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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa selvitettiin älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien kehittämisen nykytilaa eri 
maissa, tutkimuksin todettuja vaikutuksia liikenteeseen sekä arvioitiin järjestelmien yleistymistä 
tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelminä käytettiin perinteistä kirjallisuustutkimusta sekä hyö-
dynnettiin eri maissa toteutettuja kenttäkokeita esitteleviä kotisivuja Internetissä. Tulevaisuuden 
kehitystä kartoitettiin asiantuntijapaneelilla. 

Eri maissa toteutettujen kenttäkokeiden tulosten mukaan älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät 
parantavat liikenneturvallisuutta huomattavasti. Suurimmat hyödyt tutkimuksissa saavutettiin 
ns. dynaamisella pakottavalla järjestelmällä, joka estää nopeusrajoitusten ylittämisen ja vähen-
tää säänvaihteluista yms. tekijöistä johtuvia vääriä tilannenopeuksia. Järjestelmän arvioitiin 
vähentävän loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 36 %, kuolemaan tai vakavaan louk-
kaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 48 % ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 59 %. 
Järjestelmien hyväksyttävyys parani käytön myötä, noin 60–75 % järjestelmiä käyttäneistä kul-
jettajista hyväksyisi niiden käyttöön oton. 

Nyt toteutetun asiantuntijapaneelin (Delfoi-kysely) mielipiteet tukivat em. kenttäkokeiden tu-
loksia. Autoihin asennettavien järjestelmien lisäksi liikuteltavaa automaattista kameravalvontaa 
pidettiin liikenneturvallisuuden kannalta merkittävänä menetelmänä. Tehokkaasti toteutettu 
liikkuva, automaattinen kameravalvonta voisi asiantuntijoiden mukaan vähentää onnettomuuk-
sia miltei yhtä paljon kuin pakottava nopeudensäätelyjärjestelmä. 

Asiantuntijat arvioivat informoivien ja varoittavien järjestelmien yleistyvän nopeimmin. Viiden 
vuoden kuluttua informoivan järjestelmän arvioitiin olevan keskimäärin n. 9 % autokannasta ja 
15 vuoden kuluttua 31 % autokannasta. Varoittavan järjestelmän arvioitiin olevan viiden vuo-
den kuluttua 7 % autokannasta ja 15 vuoden kuluttua n. 30 % autokannasta. Rekisteröivän ja 
pakottavan järjestelmän arvioitiin yleistyvän hitaimmin. Viiden vuoden kuluttua rekisteröivä 
järjestelmä olisi arviolta 4 % autokannasta ja 15 vuoden kuluttua arviolta 14 % autokannasta. 
Pakottava järjestelmä olisi viiden vuoden kuluttua arvioilta 3 % autokannasta ja 15 vuoden ku-
luttua arviolta 15 % autokannasta. Hajonnat arvioissa olivat suuria, varsinkin 15 vuoden päähän 
tehty arvio osoittautui vaikeaksi. 

Referoiduissa tutkimuksissa esitettiin myös strategioita älykkäiden nopeudensäätelyjärjestel-
mien käyttöön saamiseksi. Englannissa kehitetyssä strategiassa tavoitteena on uusiin autoihin jo 
tehtaalla asennettava järjestelmä, joka mahdollistaisi minkä tahansa järjestelmän myöhemmän 
käyttöön oton. Kukin maa saisi itse päättää mitä järjestelmää maassa käytetään, päämääränä 
tulisi kuitenkin pitää dynaamista pakottavaa järjestelmää. Ruotsissa tavoitteena on kuljettajaa 
nopeusrajoitusten noudattamiseen opastava ja avustava järjestelmä, joka varoittaisi kuljettajaa, 
kun ajonopeus ylittää sallitun nopeuden. Myös Ruotsin strategiassa järjestelmä asennettaisiin 
uusiin autoihin jo tehtaalla, mutta niitä olisi saatavilla myös jälkiasennuksina käytettyihin autoi-
hin.  
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ABSTRACT 

Present state and future scenarios of Intelligent Speed Adaptation (ISA) were examined in this 
study with a literature survey and a Delphi study.  

Studies conducted in different countries illustrate the remarkable traffic safety benefits of ISA 
systems. According to the literature survey the Mandatory Dynamic system, which prevents 
speeding and diminishes the risk of using a wrong situational speed, would provide the largest 
accident reduction: 36% in injury accidents, 48% in fatal or serious injury accidents, and 59% in 
fatal accidents. In trials the user acceptance of ISA has been high and acceptance has increased 
along with use of the system in practice. About 60–75% of users would accept ISA. 

The results of the Delphi study are in line with these findings. It also appears that the safety 
effect of mobile speed enforcement could be almost as significant as compulsory ISA (manda-
tory ISA). The experts on the Delphi panel suggested that Informing ISA and Warning ISA 
would be the most common ISA systems within 5 and 15 years, respectively. In 5 years Inform-
ing ISA is predicted to be in 9% and in 15 years in 31% of the car population. The respective 
figures for Warning ISA are 7% and 30%. Usage of Recording ISA and Compulsory ISA will 
be more unusual. According to the Delphi panel, in 5 years the Recording ISA will be in 4% 
and in 15 years in 14% of the car population. The corresponding figures for ISA are 3% and 
15%. Standard deviation of the estimations was high, especially for the 15-year prognosis.  

Various strategies to implement ISA systems were found in the literature survey. The Manda-
tory Dynamic system was proposed as a long-term objective in Great Britain. According to the 
strategy the ISA should be standard equipment in new cars and each country should be able to 
make its own decisions about whether the system is enabled and if so, which kind of ISA (advi-
sory, voluntary or mandatory) is enabled. According to the Swedish strategy, ISA should be 
implemented on a voluntary, supportive and informative basis and should be a standard fitting 
in new cars.  
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ALKUSANAT 

Älykkäillä nopeudensäätelyjärjestelmillä ennakoidaan olevan merkittäviä turvallisuutta 
parantavia vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitettiin älykkäiden nopeudensäätelyjärjes-
telmien kehityksen nykytilaa, järjestelmien vaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä refe-
roimalla ulkomaisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia sekä toteuttamalla asiantuntijoille 
suunnattu Delfoi-kysely. Tutkimus kuuluu liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelui-
den tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (FITS). 

Tutkimuksesta vastasivat Juha Tapio ja Harri Peltola VTT Rakennus- ja yhdyskuntatek-
niikasta. Mari Päätalo osallistui Delfoi-kyselyn suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Arja 
Wuolijoki vastasi kyselyn teknisestä toteutuksesta (Internet-kysely) sekä osallistui kyse-
lyn analysointiin.  

Tutkimusta ohjasi johtoryhmä, johon kuuluivat työn tilaajien edustajina Petteri Katajisto 
(LVM), Juhani Intosalmi (AKE), Ove Knekt (AKE), Magnus Nygård (Tieh) ja Matti 
Roine (LVM). Heidän lisäkseen johtoryhmään kuuluivat Christel Kautiala (Viatek), 
Harri Peltola (VTT) ja Juha Tapio (VTT). 

Kiitokset kaikille työhön osallistuneille! 

 

Espoo, 11.11.2003 
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1  JOHDANTO 

Ajonopeuden säätelyllä on todettu olevan erittäin keskeinen rooli liikenneturvallisuus-
työssä. Eri maissa kehitellään ns. älykkäitä nopeudensäätelyjärjestelmiä, jotka välittävät 
autoihin ajantasaista tietoa voimassa olevista nopeusrajoituksista ja olosuhteista. Järjes-
telmästä riippuen kuljettajaa voidaan myös opastaa oikeaan nopeuskäyttäytymiseen tai 
jopa estää virheellinen käyttäytyminen, kuten ylinopeudella ajaminen tai olosuhteisiin 
nähden liian suurella nopeudella ajaminen. Järjestelmillä ennakoidaan olevan merkittä-
viä turvallisuutta parantavia vaikutuksia ja niiden arvioidaan vaikuttavan positiivisesti 
myös ympäristön tilaan. Järjestelmien yleistymisen myötä kaupungit ja kunnat voivat 
vähentää investointeja liikennettä rauhoittaviin rakenteisiin. Samalla hidasteiden, kuten 
töyssyjen, joukkoliikenteelle, jakeluliikenteelle, hälytysajoneuvoille ja kunnossapidolle 
aiheuttama haitta pienenee. 

Tekniset edellytykset järjestelmien käytölle ovat kehittyneet varsin pitkälle, esimerkiksi 
nopeudenrajoittimia on jo käytössä raskaan liikenteen ajoneuvoissa. Ajantasaiseen yli-
nopeuksien seurantaan ja järjestelmien laajamittaiseen käyttöön saamiseen liittyy kui-
tenkin vielä erilaisia epävarmuustekijöitä. Varsinkin järjestelmien yleinen hyväksyttä-
vyys, toimintavarmuus, lainsäädännölliset kysymykset, vastuukysymykset virhetilan-
teissa jne. ovat tässä mielessä keskeisiä kysymyksiä.  

Yleisesti uskotaan, että järjestelmien tutkimuksin osoitetut liikenneturvallisuushyödyt 
nopeuttavat niiden yleistymistä. Positiivisten vaikutusten esille tuomisen arvioidaan 
lisäävän kysyntää käyttäjien keskuudessa, mikä puolestaan alentaa valmistuskustannuk-
sia ja vaikuttaa jälleen kysyntään. Mikäli autoteollisuus vakuuttuisi järjestelmien ky-
synnästä, ne liitettäisiin ehkä hyvinkin nopealla aikataululla uusien ajoneuvojen vakio-
varusteiksi. Toistaiseksi kysynnän arvioidaan olevan varsin vähäistä, mihin vaikuttaa 
myös se, että kuluttajat eivät tiedä järjestelmistä eivätkä siten osaa niitä haluta. Tällä 
hetkellä autoteollisuus panostaa muihin aktiivista turvallisuutta parantaviin järjestelmiin 
voimakkaammin kuin ISA-järjestelmiin. Myös nämä järjestelmät ovat toistaiseksi kallii-
ta ja niiden kysyntä käyttäjien keskuudessa epävarmaa. 

Eri järjestelmien vaikutus liikenneturvallisuuteen riippuu viimekädessä siitä, kuinka 
kuljettajat muuttavat käyttäytymistään järjestelmän vaikutuksesta. Useissa maissa, esi-
merkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa, Hollannissa, Ranskassa ja Belgiassa on 
tehty tai on vireillä laajamittaisia kenttäkokeita älykkään nopeudensäätelyn (Intelligent 
Speed Adaptation eli ISA, External Vehicle Speed Control eli EVSC) käyttömahdolli-
suuksien ja vaikutusten selvittämiseksi.  

Suomen kansallisen kehitystyön ja kokeilujen suunnittelussa on syytä pyrkiä hyödyntä-
mään muiden maiden kokeilujen tulokset ja kokemukset. Koska pohjoismaissa on suh-
teellisen yhtenäiset olosuhteet ja hallintokulttuuri, pohjoismaiden kokemukset eri sovel-
lusten vaikutuksista liikenneturvallisuuteen on syytä ottaa huomioon erityisen tarkasti. 
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Tutkimuksessa selvitettiin mm. kirjallisuuteen ja Internetistä hankittuun tutkimustietoon 
perustuen alan viimeisimpiä tutkimustuloksia. Lisäksi toteutettiin Delfoi-menetelmällä 
kaksiosainen mielipidetiedustelu (asiantuntijapaneeli) automaattisten nopeudensäätely-
järjestelmien yleistymisestä ja vaikutuksista. 

Luvussa kaksi esitetään tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Luvussa kolme tarkastel-
laan älykkäitä nopeudensäätelyjärjestelmiä yleisellä tasolla, esitetään niiden toimintape-
riaatteet ja keskeiset erot. Eri maissa käytettyjen järjestelmien tekniset yksityiskohdat 
kuuluvat suurelta osin liikesalaisuuksien piiriin, koska niitä kehittäneet yksityiset yri-
tykset haluavat saada kilpailuetuja mahdollisesti tulevaisuudessa avautuvilla järjestel-
mämarkkinoilla. Luvussa neljä esitetään kirjallisuusselvityksen tulokset älykkäiden no-
peudensäätelyjärjestelmien nykytilasta ja kenttäkokeiden tuloksista eri maissa. Kaikki 
luvussa esitetyt ehdotukset, tulokset ja päätelmät ovat kunkin tutkimuksen tekijän / teki-
jöiden omia. Luvussa viisi esitetään kevään 2002 aikana Delfoi-menetelmällä toteutetun 
asiantuntijapaneelin tulokset. Luvussa kuusi esitetään yhteenveto sekä kirjallisuustutki-
muksesta että asiantuntijapaneelista. 
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2  TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimuksessa selvitettiin älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien kehityksen nykyti-
laa ja tulevaisuuden näkymiä kirjallisuuden, erilaisista seminaareista saatujen tietojen ja 
asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Tarkastelun pääpaino oli Englannin, Alanko-
maiden, Tanskan ja Ruotsin kehittämissä ja kokeilemissa järjestelmissä. Työssä hyö-
dynnettiin mm. seuraavia www-sivuja: 

!  Lundin yliopisto http://www.tft.lth.se/research/ISA.htm 
!  Ruotsin ISA-kokeilun kotisivut http://www.isa.vv.se/ 
!  Tanskan Infati-kokeilun kotisivut http://www.infati.dk/indexb.htm 

Pohjoismaissa vallitsevan suhteellisen yhtenäisen hallintokulttuurin ja olosuhteiden 
vuoksi Ruotsin ja Tanskan kokemukset olivat tutkimuksen kannalta erityisen mielen-
kiintoisia. Uusimman tiedon kokoamisessa hyödynnettiin Pohjoismaiden tieteknisen 
liiton (PTL) telematiikan ja liikenneturvallisuuden asiantuntijaverkostoja. Muun Euroo-
pan uusimman tiedon saamiseksi hyödynnettiin Eurooppalaista nopeuden säätelyn tutki-
jafoorumia (European Working Group on Speed Control).  

Älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien liikenneturvallisuusvaikutuksien ja tulevai-
suuden näkymien kartoittamiseksi toteutettiin Delfoi-menetelmällä kysely eurooppalais-
ten alan asiantuntijoiden keskuudessa. Delfoi-kysely on asiantuntijamenetelmä erilais-
ten mahdollisten tulevaisuuden kehityskulkujen arvioimiseen, erityisesti taite- ja kään-
nepisteiden löytämiseen ja ajoittamiseen. Delfoi-menetelmälle on ominaista 

!  vastaaminen nimettömänä 
!  useita vastauskierroksia 
!  vastausten analysointi ja tulosten lähettäminen vastaajille kierrosten välillä 

Alan asiantuntijoita varsinkin Pohjoismaista, mutta myös muualta Euroopasta pyydettiin 
vastaamaan kysymyksiin, joilla selvitettiin järjestelmien tulevaisuuden kehitystä 5 ja 15 
vuoden aikavälillä. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien käsityksiä mm. eri järjestelmien vai-
kutuksista liikenneturvallisuuteen, järjestelmien käyttöönoton esteitä ja mahdollisuuksia 
edistää järjestelmien käyttöönottoa. Kysely toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisen 
vaiheen tulokset lähetettiin vastaajille arvioitaviksi. He saattoivat verrata omia näke-
myksiään koko ryhmän näkemyksiin ja saivat mahdollisuuden vastata kysymyksiin uu-
delleen. 

Toteutettujen selvitysten perusteella tehtiin yhteenveto eri maissa käytetyistä älykkäistä 
nopeudensäätelyjärjestelmistä, niiden yleistymisestä ja järjestelmien tähän mennessä 
havaituista ja arvioiduista vaikutuksista. 
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3  ÄLYKKÄÄT NOPEUDENSÄÄTELYJÄRJESTELMÄT 

3.1  Järjestelmien toimintaperiaatteet 

Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät koostuvat periaatteessa kolmesta perusosiosta, 
joita yhdistelemällä voidaan toteuttaa sovelluksia erilaisiin tarpeisiin. Autotekninen osio 
koostuu ajoneuvon nopeutta polttoaine- ja sytytysjärjestelmän tai jarrujen välityksellä 
säätelevistä teknisistä ratkaisuista. Paikannusosio huolehtii tieosuuden nopeusrajoitus-
tiedon selvittämisestä. Informaatio- ja palauteosio välittää nopeusrajoitustiedon ja mah-
dolliset ylinopeudet kuljettajan tietoon.  

Jo nyt useiden automerkkien kalleimmissa malleissa on käytössä järjestelmän tekninen 
osio. Tällöin puhutaan manuaalisesta nopeudensäätelystä, jossa kuljettaja itse asettaa 
ylimmän sallitun nopeusrajoituksen. Erikseen päälle kytkettävissä oleva autotekninen 
osio estää kuljettajaa ajamasta ylinopeutta paitsi hätätilanteissa, jolloin järjestelmän voi 
ohittaa polkaisemalla kaasupoljin nopeasti pohjaan. Myös raskaan liikenteen nopeuden-
rajoittimet ja jo varsin yleisesti käytössä olevat vakionopeuden säätimet perustuvat sa-
moihin autoteknisiin ratkaisuihin. 

Nopeudensäätelyjärjestelmästä tulee ”älykäs”, kun siihen lisätään nopeusrajoitustiedon 
selvittävä paikannusosio ja nopeusrajoitustiedon välittäminen edellä kuvatulle järjestel-
mälle muuttuu automaattiseksi. Myös ajoneuvon nopeus voidaan niin haluttaessa mitata 
paikannuslaitteen avulla. Paikannusosio koostuu GPS-paikannuslaitteesta, digitaalisesta 
nopeusrajoituskartasta sekä ohjelmistoista, jotka auton sijainnin perusteella selvittävät 
voimassa olevan nopeusrajoituksen sekä vertaavat auton nopeutta siihen. Ylinopeusti-
lanteissa informaatio- ja palauteosio tiedottaa kuljettajaa ylinopeudesta. Kuljettaja voi 
saada tiedon ääni- tai valomerkkinä tai kuljettajan penkki voi väristä. Myös kaasupoljin 
voi muuttua jäykemmäksi tai värähdellä. 

Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät voidaan ryhmitellä usealla eri tavalla. Tässä tut-
kimuksessa käytetään jakoa neljään pääryhmään järjestelmän vaikutustavan mukaan: 

!  Informoiva järjestelmä 
!  Varoittava järjestelmä 
!  Rekisteröivä järjestelmä 
!  Pakottava järjestelmä 

Informoiva järjestelmä kertoo kuljettajalle voimassa olevan nopeusrajoituksen esim. 
pienellä autoon sijoitettavalla näytöllä. Varoittava järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, jos 
ajonopeus ylittää voimassa olevan nopeusrajoituksen. Varoitukseen käytetään esim. 
ääni- ja valomerkkejä. Tässä selvityksessä varoittaviin järjestelmiin luettiin kuuluvaksi 
myös ns. jäykistyvä kaasupoljin, mikäli ylinopeudella ajamista voidaan polkimen jäy-
kistymisestä huolimatta jatkaa painamalla poljinta voimakkaammin. Rekisteröivä järjes-
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telmä tallentaa muistiinsa auton sijainnin ja ajonopeuden, tietoja verrataan jälkikäteen 
nopeusrajoituksiin ja annetaan kuljettajalle palautetta hänen ajotavastaan. Pakottava 
järjestelmä kykenee estämään ylinopeudella ajamisen kokonaan. Eri järjestelmiä on 
mahdollista yhdistellä ja niihin voidaan tehdä ns. päälle/pois kytkentä, jolloin kuljettaja 
voi halutessaan kytkeä järjestelmän pois käytöstä. 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat eri maissa kehitettyjen älykkäiden 
nopeudensäätelyjärjestelmien toimintaperiaatteet ja tekninen toimivuus, kenttäkokeissa 
tehdyt havainnot vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön sekä järjestelmiä 
käyttäneiden kuljettajien mielipiteet järjestelmien hyväksyttävyydestä. Lisäksi tarkastel-
laan eri maissa kehitettyjä strategioita järjestelmien käyttöön saamiseksi. 

Älykkäitä nopeudensäätelyjärjestelmiä koskevia kansainvälisiä standardeja ei toistaisek-
si ole olemassa. Maissa, joissa järjestelmiä on kokeiltu, on keskitytty niiden teknisen 
toimivuuden, liikenneturvallisuusvaikutusten ja hyväksyttävyyden tarkasteluun.  

3.2  Tekniset eroavuudet 

Informoiva-, varoittava- ja pakottava järjestelmä ovat perustekniikaltaan samanlaisia. 
Toimiakseen ne vaativat autoon asennetun GPS-paikannusjärjestelmän, digitaalisen 
nopeusrajoituskartan sekä ohjelman, joka GPS:ltä saamiensa auton sijaintikoordinaat-
tien perusteella lukee digitaalisesta nopeusrajoituskartasta voimassa olevan nopeusrajoi-
tuksen. Järjestelmät eroavat siinä, miten näin saatua ajantasaista nopeusrajoitustietoa 
hyödynnetään. Informoiva järjestelmä näyttää kuljettajalle voimassa olevan nopeusra-
joituksen. Varoittavan järjestelmän on nopeusrajoitustiedon lisäksi selvitettävä myös 
auton nopeus tarkasteluhetkellä. Tämä tapahtuu joko auton oman nopeusmittarin kautta 
tai GPS-paikannuslaitteen mittaamana. Varoittava järjestelmä vertaa auton nopeutta 
voimassa olevaan nopeusrajoitukseen ja kertoo kuljettajalle esim. ääni- tai valomerkein 
nopeusrajoituksen ylityksistä. Pakottava järjestelmä eroaa varoittavasta järjestelmästä 
siten, että se estää ylinopeudella ajamisen vaikuttamalla ajoneuvon polttoaine- ja syty-
tysjärjestelmiin sekä jarruihin, jos niin halutaan. 

Rekisteröivä järjestelmä poikkeaa em. järjestelmistä siinä, että sen vaikutukset perustu-
vat ajotapahtuman jälkeen annettuun palautteeseen. Koska järjestelmä ei anna kuljetta-
jalle ajantasaista nopeusrajoitustietoa eikä ajon aikana millään tavoin vaikuta kuljettajan 
ajonopeuden valintaan, vältytään muiden järjestelmien käyttöön liittyviltä vastuukysy-
myksiltä. Esim. onnettomuustilanteissa, vastuu on yksiselitteisesti kuljettajalla.  

Rekisteröivässä järjestelmässä ei käytetä autoon asennettua nopeusrajoitustiedot sisältä-
vää ajantasaista digitaalista karttaa, koska käytettyjen ajonopeuksien vertailu nopeusra-
joituksiin tehdään myöhemmin ja palaute ajokäyttäytymisestä annetaan kuljettajalle 
vasta ajon jälkeen esim. kerran viikossa. Autoon on kuitenkin asennettava GPS-
paikannin, jossa on riittävästi muistia ajonopeuksien ja paikkatiedon tallentamiseen. 
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Mahdollisuus purkaa dataa GSM:n välityksellä vähentää autoon asennettavan laitteen 
muistin tarvetta.  

Muista järjestelmistä poiketen rekisteröivä järjestelmä tarvitsee erillisen palvelun tuotta-
jan ellei käyttäjä itse omaa riittävää osaamista ja tarvittavia laitteistoja sekä ohjelmia 
kerätyn nopeusdatan käsittelyyn. Palvelun tuottaja käsittelee kerättyä nopeusdataa ja 
tuottaa järjestelmän käyttäjän haluamalla tavalla esitettyä tietoa nopeuskäyttäytymisestä. 
Rekisteröivän järjestelmän turvallisuusvaikutus on siten välillinen ja perustuu järjestel-
män käyttäjän haluun ja mahdollisuuksiin vaatia nopeusrajoitusten noudattamista. Jär-
jestelmän käyttö tulisikin kysymykseen esim. kuljetuspalveluiden tuottajien ja kuljetus-
palveluita tilaavien yritysten ja yhteisöjen kuten kuntien kohdalla laatujärjestelmän osa-
na. 
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4  ÄLYKKÄIDEN NOPEUDENSÄÄTELYJÄRJESTEL-
MIEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN NYKYTILA 

4.1  Ruotsi 

4.1.1  Kehitystyö 1990-luvulla  

Lundin teknillisessä korkeakoulussa on tehty 1990-luvulla useita älykkäiden nopeuden-
säätelyjärjestelmien tutkimuksia. Vuonna 1993 toteutettiin ensimmäinen koe ns. aktiivi-
sella kaasupolkimella (kaasupoljin muuttui jäykemmäksi nopeuden ylittäessä sallitun 
ajonopeuden), kokeeseen osallistui 75 koekuljettajaa. (Persson, 1993). Tulosten mukaan 
koekuljettajien mielipiteet järjestelmää kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi kokeen 
aikana. Vuonna 1995 toteutettiin ajokortin omaavien ruotsalaisten keskuudessa mielipi-
detiedustelu, jonka mukaan pääosa vastaajista suhtautui myönteisesti huonoissa ajo-
olosuhteissa (liukas tie, huono näkyvyys) maksiminopeutta alentavaan laitteeseen. 
Kolmasosa vastaajista oli valmis hyväksymään ylinopeudet estävän laitteen. (Draskóc-
zy, 1995). 

Vuonna 1996 selvitettiin dynaamisen ajonopeuden säätelyn (alempi maksiminopeus 
huonoissa ajo-olosuhteissa) tarvetta pyytämällä 20 eri maista kotoisin olevaa liikenne-
turvallisuustutkijaa pisteyttämään erilaisten tilanteiden vaarallisuutta. Tulosten perus-
teella dynaamista ajonopeuden säätelyä tarvittaisiin eniten tien pinnan liukkauden, nä-
kyvyyden ja säätilan muutosten yhteydessä (Várhelyi, 1996). 

Vuonna 1997 Eslövin kaupungissa varustettiin 25 henkilöautoa aktiivisella kaasupolki-
mella kahden kuukauden ajaksi. Järjestelmä sääteli ajonopeutta kaikilla kaupungin si-
sääntuloteillä 50 km/h nopeusrajoitusalueilla. Nopeusrajoitustieto välitettiin ajoneuvoi-
hin tienvarsille asetettujen lähettimien välityksellä. Tulosten mukaan ajonopeudet laski-
vat, nopeuksien vaihtelu pieneni, risteyksissä liikennekäyttäytyminen parani, päästöt 
pienenivät ja matka-ajat kasvoivat hiukan. Järjestelmän hyväksyttävyys kuljettajien 
keskuudessa parani kokeilun myötä (Almqvist, Nygård, 1997).  

MASTER-projektin yhteydessä Ruotsissa, Alankomaissa ja Espanjassa kokeiltiin no-
peudenrajoitinta instrumentoidussa autossa. 20 testikuljettajaa kustakin maasta ajoi inst-
rumentoitua ajoneuvoa eri nopeusrajoitusalueilla. Tulosten mukaan nopeudet alenivat ja 
nopeuksien vaihtelu pieneni. Kuljettajat lähestyivät liikenneympyröitä, risteyksiä ja 
mutkia tasaisemmin. 30 km/h ja 50 km/h nopeusrajoitusalueilla etäisyys edellä ajavaan 
kasvoi, 70 km/h ja 90 km/h nopeusrajoitusalueilla etäisyydet edellä ajavaan pienenivät. 
Puolet kuljettajista olisi hyväksynyt laitteen omaan autoonsa (Várhelyi, Comte, Mäki-
nen, 1998). 
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4.1.2  ISA-projekti  

Luvuissa 4.1.2–4.1.4 on referoitu raporttia: 
Biding, T., Lind G., Intelligent Speed Adaptation (ISA), Results of large-scale trials in 
Borlänge, Lidköping, Lund and Umeå during the period 1999–2000, Vägverket, Publi-
cation 2002:89 E 

Ruotsin tielaitos toteutti vuosina 1999–2002 ISA-projektin (Intelligent Speed Adaptati-
on tai Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) yhteistyössä Umeån, Lidköpingin, 
Borlängen ja Lundin kaupunkien kanssa. Projekti oli maailman suurin älykkäitä nopeu-
densäätelyjärjestelmiä koskeva tutkimus ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 75 
miljoonaa kruunua. Ruotsin tielaitos vastasi projektin johtamisesta, teknisestä tuesta 
sekä tulosten käsittelyn koordinoinnista. 

ISA-projektin tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa 

!  kuljettajien asenteista ja käyttäytymisestä, 
!  vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön, 
!  laitteiden asentamisesta autoihin sekä 
!  perusedellytyksistä järjestelmän laajamittaiseen soveltamiseen. 

Ruotsalaiset jakoivat kenttäkokeissa käytetyt ISA-järjestelmät kolmeen luokkaan: 

!  Varoittava järjestelmä 
!  Informoiva järjestelmä 
!  Aktiivisesti avustava järjestelmä (aktiivinen kaasupoljin) 

Varoittava järjestelmä informoi kuljettajaa ylinopeudesta ääni- ja valomerkein. Infor-
moivassa järjestelmässä käytettiin näiden lisäksi auton kojelautaan kiinnitettyä nopeus-
rajoitusnäyttöä. Aktiivisesti avustavassa järjestelmässä kaasupoljin jäykistyi, kun ajono-
peus ylitti sallitun nopeusrajoituksen. Ylinopeudella ajaminen oli kuitenkin edelleen 
mahdollista. Järjestelmien käyttöön päädyttiin, koska kuljettajille haluttiin jättää mah-
dollisuus halutessaan ylittää voimassa oleva nopeusrajoitus esim. liikennetilanteen niin 
vaatiessa. Yleensäkin tutkimuksen aikana haluttiin tuoda esille järjestelmän kuljettajaa 
avustava luonne ja käytön vapaaehtoisuus. 

Tässä nykytilaselvityksessä käytetyssä neliluokkaisessa luokittelussa kaikki Ruotsissa 
käytetyt järjestelmät kuuluvat varoittaviin järjestelmiin.  

Kenttäkokeissa järjestelmät ohjelmoitiin toimimaan kaupunkien 30 km/h, 50 km/h ja 
70 km/h nopeusrajoitusalueilla. Kokeiluihin osallistui yksityiskuljettajia sekä ammatti-
kuljettajia kuljetusyrityksistä ja julkisen liikenteen puolelta. Yhteensä noin 5 000 ajo-
neuvoa varustettiin älykkäällä nopeudensäätelyjärjestelmällä.  

Umeåssa kuljettajia varoitettiin ylinopeudesta ääni- ja valomerkein. Järjestelmän kokei-
luun osallistui noin 4000 ajoneuvoa. Kokeilussa nopeusrajoitukset välitettiin ajoneuvoi-
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hin digitaalisten karttojen sijasta tienvarsille asetettujen lähettimien välityksellä. Lähet-
timet toimivat luotettavasti ja käyttäjät antoivat vain vähän negatiivista palautetta. Kos-
ka kenttäkokeeseen osallistui n. 10 % Umeån autokannasta, oli mahdollista tehdä arvioi-
ta järjestelmän vaikutuksista makrotasolla ts. selvittää miten suurehko määrä ISA-
järjestelmällä varustettuja autoja vaikuttaa koko alueen ajokäyttäytymiseen. 

Lidköpingissä 150 ajoneuvossa oli nopeusrajoituksen kertova näyttö sekä ääni- ja valo-
merkein ylinopeudesta varoittava järjestelmä. 130 ajoneuvoa oli varustettu ns. aktiivi-
sella kaasupolkimella (kaasupoljin muuttui jäykemmäksi nopeuden ylittäessä sallitun 
ajonopeuden, ylinopeudella ajaminen oli kuitenkin mahdollista). Noin 20 ajoneuvon (40 
kuljettajaa) järjestelmä vaihdettiin kokeen aikana ääni- ja valomerkkejä käyttävästä ak-
tiivista kaasupoljinta käyttäväksi ja päinvastoin vertailevan tutkimusaineiston aikaan 
saamiseksi. Ajoneuvon nopeus mitattiin sekä GPS:llä että sen omalla nopeusmittarilla. 
Järjestelmät toimivat hyvin ja huoltoa tarvittiin ennakoitua vähemmän.  

Borlängessä noin 400 ajoneuvoa varustettiin nopeusrajoitusnäytöllä sekä ääni- ja valo-
merkein ylinopeudesta varoittavalla nopeudensäätelyjärjestelmällä. Ajoneuvon nopeus 
mitattiin GPS:llä.  

Lundissa 290 ajoneuvoon asennettiin aktiivista kaasupoljinta käyttävä nopeudensäätely-
järjestelmä. Lisäksi autoihin asennettiin nopeusrajoitusnäyttö. Järjestelmä oli toiminnas-
sa Lundin kaupungin taajama-alueilla 30 km/h, 50 km/h ja 70 km/h nopeusrajoitus-
alueilla. Aktiivista kaasupoljinta oli kuitenkin mahdollista käyttää kuljettajan niin halu-
tessa käsisäätöisesti myös muualla. Ajoneuvon nopeus mitattiin sekä GPS:llä että sen 
omalla nopeusmittarilla. Laite toimi haluttaessa myös vakionopeuden säätimenä. 

Borlängessä ja Lundissa ajonopeudet myös rekisteröitiin tutkimuskäyttöä varten. Bor-
längessä kuljettajat olivat tietoisia nopeuksien rekisteröinnistä, kuljetusyritysten kuljet-
tajat tiesivät myös, että kerättyä dataa oli mahdollista käyttää kuljetusten seurannassa. 

4.1.3  ISA-projektin tulokset 

Saadut tulokset vahvistivat Ruotsista ja muista maista jo aiemmin saatuja kokemuksia. 
Keskeisimmät tulokset olivat: (Biding, Lind, 2002): 

!  Liikenneturvallisuus parani 
!  Matka-ajat eivät pidentyneet 
!  ISA:n hyväksyttävyys oli korkea 
!  Autot, joissa oli ISA vaikuttivat myös muihin tienkäyttäjiin 
!  Eri järjestelmien välillä vain pieniä eroja nopeusvaikutuksissa 
!  ISA vaatii vielä kehitystyötä 

Umeåssa n. 10 % koko autokannasta oli varustettu ISA-järjestelmällä, minkä seurauk-
sena kaikkien autojen keskinopeudet laskivat jonkin verran. Kenttäkokeessa vapaiden 
ajoneuvojen keskinopeudet laskivat 30 km/h tiejaksoilla 0,3–0,9 km/h ja 50 km/h tiejak-
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soilla 0,6–0,9 km/h. 70 km/h nopeusrajoitusalueilla keskinopeudet säilyivät ennallaan. 
Selkeitä liikenneturvallisuusvaikutuksia arvioitiin olevan mahdollista saavuttaa, vaikkei 
ISA-järjestelmää olisikaan kaikissa autoissa. 

Lundissa ja Borlängessä ISA-autojen keskinopeudet laskivat 2–3 km/h useimmilla tie-
tyypeillä. Autot, joissa oli ISA ajoivat tasaisemmin ja nopeuksien hajonta oli pienempi. 
Myös risteyksien lähestymisnopeudet hetkellä, jolloin jarrutus aloitettiin alenivat.  

Lundissa ylinopeudella ajettu ajosuorite laski 30–70 km/h nopeusrajoitusalueilla 14–
18 % ensimmäisen seurantajakson kuluessa. Toisella seurantajaksolla ylinopeudella 
ajaminen hieman lisääntyi ensimmäiseen seurantajaksoon verrattuna, mutta ylinopeutta 
ajettu suorite oli edelleen 7–13 % pienempi kuin lähtötilanteessa. Myös Borlängessä 
tulokset olivat saman suuntaisia. Ylinopeudella ajaminen väheni 10–16 % ensimmäisel-
lä tutkimusjaksolla ja 3–12 % toisella tutkimusjaksolla. 

Keskimääräisissä matka-ajoissa ei havaittu muutoksia keskinopeuksien laskusta huoli-
matta. Matka-aikojen arvioitiin pysyneen ennallaan, koska liikennetilanteiden aiheutta-
mat pysähtymiset ja jarrutukset vähenivät.  

Lundissa VETO-ohjelmalla tehtyjen polttoaineenkulutus- ja päästölaskelmien mukaan 
polttoaineenkulutus laski n. 2 % ISA-järjestelmien vaikutuksesta. Typen oksidien ja 
hiilivetyjen määrä väheni n. 8 %. 

Umeåssa selvitettiin konfliktitutkimuksella ISA-järjestelmien vaikutusta siihen, kuinka 
autoilijat huomioivat jalankulkijoita ja pyöräilijöitä liikenteessä. Tulosten mukaan va-
kavien konfliktien määrä laski selvästi. Lundissa järjestelmän ei havaittu vaikuttaneen 
autoilijoiden käyttäytymiseen kevyen liikenteen suhteen. Sen sijaan bussien kuljettajien 
käyttäytymisessä havaittiin lievää heikkenemistä. Tämän arveltiin johtuvan kireistä ai-
katauluista, joissa pysyäkseen kuljettajat joutuivat ylinopeudella ajamisen sijasta laimin-
lyömään kevyen liikenteen huomioimista. 

Umeåssa selvitettiin ISA-järjestelmän vaikutusta onnettomuuksien määrään onnetto-
muustilastojen perusteella. Tulosten mukaan liikenneonnettomuuksissa loukkaantunei-
den ja kuolleiden määrä kaupungissa pysyi muuttumattomana samanaikaisesti, kun ko-
ko maan tilastoissa oli 7 % kasvu. 

Kaiken kaikkiaan ISA-järjestelmien arvioitiin parantaneen liikenneturvallisuutta merkit-
tävästi. Mikäli ISA olisi kaikissa autoissa, liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden 
määrän arvioitiin vähenevän 20 %, parhaassa tapauksessa taajamissa voitaisiin päästä 
25 % vähenemään.  

Mielipidetiedustelujen mukaan suurin osa kuljettajista oli sitä mieltä, että 30 km/h ja 
50 km/h nopeusrajoituksia tulee noudattaa. ISA:n hyväksyntä taajama-alueilla oli kor-
kea. Kaksi kolmesta kuljettajasta olisi pitänyt laitteen kokeilun jälkeenkin, jos se olisi 
ilmainen. Yksi kolmesta olisi ollut valmis maksamaan laitteesta pienen maksun. Lun-
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dissa yksi kymmenestä kuljettajasta käytti laitetta vapaaehtoisesti myös koealueen ulko-
puolella asettamalla itse nopeusrajoituksen laitteeseen.  

Käytettyjen varoittavien järjestelmien välillä havaittiin vain pieniä vaikutuseroja ajono-
peuksissa. Aktiivista kaasupoljinta käyttävässä järjestelmässä ajonopeuksien hajonta oli 
pienempi kuin muissa varoittavissa järjestelmissä. Tutkimuksen mukaan järjestelmän 
valinnassa nopeusvaikutuksia määräävämmiksi ominaisuuksiksi nousevatkin järjestel-
män kustannukset, luotettavuus ja käyttäjien mielipiteet.  

Järjestelmien edelleen kehittämiseksi käyttäjät toivoivat mahdollisuutta säätää ylino-
peudesta varoittavan äänimerkin voimakkuutta, hieman alle 20 % ilmoitti halunneensa 
usein tai melko usein kytkeä äänimerkin pois päältä. Nopeusmittareiden tarkkuutta ver-
rattuna ISA-järjestelmän tarkkuuteen tulisi myös parantaa, jotta erot eri järjestelmien 
nopeustiedoissa eivät aiheuttaisi sekaannusta.  

4.1.4  Strategia kuljettajaa avustavan ISA-järjestelmän toteuttamiseksi 

Vuosina 2002–2004  

!  hallituksen ja teollisuuden edustajien kesken neuvotellaan uusiin autoihin asennet-
tavien ISA-järjestelmien säännöksistä  

!  hallitus esittää sopivia tukia ISA:n vapaaehtoisen käytön edistämiseksi 

!  Vägverket asentaa ISA-järjestelmät kaikkiin ajoneuvoihinsa ja vaatii järjestelmiä 
myös tilaamiltansa kuljetuspalveluilta 

!  valtio tukee taloudellisesti jälkiasennettavia ISA-järjestelmiä markkinoille kehittä-
viä yrityksiä 

!  aikaistetaan digitaalisen nopeusrajoituskartan valmistumista 

!  kehitetään dynaamista nopeusrajoitusjärjestelmää 

!  lisätään viranomaisten ja autoteollisuuden yhteistyötä Euroopassa 

Vuosina 2005–2009 

!  vuonna 2005 hallitus esittelee uudet säännökset ISA-järjestelmistä uusien autojen 
vakiovarusteena 

!  jälkiasennettujen järjestelmien toimivuus on parantunut hallituksen tukitoimien 
ansiosta 

!  alkuvaiheessa ISA-järjestelmiä on asennettu noin 5 %:iin ajoneuvokannasta (mm. 
kuljetusyritysten autoihin Vägverketin ja muiden viranomaistahojen vaatimuksista) 

!  jakson loppupuolella noin 35 %:ssa ajoneuvokannasta on ISA-järjestelmä (yksityis-
käyttö on lisääntynyt merkittävästi) 
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!  standardisointityö yhdessä autoteollisuuden kanssa etenee koko Euroopan alueella 
toimivan ISA-järjestelmän kehittämiseksi 

Vuosina 2010–2014 

!  hallituksen ja autoteollisuuden neuvotteluiden seurauksena ISA-järjestelmät määrä-
tään pakollisiksi uusiin autoihin vuonna 2010 

!  ISA-järjestelmiä on asennettu 60 %:iin ajoneuvokannasta 

!  Järjestelmien lisääntynyt kysyntä ja suuremmat valmistuserät laskevat ISA-
järjestelmien hintaa ja valtion tuki voidaan lopettaa 

!  ISA on itsestään selvyys ja vapaaehtoisen käytön yleistymisen myötä edellytykset 
sen määräämiseksi pakolliseksi ovat olemassa 

Vuosina 2015–2019 

!  yli 80 %:ssa ajoneuvokannasta on ISA-järjestelmä ja sen käyttö määrätään pakolli-
seksi kaikissa ajoneuvoissa vuodesta 2015 alkaen, myös useissa muissa Euroopan 
maissa tehdään samanaikaisesti vastaava päätös 

!  Ruotsissa ja useimmissa muissa Euroopan maissa säännöllisesti päivitettyjen tie- ja 
katuverkkotietojärjestelmien ansiosta ISA-järjestelmiin on yhdistettynä useita tele-
maattisia palveluita kuten ajantasaista liikennetietoa, reitinopastusta, hätäkutsupal-
veluita jne.. 

Vuosina 2020–2024 

!  langaton tietoliikenneverkko kattaa periaatteessa 100 % Euroopan tieverkosta 

!  Ruotsissa ja useissa muissa Euroopan maissa tiehallinnot ovat perustaneet liikenne-
informaatiokeskuksia, jotka huolehtivat ajoneuvoissa hyödynnettävän liikennein-
formaation ajantasaisuudesta 

Vuosina 2025–2030 

!  kaikkien ajoneuvojen tulee lainsäädännön mukaan olla liikenneinformaatiokeskus-
ten ohjauksessa 

!  jakson lopussa tieviranomaiset poistavat tienvarsilta liikennemerkit, koska kaikki 
tarvittava informaatio matkustamista tai kuljetuksia varten saadaan ajoneuvoon te-
lemaattisesti 

4.1.5  Jatkotutkimuksia 

Älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien tutkimus jatkuu Ruotsissa. VITSA (Vidareut-
veckling av ITS Applikationer) -projekti on ns. ”sateenvarjoprojekti”, joka alkoi vuoden 
2003 alussa ja siihen kuuluvat seuraavat ISA-järjestelmiä tutkivat projektit: 
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!  RiksISA:ssa testataan kenttäkokein kansallisen tietietojärjestelmän (Nationell väg-
databas) toimivuutta ISA-järjestelmien osana.  

!  Kval-ISA:ssa kehitetään ja testataan kuljetusten laadunvarmistukseen soveltuvaa 
järjestelmää. 

!  HMI-ISA:ssa testataan eri käyttäjäryhmille ja erilaisiin ajoneuvoihin soveltuvia 
varoittavia ISA-järjestelmiä. 

!  Intelligenta trafikregler (ITR) -projektissa testiajoneuvojen digitaalinen kartta sisäl-
tää tietoja yksisuuntaisista teistä, pysähtymiskielloista ja pysäköintikielloista. 

!  Dynamisk ISA:ssa kuljettaja saa järjestelmän välityksellä tietoja liukkaudesta, tie-
töistä ja mahdollisista onnettomuuksista. 

!  Ekonomisk ersättning -projektissa testataan kuinka kuljettajien halua noudattaa 
nopeusrajoituksia on mahdollista parantaa taloudellisin kannustein. 

Edellä mainittujen lisäksi Lundissa selvitetään aktiivisen kaasupolkimen pitkän ajan 
vaikutuksia. Kokeeseen osallistuu 30 koekuljettajaa. 

4.2  Englanti 

Seuraavassa referoidaan raporttia: 
External Vehicle Speed Control. Executive Summary of Project Results. Oliver Carsten, 
The University of Leeds; Mark Fowkes, Motor Industry Research Association. 2000. 

4.2.1  The External Vehicle Speed Control -projekti 

Projekti toteutettiin vuosina 1997–2001 ja sen toteutuksesta vastasivat Leedsin yliopisto 
ja Motor Industry Research Association (MIRA). Projektin rahoitti DETR (Department 
of Environment, Transport and the Regions)1. Tutkimuksin selvitettiin erilaisten älyk-
käiden nopeudensäätelyjärjestelmien hyväksyttävyyttä, erilaisia teknologioita toteuttaa 
järjestelmiä sekä järjestelmien mahdollisia vaikutuksia ja käyttäjien kokemuksia sekä 
strategioita järjestelmän käyttöön saamiseksi. Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät 
jaettiin kolmeen tyyppiin: 

Advisory – Informoiva järjestelmä, joka näyttää vallitsevan nopeusrajoituksen ja huo-
mauttaa rajoituksen vaihtumisesta.  

Voluntary – Vapaaehtoinen pakottava järjestelmä, jonka kuljettaja voi halutessaan kyt-
keä pois toiminnasta.  

Mandatory – Pakottava järjestelmä, joka estää ylinopeuksien käytön. Ylinopeus estetään 
vaikuttamalla polttoaineen syöttöön ja sytytysjärjestelmään sekä auton jarruihin.  

                                                 
1  Nykyisin DfT (Department for Transport) 
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Käyttäytymismuutoksia selvitettiin sekä ajosimulaattorilla että kenttäkokeina. Kuljetta-
jien ennakkoasenteita ja kokemuksia järjestelmistä kartoitettiin kysely- ja haastattelu-
tutkimuksin. Lisäksi tehtiin verkkotason vaikutustarkasteluja liikennemalleilla. Ajosi-
mulaattorikokeiden etuna oli, että jokainen koekuljettaja kävi läpi täsmälleen samanlai-
set ajotehtävät täsmälleen samanlaisissa ajo-olosuhteissa. Kenttäkokeilla puolestaan 
pystyttiin testaamaan teknologian toimivuutta käytännössä.  

Projektin alkuvaiheissa nopeudensäätelyjärjestelmien arvioitiin perustuvan yhteistoi-
mintaan tieinfrastruktuurin kanssa siten, että tienvarsilla olisi laitteita, joiden kanssa 
ajoneuvo kommunikoisi. Työn edetessä kenttäkokeissa päädyttiin kuitenkin käyttämään 
GPS-paikannukseen ja digitaalisiin karttoihin perustuvaa järjestelmää. Järjestelmä käytti 
differentiaalista GPS-paikannusta (dGPS), joka 

teki paikkatietoon differentiaalikorjauksen kerran sekunnissa. Differentiaalinen GPS-
paikannus tarkoittaa sitä, että käytetään kiinteästi johonkin tunnettuun paikkaan sijoitet-
tua GPS vastaanotinta vertailuasemana. Kiinteä vastaanotin laskee tunnetun sijaintinsa 
ja satelliittitietojen perusteella jokaisen näkyvissä olevan satelliitin etäisyysmittauksen 
virheen. Virhetietoa käytetään hyväksi liikkuvien vastaanottimien mittaustarkkuuden 
parantamiseksi (Juhala 1999). Paikannuksen tarkkuus on n. ±1 m. 

4.2.2  Nopeudensäätelyjärjestelmien hyväksyttävyys 

Nopeudensäätelyjärjestelmien hyväksyttävyyttä selvitettiin kotitalouksille lähetetyillä 
kyselyillä, kutsumalla erilaisia kohderyhmiä keskustelutilaisuuksiin sekä haastattelemal-
la kenttäkokeisiin osallistuneita kuljettajia.  

Stated Preference -menetelmällä toteutettuun kotitalouskyselyyn osallistui 159 henkilöä. 
Stated Preference -menetelmässä vastausvaihtoehdot ovat kyselylomakkeessa valmiina. 
Tulosten mukaan ylinopeuksia pidettiin pääsyynä onnettomuuksiin. Ylinopeuksien es-
tämiseksi hyväksyttävimpänä menetelmänä pidettiin liikennevalvonnan lisäämistä, toi-
seksi hyväksyttävimpänä pidettiin nopeudenrajoittimia.  

Kohderyhmäkeskusteluihin kutsuttiin pieni määrä ihmisiä eri kohderyhmistä. Aluksi 
esiteltiin älykkäitä nopeudensäätelyjärjestelmiä, minkä jälkeen aloitettiin keskustelu 
järjestelmien hyödyistä, kustannuksista ja hyväksyttävyydestä. Älykästä nopeudensääte-
lyä vastustettiin keskusteluissa yleisesti. Huolimatta siitä, että uskottiin ylinopeuksien 
myötävaikuttavan onnettomuuksien syntyyn, tarve valita ajonopeus vapaasti joissakin 
liikennetilanteissa koettiin liikenneturvallisuuden kannalta tärkeämmäksi. Keskusteluis-
sa pelättiin, että järjestelmä, joka vähentää kuljettajan mahdollisuuksia kontrolloida ajo-
neuvoaan saattaa heikentää liikennetilanteiden ”lukutaitoa”. Tiedotuskampanjat ja kou-
luissa tapahtuva liikenneturvallisuuskasvatus koettiin parempina vaihtoehtoina vääristä 
asenteista johtuvien ylinopeusongelmien ratkaisemiseen. Liikennevalvontaan toivottiin 
lisää rahoitusta ja tiukempia rangaistuksia. Automaattista valvontaa kannatettiin, mutta 
sen tehon arvioitiin aikaa myöten laskevan. Mikäli älykkäitä nopeudensäätelyjärjestel-
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miä otettaisiin käyttöön, pakottava järjestelmää pidettiin suositeltavimpana. Järjestel-
män käyttöönoton edistämiseksi tulisi toteuttaa positiivista markkinointia ja esimerkiksi 
alennuksia vakuutusmaksuihin. 

Kenttäkokeisiin ja ajosimulaattorikokeisiin osallistuneiden kuljettajien mielipiteitä 
älykkäistä nopeudensäätelyjärjestelmistä kartoitettiin ennen ensimmäistä testiajoa ja 
jokaisen testiajon jälkeen. Mielenkiinnon kohteena olivat kuljettajien mielipiteet järjes-
telmien hyödyistä liikenneturvallisuudelle yleisesti (”hyödyllisyysmittari”) sekä järjes-
telmien kyky vastata kuljettajien omiin tarpeisiin liikenteessä (”tyytyväisyysmittari”).  

Simulaattorikokeiden yhteydessä toteutetuissa mielipidemittauksissa pakottava järjes-
telmä arvioitiin ”hyödyllisyysmittarilla” tarkasteltuna liikenneturvallisuuden kannalta 
hyödyllisemmäksi kuin vapaaehtoinen järjestelmä. Tyytyväisyysmittauksissa kuljettajat 
arvioivat ennen ensimmäistä ajoa pakottavan järjestelmän vastaavan heidän omia tarpei-
taan paremmin kuin vapaaehtoisen järjestelmän. Käytön aikana vapaaehtoista järjestel-
mää käyttäneiden kuljettajien tyytyväisyys kasvoi. Myös pakottavaa järjestelmää käyt-
täneiden kuljettajien tyytyväisyys kasvoi aluksi, mutta palasi lopuksi lähtötasolleen.  

Kenttäkokeessa koekuljettajat pitivät lähtötilanteessa vapaaehtoista järjestelmää ”hyö-
dyllisyysmittarilla” mitattuna liikenneturvallisuuden kannalta hyödyllisempänä kuin 
pakottavaa järjestelmää. Ensimmäisen testiajon jälkeen molempien järjestelmien hyö-
dyllisyys-arvo kasvoi, testien päätyttyä asetelma oli sama kuin lähtötilanteessa. ”Tyyty-
väisyysmittarin” mukaan kuljettajat arvioivat lähtötilanteessa vapaaehtoisen järjestel-
män tyydyttävän heidän tarpeitaan paremmin kuin pakottavan järjestelmän, arvio pysyi 
samana myös testijakson jälkeen. Testiajot kuitenkin lisäsivät kuljettajien tyytyväisyyttä 
molempia järjestelmiä kohtaan. 

4.2.3  Vaikutukset ajokäyttäytymiseen simulaattorikokeissa 

Simulaattorikokeissa selvitettiin pakottavan ja vapaaehtoisen nopeudensäätelyjärjestel-
män vaikutuksia kuljettajien ajokäyttäytymiseen. Kokeeseen osallistui 40 kuljettajaa, 
jotka ajoivat simulaattorilla yhteensä 160 ajokertaa. Tulosten mukaan järjestelmillä oli 
vain vähän vaikutusta keskinopeuksiin, mutta maksiminopeuksia ne sen sijaan alensivat. 
Pakottava järjestelmä alensi maksiminopeuksia eniten. Maksiminopeuksien aleneminen 
tuli selkeimmin näkyville esim. taajamia lähestyttäessä, jolloin nopeudet olivat rajoituk-
sen mukaisia heti nopeusrajoituksen vaihtumiskohdasta alkaen. Ilman nopeudensäätely-
järjestelmiä nopeudet laskivat rajoituksen mukaisiksi pienellä viiveellä. Kuljettajien 
ajonopeuksien keskiarvot laskivat 30 mph rajoitusalueella eri ajokierroksilla pakottaval-
la järjestelmällä n. 13–17 % ja vapaaehtoisella järjestelmällä n. 4–11 %. 

Ajosimulaattorikokeissa havaittiin myös muunlaisia vaikutuksia ajokäyttäytymiseen. 
Kuljettajat ottivat enemmän riskejä muiden tielläliikkujien suhteen, ajoneuvovälit pie-
nenivät ja hyväksyttiin pienempiä marginaaleja risteyksiin saapuvia muita ajoneuvoja 
väistettäessä. Myös kuljettajien kokema stressi ja turhautuminen kasvoivat järjestelmien 
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käytön myötä. Jatkossa nähtiin tarpeelliseksi selvittää järjestelmien pitkäaikaisen käytön 
aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. 

4.2.4  Vaikutukset ajokäyttäytymiseen kenttäkokeessa 

Kenttäkokeessa kuljettajia pyydettiin ajamaan ennalta määrättyä reittiä autolla, joka oli 
varustettu kahdella erilaisella älykkäällä nopeudensäätelyjärjestelmällä. Käytetyt järjes-
telmät olivat pakottava järjestelmä ja vapaaehtoinen järjestelmä. Ajoreitti koostui taaja-
ma- ja maaseutujaksoista, se sisälsi eri tieluokkia ja erilaisia nopeusrajoituksia. Ajon 
aikana kerättiin tietoja ajonopeudesta, jarrutuksista sekä järjestelmän teknisestä toimin-
nasta. Kuljettajan käyttäytymistä seurattiin kahdella auton sisään sijoitetulla kameralla, 
seurannan kohteena olivat ajovirheet, muiden tielläliikkujien huomioiminen ja konflikti-
tilanteet. Ajon kuormittavuutta ja järjestelmien hyväksyttävyyttä selvitettiin kyselyin. 
Kokeeseen osallistui 24 koekuljettajaa. He ajoivat kolme eri ajokertaa; kaikki ajoivat 
aluksi kerran ilman nopeudensäätelyjärjestelmää, tämän jälkeen kahdeksan kuljettajaa 
ajoi kaksi ajokertaa pakottavalla järjestelmällä ja toiset kahdeksan kuljettajaa vapaaeh-
toisella järjestelmällä. Jäljelle jääneet kahdeksan kuljettajaa ajoivat myös kaksi viimeis-
tä ajokertaa ilman järjestelmää. Kaiken kaikkiaan ajoja oli siten 72. 

Tulosten mukaan vapaaehtoisen järjestelmän käyttäjät kytkivät järjestelmän usein pois 
päältä tieosuuksilla, joilla siitä olisi ollut liikenneturvallisuuden kannalta eniten hyötyä. 
Tällaisia tieosuuksia olivat esim. maaseututaajamissa kulkevat tieosuudet sekä suurten 
taajamien alueilla kulkevat tieosuudet ts. tiet, joilla yleisesti käytetään ylinopeuksia. 
Osasyynä tähän oli, että kuljettajat kokivat olonsa epämiellyttäväksi ja turvattomaksi 
tieosuuksilla, joilla muu liikenne käytti usein ylinopeuksia ja järjestelmää käyttänyt kul-
jettaja jäi toisten jalkoihin. Mikäli vapaaehtoinen järjestelmä olisi käytössä kaikissa au-
toissa, sen pois päältä kytkemistä tapahtuisi ehkä harvemmin kuin testitilanteessa. Tu-
losten perusteella havaittiin myös kuljettajien vähentäneen järjestelmän käyttöä ajoker-
tojen myötä. 

Pakottava järjestelmä vaikutti kuljettajien ajokäyttäytymiseen vapaaehtoista järjestelmää 
voimakkaammin. Useimmilla tieosuuksilla havaittiin selkeitä maksiminopeuksien pudo-
tuksia, näin tapahtui etenkin maaseudun taajamissa sekä suurten taajamien aluilla.  

Kenttäkokeissa ei havaittu negatiivisia sivuvaikutuksia. Konfliktitilanteiden (sekä itse 
aiheutettujen että muiden aiheuttamien) määrä laski molemmilla järjestelmillä. Haastat-
telujen perusteella pakottavan järjestelmän käyttäjät kiinnittivät enemmän huomiota 
ajoonsa ja heillä oli enemmän aikaa liikennetapahtumiin liittyvään päätöksentekoon. 
Mielipidetiedustelun mukaan kuljettajat pitivät enemmän vapaaehtoisesta järjestelmästä. 

4.2.5  Vaikutustarkastelut liikennemalleilla 

Verkkotason vaikutuksia tarkasteltiin liikennemallien avulla. Tarkastelu tehtiin kolmes-
sa erityyppisessä liikenneympäristössä; taajamissa, taajamien ulkopuolella ja moottori-
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teillä. Vaikutuksia tarkasteltiin ainoastaan pakottavan järjestelmän osalta. Järjestelmän 
yleistymisen vaikutuksia tarkasteltiin olettamalla järjestelmän käyttöasteeksi aluksi 0 % 
autokannasta ja kasvattamalla sitä vaiheittain 10 % välein 100 % saakka. Vaikutuksia 
selvitettiin matka-ajan, nopeusjakauman, polttoaineen kulutuksen, päästöjen ja ohitus-
käyttäytymisen osalta. 

Taajamaympäristössä keskimääräinen matka-aika kasvoi järjestelmän yleistymisen 
myötä. Vaikutus oli suurempi ruuhka-aikojen ulkopuolella kuin ruuhka-aikoina. Taaja-
mien ulkopuolella järjestelmän vaikutus matka-aikaan oli vähäistä. Järjestelmän käytön 
yleistyminen 0 %:sta 60 %:iin lisäsi keskimääräistä matka-aikaa alle yhden prosentin. 
Käyttöasteen kasvattamien yli 60 %:n ei enää lisännyt keskimääräistä matka-aikaa. 
Moottoriteillä järjestelmällä ei ollut havaittavaa vaikutusta kokonaismatka-aikaan.  

Nopeusjakaumiin järjestelmä vaikutti voimakkaimmin taajamissa. Taajamien ulkopuo-
lella ja moottoriteillä vaikutus oli vähäistä. Taajamissa vaikutus oli suurempi ruuhka-
aikojen ulkopuolella kuin ruuhka-aikoina. Huolimatta siitä, että järjestelmä alensi mak-
simiajonopeuksia se ei lisännyt liikenteen ruuhkaisuutta.  

Järjestelmä vähensi polttoaineen kulutusta erityisesti taajamissa. Polttoaineen kokonais-
kulutus pieneni järjestelmän yleistymisen myötä. Järjestelmän käyttöasteen ollessa 
100 % polttoaineen kulutus pieneni 8 % lähtötilanteeseen verrattuna. Sama kulutuksen 
alenema saavutettiin sekä ruuhka-aikoina että ruuhka-aikojen ulkopuolella. Polttoaineen 
kulutuksen pienenemisen arvioitiin johtuvan tasaisemmalla nopeudella etenevästä lii-
kennevirrasta. Estäessään ylinopeudet nopeudensäätelyjärjestelmä lyhentää myös kiih-
dytys- ja jarrutusmatkoja. Taajamien ulkopuolella ja moottoriteillä polttoaineen kulutus 
pieneni 3 %– 4 %. 

Kokonaispäästöjen määrä pysyi taajamissa suhteellisen vakiona nopeudensäätelyjärjes-
telmän yleisyydestä riippumatta. Ruuhka-aikojen osalta tämän arveltiin johtuvan järjes-
telmän vähäisistä vaikutuksista ajonopeuksiin. Ruuhka-aikojen ulkopuolella kiihdytys- 
ja jarrutusmatkojen lyhenemisestä aiheutuvan päästöjen määrän pienenemisen arvioitiin 
kompensoivan nopeuksien laskusta mahdollisesti aiheutuvan päästöjen määrän kasvun. 
Taajamien ulkopuolella päästöjen määrä kasvoi jonkin verran (n. 1 %). Moottoriteillä 
päästöjen määrä puolestaan laski, eniten väheni hiilimonoksidin määrä (n. 4,2 %). 

Taajamien ulkopuolella ohitusten määrä laski nopeudensäätelyjärjestelmän yleistymisen 
myötä. Lähtötilanteesta 60 % käyttöasteeseen siirryttäessä ohituksien määrä väheni 
noin 10 %. Käyttöasteen kasvattaminen tästä ei enää vaikuttanut ohitusten määrään. 

4.2.6  Laskennalliset vaikutukset onnettomuuksiin ja taloudelliset tunnusluvut 

Onnettomuusvaikutuksia arvioitaessa oletettiin, että ajonopeuksien aleneminen vähentää 
sekä onnettomuuksien lukumäärää että niiden vakavuutta. Arvio perustui viimeisimpiin 
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empiirisissä tutkimuksissa saatuihin tuloksiin ajonopeuksien ja onnettomuuksien välisis-
tä yhteyksistä. Tuloksia tutkimuksista kartoitettiin kirjallisuusselvityksellä. 

Taulukossa 1 esitetään arviot erilaisten nopeudensäätelyjärjestelmien onnettomuusvai-
kutuksista onnettomuuksien vakavuuden suhteen luokiteltuna. Nopeudensäätelyjärjes-
telmät on jaettu informoivaan, vapaaehtoiseen ja pakottavaan säätelyyn. Lisäksi jokai-
nen säätelyjärjestelmä on jaettu kolmeen luokkaan tarjottavan nopeustiedon suhteen: 

!  Fixed – Kiinteä; käyttää kiinteitä, liikennemerkein osoitettuja nopeusrajoituksia 

!  Variable – Vaihtuva; käyttää kiinteiden, liikennemerkein osoitettujen nopeusrajoi-
tusten lisäksi liikenneympäristöstä riippuvia alennettuja nopeuksia esim. kevyen 
liikenteen risteämisten läheisyydessä ja mutkaisilla tieosuuksilla. 

!  Dynamic – Dynaaminen, käyttää edellisten lisäksi sää- ja liikenneolosuhteiden mu-
kaan muuttuvia nopeuksia (esim. sumu, liukkaus, erityiset liikenteeseen vaikuttavat 
tapahtumat, koulujen läheisyydessä koulun alkamis- ja päättymisaikoina). 

Tulosten mukaan vaikuttavuudeltaan tehokkain ja monipuolisin järjestelmä, pakottava 
dynaaminen järjestelmä vähentäisi loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 36 %, 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 48 % ja kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia 59 %.  

Taulukko 1. Erilaisten nopeudensäätelyjärjestelmien vaikutukset onnettomuuksien mää-
riin onnettomuuksien vakavuuden suhteen luokiteltuna.(Carsten (2000) 

Nopeudensää-
telyjärjestelmä 

Nopeus-
rajoitus-
tiedon  
tyyppi 

Vähenemä 
loukkaantumi-
seen johtaneis-

sa onnett. 

Vähenemä kuolemaan 
tai vakavaan loukkaan-
tumiseen johtaneissa 

onnett. 

Vähenemä 
kuolemaan 
johtaneissa 

onnett. 

Kiinteä 10 % 14 % 18 % 

Vaihtuva 10 % 14 % 19 % 

Informoiva 

Dynaaminen 13 % 18 % 24 % 

Kiinteä 10 % 15 % 19 % 

Vaihtuva 11 % 16 % 20 % 

Vapaaehtoinen 
pakottava 

Dynaaminen 18 % 26 % 32 % 

Kiinteä 20 % 29 % 37 % 

Vaihtuva 22 % 31 % 39 % 

Pakottava 

Dynaaminen 36 % 48 % 59 % 

Hyöty–kustannus-analyysissä kustannuksina huomioitiin infrastruktuurikustannukset, 
kunnossapitokustannukset, autoihin kohdistuvat lisäkustannukset ja järjestelmän päivi-
tyskustannukset. Hyötyihin luettiin kuuluvaksi säästöt onnettomuus- ja polttoainekus-
tannuksissa. Autoihin kohdistuneet lisäkustannukset muodostivat n. 97 % kokonaiskus-
tannuksista. Matka-ajoissa tapahtunutta kasvua ei huomioitu kustannuksena, koska yli-
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nopeuksien käyttö on laitonta. Laskentajakson pituus oli 30 vuotta. Laskelmat tehtiin 
kahdella bruttokansantuotteen kasvuoletuksella. Eri kasvuoletukset poikkesivat toisis-
taan mm. onnettomuus- ja aikakustannusten yksikköarvojen osalta. Tulokset esitetään 
taulukossa 2. 

Taulukko 2. Erilaisten nopeudensäätelyjärjestelmien hyötykustannus-suhteet. (Carsten 
2000) 

Nopeudensäätely- 
järjestelmä 

Matala bruttokansantuotteen  
kasvuoletus 

Korkea bruttokansantuotteen  
kasvuoletus 

 Kiinteä Vaihtuva Dynaaminen Kiinteä Vaihtuva Dynaaminen 

Informoiva 5,0 5,3 7,0 6,9 7,2 9,6 

Vapaaehtoinen 3,7 4,0 6,1 5,0 5,4 8,3 

Pakottava 7,4 8,0 12,2 10,0 10,9 16,7 

Vapaaehtoisen järjestelmän hyötykustannussuhde jäi heikoimmaksi. Pääsyynä tähän oli, 
että se vaatii samat autoihin kohdistuvat lisäkustannukset kuin pakottavakin systeemi, 
sen sijaan hyödyt jäävät vähäisemmiksi. Informoivan järjestelmän kustannukset ovat 
muita vähäisemmät, koska se ei vaadi autoon nopeutta hidastavaa tekniikkaa. 

4.2.7  Strategia älykkään nopeudensäätelyjärjestelmän toteuttamiseksi 

Hyöty-kustannus-analyysin perusteella eri tyyppisistä älykkäistä nopeudensäätelyjärjes-
telmistä ehdotettiin käyttöön otettavaksi pakottava järjestelmä. Käyttöön otto tapahtuisi 
välitavoitteiden kautta seuraavasti: 

!  Vuosina 2000–2005 toteutetaan lisätutkimuksia ja laajoja kenttäkokeita 
!  Vuonna 2005 päätös asettaa pakottava järjestelmä tavoitteeksi 
!  Vuosina 2005–2010 järjestelmän standardointi 
!  Vuonna 2010 järjestelmän standardit saatetaan voimaan 
!  Vuosina 2010–2013 järjestelmää hyödyntävien uusien ajoneuvojen tuotannon val-

mistelu 
!  Vuonna 2013 järjestelmän asentaminen uusiin ajoneuvoihin pakolliseksi 
!  Vuosina 2013–2019 järjestelmän käyttö vapaaehtoista 
!  Vuonna 2019 järjestelmän käyttö pakolliseksi. 

Vuosina 2000–2005 toteutettavin lisätutkimuksin tulisi selvittää pitkän aikavälin vaiku-
tuksia kuljettajien käyttäytymiseen sekä edelleen parantaa pakottavan järjestelmän tek-
nisiä ominaisuuksia. Koska dynaaminen pakottava järjestelmä tuottaisi parhaan hyöty-
kustannussuhteen, tulisi tekniikkaa kehittää pitkällä aikavälillä siihen suuntaan.  

Kehitystyötä vaatii myös nopeusrajoitustiedot sisältävän digitaalisen kartta-aineiston 
laatiminen ja sen ylläpitojärjestelmän kehittäminen, etenkin tiedon tuottaminen dynaa-
miseen järjestelmään todettiin haasteelliseksi. 
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Järjestelmän vapaaehtoista käyttöjaksoa ennen järjestelmän käytön pakolliseksi mää-
räämistä puoltaa kenttäkokeessa havaittu kuljettajien tarve kytkeä pakottava järjestelmä 
pois päältä tilanteissa, joissa ilman nopeudensäätelyjärjestelmää olevat ajoneuvot käyt-
tävät yleisesti ylinopeuksia. Autokannan uusiutumisen myötä järjestelmä yleistyy ja 
epämiellyttäväksi koettujen tilanteiden määrän arvioidaan vähenevän. Liikennemallitut-
kimusten perusteella arvioitiin 60 % käyttöasteen tuottavan miltei maksimaalisen hyö-
dyn verkkotason vaikutuksissa. Tältä pohjalta arvioitiin, että 60 % käyttöasteella ilman 
järjestelmää olevien ajoneuvojen kuljettajat joutuvat sopeuttamaan ajokäyttäytymisensä 
järjestelmällä varustettujen ajoneuvojen ajonopeuksiin. Englannissa autokanta uudistuu 
noin 10 % vuosivauhdilla. Tämän mukaan 60 % käyttöasteen saavuttamiseen menisi 
kuusi vuotta ts. pakottava järjestelmä tulisi määrätä pakolliseksi vasta vuonna 2019. 

Yhteistyö muiden Euroopan Unionin maiden kanssa todettiin tärkeäksi. Myös poliitti-
sella tasolla tarvitaan yhteistyötä, koska järjestelmä saadaan pakolliseksi uusiin ajoneu-
voihin vain Komission ja Euroopan parlamentin myötävaikutuksella. Mikäli pakottava 
järjestelmä olisi pakollinen kaikissa uusissa ajoneuvoissa, kukin maa voisi itse päättää 
sen käyttöönotosta haluamassaan aikataulussa, ottaa käyttöön pelkästään informoivan 
tai vapaaehtoisen järjestelmän tai halutessaan pitäytyä järjestelmien käytöstä kokonaan. 

Myös lainsäädännön todettiin vaativan kehitystyötä. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntään 
tarvitaan muutoksia, vaihtuvat ja dynaamiset järjestelmät vaativat uutta lainsäädäntöä, 
järjestelmän peukalointi tulisi kriminalisoida ja ajoneuvoon tuleva nopeustieto tulisi 
kyetä luotettavasti dokumentoimaan mahdollisia oikeuskäsittelyjä varten.  

4.2.8  Uusi kenttäkoe 

Vuoden 2001 tammikuussa aloitettiin uusi ISA-projekti, jonka arvioitu kesto on 52 
kuukautta. Projektin rahoittaa DTLR (Department for Transport, Local Government and 
the Regions, DETR) ja sen toteutuksesta vastaavat Leedsin yliopisto ja Motor Industry 
Research Association (MIRA). Projektin tavoitteena on 

!  Selvittää kenttäkokein ISA-järjestelmän aiheuttamia muutoksia kuljettajien käyttäy-
tymisessä. 

!  Selvittää ohituskäyttäytymistä simulaattorikokein. 
!  Kehittää moottoripyöriin ja raskaalle liikenteelle sopiva ISA-järjestelmä. 
!  Kehittää massatuotantoon soveltuva laitteistokokonaisuus. 
!  Osallistua kansainväliseen standardointityöhön. 
!  Seurata teknologian kehittymistä projektin aikana. 
!  Selvittää järjestelmän hyötyjä ja kustannuksia. 

Kenttäkokeessa noin 20 ajoneuvoa pyritään varustamaan ISA-järjestelmällä. Kaikki 
ajoneuvot ovat Skoda Fabia -merkkisiä henkilöautoja. Automerkkiä valitessa etsittiin 
elektronisella kaasuttimella varustettua pientä perheautoa. Ajoneuvoissa ei näy ulkoisia 
merkkejä nopeudensäätelyjärjestelmästä.  
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Kokeita tehdään neljällä eri kohderyhmällä: 

!  Yksityisautoilijat West Yorkshiren alueella 
!  Yhteisöt West Yorkshiren alueella  
!  Yksityisautoilijat Midlandsin alueella 
!  Yhteisöt Midlandsin alueella. 

West Yorkshiren alue on pääasiassa kaupunkimaista taajama-aluetta, Midlands puoles-
taan maaseutua tai pieniä taajamia. Kenttäkokeiden on tarkoitus alkaa lokakuussa 2002. 

Kenttäkokeessa digitaalinen kartta-aineisto muodostuu koko maan tiekartasta, johon on 
koodattu nopeusrajoitustiedot tutkimusalueelta sekä valtakunnalliselta päätieverkolta.  

Kokeeseen osallistuvat kuljettajat saavat auton veloituksetta käyttöönsä kuudeksi kuu-
kaudeksi. Ensimmäisen kuukauden kuljettajat ajavat ilman nopeudensäätelyjärjestel-
mää, seuraavat neljä kuukautta järjestelmä kytkettynä ja viimeisen kuukauden taas il-
man järjestelmää. Kuljettajat sitoutuvat järjestelmän käyttöön, mikäli järjestelmää ei 
käytetä auto otetaan pois.  

4.3  Alankomaat 

Seuraavassa referoidaan esitystä: 

Intelligent Speed Adaptation (ISA): A Successful Test in the Netherlands. Alex van 
Loon, Lies Duynstee, Ministry of Transport, Transport Research Centre (AVV). Pro-
ceedings of the Canadian Multidisciplinary Road Safety Conference XII. 2001. 

4.3.1  ISA Tilburg -projekti 

Projekti toteutettiin vuosina 1999–2000 ja sen toteutuksesta vastasi Transport Research 
Centre (AVV). Tutkimuksessa selvitettiin pakottavan nopeudensäätelyjärjestelmän hy-
väksyttävyyttä, järjestelmän teknistä toteutettavuutta sekä järjestelmän aiheuttamia 
muutoksia ajokäyttäytymisessä.  

Alankomaissa älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät jaetaan kolmeen ryhmään: 

The closed variant – Suljettu järjestelmä; järjestelmä estää ylinopeuksien käytön. Yli-
nopeus estetään vaikuttamalla polttoaineen syöttöön. 

The half-open variant – Puoliavoin järjestelmä; järjestelmässä kaasupoljin muuttuu jäy-
kemmäksi, mikäli sallittu nopeusrajoitus ylitetään. Halutessaan kuljettaja voi kuitenkin 
edelleen ajaa ylinopeutta painamalla kaasupoljinta voimakkaammin.  

The open variant – Avoin järjestelmä; järjestelmä informoi kuljettajaa ääni- tai valo-
merkillä tai molemmilla, mikäli sallittu nopeusrajoitus ylittyy. 
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Tutkimuksessa tarkasteltiin ns. suljettua järjestelmää. Kokeilussa oli mukana 20 henki-
löautoa ja yksi linja-auto. Ajoneuvon paikantamiseen ja nopeuden mittaamiseen käytet-
tiin differentiaalipaikannusta (dGPS). Ennakkoon valittiin muutamia taajamassa sijait-
sevia koealueita 30–80 km/h nopeusrajoitusalueilta, joille saavuttaessa auton nopeuden-
säätelyjärjestelmä aktivoitui. Ajoneuvon tietokone tallensi ajonopeuden, ajankohdan, 
ajosuunnan ja sijainnin. Ajonopeuksia selvitettiin myös ajoradan päälle asetettavilla 
”letkulaskimilla”. Lisäksi kuljettajat pitivät ajopäiväkirjaa ja täyttivät kyselylomakkeita. 

Hyväksyttävyyttä tutkittiin neljän eri kohderyhmän avulla: 

!  Koekuljettajat; kuljettajat, jotka asuivat Tilburgin lähiössä ja käyttivät järjestelmää. 

!  Kontrolliryhmä; kuljettajat, jotka asuivat Tilburgin lähiössä, mutta eivät käyttäneet 
järjestelmää. 

!  Kontrolliryhmä; kuljettajat, jotka asuivat muualla Tilburgissa eivätkä käyttäneet 
järjestelmää. 

!  Kontrolliryhmä; kuljettajat, jotka asuivat muissa kaupungeissa (Den Bosch, Breda) 
eivätkä käyttäneet järjestelmää. 

Kontrolliryhmät joutuivat tekemisiin ISA-kokeilun kanssa toisistaan poikkeavasti. 
Campenhoefin lähiössä asuva kontrolliryhmä joutui tekemisiin järjestelmää käyttävien 
ajoneuvojen kanssa lähes päivittäin. Muualla Tilburgissa asuvat kontrollikuljettajat tie-
sivät ISA-kokeilusta esim. tiedotusvälineiden kautta, mutta eivät juurikaan joutuneet sen 
kanssa tekemisiin. Muissa kaupungeissa asuvista muodostettu kontrolliryhmä sai kokei-
lusta vähiten kokemuksia. Jokaiseen ryhmään kuului 120 kuljettajaa. Koekuljettajat 
käyttivät järjestelmällä varustettua testiautoa omissa jokapäiväisissä tarpeissaan kahdek-
san viikon ajan. Sekä koekuljettajat että kontrolliryhmien kuljettajat vaihtuivat kahdek-
san viikon välein. Heitä pyydettiin täyttämään kyselykaavake ennen testijakson alkua, 
testijakson aikana ja sen jälkeen. 

Viimeisten neljän kuukauden aikana kokeeseen kuului myös yksi paikallisliikenteen 
linja-auto, jota käytti 20 kuljettajaa. Kuljettajat ajoivat järjestelmällä varustettua autoa 
vähintään 10 kertaa. 

Kuljettajien käyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten selvittämiseksi koe-
kuljettajat ajoivat ensimmäiset kaksi viikkoa ilman järjestelmää. Käyttäytymismuutok-
sia selvitettiin rekisteröimällä ajonopeudet kahden sekunnin välein. Tieverkko oli jaettu 
noin 50 m pituisiin tieosuuksiin, joiden nopeushavaintojen keskiarvo, nopeushavainto-
jen jakauma sekä maksiminopeudet selvitettiin. Saatuja tuloksia verrattiin järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen kerättyihin vastaaviin tunnuslukuihin. Tarkastelussa oli mukana 
14 koealuetta. Erityisesti seurattiin kuljettajien käyttäytymistä nopeusrajoitusten muu-
toskohdissa.  
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4.3.2  Vaikutukset liikennekäyttäytymiseen 

Nopeudensäätelyjärjestelmän vaikutuksia ajonopeuksiin tutkittiin 30-80 km/h nopeusra-
joitusalueilla. Tulosten mukaan mitattujen ajonopeuksien keskiarvot alenivat ja kuljetta-
jat käyttivät tasaisempia nopeuksia. Vaikutus ajonopeuksiin oli suurempi tieosuuksilla, 
joilla ei oltu toteutettu rakenteellisia toimia liikenteen rauhoittamiseksi.  

30 km/h nopeusrajoitusalueella nopeuksien keskiarvo laski 28,9 km/h:sta 23,9 km/h:iin, 
kun kaikki ylinopeudet jäivät pois. 30 km/h nopeusrajoitusalueella tieosuudella, jolla oli 
nopeutta rajoittavia töyssyjä mitattujen nopeuksien keskiarvo nousi 21,7 km/h:sta 
22,2 km/h:iin siitä huolimatta, että ylinopeudet jäivät pois. Vastaavasti 50 km/h nopeus-
rajoitusalueella nopeuksien keskiarvo laski 48,5 km/h:sta 43,4 km/h:iin. Kameravalvo-
tulla 80 km/h tiejaksolla nopeuksien keskiarvo laski 69,4 km/h:sta 67,8 km/h:iin.  

25 % kuljettajista arvioi ajonopeuksiensa laskeneen järjestelmän vaikutuksesta. Vastaa-
va osuus kuljettajista ilmoitti myös muiden rikkeiden määrän liikenteessä pienentyneen. 
25 % kokeeseen osallistuneista kuljettajista arvioi etäisyyksien edellä ajavaan kasva-
neen järjestelmän vaikutuksesta. 50 % kuljettajista arvioi ohitustensa määrän vähenty-
neen.  

Järjestelmän arvioitiin vaikuttavan liikenneturvallisuuteen myönteisesti. Suurimmillaan 
vaikutusten arvioitiin olevan tieosuuksilla, joilla ei ole toteutettu muita liikenneturvalli-
suutta parantavia toimenpiteitä. Kuljettajien tasaisemman ajotyylin arvioitiin vähentä-
vän liikenteen synnyttämiä päästöjä.  

Järjestelmän hyväksyttävyys oli suurempi järjestelmää käyttäneiden kuljettajien joukos-
sa kuin kontrolliryhmien kuljettajien joukossa. Noin 60 % järjestelmää käyttäneistä kul-
jettajista kannatti järjestelmää, kontrolliryhmän kuljettajista hiukan alle puolet kannatti 
järjestelmää. Kontrolliryhmien kuljettajistakin vain neljännes vastusti järjestelmää. Hy-
väksyttävyys oli korkeinta taajama-alueilla.  

Yhteenvetona todettiin pakottavan järjestelmän toteuttamisen olevan teknisesti mahdol-
lista. Liikenneturvallisuusvaikutukset arvioitiin positiivisiksi. Pelko siitä, että kansalai-
set yleisesti vastustaisivat järjestelmän käyttöä todettiin aiheettomaksi. 

4.4  Tanska 

Seuraavassa referoidaan esitystä: 

Intelligent Speed Adaptation – Development of a GPS based System and Field Trial of 
the System with 24 Test Drivers. Harry Lahrmann, Jesper Runge Madsen and Teresa 
Boroch. Aalborg University. ITS-congres, Sydney 2001. 
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4.4.1  INFATI-projekti 

Aalborgin yliopisto koordinoi Tanskassa toteutettua INFATI-tutkimusprojektia (Intelli-
gent farttilpasning), jonka tavoitteena oli kehittää ja kokeilla älykkääseen nopeudensää-
telyjärjestelmään sopivaa uutta teknologiaa. Tutkimusprojekti alkoi vuoden 1998 heinä-
kuussa ja päättyi kesäkuussa 2001.  

Tutkimustyön konkreettisena lopputuloksena valmistui älykkään nopeudensäätelyjärjes-
telmän prototyyppi (tarvittavat laitteet ja ohjelmat), jolla testattiin käyttäjien reaktioita 
ja asenteita järjestelmää kohtaan sekä arvioitiin järjestelmän vaikutuksia ajonopeuksiin. 
Käyttäjien asenteita järjestelmää kohtaan sekä yleensä liikenneturvallisuuteen arvioitiin 
myös INFATI-projektin kotisivuilla toteutetulla kyselyllä. 

INFATI-järjestelmä on kuljettajaa avustava nopeudensäätelyjärjestelmä. Se koostuu 
autoon sijoitetusta GPS-paikantimesta ja digitaalisesta kartta-aineistosta. GPS-laite re-
kisteröi auton sijainnin kerran sekunnissa. Tietokoneohjelma sijoittelee GPS-havainnot 
digitaalisen kartan tieverkolle, lukee kartalta tienkohdan nopeusrajoituksen ja vertaa 
voimassa olevaa nopeusrajoitusta käytettyyn ajonopeuteen. Ajoneuvossa olevasta näy-
töstä voidaan lukea kulloinkin voimassa oleva nopeusrajoitus. Normaalitilanteessa näy-
tössä näkyy vallitseva nopeusrajoitus ja vihreä led-lamppu palaa. Vähintään 5 km/h yli-
nopeudella ajettaessa punainen Led-lamppu vilkkuu, nopeusrajoitusnäyttö vilkkuu ja 
ääni toistaa kuuden sekunnin välein vallitsevan nopeusrajoituksen sekä ”ajat ylinopeut-
ta” -varoituksen.  

Järjestelmään kuuluu myös ns. ”Dead Reckoning” -moduuli, joka laskee paikannustieto-
ja tilanteissa, joissa GPS ei toimi (esim. tunneleissa). Laskennassa moduuli hyödyntää 
digitaalista kompassia, kiihtyvyysmittaria ja matkamittaria. Kuljettajan tunnistamiseen 
käytettiin älykorttia ja kortin lukulaitetta. 

Tanskassa ei ole koko maan kattavaa nopeusrajoitustiedot sisältävää digitaalista kartta-
aineistoa, mutta sellainen oli tehty Aalborgin kunnan alueelle. Tieverkon yhteispituus 
Aalborgissa oli noin 1200 km. 

Järjestelmän vaikutusten tarkastelua varten laitteisto myös rekisteröi käytetyt ajonopeu-
det ennen–jälkeen-tilanteissa. 

4.4.2  Vaikutukset ja hyväksyttävyys 

INFATI-järjestelmän hyväksyttävyyttä ja vaikutuksia ajonopeuksiin tutkittiin 24 koe-
kuljettajan ryhmässä. Vaikutuksia tarkasteltiin kuljettajien ikä- ja sukupuolijakaumien 
suhteen sekä tietyypin ja taajama-asteen suhteen.  

Järjestelmä asennettiin vapaaehtoisten koekuljettajien omiin autoihin ja heidän ajono-
peuksiaan seurattiin kuuden viikon ajan. Ensimmäiset kaksi viikkoa ajonopeuksia seu-
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rattiin ilman informoivaa laitteistoa ja neljä viikkoa nopeusrajoituksesta ja ylinopeudes-
ta informoivan laitteiston kanssa. Ennen testijaksoa sekä testijakson jälkeen kuljettajat 
vastasivat kysymyksiin, joilla kartoitettiin heidän mielipiteitään liikenneturvallisuuteen 
liittyvistä tekijöistä, ennakkoasenteitaan älykästä nopeudensäätelyjärjestelmää kohtaan 
sekä käyttökokemuksia. Lisäksi testikuljettajien mielipiteitä selvitettiin testijakson jäl-
keen järjestetyissä pienryhmäkeskusteluissa. 

Muutoksia testikuljettajien nopeuskäyttäytymisessä tarkasteltiin 85 %:n nopeuden suh-
teen. 85 %:n nopeus jakaa nopeusjakauman siten, että 85 % havainnoista on tämän rajan 
alapuolella ja 15 % yläpuolella. Testiryhmästä saatujen tulosten perusteella INFATI:n 
kaltainen älykäs nopeudensäätelyjärjestelmä alentaa ajonopeuksia ja parantaa kuljetta-
jien tietoisuutta voimassa olevasta nopeusrajoituksesta. 85 %:n nopeus aleni kaikilla 
nopeusrajoitusalueilla noin 4–7 km/h. Keskusta-alueella 85 %:n nopeus aleni noin 
2 km/h ja taajaman ulkopuolella noin 7 km/h. Keskimäärin 85 %:n nopeus aleni 5–
6 km/h. Tulosten yleistettävyyden kannalta suositellaan kuitenkin laajemman ja pitkäai-
kaisemman kokeilun toteuttamista. Älykkään nopeudensäätelyjärjestelmän hyväksyttä-
vyyden ja nopeusvaikutuksien arvioinnissa tulisi jatkossa pyrkiä paremmin huomioi-
maan ajonopeuden valintaan liittyviä psykologisia ja sosiologisia taustamuuttujia kuten 
elämäntapa ja sosiaaliset tekijät.  

Kuljettajakohtaisessa tarkastelussa 13 kuljettajaa 17:sta oli alentanut ajonopeuksiaan 3–
9 km/h. Kaksi koekuljettajaa oli nostanut ajonopeuksiaan ja kaksi oli käyttänyt alhaisia 
ajonopeuksia sekä ennen että jälkeen jaksolla. Kolmen kuljettajan osalta tarkastelua ei 
kyetty tekemään, mutta oman arvionsa mukaan he olivat alentaneet ajonopeuksiaan. 

Kuljettajat voitiin järjestelmästä saamiensa kokemusten perusteella jakaa kolmeen ryh-
mään: 

1. Kuljettajat, joiden mielestä järjestelmä oli epämiellyttävä ja jotka eivät alentaneet 
nopeuttaan (kaksi miestä). 

2. Kuljettajat, joiden mielestä järjestelmä oli epämiellyttävä ja jotka alensivat ajono-
peuttaan (kolme miestä, yksi nainen). 

3. Kuljettajat, joiden mielestä järjestelmä oli miellyttävä ja jotka alensivat ajonopeuk-
siaan (kuusi miestä, kuusi naista). 

Kaksi naista jäi tämän luokittelun ulkopuolelle, koska he olivat käyttäneet alhaisia ajo-
nopeuksia koko tarkastelujakson ajan. Toinen naisista piti järjestelmää miellyttävänä, 
toinen epämiellyttävänä. 

Järjestelmän käytön ajonopeuksien alentamiseen hyväksyisi viisitoista koekuljettajaa. 
Loput viisi kuljettajaa arvioi laitteella olevan ajonopeuksia alentavan vaikutuksen, mut-
ta he eivät haluaisi laitetta omaan autoonsa.  
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Kuudestatoista ennen testijaksoa positiivisesti järjestelmään suhtautuneesta kuljettajasta 
viisitoista piti järjestelmää hyvänä testijakson jälkeenkin. Neljä ennen testiä negatiivi-
sesti järjestelmään suhtautunutta ei muuttanut mielipidettään testauksen myötä. 

Kuudestatoista ajonopeuttaan alentaneesta kuljettajasta viisitoista kertoi alentaneensa 
ajonopeutta ylinopeudesta ilmoittavan naisäänen vaikutuksesta. 

4.4.3  Tekniset ongelmat 

Yleisin ongelma järjestelmässä oli GSM-modulin toimimattomuus, jonka vuoksi järjes-
telmän keräämä tieto saatiin käyttöön vasta kokeen päätyttyä. Ongelmia aiheutui myös 
siitä, että järjestelmän autoon asentaneelle ulkopuoliselle yritykselle annetut ohjeet eivät 
olleet riittävän yksityiskohtaiset. Tästä syystä nopeusnäytöt asennettiin joihinkin autoi-
hin niiden havainnoinnin kannalta epätarkoituksenmukaisesti, mikä vaikutti koehenki-
löiden järjestelmästä saamiin kokemuksiin negatiivisesti.  

Paikantimen keräämän paikkatiedon sijoittelu digitaalisen kartta-aineiston tieverkkoon 
tuotti myös ongelmia. Etenkin Aalborgin keskusta-alueella, missä GPS:n vastaanotto-
kyky oli paikoin heikko ja saman suuntaisia teitä sijaitsi lähellä toisiaan. Tämän seu-
rauksena nopeusaineistossa saattoi olla havaintoja tieosuuksilta, joilla ei tosiasiassa oltu 
ajettu ja siten nopeusrajoitusten ylitykset saattoivat sisältää virheellisiä havaintoja. Kul-
jettaja saattoi esim. ajaa tietä, jonka nopeusrajoitus oli 60 km/h, mutta järjestelmä oletti 
hänen ajavan saman suuntaista 50 km/h tai 30 km/h tietä. Virheiden vaikutus ennen–
jälkeen-vertailun tuloksiin arvioitiin vähäiseksi, joten niiden annettiin olla mukana vai-
kutustarkastelussa. 

4.4.4  Kysely INFATI-kotisivuilla 

INFATI-kotisivuilla toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin vastaajien mielipiteitä liiken-
neturvallisuudesta ja älykkäästä nopeudensäätelyjärjestelmästä. Vastaajia pyydettiin 
tutustumaan älykkään nopeudensäätelyjärjestelmän eri variaatioihin ennen kyselyyn 
vastaamista. Kyselyyn tuli 28.8.--31.12.2000 välisenä aikana 1815 vastausta, jotka ana-
lysoitiin ja tulokset löytyvät projektin kotisivuilta osoitteesta www.infati.dk/index.htm. 
Seuraavassa esitetään kyselyn keskeisimpiä tuloksia. 

Raportin mukaan tuloksia ei voi yleistää kansalaismielipiteeksi, koska vain osalla kan-
salaisista on mahdollisuus käyttää Internetiä. Lisäksi on oletettavaa, että aiheesta kiin-
nostuneet ovat yliedustettuina kyselyyn vastanneiden joukossa. Noin 2/3 vastaajista oli 
miehiä. Puolet vastaajista kuului ikäluokkaan 25–39 vuotta, kokonaisuutena ikäluokka 
25–49 vuotta oli yliedustettuna aineistossa. 

Tulosten mukaan vastaajat eivät pidä nopeusrajoitusten noudattamista niin tärkeänä 
kuin liikennevirran seuraamista. Onnettomuuksien määrän arvioitiin kuitenkin pienene-
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vän, jos nopeusrajoituksia noudatettaisiin paremmin. Nopeusrajoitusten noudattaminen 
oli vastanneiden mielestä tärkeämpää taajamissa kuin maaseudulla.  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan älykkään nopeudensäätelyjärjestelmän vaikutuksia ajo-
nopeuksiin neljän vaihtoehtoisen järjestelmän osalta: informoiva järjestelmä, kaasupol-
jinta ”jäykistävä” järjestelmä, ylinopeudet estävä järjestelmä sekä ylinopeudet rekiste-
röivä järjestelmä. Rekisteröivän järjestelmän kerrottiin toimivan siten, että poliisi voisi 
halutessaan pysäyttää ajoneuvon ja tarkastaa järjestelmän rekisteröimät ylinopeudet. 
Vastaajat arvioivat kaikkien järjestelmien laskevan ajonopeuksia; tehokkaimmaksi ar-
vioitiin pakottava järjestelmä, toiseksi tehokkaimmaksi rekisteröivä järjestelmä. Järjes-
telmien arvioitiin myös parantavan liikenneturvallisuutta sekä vähentävän ajosuoritetta. 
Järjestelmän uskottiin johtavan valvontayhteiskuntaan ja isoveli valvoo pelko oli vastaa-
jien keskuudessa voimakasta.  

Järjestelmän sopivinta käyttöaluetta tiedusteltaessa noin 20 % vastaajista oli sitä mieltä, 
että älykästä nopeudensäätelyä ei tulisi ottaa käyttöön millään alueella. Loput vastaukset 
jakaantuivat suurin piirtein tasan siten, että kolmannes suositteli käyttöä koko tieverkol-
la, kolmannes käyttöä taajamissa ja kolmannes käyttöä erityisen vaarallisilla alueilla. 
Käyttö pelkästään maaseudulla ei saanut juurikaan kannatusta.  

Vastaukset eivät tukeneet etukäteisoletusta, jonka mukaan nuoret miehet olisivat sopiva 
älykkään nopeudensäätelyn käyttäjäryhmä. 64,5 % vastaajista suositti järjestelmää kai-
kille käyttäjäryhmille. Toisaalta neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että kenenkään ei 
tulisi käyttää järjestelmää. Myöskään ajatus ammattiliikenteestä erityisen sopivana käyt-
täjäryhmänä ei saanut kannatusta. 67 % vastaajista suositti järjestelmää sekä yksityisille 
että ammattimaisesti käytetyille ajoneuvoille. Neljännes kaikista vastaajista oli nytkin 
sitä mieltä, että kenenkään ei tulisi käyttää järjestelmää. 

4.4.5  Jatkosuunnitelmat 

Jatkossa suunnitelmiin kuuluu laajempi kenttäkoe älykkäällä nopeudensäätelyjärjestel-
mällä. Koe tehtäisiin noin 5000 asukkaan kaupungissa nimeltä Børkop. Tavoitteena on 
varustaa 300 ajoneuvoa älykkäällä nopeudensäätelyjärjestelmällä, tämä tarkoittaa noin 
15 % kaupungin ajoneuvoista. 

4.5  Yhteistyö Euroopan Unionin alueella 

4.5.1  EU-komission tiedonanto liikenneturvallisuuden toimintaohjelmasta 

Vuonna 2001 Euroopan komissio julkisti ns. Valkoisen kirjan, jossa esiteltiin Euroopan 
liikennepoliittisia tavoitteita. Tuossa asiakirjassa asetettiin tavoitteeksi puolittaa liiken-
nekuolemien määrä vuoteen 2010 mennessä nykyiseltä 40 000 kuolleen vuotuiselta ta-
solta. (COM, 2001). 
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Kesäkuussa 2003 julkistetussa komission tiedonannossa liikenneturvallisuuden toimin-
taohjelmasta esitetään keinoja liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi. (COM, 
2003). Ohjelma kohdentuu perinteisen kolmijaon pohjalta tienkäyttäjiin, ajoneuvoihin ja 
tieinfrastruktuuriin. Siinä listataan pääasiallisia syitä liikenneonnettomuuksiin ja tode-
taan niiden olevan yhteisiä kaikille jäsenmaille. Pääasiallisina onnettomuuksien syinä 
ohjelmassa pidetään ylinopeuksia, vääriä tilannenopeuksia, alkoholia, huumeita, väsy-
mystä, turvalaitteiden käyttämättä jättämistä, puutteita näkyvyydessä ja näkemisessä, 
huonoa autojen passiivista turvallisuutta, infrastruktuurin puutteita (mustien pisteiden 
poistaminen, tieympäristön pehmentäminen ja oikeaan käyttäytymiseen ohjaava tieym-
päristö) ja ammattikuljettajien lepoaikojen noudattamattomuutta.  

ISA-järjestelmät nousevat ohjelmassa esille ajoneuvojen aktiivisen turvallisuuden pa-
rantamisen yhteydessä. Järjestelmiä pidetään tärkeinä pitkän aikavälin kehitystyön koh-
teina. Erilaisten ISA-järjestelmien hyväksyttävyyttä ja vaikutuksia arvioidaan kansallis-
ten kokeilujen tuloksien perusteella.  

Toimintaohjelmassa suositellaan parhaiden käytäntöjen ohjekirjan laatimista yrityksille 
liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden sisällyttämistä 
avainkriteeriksi kuljetussopimuksiin. Tässä yhteydessä ohjelmassa ei suoraan viitata 
ISA-järjestelmiin, mutta kokemukset ISA-kenttäkokeista osoittavat järjestelmien käyt-
tökelpoisuuden tähän tarkoitukseen. 

4.5.2  eSafety  

eSafety on Euroopan Unionin jäsenmaiden muodostama julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyöhanke, jolla pyritään edistämään informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
(ICT) hyödyntämistä liikenneturvallisuuden parantamisessa. eSafety ei ole tuotekehi-
tysohjelma eikä sillä ole omaa rahoitusta, vaan alan tutkimusta rahoitetaan 6. puiteoh-
jelmasta. Visiona on älykäs auto, joka havaitsee mahdolliset onnettomuustilanteet ja 
niiden vaarallisuudesta riippuen informoi tai varoittaa kuljettajaa, avustaa kuljettajaa tai 
ottaa aktiivisesti ajoneuvon hallintaansa estäen onnettomuuden. Mikäli onnettomuus ei 
ole vältettävissä älykäs passiivinen turvajärjestelmä minimoi onnettomuuden seuraukset 
auton matkustajille ja muille osallisille sekä hälyttää pelastushenkilöstön onnettomuus-
paikalle. 

Huhtikuussa 2002 perustettiin eSafety-työryhmä kehittämään strategiaa tutkimus- ja 
kehitystyön sekä järjestelmien käyttöönoton nopeuttamiseksi. Työryhmä kokoontui nel-
jä kertaa ja julkisti työnsä tulokset loppuraportissaan (eSafety, 2002). Loppuraportti on 
lähinnä toimintasuunnitelma, johon EU-maat ja teollisuus halutaan sitouttaa ja se pitää 
sisällään teknologian kehitykseen ja lainsäädäntöön liittyviä suosituksia. Raportissa 
todetaan, että ylinopeudet ovat yksi onnettomuuksien pääsyy Euroopan teillä. Nopeus 
liittyy läheisesti onnettomuusriskin ja onnettomuuksien seurauksien vakavuuden kas-
vuun. Turvallisen nopeuden ylläpitämiseksi ajoneuvot on mahdollista varustaa kuljetta-
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jaa avustavilla ja varoittavilla ISA-järjestelmillä, kuljettajan tulee kuitenkin olla vas-
tuussa nopeudestaan. 

Huhtikuussa 2003 kokoontui ensimmäistä kertaa eSafety-foorumi, jonka tehtävänä on 
pohtia kuinka eSafety-työryhmän loppuraportissaan esittämät suositukset saataisiin toi-
meenpantua. Ensimmäisessä kokouksessa perustettiin neljä työryhmää: hätäpuhelu-  
(e-Call), onnettomuusdata- (Accident Causation Data), ihminen–kone-vuorovaikutus- 
(Human Machine interaction) ja liiketoimintaryhmä (Business Rationale). eSafety-
foorumin seuraava kokous on marraskuussa 2003, jolloin käsitellään digitaalisia tiekart-
toja, ajantasaista informaatiota, teknologiaa ja kansainvälisyyskysymyksiä. 

1.1.1 EU:n liikennevalvontasuositus 

Lokakuussa 2003 EU-komissio julkisti kaksi suositusta liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi liikennevalvontaa tehostamalla. Toinen suositus sisältää ehdotuksen, jolla pyri-
tään ajantasaistamaan ja tiukentamaan ammattiliikenteessä noudatettavia yhdenmukaisia 
valvontamenettelyjä koskevia yhteisiä sääntöjä. Tavoitteena on varmistaa terve kilpailu, 
parantaa liikenneturvallisuutta ja turvata ammattikuljettajien työolot tarkistamalla vuon-
na 1988 annettua direktiiviä (Directive 88/599/EEC) linja-auton- ja kuorma-auton-
kuljettajien sosiaalilainsäädäntöön liittyvistä yhdenmukaisista valvontamenettelyistä. 
Liikenneturvallisuus paranee, kun teillä ei aja liian väsyneitä kuljettajia, ja kuljettajat 
voivat itse todeta, että heidän oikeutensa riittävään lepoon on turvattu.  

Toisessa julkistetussa suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita sisällyttämään liikenne-
turvallisuutta koskeviin kansallisiin täytäntöönpanosuunnitelmiinsa parhaat täytäntöön-
panokäytänteet, arvioimaan täytäntöönpanosuunnitelmiaan säännöllisesti ja mukautta-
maan suunnitelmiaan tarpeen mukaan. Ylinopeuksien osalta suositellaan automaattisten 
nopeusvalvontajärjestelmien (automaattisten kameroiden) käyttöä sekä menettelyjä, 
jotka antavat mahdollisuuden käsitellä hyvin monia ylinopeusrikkomuksia. 

4.5.3  PROSPER-hanke 

PROSPER (Project for Research On Speed adaptation Policies on European Roads) on 
EU:n 5. Puiteohjelmaan kuuluva hanke, joka aloitettiin joulukuussa 2002 ja sen kesto 
on kolme vuotta. Hankkeen tavoitteena on selvittää ISA-järjestelmien tehokkuutta no-
peuksien hallinnassa perinteisiin infrastruktuurimenetelmiin verrattuna, kartoittaa tien-
käyttäjien mielipiteitä ISA-järjestelmistä sekä strategioita ISA-järjestelmien toteuttami-
seksi. 

4.5.4  EWGOSC – European Working Group on Speed Control 

EWGOSC on epävirallinen eurooppalaisten tutkijoiden yhteistyöfoorumi, joka kokoon-
tuu säännöllisesti vaihtamaan tietoja älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien nykyti-
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lasta ja eri maissa toteutetuista sekä meneillään olevista tutkimuksista. Kokouksissa 
pyritään myös yhtenäistämään eri maiden tutkimusmetodeja ja tutkimuksissa kerätyn 
datan analysointimenetelmiä. Foorumi välittää älykkäitä nopeudensäätelymenetelmiä 
koskevia tutkimustuloksia myös EU-komission suuntaan. 
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5  ASIANTUNTIJAPANEELI DELFOI-MENETELMÄLLÄ 

5.1  Toteutus 

Asiantuntijapaneeli toteutettiin Internetissä keväällä 2002 lähettämällä sähköpostiviesti-
nä tieto mielipidetiedustelusta ja sen www-osoite 222 alan asiantuntijalle. Asiantuntija-
joukko koostui PTL:n telematiikka- ja liikenneturvallisuusosastojen nimeämistä mai-
densa parhaista asiantuntijoista sekä muualta Euroopasta valituista asiantuntijoista.  

Paneeli toteutettiin kaksivaiheisena Delfoi-kyselynä. Delfoi-kysely on asiantuntijamene-
telmä erilaisten mahdollisten tulevaisuuden kehityskulkujen arvioimiseen, erityisesti 
taite- ja käännepisteiden löytämiseen ja ajoittamiseen. Tässä työssä kyselyllä pyrittiin 
selvittämään automaattisten nopeudensäätelyjärjestelmien yleistymistä viiden ja 15 
vuoden aikajänteellä, niiden turvallisuusvaikutuksia ja mahdollisia haittavaikutuksia. 
Mielenkiinnon kohteena olivat myös mahdolliset esteet järjestelmien yleistymiselle, 
keinot edistää järjestelmien yleistymistä, kohteet, joissa järjestelmiä tulisi soveltaa sekä 
sopivimmat kohderyhmät.  

Automaattiset nopeudensäätelyjärjestelmät jaettiin tarkastelussa kuuteen ryhmään: 

!  Informoiva järjestelmä, jossa välitetään kuljettajalle autoon tieto nopeusrajoitukses-
ta. 

!  Varoittava järjestelmä, jossa varoitetaan kuljettajaa esim. äänimerkein, mikäli hän 
ylittää sallitun nopeusrajoituksen. 

!  Rekisteröivä järjestelmä, jossa kuljettajan käyttämät ajonopeudet rekisteröidään. 
Nopeustiedon analysoinnin perusteella annetaan kuljettajalle palautetta hänen no-
peuskäyttäytymisestään ja siinä mahdollisesti tapahtuneista positiivisista muutok-
sista säännöllisin väliajoin. 

!  Pakottava järjestelmä, joka estää kuljettajaa käyttämästä ylinopeuksia. 

!  Kiinteä automaattinen kameravalvonta. 

!  Liikkuva (autoon sijoitettu) automaattinen kameravalvonta. 

Käytännössä on mahdollista, että autossa on sekä informoiva että varoittava järjestelmä, 
myös muut järjestelmien yhdistelmät ovat mahdollisia. Tätä ei kuitenkaan huomioitu 
kysymysten asettelussa, koska kyselystä ei haluttu tehdä kovin pitkää.  

Kyselyn ensimmäiseen vaiheeseen vastasi 67 asiantuntijaa. Ensimmäisen vaiheen tulok-
set lähetettiin Internetin välityksellä kaikille 222 asiantuntijalle ja heille tarjottiin uusi 
mahdollisuus osallistua paneeliin. Mikäli vastaaja halusi ensimmäisen kierroksen tulok-
set nähtyään muuttaa vastauksiaan, ensimmäisen kierroksen vastaus korvattiin toisen 
kierroksen vastauksella. Toisella kierroksella mukaan tulleiden uusien asiantuntijoiden 
vastaukset liitettiin perusjoukkoon. Mielipidetiedusteluun osallistui yhteensä 78 asian-
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tuntijaa. Mielipidetiedusteluun osallistuneiden määrät sen eri vaiheissa esitetään taulu-
kossa 3. 

Taulukko 3. Mielipidetiedusteluun osallistuneiden määrät sen eri vaiheissa. 

Vain 1. kierros Vain 2. kierros Molemmat  
kierrokset 

Osallistuneita 
yhteensä 

31 11 36 78 

 

5.2  Tulokset 

Asiantuntijapaneeliin osallistui yhteensä 78 asiantuntijaa Suomesta, muista Pohjois-
maista sekä muualta Euroopasta. Asiantuntijoiden jakautuminen kotimaansa mukaan 
esitetään taulukossa 4. Suomalaisten vastaajien mielipiteet eivät merkittävästi eronneet 
muiden maiden edustajien mielipiteistä. 

Taulukko 4. Mielipidetiedusteluun osallistuneiden määrät maittain. 

Suomi Ruotsi Norja Tanska Muut 

35 16 10 7 10 

 

Osallistuneista suurin osa (86 %) oli miehiä, miltei kolme neljäsosaa oli yli 40-vuotiaita. 
Osallistuneiden työkokemus liikenneturvallisuuden tai telematiikan alalta jakautui var-
sin tasaisesti eri luokkiin taulukossa 5 esitetyllä tavalla.  

Taulukko 5. Mielipidetiedusteluun osallistuneiden työkokemus liikenneturvallisuuden tai 
telematiikan alalta. 

< 5 v. 5-9 v. 10-14 v. 15-19 v. 20-24 v. 25-29 v. ≥ 30 v. 

15 % 10 % 15 % 10 % 18 % 17 % 15 % 

 

Suurin osa osallistuneista (49 %) työskenteli alan tutkijoina tai konsultteina. Seuraavak-
si suurin ryhmä (27 %) olivat tiehallinnossa työskentelevät asiantuntijat. Liikenneminis-
teriöt, poliisit, muut viranomaiset, autoteollisuus, laitevalmistajat ja muut alalla toimijat 
olivat kukin edustettuina alle 5 % osuuksilla. 

Osallistujia pyydettiin arvioimaan erilaisten nopeudensäätelyjärjestelmien käyttöönoton 
merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta. Vaihtoehtoina tarjottiin informoiva, varoit-
tava, rekisteröivä ja pakottava nopeudensäätelyjärjestelmä sekä kiinteä ja liikkuva au-
tomaattivalvonta. Arviointiasteikko oli 1–5, (1 = ei tärkeä, 5 = erittäin tärkeä). Tulokset 
esitetään kuvassa 1. Liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellisimpänä pidettiin 
pakottavan nopeudensäätelyjärjestelmän käyttöönottoa. Miltei yhtä tärkeäksi arvioitiin 
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liikkuva automaattivalvonta. Vähiten merkitystä liikenneturvallisuudelle arvioitiin ole-
van informoivalla nopeudensäätelyjärjestelmällä. 
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1. How important do you think the implementation of these 
systems would be concerning traffic safety?

mean

2 * st dev

 

Kuva 1. Nopeudensäätelyjärjestelmien merkitys liikenneturvallisuuden kannalta. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka yleisiä erilaiset älykkäät nopeudensäätelyjärjes-
telmät heidän näkemyksensä mukaan ovat kunkin kotimaassa viiden ja 15 vuoden aika-
jaksoilla. Tulokset esitetään kuvassa 2. Informoivien ja varoittavien järjestelmien arvioi-
tiin yleistyvän nopeimmin. Viiden vuoden kuluttua informoivan järjestelmän arvioitiin 
olevan keskimäärin n. 9 % autokannasta ja 15 vuoden kuluttua 31 % autokannasta. Vas-
taavasti varoittavan järjestelmän arvioitiin olevan viiden vuoden kuluttua 7 % autokan-
nasta ja 15 vuoden kuluttua n. 30 % autokannasta. Rekisteröivän ja pakottavan järjes-
telmän arvioitiin yleistyvän hitaimmin. Viiden vuoden kuluttua rekisteröivä järjestelmä 
olisi arviolta 4 % autokannasta ja 15 vuoden kuluttua arviolta 14 % autokannasta. Pa-
kottava järjestelmä olisi viiden vuoden kuluttua arvioilta 3 % autokannasta ja 15 vuoden 
kuluttua arviolta 15 % autokannasta. Hajonnat arvioissa olivat suuria, varsinkin 15 vuo-
den päähän tehty arvio osoittautui vaikeaksi. 
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Kuva 2. Nopeudensäätelyjärjestelmien yleistyminen viiden ja 15 vuoden aikajänteellä. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös yleistyvätkö järjestelmät heidän mielestään vapaaehtoi-
suuden vai pakolliseksi määräämisen kautta. Arviointiasteikko oli 1–5, (1 = yleistyy 
tultuaan markkinoille, 5 = yleistyy vain mikäli pakollinen). Tulokset esitetään kuvas-
sa 3.  
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Kuva 3. Järjestelmien yleistyminen vapaaehtoisuuden tai pakolliseksi määräämisen 
kautta. 
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Rekisteröivä ja pakottava järjestelmä eivät vastaajien mielestä omaa kovinkaan suuria 
mahdollisuuksia yleistyä muutoin kuin tekemällä ne pakollisiksi, informoiva ja varoit-
tava järjestelmä voisivat yleistyä vapaaehtoisinakin. 

Vastaajien arviot järjestelmien vaikutuksista henkilövahinkoon johtaneisiin ja kuole-
maan johtaneisiin onnettomuuksiin esitetään kuvassa 4. Arviot tehtiin oletuksella, että 
järjestelmä olisi käytössä kaikissa ajoneuvoissa. Informoivan järjestelmän arvioitiin 
vähentävän loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 7 % ja kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 8 %. Varoittavan järjestelmän arvioitiin 
vähentävän loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 10 % ja kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 12 %. Rekisteröivän järjestelmän puoles-
taan arvioitiin vähentävän loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 
13 % ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 15 %. Eniten vaikutusta 
arvioitiin olevan pakottavalla järjestelmällä. Sen arvioitiin vähentävän loukkaantumi-
seen johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 23 % ja kuolemaan johtaneita onnetto-
muuksia keskimäärin 27 %. 
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Kuva 4. Järjestelmien vaikutus henkilövahinkoon johtaneiden ja kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien määriin, jos järjestelmä olisi käytössä kaikissa ajoneuvoissa. 

Järjestelmien sopivia käyttökohteita tiedusteltaessa ei älykkäiden nopeudensäätelyjärjes-
telmien (ISA = Intelligen Speed Adaptation) ja automaattisen nopeusvalvonnan (ASE = 
Automatic Speed Enforcement) välillä ollut selkeitä eroja, kuva 5. Arviointiasteikko oli 
1–5, (1 = ei erityisen tärkeä, 5 = erittäin tärkeä). Annetuista vaihtoehdoista eniten järjes-
telmiä kaivattiin erityiskohteisiin kuten päiväkotien yms. kohdalle. 
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Kuva 5. Arviot järjestelmien tärkeimmistä käyttökohteista. 

Vastaajien omissa ehdotuksissa sopiviksi käyttökohteiksi esitettiin sekä älykkäiden no-
peudensäätelyjärjestelmien että automaattisen kameravalvonnan osalta (vaarallisia) ris-
teyksiä ja alueita, joilla on paljon kevyttä liikennettä sekä tienkohtia, joilla on huono 
geometria. Erityisesti älykkäille nopeudensäätelyjärjestelmille sopiviksi esitettiin liukas-
ta keliä, yöaikaa, huonoa näkyvyyttä ja sumua. Monet esitetyistä sovelluskohteista edel-
lyttäisivät ns. dynaamista älykästä nopeudensäätelyä. Automaattivalvonnalle suositeltiin 
erityiskohteiksi onnettomuusalttiita kohtia (ns. mustat pisteet). 

Arviot järjestelmien tuomasta liikenneturvallisuushyödystä viidelle eri käyttäjäryhmälle 
esitetään kuvassa 6. Arviointiasteikko oli 1–5, (1 = ei merkitystä liikenneturvallisuudel-
le, 5 = merkittävä liikenneturvallisuushyöty). Nuorille kuljettajille ja paljon rangaistuk-
sia saaneille kuljettajille parhaan hyödyn toisi pakottava järjestelmä, toiseksi parhaan 
rekisteröivä järjestelmä. Ikääntyneille kuljettajille parhaan hyödyn toisi varoittava jär-
jestelmä ja toiseksi parhaan pakottava järjestelmä. Raskaan liikenteen kuljettajille ja 
muilla ammattikuljettajille parhaan hyödyn toisi pakottava järjestelmä, toiseksi parhaan 
rekisteröivä järjestelmä.  
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6. Which user groups would give the best safety effects, if it used ISA-system?
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Kuva 6. Eri järjestelmien turvallisuushyöty käyttäjäryhmittäin. 

Omina arvioinaan asiantuntijat esittivät informoivan ISA:n käyttäjiksi joukkoliikennet-
tä, autovuokraamoja, autokouluja ja turisteja. Muutamissa vastauksissa arvioitiin infor-
moivan ISA:n turvallisuushyötyjä vähäisiksi. Samat käyttäjäryhmät esiintyivät myös 
varoittavan ISA:n kohdalla, lisäksi esitettiin takseja sekä turvallisuustietoisia kuljettajia, 
jotka eivät halua ajaa ylinopeutta vahingossa. Rekisteröivän järjestelmän käyttäjiksi 
esitettiin mm. kuljetusyrityksiä, moottoripyöräilijöitä ja työsuhdeautoja. Pakottavan 
järjestelmän käyttäjiksi esitettiin moottoripyöräilijöitä, takseja, linja-autoja, koulukyyte-
jä, kuljetusyrityksiä, jakeluautoja, turisteja ja työsuhdeautoja.  

Merkittävimpinä esteinä rekisteröivän järjestelmän ja pakottavan järjestelmän yleisty-
miselle pidettiin kuljettajien asenteita ja lainsäädännöllisiä seikkoja. Pakottavan järjes-
telmän yleistymistä arvioitiin estävän myös vauhdin ja nopeuden suuri merkitys autojen 
myynnissä ja markkinoinnissa. Informoivan ja varoittavan järjestelmän pahimpina es-
teinä pidettiin laitteiden hankintakustannuksia. Mielipiteet eri järjestelmien yleistymisen 
esteistä esitetään kuvassa 7. Arviointiasteikko oli 1–5, (1 = ei merkitystä, 5 = merkittävä 
este). 
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Kuva 7. Mielipiteet eri järjestelmien yleistymisen esteistä. 

Asiantuntijoiden omissa ehdotuksissa älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien yleis-
tymisen esteinä mainittiin kaikkien järjestelmien osalta ajoneuvokannan hidas uusiutu-
minen ja käyttäjien haluttomuus hankkia järjestelmiä nykyisiin autoihinsa. Toisaalta 
arvioitiin myös, että kuluttajat eivät tiedä järjestelmistä eivätkä siksi osaa niitä vaatia. 
Ajantasaisen ylinopeustiedon välittäminen autoilijoille koettiin haastavaksi, erityisesti 
pelättiin väärän tiedon välittämistä ja tästä aiheutuvia vastuukysymyksiä. Järjestelmiä 
koskevan lainsäädännön pitäisi vastaajien mielestä olla yhtenäinen koko Euroopan alu-
eella ja niiden tekninen toimivuus ei saisi häiriytyä maasta toiseen siirryttäessä. 

Erityisesti varoittavalle järjestelmälle ominaisena yleistymisen esteenä vastaajien va-
paissa vastauksissa pidettiin varoitusäänen epämukavuutta. Rekisteröivälle järjestelmäl-
le ominaisena esteenä pidettiin yksityisyyden suojaa ja ”isoveli valvoo” pelkoa. Myös 
poliitikkojen haluttomuus toteuttaa rekisteröivä järjestelmä nähtiin esteenä. Pakottavalle 
järjestelmälle ominaisina esteinä pidettiin autonvalmistajien vastustusta, poliitikkojen 
haluttomuutta sekä kuljettajien vastustusta. 

Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan muutamia keinoja edistää älykkäiden nopeuden-
säätelyjärjestelmien yleistymistä. Tulokset esitetään kuvassa 8. Arviointiasteikko oli 1–
5, (1 = ei merkittävä keino, 5 = merkittävä keino). Informoivan järjestelmän yleistymis-
tä edistettäisiin annetuista vaihtoehdoista parhaiten liittämällä järjestelmään myös muita 
kuljettajaa hyödyttäviä toimintaoja sekä tarjoamalla järjestelmän käyttäjälle taloudellisia 
hyötyjä (esim. alennuksia vakuutusmaksuissa). Samat keinot edistäisivät myös varoitta-
van järjestelmän yleistymistä. Rekisteröivän ja pakottavan järjestelmän yleistymistä 
edistäisi asiantuntijoiden mukaan parhaiten niiden määrääminen pakollisiksi, toiseksi 
parhaiten taloudellisten hyötyjen tarjoaminen kuljettajalle. 
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7B. What should be the arrangements to promote ISA-systems?
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Kuva 8. Mielipiteet keinoista edistää järjestelmien yleistymistä. 

Asiantuntijoilta pyydettiin myös omia ehdotuksia järjestelmien käytön edistämiseksi. 
Kaikkien järjestelmien yleistymistä arvioitiin voitavan edistää tarjoamalla taloudellisia 
houkuttimia kuten alennuksia liikennevakuutuksista ja verohelpotuksia. Myös järjestel-
mien kytkemisen osaksi muita auton informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmiä (com-
munication platform) arvioitiin edistävän yleistymistä. Muita järjestelmiä voisivat olla 
esim. törmäyksen esto, musta laatikko jne. 

Sekä informoivan että varoittavan järjestelmän arvioitiin parantavan ajomukavuutta, 
koska ei tarvitse ajaa epätietoisena nopeusrajoituksesta. Rekisteröivän järjestelmän 
yleistymistä edistäisi, jos kuljetusten tilaajat, alkuun esim. julkiset tahot vaatisivat jär-
jestelmiä kuljetuksiltaan. Rekisteröivää järjestelmää ehdotettiin pakolliseksi toistuvasti 
ylinopeuksista kiinni jääneille kuljettajille, takseille ja ammattikuljettajille. Pakottavan 
järjestelmän käyttöön oton edistämiseksi tulisi tarjota informaatiota sen turvallisuusvai-
kutuksista. Vaikutuksia tulisi selvittää käytännön kokein. Turvallisuushyötyjen rinnalle 
tulisi nostaa myös meluhaitan väheneminen ja muut ympäristöhyödyt. Kuljetusten tilaa-
jien tulisi ryhtyä vaatimaan pakottavaa järjestelmää kuljetusyrityksiltä. 

Asiantuntijoille esitettiin kolme erilaista älykkäiden nopeudenrajoitusjärjestelmien 
mahdollisesti aiheuttamaa negatiivista sivuvaikutusta, joita he arvioivat asteikolla 1–5 
(1 = ei merkittävä, 5 = merkittävä). Tulokset esitetään kuvassa 9. Informoivan ja varoit-
tavan järjestelmän haittapuolina pidettiin kuljettajien tottumista järjestelmien olemassa-
oloon. Tämän seurauksen ne eivät enää vaikuttaisi kuljettajien nopeusvalintoihin. Eniten 
negatiivisia sivuvaikutuksia arvioitiin olevan pakottavalla järjestelmällä. Sen arvioitiin 
lisäävän eniten ohituksia, pienentävän ajoneuvovälejä ja kuljettajan arvioitiin myös tot-
tuvan järjestelmään. Tottumisen tässä yhteydessä vastaajat ovat ehkä käsittäneet niin, 
että järjestelmään luotetaan liikaa ja liikenteen seuraaminen jää vähemmälle kuin ilman 
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järjestelmää. Rekisteröivän järjestelmän arvioitiin lisäävän toiseksi eniten ohituksia ja 
pienentävän ajoneuvovälejä.  
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Kuva 9. Asiantuntijoiden arviot negatiivisista sivuvaikutuksista. 

Asiantuntijoita pyydettiin nimeämään omin sanoin järjestelmien mahdollisia negatiivi-
sia sivuvaikutuksia. Informoiva ja varoittava järjestelmä saattavat vastausten mukaan 
häiritä kuljettajan tarkkaavaisuutta ja lisätä ajotapahtuman henkistä kuormittavuutta. 
Nuorten kuljettajien pelättiin käyttävän varoittavaa järjestelmää väärin ja pyrkivän sen 
avulla esittelemään vauhdikasta ja säännöistä piittaamatonta ajotyyliään kyydissä olevil-
le kavereilleen. Rekisteröivän järjestelmän negatiivisina vaikutuksina nähtiin ”isoveli 
valvoo” asetelma sekä nuorten kuljettajien mahdollinen järjestelmän väärinkäyttö vas-
taavalla tavalla kuin varoittavassakin järjestelmässä. Rekisteröivän järjestelmän arvioi-
tiin myös aiheuttavan kuljettajille stressiä. Pakottavan järjestelmän negatiivisina sivu-
vaikutuksina esitettiin kuljettajan vireystason laskua, jonka seurauksena kuljettajat eivät 
riittävästi tarkkailisi liikennettä ja kykenisi reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Myös 
väärät nopeusvalinnat huonoissa liikenne- tai sääolosuhteissa saattaisivat lisääntyä ts. 
kuljettajat pyrkisivät ajamaan suurinta sallittua nopeutta vaikka olosuhteet vaatisivat 
alempaa ajonopeutta. Vastausten perusteella näyttää siltä, että nopeusrajoitustiedon oi-
keellisuus ja siihen liittyvät vastuukysymykset korostuvat pakottavassa järjestelmässä. 
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6  YHTEENVETO  

6.1  ISA-kokeilut eri maissa 

Tutkimuksessa tutustuttiin Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa ja Alankomaissa tehtyihin 
kokeiluihin erilaisilla älykkäillä nopeudensäätelyjärjestelmillä.  

Nopeudensäätelyjärjestelmät jaetaan luokkiin sen mukaan, mitä tietoa ja miten ne kul-
jettajalle välittävät. Niin ikään luokitukseen vaikuttaa järjestelmän mahdollisuus estää 
ylinopeudet kokonaan. Englannissa järjestelmiä on luokiteltu lisäksi sen mukaan onko 
välitetty nopeustieto kiinteä vai vaihtuuko se esim. liikennetilanteen, sään tai tienkoh-
dan rakenteellisten ominaisuuksien perusteella. Järjestelmässä voi myös olla mahdolli-
suus haluttaessa kytkeä se pois toiminnasta.  

Eri maissa nopeudensäätelyjärjestelmät luokitellaan hieman eri tavoin ja käytetään hie-
man toisistaan poikkeavaa terminologiaa. Taulukossa 6 esitetään eri maissa kokeillut 
järjestelmät tässä tutkimuksessa käytetyn neliluokkaisen luokituksen mukaisesti ja tau-
lukossa 7 esitetään yhteenveto eri maiden ISA-kokeilujen tuloksista. 

Taulukko 6. Eri maiden kenttäkokeissa käytettyjä ISA-järjestelmiä. 
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Alankomaat    X 

Englanti    X 

Ruotsi  X X  

Tanska  X   

 

Ruotsissa käytetty ns. aktiivinen kaasupoljin, joka jäykistyi tai värisi, kun ajoneuvon 
nopeus ylitti nopeusrajoituksen luettiin kuuluvaksi varoittaviin järjestelmiin, koska jär-
jestelmä oli ohitettavissa voimakkaalla kaasupolkimen painalluksella. 
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Taulukko 7. Eri maiden ISA-kokeilujen tuloksia. 

 Alankomaat Englanti Ruotsi Tanska 

Järjestelmä P I P (on/off) P V V 

Kulj. lkm. 120 40 40 24 5000* 20 

Hyväksyttä-
vyys 

60 % käyttäneis-
tä hyväksyi 

- - Testiajot lisäsivät 
hyväksyttävyyttä 

2/3 olisi pitänyt 
laitteen 

3/4 hyväk-
syi 

Henkinen 
kuormitta-
vuus 

- Lisäsi stressiä3 Lisäsi stressiä3 Lisäsi stressiä3 - - 

Tekninen 
toimivuus 

Järjestelmä 
toteutettavissa 

- - Hyvä Hyvä/tyydyttävä Tyydyttävä 

Ajonopeudet Alenivat1,2 

Tasaisempia1 

Maksiminopeudet 
alenivat3 

Vaikutus keski-
nopeuteen vä-
häinen3 

Maksiminopeudet 
alenivat3 

Vaikutus keski-
nopeuteen vä-
häinen3 

Maksiminopeudet 
alenivat1,3 

Vaikutus keskinopeu-
teen vähäinen3 

Keskinopeudet 
alenivat1 

Tasaisempia1 

Hajonta pieneni1 

85 %:n 
nopeus 
aleni1 

Ylinopeudet Jäivät pois1 - - Jäivät pois1 Vähenivät1 - 

Ohitusten 
määrä 

Vähenivät2 - - Väheni taajamien 
ulkopuolella4 

- - 

Et. edellä  
ajavaan 

Kasvoi2 Pieneni3 Pieneni3 Pieneni3 Ei vaikutusta1 - 

Muut 
rikkeet 

Vähenivät2 Otettiin enem-
män riskejä mui-
den tienkäyttäjien 
suhteen3 

 

Otettiin enem-
män riskejä mui-
den tienkäyttäjien 
suhteen3 

 

Otettiin enemmän 
riskejä muiden tien-
käyttäjien suhteen3 

Konfliktit vähenivät1 

Ei vaikutusta 
punaisia päin 
ajoon1 

- 

Onnetto-
muuksien 
määrä 

Arvioitiin vähene-
vän 

Laskennallinen 
vähenemä louk-
kaantumiseen. 
joht.onn. 
10–13 % 

Laskennallinen 
vähenemä louk-
kaantumiseen. 
joht.onn. 
10–18 % 

Laskennallinen vähe-
nemä loukkaantumi-
seen. joht.onn. 20–
36 % 

Laskennallinen 
vähenemä 
taajamissa 
loukkaantuneis-
sa 20–25 % 

- 

Päästöt Arvioitiin vähen-
tävän päästöjä 

- - Polttoaineen kulutus 
aleni taajamissa 8 %4 

Polttoaineen kulutus 
aleni muualla 3-4 %4 

Ei vaikutusta päästöi-
hin4 

Arvioitiin vähen-
tävän typenoksi-
di- ja hiilivety-
päästöjä 8 % ja 
polttoaineen 
kulutusta 2 % 

- 

Matka-aika - - - Kasvoi taajamissa4 

Ei vaikutusta muualla4 

Ei vaikutusta1 - 

Taloudelliset 
tunnusluvut 

- Hyöty-kustannus- 
suhde 5,0–9,6 

Hyöty-kustannus-
suhde 3,7–8,3 

Hyöty-kustannus-
suhde 7,4–16,7 

- - 

Skenaario - - - Pakolliseksi uusissa 
ajoneuvoissa v. 2013 

Pakolliseksi kaikissa 
ajoneuvoissa v. 2019 

Pakolliseksi 
uusissa ajoneu-
voissa v. 2010 

Pakolliseksi 
kaikissa ajoneu-
voissa v. 2015 

- 

I = Informoiva, V = Varoittava, R = Rekisteröivä, P (on/off) = pakottava, kytkettävissä pois toiminnasta, P = Pakottava 
*

Ajoneuvojen lukumäärä 
1 kenttäkokeen tulos, 2 haastattelun tulos, 3 simulaattorikokeen tulos, 4liikennemallin tulos 
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6.2  Asiantuntijapaneeli 

Asiantuntijapaneeliin osallistui yhteensä 78 asiantuntijaa Suomesta, Pohjoismaista sekä 
muualta Euroopasta.  

Liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellisimpänä pidettiin pakottavan nopeuden-
säätelyjärjestelmän käyttöönottoa. Miltei yhtä tärkeäksi arvioitiin liikkuva automaatti-
valvonta. Vähiten merkitystä liikenneturvallisuudelle arvioitiin olevan informoivalla 
nopeudensäätelyjärjestelmällä. 

Eri järjestelmien yleistymisen arviointi osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Hajonnat ar-
vioissa olivat suuria. Informoivan ja varoittavan järjestelmän yleistymismahdollisuudet 
arvioitiin likimain samoiksi. Viiden vuoden kuluttua järjestelmiä arvioitiin olevan kes-
kimäärin n. 7-9 % autokannasta ja 15 vuoden kuluttua (v. 2017) 30–31 % autokannasta. 
Informoivan ja varoittavan järjestelmän arvioitiin yleistyvän noin kaksi kertaa nopeam-
min kuin rekisteröivän tai pakottavan järjestelmän. Ruotsalaisten pitkän aikavälin ske-
naariossa varoittava järjestelmä tulisi pakolliseksi v. 2015, jolloin järjestelmä olisi jo 
80 % autokannasta. Englantilaisten skenaariossa pakottava järjestelmä olisi pakollinen 
vuodesta 2019 alkaen. 

Asiantuntijoiden mielestä rekisteröivä ja pakottava järjestelmä eivät omaa kovinkaan 
suuria mahdollisuuksia yleistyä muutoin kuin tekemällä ne pakollisiksi, informoiva ja 
varoittava järjestelmä voisivat yleistyä vapaaehtoisinakin. Järjestelmien yleistyminen 
vaatii päätöksentekijöiltä määrätietoista toimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Sekä 
englantilaisten että ruotsalaisten laatimat skenaariot toimivat hyvänä apuna, vaikeutena 
on päättää tähdätäänkö pakottavaan järjestelmään kuten englantilaisten skenaariossa vai 
varoittavaan järjestelmään kuten ruotsalaisten skenaariossa. Hyvänä kompromissina 
järjestelmien yleistymisen ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta 
sekä myös valmistuskustannusten kannalta voitaneen pitää englantilaisten tutkijoiden 
ehdotusta asentaa kaikkiin uusiin autoihin järjestelmä, joka pitää sisällään kaikki ISA-
vaihtoehdot ja kukin maa saisi itse päättää, minkä järjestelmän ottaa käyttöön maansa 
rajojen sisällä. 

Asiantuntijoiden arviot järjestelmien onnettomuusvaikutuksista tehtiin oletuksella, että 
järjestelmä olisi käytössä kaikissa ajoneuvoissa. Eniten turvallisuutta paransi pakottava 
järjestelmä, sen arvioitiin vähentävän loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia kes-
kimäärin 23 % ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 27 %. Arvio on 
saman suuntainen kuin Englannissa kenttäkokeiden pohjalta tehty arvio (loukkaantumi-
seen johtavien onnettomuuksien määrä vähenee 20–36 %). Varoittavan järjestelmän 
arvioitiin vähentävän loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 10 % ja 
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia keskimäärin 12 %. Ruotsin kenttäkokeiden yh-
teydessä arvioitiin varoittavan järjestelmän alentavan loukkaantuneiden määrää 20 %:lla 
taajamien onnettomuuksissa. 
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Annetuista vaihtoehdoista eniten järjestelmiä kaivattiin erityiskohteisiin kuten päiväko-
tien yms. kohdalle. Asiantuntijoiden omissa vastauksissa nostettiin vielä esille risteyksiä 
ja alueita, joilla on paljon kevyttä liikennettä sekä tienkohtia, joilla on huono geometria. 
Lisäksi älykkäille nopeudensäätelyjärjestelmille sopiviksi esitettiin liukasta keliä, yöai-
kaa, huonoa näkyvyyttä ja sumua. Monet esitetyistä sovelluskohteista edellyttäisivät ns. 
dynaamista älykästä nopeudensäätelyä. 

Eri kuljettajaryhmille suositeltiin eri järjestelmiä. Nuorille kuljettajille ja paljon rangais-
tuksia saaneille kuljettajille parhaan hyödyn toisi pakottava järjestelmä, toiseksi parhaan 
rekisteröivä järjestelmä. Ikääntyneille kuljettajille parhaan hyödyn toisi varoittava jär-
jestelmä ja toiseksi parhaan pakottava järjestelmä. Raskaan liikenteen kuljettajille ja 
muilla ammattikuljettajille parhaan hyödyn toisi pakottava järjestelmä, toiseksi parhaan 
rekisteröivä järjestelmä. Kuljettajaryhmille lakisääteisesti määrätyt järjestelmät voisivat 
olla tapa edetä älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien käytössä, mikäli järjestelmät 
eivät yleisty autojen vakiovarusteina. Rekisteröivä järjestelmä näyttäisi asiantuntijoiden 
mielipiteiden mukaan soveltuvan useille edellä esitetyille ryhmille. 

Asiantuntijoiden omissa ehdotuksissa älykkäiden nopeudensäätelyjärjestelmien yleis-
tymisen esteinä mainittiin kaikkien järjestelmien osalta ajoneuvokannan hidas uusiutu-
minen ja käyttäjien haluttomuus hankkia järjestelmiä nykyisiin autoihinsa. Toisaalta 
arvioitiin myös, että kuluttajat eivät tiedä järjestelmistä eivätkä siksi osaa niitä vaatia. 
Ajantasaisen nopeustiedon välittäminen autoilijoille koettiin haastavaksi, erityisesti pe-
lättiin väärän nopeustiedon välittämistä ja tästä aiheutuvia vastuukysymyksiä. Järjestel-
miä koskevan lainsäädännön pitäisi vastaajien mielestä olla yhtenäinen koko Euroopan 
alueella ja niiden tekninen toimivuus ei saisi häiriytyä maasta toiseen siirryttäessä. 

Informoivan ja varoittavan järjestelmän yleistymistä edistettäisiin annetuista vaihtoeh-
doista parhaiten liittämällä järjestelmään myös muita kuljettajaa hyödyttäviä toimintoja 
sekä tarjoamalla järjestelmän käyttäjälle taloudellisia hyötyjä (esim. alennuksia vakuu-
tusmaksuissa). Rekisteröivän ja pakottavan järjestelmän yleistymistä edistettäisiin 
asiantuntijoiden mukaan parhaiten määräämällä ne pakollisiksi, toiseksi parhaiten tar-
joamalla taloudellisia hyötyjä kuljettajalle. 

Eniten negatiivisia sivuvaikutuksia arvioitiin olevan pakottavalla järjestelmällä. Sen 
arvioitiin lisäävän eniten ohituksia, pienentävän ajoneuvovälejä. Asiantuntijoiden omien 
arvioiden mukaan pakottavan järjestelmän negatiivisina sivuvaikutuksina esitettiin kul-
jettajan vireystason laskua, jonka seurauksena kuljettajat eivät riittävästi tarkkailisi lii-
kennettä ja kykenisi reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Myös väärät nopeusvalinnat 
huonoissa liikenne- tai sääolosuhteissa saattaisivat lisääntyä ts. kuljettajat pyrkisivät 
ajamaan suurinta sallittua nopeutta vaikka olosuhteet vaatisivat alempaa ajonopeutta. 

Asiantuntijoiden omien arvioiden mukaan informoiva ja varoittava järjestelmä saattavat 
häiritä kuljettajan tarkkaavaisuutta ja lisätä ajotapahtuman henkistä kuormittavuutta. 
Joidenkin nuorten kuljettajien pelättiin käyttävän varoittavaa järjestelmää väärin ja pyr-
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kivän sen avulla esittelemään vauhdikasta ja säännöistä piittaamatonta ajotyyliään kyy-
dissä oleville kavereilleen. Rekisteröivän järjestelmän negatiivisina vaikutuksina nähtiin 
”isoveli valvoo” -asetelma sekä nuorten kuljettajien mahdollinen järjestelmän väärin-
käyttö vastaavalla tavalla kuin varoittavassakin järjestelmässä. Rekisteröivän järjestel-
män arvioitiin myös aiheuttavan kuljettajille stressiä.  

6.3  ISA-järjestelmien jatkotutkimustarve 

Nykytilaselvityksen ja asiantuntijapaneelista saadun tiedon perusteella jatkossa tulisi 
toteuttaa entistä laajempia kenttäkokeita vaikutusten selville saamiseksi. Kenttäkokeista 
saatavien tulosten myötä järjestelmiä voidaan tehdä tunnetuksi ja hälventää niitä koh-
taan tunnettuja ennakkoluuloja. Tutkimusten mukaan älykkäiden nopeudensäätelyjärjes-
telmien hyväksyntä on käyttäjien keskuudessa jo nyt varsin korkea. Asiantuntijoiden 
mielipiteet selvitettiin ennen Ruotsin suuren ISA-kokeilun päättymistä, kokeilun tulok-
set eivät kuitenkaan poista lisätutkimusten tarvetta. Ruotsin kokeilussa käytettiin eri 
tavoin kuljettajaa ylinopeudesta varoittavia järjestelmiä, joten muiden järjestelmien 
osalta vaikutuksia tulisi tutkia vielä lisää. Erityisesti pitkän aikavälin vaikutuksia ja 
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia tulisi selvittää. Tällaisia ovat mm. 

!  liika luottamus järjestelmiin  
!  ajoneuvovälit 
!  turvallisuusmarginaalit risteyksissä 
!  viivytykset jarrutuksissa 
!  väärät nopeusvalinnat huonoissa olosuhteissa 
!  järjestelmiä väärin käyttävät nuoret kuljettajat 
!  kuljettajien turhautuminen 
!  mahdolliset nopeuksien nousut kokeilualueiden ulkopuolella. 

Nopeudensäätelyjärjestelmiä koskevan lainsäädännön pitäisi olla yhtenäinen koko Eu-
roopan alueella ja niiden tekninen toimivuus ei saisi häiriytyä maasta toiseen siirryttäes-
sä. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntään tarvitaan muutoksia, järjestelmien peukalointi tu-
lee kriminalisoida ja ajoneuvoon tuleva nopeustieto tulee kyetä luotettavasti dokumen-
toimaan mahdollisia oikeuskäsittelyjä varten. 

Dynaaminen pakottava järjestelmä tuottaisi englantilaisen tutkimuksen mukaan parhaan 
hyötykustannussuhteen. Myös asiantuntijamielipiteissä paras turvallisuushyöty arvioi-
tiin saavutettavan pakottavalla järjestelmällä. Nykytietämyksen valossa näiden järjes-
telmien tekniikan kehittäminen ja niille suotuisan mielipideilmaston rakentaminen tuot-
taisi pitkällä aikavälillä liikenneturvallisuuden kannalta parhaan tuloksen.  

Dynaamiseen pakottavaan järjestelmään voidaan edetä parhaiten välivaiheiden kautta. 
Tällaisia välivaiheita voivat olla esimerkiksi rekisteröivän järjestelmän käyttö sekä yli-
nopeuksista varoittavat nopeudensäätelyjärjestelmät. Välivaiheen järjestelmät eivät ole 
toisiaan pois sulkevia, vaan niitä käytetään eri kohderyhmille. Rekisteröivä järjestelmä 
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soveltuu hyvin esimerkiksi yritysten ja kuljetusten tilaajien laatujärjestelmien osaksi, 
työsuhdeautojen käytön seurantaan, toistuvasti nopeusrikkomuksista kiinni jääneiden 
seurantaan ja nuorten kuljettajien ajokäyttäytymisen ohjaamiseen. Ylinopeudesta varoit-
tavat järjestelmät soveltuvat hyvin vapaaehtoisesti hankittavaksi järjestelmäksi.  

Kansainvälinen yhteistyö sekä autoteollisuuden mukana olo ovat välttämättömiä reuna-
ehtoja dynaamisen pakottavan järjestelmän käyttöönotolle. 
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