioin-
ti perustui olemassa oleviin tutkimustuloksiin järjestelmien vaikutuksista 
sekä autokannan uusiutumisnopeuteen eri maissa. Jos järjestelmien yleisty-
mistä tuetaan, turvallisuusvaikutus voi olla seitsemän prosenttia vuoden 
2010 liikennekuolemista. Suomessa on yksi Euroopan vanhimmista auto-
kannoista, keski-ikä 10,5 vuotta ja poistumaikä noin 18 vuotta, joten Suo-
messa vaikutukset jäänevät alle viiden prosentin vuoden 2010 liikenne-
kuolemista. (Peltola & Kulmala 2006). 

Moottoripyörien ja suurikokoisten henkilöautojen (ns. citymaasturit) 
määrä on viime vuosina ollut kasvussa, ja kasvu jatkunee lähivuosina (Pöl-
länen ym. 2006). Tämä merkitsee ajoneuvojen massaerojen kasvua, mikä 
pahentaa onnettomuuksien seurauksia. 

Muutokset vuoteen 2025 mennessä 

Maanteiden liikenteen kasvun ennustetaan jatkuvan vuoteen 2025 ja vielä 
sen jälkeenkin, mutta loivempana kuin 2000-luvun alkupuolella. Maantei-
den liikennesuoritteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä run-
saat 20 prosenttia vuoden 2004 tilanteesta. Eniten liikenne lisääntyy Etelä-
Suomessa ja vähiten Kainuussa ja Lapissa. Syrjäseuduilla liikenne saattaa 
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jopa vähetä. Tieluokista liikenne lisääntyy eniten pääteillä, koska väestö 
keskittyy entistä enemmän kaupunkeihin. (Tiehallinto 2005). Liikennetiedo-
tuksen kehittyminen ja etätyön yleistyminen saattavat hieman tasoittaa ruuh-
kahuippuja. 

Pääteiden runkoverkko eli noin 3 000 kilometriä keskeisimpiä pääteitä 
lienee vuonna 2025 lähes kokonaan sille määritellyssä tavoitetilassa (kuva 
10). Tämä merkitsee useita uusia kaksiajorataisia tieosuuksia ja ohituskais-
tateitä. Runkoverkon tavoitetilan toteuttamisen on arvioitu vähentävän näi-
den teiden henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia 30 prosenttia(noin 
190 onnettomuutta) ja liikennekuolemia 42 prosenttia (noin 35 kuollutta). 
(Grönlund ym. 2006). Kuten luvussa 3.3 mainittiin, runkoverkolla tavoitel-
laan tasaista korkeahkoa nopeustasoa. 

 
Kuva 70. Pääteiden runkoverkon tavoitetila vuonna 2030 (Grönlund ym. 
2006). 
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Henkilöautojen turvavarustelu ja ajamista tukeva tekniikka yleistynevät voi-
makkaasti vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä on kuitenkin erittäin vai-
kea ennustaa, mitkä nykyisistä suunnitteilla olevista järjestelmistä ovat sil-
loin vakiovarusteita. Myös laajamittaisen käytön liikenneturvallisuusvaiku-
tustiedot ovat vielä epävarmoja. 

Autoverotuksen muuttaminen käyttöverotuksen suuntaan tuo uudemmat 
ja paremmin varustellut ajoneuvot pitkällä aikavälillä myös Suomeen. Pai-
kantavien ja tunnistavien käyttömaksujärjestelmien laitteiden yhteyteen voi-
daan rakentaa myös uusia informatiivisia nopeudenhallintakeinoja kotimai-
sena lisävarusteena. 

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nykyisestä noin 16 prosentista 
26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Alle 15-vuotiaiden lasten osuus puo-
lestaan pienenee 18 prosentista 15 prosenttiin. Väestön vanheneminen on 
voimakkainta Etelä-Savossa ja Kainuussa, vähäisintä taas Uudellamaalla. 
(Tilastokeskus 2004). Ikääntyneiden kuljettajien suuri määrä saattaa merkitä 
sitä, että turvalliset ajonopeudet ovat ikääntyneiden haurauden vuoksi ny-
kyistä alempia. 
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4 Nopeudenhallintamenetelmät 

4.1 Yleistä 

Tässä esiteltäviä tärkeimpiä nopeudenhallintamenetelmiä on tarkasteltu pää-
asiassa nopeuden näkökulmasta. Esimerkiksi kuljettajien perusopetuksen 
osalta on tarkasteltu lähinnä opetuksen vaikutusta nopeuteen ja nopeusasen-
teisiin, ei opetuksen muita liikenneturvallisuusvaikutuksia.  

Monien nopeudenhallintamenetelmien vaikutusarviot ovat epävarmoja ja 
riippuvat toteutustavasta. Esimerkiksi automaattisesta nopeusvalvonnasta 
saatuihin tuloksiin vaikuttaa, kuinka tiheästi valvontakameroita on, mikä on 
valvonnan toleranssi ja kuinka laajalta tieverkon osalta turvallisuusvaiku-
tuksia seurataan. Uusien nopeudenhallintamenetelmien vaikutustiedot ovat 
useimmiten arvioita, eivätkä perustu kenttäkokeisiin. 

Kiinteiden nopeusrajoitusten muutokset on käsitelty luvussa 3.2, eikä nii-
tä niin ollen käsitellä tässä luvussa. 

4.2 Tiedotus, valistus ja koulutus 

Kuljettajien perusopetus 

Lainsäädäntö: Ajokorttiasetuksen mukaan autokoulussa on annettava kul-
jettajaopetus niin, että oppilas kykenee liikennesääntöjä noudattaen turvalli-
sesti ja joustavasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja -
ympäristöissä. Opetuksen tavoitteena on, että hän kykenee välttämään vaa-
ratilanteita ja toimimaan niissä oikein onnettomuuden ehkäisemiseksi tai sen 
seurausten lieventämiseksi. Opetuslupaopetuksen tavoitteita ei ole määritel-
ty asetuksessa. 

Yleisyys: Kaikki tulevat kuljettajat käyvät joko autokoulu- tai opetuslupa-
opetuksen. Vuonna 2005 hyväksyttiin 61 000 henkilöauton ajokoetta, 
11 000 moottoripyörän ajokoetta ja 17 000 kuorma-auton ajokoetta. 

Kustannukset: Henkilöauton ajokortin hinta autokoulussa Etelä-Suomessa 
keskimäärin 1 632 euroa, josta I-vaihe 1 375 euroa ja II-vaihe 257 euroa 

Kehitysnäkymät: Valtioneuvoston liikenneturvallisuutta koskevan periaa-
tepäätöksen mukaan kuljettajien perusopetusta uudistetaan vuosina 2006–
2010 lisäämällä ohjattua ajoharjoittelua, yhdenmukaistamalla vaativissa 
olosuhteissa ajamisen opetusta ja edistämällä mahdollisuuksia käyttää am-
mattiopetusta yksityisopetuksen tukena. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Ruotsissa aikaisempi ja 
runsaampi ajoharjoittelu on vähentänyt uusien kuljettajien onnettomuusris-
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kiä 15 prosenttia.  Nopeuksiin tai niitä koskeviin asenteisiin ei havaittu vai-
kutusta. Norjassa ja Ranskassa riski ei ole laskenut.. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Noin neljännes Ajoneuvohallintokeskuksen kyselyyn vas-
tanneista haluaisi enemmän ensimmäisen vaiheen opetusta.  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Ruotsin kokemusten perus-
teella runsaampi ajoharjoittelu vähentää lähinnä taajamaonnettomuuksia.  

Etelä-Suomen lääninhallitus vertaili vuonna 2004 henkilöautoajokortin (B-
luokka) hintoja Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Keravalla, Lah-
dessa ja Lappeenrannassa. Ajokortin hinta oli 1 492–1 803 euroa. B-kortti 
maksoi keskimäärin 1 632 euroa, josta I-vaihe 1 375 euroa ja II-vaihe 257 
euroa. Vertailussa oli mukana 39 autokoulua. (Etelä-Suomen lääninhallitus 
2004) 

Vuodesta 1993 Ruotsissa on voinut saada henkilöauton kuljettajaopetusta 
16 vuoden iästä alkaen ja autokoulu- ja opetuslupaopetuksen on voinut yh-
distää, jolloin kuljettajakokelas ehtii hankkia aikaisempaa enemmän ajoko-
kemusta ennen ajokortin saamista 18 vuoden iässä. Arviointitulosten mu-
kaan 16-vuotiaana uuden järjestelmän mukaisen ajokoulutuksen aloittaneilla 
oli kahtena ensimmäisenä ajokorttivuotena noin 24 prosenttia pienempi on-
nettomuusriski kuin 17,5-vuotiaina perinteisen ajokoulutuksen aloittaneilla. 
Onnettomuudet vähenivät pääasiassa taajamissa 30 km/h ja 50 km/h nopeus-
rajoituksilla. Taajamien ulkopuolella 16-vuotiaana ajoharjoittelun aloitta-
neet kolaroivat enemmän kuin 17,5-vuotiaana ajoharjoittelun aloittaneet. 
Kuljettajaopetuksen uudistus ei kenttämittausten perusteella vaikuttanut 
uusien kuljettajien käyttämiin ajonopeuksiin, eikä kyselyn perusteella nope-
uksia ja nopeusrajoituksia koskeviin asenteisiin. Kaiken kaikkiaan uusien 
kuljettajien onnettomuusriski laski uudistuksen seurauksena 15 prosenttia. 
Pieneksi ongelmaksi ovat kuitenkin nousseet ajoharjoittelun aikana tapahtu-
vat onnettomuudet. (Gregersen ym. 2000, Gregersen & Nyberg 2002, 2005.)  

Norjassa alennettiin ajoharjoittelun ikärajaa vuonna 1994 ja Ranskassa jo 
1980-luvun lopulla. Näissä maissa aikaisemman ajoharjoittelun ei ole ha-
vaittu alentavan onnettomuusriskiä. Syynä näyttää olevan se, ettei ajohar-
joittelun määrä ole kasvanut merkittävästi. (Engström ym. 2003.) 

Ajoneuvohallintokeskuksen tekemän uusille kuljettajille suunnatun kyse-
lyn perusteella noin neljännes vastaajista haluaisi enemmän ensimmäisen 
vaiheen opetusta, lähinnä ajo-opetusta. Nykyistä ensimmäisen vaiheen ope-
tuksen määrää piti liiallisena noin prosentti vastaajista. Toista vaihetta piti 
turhana noin 12 prosenttia vastaajista. (Mikkonen 2005). 
Nopeuksia koskeva tiedotus ja valistus 

Lainsäädäntö: Laki liikenneturvasta: Liikenneturva on julkisoikeudellinen 
yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjär-
jestönä. Liikenneturvan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen 
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tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin. Liikenneturva ei kuitenkaan 
ole ainoa liikennevalistusta hoitava taho. 

Yleisyys:  

Kustannukset: Laajan ja hyvin näkyvän kampanjan hinta on Liikennetur-
van mukaan noin 400 000 euroa. 

Kehitysnäkymät: Laajan yleisön tavoittaminen vaikeutuu median pirstaloi-
tumisen ja informaatiotulvan kasvun myötä. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Vaikutuksia on vaikea 
saada selville. Yleensä vaikutustiedot perustuvat kuljettajien itse raportoi-
maan riskien tunnistamiseen. Tutkimuksissa valistuksen teho on näyttänyt 
varsin vaatimattomalta. Kuljettajien tietoja saadaan kyllä jonkin verran lisät-
tyä, mutta liikennekäyttäytyminen ei juurikaan muutu. Myönteisiä tuloksia 
tiedotuksen vaikutuksista on saatu silloin, kun se on kytketty samanaikaises-
ti lisättyyn valvontaan tai liikenneympäristön muutoksiin. (Häkkinen ja 
Luoma 1991).  

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Hyväksytään yleisesti. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Erittäin tarpeellinen kaik-
kien muiden nopeudenhallintamenetelmien tueksi, sillä lisää niiden tehoa ja 
hyväksyttävyyttä 

Ajokortin jo saaneet kuljettajat, sekä uudet että kokeneet, ovat suurin ja tär-
kein nopeudenhallintatoimenpiteiden kohderyhmä, mutta heihin on vaikea 
vaikuttaa koulutuksen ja valistuksen avulla. Yksittäisen valistuskampanjan 
turvallisuusvaikutuksia on hyvin vaikea osoittaa, ja kampanja ilman muita 
nopeudenhallintatoimenpiteitä on joidenkin tutkimusten mukaan melko te-
hoton. Kampanjat ovat kuitenkin välttämättömiä lisätessään yleistä tietoi-
suutta liikenneturvallisuusongelmista ja perustellessaan muita nopeudenhal-
lintatoimenpiteitä. (OECD 2006.) 

Koska asenteita on helpompi luoda kuin muuttaa, ja koska aikuisväestöä 
on vaikea tavoittaa valistuksen ja koulutuksen keinoin, on lasten liikenne-
kasvatus keskeistä tulevaisuuden liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  

Asenteita on vaikea muuttaa pelkällä valistuksella ja koulutuksella, mutta 
näyttäisi siltä, että ajan myötä asenteet muuttuvat ja kokemusten karttuessa 
ihmiset alkavat hyväksyä toimenpiteitä, joihin he suhtautuivat alun perin 
kriittisesti (joskaan ei välttämättä erityisen kielteisesti). Ajan myötä hyväk-
sytystä turvallisuustoimenpiteestä hyvä esimerkki ovat taajamien alle 
50 km/h nopeusrajoitukset. Käytännön yleistyttyä taajamien alhaisempien 
rajoitusten hyväksyntä on kasvanut, minkä voidaan olettaa jopa vaikuttavan 
alhaisempien rajoitusten noudattamiseen ja sitä kautta niiden turvallisuus-
vaikutukseen.  
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Norjassa kahdessa maakunnassa toteutettiin vuonna 1999 erittäin perus-
teellinen nuoriin kuljettajiin kohdistettu liikenneturvallisuuskampanja. 
Kampanjaan sisältyi kaksi multimediaesitystä, kampanjatiimin henkilökoh-
taisia keskusteluja nuorten kanssa, koulun järjestämä koulutusohjelma, po-
liisin laajamittainen liikennevalvonta, julisteita ja kilpailuja. Nuorille tehdyn 
kyselytutkimuksen mukaan kampanja lisäsi ylinopeuteen ja muuhun ris-
kinottoon liittyvien vaarojen tunnistamista ja vähensi tätä riskinottoa mer-
kitsevästi. Ylinopeudesta johtuvat onnettomuudet vähenivät 13 prosenttia, 
mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

4.3 Tietekniikka 

Pihakadut 

Lainsäädäntö: Pihakatu on tarkoitettu jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle 
yhteisesti. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylit-
tää 20 km/h. Ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön 
kulku. Jalankulkija ei saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä. Pysä-
köinti tapahtuu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.  

Yleisyys: Koko maassa pihakatuja on yhteensä joitakin kymmeniä kilomet-
rejä. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät: uusia pihakatuja toteutetaan vuosittain jonkin verran. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Ulkomaisten tutkimusten 
mukaan (Elvik & Vaa 2004) henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 25 
prosenttia ja peltikolarit 20 prosenttia. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Pienentävät kadun estevaikutusta 
jalankulkijoille ja lisäävät ulkona vietettävää aikaa. Voivat hidastaa kunnos-
sapitokaluston työtä ja hälytysajoneuvojen liikkumista. 

Hyväksyttävyys: Ei tutkimuksia. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Sopivat lähinnä asuntoalu-
eiden kaduille, joiden liikennemäärät jäävät niin vähäisiksi, ettei liikenne-
muotojen erottelu ole tarkoituksenmukaista. 

Pihakatujen alkuperäisiä käyttöalueita ovat vanhat asuntoalueet, joilla ei ole 
riittävästi yhteisiä oleskeluun sopivia ulkotiloja. Niitä suunnitellaan myös 
uusille alueille. (Ympäristöministeriö ym. 2001). 

Digiroad-aineiston perusteella katuverkolla on 20 km/h nopeusrajoitusta 
yhteensä noin 90 km, mikä sisältää muitakin katuja kuin pihakatuja. Kuten 
luvussa 3.2 todettiin, Digiroadin nopeusrajoitustieto on vielä jonkin verran 
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epätarkkaa, mutta sen perusteella voitaneen kuitenkin päätellä, että pihaka-
tuja on yhteensä muutamia kymmeniä kilometrejä. 

Norjalainen liikenneturvallisuuskäsikirja (Elvik & Vaa, 2004) arvioi pi-
hakatujen turvallisuusvaikutusta kolmen tutkimuksen perusteella. Henkilö-
vahinkoon johtavat onnettomuudet vähenivät 25 prosenttia (tilastollisesti 
merkitsevä tulos) ja peltikolarit 20 prosenttia. Onnettomuuksien vähenemi-
nen on todennäköisesti seurausta sekä alhaisista nopeuksista että liikenne-
määrän laskusta. Pihakatu lisäsi ihmisten ulkona oleskeluun käyttämää aikaa 
10–30 prosenttia (Elvik & Vaa, 2004). 

Töyssyt ja korotetut suojatiet 

Lainsäädäntö: Tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 km/h, voi olla 
töyssyjä tai korotettuja suojateitä, joista ei liikennemerkillä erikseen varoite-
ta. Nopeusrajoituksen ollessa 40 km/h hidasteista varoitetaan nopeusrajoi-
tusalueen tai tieosan rajalla. Nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h kaikista 
hidasteista varoitetaan varoitusmerkillä ja lisäkilvellä. Nopeusrajoitusalueil-
la 40 km/h ja 50 km/h korotusviisteet merkitään lisäksi tiemerkinnöillä. 
(Tieliikenneasetus 5.3.1982/182). 

Yleisyys: Ei tarkasti tiedossa. Töyssyjä käytetään yleisesti Tiehallinnon 
taajamasaneerauskohteissa. Pääkaupunkiseudulla on yli tuhat töyssyä tai 
korotettua suojatietä. 

Kustannukset: 2 000–10 000 euroa /töyssy tai korotus  

Kehitysnäkymät: Lisää rakennetaan tukemaan asuinalueiden porrastettuja 
nopeusrajoituksia 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Ulkomaisten tutkimusten 
mukaan töyssyt vähentävät heva-onnettomuuksia töyssykadulla 48 prosent-
tia ja lähikaduilla kuusi prosenttia. Kotimaisia tuloksia on vain nopeuksista, 
ei onnettomuuksista. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Saattaa lisätä pakokaasupäästöjä. 
Pienentää kadun estevaikutusta kevyelle liikenteelle. Voi lisätä melua ja 
tärinää. Voi myös vähentää melua. Saattaa siirtää liikennettä ei-toivotuille 
reiteille. 

Hyväksyttävyys: Helsingissä 75 prosenttia asukkaista ja 60 prosenttia au-
toilijoista pitää hidasteita tarpeellisina. Töyssyjä pyydetään yleisesti Tiehal-
lintoon saapuvissa aloitteissa. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Käytetään yleensä, kun 
nopeusrajoitus on enintään 40 km/h, tyypillisesti asuntoalueiden kaduilla, 
joilla ei ole juurikaan läpiajoliikennettä. Jos on raskasta liikennettä, esim. 
bussireitti, se täytyy huomioida töyssyjen mitoituksessa. Ajoradan korotuk-
sen voi yhdistää ajoradan kaventamiseen. 
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Yhteenvetona useista ulkomaisista tutkimuksista norjalaisessa liikennetur-
vallisuuskäsikirjassa (Elvik & Vaa, 2004) todetaan töyssyjen vähentävän 
kyseisen kadun henkilövahinko-onnettomuuksia 48 prosenttia ja naapurika-
tujen onnettomuuksia kuusi prosenttia. Korotettu suojatie vähentää jalan-
kulkijoiden heva-onnettomuuksia 49 prosenttia ja ajoneuvojen heva-
onnettomuuksia kolmanneksella (ei tilastollisesti merkitseviä) sekä kaikkia 
hevaonnettomuuksia yhteensä 39 prosenttia. Töyssyn turvallisuusvaikutus 
on kuitenkin hyvin paikallinen. Suomessa töyssytutkimuksissa on mitattu 
nopeusmuutosta, mutta onnettomuusmääriä ei ole tarkasteltu. Töyssyt yh-
dessä nopeusrajoituksen alentamisen kanssa ovat laskeneet keskinopeutta 
10–20 km/h (Saastamoinen ym. 2003, Ympäristöministeriö ym. 2001).  

Töyssystä aiheutuu melua ja tärinää, jos se on mitoitettu väärin, jos se on 
tehty heikosti kantavalle tiepohjalle tai jos raskaat ajoneuvot ajavat siihen 
ylinopeudella. Tanskalaisten mittausten mukaan töyssyt pienensivät liiken-
teen melua 1–4 dB (Bendtsen & Larsen 2001). Melu- ja tärinäongelmien 
poistamiseksi Savo-Karjalan tiepiiri kokeilee sinikäyrän muotoisia töyssyjä. 

Yleisesti ottaen töyssyihin suhtaudutaan myönteisesti. Kyselytutkimuksi-
en mukaan autoilijat pääosin hyväksyvät toteutetut ratkaisut. Toisaalta töys-
syt tuntuvat epämukavilta myös nopeusrajoitusta noudattavista kuljettajista. 
Niitä on myös kritisoitu siitä, että ne voivat aiheuttaa ajoneuvon hallinnan 
menetyksen tai vaurioittaa ajoneuvoa. (Ranta & Kallberg 1998). Helsingissä 
tehdyn kyselyn mukaan 75 prosenttia asukkaista ja 60 prosenttia autoilijois-
ta pitää hidasteita tarpeellisina (Yle 2006). 

Töyssyjen ja korotettujen suojateiden hinnaksi on arvioitu 2 000–10 000 
euroa, bussitöyssyjen 7 500 euroa. Kustannukset riippuvat paikallisista olo-
suhteista. (Ympäristöministeriö ym. 2001). 

Kavennukset ja sivuttaissiirtymät 

Lainsäädäntö: Nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h kaikista hidasteista va-
roitetaan varoitusmerkillä ja lisäkilvellä. 

Yleisyys: Ei tiedossa. Yleisesti käytössä Tiehallinnon liikenteen rauhoitta-
miskohteissa. 

Kustannukset: Yksipuolinen kavennus 2700 euroa, kaksipuolinen kaven-
nus 5300 euroa, suojatiesaareke 12 000 euroa, leveä keskisaareke ja korotet-
tu ajorata 25 000 euroa. 

Kehitysnäkymät: Rakennetaan lisää tukemaan asuinalueiden porrastettuja 
nopeusrajoituksia 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Henkilövahinko-
onnettomuudet vähenivät 29 prosenttia Isossa-Britanniassa nopeusrajoituk-
sen 30 mph (=48 km/h) alueella. Suomessa on mitattu 2–7 km/h keskino-
peuden alenemia. Suomesta ei ole tietoa onnettomuusvähenemästä. 
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Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Pienentää kadun estevaikutusta kevy-
elle liikenteelle. Saattaa lisätä pakokaasupäästöjä. 

Hyväksyttävyys: Helsingissä tehdyn kyselyn mukaan 75 prosenttia asuk-
kaista ja 60 prosenttia autoilijoista pitää hidasteita tarpeellisina (Yle 2006). 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Käytetään yleensä, kun 
nopeusrajoitus on enintään 40 km/h, tyypillisesti asuntoalueiden kaduilla, 
joilla ei ole juurikaan läpiajoliikennettä. Ajoradan kaventamisen voi yhdis-
tää sen korottamiseen. 

Ajorataa voi kaventaa joko vain yhdeltä reunalta, molemmilta reunoilta niin 
että muodostuu s-mutka, molemmilta reunoilta yhtä aikaa tai keskisaarek-
keella. Kavennus voidaan yhdistää ajoradan korotukseen. Kavennus voidaan 
myös toteuttaa linja-autopysäkin kohdalle. Ajoradan kavennusten kustan-
nukset riippuvat paikallisista olosuhteista. (Ympäristöministeriö 2001). 

Kavennusten vaikutus ajonopeuksiin riippuu ympäristöstä ja aikaisem-
masta nopeustasosta. Suomessa on mitattu 2–7 km/h ajonopeuden alenemia 
(Ranta & Kallberg 1998). Vaikutus on mitattu runsaan 100 metrin matkalla 
ennen hidastetta ja sen jälkeen (Ympäristöministeriö 2001). Isossa-
Britanniassa nopeusrajoituksen 30 mph (48 km/h) alueella ajoradan kaven-
nukset ja sivuttaissiirtymät vähensivät hvj-onnettomuuksia 29 prosenttia 
(Mountain ym. 2005). 

Tien pituussuuntaiset tiemerkinnät 

Lainsäädäntö: Tienpitäjä päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta, 
ja tiemerkinnät ovat lain mukaan liikenteen ohjauslaitteita. 

Yleisyys: Päällystettyjä maanteitä on noin 50 000 km, josta noin 33 000 
kilometrillä on reuna- ja keskimerkinnät ja 8 000 kilometrillä vain reuna-
merkinnät. 

Kustannukset: Keski- ja reunaviivojen merkitseminen 730 euroa/km, pito-
aika 2,5 vuotta.  

Kehitysnäkymät: 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Paremmat tiemerkinnät 
helpottavat ajotehtävää ja nostavat nopeutta. Kokonaisvaikutus liikennetur-
vallisuuteen vaihtelee toimintaympäristöittäin.  

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Kuljettajat suosivat hyvin näkyviä tiemerkintöjä 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Reuna- ja keskiviivat vai-
kuttavat nopeuksiin maanteillä.  
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Tiehallinnon tiemerkintäohjeissa on määritelty tieluokan, päällysteen levey-
den ja liikennemäärän perusteella, käytetäänkö tiellä kaikkia tiemerkintöjä 
vai pelkkiä reunaviivoja vai jätetäänkö merkinnät tekemättä (hiljaisimmat ja 
kapeimmat tiet). 

Tiemerkintöjen poistaminen alentaa nopeuksia, siirtää ajolinjoja lähem-
mäksi keskilinjaa, lisää ajolinjojen hajontaa, lisää ajotehtävän kuormitta-
vuutta eikä ole kuljettajien suosiossa. Tiemerkintöjen poistamisen liikenne-
turvallisuusvaikutukset eivät ole tiedossa. (Räsänen 2006) 

Ajettaessa valtateillä suurilla nopeuksilla tiemerkintöjen parempi näky-
vyys helpottaa kuljettajan tien seuraamistehtävää erityisesti märällä kelillä 
pimeällä ja johtaa varmempaan ajokäyttäytymiseen. Tiemerkintöjen paluu-
heijastavuus ei vaikuta liikenneturvallisuuteen, mutta kylläkin nopeuteen ja 
ajamisen mukavuuteen, koska kuljettajat ajavat suuremmilla nopeuksilla 
tiemerkintöjen näkyvyyden parantuessa. (Räsänen 2006). Iän myötä hämä-
ränäkökyky heikkenee. Ikääntyneiden kuljettajien määrän lisääntyessä tie-
merkintöjen laatuun täytynee jatkossa panostaa. 

Täristävän keskiviivan liikenneturvallisuushyöty on pääasiassa seurausta 
keskiviivan yli ajautumisten vähenemisestä. On kuitenkin esitetty, että täris-
tävä keskiviiva saattaa vähentää ohituksia ja siten pienentää nopeuksien 
hajontaa. Tutkimustuloksia täristävän keskiviivan vaikutuksesta ohituskäyt-
täytymiseen ei ole. 

Poikkiraidat 

Lainsäädäntö: Tienpitäjä päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta, 
ja tiemerkinnät ovat lain mukaan liikenteen ohjauslaitteita. 

Yleisyys: Ei tiedossa. Melko harvinainen. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät: Tietyömaiden yhteydessä aiemmin käytetyt tärinäraidat 
ovat korvautumassa päällysteeseen jyrsityillä raidoilla. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Liittymää edeltävät täry-
viivat vähentävät liittymän heva-onnettomuuksia kolmanneksella. Tien le-
vyiset poikkiraidat alentavat nopeutta 11 km/h ja tien reunasta 60 cm etäi-
syydelle ulottuvat raidan pätkät 0–6 km/h.   

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Tärinäraidat lisäävät melua. Kaistan 
poikki maalatut raidat kuluvat nopeasti, joten raidan pätkät kaistan reunoissa 
ovat kunnossapidon kannalta parempia. 

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Käytetään erityisesti ennen 
liittymää tai pienisäteistä kaarretta. Melun vuoksi Iso-Britanniassa ei suosi-
tella täristäviä raitoja asutuksen läheisyyteen (Ranta & Kallberg 1998). 
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Suomessa tärinäraitoja on käytetty myös kiinnittämässä huomio alkavaan 
40 km/h rajoitukseen taajamassa. Talvella teho pienenee. 

Poikittaiset tiemerkinnät voivat olla täristäviä tai niillä voidaan luoda illuu-
sio nopeuden kiihtymisestä tai niillä voidaan pyrkiä turvallisiin ajoneuvojen 
välisiin aikaväleihin.   

Simulaattoritutkimuksen perusteella koko kaistan levyiset poikittaiset 
maalatut raidat alentavat nopeuksia tehokkaasti, jopa 11 km/h esimerkiksi 
liittymää lähestyttäessä. Tien reunoista noin 60 cm:n etäisyydelle ulottuvat 
maalatut poikkiraidat alensivat simulaattoritutkimuksessa nopeuksia 6 km/h. 
Kenttämittauksissa tällaisten raidanpätkien vaikutus keskinopeuteen oli 0–
6 km/h. (Räsänen 2006). 

Ulkomaisten kokemusten perusteella liittymää edeltävät täryviivat vähen-
tävät liittymän hvj-onnettomuuksia kolmanneksella (Ranta & Kallberg 
1998). Kenttätutkimuksessa tien kunnossapitotyöstä varoittavat tärinäraidat 
alensivat henkilöautojen lähestymisnopeutta 3,2 km/h ja kuorma-autojen 
lähestymisnopeutta 11,6 km/h (Räsänen 2006). 

Poikkiraitojen teho saattaa vähentyä ajan myötä paikallisten kuljettajien 
tottuessa niihin (Räsänen 2006). 

Ajorataan maalatut nopeusrajoitusmerkinnät 

Lainsäädäntö: Tienpitäjä päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta, 
ja tiemerkinnät ovat lain mukaan liikenteen ohjauslaitteita 

Yleisyys: Ei tiedossa. Yleinen kaupunkien 30 km/h ja 40 km/h alueilla. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät:  

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Alentaa keskinopeutta 
vajaan 1 km/h. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Käytetään yleensä 40–
50 km/h nopeusrajoituksilla, jos halutaan muistuttaa autoilijoita aluerajoi-
tuksesta tai jos rajoitusta on hiljattain laskettu.  Ei aina näy talvella. 

Liikennemerkillä ilmoitettua nopeusrajoitusta voidaan tukea ajoradassa ole-
valla nopeusrajoitusmerkinnällä. 

Kahdessa suomalaisessa taajamassa tehdyissä mittauksissa ajorataan li-
sättiin nopeusrajoitusmerkinnät noin vuosi nopeusrajoituksen alentamisen 
jälkeen. Keskinopeus aleni molemmissa taajamissa 0,6 km/h:lla nopeusmer-
kintöjen lisäämisen jälkeen. Toisessa taajamassa nopeusmerkintöjä tehostet-
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tiin heräteraidoilla. 40 km/h rajoituksen alkamiskohdissa. (Saastamoinen ym 
2003) 

Taajamaportit ja muut visuaaliset hidasteet 

Lainsäädäntö:  

Yleisyys: Taajamaportteja on kymmenissä kylissä. 

Kustannukset: Vaihtelee toimenpiteittäin. Taajamaportti noin 3 000–6 000 
euroa. 

Kehitysnäkymät:  

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Taajamaportti alentaa kes-
kinopeutta 1–2 km/h. Vaikutus vähenee ajan kuluessa. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Kunnat haluavat taajamaportteja pa-
rantaakseen taajamakuvaa ja saadakseen taajamalle yksilöllistä ilmettä. 

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Taajamat ja muut tiheän 
asutuksen alueet 

Taajamaportilla tarkoitetaan rakennelmaa, joka ei ole liikennemerkki ja joka 
korostaa kylän alkamiskohtaa. Taajamaportin kohdalla autoilija havaitsee 
tulevansa asutulle alueelle, jossa ajonopeutta tulee alentaa ja tarkkaavaisuut-
ta parantaa. Istutukset, reunapollarit, reunakivet, taajamamaiset valaisinpyl-
väät yms. tehostavat taajamamerkin ja alemman nopeusrajoituksen vaiku-
tusta asutulla alueella. 

Kesällä 2004 ja 2005 tehtiin nopeusmittauksia neljässä taajamaporttikoh-
teessa. Ajonopeus oli taajamaporttien valmistumisen jälkeen 1,2–2,0 km/h 
alempi kuin ennen taajamaporttien rakentamista. Ylinopeutta ajavien pro-
senttiosuus laski 1,5–4,9 prosenttiyksikköä. (Poutanen & Beilinson 2005) 

Kiertoliittymät 

Lainsäädäntö:  

Yleisyys: Maanteillä 360 kpl (1.1.2006), uusia on rakennettu noin 10 
kpl/vuosi. Kaduilla joitakin satoja, mm. Helsingissä 34 ja Porissa 19. 

Kustannukset: 150 000– 250 000 euroa /liittymä  

Kehitysnäkymät: Yleistyminen jatkunee lähivuosina. Ensimmäinen kohde, 
jossa kiertoliittymä on osana eritasoratkaisua, on rakenteilla Hämeen tiepii-
rissä. 
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Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Henkilövahinko-
onnettomuudet vähenevät T-liittymässä 31 prosenttia ja X-liittymässä 41 
prosenttia. Huonosti toteutettuna kiertoliittymät voivat huonontaa pyöräili-
jöiden turvallisuutta. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Parantavat liittymän välityskykyä. 
Pienentävät pakokaasupäästöjä liikennevaloliittymään verrattuna, mutta 
saattavat kasvattaa niitä verrattuna tavalliseen kärkikolmioin varustettuun 
liittymään (Elvik & Vaa, 2004). Raskaan liikenteen kuljettajat kokevat jos-
kus pienisäteiset kiertoliittymät hankaliksi.  

Hyväksyttävyys: Alkuun käyttäjillä esiintyy epävarmuutta, mutta tottu-
muksen myötä tyytyväisyys lisääntyy. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Suomessa käytetään pää-
asiassa taajamissa ja niiden reuna-alueilla, muissa pohjoismaissa myös pää-
tieverkon ongelmallisissa nelihaaraliittymissä. Kevyen liikenteen kannalta 
kiertoliittymä on joskus hankala ratkaisu. 

Norjalainen liikenneturvallisuuskäsikirja (Elvik & Vaa 2004) arvioi kierto-
liittymien turvallisuutta 33 tutkimuksen pohjalta, jotka valtaosin ovat 1990-
luvulta. Kirjan mukaan tavallisen T-risteyksen muuttaminen kiertoliittymäk-
si vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 31 prosenttia ja X-risteyksen 
muuttaminen kiertoliittymäksi 41 prosenttia. Sen sijaan omaisuusvahinko-
onnettomuudet lisääntyvät T-risteyksissä 73 prosenttia ja X-risteyksissä 32 
prosenttia. Muutamien tutkimusten mukaan jalankulkijaonnettomuudet vä-
hentyvät yhtä paljon kuin muutkin henkilövahinko-onnettomuudet, mutta 
vaikutus polkupyöräonnettomuuksiin on vähäisempi (vähentyvät10–20 %).  

Helsingissä on kiertoliittymien turvallisuusvaikutuksista saatu vielä 
myönteisempiä tuloksia, heva-onnettomuudet ovat vähentyneet noin kol-
mannekseen entisestä ja kaikki poliisin raportoimat onnettomuudet puoleen 
entisestä. Aineisto oli kuitenkin verrattain pieni, eikä regressiovaikutusta 
tarkasteltu (Helsinki 2005b). 

Edellä esitetyt tulokset koskevat yksikaistaisia kiertoliittymiä. Kaksikais-
taisten kiertoliittymien turvallisuuteen liittyy enemmän ongelmia kuin yksi-
kaistaisten (ks. Tiehallinto 2002). 

Tyytyväisyys kiertoliittymiin lisääntyy autoilijoiden tottuessa niihin 
(Ympäristöministeriö ym. 2001). 

Ongelmallinen pääteiden nelihaaraliittymä korvataan muissa pohjois-
maissa usein kiertoliittymällä, mutta Suomen liittymäpolitiikka poikkeaa 
tästä suosiessaan päätieverkolla raskaan liikenteen häiriötöntä liikkumista 
(Tiehallinto 2005). 

Kevyen liikenteen väylät ohjataan yleensä kiertämään kiertoliittymä ul-
kokautta. Tämä pidentää kävely- ja pyöräilymatkaa verrattuna kolmi- tai 
nelihaaraliittymään. 
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Joukkoliikenteen kaistat  

Lainsäädäntö:  

Yleisyys: Ei tarkkaa tietoa. Suurimmissa kaupungeissa yleisiä. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät: Uusia joukkoliikennekaistoja toteutetaan suurille kau-
punkiseuduille 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Ulkomaisten tutkimusten 
mukaan joukkoliikennekaista lisää heva-onnettomuuksia. Syynä tähän olivat 
luultavasti suomalaisesta poikkeava bussikaistan sijainti keskimmäisenä 
kaistana (Yhdysvalloissa) ja bussikaistaa käyttävät polkupyörät ja mopot 
(Norjassa). 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Kokonaisvaikutus päästöihin ei ole 
tiedossa. Lyhentävät joukkoliikenteen matka-aikaa 20–50 prosenttia ja li-
säävät siten joukkoliikenteen houkuttelevuutta.  

Hyväksyttävyys: Autoilijat eivät tavallisesti pidä hyvänä, jos kaistoja ote-
taan joukkoliikenteen käyttöön siten, että muille autoille tarkoitetut kaistat 
vähenevät. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Suurimpien kaupunkien tiet 
ja kadut, joilla on runsaasti joukkoliikennettä 

Joukkoliikenteen kaista voi olla joukkoliikenteen käytössä joko koko ajan 
tai vain ruuhka-aikoina. Oma kaista lyhentää joukkoliikenteen matka-aikaa 
20–50 prosenttia (Elvik & Vaa, 2004). Muu liikenne hidastuu aluksi, jos 
aikaisemmin kaikkien käytössä ollut kaista merkitään vain joukkoliikenteen 
käyttöön. Pitkäaikainen vaikutus riippuu siitä, kuinka paljon auton käyttäjiä 
siirtyy joukkoliikenteeseen. 

Ulkomaisten tutkimustulosten mukaan (Elvik & Vaa 2004) sekä vakitui-
nen että ruuhka-aikainen joukkoliikennekaista lisäävät henkilövahinko-
onnettomuuksia, ruuhka-aikainen kaista 12 prosenttia ja vakituinen kaista 27 
prosenttia. Useissa maissa joukkoliikennekaistojen käyttö kuitenkin poikke-
aa suomalaisesta käytännöstä, esimerkiksi Norjassa polkupyöräilijät, mopoi-
lijat ja moottoripyöräilijät käyttävät joukkoliikennekaistaa, kun taas Yhdys-
valloissa joukkoliikennekaista on ajoradan keskimmäinen kaista. 
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4.4 Muuttuva liikenteen ohjaus 

Vaihtuvat nopeusrajoitukset  

Lainsäädäntö: Tienpitäjä asettaa vaihtuvat nopeusrajoitukset. 

Yleisyys: Vaihtuvia nopeusrajoituksia on maanteillä noin 300 tiekilometril-
lä. Kaduilta ei ole tietoa. 

Kustannukset: Moottoriteillä rakentaminen 80 000 euroa/km, ylläpito 3 
500 euroa/vuosi/km (moottoritie). Yksiajorataisilla teillä rakentaminen 
36 000 euroa/km , ylläpito 1000 euroa/km/vuosi.  

Kehitysnäkymät: Vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmiä rakennetaan 
lisää  ja ohjausperusteita kehitetään. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Kehittyneet sää-, keli- ja 
liikennetietoja ajantasaisesti seuraavat järjestelmät ovat vähentäneet henki-
lövahinko-onnettomuuksia noin 10 prosenttia, mutta tulos ei ole tilastollises-
ti merkitsevä.  

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Vaihtuvasta nopeusrajoitusjärjestel-
mästä saatavia tietoja voidaan hyödyntää kunnossapidon ja tiedotuksen läh-
töaineistoina. 

Hyväksyttävyys: Lähes kaikki kuljettajat pitävät erittäin tai melko tarpeel-
lisina. Vaihtuvien nopeusrajoitusten lisäämisestä on tullut aloitteita kansan-
edustajilta. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin:  

Suomessa käytetään lähinnä vilkkailla pääteillä, ongelmallisissa pääteiden 
liittymissä tai taajamien erityiskohteissa kuten koulujen lähellä. Käyttökus-
tannusten vuoksi ei ole kannattava hiljaisilla teillä. Ulkomaisten kokemusten 
mukaan vaihtuvat nopeusrajoitukset ja automaattinen nopeusvalvonta tasaa-
vat yhdessä tehokkaasti liikennevirtaa. 

 
Vaihtuvan nopeusrajoitusjärjestelmän rakentamiskustannukset ja vuotui-

set ylläpitokustannukset on arvioitu vuoden 2004 hintatasolla. Rakentamis-
kustannusten arvioitiin olevan kaksiajorataisilla teillä noin 80 000 euroa/km 
ja yksiajorataisilla noin 36 000 euroa/km. Hyöty-kustannussuhteeksi vilk-
kailla pääteillä saatiin 1,1–1,9. (Schirokoff ym. 2005). 

Valtioneuvoston liikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mu-
kaan vaihtuvien nopeusrajoitusten kehittämiskokeiluja jatketaan sopivilla 
tieosuuksilla ja muuttuvien nopeusrajoitusten ohjausperusteita kehitetään. 

Vaihtuvat nopeusrajoitusjärjestelmät, joissa on suosituslaskenta ja nope-
usrajoitukset osoitettu kuituoptisella tai LED-merkillä ja joihin kuuluu myös 
vaihtuvia varoitusmerkkejä, näyttävät pienentävän henkilövahinko-
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onnettomuusriskiä keskimäärin 10 prosenttia. Tulokset eivät kuitenkaan ole 
tilastollisesti merkitseviä. Suosituslaskenta tarkoittaa, että järjestelmä mää-
rittää automaattisesti tiesäätietiedoista keliluokan, minkä jälkeen joko järjes-
telmä automaattisesti asettaa käytettävän nopeusrajoituksen tai antaa päivys-
täjälle suosituksen käytettävästä rajoituksesta. Turvallisuus näyttää parantu-
neen sekä talvella että kesällä. Valtateiden 4 ja 9 nopeusrajoitusjärjestelmät, 
joissa oli sähkömekaaniset liikennemerkit ja vain osittain suosituslaskenta, 
näyttivät lisäävän henkilövahinko-onnettomuuden riskiä. (Schirokoff ym. 
2005). Näiden vanhojen järjestelmien ohjausperiaatteita on sittemmin muu-
tettu, mutta muun muassa luvun 3.3 laskelmat onnettomuustiheyksistä ja 
-asteita perustuvat pääasiassa vanhojen ohjausperiaatteiden aikana tapahtu-
neisiin onnettomuuksiin. 

Yleisesti voidaan sanoa, että jos vaihtuvia nopeusrajoituksia käytetään 
nopeuden alentamiseen, liikenneturvallisuus paranee, mutta jos niiden avul-
la nostetaan nopeutta, turvallisuus huononee. 

Vaihtuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia keskinopeuteen on tutkittu E-
18-tiellä (Schirokoff ym. 2005). Vaihtuvien nopeusrajoitusten muutokset 
vaikuttivat keskinopeuteen osapuilleen yhtä paljon kuin vastaavat kiinteiden 
nopeusrajoitusten muutokset.  

Kuljettajien mielipiteitä muuttuvista nopeusrajoituksista on selvitetty 
useissa haastatteluissa. Lähes kaikki kuljettajat pitävät muuttuvia nopeusra-
joituksia yleisesti ottaen erittäin tai melko tarpeellisina. Noin 10 prosenttia 
haastatelluista kuljettajista koki, että nopeusrajoitukset eivät aina vastanneet 
vallitsevia olosuhteita. (Schirokoff & Vitikka 2001, Hautala ym. 2001).  

Kansanedustajat ovat tehneet 2000-luvulla kaksi aloitetta, joissa ehdote-
taan vaihtuvien nopeusrajoitusten tuntuvaa lisäämistä. 

Suomessa ei ole yhdistetty automaattista nopeusvalvontaa vaihtuviin no-
peusrajoituksiin, mutta sitä kokeillaan luultavasti vuosina 2007–2008. Toi-
menpideyhdistelmä edellyttää valvonnan ja rajoitusjärjestelmän yhteensovit-
tamista. Englannissa tehtyjen havaintojen mukaan yhdistelmä tasaa tehok-
kaasti tien liikennevirtaa (Hawkins ym. 1999). 

Muuttuvat varoitusmerkit 

Lainsäädäntö: 

Yleisyys: harvinaisia, jonkin verran muuttuvia varoitusmerkkejä löytyy 
vaihtuviin nopeusrajoituksiin yhdistettynä 

Kustannukset: 6 000 euroa/kpl + taustajärjestelmä ja ylläpito 

Kehitysnäkymät: Jonkin verran tulee lisää vaihtuvien nopeusrajoitusten 
kokeilujen myötä. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Sumuvaroitus vähensi 
sumussa tapahtuvia onnettomuuksia 84 prosenttia, onnettomuuksista varoit-
tava merkki vähensi heva-onnettomuuksia 44 prosenttia, ruuhkavaroitus 
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vähensi henkilövahinkoon johtavia peräänajoja 16 prosenttia. Tulokset ovat 
ulkomailta, teiden mustiin pisteisiin laitettuja varoitusmerkkejä, ei ole kont-
rolloitu onnettomuuksien palautumista keskiarvoon päin. Suomessa varoi-
tusmerkit alentavat keskinopeutta 1–2 km/h. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Kelivaroitusmerkit edellyt-
tävät tehostettua kelin seurantaa, eivätkä kustannusten vuoksi sovellu hiljai-
sille teille. 

Muuttuvia liikennemerkkejä ovat esimerkiksi muuttuvat ruuhka-, keli- ja 
hirvivaroitukset. 

Norjalaisessa liikenneturvallisuuskäsikirjassa (Elvik & Vaa, 2001) tode-
taan, että erittäin positiiviset tulokset vaihtuvista liikennemerkeistä ovat 
pääasiassa peräisin tutkimuksista, joissa toimenpiteet on kohdistettu tiever-
kon mustiin pisteisiin, eikä onnettomuuksien palautumista keskiarvoon päin 
ole kontrolloitu. Niinpä todelliset vaikutukset lienevät pienempiä.  

Suomessa muuttuvat varoitusmerkit alentavat liikenteen keskinopeutta 1–
2 km/h – huonolla kelillä jopa enemmän. Mitattujen käyttäytymismuutosten 
ja kuljettajahaastattelujen perusteella onnettomuuksien voidaan olettaa vä-
henevän merkkien käyttöaikana 5–10 prosenttia. (LVM 2004). 

Muuttuva reittiopastus 

Lainsäädäntö: 

Yleisyys: harvinaisia, muutama kokeilu on ollut 

Kustannukset: Riippuvat järjestelmään kuuluvien näyttöjen määrästä ja 
taustajärjestelmän laajuudesta. 

Kehitysnäkymät:  

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Turvallisuusvaikutus on 
epäselvä. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Muuttuvan reittiopastuksen päähyöty 
on aikasäästöt. 

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Ajoittain ruuhkautuvat tiet, 
joilla on hyvä vaihtoehtoinen reitti 

Lahti–Heinola-välin reittiopastusjärjestelmää vastaavan järjestelmän han-
kintahinnaksi on arvioitu 218 000 euroa (Laine 2004). 
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Muuttuvan reittiopastuksen turvallisuusvaikutusta on tarkasteltu kahdes-
sa simulointitutkimuksessa, joista toisen mukaan reittiopastus ei vaikuta 
onnettomuuksiin ja toisen mukaan se lisää onnettomuuksia, kun liikenne 
ohjautuu korkeamman onnettomuusriskin pikkutielle (Elvik & Vaa, 2001). 

Muuttuva reittiopastusjärjestelmä on kannattava kaksikaistaisilla teillä 
sekä ohituskaistateillä, joilla 20 000 ajoneuvon vuorokausiliikenne ylittyy 
vähintään 10 kertaa vuodessa, joilla on olemassa hyvä vaihtoehtoinen reitti, 
ja joilla liittymä vaihtoehtoiselle reitille sijaitsee siten, että kuljettaja ei vielä 
itse ole joutunut pahaan ruuhkaan (Laine 2004). 

Nopeudennäyttötaulut 

Lainsäädäntö: 

Yleisyys: 30 kpl tierekisterin perusteella 

Kustannukset: Näyttötaulu asennuksineen ja sähköliittymineen maksaa 
noin 30 000 euroa. Siirrettävän näyttötaulun hinta on 5000 eurosta ylöspäin.   

Kehitysnäkymät: Yleistyy jonkin verran automaattisen nopeusvalvonnan 
myötä. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Suomalaisten nopeusmit-
tausten perusteella ei pitkäaikaista vaikutusta nopeuksiin. Ranskassa havait-
tiin keskinopeuden lasku 20 prosenttia tietyön kohdalla. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Tienkäyttäjät toivovat lisää nopeudennäyttötauluja (Sipilä 
2005). 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Nopeuksien kameraval-
vonnan yhteydessä antaa kuljettajille mahdollisuuden tarkistaa nopeusmitta-
rinsa. Siirrettävä taulu soveltuu esim. tietyön tai koulun kohdalle kiinnittä-
mään huomion alempaan nopeusrajoitukseen 

Suomessa nopeudennäyttötaulun on havaittu alentavan liikenteen keskino-
peutta taulun kohdalla noin 1,5 km/h. Tämä tulos saatiin taulun pystytystä 
seuraavina viikkoina. Pitkäaikaista nopeuksia alentavaa vaikutusta nopeu-
dennäyttötaululla ei havaittu. (Sarjamo 1995). 

Porissa on kokeiltu siirrettävää nopeudennäyttötaulua koulujen lähistöllä 
(Sipilä 2005). 

Ranskassa on kokeiltu moottoritien korjaustyömaalla siirrettävää auto-
maattista kameravalvontaa yhdistettynä näyttötauluun, joka näyttää rekiste-
rinumeron ja nopeuden. Järjestely alensi tietyön kohdalle tulevien autojen 
keskinopeutta 20 prosenttia ja poisti yli 130 km/h nopeudet kokonaan. Kul-
jettajat pääasiassa hyväksyivät tämän varoitustavan. (Hirou & Journé 2005). 
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4.5 Nopeusvalvonta ja rangaistukset 

Perinteinen poliisin nopeusvalvonta 

Lainsäädäntö: Poliisin edellytetään valvovan liikennesääntöjen noudatta-
mista. Laitteet, joita käytetään tieliikenteen valvontalaitteiden paljastami-
seen tai häiritsemiseen, ovat moottoriajoneuvoissa kiellettyjä. 

Yleisyys: Liikkuva poliisi käyttää nopeusvalvontaan vuosittain noin 140 
henkilötyövuotta. Lisäksi tulee paikallispoliisin nopeusvalvonta. 

Kustannukset: noin 90 000 euroa /henkilötyövuosi 

Kehitysnäkymät: Merkittäviä muutoksia valvontamäärissä ei ole näköpii-
rissä.  

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Valvonnan kaksin- tai 
nelinkertaistaminen vähentää heva-onnettomuuksia noin viisi prosenttia. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Kansalaisten mielestä poliisin nopeusvalvontaa on liian 
vähän. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Pysäyttämiseen sopiva 
paikka, esimerkiksi tien levike, on yleensä tarpeen. Vilkkaassa liikenteessä, 
monikaistaisella tiellä, pimeässä tai liukkaalla on vaikea poimia ylinopeu-
della ajavia pysäytettäväksi. 

Perinteistä poliisin nopeusvalvontaa ovat ns. nopeusratsiat sekä liikkuvasta 
poliisiautosta tehtävä nopeusvalvonta. 

Liikkuvan poliisin kokonaistyöaika oli vuonna 2005 noin 640 henkilötyö-
vuotta, josta 47 prosenttia käytettiin liikennevalvontaan ja siitä taas 45 pro-
senttia nopeusvalvontaan. Liikennevalvonnan 301 henkilötyövuoden kus-
tannukset olivat 26,6 miljoonaa euroa (Liikkuva poliisi 2006). Lisäksi pai-
kallispoliisi suorittaa nopeusvalvontaa, mutta määristä ei ole tietoa. 

80-luvulla Vantaan, Tuusulan ja Keravan nopeusvalvontakokeilussa 
(Heinonen 1987) nopeusvalvonta kolminkertaistui ja valvonnasta tiedotet-
tiin runsaasti. Keskinopeudet laskivat 1-4 km/h. 

Norjalainen liikenneturvallisuuskäsikirja (Elvik & Vaa, 2004) arvioi 
useiden eri maissa saatujen tutkimustulosten perusteella, että perinteisen 
paikallaan pysyvän nopeusvalvonnan (ns. nopeusratsiat) kaksin–nelinker-
taistaminen vähentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia viidellä 
prosentilla. Liikennekuolemat vähenevät 13 prosenttia, mutta tämä tulos ei 
ole tilastollisesti merkitsevä. Valvonta vaikuttaa nopeuksiin myös valvonta-
paikan lähiympäristössä ja lähipäivinä.  

Vuonna 2002 tehdyn poliisivalvontaa koskevan kyselyn mukaan 58 pro-
senttia vastaajista katsoi, että ylinopeuksia valvotaan liian vähän. 38 pro-
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senttia vastaajista piti nykyistä valvontamäärää sopivana. (Hernetkoski ym. 
2006). 

Kiinteä automaattinen nopeusvalvonta 

Lainsäädäntö: 1.4.2006 tuli voimaan laki, joka mahdollistaa rikesakon lä-
hettämisen postitse auton omistajalle tai haltijalle, jos rikkomus on havaittu 
autoa pysäyttämättä. Jos rikesakon saanut kiistää syyllisyytensä, suoritetaan 
normaali esitutkinta. (Säädökset 59/2006).  

Yleisyys: Vuoden 2005 lopussa valvonta kattoi 1400 kilometriä maanteitä. 

Kehitysnäkymät: Voimakkaasti yleistymässä; kiinteä kameravalvonta kat-
taa vuonna 2010 noin 3000 km pääteistä. Rikkomusten seuraamusjärjestel-
mää kehitetään edelleen, puuttumiskynnystä alennetaan, selvitetään rikesa-
kon soveltamisalan laajentamista, valvonnan rahoitusjärjestelmiä ja kunnal-
lisen liikennevalvonnan mahdollisuutta.  

Kustannukset: Arviolta 4500 euroa vuotta ja tiekilometriä kohti.  

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Vaikutus riippuu ylinope-
uksien yleisyydestä ja suuruudesta ennen automaattivalvontaa. Keskinopeus 
laskee 3,1–3,5 km/h ja suuret, yli 20 km/h ylinopeudet vähenevät puoleen. 
Liikennekuolemat puolittuvat ja henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet 
vähenevät noin 20 prosenttia. Tulokset ovat peräisin melko lyhyiltä seuran-
ta-ajoilta. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Hyvin vilkkaalla liikenteellä auto-
maattinen nopeusvalvonta parantaa tien välityskykyä tasaamalla liikennevir-
taa. 

Hyväksyttävyys: Uudellamaalla tehdyssä kuljettajakyselyssä 86 % kuljetta-
jista piti kameravalvontaa hyväksyttävänä tai erittäin hyväksyttävänä (Bei-
linson ym. 2004). Vuonna 2005 tehdyssä kyselyssä automaattivalvonnassa 
havaittujen rikkomusten haltijavastuuta piti kyseenalaisena 48 % vastaajista 
ja hyväksyttävänä 36 % vastaajista. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Vähintään 40 km pituiset 
tiejaksot keskimääräistä vilkkaammilla yksiajorataisilla pääteillä (Tiehallin-
to ja sisäasiainministeriön poliisiosasto 2005). Toistaiseksi Suomessa ei ole 
yhdistetty automaattista nopeusvalvontaa vaihtuviin nopeusrajoituksiin. 
Tällainen toimenpideyhdistelmä edellyttää valvonnan ja rajoitusjärjestelmän 
yhteensovittamista.. 

Poliisi suorittaa automaattisen nopeusvalvonnan, ja Tiehallinto avustaa val-
vontamahdollisuuksien luomisessa. Valvonnasta kerrotaan tienvarsikylteillä.  

Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukaan kiinteä 
kameravalvonta kattaa vuonna 2010 noin 3000 km pääteitä. Nopeusvalvon-
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nassa havaittujen rikkomusten seuraamusjärjestelmää kehitetään edelleen 
vuosina 2006–2010 ja lisäksi selvitetään rikesakon soveltamisalan laajenta-
mista, valvonnan rahoitusjärjestelmiä ja kunnallisen liikennevalvonnan 
mahdollisuutta. Nopeusvalvonnan puuttumiskynnystä alennetaan siten, että 
liikenteen nopeusrajoitusten ylitykset saadaan pieniksi. 

Kamerapisteen kustannukseksi voidaan arvioida 10 000 euroa, joka sisäl-
tää laitepylvään koteloineen, ilmaisimet sekä tarvittavat asennustyöt. Yhden 
kameralaitteiston hinnaksi voidaan arvioida 30 000 euroa, jonka lisäksi po-
liisi tarvitsee laitteiston toiminnalle välttämättömät toimistotietokoneet ja 
-laitteet. Valvontakameroita varataan tiejaksolle aina yksi 8–12 laitepylvästä 
kohti. Valvontajaksolla kamerapylväiden välinen suositeltava keskimääräi-
nen etäisyys on noin neljä kilometriä. (Tiehallinto ja sisäasiainministeriön 
poliisiosasto 2005). Ennen ehdollista rikesakkoa poliisi on arvioinut yhden 
noin 50 km osuuden vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi noin 200 000 euroa 
(Peltola ym. 2005). Jos käyttökustannus arvioidaan samaksi ehdollisesta 
rikesakosta huolimatta ja jos kamerapisteen ja kameran pitoajaksi lasketaan 
viisi vuotta, kameravalvonta maksaa noin 4500 euroa vuotta ja tiekilometriä 
kohti. On syytä huomata, että valtiontalouden kannalta osa kustannuksista 
palautuu sakkomaksuina. Englannissa automaattinen nopeusvalvonta rahoi-
tetaan valvonnasta kertyvillä sakoilla. 

Kantatiellä 51 tehdyissä mittauksissa havaittiin, että keskinopeus oli vuo-
si valvonnan aloittamisen jälkeen 1,1–3,5 km/h alempi kuin ennen valvon-
taa. Suurien yli 20 km/h ylinopeuksien määrä vähintään puoliintui useim-
missa mittauspisteissä, ja muissakin väheni ainakin 25 prosenttia. Rajoitusta 
11–20 km/h ylittäneiden osuus koko liikennevirrasta aleni kaikissa mittaus-
pisteissä vähintään neljäsosalla. (Räsänen ym. 2004). Nopeustiedot vuosina 
2000–2002 toteutetuista kameravalvontakohteista (Rajamäki & Beilinson 
2005) ovat samansuuntaisia kantatien 51 tulosten kanssa.  

Vuosina 1992–2000 Suomessa käyttöön otetuissa automaattivalvonta-
kohteissa automaattivalvonta vähensi liikennekuolemia keskimäärin 52 pro-
senttia ja henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 21 prosenttia (Räsä-
nen & Peltola 2001). 

Viidessä vuosina 2000–2002 toteutetussa automaattivalvontakohteessa 
henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui kameravalvonnan käyttöönoton 
jälkeen 30 prosenttia vähemmän kuin ennen kameravalvontaa. Onnetto-
muuksien palautumista keskiarvoon päin ei kuitenkaan kontrolloitu tässä 
tutkimuksessa. (Rajamäki & Beilinson 2005). 

Turvallisuusvaikutusten odotetaan kasvavan, kun ehdollinen rikesakko ja 
poliisin uudet toimintatavat kameravalvontasakkojen käsittelyssä mahdollis-
tavat alemman puuttumiskynnyksen ja kameroiden runsaamman käytön. 

Englannissa ja Walesissa automaattinen nopeusvalvonta on näkyvämpää 
kuin Suomessa ja siellä on käytössä haltijavastuujärjestelmä. Kiinteän ka-
meravalvonnan vaikutukseksi on saatu, että kuolleiden ja vakavasti louk-
kaantuneiden määrä on laskenut kameravalvontapaikoissa puoleen ja henki-
lövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet taajamissa 22 pro-
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senttia ja maaseudulla 33 prosenttia. Tästä vaikutuksesta ei ole poistettu 
onnettomuuksien palautumisesta keskiarvoon päin, mutta kameravalvonnan 
vaikutus voidaan silti arvioida huomattavaksi. Yksi valvontapaikka oli mää-
ritelty noin 400–500 metriä pitkäksi tie- tai katujaksoksi. (Gains ym. 2005). 

Ruotsissa kameravalvonnan turvallisuusvaikutuksia on tarkasteltu niillä 
teillä, joilla valvonta on ollut käytössä koko vuoden 2003 tai kokonaan vuo-
det 2002–2003. Vertailuna käytettiin samojen teiden aikaisempia vuosia 
sekä kaikkia haja-asutusalueen teitä, joilta kameravalvonta puuttuu. Liiken-
nekuolemat vähenivät kameravalvotuilla teillä 57 prosenttia, kun vastaava 
vähennys muilla haja-asutusalueen teillä oli vain neljä prosenttia. Henkilö-
vahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenivät kameravalvotuilla teillä 25 
prosenttia ja lisääntyivät muilla haja-asutusalueen teillä kolme prosenttia. 
(Andersson 2004). 

Ranskassa kiinteä kameravalvonta otettiin käyttöön vuonna 2004. Vuo-
den 2005 lopussa oli käytössä 870 kameraa, joista osa siirrettäviä. Auto-
maattivalvonta laski keskinopeuksia koko maassa 5 km/h, ja yli 30 km/h 
ylinopeuksien määrä laski viidesosaan aikaisemmasta. Vuodesta 2002 vuo-
teen 2005 Ranskan liikennekuolemat vähenivät yli 30 prosenttia, mistä noin 
75 prosenttia on laskettu johtuvat automaattivalvonnasta. Automaattival-
vonnan koko toimintoketju on automatisoitu. Puuttumiskynnys on 5 km/h, 
ja sakon lisäksi rangaistuksena on virhepisteitä kuljettajalle. Auton omista-
jan tulee ilmoittaa, kuka autoa kuljetti, jos se oli muu kuin omistaja itse. 
Kameravalvonnan käyttöönoton yhteydessä asiasta tiedotettiin runsaasti ja 
käytiin julkista keskustelua. (Muhlrad 2006) 

Isossa-Britanniassa on havaittu, että nopeusrajoituksella 30 mph kiinteä 
kameravalvonta vaikuttaa nopeuksiin ja onnettomuuksiin kilometrin säteellä 
kamerapylväästä (Hilst ym. 2005).  

Automaattien nopeusvalvonta ja muuttuvat nopeusrajoitukset tasaavat 
yhdessä erittäin tehokkaasti tien liikennevirtaa, jolloin liikenneturvallisuus 
ja välityskyky paranevat. Englannissa tehtyjen havaintojen mukaan muuttu-
vien nopeusrajoitusten alueella suoritettu automaattinen nopeudenvalvonta 
lisäsi tien välityskykyä noin 5–10 prosenttia ja alensi ruuhkatilanteissa pe-
räänajojen riskiä jonon päähän saavuttaessa noin 25–30 prosenttia (Hawkins 
ym. 1999). 

Automaattista nopeusvalvontaa kokeiltiin syksyllä 2006 poliisin, Tiehal-
linnon ja Ratahallintokeskuksen yhteistyönä myös rautatien tasoristeykseen 
saapuvien autojen nopeuksien alentamiseksi Turun tiepiirissä, Kustavintien 
tasoristeyksessä.  

Liikenneturvan keväällä 2005 tekemässä tutkimuksessa ajokortin omaa-
vilta kansalaisilta (n=1074) kysyttiin erilaisten uusien liikenneturvallisuuden 
parantamiskeinojen hyväksyttävyyttä. Automaattivalvonnassa havaittujen 
rikkomusten haltijavastuuta piti 48 prosenttia vastaajista piti kyseenalaisena 
ja 36 prosenttia hyväksyttävänä. 
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Automaattinen nopeusvalvonta siirrettävillä laitteilla 

Lainsäädäntö: 1.4.2006 tuli voimaan laki, joka mahdollistaa rikesakon lä-
hettämisen postitse auton omistajalle tai haltijalle, jos rikkomus on havaittu 
autoa pysäyttämättä. Jos rikesakon saanut kiistää syyllisyytensä, suoritetaan 
normaali esitutkinta. (Säädökset 59/2006). 

Yleisyys: Vuoden 2005 alussa kuusi kamera-autoa. 

Kustannukset: Kustannukseksi on arvioitu hankintakustannuksia 80 000 
euroa /kamera-auto, pitoaika 5 vuotta, sekä 2 henkilötyövuotta kamera-
autoa kohti, a 45 000 euroa. 

Kehitysnäkymät: Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuonna 2010 
siirrettäviä valvontayksiköitä on vähintään 25. Rikkomusten seuraamusjär-
jestelmää kehitetään edelleen, puuttumiskynnystä alennetaan, selvitetään 
rikesakon soveltamisalan laajentamista, valvonnan rahoitusjärjestelmiä ja 
kunnallisen liikennevalvonnan mahdollisuutta. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Englannissa liikenne-
kuolemat ja vakavat loukkaantumiset ovat vähentyneet 35 prosenttia  ja 
henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet taajamissa 22 
prosenttia ja maaseudulla 16 prosenttia. Tulokset koskevat vain suppeita 
kameravalvontapaikkoja, osa vaikutuksesta on palautumaa keskiarvoon 
päin, ja Englannissa myös siirrettävästä kameravalvonnasta varoitetaan etu-
käteen. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Soveltuu korvaamaan po-
liisin nopeusratsioita kaikenlaisille teille ja kaduille. Soveltuu myös mootto-
ripyörien nopeusvalvontaan, toisin kuin perinteinen kiinteä kamera, koska 
kuva saadaan myös ajoneuvon takaa. Jalustan päälle asetettu tutkan ja kame-
ran yhdistelmä sopii valvontaan myös kaksiajorataisten teiden välikaistalle. 

Englannissa ja Walesissa kuljettajaa varoitetaan nopeusvalvonnasta siirret-
tävällä valvontakameralla samaan tapaan kuin kiinteästä kameravalvonnas-
ta. Siirrettävän kameravalvonnan vaikutukseksi on saatu, että kuolleiden ja 
vakavasti loukkaantuneiden määrä on laskenut kameravalvontapaikoissa 35 
prosenttia ja henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet 
taajamissa 22 prosenttia ja maaseudulla 16 prosenttia. Täma vaikutus sisäl-
tää onnettomuuksien palautumisen keskiarvoon päin, mutta kameravalvon-
nan vaikutus jää silti huomattavaksi. Yksi valvontapaikka oli määritelty 
noin 400–500 metriä pitkäksi tie- tai katujaksoksi. (Gains ym. 2005). 
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Matka-aikaan perustuva automaattivalvonta 

Lainsäädäntö:  

Yleisyys: Matka-ajan automaattista mittausta on kokeiltu Suomessa muuta-
massa kohteessa, mutta ei siihen perustuvaa valvontaa. Valvontaa on aina-
kin Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät: Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuosina 
2006–2010 aloitetaan matka-aikaan perustuva valvontakokeilu. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Englannissa ylinopeutta 
ajavien osuus puolittui ja suuret (yli 24 km/h) ylinopeudet poistuivat koko-
naan. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Kohteet, joissa suurin osa 
liikenteestä kulkee samaa tietä tai reittiä.  

Liikennettä voidaan valvoa automaattisesti niin sanotun matka-aika-
valvonnan menetelmällä. Tässä valvontamenetelmässä ajoneuvo tunniste-
taan valvontapisteissä A ja B, joiden välinen matka-aika lasketaan. Pisteessä 
A ajoneuvon rekisteritunnus tunnistetaan. Jos pisteiden välinen matka-aika 
on edellyttänyt ylinopeuden ajamista, ajoneuvo kuvataan ja rekisterinumero 
tunnistetaan pisteessä B. Ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen kuvat ja tiedot 
tallennetaan. (Hallituksen esitys 16/2005). 

Matka-aikavalvonnan etuna verrattuna kiinteään pistemäiseen automaat-
tivalvontaan on, että sillä voidaan rauhoittaa liikennettä pidemmällä tiejak-
solla. 

Englannissa matka-aikojen valvontaa on kokeiltu kahdella tiejaksolla. 
Valvonnan seurauksena ylinopeutta ajavien määrä puolittui ja suuret yli 15 
mph (yli 24 km/h) ylinopeudet poistuivat kokonaan. (Gains ym. 2005). 

Ylinopeussakot ja muut rangaistukset 

Lainsäädäntö: Rikesakko seuraa enintään 20 km/h ylinopeudesta ja se voi 
enimmillään olla 115 euroa. Tätä suuremmista ylinopeuksista on seuraukse-
na nettotuloihin perustuva sakotusjärjestelmä. Taajamissa yli 35 km/h ja 
taajaman ulkopuolella yli 40 km/h ylinopeuksista määrätään pääsääntöisesti 
ajokieltoa. Törkeimmät ylinopeudet käsitellään käräjäoikeuksissa törkeänä 
liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Näissä ajokielto voi maksimissaan 
kestää 5 vuotta. Ajokieltoon johtaa myös neljä tieliikennelain tai ajoneuvo-
lain rikkomusta kahdessa vuodessa tai kolme rikkomusta vuodessa. Näihin 
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rikkomuksiin lasketaan rikesakolla rangaistavista teoista ainoastaan ylino-
peusrikkomukset. 

Yleisyys: Vuonna 2004 nopeusrajoitusten rikkomisista määrättiin 60 600 
rikesakkoa. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät: Ajokorttiseuraamusjärjestelmää kehitetään lähivuosina 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Sakkojen suuruudella ei 
ole vaikutusta ajonopeuksiin. Ajokieltojen pituuden vaikutuksesta ei ole 
tietoa. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Ammattiliikenteen kuljettajilla ajo-
kielto estää ammatin harjoittamisen. 

Hyväksyttävyys: Poliisin arvion mukaan kuljettajat pitävät vuonna 1999 
uusittua sakkolainsäädäntöä aikaisempaa oikeudenmukaisempana  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin:  
 

Tieliikennelakia muutettiin maaliskuussa 2005 siten, että liikennerikoksista 
määrättäville ajokielloille säädettiin vähimmäispituudet. Poliisin määräämä 
ajokielto on yhdestä kuuteen kuukautta. Tuomioistuimen törkeästä liiken-
teen vaarantamisesta määräämä ajokielto kestää vähintään kolme kuukautta. 
(Liikenneturva 2005) 

Ajokieltojen pituuden vaikutuksesta liikenneonnettomuuksiin ei ole tut-
kimustuloksia. Ajokieltoja koskevat tutkimukset ovat pääasiassa olleet kyse-
lytutkimuksia. 

Sakkojen suuruudella ei ole havaittu vaikutusta nopeuksiin. Vuonna 1999 
Suomen sakkolainsäädäntöä uudistettiin siten, että rikesakon saa enintään 
20 km/h ylinopeuksista aikaisemman enintään 15 km/h ylinopeuden sijaan. 
Lisäksi päiväsakkoa suurennettiin ja rikesakosta tuli neliportainen. Tämä 
sakotusuudistus kasvatti keskimääräistä sakkoa, mutta nopeuksiin sillä ei 
ollut vaikutusta. Ruotsissa korotettiin sakot kaksinkertaisiksi vuonna 1982, 
eikä tällöinkään havaittu muutoksia nopeustasossa. (Tapio ym. 2002). 
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4.6 Ajoneuvotekniikkaan liittyvät 
nopeudenhallintamenetelmät 

Nopeudenrajoitin 

Lainsäädäntö: Nopeudenrajoitin on pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. 
Nopeudenrajoittimen tulee estää kuorma-auton nopeuden kohoaminen yli 
90 km/h:iin ja linja-auton nopeuden kohoaminen yli 100 km/h:iin. 

Yleisyys: Pakollinen kaikissa 1.10.2001 jälkeen rekisteröidyissä kuorma- ja 
linja-autoissa vuodesta 2007 lähtien. Aikaisemmin vanhoilta kevyiltä kuor-
ma-autoilta ei vaadittu rajoitinta. 

Kustannukset:  

Kehitysnäkymät: Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan lähivuosina 
selvitetään mahdollisuudet alentaa kuorma-autojen nopeudenrajoittimen 
maksimiarvoa. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Simulointien perusteella 
on arvioitu, että nykyinen rajoitin vähentää onnettomuuksia kolme prosent-
tia.  

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: EU ei hyväksy kansallisia poikkeamia nopeudenrajoitti-
mia koskevista säännöksistä. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Vaikuttaa nopeuksiin 
maanteillä. 

Raskaiden ajoneuvojen nopeudenrajoitin tuli pakolliseksi Euroopan unionis-
sa vuonna 1994. Ennen nopeudenrajoittimen käyttöönottoa arvioitiin simu-
lointitutkimuksen avulla, että rajoittimet vähentäisivät onnettomuuksia Suo-
messa 3 prosenttia. (Beilinson ym. 1992). Nopeudenrajoittimen käyttöön-
oton jälkeen sen vaikutusta ei tutkittu. 

Joidenkin liikenneonnettomuuksien yhteydessä on tullut ilmi, että rekan 
kuljettaja on ajanut suurimmalla nopeudenrajoittimen sallimalla nopeudella, 
ja perävaunun lähtiessä heittelehtimään sitä ei ole voitu oikaista pienellä 
nopeuden lisäyksellä. 

Valtioneuvoston liikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mu-
kaan vuoden 2006 aikana selvitetään mahdollisuudet yhteisölainsäädännöllä 
alentaa raskaiden ajoneuvojen nopeudenrajoittimien maksimiarvoa (nykyi-
sin enintään 90 km/h), jotta voitaisiin parantaa nopeusrajoitusten noudatta-
mista ja liikenteen turvallisuutta.  

Periaatteessa nopeudenrajoitin voisi olla myös muissa ajoneuvoissa kuin 
kuorma- ja linja-autoissa. 
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Mekaaninen ja digitaalinen ajopiirturi 

Lainsäädäntö: Ajopiirturi on pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. Digitaa-
linen ajopiirturilaite tuli pakolliseksi 1.5.2006 alkaen kaikissa yli 3,5 tonnia 
painavissa ajoneuvoissa, joita käytetään henkilö- ja tavaraliikenteessä. Digi-
piirturivaatimus koskee ensi kertaa käyttöönotettavia ajoneuvoja sekä niitä 
ajoneuvoja, joihin ajopiirturilaite joudutaan vaihtamaan. 

Yleisyys: Kaikissa kuorma- ja linja-autoissa.  

Kustannukset: Piirturilaitteiston hinta ei ole tiedossa. Digipiirturijärjestel-
män kortit maksavat 103 euroa/kpl 

Kehitysnäkymät: Ajopiirturiin perustuva ajonopeuden valvontamahdolli-
suus selvitetään vuosina 2006–2010. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Nykyään ei käytetä nope-
usvalvonnassa, turvallisuusvaikutus perustuu ajo- ja lepoaikojen noudatta-
misen valvontaan. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Pakollinen. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Soveltunee parhaiten ras-
kaiden ajoneuvojen ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattamisen 
valvontaan. Tiekohtaisten nopeusrajoitusten noudattamisen valvonta piirtu-
rin avulla on monimutkaisempaa. 

Nykyään ajopiirturilla valvotaan ammattiliikenteen työaikalainsäädännön 
noudattamista. Digipiirtureiden yleistymisen myötä tutkitaan niiden mahdol-
lisuuksia nopeusvalvonnassa. 
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Vakionopeudensäädin 

Lainsäädäntö:  

Yleisyys: Kalliimmissa uusissa autoissa vakiovaruste. Voidaan asentaa 
myös jälkiasennuksena. 

Kustannukset: alkaen noin 500 euroa. 

Kehitysnäkymät: Yleistymässä. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Vaikutusarviot vaihtelevat 
olemattomasta vaikutuksesta liikennekuolemien määrän puolittumiseen. Ei 
tutkimuksia säätimellä varustettujen autojen onnettomuuksista. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset:  

Hyväksyttävyys: Yleensä käyttäjät pitävät säätimestä. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Sopii parhaiten pitkille 
nopeusrajoituksen suhteen yhtenäisille tiejaksoille jokseenkin pienillä lii-
kennemäärillä. Joidenkin käyttäjien mukaan on epäluotettava mäkisessä 
maastossa. Turvallisuusvaikutusta lisää alhainen puuttumiskynnys poliisin 
nopeusvalvonnassa. 

Kuljettaja asettaa vakionopeudensäätimeen haluamansa nopeuden, ja säädin 
pitää nopeuden vakiona kaasua säätelemällä. Laite voidaan kytkeä pois eril-
lisellä kytkimellä tai painamalla jarru- tai kytkinpoljinta.  

Vakionopeudensäädin soveltuu huonosti teille, joilla nopeusrajoitus vaih-
tuu tiheästi, sillä laitteen manuaalinen säätäminen vie huomion pois ajoteh-
tävästä. 

Vakionopeudensäätimen turvallisuusvaikutuksista on niukasti tutkimuk-
sia. Australialaisen kyselytutkimuksen mukaan vakionopeudensäätimen 
käyttäjien päämotiivi oli ylinopeussakkojen välttäminen, ja säädin asetettiin 
jopa 15 km/h nopeusrajoituksen yläpuolelle. Niinpä järjestelmän turvalli-
suushyöty riippuu poliisin nopeusvalvonnan toleranssista. Joidenkin käyttä-
jien mukaan järjestelmä on toisinaan epäluotettava lisätessään kaasua ylä-
mäessä ja ylittäessään sitten nopeusrajoituksen alamäen alkaessa. (Young & 
Regan 2006.) 

Vuonna 1996 tehdyssä kirjallisuusselvityksessä tultiin tulokseen, että va-
kionopeudensäätimen käyttö kaikissa autoissa puolittaisi liikennekuolemien 
määrän (van Kampen 1996). Tämä tulos perustuu kuitenkin ajatukseen, että 
säädin asetettaisiin tarkasti rajoituksen mukaiseksi.  
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Automaattinen nopeuden ja ajoneuvovälin säätö  

Lainsäädäntö:  

Yleisyys: saatavana joihinkin uusiin autoihin. 

Kustannukset: 2000–5000 euroa  

Kehitysnäkymät: vakiovaruste joissakin uusissa autoissa vuoden 2010 
paikkeilla  

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: vaikutuksista on vain arvi-
oita. Nopeusrajoituksella 100–120 km/h liikennekuolemien vähenemä 14 %, 
nopeusrajoituksella 50–90 km/h liikennekuolemien vähenemä neljä prosent-
tia. Soveltuvuus Suomen oloihin, esimerkiksi liukkaalle kelille vielä selvit-
tämättä. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: hyvin ruuhkaisissa oloissa saattaa 
vähentää ruuhkautumista ja lyhentää matka-aikoja. Pakokaasupäästöt vä-
henevät, kun kiihdytykset ja jarrutukset vähenevät. 

Hyväksyttävyys:  

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: 
 

Automaattisesta nopeuden ja ajoneuvovälin säädöstä käytetään myös terme-
jä aktiivinen tai älykäs tai mukautuva vakionopeudensäädin. Tällä tarkoite-
taan vakionopeudensäädintä, joka tarkkailee tutkan avulla edellä ajavien 
nopeuksia. Jos edellä ajava auto ajaa hiljempaa kuin säätimeen säädettyä 
vakionopeutta, säädin sopeuttaa auton nopeuden edellä ajavan auton nopeu-
teen. 

Alankomaissa turvallisuusvaikutuksia on arvioitu onnettomuuksien omi-
naisuustietojen perusteella. Arvioksi tuli, että nopeusrajoituksella 100–
120 km/h automaattinen nopeuden ja ajoneuvovälin säätö voisi estää 14 
prosenttia kuolonkolareista, 21 prosenttia vakavista loukkaantumisista ja 36 
prosenttia lievistä loukkaantumisista. Nopeusrajoituksella 50–90 km/h vas-
taavat luvut olisivat neljä, seitsemän ja 18 prosenttia. (Marchau ym. 2004). 

Automaattinen nopeuden ja ajoneuvovälin säätö voi saada kuljettajat 
omaksumaan vaarallisia ajotapoja, erityisesti pitkällä aikavälillä (beha-
vioural adaptation). Kenttäkokeessa, jossa oli 18 kuljettajaa, tätä järjestel-
mää käyttävät kuljettajat käyttivät enemmän aikaa toissijaisiin tehtäviin ja 
huomasivat vaaratilanteet hitaammin. (Rudin-Brown & Parker 2004). 

Simulointitutkimuksen mukaan automaattinen nopeuden ja ajoneuvovä-
lin säätö vähentää ruuhkautumista, jos ajoneuvojen välimatka on säädetty 
hyvin lyhyeksi ja järjestelmä on käytössä vähintään 20 prosentissa autoista 
(Suzuki & Nakatsuji 2003). 
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Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät (ISA) 

Lainsäädäntö: Tietosuoja- ja vastuukysymykset on selvitettävä ennen jär-
jestelmien laajamittaista käyttöä. 

Yleisyys: Kehitystyö käynnissä. Kenttäkokeita on tehty. Yleistymiseen vai-
kuttanee nopeusvalvonnan määrä, jolloin kuljettajat hankkivat nopeudensää-
telyjärjestelmän välttääkseen sakkoja (vrt. Tavallista vakionopeudensäädintä 
koskeva australialaistutkimus). 

Kustannukset: Riippuvat järjestelmän luonteesta ja laajuudesta.  

Kehitysnäkymät: Lähivuosina tutkimus- ja kehitystyötä. Pakolliseksi uu-
siin autoihin aikaisintaan vuoden 2010–2015 paikkeilla. 

Turvallisuusvaikutustiedot ja niiden puutteet: Vaikutus vaihtelee järjes-
telmän luonteen ja toimintaympäristön mukaan. Älykäs nopeudensäätely 
kaikissa autoissa voisi estää noin 20 prosenttia henkilövahinko-
onnettomuuksista. Turvallisuusvaikutukset ovat arvioita, jotka perustuvat 
kenttä- ja simulaattorikokeissa havaittuun nopeuksien alenemiseen. Aluksi 
nopeuksien hajonta voi kasvaa, kun nopeudensäätely on osassa autoista. 

Muut kuin turvallisuusvaikutukset: Säästää polttoainetta ja vähentää 
päästöjä. 

Hyväksyttävyys: Enemmistö Ruotsissa taajamissa tehdyn kenttäkokeen 
kuljettajista toivoi järjestelmää pakolliseksi taajamiin. 

Soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin: Älykäs nopeudensäätely ei 
sovi erityisen hyvin yhteen töyssyjen tai ajoradan korotusten kanssa, koska 
fyysiset hidasteet tuntuvat epämukavilta myös nopeusrajoitusta noudatetta-
essa. Toisaalta älykkään nopeudensäätelyn yleistyessä töyssyjen tarve pie-
nenee. Tieto muuttuvista nopeusrajoituksista ei toistaiseksi tule älykkäisiin 
nopeudensäätelyjärjestelmiin. Informoivat ja rekisteröivät ISA-järjestelmät 
voisi yhdistää tulevaisuuden paikantaviin ja tunnistaviin tienkäyttömaksu-
järjestelmiin. 

 

Älykkäällä nopeuden säätelyllä tarkoitetaan järjestelmää, joka tiedottaa  
kuljettajaa nopeusrajoituksesta, varoittaa ylinopeudesta tai estää ylinopeu-
den. Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät voi ryhmitellä informoiviin, va-
roittaviin, rekisteröiviin ja pakottaviin järjestelmiin. Informoiva järjestelmä 
kertoo kuljettajalle voimassa olevan nopeusrajoituksen, varoittava ilmoittaa 
nopeusrajoituksen ylityksestä, rekisteröivä tallentaa sijainti- ja nopeustiedot 
ja pakottava järjestelmä kykenee estämään ylinopeudet kokonaan. Rekiste-
röivää ISAa kutsutaan joissakin yhteyksissä myös mustaksi laatikoksi, vaik-
ka useimmiten mustalla laatikolla tarkoitetaan pelkästään onnettomuustilan-
teita rekisteröivää laitetta. Toinen tapa luokitella järjestelmiä on vapaaehtoi-
nen tai pakollinen järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kuljettaja voi kytkeä 
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vapaaehtoisen nopeudensäätelyjärjestelmän käyttöön halutessaan, pakolli-
nen on aina käytössä. 

Iso-Britanniassa älykkään nopeudensäätelyn perustamiskustannuksiksi 
on arvioitu 12 miljoonaa euroa, jos järjestelmä perustuu tieverkon kiinteisiin 
nopeusrajoituksiin, ja 68 miljoonaa euroa, jos nopeusrajoitukset muuttuvat 
kelin ja liikennetilanteen mukaan. Vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi on 
arvioitu kiinteisiin nopeusrajoituksiin perustuvalle vaihtoehdolle 3,34 mil-
joonaa euroa ja 7,19 miljoonaa euroa muuttuvien nopeusrajoitusten vaihto-
ehdolle. Ajoneuvokohtaisiksi kustannuksiksi on arvioitu noin 2200–3600 
euroa laitekustannuksia + 7,4 euroavuodessa vuonna 2000 ja 450–550 euroa 
laitekustannuksia + 1,5 euroa vuodessa vuonna 2010. (Carsten & Tate 
2005). 

Isossa-Britanniassa on arvioitu, että olisi mahdollista määrätä automaat-
tinen nopeudensäätely pakolliseksi uusiin autoihin vuoden 2010 paikkeilla 
ja kaikkiin autoihin vuoden 2019 paikkeilla (Carsten & Tate 2005). 

Valtioneuvoston liikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mu-
kaan kehitetään liikenteen tiedotus- ja ohjausjärjestelmiä, joilla vallitseva 
nopeusrajoitus voidaan ilmaista ajoneuvossa olevilla laitteilla. EU-
yhteistyössä pyritään vaikuttamaan siihen, että älykäs turvallisuutta paranta-
va nopeuden säätely saadaan vakiovarusteeksi kaikkiin valmistettaviin ja 
Suomeen tuotaviin uusiin autoihin.  

Vuosina 1999–2002 Ruotsissa tehtiin hyvin laaja koe älykkäillä nopeu-
densäätelyjärjestelmillä taajamaympäristössä. Kokeeseen osallistui 5 000 
autoa neljässä kaupungissa. Tämän tutkimuksen mukaan älykäs nopeuden-
säätely kaikissa autoissa vähentäisi taajamien loukkaantumisia 20 prosent-
tia. Risteysten välillä koeautojen keskinopeus laski 3–4 km/h. Osassa koeau-
toista järjestelmä varoitti ääni- ja valosignaalilla ylinopeudesta, osassa oli 
lisäksi näyttöruutu voimassa olevalle nopeusrajoitukselle, ja 420 autoa oli 
varustettu aktiivisella kaasupolkimella, joka tulee hyvin raskaaksi kuljetta-
jan yrittäessä ajaa ylinopeutta. Erilaisilla nopeudensäätelyjärjestelmillä va-
rustettujen autojen nopeuserot olivat hyvin pieniä (Biding & Lind 2002). On 
syytä huomata, että kuljettajat osallistuivat kokeeseen vapaaehtoisesti. Jär-
jestelmien vaikutuksella ajonopeuteen saattaisi olla enemmän eroja, jos kul-
jettajat valittaisiin satunnaisesti. 

Vuosina 2002–2003 Ruotsissa kokeiltiin viidessäkymmenessä autossa 
älykästä nopeudensäätelyä, joka toimii koko valtakunnan alueella. Kokeessa 
käytetty järjestelmät olivat luonteeltaan varoittavia, vallitseva nopeusrajoi-
tus näkyi näyttöruudulla, ja vilkkuvalo sekä äänimerkki kertoivat ylinopeu-
desta.  Kokeen aikana autoilla ajettiin yhteensä 371 000 km. Kuljettajat 
ajoivat 13 prosenttia ajoajastaan ylinopeutta, kun Ruotsin Tiehallinnon mu-
kaan 55 prosenttia kaikesta liikennesuoritteesta ajetaan ylinopeudella. No-
peusrajoituksen ylitykset olivat myös keski-määräistä pienempiä. (Myhrberg 
ym. 2004). 

Isossa-Britanniassa on arvioitu, että yksinkertainen nopeudensäätelyjär-
jestelmä, joka tekisi ylinopeudella ajamisen mahdottomaksi, estäisi 20 pro-
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senttia heva-onnettomuuksista ja 37 prosenttia kuolonkolareista. Monimut-
kaisempi järjestelmä, joka ottaisi huomioon vallitsevan kelin ja liikenneti-
lanteen, estäisi 36 prosenttia heva-onnettomuuksista ja 59 prosenttia kuo-
lonkolareista. Arviot perustuvat kenttäkokeissa havaittuihin nopeusmuutok-
siin sekä nopeuksien ja onnettomuuksien yhteyttä mallintaviin laskentakaa-
voihin. (Carsten & Tate 2005). 

Englannissa on tutkittu vapaaehtoisesti käytettävää älykästä nopeuden-
säätelyä simulaattori- ja kenttäkokeissa. Tutkimuksessa mukaan vapaaeh-
toista nopeudensäätelyä käyttivät vähiten sellaiset kuljettajat, jotka nauttivat 
kovista nopeuksista ja siksi hyötyisivät nopeudensäätelystä eniten (Jamson 
2005). 

Myös Alankomaissa älykkään nopeudensäätelyn turvallisuusvaikutuksia 
on arvioitu nopeuden ja onnettomuusmäärän yhteyttä kuvaavan kaavan 
avulla. Arvioksi tuli, että nopeusrajoituksella 100–120 km/h älykäs nopeu-
densäätely voisi estää kymmenesosan kuolonkolareista ja kahdeksan pro-
senttia vakavista loukkaantumisista. Nopeusrajoituksella 50–90 km/h vas-
taavat luvut olisivat 30 ja 24 prosenttia, ja nopeusrajoituksella 30–50 km/h 
38  ja 30 prosenttia. (Marchau ym. 2004). 

Vakuutusyhtiöt ovat ottaneet useissa maissa käyttöön ajotapaa rekisteröi-
viä järjestelmiä (Pay-as-You-Drive), joiden avulla autoilijat voivat vaikuttaa 
vakuutusmaksuihinsa. Lisäksi useissa maissa on kehitteillä ammattiliiken-
teelle tai nuorille kuljettajille suunnattuja järjestelmiä. (Anttila ym. 2006)  
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5 Nopeudenhallinnan tutkimus-
suunnitelma 

Luvuissa 3 ja 4 esitetyn nopeudenhallinnan nykytilan kuvauksen perusteella  
ja erityisessä ideariihessä nousi esille useita nopeudenhallinnan tutkimustar-
peita. Nämä tarpeet koottiin liitteeseen 3 ja jaoteltiin soveltaen OECD:n 
working group on speed management -ryhmän raportin ryhmittelyä (OECD 
2006). Liitteen 3 tutkimustarpeisiin vastaamaan luonnosteltiin yhdeksän 
tutkimushanketta ja arvioitiin hankkeiden kiireellisyys. Seuraavassa asetel-
massa on esitetty luonnostellut tutkimushankkeet, hankkeiden kiireellisyys 
ja toteuttamisen vaatima työmäärä. 

 
Hanke     Työmäärä-arvio  
    (henkilötyökuukautta) 
Erittäin kiireelliset hankkeet: 
1. Olosuhteisiin sopivat enimmäisnopeudet  24 
2. Suurten riskien pienentäminen pääteillä   23 
3. Nopeusvalvonnan kehittäminen    22 
Välisumma:     69  
Kiireelliset hankkeet: 
4. Nopeusrajoitusohjeet ajan tasalle    11 
5. Älykkään nopeudensäätelyn edistäminen   14 
Välisumma:     25  
Vähemmän kiireelliset hankkeet: 
6. Nopeuksiin vaikuttavien keinojen selvittäminen   34 
7. Nopeusrajoitusten hyväksyntä   10 
8. Käytettävien ajonopeuksien selvittäminen  24 
9. Erityisryhmien nopeusongelmat   16 
Välisumma:     84  
Kaikki hankkeet yhteensä:    178 

 
 

Ehdotettavat hankkeet esitetään tarkemmin taulukoissa 4–12  hankekorttei-
na. Niistä ilmenevät hankkeen tarve ja tavoite, osaprojektit työmääräarvioi-
neen ja perusteet hankkeen kiireellisyysarviolle. Liitteessä 3 esitetyt tutki-
mustarpeet kuvaavat yksityiskohtaisemmin hanke-ehdotusten taustoja.   

Hankkeiden osaprojektit on korteissa pyritty esittämään kiireellisyysjär-
jestyksessä. Kaikissa hankkeissa on kiireellisinä pidettäviä osaprojekteja. 
Lopullinen toteutusjärjestys tulisi kuitenkin arvioida hankkeita käynnistettä-
essä, sillä toteutustavasta riippuen saattaa olla tarkoituksenmukaista yhdis-
tää jopa eri hankkeisiin kuuluvia osaprojekteja.    
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Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa olennaisesti ajonopeuksien por-
rastamisella olosuhteiden mukaan. Nopeuksia säätelemällä kunkin toimin-
taympäristön edellytykset ja vaatimukset voidaan ottaa huomioon ja samalla 
ohjata liikennettä käyttämään sille olosuhteiden puolesta parhaiten soveltu-
via reittejä. Nopeuksiin voidaan vaikuttaa nopeusrajoituksilla, mutta ristirii-
ta ympäristön viestimän ja liikennemerkeillä osoitetun nopeustason välillä 
johtaa helposti rajoitusten ylityksiin ja suuriin nopeuseroihin, jotka heiken-
tävät turvallisuutta. Siksi on tärkeätä määritellä eri toimintaympäristöihin 
turvallisuusperustein sopivat enimmäisnopeudet, merkitä ne johdonmukai-
sesti ja tukea rajoitusten noudattamista ympäristöä kehittämällä (Hankeko-
konaisuus 1. Olosuhteisiin sopivat enimmäisnopeudet, taulukko 4). Hanke 
on erittäin kiireellinen, jotta liikenneympäristöä voidaan kehittää johdon-
mukaisesti liikenneturvallisuusvisiota tukevaksi.     

Taulukko 4. Hankekortti ”Olosuhteisiin sopivat enimmäisnopeudet”. Osa-
projektin jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 1. Olosuhteisiin sopivat enimmäisnopeudet 
Hankkeen 
tarve 

Turvallisuus voidaan parhaiten taata, kun enimmäisnopeudet on mitoitet-
tu oikein olosuhteiden mukaan ja nopeustaso näkyy myös liikenneympä-
ristöstä. Ristiriita tavoitellun ja kuljettajan tielle sopivaksi tulkitseman no-
peustason välillä lisää nopeushajontaa ja liian suuria nopeuksia.   

Tavoite Määritetään johdonmukaisesti eri ympäristöihin tavoiteltavat enimmäis-
nopeudet turvallisuusvisioon perustuen sekä selvitetään, miten tuetaan 
parhaiten kuljettajan mahdollisuuksia hahmottaa oikein eri olosuhteissa 
tavoiteltu nopeustaso.  

Osaprojektit 1. Erilaisten pääteiden turvalliset enimmäisnopeudet (9.1) 
2. Selkotiekonseptin kehittely ja käyttöönottosuunnitelma (9.4) 
3. Runkoverkkoon kuulumisen vaikutus nopeuksiin (9.2) 
4. Nollavision rajat nopeustasoille eri toimintaympäristöissä (9.5) 
5. Kuinka tuetaan tavoiteltua nopeustasoa tieteknisillä ratkaisuilla (1.2) 
6. Kuinka tavoiteltu nopeustaso tulisi osoittaa kuljettajille (4.1) 
7. Kansainvälinen vertailu tieolosuhteista, nopeuksista ja onnettomuuk-

sista samankaltaisista maista, joissa hyvä turvallisuustaso (9.3) 
8. Talviajan nopeusrajoitusten käytön tehostaminen (2.2) 
9. Taajamien 50 km/h yleisrajoituksen muutostarve ja rajoituksen näky-

minen liikennemerkissä (9.6) 
10. Taajamien ulkopuolisen yleisrajoituksen tarkistaminen olosuhteita 

vastaaviksi (2.9) 
Työmäärä-
arvio 

2+3+2+2+3+2+4+2+2+2 =  24 htkk 

Priorisointi Erittäin kiireellinen, jotta päästään pikaisesti toteuttamaan johdonmukais-
ta ja turvallisuusvisiota tukevaa liikenneympäristöä. Johdonmukaisuus 
lisää myös toimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Osaprojekteista kiireisimpinä 
pidetään niitä, jotka vaikuttavat tehokkaimmin turvallisuuteen ja selkeyt-
tävät toimintalinjoja.  
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Henkilövahinko-onnettomuuksien riski ajokilometriä kohti pienenee yleensä 
liikennemäärän kasvaessa. Siitä huolimatta kuolemanriskit (kuolleet/ajo-
kilometrit) ovat suurimmillaan yksiajorataisilla maaseudun pääteillä ja eri-
tyisesti suuriliikenteisillä tienkohdilla. Näihin tienkohtiin investoidaan kes-
kimääräistä enemmän ja kunnossapito on tehokkainta. Vilkasliikenteisillä 
tienkohdilla kuolemantiheydet (kuolleet/tiepituus) ovat erittäin suuria ja 
siten turvallisuutta parantavien toimenpiteiden kustannustehokkuus on erit-
täin hyvä (Hankekokonaisuus 2. Suurten riskien pienentäminen pääteillä, 
taulukko 5). Hanke on erittäin kiireellinen, koska sen avulla on mahdollista 
edetä nopeasti liikenneturvallisuusvision mukaisesti.  

Taulukko 5. Hankekortti ” Suurten riskien pienentäminen pääteillä”. Osa-
projektin jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 2. Suurten riskien pienentäminen pääteillä 
Hankkeen 
tarve 

Tieteknisesti parhaalle tieverkon osalle investoidaan keskimääräistä 
enemmän, mutta kuolemanriski ajokilometriä kohti on suurempi kuin 
muulla maantieverkolla  

Tavoite Kehitetään ratkaisuja pääteiden suuririskisten tienkohtien systemaatti-
seen parantamiseen nollavision mukaiseen kuntoon.      

Osaprojektit 1. Selvitetään pääteiden suurten kuolemanriskien pienentämiskeinot (1.1) 
2. Selvitetään mistä johtuvat pääteiden alle 100 km/h rajoitusten suuret 
kuolemanriskit ja kuinka niitä voidaan tehokkaimmin pienentää  (2.1) 
3. Nopeuden alentamisen fyysiset ratkaisut pääteiden riskikohdissa (2.5) 
4. Pääteille sopivien kiertoliittymäratkaisujen kehitys ja kokeilu Suomessa 
(1.4) 
5. Häiriöttömään liikennevirtaan tottumisen haittavaikutukset (3.8) 

Työmäärä-
arvio 

4+4+4+6+5 = 23 htkk 

Priorisointi Erittäin kiireellinen, koska mahdollisuudet edetä pikaisesti kohti visiota 
ovat parhaat vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä, joilla on paljon kuoleman-
tapauksia. Osaprojekteista kiireisimpinä pidetään niitä, jotka selkeyttävät 
toimintalinjoja ja vaikuttavat tehokkaimmin turvallisuuteen.  

 

Nopein tapa vähentää ylinopeuksia ja sitä kautta parantaa turvallisuutta on 
nopeusvalvonta. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole lisäresursseja valvontaan, 
joten valvonnan tehokkuutta tulisi pyrkiä parantamaan mm. kehittämällä 
matka-aikaan perustuvaa automaattivalvontaa sekä muutoinkin käyttämällä 
automaattivalvontaa niin tehokkaasti kuin nykyinen lainsäädäntö sen sallii 
ja tarvittaessa jopa lainsäädäntöä muuttamalla (Hankekokonaisuus 3. Suur-
ten riskien pienentäminen pääteillä, taulukko 6). Hanke on erittäin kiireel-
linen, koska sillä saadaan edistettyä erittäin tehokkaasti turvallisuutta paran-
tavan toimenpiteen tehokasta käyttöä turvallisuusvision mukaisesti. 
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Taulukko 6. Hankekortti ” Nopeusvalvonnan kehittäminen”. Osaprojektin 
jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 3. Nopeusvalvonnan kehittäminen 
Hankkeen 
tarve 

Nopeusvalvonta on erittäin tehokas ja kansalaisten hyväksymä toimenpi-
de, jolla on erittäin merkittävä vaikutus turvallisuuteen. Nykyisin melko 
tehotonta valvontaa voidaan kehittää niin, että turvallisuus paranee vision 
suuntaisesti, lain rikkojien määrä vähenee ja ylinopeutta ajavat maksavat 
valvonnan kehittämisestä kertyvät kustannukset  

Tavoite Tehostetaan valvontaa hyödyntämällä uusinta tekniikkaa, jotta nopeusra-
joituksia ylittävien osuus pysyisi siedettävänä, nopeushajonta pienenisi ja 
liikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä vähenisi 
vision suuntaisesti.    

Osaprojektit 1. Selvitetään matka-aikaan perustuvan nopeusvalvonnan mahdollisuu-
det (7.3) 
2. Automaattisen nopeusvalvonnan toleranssien alentaminen ja sitä kos-
keva tiedotus (7.1) 
3. Siirrettävillä laitteilla tehtävän automaattivalvonnan optimointi (7.4) 
4. Kehitetään automaattivalvontaa muuttuvien rajoitusten kohdalla (8.2) 
5. Selvitetään automaattivalvonnan pitkäaikaisvaikutus (8.1) 
6. Selvitetään uusien tekniikoiden mahdollisuudet huomattavien ylinope-
uksien estämisessä mm. nopeusvalvonnalla (7.5 ja 9.8) 
7. Selvitetään tienpitäjän resurssien käyttöä valvonnan apuna (9.7) 

Työmäärä-
arvio 

3+3+2+4+3+3+4 = 22 htkk 

Priorisointi Erittäin kiireellinen, jotta saadaan edistettyä erittäin tehokkaasti turvalli-
suutta parantavan toimenpiteen tehokasta käyttöä turvallisuusvision mu-
kaisesti. Osaprojekteista kiireisimpinä pidetään niitä, joilla on nopeasti 
mahdollista saada huomattavia turvallisuusvaikutuksia.  

 

Nopeusrajoitusohjeilla liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto ohjaa-
vat nopeusrajoitusten käyttöä ja vaikuttavat sitä kautta pitkällä aikavälillä 
olennaisesti siihen, kuinka tienkäyttäjät ymmärtävät erilaisiin olosuhteisiin 
sopivat nopeudet. Vuosien kuluessa turvallisuustietämys on kuitenkin li-
sääntynyt ja olosuhteet muuttuneet niin paljon, että ohjeet on uusittava ja 
nopeusrajoitukset tarkistettava. (Hankekokonaisuus 4. Nopeusrajoitusoh-
jeet ajan tasalle, taulukko 7). Hanke on kiireellinen, koska ohjeet ovat jo 
nyt vanhentuneet ja ohjeiden päivitys kestää kauan.  

Uusilla teknisillä järjestelmillä voidaan parantaa olennaisesti turvallisuut-
ta, mutta turvallisuushyödyt eivät synny itsekseen. Älykkään nopeudensää-
telyn tutkimus ja käyttöönotto pitää tapahtua turvallisuuskeskeisesti, jotta 
hyödyt kohdistuvat nimenomaan turvallisuuden edistämiseen. (Hankekoko-
naisuus 5. Älykkään nopeudensäätelyn edistäminen, taulukko 8). Hanke 
on kiireellinen, koska lähivuosina otettaneen käyttöön uusia nopeudensääte-
lyjärjestelmiä.  
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 Taulukko 7. Hankekortti ” Nopeusrajoitusohjeet ajan tasalle”. Osaprojek-
tin jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 4. Nopeusrajoitusohjeet ajan tasalle  
Hankkeen 
tarve 

Nopeusrajoitusten yleisohjeella ja Tiehallinnon niitä tarkentavilla ohjeilla 
on huomattava merkitys nopeusrajoituskäytäntöihin. Vanhentuneet ohjeet 
voivat hidastaa uusien turvallisuustietojen nopeaa hyödyntämistä.   

Tavoite Päivitetään nopeusrajoitusohje uusimman turvallisuustietämyksen perus-
teella hyödyntäen mm. tienvarsiastutuksen merkitystä koskevaa nykytie-
toutta.  

Osaprojektit 1. Selvitetään tienvarsiasutuksen merkitystä turvallisuudelle (2.3) 
2. Päivitetään nopeusrajoituksen yleisohje sekä Tiehallinnon sovellusohje 
(2.7) 
3. Seurataan nopeusrajoituksen ohjeistuksen noudattamista (2.8) 

Työmäärä-
arvio 

4+5+2 = 11 htkk 

Priorisointi Kiireinen, koska ohjeiden päivitys on pitkä prosessi ja nopeusrajoitusoh-
jeiden taustatiedot ovat jo nyt vanhentuneet. Tienvarsiasutuksen merki-
tystä tulisi vielä selvittää nopeusrajoitusohjeiden taustaksi. Osaprojekteis-
ta kiireisimpinä pidetään niitä, jotka  selkeyttävät toimintalinjoja.  

Taulukko 8. Hankekortti ”Älykkään nopeudensäätelyn edistäminen”. Osa-
projektin jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 5. Älykkään nopeudensäätelyn edistäminen  
Hankkeen 
tarve 

Uudet tekniikat luovat mahdollisuuksia edistää nollavision suuntaista 
kehitystä mm. puuttumalla tehokkaasti liian suuriin ajonopeuksiin.   

Tavoite Tutkitaan ja edistetään uusien tekniikoiden hyväksikäyttöä nopeudensää-
telyn apuvälineenä.  

Osaprojektit 1. Selvitetään rekisteröivän nopeudensäätelyn käyttöä nuorten ajossa ja 
mustien laatikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä (8.7) 
2. Selvitetään tehokkaimmat ISA- järjestelmät lyhyellä ja pitkällä aikavälil-
lä (8.5)  
3. Selvitetään tekniikkaan liiaksi luottamisen mahdollisia turvallisuushait-
toja (8.6) 
4. Tarkistetaan ja päivitetään Digiroad-aineistoa ja sen käyttömahdolli-
suuksia (8.8) 

Työmäärä-
arvio 

4+3+5+2 = 14 htkk 

Priorisointi Kiireinen, koska nyt on oikea aika vaikuttaa lähivuosina käyttöön otettavi-
en nopeudensäätelyjärjestelmien kehitykseen. Osaprojekteista kiireisim-
pinä pidetään niitä, jotka parantavat vaikeasti vaikutettavan ongelmaryh-
män (nuoret kuljettajat) turvallisuutta. 

 

Monilta toimenpiteiltä on ainakin niiden käyttöönoton alkuvaiheissa odotet-
tu tai toivottu suuria turvallisuushyötyjä. Parhaillaan tällaisia ovat esimer-
kiksi vaihtuvat nopeusrajoitukset ja täristävät keskiviivat. Jotta odotukset 
toteutuisivat, jo käyttöönoton alkuvaiheissa on syytä selvittää toimenpitei-
den vaikutukset nopeuskäyttäytymiseen, jolla on selviä turvallisuusvaiku-
tuksia (Hankekokonaisuus 6. Nopeuksiin vaikuttavien keinojen selvittä-
minen, taulukko 9). Hanke ei ole kokonaisuutena kiireisimpien joukossa, 
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mutta esimerkiksi vaihtuvien nopeusrajoitusten ja täristävien keskiviivojen 
turvallisuuspainotteisen käyttöönoton varmistamiseksi niiden vaikutuksia ja 
toteutustapoja on edelleen syytä tutkia. 

Taulukko 9. Hankekortti ”Nopeuksiin vaikuttavien keinojen selvittäminen”. 
Osaprojektin jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 6. Nopeuksiin vaikuttavien keinojen selvittäminen 
Hankkeen 
tarve 

Monien toimenpiteiden odotettavat turvallisuusvaikutukset perustuvat 
toimenpiteen nopeusvaikutuksiin. Useiden toimenpiteiden vaikutuksista 
on kuitenkin vain suuntaa antava tieto tai turvallisuusvaikutuksista ei ole 
lainkaan tietoa.  

Tavoite Selvitetään erilaisten toimenpiteiden nopeus- ja turvallisuusvaikutuksia, 
jotta niiden käyttöönotto voidaan perustaa tutkimustietoon.    

Osaprojektit 1. Vaihtuvien nopeusrajoitusten vaikutusten ja ohjausperiaatteiden täs-
mentäminen (2.4) 
2. Hidasteiden, täristävien keskiviivojen ja kelitiedottamisen vaikutukset 
(1.3) 
3. Kiertoliittymien lyhyt- ja pitkäkestoiset vaikutukset (1.5) 
4. Automaattivalvonnan vaikutuksen riippuvuus tien liikennemäärästä ja 
nopeustasosta (7.2) 
5. Vakionopeudensäätimen turvallisuusvaikutukset (7.6) 
6. Nopeutta ja välimatkoja säätelevien järjestelmien vaikutukset taajamis-
sa ja haja-asutusalueilla (8.4) 
7. Muuttuvan reittiopastuksen vaikutukset taajamissa ja haja-
asutusalueilla (8.3) 
8. Nopeuden näyttötaulun vaikutukset eri käyttötarkoituksissa (6.6) 

Työmäärä-
arvio 

3+5+4+3+5+5+5+4 = 34 htkk 

Priorisointi Hanke ei ole kokonaisuutena kiireisimpien joukossa, mutta joidenkin 
toimenpiteiden vaikutustutkimukset saattavat tulla kiireisiksi, jos niitä 
aiotaan ottaa laajemmin käyttöön. Osaprojekteista kiireisimpinä pidetään 
niitä, jotka vaikuttavat lähiajan toimintalinjoihin.   

 

Nopeusrajoitusten hyväksynnästä ei ole käytettävissä luotettavaa ja kattavaa 
tietoa. Iltapäivälehtien kirjoitusten perusteella saa sellaisen käsityksen, että 
nopeusrajoitukset hyväksytään erittäin huonosti, mutta Tiehallinnon tien-
käyttäjäkyselyjen perusteella näin ei ole. Nopeusrajoituksia rikotaan kuiten-
kin yleisesti ja yhtenä syynä tällaisen tilanteen hiljaiseen hyväksyntään voi-
daan olettaa olevan päättäjien puutteelliset käsitykset tienkäyttäjien todelli-
sista mielipiteistä. (Hankekokonaisuus 7. Nopeusrajoitusten hyväksyntä, 
taulukko 10). Hanke ei ole kokonaisuutena kiireisimpien joukossa, mutta 
osaprojektit luovat edellytyksiä turvallisuusvision mukaisten nopeusrajoitus-
ten käyttöönotolle pidemmällä aikavälillä. 

Tiedot erilaisissa olosuhteissa käytettävistä nopeuksista ovat osin kovin 
puutteellisia. Esimerkiksi katujen nopeusrajoituksia on viime vuosina huo-
mattavasti alennettu, mutta tiedot katujen turvallisuustilanteesta ja nopeuk-
sista ovat puutteellisia. (Hankekokonaisuus 8. Käytettävien ajonopeuksien 
selvittäminen, taulukko 11). Hanke ei ole kokonaisuutena kiireisimpien 
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joukossa, mutta esimerkiksi akuutteihin taajamien ja nuorten turvallisuus-
ongelmiin tulisi pyrkiä pikaisesti puuttumaan myös nopeudenhallinnan kei-
noin. 

Taulukko 10. Hankekortti ” Nopeusrajoitusten hyväksyntä”. Osaprojektin 
jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 7. Nopeusrajoitusten hyväksyntä  
Hankkeen 
tarve 

Nopeusrajoitusten hyväksyntä näyttäisi iltapäivälehtien kirjoittelun perusteella olevan 
huonoa, mutta tienkäyttäjäkyselyjen perusteella melko hyvää. Negatiivinen kirjoittelu 
ja virheellinen tieto ajonopeuksista ja rajoitusten määritysperusteita murentavat por-
rastettujen nopeuksien järjestelmän uskottavuutta ja vähentävät lain noudattamista.  

Tavoite Selvitetään tienkäyttäjien todellisia mielipiteitä nopeuksista ja levitetään oikeata tietoa 
nopeuksista ja niiden vaikutuksesta onnettomuuksiin ja erityisesti onnettomuuksien 
vakaviin seurauksiin.    

Osa- 
projektit 

1. Selvitetään valvonnan sakko- ja rikemaksutulojen käyttämistä liikennehankkeisiin ja 
valvonnan kustannusten kattamiseen (6.1) 
2. Selvitetään tienkäyttäjien todellisia mielipiteitä nopeusrajoituksista (6.4)  
3. Edistetään tehokkaiden nopeudenhallintamenetelmien hyväksyntää (6.3) 
4. Valistetaan ihmisiä nopeuden vaikutuksista turvallisuuteen ja päästöihin sekä mas-
saerojen merkityksestä törmäyksissä (6.2)  
5. Selkeytetään julkisuudessa yleisrajoituksen käsitettä (6.5) 

Työmää-
räarvio 

2+2+2+2+2 = 10 htkk 

Priorisoin-
ti 

Kokonaisuutena ei kaikkein kiireisin, mutta osaprojektit luovat edellytyksiä nollavision 
mukaisten nopeusrajoitusten käyttöönotolle. Osaprojekteista kiireisimpinä pidetään 
niitä, joissa selvitetään mahdollisuuksia vaikuttaa liikennevalvonnan määrään ja val-
vonnan hyväksyntään.  

Taulukko 11. Hankekortti ”Käytettävien ajonopeuksien selvittäminen”. 
Osaprojektin jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 8. Käytettävien ajonopeuksien selvittäminen 
Hankkeen 
tarve 

Tiedot todellisista ajonopeuksista ja niiden turvallisuusvaikutuksista ovat keskeinen 
lähtötieto pyrittäessä kohti yhdenmukaisia ja vision lähtökohdista tavoiteltavia nopeus-
tasoja.  

Tavoite Lisätään tietämystä erilaisissa olosuhteissa käytettävistä nopeuksista ja  tavoiteltavis-
ta nopeustasoista erilaisissa toimintaympäristöissä.  

Osa- 
projektit 

1. Selvitetään taajamien erityyppisten katujen nopeus- ja turvallisuustasot (3.3) 
2. Täydennetään nopeustietämystä alle 80 km/h rajoituksilla ja taajamissa (3.1) 
3. Selvitetään nuorten kuljettajien nopeuksia ja keinoja vaikuttaa niihin (3.5) 
4. Selvitetään tutkijalautakuntien nopeusarvojen mahdollisia vinoumia ja kehittämis-
mahdollisuuksia (3.9)  
5. Selvitetään nopeushajonnan merkitystä turvallisuudelle (3.7) 
6. Selvitetään yleisrajoitusteiden nopeuden vaihteluita olosuhteiden mukaan (3.2) 

Työmää-
räarvio 

5+4+4+3+4+4 = 24 htkk 

Priorisoin-
ti 

Kokonaisuutena ei kaikkein kiireisin, mutta esimerkiksi taajamien ja nuorten turvalli-
suusongelmat ovat akuutteja ja niitä pitäisi pystyä vähentämään. Osaprojekteista 
kiireisimpinä pidetään niitä, joissa selvitetään huonosti tunnettuja taajamien turvalli-
suus- ja nopeusasioita ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksia.  
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Tietyt erityisryhmät korostuvat puhuttaessa ajonopeuksista. Raskaan liiken-
teen nopeudet ovat pääteillä melko hyvin hallinnassa, mutta taajamissa nii-
den nopeudet ovat usein jopa kevyiden autojen nopeuksia suurempia. Vas-
taavasti monet moottoripyöräilijät ja mopoilijat noudattavat tunnollisesti 
rajoituksia, mutta yksittäiset, olosuhteisiin nähden suuret nopeudet ja niihin 
liittyvät onnettomuudet korostavat moottoripyörien ja joissakin tapauksissa 
mopojenkin suurten nopeuksien ongelmia. Toisessa ääripäässä ovat ikään-
tyvät ihmiset, joiden nopeusongelmat ovat erilaisia. He ajavat muita har-
vemmin ylinopeutta, mutta ongelmana saattavat olla muiden ajajien suuret 
ajonopeudet ja rajoitustenkin mitoittaminen näiden kuljettajien edellytysten 
mukaan. Ikääntyneiden kuljettajien lisääntyminen korostaa heidän tar-
peidensa merkitystä  (Hankekokonaisuus 9. Erityisryhmien nopeusongel-
mat, taulukko 12). Hanke ei ole kokonaisuutena kaikkein kiireisin, mutta 
esimerkiksi raskaan liikenteen ja sekä mopojen ja moottoripyörien turvalli-
suusongelmiin tulisi pyrkiä pikaisesti puuttumaan myös nopeudenhallinnan 
keinoin. 

Taulukko 12. Hankekortti ” Erityisryhmien nopeusongelmat”. Osaprojektin 
jäljessä oleva numero viittaa liitteen 3 tutkimustarpeisiin. 

Nimi 9. Erityisryhmien nopeusongelmat 
Hankkeen 
tarve 

Keskimääräisestä liikennevirrasta poikkeavat nopeudet ovat joidenkin 
ryhmien erityisongelma. Muista poikkeavat nopeudet kasvattavat onnet-
tomuusriskiä ja muita keskimääräistä suuremmat nopeudet kasvattavat 
erityisesti kuolemaniskiä.  

Tavoite Selvitetään nopeuseroja ja mahdollisuuksia vaikuttaa erityisryhmien poik-
keavaan nopeuskäyttäytymiseen.  

Osaprojektit 1. Raskaan liikenteen nopeudenrajoittimen asetusten alentamismahdolli-
suus (5.1) 
2. Raskaan liikenteen suuret nopeudet taajamissa (3.4) 
3. Moottoripyörien ja mopojen nopeuksiin vaikuttaminen (2.6) 
4. Raskaan liikenteen rajoittimen vaikutukset alemmilla rajoituksilla (5.2) 
5. Ikääntyvien kuljettajien osuuden kasvun huomioon ottaminen rajoituk-
sissa (3.6) 

Työmäärä-
arvio 

3+3+5+3+2 = 16 htkk 

Priorisointi Kokonaisuutena ei kaikkein kiireisin, mutta eräiden toimenpiteiden merki-
tys on nopeassa kasvussa (raskaan liikenteen onnettomuudet, lisääntyvä 
moottoripyöräkanta ja ikääntyvä väestö). Osaprojekteista kiireisimpinä 
pidetään niitä, joissa selvitetään muusta liikennevirrasta erottuvien tien-
käyttäjäryhmien nopeuksiin vaikuttamista.   

 
 



 
LINTU 1/2007 · Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet 75 

6 Yhteenveto 
Työssä kuvataan nopeudenhallinnan taustat, tavoitteet ja haasteet sekä käy-
tettävissä olevat keinot. Nopeudenhallintamenetelmistä tarkastellaan niiden 
hyödyt, haitat, soveltuvuusalueet, nykyinen käyttö ja kehitysnäkymät. Tar-
kastelun pääpaino on liikenneturvallisuudessa. 

Nykytilan analyysissä esille tulleista tarpeista laadittiin suunnitelma pit-
käjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Ajatus on, että sen toteut-
tamisen jälkeen Suomeen voidaan Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla 
luoda turvallisuutta kustannustehokkaasti parantava nopeuksien hallinnan 
strategia (kuva 11). Tutkimus- ja kehitystoiminnan aikataulutusta luonnos-
teltiin painottamalla turvallisuusvisiota ja nopeudenhallinnan strategian 
luomisessa kriittisiä tekijöitä.  

 

T&K -tarpeet

Nopeuksien ja turvallisuuden väliset yhteydet
Nykyinen nopeusrajoitusjärjestelmä
Nopeusrajoitusten noudattaminen

Mielipiteet nopeuksista ja rajoituksista
Turvallisuustilanne ja –visio

Nykyiset tutkimustiedot
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityskuva

Liikenne-ennusteet
Liikenneverkon tulevaisuus

Nopeudenhallinnan menetelmät & kehitys 

Nopeudenhallinnan 
strategia

Tutkimussuunnitelma

 
Kuva 81. Kaavio työn vaiheista ja ajatellusta jatkosta. 

Nopeuden vaikutukset 

Suurta liikkumisnopeutta pidetään usein etuna. Nopeampi liikkuminen mer-
kitsee ihmisille mahdollisuutta tehdä enemmän, esimerkiksi kulkea pidem-
piä työmatkoja, vierailla useammin ystävien luona ja matkustaa lomalla 
pidemmälle. Yrityksille nopeammat kuljetukset mahdollistavat suuremman 
tehokkuuden ja kaupankäynnin kauempana olevien asiakkaiden kanssa. Li-
säksi monille kuljettajille suuri nopeus on osa ajamisen nautintoa.  
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Pienet nopeuden muutokset tieverkolla eivät vaikuta merkittävästi kulje-
tuksiin menevään aikaan. Enemmän merkitystä on kuljetusten täsmällisyy-
dellä, terminaalien tehokkuudella ja kansainvälisissä kuljetuksissa raja-
asemien toimivuudella. Kaupunkiympäristössä matka-aikaan vaikuttaa ajo-
nopeuden lisäksi se aika, joka menee muusta liikenteestä johtuviin pysäh-
dyksiin kuten liikennevaloissa seisomiseen.  

Nopeus, jolla auton pakokaasupäästöt ovat minimissään, vaihtelee pääs-
tölajeittain. Tyypillisesti päästöt ovat pienimmillään tasaisella 40–90 km/h 
nopeudella. Autoliikenteen meluhaitat kasvavat nopeustason noustessa.  

Nopeuden kasvaessa pienenee todennäköisyys, että merkitykselliset koh-
teet ja tapahtumat havaitaan ja tunnistetaan, mikä lisää onnettomuusriskiä. 
Lisäksi nopeus vaikutta voimakkaasti onnettomuuden seurauksiin. Esimer-
kiksi onnettomuusautossa olijoiden loukkaantumisen vakavuus riippuu no-
peudenmuutoksesta, jonka auto kokee törmäyksessä. Yleisesti ottaen no-
peudenmuutos kasvaa ajonopeuden kasvaessa, mutta nopeuden muutokseen 
vaikuttaa myös onnettomuuden tyyppi, mahdollisen toisen ajoneuvon mas-
san suhde oman auton massaan sekä törmäyskohta ja suunta. 

Kuolonkolareita tarkastelleen tutkimuksen mukaan kuoleman todennä-
köisyys alkaa kohtaamisonnettomuuksissa kasvaa nopeasti törmäyksen ai-
kana tapahtuneen nopeuden muutoksen ylittäessä 40 km/h. Nopeudenmuu-
toksella 80 km/h hengissä selviämisen mahdollisuus on jo erittäin vähäinen.  

Jalankulkijaonnettomuuksissa kuoleman todennäköisyys nousee 2,5-
kertaiseksi, kun jalankulkijaan törmäävän auton nopeus nousee 40 km/h:sta 
50 km/h:iin.  

Nilssonin kehittämän potenssimallin mukaan henkilövahinkoon johtavien 
onnettomuuksien muutos on suhteessa liikennevirran nopeusmuutoksen 
neliöön, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavien onnettomuuk-
sien muutos nopeusmuutoksen kolmanteen potenssiin ja kuolonkolarien 
muutos suhteessa nopeusmuutoksen neljänteen potenssiin. Jos esimerkiksi  
nopeus laskee kymmenen prosenttia, henkilövahinko-onnettomuudet vä-
henevät 19 prosenttia, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavien 
onnettomuuksien määrä 27 prosenttia ja kuolonkolarit 34 prosenttia.  

Tieliikenteen optimaalinen nopeustaso voidaan teoriassa määrittää tar-
kastelemalla millaisella nopeudella kustannukset ajokilometriä kohti ovat 
alhaisimpia. Yksittäisen tiejakson optiminopeus vaihtelee ajankohdan, kelin 
ja tienkäyttäjän mukaan ja on lisäksi varsin herkkä pienille lähtöarvojen 
muutoksille. Lisäksi suomalaisen liikenneturvallisuusvision, mukaan ihmis-
elämää ei tule arvottaa rahassa eikä se ole vaihdettavissa muihin hyödykkei-
siin kuten säästyneeseen matka-aikaan. Optiminopeutta ei siis voida määrit-
tää liikenne- tai yhteiskuntataloudellisin laskelmin. 
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Nopeudenvalintaan vaikuttavat tekijät 

Käytetty nopeus valitaan pitkälti nopeusrajoituksen perusteella. Nopeusra-
joitusten noudattaminen riippuu pitkälti tien muodosta ja varusteista. Tien 
muodolla ja ympäristöllä on erityisen suuri vaikutus nopeuteen silloin, kun 
nopeusrajoitus ei juurikaan rajoita käytettävää nopeutta, esimerkiksi monilla 
yleisrajoituksen alaisilla pikkuteillä. 

Ajoneuvon ominaisuudet vaikuttavat myös merkittävästi ajonopeuden 
valintaan. Auton ominaisuuksien ja kuljettajan käytöksen vaikutusta ei kui-
tenkaan aina ole helppo erottaa, koska kuljettajan käytös on yhteydessä hä-
nen autonvalintaansa.  

Kuljettajan nopeudenvalintaan vaikuttavat voimakkaasti hänen asenteen-
sa sekä käsityksensä muiden käyttämistä nopeuksista. Suomessa on myös 
havaittu, että kuljettajat ajavat sitä hiljempaa, mitä alhaisemmaksi he arvioi-
vat poliisin nopeusvalvonnan puuttumiskynnyksen. 

Yksittäisessä ajotilanteessa kuljettajan nopeuden valintaan vaikuttavat 
myös tilapäiset tekijät, kuten matkan tarkoitus, kiire ja matkustajien määrä.  

Nopeusrajoitusjärjestelmä  

Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää tienpitäjä. Tienpi-
täjän tulee kuitenkin noudattaa LVM:n antamia nopeusrajoituksia koskevia 
yleisiä ohjeita. Lisäksi LVM voi antaa määräyksiä yleisestä nopeusrajoituk-
sesta. Ajoneuvokohtaisista suurimmista sallituista nopeuksista säädetään 
asetuksella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä suurin sallittu nopeus taa-
jamien ulkopuolella on 80 km/h ja taajamissa 50 km/h, jollei liikennemer-
kein ole osoitettu muuta nopeusrajoitusta. 

Tällä hetkellä voimassa olevat nopeusrajoituksia koskevat LVM:n yleis-
ohjeet ovat maanteiden nopeusrajoituksia koskevat yleisohjeet vuosilta 1992 
ja 1995 ja talviajan nopeusrajoitusten yleisohje (LVM 2006). 

Taajamien nopeusrajoitusten asettamista ohjaa Tiehallinnon, Kuntaliiton 
ja Liikenneministeriön yhteistyössä laatima ohje ”Taajamien nopeusrajoi-
tusten suunnittelu”. Ohjeen mukaan taajamien teiden ja katujen nopeusrajoi-
tukset määritetään sen perusteella, mikä on kadun liikenteellinen tehtävä ja 
suhde maankäyttöön. Suorien tonttiliittymien kaduilla yleisimmin sopiva 
nopeusrajoitus on 30 km/h, poikkeustapauksissa 20 km/h tai 40 km/h. Läpi-
kulkuteille, joilla ei ole suoria tonttiliittymiä, sopii yleisimmin 40 km/h no-
peusrajoitus ja taajamamerkin alueella kulkeville keskustan tai asuinalueen 
ohikulkuteille 40–50 km/h nopeusrajoitus.  

Liikenneministeriön yleisohjeessa vuodelta 1995 on mainittu myös vaih-
tuvat nopeusrajoitukset. Ohjeen mukaan vaihtuvia nopeusrajoituksia käyte-
tään lähinnä koulujen kohdilla, vilkkaissa liittymissä ja kelin vaihtelun 
vuoksi vaarallisilla paikoilla. Käytännössä vaihtuvia nopeusrajoituksia on 
nykyään muuallakin kuin kuvatun kaltaisissa tienkohdissa. Käytössä olevis-
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sa vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmissä nopeusrajoituksia muutetaan 
sään ja kelin mukaan.  

Moottoriteitä on nykyisin vajaa 700 km. Yli puolella moottoriteistä on 
kesäaikaan 120 km/h nopeusrajoitus ja 100 km/h talvirajoitus. Vaihtuvia 
nopeusrajoituksia on moottoriteillä noin 70 kilometrillä. 

Yksiajorataisista pääteistä noin 80 prosentilla eli 8000 kilometrillä on ke-
säaikaan 100 km/h nopeusrajoitus. Talveksi 2005–2006 tämä rajoitus jätet-
tiin 1400 kilometrille ja muualla rajoitus laskettiin 80 km/h:iin. Sään ja kelin 
mukaan vaihtuva nopeusrajoitus on käytössä vilkkailla yksiajorataisilla pää-
teillä 190 kilometrillä. 

Vilkkaista seutu- ja yhdysteistä kolme neljäsosaa on tiekohtaisten nope-
usrajoitusten piirissä. Yleisimmät nopeusrajoitukset ovat 80 ja 60 km/h. 
Suurin tieryhmä, hiljaiset seutu- ja yhdystiet, kattaa kolme neljäsosaa koko 
maanteiden verkosta. Näillä teillä on pääasiassa 80 km/h yleisrajoitusta sekä 
paikallisia 50 ja 60 km/h rajoituksia. 

Katujen nopeusrajoitusten ohjeidenmukaisuutta ei ole valtakunnallisesti 
seurattu, koska valtakunnallisia katujen nopeusrajoitustietoja on ollut saata-
villa vasta Digiroad-aineiston tultua käyttöön. 

Katujen nopeusrajoitusten porrastaminen on edennyt melko pitkälle; pie-
nemmillä kaduilla yleisin nopeusrajoitus on 40 km/h, ja 30 km/h rajoitusta-
kin on noin 30 prosentilla katupituudesta. Pääkaduilla 50 km/h nopeusrajoi-
tus on yleisin, vaikka taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohjeen mu-
kaan 40 km/h on näillä teillä useimmin kyseeseen tuleva rajoitus.  

Nopeudenhallintamenetelmät 

Raportissa kuvataan tärkeimmät nopeudenhallintamenetelmät, joista esite-
tään perustiedot, kuten menetelmään liittyvä lainsäädäntö, yleisyys, kustan-
nukset ja kehitysnäkymät. Kutakin menetelmää tarkastellaan pääasiassa 
nopeuden näkökulmasta. Esimerkiksi kuljettajien perusopetuksen osalta 
tarkastellaan lähinnä opetuksen vaikutusta nopeuteen ja nopeusasenteisiin, 
ei opetuksen muita liikenneturvallisuusvaikutuksia. 

Monien nopeudenhallintamenetelmien vaikutusarviot ovat epävarmoja ja 
riippuvat toteutustavasta ja uusien nopeudenhallintamenetelmien vaikutus-
tiedot ovat useimmiten arvioita, eivätkä perustu kenttäkokeisiin. 

Raportissa käsitellyt nopeudenhallintamenetelmät jaoteltiin seuraaviin 
ryhmiin: tiedotus, valistus ja koulutus (raportin luku 4.2), tietekniikka (ra-
portin luku 4.3), muuttuvat liikennemerkit (raportin luku 4.4), nopeusval-
vonta ja rangaistukset (raportin luku 4.5) ja ajoneuvotekniikkaan liittyvät 
nopeudenhallintamenetelmät (raportin luku 4.6).  
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Nopeudenhallinnan tutkimussuunnitelma 

Nopeudenhallinnan nykytilan kuvausta laadittaessa ja erityisessä ideariihes-
sä nousi esille useita ehdotuksia nopeudenhallinnan tutkimustarpeista. Nämä 
ehdotukset koottiin liitteeseen 3. Tutkimustarpeisiin vastaamaan luonnostel-
tiin yhdeksän tutkimushanketta ja arvioitiin hankkeiden kiireellisyys. Seu-
raavassa asetelmassa on esitetty luonnostellut tutkimushankkeet, hankkeiden 
kiireellisyys ja toteuttamisen vaatima työmäärä.  
 
Hanke     Työmäärä-arvio  
    (henkilötyökuukautta) 
Erittäin kiireelliset hankkeet: 
1. Olosuhteisiin sopivat enimmäisnopeudet  24 
2. Suurten riskien pienentäminen pääteillä   23 
3. Nopeusvalvonnan kehittäminen    22 
Välisumma:     69 
 
Kiireelliset hankkeet: 
4. Nopeusrajoitusohjeet ajan tasalle    11 
5. Älykkään nopeudensäätelyn edistäminen   14 
Välisumma:     25 
 
Vähemmän kiireelliset hankkeet: 
6. Nopeuksiin vaikuttavien keinojen selvittäminen   34 
7. Nopeusrajoitusten hyväksyntä   10 
8. Käytettävien ajonopeuksien selvittäminen  24 
9. Erityisryhmien nopeusongelmat   16 
Välisumma:     84 
 
Kaikki hankkeet yhteensä:    178 
 
 
Ehdotettavat hankkeet kuvattiin tarkemmin ns. hankekorteissa. Niistä ilme-
nevät hankkeen tarve ja tavoite, osaprojektit työmääräarvioineen ja perusteet 
hankkeen kiireellisyysarviolle.  

Hanke-ehdotuksista kiireellisimpänä pidettiin olosuhteisiin sopivien no-
peustasojen määrittämistä, jotta päästään pikaisesti toteuttamaan johdonmu-
kaista ja turvallisuusvisiota tukevaa liikenneympäristöä. Johdonmukaisuus 
lisää myös toimenpiteiden hyväksyttävyyttä. 

Toiseksi kiireellisimpänä pidettiin suurten riskien pienentämistä pääteil-
lä, koska mahdollisuudet edetä pikaisesti kohti visiota ovat parhaat vilkkaas-
ti liikennöidyillä pääteillä, joilla on paljon kuolemantapauksia. 

Seuraavaksi kiireellisimpänä pidettiin nopeusvalvonnan kehittämistä, jot-
ta saadaan edistettyä erittäin tehokkaasti turvallisuutta parantavan toimenpi-
teen tehokasta käyttöä turvallisuusvision mukaisesti. 
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Myös muissa kuudessa hankekokonaisuudessa on kiireellisesti toteutetta-
via osaprojekteja, joiden toteuttamiseen vaikuttavat mm. mahdollisuudet 
muodostaa suuria hankekokonaisuuksia.   
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Liite 1. Nopeusrajoitusten pituudet eri toimintaympäris-
töissä  

Maanteiden nopeusrajoitustieto perustuu Tiehallinnon tierekisteriin 1.1.2006 tilanteessa. Katujen 
nopeusrajoitustieto perustuu Digiroad-aineistoon. Digiroadin nopeusrajoitustietoja käsiteltäessä 
niissä havaittiin jonkin verran puutteita sekä eroja esimerkiksi Helsingin kaupungin nopeusrajoitus-
karttaan. Lisäksi kaduilla, joilla ajosuuntien nopeusrajoitukset poikkeavat toisistaan, molemmat 
rajoitukset on laskettu mukaan katupituuteen, joten tulos on jonkin verran epätarkka. Katujen vaih-
tuvat nopeusrajoitukset eivät ole tiedossa. Yksityisteistä vain kolmen prosentin nopeusrajoitukset 
ovat Digiroadissa, joten tätä tietoa ei katsottu aiheelliseksi esittää taulukossa. Talvirajoitustiedot 
ovat talvelta 2005–2006.  

Taulukko 1-1. Tiepituus nopeusrajoituksittain. 
nopeusrajoituksen pi-
tuus, km 

≤30 40 50 60 70 80/
70(5

80 100/
80(6

100 120/ 
100(7 

vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 

yht. 

Maantiet taajamamerkin ulkopuolella 
Moottoritiet 0 0 0 2 0 0 31 0 202 384 73 0 692 
Muut 2-ajorataiset tiet 1 0 3 21 57 0 85 26 35 1 4 6 239 
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 1 0 8 199 13 4 1479 2635 286 1 187 2 4815 
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 3 2 12 202 0 86 1829 4053 1092 0 0 92 7373 
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 2 31 174 988 38 12 1028 458 0 0 29 863 3622 
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 28 282 2150 5376 69 72 2156 1601 0 0 0 47254 58990 
Maantiet taajamamer-
kin alueella 15 931 1100 407 0 0 0 0 0 0 3 0 2457 
Pääkadut 25 301 713 176 22 0 119 0 27 0 0 0 1384 

Muut kadut 3611 10673 4346 120 7 0 7 0 139 0 0 0 18896 

 
1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h,  
7) talvirajoitus 100 km/h 

Pääteillä on tierekisterin mukaan jonkin verran yleisrajoitusta, vaikka näiden teiden tulisi olla tie-
kohtaisten nopeusrajoitusten piirissä. Osa näistä pääteiden yleisrajoituksista lienee kuitenkin tapa-
uksia, joissa 80 km/h nopeusrajoitus on viety rekisteriin virheellisesti yleisrajoituksena. 

Katujen 60 km/h korkeammat nopeusrajoitukset johtuvat lähinnä aineiston pienistä epätarkkuuk-
sista katujen ja maanteiden rajakohdissa.  

Tilastollinen taajama tarkoittaa aluetta, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja rakennukset ovat 
enintään 200 metrin etäisyydellä toisistaan. Taulukossa 7 on vertailu nopeusrajoituksia tilastollisen 
taajaman alueella ja ulkopuolella teillä, jotka ovat yksiajorataisia eivätkä kuulu taajamamerkin vai-
kutuspiiriin. 
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Taulukko 1-2. Nopeusrajoitusten osuus tiepituudesta tilastollisessa taajamassa ja sen ulkopuolella. 
nopeusrajoitus Tiepituuden 

jakautuminen  
nopeusrajoituksille, % ≤30 40 50 60 70 80/ 

70 80 100/
80 100 120/ 

100 
vaihtu

va 

yleisra
j. 

80 

yht. 

vilkas päätie     
 tilastotaajama 0 % 0 % 0 % 14 % 1 % 0 % 57 % 23 % 2 % 0 % 3 % 0 % 100 %
 ei tilastotaajama 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 23 % 64 % 7 % 0 % 4 % 0 % 100 %
hiljainen päätie     
 tilastotaajama 0 % 0 % 2 % 19 % 0 % 1 % 50 % 27 % 1 % 0 % 0 % 1 % 100 %
 ei tilastotaajama 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 1 % 23 % 57 % 16 % 0 % 0 % 1 % 100 %
vilkas muu tie      
 tilastotaajama 0 % 2 % 10 % 46 % 1 % 1 % 20 % 2 % 0 % 0 % 0 % 19 % 100 %
 ei tilastotaajama 0 % 0 % 2 % 17 % 1 % 0 % 33 % 19 % 0 % 0 % 1 % 26 % 100 %
hiljainen muu tie      
 tilastotaajama 0 % 4 % 23 % 40 % 0 % 0 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 29 % 100 %
 ei tilastotaajama 0 % 0 % 3 % 7 % 0 % 0 % 4 % 3 % 0 % 0 % 0 % 83 % 100 %
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Liite 2. Onnettomuustilastoja 

Käytetyt onnettomuusaineistot ovat poliisin tutkimat henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 
vuosina 2000–2004 Tiehallinnon ja Tilastokeskuksen aineistoista sekä tutkijalautakuntien tutkimat 
liikennekuolemat 2000–2004.  

Taulukoita lukiessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, milloin nopeusrajoitustietona on poliisin 
antama tieto, milloin taas maanteiden osalta tierekisteritieto. Nämä eroavat toisistaan sikäli, että 
poliisin ilmoittama nopeusrajoitus on onnettomuushetken nopeusrajoitus, tierekisterin nopeusrajoi-
tus taas tien nopeusrajoitus 1.1.2006.  

Onnettomuustiheyttä ja -riskiä koskeviin tuloksiin sisältyy jonkin verran epävarmuutta, koska 
monien teiden nopeusrajoitusta on muutettu vuosina 2000–2005, ja siten onnettomuudet ovat saat-
taneet tapahtua jonkin toisen nopeusrajoituksen ollessa voimassa tai tien ollessa muuten hyvin eri-
lainen. Esimerkiksi vaihtuvat nopeusrajoitukset vilkkailla seutu- ja yhdysteillä tarkoittavat pääasias-
sa seututietä 110 Salosta Paimioon, joka vielä vuosina 2000–2004 oli valtatie ja liikennemäärä oli 
huomattavasti nykyistä ja laskennassa käytettyä suurempi. 

Taulukko 2-1. Liikennekuolemat nopeusrajoituksittain vuosina 2000–2004, nopeusrajoitustietona 
poliisin tieto. 

Vuosi 
Nopeusrajoitus 

2000 2001 2002 2003 2004 
keskiarvo 

2000–2004 

30 tai alle 2 1 5 3 3 3 
40 23 29 28 36 30 29 
50 81 84 66 58 51 68 
60 26 34 35 25 29 30 
70 6 4 5 4 4 5 
80 169 197 183 167 177 179 

100 84 79 88 83 73 81 
120 5 5 5 3 8 5 

Yhteensä 396 433 415 379 375 400 
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Taulukko 2-2. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet nopeusrajoituksittain vuosina 2000–
2004, nopeusrajoitustietona poliisin tieto. 

Vuosi 
Nopeusrajoitus 

2000 2001 2002 2003 2004 
keskiarvo 
2000-2004 

30 tai alle 96 111 109 117 176 122 
40 825 1048 1248 1427 1483 1206 
50 2634 2155 1743 1772 1681 1997 
60 651 677 666 809 847 730 
70 116 108 105 103 112 109 
80 1729 1739 1686 1953 1836 1789 

100 519 538 586 660 577 576 
120 63 75 53 66 55 62 

Yhteensä 6633 6451 6196 6907 6767 6591 

Taulukko 2-3. Liikennekuolemat vuosina 2000–2004.  Maanteiden osalta nopeusrajoitustietona on 
käytetty tierekisteritietoa ja vain 1.1.2006 tieverkolle sijoittuvia onnettomuuksia, katujen osalta 
poliisin katuonnettomuuksiksi merkitsemiä onnettomuuksia.  

 ≤30 40 50 60 70 80/
70(5 80 100/

80(6
100 120/ 

100(7 
vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 yht. 

Maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 
Moottoritiet 0 0 0 1 0 0 2 0 40 40 5 0 88 
Muut 2-ajorataiset tiet 0 0 0 2 10 0 13 2 4 0 0 0 31 
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 0 0 1 24 0 0 196 295 30 0 39 0 585 
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 0 0 1 6 0 0 68 101 21 0 0 4 201 
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 0 0 2 50 1 0 48 36 0 0 4 22 163 
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 0 2 15 51 2 2 17 23 0 0 0 205 317 

Maantiet taajamamer-
kin alueella 0 36 48 23 0 0 0 0 0 0 2 0 109 

Kadut 14 110 256 28 3 0 50 0 2 0 0 0 463 
 
1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h, 7) talvirajoitus 100 km/h 

Taulukko 2-4. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2000–2004.  Maanteiden osalta 
nopeusrajoitustietona on käytetty tierekisteritietoa ja vain 1.1.2006 tieverkolle sijoittuvia onnetto-
muuksia, katujen osalta poliisin katuonnettomuuksiksi merkitsemiä onnettomuuksia.  

 ≤30 40 50 60 70 80/
70(5 80 100/

80(6
100 120/ 

100(7 
vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 yht. 

Maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 
Moottoritiet 0 0 3 6 3 0 80 0 355 499 86 0 1032
Muut 2-ajorataiset tiet 1 0 9 132 338 0 332 35 47 0 5 6 905
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 0 0 26 426 29 11 1673 1898 142 4 240 2 4451
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 1 0 3 103 0 19 570 867 193 0 0 28 1784
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 5 37 138 851 18 3 570 196 0 0 60 395 2273
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 1 49 320 906 16 11 255 161 0 0 0 2607 4326

Maantiet taajamamer-
kin alueella 15 896 1021 552 0 0 0 0 0 0 18 0 2502

Kadut 506 5294 8012 1090 123 0 747 0 20 3 0 0 15795

 
1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h, 7) talvirajoitus 100 km/h 
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Taulukko 2-5. Liikennekuolemien tiheys (kuolemat vuotta ja sataa tiekilometriä kohti) erilaisilla 
kaduilla ja maanteillä, keskiarvo vuosista 2000–2004. Maanteiden osalta nopeusrajoitustietona on 
käytetty tierekisteritietoa ja vain 1.1.2006 tieverkolle sijoittuvia onnettomuuksia, katujen osalta 
poliisin katuonnettomuuksiksi merkitsemiä onnettomuuksia.  

 ≤30 40 50 60 70 80/
70(5 80 100/

80(6
100 120/ 

100(7 
vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 yht. 

Maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 
Moottoritiet   0,0 11,3 0,0  1,3  4,0 2,1 1,4  2,5 
Muut 2-ajorataiset tiet 0,0  0,0 1,9 3,5  3,0 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 2,6 
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 0,0  2,5 2,4 0,0 0,0 2,7 2,2 2,1 0,0 4,2 0,0 2,4 
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 0,0 0,0 1,6 0,6 0,0 0,0 0,7 0,5 0,4   0,9 0,5 
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 0,0 0,0 0,2 1,0 0,5 0,0 0,9 1,6   2,7 0,5 0,9 
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,2 0,3    0,1 0,1 

Maantiet taajamamer-
kin alueella 0,0 0,8 0,9 1,1   0,0    11,5  0,9 

Kadut 0,1 0,2 1,0 1,9 2,1  7,9  0,2    0,5 

 
1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h, 7) talvirajoitus 100 km/h 

Taulukko 2-6. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien tiheys (onnettomuudet vuotta ja sa-
taa tiekilometriä kohti) erilaisilla kaduilla ja maanteillä, keskiarvo vuosista 2000–2004. Maantei-
den osalta nopeusrajoitustietona on käytetty tierekisteritietoa ja vain 1.1.2006 tieverkolle sijoittuvia 
onnettomuuksia, katujen osalta poliisin katuonnettomuuksiksi merkitsemiä onnettomuuksia. 

 ≤30 40 50 60 70 80/ 
70(5 80 100/

80(6 
100 

 
120/ 
100(7 

vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 yht. 

Maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 
Moottoritiet   1000 68 252  51  35 26 24  30 
Muut 2-ajorataiset tiet 13  66 125 120  78 27 27 0 27 20 76 
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 0  65 43 45 62 23 14 10 54 26 18 18 
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 6 0 5 10 0 4 6 4 4   6 5 
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 65 24 16 17 10 5 11 9   41 9 13 
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 1 3 3 3 5 3 2 2    1 1 

Maantiet taajamamer-
kin alueella 20 19 19 27   0    103  20 

Kadut 3 10 32 74 85  119  2    16 

 
1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h, 7) talvirajoitus 100 km/h 
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Taulukko 2-7. Liikennekuolemien riski (kuolemat sataa miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti) maan-
teillä, keskiarvo vuosista 2000–2004. Suoritetietona on käytetty vuoden 2005 liikennesuoritetta.  

 ≤30 40 50 60 70 80/ 
70(5 80 100/

80(6 
100

 
120/ 
100(7 

vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 yht. 

Maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 
Moottoritiet   0,0 1,5 0,0  0,1  0,5 0,3 0,2  0,3 
Muut 2-ajorataiset tiet 0,0  0,0 0,3 0,4  0,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 0,0  1,0 1,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,0 0,0 1,3 0,0 1,1 
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 0,0 0,0 3,1 1,1 0,0 0,0 1,4 0,9 0,8   2,8 1,0 
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 0,0 0,0 0,2 0,8 0,4 0,0 0,8 1,7   2,0 0,6 0,8 
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 0,0 0,9 1,0 1,0 2,4 2,1 0,7 1,2    1,1 1,0 

Maantiet taajamamer-
kin alueella 0,0 1,1 0,9 0,6   0,0    5,3  0,9 

1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h, 7) talvirajoitus 100 km/h 

Taulukko 2-8. Henkilövahinko-onnettomuuksien riski (onnettomuudet sataa miljoonaa ajoneuvoki-
lometriä kohti) maanteillä, keskiarvo vuosista 2000–2004. Suoritetietona on käytetty vuoden 2005 
liikennesuoritetta.  

 ≤30 40 50 60 70 80/ 
70(5 80 100/

80(6 
100

 
120/ 
100(7 

vaih-
tuva 

yleisraj. 
80 yht. 

Maantiet taajamamerkin  
ulkopuolella 
Moottoritiet  93,4 8,8 30,0 4,7 4,2 3,4 3,9 3,8
Muut 2-ajorataiset tiet 17,9  12,1 20,2 13,0 6,5 7,7 4,3 0,0 2,5 1,9 8,6
1-ajor. vilkkaat(1 päätiet 0,0  25,4 17,3 9,5 30,1 9,4 7,6 4,9 12,0 7,9 5,1 8,6
1-ajor. hiljaiset(2  päätiet 13,8 0,0 9,4 18,7 0,0 8,8 11,5 7,8 7,1   19,8 9,1
1-ajor. vilkkaat(3 muu tiet 72,6 18,2 15,0 13,3 7,3 6,2 9,5 9,0  29,4 9,9 11,2
1-ajor. hiljaiset(4  muu tiet 6,1 21,8 21,1 18,4 18,8 11,7 11,2 8,4   13,4 14,2

Maantiet taajamamer-
kin alueella 28,1 27,7 18,5 14,5 0,0  48,1 19,8

1) KVL> 3000, 2) KVL ≤ 3000, 3) KVL> 1500, 4) KVL ≤ 1500, 5) talvirajoitus 70 km/h 6) talvirajoitus 80 km/h, 7) talvirajoitus 100 km/h 

Taulukko 2-9. Liikennekuolemien jakautuminen osapuolten suurimman ylinopeuden mukaan tutkija-
lautakuntien onnettomuusaineiston perusteella. 

Osallisten suurin ylinopeus tie- tai ajoneuvokohtaiseen 
nopeusrajoitukseen nähden 

 
ei yli- 

nopeutta 
1–10  
km/h 

11–20  
km/h 

21–30  
km/h 

yli 30  
km/h 

kuolleita 
vuodessa, 

kpl, keskiarvo 
2000–2004 

Maantie taajamamerkin  
ulkopuolella  
   moottoritie 56 % 29 % 7 % 7 % 0 % 14 
   päätie 53 % 26 % 11 % 4 % 7 % 158 
   muu maantie 50 % 17 % 13 % 6 % 14 % 104 
Maantie taajamamer-
kin alueella 51 % 21 % 4 % 8 % 15 % 17 
Pääkatu 61 % 13 % 5 % 3 % 18 % 28 
Muu katu 51 % 13 % 8 % 6 % 22 % 36 
Yksityistie 72 % 9 % 6 % 7 % 6 % 23 
Kevyen liikenteen 
väylä tai ulkoilutie 97 % 3 % 0 % 0 % 0 % 7 
Muu tai ei tiedossa 89 % 0 % 0 % 0 % 11 % 4 
Yhteensä 55 % 20 % 9 % 5 % 11 % 390 
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Taulukko 2-10. Niiden liikennekuolemien osuus, joissa joku osapuolista on ylittänyt ajoneuvo- tai 
tiekohtaisen nopeusrajoituksen, jaoteltuna tiekohtaisen nopeusrajoituksen ja toimintaympäristön 
mukaan. Aineistona tutkijalautakuntien onnettomuusaineisto. 

Tien nopeusrajoitus  

<=30 40 50 60 70 80 100 120 
ei ole tai ei 
tiedossa 

Tietyyppi 
keski- 
määrin 

Maantie taajamamerkin  
ulkopuolella       44 % 
   Moottoritie    25 % 100 % 67 % 45 % 38 % 17 % 47 % 
   Päätie   57 % 62 % 71 % 50 % 43 % 0 % 43 % 50 % 
   Muu maantie 100 % 80 % 78 % 61 % 71 % 45 % 30 %  100 % 49 % 

Maantie taajamamer-
kin alueella  42 % 58 % 36 %  0 % 100 %   39 % 

Pääkatu  47 % 36 % 43 % 0 % 0 %   50 % 49 % 

Muu katu 62 % 49 % 47 % 55 %  40 %   6 % 28 % 

Yksityistie 25 % 67 % 31 % 80 %  23 % 0 %  0 % 3 % 

Kevyen liikenteen 
väylä tai ulkoilutie 0 % 0 % 0 % 100 %  0 %   0 % 11 % 

Muu tai ei tiedossa  0 % 22 % 0 %  0 % 0 % 0 %  44 % 

Nopeusrajoitus kes-
kimäärin 55 % 48 % 46 % 57 % 65 % 46 % 42 % 34 % 15 % 45 % 

 

Taulukko 2-11. Kuolonkolareihin vuosina 2000–2004 osallisten ajoneuvojen ylinopeudet, aineisto-
na tutkijalautakuntien onnettomuusaineisto. 

Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen ylitys Tien nopeusrajoituksen ylitys  luku- 
määrä ei ylino-

peutta 
1-10  
km/h 

11-20 
km/h 

21-30 
km/h 

yli 30 
km/h 

ei ylino-
peutta 

1-10  
km/h 

11-20  
km/h 

21-30  
km/h 

yli 30 
km/h 

Henkilöauto 1616 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 71 % 9 % 6 % 4 % 10 % 
Pakettiauto 173 91 % 5 % 2 % 2 % 1 % 85 % 9 % 3 % 1 % 2 % 
Kuorma-auto 461 59 % 38 % 2 % 0 % 0 % 69 % 27 % 3 % 1 % 0 % 
Linja-auto 73 95 % 4 % 0 % 0 % 1 % 71 % 18 % 8 % 1 % 1 % 
Moottoripyörä 93 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 10 % 14 % 8 % 29 % 
Mopo 47 87 % 9 % 0 % 2 % 2 % 94 % 4 % 0 % 2 % 0 % 
Jalankulkija tai 
polkupyörä 445 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Muu 110 92 % 4 % 3 % 0 % 2 % 95 % 3 % 2 % 0 % 1 % 

Yhteensä 3018 93 % 6 % 1 % 0 % 0 % 76 % 10 % 5 % 3 % 6 % 
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Taulukko 2-12. Liikennekuolemien riskitekijät, jotka liittyvät nopeuteen, tutkijalautakuntien onnet-
tomuusaineiston mukaan. Samaan liikennekuolemaan voi liittyä useita riskitekijöitä. 

Riskitekijä Liikennekuolemat vuodes-
sa, kpl, keskiarvo 2000–

2004 

Osuus tutkijalautakuntien 
tutkimista liikennekuole-

mista 

Nopean ajon asenne (pitkäaikaisena ilmennyt) 11 3 % 
Rajoitusarvoa suurempi nopeus 89 23 % 
Liian suuri ajonopeus (taitoon tai ajoneuvoon 
nähden) 11 3 % 

Liian suuri tilannenopeus (tilanteeseen tai olo-
suhteisiin nähden) 69 18 % 

Poikkeavan pieni ajonopeus 0,2 0 % 
Muu ajonopeuteen liittyvä riski 1 0 % 
Jokin yllä mainituista nopeusriskeistä (yksi tai 
useampi) 155 40 % 

Taulukko 2-13. Moottoriajoneuvon kuljettajat kuolonkolareissa ikäryhmittäin vuosina 2000–2004 
tutkijalautakuntien onnettomuusaineiston mukaan. 

Nopeusriskit 
Ikä- 

ryhmä 
Kuljet- 

tajia kpl 

Yli- 
nopeutta 
ajaneiden 
osuus % 

Nopean 
ajon 

asenne 

Rajoitus-
arvoa 

suurempi 
nopeus 

Liian suuri 
ajonopeus 
(taito tai 

ajoneuvo) 

Liian suuri 
ajonopeus 
(tilanne tai 
olosuhteet) 

Poikkea-
van pieni 

ajo- 
nopeus 

Muu 
nopeus- 

riski 

Jokin 
nopeusriski 

(yksi tai 
useampi) 

0–17 53 34 % 0 % 23 % 4 % 34 % 0 % 0 % 51 % 
18–20 262 50 % 6 % 50 % 3 % 23 % 0 % 0 % 55 % 
21–24 228 50 % 4 % 41 % 4 % 19 % 0 % 0 % 42 % 
25–34 480 46 % 5 % 29 % 1 % 16 % 0 % 0 % 38 % 
35–44 489 32 % 2 % 21 % 2 % 19 % 0 % 0 % 30 % 
45–54 483 24 % 0 % 10 % 0 % 13 % 0 % 0 % 19 % 
55–64 279 17 % 0 %  5 % 2 % 13 % 0 % 0 % 16 % 
65–74 179  7 % 1 %  3 % 0 % 16 % 0 % 0 % 18 % 

75– 118  5 % 1 %  2 % 0 %  4 % 0 % 1 %  7 % 
Yhteensä 2570 32 % 3 % 21 % 2 % 16 % 0 % 0 % 30 % 

Taulukko 2-14. Liikenteessä kuolleet ikäryhmittäin vuosina 2000–2004, sekä kuolonkolareiden no-
peusriskit tutkijalautakuntien onnettomuusaineiston mukaan. 

Nopeusriskit 
Ikä- 

ryhmä 
Kuolleita 

kpl Nopean ajon 
asenne 

Rajoitus- 
arvoa 

suurempi 
nopeus 

Liian suuri 
ajonopeus 
(taito tai 

ajoneuvo) 

Liian suuri 
ajonopeus 
(tilanne tai 
olosuhteet) 

Poikkeavan 
pieni 

ajonopeus 

Muu 
nopeusriski 

Jokin 
nopeusriski 

(yksi tai 
useampi) 

0–17  179 2 % 22 % 3 % 23 % 1 % 1 % 44 % 
18–20  182 5 % 45 % 4 % 21 % 0 % 0 % 63 % 
21–24  158 6 % 36 % 3 % 16 % 0 % 1 % 51 % 
25–34  241 5 % 34 % 6 % 22 % 0 % 0 % 54 % 
35–44  247 4 % 27 % 4 % 20 % 0 % 0 % 48 % 
45–54  272 1 % 15 % 1 % 16 % 0 % 0 % 29 % 
55–64  199 0 % 13 % 2 % 18 % 0 % 0 % 30 % 
65–74  237 1 % 12 % 1 % 15 % 0 % 0 % 27 % 

75–  237 2 % 11 % 2 % 10 % 0 % 0 % 22 % 
Yhteensä 1952 3 % 23 % 3 % 18 % 0 % 0 % 40 % 
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Liite 3. Tutkimustarpeet 

Tähän liitteeseen on koottu eri näkökulmista esille tulleita ajatuksia nopeudenhallinnan tut-
kimustarpeista. Ehdotukset on jaoteltu lukuihin 1–8 soveltaen vapaasti OECD:n working 
group on speed management -ryhmän raportin ryhmittelyä (OECD 2006). Lukuun 9 on ke-
rätty laaja-alaisempia strategisen tason tutkimus- ja kehityshankkeiden ehdotuksia.  

1.  Infrastruktuuri 

1.1.  Miksi vilkkailla pääteillä on suurimmat onnettomuus- ja etenkin kuolemanriskit, vaik-
ka kyseisillä teillä on panostettu keskimääräistä enemmän tien parantamiseen (korkea riski 
johtaa siihen, että vilkasliikenteisimmillä teillä on erittäin suuria kuolemantiheyksiä) 

1.2.  Millaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan kustannustehokkaasti saavuttaa runkoverkoil-
ta edellytetty turvallinen 100 km/h nopeustaso (esim. suuntaisliittymä–kiertoliittymä–
keskikaide-ratkaisu)? 

1.3.  Mikä vaikutus nopeuksiin ja sitä kautta turvallisuuteen on seuraavilla ratkaisuilla eri-
laisissa toimintaympäristöissä: erilaiset hidasteet, täristävä keskiviiva, kelitiedottaminen?  

1.4.  Voisiko turvallisuuden parantamiseksi kiertoliittymiä tehdä myös pääteille nelihaara-
liittymien ja eritasojen sijaan, kuten muissa Pohjoismaissa?  Pääteiden kiertoliittymäratkai-
sujen pohdintaa varten tulisi tehdä jatkoselvityksiä pääteille sopivien kiertoliittymien turval-
lisuusvaikutuksista 

1.5.  Mikä on kiertoliittymien vaikutus nopeuksiin ja turvallisuuteen ensivaiheessa ja erityi-
sesti kun kiertoliittymät ovat yleinen ratkaisu Suomessa ja niihin on totuttu.  

2.  Nopeusrajoitusten määrittäminen 

2.1.  Miksi 80 km/h ja 50 km/h rajoituksilla on niin suuret kuolemanriskit päätieverkolla eli 
mitä voitaisiin tehdä kun 100→80 km/h rajoituksen alentamisen ja 60→ 50 km/h rajoituk-
sen alentamisen jälkeenkin riskit ja tiheydet ovat koholla erityisesti X-liittymissä.  

2.2.  Kuinka turvallisuutta voitaisiin edelleen parantaa nopeusrajoituksia muuttamalla, esi-
merkiksi: a) talviajan nopeusrajoitusten käyttöönotto aikaisemmin syksyllä (pimeän ajan 
liikenteen riskit), b) yleisperiaatteesta ”100 km/h ->80 km/h talviajaksi yksiajorataisilla teil-
lä” -poikkeamiset ja niiden turvallisuusvaikutukset ja c) 70 km/h rajoituksen laajempi käyt-
tö talviaikana. 

2.3.  Mikä on tienvarsiasutuksen merkitys ajonopeuksille ja nopeuseroille ja kuinka tienvar-
siasutuksen aiheuttamat turvallisuusongelmat voitaisiin poistaa esim. ottamalla asutus huo-
mioon nopeusrajoituksista päätettäessä.  
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2.4.  Vaihtuvat nopeusrajoitukset selvityksen jatko aiempaa laajemmalla aineistolla. Miksi 
vaihtuvien rajoitusten kohdilla on suuret keskimääräiset onnettomuusriskit ja -tiheydet, kun 
mielipiteet vaihtuvista rajoituksista ovat kuitenkin niin myönteisiä. Erityisesti on tarkastel-
tava vaihtuvien rajoitusten ohjausperiaatteita ja ohjausperiaatteiden noudattamista yhdessä 
onnettomuustietojen kanssa, sillä alustava tutkimustulos oli, että nk. vanhanaikaiset vaihtu-
vien rajoitusten järjestelmät ovat saattaneet jopa huonontaa turvallisuutta. Uudenaikaisilla 
järjestelmillä näyttäisi olevan turvallisuutta parantavaa vaikutus, mutta sitä ei pienten ai-
neistojen vuoksi voitu osoittaa tilastollisesti varmasti.  

2.5.  Mikä on muuta tietä alemman nopeusrajoituksen vaikutus nopeuksiin kun rajoitus pis-
temäinen/pidempi. Pistemäisen rajoituksen tueksi voisi testata nopeutta fyysisin ratkaisuin 
alentavien toimenpiteiden sijoittamista alhaisempaa nopeutta edellyttävien kohteiden kum-
mallekin puolelle (”liittymäportti”, joka alentaa nopeudet esim. 20 km/h alle liittymässä 
tavoitellun nopeuden)   

2.6.  Miksi moottoripyörillä ja kuorma-autoilla ylitetään tien nopeusrajoitusta niin usein 
kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa – ajetaanko niillä runsaasti ylinopeutta vai kohot-
tavatko näiden ajoneuvojen ylinopeudet riskejä vielä muita ajoneuvoja voimakkaammin vai 
onko esimerkiksi kuorma-autojen luotettava nopeuden arviointi muita autoja helpompaa 
esim. ajopiirtureiden vuoksi.    

2.7.  Nopeusrajoitusohjeiden päivitys olisi syytä tehdä, koska nykyiset perustuvat puutteelli-
seen tietoon mm. tienvarren maankäytön huomioon ottamisesta ja liikennejärjestelmässä 
tavanomaisista kuolemantapauksista. Samassa yhteydessä tulisi tarkastella ohjeen vaikutuk-
sia viranomaisen suunnitelmien vaikutusarvioilta edellytettävällä tavalla.  

2.8.  Nopeusrajoitusohjeiden noudattamista nopeusrajoituksia asetettaessa tulisi seurata mm. 
siksi, että liikennemäärien kasvu yms. muuttuvat tekijät jäävät muutoin helposti huomioon 
ottamatta. 

2.9.  Yleisrajoituksen 80 km/h taso on nykyisiin pääteiden tiekohtaisiin ja etenkin talviajan 
nopeusrajoituksiin nähden suhteettoman korkea. Valmiutta alentaa yleisrajoitusta alentaa 
ilmeisesti se, että puhuttaessa yleisrajoituksesta ei yleensä mielletä, että rajoitus koskee 
vaihtelevan ja yleensä puutteellisen geometrian omaavat teitä, joilla on usein sorapäällyste.  

3.  Käytetyt ajonopeudet  

3.1.  Tiehallinnolla on laaja ja kattava nopeusmittauspisteiden verkko maanteillä, joilla on 
80 km/h ja sitä suurempia nopeusrajoituksia, mutta nopeuksista alhaisemmilla rajoituksilla 
ja erityisesti taajamissa on puutteelliset tiedot.  

3.2.  Tulisi tehdä nopeusmittauksia yleisrajoitusteillä, jotta voitaisiin kunnolla arvioida 
yleisrajoituksen alentamistarvetta. 
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3.3.  Taajamien erityyppisten katujen turvallisuustasot ja nopeudet tulisi selvittää kattavasti, 
jotta voitaisiin tarvittaessa täsmentää taajamien porrastettua nopeusrajoitusjärjestelmää ja 
taajamien nopeusrajoitusten valvontastrategiaa.  

3.4.  Raskaan liikenteen nopeudet taajamissa näyttäisivät olevan kovin suuria, mutta sen 
vaikutuksista liikenteen kokonaisriskeihin ei ole luotettava tietoa. Taajamien kuolonkolarei-
ta tulisi tutkia osallislajeittain.  

3.5.  Yleisesti uskotaan, että nuorten kuljettajien suurten riskien taustalla yhtenä tärkeänä 
tekijänä ovat suuret ajonopeudet. Nuorten kuljettajien ajonopeuksien ja niihin vaikuttamisen 
keinoja tulisi selvittää systemaattisesti, koska niissä on huomattava turvallisuuspotentiaali. 

3.6.  Tulisiko ikääntyneiden tienkäyttäjien määrän ja osuuden kasvu ottaa huomioon nope-
ustasoista päätettäessä ja miten estää ikääntymisestä mahdollisesti aiheutuvan nopeushajon-
nan kasvun haitalliset seuraukset.   

3.7.  Mikä on nopeuden hajonnan todellinen merkitys turvallisuudelle eri nopeustasoilla ja 
liikenneympäristöissä.  

3.8.  Suomessa kuljettajat ovat tottuneet häiriöttömään liikennevirtaan mm. kansainvälisesti 
katsoen pienten liikennemäärien vuoksi, mikä on mahdollistanut häiriöttömän ajamisen 
lähes jatkuvasti. Tulisi selvittää, mikä on häiriöttömään liikennevirtaan tottumisen turvalli-
suusvaikutus ja mitä asialle tulisi tehdä, jotta liikennemäärien kasvaessa ei jouduttaisi kiih-
tyvästi paheneviin turvallisuusongelmiin.   

3.9.  Ovatko tutkijalautakuntien nopeusarviot menetelmien suurista virhemarginaaleista tai 
muista arvioita vaikeuttavista tekijöistä johtuen liian varovaisia arvioita. Tällaista väitettä 
kuulee perusteltavan sillä, ettei joudu oikeuteen todistamaan ylinopeuden ajamista (kysely 
tutkijalautakuntien jäsenille ja rekonstruktiomenetelmien kriittistä tarkastelua ja kehittämis-
tä).  

4.  Merkit ja merkinnät 

4.1.  Kuinka kullakin tienkohdalla voimassa oleva nopeusrajoitus voitaisiin tehokkaasti ja 
taloudellisesti tehdä tiettäväksi kuljettajille.     

5.  Nykyisen ajoneuvoteknologian merkitys 

5.1.  Raskaiden ajoneuvojen nopeudenrajoittimen maksimiarvon mahdollisen alentamisen 
vaikutus turvallisuuteen olisi syytä tutkia. 

5.2.  Mikä on raskaiden ajoneuvojen nopeudenrajoittimen turvallisuusvaikutus verrattuna 
tilanteeseen, että ei olisi rajoitinta, mutta samat rajoitukset? Onko niin, että 80 km/h ja sen 
alle olevilla rajoituksilla raskaat autot kompensoivat nopeudenrajoittimien tuoman aikahä-
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vikin, vai ajettaisiinko pienillä rajoituksilla raskailla autoilla joka tapauksessa suurilla nope-
uksilla.  

6.  Koulutus, valistus, tiedotus ja kannustimet 

6.1.  Sakkotulojen selkeä ohjaaminen peittämään valvonnasta aiheutuvia kustannuksia voisi 
vähentää joidenkin tienkäyttäjien ennakkoluuloja poliisin nopeusvalvontaa kohtaan ja lisätä 
luottamusta siihen, että nopeusvalvontaa tehdään turvallisuusperustein. Asiaa voisi selvittää 
muiden maiden kokemusten avulla.  

6.2.  Ihmisiä tulisi systemaattisesti valistaa nopeuksien merkityksestä yksityisiin liikenne-
menoihin ja kuolemanriskiin (optiminopeudet) sekä yleisemmin turvallisuuteen ja ympäris-
töpäästöihin. 

6.3.  Mikseivät nopeudenhallintatoimenpiteet ole tehokkaita/ tehokkaat nopeuksienhallinta-
toimenpiteet toteudu, esimerkiksi ISAn edistäminen tai tehokkaimmat nopeudenvalvonta-
järjestelmät. 

6.4.  Tienkäyttäjien mielipiteitä nopeusrajoituksista tulisi selvittää esim. Stated Preference 
-menetelmällä, jotta saadaan selville heidän todellinen valmiutensa hyväksyä tutkittuihin 
turvallisuusvaikutuksiin perustuvat nopeusrajoitukset. Näyttäisi siltä, että iltapäivä- ja auto-
lehtien ajoittain kärkeväkin kirjoittelu ei edusta tienkäyttäjien todellisia mielipiteitä.   

6.5.  Tienkäyttäjiä tulisi valistaa siitä, millaisia yleisrajoitusten alaiset tiet käytännössä ovat 
(vähäliikenteisiä, pääosin sorateitä).   Ilmeisesti ihmiset mieltävät yleisrajoituksella nopeus-
rajoitusten yleistä tasoa, kaikkia maanteitä koskevaa kattonopeutta tms., koska mielipide-
kyselyssä ei ole valmiutta alentaa, vaikka alemman tieverkon yleisrajoitus 80 km/h on pää-
teiden rajoituksiin ja olosuhteisiin nähden suhteettoman suuri. Virheellisiä käsityksiä näyt-
täisi esiintyvän lehdissäkin. 

6.6.  Mikä pitkäaikaisvaikutus turvallisuuteen on siirrettävällä nopeudennäyttötaululla 
yleensä ja toisaalta erikoiskohteissa. Mitä tukitoimia nopeudennäyttötaulu edellyttää eri-
tyiskohteissa. 

7.  Valvonta 

7.1.  Automaattisen nopeusvalvonnan valvontatoleranssin vaikutus ja mahdollisuudet tole-
ranssin muutoksiin (yhdessä tiedottamisen kanssa). 

7.2.  Mikä on automaattivalvonnan vaikutuksen riippuvuus tien liikennemäärästä ja nopeus-
tasosta. Voidaan olettaa, että suurilla liikennemäärillä vaikutus on keskimääräistä parempi, 
koska rajoitusta noudattavat toimivat ylinopeuksia ajamaan pyrkiville hidasteina ja toisaalta 
kuolemanriski on suurin kun KVL on suuri.  
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7.3.  Matka-aikaan perustuvan valvonnan käyttöönotto nykyisillä automaattivalvontajaksoil-
la – mahdollisuudet, hyödyt ja haitat.  

7.4.  Siirrettävillä laitteilla tehtävän automaattivalvonnan vaikutus ja kuinka vaikutus saatai-
siin maksimoitua  

7.5.  Mitkä ovat digitaalisen ajopiirturin mahdollisuudet nopeusvalvonnassa.  

7.6.  Vakionopeudensäätimen liikenneturvallisuusvaikutus (parantaako vai huonontaako 
vakionopeudensäädin turvallisuutta) riippunee paljon subjektiivisesta kiinnijäämisriskistä. 
Voitaisiin esimerkiksi tehdä kysely vakionopeudensäätimeen säädettävästä arvosta ennen ja 
jälkeen poliisin valvontatoleranssin muutoksen tai tarkkailla kuljettajan nopeusvalintaa il-
man säädintä ja säätimen kanssa ajettaessa. 

8.  Tulevaisuuden teknologiat 

8.1.  Mikä on automaattivalvonnan pitkäaikaisvaikutus? (Kantatie 51:n alustavat tulokset 
näyttäisivät, että nykyisillä valvontatoleransseilla nopeudet ovat ainakin joissakin kohteissa 
kohonneet valvonnan aloittamisen aikaisesta tasosta) 

8.2.  Automaattivalvonta ja vaihtuvat rajoitukset tulisi saada yhdessä kokeiltavaksi – mitkä 
ovat nykyaikaisen järjestelmän kokonaishyödyt turvallisuudelle? 

8.3.  Mikä on muuttuvan reittiopastuksen turvallisuusvaikutus (pitkät maantiejaksot, kau-
punkiseutujen tie- ja katuverkko)? 

8.4.  Automaattisesti nopeutta ja ajoneuvovälejä säätelevien järjestelmien vaikutukset, kun 
tällaiset autot alkavat yleistyä liikenteessä lähivuosina (taajama-ajossa/ korkean nopeuden 
pääteillä) 

8.5.  Mitkä ovat turvallisuusvaikutuksiltaan tehokkaimmat ISA-järjestelmät, jotka voidaan 
saada käyttöön lähivuosina/pitkällä aikavälillä (teknologian kehitystaso ja hyväksyttävyys)  

8.6.  Mitä mahdollisia turvallisuushaittoja sisältyy siihen, että auto ei voi ylittää sallittua 
nopeutta (liiaksi teknologiaan luottamisen mahdolliset ongelmat)  

8.7.  Mitkä ovat kannustimiin perustuvan rekisteröivän nopeudensäätelyn turvallisuusvaiku-
tukset. Tämä edellyttää lisää datan keruuta kontrolloidusti (erityisesti nuoret esimerkiksi 
ajokortin ns. välivaiheessa ja yrityskäyttö, palveluiden tuottaminen ja palveluiden tilaami-
nen) 

8.8.  Digiroad-aineiston nopeusrajoitustiedon laatua tulisi tarkastella kriittisesti, sillä käyte-
tystä ISA-tyypistä riippuen virheet tietokannassa voivat jopa vaarantaa turvallisuutta enti-
sestään. Myös reaaliaikaisen nopeusrajoitustiedon tarve ja yhteiskäyttöisen tietojärjestelmän 
mahdollisuudet tulisi selvittää (talviajan nopeusrajoitukset ja vaihtuvat rajoitukset).  
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9.  Strategiset aiheet 

9.1.  Mitkä ovat perinteisille pääteille ja uusille tietyypeille sopivat nopeustasot / nopeusra-
joitukset (leveäkaistatie, leveäpiennartie, erilaiset ohituskaistalliset tiet ja keskikaiteelliset 
tiet, kapea 2+2-kaistaa -tiet) 

9.2.  Miten kuuluminen runkoverkkoon tulisi ottaa huomioon nopeusrajoituksissa teiden 
vaiheittainen rakentamisessa tavoitetilaansa (nopeusrajoituspolku nykytilasta tavoitetilaan-
sa) 

9.3.  Kansainvälinen vertailu samankaltaisten, turvallisuudeltaan hyvien maiden kanssa: 
nopeusrajoitusten määritysperusteet/nopeusrajoitusten tasot ja miten erot näkyvät eri onnet-
tomuusluokkien kuolemantapauksissa (erot tieinfrassa ja olosuhteissa sekä ajonopeuksissa) 

9.4.  Selkotie- (Self Explaining Road) -konseptin kehittely. Miksei rajoitusta näe ympäris-
töstä ja kuinka nopeuksien tavoiteltu taso tulisi/voi näkyä tieympäristöstä. Mitkä seikat vai-
kuttavat kuljettajien nopeudenvalintaan. Alkuvaiheen painopisteenä voisi pitää halpoja kei-
noja viestittää käsityksiä tielle tarkoitetusta nopeustasosta. Pidemmän aikavälin tavoitteena 
suunnitteluohjeiden tulisi tukea tavoiteltuja nopeustasoja nykyistä paremmin sekä maanteil-
lä että kaduilla.    

9.5.  Millaisia raja-arvoja nollavisio luo nopeusrajoituksille erilaisissa tieympäristöissä otta-
en huomioon kulkutapajakautuma, ajoneuvotyypit ja vakavien onnettomuuksien tyypit tien 
normaalissa käytössä sekä ihmisen kestokyky (esim. elintilan loppuminen ohjaamon murs-
kauduttua, Lintu/Viola-projekti).  

9.6.  Tulisiko Taajama-merkkiin sisältyvä nopeusrajoitus osoittaa selvemmin ja tulisiko 
Taajamamerkin osoittamaa nopeusrajoitusta (nyt 50 km/h) alentaa, koska 40 km/h on jo nyt 
taajamien yleisin rajoitus ja perusteltua on laajentaa entisestään alle 50 km/h rajoitusten 
käyttöä.  

9.7.  Kunnallisen ja yleisemminkin tienpitäjän nopeusvalvonnan organisointi, mahdollisuu-
det ja ongelmat tulisi selvittää.  

9.8.  Mitä ja millaisin keinoin voidaan tehdä uusilla tekniikoilla nopeuksien hallitsemiseksi? 
Esimerkiksi luvussa 7 mainitut digitaalisen ajopiirturin hyödyntäminen ja matka-aikaan 
perustuva automaattinen nopeusvalvonta on pikaisesti kokeiltavissa ja niiden odotetut tur-
vallisuusvaikutukset ovat huomattavia. Myös erittäin suuret ylinopeudet on teknisesti estet-
tävissä, jos autoteollisuus saadaan mukaan hankkeeseen.   
 


