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Kuva 1. Muuttuva nopeusrajoitus 

 
 
 

1. Tausta ja tavoite 
1.1. Tausta 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden 
parantamisesta (9.3.2006) valtioneuvosto korostaa, että liikennetur-
vallisuustavoitteet on otettava huomioon kaikessa liikennepoliittises-
sa päätöksenteossa. Niiden saavuttamiseksi vuosina 2006–2010 mm. 
nopeusvalvonnan puuttumiskynnyksiä tulee alentaa siten, että liiken-
teen nopeusrajoitusten ylitykset saadaan pieniksi ja vastaamaan sää-
dettyjen nopeusrajoitusten tasoa. Vuonna 2008 annetussa liikennepo-
liittisessa selonteossa todetaan liikenteen valvonnan olevan tehokasta 
liikenneturvallisuustyötä, jota voidaan tehostaa automaattista liiken-
nevalvontaa lisäämällä ja ottamalla nopeusvalvonnan periaatteeksi 
nollatoleranssi. 

Lokakuun 2009 alusta poliisi on muuttanut puuttumiskäytäntöjään 
ylinopeuksiin. Uuden käytännön mukaan ylinopeuksiin puututaan 
yhdenmukaisella tavalla koko maassa. Pienistä ylinopeuksista anne-
taan systemaattisesti kirjallinen tai suullinen huomautus.  
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Puuttumiskynnykset ovat seuraavat: 
– rikesakon rajana on 11 km/h ylinopeus, josta vähennetään tekni-

nen mittaustarkkuusvähennys 3 km/h, jolloin rikesakko määrätään 
ylinopeudesta 8 km/h 

– huomautuksen raja on 6 km/h, josta vähennetään mittaustarkkuus 
3 km/h, jolloin huomautus annetaan ylinopeudesta 3 km/h 

Liikennevirran ominaisuuksia sekä kuljettajien nopeuden valintaa 
käsittelevien tutkimusten mukaan liikenne on sitä turvallisempaa, 
mitä alhaisempi liikennevirran keskinopeus on ja mitä pienempi on 
nopeusjakautuman hajonta (esim. Salusjärvi 1980, Nilsson 1987 ja 
1989). VTT:n tutkimuksen mukaan (2008) menettely, jossa puutut-
tiin kaikkiin ylinopeuksiin aiempaa aktiivisemmalla valvonnalla ja 
tiedotuksella (ns. nollatoleranssi), alensi aluksi ajonopeuksia 3–4 
km/h. Pitemmällä aikavälillä vaikutukseksi arvioitiin 2–3 km/h. Tä-
män suuruinen lasku keskinopeuksissa vähentää henkilövahinko-
onnettomuuksia noin seitsemän prosentin verran. 

Poliisin ylijohto on antanut poliisiyksiköiden tehtäväksi kerätä 
tietoa valvonnan vaikutuksista ajonopeuksiin ja liikenneonnetto-
muuksiin sekä taltioida tietoa kokemuksista kehitysesityksiä varten. 
Lisäksi sisäasiainministeriön poliisiosaston sekä Tiehallinnon yhteis-
työn kehittämisestä tehdyn sopimuksen mukaan nopeusvalvonnan 
puuttumisrajaa alennettaessa onnettomuus- ja nopeustietoja seura-
taan entistä tarkemmin.  

 

1.2. Tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten uusi puuttumiskäytäntö 
on muuttanut poliisin toimintatapoja eri puolilla maata sekä miten 
puuttumiskäytännön muutos on vaikuttanut liikenteen nopeuksiin. 
Lisäksi arvioidaan mahdollisen liikennekäyttäytymisen muutoksen 
vaikutusta liikenneturvallisuuteen. 
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2. Puuttumiskäytännöt 
kesällä 2009 ja 2010 

2.1. Muutos valtakunnan tasolla 
Poliisin ns. RikiTrip-järjestelmästä oli saatavissa varsin tarkat tiedot 
kaikista niistä ylinopeustapauksista, joista oli seurannut rikesakko tai 
rangaistusvaatimus. Käytännössä järjestelmä sisälsi tältä osin kaikki 
paikallispoliisin, liikkuvan poliisin ja kameravalvonnan tapaukset 
nopeusrajoitusylityksen suuruuden, päivämäärän ja poliisilaitoksen 
tarkkuudella. Sen sijaan RikiTrip-järjestelmä ei sisältänyt vastaavaa 
tietoa niistä ylinopeustapauksista, joista oli seurannut vain kirjallinen 
huomautus. Toinen poliisin tietojärjestelmä, Polstat, sisälsi kuitenkin 
nämä tiedot kameravalvonnan osalta.  

RikiTrip-aineistosta voi liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin 
osalta nähdä, että kesän 2010 "rangaistut" ylinopeustapaukset olivat 
nopeusrajoituksen ylityksen näkökulmasta 2–3 km/h alhaisempia 
kuin kesällä 2009 (kuva 2). Korostettakoon, että kaikki tässä luvussa 
esitetyt ylinopeudet ovat sellaisia ylinopeuksia, joista on jo vähen-
netty poliisin sääntöjen mukainen 3 km/h virhemarginaali. 

Kuva 2. Rangaistujen ylinopeustapausten lukumäärä sekä ylityksen suuruus kesä-
elokuussa 2009 ja 2010. Paikallispoliisi ja liikkuva poliisi. Poliisin RikiTrip-
aineisto. Kuvaajaa on tasoitettu siten, että kutakin ylinopeutta ajaneiden lukumää-
rä on keskiarvo ko ylinopeutta ajaneiden lukumäärästä, sekä 1 km/h enemmän ja 
vähemmän ajaneiden lukumääristä. Siten esim. 15 km/h ylinopeutta ajaneiden 
lukumäärä on itse asiassa 14, 15 ja 16 km/h ylinopeutta ajaneiden lukumäärien 
keskiarvo. Tasoitus ei koske kuitenkaan ensimmäistä havaintoa (8 km/h ylinopeus). 



 
LINTU 4/2011 · Nopeusvalvonnan puuttumisrajan muutos ja sen vaikutukset 11 

Kuva 3. Rangaistujen ylinopeustapausten lukumäärä sekä ylityksen suuruus kesä-
elokuussa 2009 ja 2010. Kameravalvonta. Poliisin RikiTrip-aineisto. 
 

 
Kuva 4. Rangaistujen ylinopeuksien lukumäärät  ylityksen suuruuden mukaan 
kesä-elokuussa 2009 ja 2010.  Liikkuva poliisi, paikallispoliisi ja kameravalvonta. 
Poliisin RikiTrip-aineisto. 

 
Automaattivalvonnan osalta on nähtävissä huomattavasti suurempi 
ero puuttumiskynnyksessä (kuva 3). 

Kun RikiTrip-aineisto jaetaan erilaisiin nopeusrajoitusten ylitys-
luokkiin, erot liikkuvan ja paikallispoliisin sekä kameravalvonnan 
välillä vielä korostuvat (kuva 4). Lisäksi havaitaan, että sekä paikal-
lispoliisin että kameravalvonnan kautta tulleiden rangaistujen ylino-
peuksien kokonaismäärät ovat vähentyneet kesällä 2010 kesään 2009 
verrattuna.  
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Sen sijaan kameravalvonnan perusteella jaettujen kirjallisten huo-
mautusten määrä on lisääntynyt kesien 2009 ja 2010 välillä peräti 40 
%. Lisäksi kirjallisten huomautusten puuttumiskynnys on madaltunut 
noin 3 km/h (kuvat 5 ja 6). Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki 
Ihalaiselta saadun tiedon mukaan automaattivalvonnan valvontatun-
tien määrä laski kesien välillä 81 000 tunnista 55 000 tuntiin (Ihalai-
nen 2011). Resurssit pysyivät samoina, mutta jälkimmäisenä kesänä 
tuli kirjallisten huomautusten lisääntymisen myötä enemmän käsitel-
täviä tapauksia valvontatuntia kohden. 

 

 
Kuva 5. Kirjallisten huomautusten lukumäärä sekä nopeusrajoitusylitysten suu-
ruus kesällä 2009 ja 2010. Kameravalvonta. Poliisin Polstat-aineisto. 

 

 
Kuva 6. Kirjallisten huomautusten lukumäärä sekä nopeusrajoitusylitysten suu-
ruus kesällä 2009 ja 2010. Kameravalvonta. Poliisin Polstat-aineisto. 
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2.2. Muutos poliisilaitostasolla 
Suomi on jaettu 25 eri poliisilaitoksen toimialueeseen (kuva 5). Po-
liisilaitokset ovat aiemmin voineet kansallisten reunaehtojen sisällä 
melko itsenäisesti päättää, millaista ylinopeuksien puuttumiskynnys-
tä toimialueella noudatetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Poliisilaitosten toimialueet 1.1.2009 alkaen. 
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Liitteen 1 kuvissa 1-9 on tarkasteltu poliisilaitoksen tarkkuudella, 
miten puuttumiskynnyksen muutoksen vaikutus näkyy rangaistuissa 
ylinopeustapauksissa. Jokaista poliisilaitosta on tarkasteltu neljänä 
eri ajanjaksona. Kesän 2009 ja kesän 2010 ohella on haluttu myöskin 
tarkastella, onko puuttumiskäytännössä ollut selviä muutoksia juuri 
ennen kesää 2009. Ajanjaksot ovat siten: 
– a-kevät 2009 on alkukevät 2009 eli 1.3.2009–15.4.2009. Kyseise-

nä ajanjaksona suuressa osassa maata vallitsivat talvinopeusrajoi-
tukset. 

– l-kevät 2009 on loppukevät 2009 eli 16.4.2009 – 31.5.2009. Tuo-
na ajanjaksona pitäisi olla koko maassa jo kesänopeusrajoitukset. 

– kesä 2009 on ajanjakso 1.6.2009 – 31.8.2009 
– kesä 2010 on ajanjakso 1.6.2010 – 31.8.2010 
Mikäli jonain ajanjaksona on poliisilaitoksen alueella ollut alle 100 
ylinopeustapausta, on ajanjakson perään liitetty ”<” -merkki. 

Lisäksi liitteen 2 kuvissa 1-2 on tarkasteltu puuttumiskynnyksen 
muutosta kameravalvonnan perusteella annettujen kirjallisten huo-
mautusten osalta poliisilaitostasolla. Liitteessä 2 on vertailtu vain 
kesää 2009 ja 2010. 

Taulukossa 1 on tarkasteltu yhteenvedonomaisesti liitteen 1 ja 2 
kuvien perusteella sitä, onko puuttumiskynnys koventunut kesällä 
2010 verrattuna kevääseen ja kesään 2009. Vertailu perustuu silmä-
määräiseen arvioon. Taulukkoon on erikseen merkitty, jos muutok-
sen pienuus johtuu kokonaan tai osittain siitä, että puuttumiskynnys 
on jo kesällä 2009 ollut varsin alhainen. "Muutos yhteensä" sarake 
on laskettu seuraavasti: 
 
"Muutos yhteensä": (Muutoskerroin * RSRVLiikkuva + Muutoskerroin * RSRVPai-

kallis + Muutoskerroin*RSRVKamera + Muutoskerroin*KirjKamera) / Kaikkitapa-

ukset 

 

, jossa 

Muutoskerroin = 0, jos puuttumiskynnyksessä ei havaittu eroa kesien 2009 ja 2010 välillä 

Muutoskerroin = 0,5, jos puuttumiskynnys on kiristynyt jonkin verran 

Muutoskerroin = 1, jos puuttumiskynnys on kiristynyt selvästi 

 

RSRVLiikkuva = Liikkuvan poliisin kirjaamien rikesakkoon tai rangaistusvaatimukseen 

johtaiden ylinopeuksien lukumäärä kesällä 2010 

RSRVPaikallis = Paikallispoliisin kirjaamien rikesakkoon tai rangaistusvaatimukseen joh-

taiden ylinopeuksien lukumäärä kesällä 2010 

 

RSRVKamera = Kameravalvonnan havaitsemien rikesakkoon tai rangaistusvaatimukseen 

johtaiden ylinopeuksien lukumäärä kesällä 2010 
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KirjKamera = Kameravalvonnan havaitsemien kirjalliseen huomautukseen johtaiden ylino-

peuksien lukumäärä kesällä 2010 

 

Kaikkitapaukset = Kaikkien em. ylinopeustapausten lukumäärä kesällä 2010 

 
Vaikuttaisi siltä, että Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla muutos 
näkyy heikoimmin. Sen sijaan mm. Hämeen, Keski-Suomen ja Var-
sinais-Suomen alueella puuttumiskynnyksen muutos on vaikuttanut 
hyvin selvästi poliisin kirjaamien ylinopeustapausten luonteeseen. 
 
Taulukko 1. Onko ylinopeuksien puuttumiskynnys kiristynyt kesällä 2010 verrattuna kevääseen ja kesään 
2009? Puuttumiskynnyksen muutoksen näkyvyys ylinopeustapauksissa jaoteltuna Liikkuva poliisin, paikal-
lispoliisin ja kameravalvonnan rekisteröimiin ylinopeustapauksiin.  Jaottelu perustuu karkeaan liitteiden 1 
ja 2 taulukoiden silmämääräiseen arviointiin. A= muutoksen pienuus johtuu kokonaan tai osittain siitä, että 
puuttumiskynnys oli jo aiemmin varsin alhainen. "Muutos yhteensä"- sarakkeessa on laskettu kaikki sarak-
keet yhteen edellisellä sivulla esitettyä kaavaa hyväksi käyttäen. 
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3. Tutkitut nopeusmit-
tauspisteet ja jaksot 

 

3.1. Liikenteen automaattiset 
mittausasemat 

Pääteillä on noin 400 liikenteen automaattista mittausasemaa. Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan 76:n aseman nopeustietoja liikenneviras-
ton ns. LAM-sovellusta hyväksi käyttäen. Asemien valinnassa paino-
tetaan seuraavia tekijöitä: 
– asemat edustavat kolmea eri nopeusrajoitusluokkaa: 120, 100 ja 

80 km/h. 
– asemat edustavat eri tietyyppejä: moottoriteitä, muita 2-ajorataisia 

sekä 1-ajorataisia teitä 
– asemia on sekä automaattivalvonnan alueella että sen ulkopuolella 
– asemien sijainti noudattavaa karkeasti liikenteen valtakunnallista 

jakaumaa, eli asemia on enemmän siellä, missä on enemmän lii-
kennettä 

– asemien kohdalla tai alle 1 km/n etäisyydellä ei ole ollut tarkaste-
lujaksolla suuria pitkäaikaisia tietöitä. Niiden asemien osalta, joi-
den kohdalla on ollut vain lyhytaikaisia tietöitä, on tietyöpäivät 
poistettu tarkastelun ulkopuolelle. Tietöitä on tarkasteltu Liiken-
neviraston tietyörekisterin pohjalta. 

Käytännössä muuten sopivia asemia on siis jouduttu ”hylkäämään” 
siksi, että aseman keräämissä tiedoissa on ollut runsaasti puutteita 
(eli asema on ollut rikki) tai siksi, että pitkään aseman kohdalla jat-
kunut tietyö on estänyt asemien hyväksikäytön. Lisäksi varmistettiin, 
ettei LAM-asemien kohdalla ole sattunut nopeusrajoitusmuutoksia 
kesien 2009 ja 2010 välillä. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi jollain alueilla on ajauduttu ti-
lanteeseen, jossa alueelta ole tahtonut löytyä sen liikenteellistä pai-
notusta vastaavaa määrää sopivia asemia. Pahin tilanne oli Päijät-
Hämeen alueella, jossa asemaluetteloon on jouduttu lisäämään aivan 
Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen rajalla oleva asema 630 sekä Keski-
Suomen ja Päijät-Hämeen rajalla oleva asema 921. 

Tarkasteluun valituilta asemilta tarkasteltiin vain niiden päivien 
tietoja, jolloin dataa saatiin koko päivän ajalta. Kuutta asemaa lu-
kuunottamatta dataa saatiin vähintään 150 päivältä, kun kahtena ke-
sänä päiviä oli yhteensä 184. Valituista asemista vähiten dataa löytyi 
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asemalta n:o 424 (133 päivältä). Kaikkien LAM-asemien osalta on 
tarkasteltu vain ajosuuntaa 1.  

Asemia on kuvattu taulukossa 3 ja 4 sekä kuvassa 6. Taulukoiden 
3 ja 4 muuttujat on avattu taulukossa 2. 
 
Taulukko 2. Taulukoiden 3 ja 4 muuttujien kuvaukset 
 

 
 

Muuttuja Kuvaus 
ELY	  (suor-‐%) Ely-‐keskuksen	  lyhenne	  sekä	  Ely-‐keskuksen	  liikennesuoritteen	  osuus	  koko	   

maan	  liikennesuoritteesta 
Pk-‐muutos Puuttumiskynnysmuutos	  poliisilaitostasolla	  taulukon	  1	  "muutos	  yhteensä"-‐ 

sarakkeen	  mukaisesti 
Nopeusrajoitustyyppi 1=ympärivuotinen,	  sama	  molempiin	  suuntiin,	  2=ympärivuotinen,	  erilainen	   

eri	  suuntiin,	  3=talvirajoitus,	  4=vaihtuva	  (esim.	  sään	  mukaan)	  rajoitus,	   
5=tyyppien	  2	  ja	  3	  yhdistelmä,	  6=tyyppien	  3	  ja	  4	  yhdistelmä 

Nopeusrajoitus Kesänopeusrajoitus 
Tietyyppi 1=moottoritie,	  2=muu	  2-‐ajoratainen	  tie,	  3=moottoriliikennetie,	  4=ns.	   

tavallinen	  maantie 
Maas./	  Taaj. Tilastollinen	  taajama:	  M=maaseutu,	  T=taajama 
Automaattivalvonta Sijaitseeko	  Lam-‐asema	  automaattisen	  nopeusvalvonnan	  alueella 
Kvl	  2009 Keskimääräinen	  vuorokausiliikenne	  vuonna	  2009 
Knop	  2009 Koko	  vuoden	  keskimääräinen	  keskinopeus	  (myös	  talvi)	  vuonna	  2009 
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Taulukko 3. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen Ely-keskusten alueella olevat 
tutkimuksen LAM-pisteet 
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Taulukko 4. Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Poh-
jois.Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueella olevat LAM-pisteet 
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Kuva 6. Päätieverkko, tutkimuksen LAM-pisteet (valkoiset ympyrät), sekä poliisi-
laitokset. 
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3.2. Matka-aikatietopalvelun linkit 
Liikennevirasto kerää ns. ajoneuvojen matka-aikatietoja tietyillä pää-
teiden linkeillä ajoneuvojen automaattiseen rekisterinumerotunnis-
tukseen perustuen. Tällä hetkellä matka-aikatietoja on saatavilla pää-
teiltä nro: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 19 ja 26. Tätä tutkimusta var-
ten analysoitiin 20 linkin matka-aika ja matkanopeustietoja kesältä 
2009 ja 2010. Linkkien valintaperusteet ovat pääosin samoja kuin 
LAM-pisteiden. Koska linkit käsittävät suuremman maantieteellisen 
alueen kuin LAM-pisteiden välitön ympäristö, oli linkkejä valitessa 
huomattavan vaikea löytää sellaisia tieosuuksia, joiden kohdalla ei 
olisi ollut pitkäkestoisia tietöitä kesällä 2009 tai 2010. Tämän vuoksi 
linkkien valinnassa jouduttiin osin joustamaan optimaalisen maantie-
teellisen painotuksen suhteen. Erityisesti Helsinki, Uusimaa ja Kes-
ki-Suomi ovat tarkastelussa aliedustettuina. Linkin koodin viimeinen 
numero kertoo sen, onko aineisto kerätty tieosoitteen mukaan kasva-
vaan suuntaan (1) vai vastakkaiseen suuntaan (2). Suunta valittiin 
sen mukaan, kummasta suunnasta järjestelmä oli onnistunut kerää-
mään dataa kattavammin. 

Taulukossa 5 on lueteltu valitut linkit. Kvl-tiedot ja keskimääräi-
set nopeusrajoitukset on saatu Riikka Rajamäen (VTT) tekemästä 
muistiosta "Matkanopeustietojen käyttömahdollisuudet liikennetur-
vallisuustyössä". Linkit on esitetty kartalla kuvassa 7. Mainittakoon, 
että keskimääräinen nopeusrajoitus ei välttämättä ole aivan sama 
kuin linkin korkein mahdollinen nopeusrajoitusten mukainen matka-
nopeus. Näiden käsitteiden erot ovat yleensä varsin pieniä. 
 
Taulukko 5. Valitut matka-aikalinkit. Taulukon muuttujia on kuvattu taulukossa 2. 
(*=ohituskaistatie, **=ohituskaistoja) 
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Kuva 7. Tarkasteluun otettavat matka-aikatietopalvelun linkit (merkitty tumman 
sinisellä viivalla ja numerolla). Kartalla on esitetty myös poliisilaitokset. 
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4. LAM-aineiston 
tarkastelu  

4.1. Keskinopeudet 
LAM-aineiston nopeudet ovat todellisia mitattuja nopeuksia, kun sen 
sijaan poliisin aineistossa mitatuista nopeuksista oli vähennetty 3 
km/h toleranssi. Lisäksi on muistettava, että LAM-pisteitä on vain 
maanteillä, joten kaupunkien kadut jäävät tämän tarkastelun ulko-
puolelle. Tarkastelluista 76:sta Lam-asemasta 61 oli sellaisia, joissa 
henkilö- ja pakettiautojen keskinopeuden muutos kesien 2009 ja 
2010 välillä oli alle 1 km/h tunnissa (suuntaan tai toiseen). Raskaan 
liikenteen osalta muutos oli vieläkin pienempi, sillä asemista 69 oli 
sellaisia, joissa raskaan liikenteen keskinopeusmuutos oli alle 1 km/h 
(kuva 8). 

 

 
Kuva 8. Lam-asemilla havaitut keskinopeusnopeusmuutokset kesien 2009 ja 2010 
välillä. Negatiivinen keskinopeuden muutos tarkoittaa, että keskinopeus oli kesällä 
2010 alhaisempi kuin kesällä 2009. Kevyet (henkilö- ja pakettiautot) sekä raskaat 
(kuorma- ja linja-autot) ajoneuvot. 

 
 

Koska mitä ilmeisimmin suuriin keskinopeusmuutoksiin liittyy use-
ammin ylimääräisiä, puuttumiskynnyksestä riippumattomia häiriöte-
kijöitä, on taulukossa 6 on tarkasteltu keskinopeuden muutoksen 
mediaania LAM-asemilla kesien 2009 ja 2010 välillä. Taulukossa 
on päädytty käyttämään mediaania keskiarvon sijaan juuri siksi, että 
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suurimmat havaitut muutokset yksittäisen aseman keskinopeudessa 
vaikuttavat vähemmän koko asemajoukon nopeusmuutoksen medi-
aaniin kuin keskiarvoon. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että tau-
lukossa 6 kaikkien LAM-asemien keskinopeusmuutoksia on kohdel-
tu samanarvoisina, eli vilkkaiden teiden keskinopeusmuutokset ovat 
saaneet saman painoarvon kuin hiljaisempien teiden. Tähän on pää-
dytty siksi, että liikenteellinen painotus on otettu huomioon jo LAM-
asemia valitessa: LAM-asemia on mukana enemmän sieltä, missä on 
enemmän liikennettä. 

Taulukon 6 perusteella voidaan havaita, että keskinopeusmuutok-
set ovat suurimpia 80 km/h-nopeusrajoitusalueen teillä, sekä tilastol-
lisen taajaman ja automaattivalvottujen tiejaksojen ulkopuolella. 

Liitteessä 3 on esitetty asemakohtaiset tulokset. 
Koska Liikennevirasto yleensä seuraa keskinopeuksien kehitystä 

painottamalla nopeushavaintoja LAM-asemien liikennemäärillä, on 
taulukossa 7 tarkasteltu myös lyhyesti liikennemäärillä painotettuja 
keskinopeusmuutoksia. Liikennemäärillä painotettuna muutokset 
ovat hieman suurempia. 

 
Taulukko 6. Eri LAM-asemien keskinopeuden muutoksen mediaani kesien 2009 ja 
2010 välillä. Kevyet (henkilö- ja pakettiautot) sekä raskaat (kuorma- ja linja-
autot) ajoneuvot. 

 

 
 
Taulukko 7. Keskinopeuden muutos liikennemäärällä painotettuna eri Lam-
asemilla kesien 2009 ja 2010 välillä. Kevyet (henkilö- ja pakettiautot) sekä raskaat 
(kuorma- ja linja-autot) ajoneuvot. 
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4.2 Nopeuksien hajonta 
Taulukossa 8 on tarkasteltu keskihajonnassa tapahtuneita muutoksia 
vastaavalla tavalla kuin edellä taulukossa 6 keskinopeuden muutok-
sia. Kuten liitteen 3 asemakohtaisista luvuista voi nähdä, nopeuksien 
keskihajonnat ovat tyypillisesti keskimäärin noin 10 km/h. Kun sit-
ten havaitut keskihajonnan muutokset ovat korkeimmillaankin vain 
noin 0,2-0,3 km/h, voi muutoksia pitää huomattavan pieninä. 

 
Taulukko 8. Keskihajonnan muutoksen mediaani eri Lam-asemilla kesien 2009 ja 
2010 välillä. Kevyet (henkilö- ja pakettiautot) sekä raskaat (kuorma- ja linja-
autot) ajoneuvot. 
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4.2. Ylinopeudet 
Liikenneviraston LAM-sovellus antaa suoraan tiettyjen rajanopeuk-
sien ylittäneiden osuudet ajanjakson liikennesuoritteesta. Tässä selvi-
tyksessä on ylinopeuksia tarkasteltu pääosin 10 km/h välein. Nope-
usrajoituksen 80 km/h ja 100 km/h teillä on tarkasteltu tilanteita, 
joissa nopeusrajoitus on ylitetty 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h ja 30 
km/h. Lam-sovellus ei kuitenkaan erittele yli 130 km/h nopeuksia. 
Sen vuoksi 120 km/h -teillä voidaan tarkastella vain tilanteita, joissa 
nopeusrajoitus on ylitetty 0 km/h tai 10 km/h. 

Ylinopeuksien suhteen on melko suuria asemakohtaisia eroja (liit-
teen 3 taulukot 5 ja 6). Taulukoissa 9 ja 10 on tarkasteltu ylinopeutta 
ajaneiden osuuksien keskiarvoa kesällä 2009 ja 2010 erilaisilla teillä. 
Ylinopeudet ovat vähentyneet suhteellisesti eniten 80 km/h -nopeus-
rajoitusalueen teillä. Lisäksi yli 10 km/h ylinopeudet ovat vähenty-
neet suhteellisesti enemmän kuin pienemmät ja suuremmat ylino-
peudet. 

 
Taulukko 9. Ylinopeutta ajavien autoilijoiden osuuksien keskiarvot kesällä 2009 ja 2010 sekä 
osuuksissa tapahtuneet muutokset. Kevyet ajoneuvot (henkilö- ja pakettiautot). 

 
Taulukko 10. Ylinopeutta ajavien autoilijoiden osuuksien keskiarvot kesällä 2009 ja 2010 sekä 
osuuksissa tapahtuneet muutokset. Raskaat ajoneuvot (kuorma- ja linja-autot). 
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Vesa Hämäläisen mukaan nopeusvalvonnan tiukentaminen vaikuttaa 
tyypillisesti pieniin ylinopeuksiin, muttei sellaisiin "tapakaaharei-
hin", jotka ajavat suuria ylinopeuksia (Hämäläinen 2000). Jotta voi-
taisiin vielä tarkemmin analysoida puuttumiskynnyksen vaikutusta 
ylinopeuskäyttäytymiseen, 21:ltä jo aiemmin tarkastellulta LAM-
asemalta kerättiin ylinopeutta ajaneiden osuudet 5 km/h välein edellä 
kuvatun 10 km/h välien sijasta. Koska 120 km/h-teiden ylinopeus-
tarkasteluun liittyi edelleen aiemmin kuvatut rajoitteet (LAM-
sovellus ei raportoi erillisinä ryhminä yli 130 km/h nopeuksia), kaik-
ki tähän erityistarkasteluun valitut asemat olivat 80 km/h ja 100 
km/h nopeusrajoitusalueen teitä. 

Taulukon 11 ja 12 perusteella voidaan entistä konkreettisemmin 
peilata Hämäläisen esittämää hypoteesia. Aivan pienet 0–5 km/h 
ylinopeudet eivät ole vähentyneet lainkaan, ja muutos on varsin ole-
maton suurien yli 25 km/h ylinopeuksien osalta. Sen sijaan ylino-
peudet 5–25 km/h ovat vähentyneet selvästi. Suuria ylinopeuksia 
tarkasteltaessa on muistettava, että osa näistä aiheutuu hälytysajo-
neuvojen aivan laillisista ylinopeuksista. 

 
 

Taulukko 11. Ylinopeutta ajavien autoilijoiden osuuksien keskiarvot kesällä 2009 
ja 2010 sekä osuuksissa tapahtuneet muutokset. 5 km/h raportointivälien käyttö 21 
eri Lam-asemalla. Kevyet ajoneuvot (henkilö- ja pakettiautot)  sekä raskaat ajo-
neuvot (kuorma- ja linja-autot). 
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Taulukko 12. Ylinopeutta ajavien autoilijoiden osuuksien keskiarvot kesällä 2009 
ja 2010 sekä osuuksissa tapahtuneet muutokset. 5 km/h raportointivälien käyttö 21 
eri Lam-asemalla. Kevyet ajoneuvot (henkilö- ja pakettiautot)  sekä raskaat ajo-
neuvot (kuorma- ja linja-autot). Ylinopeusluokat määritelty eri tavoin kuin taulu-
kossa 11. 
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4.4 Aikavälit 
Aikaväli kertoo kahden ajoneuvon etäisyyden toisistaan ajassa mitat-
tuna. Liikenneviraston LAM-sovelluksen tuottamat aikavälit ovat ns. 
nettoaikavälejä (ajallinen etäisyys puskurista puskuriin). Kun aikavä-
li on yli viisi sekuntia, ajoneuvo katsotaan yleensä ns. vapaaksi ajo-
neuvoksi, joka voi valita ajonopeutensa ilman, että edellä ajava sitä 
määräisi. Liikennemäärän kasvaessa lyhyet aikavälit yleensä lisään-
tyvät. Liikenneviraston julkaiseman Tietilaston mukaan maanteiden 
liikennemäärät kasvoivat 1,1 % vuodesta 2009 vuoteen 2010. 

Taulukoissa 13 ja 14 on tarkasteltu muutosta aikavälien summa-
jakaumassa kesien 2009 ja 2010 välillä. Luvut on määritetty siten, 
että ensin on laskettu kunkin LAM-aseman aikaväliosuudet kesällä 
2009 ja 2010. Sen jälkeen taulukkoon 8 ja 9 on viety näiden osuuksi-
en keskiarvot. Jokaisen LAM-aseman painoarvo on siis näissä taulu-
koissa sama. Tämän lisäksi taulukossa 15 on vielä esitetty kokeeksi 
laskelma, jossa havaintoja on painotettu havaintomäärillä. Tällöin 
luonnollisesti pienten aikavälien prosenttiosuudet kasvavat (ruuhkai-
set tiet ovat mukana suuremmalla painokertoimella), mutta aikavä-
leissä tapahtuneet muutokset vaikuttavat olevan hyvin pieniä lasken-
tatavasta riippumatta. 

Kaiken kaikkiaan suurien aikavälien osuus on hieman pienentynyt 
ja pienempien aikavälien osuus aavistuksen kasvanut. Muutos on 
kuitenkin niin pieni, että liikennemäärän kasvu pystyy sen yksin se-
littämään. 
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Taulukko 13. Muutokset aikavälien summajakaumien osuuksissa kesien 2009 ja 2010 välillä. 
Kevyet ajoneuvot (henkilö- ja pakettiautot). 

 
 

Taulukko 14. Muutokset aikavälien summajakaumien osuuksissa kesien 2009 ja 2010 välillä. 
Raskaat ajoneuvot (kuorma- ja linja-autot). 
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Taulukko 15. Muutokset aikavälien summajakaumien osuuksissa kesien 2009 ja 
2010 välillä. Kevyet ajoneuvot (henkilö- ja pakettiautot). Havainnoilla 
(liikennemäärällä) painotettu aineisto. 
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5. Matka-aika-aineiston 
tarkastelu  

Liikennevirasto on kerännyt heinäkuun 2009 alusta lähtien syste-
maattisesti pääteiden sujuvuustietoa. Tällöin päätiet on jaettu tyypil-
lisesti noin 2–40 km pitkiin linkkeihin ja automaattiseen rekisteri-
numeron tunnistukseen perustuen on laskettu yksittäisten autojen 
matka-aikoja ja keskinopeuksia linkin matkalla. 

Tutkija Riikka Rajamäki VTT:ltä tutki vuonna 2010 matkano-
peusaineiston laatua (Matkanopeustietojen käyttömahdollisuudet 
liikenneturvallisuustyössä – esiselvitys vuonna 2010). Selvityksessä 
kävi ilmi, että matkanopeusaineistossa oli huomattavasti enemmän 
poikkeuksellisen pieniä ja suuria matkanopeuksia verrattuna esim. 
LAM-aineistoon. Pienet matkanopeudet johtuvat tyypillisesti siitä, 
että linkin alueella on välillä pysähdytty ja jatkettu myöhemmin 
matkaa. Poikkeuksellisen suuriin nopeuksiin Rajamäki ei osannut 
tarjota selitystä. Rajamäki kokeili itse aineistolle seuraavaa karsin-
taa: 
– pois yli 150 km/h matkanopeuden havainnot 
– pois ne havainnot, joissa matkanopeus on alle 60 km/h JA saman-

aikaisesti matkanopeus on yli 30 km/h alempi kuin kyseisen lin-
kin kyseisen tunnin keskinopeus 

– pois kaikki havainnot niiltä vuorokausilta, joina linkin havaintoja 
oli alle sata  

– pois kaikki havainnot niiltä tunneilta, joina linkin havaintoja oli 
1–4. 

Tässä selvityksessä päädyttiin samanlaiseen karsintaan, kuitenkin 
niin, että poistettiin kaikki alle 60 km/h matkanopeushavainnot. Li-
säksi datasta on poistettu päivät, jolloin linkin kohdalla tai yhden 
kilometrin etäisyydellä linkin päätepisteestä on ollut tietyö.  

Lisäksi on tarkasteltu mahdollisia nopeusrajoitusmuutoksia lin-
keillä. Merkittävien nopeusrajoitusmuutosten vuoksi poistettiin yksi 
linkki alunperin 20 linkin joukosta. Joukkoon jätettiin Jokilaaksojen 
linkki 412801, jossa nopeusrajoitusmuutoksen merkitys matkanope-
uksiin oli huomattavan vähäinen. Muilta osin tarkastelluilla linkeillä 
ei ollut kesänopeusrajoitusmuutoksia kesien 2009 ja 2010 välillä. 

Taulukossa 16 on laskettu edellä kuvatulla menetelmällä puhdis-
tettujen datojen matkanopeuksien keskiarvot ja mediaanit. Koska 
matka-aika-aineiston kerääminen aloitettiin heinäkuussa 2009, on 
taulukossa tarkasteltu ajanjaksoa heinä-syyskuu sekä vuonna 2009 
että 2010. Tulosten perusteella puuttumiskynnyksen muutos olisi 
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laskenut keskinopeuksia selvästi enemmän kuin LAM-aineiston pe-
rusteella, eli  1,5 –1,9 km/h. 

 
Taulukko 16. Puhdistetun matka-aika-aineiston perusteella lasketut havaintojen keskiarvot ja mediaanit 
linkkikohtaisesti heinä-syyskuussa 2009 ja 2010.(*29.6.2009 on päätetty nopeusrajoitusmuutoksesta, joka 
laski Jokilaaksojen linkin suurinta sallittua matkanopeutta 0,13 km/h.)  
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6. Keskinopeuden ja 
liikennemäärien 
kehitys 2000-luvulla 

 
Liikennevirasto on seurannut ajonopeuksien kehitystä maanteillä jo 
1960-luvulta lähtien. Tuoreen LAM-pisteiden nopeusmittauksiin 
perustuvan analyysin mukaan vuonna 2010 keskinopeudet ovat las-
keneet varsin samansuuntaisesti kuin tässä selvityksessä: eniten 
80km/h nopeusrajoituksen  teillä ja vähemmän muilla teillä (Ylönen 
2010). 

Tämän tutkimuksen ja Ylösen tutkimuksen (taulukko 17) eroja 
tarkasteltaessa on muistettava, että: 
– Ylönen käsitteli kaikkia LAM-asemia, tässä selvityksessä mukana 

oli vain 80 asemaa. 
– Ylönen painotti tuloksia liikennemäärän mukaan. Tässä selvityk-

sessä liikenteellinen painotus otettiin huomioon jo LAM-asemia 
valittaessa, minkä jälkeen jokainen LAM-asema oli mukana sa-
malla painoarvolla. Koska LAM-asemia on enemmän tiheästi lii-
kennöidyillä väylillä, Ylösen havainnot painottuvat suuriliiken-
teisten väylien suuntaan. 

– Ylönen tarkasteli selvityksessään koko vuoden keskinopeuksia 
pitkällä aikavälillä, tässä selvityksessä keskityttiin vain kesäaiko-
jen keskinopeuksiin. Talvien keliolosuhteet voivat siis vaikuttaa 
paljon Ylösen seuraamiin keskinopeuksiin. 

– Tässä selvityksessä karsittiin LAM-aineistosta päivät, jolloin 
LAM-pisteen läheisyydessä oli tehty tietöitä. Ylösen aineistolle ei 
oltu tehty vastaavaa karsintaa. 
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Taulukko 17. Kaikkien autojen keskinopeudet ja hajonnat vuosina 200610 (Ylönen 2011). 

  
Maanteiden liikennesuorite on Suomessa kasvanut 2000-luvulla 
melko tasaisesti lukuun ottamatta lamavuosia 2008–2009. Vuosien 
2009 ja 2010 välillä raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) lii-
kennesuoritteen  kasvu oli yhteensä 5,5 %. 
 
Taulukko 18. Maanteiden liikennesuoritteen kehitys 2000–2010 sekä suoritteen 
kasvu 2009–>2010  (Liikennevirasto 2011). 
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7. Liikenneturvallisuus-
vaikutukset 

7.1. Nopeuden vaikutus 
liikenneturvallisuuteen 

Ajonopeuksilla on huomattava vaikutus liikenneturvallisuuteen, kos-
ka korkeammilla nopeuksilla onnettomuudet lisääntyvät ja onnetto-
muuksien seuraamukset ovat vakavampia. Liikenteen keskinopeuden 
muutoksen vaikutus onnettomuuksien ja niiden uhrien lukumääriin 
voidaan arvioida Nilssonin (2004) kehittämällä potenssimallilla, jota 
Elvik ym. (2004) ovat edelleen tarkentaneet. Mallin mukaan keski-
nopeuden muutoksen vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksien 
lukumäärään voidaan laskea kaavasta 
 

 
 
Käytettäessä kaavaa vakavasti loukkaantuneiden ja kuolleiden luku-
määrän laskemiseen eksponentti on 3,0. Kuolemaan johtaneiden on-
nettomuuksien lukumäärää vastaava eksponentti on 3,6 ja onnetto-
muuksissa kuolleille vastaavasti 4,5 (Elvik ym. 2004). 
 

 
Kuva 9. Nopeuden muutoksen ja onnettomuusmäärän muutoksen yhteys potenssi-
mallin mukaan (Nilsson 2004) 
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Elvik ym. (2004) ovat todenneet potenssimallin vastaavan erittäin 
hyvin kokemusperäisiä tutkimustuloksia. Mallia pidetäänkin yleisesti 
osuvimpana nopeusvaikutusten kuvauksena. 

Potenssimalli perustuu enimmäkseen tutkimuksiin nopeusrajoi-
tuksen muutoksen vaikutuksista ajonopeuksiin. Silloin voidaan aja-
tella likimain kaikkien alentavan nopeutta niin, että nopeusjakautu-
man muodon muutokset jäävät vähäisiksi. 

Kun nopeuksiin vaikutetaan valvontaa tehostamalla, saattavat 
muutokset nopeusjakaumassa olla jossain määrin erilaisia kuin no-
peusrajoitukseen puututtaessa. Tarkemman tiedon puuttuessa on po-
tenssimalli kuitenkin paras lähtökohta myös tehostetun valvonnan 
turvallisuusvaikutusten arviointiin. 

Taulukossa 19 on vielä hahmoteltu potenssimallin mukaista lii-
kennekuolemien ja henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemää 
tilanteessa, jossa keskinopeus laskee 0,25, 0,5 tai 1 km/h erilaisilla 
keskinopeustasoilla. 
 
Taulukko 19. Liikennekuolemien ja henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemät keskinopeuden laskiessa 
potenssimallin mukaan. 
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7.2. Liikennekuolemien määrän kehitys 
Liikennekuolemien ja kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuk-
sien määrän katsotaan kuvastavan hyvin liikenneturvallisuuden muu-
toksia pitkällä aikavälillä, sillä Suomessa tilastoidaan kuolemaan 
johtaneet liikenneonnettomuudet varsin kattavasti. Toisaalta tällais-
ten vakavien onnettomuuksien vuosittaiset määrät ovat niin pieniä, 
ettei suoraan niiden perusteella voida tehdä tilastollisesti luotettavia 
yksityiskohtaisia tarkasteluja. 

Kuolemaan johtaneiden liikenneottemuuksien sekä liikenne-
kuolemien määrä on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun ajan (kuva 
10). Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on laskenut 
myös selvästi puuttumiskynnysmuutoksen jälkeen vuonna 2010, 
mutta onnettomuuskohtaisesti on kuollut keskimäärin enemmän ih-
misiä kuin vuonna 2009, joten liikennekuolemien kokonaismäärä 
pysyi lähes edellisvuoden tasolla. 

 

 
Kuva 10. Liikennekuolemien ja kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien 
määrän kehitys maanteillä vuosina 2009-2010. 

 
Kun tarkastellaan vain valta- ja kantateitä ja kesäaikaa (touko-
syyskuu) , havaitaan, etteivät liikennekuolemat ole oleellisesti vä-
hentyneet 80 km/h nopeusrajoitusalueen teillä, vaikka näillä teillä 
havaittiin merkittävimmät myönteiset muutokset liikennekäyttäyty-
misessä (taulukko 20). Lisäksi 100 km/h -teillä liikennekuolemat 
ovat jopa lisääntyneet. 

Tarkasteltaessa liikennekuolemia onnettomuusluokittain valta- ja 
kantateilla sekä nopeusrajoitusluokissa 80–120 km/h (kuva 21), ha-
vaitaan,että liikennekuolemat ovat vähentyneet niiden onnettomuuk-
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sien yhteydessä, joihin usein tyypillisesti liittyy suuret ajonopeudet 
(yksittäis-, ohitus- ja kohtaamisonnettomuudet). Sen sijaan voimak-
kaimmin ovat lisääntyneet jalankulkija- ja muiden onnettomuuksien 
yhteydessä syntyneet liikennekuolemat. Liikennekuolemien vuosi-
määrät ovat kuitenkin kokonaisuudessaan niin alhaisia, ettei pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä voida tehdä. 
 
Taulukko 20. Liikennekuolemat valta- ja kantateillä touko–syyskuussa 2009 ja 
2010 eri nopeusrajoitusalueilla. 

  
 
Taulukko 21. Liikennekuolemien määrä onnettomuusluokittain valta- ja kantateillä 
nopeusrajoitusalueilla 80–120 km/h touko–syyskuussa 2009 ja 2010. 
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8. Yhteenveto ja 
johtopäätökset 

 
Lokakuun 2009 alusta poliisi muutti puuttumiskäytäntöjään ylinope-
uksiin. Uuden käytännön mukaan ylinopeuksiin puututaan yhden-
mukaisella tavalla koko maassa. Lisäksi pienistä ylinopeuksista an-
netaan systemaattisesti kirjallinen tai suullinen huomautus. Puuttu-
miskynnykset ovat seuraavat: 
– rikesakon rajana on 11 km/h ylinopeus, josta vähennetään tekni-

nen mittaustarkkuusvähennys 3 km/h, jolloin rikesakko määrätään 
nopeudesta 8 km/h 

– huomautuksen raja on 6 km/h, josta vähennetään mittaustarkkuus 
3 km/h, jolloin huomautus annetaan ylinopeudesta 3 km/h. 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty puuttumiskäytännön muutoksen 
vaikutusta poliisin toimintaan ja liikenteen käyttäytymiseen. 

Puuttumiskynnysmuutos näkyi poliisilla erityisesti kameraval-
vonnassa. Lähes kaikilla poliisilaitoksilla kameravalvonnan puuttu-
miskynnys laski selvästi. Kameravalvonnan yhteydessä kirjoitettiin 
kesällä 2010 sakkoja noin neljä kertaa enemmän pienehköistä 8–10 
km/h ylinopeuksista kuin kesällä 2009. Sakotettujen ylinopeuksien 
kokonaismäärä ei kuitenkaan lisääntynyt, mikä johtui ilmeisesti siitä, 
ettei poliisi pystynyt lisäämään resurssejaan puuttumiskynnyksen 
kiristämisen myötä. Samalla aikavälillä kirjallisten huomautusten 
kokonaismäärä lisääntyi yli 40%.  

Puuttumiskynnysmuutos vaikutti liikkuvan poliisin ja paikallispo-
liisin toimintaan eri alueilla hyvin eri tavoin. Pääkaupunkiseudulla 
puuttumiskynnystä oli kiristetty jonkin verran jo aiemmin, joten syk-
syn 2009 valtakunnallinen muutos ei juuri muuttanut toimintatapoja. 
Sen sijaan tiettyjen poliisilaitosten alueella, mm. Hämeessä, Keski-
Suomessa ja Varsinais-Suomessa valtakunnallinen muutos näkyy 
hyvin myös liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin toiminnassa. 

Kun selvityksessä verrattiin maanteiden kesän 2010 keskinopeuk-
sia kesän 2009 keskinopeuksiin yhteensä 76 eri LAM -pisteessä, 
havaittiin liikenteen keskinopeuksien laskeneen keskimäärin noin 0,3 
km/h. Suurin vähenemä, 0,7 km/h,  havaittiin henkilö-ja pakettiauto-
jen osalta 80 km/h nopeusrajoituksen teillä. Lisäksi todettiin, että 
vilkkaasti liikennöidyillä teillä keskinopeudet laskivat enemmän 
kuin hiljaisemmilla teillä. Vilkkailla teillä liikennemäärän kasvu 
kesien välillä saattaa laskea nopeuksia, mutta on myös mahdollista, 
että ruuhkaisemmilla teillä alhaisempaa puuttumiskynnystä varovat 
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autoilijat pakottavat muutkin laskemaan nopeuksia, kun ohitusmah-
dollisuuksia on vähemmän. 

Selvityksessä tarkasteltiin lisäksi matkanopeuksia 19:llä erilaisella 
linkillä, joiden pituudet olivat 4–47 kilometriä. Näillä linkeillä kes-
kimääräiset matkanopeudet laskivat jopa 1,6 km/h. Liikenneviraston 
tuore, koko LAM-pistejoukkoon perustuva selvitys "Autojen nopeu-
det vuonna 2010" osoittaa liikenteen keskinopeuksien laskeneen 
hieman vuonna 2010. Kyseinen selvitys tarkasteli koko vuoden kes-
kinopeuksia ja selvityksen mukaan keskinopeudet laskivat vuonna 
2010 kokonaisuudessaan 0,2 km/h. 

Vuonna 2007 tehtiin laajasti mediahuomiota saanut koe kantatie 
51:n automaattivalvontajaksolla, jossa puuttumiskynnys laskettiin 
nollaan kilometriin tunnissa (ns. nollatoleranssi). Tällöin keskinope-
uksien laskettiin pudonneen ensimmäisen kuukauden aikana 3–4 
km/h, mutta muutoksen arveltiin olevan pidemmällä aikavälillä 2–3 
km/h. Tähän kokeeseen pohjautuen oli syytä uskoa, ettei nykyisen-
kaltainen valtakunnallinen puuttumiskynnyksen kiristys voi missään 
tapauksessa laskea keskinopeuksia yli kahta kilometriä tunnissa. 
Tässä tutkimuksessa saatujen osin hieman ristiriitaisten nopeusvai-
kutusten pohjalta voidaan arvioida, että puuttumiskynnysmuutos on 
laskenut koko liikenteen keskinopeuksia uskottavimmin 0,3-0,5 
km/h, mutta henkilö- ja pakettiautojen osalta 80 km/h teillä ilmeises-
ti jopa 0,7–0,8 km/h. Nopeuden ja liikenneturvallisuuden yhteyttä 
tutkivien mallien mukaan havaittu keskinopeuden lasku vähentää 
maanteiden liikennekuolemia noin 1,5 prosenttia ja henkilövahinko-
onnettomuuksia noin 1,0 prosenttia. Lukumääräisesti puhutaan vuo-
sitasolla tällöin noin kolmesta pelastetusta ihmishengestä ja noin 
kuudestakymmenestä toteutumatta jääneestä henkilövahinko-
onnettomuudesta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös puuttumiskynnyksen muutok-
sen vaikutusta ylinopeuksiin. LAM-pisteitä tarkasteltaessa havaittiin, 
etteivät aivan pienet 0–5 km/h ylinopeudet juurikaan vähentyneet, 
samalla kun suuremmat ylinopeudet vähenivät selvästi. Yli 10 km/h 
ylinopeutta ajaneiden henkilö- ja pakettiautojen osuus laski 80 km/h 
teillä 18,7 prosentista 17,0 prosenttiin ja 100 km/h teillä 8,5 prosen-
tista 7,7 prosenttiin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös nopeuksien hajontaa sekä aika-
välejä eri LAM-pisteissä kesällä 2009 ja 2010, mutta näiden osalta ei 
havaittu merkittäviä muutoksia. Aikavälejä tarkasteltiin myös edellä 
mainitussa vuoden 2007 tutkimuksessa ja tuolloin havaittiin, että 
vapaiden ajoneuvojen (aikavälit yli 5 s.) osuus oli puuttumiskynny-
ken kiristämisen myötä kasvanut. 

Liikenneturvallisuuden käsikirjan mukaan (Elvik ym. 2009) no-
peusrajoituksen lasku 10 km/h vähentää keskinopeuksia noin 2,5 
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km/h. Nyt havaittu 0,3–0,5 km/h keskinopeuden lasku vastaisi siis 
nopeusrajoituksen laskua 1–2:lla kilometrillä tunnissa. Vaikka vaiku-
tus liikenteen käyttäytymiseen ei ole kovin suuri, toimenpidettä voi-
daan kuitenkin pitää oikeansuuntaisena. Koska vuoden 2007 kantatie 
51:n kokeilussa käytettiin alhaisempaa puuttumiskynnystä ja koska 
tuossa kokeilussa havaittiin suurempia käyttäytymismuutoksia, on 
myös oletettavaa, että vielä tiukemmilla puuttumiskynnyksen muu-
toksilla olisi saavutettu nytkin voimakkaampia muutoksia. Koska 
vuoden 2007 tutkimus toteutettiin yhdellä tarkkaan seuratulla tiejak-
solla, voitiin olla varsin varmoja siitä, että havaitut käyttäytymis-
muutokset johtuivat juuri puuttumiskynnysmuutoksesta. Tässä selvi-
tyksessä suurin ongelma oli, ettei mahdollisia liikenneympäristön 
muutoksia pystytty samalla tavoin kontrolloimaan, koska havainto-
pistejoukko oli hyvin suuri. Vaikka vaikutukset jäivät keskimäärin 
melko pieniksi, on kuitenkin merkille pantavaa, että kaikki eri mene-
telmillä saadut tulokset (valitun LAM-pistejoukon, kaikkien LAM-
pisteiden ja matka-aika-aineiston analyysit) kertoivat keskinopeuden 
laskusta.  

Jotta toimenpiteen vaikutuksesta saataisiin tarkempaa kuvaa, tulisi 
keskinopeuksia seurata vielä tulevina kesinä. Toimenpiteen vaiku-
tukset todennäköisesti kasvaisivat, jos poliisi pystyisi lisäämään re-
surssejaan samassa suhteessa kun sakotusmäärät ja kirjalliset huo-
mautukset ovat toimenpiteen johdosta lisääntyneet. Nythän poliisin 
resursseja ei puuttumiskynnysmuutoksen yhteydessä merkittävästi 
lisätty. Tämä johti siihen, että automaattivalvonnassa valvottujen 
tuntien määrä väheni kesien välillä 81 000:sta 55 000:een. Samalla 
kun käytettiin enemmän aikaa kirjallisiin huomautuksiin, jäi sakot-
tamatta joitakin sellaisia kovia ylinopeuksia, joihin olisi päästy kiinni 
suuremmalla määrällä valvontatunteja. 
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Liite 1. Rekisteröidyt nopeusrajoitusylitykset poliisilaitoksittain 
alku- ja loppukeväänä 2009, sekä kesällä 2009 ja kesällä 2010. 
 
Kuvissa 1-9 esitetyt ajanjaksot ovat: 

- a-kevät 2009 on alkukevät 2009 eli 1.3.2009 – 15.4.2009. Ky-
seisenä ajanjaksona on suuressa osassa maata vallinneet talvi-
nopeusrajoitukset. 

- l-kevät 2009 on loppukevät 2009 eli 16.4.2009 – 31.5.2009. 
Tuona ajanjaksona pitäisi olla koko maassa jo kesänopeusra-
joitukset. 

- kesä 2009 on ajanjakso 1.6.2009 – 31.8.2009 
- kesä 2010 on ajanjakso 1.6.2010 – 31.8.2010 

 
Mikäli jonain ajanjaksona on poliisilaitoksen alueella ollut alle 100 
ylinopeustapausta, on ajanjakson perään liitetty ”<” -merkki. 
 
 
 

 
 
Kuva 1. Liikkuvan poliisin kirjaamien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
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Kuva 2. Liikkuvan poliisin kirjaamien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
 
 

 
 
Kuva 3. Liikkuvan poliisin kirjaamien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
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Kuva 4. Paikallispoliisin kirjaamien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
 
 

 
 
Kuva 5. Paikallispoliisin kirjaamien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
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Kuva 6. Paikallispoliisin kirjaamien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
 
 

 
 
Kuva 7. Kameravalvonnan rekisteröimien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
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Kuva 8. Kameravalvonnan rekisteröimien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
 

 
 
Kuva 9. Kameravalvonnan rekisteröimien nopeusrajoitusylitysten osuus  ylityksen 
suuruuden mukaan. Eri poliisilaitokset alku- ja loppukeväällä sekä kesällä 2009 ja 
kesällä 2010. ”<” -merkki kertoo, että tapausten määrä oli alle 100. 
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Liite 2. Kirjalliset huomautukset poliisilaitoksittain 
 

 
 
Kuva 1. Kameravalvonnan perusteella lähetetyt kirjalliset huomautukset 
nopeusrajoituksen ylityksen mukaan.Luku 2009 tarkoittaa ajanjaksoa 1.6.-
31.8.2009 ja luku 2010 ajanjaksoa 1.6.-31.8.2010. 
 

 
 
Kuva 2. Kameravalvonnan perusteella lähetetyt kirjalliset huomautukset 
nopeusrajoituksen ylityksen mukaan.Luku 2009 tarkoittaa ajanjaksoa 1.6.-
31.8.2009 ja luku 2010 ajanjaksoa 1.6.-31.8.2010. 
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Liite 3. Nopeustarkasteluja lukuun 4 
 
Taulukko 1. Keskinopeudet kesällä 2009 ja 2010 eri LAM-asemilla. Helsingin, Länsi-, Keski- ja Itä-
Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kymenlaakson ja Etelä-
Karjalan poliisilaitosten alueella olevat pisteet. Kevyet: henkilö- ja pakettiautot, raskaat: bussit ja 
kuorma-autot. 
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Taulukko 2. Keskinopeudet kesällä 2009 ja 2010 eri LAM-asemilla. Pirkanmaan, Etelä- ja Pohjois-
Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Jokilaaksojen, 
Kainuun, Oulun, Koillismaan, Perä-Pohjolan ja Lapin poliisilaitosten alueella olevat pisteet. Kevyet: 
henkilö- ja pakettiautot, raskaat: bussit ja kuorma-autot. 
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Taulukko 3. Nopeuksien keskihajonnat kesällä 2009 ja 2010 eri LAM-asemilla. Helsingin, Länsi-, 
Keski- ja Itä-Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan poliisilaitosten alueella olevat pisteet. Kevyet: henkilö- ja pakettiautot, raskaat: bussit 
ja kuorma-autot. 
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Taulukko 4. Nopeuksien keskihajonnat kesällä 2009 ja 2010 eri LAM-asemilla. Pirkanmaan, Etelä- ja 
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, 
Jokilaaksojen, Kainuun, Oulun, Koillismaan, Perä-Pohjolan ja Lapin poliisilaitosten alueella olevat 
pisteet. Kevyet: henkilö- ja pakettiautot, raskaat: bussit ja kuorma-autot. 
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Taulukko 5. Kevyiden ajoneuvojen ylinopeudet eri Lam-asemilla kesällä 2009 ja 2010.  
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Taulukko 6. Raskaiden ajoneuvojen ylinopeudet eri Lam-asemilla kesällä 2009 ja 2010.  
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Taulukko 7. Kevyiden ajoneuvojen ylinopeudet 5 km/h välein Uudenmaan, Varsinais-Suomen, 
Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan Ely-keskusten alueella kesällä 2009 ja 2010. 

 

 
 

Taulukko 8. Kevyiden ajoneuvojen ylinopeudet 5 km/h välein Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-
Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueella kesällä 2009 ja 2010. 
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Taulukko 9. Raskaiden ajoneuvojen ylinopeudet 5 km/h välein Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kaakkois-
Suomen ja Pirkanmaan Ely-keskusten alueella kesällä 2009 ja 2010. 
 

 
 
Taulukko 10. Raskaiden ajoneuvojen ylinopeudet 5 km/h välein Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-
Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueella kesällä 2009 ja 2010. 
 
 

 


