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5  TUTKIMUSRAPORTTI 

HELSINGIN-HÄMEENLINNAN MOOTTORITIEN 
 KAYTTÄJÄTUTKIMUS  1996  

ESIPUHE  

Moottoritiet  ja  niiden  lisärakentaminen  on  varsin  mittava taloudellinen 
investointi, jonka vaikutukset tuntuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tästä joh-
tuen  moottoritiet  ja  niiden rakentaminen ovat laajan yhteiskunnallisen 
kiinnostuksen kohteena. Tämän  tiedostaen Tielaitos  on  tutkinut run-
saasti  moottoriteiden vaikusta  liikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen, 

 nopeuteen  sekä  sen  vaikututuksia  talouselämälle. 

Tässä  tielaitoksen  Hämeen tiepiirin käynnistämässä Helsingin- 
Hämeenlinnan  mooftoritien käyttäjätutkimuksessa  haettiin tienkäyttäjien 
mielipiteitä  ja  käsityksiä nykyisen  moottoritieosuuden  vaikutuksesta hei-
dän  liikkumiseensa  sekä käsityksiä nykyisen moottoritien  palvelutasos

-ta.  Samoin vastaajia pyydettiin arvioimaan moottoritietä  mielikuvatasol
-la  ja  arvioimaan yleisellä tasolla moottoritien rakentamisen kriteerejä. 

Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä siitä tulisiko moottoritie 
rakentaa Tampereelle asti. 

Tutkimuksen tuloksia  on  myös vertailtu vuonna  1994  tehtyyn  postikyse-
lyn  tuloksiin, jolloin  on  saatu käsityksille  ja  mielipiteille myös ajallista 

 ulottuvu  utta.  

Työn  on  toteuttanut Oy  Viisikko-Femman Ab ja  Tielaitoksen  Hämeen 
tiepiirin puolesta työstä ovat vastanneet Raija  Kreutzer  ja  Matti  Höyssä.  

Raportti valmistui lokakuun puolivälissä  1996.  
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I..  

Tutkimuksen aineisto kerättiin informoituina kyselyinä,  so.  kyselyn suo-
rittaja oli  koko  ajan läsnä mandollisten kysymysten täsmennysten vuok-
si. Kyselylomakkeet kerättiin vastaajilta täyttämisen jälkeen pois. 
Parisenkymmentä lomaketta postitettiin vastauskirjekuorilla tutkimuslai-
tokseen. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää niitä asioita  ja  ominaisuuksia, 
joita moottoritien käyttäjät pitävät kriittisinä tekijöinä arvioitaessa moot-
toritien rakentamisen tarpeellisuutta  ja  toisaalta mitkä ovat ne tekijät, 
jotka tekevät moottoritiestä käyttäjän kannalta "hyvän". 

Tutkiftavia  alueita olivat moottoritien vaikutukset ajonopeuteen, odotuk-
set  ja  kokemukset moottoritien palvelutason suhteen, sekä mielikuvat 
moottoritiestä. Lisäksi tutkittiin moottoritien Tampereelle jatkamisen tar-
peellisuutta, moottoritien rakentamisen kriteereitä  ja  moottoritien raken-
tamisen tärkeyttä suhteessa muihin liikenteen investointeihin Hämeen 
läänissä. 

Tutkimusaineisto kerättiin Kesoil Keimolanportissa  ja Linnatuulessa 
 Hämeenlinnassa. 

Vuonna  1994  Hämeen tiepiiri toteutti moottoritien käyttäjätutkimuksen 
postikyselynä. Tutkimuksen tuloksia  on  verrattu soveltuvin osin nyt 
kerättyyn aineistoon. 
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2. 	VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Aineisto kerättiin  20.8-29.8.1 996  välisenä aikana. Hyväksyttävästi täy-
tettyjä lomakkeita saatiin moottoritien käyttäjiltä yhteensä  1268  kappa-
letta. 

Sukupuoli 
Vastaajista  77,4%  oli miehiä, naisten osuus oti  22,6%.  Tämä tukee 
osaltaan käsitystä yksityisautoilijoiden miesvoittoisuudesta. Vuoden 

 1 994 moottoritietutkimuksessa  ei selvitetty vastaajien sukupuoli-  ja  ikä-
jakaumaa, joten niiden vertaaminen ei onnistu. 

Ikä 
Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli  37,7  vuotta. Ikäjakauma  on  suh-
teellisen normaalisti jakaantunut. Ikäluokista ovat aliedustettuina lähin-
nä vanhukset  ja  aivan nuoret, joilla ei vielä ole mandollisuutta auton 
käyttöön. 

Asuinpaikka 
Helsingistä oli kotoisin  17%  vastaajista, Tampereelta  11,9%  ja 

 Hämeenlinnasta (ympäristöineen)  9,1%.  Muulta pääkaupunkiseudulta 
hieman yli  11%  ja  muulta Uudeltamaalta  14,5%.  Useimmin vastaaja oli 
kotoisin muusta Hämeestä',  23,2%. Asuinpaikkajakauma  kertoo hyvin 
moottoritien käytön laajuudesta eli kyseessä  on  selvästi valtakunnalli-
nen väylä. Tarkemmat jakaumat asuinpaikoista  on  esitetty Ilitetaulukois

-sa. 
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Kulkuneuvo 
Henkilöautolla  oli liikkeellä  74,9%,  pakettiautolla  11,1%,  kuorma-autolla 

 7,0%  samoin kuin linja-autolla  7,0%.  Vuoden  1994  tutkimukseen verrat-
tuna tässäkin tutkimuksessa henkilöautoilijat olivat selvänä enemmistö-
nä, mutta muiden kulkuneuvojen osuus oli kuitenkin suhteessa kasva-
nut hieman. 

Lähtöpaikka  ja  määränpää 
Yli  20%  lähdäistä  oli tapahtunut Helsingistä,  Tampere  oli lähtöpaikkana 
noin 12%:ssa  matkoja.  

Helsinki  oli määränpäänä lähes 30%:lle vastaajista,  Tampere  noin 
 1  3%:lle.  

Matkan  pituus  
Matkan  pituutta kysyttiin kilometreinä yhteen suuntaan. Jakauma  on 

 esitetty seuraavassa kuviossa. Yleisin  matkan  pituus oli  100  ja  200  kilo-
metrin välillä.  

Matkan  tarkoitus  
Tutkimusajankohta  oli elokuun loppupuoli  ja  kyselyjä kerättiin myös vii-
konloppuna. Muulla vapaa-ajan matkalla oli  30,9%  ja lomamatkalla 

 7,1%.  Kesämökkimatkalla  oli  8,0%.  Töihin oli menossa  9,3%  ja  töistä 
palaamassa  5,1%.  Muulla työhön liittyvällä matkalla oli  15,7%.  Matkan 
päätarkoitukseksi  kuljetuksen ilmoitti  10,2%  vastaajista. 
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3. 	TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tulokset  on  esitelty suorina jakaumina  ja keskilukuina.  Mikäli eri käyttä-
järyhmien välillä  on  ollut eroja, ne  on  kerrottu tekstissä.  

3.1  KOKEMUKSET  HELSINKI-HÄMEENLINNA  MOOTTORITIESTA  

Helsingin - Hämeenlinnan moottoritie oli lyhin reitti  91  ,0%:lle  vastaajis-
ta. Osuus moottoritien käyttäjistä, joille moottoritie oli lyhin mandollinen 
reitti, oli suurin  100-200 km  pituisilla matkoilla. Yhdeksän prosenttia 
vastaajista oli sellaisia jotka olivat valinneet moottoritien vaikka  se  ei 
ollut heille lyhin väylä. Näiden joukossa ylivoimaisesti tärkein syy liittyi 
tien nopeuteen  ja ruuhkattomuuteen.  Huomattavaa  on,  että moottoritie-
tä käytettiin Landen tien ruuhkien välttämiseen. Muita syitä oli  mm.  

moottoritien turvallisuus sekä poikkeaminen Linnatuulessa. 
Moottoritie oli nopeuttanut matkantekoa  95,1 %:n  mielestä. Useimmiten 
nopeutuminen oli  20-30  minuuttia  (32,6%)  vastaajien arvioiden 
mukaan. Yli puolen  tunnin ajansäästön  arvioi moottoritien ansiosta saa-
neen  9,9%  moottoritien käyttäjistä. 

Päivittäin  (tai  lähes päivittäin) moottoritietä käytti  13,7%,  vähintään ker-
ran viikossa  16,8%.  Suurin käyttäjäryhmä tässä tutkimuksessa olivat 
"kerran  tai  muutaman kerran kuukaudessa" moottoritietä käyttävät 

 (26,6%).  Harvemmin kuin kerran vuodessa moottoritietä käytti  2,8% 
 vastanneista. 

Pääasiassa  vain  arkipäivisin moottoritiellä liikkui  29,1%  käyttäjistä  ja 
 vain  viikonloppuisin  27,2%.  Sekä viikonloppuisin että arkipäivisin moot-

toritietä käytti  (43,7%).  
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3.2  KEHITTÄMISKOHTEET 

Vastaajille  esitettiin kuusi yleisen tason  kehittämiskohdetta  Hämeen 
läänin alueella, jotka vastaajia pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestyk-
seen. Tärkeysjärjestykseen asetetut  keh ittäm iskohteet  ovat  tau I  ukossa 

 painotettu siten, että tärkeimmäksi arvioitu  on  saanut  painokertoimeksi 
 luvun kuusi, toiseksi tärkein luvun viisi jne.  Täten  on  saatu tulokseksi 

painotettu tärkeysjärjestys. 

Ensimmäiseksi sijoittui moottoritien jatkaminen Tampereelle asti, joka 
sai painotuksen jälkeen annetuista "pisteistä  24,5%".  Toiseksi tärkeim-
mäksi annetuista vaihtoehdoista nousi nykyisten  valtateiden  parantami-
nen  (20,7%).  Kolmanneksi tärkeimpänä  kehittämiskohteena  pidettiin 
kevyen liikenteen väylien parantamista  (15,9%).  

Muutaman kerran vuodessa  tai  harvemmin moottoritietä käyttävät piti-
vät  joukkollikenteen  kehittämistä hieman tärkeämpänä kuin useammin 

 mooftoritietä  käyttävät, erot ovat kuitenkin muutaman  prosenttiyksikän 
 luokkaa. 

LIIKENTEEN KEHITTÄMISKOHTEITA HÄMEEN LÄÄNISSÄ: Kehittimiskohteiden 
tärkeys järjestys 

Mootto  tien aikominen Tampereelle 	
245  

osti 

Nykyisten voltoteiden 	rontaminen 	 20 7  

Kesyen lokenteen voylien 

 rakentaminen 

Paikallisten soreiden parantaminen 	 14,3%  

Alueen toajameiden parontaminon 	 13,0%  

Joukkoliikenteer, polvelutosoe 

parantamieee  

H-- - 
0,0% 

,6% 

100% 	 15,0% 	 20,0% 	 25,0%  



Helsingin-Hämeenlinnan moottoritien käyttäjätutkimus 
TUTKIMUSRAPORTTI 	 11  

Moottoritien jatkamista Tampereelle saakka kannatti yli  94%  vastaajis-
ta, erittäin tarpeelliseksi  sen  koki  koko  aineistosta  68,3%  ja  melko tar-
peelliseksi  26,3%.  Täysin turhana hanketta piti ainoastaan  2,0%  ja 

 melko turhana  3,4%.  Moottoritien jatkamisen kannatus pieneni sitä 
mukaan mitä harvemmin moottoritietä käytettiin. Harvemmin kuin ker-
ran vuodessa moottoritietä käyttävien osalta  51 4%  piti sitä erittäin tar-
peellisena  ja  8,6%  oli sitä mieltä että jatko  on  täysin turhaa.  
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3.3  HELSINGIN -HÄMEENLINNAN MOOTTORITIEN PALVELU -
TASO  JA KEHITTÄMISTARPEET  

Moottoritien  palvelutasoa  tutkimuksessa arvioitiin  kysymyssarjalla, 
 jossa moottoritien käyttäjiä pyydettiin arvioimaan moottoritien ominai-

suuksia niiden tärkeyden  ja  koetun nykytilanteen kannalta.  Asteikkona 
 on  käytetty  neliportaista järjestysasteikkoa  tärkeyden mittaamiseen: 

 1  =ei merkitystä,  2=vähän  merkitystä,  3=melko  tärkeä,  4=erittäin  tärkeä 
 ja  vastaavasti  nykytilan  mittaamiseen:  1=erittäin  huono,  2=melko 
 huono,  3melko  hyvä  ja  4=erittäin  hyvä. 

Lomakkeen kysymyksissä ei käsitelty  kunnossapitoa, talvihoitoa  tai 
 moottoritien teknisiä ominaisuuksia. Kuitenkin  pyydetyissä  "Terveisiä 

 Tielaitokselle" kommentoitiin  varsin  usein  talvihoitoa  ja  muuta  kunnos-
sapitoa. 

Allaolevaan taulukkoon  on  tulostettu eri ominaisuuksien tärkeys  ja 
 nykytilanne sekä näiden erotuksena saatu  kehittämistarve.  

HELSINKI -HÄMEENLINNA  M0011ORITIEN  PALVELUTASO;  Kehittämistarpoet  

fl  Tärkeyt 	U  Nykytilonne 	fl  Keh:ttorn,storve  

Liikenne  ,noottoritiellä ujuu turvolloenti . 
- 	 S 	 3 8  

liikenne  suuo  ilman  n,0hko  2 
13,6  

Moottonihen vorretto  on hyuo 
---- - 

huoltoosemotar1onto .. 
2 

:-. ;.-:-.: 	-.--:-:-::---:-:-»'-----.----.-.- - .13,3  
Nopeoenoioitun  on moottorthI8 

koottaoltoonl20k,nr/h ,-:-: 2  
--- 	 -''- -s.,.,  ... 

Moottonitieympärintö  on  vaihtelevaa ei  I 	
2 6 

ykaitoikkointo / unettovoo) .. ------>:::-..- 	:-::--:........--ix-:-  ..................-xix-:-.-..-xxx-13,0 
Mootto#tien euunnittelussa poinototoon ]  0.2 

2 
moisnnoansopimlsta 

8  . 	--.: - :. - . ---- . - : -.::.:-x:-:::.-:->::.:.-»:.--':-:-..x--:-:-x'—:-:--:-':-.. 	—:--:-:x:-:'::-: 	-13,0 
Moottonitielle litotään nahkäiniä 	- –  9.9 

kelitietotoaloja  
2 1  

.:--::-.-:..,:,!x. - 	.--.-:..-:-.-i:-.-xxx--:.. -i -.....x. -.-.-xx-..::-.---1 3,0 
Mooflont,efl ulkooa  on reiellyttovä 0.1 

(eon,. 	ittutokeot, veintokuetl -- 
27 - ::::-:.:x-.-.-:-.-:-:-.-.x.:.:.:.-ix.:-x.xx-x-.-:-x-.--12,8 

Nopeunro1o:tukuot  muuttuvat 	-  1 0 2 

donuhte:dennnukoonlnoä,ruuhko-o,kel -:-.- .... - : -...x.-:-.x:-:-.-.:-............i--:--...-i........ - 	-- 	- 	-- 	-..x. - -x --.-.,. -x - -x-:-.-.-:,.x  ...1.--': 28 
Moottoritielle linätään nohkäiniä  10.7 

nopevnnäyttätoaloo  'x 
1 .' .,,:-,., ....- ...': ....,:-,. ............'------- ............. T1-1-ixx-:-x-i.:1 2,8 

Nopeusra1oitobio volvotoan okhlvisest,  - ... 2,7 - ---- ..- 12,4  . 
Jookkol:ikennepynäkke1ä ni1o,tetoäO ______________________________________________________________________  

2 4 
rnoottor,tien  yhteyteen  

- 

ix"x--"-:-:x:-xi--xi .ix: :--:-:-:-:-:-:x>x-xxixx:-:-:-:.'>.....-..-x-:xxx>xxi'-:xiiix-:.'-:-:-x-.-'-: 	2,1  
Melotonoa olenb,hn  I"  r'"°'t" ___________________________________________________________________  

Pienennftaän (nopevtto 1 olennenovo(  - xi 	::. 
2 8  

' 	 '  
. I 	 I 

-1,0 	 -0,5 	 0,0 0,5 	 1,0 	 1,5 	 2,0 	 2,5 	 3,0 	 3,5 	 4,0 

Liikennetui'vallisuus  
Tärkeimpänä  osa-alueena pidettiin sitä, että liikenne moottoritiellä sujuu 
turvallisesti  (kehittämistarve  0,4).  Erittäin tärkeänä turvallisuutta piti 

 83,6%  ja  melko tärkeänä  12,5%  kyselyyn vastanneista. Nykytilanteen 
osalta moottoritietä pidettiin kohtuullisen turvallisena. Erittäin hyvänä 

 nykytilannetta  piti  43,5%  ja  melko hyvänä  48,7%.  
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Ruuhka  ttomuus  
Toiseksi tärkeimpänä pidettiin liikenteen sujumista ilman ruuhkia. 
Ruuhkattomuus oli erittäin tärkeää  71 ,3%:lle  moottoritien käyttäjistä  ja 

 melko tärkeää  23,4%:n  mielestä. Erittäin hyvänä nykytilannetta piti 
 36,1%  ja  melko hyvänä  51,1%  vastaajista. Eri käyttäjäryhmien välillä ei 

ollut oleellisia eroja. 

Huoltoasema tarjonta 
Kolmanneksi tärkeimpänä sekä asian tärkeyden että sille arvioidun 
kehittämistarpeen mukaan oli  se,  että moottoritien varressa  on  hyvä 
huoltoasematarjonta.  Koko  aineistosta  17,5%  piti nykytilaa erittäin 
hyvänä  ja  melko hyvänä  50,9%.  Erittäin huonona huoltoasematarjontaa 
piti  8,3%  ja  melko huonona  23,4%  moottoritien käyttäjistä. Avoimissa 
kommenteissa huoltoasematarjonnan osalta kritisoitiin varsinkin korjaa-
mopalveluiden puutetta. 

Nopeusrajoitukset 
Nopeusrajoituksen  asettamista  120 km/h  piti melko tärkeänä  31,5%  ja 

 erittäin tärkeänä  46,6%.  Melko hyväksi nykytilanteen arvioi  52,9%  ja 
 erittäin hyväksi  35,7%.  Vaikka tilanteeseen oltiin pääosin tyytyväisiä 

avoimissa kommenteissa oli ehdotuksia nopeusrajoituksen nostamises-
ta nykyistä käytäntöä korkeammalle. Erityisesti kommentit koskivat  tal-
vinopeusrajoituksia,  joita toivottiin muuttuviksi olosuhteiden niin  sallies-
sa.  

Sähköiset  kelitaulut  
Suurin ero tärkeyden  ja  nykytilanteen välillä oli väittämällä 
"Moottoritielle lisätään sähköisiä kelitauluja". Tärkeyden mukaan keli- 
taulut olivat kuitenkin vasta sijalla  7. Kelitietotauluja  pitivät hieman 
muita tärkeämpinä viikottain  tai  useammin moottoritiellä liikkuvat. 
Useimmin moottoritietä käyttävät arvioivat myös nykytilanteen hieman 
huonommaksi kuin moottoritietä harvemmin käyttävät. Päivittäin  tai 

 lähes päivittäin moottoritietä käyttävistä lähes  37%  piti nykytilannetta 
erittäin huonona.  Koko  aineistosta  27,8%  piti tilannetta erittäin huono-
na. Erittäin hyvänä tilanteen koki ainoastaan  6,7%  moottoritien käyttä-
jistä. 

Sähkö  iset nopeusnäytöt  
Esitetyistä väittämistä seuraavaksi eniten kehittämistarvetta sai osak-
seen "Mottoritielle lisätään sähköisiä nopeusnäyttötauluja". Tämänkin 
väittämän tärkeys  on  vasta sijalla  10.  Tämä kertoo nykytilan "huonou-
desta", sekä kelitaulujen että nopeusnäyttäjen osalta nykytila sai arvon 

 2,1.  Moottoritien käyttäjistä  25,3%  piti tilannetta erittäin huonona  ja 
 43,3%  melko huonona. Hieman muita huonommaksi tilanteen kokivat 

moottoritien päivittäiskäyttäjät. 
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Melko tärkeänä sähkäisiä nopeusnäyttäjä piti  39,5%  ja  erittäin tärkeänä 
 26%  moottoritien käyttäjistä. Moottoritien vakituiset käyttäjät, päivittäin 

 tai  lähes päivittäin moottoritietä käyttävät pitivät nykytilannetta huonom-
pana kuin muut käyttäjäryhmät;  37,4%  piti nykytilannetta erittäin huono-
na  ja  38,1%  melko huonona. 

Melutaso  ja  päästöjen pienentäminen (nopeusrajoituksia alentamalla) 
Tämä sai kehittämistarpeen mukaan negatiivisen arvon, mikä kertoo 
siitä, että nykytilanne arvioidaan kohtuullisen hyväksi (kaikista vaihtoeh-
doista  3.  paras) ja  että  sen  tärkeys ei  koko  aineistoa tarkastellen nouse 
kovinkaan korkealle (kolmanneksi  alin).  Tämä kertoo osittain siitä, että 
vaikka ympäristäasiat ovatkin  jo  nykyään saaneet  varsin  tärkeän sijan 
kansalaisten mielissä, niin niihin kuitenkin suhtaudutaan kriittisemmin, 
mikäli ne vaikeuttavat jokapäiväistä elämää, esim. alentavat matkano-
peutta. 



Helsingin-Hämeenlinnan moottoritien käyttäjätutkimus 
TUTKIMUSRAPORTT! 	 15  

Kehittämisjärjestys  

Tärkeyden  ja  nykytilan  arvioinnin jälkeen vastaajia pyydettiin ilmoitta-
maan kolme tärkeintä ominaisuutta, joihin jatkossa tulisi kiinnittää huo-
miota. 

Tärkeimmät ominaisuudet liittyvät turvallisuuteen. Liikenteen turvalli-
suus  ja  ruuhkattomuus  koettiin tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. Tulee 
kuitenkin muistaa, että nykytila kummankin väittämän kohdalla oli koh-
tuullisen hyvä. 

Myös nopeusrajoituksen asettamista kauttaltaan  120 km/h  pidettiin 
peruste  Itu  n a.  

Neljänneksi tärkeimmäksi  osa -alueeksi mainittiin kuitenkin, että 
nopeusrajoitukset muuttuvat olosuhteiden mukaan  (sää,  ruuhka). 
Vastaukset kertovat edelleen liikenneturvallisuuden säilyttämisestä. 
Moottoritien käyttäjistä  39%  piti sitä melko tärkeänä  ja  28,4%  erittäin 
tärkeänä. Avoimissa kommenteissa arvosteltiin talvinopeusrajoitusten 
sitomista tiettyihin päivämääriin. Parempana pidettiin rajoituksia todel-
listen olosuhteiden mukaan. 

Kun vastaajia pyydetään vatitsemaan useasta  (1 3:sta)  vaihtoehdosta 
kolme ensisijaista, "kärsivät" ns. lisäpalvelut. Tämä näkyy  mm.  huolto-
asematarjonnan  ja  sähköisten keli-  ja  nopeusnäyttätaulujen  kohdalla. 
Näillä ominaisuuksilla oli korkeimmat arvot kehittämistarpeen mukaan, 
mutta tärkeysjärjestyksessä tarkastellen sijoitukset ovat  5., 6.  ja  8. 

HELSINKI -HÄMEENLINNA MOOTTORITIEN PALVELUTASO; Ominaisuuksien  
tärkeysjär1estys  3  tärkeinta  
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3.4  MOOTTORITIEN RAKENTAMISEN KRITEERIT 

Moottoritien käyttäjiä pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen  9  eri 
väittämää, jotka koskivat perusteluja moottoritien rakentamiselle. 

Tärkeysjärjestykseen asetetut kehittämiskohteet  on  taulukossa paino-
tettu siten, että tärkeimmäksi arvioitu  on  saanut painokertoimeksi luvun 
yhdeksän, toiseksi tärkein luvun kandeksan jne.  Täten  on  saatu tulok-
seksi painotettu tärkeysjärjestys. 

Moottoritien rakentamisen kriteereistä turvallisuuden paraneminen 
nousi tärkeimmäksi:  se  sai painotuksen jälkeen  17,1%  vastaajien  "pis-
teistä".  Matkan nopeutuminen  sai pisteistä  14,3%  ja  päätien ruuhkaan - 
tummen  13,1%.  

Yli kymmenen prosentin osuus tärkeimmiksi mainituista kriteereistä oli 
myös väiftämillä "Ajomukavuus paranee"  ja  "Liike-elämän kuljetukset  I  
kilpailukyky paranevat". 

Moottoritien rakennusaikaista tyäUisyysvaikutusta pidettiin jopa yllättä-
vän merkityksettömänä, kun ottaa huomioon nykyisen työttömyystilan-
teen. 

MOOTIORITIEN  RAKENTAMISEN KRITEERIT:  Kriteerien tarkeysjörjestys  

Turvallisuus  hikenteesso  paranee 

Matka nopeutuu oleellisesti 
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3.5  MIELIKU  VAT  HELSINGIN-HÄMEENLINNAN MOOTTORI-
TIESTA 

Tutkimuksella haettiin myös moottoritien käyttäjien mielikuvia  Helsinki- 
Hämeenlinna moottoritiestä. Parhaiten moottoritietä kuvasivat annetuis-
ta adjektiiveista tarpeellinen, nopea  ja  sujuva. 

Keskiarvot  on  esitetty kuvallisessa muodossa allaolevassa taulukossa. 

MIELIKUVAT  HELSINKI -HÄMEENLINNA  MOOTTORITIESTA 

Yn.., Vhik,in.n 	 Hido, 	S.MI,o Mi..n,.o,, 	V,k., 	 Trvmon 	Thrh  
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4,5  - 4  ------------ 4  ------------ 4- 
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Melko yksitoikkoisena moottoritietä piti  27,1%  ja  erittäin yksitoikkoisena 
 4,6%.  Melko vaihtelevana moottoritietä piti  40,6%.  

Moottoritietä pidettiin käyttäjien keskuudessa uudenaikaisena. 
Vastaajista  21,6%  piti sitä erittäin uudenaikaisena  ja  54,1%  melko 
uudenaikaisena. Melko vanhanaikaisena moottoritietä piti  9,4%  mootto-
ritien käyttäjistä. 

Moottoritietä piti erittäin kannattavana investointina  47%  moottoritien 
käyttäjistä  ja  melko kannattavana  28%.  Kannattamattomaksi investoin-
nm arvioi  9  %  vastaajista (melko kannattamaton  5,4%  ja  erittäin kannat-
tamaton  3,6%).  Päivittäin  tai  ainakin kerran viikossa moottoritietä käyt-
tävien mielestä moottoritie  on  erittäin kannattava investointi  (57,8%  ja 

 55,4%),  kun harvemmin kuin kerran vuodessa moottoritiellä liikkuvista 
 25%  piti sitä erittäin kannattavana. Samoin miehet pitivät moottoritietä 

erittäin kannattavana investointina useammin kuin naiset  (49,8%  - 
 36,5%)  

17 
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Erittäin nopeaksi moottoritien koki  55,2%  käyttäjistä  ja  melko nopeaksi 
 32,9%.  Erittäin hitaaksi moottoritien luonnehtii  3,3%  ja  melko hitaaksi 
 3,6%.  Useammin moottoritietä käyttävät pitivät sitä  nopeampana  kuin 

harvemmin käyttävät. Moottoritien kokivat hitaaksi lähinnä samat vas-
taajat, jotka toivoivat nopeusrajoitusten nostamista  140-160 km/tunnis

-sa.  

Ympäristöystävällisyys  jakoi vastaukset tasaisesti  ja  vaihtoehto  "en 
 osaa sanoa" sai suurimman osuuden,  39,6%.  Erittäin  ympäristäystäväl-

liseksi  sen  arvioi  11,0%  ja  erittäin  saastuttavaksi  4,1%.  Miehet pitivät 
moottoritietä  ympäristäystävällisempänä  kuin naiset. 

Moottoritie sai kiitosta  helposta ajettavuudestaan.  Yli puolet,  51,8% 
 moottoritien käyttäjistä piti moottoritietä erittäin  helppona ajettavana. 

 Erittäin vaikeaksi  ajettavuudeltaan  moottoritien arvioi  3,6%.  

Maisemaan sopivuutta arvioitiin seuraavasti:  11,5%  piti moottoritietä 
erittäin hyvin maisemaan sopivana  ja  46,1%  melko hyvin maisemaan 
sopivana. Melko huonosti  se  sopi maisemaan  1 3,8%:n  mielestä  ja  erit-
täin huonosti  3,3%:n.  

Moottoritietä pidettiin myös  sujuvana,  51%  piti sitä erittäin  sujuvana  ja 
 melko  sujuvana  36,9%  moottoritien käyttäjistä. 

Moottoritietä pidettiin myös  varsin  turvallisena. Lähes puolet vastaajista 
piti sitä erittäin turvallisena  (46,3%)  ja  melko turvallisena  37,4%.  Erittäin 
turvattomaksi moottoritien koki  2,8%  ja  melko turvattomaksi  4,9%  moot-
toritien käyttäjistä. Miehistä  50,6%  piti moottoritietä erittäin turvallisena, 
naisista  31,3%.  

Kuten  jo  aiemmin saatiin selville pidettiin moottoritietä kannattavana 
 investointina.  Erittäin tarpeelliseksi moottoritien koki  66,4%  ja  melko 

tarpeelliseksi  19,5%.  Erittäin turhana moottoritietä piti  4,7%  ja  melko 
 tu  rhana  3,6%  kaikista vastaajista. Useammin moottoritietä käyttävät 

pitivät sitä  tarpeellisempana  kuin harvemmin moottoritiellä liikkuvat.  
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4. 	VERTAILU VUODEN  1994  POSTIKYSELYTUTKIMUKSEN  
TULOKSIIN 

Keväällä  1994  Hämeen tiepiirin toteutti postikyselyn tarkoituksenaan 
selvittää tienkäyttäjien mielipiteitä moottoriteistä, niiden käytöstä  ja  vai-
kutuksista liikkumiseen sekä moottoriteiden rakentamistarpeesta. Nyt 
valmistuneen tutkimuksen kyselylomakkeessa  on  käytetty osin samoja 
kysymystyyppejä kuin vuoden  1994  lomakkeessa,  jotta vertailu kanden 
vuoden takaiseen tutkimukseen olisi mandollista. 

Vuoden  1994  tutkimukseen verrattaessa henkilöautojen osuus oli hie-
man laskenut  (83,7%  -  74,9%).  Paketti-  ja  kuorma-autojen osuus  sen 

 sijaan oli hieman noussut. Nyt valmistuneen tutkimuksen tekotapa aut-
toi saamaan myös ammattiautoilijoiden vastauksia. Vuoden  1994  tutki-
muksessa ammattiautoilijat olivat aliedustettuina kun vastausten mää-
rää verrataan liikennemääriin.  

Matkan  tarkoituksena oli  1994  tutkimuksessa useammin työ-  tai  työhön 
liittyvä matka kuin vuoden  1996  tutkimuksessa. Jakaumaan vaikuttaa 
varmasti tutkimusajankohta, joka vuoden  1 996  tutkimuksessa oli elo-
kuu, jolloin ihmiset vielä käyvät kesämökeillään  ja  tekevät muita vapaa- 
ajan  matkoja  enemmän kuin toukokuussa. Samoin  1 994  tutkimuksessa 
lomakkeet jaettiin arkipäivisin, joten vapaa-ajan  matkojen  määrä jäi  pie-
n eksi. 

Käyttöuseuden  mukaan tarkasteltuna vuoden  1994  tutkimuksessa oli 
enemmän vakituisia moottoritien käyttäjiä. Vuonna  1994  päivittäiskäyt-
täjiä  oli  25,7%  kun heidän osuus tuoreemmassa tutkimuksessa  on 
13,7%.  Tähänkin vaikuttaa tutkimusajankohtien erot (arkipäivä/viikon-
loppu). 

Hämeenlinna -Tampere  moottoritien näki tarpeelliseksi vuonna  1994 
88,0%.  Tämän vuoden kyselylomakkeen vastaavan tyyppisessä kysy-
myksessä haettiin mielipiteitä sille tulisiko moottoritietä jatkaa 
Tampereelle asti. Moottoritien rakentamisen näki erittäin tarpeelliseksi 

 68,3%  ja  melko tarpeelliseksi  26,3%  (yhteensä  94,6%).  Moottoritien 
vastustajia oli vuoden  1 994  tutkimuksessa  7,7%,  täysin turhana hanket-
ta piti  1996  tutkimuksessa  2,0%.  
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Vuoden  1994  tutkimuksessa selvitettiin myös  koko  Hämeen läänin tielii-
kenteen  kehittämishankkeita  yleisellä tasolla. Vaihtoehdot ovat kuta-
kuinkin samat, joten vastausten vertailu vuoden  1996  tutkimuksen 
tuloksiin  on  perusteltua ainakin karkealla tasolla. Kummassakin tutki-
muksessa painottui moottoritien rakentaminen Tampereelle saakka. 
Myös seuraavilla sijoilla olleet nykyisten  valtateiden  parantaminen  ja 

 kevyen liikenteen väylien rakentaminen olivat kummassakin tutkimuk-
sessa samoilla sijoilla (yhtä tärkeitä)  kehittämiskohteina. 
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5. 	RISUT  JA  RUUSUT; TERVEISIÄ  TIELAITOKSELLE  

Seuraavassa Helsingin-Hämeenlinnan moottoritien käyttäjätutkimuksen avoin-
ten kysymysten vastaukset tiivistettynä kysymyksestä: Muita terveisiä tielai-
tokselle - Risuja  tai  ruusuja? 

Vastaukset  on  jaettu kahteen pääryhmään:  1)  moottoritiehen  liittyvät vastauk-
set  ja  2)  muuhun tiestöön  ja tielaitokseen  liittyvät vastaukset. 

Nykytilanne (ruusut  moottoritielle)  

Moni tienkäyttäjä antaa vilpittömästi ruusuja  ja  toivoo, että Helsingin- 
Hämeenlinnan moottoritietä jatketaan nopeasti (useampi ruusu liittyy juuri 
nopeaan jatkamiseen). 

Ei ku Tampereelle asti." 
"Jatko Tampereelle nopeasti". 
"Arvosana  10  ++".  
"Kiitos tästä tiestä." 
'Tehkää samantasoinen  tai  parempi Landen tiestä." 
"Hki-Hml Suomen parhain moottoritie." 
"Oikein hyvä  tie,  paljon parempi kuin Ruotsissa," 

Monien mielestä moottoritie  on  hyvin rakennettu, hoidettu  ja  se on  sekä help-
po että turvallinen ajaa. 

"Autoilijoiden käytös  on  moottoritiellä kiitettävää  ja  miellyttävää kun saa ajaa 
omaa ajoaan. Moottoritie  on  vähentänyt vaaratilanteita merkittävästi." 
"Moottoritien valtti  on se,  ettei  se  ruuhkaudu,  matka-ajan tietää minuutilleen." 
"Liittymät pidetty hyvin kunnossa  ja  talvella auki  ja sulina  ovat turvallisia." 

Maisemonti  saa kiitosta  ja  nykyinen tapa käy malliksi jatkossakin. Yleisesti, 
kokemukset moottoriteistä ovat myönteisiä,  ja  moni tienkäyttäjä haluaisi moot-
toriteitä rakennettavan lisää. 

"Lisää moottoriteitä". 
"Matkanteko tuntuu loistavalta moottoritien ansiosta. Kiitos! Olisi hyvä saada 
moottoritie myös Hki-Heinola välille. Ylipäätään toivoisin lisää moottoriteitä 
etelä-Suomeen." 
"Tämä  on  maan  paras  moottoritie ajaa. Olisi hyvä saada nopeusnäyttötaulut 
tien varteen, nyt niitä ei ole. Myös lisää lämpönäyttöjä.  Tien  profiili  on  hyvä, ei 
liian jyrkkiä kaarteita." 

Ruusuja saavat myös opasteiden  ja  "taulujen" lisääntyminen, palveluiden 
parantuminen  ja  kunnossapito. Toisaalta nämä saivat myös risuja. 
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Kehittämistarpeet  (risuja  moottoritielle) 

Nopeusrajoitukset 

Nopeusrajoitukset  saavat autoilijoilta paljon risuja (päällysteen kunnon kanssa 
näitä kommentteja  on  eniten). Useissa terveisissä ehdotetaan  140  ja  150 
km/h  rajoituksia. Joukossa  on  myös joitakin, jotka haluaisivat tätäkin suurem-
pia nopeuksia. Eniten ärtymystä aiheuttavat talvinopeusrajoitukset. 
(Varsinaisessa tutkimusosassa nopeusrajoitusten muutokset  on  neljänneksi 
tärkein ominaisuus.) Jotkut haluaisivat keskieurooppalaiseen malliin  3-kaistai-
sia  moottoriteitä eri nopeuksille. 

"Ei talvinopeusrajoituksia." 
"Poistakaa talvinopeusrajoitukset  Etelä-Suomesta, varsinkin moottoriteiltä." 
"Talvinopeus Suomen tavallisimmilla teillä  on  turha  ja uuvuttava.  
Hidas nopeus  on  myös riski,  ja aiheuttaaruuhkia." 
'Talvinopeusrajoitus kelien  mukaan, ei tietty aikaväli. Esim. talvi, kuiva  tie,  
päivä:  120 km/h  toukokuu, räntäsade,  loska:  80 tai 100 km/h." 
'Talvirajoitus  120 on  turvallinen nopeus, mutta huonolla kelillä  100 on  liikaa, 

 jota  jotkut noudattavat orjallisesti." 
"Kesällä nopeusrajoitus liian matala - moottoritiellä". 
"Tehkää jonkinlainen vapaanopeuskokeilu esim. Keimola-Nurmijärvi  tai  edes 
suurempi sallittu nopeus  160 km/h."  
"Liian alhaiset nopeudet." 
"Moottoriteillä  vähintään  140 km/h  rajoitukset." 
"Nopeusrajoitus liian alhainen, pitäisi olla  150 km/h" 
"Nopeusrajoitukset  poistettava." 
"Nopeus nostettava  150 km/h,  koska paremmat tiet, autot  ja  nopeampi kulku 
ajansäästöineen, parempi kuljettajan virkeys." 
"Nopeusrajoitukset  eivät ole suhteessa oikeilla tasoilla. Moottoritien rajoituk-
set kohtuuttoman alhaiset."  
"On  otettava enemmän huomioon teiden laatu  ja koko  nopeusrajoituksia 
laadittaessa. Joillakin erittäin hyvillä teillä  on  liian alhaiset rajoitukset  ja  taas 
huonoilla liian kovat." 
"Nopeusnäyttäjä  lisää, että ihmiset uskaltaisivat ajaa edes riittävän nopeasti, 
alinopeutta ajavat ruuhkauttavat tiet!" 
"Nopeuden näyttötauluja  matkan  varrelle eri nopeusrajoitusalueille." 
"Risteysalueiden nopeusrajoitusmerkinnät liian lähellä risteysaluetta sivuteiltä 
liityttäessä, kun vielä joutuu tarkkailemaan liikennettä  ja kiihdyttämään 
nopeusrajoitusmerkki  jää  monesti huomaamatta." 
"Landentie  nopeasti moottoritieksi. Moottoritiet  jo  3-kaistaisiksi. 80, 100  ja 

 120 km/h,  eri kaistat, eri nopeudet." 
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Suolan käyttö 

Suolan käyttö herättää autoilijoiden tuntoja puolesta  ja  vastaan. Vaikka tutki-
mus tehtiin kesällä eikä suolan käytöstä kysytty erikseen, niin suhteellisen 
monissa avoimissa kommenteisssa toivottiin suolauksen vähentämistä. 

"Lisää suolaa vaan." 
"Talvella tiet huonosti aurattuja, enemmän suolaa. Valot moottoritielle." 
"Suolan käyttö pitäisi lailla kieltää! Peurat  ja  hirvet tulevat suolan perässä 
tielle." 
"Suola pois talvella - enemmän nastoja renkaisiin." 
'Suolan käyttö tarpeetonta, lisää hiekoitusta risteyksiin." 
"Suolan käyttöön maalaisjärkeä." 

Vaikka  Hirviaitoihin  ollaan melko tyytyväisiä, parantamisen varaa niissäkin  on.  

"Hirviaita  Helsinkiin asti". 
"Moottoriteiden hirviaidat  paremmiksi. Huoltoaukot siten tukkoon, ettei niistä 
siviiliautoilla pääse." 
"Hirviaitoja  lisättävä." 
"Riista-aitoja lisää. Yhteistyötä VR:n kanssa." 
Kuolleita eläimiä. Omia tunneleita, tiheämpi alaosa altaan." 

Moottoritien kunto 

Moottoritien kunto  ja  kunnossapito saa avoimissa kommenteissa paljon risuja, 
varsinkin  talven  osalta, kuten talvinopeusrajoitukset. 

"Kuopat  kunnostetaan liian hitaasti." 
"Kuopat  pois." 'Moottoritien  pinta on  huono. Päällystäkää uudelleen." 
"Laittakaa painaumat  kuntoon  ja  seuraavassa Tampereelle jatkuvassa tiessä 
parempi valvonta pohjatöissä." 
"Moottoritien  pinta on  huono. Päällystäkää uudelleen." 
"Paikka paikoin tien pinnoitteen/rungon laatu huono." 
"Nurmijärven kohdalla olevien töyssyjen tasaus olisi aiheellista." 
"Moottoritiessä  paljon painaumia Helsingin päässä (osittain korjattu)." 
"Möykkyistä menoa."  
"U rat  ja kuopat tasaisiksi  nopeammin." 
'Unen poistaminen tiestöstä mandollisimman nopeasti 
"Täytyisi saada montut kuriin Helsingin päässä." 
"Hämeenlinnan moottoritien kuopat olisi pitänyt saada nopeammin pois.' 
"Joka vuosi samat hypyt  ja  heitot uusiutuu korjauksista huolimatta. 
Onko pohjatöissä säästetty?" 
"Kallioleikkaukset  rumia  ja  vaarallisia vrt. Ruotsi. Töyssyt  ja  heitot liian suuria, 
korjaus kestää kauan. Urat vrt. Ruotsi.  Asfaltin pohjustus  huono." 

"Moottoritien talvikunnossapitoon enemmän huomiota. 
Moottoritiessä  on  kuoppa." 
"Nopeammat urapaikkaukset  ja  vähemmän suolaa talvisin." 
"Talvella  aura -autot voisivat lähteä aikaisemmin liikenteeseen 
'Talviauraukset  myös tuiskukelillä.' 
'Talviauraus  on  hidasta. Viime talvena oli pätkiä moottoritiestä auraamatta 
vielä  n. 9.30  aikaan. Ulkokaistan auraaminen aikaisin  on  turvallisuutta lisäävä 
tekijä." 
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"Talvikunnossapitoon  enemmän huomiota." 
"Talvella aurausta enemmän. Parempi tiedotus,  jos  sattuu onnettomuus 
(paikallisradiosta ei kuule). 
"Lievissäkin  onnettomuuksissa liikenne jumittuu, miksi?" 

Rakennekorjausehdotuksia 

Haastattelukysymyksissä  ei kysytty moottoritien rakenteesta suoraan 
(nopeus, sujuvuus, turvallisuus), mutta näissä vapaamuotoisissa vastauksissa 
parannusehdotuksia annettiin melko runsaasti. 

"Kolmikaistaisuus  (yhteen suuntaan) keski-Euroopan malliin olisi 
välttämättömyys. 

"Betonilaatoitettu  osuus moottoritiellä huono/epämukava. Paikoitellen 
töyssyjä, jotka tuntuvat  120  km:n tuntivauhdissa." 
"Ei betonipinnoitetta!"  
'Tien  runkorakenne  tehty huonosti, heittoja liian paljon uudeksi tieksi. 
Missä valvonta urakoinnin aikana?" 

"Kiertoliittymät helkkariin." 
"Moottoriteiden liittymärampit  ja kantateiden ja ramppien  mutkat usein 
liian jyrkkiä." 

"Kiihdytys  ja hidastuskaistoja  pitemmäksi, käyvät kuorma päällä lyhkäisiksi." 
"Eritasoliittymiä kaikkiin valtateiden liittymiin  ja piennaralue  vähintään 
metrin leveä." 

"Rinnakkaistielle  ajo Linnatuulesta sallittava, kieltomerkki poistettava." 
"Tulet Linnatuuleen Tampereelta  ja  haluat kääntyä takaisin, miksi täytyy 
käydäTervakoskella kääntymässä." 
"Miksi kulku vanhalta  3-tieltä Linnatuuleen  on  edelleen kiellettyä? 
Parannausta  asiaan! Muutama nopeusnäyttä Hki-Hml välille." 
"Pikavuoropysäkki Linnatuuleen (ylös/sisäänajoramppeihin Kannakselle)." 

"Helsingin sisäänajo  3-tien suunnasta väljemmäksi." 
"Ajoratakallistukset  siten, ettei  auto  vetele  vasemmalle ojaan." 
"Ohituskaistojen rakennus parantaa liikenteen sujumista huomattavasti." 
"Ohituskaistojen rakentaminen  on  tärkeätä valtateille,  ja  niiden käytön 
informointi, jotta Landentien tapaus ei toistuisi." 
"Leveäkaistatista  tietä lisää, kuten Landesta Kouvolaan." 
"Leveämmät pientareet  kevyelle liikenteelle. Pyöräteitä lisää." 
"Levähdyspaikkoja moottoritielle." 

Valaistus 

"Parempi valaistus. Käytännössä pitkiä valoja ei voi käyttää liikennemäärän 
takia. Valoa niin, että lyhyet riittävät turvalliseen ajamiseen." 
'Toivoisin enemmän valaistusta yöllä." 
"Valot  koko väylälle."  
"Moottoritie talvella kokonaan valaistuksi." 
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Opasteet  

"Taajamissa  on  ulosmenoteiden merkintä kevyelle liikenteelle olematon. 
Kysyvä ei tiedä  minne  eksyy." 
"Tampereelle tultaessa ei ohjata ollenkaan Pirkkalaan, ainoastaan Nokialle  ja 

 Vaasaan. Pirkkalan viitoitus olisi paikallaan, vaikka ei olekaan kaupunki." 
 "Tampereen ohitustien opasteet  puutteellisia Lakalaivasta." 

"Kelitiedot näytölle tienvarteen  ja huoltoasemille." 
"Kelitietotau  luja enemmän." 
"Liikennemerkkien  ja opasteiden  asettelu ei vastaa  EU-vaatimuksia." 
"Opaskyltit - enemmän informaatiota. Esim. Tampereelle mentäessä 
Hyvinkää  ja  Hämeenlinna pitäisi näkyä RIITTÄVÄN AJOISSA." 
"Opasteet isoimmiksi." 
"Ajonopeuden mittaustaulu  moottoritien alkuun." 
"Teiden ohjaustauluja niukasti. Esim. Porvooseen käännyttäessä Landentieltä 

 on  ilmoitus  vain  Kotkaan pääsystä, ei Loviisaan eikä Porvooseen ollenkaan, 

ystävämme ovat ajaneet harhaan." 

Palvelut 

"Huoltoasemia/kahviloita  uudelle moottoritielle, muitakin kuin yksi  ja  eri 
yhtiöiden." 
"Huoltoasemilta  ei pääse takaisinpäln esim. Keimola  ja Linnatuuli,  vaan  on 

 käytävä kääntymässä kauempaa. Aiheuttaa turhaa ajoa  ja bensankulutusta 
 sekä saasteita." 

"Isommat liityntärampit; mallia Euroopasta. Huoltoasemille huomattavasti 
isommat raskaan kaluston parkkipaikat, joissa voi nukkua." 
"Levähdyspaikkoja  saisi olla paljon enemmän. Huoltoasemia  ja  palveluja 
lisää." 
"Lisää huoltamoita  ja taukopaikkoja. Monopolit  pois isoilta äljy-yhtiöiltä näissä 
asioissa. Rahtimiehille suihkumandollisuuksia  ko. huoltamoille."  
"Lisää kilpailua virkistyspalveluihin  ja tankkaukseen.  Nykyisillä monopoleilla 
tärkeän kalliit hinnat." 
"Lisää viihtyisiä pysähdysalueita." 
"Miksi muiden  (Shell,  Esso) huoltoasemille ei ole mitään ennakkoilmoitusta?" 

Maisemointi,  istutukset, maan käyttö 

"Uusia teitä rakennettaessa vanhan rinnalle, maa-alue saatettava 
mandollisuuksien mukaan luonnontilaan; siis tienalusmaat eivät saisi uusien 
myötä  koko  ajan lisääntyä." 
"Kun rakennetaan moottoritie, käytettäisiin vanhaa tietä hyväksi linjauksessa 
mikäli mandollista." 
"Normaalitiellä  väliä  0 cm,  moottoritiellä  lo m  (menee liikaa maata). Eikö ole 
välimuotoa olemassa? Missä muussa maassa näin?" 
"Moottoritiellä liian vähän levähdysalueita  ja  nekin vähän kallistettu eteen  ja 

 oikealle! Miksi?" 
"Tienpenkat  ja puskat  parempaan hoitoon  ja kauniimmiksi." 
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"Tienvarsimaisemat  kauniiksi - risukot, romut  ja  ränsistyneet koneet  ja 
 ladot pois." 

Tienkäyttäjän  terveiset tielaitokselle 

Tielaitos  sai myös kokonaisuudessaan ruusuja. 

"Hommat resursseihin nähden hyvin hoidossa  ja  laitoksen uudistus toteutunut 
hyvin  ja  talolla  on  hyvä ilme." 
"Kilpailuttaminen  yksityisillä huonontaa teiden ylläpitoa,  plussat tielaitoksen 

 puolella." 
"Tiestö  on  parantunut viime vuosina, siitä kiitos." 
"Tiet hyvässä kunnossa." 

Toisaalta  on  myös niitä joiden mielestä: "Ei enää teitä." "Ei kaarta ei kehää." 
"Ei liikaa moottoriteitä." 

Kunnossapito 

"Teiden talvihoito myös sivuväylillä hoidettava paremmin." 
"Teiden talvikunnossapito, aurausta  ja hiekoitusta  on  parannettava." 
"Teitten kunnon jatkuva ylläpito saisi olla parempaa. Näin liikenne pysyisi 
joutuisana  ja  turvallisena." 
"Teitä parempaan kuntoon." 
'Tiet yleisesti huonossa kunnossa." 

"Tietyömaiden joustamisessa  parantamisen varaa. Tietyömaat hidastavat 
matkustamista mielestäni liian paljon. Olisiko jotakin tehtävissä." 
"Tietöitä liikaa  matkan  varrella." 
"Suolausta  lisää, hiekoitusta talviaikaan raskaan kaluston väylille." 

Tienrakennus 

"Liikenneympyröiden  rakennus  on älytöntä, risteykset  rakennetaan usein 
hyvin kapeiksi. Onko insinööreillänne ollenkaan käsitystä, kuinka esim. 
kuorma-autot  ja  yhdistelmät kääntyvät." 
"Liikenneympyrät -  kenen ääliön keksintö? Suomen asukasluku  on  niin pieni, 
että  ko.  malli ei Suomessa toimi! Ovat erittäin sekavia, hitaita  ja  vaarallisia.  Ja 

 hyvät insinöörit, mitä järkeä hidastaa liikennettä yhdessä kohdassa  ja  samalla 
rakentaa moottoriteitä?" 

Muut terveiset 

Avoimissa kannanotoissa tienkäyttäjäien terveiset muissa kuin edellä olevissa 
asioissa vastaavat taulukkon "Liikenteen kehittämiskohteet Hämeen läänissä' 
profiilia teiden parantamisesta. 

"Moottoritiellä vaihdetaan kaistaa kuin kaupungissa. Koulutusta autoilijoille 
tässä suhteessa esim. radiossa, televisiossa, lehdissä." 
"Lahteen  ja  edelleen Kouvolaan läpiajo hidasta  Tampereen  suunnasta. 
Forssa-Pori ohituslevennyksiä." 
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"7-tie  turvallisemmaksi, Holi -rata  rakennettava, rekat pois valtateiltä." 
"Hauho-Valkeakoski -tien kunnostus."  
"80  km:n rajoitus talvisin  Tre-Lahti  älytön!"  
"Lammin  kirkonkylän liikenneympyrä poistettava hankalana  ja  tarpeettomana, 
tilalle normaali risteys." 
"Vestrantie  kuntoon." 
"Vestrantie  uusiksi." 
"Hämeenlinna-Kulju aina hitaimman ehdoilla. Miksi?" 
"Soratie (savitie)  välillä Toijala-Lontila-Kalvola pikaisesti päällystetieksi." 
"Tehkää Jurva-Teuva välille Tupeenkylään asti pyörätie." 
"Enemmän ohjausta tietöissä." 
"Ei tietyön aikaista liikenteen kuristusta, kun liikenne voitaisiin  jo  kilometriä 
ennen ajattaa  vasen  Tampereelle  ja  oikea kaista Pälkäneelle." 
"Paikalliset soratiet saisivat myö olla kunnossa." 
"Paikallisteiden  kunto  on  alle  arvostelun,  sillä  pienissäkin kylissä  on  asutaan." 
"Hki-Tku  ja Hki -Lahti  rakennettava nopeasti."  
"Helsinki -Porvoo remonttiin." 
"Turkuun moottoritie myös pikaisesti 
"Moottoritie Turusta Vaalimaalle." 
"Moottoritie Turusta Tampereelle mandollisimman pian." 
"Moottoritien jatkaminen Järvenpää- Kuhmoinen." 
"Moottoritie  Helsinki-Mikkeli."  
"Lahti -Järvenpää -moottoritie."  
"Tampere-Jyväskylä tien parantaminen (moottoritie?)." 
"Kehä  2  heti." 
"Keski-Euroopasta voisi ottaa mallia liittymien rakentamisesta valtateillä. 
Opasteita myöskin." 
"Koskenkylä-Kouvola -tien levennys saatava pikaisesti käyntiin (moottoritie?)." 
'Sain elokuussa  Tampereen  toimistossa todella hyvän palvelun 

tiedustellessani  erään väylän töiden tavoitteita  ja  aikatauluja. Kiitos!" 
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6.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Moottoritie nopeuttaa  varsin  kiistattomasti matkantekoa  ja  ajan säästön 
huomaa  jo  matkalla  Helsinki -Hämeenlinna. Moottoritie antaa myös 
käyttäjien mukaan mandollisuuden ajaa ilman ruuhkia  ja  turvallisesti. 
Tämä  tulos  on  varsin yhdensuuntainen  riippumatta  matkan  pituudesta 

 tai  ajamisen useudesta. Tätä tulosta tuki myös  se  että moottoritietä 
käytettiin monissa tapauksissa vaikka  se  ei ollut lyhin reitti. Erityisesti 
korostui Helsingin-Hämeenlinnan moottoritien käyttö korvaamaan 

 Helsinki-Lahti  tietä juuri ruuhkattomuuden  ja  myös turvallisuuden 
ansiosta. Tämä tuli esille  varsin  selvästi avoimissa kommenteissa. 

Nopea, sujuva, tarpeellinen  ja  turvallinen olivat myös ne ominaisuudet, 
jotka korostuivat moottoritien mielikuvissa. Moottoritie  on  myös uuden-
aikainen ratkaisu  ja  sitä pidettiin myös kannattava investointina. 
Moottoritie  on  varsin neutraali ympäristöarvostusten  pohjalta. 

Helsingin-Hämeenlinnan moottoritien palvelutason nykytilannetta pidet-
tiin kokonaisuudessaan melko hyvänä. Nykytilannetta arvioitaessa hei-
koimpana pidettiin melutason  ja  päästöjen määrää sekä joukkoliikenne-
pysäkkien sijoittamista moottoritielle. Lisäksi avoimissa kommenteissa 
arvostelu koski talvihoidon sujumista nopeasti, tien pohjatöistä johtuvia 
töyssyjä varsinkin Helsingin päässä sekä nopeusrajoitusten osalta 
etenkin talvinopeusrajoituksia haluttaisiin joustavimmiksi. 

Kehittämistarpeista  tärkeimmät liittyivät sähkäisiin kelinäyttöihin  ja 
nopeusnäyttöihin.  Myös huoltoasematarjontaa toivottiin kehittettäväksi. 
Näitä asioita ei pidetty kaikkein tärkeimpinä tekijöinä moottoritien palve-
lutasoa arvioitaessa, mutta niiden huonosta nykytilanteesta johtuen 
kehittämistarve nousi melko suureksi. 

Moottoritietä halutaan jatkaa myös Tampereelle. Tätä pidettiin kaikkein 
tärkeimpänä kun asiaa verrattiin joihinkin muihin alueen kehittämiskoh-
teisiin. Moottoritien rakentamisen kriteereissä olivat tärkeimpinä samat 
kuin moottoritien käytössä: turvallisuus  ja matkan nopeutuminen. 

 Moottoritien jatkamisen puolesta otetaan kantaan myös avoimissa vas-
tauksissa, joissa nykyistä tietä pidetään ruuhkaisena  ja turvattomana 

 mm. ohitusten  vuoksi. 

Kokonaisuutena tutkimuksesta käy  varsin  hyvin ilmi turvallisuuden 
korostuminen moottoriteiden rakentamispäätöksiä tehtäessä. Vaikka 
nykyinen liikennemääriin perustuva päätöksentekokin saa tutkimukses-
sa tukea, niin turvallisuuden merkitys nousee vielä selvästi merkittä-
vämmäksi kriteeriksi. 
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I 
 TIELAITOS 

 Hämeen tiepiiri  

HELSINKI  -  HÄMEENLINNA MOOTTORITIEN  
KÄYTTÄJÄTUTKI  MUS  

10.  Onko Hki-Hämeenlinna moottorltie nopeuttanut 
matkantekoanne verrattuna aikaan ennen moottoritietå  

1. Kyllä  (Vastaa aliaolevaan kysymykseen!)  
2. Ei  

Jos  vastasltte  KYLLÄ,  niin arviolkaa paljonko  matkan- 
ne  on  nopeutunut moottoritien ansiosta 

Noin 	min 

11.  Kuinka usein ajatte Hki-Hämeenlinna moottoritietä  
1. Päivittäin  tai  lähes päivittäin  
2. Ainakin kerran viikossa  
3. Kerran  tai  muutaman kerran kuukaudessa  
4. Melkein joka kuukausi  
5. Kerran  tai  muutaman kerran vuodessa  
6. Harvemmin kuin kerran vuodessa  

12.  Kun ajatte Hki-Hämeenlinna moottoritietä, milloin 
olette yleensä liikkeellä  

1. Arkipäivisin  
2. Viikonloppuna  
3. Sekä arkisin että viikonloppuisin  

13.  Onko moottoritien jatkaminen Tampereelle astI  
1. Erittäin tarpeellista  
2. Melko tarpeellista  
3. Melko turhaa  
4. Täysin turhaa  

14.  Aseta tärkeysjärjestykseen seuraavat liikenteen 
kehittämiskohteet Hämeen läänin alueella  

1. Moottoritien jatkaminen Tampereelle asti  
2. Nykyisten valtateiden parantaminen  
3. Paikallisten sorateiden parantaminen  
4. Alueen taajamateiden parantaminen  
5. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen  
6. Joukkoliikenteen palveiutason  parantaminen  

A.  LIIKKUMISEN TAUSTATIEDOT  

1.  Vastaajan sukupuolI 	1.  Nainen  2. Mies 

2.  Vastaajan  syntymävuosl  

3.  Vastaajan asuinpaikan postinumero  

4.  Millä kulkuneuvoHa  olette nyt liikkeellä  
1. Henkilöautolla  
2. Pakettiautolla  
3. Kuorma-autolla  
4. Linja-autolla  
5. Muu, mikä? _______________________  

5.  Mikä oli tämän  matkan aloltuskunta  

6.  Mikä  on  tämän  matkan määräkunta  

7.  Tämän  matkan  pituus (yhteen suuntaan) 
Noin 	km 

8.  Mikä  on  tämän  matkan  pä Itarkoitus  
1. Työhön menomatka 

	6.  Kesämökkimatka  
2. Työstä paluumatka 

	7.  Lomamatka  
3. Muu työhön liittyvä matka  8.  Muu vapaa-ajan matka  
4. Opiskeluun liittyvä matka 

	9.  Kuljetus  
5. Ostos-  tai  asiointimatka 

	10.  Muu matka  

9.  Onko Hki-Hämeenlinna moottoritie lyhyin 
mandollinen reitti mäåränpäähän  

1. Kyllä  
2. Ei (Vastaa al!aolevaan kysymykseen!)  

Jos  vastasitte  El,  niin miksi kuitenkin valitsitte 
moottorltien matkaväyläksenne?  

15.  Muita terveisiä tielaitokselle - Risuja  tai  ruusuja? 



B. HELSINKI -HÄMEENLINNA MOOTTORITIEN PALVELUTASO  A-TÄRKEYS  B-NYKYTILANNI  
Merkitse ympyröimäHä sarakkeeseen  (A)  oma mielipiteesi  1  =  ei merkitystä  1  =  erittäin huono  

miten tärkeitä seuraavat asIat ovat sinulle  ja  kohtaan  (B) 
2=  
3  =  

vähän merkitystä  
melko tärkeä  

2=  
3  =  

melko huono 
melko hyvä 

mikä  on  käsityksesi  asioiden  nykytilanteesta.  4=  erittäin tärkeä  4=  erittäin hyvä  

1. Nopeusrajoitus  on  moottoritiellä kauttaaltaan  120 km/h 1 2 3 4 1 2 3 4 
2. Nopeusrajoitukset  muuttuvat olosuhteiden mukaan  (sää,  ruuhka-aika)  1 2 3 4 1 2 3 4 
3. Liikenne sujuu ilman ruuhkia  1 2 3 4 1 2 3 4 
4. Uikenne  moottoritiellä sujuu turvallisesti  1 2 3 4 1 2 3 4 
5. Melutasoa  alennetaan ia 	äästöiä oienennetään (noreutta alennettava)  1 2 3 4 1 2 3 4 
6. Moottoritien suunnittelussa painotetaan maisemaan sopimista  1 2 3 4 1 2 3 4 
7. Moottoritien ulkoasu  on  miellyttävä (esim. istutukset, veistokset)  1 2 3 4 1 2 3 4 
8. Moottoritieympäristö  on  vaihtelevaa (ei yksitoikkoista  / unettavaa)  1 2 3 4 1 2 3 4 
9. Nopeusrajoituksia valvotaan aktiivisesti  1 2 3 4 1 2 3 4 
10. Mppttpritien  varressa  on  hyvä huoltoasemptpripntp  1 2 3 4 1 2 3 4 
11.Joukkoliikennepysäkkejä  sijoitetaan moottoritien yhteyteen  1 2 3 4 1 2 3 4 
12. Moottoritielle  lisätään sähköisiä nopeusnäyttötauluja  1 2 3 4 1 2 3 4 
13. Moottoritielie  lisätään sähköisiä kelitietotauluja  1 2 3 4 1 2 3 4 
14. Ole  hyvä  Ja  valltse ylläolevista ominaisuuksIsta  (1-13)  itseliesl  kolme tärkeintä, joihin pitäisi 

kiinnittää eniten huomiota.  1.  _____ 	2. 	3. 

C.  MOOTTORITIEN RAKENTAMISEN KRITEERIT 
Laita seuraavat  asiat  tärkeysjärjestykseen  sen  mukaan, mikä mielestäsi  on  tärkeintä harkittaessa 
uusia moottoritieyhteyksiä  (1  =  tärkein,  9  =  vähiten tärkeä).  

1. Nykyinen päätie ruuhkautuu säännöllisesti  
2. Matka nopeutuu oleellisesti  
3. Turvallisuus liikenteessä paranee  
4. Liike-elämän kuljetukset / kilpailukyky paranevat  
5. Moottoritien mandolliset haitat paikallisväestölle minimoidaan  
6. Moottoritie tehdään ympäristön ehdoilla (lisäkustannuksista huolimatta)  
7. Ajomukavuus  paranee  
8. Moottoritien raken nusaikainen vaikutus työllisyyteen  
9. Moottoritie parantaa alueen saavutettavuutta muualta valtakun nasta  

D.  MIELIKUVAT  HELSINKI-HÄMEENLINNA  MOOTTORITIESTA  
Minkälainen mielikuva Sinulla  on Helsinki-Hämeenlinna moottoritiestä? Tarkastele  alla  olevaa sanapari-
luetteloa, joiden väliin  on  sijoitettu numerosarja  1-5.  Voit ympyröimällä tietyn numeron ilmaista, mitä 
ajattelet moottoritiestä.  Jos  olet sitä mieltä, että moottoritie  on  uudenaikainen, numeroit ykkösen.  Jos  pidät 
sitä vanhanaikaisena, ympyröit numeron  5. Jos  taas  et  osaa ottaa kantaa  sen  uuden-/vanhanaikaisuuteen, 
ympyröit numeron  3  jne.  Ole  hyvä  ja  ota ympyröimällä kantaa seuraavan sanaparisarjan kaikkiin kohtiin. 
Moottoritie  on  mielestäni: 	 Ei osaa 

Erittäin 	Melko 	sanoa 	Melko 	Erittäin  

1. Vaihteleva  /  mielenkiintoinen  1 2 3 4 5  Yksitoikkoinen  / unettava  
2. Uudenaikainen  1 2 3 4 5  Vanhanaikainen  
3. Rentouttava  1 2 3 4 5  Rasittava  
4. Kannattava investointi  1 2 3 4 5  Tuhlausta 

ppa ------------------------------ 
6. Ympäristöystävällinen  1 2 3 4 5  Saastuttava  
7. Maisemaan sopiva  1 2 3 4 5  Maisemaan sopimaton  
8. Helppo ajettava  1 2 3 4 5  Vaikea ajettava  
9. Sujuva  1 2 3 4 5  Ruuhkainen  
10. Turvallinen  1 2 3 4 5  Turvaton  
11. Tarpeellinen  1 2 3 4 5  Turha 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

