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Siirrettävä nopeusnäyttötaulu kunnan katuverkossa  
  
Nurmijärven kunnalla on yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu, jota voidaan käyttää kunnan katuverkossa. Siir-

rettävän näytön tarkoituksena on kerätä tietoa ajonopeuksista ja muistuttaa kuljettajia voimassa olevasta 

nopeusrajoituksesta.  Autoilijoiden tulee noudattaa voimassa olevia nopeusrajoituksia myös katuverkossa, 

taajamien keskustoissa ja asuinalueilla, jotta mm. liikenteessä heikommassa asemassa olevat lapset, nuoret 

ja vanhukset kokisivat liikkumisen turvalliseksi. Autoilijoiden on hyvä tiedostaa, että törmätessään jalankul-

kijaan nopeudella yli 30 km/h kasvaa jalankulkijan kuolemanriski merkittävästi.  

 

Nopeusnäyttötaulu on ohjelmoitu näyttämään sallitut ajonopeudet vihreällä ja ylinopeudet punaisella. Näy-

töt tallentavat jokaisen ohiajavan ajoneuvon nopeuden, vaikka kaikkia ajonopeuksia taulu ei näyttäisikään. 

Taulun paikkoja valittaessa hyödynnetään kuntalaisilta saatua palautetta. Taulu on yhdessä paikassa muu-

taman viikon ajan. Vuonna 2021 nopeusnäyttötaulu oli 13 eri kohteessa.  

 

Yhteenveto siirrettävän nopeusnäytön keräämistä tiedosta vuonna 2021 
  
Sompiontiellä Lukkarin ja Kivenpuiston koulun läheisyydessä siirrettävä nopeusnäyttö oli kahtena eri ajan-

jaksona kahdessa eri paikassa. Sompiontiellä on voimassa nopeusrajoitus 30 km/h. Einolantien ja Järvitien 

liittymien välissä ajoneuvojen keskinopeus oli nopeusnäyttötaulun mittaamien tietojen mukaan 24 km/h ja 

nopeusrajoituksen mukaan ajoi 78 % autoilijoista. Kun näyttö oli sijoitettuna Lukkarin koulun kohdalle, 

muodostui ajoneuvojen keskinopeusdeksi 31 km/h ja 43 % autoilijoista noudatti nopeusrajoitusta. Sompi-

ontielle on tehty päätös liikennemerkin lapsia asettamisesta ja liikennemerkit asennetaan kesän 2022 ai-

kana. Lisäksi tarkastellaan voisiko Sompiontielle lisätä ajorataan tiemerkintöjä lapsia ja nopeusrajoitus 30. 

  

Viirintiellä Ratsutilanaukion kohdalla on voimassa nopeusrajoitus 30 km/h. Ajoneuvojen keskinopeudeksi 

muodostui nopeusnäyttötaulun tietojen perusteella 27 km/h ja nopeusrajoituksen mukaan ajoi 73 % autoi-

lijoista. 

  

Alihervontiellä päiväkodin läheisyydessä on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Ajoneuvojen kes-

kinopeudeksi muodostui nopeusnäyttötaulun tietojen perusteella 19 km/h ja 90 % kuljettajista noudatti 

nopeusrajoitusta. 

  

Ylitilantiellä on voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Siirrettävä nopeusnäyttötaulu oli asennettuna 

Tilankujan liittymän läheisyyteen, jossa ajonevojen keskinopeudeksi muodostui 32 km/h ja 36 % autoili-

joista ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti. Ylitilantielle on tehty päätös tiemerkintöjen nopeusrajoitus 30 li-

säämisestä ajorataan ja suojateiden merkintöjen uusimisesta. Merkinnät on tarkoitus toteuttaa kesällä 

2022. 
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Kirkkotiellä on voimassa tiekohtainen nopeusrajoitus 40 km/h. Ajosuunnassa etelään ennen Professorintien 

liittymää muodostui ajoneuvojen keskinopeudeksi 43 km/h ja nopeusrajoituksen mukaan ajoi 49 % autoili-

joista. Ajosuunnassa pohjoiseen ennen Mäntysalontien liittymää muodostui ajoneuvojen keskinopeudeksi 

48 km/h ja autoilijoista 9 % noudatti nopeusrajoitusta. Kirkkotielle on tehty päätös tiemerkintöjen nopeus-

rajoitus 30 ja 40 lisäämisestä ajorataan ja suojateiden merkintöjen uusimisesta. Merkinnät on aikataulu-

tettu toteutettavaksi kesällä 2022. 

  

Kiljavantiellä on voimassa tiekohtainen nopeusrajoitus 40 km/h. Nopeusnäyttötaulu oli sijoitettuna Mäke-

läntien liittymien molemmille puolille. Molemmissa ajosuunnissa muodostui ajoneuvojen keskinopeudeksi 

46 km/h ja nopeusrajoituksen mukaan ajoi 20 % autoilijoista.  Kiljavantielle on tehty päätös tiemerkintöjen 

nopeusrajoitus 40 lisäämisestä ajorataan. Merkinnät on tarkoitus toteuttaa kesällä 2022. 

  

Pinnintiellä Tornitien läheisyydessä on vielä voimassa alueellinen nopeusrajoitus 40 km/h. Siirrettävän no-

peusnäyttötaulun mittaamien tietojen mukaan ajoneuvojen keskinopeudeksi muodostui 28 km/h ja no-

peusrajoitusta noudatti 95 % autoilijoista. 

  

Vehmaskorventiellä on voimassa nopeusrajoitus 40 km/h. Nopeusnäyttötaulu oli sijoitettuna Herustentien 

suunnasta ajettaessa ennen Polkkatien risteystä. Ajoneuvojen keskinopeudeksi muodostui 28 km/h ja no-

peusrajoituksen mukaan ajoi 89 % kuljettajista. Vehmaskorventielle tehtiin myös liikennetutkimus syksyllä 

2021, jonka tuloksista tiedotetaan erikseen. Vehmaskorventien ja koko Herusten asuinalueiden katujen no-

peusrajoitus 40 km/h on päätetty laskea 30 km/h. Uudet liikennemerkit on aikataulutettu toteutettavaksi 

kesällä 2022. 

  

Nopeusnäyttö oli sijoitettuna myös Toukolantiellä Kissalantien liittymän länsipuolelle, jossa on vielä voi-

massa alueellinen nopeusrajoitus 40 km/h. Ajoneuvojen keskinopeudeksi muodostui 31 km/h ja 89 % autoi-

lijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaan. Rajamäen asuinalueiden, mukaan lukien Toukolantie ja Kissalantie, 

nopeusrajoituksen 40 km/h laskemisesta 30 km/h on tehty päätös. Uudet liikennemerkit on tarkoitus asen-

taa kesällä 2022. 

  

Numminiituntiellä nopeusnäyttötaulu oli sijoitettuna Kurjenkujan ja Lokinkujan liittymien välissä, missä on 

voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Nopeusnäyttötaulun mittaamien tietojen mukaan ajoneuvo-

jen keskinopeus etelään oli 31 km/h ja 49 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaan. Numminiituntiellä 

kokeiltiin tallentaa tietoja molempien ajosuuntien osalta, vaikka taulu näytti tietoja vain ajosuuntaan etelä. 

Pohjoiseen ajettaessa muodostui ajoneuvojen keskinopeudeksi 32 km/h ja 39 % autoilijoista noudatti voi-

massa olevaa nopeusrajoitusta. Numminiituntielle on tehty päätös heräteraitojen ja tiemerkintöjen no-

peusrajoitus lisäämisestä. Merkinnät on tarkoitus toteuttaa kesällä 2022. 
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Taulukko 4. Yhteenveto siirrettävän nopeusnäytön mittaamista tiedoista 

 

 

Osoite  Ajosuunta Mittausajankohta Nopeusrajoitus 
km/h 

Keskinopeus 
km/h 

Nopeusraj. 
mukaan  

% 

Ylinopeus 
 1-10 km/h  

% 

Ylinopeus 
10 km/h   

% 

Arvio suunnan  
liikennemäärästä 

ajon/vrk 

Sompiontie Järvitie itään 21.5.-7.6. 30 24 78 19 3 600 

Viirintie Ratsutilanaukio etelään 7.6- 29.6. 30 27 73 67 6 750 

Alihervontie päiväkoti länteen 2.8.- 10.8. 30 19 90 6 4 181 

Sompiontie  koulu länteen 11.8.-27.8. 30 31 43 43 14 550 

Ylitilantie Tilankuja etelään 27.8.-14.9. 30 32 36 47 17 900 

Kirkkotie Professorintie  etelään 14.9.-28.9. 40 43 49 51 27 1700 

Kirkkotie Mäntysalontie pohjoiseen 28.9.-12.10. 40 48 9 43 48 1700 

Kiljavantie Mäkeläntie länteen 12.10.-26.10. 40 46 20 46 34 1400 

Kiljavantie Mäkeläntie itään 26.10.-9.11. 40 46 20 45 35 1450 

Pinnintie Tornitie länteen 9.11.-24.11. 40 28 95 5 0 50 

Vehmaskorventie   itään 24.11.-9.12. 40 28 89 7 4 250 

Toukolantie Kissalantie länteen 10.12.-21.12. 40 31 89 10 1 170 

Numminiituntie Kurjenkuja etelään 21.12.-31.12. 30 31 49 42 9 260 

Numminiituntie Kurjenkuja pohjoiseen 21.12.-31.12. 30 32 39 47 14 240 


