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Tiivistelmä 

Tässä työssä on selvitetty maantietunnelien ylinopeuksien yleisyyttä, tunnelien lii-
kenneturvallisuutta, nopeustason turvallisuusvaikutuksia ja keinoja nopeustason 
hillitsemiseksi.  

Tutkimuksessa tehtyjen mittausten mukaan kaupunkiliikennetunneleissa ylino-
peutta ajavien osuus on noin 80 % ja moottoritietunneleissa yli 50 %. 15 % kul-
jettajista ylittää nopeusrajoituksen vähintään 10–15 km:llä/h. Tunneleissa on päi-
vittäin tapauksia, joissa kuljettajan nopeus on yli puolitoistakertainen nopeus- 
rajoitukseen nähden.  

Tunneleissa tapahtuu avo-osuuksia vähemmän onnettomuuksia kilometrisuoritetta 
kohden, mutta tunnelissa tapahtuva onnettomuus johtaa herkemmin vakaviin seu-
rauksiin kuin avo-osuudella. Henkilövahinkojen lisäksi tunneleissa on otettava huo-
mioon liikennöintikatkojen yleisyys ja kesto, katkojen vaikutukset läheiseen tie-
verkkoon ja liikenteen ja kuljetusten lisäkustannuksiin sekä mahdolliset laajemmat 
materiaaliset vahingot. Korkeat nopeudet kasvattavat onnettomuustilanteessa 
henkilövahinkojen ja rakenteiden vaurioiden riskejä ja vakavuutta.  

Automaattinen nopeusvalvonta vaikuttaa liikennevirran keskinopeuksiin ja varsin-
kin suurimpiin ylinopeuksiin. Automaattisen valvonnan resurssit on Suomessa 
suunnattu tieosuuksille, joilla on jo tapahtunut keskimääräistä enemmän onnetto-
muuksia. Maantietunneleissa nopeudenhallintakeinojen käyttö ennaltaehkäisevästi 
on perusteltua häiriötilanteiden heijastusvaikutusten ja Väyläviraston omaisuuden-
hallinnan näkökulmasta. Tunnelien automaattivalvonnan osalta yksi tekijä on myös 
muuta tieverkkoa suurempi huoltotarve ja työnaikainen turvallisuus. Näistä syistä 
tunnelien automaattivalvontaa suositellaan kokeiltavaksi myös moottoritietunne-
leissa. 

Keskinopeusvalvonnan vaikutukset on todettu liikenneteknisesti nykyistä piste-
mäistä valvontaa paremmiksi ja vaikutusalue laajemmaksi. Keskinopeusvalvonta 
vaatii kuitenkin teknistä kehitystyötä, hallinnollisia muutoksia nykyisiin prosessei-
hin ja se on yksittäisen tunnelin osalta kallis. Lähitulevaisuudessa turvallisuusvai-
kutuksia on saavutettavissa nopeammin laajentamalla nykyistä pistekohtaista no-
peusvalvontaa. Keskinopeusvalvonnan toteuttamisedellytysten arviointia on kui-
tenkin syytä jatkaa pidemmällä ajanjaksolla. Keskinopeusvalvonta sopisi varsinkin 
pitkille tunneli- ja tiejaksoille, joilla myös kustannuserot pistevalvontaan verrattuna 
tasoittuvat.  

Muista maantieympäristöön soveltuvista nopeudenhallintakeinoista leveillä keski-
viivamerkinnöillä on todettu olevan selkeä ajonopeuksia alentava vaikutus. Visu-
aalisten nopeudenhallintakeinojen soveltamista tunneliolosuhteisiin kannattaa tut-
kia jatkossa tarkemmin. 
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Riku Nevala, Ari Tuomainen, Riina Isola: Hur fortkörning i landsvägstunnlar 
påverkar säkerheten. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 
30/2021. 109 sidor och 2 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-868-7. 

Sammanfattning 

Detta arbete har gått ut på att undersöka frekvensen av fortkörning i landsvägs-
tunnlar, trafiksäkerheten i tunnlar, säkerhetseffekterna av hastighetsnivån och 
olika sätt att dämpa hastigheterna.  

Enligt de mätningar som gjordes i undersökningen är andelen förare som kör för 
fort i stadstunnlar cirka 80 % och i motorvägstunnlar över 50 %. 15 % av alla 
förare överskrider den tillåtna hastigheten med 10–15 km i timmen. Det före-
kommer dagligen i tunnlar att förarens fart överstiger hastighetsbegränsningen 
med mer än en och en halv gång.  

Det sker färre olyckor per kilometersträcka i tunnlar än på öppna sträckor, men en 
olycka i en tunnel leder lättare till allvarliga konsekvenser än en olycka på en öppen 
sträcka. Utöver personskador ska man i tunnlar ta hänsyn till frekvensen och 
varaktigheten av trafikavbrott, avbrottens inverkan på trafiknätet och trafiken i 
närheten och på extra kostnader för transport samt eventuella större materiella 
skador. Höga hastigheter ökar risken för personskador och skador på 
konstruktioner i händelse av en olycka.  

Automatisk hastighetskontroll påverkar genomsnittshastigheten i trafikflödet och i 
synnerhet allvarliga fortkörningar. I Finland riktas resurserna för automatisk över-
vakning till vägavsnitt där det redan har inträffat fler olyckor än i genomsnitt. I 
landsvägstunnlar är användningen av metoder för hastighetskontroll i före-
byggande syfte motiverad med tanke på störningars återverkningar och Trafikleds-
verkets egendomsförvaltning. En faktor i fråga om automatisk övervakning av 
tunnlar är också större behov av underhåll än för vägnätet i övrigt och säkerheten 
under arbetet. Man rekommenderar därför att automatisk övervakning av tunnlar 
testas även i motorvägstunnlar. 

Effekterna av övervakningen av medelhastigheten har visat sig vara trafiktekniskt 
bättre än den nuvarande punktkontrollen och influensområdet är mer omfattande. 
Övervakningen av genomsnittshastigheten kräver dock tekniskt utvecklingsarbete 
och administrativa ändringar av befintliga processer, vilket blir kostsamt i fråga om 
enskilda tunnlar. Inom en nära framtid kan säkerhetseffekter uppnås snabbare 
genom att utöka den nuvarande punktkontrollen av hastighet. Det är dock skäl att 
fortsätta utvärdera förutsättningarna för att genomföra övervakning av genom-
snittshastigheten under en längre tidsperiod. Övervakning av genomsnittshastig-
heten skulle vara särskilt lämplig för långa tunnel- och vägavsnitt, vilket också 
jämnar ut kostnadsskillnaderna jämfört med punktkontroll.  

Bland andra metoder som lämpar sig för övervakningen av hastighet i landsvägs-
miljö har breda mittlinjer på vägen visat sig ha en tydlig hastighetssänkande effekt. 
Det lönar sig att undersöka tillämpningen av visuella metoder för hastighetskontroll 
på tunnelförhållanden mer detaljerat i framtiden. 
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Riku Nevala, Ari Tuomainen, Riina Isola: Impact of road tunnel speeds on tunnel 
safety. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA. 
109 pages and 2 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-868-7. 

Abstract 

This study has examined the frequency of speeding in road tunnels, road safety in 
tunnels, the safety impact of speed levels, and methods to curb speed levels.  

According to measurements carried out during the study, the share of drivers 
speeding in urban traffic tunnels is about 80% compared to the more than 50% 
speeding in motorway tunnels. A total of 15% of drivers are speeding at speeds of 
more than 10–15 km/h over the speed limit. Daily, there are cases in tunnels where 
the speed of the driver is more than one and a half times the speed limit.  

There are fewer accidents per driven kilometre in tunnels compared to open 
sections of road, but an accident in a tunnel is more likely to lead to serious 
consequences than an accident on an open section. In addition to personal injuries, 
consideration must be given to the frequency and duration of interruptions in 
tunnel traffic, the impact of interruptions on the nearby road network, and the 
added costs of traffic and transport as well as any potential material damage of a 
larger scope. High speeds increase the risks of personal injury and damage to 
structures in the event of an accident.  

Automatic speed monitoring affects the average speeds of traffic flow and 
especially the highest speeds of speeding. In Finland, the resources of automated 
speed monitoring have been directed at road sections where there have already 
been more accidents than on average. In road tunnels, the preventive use of speed 
control measures is justified from the viewpoint of reflective effects from 
interruptions and the property management of Finnish Transport Infrastructure 
Agency. With regard to the automatic monitoring of tunnels, one factor is also the 
greater maintenance needs compared to the rest of the road network, as well as 
safety during maintenance work. For this reason, automatic monitoring of tunnels 
is also recommended for testing in motorway tunnels. 

The impacts of average speed monitoring have been found to be better in terms 
of road engineering and to have a broader scope than the point-to-point 
monitoring currently in use. However, average speed monitoring requires technical 
development work and administrative changes to existing processes, and it is also 
costly with regard to a single tunnel. In the near future, it will be possible to 
achieve safety impacts more quickly by extending the current point-to-point speed 
monitoring. The assessment of the conditions for implementing average speed 
monitoring should, however, be continued over a longer period of time. Average 
speed monitoring would be especially suitable for long tunnel and road sections, 
which would also even out cost differences compared to point-to-point monitoring.  

With regard to other speed monitoring measures suited for the road environment, 
wide centre-line markings have been found to have a clear effect in reducing 
driving speeds. In the future, it will be advisable to examine the application of 
visual speed control measures in tunnel conditions in more detail. 
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Esipuhe 

Liikenteen nopeudella on olennainen merkitys maantietunneleiden riskianalyyseis-
sä. Turvallisuusanalyyseissä on arvioitu, että esimerkiksi liikennevirran keskinopeu-
den nousu 60 km:stä/h 80 km:iin/h kasvattaa tunnelionnettomuuksissa kuolleiden 
määrän yli kolminkertaiseksi. Edes viime vuosina markkinoille tulleiden autojen tur-
vajärjestelmien ja muun teknologian kehitys ei ole vaikuttanut nopeusmuutosten 
turvallisuusvaikutukseen. Vuonna 2019 valmistuneen tutkimuksen mukaan nopeu-
den kasvu lisää ajoneuvojen uusista turvajärjestelmistä huolimatta liikennekuole-
mia sekä vammautumiseen johtaneita onnettomuuksia eksponentiaalisesti. 

Kesällä 2019 analysoitiin vt 1 Muurla–Lohja-tunnelijaksolla ajettuja nopeuksia. 
Jakso on moottoritie, jossa on 100 km/h nopeusrajoitus. Noin viikon mittausjak-
solla mitattiin yli 140 km/h nopeuksia 593 kappaletta, yli 50 km/h ylinopeuksia 159 
kappaletta ja yli 90 km/h ylinopeuksia 5 kappaletta. Vt 12 Tampereen Rantatun-
nelin nopeuksia mitattiin syksyllä 2019. Kyseessä on kaupunkitunneli, jossa  
nopeusrajoitus on 60 km/h. Mittaustulosten mukaan Rantatunnelissa yli 40 km/h 
ylinopeudet olivat jokapäiväisiä ja hieman yllättäen korkeita yli 90 km/h ylinopeuk-
sia mitattiin enemmän kuin Muurla–Lohja-tunnelijaksolla. 

Tässä työssä on arvioitu laajemmin ylinopeuksien yleisyyttä ja vaikutuksia tunneli-
turvallisuuteen Suomen maantietunneleissa. Työn tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
maantietunnelien ajonopeuksien hillinnässä.  

Työtä on ohjannut ohjausryhmä, joka kokoontui viisi kertaa. Ohjausryhmän jäse-
net olivat: 

− Kari Korpela, Väylävirasto 
− Pekka Nurminen, Väylävirasto 
− Auli Forsberg, Väylävirasto 
− Maija Rekola, Väylävirasto 
− Inna Berg, Väylävirasto 
− Heikki Ihalainen, Poliisi 
− Laura Väisänen, Traficom  
− Kimmo Toivonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
− Heikki Koski, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
− Jussi Nykänen, Fintraffic Tie Oy 
− Timo Sokka, Tieyhtiö Ykköstie Oy 
− Leila Rantanen, Tieyhtiö Ykköstie Oy 

 
 Helsingissä huhtikuussa 2021 

Väylävirasto 
Turvallisuus- ja johtamisjärjestelmä -yksikkö 
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1 Työn tausta ja tavoitteet 

Suomessa on 25 maantietunnelia, joista suurin osa sijaitsee moottoritieympäris-
tössä. Lisäksi isompien kaupunkien kehä- ja läpiajoteillä on useita kaupunkiliiken-
netunneleita. Väyläviraston koostamien tietunneleiden tapahtumien yhteenveto- 
raporttien mukaan vuosina 2017–2019 Suomen maantietunneleissa on tapahtunut 
yhteensä 84 onnettomuutta tunneleissa sisällä ja 12 onnettomuutta tunnelialueella 
tunnelin ulkopuolella. Tietoja oli vuodelta 2017 koottu kolmestatoista maantietun-
nelista sekä vuosilta 2018 ja 2019 neljästätoista tunnelista.  

Taulukko 1. Suomen maantietunnelit. 

TUNNELI  
VMS= vaihtuvat nopeusrajoitukset  
HHJ = Häiriönhavaintojärjestelmä 

TIE TYYPPI 
Pituus 

(m) 
Nopeus-
rajoitus  

Isokylän tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 435 100 

Hepomäen tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 250 120 

Lakiamäen tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 480 120 

Tervakorven tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 575 100 

Pitkämäen tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 620 100 

Orosmäen tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 645 100 

Karnaisten tunneli (VMS + HHJ) Vt 1 Moottoritie 2230 100 

Lehmihaan tunneli (VMS) Vt 1 Moottoritie 265 100 

Hämeenlinnan tunneli (VMS) Vt 3 Moottoritie 280 100 

Markkinamäen tunneli (VMS) Vt 7 Moottoritie 480 100 

Husulan tunneli (VMS) Vt 7 Moottoritie 500 100 

Kolsilan tunneli (VMS) Vt 7 Moottoritie 150 100 

Vaalimaan tunneli (VMS) Vt 7 Moottoritie 225 100 

Karkunvuoren tunneli  
Vt 9/ 
Kt 60 

Moottoritie 204 100 

Mestarintunneli (VMS + HHJ) 
Mt 101 
(Kehä I) 

Kaupunkiliikenne 500 60 

Keilaniemen tunneli (VMS + HHJ) 
Mt 101 
(Kehä I) 

Kaupunkiliikenne 440 60 

Hiidenkallion tunneli  
Mt 102 

(Kehä II) 
Kaupunkiliikenne 495 50 

Vuosaaren tunneli (VMS + HHJ) 
Mt 103 

(Kehä III) 
Kaupunkiliikenne/ 
maantie 

1520 70 

Rantatunneli (VMS + HHJ) Vt 12 Kaupunkiliikenne 2327 60 

Kivihaan tunneli, Hakamäentie Mt 120 Kaupunkiliikenne 330 50 

Revontulitunneli (VMS) Vt 4 Kaupunkiliikenne 230 60 

Patomäen tunneli (VMS) Vt 12 Maantie 932 80 

Liipolan tunneli (VMS + HHJ) Vt 12 Maantie 408 80 

Fiskarsin tunneli  Mt 104 
Maantie (seutu-
tie) 

145 60 

Kuparivuoren tunneli  Mt 189 Maantie 323 50 
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Liikenteen nopeustaso on maantietunneleiden turvallisuusanalyyseissä keskeinen 
riskitekijä. Tunnelien nopeusrajoitus asetetaan suunnitteluvaiheessa usein ympä-
röiviä avo-osuuksia alemmas, jotta tunnelin riskitaso saadaan hyväksyttävälle ta-
solle. Toisaalta käytännössä on havaittu, että kaikki kuljettajat eivät noudata tun-
neleissa nopeusrajoitusta ja myös korkeita ylinopeuksia on paljon.  

Tunnelin riskianalyysiin perustuvan nopeusrajoituksen ja tunneleissa toteutuvien 
ajonopeuksien erojen vuoksi on herännyt tarve selvittää tarkemmin tunnelien yli-
nopeuksien yleisyyttä, niiden turvallisuusvaikutuksia ja keinoja nopeustason hillit-
semiseksi. Tämän selvityksen tavoitteena on ollut: 

 Selvittää ja mitata, kuinka yleinen ongelma maantietunneleissa ajettavat 
ylinopeudet ovat Suomessa. 

 Arvioida, kuinka merkittävän turvallisuusongelman maantietunneleissa 
ajettavat ylinopeudet aiheuttavat. 

 Analysoida, onko tunneleihin rakennettavasta automaattivalvonnasta hyö-
tyä Suomessa ja onko automaattivalvontaa perusteltua laajentaa myös 
moottoriteiden tunnelijaksoille.   

 Selvittää tunnelien automaattivalvontaan soveltuvia tekniikoita ja järjestel-
mien kustannuksia.  

 Arvioida, mitä muita keinoja on alentaa tunneleiden ajonopeuksia.  

 Arvioida, miten eri nopeuden alentamiskeinot soveltuvat erilaisiin tunnelei-
hin. 

 
Työn ensimmäisessä vaiheessa on koottu olemassa olevia aihepiirin tutkimuksia 
Suomesta ja maailmalta. Niiden pohjalta on selvitetty ajokäyttäytymistä tunne-
leissa, tunnelien liikenneturvallisuutta, automaattisen nopeusvalvonnan ja muiden 
toimenpiteiden vaikutuksia ajonopeuksiin sekä nopeusvalvontatekniikoiden toteut-
tamismahdollisuuksia tunneliympäristössä. 

Työn toisessa vaiheessa on tehty nopeusmittaustutkimukset kahdessa maantie-
tunnelissa (vt 1 Karnaisten tunneli ja vt 7 Markkinamäen tunneli) ja yhdessä kau-
punkitunnelissa (vt 12 Rantatunneli). Lisäksi on arvioitu olemassa olevien LAM-
mittauspiteiden avulla ajonopeuksia kahdessa muussa kaupunkiliikennetyyppi-
sessä tunnelissa (mt 102 Hiidenkallion tunneli ja vt 4 Revontulitunneli). Mittaus- 
tuloksista on koottu tutkimuskohteiden nopeusjakaumat ja analysoitu ylinopeuk-
sien yleisyyttä.  

Nopeusmittausten ja työn ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella on arvioitu 
mahdollisuuksia alentaa ajonopeuksia ja parantaa tunneliturvallisuutta tutkittavina 
olleissa tunneleissa.  

Selvitysten päätteeksi on koottu yhteenveto ylinopeuksien vaikutuksista tunneli-
turvallisuuteen sekä keinoista alentaa ajonopeuksia. Lisäksi on tehty ehdotukset 
erilaisten nopeutta alentavien keinojen käytöstä erityyppisissä tunneleissa. 
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2 Tunneliturvallisuus ja ajonopeudet 

2.1  Ajokäyttäytyminen ja liikenneturvallisuus 

Maailman tiejärjestö PIARC on listannut tunneli- ja avo-osuuden liikenneturvalli-
suuteen ja kuljettajakokemukseen vaikuttavia eroja seuraavasti.  

 Tunneli on suljettu ja tilaltaan rajoitettu ympäristö, minkä jotkut kuljettajat 
voivat kokea ahdistavana, ja mikä voi johtaa poikkeavaan käyttäytymiseen 
onnettomuustilanteissa.  

 Ajokäyttäytymiseen vaikuttavat myös seinien läheisyys ja tunnelien liiken-
teen ohjaus- ja turvallisuuslaitteet. Nämä lisäävät kuljettajan havainnointi-
tarvetta ja tekevät ajamisesta monimutkaisempaa. 

 Ajokokemus, havainnointi ja ajaminen tunnelissa poikkeavat avo-osuuk-
sista. Reagointiin on vähemmän aikaa, jos näkemät ovat rajoitetummat. 

 Keli ja valaistus voivat muuttua äkillisesti tunnelin suuaukoilla. 

 Pitkien tunnelien yksitoikkoinen ajoympäristö voi johtaa kuljettajien alhai-
sempaan vireystasoon. 

Henkilöauton kuljettajat ajavat tunnelissa tyypillisesti kaistan vasemmassa reu-
nassa mahdollisimman kaukana tunnelin seinästä, eli lähellä vastaantulevaa (tai 
rinnakkaista) kaistaa (Caliendo ym. 2013, Bassan 2016).  

Ruotsissa on tutkittu ajokäyttäytymistä sukeltavissa tunneleissa Tukholman itäisen 
ohitustien suunnittelun yhteydessä. WSP Swedenin laatimassa kirjallisuusyhteen-
vedossa todetaan, että alamäen tyypillisesti korkeammat ja ylämäen alemmat ajo-
nopeudet johtavat nopeuseroihin kaikkien ajoneuvojen, mutta erityisesti henkilö- 
ja kuorma-autojen välillä, mistä voi aiheutua vaaratilanteita.  

Ajonopeudet laskevat hieman tunnelin alussa, nousevat sitten hitaasti ja laskevat 
taas tunnelin ulosmenon kohdalla (Dahlsted 1995). Ajonopeutta tyypillisesti hidas-
tetaan tunnelia lähestyttäessä (Caliendo ym. 2013).  

Suomessa 2019 laaditun nopeusselvityksen mukaan vt 1:n Pitkämäen LAM-pisteel-
lä havaittiin merkittäviä ylinopeuksia. Mittauspiste sijaitsee Muurla–Lohja-tunneli-
jaksolla. Viikon mittauksessa yli 170 km/h havaintoja oli viikossa yli 20 ja yli 
140 km/h havaintoja lähes 600. Tunnelissa on 100 km/h rajoitus (Sokka 2019).  
Vt 12 Tampereen Rantatunnelin nopeuksia on mitattu syksyllä 2019. Tunnelissa  
nopeusrajoitus on 60 km/h. Mittaustulosten mukaan Rantatunnelissa yli 40 km/h 
ylinopeudet olivat jokapäiväisiä. Korkeita, yli 90 km/h ylinopeuksia mitattiin enem-
män kuin vt 1:n mittauksissa (Traficom 2019). 

Tunnelit on useammassa tutkimuksessa todettu keskimäärin avo-osuuksia turval-
lisemmiksi. Varsinkin nykyaikaisessa tunnelissa liikenneturvallisuus on parempi 
kuin vastaavalla avo-osuudella (Strömgren & Berg 2018). Myös Suomessa Trafi- 
comin laatiman katsauksen perusteella Suomen tunnelit ovat melko turvallisia ver-
rattuna vastaaviin maantieosuuksiin, jos tarkastellaan poliisin tietoon tulleiden  
onnettomuuksien määriä suhteessa tunnelien liikennemääriin (Traficom 2019). 
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Tunneleissa liikenneturvallisuutta parantavat mm. tunnelin liikenteen hallinnan ja 
ohjauksen laitteet ja muu varustelu, liikennekeskuksen valvonta ja nopeusrajoitus, 
joka on usein ympäröivää tieverkkoa alempi.   

Toisaalta on todettu, että tunnelissa tapahtuvan onnettomuuden vakavuus ja seu-
raukset ovat pahemmat kuin avo-osuudella (mm. Ragnøy 2013). Suljetussa ympä-
ristössä myös onnettomuuden raivaus- ja pelastustyöt ovat vaikeampia ja mahdol-
lisen tulipalon aiheuttamat seuraukset suurempia.  

Norjassa tutkittiin poliisin tietoon tulleita maanteiden henkilövahinko-onnetto-
muuksia 5 vuoden ajanjaksolta (Amundsen & Ranes 2000). Tutkimusdataa oli käy-
tettävissä 587 tietunnelista, joista 28 oli yksisuuntaisia ja kaksiputkisia tunneleita 
ja loput kaksisuuntaisia ja yksiputkisia tunneleita.  34 %:ssa tunneleista oli tapah-
tunut henkilövahinko-onnettomuuksia tarkastellulla viisivuotisjaksolla. Tutkimuk-
sessa tunneli jaettiin seuraaviin jaksoihin: 

 Jakso 1: 50 m tunnelin suuaukkojen ulkopuolella 

 Jakso 2: ensimmäiset 50 m tunnelin sisällä 

 Jakso 3: seuraavat 100 m tunnelin sisällä 

 Jakso 4: tunnelin keskiosa 

Tutkimuksessa tarkasteltiin henkilövahinko-onnettomuusmäärää suhteessa ajo-
neuvokilometreihin (onnettomuusaste, onn./ milj.ajon.km) ja todettiin, että tunne-
lin ulkopuolella suuaukolla (jakso 1) onnettomuusaste (0,30) on kolme kertaa suu-
rempi kuin tunnelin keskiosassa 0,10). Kaksisuuntaisessa tunnelissa myös tunnelin 
alkuosan onnettomuusaste on selvästi tunnelin keskimääräistä onnettomuusas-
tetta suurempi. Onnettomuusriski laskee sitä mukaa, mitä pidemmälle tunnelin  
sisään edetään.  

Tunnelin keskiosassa tapahtuneet onnettomuudet olivat kuitenkin tutkimuksen 
mukaan seurauksiltaan kaikkein vakavimmat ja niissä tapahtui eniten kuoleman- 
tapauksia. Tämä tosin selittyy sillä, että kohtaamisonnettomuudet olivat yleisempiä 
kaksisuuntaisten tunnelien sisällä kuin suuaukoilla.  

Keskimääräinen onnettomuusaste yksisuuntaisissa tunneleissa sisällä oli 0,12 ja 
kaikissa tunneleissa 0,13. Jos tunnelin suuaukon ulkopuoliset jaksot otetaan mu-
kaan, kaikkien tunnelien onnettomuusaste oli 0,15. Norjan vuosien 1998-2007 kes-
kimääräinen kaksikaistaisten ja -suuntaisten teiden onnettomuusaste 0,25.  

Taulukko 2. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusasteet 
(onnettomuutta / miljoona ajokilometriä) tunnelin eri osissa Norjassa (Amundsen 
& Ranes 2000). 

 
Onnettomuus-
aste 
 

Jakso 1: 
50 m  

tunnelin  
ulkopuolella 

Jakso 2: 
ensimmäiset 
50 m tunne-

lin sisällä 

Jakso 3: 
seuraavat 

100 m  
 

Jakso 4: 
tunnelin  
keskiosa 

 

Tunnelissa 
keski- 
määrin 

 

1-suuntainen 
tunneli 

0,36 0,16 0,16 0,10 0,12 

Tunnelit  
keskimäärin 

0,30 0,23 0,15 0,10 0,13 
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Tunnelin sisäänajon ja alkuosan muita osuuksia suurempaan onnettomuusriskiin 
on päädytty myös useissa muissa tutkimuksissa.  Kiinassa on kuitenkin saatu myös 
poikkeavia havaintoja, joissa tunnelin keskiosassa on tapahtunut paljon varsinkin 
peräänajo-onnettomuuksia (Bassan 2016). Tähän on esitetty syyksi pitkien tunne-
lien yksitoikkoisuutta ja sen aiheuttamaa havainnoinnin herpaantumista. 

Tunnelin eri osien onnettomuusasteiden lisäksi Norjassa saatiin seuraavia tuloksia 
(Amundsen & Ranes 2000): 

 Aiempiin tutkimuksiin verrattuna turvallisuus on parantunut paremman va-
laistuksen ja suuaukkojen paremman suunnittelun ansiosta.  

 Yleisimmin onnettomuus aiheutuu samaan suuntaan ajettaessa (30–50 % 
onnettomuuksista, esimerkiksi peräänajot). Seuraavaksi yleisimpiä ovat yk-
sittäisonnettomuudet ja kohtaamisonnettomuudet.  

Myös ruotsalaisessa tarkastelussa yleisin onnettomuuslaji tunneleissa on ollut pe-
räänajo (78 % onnettomuuksista), kun taas yksittäisonnettomuuksia on ollut 12 % 
(Strömgren & Berg 2018). Suomessa yleisimmät onnettomuustyypit ovat pe-
räänajot ja kaistanvaihto-onnettomuudet sekä törmäämiset tunnelin laitteisiin tai 
rakenteisiin. Usein onnettomuuksiin liittyy myös päihtyneenä ajo. Lisäksi yleisiä 
vaaratilanteita ovat pysähtyneet ajoneuvot, väärään suuntaan ajaminen ja kun-
nossapitotöiden yhteydessä tapahtuvat vaaratilanteet (Traficom 2019). 

Tulipaloilla on tunneleissa usein liikenneonnettomuuksia vakavampia seurauksia. 
Tulipalot saavat yleisemmin alkunsa ajoneuvojen vikaantumisesta, mutta myös on-
nettomuustilanteista syttyy paloja (Bassan 2016). Tunnelipalossa syntyy kuu-
muutta, savua ja myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat aiheuttaa kuljettajien ja pelas-
tushenkilökunnan kuolemia. Kuumuus voi myös vahingoittaa tunnelin rakenteita. 
Tunnelipaloista aiheutuu yleensä myös suurempia taloudellisia vahinkoja kuin lii-
kenneonnettomuuksista tunneleissa (Bassan 2016). 

2.2  Ajonopeuden ja liikenneturvallisuuden yhteys 

2.2.1  Empiiriset tutkimukset ja tilastot 

Kattavia tutkimuksia tai havaintoja nimenomaan tunnelissa ajettavien ylinopeuk-
sien ja liikenneturvallisuuden yhteydestä ei kirjallisuuskatsauksessa juurikaan löy-
tynyt. Ylinopeuden merkitystä yksittäisenä tunneleissa onnettomuuksia aiheutta-
vana tekijänä on vaikea arvioida raportoitujen onnettomuuksien vähäisen luku-
määrän vuoksi sekä siksi, että onnettomuustilanteessa vallinnutta ajonopeutta voi 
olla vaikea osoittaa ja tilastoida jälkikäteen.  

Ruotsissa tutkittiin yhdeksässä ruotsalaisessa tunnelissa vuosina 2003–2013  
tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. Tarkasteltujen tunnelien nopeusrajoitus oli 
70 km/h. Tietolähteinä käytetiin poliisin tai sairaanhoidon tietoon tulleita onnetto-
muuksia. Onnettomuuksia oli kirjattu yhteensä 342 kpl ja ylinopeus (suuri ajono-
peus) oli mainittu onnettomuuden syynä kahdessa onnettomuudessa (Strömgren 
& Berg 2018).  
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Väyläviraston vuosina 2017–2019 maantietunneleissa raportoimista 84 onnetto-
muudesta ylinopeus mainitaan onnettomuuden syynä tai osasyynä viidessä onnet-
tomuudessa (noin 6 % onnettomuuksista). Kaikki raportoidut onnettomuustilantei-
den ylinopeudet oli kirjattu Rantatunnelista (3 kpl) ja Vuosaaren tunnelista (2 kpl). 
Yhdessä onnettomuusraportissa oli mainittu ylinopeutta ajaneen kuljettajan syyl-
listyneen lisäksi törkeään rattijuopumukseen ja yhdessä kuljettajan nukahtaneen 
rattiin.  

Yleisellä tasolla liikenteen nopeuden ja onnettomuuksien yhteyttä on kuitenkin tut-
kittu paljon. Ajonopeuden ja liikenneturvallisuuden yhteys on todettu monissa tut-
kimuksissa: korkeampi ajonopeus lisää sekä riskiä joutua liikenneonnettomuuteen 
(mm. Vadeby & Forsman 2012; SWOV 2012; International Transport Forum ITF 
2018) että seurauksien vakavuutta (SWOV 2012, ITF 2018).  

2.2.2  Teoreettiset laskentamallit  

Suomessa käytetyllä TARVA-ohjelmalla (Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutus-
kertoimin) arvioidaan toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutuksia erilaisille 
maanteille ja liittymätyypeille. TARVA perustuu eri tie- ja liikenneympäristöissä ha-
vaittuihin keskimääräisiin onnettomuusasteisiin ja turvallisuustoimenpiteiden (ku-
ten nopeusrajoituksen laskun) havaittuihin vaikutuksiin, mutta yksittäisessä koh-
teessa sitä sovelletaan osittain teoreettisena mallina. Tarkasteltavassa käytännön 
kohteessa TARVAn onnettomuuksien arvio lasketaan yhdistämällä kyseisen tie-
osuuden todellinen onnettomuushistoria (5 vuotta) ja tieympäristön yleisiin onnet-
tomuusasteisiin perustuvien onnettomuusmallien perusteella ennustettu onnetto-
muusmäärä (Ristikartano ym. 2008). TARVAssa ei ole erikseen onnettomuusasteita 
tunneliympäristölle.  

Liikennevirran keskinopeuden vaikutusta henkilövahinko-onnettomuuksiin voidaan 
kuvata useisiin lähteisiin perustuen ns. potenssimalleilla, joissa samansuuruinen 
suhteellinen nopeuden muutos aiheuttaa samansuuruisen muutoksen turvallisuu-
delle riippumatta alkutilanteen nopeudesta. Potenssimallit ovat muotoa (Kallberg 
ym. 2014): 

 
(1) 

  
  

  
a = estimoitava parametri 
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Kuva 1. Keskinopeuden muutoksen vaikutukset kuolemaan johtaviin ja kaikkiin 
henkilövahinko-onnettomuuksiin (Kallberg ym. 2014, Kallberg 2010, Elvikin 2009 
mallien mukaisesti). 

Potenssimallissa eksponentti a riippuu tarkasteltavan onnettomuuslajin vakavuu-
desta. Parametria a on estimoitu onnettomuustyyppien lisäksi erikseen myös taa-
jama- ja maaseutuympäristöön maanteille.  

Taulukko 3. Potenssimallien eksponentit (Elvik 2009). 
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Eksponentin a estimaattia on päivitetty vuoden 2014 ja 2019 tutkimuksissa (Elvik 
ym. 2019). Vuoden 2014 tutkimuksessa suositellaan käyttämään eksponentille 
suurempaa arvoa 2,124 henkilövahinko-onnettomuuksien määrän osalta (kaikki 
tietyypit). Vuoden 2019 tutkimuksessa on esitetty jopa arvoa 3,9. 

Norjassa on tutkittu maanteiden avo-osuuksien automaattisen nopeusvalvonnan 
vaikutuksia nopeuksiin ja arvioitu nopeusmuutoksen vaikutuksia onnettomuus-
määriin (Ragnøy 2011). Tutkimuksessa on todettu, että onnettomuusmäärien en-
nen–jälkeen-tutkimukset vaativat niin pitkiä seurantajaksoja, että laskennalliset 
menetelmät ovat usein käyttökelpoisin tapa arvioida liikenneturvallisuusvaikutuk-
sia. Vaikutusarvio henkilövahinko-onnettomuusmääriin tehtiin potenssimallilla Elvi-
kin (2009) tutkimuksen mukaisesti.  

Myös Suomen tunneleihin laadittavissa riskianalyyseissä nopeustason (nopeusra-
joituksen) turvallisuusriskin arviointiin on sovellettu kaavan 1 mukaista potenssi-
mallia.  

Ns. eksponenttimalleissa tietynsuuruisesta nopeudenmuutoksesta aiheutuva on-
nettomuusriskin muutos riippuu alkutilanteen nopeudesta. Eksponenttimallit ovat 
muotoa (Kallberg ym. 2014): 

(2) 
   

 x  = liikenteen keskinopeus 
 e = Neperin luku 2,71828 
 a,b = estimoitavia kertoimia 

 

Kuva 2. Keskinopeuden vaikutusta kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin kuvaa-
vat potenssi- ja eksponenttimallit (Kallberg ym. 2014, Elvik 2014). 

Elvikin vuonna 2014 laskemia eksponenttimallien kertoimia on esitetty seuraavassa 
taulukossa. Elvik on päivittänyt estimaatteja vuoden 2019 tutkimuksessa. Siinä on 
esitetty termille b korkeampaa arvoa 0,06 henkilövahinko-onnettomuuksien mää-
rän osalta (Elvik ym. 2019). 
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Taulukko 4. Eksponenttimallien kertoimet ja niiden keskivirheet suluissa 
(Kallberg ym. 2014, Elvik 2014) 

 
 

Eksponenttimallia on mahdollista käyttää liikenteen keskinopeuden muutoksen tur-
vallisuusvaikutusten arvioinnin lisäksi myös nopeusjakauman muutoksen turvalli-
suusvaikutusten arviointiin (Kallberg ym. 2014).  

Eksponenttimallilla voidaan keskinopeusmuutoksen lisäksi arvioida, miten nopeus-
jakauman eri osat vaikuttavat suhteelliseen kokonaisriskiin. Merkittävänä tekijänä 
on nopeusero suhteessa haluttuun vertailutilanteeseen (nopeustasoon), jonka on-
nettomuusriskinä pidetään arvoa 1.  

Menetelmässä valitaan nopeustaso V0, johon riskiä verrataan (esimerkiksi nopeus-
rajoitus). Tämän jälkeen lasketaan valituille nopeusjakauman osien 1…n keski- 
nopeuksille V1..Vn eksponenttimallilla oma suhteellinen riskiluku verrattuna nopeu-
den vertailutasoon (Kallberg ym. 2014). 

Nopeusluokan n suhteellinen riski verrattuna V0:aan:  

 riski(n) = e [b(Vn-Vo)]   (3) 
   
 V0 = vertailunopeustaso 
 Vn  = nopeusluokan keskinopeus 
 e = Neperin luku 2,71828 
 b = estimoitava kerroin 

Kokonaisriskin laskennassa käytettävä nopeusluokan painotettu suhteellinen riski  

riskip(n) = riski(n) [osuus(n)]    (4) 
  
 osuus(n) = nopeusluokan n osuus koko nopeusjakaumasta  

Kokonaisriski lasketaan kaikkien nopeusjakauman osien painotettujen riskien tu-
lona 

Kokonaisriski = riskip(1) x riskip(2) x …. x riskip(n) (5) 
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Norjassa on tutkittu tunnelien automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksia no-
peuksiin ja onnettomuusmääriin (Ragnøy 2013). Nopeusmuutoksia arvioitiin ennen 
ja jälkeen automaattivalvonnan asentamista. Vaikutusarvio henkilövahinko-onnet-
tomuusmääriin tehtiin eksponenttimallilla nopeusluokittain. Tekijän b arvona käy-
tettiin 0,034, mikä vastaa taulukkoa 4. 

Keskinopeuden lisäksi on tutkittu nopeuden hajonnan yhteyttä henkilövahinko-on-
nettomuusriskiin. Tutkimuksissa on havaittu, että nopeuden suurempi hajonta on 
yhteydessä korkeampaan onnettomuusasteeseen (Aarts et al. 2006). Onnetto-
muusastetta on kuvattu esimerkiksi seuraavalla kaavalla (Taylor et al. 2000): 

 
(6) 

  
  

 Ar = Onnettomuusaste (Frequency) 
 v = osuuden keskinopeus (mailia tunnissa) 
 SD = liikennevirran nopeuden keskihajonta (mailia tunnissa) 

Australiassa on tutkittu yksittäisen kuljettajan riskiä joutua onnettomuuteen ajo-
neuvon nopeuden ja tieosan keskinopeuden eroon perustuvalla mallilla (Kloeden 
et al. 1997, 2001, 2002).  

Aikaisemmin vastaavat tutkimukset olivat päätyneet tulokseen, että riski joutua 
onnettomuuteen kasvaa paitsi keskinopeutta kovemmilla nopeuksilla, myös sel-
västi keskinopeutta alemmilla nopeuksilla ajavilla kuljettajilla (Aarts et al. 2006). 
Tämä johtaa U-muotoiseen riskikäyrään, jossa yksittäisen kuljettajan onnettomuu-
teen joutumisen riski kasvaa sekä keskinopeuden ala- että yläpuolella. Australia-
laistutkimuksessa päädyttiin kuitenkin johtopäätökseen, että vallitsevaa keskino-
peutta alemmilla nopeuksilla riski ei käytännössä kasva. 

Yksittäisen kuljettajan (henkilövahinko-)onnettomuusriskiä on kuvattu seuraavilla 
eksponentiaalisilla yhtälöillä (Kloeden et al. 1997). 

Kaupunkiympäristö:     (7) 
 
 
Maantieympäristö:    (8) 
 
 r    = yksittäisen ajoneuvon riski joutua osalliseksi onnettomuuteen 
 exp= e = Neperin luku 
 Δv = ajoneuvon nopeusero suhteessa tieosuuden keskinopeuteen 
 V   = yksittäisen ajoneuvon nopeus 

Kaavat johtavat tulokseen, että poikkeama keskinopeudesta kasvattaa onnetto-
muuteen joutumisen riskiä enemmän kaupunki- kuin maantieympäristössä. Tämä 
on loogista, koska kaupunkiympäristössä kuljettajilla on enemmän häiriötekijöitä. 
Lisäksi kaupunkiympäristössä tie- tai katugeometria ja muut ominaisuudet ovat 
yleensä huonommat kuin maanteillä.  
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2.2.3  Teoreettisten laskentamallien arviointia 

Tutkimukset osoittavat, että tiettyä tieosuutta tarkasteltaessa (henkilövahinko-)on-
nettomuuksien määrä kasvaa nopeuden kasvaessa. Tämä näkyy sekä yksittäistä 
kuljettajaa tarkastelevissa tutkimuksissa että keskimääräisiin nopeussuureisiin pe-
rustuvissa tutkimuksissa (Aarts et al. 2006). 

Keskinopeuteen perustuvien matemaattisten mallien taustalla on kattavimmat 
maastotutkimukset ja perustelut (Aarts et al. 2006). Keskinopeuteen perustuvista 
potenssi- ja eksponenttimalleista ei voida sanoa, kumpi niistä on parempi, sillä 
molemmat kuvaavat varsin tarkasti nopeuden vaikutusta turvallisuuteen. Potens-
simallin on todettu soveltuvan hyvin kuvaamaan nopeuden vaikutusta onnetto-
muuksiin maaseutuympäristössä (Kallberg ym. 2014, Cameron & Elvik 2010).  

Nopeuden hajonta lisää keskinopeuden lisäksi onnettomuusriskiä. Sen merkitys on 
matemaattisissa malleissa hankalammin tulkittavissa ja estimoitavissa. Esimerkiksi 
ruuhkatuntien muuta vuorokautta alempi nopeustaso kasvattaa koko vuorokauden 
nopeushajontaa. Ruuhka-aikojen sisällä alentunut nopeustaso voi kuitenkin olla 
vakaa ja nopeuden hajonta pieni. Vastaavasti ruuhka-ajan ulkopuolella normaalin 
liikennetilanteen hajonta voi olla pientä, jolloin koko vuorokauden nopeushajonta 
ei välttämättä vastaa vuorokauden aikana pääosin vallitsevaa liikennetilannetta 
(Aarts 2006). 

Yksilölliseen onnettomuusriskiin perustuvista matemaattisista malleista Kloedenin 
esittämä malli (kaavat 7-8) on luotettavin, koska se perustuu maastotutkimuksiin. 
Usein yksilölliset mallit perustuvat ajotapojen ja onnettomuushistorian yhdistäviin 
kuljettajakyselytutkimuksiin, joissa kyselyyn vastaajat arvioivat itse ajotapojaan ja 
tulokset ovat epävarmempia (Aarts 2006). 

Toisaalta Kloedenin yksilön riskiä kuvaavat onnettomuusmallit on myös kyseen-
alaistettu, koska tutkimus ei ottanut huomioon kuljettajien erilaisia ominaisuuksia 
(Elvik 2019). Elvikin tutkimuksen perusteella yksittäisen kuljettajan ajonopeuden 
ja hänen onnettomuuteen joutumisen riskin välinen suhde (riskikäyrän muoto) on 
vastaava kuin keskinopeuden ja yleisen liikenneturvallisuuden eksponenttimallilla, 
joten kokonaisuutena mallit ovat varsin yhteneviä. 

Tässä työssä tunnelien nopeusmuutosten turvallisuusvaikutusten (henkilövahinko-
onnettomuuksien suhteellisen riskin muutosten) arviointiin valittiin keskinopeuteen 
perustuva potenssimalli (kaava 1) ja eksponenttimalli (kaava 2). Potenssimallissa 
on käytetty eksponentin arvoa 2,124 ja eksponenttimallissa arvoja a = 1,916 ja 
b = 0,034. Tuoreimpien tutkimusten perusteella olisi voitu valita korkeampiakin 
kertoimia, mutta turvallisuusarvioon sisältyvien epävarmuuksien ja yliarvioitujen 
vaikutusten välttämiseksi on valittu maltillisemmat arvot. 
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2.3  Yhteenveto 

Tunnelien ajonopeustutkimusten mukaan ajonopeudet laskevat tunnelin alussa, 
nousevat sitten hitaasti ja laskevat taas tunnelin ulosmenon kohdalla (pois lukien 
sukeltavat tunnelit). Tunneleissa kuljettajat ajavat lähempänä keskiviivaa eli kau-
empana seinistä kuin avo-osuuksilla.  

Tunnelit on tutkimuksissa todettu keskimäärin avo-osuuksia turvallisemmiksi. Tun-
nelien turvallisuuteen on panostettu liikenteen hallinnan keinoin, mikä parantaa 
tunnelien liikenneturvallisuutta. Toisaalta tunnelissa tapahtuvan onnettomuuden 
vakavuus ja seuraukset ovat usein pahemmat kuin avo-osuudella.  

Onnettomuuksia tapahtuu eniten tunnelin suuaukon lähestymisalueella (noin 
50 m), noin kolme kertaa enemmän kuin tunnelin keskiosissa. Toiseksi riskialttein 
alue on tunnelin ensimmäinen noin 50 m osuus suuaukolta sisään. Myös tunnelin 
ulosajoaukolla onnettomuuksia tapahtuu enemmän kuin tunnelin keskivaiheilla. 

Kattavia tutkimuksia tai havaintoja nimenomaan tunnelissa ajettavien ylinopeuk-
sien ja liikenneturvallisuuden yhteydestä ei kirjallisuuskatsauksessa löytynyt. Avo-
osuuksilla tutkimuksia on tehty paljon varsinkin keskinopeuden ja onnettomuus-
määrien yhteydestä. Nopeustason ja sen muutosten vaikutukset onnettomuusris-
kiin päädyttiin arvioimaan teoreettisilla keskinopeusmalleilla, joita on käytetty 
myös mm. Norjassa tunnelien nopeustason alenemisen aikaansaaman henkilöva-
hinkoriskin muutoksen arviointiin.  
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3 Nopeuksien alentamismahdollisuudet 
tunneleissa 

3.1  Automaattinen nopeusvalvonta ja sen 
vaikutukset 

3.1.1  Automaattinen nopeusvalvonta Suomessa ja muualla  

Automaattinen nopeusvalvonta voidaan toteuttaa pistevalvontana yhdessä poikki-
leikkauksessa tai keskinopeusvalvontana kahden mittauspisteen välillä.  
 
Suomessa on käytetty pistekohtaista valvontaa, joka perustuu nopeutta mittaa-
vaan asfaltin alle asennettavaan induktiosilmukkapariin ja ajoneuvon rekisterinu-
meron ja kuljettajan kuvaavaan kameraan. 2019 on otettu käyttöön myös tutkaan 
perustuvaa pistevalvontatekniikkaa.  

Keskinopeusvalvontaa on käytössä mm. Norjassa, Itävallassa, Saksassa ja Rans-
kassa. Ainakin Norjassa keskinopeusvalvontaa on myös tunnelikohteissa. Keski- 
nopeusvalvonnassa auto (rekisterinumero) tunnistetaan kameralla kahdessa tai 
useammassa pisteessä ja lasketaan auton nopeus tunnistusten välissä kuluneen 
ajan ja tunnistuspisteiden välimatkan perusteella. Kuljettaja tunnistetaan samoista 
kuvista kuin rekisterinumero.  

3.1.2  Kehä I:n pistenopeusvalvonta 

Kehä I:lle on vuonna 2016 tehty ennen–jälkeen-nopeusanalyysi automaattisen no-
peusvalvonnan käyttöönoton yhteydessä. Kehä I:n nopeusrajoitus vaihtelee val-
vontajaksolla välillä 60-80 km/h. Kehälle asennettiin useita pistekohtaisia valvon-
tapisteitä tasaisin välimatkoin. Tutkimuksessa todettiin keskinopeuksien pienene-
nevän ja erityisesti suurimpien ylinopeuksien vähenevän automaattisen nopeus-
valvonnan ansiosta. Pienet ylinopeudet ovat kuitenkin tutkimuksen mukaan lisään-
tyneet automaattisen nopeusvalvonnan aloittamisen jälkeen (Peltola ym. 2017).  

Kehä I:llä toteutetussa tutkimuksessa keskinopeus alentui 2–3,5 km/h lukuun ot-
tamatta yhtä poikkeavaa mittauspistettä, jossa keskinopeus oli kasvanut hieman 
(Peltola ym. 2017). Merkittävin muutos tapahtui yöliikenteessä, jossa yli 10 km/h 
ylinopeutta ajoi ennen-vaiheessa 11–55 % ja jälkeen-vaiheessa 1–34 % ajoneu-
voista. Yli 10 km/h ylinopeutta ajaneiden osuus liikennevirrasta väheni mittauspis-
teestä riippuen 80–100 % lukuun ottamatta Mestarintunnelia (noin -45 %) (Peltola 
ym. 2017). 

Mestarintunnelissa ylinopeuksia kasvattaa jyrkästi sukeltava profiili (alamäki) suh-
teessa 60 km/h nopeusrajoitukseen. Kaikki kuljettajat eivät pidä nopeutta huolel-
lisesti kurissa, vaikka rajoitus näin edellyttää. 
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3.1.3  Vuosina 2007–2014 käyttöönotetut 
pistenopeusvalvontajaksot 

Aalto-yliopistossa tutkittiin vuosina 2007–2014 Suomessa käyttöön otettujen (pis-
temäisten) automaattisten nopeusvalvonnan vaikutuksia nopeustasoon ja turvalli-
suuteen. Tutkimuksen tieosuudet olivat kaksi- tai nelikaistaisia maanteitä, joiden 
nopeusrajoitus on 80 km/h tai 100 km/h. Tutkimuksessa havaittuja valvonnan vai-
kutuksia nopeuksiin on koottu seuraavaan listaan (Reimi 2018): 

 Automaattivalvotuilla tiejaksoilla keskinopeudet laskivat valvonnan käyt-
töönoton myötä keskimäärin 2 km/h (noin 86  84 km/h, 2,3 %). Vertai-
luteillä ajonopeudet puolestaan laskivat vastaavina ajankohtina keskimää-
rin 1,2 km/h. 

 Nopeudet laskivat talvella jonkin verran enemmän kuin kesällä. Päivä- ja 
yöliikenteen välillä ei havaittu eroa. 

 Keskinopeudet laskivat lähes yhtä paljon 80 km/h ja 100 km/h nopeus- 
rajoituksen valvontajaksoilla. Kesällä nopeudet laskivat 100 km/h teillä 
1,8 km/h (-1,9 %) ja 80 km/h teillä 1,8 km/h (-2,4 %:). Talvella molempien 
nopeusrajoitusten tiejaksoilla laskua oli 2,9 %.  

 Parhaimmillaan keskinopeudet laskivat yksittäisissä kohteissa noin 4 km/h 
ja 4 %. 

 Nopeustaso V85, eli nopeus jonka 85 % autoista alitti, laski 95 km/h  
93 km/h. 

 Ylinopeutta ajavien osuus laski 49,8  41 %. 

 Yli 20 km/h ylinopeutta ajavien osuus laski noin 46 % 

 10-20 km/h ylinopeutta ajavien osuus laski noin 42 % 

 Alle 10 km/h ylinopeutta ajavien osuus laski noin 9 % 

 

Kuva 3. Ylinopeutta ajaneiden osuuden muutokset (%) automaattivalvotuilla tie-
jaksoilla (Reimi 2018). 
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3.1.4  Vt 5:n keskinopeusvalvontakokeilu 

Valtatiellä 5 Heinolassa toteutettiin elo-syyskuussa 2010 viiden viikon mittainen 
keskinopeusvalvontakokeilu. Kokeilu toteutettiin 6 km mittaisella jaksolla yksiajo-
rataista osuutta, jonka nopeusrajoitus oli 100 km/h. Tiellä ei aiemmin ollut auto-
maattista nopeusvalvontaa. Kokeilusta tiedotettiin televisiossa, radiossa ja sano-
malehdissä. (Rajamäki 2010).  

Kokeilussa havaittiin keskinopeusvalvonnan vähentävän selvästi ylinopeuksia. Kes-
kinopeusmittauksissa sekä yli 105 km/h että yli 110 km/h nopeuksien määrä puo-
littui. Jakson keskivaiheilla tehtyjen pistenopeusmittausten perusteella ylinopeutta 
ajavien autojen osuus pieneni valvontasuunnassa Lusista Mikkeliin päin 26 % ja yli 
10 km/h ylinopeuksien osuus lähes puolittui (49 %). Vastaavat luvut päinvastai-
seen, ei-valvottuun suuntaan ajaville olivat 20 % ja 30 %. Tutkimuksessa arvioitiin, 
että tiedottaminen on osasyy kuljettajien alemmille nopeuksille myös valvonta-
suuntaa vastaan. Ylinopeuksien vähentyessä keskinopeus aleni noin 2 km/h sekä 
keski- että pistenopeusmittauksissa.  Pistenopeusmittauksissa havaitut nopeus- 
jakaumat valvontasuuntaan on esitetty seuraavassa kuvassa. (Rajamäki 2010).  

 

Kuva 4. Pistenopeusmittausten nopeusjakauma valvontasuuntaan eli Mikkeliin 
päin keskinopeusmittausjakson keskivaiheilla (Rajamäki 2010). 
 

3.1.5  Keskinopeusvalvonnan vaikutukset norjalaisissa 
tunneleissa  

Norjassa on käytetty automaattista nopeusvalvontaa vuodesta 1988 lähtien. Aluksi 
käytössä on ollut pistenopeusvalvonta, mutta vuodesta 2009 lähtien nopeusval-
vontaa on toteutettu myös keskinopeusvalvontana. Norjan tiehallinto on vuonna 
2013 julkaissut selvityksen keskinopeusvalvonnan toteuttamisesta tietunneleissa. 
Mittauksia on toteutettu neljässä eri tunnelissa ja tutkittavana ovat olleet erityisesti 
keskinopeusvalvonnan vaikutukset nopeuteen ja onnettomuusriskiin. (Ragnoy 
2013.)  
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Norjalaisessa tutkimuksessa kolme neljästä tutkimuskohteesta oli vesistön alittavia 
tunneleita, joissa ylinopeudet ovat norjalaisten kokemusten mukaan tavallista ylei-
sempiä. Selvityksen tunnelit olivat pitkiä (2…8 km) suomalaisiin maantietunneleihin 
verrattuna. Kolme kohteista oli myös kaksisuuntaisen liikenteen tunneleita. 

Norjalaisten tutkimuksessa pienet, alle 1–2 km/h keskinopeuden muutokset jätet-
tiin varmuuden vuoksi huomiotta, vaikka mittaustulosten määrä oli niin suuri, että 
niilläkin voisi olla tilastollista merkitystä. Selvityksen perusteella keskinopeusval-
vonta alentaa keskimääräisiä ajonopeuksia tunneleissa 3…9 km/h ja poistaa suuret 
ylinopeudet lähes kokonaan. Ajonopeuden pieneneminen on suurimmillaan koh-
teissa, joissa ajonopeudet ovat olleet suurimpia ennen kameravalvonnan toteu-
tusta. Tien pystygeometrialla ei ole juuri merkitystä automaattivalvonnan tehoon 
nopeuden alentamisessa, vaan korkea keskimääräinen ajonopeus ennen valvon-
nan käyttöä on geometriaa merkittävämpi tekijä. Onnettomuusriski vähenee selvi-
tyksen perusteella 11…20 %. Onnettomuusriskin laskennassa on käytetty ekspo-
nenttimallia. 

Taulukko 5. Tunnelien keskinopeusvalvonnan vaikutuksia Norjassa (Ragnoy 
2013). 

Tunneli Keskinopeus 
ennen valvontaa 

km/h 

Keskinopeus 
valvonnan 

jälkeen km/h 

Ero 
km/h 

Ero 
% 

Hell (80 km/h)  
2-suuntainen liikenne  
ei-sukeltava pistenopeus-
valvonta ennen 

77.9 75.3 -2.6 -3 

Eiksund (80 km/h) 
2-suuntainen liikenne 
merenalainen sukeltava 

81.1 74.5 -6.6 -8 

Tromsøysund (80 km/h)  
1-suuntainen liikenne 
merenalainen sukeltava 

80.0 73.7 -6.3 -8 

Hvaler (80 km/h) 
2-suuntainen liikenne 
merenalainen sukeltava 

77.8 68.8 -9.0 -12 

 
 
Selvityksen mukaan nopeusvalvontakamerat kannattaa sijoittaa joko 50–100 m 
tunnelin suuaukon ulkopuolelle tai vastaavasti saman verran suuaukon sisäpuo-
lelle, eli ei onnettomuusriskeiltään pahimmille alueille tunnelia lähestyttäessä ja 
heti tunnelin sisäänajon (ja ulosajon) jälkeen.  

Tutkimuksen mukaan keskinopeusvalvonnan käyttö tunneleissa pienentää ajono-
peuksia vähintään yhtä paljon kuin avo-osuuksilla.  
 

3.1.6  Muita tutkimuksia ja tuloksia 

Kantatiellä 51 vuonna 2004 toteutetussa tutkimuksessa havaittiin automaattisen 
kameravalvonnan (pistemäinen valvonta) alentavan liikennevirran keskinopeutta 
ja vähentävän suurien ylinopeuksien osuutta. Kantatie 51:llä keskinopeus alentui 
1,5–4,4 km/h. Yli 20 km/h ylinopeuksien osuus väheni noin puoleen. (Räsänen ym. 
2004) 
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Valtateiden 5, 6 ja 9 automaattivalvontakohteiden vaikutustutkimuksessa kevyiden 
ajoneuvojen keskinopeuden todettiin alentuneen kesänopeuksilla keskimäärin 
2,5 km/h ja talvinopeuksilla 1,7 km/h. Raskailla ajoneuvoilla keskinopeus laski hie-
man vähemmän: kesänopeuksilla 1,4 km/h ja talvinopeuksilla 1,0 km/h. Tutkimuk-
sessa pitkä tutkimusaika vaikeutti automaattivalvonnan vaikutusten arviointia, sillä 
samaan aikaan toteutettiin myös muita liikenneturvallisuutta parantavia ja liiken-
teeseen vaikuttavia toimenpiteitä. (Airaksinen ym. 2008). 

Reimin diplomityössä (Reimi 2018) koottiin laajasti suomalaisia ja kansainvälisiä 
tutkimustuloksia automaattisen nopeusvalvonnan ominaisuuksista, toteutusperi-
aatteista sekä nopeus- ja turvallisuusvaikutuksista. Diplomityön kirjallisuuskat-
sauksen mukaan automaattivalvonnan on huomattu laskevan ajonopeuksia enem-
män 50 km/h ja 70 km/h nopeusrajoituksen alueella verrattuna nopeusrajoituk-
seen 90 km/h. Toisaalta valvonnan henkilövahinko-onnettomuuksia alentava vai-
kutus on arvioitu suuremmaksi korkeamman nopeusrajoituksen alueilla.  

Eri tutkimuksissa automaattisen nopeusvalvonnan on arvioitu vähentävän henkilö-
vahinko-onnettomuuksia 15–40 % ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia jonkin 
verran enemmän (30–40 %) (Reimi 2018). Tutkimuskohteet ja menetelmät vaih-
televat eri tutkimuksissa paljon, joten tuloksissa on paljon vaihtelua. Kokonaisuu-
tena turvallisuusvaikutus on kuitenkin todettu aina merkittäväksi. 

Keskinopeusvalvonnan hyödyt on todettu useimmissa tutkimuksissa pistemäistä 
valvontaa suuremmiksi. Pistemäinen valvonta laskee keskinopeuksia tutkimusten 
mukaan arviolta 2–8 km/h, kun keskinopeusvalvonta laskee niitä keskimäärin 2–
10 km/h. Keskinopeusvalvonta alentaa nopeuksia pidemmällä jaksolla kuin piste-
valvonta (Reimi 2018). Keskinopeusvalvonta myös tasoittaa liikennevirtaa tehok-
kaammin kuin pistemäinen valvonta (Wiman et al. 2008).   

3.1.7  Nopeusvalvonnan vaikutus liikennevirran tasaisuuteen  

Kehä I:n (nopeusrajoitus 60–80 km/h) nopeusvalvonnan vaikutusten tutkimuk-
sessa ei saatu viitteitä siitä, että automaattivalvonnan vuoksi valvontapisteen koh-
dalla jarruttavat ja sen jälkeen uudestaan kiihdyttävät autot (ns. kenguruefekti) 
aiheuttaisivat peräänajoja. Kenguruefektiä tutkittiin tarkastelemalla LAM-pisteiden 
keskinopeusmuutosta ennen valvontaa ja sen jälkeen eri etäisyyksillä kameratol-
pista. Tarkastelun perusteella ei voitu todeta kameratolpan etäisyyden vaikutta-
neen nopeusmuutokseen. (Peltola ym. 2017).  

Myöskään Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksissa ei ole havaittu, että mahdol-
liset äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset kamerapylvään läheisyydessä lisäisivät on-
nettomuuksia (Reimi 2018). Vastaavaan tulokseen kenguruefektin yhteydestä on-
nettomuusmäärään on päädytty myös useissa muissa tutkimuksissa. Toisaalta tu-
lokset ovat osin ristiriitaisia, ja myös päinvastaisia tuloksia on esitetty (Erso 2018).   

Valvontapisteiden kohdalla tapahtuu kuitenkin joka tapauksessa hidastuksia ja kiih-
dytyksiä, vaikka niiden vaikutuksia onnettomuuslukuihin ei ole havaittu. Norjalais-
tutkimuksen perusteella voimakkain hidastus tehdään noin 25 metriä ennen ja jäl-
keen mittauspisteen (keskimäärin nopeus alenee noin 1–2 km/h).  Nopeus alkaa 
kiihtyä taas 100 metriä pisteen jälkeen (Ragnøy 2002).   
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Noin puolet kuljettajista jarruttaa kameratolpan kohdalla noin 50 m etäisyydellä 
(Ragnøy 2011). Yksittäisten ajoneuvojen maksimihidastuksia ei ole tästä tutkimuk-
sesta saatavilla, mutta yksittäiset voimakkaat hidastukset aiheuttavat liikennevir-
taan suurempia häiriöitä kuin nopeuden keskimääräisestä alenemasta voidaan 
päätellä. Norjassa tehdyn suppean mittauksen mukaan noin 7 % kuljettajista jar-
ruttaa ja kiihdyttää voimakkaasti kameratolpan ohittaessa, mutta vaarallisen voi-
makkaita hidastuksia on vähän (Ragnøy 2011). 

 

Kuva 5. Nopeusprofiili liikennekameran lähistöllä (Norja, Ragnøy 2002). 
 

3.2  Automaattisen nopeusvalvonnan ratkaisut 

3.2.1  Automaattisen nopeusvalvonnan toteutuksen lähtö- 
kohtia 

Automaattisen nopeusvalvonnan hyväksyttävyys on olennainen näkökulma niin 
avo-osuuksilla kuin tunneleissakin, ja valvontaa pitäisi kohdentaa hyvin perustel-
tavissa oleviin kohteisiin. Myös itse nopeusrajoituksen hyväksyttävyys on hankala 
ja monitahoinen asia, koska esimerkiksi moottoritiellä 120 km/h nopeusrajoitus-
alueella tunnelin kohdalla alennettu 100 km/h voi olla kuljettajille vaikea ymmär-
tää, vaikka se on riskitarkastelujen perusteella tarpeellista.  

Poliisin näkökulmasta lähtökohtana on se, että ongelmakohteiden liikenteen no-
peuksien hallinnassa ensin kannattaa käyttää kevyemmät keinot ja tämän jälkeen 
harkita automaattista nopeusvalvontaa. Automaattinen nopeusvalvonta pitäisi kes-
kittää todistettavasti vaarallisiin kohteisiin, jotta automaattivalvonnan vaatimat re-
surssit ovat tehokkaassa käytössä ja valvonnan hyväksyttävyys perusteltavissa.  

Kameravalvontaa onkin nykyään toteutettu ensi sijassa kohteisiin, joissa onnetto-
muusmäärät ja -aste ovat todistetusti kohonneita. Moottoritieympäristö ja myös 
tunnelit ovat onnettomuustilastojen perusteella olleet turvallisia, joten automaat-
tivalvontaa ei ole tähän mennessä niissä käytetty. Tunnelien osalta Kehä I:n Mes-
tarintunnelin suuaukoille on toteutettu nopeudenvalvontapisteet Kehä I:n laajem-
man automaattivalvonnan hankkeen yhteydessä. Toinen valvontakohde on valmis-
tunut Tampereen Rantatunneliin tammikuussa 2021. 
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3.2.2  Pistenopeusvalvonta 

Automaattinen pistenopeusvalvonta on ollut Suomessa käytössä pitkään, ja sen 
tekninen toteutustapa ja hallinnointiprosessi ovat vakiintuneet käytön myötä. Tek-
nisellä puolella viime vuosina uutuutena on tullut mukaan tutkaan perustuva no-
peudenmittaus induktiosilmukoiden rinnalle. 

 

Kuva 6. Automaattisen pistenopeusvalvontajärjestelmän toimintaperiaate. 
Tiedonsiirto Väyläviraston ja poliisin järjestelmien välillä on vielä kehitteillä. 

Tunnelien automaattiseen pistenopeusvalvontaan liittyy eräitä avo-osuuden val-
vonnasta poikkeavia tekijöitä. 

Jos mittauspiste sijaitsee tunnelissa sisällä, kameran salamavalolla on suurempi 
häikäisy- ja yllätysvaikutus kuljettajaan kuin avo-osuudella ainakin valoisaan ai-
kaan verrattuna. Norjassa pistenopeus- ja kamerakuvauskohteita on kuitenkin 
myös tunneleissa sisällä, joten ainakin Norjassa valvonnan mahdolliset negatiiviset 
turvallisuusvaikutukset on katsottu riittävän pieniksi suhteessa hyötyihin. Norjassa 
on käytössä lähellä infrapuna-aluetta toimiva salama, joka ei näy kuljettajalle niin 
voimakkaasti kuin normaali salama. 

Myös Ruotsissa ollaan laajentamassa automaattista pistenopeusvalvontaa tunne-
lien sisälle. Asennukset on tehty vuonna 2018 kahdessa tunnelissa Tukholmassa 
ja kahdessa tunnelissa Göteborgissa. Käyttöönotossa on kuitenkin ollut ongelmia, 
eikä tunnelien automaattivalvonnan järjestelmällisestä lisäämisestä ole vielä ole-
massa virallisia päätöksiä tai strategioita (Swedish Transport Administration 2020, 
Lundberg 2021).   
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Ruotsissa merkittävin ongelma tunnelin sisällä olevissa valvontapisteissä on ollut 
tunnelien pöly ja lika, joka kertyy kameran linssiin. Tämä heikentää kuvan laatua 
ja vaikeuttaa kuljettajien tunnistusta. Laitetoimittaja on pyrkinyt vähentämään li-
kaantumista kameran eteen asennettavalla suojaputkella, muuta täysin toivottuun 
tulokseen ei ole päästy. Tunneliympäristö on Ruotsissa myös koettu monimutkai-
semmaksi nopeusvalvontakohteeksi kuin normaali maantie. Tähän vaikuttavat 
muun muassa tunnelikohteissa yleiset liikenteelliset ominaisuudet, kuten monikais-
taisuus, suuri liikennemäärä ja vaihtuvat nopeusrajoitukset (Lundberg 2021). 

Mittauspisteen sijoittamisessa tunneliympäristöön on erilaisia, osin ristiriitaisia nä-
kökulmia. Mittauspistettä ei kannata sijoittaa tunnelin alkupäähän eikä lähestymis-
alueelle (noin 50 m suukosta), koska tällä jaksolla kuljettaja sopeutuu muuttunee-
seen ajoympäristöön ja ylimääräisiä häiriötekijöitä (kuten valvontapiste ja salama-
valo) on syytä välttää. Toisaalta koska tunnelin lähestymisalueella ja alkupäässä 
tapahtuu enemmän onnettomuuksia, keskittyminen tunnelin alkupään nopeusta-
son alentamiseen olisi perusteltua. Osittain tämä koskee myös tunnelin ulosajoa. 

Jos sukeltavassa tunnelissa halutaan alentaa tehokkaasti maksiminopeuksia, mit-
taus on loogista tehdä syvimmässä kohdassa. Tämä voi kuitenkin herättää tien-
käyttäjissä vastareaktioita ja sotia valvonnan hyväksyttävyystavoitetta vastaan.  

Tunnelissa ajettavien nopeuksien alentamisen kannalta pistenopeusvalvonnan 
suotuisin sijainti olisi näiden näkökulmien perusteella tunnelin sisällä riittävän kau-
kana suuaukosta (50–100 m). Vaihtoehtoisesti valvontapiste voitaisiin toteuttaa 
riittävälle etäisyydelle tunnelin suuaukoista (50–150 m) onnettomuusalttiin lähes-
tymisalueen nopeutta alentamaan. 

3.2.3  Keskinopeusvalvonta 

Keskinopeusvalvonnan teknisiä toteutustapoja selvitettiin internetkatsauksella ja 
laitetoimittajahaastatteluilla.  

Esimerkkinä on käytetty Vitronic-laitetoimittajan järjestelmää. Vitronic-laitetoimit-
tajan järjestelmässä ajoneuvojen keskinopeus lasketaan kameroiden 1 (sisäänajo) 
ja 2 (ulosajo) kuvista rekisterikilpitunnistuksen avulla. Keskinopeus perustuu tun-
nistusparien väliseen aikaan ja niiden välimatkaan.  

Eri mittauspisteiden kellot synkronoidaan GPS-signaalin avuilla (ja tarvittaessa ver-
kosta aikapalvelimelta). Välimatka mitataan asennusten yhteydessä. 

Kamera 2 ottaa ajoneuvosta kuvan takaa päin. Jos ylinopeus havaitaan, kamera 3 
ottaa kuvan kuljettajasta edestäpäin. Muuten kuvia ei oteta. Kuvat laukaistaan  
lidar-tutkan havainnosta noin 35 m etäisyydeltä ajoneuvoon.  
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Kuva 7. Automaattisen keskinopeusvalvontajärjestelmän toimintaperiaate 
(esimerkkinä Vitronic-laitetoimittajan käyttämät periaatteet). Liitteessä 1 on 
esitetty alustavia teknisiä kokoonpanokaavioita.  

Vitronic-laitteet asennetaan tien sivuun omille jalustoille tai portaaliin. Tien sivusta 
voidaan valvoa maksimissaan 4 kaistaa. Asennusalustan on oltava tukeva, jotta 
kamerakuvan tarkkuus saadaan riittäväksi myös kovalla tuulella. Tyypillisesti ka-
meralaitteistot ovat pilarityyppisiä (korkeus on alle 2 m) tai pylvästyyppisiä, jolloin 
kamerankotelo on n. 3 m:n korkeudella. Jälkimmäinen asennustapa soveltuu Suo-
meen paremmin, koska tällöin kamerakoteloon ei kohdistu aurauskuormaa. Kame-
rapylväille suositellaan tehtäväksi kaidesuojaus niiden merkittävän hankintahinnan 
vuoksi. 

Asennusten jälkeen tehdään käyttöönottokalibrointi. Käyttöönotto kestää muuta-
man tunnin. Kalibrointi tarkistetaan esimerkiksi vuoden välein. 
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Vitronic-järjestelmä erottaa useita ajoneuvoluokkia ja sovittaa havaitun ajoneuvo-
luokan osalta sovellettavat nopeusrajoitukset ajoneuvolle. Tämä ominaisuus sovel-
tuu raskaan liikenteen ylinopeuksien keskinopeusvalvontaan. Järjestelmä voidaan 
liittää liikenteenhallintajärjestelmiin tiedonsiirtorajapinnan avulla, jolloin vaihtuvien 
nopeusrajoitusmerkkien havaintohetkellä näyttämä rajoitus voidaan hakea ohjaus-
järjestelmästä ylinopeuden määrittämiseksi. Voimassa olevan nopeusrajoituksen 
hakeminen automaattisesti tunnelin ohjausjärjestelmästä vaatii Suomessa kuiten-
kin nykyisten järjestelmien kehitystöitä. Automaattinen järjestelmä toisi lisää mah-
dollisuuksia muun muassa huoltotilanteiden alemman nopeusrajoituksen valvon-
taan. 

Keskinopeusmittausjakson minimipituus riippuu siitä, kuinka tarkasti kahden mit-
tauspisteen väli saadaan mitattua ja kummankin mittauspisteen todellinen havain-
topaikka, eli auton tarkka sijainti kuvan ottamisen hetkellä, määritettyä. Vitronic-
laitteiston osalta testauksissa on päädytty siihen, että kameroiden 1 ja 2 välimatka 
on oltava vähintään 500 metriä riittävän luotettavan keskinopeuden mittaamiseksi. 
Lyhyemmillä matkoilla tunnistuspisteiden välisen etäisyyden epätarkkuudet aiheut-
tavat liikaa epävarmuutta laskettuun keskinopeuteen. Tämän lisäksi käytetään +3 
km/h varmuusvaraa ylinopeuden määrittämisessä. Lyhyiden tunnelien osalta mit-
tausjakso voidaan aloittaa ja lopettaa tarvittavalta etäisyydeltä ennen tai jälkeen 
tunnelin. Periaatepäätös siitä, voiko mittausjaksolla olla liittymiä, on pohdittava 
tarkemmin (onko merkitystä, jos kaikkia kameran ohittaneita autoja ei valvota). 

Vitronic-järjestelmässä kamera laukaistaan tutkahavainnolla. Jos nopeushavainto-
parin kameran laukaisupisteet tehdään silmukalla, saadaan mittauspisteiden väli-
sen matkan määritystä tarkemmaksi kuin tutkalaukaisulla (Nodeon 2020). Tällöin 
kuva otetaan aina silmukan antaessa signaalin, eli ylinopeutta ei varmisteta ennen 
kuvan ottamista.  

Norjassa käytössä olevissa järjestelmissä käytetään vain kahta kameraa. Kuljetta-
jasta otetaan kuva molemmilla kameroilla jo ennen rikkeen toteamista. Norjalais-
ten järjestelmässä nopeuden laskentaan tarvittava tarkka aika haetaan aikapalve-
limilta, jotka ovat viranomaisen hyväksymiä. Viranomaiset ovat myös hyväksyneet 
välimatkan mittaustavat ja viranomaiset tarkastavat laitteistot tasaisin väliajoin 
(Ragnøy 2011).  

Vitronicin järjestelmässä ylinopeushavainnot kamerakuvineen lähetään eteenpäin 
hallinnolliseen käsittelyyn. Muut kuvat poistetaan, eikä niitä siirretä missään vai-
heessa verkkoon. Paikallinen käsittely helpottaa tietoturvallisuutta. Vastaava toi-
mintatapa on käytössä Norjassa, ja sillä vältetään mahdollisia yksityisyydensuoja-
ongelmia sekä lisätään järjestelmän hyväksyttävyyttä (Ragnøy 2011).  

Poliisin alustavien näkemysten mukaan keskinopeusvalvonnassa kameroiden kes-
kinäinen yhteys on ainakin kaapelilla toteutettuna riittävän tietoturvallinen. Lopul-
liset arviot voidaan kuitenkin tehdä vasta teknisten toteutusten tarkentuessa.  Ku-
vat välitetään turvatussa TUVE-verkossa eteenpäin kuten nykyäänkin, joten sen 
suhteen eroa pistevalvontaan ei ole.  
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3.2.4  Kameran käyttö tunnelissa  

Laitetoimittajan (Vitronic) mukaan normaalin kirkkaan salamavalon käyttöä ei suo-
sitella tunneleissa Keski-Euroopassa. Vitronic käyttää muissakin tieolosuhteissa pu-
nasävyistä salamaa, joka näkyy kuljettajalle vähemmän kirkkaana kuin normaali 
salama. Sävyt saadaan aikaiseksi erityyppisin filtterikalvoin. Punasävyisellä sala-
malla otetut kuvat ovat mustavalkoisia. 

Norjassa on käytössä lähellä infrapuna-aluetta toimivia salamavaloja, jotka ovat 
lähes näkymättömiä kuljettajalle. Norjan salamaa voidaan käyttää myös sisällä tun-
neleissa. Norjassa merenalaisissa geometrialtaan sukeltavissa tunneleissa on pis-
tenopeusvalvontapisteitä kameroineen syvimmässä kohdissa tunnelin sisällä 
(Ragnoy 2013).  

Muista maista poiketen Ruotsissa käynnissä olevassa tunnelien automaattivalvon-
nan kehittämisprojektissa on kuitenkin sallittu normaalin salaman käyttö (Lundberg 
2021). 

Lähellä infrapuna-aluetta toimivan salaman lisäksi on käytössä ns. musta salama, 
jossa valo on polarisoitu siten, että se ei näy kuljettajalle yhtä paljon kuin normaali 
salama. Musta salamakaan ei ole täysin näkymätön, mutta oikean asennuskulman 
ja salaman filtterikalvon avulla siitä saadaan käytännössä näkymätön kuljettajalle. 
Nähdäkseen salaman kuljettajan on katsottava suoraan kameraan. Mustalla sala-
malla saadaan hyvälaatuisia, kuljettajan tunnistukseen riittäviä mustavalkoisia ku-
via. Lisäksi salamavalolaitteissa on käytössä punasävyisiä filttereitä, jotka vähen-
tävät häikäisyä. 

Salamavalon vaihtoehtona voi olla jatkuva infrapunavalo (spotti). Kamerat opti-
moidaan infrapuna-alueelle. Infrapunavalon suuntaus on tehtävä ja testattava 
huolellisesti, jotta kuljettajasta saadaan hyvä kuva tuulilasin takaa (Nodeon 2020). 
Jatkuvassa valossa on se etu, että (mahdollisesti havaittavaa) välähdystä ei ole.  

Mustan salaman lisäksi tunnelin sisäisillä kamera- ja muilla laiteasennuksilla ja nii-
den huollolla on korkeammat vaatimukset kuin avo-osuuden laitteilla.  

 Asennusjalustat ja telineet on tehtävä laadukkaammista ja korroosiota kes-
tävistä materiaaleista. 

 Tunnelin sisällä kameroiden likaantuminen on nopeampaa ja laitteiden put-
saus vaikeampaa kuin avo-osuudella. 

Tunneliympäristöllä on myös hyötyjä. Kuvausolosuhteet ovat vakaammat kuin ul-
kona, jossa ongelmia aiheuttaa keli ja auringon valo (Nodeon 2020). 

Valvontapisteen sijoitus tunnelin sisälle on mahdollista, mutta kamerassa ei voida 
käyttää perinteistä kirkasta salamaa. Jos sisäasennuksiin päädytään, kamera- ja 
salamaratkaisuiden toimivuus ja kuvan laatu on varmistettava maastokokeilla. 
Myös vaikutukset häiriönhavaintojärjestelmään (HHJ) edellyttävät lisäselvityksiä. 
Näkyvä salama häiritsee tunnelin mahdollista kameroihin perustuvaa häiriönha-
vaintojärjestelmää. Valonlähteen kestoaika on kuitenkin merkittävä, eikä lyhyt vä-
lähdys ole välttämättä kriittinen HHJ:n kannalta. Tarkkaa tietoa vaikutuksista ei 
vielä ole. 
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3.2.5  Juridisia ja hallinnollisia näkökulmia 

Tieliikennelaki edellyttää sanktiota varten kuljettajan tunnistamisen kuvasta. Tämä 
liittyy mm. siihen, kuinka hyvälaatuisia kuljettajakuvia on saatavissa tavallista sa-
lamavaloa vähemmän häikäisevillä salamoilla likaisessa tunneliympäristössä. Lisäk-
si ennen sanktiota on tarkistettava kuvan ja mittauksen oikea paikka ja yksityis-
kohdat. Liikennevirhemaksut tarkistaa poliisin toimistohenkilökunta. Sakkorangais-
tukset tarkistaa poliisivirkamies.  

Haltijavastuu, eli sanktion osoittaminen rekisterinumeron perusteella ajoneuvon 
haltijalle, yksinkertaistaisi automaattivalvonnan teknistä ja hallinnollista toteutta-
mista. Rekisterinumeron tunnistus on teknisesti helpompaa kuin riittävän laaduk-
kaan ja tunnistukseen riittävän kuljettajakuvan ottaminen. 

Juridisesta näkökulmasta kahden kameran keskinopeusvalvonta poikkeaa pisteval-
vonnasta siinä, että valvontajakson ensimmäinen kamera ottaa kuvan kaikista re-
kisterinumeroista ja mahdollisesti myös kuljettajista. Pistevalvonnassa kuvat ote-
taan vain todistettavasti rikkeen tehneistä eli ylinopeutta ajaneista.  

Ensimmäisen kameran kuljettajakuva siis otetaan ennen rikkeen toteamista, minkä 
jotkin osapuolet ovat nähneet ongelmalliseksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Toi-
saalta kahden kuljettajakuvan on nähty tuovan lisätodisteita siitä, että kuljettaja ei 
ole vaihtunut nopeusmittausjaksolla. Norjassa on jopa edellytetty kuljettajan tun-
nistusta sekä ensimmäisessä kuvauspisteessä että jälkimmäisessä kuvauspis-
teessä, jotta sanktioita voidaan määrätä (Ragnøy 2011). Tällä vältetään tilannetta, 
jossa kuljettaja on vaihtunut tai väitetään vaihtuneen mittauspisteiden välissä.  

Toisaalta myös keskinopeusvalvonnassa vain ylinopeushavainnot kamerakuvineen 
lähetään eteenpäin hallinnolliseen käsittelyyn. Kaikki muut kuvat poistetaan, eikä 
niitä siirretä missään vaiheessa verkkoon. Myös eteenpäin lähetetyt kuvat ja tiedot 
tuhotaan paikallisesta järjestelmästä lähetyksen jälkeen. Toimintatapa on käytössä 
Vitronicsin systeemissä sekä Norjassa yksityisyydensuojan varmistamiseksi. 

Norjan poliisi ja tietosuojatahot edellyttävät, että keskinopeusmittausjaksolla voi-
daan rangaista ainoastaan keskinopeuden ylityksestä, ei esimerkiksi jommallakum-
malla mittauspisteellä havaitusta pistemäisestä ylinopeudesta. Keskinopeusmit-
tauksesta ilmoitetaan omilla liikennemerkeillä (Ragnøy 2011). Tämä on järkevää 
myös sen suhteen, että kuljettajat tietävät ja oppivat keskinopeuskameratolpan 
kohdalla jarruttelun turhaksi. 

Alustavan arvion mukaan Suomessa keskinopeusmittauksessa on todennäköisesti 
mahdollista toimia kahden kameran perusteella, eli ottaa kuljettajakuva sekä en-
simmäisellä että jälkimmäisellä kameralla, kunhan turhat kuvat tuhotaan. Asiaa on 
arvioitu noin 10 vuoden takaisessa vt 5:n keskinopeusvalvontakokeilussa, jossa 
tietosuojaviranomaiset eivät nähneet tilanteessa ongelmia. 

Keskinopeusmittaukseen liittyy järjestelmän aikaleimojen tarkka kalibrointi sekä 
mittauspisteiden välisen etäisyyden mittaustarkkuus. Keskinopeusmittauksessa 
koko laitteisto ja toteutustapa on hyväksytettävä poliisilla. Nopeusmittauksen ja 
tarkan kuljettajan kuvanlaadun lisäksi mm. järjestelmän kameroiden kellonajan 
täsmällisyys ja ajassa pysyminen on varmistettava todistetusti. Tarkkaa prosessia 
hyväksyttämismenettelylle ei ole määritetty. 
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Itävallassa Vitronic-laitteiden tarkkuus on testattu ja hyväksytty itävaltalaisen mi-
nisteriön alaisen testilaitoksen toimesta (BEV Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen). Hyväksyntä on katsottu Itävallan lisäksi riittäväksi mm. Saksassa, 
Ranskassa ja Luxemburgissa ainakin paikallistasolla. 

Keski-Euroopassa ja Norjassa automaattivalvontaa hankitaan myös palvelusopi-
muksella, jolloin rekisterinpitäjäviranomaisen vastuulle jää tarvittaessa vain tieto-
turvallisen tietoliikenteen järjestäminen valvontakohteiden ja konesalipalveluiden 
välisille yhteyksille sekä tietojärjestelmän implementointi konesalipalveluihin ja vi-
ranomaisen omiin tieto- ja tietoliikennejärjestelmien infrastruktuuripalveluihin. 
Tämä kuitenkin johtaa riippuvuuteen tietystä palveluntarjoajasta ja rajoittaa kilpai-
luttamista ja päätösvaltaa järjestelmän ominaisuuksiin. Norjassa poliisin kokemuk-
set toimintatavasta ovat olleet huonot. Myös Suomen ja Ruotsin poliisi ovat toden-
neet oman tietojärjestelmän paremmaksi ratkaisuksi. 

Poliisi säilyttää automaattivalvonnan ylinopeushavaintoja 6 kk (liikennevirhemak-
sut vanhenevat) ja isommissa sakko- tai rikosasioissa 2–5 v. Numeerisia tilastoja 
säilytettään pidempään ja ne ovat myös esim. liikennesuunnittelijoiden saatavilla. 
Poliisin keräämiä nopeusvalvontapisteiden anonyymeja nopeus- ja määrähavain-
toja voidaan haluttaessa välittää jopa reaaliaikaisesti tienpitäjälle liikenteen seu-
rantaa varten.  
 

3.2.6  Kustannusarvioita 

Yhden keskinopeusvalvontakohteen toteutuskustannuksiksi on arvioitu noin 
400 000–600 000 euroa (laitetoimittajilta tämän työn aikana saatu suuntaa antava 
arvio ja Rantatunneliin aiemmin tehdyt alustavat kustannustasoarviot). Kustannus-
arvio vastaa jatkuvan valvonnan toteutusta molempiin ajosuuntiin. Lisäksi poliisin 
järjestelmä vaatii omaa kehitystyötä, joka ei sisälly kustannusarvioon. Mahdollisen 
keskinopeusvalvonnan kustannusjako eri osapuolille vaatii lisäselvitystä.  

Vitronic-laitetoimittajan toteutus perustuu kolmeen mittauspisteeseen ajosuuntaa 
kohden. Suomessa myös kahteen kameraan perustuva malli voi olla mahdollinen. 
Jos keskinopeusvalvonta toteutetaan kahdella pisteellä/suunta, päästään jonkin 
verran alempiin kustannuksiin.  

Pistenopeusvalvonnan osien kustannukset ovat suuruusluokkatasolla seuraavat: 

 Polisiin vastuulla oleva kameralaitteisto noin 25 000 euroa/kamera.  

 Fintraffic Tie Oy:n vastuulla oleva valvontapisteen infra sijainnista riippuen 
noin 15 000–30 000 euroa / piste (kameratolppa, induktiosilmukat, kaape-
loinnit). Tutkalla toimiva mittauspiste voi olla jonkin verran halvempi. Jos 
mittauskohteessa on valmista sähkö- ja tietoliikenneinfraa lähellä, päästään 
kustannuksissa vaihteluvälin alareunalle.  

Yksi jatkuvassa käytössä oleva mittauspiste maksaisi yhteensä noin 45 000 e, jos 
infran osuus on noin 20 000 e. Käytännössä kameroita ei kuitenkaan hankita kaik-
kiin kameratolppiin. Kameroita pyritään yleensä pitämään noin joka viidennessä 
kameravalvontapisteessä. Tämä huomioiden mittauspisteen kustannukset ovat 
noin 25 000 e, mutta pisteet eivät ole jatkuvasti aktiivikäytössä.  
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Jos vertaillaan yhden tunnelin jatkuvaa nopeusvalvontaa järjestelyllä, jossa piste-
nopeutta mitataan kummankin ajosuunnan molemmilla suuaukoilla, pistemittauk-
sen investointikustannukset (4 kpl) ovat noin 180 000 e. Tämä on alle puolet kes-
kinopeusvalvonnan kustannuksista (ilman poliisin järjestelmän kehitystyötä).  

Tunnelijaksolla automaattisen pistevalvonnan ja keskinopeusvalvonnan kustan-
nuserot pienenevät, jos pistevalvonta toteutetaan erikseen jokaisen tunnelin suu-
aukoille ja keskinopeusvalvonta yhtenä osuutena koko tunnelijakson päästä pää-
hän (liittymävälille).  

Tehokkaimmillaan kokonaisen tunnelijakson keskinopeusvalvonta olisi vt 1:llä Loh-
jan Hossantien liittymän ja Tavolantien liittymän välissä.  Liittymävälillä on Kar-
naisten tunnelin lisäksi 4 muuta tunnelia. Tällöin pistemittaus kaikkiin tunneleihin 
vaatisi yhteensä 20 kameratolppaa ja kameraa, jos valvonta halutaan jatkuvaksi ja 
molempiin päihin tunnelia. Edellä mainituilla yksikköhinnoilla kamerat tulisivat 
maksamaan 500 000 euroa ja kameratolppien asennukset kytkentöineen 400 000 
euroa. Yhteensä kattava valvonta maksaisi tällä periaatteella noin kaksi kertaa 
enemmän kuin osuuden keskinopeusvalvonta. Jos kameroita pidettäisiin noin joka 
viidennessä kameratolpassa, pistevalvonnan kokonaiskustannukset olisivat samaa 
suuruusluokkaa keskinopeusvalvonnan kanssa (noin 500 000 e).  

Esimerkki on suuntaa antava. Osuuden tehokkaan keskinopeusvalvonnan edelly-
tyksenä on myös se, että nopeusrajoitus olisi koko liittymävälillä mahdollisimman 
yhtenäinen tai mahdollisten erilaisten nopeusrajoitusalueiden keskimääräisen no-
peusvalvontarajan reaaliaikainen määritys onnistuisi automaattisesti. Muutoin val-
vontaa jouduttaisiin tekemään kulloinkin korkeimman vallitsevan nopeusrajoituk-
sen perusteella. 

3.2.7  Keskinopeus- ja pistenopeusvalvonnan vertailua 

Keskinopeusvalvonnan vaikutukset nopeuden alentumiseen on useimmissa tutki-
muksissa todettu tehokkaammaksi kuin pistenopeusvalvonnan. Keskinopeusval-
vonnan vaikutusalue on lisäksi pidempi ja se rauhoittaa liikennevirtaa paremmin.  
Norjassa keskinopeusmittauksista on saatu hyviä käyttökokemuksia sekä vaikutus-
ten että operoinnin osalta. Yhteistyössä laadittu toimintatapa ei ole myöskään ai-
heuttanut huolta yksityisyyden suojaa valvovien virastojen osalta (Ragnøy 2011).  

Keskinopeusvalvonta sopisi ratkaisuna hyvin pitkille tunnelijaksoille, joilla ei ole liit-
tymiä. Keskinopeusvalvonnassa nopeusvalvontajaksolla pitää ainakin vielä tämän 
hetkisellä teknisellä ratkaisumallilla olla sama nopeusrajoitus, joten valvontajaksot 
olisi luontevinta suunnitella yhtenäisenä ohjattaville vaihtuvien nopeusrajoitusten 
tiejaksoille. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa valvontaan vain korkeamman rajoituk-
sen mukainen nopeus. Tunnelijakson yksittäisen tunnelin huollon aikaisen alenne-
tun nopeuden valvontaan keskinopeusvalvonta ei sovellu helposti, jos muissa tun-
nelijakson tunneleissa on samaan aikaan voimassa normaali nopeusrajoitus. 

Pistenopeusvalvonnan etuna ovat yksinkertainen toteutus, alemmat kustannukset 
sekä vakiintuneet toteutus- ja hallinnointiperiaatteet. Keskellä tunnelia oleva pis-
tenopeusvalvonta tehoaisi parhaiten yksittäisiin kuljettajiin, jotka tarkoituksella 
ajavat kovia ylinopeuksia tunneleissa. Tunnelin sisään asennettavan pistenopeus-
valvonnan toteutus edellyttää lisäselvityksiä muun muassa ns. mustan salaman 
käytöstä ja valvontapisteen huollosta. 
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Jos moottoritietunneleissa päätetään jatkossa lähteä toteuttamaan automaattista 
nopeusvalvontaa, piste- ja keskinopeusvalvonnan väliseen valintaan liittyvät myös 
kustannukset ja toteutuksen mahdollinen pitkä aikataulu. Keskinopeusvalvonnan 
toteutus kestää kauemmin laitteiston hyväksyttämisen ja hankinnan, poliisin tieto-
järjestelmien kehitystyön sekä toimintatapojen kehittämisen vuoksi. Varsinkin vt 
1:llä nopeusvalvonnan käyttöönottoon on ollut paineita, ja tunnelin ulkopuolelle 
sijoitettavan pistenopeusvalvonnan aikataulu on tästä näkökulmasta parempi.  

Keskinopeus- ja pistevalvonnan toteutus samalle jaksolle ei välttämättä ole kuljet-
tajahyväksynnän kannalta hyvä ratkaisu. Tämä poistaisi myös keskinopeusvalvon-
nan edun, jossa kameratolpan kohdalla jarruttaminen lievenee. 

3.3  Muita nopeudenhallintakeinoja 

3.3.1  Keinovalikoima ja vaikutusmekanismeja  

Tieympäristö vaikuttaa kuljettajien kokemaan ajonopeuteen. Tunnelien poikkileik-
kaus ja mitoitus on turvallisuussyistä avara, mikä ei yleensä tue ympäröivää avo-
osuutta alhaisemman nopeusrajoituksen noudattamista. Periaatteessa fyysiset kei-
not, kuten tunnelin leveyden, korkeuden, geometrian tai piennar- ja kaistalevey-
den muutokset olisivat tehokkaita nopeuden rajoittamiskeinoja, mutta käytän-
nössä mittakaavan pienentäminen on itsessään turvallisuus- ja toimintavarmuus-
riski.  

Maantieympäristössä korkeammilla nopeusrajoituksilla myös kaupunkiliikenteen 
erilaiset fyysiset kaistakavennus- ja töyssyratkaisut ovat käytännössä poissuljettuja 
vaihtoehtoja.  Maantieolosuhteisiin sopivia, muita kuin nopeusvalvontaan liittyviä 
nopeudenhallintakeinoja ovat ensisijaisesti erilaiset optiseen ohjaukseen ja visuaa-
liseen nopeuden kokemiseen liittyvät toimenpiteet.  

Keinot vaikuttavat varsinkin tahattomasti ylinopeutta ajaviin. Tahallaan ajettuihin 
hyvin suuriin ylinopeuksiin visuaalisin keinoin on vaikeampi vaikuttaa. Toisaalta on 
myös kuljettajia, jotka ajavat tunneleissa tavallistakin varovaisemmin. Tällaisiin 
kuljettajiin nopeuden tuntua korostavat keinot vaikuttavat todennäköisesti siten, 
että he laskevat nopeuttaan entisestään, mikä lisää ajoneuvojen nopeuseroja.  

Varsinkin kaupunkiliikennetunneleissa on usein alhainen nopeusrajoitus suhteessa 
fyysiseen mitoitukseen, jolloin vahingossa ajettuja ylinopeuksia on todennäköisesti 
enemmän kuin korkeamman nopeusrajoituksen moottoritietunneleissa. Tästä nä-
kökulmasta visuaaliset keinot toimivat todennäköisesti parhaiten kaupunkitunne-
leissa. 

Kuljettajan kokemaan nopeustasoon voidaan vaikuttaa nopeuden ja tilan tuntua 
korostavilla seinä-, kaista- ja piennarmerkinnöillä. Visuaalisia nopeudenhallinnan 
keinoja ovat myös nopeusrajoitusmerkkien toistot sekä nopeusnäytöt, jotka muis-
tuttavat näytön ohittavaa kuljettajaa valitsevasta rajoituksesta ja kuljettajan sen 
hetkisestä ajonopeudesta. Nopeusrajoitusmerkkien toisto ei tunnelien tapauksessa 
yleensä ole olennainen toimenpide, koska valtaosa tunneleista on varustettu vaih-
tuvilla nopeusrajoitusmerkeillä, joilla nopeusrajoitus muutetaan alemmaksi lähellä 
tunnelin sisään ajoa. 
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3.3.2  Tunnelien seinärakenteiden kuviot ja valaistus 

Kuljettajan valitsemaan ajonopeuteen tunnelissa voidaan vaikuttaa erilaisen visu-
aalisen informaation, kuten tunnelin seinien viivakuvioinnin, avulla. Simulaatto-
riajotestien perusteella nopeuden alenema on noin 2 km/h, kun viivoitus muodos-
tuu pystysuorista viivoista, joiden väli lyhenee ja leveys kapenee ajosuunnassa 
(Manser & Hancock 2007). 

 

Kuva 8. Tunnelin seinäkuvioinnilla voidaan vaikuttaa ajonopeuteen. Viivojen 
lyhenevä väli ja leveys alentavat nopeutta, kuvio toinen ylhäältä (Manser & 
Hancock 2007). 

Wan, Du & Yan (2016) ovat myös tutkineet simulaattoriympäristössä tunnelin sei-
niin maalattujen kuvioiden vaikutusta kuljettajien kokemaan ajonopeuteen tunne-
lin keskivaiheilla. Tutkimuksessa tunnelin seinien punavalkoisten maalimerkintöjen 
on todettu saavan kuljettajat yliarvioimaan oman ajonopeutensa (eli ajamaan 
alempaa ajonopeutta). Punavalkoinen kuvio toimii paremmin kuin esimerkiksi 
kelta- tai sinivalkoiset merkinnät.  

Merkitystä on myös merkintöjen frekvenssillä. Tiheästi muuttuvat kapeammat ku-
viot korostavat kuljettajien kokemaa ajonopeutta, mutta toisaalta liian tiheät kuviot 
alkavat vaikuttaa kuljettajien havaintokykyyn häiritsevästi. Tutkimuksessa merkin-
töjen arvioitiin vähentävän kuljettajan tahatonta ylinopeutta tunnelissa, mutta tar-
kempia numeerisia arvoja ei esitetty. (Wan ym. 2016).  
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Kuva 9. Tunnelin seinien merkinnöillä voidaan vaikuttaa koettuun ajonopeuteen. 
Punavalkoiset merkinnät korostavat nopeuden tuntua. (Wan ym. 2016). 

Suomessa ajoradan ulkopuolella olevista esteistä varoitetaan mustakeltaisilla kuvi-
oilla, joten mahdollisen seinäkuvion ensisijainen väri olisi mustakeltainen. Toisaalta 
seinämaalaukset voidaan tulkita myös liikenteen ohjauksen ulkopuolisiksi tekijöiksi, 
jolloin asetukset ja ohjeet eivät välttämättä rajoita niitä. Piennarmerkinnät (ajora-
dan reunaviiva) kuuluvat lakien ja ohjeiden piiriin, joten niiden suhteen olisi haet-
tava poikkeuslupia Traficomilta esim. poikkeavien värien ja viivoitusten osalta.  

Ruotsalaisessa, simulaattorilla suoritetussa tutkimuksessa tutkittiin nauhamaisen 
kattovalaistuksen vaikutusta ajokokemukseen verrattuna tilanteeseen, jossa yli-
määräistä visuaalista informaatiota ei ollut. Simulaattorin koeympäristö vastasi 
Tukholman ohikulkutunnelin suunnitelmia, joihin oli lisätty erilaiset nauhamaiset 
valaistukset. Tutkimuksen perusteella kuljettajien ajotapa ei kuitenkaan juuri 
muuttunut eri tilanteissa, mutta kuljettajien subjektiivisen kokemuksen mukaan 
kuviointi auttoi säilyttämään valppauden ajettaessa. (Patten & Mårdh 2016).  

Katossa olevat ajosuunnan näyttävät valolinjat voivat auttaa kuljettajia hahmotta-
maan tunnelin geometriaa ja ne voivat sitä kautta parantaa turvallisuutta varsinkin 
sisääntuloaukon jälkeisellä riskialttiilla osuudella. Myös tunnelien sisällä ohjaavat 
elementit voivat olla hyödyllisiä, jos tunnelissa on liittymiä tai geometria on muuten 
tavallista tiukempi.  

Lisäksi normaalivalaistuksen rytmitys voisi periaatteessa auttaa myös tuottamaan 
nopeutta korostavaa vaikutusta. Koska valaistus itsessään on olennainen turvalli-
suustekijä, sen käyttö tai säätäminen nopeuden hallinnan ehdoilla voisi kuitenkin 
johtaa kokonaisturvallisuuden kannalta huonompaan lopputulokseen.   
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3.3.3  Leveät keskiviivamerkinnät 

Kapeammat ajokaistat ja ajorata alentavat ajonopeuksia, jos kuljettaja kokee tilan 
riittävän ahtaaksi. Kaistojen kaventaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi leveällä 
keskiviivalla, jolloin todellinen väistö- tai muu tila ei kapene.  

Kaksisuuntaisella yksiajorataisella tiellä tien visuaalisen kaventamisen on todettu 
olevan lähes yhtä tehokas tapa alentaa ajonopeuksia kuin tien poikkileikkauksen 
todellinen kaventaminen. Toisaalta kaistan kaventumisefektin eli keskiviivamerkin-
nän leveyden on oltava riittävän suuri. Paras teho saadaan vasta lisäämällä mer-
kinnän keskelle jyrsintä (Gruzdaitis ym. 2008).  

Nopeuden alentamisen lisäksi leveä keskiviiva siirtää vierekkäisten ajokaistojen 
ajoneuvoja kauemmas toisistaan. Varsinkin kaksisuuntaisessa liikenteessä tämä li-
sää turvallisuutta, kun kohtaamisonnettomuuksien riski vähenee.  Ajoneuvojen 
suuremmalla etäisyydellä voi olla turvallisuutta lisäävä vaikutus myös saman suun-
taisten kaistojen osalta, kun kuljettajalle jää enemmän aikaa havaita esimerkiksi 
epähuomiossa rinnakkaiselle kaistalle ajautuminen. Tunneleissa kuljettajilla on to-
dettu taipumus ajaa mahdollisimman kaukana tunnelin seinistä (eli kaksikaistai-
sella ajoradalla lähellä toisiaan), vaikka leveät pientareet mahdollistaisivat turvalli-
sen ajamisen keskellä kaistaa lähempänä seinää.  

Kansainvälisten avo-osuuksia koskevien selvitysten perusteella leveillä keskiviiva-
merkinnöillä on saavutettu 1–3 km/h keskinopeuden alenema. Selvityksissä keski-
viivan merkintä on ollut noin 1 m leveä ja jyrsitty (Gruzdaitis ym. 2008). Leveitä 
keskiviivamerkintöjä on kokeiltu myös Suomessa yksiajorataisilla, kaksisuuntaisilla 
valtateillä. Kokeilussa havaittiin noin 0,7–3,4 km/h keskinopeuden alenema. Toi-
saalta Suomen kokeilussa ei havaittu merkittävää eroa ajoneuvojen sijainnissa 
kaistalla. Päiväliikenteessä alenema oli pienimmillään (Lahtinen 2016).  

Leveän keskiviivan selvitykset ovat koskeneet kaksisuuntaisia maanteitä, joten vai-
kutusarviot eivät täysin sovellu yksisuuntaisiin tunneleihin. Hyvin valaistussa yksi-
suuntaisessa ja kaksikaistaisessa tunnelissa leveän ajokaistaviivan nopeusvaikutus 
on todennäköisemmin asteikon alemmassa (-1…-2 km/h) kuin ylemmässä päässä. 

 

Kuva 10. Leveän keskiviivan kokeilu vt 8:lla, keskialue (noin 0,7 m) jyrsitty ja 
merkinnän leveys noin 1 m. 
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Kaistakokeiluista tehdyssä selvityksessä on esitetty seuraavat suositukset leveiden 
keskikaistaviivojen käytöstä (Lahtinen 2016):  

 Osuus vähintään 10 km pitkä 

 1 m:n levyinen keskialue 

 Vähintään 150 mm:n levyiset merkintäleveydet 

 Päällysteen leveys vähintään 10 m 

 Pientareen leveys vähintään 1 m 

 KVL >1 500 ajon/vrk 

 Nopeusrajoitus yli 70 km/h 

Vuonna 2020 voimaan tulleen maantielain mukaan leveän, eri ajosuuntia erottavan 
keskiviivan käyttö on nykyään sallittu. Samansuuntaisten kaistojen välissä ajokais-
taviivana käytettynä leveä tai muuten poikkeava tiemerkintä edellyttää kuitenkin 
poikkeuslupaa Traficomilta.  

3.3.4  Poikittaiset tiemerkinnät  

Poikittaisilla tiemerkinnöillä pyritään luomaan vaikutelma todellista suuremmasta 
nopeudesta. Vaikutusmekanismi on samankaltainen kuin tunnelin seinien kuvioin-
nilla. Lisäksi merkinnät luovat mielikuvan kaistan kapeudesta. Poikittaisilla tiemer-
kinnöillä on arvioitu voitavan vaikuttaa etenkin liian suuresta nopeudesta johtuviin 
onnettomuuksiin pistemäisissä kohteissa. Poikittaisten tiemerkintöjen on todettu 
alentavan nopeuksia 1–16 km/h. Suurimmat vaikutukset saavutetaan koko kaistan 
ylittävillä merkinnöillä ja pienemmät reuna- ja keskiviivan viereen tehtävillä lyhyillä 
merkinnöillä (Gruzdaitis ym. 2008). 

 

Kuva 11. Ajokaistan reunan poikittaiset merkinnät (Gruzdaitis ym. 2008). 

Koko kaistan ylittävien poikittaisten tiemerkintöjen soveltamiskohteena on mainittu 
muun muassa saapuminen taajamaan tai väistämisvelvolliseen risteykseen kor-
kean nopeusrajoituksen alueelta. Ajokaistan reunojen merkintöjen on todettu so-
veltuvan paremmin maanteille pääsuunnan nopeuksien hillintään (Gruzdaitis ym. 
2008). 
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3.3.5  Nopeusnäytöt 

Nopeusnäyttöjä on käytetty nopeuden alentamiskeinoina enimmäkseen kaupun-
kiympäristössä liikenneturvallisuuden kannalta vaativissa kohteissa, kuten esimer-
kiksi koulujen kohdalla ja vilkkailla suojateillä.  

Espoossa ja Tampereella kaupunkiympäristössä (40 km/h) nopeustaulut alensivat 
nopeuksia 3,1–4,0 km/h ja 10 km/h ylinopeutta ajaneiden osuus aleni 17–19 %-
yksikköä (Malin ym. 2018). 

Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käyttänyt siirrettäviä nopeus-
näyttöjä 30–60 km/h nopeusrajoitusalueilla. 96 %:ssa kohteista näyttö vaikutti 
ajonopeuksiin laskevasti. Keskimäärin nopeusnäyttö laski ajonopeuksia noin 
3 km/h. Enimmillään se alensi ajoneuvojen keskinopeutta 10 km/h (Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus 2017). 

Nopeusnäyttöjen vaikutuksista korkeamman nopeusrajoituksen maantieolosuh-
teissa ei löytynyt tuoreita tutkimustuloksia. Jos nopeusnäyttö alentaisi keskimää-
räistä nopeutta 80–100 km/h alueella yhtä paljon kuin kaupunkiympäristössä 
(esim. 3 km/h), vaikutus olisi samaa suuruusluokkaa kuin automaattisella nopeus-
valvonnalla. Tästä ei ole kuitenkaan selvää tutkimustulosta. Nopeusnäyttö ei myös-
kään vaikuta tahallisesti ylinopeutta ajavien nopeuteen ainakaan yhtä tehokkaasti 
kuin nopeusvalvonnan sanktiopelote. 

3.4  Yhteenveto  

Tutkimusten mukaan automaattinen nopeusvalvonta laskee liikennevirran keski-
nopeutta. Varsinkin suurimpien ylinopeuksien määrä vähenee. Tehokkaimmillaan 
automaattivalvonta on tilanteissa, joissa nopeustaso ja suurien ylinopeuksien 
osuus ovat korkeita ennen valvontaa. 

Suomessa pistemäinen automaattivalvonta on laskenut taajamien ulkopuolisten 
maanteiden keskinopeuksia noin 2–3 km/h. Yli 10 km/h ylinopeudet ovat vähenty-
neet noin 40–50 %. Myös ruuhkaisessa ja alemman nopeusrajoituksen liikenneym-
päristössä Kehä I:llä keskinopeus alentui 2–3,5 km/h pistenopeusvalvonnan seu-
rauksena. Yli 10 km/h ylinopeudet ovat laskeneet Kehällä 80–100 % Mestarintun-
nelia lukuun ottamatta.  

Norjassa keskinopeusvalvonta on laskenut ajonopeuksia 3–9 km/h (3–12 %) ja 
poistanut suuret ylinopeudet lähes kokonaan. Keskinopeusvalvonnan vaikutukset 
on todettu useimmissa tutkimuksissa pistemäistä valvontaa suuremmiksi ja vaiku-
tusalue laajemmaksi. Suomessa vt 5:n keskinopeusvalvontakokeilussa vaikutus oli 
kuitenkin saman suuruinen kuin pistenopeusvalvonnalla.  

Eri tutkimuksissa automaattisen nopeusvalvonnan on arvioitu vähentävän henkilö-
vahinko-onnettomuuksia 15–40 % ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia 30–
40 %. 

Automaattisen nopeusvalvonnan hyväksyttävyys on olennainen näkökulma. Kame-
ravalvontaa on tähän mennessä sijoitettu kohteisiin, joissa onnettomuuksia on sat-
tunut paljon. Moottoritieympäristö ja tunnelit ovat onnettomuustilastojen perus-
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teella olleet turvallisia. Tunnelionnettomuuksissa on kuitenkin suurempi riski vaka-
viin jatkoseurauksiin ja tunnelien nopeusvalvonta on muilla tavoilla vaikeaa, mikä 
puoltaisi automaattisen valvonnan käyttöönottoa jo ennaltaehkäisevästi.  

Tunnelin sisällä pistenopeusvalvonnan suotuisin sijainti olisi alustavasti arvioiden 
riittävän kaukana suuaukosta (vähintään 50–100 m). Kansainvälisten kokemusten 
perusteella salama saadaan lähes näkymättömäksi käyttämällä filtterikalvoja ja inf-
rapuna-alueen valoa. Kuvat ovat mustavalkoisia, mutta tunnistuksen kannalta riit-
tävän hyvälaatuisia. Nopeusvalvonnan käyttöönotto tunnelin sisällä Suomessa vaa-
tii kuitenkin lisäselvityksiä kameran salamavalon käytöstä. Lisäksi on selvitettävä 
mahdolliset haittavaikutukset häiriönhavaintojärjestelmälle ennen mahdollista 
käyttöä sellaisissa tunneleissa, joihin järjestelmä on toteutettu.  

Käytännössä automaattinen pistevalvonta on helpompi ja aikataulultaan nopeampi 
toteuttaa tunnelin ulkopuolella noin 50–150 m tunnelin suuaukosta (tai -aukoista), 
koska tunnelin sisällä olevan pisteen kameralaitteistoja ei ole vielä kokeiltu Suo-
messa. Varsinkin tunnelin sisääntulon suuaukolla valvontapiste vaikuttaisi myös 
onnettomuusaltteimpaan tunnelin lähestymisalueeseen.  

Keskinopeusvalvonta sopisi valvontaperiaatteena pistenopeutta paremmin varsin-
kin pitkille usean tunnelin tunnelijaksoille, joilla ei ole liittymiä. Mittausteknisesti 
valvontajakson pitäisi olla vähintään 500 metriä. Keskinopeusvalvonnassa koko no-
peusvalvontajaksolla olisi käytännössä hyvä olla sama nopeusrajoitus, joten val-
vontajaksot olisi luontevinta suunnitella yhtenäisenä ohjattaville vaihtuvien no-
peusrajoitusten tiejaksoille.   

Keskinopeusvalvonta on selvästi kalliimpi kuin pistenopeusvalvonta yksittäisen tun-
nelin kohdalla. Usean tunnelin valvontajaksolla hintaero tasoittuu (toteuttamista-
vasta ja -laajuudesta riippuen). Keskinopeusvalvonnan käyttöönotto edellyttäisi 
myös muita toimenpiteitä, kuten laitteiden ja laitekokoonpanon hyväksyttämistä 
sekä poliisin järjestelmän kehittämistä. Pistenopeusvalvonnan etuna ovat yksinker-
tainen toteutus, selvästi alemmat kustannukset sekä vakiintuneet toteutus- ja hal-
linnointiperiaatteet. 

Leveitä keskiviivamerkintöjä on kokeiltu Suomessa kaksisuuntaisilla maanteillä. Nii-
den on todettu alentavan ajonopeuksia parhaimmillaan lähes yhtä paljon kuin au-
tomaattinen nopeusvalvonta. Vaikka tutkimukset on tehty kaksisuuntaisilla ja kak-
sikaistaisilla maanteillä, vaikutusten voidaan olettaa olevan samansuuntaisia, jos-
kin todennäköisesti vähäisempiä, myös yksisuuntaisessa useampikaistaisessa tun-
neliputkessa.  

Kaistamerkintöjä on suositeltu pitkille maantieosuuksille ja korkean nopeusrajoi-
tuksen jaksoille. Korkean nopeustason moottoritietunneleissa ei kuitenkaan välttä-
mättä ole suositeltavaa poiketa muuten yhtenäisestä moottoritien liikenteen oh-
jauksen ympäristöstä. Sen sijaan vaihtelevammassa kaupunkiliikenneympäristössä 
leveää ajokaistaviivaa voitaisiin kokeilla 2+2-kaistaisessa kaupunkiliikennetunne-
lissa.  

Leveä ajokaistaviiva tulisi aloittaa ennen lähestymisaluetta 50–100 metriä ennen 
tunnelin suuaukkoa. Ajokaistaviivamerkintä jatkuisi tunnelin läpi ja noin 50–100 
metriä tunnelin jälkeen. Samansuuntaisten kaistojen väliin ei suositella jyrsintää. 
Kokeilu vaatii poikkeusluvan Traficomilta. 
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Tunnelin seinärakenteiden kuviointi on ajosimulaattoritesteissä alentanut ajono-
peuksia. Pitkissä tunneleissa voi olla vaikea toteuttaa tehokkaaksi osoittautunutta 
pystyviivakuviointia, joka tihenee ja tiivistyy koko tunnelin matkalta. Viivoitusta 
voisi kuitenkin kokeilla esimerkiksi tunnelin loppupäässä ennen ulosajoa. Mahdol-
linen kokeilu vaatii tarkempia selvityksiä ja suunnittelua. Lisäksi seinien kuviointiin 
liittyvät visuaalisen ohjauksen näkökulmat kannattaa ottaa huomioon, jos tunneliin 
on muutenkin tulossa normaalista poikkeavaa maalausta tai valaistusta. 

Ajokaistan reunojen poikittaiset merkinnät voisivat sopia tilanteeseen, jossa saa-
vutaan korkean nopeusrajoituksen alueelta taajama-alueelle. Maantietunnelien nä-
kökulmasta vastaavan tyyppinen tilanne löytyy esimerkiksi Rovaniemen Revontuli-
tunnelin pohjoisen tulosuunnalta. Normaalissa pitkän linjaosuuden moottoritietun-
nelissa poikittaisia tiemerkintöjä ei suositella. 

Nopeusnäyttöjen tehosta korkeamman nopeuden maantieympäristössä ei löytynyt 
tuoreita arvioita. Näytöt kuitenkin vaikuttavat todennäköisesti ainakin tahattomiin 
ylinopeuksiin, joten niidenkin kokeilua voi harkita tunneliympäristössä. Alustavasti 
arvioiden näytöt sopisivat parhaiten mitoiltaan avariin ja nopeusrajoitukseltaan  
alhaisiin kaupunkitunneleihin, joissa vahingossa ajettavat ylinopeudet ovat toden-
näköisesti yleisimmillään. Näyttö olisi hyvä sijoittaa ennen tunnelin lähestymisalu-
etta. 
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4 Nopeusmittaukset ja -analyysit 
tunneleissa 

4.1  Tutkimuskohteet ja menetelmät 

4.1.1  Tutkimuskohteet 

Tunnelien nopeustutkimusten maastomittauskohteet valittiin työn ohjausryhmäs-
sä. Tutkittavaksi päätettiin valita kolme tunnelia. Tutkimuskohteiden valinta tehtiin 
seuraavin pääperiaattein:  

 Kohteiksi valittiin maantie- ja kaupunkiliikennetunneleita mahdollisimman 
hyvin edustavia kohteita, jotta mittaustuloksia voidaan soveltaa myös mui-
hin tunneleihin. 

 Mittauskohteissa pyrittiin siihen, että vallitsevaan nopeustasoon vaikuttaa 
mahdollisimman vähän ylimääräisiä tekijöitä tutkittavan tunnelityypin ja lii-
kenneympäristön lisäksi, jotta nopeustason voidaan ajatella muodostuvan 
nimenomaan tunneliympäristölle tyypilliseksi. 

 Mittauspisteet ja tekniikka valittiin neutraalisti: tunneleissa ei mitattu mak-
siminopeuksia esimerkiksi sukeltavan tunnelin syvimmässä pisteessä. 

Näiden periaatteiden perusteella mittauskohteiksi päädyttiin valitsemaan vt 12 
Rantatunneli (kaupunkiympäristö) sekä vt 1 Karnaisten tunneli ja vt 7 Markkina-
mäen tunneli (moottoritieympäristö). 

Nopeusmittaukset suoritti Nodeon Oy. Tarkemmat kuvaukset mittauslaitteiden tek-
niikasta ja asennuksista on esitetty liitteessä 2. 

Tampereella sijaitseva Rantatunneli on noin 2,3 km pitkä. Tunneli johtaa vt 12 
liikenteen Santalahdesta Naistenlahteen Tampereen keskustan katuverkon ohi. 
Tunnelin molemmissa päissä on eritasoliittymät, länsipäässä Santalahden ja itä-
päässä Naistenlahden liittymä. Tunnelin nopeusrajoitus on 60 km/h.  Tunnelin pys-
tygeometria on sukeltava. 

Rantatunnelin keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 40 400 
ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus noin 2 % (Väyläviraston LAM-kirja 2020, vt 12 
Onkiniemen LAM-piste). Onnettomuusrekisterin mukaan Rantatunnelissa on ta-
pahtunut 15 liikenneonnettomuutta aikavälillä 15.11.2016–31.12.2020. 

Tampereen Rantatunneli valittiin tutkimuskohteeksi, koska se sijaitsee selvästi 
kaupunkiympäristössä ja liikenteen aika- ja ajoneuvojakauma on kaupunkialueelle 
tyypillistä. Lisäksi tunnelin pituus vähentää tunnelin päiden liittymis- ja erkanemis-
toimintojen vaikutusta nopeusmittaustuloksiin. Mittaustavaksi valittiin keskino-
peusmittaus koko tunnelin matkalta, jolloin sukeltavan tunnelin ala- ja ylämäen 
vaikutukset tasapainottuvat.  
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Karnaisten tunneli sijaitsee Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä (vt 1) Lohjan 
länsipuolella. Tunneli on noin 2,2 km pitkä. Tunneli on osa pidempää viiden tun-
nelin tunnelijaksoa. Tunnelin nopeusrajoitus on 100 km/h. Tunneli on vaaka- ja 
pystygeometrialtaan hyvä ja moottoritiestandardit täyttävä. 

Karnaisten tunnelin keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 
16 600 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus noin 13 %. Onnettomuuksia on mer-
kitty tierekisteriin viimeisen viiden vuoden aikana 4 kappaletta. 

Karnaisten tunneli edustaa geometrialtaan ja sijainniltaan (ei liittymiä välittömässä 
läheisyydessä) hyvin moottoritietunnelia. Tunneli on pitkä, joten tunneliympäristön 
vaikutukset tulevat esiin. Karnaisten tunnelissa on myös ollut ongelmia ylinopeuk-
sien vuoksi. Nopeusmittaukset tehtiin tutkalla pistemittauksina tunnelin keskivai-
heilta. 

Markkinamäen tunneli sijaitsee Helsinki–Vaalimaa-moottoritiellä (vt 7) Loviisan ja 
Kotkan välissä. Tunneli on noin 0,5 km pitkä. Tunnelin nopeusrajoitus on 100 km/h. 
Tunnelin länsipuolella noin 500 metrin etäisyydellä on tien 170 liittymis- ja erka-
nemisrampit. Tunneli on vaaka- ja pystygeometrialtaan hyvä ja moottoritiestan-
dardit täyttävä. 

Markkinamäen tunnelin keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2019 oli noin 
8 500 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus noin 11 %. Onnettomuuksia ei ole mer-
kitty tierekisteriin viimeisen viiden vuoden aikana. 

Markkinamäen tunnelin valintaperusteet ja mittausmenetelmät vastaavat Karnais-
ten tunnelia.  

Maastomittausten lisäksi kartoitettiin tunneleita, joissa on valmiiksi käyttökelpoisia 
LAM- tai muita nopeusmittauslaitteistoja tunnelin sisällä. Tunnelin sisällä suoraan 
sovellettavissa olevia LAM-pisteitä löytyy vain Kehä II:n Hiidenkallion tunnelista. 
Hiidenkallion tunneli on noin 0,5 km pitkä ja tunnelissa on 60 km/h nopeusrajoitus. 
Tunnelin etelään menevällä suunnalla on erkaneva ramppi Kauniaisiin. Tunnelin 
pohjoispäässä on valo-ohjattu risteys noin 500 metrin etäisyydellä. Tunneli on 1-
putkinen ja 2+1-kaistainen Kauniaisten rampin eteläpuolella ja 2+2-kaistainen 
rampin pohjoispuolella. Luonteeltaan tunneli on maantie- ja kaupunkitunnelin vä-
limaastossa. Tunneli ei suoraan liity keskustatyyppiseen katuverkkoon, mutta pää-
osa liikenteestä on paikallista lyhytmatkaista liikennettä. Tunnelin keskivuorokau-
siliikenne on noin 13 800 ajon/vrk. 

Rovaniemellä Revontulitunnelissa on LAM-piste tunnelin välittömässä läheisyydes-
sä. Revontulitunneli on noin 0,2 km pitkä ja tunnelissa on 60 km/h nopeusrajoitus. 
Myös Revontulitunneli on luonteeltaan maantie- ja kaupunkitunnelin välimaas-
tossa. Tunneli palvelee vt 4 liikennettä Rovaniemen läpi, mutta se on samalla olen-
nainen osa Rovaniemen keskustan liikenneverkkoa. Tunnelin pohjois- ja etelä-
päässä on eritasoliittymät Rovaniemen keskustan katuverkkoon. Pohjoispuolella 
rampit sijaitsevat heti tunnelin suuaukolla. Tunnelin keskivuorokausiliikenne on 
noin 20 200 ajon/vrk. 



Väyläviraston julkaisuja 30/2021 45 
 

 

4.1.2  Nopeusmittaustekniikoiden arviointia 

Keskinopeusmittaukset perustuvat kahteen kameraan, jotka tunnistavat saman au-
ton rekisterikilven avulla. Rekisterikilpitunnistukseen käytetään kuvantunnistus- 
menetelmää. Havaintojen luotettavuus riippuu siitä, että pisteessä A ja B mittaa-
vien laitteiden (kameroiden) kellonaika on synkronoitu ja mittauspisteiden väli on 
mitattu tarkasti. Näiden ehtojen täyttyessä jokainen saatu havainto on käytän-
nössä luotettava, koska molempien pisteiden yhtäaikainen ja samanlainen rekiste-
rikilpitunnistusvirhe on epätodennäköinen. Virhettä aiheutuu kuitenkin jonkin ver-
ran siitä, missä kohtaa tutkaan perustuva kameran laukaisu todella tapahtuu (mit-
tauspisteiden etäisyydessä voi olla muutamien metrien ero tästä johtuen). Virheen 
vaikutus nopeusmittaustulokseen on pieni pitkillä välimatkoilla, kuten esimerkiksi 
Rantatunnelissa (mittausjakso yli 2 km, kameran laukaisupaikan erot alle 0–50 m). 

Keskinopeusmittauksen suurin virhelähde on yhden tai useamman pisteen heikko 
rekisterikilven tunnistusvarmuus. Tämä voi johtaa pieneen otokseen eli tunnistet-
tuja pareja saadaan vähän. Keskimääräisten tunnuslukujen ja nopeusjakauman 
osalta tämä ei ole vielä merkittävää, jos havaintoja puuttuu tasaisesti koko liiken-
teestä. Jakaumaa muuttava virhe voi syntyä siitä, jos tunnistus on systemaattisesti 
huonompi tietyissä liikenne- tai ympäristöolosuhteissa (esim. ruuhka-ajan mata-
lamman nopeuden havaintoja saadaan suhteellisesti liian vähän).  

Tutkamittauksissa ongelmana voivat varsinkin tunneliympäristössä olla haamuha-
vainnot, jotka syntyvät esimerkiksi tunnelin seinistä, isommista ajoneuvoista tai 
rekkojen kuorman suojapressuista saaduista heijastuksista. Laitetoimittajan mu-
kaan huoltoautojen keltavilkut eivät vaikuta tutkamittaukseen. Heijastusvirheitä 
voidaan välttää asennuksen yhteydessä huolellisella tutkan kalibroinnilla. Täydelli-
nen kalibrointi vaatii usein pidempää säätöjaksoa.  

Maastomittauksissa käytetyissä laitteissa tutkaan on konfiguroitu virtuaalinen sil-
mukka. Tutka määrittää nopeuden tältä virtuaalisilmukalta. Virtuaalisilmukat ovat 
vierekkäisillä kaistoilla samalla kohdalla.  

Tunneliolosuhteissa ilmeneviä ns. haamuautoja suodatetaan havaintodatasta pois 
havaintoaikojen perusteella. Suodattamalla datasta aikaleimoiltaan epäluonnolli-
sen lähellä toisiaan (millisekuntitasolla) ajavat autot saadaan heijastuksia eli haa-
muhavaintoja karsittua pois. Tämä on myös käytetyn laitteen laitevalmistajan suo-
sittelema tapa suodatukseen. Suodatuksen aikakriteeri on säädettävissä. 

Menetelmä voi kaksikaistaisella ajoradalla johtaa siihen, että täsmälleen rinnakkain 
ajavista autoista toinen oikea havainto poistuu. Mitä kireämmäksi suodatus asete-
taan, sen useammin myös oikeita havaintoja voidaan menettää. Toisaalta tämä on 
suhteessa harvinaista liikenteen kokonaismäärään nähden, ja usean päivän mit-
tauksissa ilmiö ei näy keskimääräisissä tunnusluvuissa (pois lukien mahdolliset erit-
täin vilkkaat mittauskohteet, joissa kaikki kaistat ovat täynnä ruuhka-aikaan). 

Markkinamäen tunnelin tutkamittauksen aikana otettiin tunnelin liikennekameralla 
talteen muutamia satunnaisesti valittuja tutkan havaitsemia suuria ylinopeustilan-
teita. Videokuvasta varmistettiin 6 tutkan havaitsemaa yli 150 km/h nopeutta.  
Videokuvasta nopeus arvioitiin videon aikaleiman ja tunnelirakenteiden tunnetun 
välimatkan avulla. Kaikki tarkistukseen valitut suuret ylinopeudet pystyttiin varmis-
tamaan videokuvasta. Otos on pieni, mutta osoittaa kuitenkin korkeiden tutka- 
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havaintojen olevan todellisia ja oikeantasoisia eikä esimerkiksi pelkästään haamu-
havaintoja.  

Tutka- ja keskinopeusmittauksia on verrattu lähimpään mahdolliseen LAM-pistee-
seen. LAM-pisteen nopeushavainto perustuu kahden peräkkäisen kaistakohtaisen 
induktiosilmukan väliseen ilmaisuaikaan. 

LAM-pisteiden luotettavuutta on tutkittu vuonna 2017 diplomityössä (Pihlajavaara 
2017). Tutkittaessa LAM-pisteen itsensä virheeksi merkitsemiä havaintoja (faulty) 
havaittiin, että noin puolet virheiksi merkityistä havainnoista oli lopulta oikeita. Li-
säksi todettiin, että LAM-pisteillä on suuria eroja. Toiset laskevat liikenteen tarkasti 
ja toisilta pisteiltä puuttuu havaintoja. Maastolaskentoihin verrattuna LAM-pistei-
den antamat liikennemäärätulokset olivat noin 0,1–7 % todellista pienempiä. Pää-
osin tarkastellut pisteet pääsivät lähelle todellista liikennemäärää (Pihlajavaara 
2017). Merkittävä tekijä yksittäisten LAM-pisteen toimintavarmuudessa on kysei-
sen pisteen kunto ja kunnossapito. Jos korjauksia ja huoltoa ei tehdä riittävän 
usein, pisteen mittausten luotettavuus heikkenee. 

Vanhemmat LAM-pisteet (DSL-4 ja DSL-5 laitteet) merkitsevät virhemittaukset raa-
kadataan ”faultyiksi” seuraavin arvoin: pituus 1,0 m, nopeus 1 km/h, luokka 1. 
Uudemmat DSL-6 ja DSL-7 hylkäävät nämä virhemittaukset kokonaan, eli niitä ei 
näy mittaustuloksissa lainkaan. Tämä pienentää jonkin verran LAM-pisteiden ha-
vaintomääriä.  Esimerkiksi yli 199 km/h havaintoja ei rekisteröidä lainkaan. 

Hiidenkallion ja Revontulitunnelin nopeusmittaukset otettiin LAM-pisteiltä. Kaikkein 
korkeimpia nopeushavaintoja (150–200 km/h) käsitettäessä kävi ilmi, että niiden 
osalta ajoneuvotyypiksi oli melko usein kirjautunut bussi tai kuorma-auto. Näissä 
havainnoissa ajoneuvotyyppi on kirjautunut väärin, nopeushavainto on virheellinen 
tai koko havainto on väärä.  

Markkinamäen tunnelissa maastomittauksia on lisäksi verrattu tunnelin sisällä ole-
vaan LML-pisteeseen. LML-pisteet on tarkoitettu mittaamaan ruuhkautumista va-
rausasteen kautta, mutta Markkinamäen tunnelissa pisteet viritettiin mittaamaan 
myös nopeuksia tätä tutkimusta varten. Pilottiluonteisesta toteutuksesta johtuen 
LML-pisteen nopeushavainnoissa on epävarmuuksia (mm. induktiosilmukkaparin 
täsmällinen etäisyys toisistaan, mikä vaikuttaa nopeusmääritykseen).  

Jatkossa tunneleissa sisällä olevien LML-pisteiden kehittämistä myös liikenteen no-
peus- ja määrätasojen seurantaan kannattaa kuitenkin harkita, koska pisteen in-
duktiosilmukkaparin fyysinen rakenne vastaa käytännössä LAM-pistettä ja niitä on 
valmiina useammassa tunnelissa. LML-pisteet ovat todennäköisesti viritettävissä ja 
kalibroitavissa suhteellisen pienin kustannuksin myös liikenteen seurannan tehtä-
viin.  

4.2  Vt 12 Rantatunnelin nopeusmittaukset 

4.2.1  Mittausten suorittaminen  

Rantatunnelissa toteutettiin kahden viikon keskinopeusmittaukset välillä la 19.9.– 
pe 2.10.2020. Mittauspisteet sijoitettiin tunnelin suuaukkojen ulkopuolelle. Mit-
taukseen otettiin mukaan vt 12 läpiajava liikenne, eli havainnot eivät sisällä tun-
nelin päiden eritasoliittymien rampilta liittyneitä tai rampeille hidastavia ja poistuvia 
ajoneuvoja.  
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Mittauslaitteet asennettiin mahdollisimman huomaamattomiin paikkoihin, jotta kul-
jettajat eivät reagoisi valvontaan kameroiden kohdalla.   

 

Kuva 12. Rantatunneli: keskinopeusmittauspisteet tunnelin suuaukoilla. Mitta-
laitteet asennettiin portaaleihin mahdollisimman huomaamattomiksi. 

Ensimmäisen mittausviikon havaintoparit idästä länteen ovat alhaiset lauantai 
(19.9.) –keskiviikko (23.9.) välillä. Tämä johtui yhden kamerapisteen huonosta toi-
mivuudesta. Lisäksi tällä aikavälillä saadut havainnot ovat keskittyneet päivä- 
aikaan, joten näiltä päiviltä puutuu nimenomaan ilta- ja yöajan havaintoja. Edellä 
mainitut päivät on poistettu havaintomateriaalista, koska päiväaikaan painottuvat 
havainnot vaikuttavat keskimääräisiin nopeustuloksiin ja nopeusjakaumaan. Ti-
lanne korjattiin ja havaintomäärät nousivat normaalille tasolle torstaina 24.9.2020. 

Ajosuunnassa lännestä itään oli mittauskatko 24.10 noin klo 14–21 välisenä aikana 
(sähkönsyöttöongelma). 
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Mittausten aikana Rantatunnelissa on ollut useita tunneliohjaustilanteita, joissa lii-
kennettä on rajoitettu tunnelissa. Erityisesti länteen päin iltaruuhkan pääsyn sää-
tely-toiminto on ollut useana päivänä päällä. Koska tunnelin ohjaus on vaikuttanut 
tunnelissa ajettavaan nopeuteen (ylinopeuksien todennäköisyyteen), nopeustulok-
sien analyyseistä on poistettu yli tunnin kestäneet ohjaustilanteet. Lyhytkestoiset 
tilanteet eivät vaikuta yhtä merkittävästi nopeuksien keskimääräisiin kahden viikon 
ajalta kerättyihin tunnuslukuihin.  

Mittausjakson aikana sää on vastannut normaalia syyssäätä. Lokakuun ensimmäi-
senä päivänä näkyvyys on ollut yöllä huono. Ajokelillä ei ole todennäköisesti mer-
kittävää vaikutusta mitattuun nopeustasoon, koska keskinopeus on mitattu tunne-
liolosuhteissa pitkältä matkalta. Sen sijaan kelillä (pimeys ja sade) voi olla ollut 
vaikutusta mittauskameroiden tunnistustarkkuuteen ja havaintomäärään. 

Taulukko 6. Rantatunneli: tunnelin ohjaustilanteet, jotka ovat vaikuttaneet 
nopeustasoon. 

Päivä 
Ajosuunta itään 
Teiskontielle 

Ajosuunta länteen Vaitinaroon 

la 19.9.2020 - - 

su 20.9.2020 - - 

ma 21.9.2020 
Kaistoja suljettu 
17.00–17.15 * 

Pääsyn säätely 15.30–16.45** 

ti 22.9.2020 
Kaistoja suljettu 9.00–
9.30* ja 12.00-12.50* 

Kaistoja suljettu 9.30–12.00** 

ke 23.9.2020 
Kaistoja suljettu 
13.05–13.30* 

- 

to 24.9.2020  
Pääsyn säätely ja kaistan sulkuja 
15.20–17.00** 

pe 25.9.2020 - Pääsyn säätely 15.25–17.15** 

la 26.9.2020 - - 

su 27.9.2020 - - 

ma 28.9.2020 - Pääsyn säätely 15.25–16.40** 

ti 29.9.2020 - 
Kaistoja suljettu 9.05–11.05 **  

Pääsyn säätely 15.30–17.45** 

ke 30.9.2020 - Pääsyn säätely 15.25–16.55** 

to 1.10.2020 - Pääsyn säätely 15.20–15.30 * 

pe 2.10.2020 
Kaistoja suljettu 7.25–
7.40 * 

- 

* 
** 

Ohjaustilanne lyhytkestoinen (alle 1 h), havainnot jätetty tarkasteluun.  
Pidempien ohjaustilanteiden (yli 1 h) ohjausjaksot on poistettu aineistosta. 
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4.2.2  Keskimääräiset tunnusluvut 

Rantatunnelissa läntisen sisäänajon mittauspiste (ajosuunta itään) havaitsi kahden 
viikon aikana keskimäärin 10 000 ja itäinen ulosajomittaus 8 150 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa.  Näistä havainnoista tunnistetiin itään menevää vt 12 läpiajoliiken-
nettä keskimäärin 4 670 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Idästä länteen sisäänajon mittauspisteellä oli keskimäärin 11 740 ja ulosajon mit-
tauspisteellä 6 450 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alhainen määrä ulosajoaukolla joh-
tuu ensimmäisen mittausviikon alun havaintojen alhaisesta määrästä. Vt 12 suun-
taista liikennettä eli havaintopareja tunnistettiin keskimäärin 3 760 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa.  

Jatkossa esitetyt tunnusluvut perustuvat aineistoon, josta on poistettu lännen 
ajosuuntaan ensimmäisen mittausviikon lauanta–keskiviikko-välin päiväaikaan pai-
nottuvat havainnot sekä molempien ajosuuntien pitkäkestoisten tunneliohjausti-
lanteiden (yli 1 h) aikaiset havainnot. 

Mukaan otettuja nopeushavaintoja idän suuntaan on noin 62 600 ja lännen suun-
taan 51 300. Keskinopeutta mittaava rekisterikilpiparitunnistus tekee ajoneuvotyy-
pin tunnistuksen ajoneuvon rekisterinumeron perusteella Traficomin tietokan-
nasta. Raskaiksi ajoneuvoiksi on luettu kaikki yli 3,5 tonnin ajoneuvot. Raskaita 
ajoneuvoja oli havainnoista 2–3 %. Tämä vastaa muiden liikennelaskentojen ha-
vaintoja ajoneuvotyyppijakaumasta, mikä tukee mittausaineiston luotettavuutta. 

Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja on kerätty seuraavaan taulukkoon. 

Taulukko 7. Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja Rantatunnelin keskinopeus-
mittauksista. 

Keskinopeus 
Rantatunneli  

itään 
Rantatunneli  

länteen 

Kaikki ajoneuvot 68 km/h 62 km/h 

Ilman raskaita ajoneuvoja  68 km/h 62 km/h 

Raskaat  64 km/h 61 km/h 

Viikonloppu (kaikki) 68 km/h 63 km/h 

Hiljainen liikenne klo 2–06 (kaikki) 79 km/h 68 km/h 

Nopeuden mediaani 
Rantatunneli  

itään 
Rantatunneli  

länteen 

Kaikki ajoneuvot 67 km/h 61 km/h 

Ilman raskaita 67 km/h 61 km/h 

Raskaat 63 km/h 60 km/h 

V85*  
Rantatunneli  

itään 
Rantatunneli  

länteen 

Kaikki ajoneuvot 75 km/h 67 km/h 

Maksiminopeus 
Rantatunneli  

itään 
Rantatunneli  

länteen 

Kaikki ajoneuvot 129 km/h 99 km/h 
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Nopeuden keskihajonta 
Rantatunneli  

itään 
Rantatunneli  

länteen 

Kaikki ajoneuvot 7 km/h 5 km/h 

Nopeushavaintoja kpl  
Rantatunneli  

itään 
Rantatunneli  

länteen 

Kaikki ajoneuvot 62 629 51 287 

Ilman raskaita 61 276 49 731 

Raskaat  1 353 (2 %) 1 556 (3 %) 

* nopeustaso, jota alemmalla nopeudella 85 % autoista ajaa 

 
Tunnelin liikenteen keskinopeus ylittää 60 km/h nopeusrajoituksen selvästi itään 
Teiskontien suuntaan (68 km/h) ja jonkin verran länteen Vaitinaron suuntaan 
(62 km/h). Raskaan liikenteen nopeudet ovat lähellä kaikkien ajoneuvojen keski-
nopeutta. Korkein havaittu ylinopeus oli itään päin ajettu 129 km/h.  

Viikonlopun keskinopeudet vastaavat arkipäiviä. Hiljaisen yöajan liikenteessä ajo-
nopeudet ovat selvästi suuremmat kuin päiväaikaan. 

Keskinopeudet ja muutkin nopeustunnusluvut ovat olleet suuremmat itään Teis-
kontien suuntaan. Länteen vt 12 liikenne on ruuhkaisempaa Santalahden erita-
soliittymän länteen liittyvän vilkkaan rampin ja Vaitinaron liittymän (vt 12 ja mt 65) 
valo-ohjauksen vuoksi. Tämä voi vaikuttaa osaltaan länteen menevän suunnan 
alempiin ajonopeuksiin, vaikka ruuhkaisimmat (pääsyn säätelyn) ajankohdat on 
poistettu aineistosta. Kokonaan ero ei kuitenkaan selity liikennetilanteella, koska 
vastaava nopeusero näkyy hiljaisen ajan liikenteessä ja korkeimmissa ylinopeuk-
sissa.  

Toinen syy itään menevän liikenteen suurempiin nopeuksiin voi olla se, että län-
nestä Vaitinaron suunnasta saavutaan maantieympäristöstä kaupunkiin. Myös no-
peusrajoitus on lännestä tultaessa suurempi, 70 km/h ennen Santalahden erita-
soliittymää, joten kuljettajan pitää aktiivisesti alentaa ajonopeutta. Idästä päin tun-
neliin saavuttaessa tullaan valmiiksi alemman nopeusrajoituksen (60 km/h)  
alueelta ja vt 12 kulkee kaupunkimaisemman rakennetun ympäristön läpi. Lisäksi 
tunnelissa länteen päin vaakageometria on tiukempi ja näkemä huonompi, mikä 
voi myös näkyä alemmissa nopeuksissa. 

2020 syys-lokakuussa tehtiin myös tutkalla pistenopeusmittauksia tunnelin suu-
aukoilla. Näissä mittauksissa tunneliin ajettiin sisään lännestä itään Teiskontien 
suuntaan keskimäärin 67 km/h nopeudella. Idästä länteen Vaitinaroon päin sisään-
ajonopeus oli 65 km/h, eli jonkin verran alempi. Tämä tukee edellistä arviota tun-
nelin lähestymisalueiden erilaisista nopeustasoista, mutta nopeusero ei ole yhtä 
suuri kuin keskinopeusmittauksissa. Lisäksi suuaukkojen pistemittauksista ei ole 
poistettu tunneliohjaustilanteita, mikä vaikuttaa Teiskontien suunnasta saapuvien 
autojen keskinopeuteen alentavasti.  

Yksiselitteistä syytä eri ajosuuntien nopeuseroille ei pystytty saatavilla olevilla tie-
doilla selvittämään. 
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4.2.3  Nopeusjakauma ja ylinopeudet  

Seuraavassa kuvassa on esitetty nopeusjakaumat ajosuunnittain tunnelin keskino-
peusmittauksista.  

 

Kuva 13. Rantatunnelissa mitatut nopeusjakaumat (luvut pyöristettyjä). 

Itään Teiskontien suuntaan ylinopeutta ajoi valtaosa eli 86 % liikenteestä. Yli 
20 km/h ylinopeuksia oli noin 5 % liikenteestä. Suurimpien nopeuksien havainto-
määrät olivat seuraavat.  

 80–90 km/h havaintoja oli noin 4,2 % havainnoista. Kun määrä suhteute-
taan Rantatunnelin keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen (vuonna 2019 
noin 40 400 ajon/vrk, arviolta 20 200/suunta), 80–90 km/h ylinopeuksia on 
keskimäärin noin 850 vuorokaudessa. 

 90–100 km/h havaintoja oli 0,4 % havainnoista, vuorokausiliikenteeseen 
suhteutettuna noin 75 vuorokaudessa.  

 100–129 km/h havaintoja oli noin 0,1 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 15 vuorokaudessa. 
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Länteen Vaitinaron suuntaan ylinopeuksien osuus havainnosta oli 60 %. Selvästi 
yli puolet kuljettajista ajoi ylinopeutta, mutta ylinopeuksia oli vähemmän kuin itään 
päin. Myös suurimpia ylinopeuksia oli selvästi vähemmän. Suurimpien nopeuksien 
havaintomäärät olivat seuraavat.   

 80–90 km/h havaintoja oli noin 0,4 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 75 vuorokaudessa. 

 90–99 km/h havaintoja oli noin 0,03 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 5 vuorokaudessa. 

Länteen päin nopeusjakauma on myös tiiviimpi ja nopeushavaintojen vaihtelu pie-
nempää. Nopeusvaihtelu olisi tosin suurempi, jos useampana päivänä olleita tun-
nelin pääsyn säätely -tilanteita ei olisi poistettu havainnoista. Tämä olisi samalla 
lisännyt alhaisten nopeuksien havaintomääriä ja korostanut entisestään eri ajo-
suuntien välistä nopeuseroa. 

Hiljaisen ajan liikenteessä ylinopeuksien suhteellinen osuus on suurempi kuin koko 
vuorokauden aikana. Myös hiljaiseen aikaan ajosuunta itään korostuu: yli 80 km/h 
nopeuksia on lähes 40 % havainnoista ja yli 100 km/h nopeuksiakin lähes 3 %.  

Hiljaisen ajan nopeushavaintoja on kuitenkin vähän suhteessa kaikkiin havaintoi-
hin. Todennäköisesti yöajan havaintoja on saatu vähemmän kuin yöliikenteen oi-
kean osuuden perusteella olisi pitänyt saada, eli nopeusdata painottuu todellista 
jakaumaa enemmän päivähavaintoihin. Syy voi olla tekninen: kameraan perustuva 
mittaus toimii hyvissä olosuhteissa hyvin myös pimeällä, mutta syksyn kosteat kelit 
ja ajovalojen heijastukset pimeässä heikentävät rekisterikilpitunnistuksen tunnis-
tusprosenttia. 
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Kuva 14. Rantatunnelin nopeusjakaumat yöaikaan (luvut pyöristettyjä). 

Kymmenen suurinta ylinopeutta on esitetty seuraavassa taulukossa. Havainto- 
aineistossa suurimmat ylinopeudet on ajettu itään Teiskontien suuntaan. 
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Taulukko 8. Suurimmat ylinopeudet Rantatunnelissa. 

Päivä 
Kellon-

aika 
Nopeus Ajosuunta Huomioita 

Su 27.9.2020 8:01 128 Itään 
Sama havainto löytyy Santa-
lahden LAM-pisteeltä (131 
km/h) 

Ma 21.9.2020 10:57 119 Itään  

Ke 30.9.2020 23:37 119 Itään  

La 19.9.2020 14:06 118 Itään 
Sama havainto löytyy Santa-
lahden LAM-pisteeltä (116 
km/h) 

To 24.9.2020 9:11 118 Itään 
Sama havainto löytyy Santa-
lahden LAM-pisteeltä (117 
km/h) 

La 26.9.2020 13:54 118 Itään  

La 19.9.2020 17:26 116 Itään  

Ti 29.9.2020 10:24 116 Itään  

Pe 2.10.2020 9:42 116 Itään  

Ke 30.9.2020 18:41 115 Itään 
Sama havainto löytyy Santa-
lahden LAM-pisteeltä (110 
km/h) 

 
Suurimpien yksittäisten ylinopeuksien osalta ei ole suoraan havaittavissa mitään 
selkeää yhtenäistä tekijää mitatulla kahden viikon ajanjaksolla. Ylinopeuksia on 
ajettu eri kellonaikoina. Yöaika ei painotu erikseen, vaikka nopeudet ovat keski-
määrin olleet hiljaiseen aikaan selvästi päiväaikaa suuremmat.   

Viikonloppuisin on ajettu eniten isoja ylinopeuksia varsinkin, kun huomioidaan suh-
teessa arkea pienempi liikennemäärä. Toisaalta myöskään viikonlopun isot ylino-
peudet eivät painotu mihinkään tiettyyn kellonaikaan.  

Kovimpia havaittuja ylinopeuksia etsittiin myös tunnelin länsipuolella sijaitsevalta 
Santalahden LAM-pisteeltä. Osa suurista nopeushavainnoista löytyy myös LAM-pis-
teeltä, mikä viittaa keskinopeusmittauksen mitanneen suuria nopeuksia oikein. Yli-
nopeustapaukset, joita ei löydy LAM-pisteeltä, voivat viitata kovaan kiihdytykseen 
nimenomaan tunnelissa. 

Osa suurimmista nopeushavainnoista voi olla hälytysajoneuvojen aiheuttamia. 
Näitä havaintoja ei voida erottaa muusta aineistosta. Hälytysajoneuvoja voi kulkea 
kaupunkitunneleissa melko usein (Rantatunnelissa esimerkiksi TAYSin ambulans-
sit). 
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4.2.4  Vertailu muihin mittauksiin 

Keskinopeusmittausten tuloksia on verrattu tunnelin länsipuolella noin 500 metrin 
päässä Santalahden eritasoliittymän kohdalla sijaitsevaan LAM-pisteeseen ja 
vuonna 2019 tunnelissa sisällä tehtyihin pistemittauksiin.  

Santalahden LAM-piste 

Santalahden LAM-pisteestä kerättiin keskinopeusmittausta vastaavan ajanjakson 
havainnot. LAM-pisteellä keskinopeus itään suoraan Teiskontien suuntaan mene-
villä kaistoilla oli 71 km/h ja länteen Vaitinaroon menevillä kaistoilla 69 km/h. Itään 
päin LAM-pisteen tulos oli lähellä keskinopeusmittausta (68 km/h). Länteen päin 
nopeustaso tunnelin länsipuolen LAM-pisteellä on ollut selvästi keskinopeusmit-
tausta (62 km/h) suurempi. Tulosten vertailukelpoisuuteen vaikuttaa mm. se, että 
keskinopeusmittauksissa yöajan havaintoja on todennäköisesti suhteessa vähem-
män kuin LAM-pisteellä.  

LAM-pisteeltä löytyy myös korkeampia maksiminopeuksia kuin koko tunnelin kes-
kinopeusmittauksesta. Itään päin LAM-pisteellä on ollut kahden viikon aikana noin 
20 yli 130 km/h nopeutta. Maksiminopeus on ollut 170 km/h. Länteen päin yli 
130 km/h nopeuksia on suurin piirtein sama määrä ja maksiminopeushavainto on 
180 km/h.  

Tutkamittaukset tunnelin sisällä 

Rantatunnelin sisällä tehtiin lähes tasan vuosi ennen keskinopeusmittauksia piste-
nopeusmittauksia. Tutkamittauspisteet sijaitsivat tunnelin keskivaiheilla. Mittaus-
jakso oli viikon mittainen (13.–19.9.2019).  

Tutkamittauksissa keskinopeus oli molempiin ajosuuntiin 61 km/h. Itään ajettaessa 
tulos on selvästi pienempi kuin keskinopeusmittauksessa. Länteen päin nopeustaso 
vastaa keskinopeusmittauksia. Ylinopeuksia ajaneiden osuus oli molempiin suuntiin 
keskinopeusmittausta pienempi. Tutkamittaustulokset sisältävät mahdolliset tun-
nelin pidemmät kaistaohjaus- tai pääsyn säätely -tilanteet, mikä voi näkyä tutka-
mittausten nopeuksissa alentavana tekijänä. 

Toisaalta tutkamittauksissa on saatu yksittäisiä korkeita nopeushavaintoja. Itään 
päin maksiminopeushavainnot viikon aikana olivat 185 km/h (3 kpl) ja yli 130 km/h 
havaintoja oli 16 (noin 2 vuorokaudessa). Länteen vastaavat havainnot olivat yli 
200 km/h (2 kpl) ja yli 130 km/h havaintoja oli 45 kpl (noin 7 vuorokaudessa).  

Korkeimpien tutkamittaushavaintojen luotettavuutta on vaikea arvioida, mutta joka 
tapauksessa maksiminopeudet tunnelin keskivaiheilla ovat suuremmat pistemit-
tauksissa kuin keskinopeudet koko tunnelin läpi. Jos suurimmat pistenopeudet ovat 
esimerkiksi tahallista kaahailua tunnelissa ja kuljettajat poistuvat tunnelin jälkeen 
rampeille, nämä tapaukset eivät näy vuoden 2020 vt 12 läpiajoliikenteen keskino-
peusmittauksissa.  

Nopeusjakauma on itään menevällä suunnalla tutkamittauksessa suppeampi kuin 
keskinopeusmittauksessa. Pistemittauksessa tunnelin keskivaiheilla pieniä ylino-
peuksia (60–80 km/h) on selvästi vähemmän kuin koko tunnelin keskinopeuksissa. 
Länteen päin pistemittausjakauma on lähempänä keskinopeusmittausta. Myös län-
teen päin lieviä ylinopeuksia on pistemittauksessa vähemmän.  
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Molempiin suuntiin 50–60 km/h nopeuksia on pistemittauksessa selvästi enem-
män. Ainakin länteen päin tilannetta selittää osittain se, että keskinopeusmittaus-
ten havainnoista on poistettu tunnelin poikkeustilanteiden havainnot. Länteen päin 
pääsyn säätely on todennäköisesti ollut aktiivisena myös 2019 pistemittauksissa, 
eli hitaasti jonoissa saapuvan ruuhkaliikenteen havaintoja on enemmän. 

 

Kuva 15. Nopeusjakaumat vuoden 2019 tunnelin sisällä tehdyistä pistemittauk-
sista ja 2020 koko tunnelin matkalta tehdyistä keskinopeusmittauksista (luvut 
pyöristettyjä). 

Yhteenvetona eri mittauksista voidaan todeta: 

 Vuoden 2020 keskinopeusmittauksissa on saatu suuremmat ylinopeutta 
ajaneiden osuudet kuin tunnelin sisällä pistemittauksissa. 

 Vuoden 2019 tunnelin sisällä viikon tutkamittauksissa on saatu suurimmat 
maksiminopeudet, mutta alempi keskinopeus ja vähemmän pienempiä yli-
nopeuksia kuin keskinopeusmittauksissa. 

 Vuoden 2020 tunnelin länsipuolella LAM-pisteellä on mitattu suurimmat 
keskimääräiset nopeudet.  
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 Mittaustapa, -aika ja -paikka vaihtelevat, joten yhtenäistä johtopäätöstä on 
vaikea tehdä. Kaikissa mittauksissa on kuitenkin havaittu yksittäisiä erittäin 
suuria ylinopeuksia. 

4.3  Vt 1 Karnaisten tunnelin nopeusmittaukset 

4.3.1  Mittausten suorittaminen  

Karnaisten tunnelissa tehtiin kahden viikon pistenopeusmittaukset tutkalla välillä 
to 8.10–ke 21.10.2020. Mittauspisteet sijoitettiin tunnelin keskivaiheille molempiin 
ajosuuntiin. Mittauslaitteet asennettiin kaistaopastimien portaaleihin huomaamat-
tomiin paikkoihin.   

 

Kuva 16. Karnaisten tunneli: tutkamittauspisteet tunnelin keskivaiheilla kaista-
opastinportaalissa. 

Mittausten ensimmäisen päivän havainnot eivät kata koko päivää. Mittaus on alka-
nut noin klo 12 ja havaintoja on noin puolet normaalista päivästä. Länteen Turkuun 
päin torstaina 15.10 ja perjantaina 16.10 havaintoja on normaalipäivää vähem-
män. Muilta osin mittausdatassa ei ole havaittavia puutteita.  

Tuloksia analysoitaessa havaittiin, että alkuperäisessä havaintoaineistossa oli sel-
västi enemmän havaintoja kuin samalla liittymävälillä sijaitsevalla Pitkämäen LAM-
pisteellä. Määräero johtuu todennäköisesti tutkamittauksen haamuhavainnoista, 
mutta myös LAM-pisteen toimintaan voi liittyä epävarmuuksia.  
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Mittausten määräeron vuoksi tarkistettiin, muuttuvatko tutkamittauksen tulokset 
merkittävästi, jos tutkan tuottamaa raakadataa suodatetaan voimakkaammin. Var-
sinaiset nopeustunnusluvut ja nopeusjakauma eivät muuttuneet merkittävästi uu-
dessa voimakkaammin suodatetussa aineistossa. Suurin muutos oli se, että tutka-
mittauksen lievien ylinopeuksien osuus ja sen myötä ylinopeutta ajaneiden osuus 
kasvoivat jonkin verran. Lisäksi voimakkaampi suodatus vähensi kaikkein suurim-
pien ylinopeuksien (yli 160 km/h) yksittäisiä havaintoja.  

Analyysiin valittiin voimakkaammin suodatettu aineisto, koska sen määrähavainnot 
vastasivat paremmin Pitkämäen LAM-pisteen määrähavaintoja.   

Mittausten aikana tunnelissa on ollut useita kaistansulku- ja muita liikenteen- 
ohjaustilanteita, jotka vaikuttavat nopeustasoon. Nopeustuloksien analyyseistä on 
poistettu yli tunnin kestäneet ohjaustilanteet.  

Taulukko 9. Karnaisten tunneli: tunnelin pitkäkestoiset ohjaustilanteet, jotka ovat 
vaikuttaneet nopeustasoon. 

Päivä Ajosuunta itään Helsinkiin Ajosuunta länteen Turkuun 

to 8.10.2020 Kaista suljettu 18.55–19.25* - 

pe 9.10.2020 
Ohjausjaksolla avo-osuudella 
100 km/h sateen vuoksi 15.10–
18.20 * 

Ohjausjaksolla avo-osuudella 
100 km/h sateen vuoksi 15.10–
18.20* 

la 10.10.2020 - - 

su 11.10.2020 
Ohjausjaksolla avo-osuudella 
100 km/h sateen vuoksi 18.00–
12.30* 

Ohjausjaksolla avo-osuudella 
100 km/h sateen vuoksi 18.00–
12.30* 

ma 12.10.2020 Kaista suljettu 23.40–00.00** 
Kaistoja / tunneli suljettu 18.10–
19.50** 

ti 13.10.2020 
Kaista suljettu 00.00–03.00** 

Kaista suljettu 20.10–00.00** 
Kaista suljettu 17.50–18.15* 

ke 14.10.2020 

Kaista suljettu 00.00–02.10** 

Nopeusrajoitus 80 km/h 13.00–
14.30** 

Kaista suljettu 22.50–00.00** 

 

Nopeusrajoitus 80 km/h 13.00–
14.30** 

Kaista suljettu 17.50–20.20** 

to 15.10.2020 

Kaista suljettu 00.00–02.50** 

Kaista suljettu 19.30–20.15* 

Kaista suljettu 22.45–00.00** 

 

Kaista suljettu 18.00–18.40* 

Kaista suljettu 20.45–21.00* 

pe 16.10.2020 Kaista suljettu 12.15–12.55* - 

la 17.10.2020 - - 
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Päivä Ajosuunta itään Helsinkiin Ajosuunta länteen Turkuun 

su 18.10.2020 - Kaista suljettu 21.10–22.15** 

ma 19.10.2020 - - 

ti 20.10.2020 - - 

ke 21.10.2020 
Kaksisuuntainen liikenne 21.00–
00.00** 

Kaksisuuntainen liikenne 21.00–
00.00** 

* 
** 

Ohjaustilanne lyhytkestoinen (alle 1 h), havainnot jätetty tarkasteluun.  
Pidempien ohjaustilanteiden (yli 1 h) ohjausjaksot on poistettu aineistosta. 

 
 

4.3.2  Keskimääräiset tunnusluvut 

Itään Helsingin suuntaan mittauspiste havaitsi kahden viikon aikana 7 000–10 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Sunnuntaina 18.10 liikennemäärä on ollut suurin (syys-
loman paluuliikennettä).  Länteen Turkuun päin havaintoja on jonkin verran vä-
hemmän, 6 000–9 000 vuorokaudessa.   

Jatkossa esitetyt tunnusluvut perustuvat aineistoon, josta on poistettu yli tunnin 
mittaiset nopeuteen vaikuttavat tunnelin ohjaustilanteet. Mukaan otettuja nopeus-
havaintoja Helsinkiin idän suuntaan on noin 105 200 ja lännen suuntaan 88 700.  

Raskaita ajoneuvoja oli havainnoista 8–10 %, mikä on jonkin verran vähemmän 
kuin tierekisterin tiedoissa (noin 13 %). Ajoneuvot on luokiteltu tutkamittauksen 
perusteella karkeasti pituuden mukaan. Pakettiautot on luettu kevyiksi ajoneu-
voiksi. 

Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja on kerätty seuraavaan taulukkoon. 
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Taulukko 10. Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja Karnaisten tunnelin piste-
nopeusmittauksista. 

Keskinopeus Karnainen itään Karnainen länteen 

Kaikki ajoneuvot 101 km/h 101 km/h 

Ilman raskaita ajoneuvoja  102 km/h 103 km/h 

Raskaat  86 km/h 87 km/h 

Viikonloppu (kaikki) 103 km/h 103 km/h 

Hiljainen liikenne klo 22–06 
(kaikki) 

100 km/h 99 km/h 

Nopeuden mediaani Karnainen itään Karnainen länteen 

Kaikki ajoneuvot 102 km/h 102 km/h 

Ilman raskaita 102 km/h 103 km/h 

Raskaat 85 km/h 85 km/h 

V85*  Karnainen itään Karnainen länteen 

Kaikki ajoneuvot 112 km/h 112 km/h 

Maksiminopeus Karnainen itään Karnainen länteen 

Kaikki ajoneuvot 206 km/h 205 km/h 

Nopeuden keskihajonta Karnainen itään Karnainen länteen 

Kaikki ajoneuvot 13 km/h 12 km/h 

Nopeushavaintoja kpl  Karnainen itään Karnainen länteen 

Kaikki ajoneuvot 105 177 88 700 

Ilman raskaita 96 477 79 611 

Raskaat  8 700 (8 %) 9 089 (10 %) 

* nopeustaso, jota alemmalla nopeudella 85 % autoista ajaa 

 
Tunnelin keskellä mitattu keskinopeus on nopeusrajoituksen mukainen. Eri ajo-
suuntien keskimääräiset nopeustunnusluvut vastaavat käytännössä toisiaan. Kor-
keimmat mitatut nopeudet ovat olleet molempiin suuntiin selvästi yli 200 km/h. 

Hiljaisen yöajan liikenteessä keskimääräiset ajonopeudet ovat alemmat kuin päi-
väaikaan, koska raskaan liikenteen osuus on öisin suurempi.  
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Raskaan liikenteen mitattua nopeustasoa voi jonkin verran nostaa se, että linja-
autot (sallittu nopeus 100 km/h) on laskettu tutkamittauksessa raskaiksi ajoneu-
voiksi. Myös pisimmät pakettiautot ovat saattaneet rekisteröityä raskaiksi ajoneu-
voiksi. Linja-autoja on osuudella LAM-mittausten mukaan noin 0,6 %, joten niiden 
vaikutus raskaan liikenteen nopeuskeskiarvoihin jää vähäiseksi. Raskaiden ajoneu-
vojen nopeushavaintojen mediaani on myös lähellä keskiarvoa, joten muutamat 
suuremmalla nopeudella sallitusti ajavat raskaiksi lasketut ajoneuvot eivät vaikuta 
merkittävästi keskimääräisiin nopeustuloksiin. 

4.3.3  Nopeusjakauma ja ylinopeudet  

Seuraavassa kuvassa on esitetty tunnelin nopeusjakaumat ajosuunnittain.  

 

Kuva 17. Karnaisten tunnelissa mitatut pistenopeusjakaumat (luvut pyöristettyjä). 
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Kuten keskimääräiset nopeuden tunnusluvut, myös nopeusjakaumat ovat saman-
laisia molempiin ajosuuntiin.  
 
Itään Helsingin suuntaan ylinopeutta ajoi 55 % kuljettajista. Yli 20 km/h ylinopeuk-
sia oli noin 5 % liikenteestä. Suurimpien nopeuksien havaintomäärät olivat seuraa-
vat. 

− 120–140 km/h havaintoja oli noin 4,8 % havainnoista. Kun määrä suhteu-
tetaan Karnaisten tunnelin keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen 
(vuonna 2019 noin 16 600 ajon/vrk, arviolta 8 300/suunta), 120–140 
km/h ylinopeuksia on keskimäärin noin 400 vuorokaudessa. 

− 140–160 km/h havaintoja oli noin 0,3 % havainnoista, vuorokausiliiken-
teeseen suhteutettuna noin 20–25 vuorokaudessa.  

− Yli 160 km/h havaintoja oli noin 0,2 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 10–15 vuorokaudessa. 

Ylinopeutta ajettiin Turun suuntaan suurin piirtein yhtä usein. Suurimpien nopeuk-
sien havaintomäärät olivat seuraavat. 

− 120–140 km/h havaintoja oli noin 4,3 % havainnoista, vuorokausiliiken-
teeseen suhteutettuna noin 360 vuorokaudessa. 

− 140–160 km/h havaintoja oli noin 0,2 % havainnoista, vuorokausiliiken-
teeseen suhteutettuna noin 15–20 vuorokaudessa.  

− Yli 160 km/h havaintoja oli noin 0,2 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 15–20 vuorokaudessa. 

Raskaan liikenteen suuri määrä näkyy nopeusjakaumassa 80–85 km/h nopeusha-
vaintojen suuressa osuudessa. Sama nopeustaso korostuu jonkin verran myös ke-
vyiden ajoneuvojen osalta. Tämä johtuu tunnelin lyhyemmistä, alle tunnin kestä-
neistä ohjaustapahtumista, joiden aikaisia havaintoja ei ole poistettu aineistosta. 

Hiljaisen yöajan liikenteen nopeusjakaumissa raskaan liikenteen suuri määrä näkyy 
entistä selvemmin. Noin 80 km/h nopeudella ajaa suurempi määrä ajoneuvoja kuin 
rajoituksen mukaisella noin 100 km/h nopeustasolla. Raskaan liikenteen suurempi 
osuus laskee ylinopeutta ajavien suhteellista osuutta yöllä koko vuorokauteen ver-
rattuna. Toisaalta suurimpien nopeuksien (yli 140 km/h) osuus on noin kolminker-
tainen koko vuorokauteen verrattuna. Myös yöaikaan nopeusjakaumat ovat hyvin 
samankaltaiset molempiin ajosuuntiin. 
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Kuva 18. Karnaisten tunnelin pistenopeusjakaumat yöaikaan (luvut pyöristettyjä). 

Kymmenen suurinta ylinopeutta kahden viikon mittausjakson aikana on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Kahden viikon aikana tunnelissa oli neljä 200 km/h tai 
sen ylittävää ylinopeushavaintoa. 
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Taulukko 11. Suurimmat ylinopeudet Karnaisten tunnelissa. 

Päivä Kellonaika Nopeus Ajosuunta Huomioita 

La 17.10.2020 21:27 206 Helsinkiin  

Pe 16.10.2020 21:32 205 Turkuun  

Ma 19.10.2020 21:49 203 Helsinkiin 
Mahdollisesti sama  
havainto Pitkämäen  
LAM-pisteellä (185 km/h) 

La 10.10.2020 20:36 200 Helsinkiin  

Ma 19.10.2020 21:21 199 Helsinkiin  

To 15.10.2020 18:42 198 Helsinkiin  

Ma 19.10.2020 21:49 197 Helsinkiin 
Mahdollisesti sama  
havainto Pitkämäen  
LAM-pisteellä (187 km/h) 

Ma 19.10.2020 23:14 196 Helsinkiin  

La 17.10.2020 17:50 195 Turkuun  

Pe 9.10.2020 22:37 195 Helsinkiin  

 
Suurimmat ylinopeudet ovat havaintojaksolla painottuneet ilta-aikaan klo 18–23. 
Suppeassa maksiminopeuksien tarkastelussa kyse voi olla sattumasta. Viikonloput 
tai yöaika eivät painotu suurimmissa yksittäisissä ylinopeuksissa.  

Vastaavia ylinopeushavaintoja etsittiin myös Pitkämäen LAM-pisteeltä, joka sijait-
see Karnaisten tunnelin mittauspisteeltä noin 5 kilometriä Turun suuntaan. Mah-
dollisia saman auton havaintoja löytyi kaksi. Mittauspisteiden välinen etäisyys on 
melko pitkä, joten kuljettajat ehtivät hidastamaan tai kiihdyttämään mittauspistei-
den välissä. Lisäksi uusimmat LAM-pisteet (DSL-6 ja DSL-7 kojeet) tulkitsevat yli 
199 km/h nopeuden virheelliseksi, ja se hylätään raakadatasta kokonaan. Näin ol-
len yli 200 km/h vastinpareja ei voikaan löytyä. 

Raskaan liikenteen yksittäisten ylinopeuksien analysointi tutkamittauksista on epä-
varmaa, koska pakettiauton, linja-auton ja kuorma-auton tunnistaminen ja erotta-
minen toisistaan on tutkamittauksessa vaikeaa. Aineistossa on raskaiksi ajoneu-
voiksi määritettyjä yli 150 km/h havaintoja, mutta näissä todennäköisesti joko ajo-
neuvotyypin tunnistus on epäonnistunut tai havainto on kokonaan väärä. Uskotta-
vimmat ”pitkiksi rekoiksi” tunnistetut maksiminopeushavainnot ovat suuruudeltaan 
100–110 km/h. Toisaalta nämäkin havainnot voivat olla linja-autoja.  
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4.3.4  Vertailu muihin mittauksiin 

Karnaisten tunnelin nopeusmittausten tuloksia on verrattu Pitkämäen LAM-pisteen 
vastaavan aikajakson mittaustuloksiin. Mittauspisteiden välinen etäisyys on yli 5 ki-
lometriä, mikä vaikeuttaa nopeushavaintojen vertailua keskenään. Toisaalta mit-
tauspisteiden välissä ei ole liittymiä, joten havaintomäärien pitäisi vastata toisiaan 
(olettaen, että molemmat mittauspisteet ovat luotettavia ja teknisesti kunnossa).  
Itään Helsinkiin päin tutkahavaintoaineistossa on noin kolme prosenttia vähemmän 
havaintoja kuin LAM-pisteellä. Päiväkohtaiset erot ovat välillä -9 %...+8 %. Tur-
kuun päin tutkamittauksessa on ollut kaksi päivää, jolloin tutkamittauslaite ei ole 
toiminut kunnolla. Muina päivinä on päiväkohtaiset erot ovat olleet -8 %... +2 %.  

Itään Helsinkiin Pitkämäen LAM-pisteen keskinopeus on ollut 103 km/h ja maksi-
minopeus 198 km/h. Karnaisten tunnelin keskikohdan tutkamittauksissa vastaavat 
tunnusluvut olivat 101 ja 206 km/h. Turkuun päin LAM-pisteen keskinopeus oli 104 
ja maksiminopeus 195 km/h. Karnaisten tunnelin mittauksessa vastaavat nopeudet 
olivat 101 ja 205 km/h. 

Pitkämäen LAM-pisteen nopeusjakauman muoto vastaa Karnaisten tunnelissa mi-
tattua nopeusjakaumaa. Pitkämäen LAM-pisteellä 100–120 km/h nopeudet ovat 
tosin olleet jonkin verran yleisempiä, mikä näkyy ylinopeuksien suurempana koko-
naismääränä. Pitkämäen pisteeltä ei ole poistettu tunneliohjausten aikaisia havain-
toja, mikä näkyy LAM-pisteen 60–70 km/h nopeusalueen lievänä korostumisena 
vertailukohtana olevaan tutkamittaukseen nähden. 
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Kuva 19. Nopeusjakaumat Pitkämäen LAM-pisteeltä ja Karnaisten tunnelin tutka-
mittauspisteeltä (luvut pyöristettyjä). 

Yhteenvetona eri mittauksista voidaan todeta: 

− Pitkämäen LAM-pisteellä on mitattu jonkin verran korkeammat keskimää-
räiset nopeudet kuin Karnaisten tunnelin tutkamittauksessa.  

− Karnaisten tunnelissa on puolestaan mitattu jonkin verran enemmän kor-
keampia yksittäisiä ylinopeuksia, 5–10 yli 190 km/h nopeushavaintoa/ajo-
suunta. Pitkämäen kohdalla vastaavia havaintoja on noin 5/ajosuunta. 

− Karnaisten tunnelin tutkanopeusmittauksessa on todennäköisesti mukana 
jonkin verran haamuhavaintoja. Mitattuun nopeusjakaumaan ja keskimää-
räisiin tunnuslukuihin niiden vaikutus on kuitenkin todennäköisesti pieni, 
koska nopeusjakauma on muodoltaan samankaltainen kuin Pitkämäen 
LAM-pisteellä. 
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4.4  Vt 7 Markkinamäen tunnelin nopeus-
mittaukset 

4.4.1  Mittausten suorittaminen  

Markkinamäen tunnelissa tehtiin kahden viikon pistenopeusmittaukset tutkalla vä-
lillä la 24.10.–pe 6.11.2020. Mittauspisteet sijoitettiin tunnelin keskivaiheille mo-
lempiin ajosuuntiin. Mittauslaitteet asennettiin laitehyllyille huomaamattomiin paik-
koihin.   

 

Kuva 20. Markkinamäen tunneli: tutkamittauspisteet tunnelin keskivaiheilla. 

Mittausten viimeisen päivän havainnot eivät kata koko päivää itään Vaalimaan 
suuntaan. Mittaus on päättynyt noin klo 10. Muilta osin mittausdatassa ei ole ha-
vaittavia puutteita. Tutkamittauksen liikennemäärät olivat lähellä saman liittymä-
välin LAM-pisteen mittaamia määriä, joten tutkadatalle ei tehty normaalia tiukem-
paa suodatusta.   

Mittausten aikana tunnelissa olleet alemman nopeusrajoituksen ohjaustilanteet (yli 
1 h) on poistettu nopeushavainnoista. Markkinamäen tunnelissa mittausten aikana 
on ollut huomattavasti vähemmän poikkeustilanteita kuin Rantatunnelissa tai Kar-
naisten tunnelissa. Yli tunnin mittaisia tilanteita oli:  

− Itään Vaalimaalle to 29.10.2020: 80 km/h rajoitus klo 18.05–-19.10 
− Länteen Helsinkiin to 29.10.2020: 80 km/h rajoitus klo 14.10–15.10 
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Markkinamäen tunnelin nopeusmittausten aikana vt 7:n avo-osuuksilla on siirrytty 
osittain talvinopeusrajoituksiin. Torstaina 29.10 on siirrytty käytäntöön, jossa pi-
meän aikaan nopeusrajoitus lasketaan 120 km/h:sta 100 km/h:ssa. Valoisaan ai-
kaan nopeusrajoitus on 120 km/h, jos keli sallii. Tunnelin nopeusrajoitukseen 
(100 km/h) talvinopeusrajoitusaika ei vaikuta. 4.11 keskellä päivää on ollut voima-
kas sadekuuro ja 30.10 näkyvyys on ollut huono aikaisin aamulla.  

4.4.2  Keskimääräiset tunnusluvut 

Itään Vaalimaan suuntaan mittauspiste havaitsi kahden viikon aikana 2 500–4 700 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Perjantaina 30.10 liikennemäärä on ollut selvästi suu-
rin. Länteen Helsingin suuntaan mittauspiste havaitsi 2 700–4 200 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Suurin liikennemäärä oli sunnuntaina 25.10.  

Jatkossa esitetyt tunnusluvut perustuvat aineistoon, josta on poistettu yli tunnin 
mittaiset nopeusrajoitukseen vaikuttaneet tunnelin ohjaustilanteet. Mukaan otet-
tuja nopeushavaintoja Vaalimaalle idän suuntaan on noin 43 900 ja lännen suun-
taan 47 500.  

Raskaita ajoneuvoja oli havainnoista 14–16 %, mikä on enemmän kuin tierekisterin 
tiedoissa (noin 11 %).  Ajoneuvot on luokiteltu tutkamittauksen perusteella karke-
asti pituuden mukaan.  Pakettiautot on luettu kevyiksi ajoneuvoiksi. 

Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja on kerätty seuraavaan taulukkoon. 

Taulukko 12. Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja Markkinamäen tunnelin 
keskinopeusmittauksista. 

Keskinopeus Markkinamäki itään Markkinamäki länteen 

Kaikki ajoneuvot 105 km/h 101 km/h 

Ilman raskaita ajoneuvoja  108 km/h 103 km/h 

Raskaat  88 km/h 84 km/h 

Viikonloppu (kaikki) 107 km/h 103 km/h 

Hiljainen liikenne klo 22-06 
(kaikki) 

102 km/h 102 km/h 

Nopeuden mediaani Markkinamäki itään Markkinamäki länteen 

Kaikki ajoneuvot 105 km/h 101 km/h 

Ilman raskaita 107 km/h 103 km/h 

Raskaat 87 km/h 84 km/h 

V85*  Markkinamäki itään Markkinamäki länteen 

Kaikki ajoneuvot 118 km/h 114 km/h 

Maksiminopeus Markkinamäki itään Markkinamäki länteen 

Kaikki ajoneuvot 209 km/h 203 km/h 

Nopeuden keskihajonta Markkinamäki itään Markkinamäki länteen 

Kaikki ajoneuvot 13 km/h 13 km/h 
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Nopeushavaintoja kpl  Markkinamäki itään Markkinamäki länteen 

Kaikki ajoneuvot 43 948 47 508 

Ilman raskaita 37 050 40 642 

Raskaat  6 898 (16 %) 6 866 (14 %) 

* nopeustaso, jota alemmalla nopeudella 85 % autoista ajaa 

 
Tunnelin keskellä mitattu keskinopeus itään Vaalimaalle päin on nopeusrajoitusta 
suurempi ja länteen Helsinkiin päin suurin piirtein nopeusrajoituksen tasalla. Vaa-
limaalle päin nopeustunnusluvut ovat muutenkin jonkin verran suuremmat. Kor-
keimmat mitatut nopeudet ovat olleet molempiin suuntiin selvästi yli 200 km/h. 

Hiljaisen yöajan liikenteessä keskimääräiset ajonopeudet ovat alemmat kuin päi-
väaikaan, koska raskaan liikenteen osuus on öisin suurempi.  

Helsingin suunnan nopeudet vastaavat pitkälle vt 1 Karnaisten tunnelin nopeusha-
vaintoja. Vaalimaalle päin keskimääräiset ja maksiminopeudet ovat Karnaisten tun-
nelia korkeammat. Tähän voi vaikuttaa tunnelin pituus: Karnaisten pidemmässä 
tunnelissa suurempi osa autoista sopeuttaa nopeutensa joko aktiivisesti tai tunne-
linympäristön vaikutuksen seurauksena lähemmäksi nopeusrajoitusta. Markkina-
mäen tunnelissa tiedetään, että rajoitus nousee kohta takaisin suuremmaksi. Toi-
saalta ilmiö ei näy toiseen ajosuuntaan. 
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4.4.3  Nopeusjakauma ja ylinopeudet  

Seuraavassa kuvassa on esitetty Markkinamäen tunnelin nopeusjakaumat ajo-
suunnittain. 
 

 

Kuva 21. Markkinamäen tunnelissa mitatut pistenopeusjakaumat (luvut pyöristet-
tyjä). 

Itään Vaalimaan suuntaan ylinopeutta ajoi 65 % kuljettajista. Yli 20 km/h ylino-
peuksia oli noin 12 % liikenteestä. Suurimpien nopeuksien havaintomäärät olivat 
seuraavat. 

− 120–140 km/h havaintoja oli noin 11,2 % havainnoista. Kun määrä suh-
teutetaan Markkinamäen tunnelin keskimääräiseen vuorokausiliikentee-
seen (vuonna 2019 noin 8 500 ajon/vrk, arviolta 4 250/suunta), 120–
140 km/h ylinopeuksia on keskimäärin noin 475 vuorokaudessa. 

− 140–160 km/h havaintoja oli noin 0,7 % havainnoista, vuorokausiliiken-
teeseen suhteutettuna noin 30 vuorokaudessa.  

− Yli 160 km/h havaintoja oli noin 0,1 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 5 vuorokaudessa. 
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Helsinkiin päin ylinopeuksia oli noin 53 % havainnoista. Yli 20 km/h ylinopeuksia 
oli noin 6 % liikenteestä.  Suurimpien nopeuksien havaintomäärät olivat seuraavat. 

− 120–140 km/h havaintoja oli noin 6,3 % havainnoista, vuorokausiliiken-
teeseen suhteutettuna noin 265 vuorokaudessa. 

− 140–160 km/h havaintoja oli noin 0,2 % havainnoista, vuorokausiliiken-
teeseen suhteutettuna noin 10 vuorokaudessa.  

− Yli 160 km/h havaintoja oli noin 0,1 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 5 vuorokaudessa. 

Myös nopeusjakaumissa näkyy Vaalimaan suuntaan menevän liikenteen korkeam-
mat nopeudet. Helsingin ajosuuntaan ja vt 1 Karnaisten tunneliin verrattuna Vaa-
limaan ajosuunnassa painottuvat varsinkin 120-140 km/h havainnot. Helsinkiin 
päin Markkinamäen nopeusjakauma on samankaltainen kuin Karnaisten tunnelissa.   

Kuten vt 1:llä Karnaisten tunnelissa, nopeusjakaumissa näkyy raskaan liikenteen 
suuri määrä 80-85 km/h nopeuksien suuressa osuudessa. Sama nopeustaso ko-
rostuu jonkin verran myös kevyiden ajoneuvojen osalta. 

Hiljaisen yöajan liikenteen nopeusjakaumissa raskaan liikenteen suuri määrä näkyy 
selvästi. Suurimpien nopeuksien (yli 140 km/h) suhteellinen osuus on kuitenkin 
myös selvästi suurempi yöllä kuin päivällä. 
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Kuva 22. Markkinamäen tunnelin pistenopeusjakaumat yöaikaan (luvut 
pyöristettyjä). 

Kymmenen suurinta ylinopeutta kahden viikon mittausjakson aikana on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Kahden viikon aikana tunnelissa oli kaksi 200 km/h tai sen 
ylittävää ylinopeushavaintoa. 
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Taulukko 13. Suurimmat ylinopeudet Markkinamäen tunnelissa. 

Päivä Kellonaika Nopeus Ajosuunta Huomioita 

To 5.11.2020 20:31 209 Vaalimaalle  

Ke 28.10.2020 18:26 203 Helsinkiin  

Su 1.11.2020 16:05 197 Vaalimaalle  

To 5.11.2020 13:26 196 Vaalimaalle 
Sama havainto Ahvenkos-
ken LAM-pisteellä 
(195 km/h) 

La 31.10.2020 20:39 195 Vaalimaalle 

Sama havainto Ahvenkos-
ken LAM-pisteellä 
(195 km/h) 

Mahdollisesti sama havainto 
tunnelin LML-pisteellä 
(176 km/h) 

Pe 6.11.2020 17:36 194 Helsinkiin  

La 31.10.2020 23:49 191 Vaalimaalle 
Mahdollisesti sama havainto 
tunnelin LML-pisteellä 
(177 km/h) 

La 24.10.2020 19:17 187 Vaalimaalle 
Mahdollisesti sama havainto 
tunnelin LML-pisteellä 
(169 km/h) 

Pe 30.10.2020 03:15 185 Helsinkiin 
Mahdollisesti sama havainto 
tunnelin LML-pisteellä 
(183 km/h) 

Pe 30.10.2020 17:56 184 Vaalimaalle 
Mahdollisesti sama havainto 
tunnelin LML-pisteellä 
(156 km/h) 

 
Muiden tunnuslukujen tapaan suurimmat yksittäiset ylinopeudet painottuvat Vaa-
limaan suuntaan. Havaintojakson kymmenestä korkeimmasta ylinopeudesta suuri 
osa oli ajettu ilta-aikaan klo 17–21. Suurin piirtein samat kellonajat painottuivat 
myös Karnaisten tunnelissa. Toisaalta Markkinamäen tunnelissa suuri osa korkeim-
mista nopeuksista painottuu lauantaille ja perjantaille, mikä ei näkynyt Karnaisten 
tunnelissa.  

Samoja ylinopeushavaintoja etsittiin myös Ahvenkosken LAM-pisteeltä, joka sijait-
see Markkinamäen tunnelin itäpuolella noin 1,2 km tunnelin mittauspisteeltä. Tä-
män lisäksi havaintoja verrattiin tunnelin sisällä olevaan LML-pisteeseen.  

LAM-pisteeltä löytyi kaksi kymmenestä tutkan mittaamasta suurimmasta nopeu-
desta. Tunnelin sisältä LML-pisteeltä löytyi 5 todennäköisesti samasta ylinopeu-
desta saatua havaintoa. LML-pisteellä nopeushavainto oli järjestelmällisesti hieman 
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alempi, mikä voi johtua siitä, että LML-pistettä ei ole suunniteltu nopeusmittauk-
seen. Koska LML-piste (ja tutka) havaitsi enemmän vastaavia korkeita nopeuksia 
tunnelissa kuin tunnelin itäpuolen LAM-piste, on todennäköistä, että osa suurista 
nopeuksista on ajettu vain tunnelin kohdalla. Vaihtoehtoisesti LAM-piste ei ole ha-
vainnut vastaavia autoja (esimerkiksi yli 200 km/h nopeudet LAM-pisteen koh-
dalla). 

4.4.4  Vertailu muihin mittauksiin 

Markkinamäen tunnelin nopeusmittausten tuloksia verrattiin Ahvenkosken LAM-
pisteeseen (noin 1,2 km tunnelin mittauspisteeltä itään) ja tunnelin sisällä olevaan 
LML-mittauspisteeseen.  

LAM-pisteeseen verrattuna tutkamittauksessa oli koko mittausjaksolla 0,2–1,3 % 
enemmän havaintoja, eli havaintomäärät vastaavat selvästi paremmin toisiaan 
kuin Karnaisten tunnelin mittauksessa. Päiväkohtaiset määräerot ovat -4…+6 %.,  

Ahvenkosken LAM-pisteen raskaan liikenteen osuus on havaintojaksolla käytän-
nössä sama kuin tutkamittauksessa (14–15 %). 

 

Kuva 23. Nopeusjakaumat Ahvenkosken LAM-pisteeltä, Markkinamäen tunnelin 
LML-pisteeltä ja tutkamittauspisteeltä Vaalimaan suuntaan (luvut pyöristettyjä). 
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LAM-pisteellä keskinopeus Vaalimaan suuntaan on ollut 109 km/h ja maksimino-
peus 195 km/h. LML-pisteellä keskinopeus on ollut 101 km/h ja maksiminopeus 
200 km/h. Tutkapisteellä vastaavat havainnot ovat 105 ja 209 km/h. 

Vaalimaalle päin LAM-pisteen poikkeavassa nopeusjakaumassa näkyy se, että tun-
nelin jälkeen sen itäpuolella nopeusrajoitus nostetaan 120 km/h:ssa. Kuljettajat 
ehtivät jo kiihdyttämään vauhtiaan ennen LAM-pistettä, ja tämä näkyy nopeusja-
kaman suurimpana osuutena 120 km/h kohdalla. Kyseessä ei siis ole varsinainen 
ylinopeus tunnelin kohdalla.  

LML-pisteellä nopeusjakauma on muodoltaan samanlainen kuin tutkamittauksessa, 
mutta nopeustaso on systemaattisesti noin 5–10 km/h alempi. Tämä näkyi myös 
tunnelin maksiminopeushavaintoparien vertailussa. Syy on todennäköisesti LML-
pisteen karkean tason kalibrointi, joka tuottaa systemaattisesti alaspäin vääristy-
neen tuloksen. 

 

Kuva 24. Nopeusjakaumat Ahvenkosken LAM-pisteeltä, Markkinamäen tunnelin 
LML-pisteeltä ja tutkamittauspisteeltä Helsingin suuntaan (luvut pyöristettyjä). 
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LAM-pisteellä keskinopeus Helsingin suuntaan on ollut 105 km/h ja maksiminopeus 
183 km/h. LML-pisteellä keskinopeus on ollut 103 km/h ja maksiminopeus 
195 km/h. Tutkapisteellä vastaavat havainnot ovat 101 ja 203 km/h. 

LAM-pisteellä nopeus on alempi Helsingin suuntaan kuin LAM-pisteen nopeus Vaa-
limaalle, mikä vastaa tutkamittausta.  

LML-pisteellä puolestaan keskinopeus on ollut Helsinkiin suurempi kuin LML-pis-
teen nopeus Vaalimaalle, mutta tämä johtuu todennäköisesti LML-pisteen Vaali-
maan suunnan mahdollisesta nopeutta alaspäin vääristävästä mittauksesta. 

Nopeusjakaumat vastaavat hyvin toisiaan. Varsinkin LML- ja tutkamittausjakaumat 
ovat lähes samat.  

Yhteenvetona eri mittauksista voidaan todeta: 
− Ahvenkosken LAM-pisteellä on mitattu jonkin verran korkeammat keski-

määräiset nopeudet kuin Karnaisten tunnelin tutkamittauksessa. Tämä 
johtuu kuitenkin todennäköisesti siitä, että tunnelin itäpuolella LAM-piste 
sijaitsee lähellä 120 km/h avo-osuuden alkamispistettä.  

− Tutkamittauksessa on saatu korkeimmat yksittäiset nopeushavainnot.   
− Tutka ja tunnelin sisällä oleva LML-piste ovat tuottaneet samanlaiset  

nopeusjakaumat. Helsingin suuntaan jakaumat ovat yhteneväiset. LML-
pistettä ei ole varsinaisesti toteutettu ja säädetty nopeusmittausta varten, 
joten Vaalimaan suuntaan LML-piste on todennäköisesti mitannut nopeu-
det alakanttiin.  

− Markkinamäen tutkamittauksessa on jonkin verran enemmän määrä- 
havaintoja kuin induktiosilmukoihin perustuvissa pisteissä. Tämä voi joh-
tua tutkan haamuhavainnoista, mutta ero on niin pieni, että myös LAM- ja 
LML-pisteiden puutteet voivat selittää osan erosta. 

4.5  Mt 102 Hiidenkallion tunneli 

4.5.1  Mittausten suorittaminen  

Kehä II:lla (mt 102) Hiidenkallion tunnelin nopeuksia tarkasteltiin tunnelin LAM-
pisteen mittaustuloksista. Hiidenkallion LAM-piste sijaitsee tunnelin keskivaiheilla 
tunnelin 2+2-kaistaisella osuudella. Mittausjaksoksi valittiin sama kahden viikon 
jakso kuin Rantatunnelissa (la 19.9.–pe 2.10.2020).  

Mittausdatasta on poistettu LAM-pisteen vikahavainnot (faulty). Vikahavaintoja oli 
vain muutamia koko kahden viikon aikana. Muilta osin LAM-pisteen tulokset perus-
tuvat suoraan raakadataan. Aineistosta ei ole poistettu mahdollisia tunneliohjaus-
tilanteita.  

Mittausdatassa ei ole selvästi havaittavia määräpoikkeamia, kuten normaalia alhai-
sempia vuorokausiliikennemääriä. Sen sijaan aineistossa on muutamia epäuskot-
tavia raskaiden ajoneuvojen korkeita ylinopeushavaintoja.  
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4.5.2  Keskimääräiset tunnusluvut 

Pohjoiseen Karamalmin suuntaan mittauspiste havaitsi kahden viikon aikana 
5 200–8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Etelään Matinkylään päin havaintoja oli 
5 100–8 200 vuorokaudessa.  Raskaita ajoneuvoja oli havainnoista noin 3 %, mikä 
vastaa tierekisterin tietoja.   

Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja on kerätty seuraavaan taulukkoon.  

Taulukko 14. Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja Hiidenkallion tunnelin piste-
nopeusmittauksista. 

Keskinopeus 
Hiidenkallio 
pohjoiseen 

Hiidenkallio 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 66 km/h 66 km/h 

Ilman raskaita ajoneuvoja  66 km/h 66 km/h 

Raskaat  66 km/h 66 km/h 

Viikonloppu (kaikki) 66 km/h 66 km/h 

Hiljainen liikenne klo 22–06 
(kaikki) 

69 km/h 70 km/h 

Nopeuden mediaani 
Hiidenkallio 
pohjoiseen 

Hiidenkallio 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 65 km/h 65 km/h 

Ilman raskaita 65 km/h 65 km/h 

Raskaat 65 km/h 65 km/h 

V85*  
Hiidenkallio 
pohjoiseen 

Hiidenkallio 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 73 km/h 72 km/h 

Maksiminopeus 
Hiidenkallio 
pohjoiseen 

Hiidenkallio 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 182** km/h 164 km/h 

Nopeuden keskihajonta 
Hiidenkallio 
pohjoiseen 

Hiidenkallio 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 8 km/h 7 km/h 

Nopeushavaintoja kpl  
Hiidenkallio 
pohjoiseen 

Hiidenkallio 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 97 586 100 136 

Ilman raskaita 94 517 97 651 

Raskaat  3 069 (3 %) 2 485 (3 %) 

* 

** 

nopeustaso, jota alemmalla nopeudella 85 % autoista ajaa 

Henkilöauton maksimihavainto: kaksi suurempaa nopeushavaintoa (busseja)  
todennäköisesti mittausvirheitä joko ajoneuvotyypin tai nopeuden suhteen  
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Tunnelin liikenteen keskinopeus ylittää 60 km/h nopeusrajoituksen molempiin 
suuntiin. Raskaan liikenteen nopeudet vastaavat kaikkien ajoneuvojen keskino-
peutta. 

Hiidenkallion nopeustasot ovat samankaltaisia Rantatunnelin itään Teiskontielle 
menevän suunnan keskinopeusmittausten kanssa (nopeusrajoitus sama 60 km/h). 
Rantatunnelin länteen päin menevän suunnan nopeuksiin verrattuna Hiidenkalli-
ossa on ajettu kovempaa.  

Korkein havaittu ylinopeus oli pohjoiseen ajettu 196 km/h, jonka ajoneuvotyypiksi 
on tunnistettu bussi. Korkein henkilöautoksi merkitty havainto oli 182 km/h. LAM-
pisteellä on epäilyttäviä piirteitä myös muutamissa muissa korkeimmissa nopeus-
havainnoissa ainakin ajoneuvotyypin tunnistuksen suhteen, joten korkeimpiin yk-
sittäisiin havaintoihin pitää suhtautua varauksella. Tunnelissa on kuitenkin joka ta-
pauksessa korkeita ylinopeuksia: 120–140 km/h henkilöautohavaintoja löytyy 
useita kumpaankin ajosuuntaan.    

Keskimääräiset nopeustunnusluvut ovat samanlaiset molempiin ajosuuntiin ja eri 
ajoneuvotyypeillä. Yöajan nopeustaso on jonkin verran korkeampi kuin koko vuo-
rokauden nopeus.   
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4.5.3  Nopeusjakauma ja ylinopeudet  

Seuraavassa kuvassa on esitetty tunnelin nopeusjakaumat ajosuunnittain.  

 

Kuva 25. Hiidenkallion tunnelin mitatut nopeusjakaumat (luvut pyöristettyjä). 

Molempiin suuntiin suuntaan ylinopeutta ajoi valtaosa eli 80 % liikenteestä. Yli 
20 km/h ylinopeuksia oli noin 3–4 % liikenteestä.  

Suurimpien nopeuksien havaintomäärät pohjoiseen Karamalmin suuntaan olivat 
seuraavat.  

− 80–90 km/h havaintoja oli noin 3,7 % havainnoista. Kun määrä suhteute-
taan Hiidenkallion tunnelin keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen 
(vuonna 2019 noin 13 800 ajon/vrk, arviolta 6 900/suunta), 80–90 km/h 
ylinopeuksia on keskimäärin noin 235 vuorokaudessa. 

− 90–100 km/h havaintoja oli 0,5 % havainnoista, vuorokausiliikenteeseen 
suhteutettuna noin 35 vuorokaudessa.  

− Yli 100 km/h havaintoja oli noin 0,2 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 15 vuorokaudessa. 
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Etelään Matinkylän suuntaan suurimpien nopeuksien havaintomäärät olivat seu-
raavat.   

− 80–90 km/h havaintoja oli noin 2,7 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 185 vuorokaudessa. 

− 90–100 km/h havaintoja oli 0,5 % havainnoista, vuorokausiliikenteeseen 
suhteutettuna noin 35 vuorokaudessa.  

− Yli 100 km/h havaintoja oli noin 0,2 % havainnoista, vuorokausiliikentee-
seen suhteutettuna noin 15 vuorokaudessa. 

Rantatunnelin matkanopeusmittauksiin verrattuna molempien suuntien nopeusja-
kaumat ovat suppeampia, varsinkin jos verrataan Rantatunnelin itään menevän 
suunnan tuloksiin.   

Hiljaisen ajan liikenteessä yli 20 km/h ylinopeuksien suhteellinen osuus (noin 
10 %) on selvästi suurempi kuin koko vuorokauden aikana (3–4 %).  

 

Kuva 26. Hiidenkallion nopeusjakaumat yöaikaan (luvut pyöristettyjä). 
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Kymmenen suurinta ylinopeutta on esitetty seuraavassa taulukossa. Listauksessa 
ei ole mukana havaintoja, jotka ovat rekisteröityneet raskaiksi ajoneuvoiksi. Kaik-
kein korkeimmat, epäilyttävät havainnot on tunnistettu LAM-pisteellä busseiksi.   
Lisäksi täysperävaunurekoiksi merkityillä havainnoilla oli korkeita nopeuksia, yli 
130 km/h.  

Epäilyttävät ajoneuvotyypin tunnistukset tai nopeuden havainnot ovat melkein 
kaikki pohjoisen suuntaan. Tämä voi viitata pohjoisen suunnan kaistojen LAM-pis-
teen puutteelliseen toimintaan tai liikennetilanteeseen, jossa esimerkiksi LAM-pis-
teen kohdalla tapahtuvat kaistanvaihdot aiheuttavat vaikeuksia nopeuden tai ajo-
neuvotyypin tunnistukseen. 

Päinvastoin kuin Rantatunnelissa tai moottoritietunneleissa, kaikkein suurimmat 
ylinopeudet näyttävät keskittyvän Hiidenkalliossa myöhäiseen iltaan ja yöaikaan. 

Taulukko 15. Suurimmat ylinopeudet Hiidenkallion tunnelissa. 

Päivä Kellonaika Nopeus Ajosuunta Huomioita 

Ma 21.9.2020 23:14 182 Pohjoiseen  

Pe 2.10.2020 21:57 170 Pohjoiseen  

La 19.9.2020 01:45 166 Pohjoiseen  

Ke 23.9.2020 23:40 164 Etelään  

Ti 29.9.2020 02:45 157 Pohjoiseen  

Su 20.9.2020 00:08 155 Etelään  

Ti 22.9.2020 16:09 155 Etelään  

Ke 30.9.2020 00:08 151 Etelään  

Ke 30.9.2020 22:52 151 Pohjoiseen  

La 19.9.2020 10:58 150 Pohjoiseen  

  

4.6  Vt 4 Revontulitunneli 

4.6.1  Mittausten suorittaminen  

Vt 4:lla Rovaniemen keskustan kohdalla nopeuksia tarkasteltiin Revontulitunnelin 
LAM-pisteen mittaustuloksista. Revontulitunnelin LAM-piste sijaitsee heti tunnelin 
suuaukon pohjoispuolella. LAM-pisteen kohdalla on myös Kajaanintien (Kt79) eri-
tasoliittymän erkaneva ja liittyvä ramppikaista.  

Heti tunnelin, erkanevan rampin ja LAM-pisteen pohjoispuolella nopeusrajoitus 
nousee 60 km:sta/h 100 km:iin/h. Tunnelin eteläpuolella 60 km/h rajoitus jatkuu 
pidempään. 
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Mittausjaksoksi valittiin sama kahden viikon jakso kuin Rantatunnelissa (la 19.9.– 
pe 2.10.2020). Mittausdatasta on poistettu LAM-pisteen vikahavainnot (faulty). 
Muilta osin LAM-pisteen tulokset perustuvat suoraan raakadataan. Aineistosta ei 
ole poistettu mahdollisia tunneliohjaustilanteita.  

LAM-pisteessä on ollut vikaa etelään Oulun suuntaan mittausjakson jälkimmäisellä 
viikolla päivinä 29.9.–2.10.2020. Näiltä päiviltä havaintomäärät ovat alhaiset.  

Kuten Hiidenkallion LAM-pisteellä, myös Revontulitunnelin LAM-pisteellä on epäus-
kottavia raskaaksi liikenteeksi (kuorma-autoiksi) kirjautuneita 160–190 km/h no-
peushavaintoja. Näissä tapauksissa joko ajoneuvotunnistus on epäonnistunut tai 
nopeushavainto on kokonaan väärä. 

4.6.2  Keskimääräiset tunnusluvut 

Pohjoiseen Sodankylän suuntaan mittauspiste havaitsi kahden viikon aikana 6 000–
12 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ouluun päin havaintoja oli 7 300–11 800 vuo-
rokaudessa.  Raskaita ajoneuvoja oli havainnoista 8–9 %, mikä on enemmän kuin 
tierekisterissä (5–6 %).   

Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja on kerätty seuraavaan taulukkoon. 

Taulukko 16. Liikenteen keskimääräisiä tunnuslukuja Revontulitunnelin piste-
nopeusmittauksista. 

Keskinopeus 
Revontuli 

pohjoiseen 
Revontuli 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 70 km/h 66 km/h 

Ilman raskaita ajoneuvoja  71 km/h 67 km/h 

Raskaat  65 km/h 63 km/h 

Viikonloppu (kaikki) 71 km/h 67 km/h 

Hiljainen liikenne klo 22–06 
(kaikki) 

72 km/h 69 km/h 

Nopeuden mediaani 
Revontuli 

pohjoiseen 
Revontuli 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 69 km/h 66 km/h 

Ilman raskaita 70 km/h 65 km/h 

Raskaat 65 km/h 63 km/h 

V85*  
Revontuli 

pohjoiseen 

Revontuli 

etelään 

Kaikki ajoneuvot 83 km/h 75 km/h 
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Maksiminopeus 
Revontuli 

pohjoiseen 
Revontuli 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 195 km/h 196 km/h 

Nopeuden keskihajonta 
Revontuli 

pohjoiseen 
Revontuli 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 12 km/h 9 km/h 

Nopeushavaintoja kpl  
Revontuli 

pohjoiseen 
Revontuli 
etelään 

Kaikki ajoneuvot 138 237 101 378 

Ilman raskaita 125 545 93 289 

Raskaat  12 692 (9 %) 8 089 (8 %) 

* nopeustaso, jota alemmalla nopeudella 85 % autoista ajaa  

 
Tunnelin liikenteen keskinopeus ylittää 60 km/h nopeusrajoituksen molempiin 
suuntiin. Raskas liikenne noudattaa nopeusrajoitusta paremmin kuin muu liikenne. 

Revontulitunnelissa nopeudet ovat korkeammat pohjoisen suuntaan. Etelän suun-
taan juuri ennen tunnelia liittyvän rampin liikenne voi vilkkaina aikoina hidastaa 
koko liikennevirtaa jonkin verran enemmän kuin pohjoisen suuntaan erkaneva lii-
kenne. Suurempi syy nopeuseroille on todennäköisesti se, että pohjoiseen päin 
ajettaessa nopeusrajoitus nousee pian tunnelin jälkeen 100 km:ssa/h. Rajoitus-
merkki näkyy tunnelista, mikä voi johtaa ennakointiin ja kiihdyttämiseen jo tunnelin 
loppupäässä. LAM-piste sijaitsee tunnelin pohjoispäässä, joten tällaiset ennakoivat 
kiihdytykset näkyvät mittaustuloksissa. 

Pohjoiseen menevän suunnan nopeudet ovat myös kaikkein korkeimmat tarkastel-
luista 60 km/h kaupunkiliikennetunneleista (Rantatunneli ja Hiidenkallion tunneli). 
Etelään päin nopeustasot ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin Hiidenkallion tun-
nelissa.   

Korkeimmat yksittäiset nopeushavainnot ovat noin 195 km/h. LAM-pisteellä ras-
kaaksi liikenteeksi luokitelluille ajoneuvoille on mitattu molempiin suuntiin 5–10 yli 
140 km/h nopeutta. Nämä havainnot ovat todennäköisesti vääriä. Revontulitunne-
lin pisteellä epäilyttävät havainnot ovat rekisteröityneet pääosin kuorma-autoiksi, 
kun taas Hiidenkalliossa havaitut raskaan liikenteen korkeat nopeushavainnot oli-
vat busseja.  
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4.6.3  Nopeusjakauma ja ylinopeudet  

Seuraavassa kuvassa on esitetty tunnelin nopeusjakaumat ajosuunnittain. 

 

Kuva 27. Revontulitunnelin mitatut nopeusjakaumat (luvut pyöristettyjä). 

Molempiin suuntiin ylinopeutta ajoi valtaosa eli noin 80 % liikenteestä. Yli 20 km/h 
ylinopeuksia oli etelään päin noin 7 % liikenteestä. Pohjoiseen päin yli 20 km/h 
ylinopeuksia oli selvästi enemmän, noin 19 %.  

Pohjoisen suunnan nopeuksissa todennäköisesti näkyy tunnelin loppupään jälkei-
nen kiihdytyksen aloittaminen 100 km/h nopeuteen. Nopeusjakauma on selvästi 
laajempi ja varsinkin 80-100 km/h nopeuksia on paljon. Pohjoiseen päin LAM-piste 
antaa suurempia nopeuksia kuin tunnelissa oikeasti ajetaan. Tästä syystä pohjoi-
seen menevän suunnan nopeushavainnot eivät ole tunnelinopeuksien näkökul-
masta edustavia. 
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Etelään Oulun suuntaan ylinopeuksien suurimpien nopeuksien havaintomäärät oli-
vat seuraavat.   

− 80–90 km/h havaintoja oli noin 5,2 % havainnoista. Kun määrä suhteu-

tetaan Revontulitunnelin keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen 

(vuonna 2019 noin 20 200 ajon/vrk, arviolta 10 100/suunta), 80–

90 km/h ylinopeuksia on keskimäärin noin 520 vuorokaudessa. 

− 90–100 km/h havaintoja oli 1,0 % havainnoista, vuorokausiliikenteeseen 

suhteutettuna noin 100 vuorokaudessa.  

− Yli 100 km/h havaintoja oli noin 0,3 % havainnoista, vuorokausiliiken-

teeseen suhteutettuna noin 35 vuorokaudessa. 

Etelään päin Revontulitunnelin nopeusjakauma on lähellä Hiidenkallion tunnelia.  

Hiljaisen ajan liikenteessä yli 20 km/h ylinopeuksien suhteellinen osuus (noin 9 %) 
on samaa suuruusluokkaa etelän ajosuuntaan kuin koko vuorokauden aikana 
(7 %). Myös pohjoisen suunnan yli 20 km/h nopeuksien osuus vastaa vuorokausi-
tason tarkastelua.  

 

Kuva 28. Revontulitunnelin nopeusjakaumat yöaikaan (luvut pyöristettyjä). 



Väyläviraston julkaisuja 30/2021 86 
 

 

Kymmenen suurinta ylinopeutta on esitetty seuraavassa taulukossa. Listauksessa 
ei ole mukana havaintoja, jotka ovat rekisteröityneet raskaiksi ajoneuvoiksi. 

Yksittäiset korkeimmat nopeushavainnot ovat etelän suuntaan, vaikka pohjoisen 
suuntaan keskinopeudet ovat korkeammat. Suurimmat nopeushavainnot ovat pai-
nottuneet myöhään iltaan tai yöhön, mutta eivät yhtä selvästi kuin Hiidenkallion 
tunnelissa. 

Taulukko 17. Suurimmat ylinopeudet Revontulitunnelissa. 

Päivä 
Kellon-

aika 
Nopeus Ajosuunta Huomioita 

La 19.9.2020 21:25 196 Etelään  

Su 20.9.2020 12:25 195 Pohjoiseen  

To 24.9.2020 20:52 175 Etelään  

Ti 22.9.2020 23:41 173 Etelään  

To 24.9.2020 22:43 173 Etelään  

Ma 21.9.2020 00:33 160 Etelään  

Ke 30.9.2020 11:09 159 Pohjoiseen  

La 26.9.2020 02:24 159 Etelään  

Pe 25.9.2020 01:06 158 Etelään  

To 24.9.2020 20:52 157 Etelään  

 

4.7  Yhteenveto  

Kaupunkiliikennetunneleissa (Rantatunneli, Hiidenkallion tunneli ja Revontulitun-
neli, 60 km/h nopeusrajoitus) mitatut keskinopeudet olivat 65–70 km/h. Poikkeuk-
sen muodosti Rantatunnelin ajosuunta länteen, jonka keskinopeus oli lähellä no-
peusrajoitusta. Selvää syytä länsisuunnan nopeustason poikkeavuuteen ei ole pys-
tytty määrittämään.  

Tunneleissa 85 prosenttia kuljettajista ajoi 70–75 km/h nopeudella tai sen alle 
(V85), eli 15 % kuljettajista ajoi yli 10–15 km/h ylinopeutta.  

Ylinopeutta ajoi kaupunkiliikennetunneleissa noin 80 % kuljettajista ja yli 20 km/h 
ylinopeuksia oli mittauksissa noin 5 %, pois lukien Rantatunnelin länteen menevä 
suunta. Kaupunkiliikennetunneleissa on pistekohtaisten mittaustulosten perus-
teella arvioituna noin 30 yli 100 km/h nopeudella ajavaa kuljettajaa vuorokaudessa 
(molemmat ajosuunnat yhteensä).  

Korkeimmat kahden viikon aikana mitatut pistenopeudet kaupunkiliikennetunne-
leissa olivat 180–200 km/h. Rantatunnelin koko tunnelin keskinopeusmittauksessa 
maksiminopeudet olivat 100–130 km/h. 
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Rantatunnelissa korkeimpien nopeushavaintojen ajankohdissa ei ole havaittavissa 
selkeää jakaumaa. Hiidenkallion tunnelissa ja Revontulitunnelissa suurimmat no-
peushavainnot ovat painottuneet myöhään iltaan tai yöhön. 

Moottoritietunneleissa (Karnaisten tunneli, Markkinamäen tunneli) mitatut keski-
nopeudet ovat lähellä 100 km/h nopeusrajoitusta, 100–105 km/h. Raskaan liiken-
teen määrä ja 100 km/h rajoitusta hitaampi nopeus alentavat moottoritietunnelien 
keskinopeutta jonkin verran. 

Tunneleissa 85 prosenttia kuljettajista ajoi noin 115 km/h nopeudella tai sen alle 
(V85), eli 15 % kuljettajista ajoi yli 15 km/h ylinopeudella.  

Ylinopeutta ajoi moottoritietunneleissa 55–65 % kuljettajista. Yli 20 km/h ylino-
peuksia oli noin 5 % liikenteestä pois lukien Markkinamäen tunnelin suunta Vaali-
maalle, jolla yli 20 km/h ylinopeuksia oli yli 10 %.  

Karnaisten tunnelissa on arviolta noin 30 yli 160 km/h nopeutta ajavaa kuljettajaa 
vuorokaudessa (molemmat ajosuunnat yhteensä). Markkinamäen tunnelissa vas-
taavia ylinopeuksia on arviolta noin 10. Ero selittyy Karnaisten suuremmalla liiken-
nemäärällä. Molemmissa tunneleissa yli 160 km/h nopeuksien osuus kaikista mit-
taushavainnoista oli 0,1–0,2 %. 

Korkeimmat kahden viikon aikana mitatut nopeudet ovat olleet Karnaisten ja Mark-
kinamäen tunneleissa yli 200 km/h. Suurimmat yksittäiset ylinopeudet ovat painot-
tuneet molemmissa tunneleissa ilta-aikaan klo 17–23. Markkinamäen tunnelissa 
isoimmat ylinopeudet painottuivat myös jonkin verran lauantaille ja perjantaille. 
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5 Nopeuksien alentaminen ja 
tunneliturvallisuus 

5.1  Onnettomuusriskin skenaariotarkastelut 

5.1.1  Skenaariot ja laskennalliset onnettomuusriskin 
muutokset 

Luvussa 4 analysoitiin maastomittausten ja LAM-pisteiden avulla maantietunnelien 
todellisia nopeustasoja sekä ylinopeuksien yleisyyttä ja suuruutta. Tässä luvussa 
on tarkasteltu samojen tunnelien nopeustason muutosten laskennallisia vaikutuk-
sia liikenneturvallisuuteen erilaisten nopeusvaikutusskenaarioiden avulla. Turvalli-
suusvaikutukset on arvioitu henkilövahinko-onnettomuuksien ja kuolemaan johta-
vien onnettomuuksien laskennallisten muutosten perusteella.  

Laskelmat on tehty luvussa 2.2 esitetyillä teoreettisilla laskentakaavoilla (keskino-
peuteen perustuvat potenssi- ja eksponenttimallit, kaavat 1 ja 2). Laskennallinen 
muutos kuvaa henkilövahinko-onnettomuuksien riskin suhteellista muutosta no-
peustason muuttuessa. Laskentakaavojen parametrit on valittu maltillisesti. Tuo-
reimmissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että nopeuden ja onnettomuus-
riskin yhteys voi olla voimakkaampikin kuin käytetyt parametrit osoittavat. 

Kaikki tunnelit, skenaario 1: 

− Keskinopeus on nopeusrajoituksen mukainen. 

Kaikki tunnelit, skenaario 2: 

− Keskinopeus laskee 2,5 km/h, mikä vastaa Suomessa tehtyjä tutkimuksia 
automaattisen nopeusvalvonnan keskimääräisestä vaikutuksesta maantei-
den keskinopeuteen.  

− Leveillä keskiviivamerkinnöillä on päästy parhaimmillaan lähes vastaavaan 
keskinopeuden alentumiseen kaksisuuntaisilla ja yksiajorataisilla avo-
osuuksilla. Arviot eivät täysin vastaa yksisuuntaisten ja useampikaistaisen 
tunneliputkien liikenneympäristöä, jossa vaikutus jäänee jonkin verran 
pienemmäksi.  

Moottoritietunnelit (Karnainen, Markkinamäki), skenaario 3: 

− Skenaariossa nopeusjakauman oletettu muutos vastaa vuosina 2007–
2014 Suomessa käyttöön otettujen (pistemäisten) automaattisten  
nopeusvalvontajaksojen vaikutuksia. 

− Nopeusjakauma muuttuu ylinopeuksien osalta seuraavasti (Reimi 2018):  
o Yli 20 km/h ylinopeutta ajavien osuus laskee -46 % 
o 10-20 km/h ylinopeutta ajavien osuus laskee -42 % 
o Alle 10 km/h ylinopeutta ajavien osuus laskee -9 % 

−  Ylinopeusluokkien sisällä sekä nopeusrajoitusta tai sitä alempaa  
nopeutta ajavien keskimääräisen nopeuden on oletettu säilyvän ennal-
laan, eli kovempia ylinopeuksia ajaneet siirtyvät noudattamaan alempien 
nopeusluokkien sisäistä nopeusjakaumaa.  
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Kaupunkitunnelit (Rantatunneli, Hiidenkallion tunneli ja Revontulitunneli), käytän-
nön skenaario 4: 

− Skenaariossa nopeusjakauman oletettu muutos vastaa Kehä I:n auto-

maattisen nopeusvalvonnan vaikutusselvityksen tulosta (Mestarintun-

nelin suunta Kehä I länteen)  

− Nopeusjakauma muuttuu ylinopeuksien osalta seuraavasti (Peltola ym. 

2017).:  

o Yli 20 km/h ylinopeutta ajavien osuus laskee -59 % 

o 10-20 km/h ylinopeutta ajavien osuus laskee -45 % 

o Alle 10 km/h ylinopeutta ajavien osuus nousee +32 % Mestarin-

tunnelin vaikutusselvityksen tuloksien mukaisesti. 0-10 km/h 

ylinopeusluokan osuutta ei ole kuitenkaan lisätty niissä tapauk-

sissa, joissa se edellyttäisi, että jo valmiiksi rajoitusten mukaan 

ajavat nostaisivat nopeuttaan. 

− Ylinopeusluokkien sisällä sekä nopeusrajoitusta tai sitä alempaa no-

peutta ajavien keskimääräisen nopeuden on oletettu säilyvän ennallaan.  

Nopeusskenaarioiden henkilövahinko-onnettomuusriskin suhteellista muutosta on 
pyritty havainnollistamaan karkean tason esimerkkilaskelmalla, jossa riskin muutos 
on muunnettu tunnelin henkilövahinko-onnettomuuksien määräarvioksi. Esimerk-
kilaskelma on tehty henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta.  

Laskelma perustuu tunnelien pituuden ja liikennemäärän perusteella laskettuun 
vuosittaiseen ajosuoritteeseen (ajoneuvokilometriä) sekä tieosuuden onnetto-
muusasteeseen (onnettomuutta / ajokilometriä). Laskelmissa käytetyt onnetto-
muusasteet perustuvat TEN-verkon turvallisuustutkimuksen yhteydessä laaditun 
TARVA-TEN-mallin liikennemäärä- ja liikenneturvallisuustietoihin vuodelta 2019 
(Peltola, Innamaa 2020). 

Skenaarioista laskettuihin onnettomuusmäärien muutosarvioihin tulee suhtautua 
suuntaa antavina tuloksina, jotka kuvaavat paremmin eri tunneleissa saavutetta-
vien turvallisuushyötyjen keskinäistä eroa kuin varsinaista absoluuttista tulevaisuu-
dessa tapahtuvaa onnettomuusmäärää. Karkealla tasolla ennustettu onnettomuus-
määrä mahdollistaa kuitenkin suhteellista riskiä paremmin vertailun sen suhteen, 
minkälaisiin tunneleihin nopeutta alentavia toimenpiteitä kannattaisi ensimmäisenä 
kohdistaa. 

5.1.2  Kaupunkiliikennetunnelit 

Rantatunneli 

Arviot eri nopeusskenaarioiden liikenneturvallisuusvaikutuksista Rantatunnelissa 
on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukon vaihteluväli kuvaa eri laskentamene-
telmän tuottamia arvioita: pienempi vaikutusarvio tulee potenssimallista ja suu-
rempi eksponenttimallista. 

Teoriassa, jos Rantatunnelin keskinopeus saataisiin painettua nopeusrajoituksen 
tasalle, vähenisi henkilövahinko-onnettomuusriski noin 15 % ja kuolemaan johta-
van onnettomuuden riski noin 30 %.  

Jos nopeudet laskevat Rantatunnelissa vastaavasti kuin automaattisen nopeusval-
vonnan toteuttamisen jälkeen maanteiden avo-osuuksilla (skenaario 2), vähenee 
henkilövahinko-onnettomuuksien riski noin 10 % ja kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien riski noin 15 %. 
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Skenaariossa 4 yksittäisten nopeusluokkien sisäiset henkilövahinko-onnettomuuk-
sien riskitasot 60 km/h nopeusrajoituksella ajaviin verrattuna ovat seuraavat (kaa-
vat 4-6): 

− 61-70 km/h noin 1,2-kertainen 
− 71-80 km/h noin 1,6-kertainen 
− Yli 80 km/h noin 2,3-kertainen 

Skenaariossa 4 suurimpien nopeuksien voimakas väheneminen ylimmissä nopeus-
luokissa ei kuitenkaan näy kovin selvästi Rantatunnelin laskennallisessa kokonais-
riskissä (-3…-6 %), koska skenaariossa pienten ylinopeuksien on oletettu lisäänty-
vän (suuret ylinopeudet siirtyvät pieniksi ylinopeuksiksi). Keskimääräisen nopeu-
den muutos on suhteellisen pieni, eivätkä teoreettiset pelkästään keskinopeutta 
painottavat onnettomuuslaskelmat osoita suuria turvallisuusvaikutuksia. Tämä nä-
kyy erityisesti Rantatunnelin ajosuunnassa länteen, jossa mitattu keskinopeus on 
ollut jo lähtötilanteessa lähellä nopeusrajoitusta. 

Taulukko 18. Rantatunneli: henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien riski-
tason laskennallinen muutos eri nopeusskenaarioissa. 

Skenaario 1:  
keskinopeusnopeusrajoi-
tus 60 km/h 

Rantatunneli 
itään 

(68  60 km/h) 

Rantatunneli  
länteen 

(62  60 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-23…-24 % - 7 % -15 % 

Kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien määrä 

-41…-42 % -13 % -27…-28 % 

Skenaario 2:  
Keskinopeus laskee 2,5 
km/h 

Rantatunneli 
itään 

(68  65,5 km/h) 

Rantatunneli  
länteen 

(62  59,5 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-8 % -8 % -8 % 

Kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien määrä 

-15…-16 % -16% -15…-16 % 

Skenaario 4:  
Nopeusjakauma muuttuu 
kuten Mestarintunnelissa 
automaattivalvonnan jäl-
keen 

Rantatunneli 
itään 

(keskinopeus 
68  66 km/h) 

Rantatunneli  
länteen 

(keskinopeus 
62  61 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-6 % -0…-1 % -3 % 

Kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien määrä 

-12…-13 % -0…-1 % -6 % 

* Oletus: liikennemäärä ja turvallisuustekijät ovat samanlaiset molempiin ajosuuntiin 

TARVA-TEN liikennemäärä- ja liikenneturvallisuustietojen perusteella Rantatunne-
lin kohdalla (tie 12, tieosa 127) henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuus-
aste on 5,35 henkilövahinko-onnettomuutta/100 miljoonaa ajokilometriä.  
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Rantatunnelin keskivuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 40 400 ajon/vrk. Tun-
nelin vuosisuoritteeseen ja tieosuuden onnettomuusasteeseen perustuen tunne-
lissa tapahtuu noin 1,8 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa eli 1 onnettomuus 
noin 6,5 kuukaudessa. 

Jos tunnelin henkilövahinko-onnettomuusriski alenee skenaarioiden 2 ja 4 mukai-
sesti noin 3-8 %, henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu kerran noin 6,8–7,2 
kuukaudessa. Sadassa vuodessa vältetään 5-15 henkilövahinko-onnettomuutta, 
jos liikennesuorite ja tunnelin turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet pysyvät muu-
ten vakiona. 

Hiidenkallion tunneli 

Jos Hiidenkallion tunnelin keskinopeus olisi nopeusrajoituksen mukainen, vähenisi 
henkilövahinko-onnettomuuksien riski noin 15–20 % ja kuolemaan johtavan on-
nettomuuden riski noin 30–35 %.  

Jos nopeudet laskevat Hiidenkallion tunnelissa 2,5 km/h, vähenee henkilövahinko-
onnettomuuksien riski noin 5–10 % ja kuolemaan johtavien onnettomuuksien riski 
noin 15 %.  

Hiidenkallion tunneliin on sovellettu kaupunkiliikenteen skenaariota 4, joka perus-
tuu Kehä I Mestarintunnelin automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksiin. Skenaa-
riossa 4 mahdollisen automaattivalvonnan aiheuttama nopeusjakauman muutos 
johtaa keskinopeuden alentumiseen hieman yli 1 km/h. Nopeuden alentuminen on 
samaa suuruusluokkaa kuin Rantatunnelissa skenaariossa 4. Vaikutus onnetto-
muusriskiin on noin puolet verrattuna skenaarioon 2. 

Hiidenkallion tunnelista (mt 102) ei ole saatavilla tuoreita onnettomuusastetietoja 
TEN-T-verkon tutkimuksesta, joten määrällisiä esimerkkilaskelmia ei ole Hiiden-
kallion tunnelista tehty. 
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Taulukko 19. Hiidenkallion tunneli: henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien 
riskitason laskennallinen muutos eri nopeusskenaarioissa. 

Skenaario 1:  
keskinopeus 
 nopeusrajoitus 60 km/h 

Hiidenkallion 
tunneli  

pohjoiseen 
(65,9  60 km/h) 

Hiidenkallion 
tunneli etelään 
(65,7  60 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-18 % -17 % -18 % 

Kuolemaan johtavien onnet-
tomuuksien määrä 

-33…-34 % -32 % -32…-33 % 

Skenaario 2:  
Keskinopeus laskee 2,5 km/h 

Hiidenkallion 
tunneli  

pohjoiseen 
(65,9  63,4 

km/h) 

Hiidenkallion 
tunneli etelään 

(65,7  63,2 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-8 % -8 % -8 % 

Kuolemaan johtavien onnet-
tomuuksien määrä 

-15…-16 % -15…16 % -15…-16 % 

Skenaario 4:  
Nopeusjakauma muuttuu ku-
ten Mestarintunnelissa auto-
maattivalvonnan jälkeen 

Hiidenkallion 
tunneli  

pohjoiseen 
(65,9  64,7 

km/h) 

Hiidenkallion 
tunneli etelään 

(65,7  64,6 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-4 % -3…-4 % -4 % 

Kuolemaan johtavien onnet-
tomuuksien määrä 

-8 % -7 % -7…-8 % 

* Oletus: liikennemäärä ja turvallisuustekijät ovat samanlaiset molempiin ajosuuntiin 

 
Revontulitunneli 

Revontulitunnelin nopeusmittaukset perustuvat tunnelin suuaukon pohjoispuolella 
sijaitsevaan LAM-pisteeseen. Pohjoisen suuntaan LAM-pisteellä on todennäköisesti 
korkeammat nopeudet kuin tunnelissa sisällä, joten pohjoisen suunnan turvalli-
suuslaskelmiin pitää suhtautua varauksella. 

Jos Revontulitunnelin keskinopeus olisi nopeusrajoituksen mukainen, vähenisi hen-
kilövahinko-onnettomuuksien riski noin 20 % ja kuolemaan johtavan onnettomuu-
den riski noin 35 %.  Jos nopeudet laskevat Revontulitunnelissa 2,5 km/h, vähenee 
henkilövahinko-onnettomuuksien riski noin 5-10 % ja kuolemaan johtavien onnet-
tomuuksien riski noin 15 %.  

Skenaariossa 4 mahdollisen automaattivalvonnan aiheuttama nopeusjakauman 
muutos etelän suuntaan johtaa keskinopeuden alentumiseen 1,7 km/h. Pohjoisen 
suuntaan muutos olisi selvästi suurempi, mutta laskelma ei ole luotettava. Etelään 
nopeuden alentuminen ja sen vaikutus suhteelliseen onnettomuusriskiin on samaa 
suuruusluokkaa kuin Hiidenkallion tunnelissa. Vaikutus onnettomuusriskiin on noin 
puolet verrattuna skenaarioon 2. 
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Taulukko 20. Revontulitunneli: henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien 
riskitason laskennallinen muutos eri nopeusskenaarioissa. 

Skenaario 1:  
keskinopeus 
 nopeusrajoitus 60 km/h 

Revontuli- 
tunneli  

pohjoiseen** 

(70,4  60 km/h) 

Revontuli- 
tunneli etelään 

(66,4  60 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-29...-30 % -19 % -19 % 

Kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien määrä 

-49…-51 % -35 % -35 % 

Skenaario 2:  
Keskinopeus laskee 2,5 
km/h 

Revontuli- 
tunneli  

pohjoiseen 

(70,4  67,9 
km/h) 

Revontulitunneli 
etelään 

(66,4  63,9 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-7…-8 % -8 % -8 % 

Kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien määrä 

-14…-16 % -15…16 % -15…-16 % 

Skenaario 4:  
Nopeusjakauma muuttuu 
kuten Mestarintunnelissa 
automaattivalvonnan jäl-
keen 

Revontuli- 
tunneli  

pohjoiseen 
(70,4  65,4 

km/h) 

Revontulitunneli 
etelään 

(66,4  64,7 km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä 

-15…-16 % -5…-6 % -5…-6 % 

Kuolemaan johtavien on-
nettomuuksien määrä 

-27…-29 % -10…-11 % -10…-11 % 

* 

** 

Pohjoisen suuntaa ei ole huomioitu 
Pohjoisen suunnan tuloksiin pitää suhtautua varauksella: mitattu nopeustaso ei todennä-
köisesti vastaa keskimääräistä nopeutta tunnelin sisällä. 

 
TARVA-TEN liikennemäärä- ja liikenneturvallisuustietojen perusteella Revontulitun-
nelin kohdalla (tie 4, tieosa 501) henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuus-
aste on 5,87 henkilövahinko-onnettomuutta/100 miljoonaa ajokilometriä.  

Revontulitunnelin keskivuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 20 200 ajon/vrk. 
Tunnelin liikenteen vuosisuoritteeseen perustuen tunnelissa tapahtuu noin 0,11 
henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa eli noin 1 onnettomuus 9,2 vuodessa. 

Jos tunnelin henkilövahinko-onnettomuusriski alenee skenaarioiden 2 ja 4 mukai-
sesti noin 5–10 %, henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu karkean esimerkki-
laskelman mukaan kerran noin 9,7–10,3 vuodessa. Sadassa vuodessa vältetään 1–
2 henkilövahinko-onnettomuutta. 
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5.1.3  Moottoritietunnelit 

Karnaisten tunneli 
Karnaisten tunnelissa mitatut nopeudet ovat keskiarvoltaan lähellä nopeusrajoi-
tusta 100 km/h. Sen vuoksi teoreettinen skenaario 1, jossa kaikki ajavat keskimää-
rin nopeusrajoituksen mukaan, ei ole mielenkiintoinen tarkastelutilanne keskino-
peuden muutokseen perustuville teoreettisille malleille.   Muita skenaariolaskelmia 
on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 21. Karnaisten tunneli: henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien 
riskitason laskennallinen muutos eri nopeusskenaarioissa. 

Skenaario 2:  
Keskinopeus laskee 2,5 km/h 

Karnaisten 
tunneli itään 
(100,7  98,2 

km/h) 

Karnaisten  
tunneli  
länteen 

(101,0  98,5 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien määrä 

-5…-8 % -5…-8 % -5…-8 % 

Kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien määrä 

-10…-16 % -10…16 % -10…-16 % 

Skenaario 3:  
Nopeusjakauma muuttuu ku-
ten vuosina 2007–2014 käyt-
töön otetuilla nopeusvalvonta-
jaksoilla 

Karnaisten 
tunneli itään 
(keskinopeus 

(100,7  97,9 
km/h) 

Karnaisten  
tunneli länteen 

(keskinopeus 

101,2  98,5 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien määrä 

-6…-9 % -5…-8 % -6…-9 % 

Kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien määrä 

-11…-18 % -10…-16 % -11…-17 % 

* Oletus: liikennemäärä ja turvallisuustekijät ovat samanlaiset molempiin ajosuuntiin 

 
Jos nopeudet laskevat Karnaisten tunnelissa 2,5 km/h skenaarion 2 mukaisesti, 
vähenee henkilövahinko-onnettomuuksien riski noin 5-10 % ja kuolemaan johta-
vien onnettomuuksien riski 10-15 %.  

Laskennallisesti skenaarion 3 yksittäisten nopeusluokkien sisäiset riskit 100 km/h 
nopeusrajoituksella ajaviin suhteutettuna ovat (kaavojen 4-6 mukaan) seuraavat: 

− 100-110 km/h noin 1,2-kertainen 
− 110-120 km/h noin 1,6-kertainen 
− Yli 120 km/h luokassa noin 2,8-kertainen 

Skenaario 3 johtaa länteen Turun suuntaan samaan tulokseen kuin skenaario 2, 
koska nopeusjakauman oletettu muutos muuttaa keskimääräistä nopeutta saman 
verran (-2,5 km/h). Itään Helsinkiin skenaarion 3 jakauma johtaa keskinopeuden 
alenemiseen noin -2,8 km/h, mikä vähentää onnettomuusmäärää jonkin verran 
enemmän kuin skenaariossa 2.  
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TARVA-TEN liikennemäärä- ja liikenneturvallisuustietojen perusteella Karnaisten 
tunnelin kohdalla (tie 1, tieosa 13) henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuus-
aste on 1,70 henkilövahinko-onnettomuutta/100 miljoonaa ajokilometriä.  Karnais-
ten tunnelin keskivuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 16 600 ajon/vrk. Tun-
nelin liikenteen vuosisuoritteeseen ja tieosuuden onnettomuusasteeseen perus-
tuen tunnelissa tapahtuu noin 0,23 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa eli 1 
onnettomuus noin 4,4 vuodessa. 

Jos tunnelin henkilövahinko-onnettomuusriski alenee skenaarioiden 2–3 mukai-
sesti noin 5–10 %, henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu karkean esimerkki-
laskelman mukaan kerran noin 4,6-4,9 vuodessa. Sadassa vuodessa vältetään 1–
3 henkilövahinko-onnettomuutta. 

Karnaisten tunnelin lisäksi Lohjan Hossantien liittymän ja Tavolantien liittymän vä-
lissä vt 1:llä on neljä muuta tunnelia (Lehmihaan, Orosmäen, Pitkämäen ja Terva-
korven tunnelit). Jos skenaarioiden 2–3 mukainen nopeuden lasku toteutuisi tun-
nelijakson kaikissa tunneleissa esimerkiksi kaikkien tunnelien pistemäisen nopeus-
valvonnan ansiosta, turvallisuushyödyt olisivat noin kaksinkertaiset. Sadassa vuo-
dessa säästettäisiin 3–5 tunneleissa tapahtuvaa henkilövahinko-onnettomuutta.   

Jos koko liittymävälille toteutettaisiin esimerkiksi keskinopeusvalvonta ja nopeudet 
laskisivat skenaarioiden mukaisesti tunnelien väliset avo-osuudet mukaan lukien, 
sadassa vuodessa vältettäisiin 5-11 henkilövahinko-onnettomuutta.  

Markkinamäen tunneli 

Jos Markkinamäen tunnelin keskinopeus saataisiin laskettua nopeusrajoituksen 
mukaiseksi, vähenisi henkilövahinko-onnettomuuksien riski noin 5–10 % ja kuole-
maan johtavan onnettomuuden riski noin 10–15 %. 

Jos nopeudet laskevat Markkinamäen tunnelissa 2,5 km/h, vähenee henkilöva-
hinko-onnettomuuksien riski noin 5–10 % ja kuolemaan johtavien onnettomuuk-
sien riski 10–15 %.  

Laskennallisesti skenaarion 3 yksittäisten nopeusluokkien sisäiset riskit 100 km/h 
nopeusrajoitukseen suhteutettuna ovat Markkinamäen tunnelin nopeusjakaumalla 
(kaavojen 4-6 mukaan) seuraavat: 

− 100-110 km/h noin 1,2-kertainen 
− 110-120 km/h noin 1,6-kertainen 
− Yli 120 km/h luokassa noin 2,6-kertainen 

Skenaariossa 3 automaattivalvonnan aiheuttama nopeusjakauman muutos johtaa 
keskinopeuden alentumiseen 4,4 km/h itään Vaalimaan suuntaan ja 3,1 km/h län-
teen Helsingin suuntaan. Keskinopeus laskee enemmän kuin Karnaisten tunnelissa, 
koska Markkinamäen tunnelissa 120-140 km/h ajavien osuus on suurempi. No-
peusvalvonta on aikaisemmissa toteutuksissa purrut tähän nopeusluokkaan tehok-
kaammin kuin alempiin nopeuksiin. Keskinopeuden laskiessa Karnaisten tunnelia 
voimakkaammin myös laskennallinen muutos suhteellisessa riskitasossa on suu-
rempi. 
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Taulukko 22. Markkinamäen tunneli: henkilövahinkoon johtavien 
onnettomuuksien riskitason laskennallinen muutos eri nopeusskenaarioissa. 

Skenaario 1:  
keskinopeus 
 nopeusrajoitus 100 km/h 

Markkinamäen 
tunneli itään 
(104,8  100 

km/h) 

Markkinamäen 
tunneli länteen 

(100,7  100 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien määrä 

-9…-15 % -1…-2 % -5…-9 % 

Kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien määrä 

-18…-28 % -3…-4 % -10…-16 % 

Skenaario 2:  
Keskinopeus laskee 2,5 km/h 

Markkinamäen 
tunneli itään 

(104,8  102,3 
km/h) 

Markkinamäen 
tunneli länteen 

(100,7  98,2 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien määrä 

-5…-8 % -5…-8 % -5…-8 % 

Kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien määrä 

-10…-16 % -10…16 % -10…-16 % 

Skenaario 3:  
Nopeusjakauma muuttuu kuten 
vuosina 2007–2014 käyttöön 
otetuilla nopeusvalvontajak-
soilla 

Markkinamäen 
tunneli itään 
(keskinopeus 

(104,8  100,4 
km/h) 

Markkinamäen 
tunneli länteen 

(keskinopeus 

100,7  97,6 
km/h) 

Keski- 
määrin* 

Henkilövahinko-onnettomuuk-
sien määrä 

-9…-14 % -6…-10 % -8…-12 % 

Kuolemaan johtavien onnetto-
muuksien määrä 

-17…-26 % -12…-19 % -15…-23 % 

* Oletus: liikennemäärä ja turvallisuustekijät ovat samanlaiset molempiin ajosuuntiin 

 
TARVA-TEN liikennemäärä- ja liikenneturvallisuustietojen perusteella Markkina-
mäen tunnelin kohdalla (tie 7, tieosa 21) henkilövahinko-onnettomuuksien onnet-
tomuusaste on 2,30 henkilövahinko-onnettomuutta/100 miljoonaa ajokilometriä.  

Markkinamäen tunnelin keskivuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 8 500 
ajon/vrk. Tunnelin liikenteen vuosisuoritteeseen perustuen tunnelissa tapahtuu 
noin 0,04 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa eli noin 1 onnettomuus noin 28 
vuodessa. 

Jos tunnelin henkilövahinko-onnettomuusriski alenee skenaarioiden 2-3 mukaisesti 
noin 10 %, henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu karkean esimerkkilaskelman 
mukaan kerran noin 38 vuodessa. Sadassa vuodessa vältetään 0-1 henkilövahinko-
onnettomuutta. 
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5.2  Onnettomuustilanteiden seuraukset 

Tunnelissa tapahtuvan onnettomuuden vakavuus ja seuraukset ovat yleensä pa-
hempia kuin avo-osuudella (Ragnøy 2013). Tunnelissa tapahtunut onnettomuus 
johtaa useammin kuolemaan kuin avo-osuudella tapahtunut onnettomuus (Bassan 
2016). Korkeat nopeudet kasvattavat onnettomuuden todennäköisyyden lisäksi 
onnettomuustilanteiden seurausten vakavuutta sekä henkilö- että materiaalivahin-
kojen suhteen.    

Tunnelissa erityisesti tulipalot ovat merkittävä suuronnettomuuksien riskitekijä 
avo-osuuksiin verrattuna. Tulipalotilanteissa liikenneonnettomuuden uhrien lisäksi 
vaarassa ovat muut tunnelin sen hetkiset käyttäjät. Tunnelista pelastautuminen ja 
pelastuslaitoksen toiminta tunnelissa on vaikeampaa kuin avo-osuudella.  

Suurella nopeudella tapahtuvat onnettomuudet johtavat ajoneuvojen suurempiin 
vaurioihin, mikä voi lisätä tulipalon riskiä. Norjalaisten selvitysten mukaan liiken-
neonnettomuuksista aiheutuneita tulipalotilanteita on ollut noin 10-20 % kaikista 
tulipaloista. Pääosa tunnelien tulipaloista johtuu kuitenkin autojen vikaantumi-
sesta. Useimmiten tulipalotilanteissa on osallisena raskas ajoneuvo (Bassan 2016).  

Tunnelien onnettomuus- ja häiriötilanteita sekä niiden seurauksia on arvioitava ko-
konaisuutena. Henkilövahinkoriskien lisäksi on otettava huomioon liikennöintikat-
kojen yleisyys ja pituus suhteessa avo-osuuden vastaaviin tilanteisiin, näiden vai-
kutukset läheiseen tieverkkoon ja mahdolliset normaalia laajemmat materiaaliset 
vahingot.  

Tienpitäjän kannalta omaisuudenhallinta on merkittävä tekijä. Infraomaisuuteen 
kohdistuvien suorien vaurioiden ohella syntyy seurannaisvaikutuksia. Tulipalo tai 
voimakas törmäys voi johtaa tunnelirakenteiden ja teknisten järjestelmien vaurioi-
tumiseen, jolloin tunneli joudutaan sulkemaan korjaustöiden ajaksi. Siksi liikenteel-
lisesti kriittisissä tunneleissa onnettomuuden yhteiskunnalliset vaikutukset ovat 
huomattavasti laajemmat kuin pelkkään tunneliosuuteen kohdistuvat vaikutukset.  

Tunneli-infran korjauskustannukset ovat korkeammat kuin normaalin maantieym-
päristön rakenteiden. Merkittävät ylinopeudet lisäävät ajoneuvon liike-energiaa, 
mikä lisää onnettomuustilanteessa infravahinkoja. Rakenteellisten vaurioiden kor-
jaaminen tunneleissa on hankalaa ja hidasta, mikä pidentää rakenteiden korjaus-
aikaa ja käyttökatkon kestoa. Myös lievemmissä onnettomuustilanteissa tunneli on 
suljettava herkemmin ja raivaustyöt kestävät kauemmin kuin avo-osuudella. 

Pitkät käyttökatkot aiheuttavat ongelmia ja aikakustannuksia liikenteelle ja kulje-
tuksille, mikä voi olla itse tunneli-infran korjauskustannuksia merkittävämpi haitta-
vaikutus. Suljetun päätien lisäksi haittaa koituu vara- ja kiertoreitin normaaliliiken-
teelle. Varareitit ovat harvoin yhtä korkeatasoisia kuin varsinainen päätie, mikä 
lisää onnettomuusriskiä ja sujuvuusongelmia ympäröivällä tie- ja katuverkolla. Var-
sinkin kaupunkiliikennetunnelit ovat usein sellaisissa paikoissa, että sujuvaa ja tur-
vallista varareittiä ei ole. Esimerkiksi Kehä I:n Mestarintunnelin ja Tampereen Ran-
tatunnelin kaltaisissa kohteissa matka-aika- ja muut haitat leviävät laajasti myös 
muiden kuin tunnelin varsinaisten käyttäjien ongelmiksi. 
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5.3  Tunnelien huolto ja poikkeustilanteet 

Karnaisten tunnelista saatujen käytännön havaintojen mukaan ylinopeudet ovat 
erityinen ongelma myös tunnelin huoltotöiden ja muiden tunneliohjaustilanteiden 
aikana. Seuraavaan taulukkoon on koottu nopeusmittaustuloksia Karnaisten tun-
nelista alennettujen nopeusrajoitusten ajalta. Karnaisten tunnelin kaista sul-
jettu -tilanteiden 60 km/h rajoituksen aikana keskinopeudet olivat 65-70 km/h. 
Kymmenen korkeimman nopeuden keskiarvo oli välillä 80-125 km/h. Yksittäisen 
kaistansulkutilanteen suurin mitattu nopeus oli pahimmillaan noin 150 km/h ja par-
haimmassakin tapauksessa lähes 100 km/h 60 km/h nopeusrajoituksesta huoli-
matta.  

Taulukko 23. Karnaisten tunneli: ajonopeuksia (km/h) alennettujen nopeus- 
rajoitusten aikana. 

Tilanne Aika 

No-
peus-
rajoi-

tus 

Keski-
no-

peus 

10 suurim-
man  

nopeuden 
keskiarvo 

Suurin  
havaittu  
nopeus 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

8.10.2020 
(18.55-19.25) 

60 65 80 96 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

12.10.2020 
(23.40-03.01) 

60 69 100 131 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

13.10.2020 
(20.13-02.11) 

60 69 124 149 

Alennettu  

nopeus Helsin-
kiin  

14.10.2020 
(12.56-14.27) 

80 90 129 139 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

14.10.2020 
(22.48-02.51) 

60 71 115 141 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

15.10.2020 
(19.30-20.15) 

60 65 97 137 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

15.10.2020 
(22.43-23.59) 

60 68 91 113 

Kaista suljettu 
Helsinkiin 

16.10.2020 
(12.15-12.55) 

60 62 95 122 

Kaista suljettu 
Turkuun 

12.10.2020 
(18.10-19.12) 

60 67 92 153 

Alennettu no-
peus Turkuun 

14.10.2020 
(12.56-14.27) 

80 90 129 168 

Kaista suljettu 
Turkuun 

14.10.2020 
(17.52-20.19) 

60 65 97 128 
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Työmaa- ja huoltotilanteissa ylinopeudet heikentävät liikenne- ja työturvallisuus- 
tilannetta. Huoltoja on tunnelissa useammin kuin avo-osuuksilla (tekniikkaa enem-
män), mikä painottaa huoltotilanteiden ylinopeuksien vaikutuksia muihin tieosuuk-
siin verrattuna. 

Tienpitäjälle koituu kustannuksia tunnelin huoltotilanteiden työtapaturmista ja va-
kuutuksista, joilla niihin varaudutaan. Kustannukset ovat osa tunnelien onnetto-
muus- ja häiriötilanteiden kokonaisvaikutuksia, joiden perusteella tunnelien nopeu-
denhallintakeinojen toteutuksen hyötyjä tulisi arvioida. Huolto- tai muun kaistaoh-
jaustilanteen alennetun nopeusrajoituksen valvominen on tehokas keino poikkeus-
tilanteiden turvallisuuden parantamiseksi. Teknisesti alennetun nopeusrajoituksen 
automaattivalvonta edellyttää järjestelmien kehitystyötä, jos tunneliohjauksen 
vaihtuva nopeusrajoitustieto halutaan tuoda automaattisesti valvontajärjestel-
mään. Tällä hetkellä nopeusrajoituksen vaihtumistieto pitää välittää ensin poliisille, 
jonka jälkeen nopeusrajoituksen valvontaraja voidaan muuttaa etäyhteydellä. Toi-
saalta jo valvontapisteen olemassaolo lisää nopeusrajoituksen noudattamista. 

5.4  Yhteenveto 

Tarkasteltujen ajonopeusskenaarioiden perusteella automaattinen nopeusvalvonta 
tai muu saman verran nopeutta hillitsevä toimenpide alentaa kaupunkiliikennetun-
neleissa henkilövahinko-onnettomuuksiin johtavien onnettomuuksien riskiä noin 5–
10 % ja kuolemaan johtavien onnettomuuksien riskiä 10–15 %. Moottoritietunne-
leissa vastaavat riskit alenevat 5–10 % ja 10–20 %.  

Suhteellisen riskin lisäksi varsinaisiin onnettomuusmääriin vaikuttavat voimakkaasti 
tunnelin pituus ja liikennemäärä (liikennesuorite) sekä tunnelin turvallisuusominai-
suudet ja -tilanne. Suhteellisesti suurimmat vaikutukset nopeuden alentumisella 
olisi Revontulitunnelissa ja Markkinamäen tunneleissa, joissa nopeustasot ovat jon-
kin verran muita tarkastelukohteita korkeammat. Käytännössä pidemmissä ja vilk-
kaammissa tunneleissa saavutetaan suurempi laskennallinen onnettomuusmäärien 
alenema: Rantatunnelissa vältettäisiin selvästi eniten onnettomuuksia ja Karnais-
ten tunnelissa toiseksi eniten.  

Yksittäisten suurienkin ylinopeuksien vaikutuksia henkilövahinkoihin on vaikea 
määrittää laskennallisesti. Teoreettisissa laskentamalleissa keskinopeuden merki-
tys korostuu. Keskinopeuteen perustuvat onnettomuuslaskelmat eivät osoita suu-
ria turvallisuusvaikutuksia yksittäisten suurten ylinopeuksien poistumiselle, koska 
niiden vaikutus koko tunnelin liikenteen keskinopeuteen on usein pieni.  

Onnettomuusmäärien osalta laskelmissa lähtökohtana toimiva henkilövahinko-on-
nettomuuksien nykyinen määrä on valmiiksi melko vähäinen, mikä vaikuttaa tulok-
seen. ”Läheltä piti” -tilanteet ja lievät onnettomuudet eivät sisälly tilastoituihin on-
nettomuuksiin eivätkä siten näy teoreettisissa laskelmissa.  Kuitenkin esimerkiksi 
moottoritietunneleissa raskaan liikenteen määrät ovat suuret, mikä yhdessä suur-
ten yksittäisten ylinopeuksien kanssa lisää liikennevirran nopeuseroja ja peräänajo-
riskiä, vaikka sitä on vaikea osoittaa matemaattisesti. Laskentamallien tuloksia on-
kin pidettävä suuntaa antavina. Mallien tulokset soveltuvat parhaiten päätöksen-
tekotilanteisiin, joissa kohdistetaan toimenpiteitä eri tunnelien kesken.  
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Tutkimusten mukaan nopeudet kasvattavat onnettomuuksien seurausten vaka-
vuutta. Henkilövahingot sekä ajoneuvojen ja tunnelin rakenteiden vauriot ovat kor-
keissa nopeuksissa vakavampia ja suuronnettomuuden, kuten vakavan tulipalon, 
riski kasvaa. Tunnelirakenteiden korjauksesta mahdollisesti aiheutuvat pitkäaikai-
set sulkutilanteet näkyvät voimakkaasti liikenteen ja kuljetusten lisäkustannuksina 
sekä päätiellä että lähiverkolla. Siksi erityisesti liikenteen hallinnan kannalta kriitti-
sissä tunneleissa pitää korostaa omaisuudenhallintaa tunneliturvallisuuden lisäksi. 

Huoltotilanteissa ylinopeudet ovat potentiaalinen riski liikenne- ja työturvallisuu-
delle. Huollon ja poikkeustilanteiden aikainen alennetun nopeusrajoituksen val-
vonta parantaisi turvallisuustilannetta. 
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6 Johtopäätökset 

Tunnelien onnettomuus- ja häiriötilanteita sekä niiden seurauksia on arvioitava ko-
konaisuutena. Tunnelit ovat keskimäärin avo-osuuksia turvallisempia, kun niitä 
verrataan keskenään toteutuneiden onnettomuusmäärien ja -asteiden perusteella. 
Toisaalta tunnelissa tapahtuva onnettomuus johtaa herkemmin vakaviin seurauk-
siin kuin avo-osuudella. Henkilövahinkojen lisäksi tunneleissa on otettava huomi-
oon liikennöintikatkojen yleisyys ja pidempi kesto suhteessa avo-osuuden vastaa-
viin tilanteisiin, katkojen vaikutukset läheiseen tieverkkoon ja liikenteen ja kulje-
tusten lisäkustannuksiin sekä mahdolliset laajemmat materiaaliset vahingot. Suu-
remman onnettomuuden aiheuttamien vaurioiden korjaus kestää kauan, jolloin lii-
kennöintikatkon haitat tieverkolla ovat yleensä suuret. 

Korkeat nopeudet kasvattavat onnettomuustilanteessa henkilövahinkojen, ajoneu-
vojen ja tunnelin rakenteiden vaurioiden sekä autopalojen riskejä, koska autojen 
liike-energia kasvaa nopeuden kasvaessa. Nopeusmittausten perusteella ylinopeu-
det ovat yleisiä maantietunneleissa. Kaupunkiliikennetunneleissa (nopeusrajoitus 
60 km/h) ylinopeutta ajavien osuus on noin 80 %, ja liikenteen keskinopeudet ovat 
selvästi nopeusrajoitusta suuremmat. 85 prosenttia kuljettajista ajaa 70-75 km/h 
nopeudella tai sen alle (V85), eli 15 % kuljettajista ajaa yli 10–15 km/h ylinopeutta. 
Moottoritietunneleissa keskinopeudet ovat lähempänä nopeusrajoitusta (100 
km/h). Moottoritietunneleissa raskas liikenne laskee keskinopeutta jonkin verran. 
Moottoritietunneleissa ylinopeutta ajaa kuitenkin yli puolet kuljettajista, ja 15 % 
kuljettajista ajaa yli 15 km/h ylinopeudella. 

Molemmissa tunnelityypeissä on päivittäin useita tapauksia, joissa kuljettajan no-
peus on yli puolitoistakertainen nopeusrajoitukseen nähden. Kahden viikon mit-
tausjaksolla kaupunkiliikennetunneleissa havaittiin pahimmillaan 150-200 km/h ja 
moottoritietunneleissa 200-210 km/h nopeuksia.   

Automaattisen nopeusvalvonnan on todettu vaikuttavan liikennevirran keskino-
peuksiin ja varsinkin suurimpiin ylinopeuksiin. Tehokkaimmillaan automaattival-
vonta on tilanteissa, joissa nopeustaso ja suurien ylinopeuksien osuus ovat kor-
keita ennen valvontaa.  

Keskinopeusvalvonnan vaikutukset on todettu useimmissa tutkimuksissa nykyistä 
pistemäistä valvontaa paremmiksi ja vaikutusalue laajemmaksi. Keskinopeus- 
valvonnalla on myös muita liikenteellisiä etuja, kuten jarrutusten ja liikennevirran 
häiriöiden väheneminen valvontakameroiden kohdalla. Keskinopeusvalvonta sopisi 
erityisesti pidemmille tie- tai tunnelijaksoille. Keskinopeusvalvontaa ei kannata to-
teuttaa lyhyille osuuksille. Mittausteknisenä alarajana voidaan pitää esimerkiksi 
500 metriä.  

Automaattinen keskinopeusvalvonta vaatii kuitenkin viranomaisten tietojärjestel-
mien teknistä kehitystyötä, laitetestauksia maastossa ja mahdollisesti hallinnollisia 
muutoksia nykyisiin prosesseihin. Tämän lisäksi keskinopeusvalvonta on yksittäi-
sen tunnelin osalta kallis suhteessa tunnelin päissä tapahtuvaan pistevalvontaan. 
Tehokkaan keskinopeusvalvonnan edellytyksenä on myös se, että nopeusrajoitus 
olisi koko liittymävälillä mahdollisimman yhtenäinen tai mahdollisten vaihtuvien no-
peusrajoitusalueiden keskimääräisen nopeusvalvontarajan reaaliaikainen määritys 
onnistuisi automaattisesti. Valvonnan kehittäminen keskinopeusvalvonnan suun-



Väyläviraston julkaisuja 30/2021 102 
 

 

taan on suositeltavaa, mutta se edellyttää laajempia ja yksityiskohtaisempia jatko-
selvityksiä sekä tekniikasta ja kustannuksista että toimintatavoista ja vastuunjaosta 
eri toimijoiden kesken.  

Tuloksia ja vaikutuksia on saavutettavissa nopeammin nykyisellä pistekohtaisella 
nopeusvalvonnalla. Tunnelissa ajettavien nopeuksien alentamisen kannalta piste-
nopeusvalvonnan suotuisin sijainti on ennen tunnelin lähestymisaluetta (noin 50–
150 metriä ennen tunnelin suuaukkoa) tai tunnelissa sisällä riittävän kaukana suu-
aukosta (50-100 m). Ennen tunnelia olevan pisteen etuna on se, että sillä voidaan 
vaikuttaa onnettomuusherkimmän lähestymisalueen nopeuteen ja se voidaan to-
teuttaa nykyisellä tekniikalla. Lisäksi voidaan toteuttaa toinen piste tunnelin jäl-
keen.  

Nykyisen kaltaista kirkasta salamaa ei voida käyttää tunnelissa sisällä, joten tun-
nelin sisällä olevan pisteen toteutus edellyttää infrapunasalaman tai erityyppisten 
häikäisyä vähentävien filtterikalvojen jatkotutkimuksia ja testausta. 

Automaattisen valvonnan resurssit on Suomessa suunnattu tieosuuksille, joilla on 
tapahtunut keskimääräistä enemmän onnettomuuksia. Onnettomuustilastoiltaan 
keskimääräistä turvallisemmat moottoritiet ovat siten olleet automaattivalvonnan 
ulkopuolella. Lähtökohta on resurssien tehokkaan kohdistamisen suhteen looginen, 
mutta ei ennaltaehkäisevä. Moottoritie- ja muidenkin tunnelien osalta nopeuden 
hillinnän ennaltaehkäisevää tarvetta lisää riski vakavista onnettomuuksista, pitkistä 
liikennekatkoista ja kalliista infravauriosta. Lisäksi muu kuin automaattinen no-
peusvalvonta on vaikeaa moottoritie- ja muissa tunneleissa sekä moottoriteillä 
yleensäkin. Massavalvontaa on vähän, koska sen sujuva ja turvallinen järjestämi-
nen paikan päällä on vaikeaa. Valvonnan puute ja kuljettajien tottuminen siihen 
voi johtaa välinpitämättömyyteen nopeusrajoituksia kohtaan.   

Maastomittauskohteina olleille tunneleille tehdyissä laskennallisissa liikenneturval-
lisuusarvioissa päädyttiin tulokseen, että henkilövahinko-onnettomuusriski pie-
nenisi automaattivalvonnan (tai vastaavasti nopeustasoa alentavan muun toimen-
piteen) ansiosta noin 5–10 % ja kuolemaan johtavan onnettomuuden riski noin 
10–20 %. Laskennallisen riskin pieneneminen konkretisoituu onnettomuusmää-
rissä parhaiten pitkissä ja liikennemääriltään suurissa tunneleissa, joissa keskino-
peus on korkea suhteessa nopeusrajoituksen ja suuret ylinopeudet ovat yleisiä. 
Arviot perustuvat karkean tason matemaattisiin malleihin, jotka huomioivat vain 
liikennevirran keskinopeuden. Yksittäisten suurten ylinopeuksien vaikutuksia on-
nettomuusmääriin on vaikea osoittaa laskennallisesti ja perustellusti, vaikka oletus 
suurten ylinopeuksien ja suurten nopeuserojen riskeistä on intuitiivisesti oikea. 

Muista maantieympäristöön soveltuvista nopeudenhallintakeinoista kaksisuuntais-
ten maanteiden avo-osuuksien leveillä keskiviivamerkinnöillä on todettu olevan 
parhaimmillaan melkein yhtä hyvä vaikutus ajonopeuksiin kuin automaattisella val-
vonnalla. Vaikutusten voidaan olettaa olevan samansuuntaisia, mutta todennäköi-
sesti vähäisempiä myös maantietunnelissa. Myös tunnelien seinien kuviomerkin-
nöillä, poikittaissuuntaisilla tiemerkinnöillä ja nopeusnäytöillä on havaittu suotuisia 
nopeusvaikutuksia.  
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Poikkeavat tiemerkinnät sopisivat ensisijaisesti kaupunkitunneliympäristöön, joka 
on muutenkin tiemerkintöjen ja liikenteen ohjauksen osalta vaihtelevampaa kuin 
yhtenäinen moottoritieympäristö.  Myös nopeusnäytöillä voisi olla hyötyä onnetto-
muusaltteimman tunneliosuuden, eli lähestymisalueen nopeudenhallinnassa kau-
punkiympäristössä. Tunnelien seinäkuvioinnit voisivat sopia moottoritietunne-
leihinkin, mutta niiden vaikutuksia ja toteuttamistapaa on tutkittava tarkemmin.   
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7 Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

7.1  Vt 1 Karnaisten moottoritietunnelin 
automaattivalvontakokeilu  

Automaattista nopeusvalvontaa suositellaan kokeiltavaksi vt 1:llä Karnaisten tun-
nelissa. Toteutustavaksi esitetään nykytyyppistä pistemäistä nopeusvalvontaa.  

Moottoritielle toteutettavan kameravalvonnan perusteluna on tunnelissa tapahtu-
van, mahdollisilta seurauksiltaan ja liikennöintikatkoltaan merkittävän onnetto-
muuden ennaltaehkäisy. Lisäksi Karnaisten tunnelin sulkutilanteessa käytettävä 
varareitti on heikkotasoinen, mikä aiheuttaisi ongelmia mahdollisessa pitkäaikai-
sessa sulkutilanteessa.  

Automaattinen valvonta palvelee myös vaarallisiksi koettujen huoltotilanteiden lii-
kenne- ja työturvallisuutta, vaikka työn ajaksi alennettua nopeusrajoitusta ja puut-
tumisrajaa ei aina vietäisi maastoon asti. Kameratolppien olemassaolo itsessään 
hillitsee kuljettajien ajonopeuksia.  

Kokeilussa saataisiin lisätietoja ja kokemuksia automaattivalvonnan vaikutuksista 
moottoritietunnelissa. Karnaisten tunnelin valvontakokeilun nopeusvaikutuksista 
tulisi tehdä ennen–jälkeen-tutkimukset. Automaattivalvonnan vaikutustutkimuk-
sissa voidaan hyödyntää tämän työn mittausaineistoa ennen-tilanteen vertailukoh-
tana. Optimiaikataulu olisi toteuttaa kokeilu mahdollisimman pian (1-2 vuodessa), 
jolloin mahdolliset muut liikennetilanteen muutokset eivät ehdi vaikuttaa ennen-
tilanteen mittausten vertailukelpoisuuteen.  

Nopeusvalvontapilotin nopeusvaikutusten ohella kannattaa samalla tutkia ajoneu-
vojen välisiä etäisyyksiä tai aikavälejä, joita nykyiset tutkapohjaiset valvontapisteet 
pystyvät valvomaan nopeuden ohella. Tässä työssä tehdyistä mittauksista voidaan 
saada ennen-tilanteen vertailukohta myös tähän tarkoitukseen.  

Valvontapisteet suositellaan asennettaviksi molempien tunnelien alku- ja loppu-
päähän tunnelin suuaukkojen ulkopuolelle riittävän etäälle sisääntuloaukosta (vä-
hintään 50-100 m).  Mahdollisia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi kääntöpaikat, 
jotka ovat noin 150-300 m suuaukoista. Kääntöpaikoilla on saatavilla tarvittavat 
sähkönsyöttö- ja tietoliikenneyhteydet. Lisäksi kameroiden asennustöille ja muille 
huoltokäynneille on tilaa.  

7.2  Visuaalisten nopeudenhallintakeinojen 
kokeilut ja jatkotutkimustarpeet  

Automaattisen nopeusvalvonnan lisäksi leveillä keskiviivamerkinnöillä on ollut po-
sitiivisia vaikutuksia ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen kaksisuuntaisilla 
maanteillä. Leveää ajokaistamerkintää ja sen vaikutuksia kannattaisi kokeilla myös 
yksisuuntaisessa, korkeintaan kaksikaistaisessa tunnelissa. Kokeilua ei suositella 
moottoritietunneliin.   
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Kokeilukohteen valinta ja toteutustapa on suunniteltava jatkossa tarkemmin. Ran-
tatunneli olisi ollut soveltuva kohde, mutta kokeilua ei kannata tehdä ainakaan 
pistenopeusvalvonnan tutkimusjakson aikana. Eräs mahdollisuus voisi olla Vuosaa-
ren tunneli. Jos kokeilu toteutetaan, tehdään kohteesta ennen–jälkeen-vaikutus-
tutkimukset. Kokeilu vaatii Traficomin poikkeusluvan, jos se tehdään yksisuuntai-
sissa tunneliputkissa.   

Leveä ajokaistamerkintä tulisi aloittaa ennen tunnelin lähestymisaluetta eli 50–100 
metriä ennen tunnelin suuaukkoa. Ajokaistamerkintä jatkuisi tunnelin läpi ja noin 
50–100 metriä tunnelin jälkeen. Samansuuntaisten kaistojen väliin ei suositella jyr-
sintää. Muuten leveän keskiviivan nykyisistä suunnitteluohjeista voidaan jonkin 
verran poiketa poikkeusluvan turvin. 

Muiden visuaalisten nopeudenhallintakeinojen osalta kannattaa tutkia ja suunni-
tella tarkemmin tunnelin seinien kuvioinnin ja nopeusnäyttöjen kokeilumahdolli-
suuksia. Tehokkaaksi todettu tihenevä ja kapeneva seinäkuviointi voisi sopia lyhyi-
siin tunneleihin tai esimerkiksi tunnelin loppupäähän ennen ulosajoa.  

Alustavasti arvioiden nopeusnäytöt sopisivat parhaiten mitoiltaan avariin ja no-
peusrajoitukseltaan alhaisiin kaupunkitunneleihin, joissa vahingossa ajettavat yli-
nopeudet ovat todennäköisesti yleisimmillään. Näyttö tulisi sijoittaa tunnelin ulko-
puolelle ennen tunnelin lähestymisaluetta (50–100 metriä tunnelin suuaukosta). 
Nopeusnäytöt eivät lähtökohtaisesti sovi vaihtuvien nopeusrajoitusten ympäris-
töön, koska jotkut kuljettajat voivat sekoittaa vaihtuvan nopeusrajoituksen ja no-
peusnäytön. 

7.3  Automaattisen nopeusvalvonnan ja muun 
liikenteenohjaustekniikan tutkimus- ja 
kehitystarpeita 

Keskinopeusvalvonnan toteuttamisedellytysten tarkempaa selvitystä kannattaa jat-
kaa sekä arvioida keskinopeusvalvonnan toteuttamismahdollisuuksia ja kustannus-
tehokkuutta säännöllisesti tekniikan kehittyessä. Esimerkiksi automaattisen no-
peusvalvonnan taustajärjestelmien seuraavan suuremman päivityksen yhteydessä 
on järkevää selvittää ja mahdollisesti varautua keskinopeusvalvonnan edellyttämiin 
laajennuksiin.  

Tunnelien keskinopeusvalvonnan ja pistevalvonnan toteuttamisperiaatteiden mää-
rittämisen rinnalla olisi tarpeellista päivittää myös koko tieverkon automaattisen 
nopeusvalvonnan toteuttamiskriteereitä. Varsinkin keskinopeusvalvonnan vaati-
man järjestelmäkehitystyön kannalta on olennaista, että jatkoselvitykset eivät 
koske vain tunneleita, vaan kehitystyö on hyödynnettävissä koko tieverkolla. 

Automaattisen nopeusvalvonnan nykyistä järjestelmää ja toimintatapoja kannattaa 
kehittää siten, että vaihtuvien nopeusrajoitusten vallitseva tila saataisiin luettua ja 
sanktioraja muutettua automaattisesti nopeusvalvontajärjestelmään. Tämä palve-
lee varsinkin tunnelien poikkeustilanteita ja huollonaikaista työturvallisuutta. Omi-
naisuudesta olisi selvää hyötyä myös avo-osuuksilla keliohjauksessa.  
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Ns. mustan salaman, lähellä infra-aluetta toimivan salaman tai punasävyisten filt-
terikalvojen käyttöä liikennevalvontakameroissa kannattaisi tutkia tarkemmin. Ny-
kyistä kirkasta salamaa ei saa käyttää tunnelin sisällä. Tutkimusten ja mahdollisten 
maastotestausten perusteella voitaisiin todeta, riittääkö kuvien laatutaso valvonta-
käyttöön ja onko kokeiltavalla salamatyypillä häikäisyvaikutusta tunnelissa (tai 
muualla). Salaman lisäksi kannattaa samassa yhteydessä selvittää muita tunnelin 
sisään toteutettavan automaattisen valvontapisteen vaatimuksia ja edellytyksiä, 
kuten kameran likaantumisen estäminen, huoltotarve sekä muut tekniikkaan liitty-
vät erityiskysymykset.  

Mahdollisen tunnelin sisälle toteuttavan kameravalvonnan lisäksi vähemmän häi-
käisevän salaman käyttö olisi järkevää myös avo-osuuksien valvontapisteillä (mm. 
vaistomaisten äkkijarrutusten väheneminen salaman välähdyksen jälkeen).  

Tietunneleiden olemassa olevilla LML-pisteillä voidaan melko vähäisin muutostoi-
menpitein ryhtyä mittaamaan myös ajonopeuksia ja liikennemääriä, joita voidaan 
hyödyntää liikenteen seurannassa ja suunnittelussa. Toimijoiden tarpeet tunnelin 
sisäiseen nopeuden seurantaan kannattaa kartoittaa eri tunneleissa ja määritellä 
seurantaan mahdollisesti halutut tunnelit.  Lisäksi pitää määritellä tarkemmin mit-
tauspisteiden kalibrointitarve ja -tapa sekä mittaustulosten tietotekniset käsittely-
tavat. 
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