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ALKUSANAT 

Liian lyhyt ajoetäisyys edellä ajavaan autoon mielletään yleisesti vakavaksi riskitekijäksi 
liikenteessä. Tieliikennelaissa onkin säädetty, että ”etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on 
sovitettava sellaiseksi, ettei päälleajon vaaraa ole, vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään”. Monissa 
Liikenneturvan teettämissä kyselyissä ”liian lähellä perässä ajaminen” on koettu myös yhtenä 
autoilijoita eniten ärsyttävimmistä asioista.  

Maanteiden yli 400 liikenteen automaattista mittausasemaa tuottavat valtavan määrän 
yksityiskohtaista tietoa liikennevirrasta. Aineisto mahdollistaisi hyvinkin moninaisen tutkimuksen 
turvaväleistä niin kuin muistakin liikennevirran ominaisuuksista.  

Edellä olevasta huolimatta turvaväleistä on tehty melko vähän kotimaista tutkimusta. Myös 
liikennevalvonnassa turvavälit on haastava valvontakohde. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat 
Mikko Juvonen ja Jarno Vänni tarttuivat päättötyössään1 rohkeasti tähän mielenkiintoiseen, mutta 
kohtalaisen vaikeaan, aiheeseen. Tausta-aineistoa kootessaan he olivat yhteydessä 
Liikenneturvaan, jolloin pääsin osallistumaan hankkeen etenemiseen ”ylimääräisen ohjaajan” 
roolissa. Tuloksellisen yhteistyön lopputuotteena Liikenneturva julkaisee tämän 
Poliisiammattikorkeakoulun päättötyön Liikenneturvan selvityksiä sarjassa. 

 

   Helsingissä 7.1.2014 

   Juha Valtonen 

   tutkimuspäällikkö 
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Mikko Juvonen ja Jarno Vänni: Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen 
Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 

Avainsanat: turvaväli, aikaväli, liikennemäärä, ajonopeus, liikenneturvallisuus, liikennesää,  

TIIVISTELMÄ 

Peräkkäin ajavien ajoneuvojen etäisyyttä toisistaan kutsutaan turvaväliksi. Riittävän turvavälin 
pitäminen on osa ennakoivaa ajotapaa ja liikenneturvallisuutta. Selvityksessä käydään läpi 
turvaväliä koskevaa lainsäädäntöä, aiheesta tehtyä kotimaista tutkimusta sekä yleisellä tasolla 
turvavälin vaikutusta liikenneturvallisuuteen.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) tietojen 
perusteella keskimääräiset turvavälit ja ajonopeudet, joita autoilijat noudattavat Helsingin 
sisääntuloväylillä ruuhkattomassa liikenteessä. Tarkastelu rajattiin koskemaan kesäkelejä, ja 
tavoitteena oli vertailla turvavälin ja ajonopeuden muutoksia kuivan ja sadekelin välillä eri 
liikennemäärillä. Liikennemäärätarkastelu tehtiin kolmeluokkaisena: matala, normaali ja korkea 
liikennemäärä.  

Turvaväliin vaikuttaa eniten liikennemäärän muutos. Sade ei vaikuta kuljettajien käyttämään 
turvaväliin, mutta laskee hieman, keskimäärin 2 km/h, ajonopeutta. Keskimäärin ajoneuvojen 
turvaväli oli 57 metriä säästä riippumatta. Liikennemäärän kasvaessa matalasta korkeaksi 
turvavälit lyhenevät keskimäärin 29 prosenttia, mutta ajonopeudet vain kolme prosenttia. Metreissä 
turvavälin muutos merkitsee matalan liikennemäärän ajan 66 metrin keskimääräisen turvavälin 
lyhenemistä 46 metriin korkean liikennemäärän aikana.  

Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen välinen vertailu osoitti, että liikennemäärän ollessa korkea, 
raskailla ajoneuvoilla oli noin 15 prosenttia pidempi turvaväli kuin henkilö- ja pakettiautoilla.  

Selvityksessä todennetut turvavälit Helsingin sisääntuloväylillä ovat lyhyempiä kuin 
turvallisuuslähtöisesti annetut suositukset. Johtopäätöksissä pohditaan jatkotutkimuksen tarpeita 
muun muassa valvonnan ja valistuksen vaikutusmahdollisuuksien arvioimiseksi. Uusi 
ajoneuvotekniikka tuonee aikanaan liikennejärjestelmätasoisen ratkaisun turvaväliongelmaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikko Juvonen och Jarno Vänni: Trafikmängdens och förets inverkan på säkerhetsavståndet och 
hastigheten på infartslederna till Helsingfors sommaren 2013 

Nyckelord: säkerhetsavstånd, tidsintervall, trafikmängd, körhastighet, trafiksäkerhet, före  

SAMMANDRAG 

Avståndet mellan två fordon som kör efter varandra benämns säkerhetsavstånd. Att hålla ett 
tillräckligt stort säkerhetsavstånd är en del av ett förutseende trafiksäkert körsätt. I utredningen går 
man igenom lagstiftningen som berör säkerhetsavstånd, inhemska undersökningar gällande ämnet 
samt allmänt hur säkerhetsavståndet inverkar på trafiksäkerheten.  

Målet med undersökningen var att utreda medeltalet av säkerhetsavstånd och hastighet för bilister 
på infartslederna i Helsingfors i icke rusningstrafik utgående från uppgifterna från de automatiska 
trafikmätningsstationerna (LAM). Man begränsade granskningen till sommarföre och målet var att 
jämföra förändringarna mellan säkerhetsavstånd och hastighet vid torrt och regnigt före med olika 
trafikmängder. Trafikmängden klassificerades i tre grupper: låg, normal och hög trafikmängd.  

Störst inverkan på säkerhetsavståndet har förändringen i trafikmängd. Regn inverkar inte på 
säkerhetsavståndet, men sänker hastigheten en aning, i medeltal 2 km/h. Oberoende av föret är 
fordonens säkerhetsavstånd i medeltal 57 meter. När trafikmängden ökar från låg till hög minskar 
säkerhetsavstånden med i medeltal 29 procent, men hastigheterna endast 3 procent. I meter 
innebär säkerhetsavståndets förändring vid låg trafikmängd 66 meter till i medeltal 46 meter vid 
hög trafikmängd.  

Jämförelsen av lätta och tunga fordon visade att när trafikmängderna är höga håller tunga fordon 
ungefär 15 procent längre säkerhetsavstånd än person- och paketbilar.  

De säkerhetsavstånd som utredningen visade på infartslederna i Helsingfors är kortare än 
rekommenderade säkerhetsavstånd. I utredningen funderar man över behovet av fortsatt forskning 
för att bl.a. kunna utvärdera inverkan av övervakning och upplysning. På sikt kommer kanske den 
nya fordonstekniken att på trafiksystemnivå lösa problematiken med säkerhetsavstånd.  
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1 Johdanto 
Ajoneuvojen välinen turvaväli ja sen tutkimus on laaja kokonaisuus, johon liittyvät oleellisesti 

muun muassa tienkäyttäjiin vaikuttavat psykologiset tekijät, liikennefysiikka, ajoneuvojen 

tekniset ominaisuudet, tieverkoston rakenne, lainsäädäntö ja liikenteen ilmiöiden tilastoinnin 

luotettavuus. Tässä päättötyössä perehdyttiin Helsingin sisääntuloväylien turvaväleihin kesä-

keleissä eri liikennemäärissä ja sääolosuhteissa. 

Turvaväli on osa liikenneturvallisuutta. Turvaväliin liittyvien vaarojen hahmottamiseksi päät-

tötyössä esitellään liikenneturvallisuuteen liittyviä tilastoja ja muita liikenneturvallisuustietoja 

myös yleisemmin. Termi turvaväli määritellään tässä päättötyössä myöhemmin. 

Turvavälin pitäminen on osa ennakoivaa ajotapaa ja edesauttaa pitämään liikenteen häiriöttö-

mänä. Kyse on sekä tieverkoston toimivuudesta että tienkäyttäjien turvallisuudesta. Kuljetta-

jalla on velvollisuus säilyttää turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Velvollisuuden laimin-

lyönti on määrätty lainsäädännössä rangaistavaksi. Päättötyössä on esitelty myös turvaväliin 

liittyvää lainsäädäntöä. 

Viimeistään 1970-luvulta lähtien liikenneturvallisuustyön painopiste on ollut liikennejärjes-

telmän kehittämisessä, ei ihmisen muuttamisessa. Järjestelmän on otettava huomioon ihmisen 

tekemät inhimilliset virheet siten, ettei ihmisen tarvitse maksaa virheestään hengellään tai 

loukkaantumisellaan. Risto Näätänen vuonna 1972 teoksessa Liikennekuolema: ”Ihmisen 

perusteellinen muuttaminen ei onnistu. Tähän perustotuuteen tulevat kilpistymään myös pyr-

kimykset ratkaista liikenteemme ongelmat pääasiallisesti koulutuksen ja valistuksen avulla.” 

Oleellisilta osin myös 2000-luvun liikenneturvallisuusvisio perustuu samaan olettamukseen.  

Päättötyön tarkoitus ei ole antaa tienkäyttäjille palautetta ajotavoista vaan kertoa siitä miten 

liikennejärjestelmämme Helsingin sisääntuloväylillä kesäkeleissä toimii. 

Tämä turvavälitutkimus on Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavan poliisin perustutkin-

non päättötyö. Tutkimuksen toteuttamisessa, erityisesti aineiston hankinnassa, auttoivat Lii-

kennevirasto ja Liikenneturva. 
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1.1 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksessa määritetään olemassa olevan tietoaineiston avulla keskimääräiset turvavälit ja 

ajonopeudet, joita tienkäyttäjät noudattavat Helsingin sisääntuloväylillä kesäkeleissä silloin, 

kun liikenne ei ole ruuhkautunutta. Tavoitteena on vertailla turvavälin ja ajonopeuden muu-

toksia kuivan ja sadekelin välillä sekä eri liikennemäärillä: matala, normaali, korkea. 

1.2 Tutkimuksen rajaus 
Tutkimuksen tärkein lähdeaineisto on Liikennevirastolta saadut mittaustiedot, joita liikenteen 

automaattiset mittausasemat (LAM) keräävät jatkuvasti tieverkostosta. 

LAM-järjestelmällä tarkoitetaan Liikenneviraston ylläpitämää Liikenteen automaattista mitta-

usjärjestelmää (LAM). LAM tuottaa ajantasaista ja historiatietoa liikenteestä ja ajoneuvojen 

nopeuksista, ja siihen kuuluu yli 400 liikennelaskentalaitetta, jotka laskevat liikenteen tunnus-

lukuja maahan sijoitetuilla antureilla. (Liikenneviraston extranet-verkkosivu) 

Tässä tutkimuksessa sisääntuloväylät rajataan siten, että tutkitaan ainoastaan Helsingin tär-

keimpiä maantieverkoston sisääntuloväyliä. Tässä tutkimuksessa tärkeimmät Helsingin si-

sääntuloväylät ovat Turunväylä (VT 1), Hämeenlinnanväylä (VT 3), Lahdenväylä (VT 4), 

Porvoonväylä (VT 7), Länsiväylä (KT 51), Tuusulanväylä (KT 45), Vihdintie (MT 110) ja 

Itäväylä (MT 170). Merkittävimmistä sisääntuloväylistä vain osa valitaan lopulta edustamaan 

kaikkia merkittävimpiä sisääntuloväyliä.  

Tutkimuksella ei pyritä selvittämään mikä on ”turvallinen turvaväli” tai ovatko turvavälit Hel-

singin sisääntuloväylillä tutkimustuloksen perusteella ”turvallisia”. Tutkimuksessa ei arvioida 

tutkimustulosten yleistettävyyttä muilla teillä noudatettaviin turvaväleihin tai muissa sää-

olosuhteissa noudatettaviin turvaväleihin, esimerkiksi sumussa tai lumisateessa. Tutkimukses-

sa ei anneta uusia suosituksia turvaväleistä, mutta esitellään joitain olemassa olevia suosituk-

sia.  

Tutkimuksessa ei perehdytä liikennefysiikkaan, mutta käsitellään pysähtymismatkaa yleisellä 

tasolla. Ajoneuvojen turvalaitteista todetaan yleisesti, että niiden avulla voidaan vaikuttaa 

huomattavasti ajoneuvojen pysähtymismatkaan ja mahdollisuuksiin reagoida ja ennakoida 

tulevia vaaratilanteita. Erilaiset oman ja edellä ajavan ajoneuvon välistä matkaa tai niiden 

välistä nopeutta mittaavat laitteet yhdistettynä erilaisiin varoitusääniin, automaattisesti akti-

voituviin jarruihin ja ohjauspyörää kääntäviin esteen väistölaitteisiin ovat jo käytössä joissain 

automalleissa (kuvat 1 ja 2). Tämän tarkemmin turvalaitteisiin ei perehdytä. 
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Kuva 1. Volvon automaattisesti jarruttava jär-
jestelmä jarruttaa, kun auto lähestyy vaaralli-
sesti edessä olevaa ajoneuvoa.  
(kuva: www.volvo club.org.uk/press/graphics/ 
city_safety.jpg, viitattu 26.11.2013.) 

 
Kuva 2. Toyotan automaattisesti jarruttava 
järjestelmä muun muassa varottaa ja jarrut-
taa, kun auto lähestyy vaarallisesti edessä 
olevaa ajoneuvoa. 
(kuva: http://www.toyota-global.com/inno 
vation/safety_technology/safety_technolo 
gy/pre-crash_safety, viitattu 26.11.2013.) 

 

Tutkimuksella ei myöskään pyritä yksiselitteisesti selvittämään niitä tekijöitä, jotka ovat vai-

kuttaneet siihen, millaisen turvavälin kuljettajat ovat keskimäärin päätyneet pitämään. Eli 

tutkimustuloksen taustalla vaikuttavia tekijöitä ei yksiselitteisesti pyritä selittämään, tuskin 

pystyttäisikään. 
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2 Turvavälit, ajonopeudet ja liikennemäärät aiemmassa tutkimuk-
sessa 

Tyypillisesti turvavälitutkimuksessa puhutaan aikavälistä, mutta kirjallisuudessa ja turvavä-

lisuosituksissa puhutaan usein myös ajoneuvojen välisestä etäisyydestä pituuden yksiköissä, 

esimerkiksi metreissä. Sekä sekunti- että metrimääräinen etäisyys osoittavat yhtä lailla etäi-

syyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Sekuntimääräinen on luultavasti metrimääräistä hel-

pompi ajaessa mitata. Etäisyyden arviointi metreinä voi olla ajaessa vaikeaa, mutta metrimää-

räinen etäisyys on visuaalisesti helppo hahmottaa asiaa käsiteltäessä kirjallisuudessa. Sekun-

timääräinen etäisyys kaipaa aina rinnalleen tiedon ajoneuvojen nopeuksista. Esimerkiksi kah-

den sekunnin ajoneuvojen välinen aikaväli on metreissä aivan erilainen ajettaessa 50 km/h 

verrattuna kahden sekunnin aikaväliin 120 km/h:n nopeudessa. 50 km/h:n nopeudessa puhu-

taan 28 metrin ja 120 km/h:n nopeudessa 67 metrin etäisyyksistä ajoneuvojen välillä. 

Joka tapauksessa aikavälistä puhuminen on melko yksiselitteistä, kunhan ajoneuvojen nopeu-

det tunnetaan. Se on mahdollinen syy siihen, miksi turvavälitutkimuksissa puhutaan enemmän 

aikaväleistä kuin turvaväleistä. Turvavälistä puhuminen voi olla käsitteenä turhan monimut-

kainen. Turvaväli käsittää ajoneuvojen välisen aikavälin tai metrimääräisen etäisyyden lisäksi 

myös aina jotain turvallisuuteen liittyvää. Onko kyse enää turvavälistä, jos etäisyys on selvästi 

alle suositusten, mitattiin se sitten sekunteina tai metreinä? Pitäisikö puhua ajoneuvojen väli-

sestä etäisyydestä liikennevirrassa ja erikseen turvavälistä vasta silloin, kun väli on turvalli-

nen? Käytössä on myös termi turvallisuusväli, mikä tarkoittanee samaa kuin turvaväli, mutta 

kuulostaa äkkiseltään vain turvavälin turhan tärkeältä synonyymiltä. Tieliikennelaissa puhu-

taan myös ajoneuvojen välisestä etäisyydestä sellaisessa yhteydessä, kun tarkoitetaan esimer-

kiksi ohittavan ja ohitettavan ajoneuvon välistä etäisyyttä ajoneuvojen ollessa ohitustilantees-

sa rinnakkain. Tässä tutkimuksessa turvavälillä ei tarkoiteta tuota rinnakkain olevien ajoneu-

vojen välistä etäisyyttä. 

Tässä tutkimuksessa ei mennä tämän syvemmälle termien ulottuvuuksiin vaan puhutaan tur-

vavälistä, joka käsitetään kansanomaisesti peräkkäin kulkevien ajoneuvojen metrimääräise-

nä etäisyytenä toisistaan, oli etäisyys sitten turvallinen tai ei. Termi aikaväli käsitetään pe-

räkkäin kulkevien ajoneuvojen sekuntimääräisenä etäisyytenä toisistaan. 

Liikennemäärät esitetään kirjallisuudessa ja tilastoissa tavallisesti yksiköissä ”ajoneuvoa per 

aikayksikkö”, esimerkiksi ajoneuvoa vuorokaudessa tai ajoneuvoa tunnissa. Tässä tutkimuk-

sessa käytetään molempia yksikköjä.  
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Liikenneviraston järjestelmistä on saatavissa aikaväli- ja liikennemäärätietoja mittauspiste-

kohtaisesti jokaiselle vuorokauden tunnille. Samat tiedot ovat saatavissa myös eriteltynä ajo-

neuvoluokkakohtaisesti. 

2.1 Turvaväli ja ennakoiva ajotapa 
Voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaan turvavälin tulisi olla se matka 

edellä ajavasta ajoneuvosta takana ajavaan ajoneuvoon, jonka säilyttämällä takana ajavalla 

kuljettajalla on aina mahdollisuus pysäyttää ajoneuvonsa turvallisella tavalla missä tahansa 

ennalta arvattavassa liikennetilanteessa törmäämättä edellä kulkevaan ajoneuvoon tai joutu-

matta poistumaan (tai väistämään) omalta ajokaistalta. (Tieliikennelaki, KKO 1990:14, ISHO 

29.12.1994 Dnro R 94/670.) 

Alla on esitetty riittävään turvaväliin vaikuttavia ennalta arvattavia ja arvaamattomia tekijöitä. 

Osa tekijöistä vaikuttaa kuljettajan reaktioaikaan ja osa jarrutusmatkaan, jotka molemmat vai-

kuttavat ajoneuvon lopulliseen pysähtymismatkaan. Tutkimuksessa käsitellään pysähtymis-

maa tarkemmin kohdassa 2.3.  

2.1.1 Ennalta arvattavat ja arvaamattomat tekijät 
Riittävän turvavälin laskentaan on esitetty erilaisia nyrkkisääntöjä ja yksinkertaisia laskutapo-

ja. Riittävään turvaväliin vaikuttavat kuitenkin aina useat tekijät, jotka kuljettajan on otettava 

huomioon osittain jo ennen ajoon lähtöä. 

Riittävään turvaväliin liittyviä osittain tai täysin ennalta arvattavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

- ajokeli ja tien pinta, 

- oma tunnetila (kiire jne.), 

- renkaiden kunto, 

- jarrujen kunto, 

- ajoneuvojen suhteelliset kokoerot ja jarrutusmatkat, 

- perässä ajavan takana tulevan mahdollisen ajoneuvon etäisyys ja edessä ajavan etu-

puolella mahdollisesti olevan ajoneuvon etäisyys, 

- säästä ja ympäristöstä johtuvat näköesteet, 

- sumu tai sade, 

- kevyt ja suojaamaton liikenne ja tienkäyttäjät pientareella tai jalkakäytävillä, 

- kuljettajien vireystila, 

- kuljettajien henkilökohtainen reaktioaika ja kyky ennakoida liikenteessä ennalta ar-

vattavia tilanteita, 
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- ajonopeus, 

- muut keskittymistä vaativat tekijät, kuten puhelinkeskustelu tai ruokailu ajon aikana, 

- vieras liikenneympäristö ja risteysalueet, 

- hirvieläinten kulkureiteistä varoittavat liikennemerkit ja 

- lasten koulutiet tai pysäkille pysähtyneet linja-autot.  

Listaa voi jatkaa loputtomiin eikä siitä koskaan saisi täydellisen kattavaa. Oleellista on ym-

märtää, että turvalliseen turvaväliin vaikuttaa paljon tekijöitä, joista vain osaan voimme aidos-

ti itse vaikuttaa. Yksinkertaisesti ajateltuna: jos kuljettaja haluaa pitää mahdollisimman lyhy-

en turvallisen turvavälin, on kaikkien asiaan vaikuttavien tekijöiden huomiointi välttämätöntä. 

Edelleen yksinkertaisesti ajateltuna: helpointa olisi säilyttää aina huomattavasti pidempi tur-

vaväli edellä ajavaan, kuin mitä turvallinen turvaväli lyhyimmillään olisi. Se antaa kuljettajal-

le mahdollisuuden erehtyä jonkin turvallisuuteen vaikuttavan tekijän olemassaolosta. (Liiken-

neturva 2006, Tolvanen 1999, Tolvanen 2012.) 

Riittävään turvaväliin liittyviä osittain tai täysin ennalta arvaamattomia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi  

- ajoneuvon kuljettajan sairauskohtaukset, 

- vastaan tulevan ajoneuvon kuljettajan nukahtaminen ajaessa, 

- rattijuopot, 

- tielle valunut öljy, 

- musta jää ja 

- ajoneuvon ennalta arvaamaton tekninen vika, vaikkapa renkaan puhkeaminen. 

2.1.2 Ennakoiva ajaminen 
Turvavälin pitäminen on osa ennakoivaa ajamista. Ennakointiin kuuluu esimerkiksi säätieto-

jen selvittäminen ennen matkaan lähtöä ja sään muutoksiin ennalta varautuminen esimerkiksi 

ajankäyttöä suunniteltaessa. Ennakointia on myös ajoneuvon kunnon tarkastaminen ja turva-

laitteisiin tutustuminen ennen ajoon lähtöä tai turvallisessa paikassa. Ennakointia on myös 

liikennetilanteiden ennakointi tilannekohtaisesti ennen kuin vaara on konkreettisesti syntynyt. 

(Liikenneturva 2006, Tolvanen 2011.) 

Esimerkiksi moottoriteillä pystyy usein ennakoimaan edessä tai takana ajavan ajoneuvon tu-

levat kaistan vaihdot ja jarrutukset seuraamalla aktiivisesti ajoneuvojen välisiä ajonopeuksia 

ja liittymistä tulevaa liikennettä. Riittävä turvaväli antaa kuljettajalle riittävästi aikaa toimia 
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ennalta arvattavissa tilanteissa ja pienentää onnettomuuteen liittyviä riskejä ennalta arvaamat-

tomissakin tilanteissa. (Liikenneturva 2006, Tolvanen 2011.) 

2.1.3 Ennakointi oikeuskäytännössä - kaksi tapausta turvavälistä 
Korkein oikeus linjasi ennalta arvattavasta tilanteesta päätöksessään vuonna 1990 seuraavasti: 

Ei ollut ennalta arvattavaa, että kuljettaja A jarruttaa risteyksessä äkillisesti ja voimakkaasti 

ajaessaan autollaan risteykseen, koska oikealta kärkikolmion takaa lähestyi auto B, joka ei 

ollut mitenkään osoittanut, ettei noudattaisi väistämisvelvollisuuttaan. Tästä syystä C, joka 

törmäsi edellä ajavan A:n autoon, ei ollut vaarantanut liikenneturvallisuutta. B:n toiminta ei 

siis tilanteessa ollut ennalta arvattavaa eikä C:n siten pitänyt olla B:n äkilliseen ja voimakkaa-

seen jarrutukseen varautunut. Peräänajaja ei ole aina syyllinen onnettomuuteen. (KKO 

1990:14.) 

Vastaavasti Itä-Suomen hovioikeus päätti, ettei ollut ennalta arvattavaa, että kuljettaja pysäytti 

autonsa liikennevalo-ohjatussa risteyksessä kääntyessään vasemmalle silloin, kun vasemmalle 

kääntyville paloi vihreä valo. Kyseisen kuljettajan oli erehdyttänyt risteävää tietä ajaville nä-

kynyt punainen valo. Erehdyksen seurauksesta pysähtyneen auton perään törmännyt autoilija 

ei ollut peräänajoon syyllinen. (ISHO 29.12.1994 Dnro R 94/670.) 

Vaikka näitä tapauksia on vaarallista yleistää, voi näistä saada kuitenkin käsityksen mikä on 

ennalta arvattavan ja ennalta arvaamattoman tekijän välinen ero. Kukin tilanne on arvioitava 

kuitenkin aina erikseen. 

Edellä kuvatut tapaukset liittyvät myös niin sanottuun luottamusperiaatteeseen. Sen mukaan 

jokaisella tienkäyttäjällä on oikeus luottaa siihen, että myös muut tienkäyttäjät noudattavat 

kaikkia lain ja asetusten mukaisia määräyksiä tiellä liikkuessaan. 

2.2 Turvavälisuosituksia 
Yhden nyrkkisäännön mukaan turvaväli on sopiva, jos kuljettaja pystyy säätelemään nopeutta 

ja etäisyyttä edellä ajavaan pelkän kaasupolkimen avulla. Jatkuva jarrun painamisen tarve on 

merkki siitä, että kuljettaja ajaa liian lähellä edellä ajavaa. (Liikenneturva 2006, s. 16.) 

Vaikka tässä tutkimuksessa turvavälillä tarkoitetaan peräkkäin ajavien ajoneuvojen metrimää-

räistä etäisyyttä toisistaan, annetaan eri lähteissä yleisesti turvavälisuosituksia myös aikaväliin 

perustuen; Erään aikaväliin perustuvan nyrkkisäännön mukaan taajamassa ajoneuvojen väli-

sen etäisyyden pitää olla vähintään kaksi sekuntia. Metreinä kaksi sekuntia on noin puolet 
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nopeuslukemasta (2 sekuntia 40 km/h = noin 20 metriä). Saman säännön mukaan maantiellä 

ajoneuvojen välisen etäisyyden pitää olla vähintään neljä sekuntia, ja metreinä neljä sekuntia 

on suurin piirtein sama kuin nopeuslukema (4 sekuntia 80 km/h = noin 80 metriä). Tämä 

nyrkkisääntö pätee vain hyviin olosuhteisiin. Tarkennuksena, että 2 sekuntia on noin 22 met-

riä nopeudella 40 km/h ja 4 sekuntia on noin 89 metriä nopeudella 80 km/h. Myös lyhyempiä 

aikavälisuosituksia maantienopeuksiin näkee. Esimerkiksi vakuutusyhtiö Lähitapiola tiedot-

teissaan suosittelee jonkin verran lyhyempiä aikavälejä. Vaativissa olosuhteissa, kuten satees-

sa, sumussa tai liukkaassa kelissä, turvavälien tulee olla kuitenkin aina edellä mainittuja pi-

dempiä. (Liikenneturva 2006, Tolvanen 2012.) 

Turvaväliin on syytä kiinnittää huomiota erityisesti ajettaessa jonossa. Suomalaisessa liiken-

nekirjallisuudessa ja liikennetyössä jono määritellään yleisesti seuraavasti: ”Ajoneuvon katso-

taan ajavan jonossa, mikäli sen ajallinen etäisyys edellä ajavaan (aikaväli) on pienempi kuin 5 

sekuntia ja nopeusero pienempi kuin 10 km/h” (Liikenneturva 1980). Liikenneviraston LAM-

aineistossa jonon määrittely on erilainen: ”Jonolla tarkoitetaan tilannetta, jossa peräkkäin aja-

via ajoneuvoja on vähintään viisi ja kahden peräkkäisen ajoneuvon välinen aika on pienempi 

kuin kaksi sekuntia. Jonon ensimmäinen ajoneuvo ei kuulu jonoon, vaan se on ns. vapaa ajo-

neuvo.” (Liikennevirasto, liite 2.) Edellä mainittu Liikenneviraston määrittelemä jono liittyy 

siis siihen miten jono on määritelty tämän tutkimuksen tärkeimmässä tutkimusaineistossa 

LAM-aineistossa. Vaikka jonon ensimmäinen auto kuuluisikin yleisesti ajateltuna jonoon, ei 

se kuulu jonoon LAM-aineistossa. 

2.3 Pysähtymismatka 
Pysähtymismatka muodostuu reaktiomatkasta ja ajoneuvon jarrutusmatkasta. Reaktiomatkaan 

vaikuttavat reaktioaika sekä ajoneuvon nopeus. Reaktioaikaan vaikuttavat muun muassa kul-

jettajan henkilökohtaiset ominaisuudet, ikä, päihteiden käyttö, vireystila ja muu tekeminen 

ajon aikana. Esimerkiksi vireystila voi vaihdella aamulla, päivällä, yöllä tai pitkän ajomatkan 

aikana. Muuta tekemistä on esimerkiksi matkapuhelimen käyttö ajon aikana.  

Jarrutusmatkaan vaikuttavat muun muassa ajoneuvon ominaisuudet, tienpinnan laatu ja kitka. 

Ajoneuvoissa on erilaisia tehostimia ja avustimia, jotka auttavat kuljettajaa jarrutuksen suorit-

tamisessa. Myös lukkiutumattomat jarrut lyhentävät jarrutusmatkaa ainakin kestopäällysteellä 

ajettaessa. Tienpinnan laatuun vaikuttavat kestopäällysteen pinnankarheus, kuopat, irtokivet, 

hiekka yms. Tienpinnan laatu vaihtelee oleellisesti myös eri ajokeleissä. 
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Taulukossa 1 on vertailtu pysähtymismatkoja eri ajokeleissä (tien pinta kuiva, märkä, lumi-

nen, jäinen), kun autoilija ajaa nopeudella 120 km/h. Taulukon tiedot perustuvat Liikennetur-

van Internet-sivuilla olevaan laskuriin. Tiedot ovat matemaattisia ja voivat poiketa merkittä-

västi riippuen ajoneuvosta. (Liikenneturvan laskuri.)  

Kuvassa 3 huutomerkki (!) tarkoittaa hetkeä, jossa autoilija huomaa edessään olevan esteen. 

Kirjain ”J” tarkoittaa hetkeä, jolloin kuljettaja reaktioajan ja -matkan jälkeen aikaisintaan ky-

kenee aloittamaan jarrutuksen. Kirjain ”P” tarkoittaa hetkeä, jolloin kuljettaja jarrutusajan ja  

-matkan jälkeen on saanut autonsa pysähtymään. Liikenneturvan laskurissa on oletuksena 

noin 1 sekunnin reaktioaika, mikä saattaa todellisuudessa olla liiankin optimistinen. 

 

 

Kuva 3. Auto huomaa esteen (!). Kuljettaja aloittaa jarrutuksen (J). Kuljettaja saa auton py-

sähtymään (P). 

Taulukko 1. Pysähtymismatka nopeudesta120 km/h kestopäällysteellä eri olosuhteissa. (Lii-

kenneturvan laskuri.) 

tien pinta autoilija huomaa 
edessään olevan 
esteen  
(nopeus 120 km/h) 
(!) 

reaktioaika /  
reaktiomatka / no-
peus jarrutuksen 
alkaessa  
(nopeus 120 km/h) 
(J) 

jarrutusaika / jarru-
tusmatka (nopeus 0 
km/h)  
(P) 

pysähtymisaika / 
pysähtymismatka 
(yhteensä) 

kuiva 0 s / 0 m  1 s / 33 m 3,7 s / 62 m 5 s / 95 m 
märkä 0 s / 0 m 1 s / 33 m 5,6 s / 93 m 7 s / 126 m 
luminen 0 s / 0 m 1 s / 33 m 11,1 s / 185 m 12 s / 219 m 
jäinen 0 s / 0 m 1 s / 33 m 22,2 s / 370 m 23 s / 404 m 
 

2.4 Tieliikenneonnettomuuksista 
Vuonna 1972 Risto Näätänen kirjoitti teoksen Liikennekuolema, jossa hän arvioi, että liiken-

neturvallisuustyössä on kadotettu se punainen lanka, joka voisi johtaa turvallisempaan liiken-

teeseen (Näätänen 1972, s. 14). Näätänen vuonna 1972: ”Koemme liikenneonnettomuudet 

välttämättöminä ja luonnollisina elämänmenoon (keskimäärin 3 elämänmenoa päivässä) kuu-
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luvina asioina emmekä niistä erityisemmin järkyty. Olemme tottuneet niihin sen takia, ettei 

niiden vuotuinen kasvu koskaan ole ollut niin hätkähdyttävä, että enemmistö olisi kokenut 

moisen ihmisuhrauksen täysin mielettömäksi. Tilastoluvut ovat päässeet hiipimään nykyisiin 

kammottaviin korkeuksiin.”  

1970-luvulla käyttöönotettu nopeusrajoitusjärjestelmä oli merkittävin tekijä liikennekuolemi-

en määrän vähenemisessä. Muita kehitysaskeleita olivat muun muassa kevyen liikenteen 

eriyttäminen omille väylilleen, turvavyön käyttöpakko henkilöautoilijoille, moottoripyöräili-

jöiden kypäräpakko, talvirenkaiden käyttöpakko, ajovalojen määrääminen pakolliseksi taaja-

mien ulkopuolella, rattijuopumusrajat jne. Liikennekuolemien määrän kasvu 1970-luvulle ja 

siitä alkanut väheneminen tapahtuivat vastaavalla tavalla myös esimerkiksi muissa pohjois-

maissa, Ranskassa ja Länsi-Saksassa. Vaikka 1970-luvulla liikennemäärät kasvoivat 40 pro-

senttia, liikennekuolemat vähenivät 50 prosenttia. (LVM 2010.) 

Näätäsen ajattelu on jalostunut 2000-luvun 0-visioksi: ”Tieliikennejärjestelmä on suunnitelta-

va siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.” Liikennetur-

vallisuustyötä ohjaa lähtökohta, jonka mukaan liikennekuolemien määrä ei vähene niin kauan 

kuin ihmistä pyritään sovittamaan liikenteen vaatimusten mukaiseksi, sillä ihmisen muuttami-

nen virheettömäksi tienkäyttäjäksi ja liikenteessä selviytyjäksi ei ole mahdollista. Liikenteen 

on sopeuduttava ihmisen vaatimusten mukaiseksi. (LVM 2010.) 

2.4.1 Tieliikennekuolemista ja -onnettomuuksista 
Tässä tutkimuksessa käsitellään tieliikennekuolemia ja -onnettomuuksia melko yleisellä tasol-

la ja pyritään kuvaamaan liikenneturvallisuuden kehitystä liikennekuolemien ja  

-onnettomuustilastojen valossa. Turvallisuustason kehityksen analysointiin ei kuitenkaan 

mennä kovin tarkasti. 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan nykyisin Suomen tieliikenteessä kuolee vuosittain vajaa 

300 ja loukkaantuu yli 7000 ihmistä. 1960- ja 1970-luvulla vuosittain tieliikenteessä kuoli yli 

1000 ja loukkaantui yli 16 000 ihmistä. Kuvissa 4 ja 5 näkyvät tieliikenteessä kuolleiden mää-

rät vuodesta 1930 lähtien.  (Tilastokeskus.) 
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Kuva 4. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 1931-2012. (Liikenneturva.) 

Kuten myös kuvasta 4 on luettavissa, 1990-luvulla liikennekuolemien määrä on jälleen onnis-

tuttu lähes puolittamaan. Silloin erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus pa-

rani, ei niinkään autoilijoiden. 1990-luvulla liikenneturvallisuutta paransivat erityisesti porras-

tetusti alennetut taajamanopeudet sekä talvinopeusrajoitukset. (LVM 2010.) 

 
Kuva 5. Tieliikenteessä kuolleet 2003-2012. (Tilastokeskus.) 

Uudenmaan tieliikenteessä kuolee vuosittain noin 50 ihmistä tai jonkin verran sen alle, mikä 

on noin 16 prosenttia koko maan tieliikennekuolemista. Kuvassa 5 näkyy tieliikennekuolemi-

en kehitys vuodesta 2003 alkaen. 
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Keskimäärin viimeisen 10 vuoden aikana (2003 – 2012) Uudellamaalla tapahtui noin 25 pro-

senttia kaikista henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Vastaavasti keskimäärin 

Uudellamaalla kuoli noin 15 prosenttia ja loukkaantui noin 25 prosenttia koko maan tieliiken-

teessä kuolleista ja loukkaantuneista. 31.12.2012 Uudellamaalla asui noin 29 prosenttia koko 

maan väestöstä. (Liikennevirasto 2013.) 

Edellä mainittujen tilastojen valossa Uudellamaalla tapahtuu vähemmän onnettomuuksia, lii-

kennekuolemia ja loukkaantumisia tieliikenteessä kuin muualla maassa keskimäärin suh-

teutettuna asukaslukumäärään. Tosin Uudellemaalle on myös rekisteröity keskimääräistä vä-

hemmän liikennekäytössä olevia autoja kuin muualle Suomeen keskimäärin, kun lukuja verra-

taan taas väkilukuun. Matalampaa liikennekuolleisuutta voivat selittää keskimääräistä kau-

punkimaisemman ympäristön matalammat nopeusrajoitukset sekä laaja julkisen liikenteen 

käyttömahdollisuus, jota liikenteen riskiryhmiin kuuluvat nuoret ja vanhukset voivat käyttää 

oman auton sijaan kenties vähemmän tiheästi asuvia tai maaseutumaisemmassa ympäristössä 

asuvia helpommin. 

Uudellamaalla vuosina 2003 – 2012 henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista noin 51 

prosenttia, liikennekuolemista noin 47 prosenttia ja loukkaantumisista noin 51 prosenttia ta-

pahtui touko-syyskuun aikana. Eli noin 50 prosenttia vakavista onnettomuuksista tapahtui 

viiden kuukauden aikana, jotka tunnetusti eivät ole lumisia ja siten olosuhteiltaan erityisen 

liukkaita tai ylipäätään talvikuukausia. (Tilastokeskus.) 

2.4.2 Liikennekuolemat suhteutettuna muihin EU-maihin 
Liikennekuolemien lukumäärässä on tultu paljon alaspäin, ja edellä esitettyjen tilastojen mu-

kaan suurimmat parannukset ovat tapahtuneet 1970-luvun alun ja vuoden 1995 välisenä aika-

na. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 liikennekuolemat ovat edelleen laskeneet vajaasta 400 lii-

kennekuolemasta noin 250 liikennekuolemaan (Tilastokeskus). Väkilukuun suhteutettuna 

Suomessa kuoli liikenteessä 48 ihmistä jokaista miljoonaa asukasta kohti vuonna 2012. Vas-

taava luku Ruotsissa on 31, Isossa-Britanniassa 28 ja EU:ssa keskimäärin 55 (Euroopan ko-

missio 2013). 

Jos Suomen vertailuluku väkilukuun suhteutettuna saataisiin Suomessa Ruotsin tasolle eli 

noin 35 prosenttia pienemmäksi, tapahtuisi Suomessa vuodessa yhteensä noin 165 liikenne-

kuolemaa, kun tilannetta verrataan vuoden 2012 liikennekuolemiin. 
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Suomessa tieliikenteessä tehdyt itsemurhat tilastoidaan liikennekuolemiksi, Ruotsissa ei. Se 

voi selittää osittain tilastoerot maiden välillä. Kokonaan asia ei kuitenkaan itsemurhilla selity: 

Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Pekka Sulander arvioi Helsingin Sanomissa 7.1.2011, että 

liikennekuolemista noin 5-10 prosenttia on itse aiheutettuja. (Helsingin Sanomat 7.1.2011.)  

2.5 Liikennemääristä, ajokilometreistä ja ajoneuvojen määristä 
Liikenneviraston vuonna 2012 julkaiseman onnettomuusanalyysin mukaan liikennemäärään 

verrattuna millään muulla tekijällä ei ole todettu olevan yhtä suurta vaikutusta henkilövahin-

koihin johtaneisiin onnettomuuksiin. Liikennemäärän vaikutuksen henkilövahinko-

onnettomuuksiin todetaan olevan noin kaksinkertainen verrattuna kaikkien muiden selittävien 

tekijöiden vaikutuksiin yhteensä. Liikennemäärän kasvaessa 10 prosenttia henkilövahinkoon 

johtaneiden onnettomuuksien määrä kasvaa 6-10 prosenttia. (Liikennevirasto 2012.) 

Onnettomuusriski, eli onnettomuusmäärä suhteessa liikennemäärään, ei kasva lineaarisesti. 

Useissa tutkimuksissa on todettu onnettomuusmäärän kasvavan hitaammin kuin liikennemää-

rän. Yleisesti onnettomuusriskin kasvu on esitetty kuvaajan muodossa kuvassa 6. Epälineaari-

suutta on selitetty muun muassa parantuneella palvelutasolla ja sillä, että kuljettajat saattavat 

keskittyä ajamiseen paremmin suuremmissa liikennemäärissä. Henkilövahinko-

onnettomuusmäärän kasvaessa onnettomuuksien keskimääräisen vakavuuden on todettu pie-

nentyvän. Tämän tarkemmin riippuvuutta ei tässä tutkimuksessa selvitetä. Riippuvuutta on 

tutkittu paljon, ja siitä on olemassa hyvä kooste esimerkiksi lähteenä käytetyssä Liikennevi-

raston julkaisussa Liikenneturvallisuuden analysointi – maanteiden onnettomuudet vuosina 

2000 – 2010. (Liikennevirasto 2012.) 

 
 
 
 
 

Onnettomuusmäärä (kpl) 

 
                          Liikennemäärä 

 
Kuva 6. Kuvaus riippuvuuden luonteesta: liikennemäärän kasvaessa onnettomuusmäärä kas-

vaa, mutta ei lineaarisesti. (Liikennevirasto 2012.) 
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2.5.1 Ajoneuvojen määrän ja ajettujen ajokilometrien määrän kasvu 
31.12.2012 Trafin rekisterin mukaan Suomessa oli liikennekäytössä yli 2 800 000 henkilö- ja 

pakettiautoa. Kuten aiemminkin jo mainittiin, niistä noin 25 prosenttia oli rekisteröity Uu-

denmaan alueelle. Lisäksi Suomessa oli liikennekäytössä yli 200 000 moottoripyörää ja yli 

100 000 kuorma-, linja- ja erikoisautoa. (Tilastokeskus ja Trafi.) 

Kuvassa 7 on esitetty kaikkien Trafin rekisteriin rekisteröityjen autojen lukumäärä sekä maan-

teillä ajettujen kilometrien kokonaismäärät. Autojen määrä on yli kolminkertaistunut ja ajettu-

jen maantiekilometrien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1975. Autojen ja ajokilomet-

rien määrän kasvuun peilaten liikenneturvallisuustyössä on tehty merkittäviä parannuksia jat-

kuvasti, myös 1970-luvun nopeusrajoitusten ja muiden merkittävien parannusten lisäksi. Näin 

voidaan päätellä, kun tiedetään että liikenneturvallisuus ilman mitään parannuksia vaarantuu 

liikennemäärän kasvaessa. 

 
Kuva 7. Trafin rekisteriin rekisteröityjen autojen määrä ja autojen ajokilometrit maanteillä 

vuosina 1975-2012 (kymmentätuhatta ajokilometriä, 3 500 000 = 35 000 000 000 km). Tiedot 

eivät sisällä ajokilometrejä kaduilla ja yksityisteillä, mutta sisältävät myös muut kuin liiken-

nekäytössä olevat autot.) (Kuvan 7 tilastolähde: Liikennevirasto 2013; autojen lukumäärä: 

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), ajokilometrit: Liikennevirasto.) 
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2.5.2 Liikennemäärät ja ajokilometrit moottoriteillä yleisesti 
Koska tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan turvavälejä Helsingin sisääntuloväylillä, 

joista osa on moottoriteitä, selvitetään alla olevassa esityksessä liikennemääriä ja ajokilomet-

rejä erityisesti moottoriteillä. 

Liikenneviraston mukaan vuonna 2011 Suomessa oli yhteensä 779 km moottoriteitä, 409 km 

muita 2-ajorataisia teitä ja 113 km moottoriliikenneteitä. Näillä moottoriväylillä ja 2-

ajorataisilla teillä ajettiin vuosina 2001 – 2010 keskimäärin 9 101 miljoonaa ajoneuvokilomet-

riä vuodessa. Pelkästään moottoriteillä ajettiin keskimäärin 5 910 miljoonaa ajoneuvokilomet-

riä vuodessa, mikä vastaa noin 16:ta prosenttia kaikista Suomen maanteillä ajetuista ajoneu-

vokilometreistä. 16 prosenttia on iso luku, koska moottoritiet muodostavat vain alle prosentin 

koko Suomen maantieverkosta. Vuosina 2001 – 2010 Suomessa keskimääräinen moottoritien 

vuorokausiliikenne oli 20 784 ajoneuvoa. Raskaiden ajoneuvojen osuus moottoriteiden ajoki-

lometreistä oli 9 prosenttia. (Liikennevirasto 2012, s. 40.)  

Liikenneviraston tietojen mukaan Uudellamaalla moottoriteitä oli 2011 sama määrä kuin 

1.1.2013 eli 421 km, mikä on noin 54 prosenttia koko maan moottoriteistä. 120 km/h:n nope-

usrajoitusalueella ajettiin Suomessa vuonna 2012 yhteensä yli 4 000 miljoonaa ajokilometriä. 

Uudenmaan osuus kyseisistä kilometreistä on noin 77 prosenttia. (Liikennevirasto 2013.) 

Alla olevissa Helsingin sisääntuloväylien liikennemääriin liittyvissä taulukoissa esitetyt ly-

henteet on selvitetty tarkemmin liitteessä 1. Muutamasta käytetystä lyhenteestä (LAM-kirja 

2012): 

- KVL tarkoittaa vuoden keskimääräistä vuorokausiliikennettä (ajoneuvoa/vrk) 

- KAVL tarkoittaa vuoden keskimääräistä arkivuorokausiliikennettä (ajoneuvoa/vrk) ja 

- KKVL tarkoittaa kesän keskimääräistä vuorokausiliikennettä (ajoneuvoa/vrk) kesä-, hei-

nä- ja elokuussa. 

2.5.3 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Länsiväylä 
Länsiväylällä (KT 51) sijaitsee 3 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Liiken-

neviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan: Hanasaaressa, Soukassa, Inkoossa. LAM-

pisteiden keskimääräiset liikennemäärät selviävät taulukosta 2. (LAM-kirja 2012.) 
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Taulukko 2. Länsiväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Hanasaari 48840 67785 56379 
Soukka 24740 27517 24985 
Inkoo 5899 5904 7336 
Keskiarvo 26493 33735 29567 
 

2.5.4 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Turunväylä 
Turunväylällä (VT 1) sijaitsee 30 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Liiken-

neviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan. Niistä LAM-pisteistä Helsingin sisääntulo-

väylän tilannetta edustavat alla olevassa taulukossa 3 Palojärven, Munkkiniemen, Nupurin, 

Friisinmäen, Sepänkylän, Kolmirannan ja Veikkolan LAM-pisteet. (LAM-kirja 2012.) 

Taulukko 3. Turunväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Palojärvi 24744 25942 27600 
Munkkiniemi 30409 34512 29109 
Nupuri 41534 45312 45166 
Friisinmäki 55420 73089 62349 
Sepänkylä 52763 59495 49954 
Kolmiranta 39447 42465 42597 
Veikkola 36794 39470 39874 
Keskiarvo 40159 45755 42378 
 

2.5.5 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Vihdintie 
Vihdintiellä (MT 120) sijaitsee 3 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Liiken-

neviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan: Pähkinärinteessä, Odilammella ja Pitäjän-

mäessä. LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät selviävät taulukosta 4. (LAM-kirja 

2012.) 

Taulukko 4. Vihdintien LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Pähkinärinne 21257 24752 20787 
Odilampi 9889 10820 10786 
Pitäjänmäki 21381 26028 19591 
Keskiarvo 17509 20533 17055 
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2.5.6 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Hämeenlinnanväylä 
Hämeenlinnanväylällä (VT 3) sijaitsee 23 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot 

Liikenneviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan. Niistä LAM-pisteistä Helsingin si-

sääntuloväylän tilannetta edustavat alla olevassa taulukossa 5 Kaivokselan, Keimolan, Pirkko-

lan ja Kivihaan LAM-pisteet. (LAM-kirja 2012.) 

Taulukko 5. Hämeenlinnanväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 

2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Kaivoksela 44693 51772 45337 
Keimola 42837 47257 44504 
Pirkkola 39855 46060 37256 
Kivihaka 30109 33789 29203 
Keskiarvo 39374 44720 39075 
 

2.5.7 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Tuusulanväylä 
Tuusulanväylällä (KT 45) sijaitsee 3 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Lii-

kenneviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan: Rusutjärvi, Tammisto, Oulunkylä. 

LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät selviävät taulukosta 6. (LAM-kirja 2012.) 

Taulukko 6. Tuusulanväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 

2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Rusutjärvi 8913 10021 9218 
Tammisto 66877 78883 63232 
Oulunkylä 33814 41595 34477 
Keskiarvo 36535 43500 35642 
 

2.5.8 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Lahdenväylä 
Lahdenväylällä (VT 4) sijaitsee 52 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Liiken-

neviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan. Niistä LAM-pisteistä Helsingin sisääntulo-

väylän tilannetta edustavat alla olevassa taulukossa 7 Jakomäen, Mäntsälän eteläisen liittymän 

ja Viikinmäen LAM-pisteet. (LAM-kirja 2012.) 
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Taulukko 7. Lahdenväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Jakomäki 44708 53634 48888 
Mäntsälä E 23383 22908 26264 
Viikinmäki 44429 52917 46622 
Keskiarvo 37507 43153 40591 
 

2.5.9 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Porvoonväylä 
Porvoonväylällä (VT 7) sijaitsee 14 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Lii-

kenneviraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan. Niistä LAM-pisteistä Helsingin sisään-

tuloväylän tilannetta edustavat alla olevassa taulukossa 8 Treksilän, Boxin ja Fazerilan LAM-

pisteet. (LAM-kirja 2012.) 

Taulukko 8. Porvoonväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 

2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Treksilä 27389 29295 29947 
Box 24874 26403 27688 
Fazerila 16708 17952 18354 
Keskiarvo 22990 24550 25330 
 

2.5.10 Liikennemäärät Helsingin sisääntuloväylillä; Itäväylä 
Itäväylällä (MT 170) sijaitsee 3 LAM-pistettä, joista on koostettu yhteenvetotiedot Liikenne-

viraston tuottamaan vuoden 2012 LAM-kirjaan: Ilola, Kulosaari, Hagaböle. LAM-pisteiden 

keskimääräiset liikennemäärät selviävät taulukosta 9. (LAM-kirja 2012.) 

Taulukko 9. Itäväylän LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. (LAM-kirja 2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Ilola 2410 2625 2689 
Kulosaari 42040 47041 40670 
Hagaböle 1646 1777 1864 
Keskiarvo 15365 17148 15074 
  

2.5.11 Keskimääräinen liikennemäärä Helsingin sisääntuloväylällä 
Länsiväylän, Turunväylän, Vihdintien, Hämeenlinnanväylän, Tuusulanväylän, Lahdenväylän, 

Porvoonväylän ja Itäväylän keskimääräiset liikennemäärät on esitelty taulukossa 10. Tiedot 

perustuvat edellä esiteltyihin LAM-pisteisiin. (LAM-kirja 2012.) 
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Alla olevasta taulukosta 10 päätellen, keskimäärin yhden mittauspisteen ohi, molempiin suun-

tiin kaikilla kaistoilla, kulkee Helsingin sisääntuloväylällä vajaa 30 000 ajoneuvoa vuorokau-

dessa, arkisin (ympäri vuoden) yli 34 000 ajoneuvoa ja kesäkuukausina yli 30 000 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. 

Taulukko 10. Helsingin sisääntuloväylien LAM-pisteiden keskimääräiset liikennemäärät. 

(LAM-kirja 2012.) 

 
KVL KAVL KKVL 

Länsiväylä 26493 33735 29567 
Turunväylä 40159 45755 42378 
Vihdintie 17509 20533 17055 
Hämeenlinnanväylä 39374 44720 39075 
Tuusulanväylä 36535 43500 35642 
Lahdenväylä 37507 43153 40591 
Porvoonväylä 22990 24550 25330 
Itäväylä 15365 17148 15074 
Keskiarvo 29492 34137 30589 
 

2.6 Turvavälionnettomuuksista ja aiemmasta tutkimuksesta 
Alla on esitelty eri kirjallisuuslähteisiin perustuvia näkemyksiä turvavälionnettomuuksista. 

Sana turvavälionnettomuus ei liene yleisesti tunnettu. Tässä päättötyössä se tarkoittaa onnet-

tomuutta, jonka syntymisen merkittävimpiä aiheuttajia on se, että ajoneuvojen välinen etäi-

syys on ollut liian lyhyt. 

2.6.1 Tavalliset turvavälionnettomuustyypit 
Tyypillisiä liian lyhyeen turvaväliin liittyvät onnettomuudet moottoriteillä ovat peräänajoja ja 

ketjukolareita. Liian lähellä takana ajava ajoneuvo painostaa usein myös edellä ajavan kiri-

mään edessään olevan turvavälin kiinni tai nostamaan ajonopeutta. Joskus myös ohittamis- tai 

suistumistilanteessa liian lyhyellä turvavälillä on osuutta asiaan. (Tolvanen 1999.) 

Liian lyhyt turvaväli edellä ajavaan voi johtaa peräänajoon edellä ajavan hidastaessa nopeut-

taan mistä tahansa syystä. Liian lyhyt turvaväli ei aiheuta ainoastaan peräänajoja ja ketjukola-

reita, vaan monet tuhoisat törmäykset vastaantulijoiden kanssa aiheutuvat tilanteesta, jossa 

kuljettaja ajaa liian lähellä edellä ajavaa ajoneuvoa (Liikenneturva 2006).  

Liikenneturvan vuonna 1993 julkaiseman tutkimuksen mukaan pidemmät ajoneuvojen väliset 

etäisyydet liikenteessä vähentävät myös yksittäisonnettomuuksia (Liikenneturva 1993). 



20 (59) 

 

Kuvissa 8-12 näkyy tavallisia peräänajojen onnettomuuspaikkoja eri puolilla Suomea. 

 

Kuva 8. Peräänajo kehä I:llä 30.9.2013. 
(http://metro.fi/paakaupunkiseutu/ uuti-
set/keha_illa_kuuden_ajoneuvon_ketjukolari
/, viitattu 26.11.2013.) 
 

 

 

 
Kuva 9. Peräänajo Hervannan valtaväylällä 
Tampereella 5.10.2012. (www.aamulehti.fi, 
viitattu 26.11.2013, kuva: Jukka Ritola.) 
 

 

 

 
Kuva 10. Peräänajo Karjalankadun ja Luo-
teisväylän risteyksessä Raumalla 8.11.2012.  
(http://ls24.fi/jutut/rauma-ja-alue/juttu-
kolmen-auton-peraanajo-raumalla, viitattu 
26.11.2013.) 
 

 

 

 
Kuva 11. Peräänajo Kehä III:lla 24.5.2013.  
(http://metro.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/ketj
ukolari _keha_kolmosella/, viitattu 
26.11.2013.) 
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Kuva 12. Peräänajo Valtatie 4:llä 
Vantaalla 25.4.2013. 
(http://www.iltasanomat.fi 
/kotimaa/art-1288560084310.html, 
viitattu 26.11.2013.) 
 

 

2.6.2 Aiemmista turvavälitutkimuksista 
Liikenneturvan tutkimuksessa vuonna 1980 tutkittiin ajoneuvojen nopeuksia, nopeuseroja ja 

aikavälejä. Tutkimuksessa useimmat jonossa ajavat kuljettajat seurasivat edellä ajavaa 1-1,9 

sekunnin päässä riippumatta nopeusrajoituksista tai liikennemäärästä. Tutkimuksessa todettiin 

myös jonon kasvamisen aiheuttavan systemaattisesti nopeuden laskua, mutta ei muutosta jo-

nossa liikkuvien ajoneuvojen aikaväleihin. Tutkimuksessa mitattiin myös ajoneuvojen etäi-

syyttä tien reunasta. Mittaukset osoittivat, että noin 1 sekunnin tai sitä lyhyemmällä aikavälil-

lä ajavat kuljettajat ajavat selvästi edellä ajavaa keskemmällä, lähempänä keskiviivaa. Sijoit-

tuminen lähelle edellä ajavan vasenta takanurkkaa tulkittiin tutkimuksessa siten, että lähimpä-

nä ajavat kuljettajat ovat yleensä joko lähdössä ohitukseen tai odottavat ohitustilaisuutta. Tut-

kimus toteutettiin yksikaistaisilla teillä. Liikennemäärää ei tutkimuksessa huomioitu, mutta 

jonojen pituudet laskettiin. (Liikenneturva 1980.) 

Liikenneturvan tutkimuksessa vuonna 1990 tutkittiin ”hitaasti” ajavia kuljettajia. Tutkimuk-

sessa hitaasti ajavaksi kuljettajaksi määriteltiin kuljettajat, jotka ajoivat 80 km/h:n rajoitusalu-

eella enintään 68 km/h ja 100 km/h:n rajoitusalueella enintään 86 km/h ilman mitään näkyvää 

syytä, esimerkiksi ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta, kattokuormaa tai peräkärryä. Tutki-

muksessa todettiin, että noin puolella hitaasti ajavista oli tutkimushetkellä perässään autojono. 

Tutkimukseen haastatelluista hitaasti ajavista kuljettajista 92 prosenttia oli sitä mieltä, että on 

annettava tietä nopeammille, mutta vain alla puolet autojonoa vetäneistä pyrki antamaan ohi-

tusmahdollisuuksia. Hitaasti ajaneet kertoivat, että heitä häiritsivät vaaralliset ohitukset sekä 

liian lähellä perässä ajaminen. Heistä noin neljäsosa koki, että heitä painostetaan ajotapansa 

muuttamiseen, vaikka he korostivat tutkimuksessa ajavansa hitaasti turvallisuuden ja ajon 

miellyttävyyden parantamiseksi. Vertailukuljettajista kolmannes myönsi häiritsevänsä tahal-

laan hitaasti ajavia. Noin kolmannes hitaasti ajavista ja puolet vertailukuljettajista kertoi tut-
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kimuksessa, että hitaasti ajamisesta on syntynyt vaaratilanteita liikenteessä. (Liikenneturva 

1990.) 

Aikavälien yhteys liikenneturvallisuuteen on osoitettu muun muassa Valtion teknillisen tut-

kimuskeskuksen tutkimuksessa, jossa liikennemäärän kasvulla havaittiin selvä yhteys pe-

räänajojen määrän kasvuun. Tutkimus toteutettiin taajamassa. Tutkimuksessa todettiin myös, 

että liikennemäärän kasvaessa jonossa ajaminen kasvaa. (VTT 1987.) 

Liikenneturvan vuonna 1993 julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin opasteiden vaikutuksia 

ajoneuvoväleihin. Tutkimuksessa osoitettiin, että ajoneuvojen väliset etäisyydet kasvoivat, 

kun tiehen oli maalattu turvaväliä osoittavia nuolikuvioita ja tienvarteen oli asetettu nuoliku-

vion tulkitsemista helpottavia opasteita. Tutkimus toteutettiin valtatie 8:lla 80 km/h:n nopeus-

rajoitusalueella. Tutkimuksessa tuotiin myös esiin vastaavat Englannissa (Helliar-Symons 

1992) ja Ranskassa (Lafont 1985) tehdyt tutkimukset, jotka osoittivat, että pidentyneet ajo-

neuvovälit vähensivät sekä peräänajoja että yksittäisonnettomuuksia. Nuolikuvion vaikutukset 

ajonopeuteen olivat vähäisiä. Sekä Suomessa, Englannissa että Ranskassa toteutetut tutki-

mukset tuottivat samansuuntaiset tulokset opasteiden vaikutuksista ajoneuvoväleihin. (Lii-

kenneturva 1993.) 

Liikenneturvan vuonna 1992 julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin ajoneuvojen välisiä 

etäisyyksiä valtatie 1:llä ja 8:lla sekä 80 että 100 km/h:n nopeusrajoitusalueilla. Tutkimuksen 

mukaan yleisimmin käytetty aikaväli, moodi, riippumatta liikennemääristä ja nopeuksista, oli 

0,8 sekuntia. Vastaavasti huonolla kelillä aikavälien moodi oli 1,1 sekuntia ja nopeuksien 

keskiarvo 1 km/h alhaisempi kuin hyvällä kelillä. Raskaiden ajoneuvojen (pituus yli 14 met-

riä) aikavälijakauman moodi tavallisessa kelissä oli 2 sekuntia. Tutkimuksessa näitä aikaväle-

jä pidettiin lyhyempinä kuin oli tarpeellista. Tutkimuksen ohessa suoritetun haastattelututki-

muksen mukaan lähellä perässä ajavissa oli enemmän miehiä ja paljon ajavia kuljettavia kuin 

pitemmällä aikavälillä ajavissa, mutta ryhmien ikäjakaumat olivat samanlaiset. Haastateltaes-

sa kuljettajat ilmoittivat useimmin lähellä perässä ajamisen johtuneen ohitusaikeista. Seuraa-

vaksi yleisimpänä syynä kuljettajat ilmoittivat toisen ajoneuvon käyttäytymiseen liittyviä teki-

jöitä sekä sen, että oma ajotapa on ajaa lähellä edellä ajavaa. Tutkimuksen mukaan alle 0,5 

sekunnin etäisyydellä ajaneista kuljettajista 76 prosenttia ei kokenut kyseistä etäisyyttä vaaral-

liseksi. (Liikenneturva 1992.) 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) vuonna 2001 tekemässä tutkimuksessa Pirkko 

Rämä selvitti sääohjatun opastinlaitteiston vaikutuksia kuljettajien käyttäytymiseen. Tutkimus 
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osoitti, että liukkaasta ajokelistä ja minimiturvaväleistä varoittavat ja opastavat kyltit vähensi-

vät kuljettajien ajonopeutta vapaassa liikennevirrassa 1-2 km/h. Turvaväleistä opastavat kyltit 

myös vähensivät lyhyiden turvavälien osuutta kaikista turvaväleistä. Lisäksi kyltit lisäsivät 

kuljettajien tekemiä havaintoja liikenteen vaaroista ja kuljettajat alkoivat myös testata tien 

pinnan liukkautta ajon yhteydessä. 100 km/h:n nopeusrajoituksen laskeminen sään vuoksi 

talvella 80 km/h:iin laski ajonopeuksia keskimäärin 3,4 km/h. (VTT 2001.) 

Tielaitoksen vuonna 1993 tekemässä tutkimuksessa Kimmo Saastamoinen selvitti kelin ja 

liukkauden vaikutuksia liikennevirran ajonopeuksiin ja ajoneuvoväleihin sekä ajokäyttäyty-

mistä yleensä Suomen eri osissa. Tutkimuksen mukaan erilaisten talvikelien vaikutus ajokäyt-

täytymiseen oli yleensä vähäinen lumista keliä lukuun ottamatta. Korkeaa ajonopeutta käyttä-

vät joutuivat alentamaan nopeustasoaan selvästi, ja vastaavasti matalaa ajonopeutta ajavat 

eivät alentaneet ajonopeuttaan ennestään alhaisesta nopeudesta yhtä usein kuin korkeaa ajo-

nopeutta ajaneet. Tästä syystä ajonopeuksien keskihajonta pieneni ja ajoneuvojen nopeuserot 

keskimäärin pienenivät. Tutkimuksen mukaan nopeuserojen pienentyessä liikenneonnetto-

muuksien määrät yleensä pienentyvät ja onnettomuuksien seuraukset yleensä lieventyvät. 

Tutkimuksen mukaan maan länsirannikolla ja pääkaupunkiseudulla ajonopeudet laskivat huo-

nolla talvikelillä hieman vähemmän kuin muualla Suomessa. (Tielaitos 1993.) 

Edellä kerrotun Tielaitoksen tutkimuksen mukaan kuivan talvikelin ajoneuvovälit eivät juuri 

muuttuneet kesän tilanteeseen verrattuna. Alle 1,5 sekunnin aikavälillä ajavien ajoneuvovälien 

osuus jonossa väheni kuitenkin kesän 38 prosentista 25 prosenttiin koko Suomessa. Pääkau-

punki- ja rannikkoseudulla alle 1,5 sekunnin aikavälillä ajavien suhteellinen osuus on muuta 

maata suurempi, ja siten keskimäärin myös muutos kesäkelien ja talvikelien välillä ajoneuvo-

väleissä oli pääkaupunki- ja rannikkoseudulla muuta maata suurempi. (Tielaitos 1993.) 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston vuonna 1995 julkaisemassa tutkimuksessa Rita Rath-

mayer laati selvityksen siitä, miten ajoneuvojen kuljettajat havaitsevat poliisin suorittaman 

näkyvän etäisyysvalvonnan eri tilanteissa sekä miten etäisyysvalvonnan havaitseminen vai-

kuttaa ajoneuvoväleihin. Tutkimus suoritettiin valtateillä 14 ja 5 syksyllä 1994. Tuntematta 

tarkemmin mittausmenetelmää ja sitä, miltä se tien varressa tarkemmin näytti, tutkimuksessa 

ilmeni, että yli puolet kuljettajista luuli poliisin suorittavan nopeusvalvontaa. Kun tien varteen 

laitettiin kyltti, jossa kerrottiin poliisin suorittavan etäisyysvalvontaa, edelleen vain 73 pro-

senttia mittauspaikan ohi ajaneista kuljettajista tiesi poliisin suorittaneen etäisyysvalvontaa. 

Tutkimus osoitti, että ilman kylttiä suoritettu valvonta pienensi alle 2 sekunnin ajoneuvovälil-
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lä ajavien kuljettajien suhteellista osuutta 23 prosenttia (44 prosentista 34 prosenttiin) ja kyltin 

kanssa suoritettuna 42 prosenttia. Erittäin pienillä aikaväleillä ajavien kuljettajien suhteellinen 

osuus väheni edellä mainittua enemmän. Tutkimuksen yhteydessä suoritetun kyselytutkimuk-

sen mukaan noin puolet kuljettajista oli sitä mieltä, että poliisin tulisi valvoa nopeuksia. Toi-

sella sijalla kyselyssä oli rattijuopumusvalvonta. Kuljettajista noin viidennes piti ajoneuvovä-

lien ja ohitusten valvontaa tarpeellisena. (Sisäasiainministeriö 1995.) 

Edellä kuvattu tutkimus osoitti, että ilman näkyvää etäisyysvalvonnasta kertovaa kylttiä suori-

tettu etäisyysvalvonta alensi ajonopeuksia, mutta ei vaikuttanut juurikaan ajoneuvojen väli-

seen etäisyyteen metreissä. Kylteillä suoritettu etäisyysvalvonta pidensi ajoneuvojen välisiä 

etäisyyksiä myös metreissä. (Sisäasiainministeriö 1995.) 

Liikenneturvan tutkimuksessa vuonna 2011 Sirpa Rajalin ja Leena Pöysti selvittivät vertailu-

tutkimuksena kuinka kuljettajat Suomessa noudattavat liikennesääntöjä. Vertailu tehtiin vuo-

sina 2002 ja 2009. Yli neljäsosa vastaajista piti liian lähellä perässä ajamista erittäin vakavana 

liikennerikkomuksena ja noin puolet piti sitä vakavana (asteikolla ”erittäin lievä”, ”lievä”, 

”siltä väliltä”, ”vakava” ja ”erittäin vakava”) liikennerikkomuksena. Vertailuna mainittakoon, 

että lähes kaikki vastaajat pitivät rattijuopumusta erittäin vakavana ja noin viisi prosenttia 

vastaajista piti ajoa alle 15 km/t:n ylinopeudella erittäin vakavana liikennerikkomuksena. Alle 

viidesosa vastaajista kertoi, ettei ole koskaan ajanut liian lähellä edessä ajavaa. Yli viidesosa 

kertoi ajavansa liian lähellä edellä ajavaa silloin tällöin, melko usein tai usein. Vuosien välillä 

ei ollut suuria eroja kuljettajien vastauksissa. (Liikenneturva 2011.) 

Liikennevakuutusyhtiöiden tutkimuksessa vuonna 2012 Valde Mikkonen selvitti ketjukola-

reiden syntyä ja ehkäisyä Suomessa ja muualla maailmassa. Selvityksessä esiteltiin muun 

muassa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien Suomessa vuosien 2003 ja 2011 välisenä 

aikana tutkimat viisi eri ketjukolaria, joissa kussakin kuoli yksi ja loukkaantui kymmeniä ih-

misiä. Kaikki tapaukset olivat tapahtuneet moottoriteillä talvikaudella ja lumisateessa. Kaikis-

sa tapauksissa liikenne oli tihentynyt moottoritien liittymien läheisyydessä. Olosuhteiden seu-

rauksena sekä lyhyiden turvavälien takia jokaisen ketjukolarin oli käynnistänyt peräänajo tai 

pieni peltivaurio. (Mikkonen 2012.) 

Ketjukolareita tapahtuu ympäri vuoden, mutta talviaikana ja perjantaisin onnettomuusriski on 

noin 20 prosenttia muuta ajankohtaa korkeampi. Kolmen tai useamman ajoneuvon liikenne-

vahinkoja on tapahtunut 2000-luvulla noin 2500 vuodessa ja niissä on osallisena vuosittain 

noin 7500 ajoneuvoa. (Mikkonen 2012.) 
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Mikkosen selvityksen mukaan myös kansainvälisissä tutkimuksissa tulokset ovat olleet vas-

taavia: ketjukolarien käynnistäjänä on tavallisimmin pieni peräänajo. Mikkonen kertoo kirjas-

saan: ”Teoreettisestikin on laskettavissa, että näkyvyyden ollessa rajoitettu tihentymäalueilla 

liikennevirta voi edetä vahingoitta vain siten, että kaikki ajoneuvot kulkevat tasaisella nopeu-

della. Ajovälit ovat usein niin lyhyitä, että valtatienopeuksilla pienikin häiriö jonkin ajoneu-

von kulussa voi johtaa peräänajoon ja näin muodostuva este aiheuttaa sitten ketjukolarin. Lii-

kennevirran tihentymäpaikat keräävätkin Saksassa noin 20 prosenttia kaikista tieliikenteen 

vahingoista, joissa yksittäisen vahingon syykuva voi olla moninainen, mutta sattumispaikka 

tiestöllä on tilastollisesti ennakoitavissa.” (Mikkonen 2012.) 

Saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että kuljettajien luontainen käyttäytyminen tihentää 

liikennevirtaa eli lyhentää ajoneuvojen välisiä etäisyyksiä näkyvyyden ollessa rajoitettu esi-

merkiksi sateessa tai sumussa. Kuljettajat hyväksyvät huonoissa olosuhteissa lyhyemmän vä-

limatkan sekä edellä että takana kulkevaan ajoneuvoon kuin normaalin näkyvyyden vallitessa. 

Turvallisuuden kannalta asia on ongelmallinen. (Mikkonen 2012.) 

Liikenneturva on vuosittain yli 20 vuoden ajan selvittänyt tieliikenteen ilmapiiriä haastattele-

malla kuljettajia. Yleinen trendi koko ilmapiirimittausten aikana on ollut se, että suurin osa 

vastaajista pitää ilmapiiriä samanlaisena kuin aina ennenkin. Tosin ilmapiirin kokee huo-

nommaksi lähes joka vuosi edellisvuotta suurempi joukko. Vuonna 2011 ilmapiirin koki huo-

nontuneen 37 prosenttia vastaajista. Vuonna 2011 vastaajista 65 prosenttia koki, että lähellä 

perässä roikkuminen on yleistynyt viime aikoina liikenteessä. (Liikenneturva 2012.) 

2.6.3 Onnettomuuksien tilastointi onnettomuustyypeittäin 
Tilastokeskus kokoaa poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet tilastoiksi. Kaikki tie-

liikenteen onnettomuudet eivät tule poliisin tietoon. Yleisesti vain kuolemaan johtaneiden 

onnettomuuksien tilastointia voidaan pitää luotettavana. Moottoriajoneuvojen loukkaantumi-

seen johtaneiden onnettomuuksien tilastointi on kattavampaa kuin kevyen liikenteen tilastoin-

ti. Tilastojen ulkopuolelle jää merkittävä osa kevyen liikenteen onnettomuuksista. (LVM 

2010.) 

Tilastoinnin luotettavuudesta mainittakoon, että tieliikennelaki (TLL 59 §) velvoittaa ilmoit-

tamaan poliisille onnettomuudesta ainoastaan, jos joku on kuollut tai vakavasti loukkaantunut. 

Poliisin tekemissä tilastoissa loukkaantuneella tarkoitetaan vammaa, joka vaatii hoitoa tai 

tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairausloma) tai operatiivista hoitoa. Pienet naarmut, 

mustelmat tai lievät loukkaantumiset jäävät rekisteröimättä. (Liikennevirasto 2012.) 
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Tilastoinnissa myös eri onnettomuustyyppien edustavuudessa on vaihtelua rekistereiden sisäl-

lä. Huonoin edustavuus on polkupyöräonnettomuuksilla. Läheskään kaikki polkupyöräonnet-

tomuudet eivät päädy tilastoihin. Toinen merkittävä onnettomuustyyppi, joka jää rekisteröi-

mättä tilastoissa, ovat peräänajo-onnettomuudet. (Liikennevirasto 2012.)  

Tilastokeskuksen kokoamia tilastoja hyödyntäen liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt 

vuonna 2010 raportin, joka on tarkoitettu vuosille 2011-2014 laadittavan valtakunnallisen 

liikenneturvallisuussuunnitelman tausta-asiakirjaksi. Tilastojen lisäksi raportissa on hyödyn-

netty myös Liikennevakuutuskeskuksen yhteenvetoraporttia liikenneonnettomuuksien tutkija-

lautakuntien tutkimista kuolonkolareista sekä Liikenneturvan ja Tiehallinnon sekä Tilastokes-

kuksen tieliikenneonnettomuuksista tekemiä tilastoyhteenvetoja. Raporttiin on koottu muun 

muassa onnettomuusanalyysit tieliikenteessä viime vuosina tapahtuneista kuolemiin ja louk-

kaantumisiin johtaneista tieliikenneonnettomuuksista. Raportissa on esitelty liikenneturvalli-

suuden kehitys laajasti. Alla olevassa tiivistetyssä esityksessä on kuvattu raportissa esitelty 

liikenneturvallisuuden kehitys lähinnä onnettomuustyypeittäin. Liikenneturvallisuuskehitys 

esitetään kuten raportissakin; vertailutaulukkoina 1990- ja 2000-luvulta. (LVM 2010.) 

1990-luvulla (1990-1999) tieliikenteessä kuoli keskimäärin 496 ihmistä vuosittain. 2000-

luvulla (2000-2009) vastaavasti on kuollut 372 ihmistä vuosittain. 1990-luvulla liikenneonnet-

tomuuksissa loukkaantui vuosittain keskimäärin 9669 ihmistä. 2000-luvulla vastaavasti on 

loukkaantunut vuosittain 8553 ihmistä. Kuolemia on onnistuttu säästämään erityisesti jalan-

kulkijoiden ja polkupyöräilijöiden osalta, mutta ei niinkään autossa kuolleiden osalta. Tosin 

vuosina 2007-2009 henkilöautoturvallisuus on kehittynyt myös liikennekuolemien osalta. 

(LVM 2010.) 

1990-luvulla henkilöautoissa kuoli keskimäärin 272 ihmistä vuosittain. Vastaavasti 2000-

luvulla on kuollut 224 ihmistä vuosittain. Yleisesti sanottuna, henkilöautoissa kuolee ja louk-

kaantuu vuosittain tieliikenteessä moninkertaisesti enemmän ihmisiä suhteessa muihin tien-

käyttäjäryhmiin. Moottoripyörillä kuolee vuosittain vajaa 30 ihmistä ja loukkaantuu yli 600 

ihmistä. Moottoripyörillä aiheutuneet henkilövahingot ovat lisääntyneet 2000-luvulla yli 45 

prosenttia. Kuolemanriski kasvaa merkittävästi vastapuoliajoneuvossa, mikäli liikenneonnet-

tomuuden toinen osapuoli on raskas ajoneuvo. Noin 17 prosentissa onnettomuuksista yhtenä 

osapuolena oli kuorma-auto. (LVM 2010.)  
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Taulukko 11. Onnettomuustyypeiltään suurimmat onnettomuustyypit ja niiden turvallisuuske-

hitys vuosina 2000-2009. Selvennyksenä: ka/v tarkoittaa vuosittaista keskiarvoa kyseiselle 

aikavälille. (LVM 2010.) 

Turvallisuuskehitys; 
onnettomuusluvuiltaan 
suurimmat onnettomuus-
tyypit 

2000-
2004 
(ka/v) 
 
taajamat 

2000-
2004 
(ka/v) 
 
maantiet 

2005-
2009 
(ka/v) 
 
taajamat 

2005-
2009 
(ka/v) 
 
maantiet 

vuosi 
2009 
 
 
taajamat 

vuosi 
2009 
 
 
maantiet 

Tieltä suistuminen; 
Kuolleet 
Loukkaantuneet 

 
22 
536 

 
83 
1652 

 
26 
610 

 
85 
1827 

 
27 
625 

 
73 
1779 

Vastakkaiset ajosuunnat 
(kohtaamisonnettomuudet); 
Kuolleet 
Loukkaantuneet 

 
 
4 
217 

 
 
112 
684 

 
 
4 
198 

 
 
87 
553 

 
 
3 
212 

 
 
63 
427 

Risteävät ajosuunnat 
(ajo suoraan); 
Kuolleet 
Loukkaantuneet 

 
 
16 
969 

 
 
23 
301 

 
 
14 
984 

 
 
15 
306 

 
 
10 
1014 

 
 
14 
263 

Samat ajosuunnat 
(ajo suoraan); 
Kuolleet 
Loukkaantuneet 

 
 
1 
444 

 
 
13 
521 

 
 
1 
487 

 
 
9 
532 

 
 
2 
499 

 
 
8 
486 

 

Kuten taulukossa 11 on esitetty: tieltä suistumiset sekä kohtaamisonnettomuudet ovat vuosi-

kymmeniä olleet eniten tieliikennekuolemia aiheuttaneet onnettomuustyypit. Kaksi kolmesta 

tieliikenteessä kuolleesta työikäisestä suomalaisesta kuolee suistumisessa tai kohtaamisonnet-

tomuudessa. (LVM 2010.) 

Onnettomuuksissa, joissa ajoneuvot kulkevat samaan ajosuuntaan, kuolleiden osuus ei ole 

suuri. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on kolmanneksi suurin verrattuna muihin 

onnettomuustyyppeihin; vuonna 2009 osuus tieliikenteessä loukkaantuneista oli 12 prosenttia. 

Samaan ajosuuntaan tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on 2000-

luvulla kasvanut. (LVM 2010.) 

Kaikkiin maanteihin verrattuna moottori-, moottoriliikenne- ja muilla 2-ajorataisilla teillä 

tapahtuu keskimäärin noin seitsemän prosenttia kaikista maanteillä tapahtuneista henkilöva-

hinkoon johtaneista onnettomuuksista (vuosina 2004-2008). Vuosina 2004-2008 maanteillä 

tapahtui keskimäärin 3530 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli keski-

määrin 268 ihmistä vuodessa. Moottori-, moottoriliikenne- ja 2-ajorataisilla teillä vastaavasti 
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tapahtui keskimäärin 241 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Kuolonuhri-

en määrä oli keskimäärin 6 ihmistä vuodessa. (LVM 2010.) 

Vuonna 2008 moottori-, moottoriliikenne- ja 2-ajorataisillta teillä tapahtuneista henkilövahin-

koon johtaneista onnettomuuksista yli 40 prosenttia tapahtui moottoriteillä. Vuonna 2008 

moottoritiellä tapahtuneista onnettomuuksista yli 20 prosenttia johtui peräänajoista. Yksit-

täisonnettomuuksien osuus vuonna 2008 oli 40 prosenttia. Ohitusten osuus noin 14 prosenttia. 

Vuonna 2008 moottoriliikenneteillä eniten henkilövahinkoja syntyi kohtaamis- ja yksittäison-

nettomuuksissa. Muilla 2-ajorataisilla teillä eniten henkilövahinkoja syntyi peräänajoissa, 

joiden osuus oli 35 prosenttia henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista kyseisellä tie-

tyypillä. (LVM 2010.) 

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2004-2008 tutkimissa kuolonkolareissa 

merkillepantavaa on, että moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleista henkilö- ja paketti-

auton kuljettajista 44 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä. Vastaavasti matkustajina kuolleista 

42 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä. Arviolta 41 prosenttia turvalaitteita käyttämättömistä 

kuolleista kuljettajista ja matkustajista olisi voinut pelastua kuolemalta käyttämällä turvalait-

teita. (LVM 2010.)  

Vuonna 2012 Suomen tieliikenteessä kuoli 255 ja loukkaantui 7088 ihmistä. Kuolemaan joh-

taneista onnettomuuksista noin 12 prosenttia liittyi tilanteeseen, jossa tienkäyttäjät liikkuivat 

samaan ajosuuntaan. Vastaavasti samaan suuntaan liikkuneet tienkäyttäjät aiheuttivat louk-

kaantumiseen johtaneista onnettomuuksista noin 23 prosenttia. (Liikenneturva, Tilastokeskus, 

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012.) 

Samaan suuntaan liikkuneiden tienkäyttäjien väliset onnettomuudet eivät kaikki liity turvavä-

liin. Kuitenkin esimerkiksi loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista, joissa tienkäyttä-

jät liikkuivat samaan suuntaan, yli 80 prosenttia liittyi onnettomuustyyppeihin, joissa turvavä-

lin säilyttäminen on erityisen tärkeää. Tällaisia onnettomuustyyppejä ovat esimerkiksi pe-

räänajo jarruttavaan ajoneuvoon (21 %), muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon (7 %) ja pe-

räänajo liikenne-esteen takia pysähtyneeseen ajoneuvoon (23 %). (Liikenneturva.) 

Liikenneviraston vuosista 2001-2010 tekemän analyysin mukaan moottoriteiden, muiden kak-

siajorataisten teiden sekä moottoriliikenneteiden henkilövahinko-onnettomuuksista noin kol-

mannes oli yksittäisonnettomuuksia. Vastaavasti kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 

kolmannes oli yksittäisonnettomuuksia. Peräänajo-onnettomuudet olivat seuraavaksi yleisin 
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onnettomuusluokka 23 prosentin osuudella. Peräänajo-onnettomuudet johtivat kuitenkin vain 

harvoin kuolemaan. (Liikennevirasto 2012.) 

2.6.4 Onnettomuuksien aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle 
Liikenne- ja viestintäministeriön antaman laskentaohjeen mukaan pelkän omaisuusvahingon 

kustannus on keskimäärin 2 700 euroa. Henkilövahinko-onnettomuuden keskimääräinen kus-

tannus on 471 000 euroa. Kuolemaan johtaneen onnettomuuden kustannus on 2 205 000 euroa 

ja vammautumiseen johtaneen onnettomuuden kustannus 330 000 euroa. Henkilövahinkoon 

johtaneiden onnettomuuksien määrän mukaan laskettuna onnettomuuskustannukset vuonna 

2009 olivat yhteensä 2,97 miljardia euroa. (LVM 2010.)   

2.7 Turvaväli tieliikennelaissa ja rikoslaissa 
Tärkeimmät normit riittävän turvavälin pitämiseksi tieliikenteessä perustuvat tieliikennela-

kiin. Riittävän turvavälin pitämättä jättäminen on rangaistava teko, vaikka onnettomuutta ei 

olisi vielä sattunutkaan. Tieliikennelakia rikkomalla voi syyllistyä rikoslaissa kriminalisoituun 

liikenneturvallisuuden vaarantamiseen (RL 23:1) tai törkeään liikenneturvallisuuden vaaran-

tamiseen (RL 23:1). Jos teko ei täytä rikoslain tunnusmerkistöä, voi tieliikennelakia rikkomal-

la syyllistyä kuitenkin liikennerikkomukseen (TLL 103 §). Mikäli liikennerikkomuksena käsi-

teltävä tieliikennelain rikkomus on vähäinen, voidaan siitä jättää syyte ajamatta ja rangaistus 

tuomitsematta. Tällöin rikkomuksen tehneelle voidaan kuitenkin antaa huomautus suullisesti 

tai kirjallisena (TLL 104 §). 

Poliisihallituksen vuonna 2011 julkaisemassa käsikirjassa seuraamusten määräämiseksi ran-

gaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa suositellaan lievimmissä turvavälin rikkomisasioissa 

asian hoidettavan neuvonnalla ja ohjauksella, vakavammissa kirjallisella huomautuksella, 

rangaistusvaatimuksella tai kirjaamalla asiasta rikosilmoitus esitutkinnan aloittamista varten. 

Tarkempi rangaistusasteikko eri ajoetäisyyksille eri nopeuksilla selviää kyseisestä teoksesta. 

Rangaistusasteikkoa ei käsitellä enempää tässä päättötyössä. (Poliisihallitus 2011.) 

On liian yksinkertaista puhua vain tieliikennelain kymmenennestä pykälästä, kun puhutaan 

turvaväliin vaikuttavasta lainsäädännöstä. Pelkästään tieliikennelaista löytyy useita pykäliä, 

joilla on selvä yhteys turvaväliin, ja vielä enemmän pykäliä, joilla on merkitystä ennakoivaan 

tai sujuvaan ajamiseen. Pykäliä ei tässä päättötyössä avata alla olevia suoria lainauksia enem-

pää. 
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Tieliikennelaki 3 §: 

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden 

edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. 

Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä. 

Tieliikennelaki 10 § Ajoneuvojen välinen etäisyys: 

Etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitettava sellaiseksi, ettei päälleajon 

vaaraa ole, vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään. 

Taajaman ulkopuolella muuta liikennettä selvästi hitaammin ajavien moottori-

käyttöisten ajoneuvojen on pidettävä toisiinsa sellaiset etäisyydet, että ohittava 

ajoneuvo voi vaaratta ajaa niiden väliin. 

Tieliikennelaki 19 § Ohittajan ja ohitettavan keskinäiset velvollisuudet: 

Ohittajan on pidettävä turvallinen väli ohitettavan ajoneuvoon. 

Ohitettavan on, havaittuaan ohituksen vasemmalta, pysyteltävä niin oikealla 

kuin se muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista, eikä hän saa 

lisätä nopeutta. 

Hitaasti kulkevan ajoneuvon kuljettajan on kapealla tai mutkikkaalla ajoradalla 

tai vastaan tulevan liikenteen ollessa vilkasta ohituksen helpottamiseksi vähen-

nettävä nopeutta ja mahdollisuuksien mukaan annettava tietä. Hän saa tällöin 

tilapäisesti kuljettaa ajoneuvoa pientareella, jos se voi tapahtua vaaratta ja hai-

tatta. 

Tieliikennelaki 21 §; Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa: 

Kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai muuten siir-

tää ajoneuvoa sivusuunnassa vain, milloin se voi tapahtua vaaratta ja muita 

tarpeettomasti estämättä.  

Tieliikennelaki 22 § 1. momentti; Tilannenopeus: 

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää 

huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormi-
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tus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, 

että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää 

edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilan-

teissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista nopeus on sovitettava uusia 

näkyvyysolosuhteita vastaavaksi. 

Tieliikennelaki 24 § Liikennettä estävän tai haittaavan ajon kielto: 

Liikennettä ei saa estää tai haitata ajamalla aiheettoman hitaasti tai tarpeetto-

masti äkkiä jarruttamalla. 

Tieliikennelaki 30 § Varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan: 

Ajoneuvon kuljettajan on kohdatessaan tai ohittaessaan jalankulkijan, polku-

pyöräilijän tai mopoilijan annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus huomioon 

ottaen turvallinen tila tiellä. 

Kuljettajan on erityisesti varottava lähestyessään pysäytettyä koululaiskulje-

tusautoa, linja-autoa tai raitiovaunua sekä lapsia, vanhuksia, vammaisia tai 

muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä.     

2.8 Poliisin kirjaamat sakot ja rikosilmoitukset 
Poliisin valtakunnallisen tulostietojärjestelmän (PolStat) ylläpitotiimiltä pyydetyn selvityksen 

mukaan poliisi on antanut Suomessa liian lyhyistä turvaväleistä vuosittain keskimäärin 957 

rangaistusvaatimusta (sakkoa) ja kirjannut asiasta 440 rikosilmoitusta vuosina 2006 - 2012. 

Tässä tilastossa tarkoitetaan niitä rikoksia, joissa teonkuvauksena on ollut niin sanottu valta-

kunnallinen teon tarkenne ”Riittävän etäisyyden pitämättä jättäminen edellä kulkevaan ajo-

neuvoon” tai ”Päälleajon vaaran aiheuttava ajotapa pitämättä riittävää etäisyyttä edellä aja-

vaan ajoneuvoon”. (PolStat 2013.) 
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Kuva 13. Poliisin kirjaamat turvavälisakot (rangaistusvaatimukset) vuosina 2006-2012. (PolS-

tat 2013.) 

  
Kuva 14. Poliisin kirjaamat rikosilmoitukset turvavälin pitämisen laiminlyönnistä vuosina 

2006 - 2012. (PolStat 2013.) 

Kuvissa 13 ja 14 on esitetty turvaväleistä vuosittain kirjatut rangaistusvaatimukset ja rikosil-

moitukset koko poliisin osalta sekä erikseen Uudenmaan poliisilaitosten osalta. Uudenmaan 

poliisilaitoksilla tarkoitetaan tässä Helsingin poliisilaitosta, Länsi-Uudenmaan poliisilaitosta, 

Keski-Uudenmaan poliisilaitosta sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitosta. 

Uudellamaalla kirjattiin vuosittain keskimäärin 293 sakkoa ja 116 rikosilmoitusta turvaväleis-

tä vuosina 2006 – 2012. Näiden sakkojen osuus koko poliisin kirjaamista turvavälisakoista oli 
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noin 31 prosenttia ja rikosilmoitusten osuus koko poliisin turvavälin takia kirjaamista rikosil-

moituksista oli noin 26 prosenttia. (PolStat 2013.)  

Luvut vastaavat suuruusluokaltaan Uudenmaan väkilukua ja ajoneuvokannan suuruutta henki-

lö- ja pakettiautojen osalta suhteutettuna koko maahan. Kuten tässä päättötyössäkin jo aiem-

min tuotiin esiin, Uudellamaalla asuu 29 prosenttia väestöstä ja liikennekäytössä olevista hen-

kilö- ja pakettiautoista 25 prosenttia on rekisteröity Uudellemaalle. 

Ei ole tiedossa miten usein poliisin tekemä esitutkinta on johtanut syyteharkintaan, tuomiois-

tuimen käsiteltäväksi tai tuomioistuimen antamaan tuomioon. Turvavälin laiminlyönnistä on 

annettu myös sekä suullisia että kirjallisia huomautuksia, jotka eivät tilastoidu järjestelmiin. 

Luultavasti suurin osa liian lyhyestä turvavälistä annetuista rangaistuksista on annettu vasta, 

kun onnettomuus on jo tapahtunut. Oletus perustuu siihen, että lain tasolla ei tunneta tarkkaa 

metrimäärää siitä, kuinka pitkä turvavälin pitäisi olla missäkin olosuhteissa. Liian lyhyt tur-

vaväli on todennettavissa helpoiten vasta, kun tapahtunut onnettomuus on osoittanut välin 

olleen liian lyhyt. Oletuksen voisi todeta oikeaksi tai vääräksi perehtymällä tapauskohtaisesti 

turvavälisakkoihin ja käräjäoikeuden ratkaisuihin. PolStatia lukuun ottamatta poliisin tietojär-

jestelmien käyttö päättötyötä varten on kuitenkin ehdottomasti kielletty, eikä rangaistusten 

perusteen tarkempi tutkiminen olisi myöskään tämän tutkimuksen tavoitteen kannalta tarpeel-

lista. 

Poliisilla on ohjeistus seuraamuksen määräämiseksi tilanteissa, joissa turvaväli on liian lyhyt. 

Ohjeistusta noudatetaan silloin, kun turvaväliin puututaan. Yksinkertaisesti sanottuna seuraa-

mus voi lievimmillään olla neuvontaa ja ankarimmillaan päiväsakkoja tai ajokielto ja rikosil-

moitus. 
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3 Turvavälitutkimus 
Aiemmin tutkimuksen tavoitteesta mainittiin, että Helsingin sisääntuloväylien keskimääräiset 

turvavälit ja ajonopeudet kesäkeleissä määritetään olemassa olevan tietoaineiston avulla. Tut-

kimuksessa vertaillaan turvavälin muutoksia kuivan ja sadekelin välillä sekä eri liikennemää-

rillä matala, normaali ja korkea silloin, kun liikenne ei ole ruuhkautunutta. 

Ennen tutkimuksen suorittamista on vastattava ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitkä ovat Helsingin sisääntuloväylät ja mitkä niistä valitaan tutkimukseen? 

- Mitä parametreja on mitattava ilmiön tutkimiseksi? 

- Mitä olemassa olevaa tietoaineistoa käytetään turvavälien määrittämiseen? 

- Mikä on riittävä sademäärä kuvaamaan sadekeliä tutkimuksessa? 

- Miten määritellään matala, normaali ja korkea liikennemäärä? 

- Voiko tutkimusaineiston tiedoilla tutkia myös sisääntuloväylien eri tienkäyttäjien käyttäy-

tymistä vai tutkitaanko vain koko tienkäyttäjämassaa? 

- Muut mittaushetken kriteerit – eli mitä vaatimuksia asetetaan liikenteen häiriöttömyydelle 

tai ajonopeuksille mittausajankohtaa valittaessa? 

Alla on vastauksia kysymyksiin. Vastaukset muodostavat tutkimussuunnitelman. 

3.1 Mitattavat parametrit 
Tutkimuksessa turvaväli lasketaan seuraavalla kaavalla: matka (s) = nopeus (v) * aika (t). 

Kaavan mukaan turvavälin (matka, s) laskemiseksi on tunnettava ajoneuvojen käyttämä nope-

us (v) sekä ajoneuvojen välinen aikaväli (t). Aikaväliksi kelpaa ainoastaan aika, joka on mitat-

tu alkavaksi siitä hetkestä, kun edellä oleva ajoneuvo on ohittanut mittauspisteen ja takana 

tuleva ajoneuvo on juuri saavuttanut saman mittauspisteen, eli aika mitattuna edellä kulkevan 

takapuskurista takana tulevan etupuskuriin. Silloin ajoneuvojen pituudet eivät vaikuta mitta-

ustulokseen.  

Kaavassa ei huomioida ajoneuvojen välistä nopeuseroa. Tarkasti mitattuna ajoneuvojen nope-

us, aikaväli tai turvaväli ei pysy vakiona. Ajoneuvojen välinen nopeusero kasvattaa tai lyhen-

tää turvaväliä jatkuvasti. Mitä tasaisempia ajoneuvojen nopeudet ovat niiden molempien ohit-

taessa mittauspisteen peräkkäin, sitä tarkemmin kaavalla saatava tulos vastaa todellista ajo-

neuvojen välistä turvaväliä. Asia vaikuttaa lähinnä yksittäisessä mittauksessa ja korostuu sil-

loin, kun ajoneuvojen välinen aikaväli on suuri, koska pidemmän aikavälin aikana ajoneuvo-

jen nopeudet muuttuvat oletettavasti enemmän kuin lyhyen aikavälin aikana. Tässä tutkimuk-
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sessa lasketaan kuitenkin turvavälit keskiarvoja käyttäen ja ajoneuvoista, jotka liikkuvat ”jo-

nossa”. Tästä syystä tutkimuksessa jätetään ajoneuvojen välinen nopeusero huomioimatta. 

Tätä yksinkertaistavaa laskentatapaa tukee myös se, että tutkimuksen tavoitteena ei ole mää-

rittää tarkkaa yksittäistä turvaväliä tai kehittää tarkan turvavälin laskentaan soveltuvaa mene-

telmää vaan vertailla keskiarvoisen mittaustuloksen perusteella sitä, miten sää ja liikennemää-

rä vaikuttavat turvaväleihin ja ajonopeuksiin silloin, kun liikenne ei ole ruuhkautunut. 

Jotta voidaan tehdä vertailua eri liikennemäärien ja sääilmiöiden välillä, on niitä pystyttävä 

myös mittaamaan tai tietojen on oltava muuten saatavilla. Vaikka jokaisella mittaushetkellä ei 

vettä sataisikaan, on tien pinnan ja olosuhteiden poikettava oleellisesti kuivasta kelistä. 

3.2 Käytettävissä oleva tietoaineisto 
Aiemmin tutkimuksen rajauksessa esitelty LAM-aineisto on tämän tutkimuksen tärkein tieto-

aineisto. LAM-järjestelmän yli 400 liikennelaskentalaitetta laskevat liikenteen tunnuslukuja 

maahan sijoitetuilla antureilla ja järjestelmään kuuluvat tiedonsiirto-, tallennus- ja raportointi-

järjestelmät siirtävät ne Liikenneviraston, ELY-keskuksen ja niiden yhteistyökumppaneiden 

käytettäväksi. (Liikenneviraston extranet-verkkosivu.) 

LAM-järjestelmän raportointisovelluksesta on saatavissa tietoa muun muassa seuraavista lii-

kenteen parametreista jokaiselle vuorokauden tunnille (Liikennevirasto, liite 2): 

- keskinopeus kaikille ajoneuvoille ja eriteltynä kevyille ja raskaille ajoneuvoille, 

- ajoneuvojen välinen aikaväli kaikille ajoneuvoille ja eriteltynä kevyille ja raskaille 

ajoneuvoille, 

- liikennemäärä kaikille ajoneuvoille ja eriteltynä kevyille ja raskaille ajoneuvoille, 

- kaikista tienkäyttäjistä koostuvan liikennemassan sujuvuus sekä 

- myös edellä mainittua tarkempi ajoneuvoluokittelu on saatavilla, siinä kyse on lähinnä 

erilaisista kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen perävaunuyhdistelmistä. 

Lisäksi samat tiedot ovat saatavissa vuorokausitasolla, viikkotasolla, vuositasolla jne. Lisätie-

toja edellä mainittujen termien määrittelystä on saatavissa tämän tutkimuksen liitteestä 2. 

Yhtenä vaihtoehtona aineiston keräämiselle harkittiin myös tienvarsimittausta esimerkiksi 

liikennevirtaa kuvaamalla ja kuvamateriaalia analysoimalla. Paikan päällä itse hankitun ai-

neiston etuja olisi myös se, että paikan päällä voisi todeta muut liikenneolosuhteet kiistatto-

masti. Esimerkiksi säätiedot olisi helppo todeta mittauspaikalla ja se, ettei esimerkiksi liiken-

neonnettomuus tai vaikkapa tienvarteen pysäköity auto häiritse tutkimusta. Tällaisen aineiston 
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hankintamenetelmä todettiin kuitenkin liian työlääksi käytettävissä oleviin resursseihin näh-

den. Tutkimuksessa turvaudutaan pääasiassa LAM-raportointijärjestelmän tietoihin. 

Säätietoja on saatavilla monesta lähteestä. Tässä päättötyössä päädyttiin hakemaan kunkin 

vuorokauden ja kyseisen mittausajankohdan säätiedot freemeteo.com-nimisestä Internet-

palvelusta. Palvelusta ei kuitenkaan ole saatavissa säätietoja jokaiselta mittauspisteeltä. Lähin 

ja Uudenmaan kannalta keskeinen mittauspiste on Helsinki-Vantaan sääasema. Koska säätie-

toja ei saada tutkimukseen LAM-pisteeltä, valitaan sadepäivät siten, että päivä on ollut Hel-

sinki-Vantaan asemalla erityisen sateinen. 

3.3 Tutkimukseen valittavat sisääntuloväylät 
Aiemmin määritellyn tutkimuksen rajauksen mukaisesti tutkimukseen valitaan vain osa mer-

kittävimmistä Helsingin sisääntuloväylistä. Lähtökohtaisesti tutkimukseen valitaan sattuman-

varaisesti neljä sisääntuloväylää. Tarkkoja valintakriteereitä itse tielle ei tutkimuksessa ole 

haluttu asettaa; jokaisen mittausajankohdan tulee joka tapauksessa täyttää myöhemmin tässä 

tutkimuksessa esiteltävät mittauskriteerit. 

Keskimääräisten kesän vuorokausiliikennemäärien perusteella merkittävimmät tieliikenteen 

sisääntuloväylät voidaan asettaa seuraavaan järjestykseen (LAM-kirja 2012, tämän päättötyön 

kohta 2.5.11): 

1. Turunväylä (42 378 ajoneuvoa/vrk) 

2. Lahdenväylä (40591 ajoneuvoa/vrk) 

3. Hämeenlinnanväylä (39 075 ajoneuvoa/vrk) 

4. Tuusulanväylä (35 642 ajoneuvoa/vrk) 

5. Länsiväylä (29 567 ajoneuvoa/vrk) 

6. Porvoonväylä (25 330 ajoneuvoa/vrk) 

7. Vihdintie (17 055 ajoneuvoa/vrk) 

8. Itäväylä (15 074 ajoneuvoa/vrk) 

Valtateistä tutkimukseen valitaan kolme valtatietä: Turunväylä, Lahdenväylä ja Hämeenlin-

nanväylä. Kantateistä valitaan Länsiväylä.  

Tutkittavista väylistä pois jäävien Porvoonväylän, Tuusulanväylän, Vihdintie ja Itäväylän 

ominaispiirteisiin saattaa liittyä sellaisia tekijöitä, joiden johdosta tutkimustuloksia ei voida 

suoraan käyttää näiden väylien turvavälien arviointiin. Luultavampaa kuitenkin on, että ne 

ilmiöt, joita tässä tutkimuksessa selvitetään edellä mainittuja väyliä tutkimalla, esiintyvät 
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myös pois rajatuilla väylillä. Merkittävimmät Helsingin tieliikenteen sisääntuloväylät näkyvät 

kuvassa 15. 

 
Kuva 15. Helsingin sisääntuloväyliä. (www.google.fi/maps) 

3.4 Tutkimukseen valittavat LAM-pisteet 
Valituista sisääntuloväylistä valitaan jokaisesta yksi LAM-piste, jonka keräämiä tietoja tutki-

muksessa tarkastellaan. Yhteensä tutkimukseen valitaan siis neljä LAM-pistettä. Turunväyläl-

tä valitaan Friisinmäki, Hämeenlinnanväylältä Kaivoksela, Lahdenväylältä Jakomäki ja Län-

siväylältä Hanasaari. Ne ovat kyseisten teiden vilkkaimmat LAM-pisteet. Hanasaaren ja Kai-

vokselan nopeusrajoitukset ovat 80 km/h. Friisinmäen ja Jakomäen nopeusrajoitukset ovat 

100 km/h. 

LAM-pisteiden sijainti on esitetty kuvassa 16. Taulukoissa 12 ja 13 on esitetty kyseisten 

LAM-pisteiden kesän keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät vuosilta 2012 ja 2009. Näiden 

keskimääräisten liikennemäärätietojen avulla määritetään myöhemmin arvot, jotka vastaavat 

liikennemääriltään matalaa, normaalia ja korkeaa. 
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Kuva 16. LAM-pisteet kartalla: 101 Hanasaari, 107 Kaivoksela, 109 Jakomäki, 144 Friisin-

mäki. (Tiehallinto 2001: Liikenteen automaattinen mittaus 2000.) 

Taulukko 12. Tutkimukseen valittujen LAM-pisteiden kesän keskimääräinen vuorokausilii-

kenne vuonna 2012. Taulukossa näkyy ajoneuvojen lukumäärä sekä havaintopäivien luku-

määrä (92). (LAM-raportointijärjestelmä.) 
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Taulukko 13. Tutkimukseen valittujen LAM-pisteiden kesän keskimääräinen vuorokausilii-

kenne vuonna 2009. Taulukossa näkyy ajoneuvojen lukumäärä sekä havaintopäivien luku-

määrä (92). (LAM-raportointijärjestelmä.) 

 

Taulukoista 12 ja 13 päätellen liikennemäärissä valittujen LAM-pisteiden kohdalla ei ole ta-

pahtunut merkittäviä muutoksia, paitsi Turunväylällä sijaitsevalla Friisinmäen mittausasemal-

la. Friisinmäen mittausaseman liikennemäärä on kasvanut noin 13 prosenttia kolmessa vuo-

dessa. Suurin osa muutoksesta koskee kevyitä ajoneuvoja. LAM-raportointijärjestelmästä 

tarkistettujen tietojen mukaan Friisinmäen liikennemäärä on pysynyt kuitenkin vuosina 2006-

2009 melko samalla tasolla. Vuoden 2013 tilastoja ei ole vielä saatavilla.  

3.5 Sadepäivien valinta 
Kuten jo aiemmin on mainittu, turvavälejä ja ajonopeuksia vertaillaan kesällä eri liikennemää-

rissä sekä sateella että kuivalla kelillä silloin, kun liikenne ei ole ruuhkautunut. 

Kesällä tarkoitetaan kesäkuukausia: kesä- heinä ja elokuu. Kuivan ajokelin ilmiöitä tutkitta-

essa tutkimukseen valittavina mittauspäivinä koko vuorokauden sademäärän tulee olla 

Helsinki-Vantaalla 0 mm. Kesä- ja heinäkuussa oli yhteensä 36 päivää, jolloin freeme-

teo.com -palvelun mukaan Helsinki-Vantaan sääasemalla ei satanut lainkaan. Elokuu oli sa-

teisempi. Kuivat päivät valitaan kesä- ja heinäkuun päivistä. Sopivia kuivia päiviä ovat kes-

kiviikko 5.6.2013, tiistai 18.6.2013 ja keskiviikko 3.7.2013. (freemeteo.com) 

Helsinki-Vantaalla kesäkuun 2013 keskimääräinen päivän kokonaissademäärä oli 1,2 mm ja 

heinäkuun vastaavasti 0,6 mm. Elokuussa satoi enemmän: 3,2 mm. Keskiarvojen laskennasta 

on poistettu päivät, joilta sademäärätietoja ei ollut saatavilla. Kesäkuulta poistettiin yksi päi-

vä, heinäkuulta viisi päivää sekä elokuulta yksi päivä. (freemeteo.com) 
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Sateisen ajokelin ilmiöitä tutkittaessa tutkimukseen valittavina mittauspäivinä koko vuoro-

kauden sademäärän tulee olla Helsinki-Vantaalla vähintään 10 mm. Tällaisia vuorokau-

sia löytyy kesä-, heinä- ja elokuulta viisi, yksi kesäkuulta ja neljä elokuulta. Kyseisten sade-

päivien säätiedot on esitetty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Kesäkuukausien päivät, jolloin Helsinki-Vantaalla päivän kokonaissademäärä 

oli vähintään 10 mm. (freemeteo.com) 

 

päivän 
kokonais-
sademäärä 

päivän 
ylin läm-
pötila 

päivän 
alin läm-
pötila 

perjantai 14.6.2013 13,1 16 12,9 
torstai 1.8.2013 14,1 21,3 13 
torstai 8.8.2013 10 27,4 18 
perjantai 9.8.2013 13,1 23,4 16,5 
keskiviikko 14.8.2013 33,3 15,7 12 
Keskiarvo 17 21 14 
 

Lisäksi kriteerinä on, että mittauspäivän tunneista valittavana mittaustuntina valittavan mitta-

ustunnin aikana on Helsinki-Vantaalla täytynyt sataa vettä. Eli pelkkä vuorokauden sademää-

rän tarkastaminen ei riitä. 

Ainoastaan perjantaina 14.6.2013, torstaina 1.8.2013 ja keskiviikkona 14.8.2013 vesisade 

on jakautunut riittävästi useille vuorokauden tunneille, jotta kyseinä mittauspäivinä on mah-

dollista löytää riittävästi soveltuvia havaintotunteja.  Tästä syystä nuo kolme vuorokautta vali-

taan tutkimuksen sadepäiviksi. 

3.6 Matala, normaali ja korkea liikennemäärä 
Tutkimuksessa vertaillaan turvavälejä ja ajonopeuksia eri liikennemäärissä. Jokaiselle valitta-

valle mittauspisteelle määritetään mittauspistekohtaiset liikennemäärät, jotka vastaavat kysei-

selle mittauspisteelle ominaista matalaa, normaalia tai korkeaa liikennemäärää. Koska tutki-

mus suoritetaan kesällä, käytetään mittauspisteiden matalan, normaalin ja korkean liikenne-

määrän määrittämiseen kunkin mittauspisteen keskimääräistä kesän vuorokausiliikennemää-

rää määrittelyn referenssinä. 

Tässä tutkimuksessa mainitut vuorokausi- ja tuntiliikennemäärät tarkoittavat mittauspisteen 

molempiin suuntiin kulkevaa liikennettä. Eli jos vaikkapa mittaustunnin liikennemäärä on 
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4000 ajoneuvoa/tunti, tarkoittaa se sekä Helsingin suuntaan että poispäin liikkuneita ajoneu-

voja yhteenlaskettuna. 

Keskimääräisellä kesän vuorokausiliikenteellä tarkoitetaan mittauspisteen ohi kulkevaa lii-

kennevirtaa yksikössä ajoneuvoa/vuorokausi. Koska mittausajankohta ei koskaan ole koko 

vuorokausi vaan yksi tunti, muutetaan keskimääräiseksi kesän vuorokausiliikennemäärä tuntia 

vastaavaksi keskimääräiseksi kesän tuntiliikennemääräksi jakamalla vuorokausiliikennemäärä 

24:llä. Näin saadaan vertailuyksiköksi jokaiselle tielle ominainen keskimääräinen kesän tunti-

liikennemäärä ja sen yksikkö on ajoneuvoa/tunti.  

Koska jokaisella mittauspisteellä on oma tiekohtainen keskimääräinen kesän vuorokausilii-

kennemäärä, saadaan määrittelyn jälkeen jokaiselle mittauspisteelle oma kyseiselle mittaus-

pisteelle ominainen matalan, normaalin ja korkean liikennemäärän arvo. 

LAM-järjestelmästä saatavien tietojen perusteella vuorokauden eri tunteina liikennemäärät 

poikkeavat rajusti toisistaan. Liikennemäärät ovat huipussaan luonnollisesti aamulla ja ilta-

päivällä, kun ihmiset kulkevat töihin ja takaisin kotiin. Alla olevat matalan, normaalin ja kor-

kean liikennemäärän määritelmät tehtiinkin vasta sen jälkeen, kun tutkimuksessa saatiin ensin 

käsitys liikennemäärien vaihtelusta vuorokauden eri tunteina. 

Matala liikennemäärä tarkoittaa liikennemäärää, joka on puolet keskimääräisestä kesän tunti-

liikennemäärästä kyseisellä mittauspisteellä.  

Normaali liikennemäärä tarkoittaa liikennemäärää, joka on keskimääräinen kesän tuntiliiken-

nemäärä kyseisellä mittauspisteellä.  

Korkea liikennemäärä tarkoittaa liikennemäärää, joka on kaksinkertainen liikennemäärä ver-

rattuna keskimääräiseen kesän tuntiliikennemäärään kyseisellä mittauspisteellä.  

Liikennemäärien suhdeluvut matala:normaali:korkea ovat siis 1:2:4. Yhden mittaustunnin 

liikennemäärän ei tarvitse tietenkään olla tarkalleen sama kuin edellä määritetty matala, nor-

maali tai korkea liikennemäärä. Yhden mittaustunnin sallitaan poikkeavan 50 prosenttia las-

kennallisesta arvosta (matala, normaali tai korkea). Vaatimuksena asetetaan kuitenkin, että 

kyseisen sääolosuhteen (kuiva tai sadekeli) liikennemäärää (matala, normaali tai korkea) 

edustavien mittaustuntien keskimääräinen poikkeama laskennallisesta arvosta (matala, nor-

maali tai korkea) saa olla enintään 25 prosenttia. 
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Alla olevassa kuvassa 17 on esitetty yllä esitetyn määrittelyn mukaisesti lasketut matalat, 

normaalit ja korkeat liikennemäärät kullekin mittauspisteelle. (LAM-raportointijärjestelmä.) 

 
Kuva 17. Valittujen LAM-pisteiden matala, normaali ja korkea liikennemäärä. 

Esimerkki liikennemääräkriteerit täyttävien mittaustuntien valinnasta: Mittauspisteen A 

kesän keskimääräinen tuntiliikennemäärä on 2000 ajoneuvoa/tunti. Korkeaa liikennemäärää 

vastaa silloin arvo 4000 ajoneuvoa/tunti (2 x 2000). Kelvollinen mittaustunti valitaan LAM-

tilastoista siten, että valitun mittauspäivän tunneista valitaan yksi korkeaa liikennemäärää 

edustava tunti, jonka arvo X on välillä 2000 ≤ X ≤ 6000 ajoneuvoa/tunti (50 prosentin poik-

keama sallitaan). Vastaava mittaustunnin valinta tehdään samalle mittauspäivälle myös mata-

lalle (1000 ajoneuvoa/tunti) ja normaalille (2000 ajoneuvoa/tunti) liikennemäärälle. Tämä 

toistetaan kuivalle kelille kolmena mittauspäivänä ja sadekelille kolmena mittauspäivänä. 

Yhteensä mittaustunteja saadaan siis 3 (matala/normaali/korkea) x 6 (mittauspäivät) x 4 (mit-

tauspistettä) = 72 mittaustuntia.  

Edellä kuvatun liikennemääräkriteerin lisäksi kyseisen mittauspäivän ja mittaustunnin on täy-

tettävä aiemmin esitelty säävaatimus. Koska mittaukset halutaan tehdä olosuhteissa, joissa 

liikenne ei ole ruuhkautunut, on alla myöhemmin määritelty vielä jokaiselle tunnille liiken-

teen sujuvuusvaatimus. 

Käytännössä valittava matala liikennemäärä ei edusta aivan vuorokauden minimiliikennemää-

rää. Minimiliikennemäärä on tavallisesti aamuyöllä, kun taas matalaa liikennemäärää edusta-
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vat mittaustunnit ovat tavallisesti kello 22-23 tai 05-06. Normaalia liikennemäärää vastaavat 

mittaustunnit ovat tavallisesti kello 06-07, 19-20, 20-21 tai 21-22. 

Korkea liikennemäärä vastaa tavallisesti vuorokauden maksimiliikennemäärää, joka on taval-

lisesti arkipäivänä kello 15-16 tai 16-17. Myöhemmästä tutkimustulosten esittelystä mainitta-

koon tässä vaiheessa, että lähes jokainen mittauspäivän korkeaa liikennemäärää edustanut 

mittaustunti edusti samalla vuorokauden maksimiliikennemäärää ja ne poikkesivat keskimää-

rin noin 20 prosenttia laskennallisesta korkean liikennemäärän arvosta ylöspäin. Muutamia 

poikkeuksia syntyi, koska toisinaan maksimiliikennemäärän aikaan kyseinen mittaustunti ei 

täyttänyt liikenteen sujuvuudesta annettuja kriteerejä. Eli liikenne oli korkeassa liikennemää-

rässä liian jonoutunutta. Kaikki mittaustunnit on esitelty tarkemmin liitteessä 3. 

3.7 Mittausajankohdat ja muut mittausajankohtien kriteerit 
Valitut LAM-pisteet sijaitsevat tieosuuksilla, joissa molempiin ajosuuntiin kulkee vähintään 

kaksi ajokaistaa. Mittauspisteiden ympärillä tai lähistöllä on liittymiä, jotka saattavat aiheuttaa 

mittauspisteiden kohdalla ajoittaista liikenteen tihentymistä eli liikenne ruuhkautuu. Myös 

liikenneonnettomuudet tai tietyöt aiheuttavat ruuhkia. Tässä tutkimuksessa ei tutkita turvavä-

lejä tilanteessa, jossa esimerkiksi 100 km/h:n nopeusrajoitusalueella ajoneuvojen keskimää-

räinen ajonopeus on 20 km/h. On selvää, että liikenne on silloin ruuhkautunut. Sellaisen lii-

kenteen turvavälejä ei olla tavoitteen mukaisesti tutkimassa. 

Edellä kuvatusta syystä on määritettävä kriteerit, jotka jokaisen mittaustunnin on täytettävä. 

Kriteeri muodostetaan sekä mittaustunnin keskimääräiselle ajonopeudelle että LAM-

järjestelmän automaattisesti raportoimalle liikenteen sujuvuudelle. 

Ajonopeus 

Tutkimukseen hyväksyttävien mittaustuntien aikana liikenteen keskimääräinen ajonopeus ei 

saa poiketa nopeusrajoituksesta enempää kuin 5 prosenttia. 

Liikenteen sujuvuus 

Liikenteen sujuvuuden arviointi tehdään LAM-raportointijärjestelmästä saatavien sujuvuutta 

kuvaavien parametrien avulla. LAM-raportointijärjestelmässä liikenteen sujuvuus on määri-

telty kuusiportaisella asteikolla: hyvin sujuvaa, sujuvaa, jonoutunut, hidasta, pysähtelee, sei-

soo. Termit on selitetty tarkemmin liitteessä 2. Tätä tutkimusta varten hyväksytään enintään 

sellainen mittaustunti, jossa liikenteestä enintään 10 prosenttia on hidasta, enintään 1 pro-
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sentti pysähtelee ja enintään 0,1 prosenttia seisoo. Eli mittaustunnin liikenteestä vähintään 

88,9 prosenttia liikkuu määritelmien hyvin sujuvaa, sujuvaa ja jonoutunut mukaisesti. 

Käytännössä siis mittaustunnin aikana liikenteessä saa olla häiriöitä, mutta vain sallittujen 

kriteerien puitteissa. On mahdollista, että mittauspisteen liikenteeseen vaikuttaa tietyömaa tai 

liikenneonnettomuus, mutta liikenteen on kuitenkin mittaustunnin aikana sujuttava edellä ku-

vatulla tavalla. 

Myöhemmin esiteltävistä tutkimustuloksista mainittakoon, että vain muutamat liikennemää-

rän, sääolosuhteiden ja ajonopeuden vaatimukset täyttävät mittaustunnit jouduttiin hylkää-

mään tämän sujuvuusvaatimuksen johdosta. Muutamissa tapauksissa korkeassa liikennemää-

rässä liikenteen sujuvuus ei täyttänyt vaatimuksia ja mittaustunti valittiin uudestaan muista 

vaatimukset täyttävistä mittaustunneista. 

3.8 Ajoneuvoluokkien erottelu tutkimuksessa 
Kaikkien ajoneuvojen perusteella tehdyn analyysin lisäksi tutkimuksessa erotellaan kevyet ja 

raskaat ajoneuvot. Kevyillä ja raskailla ajoneuvoilla tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka LAM-

järjestelmä luokittelee kevyiksi tai raskaiksi. Kevyitä ovat esimerkiksi henkilöautot ja paketti-

autot perävaunuineen. Raskaita ajoneuvoja ovat kuorma-autot ja linja-autot perävaunuineen.  
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4 Tutkimustulokset 
Liikenneviraston LAM-raportointijärjestelmästä etsittiin kriteerit täyttävät mittaustunnit edel-

lä mainituille mittauspäivämäärille. Jokaisen mittaustunnin osalta tarkastettiin, että tunti täyt-

tää luvussa 3 asetetut vaatimukset sään, liikennemäärän, keskimääräisen ajonopeuden sekä 

liikenteen sujuvuuden osalta. Käytännössä tarkastettiin 6 parametria jokaisesta 72 mittaustun-

tiehdokkaasta; kriteerinä olleet parametrit on esitetty luvussa 3. Koska jokainen tunti ei tie-

tenkään täyttänyt kaikkia vaatimuksia, tarkastettiin parametreja tosiasiassa huomattavasti 

enemmän. Lopulta 72 etsitystä tunnista vain 5 jouduttiin hylkäämään ja jäljelle jäi 67 hyväk-

syttävää mittaustuntia tutkimuksen suorittamiseksi. Tarkastettavia parametreja oli siis hyväk-

syttävissä mittaustunneissa yhteensä 6 (parametria) x 67 (mittaustuntia) = 402. 

Kun mittaustunti oli kriteerien puolesta hyväksytty tutkimukseen, haettiin jokaiselle mittaus-

tunnille seuraavat parametrit: 

- keskimääräinen ajonopeus (kevyet ja raskaat ajoneuvot sekä yhteensä), 3 parametria / 

mittaustunti sekä 

- eri aikavälijaksolla (0-0,5; 0,5-1,0; 1,0-1,5; 1,5-2,0, 2,0-2,5, 2,5-3,0; 3,0-4,0; 4,0-5,0 ja 

yli 5 sekunnin aikavälillä ajavat, eli yhteensä 9 parametria) ajavien ajoneuvojen suh-

teellinen osuus mittaustunnin liikennemäärästä siten, että kaikki 9 parametria etsittiin 

sekä kevyille, raskaille että niiden yhteen lasketulle kokonaisliikenteelle. Yhteensä et-

sittiin siis 9 x 3 = 27 parametria / mittaustunti.  

Kun tiedettiin kunkin ajoneuvoluokan eri aikavälijaksolla ajavien kulkuneuvojen suhteelliset 

osuudet, voitiin laskea ajoneuvoluokan keskimääräinen aikaväli jonossa (0-5 sekunnin aikavä-

lillä ajavat). Samoin nyt voitiin laskea kokonaisliikenteen kesimääräinen aikaväli jonossa. Eri 

ajoneuvoluokkien keskimääräisiä ajonopeuksia taas tarvittiin turvavälin laskentaa varten. 

LAM-järjestelmästä ei ollut saatavissa valmista keskimääräistä aikaväliä 0-5 sekunnin aikavä-

lijaksolla ajaville ajoneuvoille, vaan se oli laskettava itse kun tiedettiin edellä mainitut suh-

teelliset osuudet (9 parametria). Yhteensä siis 402 kriteerin tarkastamisen lisäksi tarvittiin 

(3+27) x 67 = 2010 parametria tutkimuksen toteuttamiseksi.  

Kaikki edellä mainitut taulukoista haetut parametrit on esitelty liitteessä 3. Lisäksi liitteessä 3 

on esitetty tutkimuksen laskentaa ja edellä mainittua tarkemmin muun muassa jokaisen mitta-

ustunnin liikennemäärät jaettuna eri ajoneuvoluokille. Käytännössä LAM-tilastoista etsittiin, 

tarkastettiin tai tuotiin liitteen 3 laskentataulukkoon yhteensä noin 3000 parametria. Säätiedot 

haettiin freemeteo.com-palvelusta. 
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Tutkimuksen 67 mittaustunnin aikana mittauspisteiltä rekisteröityi yhteensä 209 277 ohi aja-

nutta ajoneuvoa, joiden käyttämät ajonopeudet ja ajoneuvojen väliset aikavälit muodostivat 

tämän tutkimuksen tärkeimmän aineiston. 

Koska jokaiselta mittauspisteeltä ei kyetty saamaan jokaiselle havaintopäivälle kriteerit täyt-

täviä matalan, normaalin ja korkean liikennemäärän havaintotunteja, on keskiarvot esimerkik-

si keskimääräiselle turvavälille tai ajonopeudelle laskettu siten, että keskiarvo kuvaa mittaus-

pisteiden keskiarvoja, ei kaikkien mittaustuntien keskiarvoja. Tällä tapaa laskettuna jokainen 

mittauspiste ja siten jokainen sisääntuloväylä on tutkimuksessa yhtä merkittävässä asemassa 

laskettaessa ilmiöille keskimääräistä tulosta eikä mittaustuntien puuttuminen vähennä kysei-

sen väylän painoarvoa. Pelkkä mittaustuntien keskiarvotulos olisi painottanut tutkimustulosta 

niiden mittauspisteiden tulosten suuntaiseksi, joissa havaintotunteja pystyttiin keräämään ha-

vaintopäivistä eniten.  

Aikavälilaskennassa on oletuksena, että tietyllä aikavälijaksolla, esimerkiksi 4,0-5,0 sekuntia, 

ajavat ajoneuvot käyttävät keskimäärin aikavälijakson puolessavälissä olevaa aikaväliä, esi-

merkiksi aikaväliä 4,5 sekuntia. Vastaavasti esimerkiksi aikavälijaksolla 2,0-2,5 ajavat ajo-

neuvot käyttävät oletuksen mukaan keskimäärin aikaväliä 2,25 sekuntia. Tällainen oletus teh-

tiin kaikille aikavälijaksoille. Näistä saaduista aikaväleistä laskettiin keskimääräiset aikavälit 

0-5 sekunnin aikaväliä ajaville eli jonossa ajaville ajoneuvoille. Samanlainen laskenta tehtiin 

erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille sekä yhteen lasketulle liikenteelle. 

Keskimääräiset ajonopeudet saatiin LAM-raportointijärjestelmästä suoraan, mutta niitä ei 

ollut saatavilla erikseen eri aikaväleillä ajaville eriteltynä. Kevyille ja raskaille ajoneuvoille 

ajonopeudet olivat saatavilla eriteltyinä. Keskimääräisissä ajonopeuksissa ovat mukana siis 

myös yli 5 sekunnin aikavälillä ajavien ajoneuvojen nopeudet. Se heikentää tutkimustulosten 

luotettavuutta. 

Laskentakaavat ovat kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia eikä niitä avata tässä päättötyössä 

edellä selostettua tarkemmin. Liitteen 3 taulukoista näkee myös tarkemmat liikenneolosuhteet, 

esimerkiksi liikenteen sujuvuuden, keskimääräiset nopeudet sekä havaintotunnin liikennemää-

rän osalta, ja kuten aiemminkin on mainittu, havaintotunniksi kelpaavan tunnin ja vuorokau-

den kriteerit on määritelty luvussa 3. Sen enempää ei tässä päättötyössä kirjoiteta auki havain-

totuntien soveltuvuudesta tutkimukseen. 
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Mittauspisteistä kaksi sijaitsee tieosuudella, jolla on 100 km/h:n nopeusrajoitus, Turunväylä ja 

Lahdenväylä. Kahdella mittauspisteellä on 80 km/h:n nopeusrajoitus; Länsiväylä ja Hämeen-

linnanväylä. Tästä syystä tutkimuksen tulokset kuvastavat eniten keskimääräistä ilmiötä juuri 

80 ja 100 km/h:n alueilla silloin kun liikenne on kohtuullisen sujuvaa ja keskinopeudet lähellä 

nopeusrajoitusta. Eli tutkimustuloksia ei pidä yleistää tilanteisiin, joissa liikenne etenee esi-

merkiksi ryömintänopeudella, tai välttämättä myöskään tilanteisiin, joissa liikenne on sujuvaa, 

mutta ajonopeudet lähentelevät 120 km/h:ä. Tutkimustuloksia ei myöskään pidä yleistää tal-

violosuhteisiin. 

Kaikki aineistoista kerätyt parametrit ja laskentatulokset on esitelty kootusti liitteessä 3 ja sen 

taulukoissa käytetyt termit ja lyhenteet on selitetty liitteen 3 lopussa.  

  



48 (59) 

 

4.1 Jonossa ajavien suhteellinen osuus liikenteestä 

 
Kuva 18. Jonossa ajavien suhteellinen osuus koko liikennemäärästä matalassa, normaalissa ja 

korkeassa liikennemäärässä. 

Liikennemäärän kasvaessa matalasta korkeaksi jonossa ajavien ajoneuvojen suhteellinen 

osuus kasvaa (kuva 18). Jonoja muodostuu tai niissä ajetaan keskimäärin yhtä usein sekä kui-

valla että sadekelillä. Myöhemmin esitettäviä tutkimustuloksia tarkasteltaessa on oleellista 

huomioida, että keskimääräiset aikavälit ja turvavälit ovat jonossa ajavien aikavälejä ja turva-

välejä. Keskinopeus on kuitenkin kaikkien ajoneuvojen keskinopeus.  

Jonoon kuuluvat tässä tutkimuksessa ajoneuvot, jotka LAM-raportointijärjestelmässä rekiste-

röityvät ajamaan 0-5 sekunnin aikavälillä edellä ajavaan ajoneuvoon. 

Aiemmin esiin tuotiin tutkimuksen luotettavuusongelma siitä, että havaintotunnin keskimää-

räinen aikaväli on laskettu huomioiden vain aikavälillä 0-5 sekuntia liikkuvat ajoneuvot, mut-

ta keskinopeuteen vaikuttavat kaikilla aikaväleillä liikkuvat ajoneuvot. Havaintotuntien lii-

kennemäärään sisältyy eri liikennemäärissä eri määrä jonoissa ajavia ajoneuvoja. Luotetta-

vuusongelma on siten suurimmillaan matalassa liikennemäärässä ja pienimmillään korkeassa 

liikennemäärässä. Matalassa liikennemäärässä jonossa ajavia on noin 40 prosenttia ajoneu-

voista ja korkeassa noin 85 prosenttia ajoneuvoista. 

4.2 Aikavälit 
Liikennemäärän kasvaessa ajoneuvojen väliset aikavälit pienenevät. Liikennemäärän kasvaes-

sa matalasta korkeaksi aikaväli pienenee keskimäärin 27 prosenttia (kuva 19). Ilmiö on täysin 

vastaava sekä kuivalla että sadekelillä. Keskimääräinen aikaväli Helsingin sisääntuloväylillä 

on 2,2 sekuntia kuivalla ja 2,3 sekuntia sateella. 
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Kuva 19. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset aikavälit edellä ajavaan matalassa, 

normaalissa ja korkeassa liikennemäärässä. 

4.3 Turvavälit ja keskinopeudet 

 
Kuva 20. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan matalassa, 

normaalissa ja korkeassa liikennemäärässä sekä keskinopeudet vastaavissa liikennemäärissä. 

Liikennemäärän kasvaessa ajoneuvojen väliset turvavälit pienenevät. Liikennemäärän kasva-

essa matalasta korkeaksi turvaväli pienenee keskimäärin noin 29 prosenttia (kuva 20). Ilmiö 

toistuu suunnilleen samansuuruisena sekä kuivalla että sadekelillä.  

Keskimäärin matalassa liikennemäärässä jonoissa ajetaan 66 metrin turvavälillä sekä kuivalla 

että sateella. Korkeaan liikennemäärään siirryttäessä turvaväli tipahtaa noin 20 metriä. Tutki-

muksessa keskimääräinen turvaväli Helsingin sisääntuloväylällä oli 57 metriä sekä kuivalla 

että sadekelillä. 
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Ajonopeuksiin liikennemäärä vaikuttaa huomattavasti vähemmän. Ajonopeudet kuitenkin 

laskevat liikennemäärän kasvaessa, riippumatta ajokelistä. Nopeuksien lasku matalasta korke-

aan liikennemäärään siirryttäessä on noin 3 prosenttia eli noin 3 km/h. Keskimäärin sadekeli 

laski nopeuksia noin 2 prosenttia eli noin 2 km/h. Keskimääräinen ajonopeus havaintopisteillä 

oli noin 90 km/h. 

4.3.1 Matala liikennemäärä 

 
Kuva 21. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan matalassa lii-

kennemäärässä mittauspisteittäin sekä keskinopeudet vastaavissa liikennemäärissä. 

Liikennemäärän ollessa matala sade ei vaikuta turvaväliin käytännössä lainkaan, mutta laskee 

ajonopeutta keskimäärin 2 km/h (kuva 21). Nopeusrajoitus muuttaa tilannetta eniten: Turva-

välit kasvoivat noin 10 metriä keskinopeuden muuttuessa noin 85 km/h:stä noin 100 km/h:iin. 

Keskimääräinen turvaväli kaikilla mittauspisteillä oli matalassa liikennemäärässä 66 metriä.   

4.3.2 Normaali liikennemäärä 
Liikennemäärän ollessa normaali sade lyhentää turvaväliä keskimäärin 2 metriä ja laskee ajo-

nopeutta keskimäärin 2 km/h (kuva 22). Vaikka Hanasaaressa turvavälit pysyivät kuivalla ja 

sateella samoina, on ilmiö muilla mittauspisteillä edellä mainitun yleistyksen kaltainen. Jäl-

leen nopeusrajoitus vaikutti asiaan eniten ja lähes vastaavalla tavalla kuin matalassa liikenne-

määrässä: noin 15 km/h:n lisäys keskinopeuteen pidensi turvavälejä noin 10 metriä. 
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Kuva 22. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan normaalissa 

liikennemäärässä mittauspisteittäin sekä keskinopeudet vastaavissa liikennemäärissä. 

4.3.3 Korkea liikennemäärä 

 
Kuva 23. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan korkeassa lii-

kennemäärässä mittauspisteittäin sekä keskinopeudet vastaavissa liikennemäärissä. 

Liikennemäärän ollessa korkea sade pidentää turvaväliä keskimäärin yhden metrin ja laskee 

ajonopeutta keskimäärin 2 km/h (kuva 23). Jakomäen mittauspisteen sateella laskevaa turva-

väliä lukuun ottamatta ilmiö on kaikilla mittauspisteillä edellä mainitun yleistyksen kaltainen. 

Myös korkeassa liikennemäärässä turvavälit pitenivät keskinopeuden kasvaessa, mutta eivät 

metreinä aivan yhtä paljon kuin matalassa ja normaalissa liikennemäärässä.  
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4.4 Kevyet vs. raskaat ajoneuvot 

 
Kuva 24. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan kuivalla ja 

sadekelillä kaikissa liikennemäärissä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin sekä kes-

kinopeudet vastaavissa tilanteissa. 

Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keskimääräisiä turvavälejä ja ajonopeuksia kuivalla ja 

sateella tarkasteltaessa huomaa, että sade vaikuttaa hyvin samanlaisella tavalla niin kevyiden 

kuin raskaiden ajoneuvojenkin kuljettajien ajokäyttäytymiseen. Turvaväli ei muutu sateen 

sattuessa, ainoastaan ajonopeus laskee hieman. Kevyiden ajoneuvojen ajonopeudet laskivat 

keskimäärin 2 km/h ja raskaiden 1 km/h (kuva 24). Tosin raskaalla liikenteellä on tavallisesti 

ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus 80 km/h, lukuun ottamatta esimerkiksi useita linja-autoja. 

Kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen turvaväli oli 57 metriä ja raskaiden ajoneuvojen 60 

metriä riippumatta ajokelistä. 

4.4.1 Matala liikennemäärä 
Kevyen ja raskaan liikenteen eroja matalassa liikennemäärässä tarkasteltaessa huomaa, että se 

ei tuo mitään uutta edellä mainittuihin havaintoihin (kuvat 25 ja 26). Ainoastaan Kaivokselan 

mittauspisteen raskaiden ajoneuvojen turvavälin 8 metrin kasvu siirryttäessä kuivasta kelistä 

sadekeliin nousee esiin. Liitettä 3 tarkasteltaessa voi huomata yhden havaintotunnin nostaneen 

sadekelin turvaväliä merkittävästi; tosin kyseisen havaintotunnin raskaiden ajoneuvojen lii-

kennemäärä on suhteellisen pieni, 50 ajoneuvoa, mikä antaa muutamalle ajoneuvohavainnolle 

suhteellisen suuren painoarvon. Kyseinen havaintomäärä on pienin tuntiliikennemäärä koko 

tutkimuksessa. Kyseessä on siis paremminkin pieni tilastopoikkeama. 
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Kuva 25. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan mittauspisteit-

täin kuivassa kelissä matalassa liikennemäärässä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoi-

hin sekä keskinopeudet vastaavissa tilanteissa. 

 
Kuva 26. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan mittauspisteit-

täin sadekelissä matalassa liikennemäärässä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin 

sekä keskinopeudet vastaavissa tilanteissa. 

4.4.2 Normaali liikennemäärä 
Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen ajokäyttäytymisen erojen tarkastelu myöskään normaalis-

sa liikennemäärässä ei tuota mitään uutta aiempiin havaintoihin koko liikennemäärän tarkaste-

luun verrattuna (kuvat 27 ja 28).  
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Kuva 27. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan mittauspisteit-

täin kuivassa kelissä normaalissa liikennemäärässä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneu-

voihin sekä keskinopeudet vastaavissa tilanteissa. 

 
Kuva 28. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan mittauspisteit-

täin sadekelissä normaalissa liikennemäärässä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin 

sekä keskinopeudet vastaavissa tilanteissa. 

4.4.3 Korkea liikennemäärä 
Korkeassa liikennemäärässä raskaat ajoneuvot liikkuvat keskimäärin 15 prosenttia pidemmillä 

turvaväleillä kuin kevyet ajoneuvot (kuva 29 ja 30). Muilta osin tarkastelu ei tuota uutta ai-

emmin esiteltyihin havaintoihin. 
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Kuva 29. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan mittauspisteit-

täin kuivassa kelissä normaalissa liikennemäärässä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneu-

voihin sekä keskinopeudet vastaavissa tilanteissa. 

 
Kuva 30. Jonossa ajavien ajoneuvojen keskimääräiset turvavälit edellä ajavaan mittauspisteit-

täin sadekelissä normaalissa liikennemäärässä eroteltuna kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin 

sekä keskinopeudet vastaavissa tilanteissa.  
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5 Tutkimustulosten johtopäätökset ja yhteenveto 
Tutkimuksessa selvitettiin sään ja liikennemäärän muutoksen vaikutuksia ajoneuvojen välisiin 

turvaväleihin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä silloin, kun liikenne ei ole ruuhkau-

tunut. Tutkimus toteutettiin kesäkeleissä: kuivalla ja sateella. Liikennemäärien osalta jokaisel-

le mittauspisteelle määritettiin omat matalan, normaalin ja korkean liikennemäärän arvot, joi-

den välisiä muutoksia turvavälin ja ajonopeuksien suhteen tutkittiin. Lisäksi tarkasteltiin erik-

seen vielä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen välisiä eroja turvavälin ja ajonopeuden suhteen. 

Kuten aiemmissakin turvavälitutkimuksissa oli huomattu, turvaväliin vaikuttaa eniten lii-

kennemäärän muutos. Sään osalta merkittävin havainto on se, että sade ei vaikuta Helsin-

gin sisääntuloväylillä kuljettajien käyttämään turvaväliin, mutta laskee hieman ajono-

peutta. Ajoneuvot liikkuvat kesällä keskimäärin 57 metrin turvavälillä riippumatta ke-

listä. Vastaavasti kuljettajat pitävät keskimäärin noin 2,2 sekunnin aikaväliä Helsingin sisään-

tuloväylillä. 

Liikennemäärän kasvaessa matalasta korkeaksi turvavälit lyhenevät keskimäärin 29 prosent-

tia, mutta ajonopeudet vain 3 prosenttia. 29 prosenttia vastaa turvavälin muutosta 66 metristä 

46 metriin, eli 20 metrin vähennystä. Mittauspisteillä keskimääräinen ajonopeus oli 90 km/h, 

jolloin 3 prosenttia vastaa noin 3 km/h:ä. 

Vaikka sade ei vaikuttanut turvaväleihin, se kuitenkin pienensi keskinopeuksia. Keskimäärin 

nopeudet laskivat tosin vain noin 2 km/h mikä vastaa noin 2 prosentin laskua. 

Vaikka tutkimuksessa selvitettiinkin turvavälejä ja ajonopeuksia suhteellisen sujuvassa liiken-

teessä, ei siis ruuhkautuneessa, vastaa mittaustunniksi valikoitunut korkean liikennemäärän 

tunti suurin piirtein arkipäivän maksimiliikennemäärää. Eli sisääntuloväylät olivat käytännös-

sä erittäin kuormitettuja korkean liikennemäärähavainnon aikana. Siitä huolimatta ajonopeu-

det eivät laskeneet kuin edellä mainitun 3 prosenttia liikennemäärän kasvaessa matalasta kor-

keaksi. Onnettomuuden tai tietyön takia ruuhkautuneet sisääntuloväylät ovat tietysti asia erik-

seen, sellaisia tilanteita ei tutkittu. 

Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen käyttäytymisen vertailu osoitti, että liikennemäärän olles-

sa korkea, raskaat ajoneuvot liikkuivat noin 15 prosenttia pidemmillä turvaväleillä verrattuna 

kevyisiin ajoneuvoihin. Raskaat ajoneuvot pitivät myös ajonopeuteen suhteutettuna pidempää 

turvaväliä kaikilla liikennemäärillä verrattuna kevyisiin ajoneuvoihin. 
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Aiemmin päättötyössä tuotiin esiin aiempi tutkimus, jonka mukaan näkyväisyyden heiketessä 

esimerkiksi sadekelissä kuljettajat valitsevat hyviin olosuhteisiin verrattuna lyhyemmän tur-

vavälin. Tällaisesta ilmiöstä ei ollut tässä tutkimuksessa mitään viitteitä, koska keskimäärin 

turvaväli pysyi samana kuivassa ja sadekelissä.  

Aiemmin esiteltyjen turvavälisuositusten valossa kuljettajien käyttämät turvavälit ovat huo-

mattavasti suosituksia lyhyempiä. Suosituksena kuivalle kelille pidetään yleisesti 4 sekunnin 

turvaväliä maantienopeuksissa; tutkimuksessa mitattu keskimääräinen aikaväli oli noin 2,2 

sekuntia. Vastaavasti noin 90 km/h:n nopeudessa suositellaan noin 90 metrin turvaväliä. Tut-

kimuksessa mitattu keskimääräinen turvaväli noin 90 km/h:n nopeudessa oli noin 57 metriä. 

Suositukset ovat tosin yleispäteviä kaikenlaisille tieosuuksille eikä tässä päättötyössä oteta 

kantaa siihen, ovatko turvavälit Helsingin sisääntuloväylillä riittäviä.  

Esitettyjen onnettomuustilastojen valossa esimerkiksi moottoritiet ovat kuitenkin suhteellisen 

turvallisia teitä. Tilastolähteistä ei ole saatavissa tietoa siitä, kuinka suuri osa onnettomuuksis-

ta on johtunut liian lyhyestä turvavälistä. Tilastoista tosin selviää, kuinka usein onnettomuu-

den osapuolet ovat liikkuneet samaan suuntaan, mutta se ei tarkoita vielä samaa kuin liian 

lyhyt turvaväli. Koska turvavälionnettomuuksia ei Suomessa tilastoida, voi liikenneturvalli-

suustyön resurssien kohdentaminen turvaväliasioihin olla vaikeaa. Kuinka suuri olisi esimer-

kiksi sopiva kustannus, joka yhteiskunnan kannattaa turvavälien valvonnasta tai kehittämises-

tä maksaa? Asiaa on vaikea arvioida, jos koko ilmiön suhteellista osuutta tapahtuneista onnet-

tomuuksista ei tunneta. 

Koko Suomessa poliisi antaa liian lyhyistä turvaväleistä vuosittain tiedoksi keskimäärin 957 

sakkoa ja kirjaa 440 rikosilmoitusta. Uudellamaalla annetaan tiedoksi 293 sakkoa ja kirjataan 

116 rikosilmoitusta. Tutkimuksen 67 mittaustunnin aikana mittauspisteiden ohi ajoi noin 

210 000 ajoneuvoa käyttäen keskimäärin 57 metrin turvaväliä kuljettaessaan ajoneuvoa noin 

90 km/h. Suosituksiin peilaten luultavasti kymmenet tuhannet ajoneuvot käyttivät noiden 57 

tunnin aikana vaarallisen lyhyitä turvavälejä Helsingin sisääntuloväylillä. Vähemmistö käytti 

suositusten mukaista turvaväliä. Kirjattujen rangaistusten määrää, tutkimuksessa esitettyä 

keskimääräistä turvaväliä sekä turvavälistä annettuja suosituksia vertaamalla on ymmärrettä-

vä, että poliisin puuttumiskynnys liian lyhyeen turvaväliin on korkea. 

Turvavälin valvonnan erityisiä haasteita lienee se, että ei ole olemassa tarkkoja lain tai asetuk-

sen tasolla määritettyjä minimiturvavälejä. On olemassa vain yleisiä suosituksia. Turvaväli on 

helpointa todeta liian lyhyeksi silloin, kun onnettomuus on jo tapahtunut. Ilman konkreettista 
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onnettomuutta kuljettajan on suhteellisen helppo kiistää rangaistuksen peruste, vaikka poliisil-

la on käytössä ohjeistus liian lyhyiden turvavälien toteamiseksi ja seuraamuksen määräämi-

seksi. 

Tutkimuksessa esiteltiin aiemmin liikenneturvallisuustyöhön liittyvä visio, jonka mukaan lii-

kennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vaka-

vasti liikenteessä. Lisäksi on esitetty, että liikennekuolemien määrä ei vähene niin kauan kuin 

ihmistä pyritään sovittamaan liikenteen vaatimusten mukaiseksi, sillä ihmisen muuttaminen 

virheettömäksi tienkäyttäjäksi ja liikenteessä selviytyjäksi ei olisi mahdollista. Liikenteen 

olisi sopeuduttava ihmisen vaatimusten mukaiseksi. Tämä tutkimus ei tuo vastausta siihen, 

onko esimerkiksi turvaväleistä valistavilla kampanjoilla tai poliisin suorittamalla valvonnalla 

mitään käytännön merkitystä kuljettajien käyttämiin turvaväleihin. Ainakin voidaan todeta, 

että turvavälit eivät ole tällä hetkellä suositusten mukaisia Helsingin sisääntuloväylillä. 

Jos ihmisen muuttaminen virheettömäksi tienkäyttäjäksi ja liikenteessä selviytyjäksi ei ole 

mahdollista, miksi käyttää euroakaan valtakunnallisiin liikennevalistuskampanjoihin tai polii-

sin ennalta ehkäisevään valvontatyöhön? Valistuksen ja valvonnan vaikutuksia on aiemmissa 

tutkimuksissa selvitetty. Vaikka kampanjoilla olisikin jonkinlaisia vaikutuksia, lähtee nykyi-

nen liikenneturvallisuustyö siitä oletuksesta, että vain järjestelmää muuttamalla saadaan tu-

loksia. Vaikkei valistus ja ennalta ehkäisevä valvonta vaikuta jokaiseen tienkäyttäjään, olisiko 

sillä kuitenkin tilausta suureen yleisöön vaikutettaessa? Kuten resurssit yleensä, myös liiken-

neturvallisuuden kehittämisresurssit on kohdennettava sinne, missä ne tehokkaasti tuottavat 

haluttua tulosta ja siksi valvonnan ja valistuksen vaikutuksia on syytä jatkossakin tutkia. 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi selvittää se, onko mahdollista määrittää ”turval-

linen” turvaväli esimerkiksi moottoritielle. Tutkimuksen voisi toteuttaa monella tavalla, mutta 

saatavilla on valtavasti kerättyä tilastoa ja oikeastaan jonkinlainen empiirinen tutkimus tapah-

tuu moottoriteillä koko ajan. Voisiko lakiin kirjattu minimiturvaväli madaltaa poliisin puut-

tumiskynnystä turvaväleihin vai onko tässä tutkimuksessa korkeaksi todettu puuttumiskynnys 

seurausta vain perinteisten valvontamenetelmien tehottomuudesta? 

Tulevaisuudessa autojen tekniikka saattaa tuoda yhden ratkaisun turvaväliongelmaan. Teknii-

kan avulla ajoneuvot pystyvät säilyttämään automaattisesti halutun turvavälin ja jarruttamaan 

automaattisesti, jos edessä ajava ajoneuvo lähestyy vaarallisen nopeasti. Jopa automaattinen 

väistö on mahdollinen. Näiden laitteiden yleistyminen ja toimivuus jää nähtäväksi, mutta ne 
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voivat tarjota ratkaisun juuri siinä hengessä kuin missä liikenneturvallisuustyötä yleisesti teh-

dään: eli muutetaan järjestelmää, ei ihmistä. 

Tutkimus suoritettiin kesällä 2013 ja tutkimusaineiston merkittävin osa saatiin Liikenneviras-

tolta. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa saimme opastusta erityisesti aiemmasta Liikennetur-

vallisuustutkimuksesta Liikenneturvalta. 

Kuten aiemminkin on jo todettu, tutkimukseen liittyy esitetty luotettavuusongelma säähavain-

tojen sekä keskimääräisten ajonopeuksien osalta. Kuitenkin yksittäistutkimuksena ja tässä 

päättötyössä kuvatulla tavalla toteutettuna tämä tutkimus on hyvin suuntaa antava. Vertailu-

tutkimus esimerkiksi joidenkin vuosien kuluttua voisi antaa yksittäistutkimusta luotettavam-

man kuvan siitä, mihin suuntaan turvaväli- ja ajonopeustilanne Helsingin sisääntuloväylillä on 

kehittynyt.  
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Liite 1. Liikennetermejä ja lyhenteitä LAM-kirjasta (Liikennevirasto) 

Liikennetermejä ja lyhenteitä LAM-kirjasta 
 

• KVL, Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne tarkoittaa vuoden kaikkien päivien liikenne-
määrien summaa jaettuna vuoden päivien lukumäärällä. Jos mittauspisteeltä ei ole tietoa kai-
kilta vuoden päiviltä, jaetaan liikennemäärien summa niiden päivien lukumäärällä, joilta tietoa 
on. 

• KAVL, Vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne tarkoittaa vuoden arkipäivien liikenne-
määrien summaa jaettuna vuoden arkipäivien lukumäärällä. Jos mittauspisteeltä ei ole tietoa 
kaikilta vuoden arkipäiviltä, jaetaan liikennemäärien summa niiden arkipäivien lukumäärällä, 
joilta tietoa on. Arkipäiviä ovat maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai, joista on poistettu arki-
pyhät. 

• KKVL, Kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne tarkoittaa kesä-, heinä- ja elokuun liikenne-
määrien summaa jaettuna ko. kuukausien päivien lukumäärällä (92). Jos mittauspisteeltä ei 
ole tietoa kaikilta kesän päiviltä, jaetaan liikennemäärien summa niiden kesän päivien luku-
määrällä, joilta tietoa on. 

• Arkiliikenne, Arkiliikenne tarkoittaa viikon arkipäivien liikennemäärää. Arkipäiviä ovat maa-
nantai, tiistai, keskiviikko ja torstai, joista on poistettu arkipyhät.. 

• Tuntijärjestyskäyrä (q), Tuntijärjestyksessä vuoden tunnit on järjestetty suuruusjärjestykseen 
tuntiliikennemäärän mukaan.  

• Liikenteen kehitys, Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan 
kuukauden liikennemäärää verrataan vertailukuukauden liikennemäärään. 

• Tuntivaihtelu (q/Q), Tuntivaihtelu on tunnin liikennemäärän suhde koko vuorokauden liiken-
nemäärään. 

• Viikonpäivävaihtelu (Q/W), Viikonpäivävaihtelu on tietyn viikonpäivän vuorokausiliikenteen 
suhde viikon keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen. 

• Kausivaihtelu (W/KVL), Kausivaihtelukerroin on viikon keskivuorokausiliikenteen suhde vuo-
den keskivuorokausiliikenteeseen. 

• Ajoneuvoluokat, henkilö- ja pakettiautot Ha, henkilöautot + peräkärryt Ha+pk, henkilöautot + 
asuntovaunu Ha+av, linja-autot La, ilman perävaunua olevat kuorma-autot Kaip, puoliperä-
vaunulliset kuorma-autot Kapp, täysperävaunulliset kuorma-autot Katp. 

• Suunta, Suunnat on nimetty siten, että suunta 1 on tierekisteriosoitteen kasvusuunta ja suunta 
2 vastakkainen suunta. Suunnat näkyvät paikanniminä. 

• Mittauspiste (LAM-piste), Mittauspiste on kiinteä liikenteen laskentalaite, joka tuottaa jatku-
vasti liikennetietoa. Tiedot kerätään kerran vuorokaudessa puhelinlinjan välityksellä tietokan-
taan. Laskentapiste tuottaa tiedon ohittavan ajoneuvon ohitusajasta, nopeudesta, suunnasta, 
kaistasta, pituudesta ja ajoneuvoluokasta. 

  



 

 

Liite 2. Liikennetermejä lyhyesti liittyen LAM-raportteihin (Liikennevirasto) 

Liikennetermejä lyhyesti LAM-raporteista 
 

• KVL, Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne tarkoittaa vuoden kaikkien päivien liikenne-
määrien summaa jaettuna vuoden päivien lukumäärällä. Jos mittauspisteeltä ei ole tietoa kai-
kilta vuoden päiviltä, jaetaan liikennemäärien summa niiden päivien lukumäärällä, joilta tietoa 
on. 

• KAVL, Vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne tarkoittaa vuoden arkipäivien liikenne-
määrien summaa jaettuna vuoden arkipäivien lukumäärällä. Jos mittauspisteeltä ei ole tietoa 
kaikilta vuoden arkipäiviltä, jaetaan liikennemäärien summa niiden arkipäivien lukumäärällä, 
joilta tietoa on. Arkipäiviä ovat maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai, joista on poistettu arki-
pyhät.  

• KKVL, Kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne tarkoittaa kesä-, heinä- ja elokuun liikenne-
määrien summaa jaettuna ko. kuukausien päivien lukumäärällä (92). Jos mittauspisteeltä ei 
ole tietoa kaikilta kesän päiviltä, jaetaan liikennemäärien summa niiden kesän päivien luku-
määrällä, joilta tietoa on.  

• W, Viikkoliikenne tarkoittaa viikon keskimääräistä liikennemäärää, joka saadaan laskemalla 
viikonpäivien liikennemäärät yhteen ja jakamalla se viikon päivien lukumäärällä. Viikon päivien 
lukumäärä tarkoittaa niiden viikonpäivien lukumäärää, joilta tietokannassa on tietoa.  

• AW, Viikon arkivuorokausiliikenne tarkoittaa viikon arkipäivien keskimääräistä liikennemäärää, 
joka saadaan laskemalla viikon arkipäivien liikennemäärät yhteen ja jakamalla se viikon arki-
päivien lukumäärällä. Viikon arkipäivien lukumäärä tarkoittaa niiden viikon arkipäivien luku-
määrää, joilta tietokannassa on tietoa. Arkipäiviä ovat maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai, 
joista on poistettu arkipyhät. 

• Vuorokausiliikenne (Q), Vuorokauden liikennemäärä on ajoneuvojen lukumäärä vuorokau-
dessa.  

• Tuntiliikenne (q), Tuntiliikenne tarkoittaa ajoneuvojen lukumäärää tunnissa. 
• Tuntijärjestyskäyrä (q), , Tuntijärjestyksessä vuoden tunnit on järjestetty suuruusjärjestykseen 

tuntiliikennemäärän mukaan. Tuntijärjestysraporttia voi käyttää vuoden vilkkaimpien tuntien 
etsimiseen.  

• Liikenteen kehitys, Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan 
kuukauden liikennemäärää verrataan vertailukuukauden liikennemäärään. Kuukauden liiken-
nemäärää ei kuitenkaan käytetä laskelmassa sellaisenaan vaan eräänlaisen konstruoidun 
vuorokausiliikenteen kautta. Konstruoitu keskivuorokausiliikenne muodostetaan siten, että en-
sin lasketaan liikennemäärien keskiarvot kullekin viikonpäivälle erikseen kuukauden ajalta 
(maanantaiden keskiarvo, tiistaiden keskiarvo jne.) ja saaduista keskiarvoista lasketaan edel-
leen keskiarvo. Laskelmaan ei oteta mukaan arkipyhiä. Tällä menettelyllä pyritään tasaamaan 
poikkeuksellisten päivien vaikutusta.  

• Tuntivaihtelukerroin (q/Q), Tuntivaihtelukerroin on tunnin liikennemäärän suhde koko vuoro-
kauden liikennemäärään. 

• Viikonpäivävaihtelukerroin (Q/W), Viikonpäivävaihtelukerroin on tietyn viikonpäivän vuoro-
kausiliikenteen suhde viikon keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen. 

• Kausivaihtelukerroin (W/KVL), Kausivaihtelukerroin on viikon keskivuorokausiliikenteen suh-
de vuoden keskivuorokausiliikenteeseen. 

• Keskinopeus, Keskinopeus on nopeuksien aritmeettinen keskiarvo laskettuna tulostusmuodon 
ilmoittaman jakson yli.  

• Ylitysprosentti, Ylitysprosentti on niiden ajoneuvojen prosentuaalinen osuus, joiden nopeus 
on suurempi kuin nopeusluokan arvo. 

• Jono, Jonolla tarkoitetaan tilannetta, jossa peräkkäin ajavia ajoneuvoja on vähintään viisi ja 
kahden peräkkäisen ajoneuvon välinen aika on pienempi kuin kaksi sekuntia. Jonon ensim-
mäinen ajoneuvo ei kuulu jonoon, vaan se on ns. vapaa ajoneuvo.  

• Liikenteen sujuvuus, Hyvin sujuvaa = nopeus on suurempi kuin vapaa nopeus, sujuvaa = no-
peus on pienempi kuin vapaa nopeus tai yhtä suuri kuin 90 % vapaasta nopeudesta, jonoutu-
nut = nopeus on pienempi kuin 90 % vapaasta nopeudesta ja suurempi tai yhtä suuri kuin 75 
% vapaasta nopeudesta, hidasta = nopeus on pienempi kuin 75 % vapaasta nopeudesta ja 
suurempi tai yhtä suuri kuin 25 % vapaasta nopeudesta, pysähtelee = nopeus on pienempi 



 

 
kuin 25 % vapaasta nopeudesta ja suurempi tai yhtä suuri kuin 10 % vapaasta nopeudesta, 
seisoo = nopeus on pienempi kuin 10 % vapaasta nopeudesta. 

• Aikaväli, Aikavälillä tarkoitetaan kahden peräkkäin samalla kaistalla samaan suuntaan ajavan 
ajoneuvon aikaeroa perästä keulaan näiden ohittaessa mittauspisteen. Aikavälit on ryhmitelty 
seuraaviin luokkiin: [0,0-0,5), [0,5-1,0), [1,0-1,5), [1,5-2,0), [2,0-2,5), [2,5-3,0), [3,0-4,0), [4,0-
5,0) ja yli 5,0 sekuntia. 

• Mittauspiste (LAM-piste), Mittauspiste on kiinteä liikenteen laskentalaite, joka tuottaa jatku-
vasti liikennetietoa. Tiedot kerätään kerran vuorokaudessa puhelinlinjan välityksellä tietokan-
taan. Laskentapiste tuottaa tiedon ohittavan ajoneuvon ohitusajasta, nopeudesta, suunnasta, 
kaistasta, pituudesta ja ajoneuvoluokasta.  

• Vapaa nopeus, Vapaalla nopeudella tarkoitetaan pisteen kautta kulkevan liikenteen perusajo-
nopeutta. Vapaa nopeus määritetään erikseen kesälle ja talvelle (ks. kesän vapaa nopeus ja 
talven vapaa nopeus) ja molemmille ajosuunnille. Vapaa nopeus määritetään koko liikenteelle 
– ei erikseen kevyille ja raskaille autoille.  

• Ajoneuvoluokat, Ajoneuvot luokitellaan seitsemään luokkaan: (11) henkilö- ja pakettiautot 
HA-PA, (12) ilman perävaunua olevat kuorma-autot KAIP, (13) linja-autot, (14) puoliperävau-
nulliset kuorma-autot KAPP, (15) täysperävaunulliset kuorma-autot KATP, (16) henkilöautot + 
peräkärryt HA+PK ja (17) henkilöautot + asuntovaunu HA+AV. 

• Suunta, Suunnat on nimetty siten, että suunta 1 on tierekisteriosoitteen kasvusuunta ja suunta 
2 vastakkainen suunta. Suunnat näkyvät raporteissa paikanniminä. 

• Kaista, Kaistat on nimetty siten, että suunnan 1 uloin kaista on kaista 1 jne. 

 

 

 

 

 



LIITE 3. TURVAVÄLITUTKIMUKSEN LASKENTATAULUKOT, SIVU 1/5 KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ

PV PVM KELLO KELI VSM LSH LSP LSS KKVL M/N/K TL-KEV TL-RASK TL-YHT TL%-POIKK NR KN-KEV KN-RASK KN-YHT N%-POIKK JONO-KA JONO-TV JONO-KA JONO-TV JONO-KA JONO-TV
kuiva keli, matala liikennemäärä MATALA
KT 51 Hanasaari ke 5.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2349 1175 1341 94 1435 22 % 80 85,3 80,6 85,0 6 % 2,59 61,5 2,77 62,1 2,60 61,4

ti 18.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2349 1175 1385 132 1517 29 % 80 85,1 80,1 84,6 6 % 2,42 57,1 2,36 52,4 2,41 56,7
ke 3.7.2013 22-23 kuiva 0,0 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2349 1175 1116 92 1208 3 % 80 83,7 78,4 83,3 4 % 2,51 58,3 3,00 65,3 2,53 58,6

VT 3 Kaivoksela ke 5.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1889 945 913 96 1009 7 % 80 84,6 80,8 84,2 5 % 2,59 60,9 2,72 61,1 2,60 60,9
ti 18.6.2013 05-06 kuiva 0,0 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1889 945 757 150 907 -4 % 80 86,3 82,1 85,6 7 % 2,42 58,0 2,66 60,7 2,46 58,5
ke 3.7.2013 22-23 kuiva 0,0 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1889 945 845 64 909 -4 % 80 84,8 81,0 84,6 6 % 2,68 63,2 2,46 55,3 2,67 62,8

VT 4 Jakomäki ke 5.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 1019 1013 77 1090 7 % 100 97,2 81,8 96,2 -4 % 2,50 67,4 2,89 65,6 2,52 67,4
ti 18.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2037 1019 911 69 980 -4 % 100 99,5 83,0 98,4 -2 % 2,60 71,9 3,14 72,4 2,63 71,9
ke 3.7.2013 22-23 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 1019 944 55 999 -2 % 100 98,5 83,3 97,7 -2 % 2,56 70,0 3,48 80,6 2,60 70,5

VT 1 Friisinmäki ke 5.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,3 % 0,1 % 0,1 % 2598 1299 1389 94 1483 14 % 100 103,1 89,3 102,2 2 % 2,59 74,1 2,83 70,3 2,60 73,8
ti 18.6.2013 22-23 kuiva 0,0 0,1 % 0,1 % 0,0 % 2598 1299 1260 99 1359 5 % 100 104,2 87,4 103,0 3 % 2,63 76,1 2,73 66,2 2,64 75,4
ke 3.7.2013 22-23 kuiva 0,0 0,6 % 0,2 % 0,1 % 2598 1299 1321 103 1424 10 % 100 103,3 85,2 101,9 2 % 2,48 71,1 2,98 70,6 2,51 71,0

mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2218 1109 1100 94 1193 7 % 90 93,0 82,8 92,2 3 % 2,55 65,8 2,84 65,2 2,57 65,8

kuiva keli, normaali liikennemäärä NORMAALI
KT 51 Hanasaari ke 5.6.2013 06-07 kuiva 0,0 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2349 2349 2154 239 2393 2 % 80 87,6 81,0 86,9 9 % 2,12 51,6 2,51 56,6 2,15 51,9

ti 18.6.2013 06-07 kuiva 0,0 0,0 % 0,1 % 0,0 % 2349 2349 2182 198 2380 1 % 80 88,1 80,0 87,5 9 % 2,09 51,1 2,56 56,9 2,11 51,4
ke 3.7.2013 20-21 kuiva 0,0 0,2 % 0,2 % 0,0 % 2349 2349 2222 171 2393 2 % 80 84,0 79,0 83,6 4 % 2,26 52,8 2,35 51,7 2,27 52,6

VT 3 Kaivoksela ke 5.6.2013 20-21 kuiva 0,0 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1889 1889 1814 110 1924 2 % 80 84,0 80,7 83,8 5 % 2,39 55,9 2,42 54,3 2,40 55,8
ti 18.6.2013 20-21 kuiva 0,0 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1889 1889 1879 131 2010 6 % 80 84,5 80,4 84,2 5 % 2,36 55,4 2,52 56,2 2,37 55,4
ke 3.7.2013 19-20 kuiva 0,0 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1889 1889 1893 104 1997 6 % 80 84,6 81,4 84,5 6 % 2,29 53,9 2,74 61,9 2,32 54,4

VT 4 Jakomäki ke 5.6.2013 20-21 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 2037 2236 102 2338 15 % 100 97,5 82,2 96,8 -3 % 2,26 61,2 2,85 65,1 2,28 61,4
ti 18.6.2013 20-21 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 2037 2126 96 2222 9 % 100 99,0 83,1 98,3 -2 % 2,26 62,1 2,93 67,7 2,29 62,5
ke 3.7.2013 20-21 kuiva 0,0 0,2 % 0,0 % 0,0 % 2037 2037 1909 89 1998 -2 % 100 98,3 80,9 97,5 -3 % 2,35 64,3 2,64 59,4 2,37 64,1

VT 1 Friisinmäki ke 5.6.2013 21-22 kuiva 0,0 0,3 % 0,1 % 0,1 % 2598 2598 2416 119 2535 -2 % 100 102,7 88,2 102,0 2 % 2,39 68,2 3,02 74,1 2,42 68,5
ti 18.6.2013 21-22 kuiva 0,0 0,2 % 0,1 % 0,0 % 2598 2598 2212 106 2318 -11 % 100 102,8 87,8 102,2 2 % 2,44 69,7 2,67 65,0 2,45 69,5
ke 3.7.2013 20-21 kuiva 0,0 0,2 % 0,2 % 0,1 % 2598 2598 2458 106 2564 -1 % 100 102,7 88,5 102,1 2 % 2,33 66,4 2,84 69,8 2,35 66,6

mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,2 % 0,1 % 0,0 % 2218 2218 2125 131 2256 2 % 90 93,0 82,8 92,5 3 % 2,30 59,4 2,67 61,6 2,31 59,5

kuiva keli, korkea liikennemäärä KORKEA
KT 51 Hanasaari ke 5.6.2013 08-09 kuiva 0,0 1,9 % 0,1 % 0,0 % 2349 4698 6131 417 6548 39 % 80 80,6 76,2 80,3 0 % 1,77 39,5 2,25 47,6 1,79 39,9

ti 18.6.2013 16-17 kuiva 0,0 0,4 % 0,1 % 0,0 % 2349 4698 6161 286 6447 37 % 80 82,9 78,4 82,7 3 % 1,75 40,4 2,34 51,0 1,77 40,7
ke 3.7.2013 16-17 kuiva 0,0 0,5 % 0,2 % 0,0 % 2349 4698 4585 248 4833 3 % 80 82,9 76,9 82,6 3 % 1,90 43,7 2,30 49,2 1,91 43,9

VT 3 Kaivoksela ke 5.6.2013 16-17 kuiva 0,0 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1889 3778 4763 243 5006 33 % 80 81,4 77,4 81,2 2 % 1,84 41,7 2,16 46,4 1,86 41,9
ti 18.6.2013 15-16 kuiva 0,0 3,2 % 0,0 % 0,0 % 1889 3778 4575 301 4876 29 % 80 81,8 76,5 81,5 2 % 1,79 40,6 2,19 46,5 1,81 41,0
ke 3.7.2013 15-16 kuiva 0,0 0,6 % 0,0 % 0,0 % 1889 3778 4026 279 4305 14 % 80 83,5 78,9 83,2 4 % 1,91 44,4 2,14 47,0 1,93 44,6

VT 4 Jakomäki ke 5.6.2013 16-17 kuiva 0,0 0,9 % 0,0 % 0,0 % 2037 4074 4952 216 5168 27 % 100 94,8 83,6 94,4 -6 % 1,81 47,6 2,48 57,6 1,83 48,1
ti 18.6.2013 15-16 kuiva 0,0 0,2 % 0,0 % 0,0 % 2037 4074 4864 243 5107 25 % 100 94,0 82,8 93,5 -7 % 1,74 45,3 2,54 58,4 1,77 46,0
ke 3.7.2013 15-16 kuiva 0,0 0,2 % 0,0 % 0,0 % 2037 4074 4454 222 4676 15 % 100 95,5 82,4 94,9 -5 % 1,81 48,1 2,57 58,8 1,84 48,6

VT 1 Friisinmäki ke 5.6.2013 15-16 kuiva 0,0 3,7 % 0,3 % 0,1 % 2598 5196 6701 267 6968 34 % 100 96,8 86,5 96,4 -4 % 1,84 49,5 2,41 58,0 1,86 49,9
ti 18.6.2013 16-17 kuiva 0,0 1,1 % 0,2 % 0,0 % 2598 5196 6565 236 6801 31 % 100 97,8 88,5 97,5 -3 % 1,89 51,4 2,38 58,4 1,91 51,7
ke 3.7.2013 15-16 kuiva 0,0 0,4 % 0,1 % 0,0 % 2598 5196 5459 262 5721 10 % 100 101,1 88,1 100,5 1 % 1,95 54,9 2,54 62,0 1,98 55,2

mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 1,2 % 0,1 % 0,0 % 2218 4437 5270 268 5538 25 % 90 89,4 81,4 89,1 -1 % 1,83 45,6 2,36 53,4 1,86 45,9

kuiva keli, kaikki liikennemäärät, keskiarvot
KT 51 Hanasaari 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,4 % 0,1 % 0,0 % 2349 3031 209 3239 15 % 80 84 79 84 5 % 2,2 50,7 2,5 54,8 2,2 50,8
VT 3 Kaivoksela 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1889 2385 164 2549 10 % 80 84 80 84 5 % 2,3 52,7 2,4 54,4 2,3 52,8
VT 4 Jakomäki 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 2601 130 2731 10 % 100 97 83 96 -4 % 2,2 59,8 2,8 65,1 2,2 60,1
VT 1 Friisinmäki 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,8 % 0,2 % 0,1 % 2598 3309 155 3464 10 % 100 102 88 101 1 % 2,3 64,6 2,7 66,1 2,3 64,6
mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 kuiva 0,0 0,6 % 0,1 % 0,0 % 2218,25 2831 164 2996 11 % 90 92 82 91 2 % 2,2 56,9 2,6 60,1 2,2 57,1



LIITE 3. SIVU 2/5 AIKAVÄLI KEVYT AIKAVÄLI RASKAS AIKAVÄLI YHTEENSÄ

PV PVM KELLO 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0- 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0- 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-
kuiva keli, matala liikennemäärä
KT 51 Hanasaari ke 5.6.2013 22-23 0,75 % 4,41 % 3,88 % 11,20 % 3,21 % 8,51 % 8,96 % 8,51 % 50,56 % 0,00 % 2,13 % 1,06 % 4,26 % 2,13 % 4,26 % 3,19 % 5,32 % 77,66 % 0,70 % 4,26 % 3,70 % 10,75 % 3,14 % 8,23 % 8,58 % 8,30 % 52,34 %

ti 18.6.2013 22-23 1,89 % 5,88 % 4,93 % 13,06 % 3,12 % 9,22 % 8,49 % 7,98 % 45,43 % 1,53 % 2,29 % 5,34 % 4,58 % 2,29 % 6,11 % 4,58 % 3,82 % 69,47 % 1,86 % 5,57 % 4,97 % 12,33 % 3,05 % 8,95 % 8,15 % 7,62 % 47,51 %
ke 3.7.2013 22-23 1,62 % 4,59 % 5,04 % 8,81 % 2,07 % 7,82 % 7,91 % 7,82 % 54,32 % 0,00 % 1,09 % 1,09 % 5,43 % 1,09 % 6,52 % 7,61 % 6,52 % 70,65 % 1,50 % 4,32 % 4,73 % 8,55 % 1,99 % 7,72 % 7,89 % 7,72 % 55,56 %

VT 3 Kaivoksela ke 5.6.2013 22-23 0,22 % 3,18 % 7,23 % 6,57 % 6,90 % 4,82 % 9,31 % 7,67 % 54,11 % 0,00 % 2,08 % 6,25 % 7,29 % 6,25 % 5,21 % 8,33 % 9,38 % 55,21 % 0,20 % 3,07 % 7,14 % 6,64 % 6,84 % 4,86 % 9,22 % 7,83 % 54,21 %
ti 18.6.2013 05-06 0,00 % 5,55 % 8,59 % 6,87 % 5,68 % 5,42 % 7,93 % 7,00 % 52,97 % 1,33 % 4,00 % 6,00 % 6,67 % 4,67 % 5,33 % 10,00 % 10,00 % 52,00 % 0,22 % 5,29 % 8,16 % 6,84 % 5,51 % 5,40 % 8,27 % 7,50 % 52,81 %
ke 3.7.2013 22-23 0,00 % 2,49 % 5,56 % 5,68 % 5,92 % 4,50 % 8,64 % 7,34 % 59,88 % 0,00 % 4,69 % 1,56 % 9,38 % 4,69 % 6,25 % 4,69 % 5,25 % 62,50 % 0,00 % 2,64 % 5,28 % 5,94 % 5,83 % 4,62 % 8,36 % 7,26 % 60,07 %

VT 4 Jakomäki ke 5.6.2013 22-23 0,69 % 4,05 % 6,32 % 6,02 % 6,32 % 5,63 % 8,29 % 6,42 % 56,27 % 0,00 % 3,90 % 2,60 % 6,49 % 2,60 % 5,19 % 9,09 % 10,39 % 59,74 % 0,64 % 4,04 % 6,06 % 6,06 % 6,06 % 5,60 % 8,35 % 6,70 % 56,51 %
ti 18.6.2013 22-23 0,44 % 3,95 % 6,48 % 4,83 % 5,49 % 4,39 % 7,57 % 8,23 % 58,62 % 0,00 % 0,00 % 1,45 % 5,80 % 4,35 % 4,35 % 7,25 % 10,14 % 66,67 % 0,41 % 3,67 % 6,12 % 4,90 % 5,41 % 4,39 % 7,55 % 8,37 % 59,18 %
ke 3.7.2013 22-23 0,11 % 4,24 % 5,93 % 4,98 % 6,14 % 5,40 % 8,58 % 6,46 % 58,16 % 0,00 % 1,82 % 1,82 % 1,82 % 0,00 % 3,64 % 7,27 % 14,55 % 69,09 % 0,10 % 4,10 % 5,71 % 4,80 % 5,81 % 5,31 % 8,51 % 6,91 % 58,76 %

VT 1 Friisinmäki ke 5.6.2013 22-23 0,79 % 3,17 % 4,26 % 7,58 % 3,39 % 6,64 % 7,58 % 6,71 % 59,88 % 1,06 % 0,00 % 3,19 % 3,19 % 5,32 % 10,64 % 4,26 % 7,45 % 64,89 % 0,81 % 2,97 % 4,19 % 7,30 % 3,51 % 6,89 % 7,36 % 6,76 % 60,20 %
ti 18.6.2013 22-23 0,80 % 3,51 % 3,51 % 6,95 % 3,12 % 5,75 % 7,43 % 7,19 % 61,74 % 0,00 % 0,00 % 4,04 % 4,04 % 5,05 % 9,09 % 11,11 % 2,02 % 64,65 % 0,74 % 3,26 % 3,55 % 6,74 % 3,26 % 6,00 % 7,70 % 6,81 % 61,95 %
ke 3.7.2013 22-23 1,14 % 3,95 % 4,33 % 7,91 % 1,98 % 5,93 % 6,69 % 6,16 % 61,90 % 0,00 % 1,94 % 6,80 % 0,97 % 1,94 % 1,94 % 8,74 % 9,71 % 67,96 % 1,06 % 3,81 % 4,51 % 7,40 % 1,97 % 5,64 % 6,84 % 6,42 % 62,34 %

mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 0,70 % 4,08 % 5,51 % 7,54 % 4,45 % 6,17 % 8,12 % 7,29 % 56,15 % 0,33 % 2,00 % 3,43 % 4,99 % 3,37 % 5,71 % 7,18 % 7,88 % 65,04 % 0,69 % 3,92 % 5,34 % 7,35 % 4,37 % 6,13 % 8,07 % 7,35 % 56,79 %

kuiva keli, normaali liikennemäärä
KT 51 Hanasaari ke 5.6.2013 06-07 3,53 % 9,61 % 9,61 % 14,70 % 4,66 % 9,28 % 8,81 % 6,31 % 33,49 % 0,42 % 3,83 % 5,49 % 11,39 % 3,80 % 7,59 % 7,59 % 7,59 % 52,74 % 3,22 % 8,98 % 9,19 % 14,36 % 4,58 % 9,11 % 8,69 % 6,44 % 35,42 %

ti 18.6.2013 06-07 2,64 % 11,19 % 8,74 % 17,35 % 4,39 % 9,57 % 7,40 % 6,43 % 32,28 % 1,01 % 3,54 % 4,04 % 7,58 % 4,55 % 7,07 % 10,10 % 5,56 % 56,57 % 2,50 % 10,55 % 8,35 % 16,53 % 4,41 % 9,36 % 7,63 % 6,36 % 34,32 %
ke 3.7.2013 20-21 1,72 % 8,84 % 7,21 % 15,41 % 3,99 % 10,65 % 9,02 % 7,03 % 36,13 % 2,92 % 2,92 % 4,09 % 12,87 % 3,51 % 7,60 % 5,85 % 6,43 % 53,80 % 1,81 % 8,41 % 6,98 % 15,23 % 3,95 % 10,43 % 8,79 % 6,98 % 37,40 %

VT 3 Kaivoksela ke 5.6.2013 20-21 0,66 % 6,89 % 9,92 % 10,36 % 7,06 % 7,22 % 10,80 % 8,21 % 38,86 % 1,82 % 4,55 % 9,09 % 14,55 % 10,00 % 6,36 % 11,82 % 9,09 % 32,73 % 0,73 % 6,76 % 9,88 % 10,60 % 7,22 % 7,17 % 10,86 % 8,26 % 38,51 %
ti 18.6.2013 20-21 0,21 % 6,87 % 12,13 % 11,44 % 7,93 % 6,55 % 9,58 % 9,05 % 36,24 % 0,00 % 5,34 % 8,40 % 14,50 % 6,11 % 5,34 % 13,74 % 9,16 % 37,40 % 0,20 % 6,77 % 11,89 % 11,64 % 7,81 % 6,47 % 9,85 % 9,05 % 36,32 %
ke 3.7.2013 19-20 0,16 % 7,66 % 12,31 % 10,41 % 8,35 % 5,92 % 10,67 % 6,97 % 37,56 % 0,00 % 4,81 % 5,77 % 10,58 % 6,73 % 11,54 % 19,23 % 9,62 % 31,73 % 0,15 % 7,51 % 11,97 % 10,42 % 8,26 % 6,21 % 11,12 % 7,11 % 37,26 %

VT 4 Jakomäki ke 5.6.2013 20-21 0,89 % 9,66 % 11,63 % 10,11 % 8,19 % 7,34 % 9,89 % 7,83 % 34,45 % 0,00 % 3,92 % 4,90 % 3,92 % 7,84 % 10,78 % 20,59 % 7,84 % 40,20 % 0,86 % 9,41 % 11,34 % 9,84 % 8,17 % 7,49 % 10,36 % 7,83 % 34,70 %
ti 18.6.2013 20-21 0,56 % 9,13 % 11,48 % 10,31 % 8,75 % 6,26 % 9,60 % 7,53 % 36,38 % 0,00 % 4,17 % 5,21 % 7,29 % 10,42 % 9,38 % 10,42 % 18,75 % 34,38 % 0,54 % 8,91 % 11,21 % 10,18 % 8,82 % 6,39 % 9,64 % 8,01 % 36,29 %
ke 3.7.2013 20-21 0,37 % 7,02 % 10,42 % 9,32 % 7,54 % 6,50 % 11,05 % 6,86 % 40,91 % 0,00 % 4,49 % 3,37 % 16,85 % 4,49 % 5,62 % 12,36 % 10,11 % 42,70 % 0,35 % 6,91 % 10,11 % 9,66 % 7,41 % 6,46 % 11,11 % 7,01 % 40,99 %

VT 1 Friisinmäki ke 5.6.2013 21-22 1,67 % 6,86 % 6,44 % 10,49 % 4,60 % 8,24 % 9,57 % 7,57 % 44,57 % 0,84 % 2,52 % 1,68 % 5,88 % 2,52 % 9,24 % 11,76 % 11,76 % 53,78 % 1,63 % 6,65 % 6,21 % 10,27 % 4,50 % 8,28 % 9,68 % 7,77 % 45,00 %
ti 18.6.2013 21-22 1,45 % 6,09 % 6,13 % 9,85 % 5,04 % 7,95 % 9,54 % 7,72 % 46,23 % 0,00 % 3,77 % 5,66 % 2,83 % 6,60 % 9,43 % 2,83 % 9,48 % 59,43 % 1,39 % 5,98 % 6,11 % 9,53 % 5,11 % 8,02 % 9,23 % 7,80 % 46,84 %
ke 3.7.2013 20-21 2,38 % 7,30 % 7,26 % 10,95 % 4,22 % 8,32 % 9,72 % 7,42 % 42,44 % 0,95 % 2,86 % 5,71 % 6,67 % 1,90 % 6,67 % 16,19 % 9,52 % 49,52 % 2,32 % 7,11 % 7,19 % 10,77 % 4,13 % 8,25 % 9,98 % 7,51 % 42,73 %

mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 1,35 % 8,09 % 9,44 % 11,73 % 6,23 % 7,82 % 9,64 % 7,41 % 38,30 % 0,66 % 3,89 % 5,28 % 9,58 % 5,71 % 8,05 % 11,87 % 9,58 % 45,42 % 1,31 % 7,83 % 9,20 % 11,59 % 6,20 % 7,80 % 9,75 % 7,51 % 38,82 %

kuiva keli, korkea liikennemäärä
KT 51 Hanasaari ke 5.6.2013 08-09 5,98 % 19,46 % 13,40 % 24,45 % 4,95 % 10,35 % 6,55 % 4,45 % 10,41 % 2,40 % 7,69 % 7,21 % 13,94 % 6,73 % 10,10 % 9,86 % 5,77 % 36,30 % 5,75 % 18,69 % 13,00 % 23,77 % 5,06 % 10,33 % 6,77 % 4,53 % 12,10 %

ti 18.6.2013 16-17 6,02 % 20,53 % 13,52 % 22,12 % 4,86 % 10,01 % 6,39 % 4,76 % 11,79 % 2,12 % 8,48 % 8,48 % 8,48 % 5,30 % 10,95 % 10,60 % 7,42 % 38,16 % 5,85 % 19,98 % 13,30 % 21,51 % 4,88 % 10,06 % 6,58 % 4,88 % 12,98 %
ke 3.7.2013 16-17 4,66 % 16,06 % 12,44 % 20,12 % 4,26 % 10,51 % 7,15 % 5,89 % 18,90 % 2,02 % 5,24 % 10,48 % 10,08 % 4,84 % 8,87 % 9,27 % 6,45 % 42,74 % 4,53 % 15,49 % 12,34 % 19,60 % 4,26 % 10,42 % 7,26 % 5,92 % 20,15 %

VT 3 Kaivoksela ke 5.6.2013 16-17 1,13 % 16,63 % 25,41 % 15,56 % 10,39 % 6,80 % 7,75 % 5,00 % 11,32 % 2,06 % 15,23 % 13,56 % 13,17 % 8,23 % 9,05 % 13,99 % 7,82 % 16,87 % 1,18 % 16,56 % 24,84 % 15,44 % 10,29 % 6,91 % 8,05 % 5,13 % 11,59 %
ti 18.6.2013 15-16 1,09 % 20,13 % 25,01 % 14,45 % 8,98 % 6,25 % 8,15 % 4,50 % 11,43 % 1,33 % 12,96 % 15,95 % 11,96 % 13,29 % 7,31 % 12,62 % 8,64 % 15,95 % 1,11 % 19,69 % 24,45 % 14,29 % 9,25 % 6,32 % 8,43 % 4,76 % 11,71 %
ke 3.7.2013 15-16 0,99 % 16,84 % 21,61 % 15,18 % 9,14 % 7,03 % 9,56 % 5,41 % 14,23 % 0,72 % 13,26 % 14,34 % 13,26 % 13,62 % 9,68 % 10,04 % 7,17 % 17,92 % 0,98 % 16,61 % 21,14 % 15,05 % 9,43 % 7,20 % 9,59 % 5,53 % 14,47 %

VT 4 Jakomäki ke 5.6.2013 16-17 1,58 % 20,92 % 22,68 % 14,38 % 10,00 % 6,62 % 7,94 % 5,21 % 10,68 % 1,39 % 7,87 % 10,19 % 9,72 % 12,96 % 9,72 % 13,89 % 11,11 % 23,15 % 1,57 % 20,38 % 22,16 % 14,18 % 10,12 % 6,75 % 8,18 % 5,46 % 11,20 %
ti 18.6.2013 15-16 2,80 % 24,22 % 20,85 % 12,61 % 9,13 % 6,07 % 8,02 % 4,71 % 11,60 % 0,82 % 7,41 % 11,52 % 11,93 % 10,29 % 6,17 % 17,71 % 12,35 % 21,81 % 2,70 % 23,42 % 20,41 % 12,57 % 9,19 % 6,07 % 8,48 % 5,07 % 12,08 %
ke 3.7.2013 15-16 2,29 % 21,47 % 20,82 % 13,16 % 9,16 % 6,29 % 8,06 % 5,73 % 13,01 % 0,90 % 4,50 % 10,36 % 9,91 % 10,36 % 10,36 % 16,22 % 9,46 % 27,93 % 2,23 % 20,67 % 20,33 % 13,01 % 9,22 % 6,48 % 8,45 % 5,91 % 13,71 %

VT 1 Friisinmäki ke 5.6.2013 15-16 5,83 % 18,68 % 13,51 % 20,33 % 5,52 % 10,08 % 7,76 % 5,77 % 12,53 % 2,29 % 7,63 % 6,87 % 17,56 % 7,63 % 15,65 % 12,98 % 9,16 % 20,33 % 5,69 % 18,25 % 13,25 % 20,22 % 5,60 % 10,30 % 7,96 % 5,90 % 12,83 %
ti 18.6.2013 16-17 5,52 % 17,33 % 13,04 % 19,95 % 5,75 % 10,04 % 8,90 % 5,78 % 13,69 % 1,69 % 9,75 % 8,05 % 14,83 % 5,08 % 13,98 % 13,56 % 8,47 % 24,58 % 5,38 % 17,06 % 12,86 % 19,77 % 5,73 % 10,18 % 9,06 % 5,88 % 14,07 %
ke 3.7.2013 15-16 5,64 % 15,67 % 11,58 % 17,46 % 5,56 % 10,05 % 8,98 % 6,52 % 18,54 % 1,54 % 5,34 % 10,00 % 13,46 % 5,77 % 9,62 % 13,08 % 11,92 % 29,23 % 5,45 % 15,19 % 11,50 % 17,28 % 5,57 % 10,03 % 9,17 % 6,77 % 19,04 %

mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 3,63 % 19,00 % 17,82 % 17,48 % 7,31 % 8,34 % 7,93 % 5,31 % 13,18 % 1,61 % 8,78 % 10,58 % 12,36 % 8,68 % 10,12 % 12,82 % 8,81 % 26,25 % 3,54 % 18,50 % 17,47 % 17,22 % 7,38 % 8,42 % 8,17 % 5,48 % 13,83 %

kuiva keli, kaikki liikennemäärät, keskiarvot
KT 51 Hanasaari 5.6-3.7.2013 3,2 % 11,2 % 8,8 % 16,4 % 3,9 % 9,5 % 7,9 % 6,6 % 32,6 % 1,4 % 4,1 % 5,3 % 8,7 % 3,8 % 7,7 % 7,6 % 6,1 % 55,3 % 3,1 % 10,7 % 8,5 % 15,8 % 3,9 % 9,4 % 7,8 % 6,5 % 34,2 %
VT 3 Kaivoksela 5.6-3.7.2013 0,5 % 9,6 % 14,2 % 10,7 % 7,8 % 6,1 % 9,2 % 6,8 % 35,2 % 0,8 % 7,4 % 9,0 % 11,3 % 8,2 % 7,3 % 11,6 % 8,5 % 35,8 % 0,5 % 9,4 % 13,9 % 10,8 % 7,8 % 6,1 % 9,3 % 6,9 % 35,2 %
VT 4 Jakomäki 5.6-3.7.2013 1,1 % 11,6 % 13,0 % 9,5 % 7,9 % 6,1 % 8,8 % 6,6 % 35,6 % 0,3 % 4,2 % 5,7 % 8,2 % 7,0 % 7,2 % 12,8 % 11,6 % 42,9 % 1,0 % 11,3 % 12,6 % 9,5 % 7,8 % 6,1 % 9,0 % 6,8 % 35,9 %
VT 1 Friisinmäki 5.6-3.7.2013 2,8 % 9,2 % 7,8 % 12,4 % 4,4 % 8,1 % 8,5 % 6,8 % 40,2 % 0,9 % 3,8 % 5,8 % 7,7 % 4,6 % 9,6 % 10,5 % 8,8 % 48,3 % 2,7 % 8,9 % 7,7 % 12,1 % 4,4 % 8,2 % 8,6 % 6,8 % 40,6 %
mittauspisteiden keskiarvo 5.6-3.7.2013 1,9 % 10,4 % 10,9 % 12,2 % 6,0 % 7,4 % 8,6 % 6,7 % 35,9 % 0,9 % 4,9 % 6,4 % 9,0 % 5,9 % 8,0 % 10,6 % 8,8 % 45,6 % 1,8 % 10,1 % 10,7 % 12,1 % 6,0 % 7,5 % 8,7 % 6,8 % 36,5 %



LIITE 3. SIVU 3/5 KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ

PV PVM KELLO KELI VSM LSH LSP LSS KKVL M/N/K TL-KEV TL-RASK TL-YHT TL%-POIKK NR KN-KEV KN-RASK KN-YHT N%-POIKK JONO-KA JONO-TV JONO-KA JONO-TV JONO-KA JONO-TV
sadekeli, matala liikennemäärä MATALA
KT 51 Hanasaari pe 14.6.2013 23-24 vesisade 13,1 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2349 1175 1105 72 1177 0 % 80 83,5 78,3 83,2 4 % 2,52 58,5 2,31 50,2 2,52 58,2

ke 14.8.2013 22-23 vesisade 33,3 0,7 % 0,1 % 0,0 % 2349 1175 1057 98 1155 -2 % 80 83,6 78,9 83,2 4 % 2,62 60,8 3,06 67,1 2,64 61,0
VT 3 Kaivoksela pe 14.6.2013 22-23 vesisade 13,1 0,6 % 0,0 % 0,0 % 1889 945 859 50 909 -4 % 80 83,1 79,2 82,9 4 % 2,65 61,2 3,45 76,0 2,70 62,1

ke 14.8.2013 05-06 vesisade 33,3 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1889 945 681 112 793 -16 % 80 80,9 77,3 80,4 1 % 2,69 60,5 2,68 57,6 2,69 60,1
VT 4 Jakomäki pe 14.6.2013 05-06 vesisade 13,1 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 1019 930 113 1043 2 % 100 100,5 82,2 98,5 -2 % 2,65 73,9 2,98 68,0 2,68 73,3

ke 14.8.2013 05-06 vesisade 33,3 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2037 1019 820 92 912 -10 % 100 95,7 81,2 94,2 -6 % 2,58 68,5 3,07 69,2 2,61 68,3
VT 1 Friisinmäki pe 14.6.2013 22-23 vesisade 13,1 0,4 % 0,2 % 0,0 % 2598 1299 1344 79 1423 10 % 100 102,6 89,2 101,9 2 % 2,48 70,6 2,94 72,9 2,50 70,7

ke 14.8.2013 22-23 vesisade 33,3 1,1 % 0,2 % 0,0 % 2598 1299 1065 83 1148 -12 % 100 99,4 84,8 98,3 -2 % 2,69 74,3 2,87 67,6 2,70 73,8
mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 vesisade 23,2 0,7 % 0,1 % 0,0 % 2218 1109 983 87 1070 -4 % 90 91,2 81,4 90,3 0,6 % 2,61 66,1 2,92 66,1 2,63 65,9

sadekeli, normaali liikennemäärä NORMAALI
KT 51 Hanasaari pe 14.6.2013 06-07 vesisade 13,1 0,0 % 0,1 % 0,0 % 2349 2349 2143 249 2392 2 % 80 87,3 80,2 86,5 8 % 2,21 53,7 2,69 59,9 2,24 53,9

to 1.8.2013 07-08 vesisade 14,1 1,0 % 0,0 % 0,0 % 2349 2349 2835 274 3109 32 % 80 81,6 75,7 81,1 1 % 2,10 47,5 2,50 52,6 2,12 47,8
ke 14.8.2013 20-21 vesisade 33,3 0,6 % 0,1 % 0,0 % 2349 2349 2717 174 2891 23 % 80 83,5 78,1 83,2 4 % 2,33 54,1 2,46 53,3 2,34 54,0

VT 3 Kaivoksela pe 14.6.2013 11-12 vesisade 13,1 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1889 1889 2137 302 2439 29 % 80 81,2 78,3 80,9 1 % 2,24 50,6 2,31 50,3 2,25 50,6
to 1.8.2013 18-19 vesisade 14,1 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1889 1889 2231 124 2355 25 % 80 83,9 79,2 83,7 5 % 2,27 52,8 2,63 58,0 2,29 53,2
ke 14.8.2013 19-20 vesisade 33,3 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1889 1889 1995 118 2113 12 % 80 82,0 78,0 81,8 2 % 2,45 55,8 2,50 54,1 2,45 55,7

VT 4 Jakomäki pe 14.6.2013 11-12 vesisade 13,1 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2037 2037 2670 241 2911 43 % 100 97,3 83,6 96,2 -4 % 2,15 58,1 2,73 63,3 2,19 58,6
to 1.8.2013 10-11 vesisade 14,1 0,4 % 0,0 % 0,0 % 2037 2037 2293 226 2519 24 % 100 95,1 82,2 93,9 -6 % 2,32 61,3 2,74 62,5 2,36 61,4
ke 14.8.2013 20-21 vesisade 33,3 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2037 2037 2031 81 2112 4 % 100 97,4 82,7 98,8 -1 % 2,31 62,6 3,00 68,9 2,34 64,1

VT 1 Friisinmäki to 1.8.2013 10-11 vesisade 14,1 1,7 % 0,1 % 0,0 % 2598 2598 3022 303 3325 28 % 100 96,7 85,1 95,6 -4 % 2,35 63,0 2,60 61,6 2,37 62,8
ke 14.8.2013 20-21 vesisade 33,3 0,6 % 0,2 % 0,0 % 2598 2598 2697 122 2819 9 % 100 100,6 87,7 100,1 0 % 2,38 66,6 2,76 67,2 2,40 66,6

mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 vesisade 21,1 0,5 % 0,1 % 0,0 % 2218 2218 2469 202 2671 21 % 90 90,4 81,4 90,0 0,3 % 2,29 57,6 2,63 59,7 2,31 57,8

sadekeli, korkea liikennemäärä KORKEA
KT 51 Hanasaari pe 14.6.2013 16-17 vesisade 13,1 2,9 % 0,1 % 0,0 % 2349 4698 6125 323 6448 37 % 80 80,4 78,1 80,3 0 % 1,82 40,6 2,47 53,5 1,84 41,0

to 1.8.2013 17-18 vesisade 14,1 0,6 % 0,1 % 0,0 % 2349 4698 4073 238 4311 -8 % 80 82,3 76,6 82,0 3 % 1,94 44,4 2,25 47,9 1,95 44,5
ke 14.8.2013 16-17 vesisade 33,3 2,8 % 0,1 % 0,0 % 2349 4698 6347 296 6643 41 % 80 80,1 76,7 79,9 0 % 1,82 40,5 2,58 54,9 1,84 40,8

VT 3 Kaivoksela pe 14.6.2013 17-18 vesisade 13,1 9,0 % 0,6 % 0,0 % 1889 3778 3564 216 3780 0 % 80 78,3 75,8 78,1 -2 % 2,07 45,1 2,29 48,3 2,08 45,2
to 1.8.2013 07-08 vesisade 14,1 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1889 3778 3214 295 3509 -7 % 80 81,5 75,9 81,0 1 % 2,05 46,4 2,55 53,8 2,09 47,0
ke 14.8.2013 16-17 vesisade 33,3 1,5 % 0,0 % 0,0 % 1889 3778 4602 225 4827 28 % 80 78,3 73,3 78,1 -2 % 2,03 44,1 2,26 45,9 2,04 44,2

VT 4 Jakomäki pe 14.6.2013 15-16 vesisade 13,1 1,7 % 0,0 % 0,0 % 2037 4074 4842 199 5041 24 % 100 88,7 82,5 88,5 -12 % 1,94 47,7 1,96 44,9 1,80 44,1
to 1.8.2013 15-16 vesisade 14,1 0,2 % 0,0 % 0,0 % 2037 4074 4626 186 4812 18 % 100 94,9 82,8 94,5 -6 % 1,80 47,3 2,60 59,8 1,82 47,8
ke 14.8.2013 16-17 vesisade 33,3 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2037 4074 5104 189 5293 30 % 100 93,2 82,3 92,8 -7 % 1,83 47,3 2,47 56,4 1,85 47,7

VT 1 Friisinmäki pe 14.6.2013 08-09 vesisade 13,1 3,2 % 0,0 % 0,1 % 2598 5196 6035 291 6326 22 % 100 95,6 84,8 95,1 -5 % 1,94 51,6 2,43 57,3 1,96 51,8
to 1.8.2013 15-16 vesisade 14,1 0,3 % 0,1 % 0,0 % 2598 5196 5847 245 6092 17 % 100 101,0 88,9 100,5 1 % 1,91 53,5 2,53 62,4 1,93 53,8
ke 14.8.2013 15-16 vesisade 33,3 2,1 % 0,1 % 0,1 % 2598 5196 6550 252 6802 31 % 100 96,5 86,9 96,1 -4 % 1,91 51,3 2,49 60,0 1,93 51,6

mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 vesisade 20,2 2,2 % 0,1 % 0,0 % 2218 4437 5077 246 5324 19 % 90 87,6 80,4 87,2 -3 % 1,92 46,7 2,41 53,8 1,93 46,6

sadekeli, kaikki liikennemäärät, keskiarvot
KT 51 Hanasaari 14.6-14.8.2013 vesisade 1,0 % 0,1 % 0,0 % 2349 3300 216 3516 14 % 80 83 78 82,5 3 % 2,2 51,1 2,6 55,3 2,2 51,2
VT 3 Kaivoksela 14.6-14.8.2013 vesisade 1,7 % 0,1 % 0,0 % 1889 2410 180 2591 6 % 80 81 77 81,0 1 % 2,3 53,1 2,6 56,8 2,4 53,3
VT 4 Jakomäki 14.6-14.8.2013 vesisade 0,6 % 0,0 % 0,0 % 2037 2915 166 3080 14 % 100 95 82 94,9 -5 % 2,2 59,8 2,7 62,4 2,3 59,6
VT 1 Friisinmäki 14.6-14.8.2013 vesisade 1,3 % 0,1 % 0,0 % 2598 3403 185 3588 14 % 100 99 87 98 -2 % 2,3 63,1 2,7 64,9 2,3 63,1
mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 vesisade 1,1 % 0,1 % 0,0 % 2218 3007 187 3194 12 % 90 90 81 89 -1 % 2,3 56,8 2,7 59,8 2,3 56,8



LIITE 3. SIVU 4/5 AIKAVÄLI KEVYT AIKAVÄLI RASKAS AIKAVÄLI YHTEENSÄ

PV PVM KELLO 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0- 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0- 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-
sadekeli, matala liikennemäärä
KT 51 Hanasaari pe 14.6.2013 23-24 0,64 % 4,54 % 4,72 % 9,53 % 2,09 % 6,53 % 7,08 % 7,62 % 57,26 % 0,00 % 1,39 % 5,56 % 4,17 % 0,00 % 2,78 % 0,00 % 4,17 % 81,94 % 0,60 % 4,34 % 4,77 % 9,20 % 1,96 % 6,30 % 6,64 % 7,41 % 58,77 %

ke 14.8.2013 22-23 0,66 % 2,75 % 3,99 % 10,35 % 3,42 % 8,64 % 7,79 % 7,69 % 54,70 % 0,00 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 8,16 % 10,20 % 3,06 % 74,49 % 0,61 % 2,61 % 3,74 % 9,56 % 3,21 % 8,60 % 7,99 % 7,30 % 56,39 %
VT 3 Kaivoksela pe 14.6.2013 22-23 0,00 % 2,56 % 6,17 % 6,29 % 6,17 % 3,73 % 8,61 % 7,57 % 58,91 % 0,00 % 2,00 % 2,00 % 6,00 % 0,00 % 2,00 % 12,00 % 20,00 % 56,00 % 0,00 % 2,53 % 5,94 % 6,27 % 5,83 % 3,63 % 8,80 % 8,25 % 58,75 %

ke 14.8.2013 05-06 0,00 % 1,62 % 4,41 % 7,05 % 6,17 % 4,11 % 10,28 % 5,73 % 60,65 % 0,89 % 2,68 % 4,46 % 2,68 % 0,89 % 4,46 % 8,04 % 5,36 % 70,54 % 0,13 % 1,77 % 4,41 % 6,43 % 5,42 % 4,16 % 9,96 % 5,67 % 62,04 %
VT 4 Jakomäki pe 14.6.2013 05-06 0,22 % 3,44 % 6,24 % 7,21 % 5,06 % 6,14 % 8,29 % 8,93 % 54,47 % 0,88 % 4,42 % 0,88 % 0,88 % 4,42 % 6,19 % 11,50 % 8,85 % 61,95 % 0,29 % 3,55 % 5,66 % 6,53 % 4,99 % 6,14 % 8,64 % 8,93 % 55,28 %

ke 14.8.2013 05-06 0,12 % 2,20 % 5,24 % 7,44 % 6,10 % 5,37 % 7,80 % 5,85 % 59,88 % 0,00 % 0,00 % 2,17 % 1,09 % 4,35 % 6,52 % 7,61 % 5,43 % 72,83 % 0,11 % 1,97 % 4,93 % 6,80 % 5,92 % 5,48 % 7,79 % 5,81 % 61,18 %
VT 1 Friisinmäki pe 14.6.2013 22-23 1,64 % 4,40 % 4,55 % 6,48 % 2,61 % 5,59 % 8,12 % 6,11 % 60,51 % 0,00 % 0,00 % 3,80 % 3,80 % 1,27 % 5,06 % 8,86 % 5,06 % 72,15 % 1,55 % 4,15 % 4,50 % 6,33 % 2,53 % 5,56 % 8,16 % 6,05 % 61,15 %

ke 14.8.2013 22-23 0,75 % 1,69 % 3,39 % 4,99 % 2,54 % 5,93 % 6,49 % 5,64 % 68,58 % 0,00 % 3,61 % 1,20 % 2,41 % 6,02 % 3,61 % 1,20 % 9,64 % 72,29 % 0,70 % 1,83 % 3,23 % 4,80 % 2,79 % 5,76 % 6,11 % 5,93 % 68,85 %
mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 0,50 % 2,90 % 4,84 % 7,42 % 4,27 % 5,76 % 8,06 % 6,89 % 59,37 % 0,22 % 1,89 % 2,64 % 2,76 % 2,25 % 4,85 % 7,43 % 7,70 % 70,27 % 0,50 % 2,84 % 4,65 % 6,99 % 4,08 % 5,70 % 8,01 % 6,92 % 60,30 %

sadekeli, normaali liikennemäärä
KT 51 Hanasaari pe 14.6.2013 06-07 3,10 % 9,22 % 7,53 % 15,99 % 4,00 % 10,07 % 9,50 % 7,20 % 33,40 % 0,40 % 3,24 % 5,26 % 6,07 % 2,02 % 6,48 % 6,88 % 8,50 % 61,13 % 2,82 % 8,60 % 7,29 % 14,96 % 3,79 % 9,69 % 9,23 % 7,33 % 36,28 %

to 1.8.2013 07-08 3,32 % 11,31 % 9,13 % 19,12 % 5,03 % 11,09 % 8,84 % 6,38 % 25,78 % 1,84 % 3,31 % 5,51 % 9,93 % 4,41 % 9,56 % 9,19 % 6,99 % 49,26 % 3,19 % 10,60 % 8,81 % 18,30 % 4,94 % 10,96 % 8,88 % 6,44 % 27,86 %
ke 14.8.2013 20-21 1,56 % 7,35 % 8,13 % 16,03 % 5,27 % 11,69 % 9,83 % 7,87 % 32,28 % 1,15 % 1,72 % 6,32 % 8,05 % 4,60 % 4,60 % 6,32 % 5,75 % 61,49 % 1,53 % 7,01 % 8,02 % 15,55 % 5,23 % 11,26 % 9,62 % 7,74 % 34,05 %

VT 3 Kaivoksela pe 14.6.2013 11-12 0,37 % 8,75 % 15,54 % 13,48 % 10,44 % 8,19 % 11,33 % 7,77 % 24,11 % 0,66 % 8,61 % 14,24 % 12,25 % 13,25 % 7,95 % 11,26 % 9,60 % 22,19 % 0,41 % 8,74 % 15,38 % 13,33 % 10,79 % 8,16 % 11,32 % 8,00 % 23,87 %
to 1.8.2013 18-19 0,31 % 8,43 % 13,63 % 11,97 % 8,65 % 6,36 % 11,03 % 7,58 % 32,05 % 0,81 % 5,65 % 8,87 % 8,87 % 8,87 % 10,48 % 17,74 % 10,48 % 28,23 % 0,34 % 8,28 % 13,38 % 11,80 % 8,66 % 6,58 % 11,38 % 7,73 % 31,85 %
ke 14.8.2013 19-20 0,40 % 4,66 % 9,92 % 11,28 % 9,52 % 7,42 % 11,88 % 7,72 % 37,19 % 0,00 % 1,69 % 15,25 % 11,86 % 11,02 % 5,08 % 18,64 % 6,78 % 29,66 % 0,38 % 4,50 % 10,22 % 11,31 % 9,61 % 7,29 % 12,26 % 7,67 % 36,77 %

VT 4 Jakomäki pe 14.6.2013 11-12 1,20 % 10,90 % 15,66 % 11,27 % 8,69 % 8,39 % 10,00 % 7,08 % 26,82 % 0,00 % 3,73 % 6,22 % 10,37 % 8,30 % 11,20 % 13,69 % 11,20 % 35,27 % 1,10 % 10,31 % 14,87 % 11,20 % 8,66 % 8,62 % 10,31 % 7,42 % 27,52 %
to 1.8.2013 10-11 0,65 % 8,85 % 11,47 % 11,25 % 8,20 % 7,06 % 10,90 % 8,55 % 33,06 % 0,00 % 3,54 % 9,73 % 8,85 % 7,96 % 4,87 % 14,16 % 13,27 % 37,61 % 0,60 % 8,38 % 11,31 % 11,04 % 8,18 % 6,87 % 11,19 % 8,97 % 33,47 %
ke 14.8.2013 20-21 0,39 % 6,45 % 11,82 % 11,52 % 8,32 % 7,04 % 10,54 % 6,79 % 37,12 % 0,00 % 4,94 % 4,94 % 3,70 % 2,47 % 8,64 % 16,05 % 13,58 % 45,68 % 0,38 % 6,39 % 11,55 % 11,22 % 8,10 % 7,10 % 10,75 % 7,05 % 37,45 %

VT 1 Friisinmäki to 1.8.2013 10-11 1,83 % 7,57 % 7,77 % 14,43 % 5,30 % 9,07 % 10,23 % 8,40 % 35,40 % 1,33 % 4,65 % 4,65 % 7,97 % 3,65 % 8,97 % 12,29 % 7,31 % 49,17 % 1,79 % 7,30 % 7,48 % 13,84 % 5,15 % 9,06 % 10,42 % 8,30 % 36,66 %
ke 14.8.2013 20-21 1,83 % 6,61 % 7,36 % 12,78 % 5,27 % 9,19 % 10,12 % 8,14 % 38,70 % 0,00 % 3,28 % 3,28 % 5,74 % 3,28 % 8,20 % 12,30 % 5,74 % 58,20 % 1,75 % 6,47 % 7,18 % 12,47 % 5,18 % 9,15 % 10,22 % 8,04 % 39,55 %

mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 1,40 % 8,10 % 10,46 % 13,56 % 7,00 % 8,73 % 10,36 % 7,65 % 32,75 % 0,57 % 4,03 % 7,35 % 8,38 % 6,11 % 7,88 % 12,57 % 8,81 % 44,30 % 1,34 % 7,79 % 10,24 % 13,18 % 6,95 % 8,65 % 10,49 % 7,74 % 33,62 %

sadekeli, korkea liikennemäärä
KT 51 Hanasaari pe 14.6.2013 16-17 4,91 % 17,38 % 14,50 % 25,42 % 4,99 % 11,31 % 6,59 % 4,66 % 10,25 % 1,86 % 4,33 % 7,12 % 8,98 % 6,50 % 7,43 % 8,67 % 8,36 % 46,75 % 4,75 % 16,72 % 14,13 % 24,58 % 5,07 % 11,11 % 6,69 % 4,85 % 12,11 %

to 1.8.2013 17-18 4,53 % 14,06 % 11,81 % 19,29 % 4,75 % 11,16 % 7,53 % 5,45 % 21,42 % 4,22 % 6,33 % 6,75 % 12,24 % 2,95 % 8,86 % 6,75 % 8,02 % 43,88 % 4,51 % 13,63 % 11,53 % 18,89 % 4,65 % 11,03 % 7,49 % 5,60 % 22,67 %
ke 14.8.2013 16-17 5,56 % 17,44 % 13,95 % 24,78 % 5,48 % 10,83 % 7,41 % 4,52 % 10,04 % 0,68 % 3,39 % 7,12 % 8,14 % 4,41 % 8,14 % 11,86 % 6,78 % 49,49 % 5,34 % 16,80 % 13,64 % 24,03 % 5,43 % 10,71 % 7,61 % 4,62 % 11,83 %

VT 3 Kaivoksela pe 14.6.2013 17-18 0,48 % 11,03 % 18,92 % 16,25 % 12,38 % 7,52 % 10,36 % 5,84 % 17,23 % 0,93 % 7,87 % 17,59 % 10,65 % 10,19 % 9,26 % 12,50 % 8,80 % 22,22 % 0,50 % 10,85 % 18,84 % 15,93 % 12,25 % 7,62 % 10,48 % 6,01 % 17,52 %
to 1.8.2013 07-08 0,65 % 10,83 % 19,76 % 15,25 % 10,55 % 6,69 % 9,89 % 5,94 % 20,44 % 0,34 % 5,76 % 12,20 % 10,85 % 11,19 % 9,15 % 12,88 % 12,88 % 24,75 % 0,63 % 10,40 % 19,12 % 14,88 % 10,60 % 6,90 % 10,15 % 6,53 % 20,80 %
ke 14.8.2013 16-17 0,54 % 12,56 % 22,10 % 17,21 % 12,13 % 8,50 % 10,13 % 6,19 % 10,63 % 1,33 % 12,00 % 15,11 % 10,22 % 12,44 % 9,33 % 14,22 % 8,44 % 16,89 % 0,58 % 12,54 % 21,78 % 16,89 % 12,14 % 8,54 % 10,32 % 6,30 % 10,92 %

VT 4 Jakomäki pe 14.6.2013 15-16 0,43 % 13,40 % 23,85 % 18,28 % 12,47 % 8,05 % 8,92 % 4,73 % 9,85 % 0,46 % 13,07 % 23,31 % 18,03 % 12,54 % 8,17 % 9,15 % 4,96 % 10,32 % 2,70 % 21,43 % 21,02 % 13,32 % 8,15 % 6,57 % 8,72 % 5,10 % 12,98 %
to 1.8.2013 15-16 2,70 % 21,43 % 21,02 % 13,32 % 8,15 % 6,57 % 8,72 % 5,10 % 12,98 % 0,54 % 4,84 % 11,29 % 8,60 % 10,22 % 8,60 % 13,98 % 11,83 % 30,11 % 2,62 % 20,79 % 20,64 % 13,14 % 8,23 % 6,65 % 8,92 % 5,36 % 13,64 %
ke 14.8.2013 16-17 1,14 % 19,53 % 24,60 % 15,70 % 8,78 % 6,82 % 8,65 % 5,21 % 9,57 % 1,59 % 7,41 % 7,94 % 16,93 % 6,35 % 11,11 % 17,46 % 8,99 % 22,22 % 1,15 % 19,09 % 24,01 % 15,75 % 8,70 % 6,98 % 8,96 % 5,35 % 10,02 %

VT 1 Friisinmäki pe 14.6.2013 08-09 4,52 % 15,69 % 12,49 % 21,49 % 5,73 % 10,43 % 7,97 % 6,47 % 15,19 % 2,10 % 6,99 % 6,29 % 13,99 % 7,34 % 12,59 % 10,49 % 9,44 % 30,77 % 4,41 % 15,29 % 12,21 % 21,15 % 5,81 % 10,53 % 8,09 % 6,61 % 15,91 %
to 1.8.2013 15-16 5,26 % 17,34 % 12,78 % 18,46 % 5,26 % 9,47 % 8,38 % 6,48 % 16,58 % 0,41 % 7,35 % 7,35 % 14,29 % 6,12 % 13,06 % 12,65 % 10,61 % 28,16 % 5,06 % 16,93 % 12,56 % 18,29 % 5,29 % 9,62 % 8,55 % 6,65 % 17,05 %
ke 14.8.2013 15-16 5,43 % 16,44 % 13,44 % 20,56 % 5,82 % 10,75 % 9,50 % 5,60 % 12,47 % 1,59 % 9,56 % 7,17 % 10,36 % 7,57 % 14,74 % 12,75 % 10,76 % 25,50 % 5,28 % 16,18 % 13,20 % 20,18 % 5,88 % 10,90 % 9,62 % 5,79 % 12,96 %

mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 3,01 % 15,59 % 17,44 % 18,83 % 8,04 % 9,01 % 8,67 % 5,52 % 13,89 % 1,34 % 7,41 % 10,77 % 11,94 % 8,15 % 10,04 % 11,95 % 9,16 % 29,26 % 3,13 % 15,89 % 16,89 % 18,09 % 7,68 % 8,93 % 8,80 % 5,73 % 14,87 %

sadekeli, kaikki liikennemäärät, keskiarvot
KT 51 Hanasaari 14.6-14.8.2013 2,8 % 9,7 % 8,7 % 16,7 % 4,2 % 9,9 % 8,0 % 6,6 % 33,5 % 1,1 % 2,9 % 5,3 % 6,8 % 2,9 % 6,8 % 7,2 % 6,1 % 60,7 % 2,7 % 9,3 % 8,5 % 16,1 % 4,1 % 9,7 % 7,9 % 6,5 % 35,3 %
VT 3 Kaivoksela 14.6-14.8.2013 0,3 % 6,9 % 12,9 % 11,7 % 9,1 % 6,3 % 10,3 % 6,8 % 35,7 % 0,6 % 5,4 % 10,3 % 8,6 % 7,6 % 6,8 % 13,0 % 10,6 % 37,1 % 0,3 % 6,9 % 12,7 % 11,5 % 9,0 % 6,3 % 10,5 % 7,0 % 35,9 %
VT 4 Jakomäki 14.6-14.8.2013 0,8 % 9,9 % 14,0 % 11,5 % 7,9 % 6,8 % 9,1 % 6,6 % 33,4 % 0,4 % 4,9 % 7,6 % 7,7 % 6,8 % 8,0 % 12,6 % 9,5 % 42,6 % 1,0 % 10,5 % 13,3 % 10,6 % 7,4 % 6,7 % 9,3 % 6,8 % 34,4 %
VT 1 Friisinmäki 14.6-14.8.2013 2,7 % 8,9 % 8,1 % 13,2 % 4,5 % 8,4 % 8,7 % 6,8 % 38,8 % 0,7 % 4,6 % 4,5 % 7,6 % 4,7 % 8,8 % 9,8 % 8,0 % 51,3 % 2,6 % 8,7 % 8,0 % 12,9 % 4,5 % 8,4 % 8,7 % 6,8 % 39,5 %
mittauspisteiden keskiarvo 14.6.-14.8.2013 1,6 % 8,9 % 10,9 % 13,3 % 6,4 % 7,8 % 9,0 % 6,7 % 35,3 % 0,7 % 4,4 % 6,9 % 7,7 % 5,5 % 7,6 % 10,6 % 8,6 % 47,9 % 1,7 % 8,8 % 10,6 % 12,8 % 6,2 % 7,8 % 9,1 % 6,8 % 36,3 %



LIITE 3. SIVU 5/5

Liitteen 3 merkkien selitykset

PV Mittausajankohdan viikonpäivä.

PVM Mittausajankohdan päivämäärä.

KELLO Mittausajankohdan kellonaika

KELI Kuiva keli / sadekeli.

VSM Mittausajankohdan päivän sademäärä millimetreinä [mm/vrk]

LSH Kts. liite 2, kohta "Liikenteen sujuvuus". LSH = Liikenne sujuu hitaasti (hidasta).

LSP Kts. liite 2, kohta "Liikenteen sujuvuus". LSP = Liikenne sujuu pysähdellen (pysähtelee).

LSS Kts. liite 2, kohta "Liikenteen sujuvuus". LSH = Liikenne sujuu seisahdellen (seisoo).

KKVL Kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne. Kts. liite 2, kohta KKVL.

M/N/K M=matalan liikennemäärän laskennallinen arvo (normaali / 2), N=normaalin liikennemäärän 
laskennallinen arvo (N=KKVL), K=korkean liikennemäärän laskennallinen arvo (K=2*N),  
[ajoneuvoa/tunti]

TL-KEV
Kevyiden ajoneuvojen tuntiliikennemäärä (kaistat molempiin suuntiin yhteensä) [ajoneuvoa/tunti]

TL-RASK
Raskaiden ajoneuvojen tuntiliikennemäärä (kaistat molempiin suuntiin yhteensä) [ajoneuvoa/tunti]

TL-YHT Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen tuntiliikennemäärät yhteensä (kaistat molempiin suuntiin 
yhteensä) [ajoneuvoa/tunti]

TL%-POIKK Mittausajankohdan (tunnin) todellisen liikennemäärän poikkeama laskennallisesta matalasta, 
normaalista tai korkeasta liikennemäärästä riippuen aina siitä mitä tapausta (M/N/K) ollaan 
mittaamassa. [poikkeama prosentteina]

NR Mittauspisteen nopeusrajoitus [km/h]

KN-KEV Keskinopeus, kevyet ajoneuvot

KN-RASK Keskinopeus, raskaat ajoneuvot

KN-YHT Keskinopeus, kevyet ja raskaat ajoneuvot yhteensä

N%-POIKK Mittausajankohdan (tunnin) keskinopeuden (sekä kevyet että raskaat ajoneuvot huomioitu) 
poikkeama nopeusrajoituksesta. 

JONO-KA Jonossa ajavien (aikaväli 0-5 sekuntia) keskimääräinen aikaväli sekunteina [s]. Tässä ei siis 
huomioida yli 5 sekunnin aikaväliä ajavia ajoneuvoja.

JONO-TV Jonossa ajavien (aikaväli 0-5 sekuntia) keskimääräinen turvaväli metreinä [m]. Tässä ei siis 
huomioida yli 5 sekunnin aikaväliä ajavia ajoneuvoja.

KEVYET Kevyet = Kevyet ajoneuvot.

RASKAAT Raskaat = Raskaat ajoneuvot.

YHTEENSÄ Yhteensä tässä tapauksessa tarkoittaa mittauspisteen ohi ajaneiden ajoneuvojen aikavälien 
keskiarvoa, missä on huomioitu sekä kevyet että raskaat ajoneuvot.

AIKAVÄLI KEVYT Kevyet ajoneuvot ryhmiteltynä eri aikavälillä ajaviin. [prosenttia kaikista kevyistä ajoneuvoista]

AIKAVÄLI RASKAS Raskaat ajoneuvot ryhmiteltynä eri aikavälillä ajaviin. [prosenttia kaikista raskaista ajoneuvoista]

AIKAVÄLI YHTEENSÄ Kaikki ajoneuvot ryhmiteltynä eri aikavälillä ajaviin. [prosenttia kaikista ajoneuvoista]
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