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ALKUSANAT 

I  
Tiehallinnon  arvojen mukaan asiakkaiden tarpeet  ja  tyytyväisyys ovat  

I 	 tiehallinnon  työn perusta. Tiehallinnon  vision  mukaan tiehallinto tutkii 
jatkuvasti asiakkaidensa tarpeita, mittaa säännöllisesti asiakkaidensa 
tyytyväisyyttä  ja palvelutasoa  sekä hyödyntää saadun palautteen  oh- 

I jelmien  ja  palvelujen suunnittelussa.  

Lapin tiepilri  teki vuonna  1995  laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen,  

I  jonka yhteydessä asetettiin tavoitteeksi seurantatutkimuksen tekemi-
nen noin kolmen vuoden välein. Tällä nyt tehdyllä tutkimuksella  on  py-
ritty selvittämään, miten eri tienkäyttäjäryhmät ovat kokeneet tienpidon  

I kehityksen  ja  mitkä ovat odotukset tienpidon eri palveluista nyt  ja  ver-
rattuna edelliseen tutkimusajankohlaan.  

I Tielaitoksen keskushal  I into  tekee asiakastyytyväisyystutkim uksia  koko  
maata koskevina, joista tehdään myös alueellisia yhteenvetoja. Näiden  

I  tutkimusten otanta  on  ollut  Lapin  tiepiirin osalta  varsin  pieni.  Lapin tie- 
piiri onkin halunnut selvittää tällä tutkimuksella myös sitä, miten hyvin 
valtakunnallisten tutkimusten tulokset vastaavat piirin omaa laajempaa  
tutkimusta  ja  näin saada varmuus asiakkaiden todellisesta mielipiteestä I  tienpidosta  Lapissa. Tätä vertailua ei ole tämän tutkimuksen yhteydes- 
sä tehty, koska tutkimukset  on  toteutettu lähes samanaikaisesti.  

I Tutkimusten tuloksia vertaillaan  ja  myöhemmin päätetään, miten laa- 
jana  jatkossa toteutetaan järjestelmäl  I istä asiakastyytvväisyyden seu- 

I  rantaa riittävän luotettavan tiedon saamiseksi, jotta tienkäyttäjien toi- 
veisiin voidaan niiden odotuksien mukaisesti suunnata toimintaa.  

I 	 Tämän työn konsulttina  on  toiminut Oy Viisikko -Femman Ab,  missä 
tutkimuksesta  on  vastannut tutkimuspäällikkö  Marko  Forsblom. Käy-
tännön haastattelutyö tilattiin Tielaitoksen urakoinnilta  ja  haastattelut  

I  teki Tielaitoksen oma henkilökunta. Tutkimuksen vastuuhenkilö tilaa-
jan puolelta  on  ollut tieinsinööri Raimo Raatikainen,  Lapin  tiepiirin tien- 
pidon suunnitteluyksiköstä. 

Raimo Raatikainen  

I Lapin tiepiiri 

I 
I 
I  
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I 
I i  JOHDANTO  

Lapin tiepiirissä  toteutettiin laaja asiakastyytyväisyystutkimus vuonna  1995,  jonka  

I  yhteydessä asetettiin tavoitteeksi asiakastyytyväisyyden seuranta noin kolmen vuo-
den välein tehtävin seurantatutkimuksin. Tämä tutkimus  on  nyt ensimmäinen näistä 
seurantatutkimuksista.  

I 	 Asiakastyytyväisyystutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää eri tienkäyttäjäryhmien 
kokemuksia  ja  odotuksia  tie npidon  eri palveluista sekä näiden eri palvelujen tärkeyttä 
tienkäyttäjille. Lisäksi tavoitteena  on  saada konkreettisia havaintoja epäkohdista  ja  

I  ideoita niiden korjaamiseksi. Tutkimuksessa haettiin tietoa niistä liikenteen tekijöistä, 
jotka liittyvät tienkäyttäjien tienkäytön arkeen  ja  joihin toisaalta tiepiirillä  on  mandolli-
suus vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tutkimuksessa ei ole käsitelty niitä tienpitoon  

I liittyviä asioita, jotka eivät suoraan vaikuta tienkäyttäjään. 

Tutkimuksessa selvitettiin tiepUrin eri tienpitotoimenpiteiden kehittämistarvetta haas  

I  tateltavien  odotusten  ja  kokemusten pohjalta. Vastaajien odotuksia  on  kartoitettu ky-
symällä ominaisuuden tärkeyttä  (1 =  ei merkitystä,  2 =  vähän merkitystä,  3 =  melko 
tärkeä,  4 =  erittäin tärkeä) vastaajalle  ja  kokemuksia kysymällä ominaisuuden nykyti-
lannetta  (1 =  erittäin huono,  2 =  melko huono,  3 =  melko hyvä  ja  4 =  erittäin hyvä)  

I  vastaajan näkökulmasta. Kehittämistarpeen suuruudesta puhuttaessa  on  tarkasteltu 
 ko.  ominaisuuden tärkeyden  ja  nykytilanteen keskiarvojen erotusta. Lisäksi eri omi-

naisuudet laitettiin haastateltavan kannalta tärkeysjärjestykseen kolmen tärkeimmän  

I 

	

	
ominaisuuden osalta, jolla selvitettiin tiepiirin eri tienpitotoimenpiteiden keskinäistä 
tärkeysjä rjestystä.  

I 	 Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin yrityksissä  ja  kotitalouksissa, 
kohdealueena  koko  Lapin  lääni. Haastattelut tehtiin huhti-toukokuussa  1999. 

I 	2  TAUSTA-AINEISTO  

I 	 Tausta-aineistoksi selvitettiin normaalien taustatietojen lisäksi vastaajien liikkumiseen 
liittyviä taustatietoja. Alueellisesti tavoitteena oli kattaa tasaisesti  koko  Lapin  tiepiirin 
alue,  jota  varten haastattelut suoritettiin ns. ryväsotoksen muodossa ennaltamäärät - 

I  tyjen osoitteiden  ympärillä. Alueellinen jakauma määritettiin etukäteen Tilastokes-
kuksen julkaisun  "Helsinki  Kympistä Nuorgamiin" perusteella, jossa  on  jaettu asu-
kasmäärät postinumeroalueittain. Aloitusosoitteet valittiin satunnaisesti postinume - 

I roalueiden  sisällä. 

Hyväksyttyjä haastatteluja saatiin suoritettua  529 kpl,  joista ammattimaisia tienkäyt-
täjiä oli  33 %,  yksityisiä tienkäyttäjiä  67 %. Haastattelumäärät  riittävät hyvin tilastolli -I sesti luotettavaan  tarkasteluun  koko  tiepiirin alueella.  

I 2.1  Sukupuoli 

Vastaajista  on  miehiä  74 %  ja  naisia  26 %. Vastaajajakauma on miespainotteinen, 

I 	
mikä johtuu pääasiassa ammattimaisten tienkäyttäjien sukupuolijakaumasta. 

Raskaan ajoneuvoliikenteen kuljettajiin  on  tässä luettu linja-auton  ja  kuorma-auton 
kuljettajat. Yksityisautoilijoiden ryhmässä ovat ammattimaisista tienkäyttäjistä muka - 

I na  myös taksin kuljettajat. 
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2.2  Ikä 

Haastattelujen kohderyhmäksi valittiin  15-vuotiaat  ja  sitä vanhemmat henkilöt. Van-
himmat  ja  nuorimmat ikäryhmät ovat hieman aliedustettuina.  Nuorten ja  vanhusten 
osuutta laskee  se,  että ammattimaisissa tienkäyttäjissä ei ole näihin ikäryhmiin kuu-
luvia. Parhaiten edustettuina olivat työikäiset, jotka ovat myös aktiivisinta tienkäyttä-
järyhmää.  

2.3  Asuinpaikka 

Haastateltavat kotitaloudet valittiin Tilastokeskuksen asuinmääräjakaumien mukaan 
postinumeron tarkkuudella. Aloitusosoitteet valittiin postinumeroalueittain satunnal-
sesti  Postin osoiterekisterien  avulla. Otoksen painotusta muutettiin siten, että läänin 
suurimpien kaupunkien haastattelumääristä siirrettiin  osa  läänin pienempiin kuntiin. 
Tällöin mukaan saatiin enemmän yleisten teiden piirissä olevia haastateltavia.  

2.4  Perhetilanne  

Vastaajista  50 %  asui taloudessa, jossa  on alaikäisiä  lapsia.  26 %  vastaajista asui 
aikuistaloudessa eli talouden kaikki jäsenet olivat yli  1 8-vuotiaita. Lapsettomia pareja 
oli  12% vastaajistaja 12%  vastaajista asui yksin.  

2.5  Koulutus 

Koulutuksen osalta vastaajia pyydettiin ilmoittamaan korkein koulutusaste. Alemman 
asteen koulutus painottuu hieman vastaajien keskuudessa verrattuna  Lapin  läänin 
normaaliin koulutusastejakaumaan. Tämä johtuu ammattimaisten kuljettajien koulu-
tuksen keskittymisestä matalam  man koulutusasteen  tutkintoihin.  

2.6  Ammatti 

Ammattijakauma  poikkeaa normaalista lähinnä yrittäjien suuren määrän vuoksi. Yrit-
täjiä  on  vastaajista peräti  29 %,  joka  on  myös suurin yksittäinen ammattiryhmä.  To- 
siksi suurimpana ammattiryhmänä ovat työntekijät, joita vastaajista oli  24 %.  Yrittäjien 

 ja  työntekijöiden suuri määrä johtuu ammattimaisten tienkäyttäjien ammattijakau
-masta,  jossa yrittäjien  ja  työntekijöiden osuus  on  varsin  huomattava.  

2.7  Asuinympäristö 

Haastatelluista  36 %  asuu kaupunkialueella. Maaseudulla asuu  64 %. Otoksessa on 
 vähennetty hieman suurimpien kaupunkien painoarvoa tutkimuksessa, jotta otokseen 

ollaan saatu haastateltavia tasaisesti  koko  läänin alueelta.  
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2.8  Kotitalouden käytössä olevat autot  

Auto  oli käytössä  96 %:ssa kotitalouksista. Vastaajatalouksissa  oli selvästi keski-
määräistä useammin  auto  käytössä. Tilastokeskuksen mukaan autollisia kotitalouksia 

 koko  Suomessa vuonna  1996  oli  67 % kotitalouksista.  Auton käyttömandollisuutta li-
säävät omalta osaltaan työsuhdeautot  ja  ammattimaisten autoilijoiden keskimääräistä 
suurempi auton omistustiheys.  

2.9  Autoilumäärät  vuositasolla 

Vuosittaiset ajomäärät eroavat luonnollisesti  varsin  selvästi yksityisten  ja  ammatti-
maisten tienkäyttäjien kesken. 

Allaolevassa  kuviossa  on  erikseen tarkasteltu yksityisten  ja  ammattimaisten tien-
käyttäjien ajomääriä. 

VUOSITTAISET  AJOMÄÄRÄT  AUTOLLA  

0  Yk ynes tienkayttäjo  U  Anrnatkoainen henkdyttä1ä  

100,0% 

90,0% 
82,2% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

38,0% 
40,0% 

30,0% 
235% 

20.0% 
12,5% 12,8% 

8.4% 8,6% 9,2% 
10.0 lo  _______  I 

0,0% 0.0% 0,0% 
l— 

Alle 	5000 5000- 10000- 20000- 40000-  Vähintäan 

kilometriã  9999 19999 39999 59999 60000  
vuodessa kilometriä kilometriä kilometriä kilometriä kilometriã  

vuodessa vuodessa vuodessa vuodessa vuodessa 
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I 
3  TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA  

Talvihoidon  osalta selvitettii  n  eri osioiden kehittämistarvetta haastateltavien odotus-
ten  ja  kokemusten keskiarvojen erotuksena. Lisäksi eri osiot laitettiin haastateltavan 
kannalta tärkeysjärjestykseen siten, että vastaajan valitsemista kolmesta itselleen 
tärkeimmästä osiosta kukin osio "pisteytettiin" kertomatla  1.  tärkein asia kolmella, toi-
seksi tärkein kandella  ja  3.  tärkein yhdellä, jolloin kokonaistuloksena saatiin selkeä 
tärkeysjärjestys. Samalla tavalla laitettiin tärkeysjärjestykseen myös muiden proses-
sien sisältö. Kehittämistarpeen tunnusluku  on  saatu laskemalla ominaisuuden tär-
keyden  ja nykyti lanteen  keskiarvojen erotus.  

3.1  Talvihoidon  osien kehittämistarpeet 

Talvihoidossa  suurimmat kehittämistarpeet liittyvät polanteen höyläämiseen  pää-  ja 
sivuteillä. Polanteen höylääminen sivuteillä  vaatii eniten kehittämistä (kehittämistarve 
=  1,1)  ja sen  osalta kehittämistarve  on  noussut selvästi vuodesta  1995. Kehittämis

-tarpeen nousua selittää nykytilanteen kokeminen huonommaksi kuin aikaisemmin eli 
polanteen tasoittamista sivuteillä pidetään yhtä tärkeänä kuin aikaisemminkin, mutta 
kunnossapidon taso  on  laskenut. Vuonna  1 995  sekä yksityisistä että ammattimaisista 
tienkäyttäjistä runsas  60 %  piti nykytilannetta hyvänä, mutta nyt nykytilannetta hyvänä 
piti enää noin  40 % tienkäyttäjistä. 

Haastateltavien  kommentteja  polanteen höyläyksestä sivuteilä 
• Polanteita  pitäisi  höylätä,  koska ollaan monesti menossa ympäri auton kanssa, kun niistä 

ei ole huolehdittu  
• Sivutiet  ovat aina huonommassa kunnossa  ja  taivlaikaan  niissä  on  pahoja  uria 
• Polanne höylättävä  oikealla  höylällä,  ei  aura -auton  alusterällä 
• Aurauksen  ajoitus: ei  annettaisi polkeutua polanteelle,  vaan  aura ttaisiin  heti kun lumisade 
heikkenee; nykyään menee todella pitkään, ennenkuin  aura taan. Raiteinen tie  todellinen 

 liikenneturvallisuuskysymys.  

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA;  Kehittämistarve  (1.8  tärkeinta)  

U  Tärkeys  1995 	Tärkeys  1 999 	0  Nykytilonne  1995 	Nykytilanne  1999 	0  Kehthömistorue  1995 0  Kehittämistor'e  1 999  

Polonne höylätäãn poäteillä  (ura?  

tasotetoan) 

Tolvihoidosso kHrrnitetään  erityistä huomiota  
Iikennetvrvollnuuteen  

Tiet  pidetaan aurauksella irtolumesto  

vapaana (kuten  nykyoän) 

Pääteden liukkaudenesto  hoidetaan  

hiekotuksel(o 

Iet aurataan suuruusjäriestyksessä  (ensin 

 päätet,  sitten  sivutiet) 

Liittymär aukaistaan  samalla kun  päätiet 

auratoon 

Polanne höylätään sivuteillä (urat 

 osoitetaan)  

Liikennernerkit  pidetään jatkuvasti  näkyinä 

(pubdistetoon)  

0,0 	0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0  
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TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA;  Kehittämistarve  (9-15  tärkeinta) 

•  Tärkeys  1995 	•  Tärkeys  1999 	0  NykytIanne  995 	Nykytiiarme  1999 	0  Kehittärnista,ve  1995 0  Kehihämistome  1999 

______________,0,8  
sh6  

Myös  svu5eitä huekoitetoan . I' 	 4  ', 

iO,5 
T,eloos hedotoo enyshIanIesto 	 7  

(I,kkaus,  um}  er,kseen 	 ,_,._.____.._._4_,i.2_._.  

T,elmtos hedoao otkuvast sCa'  a  - 	 -.'  2 8  
keliolosuhtesta teilia 	 1  

Tolvioon nopeusrootekset uuot 	

3,2  

äoIosuhten  mukaan 	 2,9  

Taivaan  nopeusrooteksena pdet 	 2,8 
km/h  (Paitsi  moottoripeilä) 

 ,2 	 ri.____2,7  

Saa  a  kelitietoc  saa  puheime(io .  2 9 
 9IOO)tcsvastoajasto 	 '3,0 

2,8 
-06' 

-1  '3 oareidea liukkaudenesro hoideraor 	 27  
suolaukseilo  (tiet  sulina) 	 ,_ ,.,, 	 '2,9 

I 	I 	
16 	 I 	I 	I 

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

Polanteen höylääminen pääteillä  koetaan edelleen erittäin tärkeäksi  ja  nykytilanne I  koettiin kohtalaiseksi (kehittämistarve =  1,0).  Nykytilanteen osalta  on  tapahtunut hie- 
man pudotusta vuoteen  1 995  verrattuna, mutta pudotus ei ole niin suuri kuin sivutel - 

I den  kohdalla. Nykytilannetta hyvänä pitävien osuus oli kuitenkin pudonnut vuoden  
1995  lukemista. Ammattimaisista tienkäyttäjistä nykytilannetta piti tuolloin hyvänä  
84  %  ja  nyt  64  %,  yksityisistä tienkäyttäjistä vuonna  1995 nykytilannetta  piti hyvänä  

I  

75  %  ja  nyt  71 

•  Jää  polanteet  ovat erittäin suuri onnettomuusriski, kokemusta  on  
• Polanteita höylätään  liian harvoin  pää  tiellä  

I .  Reunapolan  teet  myös pois  
• Uria  on  tosi paljon, eikä niitä juuri tasoiteta Tornion alueella  

Suhtautuminen liikenneturvallisuuden huomioimiseen talvihoidossa (kehittämistarve I  =  0,9) 	ei ole muuttunut vuodesta  1995. Asian  tärkeys koetaan yhtä tärkeäksi kuin 
vuonna  1995,  ja  nykytilannekin  on  kutakuinkin yhtä hyvällä tasolla.  

I •  Liikenneturvallisuuden mieliä  fl  hyvä kuntoisena tienä;  se on  aurattu,  ei polanteita, hiekoitus 
kunnossa, näkyvyys hyvä, ei valleja, merkit näkyy.  

I
.  Liittymien lumivallit madallettava 
•  Kun tiekarhu ajaa polannetta pois, jättää  se  ylitsepääsemättömän jäähilekasan  yksityis- 
teiden kohdalle 
Aurausautot: autojonojen  päästä  minen  ohitse useammin, esim.  3-5  autoa kerralla, kun  
liikenne  on  vähäistä I  •  Osassa maata hoidettu erittäin huonosti ta/vikunnossapito  (Lapin  läänissä suhteellisen 
hyvin)  

I Sen  sijaan liittymien aukaisu pääteiden aurauksen yhteydessä koettiin entistäkin tär- 
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keämmäksi  ja  nykytilanne oli hieman huonontunut vuodesta  1995 (kehittämistarve 
0,8). Asian  tärkeys oli korostunut sekä yksityisten että ammattimaisten tienkäyttäjien 
keskuudessa. Kun vuonna  1995  ammattimaisista tienkäyttäjistä reilu kolmannes vielä 
piti liittymien aukaisua aurauksen yhteydessä vähemmän tärkeänä, niin nyt heistä 
asiaa piti tärkeänä  85 %. 

• Polanteen auraus  aiheuttaa ongelmia liittymissä  
• Liittymien aukaisu  hoidettu  välttävästi 
• Päätietja Ilittymätaurataan,  mutta unohdetaan  pyörätietja  niihin  jää  talvella aina 
suuret  lumivallit,  kun ylitetään  ajotie 

• Aurauksen  yhteydessä  liittymät tukkeutuvat. Naisihmiselle  vaikeaa  aukaista 
 autolle  kulkuväylää ehtiäkseen  töihin.  

•  Tarkempaa  aurausta 

Sivuteiden hiekoittaminen  oli myös selkeä kehittämiskohde (kehittämistarve =  0,8), 
 jota  pidettiin edelleen tärkeänä  ja  joka  on  nykyisin hoidettu hieman aikaisempaa 

huonommin, mutta kuitenkin kohtalaisesti. Nykytilanne oli huonontunut sekä yksityis-
ten että ammattimaisten tienkäyttäjien mielestä. Kun vuonna  1995 nykytilannetta  piti 
hyvänä yksityisistä tienkäyttäjistä  65 %  ja  ammattimaisista  56 %,  niin nyt yksityistä 
tienkäyttäjistä nykytilannetta piti hyvänä enää puolet  ja  ammattimaisista  39 %. 

•  Tien  suoran osuuden  hiekoittaminen  on  tarpeetonta. Pelkät  risteykset  voisi 
 hiekottaa  hyvin.  

• Sivutietkin  yleensä  hiekoitetaan,  mutta aina erittäin myöhään; keli ehtii muuttua, 
 hiekoitus  ennakoita  va  

• Sivuteiden hiekoitus  melko huonoa  ja  aivan liian harvoin  
•  Inhottaa ajaa kieli keskellä suuta töihin lähtiessä, mikäli  teitä/tietä  ei ole 

 hiekotettu 
• Sivuteitä  pitäisi  hiekottaa  enemmän  ja  heti kun keli  on  huonontunut, eikä niinkuin 

nykyään, että tullaan vuorokauden päästä 

Teiden auraamista irtolumesta vapaaksi (kehittämistarve =  0,7)  pidettiin erittäin tär-
keänä. Myös tässä nykytilanne oli hieman heikentynyt, mutta sitä pidettiin kuitenkin 
edelleen melko hyvänä. 

•  Mandollisimman vähän  pöllyävää  lunta  
• Irtolunta  voitaisi  aurata  teiltä useammin, joskus pidetään liian pitkiä  pausseja 
• Toimenpideajat  liian pitkiä  sivuteillä,  lumi ehtii  polaantua 
•  Että teiden  a  ura  us  suoritetaan aamuyön tunteina  ja  aurataan  myös linja

-autopysäkkilevennykset,  eikä  täytetä  sitä  odotuskatosta  lumella  
• Auraukset  toimivat hyvin  

Hiekoituksen  käyttö pääteiden liukkaudentorjunnassa oli saanut osakseen lisäänty-
vää kannatusta. Yksityisten tienkäyttäj ien suhtautuminen hiekoitukseen  on  pysynyt 
lähes samana eli, kun vuonna  1995  asiaa piti heistä tärkeänä  88 %,  niin nyt hiekoi-
tuksen käyttöä tärkeänä pitävien suhteellinen osuus oli noussut hieman eli  92 %:iin. 

 Ammattimaisten tienkäyttäjien kohdalla muutos  on  ollut suurempi eli kun vuonna  1995 
hiekoituksen  käyttöä liukkaudentorjunnassa piti heistä tärkeänä  73 %,  niin nyt suh-
teellinen osuus oli noussut selvästi  ja  oli peräti  96 %.  Nykytilanteen osalta muutos 
vuoteen  1995 on  ollut melko pieni, eli nykytilanteeseen oltiin hieman tyytyväisempiä 
kuin vuonna  1995  ja  sitä pidettiin nyt kohtalaisen hyvänä. 

• Hiekotus  on  paras  vaihtoehto  
•  Mielestäni  hiekotusta  pitäisi lisätä  risteyksiin  
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•  Utsjoki-Nuorgam  -välin  hiekoitus:  yöllä  klo  24.00-5.30  useita kertoja  talven  

I 

	

	
aikana niin liukasta, että pitää soitella  ja  odottaa hiekka-autoa  ja  linja vuoron ajo 
myöhästyy oleellisesti 

•  Liukkaus Pois hieka/la, ei suolalla, jäätyy kun pakastuu  

I .  Hiekoitusta  vähennettävä,  vain  vesiliukkaalla  tarpeellinen 

Talviajan nopeusrajoituksiin  liittyen kehittämistarve koski lähinnä keliolosuhteiden 
mukaan muuttuvia nopeusrajoituksia (kehittämistarve =  0,6),  joiden tärkeys  on hie- 

I man  korostunut vuodesta  1995,  mutta joiden osalta nykytilanne  on  pysynyt samana. 
Suurempana muutoksena talviajan nopeusrajoitusten suhteen voi pitää selkeää 
muutosta suhtautumisessa alennettuihin talviriopeuksiin. Vuonna  1995  sekä yksityis - 

I ten  että ammattimaisten tienkäyttäjien enemmistö ei pitänyt alennettua  (80 km / h) 
nopeusrajoitusta  tarpeellisena  ja  samoin nykytilanteeseen suhtauduttiin kriittisemmin. 
Nyt yksityisistä tienkäyttäjistä  jo  reilu  60 %  hyväksyy alennetun talvinopeusrajoituksen  

I 

	

	
ja  ammattimaisista tienkäyttäjistäkin lähes puolet pitää alennettua talvinopeutta tär- 
keänä, kun vuonna  1995  asiaa piti tärkeänä  alle  30  %.  

Vaihtu  via  nopeusrajoituksia lisää pitkille taipaleille I .  
•  Muuttuvia nopeusrajoituksia ei taida täällä pohjoisessa juuri olla; keliolosuhteiden /  tien 

vilkkauden  mukaan nopeusrajoitus voisi talvellakin olla  100 km/h tai  vaikkapa  60 km/h  
•  Pitkillä Lapinkairoilla tuntuu turha  utta  valta ajaa  80 km/h,  kun mailla halmeilla ei muita näy  

I .  Muuttuvat talvirajoitukset tulisi asettaa  vain  vilkkaille, lyhyille tieosuuksille 
•  On  turha  utta  vaa körötellä  80 km/h,  kun al/a  on  höylätty pakkasjää  ja  kevättalvella 
kuukausikaupalla paljas kuiva asfaitti  

I Teiden auraamista  suuruusjärjestyksessä, eli  ensin päätiet ja  sitten sivutiet, pidettiin 
edelleen erittäin tärkeänä  ja nykytilannetta  pidettiin niinikään edelleen hyvänä (kehit - 

I  
•  Tiet avataan mielestäni hyvin. Ei taivitso muutoksia.  

I .  Paks  ut  jääkerrokset  liittymässä estävät kulkemista, miten heikkovoimaiset (vanhat) 
ihmiset jaksa  vat  pitää tiensä puhtaana? 

• Aurausjärjestys  on  oikea  
Lunta  saa  tulla  liian paljon sivuteille, ennen kuin ne aurataan 

I
.  

Pääteiden  pitäminen sulina suolauksen avulla sai edelleen  varsin selvän kannan 
suolausta  vastaan, joskin suolauksella oli nyt myös hieman kannattajia. Kun vuonna  
1995 suolausta pääteiden liukkaudentorjuntaan  olisi käyttänyt  vain 11  %  ammatti- I maisista  ja  10  %  yksityisistä tienkäyttäjistä, niin nyt ammattimaisista olisi käyttänyt 
suolausta  35  %  ja  yksityisistä  27 %.  Kuitenkin selvä enemmistö edelleen vastustaa  

l suolauksen  käyttöä pääteiden liukkaudenestoon. 

•  Kemin  seudulla ei mielestäni tarvitse suolausta  ja  onneksi  se  onkin aika  

I  harvinaista 
• Suolaus  täytyisi lopettaa  ja  tilalle hiekkaa 

Kunnon ta/vikeli parempi kuin suolauksella aikaansaatu sohjo 
Suolataan  tarpeen mukaan, parempi suoja, kuin liukas  

I . Suolausta  ei aloiteta riittävän ajoissa  

1 
I  
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3.2  Talvihoidon  osien tärkeysjärjestys 

Vastaajia pyydettiin laittamaan talvihoitoon liittyvät  asiat  omalta kannaltaan tärkeys-
järjestykseen kolmen tärkeimmän osalta. Neljä tärkemmäksi nimettyä talvihoidon 
tehtävää olivat samat kuin vuonna  1995 tehdyssäkin  tutkimuksessa, ainoastaan näi-
den keskinäinen järjestys oli muuttunut. 

Tärkeimpänä pidettiin nyt teiden pitämistä irtolumesta vapaana. Pisteytyksen jälkeen 
tämä kohta sai  1 r  %  annetuista "äänistä". 

Toiseksi tärkeimpänä pidettiin pääteiden liukkaudeneston hoitamista hiekoittamalla, 
joka sai  14 %  annetuista äänistä. 

Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin teiden auraamista suuruusjärjestyksessä eli  ensin 
 päätietja  sitten sivutiet  (13%)  ja  polanteen höyläämistä pääteillä  (13%).  

Sensijaan polanteen höylääminen sivuteillä oli vasta  9.  tärkein  ja  sai  5%  annetuista 
äänistä. 

Liikenneturvallisuuden huomioiminen taivihoidossa sai tässäkin osassa paljon kan-
natusta  (10 %)  ja  oli samalla sijaluvulla  ja  suhteellisella "ääniosuudella" kuin vuoden 

 1 995 tutkimuksessakin.  

Varsin  tärkeänä pidettiin myös kevyen liikenteen väylien aurausta  ja  hiekoittamista 
siten, että ne ovat kunnossa  jo  aamun työmatkalaisille. 

Sekä  sää-  ja  kelitietojen  tarjoaminen puhelimitse että tiedottaminen yleensä keliolo-
suhteista  ja  erityistilanteista  saivat melko vähän kannatusta laitettaessa eri asioita 
tärkeysjärjestykseen. 

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA;  osa -alueiden  keskinainen  tärkeysjärjestys  

 

•Vuonno  1995 U  Vuonna  19991 

het  pidetään auraukiello irtolumesto vapaana 

hoidetaan 

hiekoituksello  
Tiet aurotoon suuruusjörjestyksessä  (ensin  

pöötiet,  sitten siuutiet) 

Polonne höylätään pääteillä (urot tosottetoonl 

Tolvihoidosso  kiinnitetään erityistä huomiota 

li,kennoturuo(lsuuteen  
Kevyen liikenteen tolvihoito )ourous, hkot5, 

polonteen (röyläyt)  

Myös sinuteitä hiekoitetoan 

Liittyniät aukoistoon so,no((o kun päätiet 

 ou  rota a fl  

i  Po)onne höylätaon sivuteillä  Ivrat  tasoitetoor/ 

Tolviolon nopeusrojoitukset  muuttuvat 

sööo(osuhteidert ,rnskoon 
Tokvo1on nopeusro1ottuksena pidetoon  80  km/I,  

(paitsi  n,OQttOnit!i)Iä) 
Pääteiden liukkaudenesto  hoidetaan 

iuo(qukse))o  (tiet su)inaj 
Liikennemerkit pidetään otkuvast,  ndkyuink 

(pukdistetoan) 
Tielaitos  tiedottaa jotkuvosti  sää- a  

ke)iolosuhteisto  teillä 
Tieloitos tiedottaa orityisti)onteisto (liukkaus, 

lumi) erikseen  
Sää  jo  kelitietoc  suo pultelimello  (9600-91001  

toi vOStOO1OStO  
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Korkea  irtonoinen kisnoines tietyomoi)la 

jyrofrtän kknteéksi 

Soratiet tasotetoar)  tarpeen mukaan 

(nykyinen tapa)  

Tietyömoasto tiedtetaan tyärnoota 

 koskien tien varressa (pituus, kesto)  

Päällysteen kunnostuksessa keskitytäon 

 koko  pödllysteen  uusimiseen  

Keyen  liikenteen väylät kunnostetaan 

kuten  outotietkin 

Tietyämoista tiedotetoan etukoteen  eri  

tiedotusvä(ineiden  kautta  

Tien  vierustat niitetäan päoosin kukRe,n 

 (keen  (nykyinen tapa)  
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4  TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ  

4.1  Kesähoidon  osien  kehittämistarpeet  

Teiden hoidossa  ja ylläpidossa  kesällä suurin kehittämistarve  on tietyömaiden  kar-
kean kivialneksen jyräämisessä kiinteäksi (kehittämistarve =  1,2).  Muutos vuoden 

 1995  tilanteeseen  on  varsin  pieni, asiaa pidetään edelleen erittäin tärkeänä  ja  nyky-
tilanne arvioidaan hieman aikaisempaa huonommaksi, tosin muutos  on  varsin  pieni. 

• Irtoki  vet  tiivistettävä kiinni  (kivet  ei saa lentää)  

I 	 • Tietyömaiden irtokiviaines  irtoaa liian herkästi  
•  Karkea  kiviaines  lentää vaarallisesti työmaalla, kunnollinen  jyräys 
•  Tietyö maat pitäisi pitää paremmassa kunnossa,  kiertotiet  jopa erittäin huonoja  

I . Irtonainen kiviaines  olisi tärkeää saada kiinteäksi, koska  se  tekee  naarmuja  auton maali 
pintaan  ja  kuluttaa  pohjamassaa  ja  näin autoon voi  tulla  ruostevauriofta  helpommin  

Toiseksi suurin kehittämistarve oli nyt päällysteen kunnostuksessa, jossa halutaan 
mieluummin  koko päällysteen  uusimista (kehittämistarve  1 ,O)  kuin pelkästään ura-
paikkaukseen keskittyvää kunnostusta. Päällysteen uusimisen osalta kehittämistarve 
oli noussut selvästi vuoden  1995  tilanteesta, johtuen sekä asian tärkeyden noususta 
että etenkin nykytilanteen huonontumisesta. Kun vuonna  1995  vielä selkeä enem-
mistö tienkäyttäjistä (ammattimaisista  65 %  ja  yksityisistä  68 %)  piti nykytilannetta 
hyvänä, niin nyt nykytilannetta hyvänä pitävät kuuluivat vähemmistöön (ammattimal

-sista  44 %  ja  yksityisistä  47 %). 

•  Koko päällysteen  uusiminen  on  parempi vaihtoehto kuin  urapaikkaus,  koska silloin 
voidaan  tiessä  olevat heitot korjata samalla  

• Päällysteet  ovat surkeassa kunnossa, kohta päällystetyt tiet ovat  kehnompia  kuin  soratiet  

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ;  Kehittämistcirve  (1-7  tärkeintä)  

U  Tdrkeys  1995 	U  Tärkeys  1999 	0  Nykytdanne  1995 	Nykytlonne  1999 	0  Kehittamntar'ue  1995 0  Kehttämstorue  1999  
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I  
valtavasti, saisivat ajaa siellä, eikä tien päällä  

I .  Aika paljon halkeamia johon pyörän  rengas  voi juuttua  
•  Pyörä teiden  päällysteissä  ovat routa vauriot pitkään  kunnostamatta 
• Kevyenliikenteenväylät  ovat  "lapsipuolen"  asemassa mitä tulee  päällysteiden  uusimiseen  

I Muina merkittävinä kehittämiskohteina olivat nopeusrajoituksien joustavuus olosuh- 
teiden mukaan (kehittämistarve =  0,5)  sekä nopeusrajoitusten valvonta tietyömailla, 
joita molempia pidettiin tärkeinä, mutta  vain  kohtalaisesti hoidettuina.  

I Näiden osalta ei juurikaan ollut tapahtunut muutosta vuoden  1995  tilanteeseen. 

•  Sujuvuuden kannalta olisi tärkeää, että tietyö  maiden  nopeusrajoituksien  pitäisi muuttua  

I 	 ko.  tilanteen mukaan siten, että merkit vaihdetaan  ja  siirretään kun työ maa edistyy  tai 
 hiljenee yön ajaksi  tai  muusta syystä  

I 	4.2 Kesähoidon  osien tärkeysjärjestys  

I 	 Vastaajia pyydettiin laittamaan kesähoitoon liittyvät  asiat  omalta kannaltaan tärkeys- 
järjestykseen kolmen tärkeimmän osalta. Kokonaisuutena tärkeysjärjestyksessä kär- 
keen nousevat samat ominaisuudet kuin arvioitaessa tärkeyttä keskiarvojen perus- 

I  teella  edellisessä kappaleessa. Vuoden  1995  tutkimukseen verrattuna kesähoidon 
ominaisuuksien keskinäinen tärkeysjärjestys  on  pysynyt samana kolmen tärkeimmän 
ominaisuuden osalta.  

I Tärkeimpänä pidettiin  koko päällysteen  uusimista päällystettä kunnostettaessa. Tämä 
tukee aikaisempaa huomiota kunnostuksen painopisteestä - mieluummin  koko  pääl-
lyste kuin urapaikkaus. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  25 %  annetuista "äänistä".  

TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO KESÄLLÄ;  osa -alueiden keskinäinen tärkeysjärjestys  
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•  Vuonna  1995  •Vuonno  1999 

Päällysteen kunnostuissesto  keskitytään k0k0 

pöäl)ysteen uu%,n,,Seen 
Korkea irtonamen kru,oines tetyc 	illa  yrän  

kiinteäksi 

Sorohet tasodetoon torpeen  mukaan (nykymen 

tapa) 

Päällysteen kunnostuksessa  keskitytään unen 

paiIkouk  seen  

Soroteiden polydminen  estetään suolouksefio  

it  tietyönailla suoritetoon  bil  joisina oiko.na  (ei 
ruuhkaarkosna) 

Keu'yen tirkenteen näyldt  kunnostetaan kuten 

autotiepk,n 
Liikenteen sujuvuus ei kansi tietäiden obdosto  

le  pysohdyksiä) 
Nepeusrajoituisset  muuttuvat kullo,senkin 

o(owhteen ,,,ukoon  

Tien  nierustot niitetään  (nykyinen tapa) 

Tietyornaisto tiedetetoan  etukäteen eri 

tiedotusvälineiden kautta 

Tetyön,oillo nopeusrojoituksio nolnotoan 

nopeuks.en pudottomiseksi 

Tetyö.noosto tiedotetoon tydmoato kositien  

tien varresso (pituus, kettu) 

Liikenteen opastesto lisätään (esim 

tunistikohteet yms.) 

I  
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1  
Kaikkein tärkeimpänä kesähoidon ominaisuutena  koko päällysteen  uusimista piti  
42  % tienkäyttäjistä,  toiseksi tärkeimpänä  9  % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeim-
pänä  5  % tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena  koko päällysteen  uusimisen valitsi kolmen 
tärkeimmän asian joukkoon siis  56  % tienkäyttäjistä.  

Toiseksi tärkeimpänä pidettiin karkean irtonaisen kiviaineksen jyräämistä kiinteäksi 	I  
tietyömailla  ja  se  sai annetuista äänistä  Ii  %.  Kaikkein tärkeimpänä karkean irtonai-
sen kiviaineksen jyräämistä kiinteäksi tietyömailla piti  6  % tienkäyttäjistä,  toiseksi tär-
keimpänä  17  % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä niinikään  17  % tienkäyt-
täjistä.  Kokonaisuutena karkean irtonaisen kiviaineksen jyräämisen kiinteäksi tietyö- 
mailla valitsi kolmen tärkeimmän asian joukkoon siis  40  % tienkäyttäjistä.  

Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin sorateiden tasoittamista aina tarpeen vaatiessa 
 (11  %  äänistä). Kaikkein tärkeimpänä sorateiden tasoittamista piti  8  % tienkäyttäjistä, 

 toiseksi tärkeimpänä  14  % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä niinikään  
11  % tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena sorateiden tasoittamisen valitsi kolmen tär-
keimmän asian joukkoon siis  33  % tienkäyttäjistä. 

Päällysteiden kunnossapidon  tärkeyttä korostaa  se,  että myös urapaikkauksien käyttö 
päällysteen kunnostuksessa nousee tärkeysjärjestyksessä  varsin  korkealle eli neljän-
neksi. Päällysteen kunnostaminen urapaikkauksin sai "tärkeysjärjestysäänistä"  10  %.  

Muita tärkeimpien kesäkunnossapidon  osa-alueita olivat pölyämisen estäminen  so
-rateillä  (8  % tärkeysäänistä),  töiden ajoittaminen tietyömailla ruuhka-aikojen ulko-

puolelle  (8  %)  sekä kevyen liikenteen väylien kunnostaminen tasavertaisesti autotei
-den  kanssa  (6  %). 

Kesähoidon  osalla vähiten tärkeänä pidettiin liikenteen opasteiden lisäämistä esim. 	I  turistikohteita  koskien  (1  %  äänistä).  
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Tärkeät  pohjavedet suojataon tienköytön 

tuomdto hato,Ita 

Levähdysolueet pdetäön jothuvasti sistinö 

levähdysalueulla  on  paydat  a  rosko -ostiat 

t.evähdysalueilla  on  käymäkt 

Meluesteutä  rakennetaan lisää  

lien  suunnittelussa  jo  rakentamsessa 

 otetaan huomioon maisemaan  sopmirien 

A1oratamoaloukset  saadaan  nykyisii 

näkämmdsv  

Ympäristön tarpeet  huomnioidoors 

hsäkustannuksista huohmatta) 

Levähdysolueilla  an  opostuskartat 

lähtienaosta  
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5  TIELIIKENTEEN PALVELUT  

5.1  Tieliikenteen palvelujen  kehittämistarpeet  

Tieliikenteen palvelujen  alla  kartoitettiin tienkäyttäjien odotuksia  ja  kokemuksia liittyen 
 tie-  ja liikenneinfoon, levähdysalueisiin  sekä ympäristöasioihin. 

Suurin kehittämistarve tieliikenteen muiden palvelujen osalta oli pohjavesien suojaa-
misessa tienkäytön tuomilta haitoilta (kehittämistarve =  0,9).  Nykytilanne arvioitiin 
melko hyväksi, mutta asiaa pidettiin erittäin tärkeänä, josta suuri kehittämistarvekin 
johtuu. Verrattuna vuoden  1995  tutkimukseen, asian tärkeys oli pysynyt kutakuinkin 
ennallaan. Nykytilanne oli tienkäyttäjien käsityksen mukaan melko hyvä  ja  siinä oli itse 
asiassa tapahtunut hienoista parannusta aikaisempaan verrattuna. 

•  Erityinen kiitos siitä, että pohja vesiä  on  alettu suojella 
• Suolausta voisi vähentää 

I 
	 •  On  tosi tärkeää, että pohja vedet suoja taan 

Tieliikenteen palvelujen osalta toiseksi suurin kehittämistarve liittyy levähdysalueiden  

I  siisteyteen (kehittämistarve=0,9),  jota  pidetään erittäin tärkeänä, mutta nykytilanteen 
osalta tilanne arvioidaan  vain  kohtalaiseksi. Levähdysalueiden  siisteys  on  tienkäyttä-
jien mielestä hieman huonontunut vuodesta  1995,  muutos  on  tosin melko pieni.  

I 	 • Roska-astiat ovat usein tupaten täynnä. Ihmiset käyttävät levähdyspaikkojen roskiksia 
"kaatopaikkoina". Pienireikäiset roska -astiat hyviä. 
Roskapöntöt tyhjennettävä  tarpeeksi usein  

I .  Leva  hdyspaikat  ovat hirveässä kunnossa, vessat voisivat olla puuta  ja  niissä ilmastointi, 
roskikset tyhjennettä  vä  tarpeeksi usein  

TIELIIKENTEEN PALVELUT;  Kehittämistarve  (1-9  tärkeintä)  

U  Torkeys  1995 	U  Tdrkeys  1999 	0  Nykytilanne  1995 	Nykytilonne  1999 	0  Kehittämstarve  1995 0  Kehittärnistare  1999  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  

I 
I 
I 
I 
I 
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TIELIIKENTEEN PALVELUT;  Kehittamistarve  (10-18  tärkeinti)  

	

I  Tarkeys  1995 	I  Tärkeys  1999 	0  Nykyt4anne  1995 	Nykytilanne  1999 	EI  Kehittämatarve  1995 0  Kelvttäm,stare 

	

Tetyökohteata aetaan tietyökarttoa 	.9...-. 	._. .-.-.---. ..  2 2  
esim. huoaserni(la 

Tienvarsun lisataan nyhysen!ona = : :  .! 9'. r 25  hei  jastovio reunopaalu 1 0 

	

Tenkäy#äjäIIä  on  mandolksuus vmkuttoa 	 9'  -.  7  - 

	

tiesuunrstelmin 	 - 	
; ; 	

.. 	J 44_.-____- 

	

Matkaa  h,dastov,sto teki1oota 	- 	... 

	

tiedotetoon  etukäteen 	 ' 	 •  3 2 3,3  

	

Porovaarosto hedotetoan poro1en 	 -.  3 	 -  2 4  

	

Inkkurnisen  mukaan  (surrettävät  merkit) 	 ''  '4  

	

Pääte4le  rakennetaan  montl,I 	 - -.---.--..-.-- -,----  2 7  

	

palveluolue4o (vrt. Ouluntulli) 	 LXL  27 
-o  

Neuvontoa  annetaan ui.-  2 8  

	

po)velupuhelirne)ks  (9600-9100) 	 26 	
2,9  

	

T,edottamusesso  a  opasteaso kaytetoon 	..-.-------.-'  7 2  

	

myös  englann,o  kieltä 	 _____________________________________________________________ 
 2 5  

levohdysaluedla  on 	 . 2 4  

	

(esim.  kioskit) 	______________________________________________________ 
, 	

2,7 

	

I 	 I 	
I 	

I 	 I 	I 	I 	I 

	

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

• Levähdysalueet  eivät ole siistejä (kustannuskysymys ?), olisiko vilkkaammissa paikoissa 
vartiointi mandollista? 

Levähdysalueisiin  liittyen tärkeänä pidettiin myös pöytien  ja roska-astioiden (kehittä-
mistarve=O,5) sekä myös käymälöiden (kehittämistarve=O,7) sijoittamista levähdysalu-
eille. Näitä molempia pidettiin edelleen  varsin  tärkeinä levähdysalueiden varustelussa. 
Nykytilannetta pidettiin  varsin  hyvänä pöytien  ja roska-astioiden osalta, mutta käymälä- 
tarjontaa pidettiin  vain  kohtalaisena. Erot vuoden  1995  tilanteeseen olivat  varsin  pie-
net. 

• Vesikäymälöitä  lisää 
• Käymälöitä  ei ole ensinkään 
•  Pöydät  ja  tuolit voisi rakentaa betoniporsaan päälle, niin häiriköt eivät kaatele niitä oj/in tms. 
• Asuinalueeltani puuttuu pöydätja roska-astiat teiden vars//ta 
•  Kiitos siitä, että levähdysalueilla  on  pöydät, tuo,'it, roskiksetja  WC:t  

Tienkäyttäjien vaikutusmandollisuuksia pidetään edelleen  varsin  heikkoina (kehittämis-
tarve=O,9). Asiaa pidetään melko tärkeänä tienkäyttäjien keskuudessa, mutta selkeä 
enemmistö kokee vaikuttamismandollisuudet huonohkoiksi, aivan kuten vuoden  1995 
tutkimuksessakin. 

•  Mielestäni tien käyttäjä ei voi mitenkään vaikuttaa tiesuunnitelmiin 
•  Kemi-Tornio  -moottoritie ei ole tarpeellinen. Tienkäyttäjillä ei ole ollut riittävästi 

mandollisuutta vaikuttaa tiesuunnitelmaan. 
• Tienkä yttäIän mandollisuus vaikuttaa suunnitelmiin  on  kyllä minimaalinen,  lähes  nolla 
• Tienkäyttäjä/lä  olisi tietenkin hyvä olla mandollisuus vaikuttaa tiesuunnitteluun, mutta 

eikö  se  ole kuitenkin alan ihmisten asia 
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I 
Tien  suunnittelussa  ja  rakentamisessa maiseman huomioon ottamisessa (kehittä-
mistarve =  0,6) kehittämistarve  oli hieman kasvanut.  Asia  oli edelleen kutakuinkin yhtä 
tärkeä kuin aikaisemminkin, mutta vuoden  1995  nykytilanne arvioitiin hieman nykyistä 
paremmaksi. Etenkin yksityiset tienkäyttäjät olivat tyytyväisempiä vuonna  1995  kuin 
nyt. 

•  Ei rakenneta liian suuria väyliä taajamiin  ja  pilata  koko  maisemaa  
•  Pitkä  milnus Tiepiirille  tiedottamisesta, koskien  Kemi-Tornio  -moottoritien 

mandollisen  näköesteaidan  rakentamista asukkaiden aktiivisuudesta huolimatta  

Ajoratamaalauksien  näkyvyyden osalta kehittäm  starve (kehittämistarve=0,5) on 
 suurentunut vuodesta  1995,  johtuen sekä asian saamasta suuremmasta tärkeysar-

viosta että myöskin nykytilanteen hienoisesta heikentymisestä. Ajoratamaalauksien 
parempaa näkyvyyttä pitivät nyt tärkeämpänä sekä yksityiset että ammattimaiset 
tienkäyttäjät. 

•  Sateella  ja  hämärä/lä  näkyvyyden tulee olla hyvä  
•  Ovat  ikäautoilijalle  tärkeät,  huom.  suuret ikäluokat tulevat  
•  Kokeilu  ajoratamaalauksiin  tultaessa suuriin  risteyksiin: ajorataan  voisi maalata  ns. 

tärinä  vii  voitus  hillitsemään vauhtia  
•  Tärkeää erityisesti syksyllä  
•  Keski viivan maalaus  on  välttämätöntä, jotta  iäkkäät  autoilijat pysyisivät omalla  kaistalla 

Heijastavien raunapaalujen  osalta kehittämistarve (kehittämistarve=0,7)  on  hieman 
pienentynyt vuodesta  1995,  johtuen nykytilanteen hienoisesta parantumisesta. Hei-
jastavia reunapaaluja pidetään yleisesti tärkeinä  ja nykytilannetta  pidetään kohtalal

-sene -  ei erityisen hyvänä, mutta ei huononakaan. 

• Heijasta  via  reunapaaluja  on  saatava  muual/ekin  kuin päätien varteen, ne ovat todella 
 käytännöllisiä 

• Heijasta  via  reunapaaluja  myös  sivuteil  le,  varsinkin  asutuile  ja  mutkaisille  paikoille, 
voisivat olla myös  auraajille  avuksi  (jos  ei kaada niitä)  

• Reunapaalut  pimeässä erityisesti hyviä, näkee  jo  kaukaa  esim.  eläimen tielle  tulon 
 • Reunapaalut  helpottaa huomattavasti  ajamistani  pimeällä  

• Reunapaalut  erittäin hyviä varsinkin  kaarrepaikoissa  ja  oudolla tiellä  

Porovaarasta  tiedottaminen porojen liikkumisen mukaan siirrettävien merkkien avulla 
koettiin edelleen melko tärkeäksi nykytilannetta pidettiin kohtalaisena (kehittämistar-
ve=0,6). 

• Poroista  tiedottamista lisättävä  ja  samalla vältettävä turhaa tiedottamista  
• Porotarhojen yms.  kohdalla pitäisi olla kiinteitä  poromerkkejä 
•  Tien  reunustat  huomattavasti  leveämmä  Itä alueelta puista  ja  pensaista  vapaaksi poro-  ja 

 hirvivaara -alueella  
•  Ihmiset voivat ajaa rauhallisemmin lapissa, koska täällä  on  aina poro vaara 

Monipuolisten palvelualueiden rakentamiseen pääteille suhtauduttiin myönteisemmin 
kuin vuonna  1995.  Nyt asiaa pidettiin  jo  melko tärkeänä  ja nykytilannetta  pidettiin 
kohtalaisen hyvänä (kehittämistarve=0,6). Etenkin yksityiset tienkäyttäjät olivat 
muuttaneet mieltään palvelualueiden suhteen, kun vuonna  1995  yksityisistä tien- 
käyttäjistä palvelualueita piti tarpeellisina  vain 36 %,  niin nyt yksityisistä tienkäyftäjistä 
palvelualueiden saamista pääteiden varteen piti tärkeänä  61 %. 

Meluesteiden  osalta suurehko muutos vuoden  1995  tulokseen johtuu siitä, että tähän 
tutkimukseen kysymystä muutettiin siten, että vuoden  1995  kysymys oli "Meluesteitä 
rakennetaan lisää"  ja  vuoden  1999  tutkimuksessa "Asukkaat suojataan liikenteen 
melulta (meluesteet, maavallit)'. Tämän vuoksi tuloksia ei voi suoraan verrata kes- 
kenään. 

I 
1 
I 
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5.2  Tieliikenteer,  palvelujen tärkeysjärjestys  

Laitettaessa  vastaajan kannalta tieliikenteen palveluja tärkeysjärjestykseen nousivat 
liikenneturvallisuuteen  ja etukäteistiedottamiseen  liittyvät  asiat  kaikkein tärkeimmiksi. 
Selkeästi tärkeimpänä pidettiin heijastavien reunapaalujen  ja aurausviittojen  lisää-
mistä teiden varteen. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  18 %  annetuista "äänistä". 
Kaikkein tärkeimpänä heijastavien reunapaalujen lisäämistä tienvarsiin piti  29 % 
tienkäyttäjistä,  toiseksi tärkeimpänä  5 % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä 

 6 % tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena heijastavien reunapaalujen lisäämisen tienvarsiin 
valitsi kolmen tärkeimmän asian joukkoon siis  40 % tienkäyttäjistä.  

Toiseksi tärkeimpänä pidettiin ajoratamaalauksien saamista nykyistä paremmin  nä-
kyviksi. Pisteytyksen  jälkeen tämä kohta sai  13 %  annetuista "äänistä". Kaikkein tär-
keimpänä ajoratamaalauksien saamista nykyistä paremmin näkyviksi piti  16 %  tien- 
käyttäjistä, toiseksi tärkeimpänä  14 % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä  
4 % tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena ajoratamaalauksien saamisen nykyistä parem- 
min näkyviksi valitsi kolmen tärkeimmän asian joukkoon siis  34 % tienkäyttäjistä.  

Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin tärkeiden pohjavesialueiden suojaamista tienkäy-
tön tuomilta haitoilta. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  10 %  annetuista "äänistä". 
Kaikkein tärkeimpänä pohjavesialueiden suojaamista tienkäytön tuomilta haitoilta piti 

 8 % tienkäyttäjistä,  toiseksi tärkeimpänä  9 % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeim-
pänä  15 % tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena pohjavesialueiden suojaamisen tienkäytön 
tuomilta haitoilta valitsi kolmen tärkeimmän asian joukkoon siis  32 % tienkäyttäjistä. 

 Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin levähdysalueiden pitämistä siistinä sekä tiedotta-
mista matkaa hidastavista tekijöistä etukäteen. Levähdysalueiden pitäminen siistinä 
sai  9 %  annetuista "äänistä". Kaikkein tärkeimpänä sitä piti  7 % tienkäyttäjistä,  toiseksi 

TIELIIKENTEEN PALVELUT;  osa-alueiden  keskinainen tarkeysjärjestys 

Tie,ivarsiin Iisätoön nykyiserilaisio  hei  jastavio 

reuçiapoalujo 
A1orotamaolaukset  saadaan  nykyisia 

rtökyörnmiksi .... 
Tarkeat poh1aveaet suo 1ataan henkoyton 

tuornilta haitoilto 

Levähdysalueet pidetacin  jatkuvasti  sustinö 

 Matkaa  hidastavisto  tekijöistä  tiedotetaari  
etukäteen  

Poroisto hedotetaan poroien  liikkumisen 
mukaan  (sjirrettänät  merkit) 

 Levähdysalueilla  on  pöydo..ta  roska-ostiot 

Levähdysalueillo  on  käymälät  

Tiesuunnittelussa  otetaan huomioon  
çnaisernoqnsgpiminerl 

rienikayno1alia  on  mandollisuus vaikuttaa  
..hesu.unnitelmiin 

Ymparistan  tarpeet huomioidaan  

(lisäkustonnukyta huolimaaj 
 Asukkaat  suo1ataan  liikenteen  melulto 

)meluttsteet mctaua)lit) 
Tietyakohteisra aetoan hetyokarttaa esim. 

biioltposmiIIa 
Levahaysaiueiiio  on  opastuskartat 

)ähitienoosta 
Pateille  rakennetaan  manipuolisia 

cialve)ualueita ('tvh Ou)untiil)i)., 
Tiedottaruisesso  a  opasteissa icaytetöari  

myös englannin  kiel(ä 
 Neuvontaa annetaan  matkan  aikana  

cial'teluaukelimella  )0200-210(() 
 Levahcrysaiueuia  on  kaupallisia  palveiu1a  

(esiin. kioskit  yms.)  

I 
I 
1 
1 
fl 
I 
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I  
tärkeimpänä  11 % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä  12 % tienkäyttäjistä. 

I 	 Kokonaisuutena levähdysalueiden pitämisen siistinä valitsi kolmen tärkeimmän asian 
joukkoon siis  30 % tienkäyttäjistä. 

I 	 Matkaa hidastavista tekijöistä tiedottaminen sai  7 %  annetuista "äänistä". Kaikkein 
tärkeimpänä sitä piti  7 % tienkäyttäjistä,  toiseksi tärkeimpänä  8 % tienkäyttäjistä  ja 

 kolmanneksi tärkeimpänä  7 % tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena matkaa hidastavista  

I 

	

	

tekijöistä tiedottamisen valitsi kolmen tärkeimmän asian joukkoon siis  22 % tienkäyt- 
täjistä. 

I 	
Varsin  tärkeiksi arvioitiin myös porovaarasta tiedottamisen porojen liikkumisen mu- 
kaan, levähdysalueiden varustamisen pöydin  ja  roska-astioin  sekä käymälöiden si-
joittamisen levähdysalueille.  

I 	 Tieliikenteen palvelujen tärkeysjärjestyksen osalta ei ole tehty vertailua vuoden  1995  
tutkimukseen, koska seurantatutkimukseen  on  karsittu tutkittavien ominaisuuksien 
määrää tieliikenteen palvelujen kohdalta.  

I 
I  
LI  
I 
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LI  
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Kevyelle  lijkenteelle  on  omat  nciylät 

Pääteiden kunnossoputo talvello  

Pohtovesialumden suo100musen 

Pööteiden lcunnossapto  kesällä 

Nykyisten teiden  porantaminen 

Sivuteiden  kunnossapito talvella  

Sivuteiden kunnossapto kesällo 

Ohituskosto1en  rakentaminen  

6  TIEMAARÄRAHOJEN  PANOSTUS-  JA  SAASTÖ- 
KOHTEET 

Liikenneolosuhteiden  kehittäminen -osiossa tarkastellaan keskitetysti tiepiirin "suu-
rempia" kokonaisuuksia niiden tärkeyden sekä niiden vaatiman panostustarpeen 
suhteen. Tähän osioon  on  otettu mukaan sekä uusia, lähinnä rakentamiseen liittyviä 
tiepiirin tehtäviä, että aikaisemmissa osioissakin olleita lähinnä palveluihin  ja  kunnos-
sapitoon liittyviä tehtäviä. Kuvioita tulkittaessa  on  huomattava, että tärkeyttä  on  arvi-
oitu neliportaisella asteikolla  (1 =  ei lainkaan tärkeää,  2 =  vähemmän tärkeää,  3 = 

 melko tärkeää,  4 =  erittäin tärkeää)  ja panostustarvetta kolmiportaisella  asteikolla  (1 
=  vähennetään,  2 =  nykyinen taso hyvä,  3 =  lisätään). Panostustarve osoittaa yksit-
täisen ominaisuuden sisäistä muutostarvetta verrattuna nykytilanteeseen. Sensijaan 
luvuissa  6.2  Tiemäärärahojen panostuskohteetja  6.3  Tiemäärärahojen säästökohteet 
tarkastellaan eri ominaisuuksien keskinäisiä suhteita.  

6.1  Kehittämiskohteiden  tärkeys  ja  panostustarve  

Kysyttäessä kunkin yksittäisen osion tärkeyttä  ja panostustarpeen  suuntaa tienkäyt-
täjien näkökulmasta, niin yleisesti tärkeimpänä pidettiin edelleen pääteiden kunnos-
sapitoa talvella, joka sai keskiarvoksi  3,8  eli erittäin tärkeä. Panostustarve (panostus- 
tarve =  2,5)  oli hieman noussut vuodesta  1995,  joka selittyy pääasiassa ammatti-
maisten tienkäyttäjien vaatimusten muutoksesta. Kun vuonna  1995  ammattimaisista 
tienkäyttäjistä olisi halunnut lisäpanostuksia pääteiden talvikunnossapitoon  51 %, 

 niin nyt heistä panostuksia lisäisi  57 %.  Yksityisten tienkäyttäjien osalta tilanne  pa-
nostustarpeen  osalta  on  pysynyt muuttumattomana. 

Toiseksi tärkeimpänä pidettiin kevyen liikenteen omia väyliä. Sekä ammattimaisista 

LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Panostustarve  (1-8  tarkeintä)  

U  Tärkeys  1995 	U  Tärkeys  1999 	0  Panostustarve  1 995 	Panostustarve  1 999  

1,0 	 .5 	 2,0 	 2,5 	 3.0 	 3.5 	 4,0  
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I LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Pc,nostustarve  (9-15  tärkeintä)  

•  Tärkeys  1995 	D  Trkeys  I 999 	0  Ponostustarve  1995 	Ponostustorve  1999  

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Yniparistahoittojen mimmolminen  

Taajamien liikennetursollusuuden  a  - 
ymporistän  parantaminen 

Kevyefle  liikenteelle vorotoan leveo olo 

pientoreesto 

Tievolaistuksio rakennetoon isaö 

Ajoväyluen Ieventämuneuu 

Porovoarosta tiedotetoon  enemmän 

Tielaitoksen vironomodtelstövion  nopea 

hoitaminen 

I 

 

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

että yksityisistä tienkäyttäjistä kevyen liikenteen erillisiä väyliä piti tärkeänä  96  %. 
 Myös panostustarpeen osalta molemmat ryhmät olivat samaa mieltä, eli panostuksia 

lisäisi molemmista ryhmistä noin  75  %. Erillisiin  kevyen liikenteen väyliin suhtautumi-
nen ei ollut muuttunut lainkaan vuodesta  1995.  

Pohjavesialueiden  suojaaminen koetaan edelleen  varsin  tärkeäksi, aivan kuten ai-
kaisemminkin. Erot vuoden  1995  tutkimukseen ovat hyvin pieniä, asiaa pidetään 
edelleen erittäin tärkeänä  ja lisäpanostuksia  haluaisi  65  %  yksityisistä tienkäyttäjistä 
eli selvä enemmistö  ja  ammattimaisista tienkäyttäjistä lisäpanostuksia haluaisi  48  % 

 eli nykyistä panostustasoa piti riittävänä pieni enemmistö. 

Pääteiden kesäkunnossapidon  osalta muutos vuoden  1995  tutkimukseen  on  varsin 
 suuri koskien panostustarvetta.  Asian  tärkeyden osalta ei muutosta ole tapahtunut 

vaan pääteiden kesäkunnossapitoa pidetään edelleen erittäin tärkeänä, mutta  pa
-nostustarve  on  lisääntynyt selvästi. Vielä vuoden  1995  tutkimuksessa selkeä enem-

mistö piti silloista panostustasoa riittävänä. Ammattimaisista tienkäyttäjistä silloista 
panostustasoa piti hyvänä  61  %  ja panostuksia  olisi lisännyt  38  %.  Nyt ammattimai-
sista tienkäyttäjistä panostustasoa piti hyvänä enää  32  %  ja  peräti  68  %  haluaisi 
pääteiden kesäkunnossapitoon panostettavan lisää. Suuntaus  on  vastaava myös yk-
sityisten tienkäyttäjien kohdalla eli kun vielä  1995  yksityisistä tienkäyttäjistä silloiseen 
panostustasoon oli tyytyväisiä  74  %,  niin nyt panostustasoon tyytyväisiä oli enää  
41  %  yksityisistä tienkäyttäjistä. Kun vuonna  1995  yksityisistä tienkäyttäjistä  26  %  olisi 
halunnut lisäystä silloiseen panostustasoon, niin nyt yksityisistä tienkäyttäjistä  pa

-nostuksia  lisäisi  57  %.  

Nykyisten teiden parantamisen osalta suuntaus  on  sama, joskaan ei yhtä voimakas 
kuin pääteiden kesäkunnossapidon kohdalla. Nykyisten teiden parantamista pidetään  

I 
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I  
tärkeänä  ja lisäpanostuksia  haluaa ammattimaiista  81 %  ja  yksityisistä tienkäyttäjistä 

 68 %. Lisäpanostuksia  haluavien osuus  on  molemmissa tienkäyttäjäryhmissä noussut 
noin  7 %. 

Panostuksia  haluttiin lisättäväksi myös sivuteiden talvikunnossapitoon. Panostuksien 
lisäämistä haluaa ammattimaisista tienkäyttäjistä  68 %  ja  yksityistä tienkäyttäjistä  
55 %. Lisäpanostuksia  haluavien osuus  on  noussut lähinnä ammattimaisten tien-
käyttäjien keskuudessa eli vuonna  1995 lisäpanostuksia  heistä halusi  59%. 

Sivuteiden kesäkunnossapidon  osalta suuntaus noudattelee talvikunnossapidon 
muutoksia. Tärkeyden osalta mielipiteet ovat ennallaan, eli sivuteiden kesäkunnosa-
pitoa pidetään  varsin  tärkeänä, mutta lisäpanostuksia haluavien osuus  on  hieman 
noussut. 

Ohituskaistojen  rakentamista pidetään edelleen tärkeänä, itse asiassa ohituskaistojen 	I  rakentamisen tärkeys  on  hieman noussut yksityisten tienkäyttäjien keskuudessa. 
Panostusten osalta muutokset vuoden  1995  ovat  varsin  pieniä eli edelleen selvä 
enemmistö ammattimaisista tienkäyttäjistä  ja  hieman reilu puolet yksityisistä tien-
käyttäj istä lisäisi panostuksia ohituskaistojen rakentamiseen. 

Ympäristöhaittojen minimointia esim. suolausta  vähentämällä pidetään edelleen tär- 
keänä, mutta suolauksen vähentämisessä ollaan  jo  saavutettu  se piste,  johon aletaan 
olla tyytyväisiä eli suolausta käytetään  vain  kun  se on kelien  vuoksi erityisen tarpeel- 
lista. 	 I  
Vaikka kevyen liikenteen väylien osalta selkeänä suuntauksena oli erillisten kevyen 
liikenteen väylien rakentaminen, niin myös leveän piennaralueen varaaminen kevy- 
elle liikenteelle oli kasvattanut suosiotaan edellisestä vuoden  1995  tutkimuksesta. 

LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Panostustarve  (16-22  tärkeintä) 

	 I 
• Torkeys  1995 	•  Tä rkeys  1999 	0  Ponoshjstare  1995 	Panosta  rye 1999 

	 I 
lievaloatus pidelöän  päällä  koko  pimeän 

olan  

Liikenneinformaation  Lek  täminen  

Tiepiirin  asoista tiedotetoon  paremmin  

Tenvorren levabdys-  a  pysäköntialueto 
 lisätään  

Lkeimmevolo1en  lisääminen 

Teiden  ymnpôristón ulkonäon (esim. 

stutukset) parontomninen 

Tieyhteyksid  rakennetaan lisää  

I 
fl 

I 
I 

I 
 

1.0 	 1,5 	 2,0 	 2.5 	 3,0 	 3,5 	 4,0  
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Asiaa pidettiin sekä hieman tärkeämpänä kuin aikaisemmin  ja  lähes  60 %  kaikista  

I vastaajista halusi siihen myös panostettavan lisää. 

Porovaarasta tiedottam  isen  tärkeys oli myöskin kasvanut vuodesta  1995.  Sekä  am- 

I  mattimaiset  että yksityiset tienkäyttäjät pitävät porovaarasta tiedottamista entistäkin 
tärkeämpänä  ja  vaikka nykyiseen panostustasoon tyytyväisten osuus onkin edelleen 
enemmistönä, niin lisäpanostuksia haluaa  jo  reilu  40 % tienkäyttäjistä. 

I Vähemmän tärkeiksi koetut  asiat  olivat pysyneet kutakuinkin samoina kuin vuoden 
 1995 tutkimuksessakin. Eli tieyhteyksien lisärakentaminen, tieympäristön  ulkonäön  

I  parantaminen  ja  liikennevalojen lisääminen koettiin kaikki vähemmän tärkeiksi eikä 
niihin enemmistön mukaan tulisi kohdentaa lisää panostuksia vaan nykyinen panos-
tustaso katsotaan riittäväksi.  

I  Kokonaisuutena lisäpanostustarpeet liittyvät pääosin nykyisen tieverkoston kunnos-
sapitoon. Kunnossapidon osalta lisäpanostuksien painopiste  on  siirtynyt hieman ai-
kaisemmasta talvikunnossapitopainotteisuudesta pääteiden kesäkunnossapitoon eli  

I  lähinnä päällysteen kunnosta huolehtimiseen. Pääteiden kesäkunnossapidon osalta 
 on  huomattava lähinnä muutoksen suuruun lisäpanostustarpeen osalta. Kun vuonna 
 1995  selkeä enemmistö tienkäyttäjistä (ammattimaista  61 %  ja  yksityisistä  74 %)  piti  

I 

	

	
silloista panostustasoa hyvänä, niin nyt selkeä enemmistö (ammattimaista  68 %  ja 

 yksityisistä  57 %)  haluaisi lisätä panostuksia pääteiden kesäkunnossapitoon  

I  Talvikunnossapidon  osalta lisäpanostustarpeet ovat lähinnä sivutieverkostolla, joskin 
myös päätieverkostolla panostustarve  on  hieman noussut vuodesta  1995,  lähinnä 
ammattimaisten tienkäyttäjien keskuudessa. Uudisrakentamisen osalta tienkäyttäjät  

I 

	

	
kohdistaisivat lisävarat  lähinnä ohituskaistojen  ja  kevyen liikenteen väylien lisäraken - 
tam iseen. 

H 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
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1 
6.2  Tiemäärärahojen panostuskohteet 

Haastateltavia  pyydettiin nimeämään itselleen ne kolme tärkeintä aluetta, joihin  hän 	I  
kohdistaisi  käytettävissä olevat liikenteen määrärahat. 

Selkeästi tärkeimpänä tiemäärärahojen kohteena pidettiin pääteiden hoitoa  ja  kun- 	I  
nossapitoa  talvella. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  30 %  annetuista "äänistä". 
Kaikkein tärkeimpänä pääteiden hoitoa  ja kunnossapitoa  talvella piti  51 % tienkäyttä-
jistä,  toiseksi tärkeimpänä  10 % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä  6 %  tien- 
käyttäjistä. Kokonaisuutena pääteiden hoidon  ja kunnossapidon  talvella valitsi kolmen 
tärkeimmän asian joukkoon siis  67 % tienkäyttäjistä. Pääteiden talvikunnossapito  oli 
selvästi tärkein myös vuoden  1995  tutkimuksessa.  I  
Toiseksi tärkeimpänä tiemäärärahojen kohteena pidettiin pääteiden hoitoa  ja  kun- 
nossapitoa  kesällä. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  13 %  annetuista "äänistä". 	I  Kaikkein tärkeimpänä pääteiden hoitoa  ja kunnossapitoa  kesällä piti  8 % tienkäyttä- 
jistä,  toiseksi tärkeimpänä  23 % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä  5 %  tien- 
käyttäjistä. Kokonaisuutena pääteiden hoidon  ja kunnossapidon  kesällä valitsi kolmen 
tärkeimmän asian joukkoon siis  36% tienkäyttäjistä. Pääteiden kesäkunnossapidon 

 suhteellinen tärkeys oli noussut vuoden  1995  tutkimuksesta, jolloin  se  oli viidenneksi 
tärkein panostuskohde. 

Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin nykyisten teiden parantamista. Pisteytyksen jäl-
keen tämä kohta sai  12 %  annetuista "äänistä". Nykyisten teiden parantamisen tär-
keys tukee yhdessä kesäkunnossapidon tärkeyden kanssa selkeää trendiä, joka  on 

 nähtävissä päätieverkon päällysteiden kunnon osalta kasvavana panostustarpeena. 

Seuraavaksi tärkeimpänä liikenneolosuhteiden kehittämisessä nähtiin sivuteiden 
kunnossapito talvella. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  9 %  annetuista "äänistä". 

LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN; Panostuskohteet (sijat  1-1 1)  

 

IVuosi  1995 	Vuosi  1999  

Pääteiden kurtnossapito  talvella 

Pääteden kunnossapita kesällä 

Nykynten teiden parantaminen 

Sivuteden kunnossapita talvella 

Kesyelle liikenteelle  on  omat väylöt 

Ohituskaistojen rakentaminen 

Sivuteiden kunnossapita kesällä 

Taajomien  liikenneturvallisuuden  ja  - 
ynsponstan  parantaminen 

Pohjavesiolueiden suo100munen 

Ympäristä}saittojen minimaiminen 

lpokokaasvjen suolouksen 

A1oväyliers leventäminen  

 

0,0% 	5,0% 	10,0% 	15,0%200% 	25,0%30,0% 	35,0% 	40,0%450% 	50,0%  
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LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Panostuskohteet  (sijat  12-22)  

Vuo  1995 I  Vuosi  999  

TevoIarstukso  rakennetaan I,säo 

Tie'oIaistus pdetaoo pÖäIIö  koko  pmeön 

 olon 

Ke',eUe Iikenieefle varasaan levea  olo 

p,entoreesta 

Teyhteyksiö  rakennetaan  isdo  

leden  ynponsson ,IkonäÖn esn, 

stutukset) porontamnen 

Luikennevalojen usoaminen 

Tenvorren evähdys-  a  pysökontuauesa 

lisötöön 

Porovoarasta tuedotetoon  enemmän 

Tielautoksen vvanomoistehtov,en  nopea 

houtamnien 

Lkenneniormaaon kehittomnien  

Tiepiirin asioista  I  tiesm,nnitelmista 

tiedotetoon  paremmin 

 

0,0% 	5,0% 	10,0% 	15,0% 	20,0% 	25,0% 	30,0% 	35,0% 	40,0% 	45,0% 	50,0%  

Kaikkein tärkeimpänä  sivuteiden  hoitoa  ja  kunnossapitoa  talvella piti  4  % tienkäyttä-
jistä,  toiseksi tärkeimpänä  15  % tienkäyttäjistä  ja  kolmanneksi tärkeimpänä  11  % 
tienkäyttäjistä.  Kokonaisuutena  sivuteiden  hoidon  ja  kunnossapidon  talvella valitsi 
kolmen tärkeimmän asian joukkoon siis  30  % tienkäyttäjistä. Sivuteiden talvikunnos-
sapito  oli kolmanneksi tärkein vuoden  1995  tutkimuksessa eli  se  oli säilyttänyt  suh

-teel isen  tärkeytensä  tienkäyttäjien keskuudessa. 

Seuraavaksi tärkeimpinä tiemäärärahojen  kohdistamiskohteina  olivat kevyen liiken-
teen väylien rakentaminen,  ohituskaistojen  rakentaminen  ja  sivuteiden  kunnossapito 
kesällä. 

Vähiten tärkeinä pidettiin määrärahojen  kohdistamista  tiepiirin tiedottamisen  paran - 
tam  iseen, liikenneinformaation  kehittämiseen  ja  tielaitoksen viranomaistehtävien  te-
hostamiseen.  
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6.3  Tiemäärärahojen säästökohteet 

Kohdassa "Tiemäärärahojen säästökohteet" haastateltavia pyydettiin nimeämään it-
selleen kolme vähiten tärkeää aluetta, joihin liikenteen määrärahoja ei heidän mie-
lestään tulisi sijoittaa. Pääasiassa säästökohteet ovat loogisesti käänteisessä järjes-
tyksessä verrattuna osioon  6.2  Tiemäärärahojen panostuskohteet. 

Suosituimpana säästökohteena pidetään tieympäristön ulkonäön parantamista.  Pis-
teytyksen  jälkeen tämä kohta sai  13 %  annetuista "äänistä". Tieympäristän ulkonään 
parantaminen oli tinkimislistan kärjessä myös vuoden  1995  tutkimuksessa, tosin hie-
man suuremmalla marginaalilla seuraavaksi eniten kannatettaviin tinkimiskohteisiin. 

Toiseksi suosituimmaksi säästäkohteeksi tuli tienvarren levähdys-  ja  pysäköintialuei
-den lisärakentaminen. Pisteytyksen  jälkeen tämä kohta sai  12 %  annetuista "äänistä". 

Tienvarren levähdys-  ja  pysäköintialueiden lisärakentaminen  oli toisena tinkimiskoh-
teista myös vuoden  1995  tutkimuksessa. 

Kolmanneksi parhaana säästökohteena pidettiin tievalaistusta, josta voitaisiin tinkiä 
yön hiljaisimpina aikoina. Pisteytyksen jälkeen tämä kohta sai  9 %  annetuista "äänis-
tä". 

Ohituskaistojen  rakentamiseen suhtaudutaan selvästi ristiriitaisesti eli  osa  tienkäyttä- 
jistä  pitää niitä tärkeinä lisäpanostuskohteina  ja  toisaalta  osa  tienkäyttäjistä  pitää 
ohituskaistojen lisärakentamista tarpeettomana  ja  näinollen hyvänä säästökohteena. 

Kohteet, joista ei saisi tinkiä, liittyivät keskeisesti tieverkoston kunnossapitoon. Erityi-
sesti päätieverkon kunnossapidosta ei saisi tinkiä, mutta suuntaus  on  samanlainen 
myös sivutieverkoston osalta. 

LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN;  Saästäkohteet  (sijat  1-11)  

 

•Vuosi  1995 	Vuosi  1999  I 
Teiden ympäriston elkoriaon (esim 

istutskset(  parantaminen 

Tienvarren leähdys-  ja  pysäkäintiakseito  

lisätään 

Tievalaislus pidetaön  päällä  koko  pirnean 

 olon 

Ohituskoisto1en  rakentaminen 

Tiepiirin osiolsta / tiesuunnitelmisia 

tiedotetaon paremmin 

liikennevolojen  lisääminen 

Tievoktistuksio rakennetaan lisää 

Liikenneinkrmaotiori kehittäminen 

A1onoylien lenentäminen 

Tieyhteyksiä rakennetaan (isää 

Poravaarasto hedotetaan enemmän  

I 

I 
I 
I 
I 

 

00% 	5,0% 	10,0% 	15,0% 	20,0% 	25,0% 	30,0% 	35,0% 	40,0% 	45,0% 	50,0%  
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LIIKENNEVÄYLIEN KEHITrAMINEN; Saastökohteet  (sijat  12-22) 

I  Vuosi  1995 	Vuosi  1999  

taajamien hikenneturvalhsuudee  ja  -  
ympäristön parantaminen 

Kesyelle liikenteelle s'orataan leveä ala  
pies  tareesto 

Ympäristöhaittojen minimoiminen 

(pakokaasujen, svolauksen 

Tieloitoksen vironorrroistehtarien  nopea 

hoitaminen 

Kesyelle  liikenteelle  on  ornat  väylät 

Sivuteiden kurrnossapiso kesällä 

Sivuteiden kuneossapito talvella 

Pääteiden kunnossopito kesallö 

Polrjo'uesiolueiden suojaaminen 

Nykyisten teiden parantaminen 

Päteideri kunnossopito talvella 

 

0,0% 	5,0% 	10,0% 	15,0% 	20,0% 	25,0% 	30,0% 	35,0% 	40,0% 	45,0% 	50,0%  

Säästötoimenpiteitä  ei saisi myöskään kohdistaa pohjavesialueiden suojaamiseen eikä 
kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.  
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimusaineiston tarkastelussa  on  kaksi näkökulmaa: 
 •  yksityisten tienkäyttäjien näkökulma  

•  ammattimaisten tienkäyttäjien näkökulma 

Tutkimuksessa  on  keskitytty pääasiassa kartoittamaan tienkäyttäjien, sekä ammatti-
maisten että yksityisten, odotuksia  ja  kokemuksia  tienpidosta  Lapin  läänissä. Lisäksi 
keskeisellä sijalla tutkimuksessa  on  tulostaa vertailutietoa  vuoden  1 995  tutkimukseen 
eli kuinka tienkäyttäjien odotukset  Lapin  tiepiirin toimintaan ovat muuttuneet  ja  kuinka 
toisaalta  Lapin  tiepiiri  on  kyennyt toiminnallaan vastaamaan näihin muuttuneisiin 
odotuksiin.  

7.1  Taustatiedot  

Taustatietojen  osalta aineistoa vääristää lähinnä  ammattlautoilijoiden  suuri määrä. 
Tämä näkyy sekä sukupuoli- että  ammattijakaumassa.  Myös  ikäjakaumassa  ammat-
tiautoilijoiden suurehko  määrä näkyy työikäisten suurena  osuutena otoksessa.  Kui-
tenkin tarkasteltaessa erikseen ammattimaisten tienkäyttäjien  ja  yksityisten tienkäyt-
täjien odotuksia  ja  kokemuksia, saadaan yksityisten tienkäyttäjien osalta  tulostettua 

 myös laajemmin läänin kansalaisten mielipiteet. Ammattimaisia  tienkäyttäjiä  tuleekin 
käsitellä omana  erityisryhmänä,  joka edustaa lähinnä raskaan kaluston kuljettajien 
mielipiteitä  tienpidosta.  

7.2  Teiden hoito  ja  ylläpito talvella  

Pääteiden talvikunnossapito  on  erityisen tärkeää  tienkäyttäjille. Talvikunnossapidos
-sa  tärkeintä  on  pääteiden auraaminen  ja polanteen höylääminen. Pääteiden auraus 

 koetaan nykyisellään hyvin hoidettuna, mutta  polanteen höylääminen pääteillä  arvi-
oidaan  kohtalaiseksi. Liukkaudenestossa  toivotaan  panostettavan hiekoitukseen, 

 myös  päätieverkolla. Liittymien aukaisu  ja  erityisesti  polanteiden höylääminen sivuti-
everkostolla  koetaan  puuttelliseksi. Talvinopeusrajoituksiin  suhtaudutaan aikaisem-
paa suopeammin.  

Päätieverkoston talvikunnossapidon  tasoa pidetään edelleen kokonaisuutena melko 
hyvänä, joskin yleisenä  trendinä  on  hienoinen lasku tyytyväisyydessä nykytilanteen 
osalta. Poikkeuksena kuitenkin  hiekoituksen  käyttö  liukkaudentorjunnassa,  joka tien-
käyttäjien mielestä  on  hieman parantunut vuodesta  1995.  

Sensijaan  sivuteiden  osalta pudotus vuodesta  1995 on  suurempi. Tämä koskee sekä 
 hiekoitusta  että  polanteen höyläämistä.  Vielä vuoden  1995  tutkimuksessa sekä yksi-

tyisten että ammattimaisten tienkäyttäjien enemmistö piti  sivuteiden talvihoidon  tasoa 
melko hyvänä, mutta nyt enemmistö piti tasoa  huonohkona.  Selvimmin tämä näkyy 
ammattimaisten tienkäyttäjien arvioissa  polanteen höyläyksen  tasosta  sivuteillä. 

 Vuoden  1995  tutkimuksessa ammattimaisista  tienkäyttäjistä  runsas  60  %  piti tilan-
netta hyvänä, mutta nyt heistä reilu  60  %  piti tilannetta melko  tai  erittäin huonona.  

H 
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I  
Myös suhtautuminen  talvinopeusrajoituksiin  on  muuttunut selkeästi. Kritiikki  80 km/h 

I  rajoituksia kohtaan  on  selkeästi vähentynyt  ja  nyt ne saivat jopa enemmistön hyväk-
synnän. Tämä johtunee siitä, että  100 km/h  rajoituksia  on  kohdistettu  pääteille  tiepiirin 
alueella  ja  ne  tieosuudet,  joilla nopeusrajoitus lasketaan  80  kilometriin tunnissa  on 

 ilmeisesti paremmin ymmärrettävissä tienkäyttäjien keskuudessa.  

I 7.3  Teiden hoito  ja  ylläpito kesällä 

Teiden  kesäkunnossapidon  tärkein tehtävä  on  taata riittävä  ajomukavuus,  sekä  

I päällystetyillä  teillä,  sorateillä  että myös  tietyömailla.  

Edelleen suurin  kehittämistarve  liittyy  tietöiden  aikaiseen  tienpinnan  tasoittamiseen. 
Karkean  kiviaineksen jyräämistä  tasaiseksi  tietyömaalla  pidetään erittäin tärkeänä  ja  

I 

	

	
nykytilanne koetaan  välttäväksi.  Muutokset vuoden  1995  tutkimukseen ovat  varsin 

 pieniä.  

I 	 Päällystettyjen  teiden  kunnostuksessa  tulisi mieluummin uusia  koko  päällyste kuin 
tyytyä  urapaikkaukseen.  Asiaa pidetään erittäin tärkeänä  ja päällysteiden  kunnosta- 
misen osalta tilanne  on  heikentynyt tienkäyttäjien mielestä vuodesta  1995.  Heiken - 

I  tyminen  koskee sekä  koko päällysteen  uusimista että  urapaikkauksia.  Koko  päällys- 
teen  uusimisen osalta vuonna  1995  selvä enemmistö eli noin  65  %  sekä yksityisistä 
että ammattimaisista  tienkäyttäjistä  piti tilannetta hyvänä. Nyt enemmistö eli noin  

I 55  %  molemmista  tienkäyttäjäryhmistä  piti tilannetta melko  tai  erittäin huonona. 
Vastaava suuntaus oli nähtävissä myös kevyen liikenteen väylien  kunnossapidossa, 

 mutta niiden osalta nykytilanne oli kuitenkin vielä kohtalaisen hyvä.  

I 
7.4  Tieliikenteen palvelut  

I Tärkeät  pohjavesialueet  tule suojata tieliikenteen  haitoilta. Levähdysalueilla  on  oltava 
 perusvarustus  ja  ne  on  pidettävä siistinä.  Tienkäyttäjät  pitävät  vaikuttamismandolli-

suuksiaan tiesuunnitelmiin  huonoina.  Tienvarsiin  halutaan lisää  heijastavia  reuna- 

I 

	

	
paaluja. Ajoratamaalauksien  hyvä näkyvyys entistäkin tärkeämpää.  Palvelualuelden 

 suosio kasvussa.  

I 	 Pohjavesialueiden  suojaamisen tärkeys ei ole muuttunut vuodesta  1995,  vaan suo- 
jaaminen koetaan edelleen erittäin tärkeäksi. Nykytilanne  on  hieman parantunut  

I 	
vuodesta  1995  eli  suojauksien  määrää pidetään kohtalaisen hyvänä.  

Levähdysalueiden siisteydessä  on  edelleen  kehitettävää.  Nykytilanne  on  kohtalai- 
nen, mutta asiaa pidetään erittäin tärkeänä, josta suuri  kehittämistarvekin  johtuu.  

I  Levähdysalueiden  siisteys  on  tienkäyttäjien mielestä hieman huonontunut vuodesta 
 1995,  mutta muutos  on  melko pieni.  Levähdysalueille  kaivataan myös pöytiä  ja ros-

ka-astioita, joiden osalta nykytilanne  on  melko hyvä. Myös  käymälöiden  pitäisi kuulua  

I varustukseen  ja  etenkin  käymälöiden  siisteyttä painotetaan.  

Tienkäyttäjät  pitävät  vaikuttamismandollisuuksiaan tiesuunnitelmiin  huonoina.  Avoi - 

I mien  kommenttien perusteella  vaikuttamismandollisuuksia  pidetään huonoina usein 
tietämättömyyden vuoksi eli korjaamalla tiedottamista voidaan samalla parantaa 
vai  kuttam ismandollisu  u  ksia.  

I  
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Heijastavia reunapaaluja kiitellään  niiden tuoman turvallisuuden vuoksi varsinkin 
huonon näkyvyyden aikana. Niitä halutaan lisättäviksi myös sivuteille  ja  etenkin  on-
gelmakohtiin,  kuten kaarteisiin. Avoimien kommenttien mukaan heijastavien reuna-
paalujen riittävyyden osalta nykytilanne  on  kohtalainen pääteillä  ja huonohko  sivu- 
teillä. 

Ajoratamaalauksia  pidetään  varsin  tärkeinä etenkin syksyn pimeinä aikoina. Avoi-
missa kommenteissa korostetaankin  varsin  yleisesti ajoratamaaluksien merkitystä 
syysaikaan eli ajoratamaalauksien ajoittamista keväästä syksyyn tulisi harkita,  sillä 

 kommenttien mukaan ajoratamaalaukset kuluvat melko nopeasti. 

Monipuolisten palvelualueiden suosio  on  hienoisessa nousussa eli kun vielä vuoden 	I 1995  tutkimuksessa enemmistö tienkäyttäjistä ei pitänyt palvelualueiden rakentamista 
tarpeellisena niin nyt noin  60 % tienkäyttäjistä  piti palvelualueiden rakentamista tar- 
peellisena. Erityisesti yksityiset tienkäyttäjät ovat muuttaneet käsitystään palvelualu- 	I  eiden  tarpeellisuudesta.  

7.5 Liikenneväylien  kehittäminen 

Muutokset vuoden  1995  tutkimukseen melko pieniä, poikkeuksena pääteiden kesä-
kunnossapidon panostustarpeen melko voimakas lisäystarve. Lisäpanostuksia suun-
nattava edelleen kevyen liikenteen väylien rakentamiseen  ja  nykyisten teiden kun-
nossapitoon. Kokonaisuuden kannalta tärkeintä  on pääteiden  kunnossapito talvella.  I  
Erillisten kevyen liikenteen väylien rakentamiseen halutaan edelleen lisäpanostuksia. 
Kevyen liikenteen väylien rakentamiseen lisäpanostuksia halusi ammattimaisista 
tienkäyttäjistä  75 %  ja  yksityisistä tienkäyttäjistä  76 %  eli lisäpanostustarve oli  varsin 

 selvä eikä tilanne ole juurikaan muuttunut vuodesta  1995.  

Nykyinen tieverkko  on  pääosin riittävä, tiemäärärahat suunnattava mieluummin  ny- 	I  
kyisen  tieverkon parantamiseen kuin uusien autoteiden rakentamiseen. Nykyisten 
teiden parantamiseen lisäpanostuksia halusi ammattimaisista tienkäyttäjistä  81 %  ja 

 yksityisistä tienkäyttäjistä  68 %  eli lisäpanostustarve oli tässäkin  varsin  selvä.  Pa-
nostustarve  oli hieman kasvanut vuodesta  1995. 

Pohjavesialueiden  suojaamiseen halutaan edelleen lisäpanostuksia, mutta panos- 	I  tustarve  on  hieman pudonnut vuodesta  1995. Panostustarpeen  hienoisesta laskusta 
huolimatta pohjavesialueiden suojaaminen koettiin edelleen erittäin tärkeäksi. 

Pääteiden talvikunnossapitoon  tulee panostaa jatkossakin. Pääteiden talvikunnossa-
pitoa pidetään tärkeimpänä yksittäisenä tiepiirin tehtäväalueena. Nykyiseen panos-
tustasoon ollaan melko tyytyväisiä, tosin ammattimaisista tienkäyttäjistä pieni enem-
mistö eli  57 %  lisäisi panostuksia nykyisestä, kun taas yksityisistä tienkäyttäjistä  
59 %  pitää nykyistä panostustasoa hyvänä. 

Panostustarpeen  osalta suurin muutos vuodesta  1995  liittyy pääteiden kesäkunnos- 	I  
sapitoon  eli päällysteen uusimiseen  ja paikkaukseen. Pääteiden kesälunnossapitoa 

 pidetään erittäin tärkeänä  ja  nykyistä panostustasoa riittämättömänä. Vuonna  1995 
 ammattimaisista tienkäyttäjistä halusi lisäpanostuksia kesäkunnossapitoon  38 %  eli  

1  
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selvä enemmistö piti silloista panostustasoa riittävänä, mutta nyt lisäpanostuksia ha-
lusi peräti  68 %.  Yksityisistä tienkäyttäjistä vuonna  1995  halusi lisäpanostuksia ke-
säkunnossapitoon  26 %  eli peräti  74%  piti silloista panostustasoa riittävänä, mutta nyt 
lisäpanostuksia halusi peräti  57 %.  Muutos  on  varsin  selkeä  ja  voimakas  ja  se  tulee 
ottaa jatkossa huomioon tiemäärärahojen suuntaamisessa. 

Kokonaisuutena  Lapin  tiepiirin toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Tienkäyttäjiltä 
pyydettiin myös kokonaisarviota tiepiirin toiminnalle kouluarvosanalla  (4-10)  ilmais-
tuna  ja  tällöin  Lapin  tiepiirin toiminta arvioitiin keskiarvolla  7,66  eli kohtalaisen hyvä. 
Erot tyytyväisyydessä eri vastaajaryhmien kesken olivat melko pieniä, mutta alem-
man tieverkon aktiivikäyttäjät eli maaseudun  haja -asutusalueella asuvat olivat kaik-
kein tyytymättömimpiä. Parhaan yleisarvosanan tiepiirille antoivat maaseudun taaja-
ma-alueilla asuvat tienkäyttäjät. 

KOKONAISARVIO  LAPIN  TIEPIIRIN TOIMINNALLE  KOULUARVOSANOIN  1999 

1  

	

Maaseudun ho1a-osutusalueella asuvat 	 736  

	

Maaseudun taa1amassa asuvot 	 7,78  

	

Koupungn lohiössä  asuvat 	 776  

	

Kaupungin keskustassa asuvot 	 770  

	

Autottomat 	 7,50  

	

Autolliset 	 767  

Ammottimaaet tienki' 	jot 	 7,58  

	

Yksityiset tienkäyttä1öt 	 7,70  

	

Kaikki vastaajat 	 7  OO  

4,00 	 5,00 	 6,00 	 7,00 	 800 	 9,00 	 10,00  
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS  LAPIN TIEPIIRISSÄ 1999. 
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KOTITALOUDEN AUTOLLISUUS  
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Lute 2.  Haastattelu  lomake  

Tielaitos  
Lapin  tiepiln  

HYVÄ VASTAAJA  

Kehittääksemme  toimintaamme,  Lapin  läänin tiestöä  ja  tiepiirin palveluja, olemme 
toteuttamassa laajaa asiakastyyiyväisyystutkimusta läänin tienkäyttäjien mielipiteiden  la 

 kokemusten selvittämiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena  on  selvittää eri tienkäyttäjäryhmien 
odotuksia  ja  kokemuksia tienpidosta  Lapin  läänin alueella. Lisäksi haastatteli joiden tehtävänä 

 on  kerätä konkreettisia ehdotuksia tieplirin toiminnan kehittämiseksi. Tutkimus  on  jatkoa vuonna 
 1 995  tehdylle asiakastyyiyväisyystutkimukselle. 

Tutkittavina  osa -alueina ovat: 
• A. Teiden talvihoito (Talvikunnossapito  ja  Talvinopeusrajoitukset) 
• B. Teiden kesähoito (Päällystetyt tiet  ja  soratiet,  Työt tietyömailla  la  Kesäkunnossapito) 
• C. Tieliikenteen palvelut  (Tie-  ja  Ilikenneinfo  ja  Levähdysalueet) 
• D. Liikenneväylien  kehittäminen 

Tutkimukseen  Ii  ittyvät  haastattelut toteutetaan huhti-toukokuussa. Haastattelut suoritetaan 
kotitalouksissa  ja  yrityksissä. Haastattelu jen tekoon osallistuu noin  30  haastatteli  jaa.  

Vastaukset käsitellään tutkimuslaitoksessa täysin luottamuksellisesti eivätkä yksittäisten 
vastaalien mielipiteet tule ilmi. 

Asiakasiyytyväisyystutkimuksen  tuloksia hyödynnetään pyrittäessä entistä paremmin 
huomioimaan tienkäyttäjien tarpeita tienpidossa  ja  määrärahojen suuntaamisessa 
tien käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Koska määrärahat eivät tule lisääntymään lähivuosina, 
niin tienkäyttäjien mielipiteitä käytetään hyväksi tehtäessä päätöksiä siitä, mihin määrärahoja 
lisätään  ja  mistä kohteista vastaavasti voidaan tinkiä. 

Kiitokset palautteestanne  ja  hyvää kevättä 

Tapani Pöyry 
 tie  johta  ja  

Lisätietoja: 
Raimo Raatikainen  Marko  Forsbtom  I  
TIELAITOS,  Lapin  tiepiiri 	 Oy VIISIKKO  -  FEMMAN Ab  
Hallituskatu  1 -3, 96100  ROVANIEMI 	Kauppakatu  6 A, 33210  TAMPERE 	I  Puh.  020 444 3434 	 Puh.  03  -  222 769  
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TAUSTATIEDOT  
1.Sukupuoli  fl  Nainen 	fl Mies 	 9.  Onko kotitalouden käytössä omia  tai  työsuhdeautoja?  

2. Syntymävuosi _________ 	 A.  Omia autoja 	 kpl  
B.  Työsuhdeautoja 	kpl  

3. a  Postinumerosi - 	3. b  Kansallisuus 	 C.  Ei ole  

4.  Perhetilanne  
1. Asuu yksin  
2. Lapseton  pari  
3. Aikuistalous  (taloudessa  vain  yli  18-vuotiaita)  
4. Talous, jossa lapsia  

5. Vastaajan koulutus (merkitse korkein)  
1.  Kansakoulu  
2.  Keskikoulu  tai  peruskoulu  
3.  Ammattikoulu  
4.  Ylioppilas-,  opistotutkinto  
5.  Yliopisto-  tai  korkeakoulututkinto  

6.  Ammatti  
1. Eläkeläinen  
2. Johtava toimihenkilö  
3. Kotiäiti, koti-isä  
4. Maatalousyrittäjä  
5. Muu toimihenkilö  
6. Opiskelija  
7. Työntekijä  
8. Varusmies-  tai  siviilipalveluksessa  
9. Yrittäjä  
10. Muu, mikä?  _______________  

7.  Tämänhetkinen työtilanne  

1. Töissä  
2. Työtön  

8.  Asuinympäristö  
1. Kaupungin keskusta-alue  
2. Kaupungin  lähiöalueella  
3. Maaseudun taajama-alue  
4. Maaseudun  haja -asutusalue  

10.  Tienkäyttäjäluokitus  (pääasiallinen kulkemismuoto  tai  ammattiautoilijari  kulkuväline)  

A.  Yksityinen tienkäyttäjä 	B.  Ammattimainen tienkäyttäjä  
1. Jalankulkija 	 5.  Taksi  
2. Polkupyöräilijä 	 6.  Kuorma-autoilija  
3. Yksityisautoilija 	 7.  Linja-auton kuljettaja  
4. Joukkoliikenteen  käyttäjä  

11.  Paljonko arvioit ajavasi vuodessa?  

A. Ajan vuositasolla noin  _________  kilometriä, josta  
B. YKSITYISAJOJA  noin  _________  kilometriä  ja  
C. AMMATTIAJOJA  noin 	kilometriä  

12.  Kuinka pitkä  on  päivittäinen edestakainen työ-  tai  opiskelumatkasi?  
Päivittäinen matkani  on  noin  _________  kilometriä, josta yleisen tien osuus  n. 	km. 

13.  Kuinka pitkä  on  muu säännöllinen edestakainen (päiväkoti, harrastus yms.) matkasi? 
Muu säännöllinen matkani  on  noin  _________  km,  josta yleisen tien osuus  n.  _____  km. 

14.  Millaisen kokonaisarvion  annat  Lapin  tiepiirin toiminnalle kouluarvosanalla  (4-10)  mitattuna? 

Kouluarvosana - 

Terveiseni  Lapin  tiepiirille -  risuja  ja  ruusuja! 



1.  
TEIDEN HOITO  JA  YLLÄPITO TALVELLA 
Merkitse  ympyröimällä  kohtaan  (A)  oma mielipiteesi 
miten tärkeitä seuraavat  asiat  ovat sinulle  ja  kohtaan 

 (B)  mikä  on  käsityksesi  asioiden  nykytilanteesta. 

Talvihoito  

A.TÄRKEYS 	B-NYKYTILANNE  
1  =  ei lainkaan tärkeää 	1  =  erittäin huono  
2  =  vähemmän tärkeää 	2  =  melko huono  
3  =  melko tärkeää 	3  =  melko hyvä  
4  =  erittäin tärkeää 	4  =  erittäin hyvä  

VASTAUSESIMERKKI:  
1.  Teiden  liukkaudentorjunta  hoidetaan  hiekoittamalla  

A 	 B 
1 2 	 1 2(4  

TULKINTA. Mielestäni teiden liukkauden torjunta 
 hiekoittamalla  on  erittäin tärkeää  ja  nykytilanne  on 

 melko hyvä.  

S  

_______ ____ 
 a 

I 
 -  j *j  

piqj ll--- 	
" 	l  

ji!i'"-' 	 rr  

1. Tiet  aurataan  suuruusjärjestyksessä  (ensin  päätiet,  sitten  sivutiet)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
2. Tiet pidetään  aurauksella irtolumesta  vapaana (kuten nykyään)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
3. Liittymät aukaistaan  samalla kun  päätiet aurataan / höylätään  1 	2 3 4 1 2 3 4 
4. Pääteiden liukkaudenesto  hoidetaan  hiekoituksella  1 	2 3 4 1 2 3 4 
5. Pääteiden liukkaudenesto  hoidetaan  suolauksella  (tiet  sulina)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
6. Myös  sivuteitä hiekoitetaan  1 	2 3 4 1 2 3 4 
7. Talvihoidossa  kiinnitetään erityistä huomiota  tiikenneturvallisuuteen  1 	2 3 4 1 2 3 4 
8. Polanne höylätään pääteillä (urat tasoitetaan)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
9. Polanne höylätään sivuteillä (urat tasoitetaan)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
10. Liikennemerkit pidetään jatkuvasti  näkyvinä  (puhdistetaan)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
11.Talviajan nopeusrajoituksena  pidetään  80 km/h  (paitsi  moottoriteillä)  1 	2 3 4 1 2 3 4 
12.Talviajan nopeusrajoitukset  muuttuvat  sääolosuhteiden  mukaan  1 	2 3 4 1 2 3 4 
13.Tielaitos  tiedottaa jatkuvasti  sää-  ja  keliolosuhteista  teillä  1 	2 3 4 1 2 3 4 
14.Tielaitos  tiedottaa  erityistilanteista  (liukkaus, lumi) erikseen  1 	2 3 4 1 2 3 4 
15. Sää-  ia kelitietoa  saa 	uheIimitse (iuh.  0200-2100,  hinta  rrm  1 	2 3 4 1 2 3 4 
16.Kevyen liikenteen väylät  aurataan  ja  hiekoitetaan  ajoissa työ -/koulumatkalaisille  1 	2 3 4 1 2 3 4 
17. Kevyen liikenteen väylät pidetään myös talvella  pyöräiltävässä  kunnossa  1 	2 3 4 1 2 3 4 
18. Muu, mikä  _____________________________________  1 	2 3 4 1 2 3 4  

_- / /7tW  

19. Ole  hyvä  ja  valitse  ylläolevista  ominaisuuksista  (1-18)  itsellesi kolme tärkeintä, joihin pitäisi 
kiinnittää eniten huomiota.  1. 	2. 	3. 

20.  Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia  (1-18),  jotka mielestäsi  on  hoidettu erittäin huonosti  ja  kuinka  asiat  mielestäsi voitaisiin hoitaa 
nykyistä paremmin? Entä  ansaitseeko  jokin ominaisuus erityistä kiitosta? (toiveet, konkreettiset  parannusideat, huomaamasi  epäkohdat, kiitokset jne.) 
Ominaisuus  nro ____  

Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____ 

 Ominaisuus  nro ____  

I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 





3. 
TIELIIKENTEEN PALVELUT 
Merkitse  ympyröimällä  kohtaan  (A)  miten tärkeitä 
seuraavat  asiat  ovat sinulle  ja  kohtaan  (B)  mikä  on  
käsityksesi  asioiden  nykytilanteesta 

A-TÄRKEYS  
=  ei lainkaan  tarkeää  

2  =  vähemmän tärkeää  
3  =  melko tärkeää  
4  =  erittäin tärkeää  

B-NYKYTILANNE  
=  erittäin huono  

2  =  melko huono  
3  =  melko hyvä  
4  =  erittäin hyvä  

VASTAUSESIMERKKI:  
1.  Tienvarsiin  on  lisättävä  heijastavia reunapaaluja  

A 	 B 

12 3' 	13 4  

TULKINTA. Mielestäni  tienvarsiin  on  ehdottomasti 
lisättävä  heijastavia reunapaaluja  ja  nykyinen 
tilanne  on  melko huono.  

/\V( h- 

tc  

1. Tienvarslin  lisätään nykyisenlaisia  heijastavia reunapaaluja  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
2. Ajoratamaalaukset  saadaan nykyisiä  näkyvämmiksi  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
3. Matkaa  hidastavista  tekijöistä tiedotetaan etukäteen  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
4. Neuvontaa annetaan  matkan  aikana  palvelupuhelimella  (0200-2100) 1 	2 3 4 1 2 3 	4 
5. Poroista  tiedotetaan porojen liikkumisen mukaan (siirrettävät merkit)  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
6. Tiedottamisessa  ja  opasteissa  käytetään myös englannin kieltä  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
7. Tietyökohteista  jaetaan  tietyökarttaa esim. huoltoasemilla  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
8. Levähdysalueilla  on  pöydät  ja  roska-astiat  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
9. Levähdysalueilla  on  käymälät  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
10. Levähdysalueilla  on  kaupallisia palveluja  (esim.  kioskit  yms.)  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
11. Levähdysalueilla  on  opastuskartat lähitienoosta  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
12. Levähdysalueet  pidetään jatkuvasti siistinä  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
13. Pääteille  rakennetaan monipuolisia  palvelualueita (vrt. Ouluntulli)  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
14. Tiesuunnittelussa  otetaan huomioon maisemaan sopiminen  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
15. Tärkeät  pohjavedet  suojataan  tienkäytön tuomilta haitoilta  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
16. Asukkaat suojataan liikenteen  melulta (meluesteet, maavallit)  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
17. Ympäristön tarpeet huomioidaan  (lisäkustannuksista  huolimatta)  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
18. Tienkäyttäjällä  on  mandollisuus vaikuttaa  tiesuunnitelmiin  1 	2 3 4 1 2 3 	4 
19. Muu, mikä  _____________________________________  1 	2 3 4 1 2 3 	4 

20. Ole  hyvä  ja  valitse  ylläolevista  ominaisuuksista  (1-19)  itsellesi kolme tärkeintä, joihin 
pitäisi kiinnittää eniten huomiota.  1.  _______  2.  _______  3.  ______- 

" 	 J/ll  

21.  Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia  (1-19),  jotka mielestäsi  on  hoidettu erittäin huonosti  ja  kuinka  asiat  mielestäsi voitaisiin hoitaa 
nykyistä paremmin? Entä  ansaitseeko  jokin ominaisuus erityistä kiitosta  ?  (toiveet, konkreettiset  parannusideat, huomaamasi  epäkohdat, kiitokset jne.) 
Ominaisuus  nro ____  

Ominaisuus  nro 

 Ominaisuus  nro 

 Ominaisuusnro ____ __________________________________________________________________________ ___________ ______________________ 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _; - 
Liikennevävlien  kehittäminen  
Alla  on  esitetty joukko liikenteen kehittämisen  ja  ylläpitämisen  kohteita. 	 A-TÄRKEYS 
Merkitse  ympyröimällä  (A)  Kuinka tärkeitä seuraavat  kehittämiskohteet  ovat Sinulle  ja 	 I  =  ei lainkaan tärkeää  

(B)  Miten nykyisiä  panostuksia  tulisi muuttaa? 	 2  vähemmän tärkeää  
3  =  melko tärkeää  
4  =  erittäin tärkeää  

B-MUUTOS  
=  vähennetään  

2  =  nykyinen taso hyvä  
3  =  lisätään  

1. Pääteiden  kunnossapito talvella  (auraus, liukkaudenesto  jne)  1 2 3 4 1 2 	3 
2. Pääteiden  kunnossapito kesällä  (päällysteen paikkaus/uusiminen)  1 2 3 4 1 2 	3 
3. Sivuteiden  kunnossapito talvella  (auraus, liukkaudenesto  jne)  1 2 3 4 1 2 	3 
4. Sivuteiden  kunnossapito kesällä 

 (  tasoittaminen, pölyn  esto)  1 2 3 4 1 2 	3 
5. Taajamien liikenneturvallisuuden  ja  -ympäristön 

parantaminen (nopeuden alentaminen, tien  kavennus, kiertoliittymät 
istutuksien  lisääminen, kevyen liikenteen väylät)  1 2 3 4 1 2 	3 

6. Nykyisten teiden parantaminen  1 2 3 4 1 2 	3 
7. Ohituskaistojen  rakentaminen  1 2 3 4 1 2 	3 
8. Lilkenneinformaation  kehittäminen  1 2 3 4 1 2 	3 
9. Ympäristöhaittojen minimoiminen (esim. suolauksen  vähentäminen)  1 2 3 4 1 2 	3 
10. Aioväylien leventäminen  1 2 3 4 1 2 	3 
11. Teiden ympäristön ulkonäön  (esim.  istutukset) parantaminen  1 2 3 4 1 2 	3 
12. Tielaitoksen viranomaistehtävien  nopea hoitaminen  1 2 3 4 1 2 	3 
13. Pohjavesialueiden  suojaaminen  1 2 3 4 1 2 	3 
14. Meluesteiden  rakentaminen  1 2 3 4 1 2 	3 
15. Liikennevalojen lisääminen  1 2 3 4 1 2 	3 
16. Tievalaistuksia  rakennetaan lisää  1 2 3 4 1 2 	3 
17. Porovaarasta  tiedotetaan enemmän  1 2 3 4 1 2 	3 
18. Kevyelle liikenteelle  on  omat väylät  1 2 3 4 1 2 	3 
19. Kevyelle liikenteelle varataan leveä ala  pientareesta  1 2 3 4 1 2 	3 
20. Tievalaistus  pidetään päällä  koko  pimeän alan  1 2 3 4 1 2 	3 
21. Tiepiirin asioista tiedotetaan paremmin  1 2 3 4 1 2 	3 
22. Tienvarren  levähdys-  ja  pysäköintialueita  lisätään  1 2 3 4 1 2 	3 
23. Tieyhteyksiä  rakennetaan lisää, millaisia?  

1234 	 123 

24.  Muu, mikä? 
	

1234 	 123 

25.  Yhteiskunnallinen taloudellinen tilanne aiheuttaa säästä- 	 26.  Yhteiskunnallinen taloudellinen tilanne aiheuttaa säästä- 
toimenpiteitä. Mihin kohdistaisit mieluiten käytettävissä olevat  varat? 

	

toimenpiteitä. Mistä kohteista olisit valmis tinkimään?  
Ole  hyvä  ja  valitse  ylläolevista  kohteista  (1-24)  itsellesi kolme tärkeintä, 	 Ole  hyvä  ja  valitse  ylläolevista  kohteista  (1-24)  itsellesi kolme vähiten 
joihin  panostukset  tulisi kohdentaa. 	 tärkeää, joihin mielestäsi ei kannata "tuhlata" niukkoja varoja.  

2. ______ 3. ______ 	 1. 	2. 	3. 
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TIIVISTELMÄ TIENKAYTTÄJÄHAASTATTELUN  TULOKSISTA. 



Tavoitteena tien  käyttäj  len  tyytvä 1syys 

TIENPIDON KEHITTAMISTARPEET  SELVITETTIIN 
Tiehallinnon  arvojen mukaan asiakkaiden tarpeet  ja 

 tyytyväisyys ovat  tiehallinnon  työn perusta.  
Tiehallinnon  vision  mukaan  tiehallinto  tutkii jatkuvas-
ti asiakkaidensa tarpeita, mittaa säännöllisesti asiak-
kaidensa tyytyväisyyttä  ja  palvelutasoa  sekä hyödyn-
tää saadun palautteen ohjelmien  ja  palvelujen suun-
nittelussa.  Lapin  tiepiiri  teki vuonna  1995  laajan  
asiakastyytyväisyystutkimuksen,  jonka yhteydessä 
asetettiin tavoitteeksi  seurantatutkimuksen  tekemi-
nen noin kolmen vuoden välein. Tällä nyt tehdyllä tut-
kimuksella  on  pyritty selvittämään, miten eri  tienkäyt-
täjäryhmät  ovat kokeneet  tienpidon  kehityksen  ja 

 mitkä ovat odotukset  tienpidon  eri palveluista nyt  ja 
 verrattuna edelliseen  tutkimusajankohtaan.  

Asiakastyytyväisyystutkimuksen  tarkoituksena oli selvit-
tää tiepiirin eri tienpitotoimenpiteiden kehittämistarvetta 
haastateltavien odotusten  ja  kokemusten pohjalta. 
Kehittämistarpeen suuruudesta puhuttaessa  on  tarkastel-
tu eri tienpitotoimenpiteiden tärkeyden  ja  nykytilanteen 
arvioiden keskiarvojen erotuksen suuruutta. Lisäksi eri 
ominaisuudet laitettiin haastateltavan kannalta tärkeys-
järjestykseen kolmen tärkeimmän ominaisuuden osalta, 
jolla selvitettiin tiepiirin eri tienpitotoimenpiteiden 

keskinäistä tärkeysjärjestystä. Lisäksi tavoitteena oli 
saada konkreettisia havaintoja epäkohdista  ja  ideoita nii-
den korjaamiseksi. 

Tutkimuksessa haettiin tietoa niistä liikenteen tekijöistä, 
jotka liittyvät tienkäyttäjien tienkäytön arkeen  ja  joihin toi-
saalta tiepiirillä  on  mandollisuus vaikuttaa omalla toimin-
nallaan. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat sekä yksityiset että 
ammattimaiset tienkäyttäjät. Tutkimusaineisto kerättiin 
henkilökohtaisin haastatteluin yrityksissä  ja  kotitalouksis-
sa, kohdealueena  koko  Lapin  lääni. Haastattelut tehtiin 
huhti-toukokuussa  1999. 

Tienkäyttäjien odotusten  ja  kokemusten kartoittamisen 
lisäksi tutkimuksessa haettiin tietoa tienpidon määräraho-
jen suuntaamisen oikeellisuudesta tienkäyttäjien näkökul-
masta käsin.  Alla  olevassa kuviossa  on tiivistetysti  esitet-
ty tiemäärärahojen kohdistamis-  ja tinkimiskohteet  suh-
teellisessa paremmuusjärjestyksessä tienkäyttäjien 
arvostusten pohjalta. 

LIIKENNEVÄYLIEN  KEHITTÄMINEN; Panostus-  ja  säästökohteet 

• Panostuskohteet  1999  • Säästökohteet  1999  

Pääteiden  kunnossapito talvella 

Pääteiden kunnossapito kesällä 

Nykyisten teiden parantaminen 

Sivuteiden kunnossapito talvella 

Kevyelle liikenteelle  on  omat väylät 

Ohituskaistojen rakentaminen 

Sivuteiden kunnossapito kesällä 

Taajamien liikenneturvallisuuden  jo 
 ympäristän  parantaminen 

Pohjavesiolueiden suoiaaminen 

Ympäristöhaittojen minimoiminen 

Ajoväyhen leventäminen 

Tievalaistuksia  rakennetaan lisää 

Tievalaistus pidetään päällä  koko  pimeän 

Kevyelle  liikenteearotaan  leveä ala 
pientareesta 

Tieyhteyksiä  rakennetaan lisää 

Teiden ympäristön ulkonään (esim. 
istutuksetl parantaminen 

Liikennevalo1en lisääminen 

Tienvarren levähdys- ia pysäköintialueita 
lisätään 

Porovaarasta  tiedotetaan enemmän 

Tielaitoksen viranomaistehtävien  nopea 
hoitaminen 

Liikenneinforrnaation  kehittäminen 

Tiepiirin asioista / tiesuunnitelmisto 
tiedatetoan paremmin 

 

00% 	5,0% 	10,0% 	15,0% 	20,0% 	25,0% 	30,0% 	35,0% 	40,0% 	45,0% 	50,0%  

Liikenteen kehittäminen  -osiossa  vastaajia pyydettiin nimeämään itselleen kolme tärkeintä kohdetta, joihin liikenteen määrärahoja tulisi jat-
kossa kohdentaa,  ja  toisaalta kolme kohdetta, joiden osalta jatkossa voitaisiin tinkiä. Tulokset  on  esitetty  ylläolevassa  kuviossa painotuk-
sen jälkeen, joka  on  laskettu siten, että parhaaksi panostus -/säästökohteeksi  nimetyn ominaisuuden saama arvo  on  kerrottu kolmella, toi-
seksi parhaaksi nimetyn kohteen arvo kerrottiin kandella  ja  kolmanneksi parhaaksi nimetyn kohteen arvo  on  laskettu mukaan sellaisenaan.  



Aihealueina  teiden kunnossapito  ja  liikenneympäristän  kehittäminen 

TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET 
Tutkimuksessa  on  keskitytty pääasiassa kartoitta-
maan tienkäyttäjien, sekä ammattimaisten että yksi-
tyisten, odotuksia  ja  kokemuksia tienpidosta  Lapin 

 läänissä. Lisäksi keskeisellä sijalla tutkimuksessa  on 
 tulostaa vertailutietoa  vuoden  1995  tutkimukseen eli 

kuinka tienkäyttäjien odotukset  Lapin  tiepiirin toimin-
taan ovat muuttuneet  ja  kuinka toisaalta  Lapin  tiepiiri 

 on  kyennyt toiminnallaan vastaamaan näihin muuttu-
neisiin odotuksiin. 

Taustatiedot 

Taustatietojen  osalta aineistoa vääristää lähinnä  ammat-
tiautoilijoiden  suuri määrä. Tämä näkyy sekä sukupuoli- 
että ammattijakaumassa. Myös ikäjakaumassa  ammat-
tiautoilijoiden suurehko  määrä näkyy työikäisten suurena 
osuutena otoksessa. Kuitenkin tarkasteltaessa erikseen 
ammattimaisten tienkäyttäjien  ja  yksityisten tienkäyttäjien 
odotuksia  ja  kokemuksia, saadaan yksityisten tienkäyttä-
jien osalta tulostettua myös laajemmin läänin kansalais-
ten mielipiteet. Ammattimaisia tienkäyttäjiä tuleekin käsi-
tellä omana erityisryhmänä, joka edustaa lähinnä ras-
kaan kaluston kuljettajien mielipiteitä tienpidosta. 

Teiden hoito  ja  ylläpito talvella 

Pääteiden talvikunnossapito  on 	- - 	-  
erityisen tärkeää tienkäyttäjille. 
Talvikunnossapidossa  tärkeintä 	I  -..  
on  pääteiden auraaminen  ja - 
polanteen höylääminen. Päätei- 	- 	- -  
den  auraus  koetaan nykyisellään 
hyvin hoidettuna, mutta polanteen höylääminen pääteillä 
arvioidaan kohtalaiseksi. Liukkaudenestossa toivotaan 
panostettavan hiekoitukseen, myös päätieverkolla. 
Liittymien aukaisu  ja  erityisesti polanteiden höylääminen 
sivutieverkostolla koetaan puuttelliseksi. Talvinopeus-
rajoituksiin suhtaudutaan aikaisempaa suopeammin. 

Päätieverkoston talvikunnossapidon  tasoa pidetään edel-
leen kokonaisuutena melko hyvänä, joskin yleisenä tren-
dinä  on  hienoinen lasku tyytyväisyydessä nykytilanteen 
osalta. Poikkeuksena kuitenkin hiekoituksen käyttö liuk-
kaudentorjunnassa, joka tienkäyttäjien mielestä  on  hie-
man parantunut vuodesta  1995.  

Sensijaan sivuteiden osalta pudotus vuodesta  1995 on 
 suurempi. Tämä koskee sekä hiekoitusta että polanteen 

höyläämistä. Vielä vuoden  1995  tutkimuksessa sekä 
yksityisten että ammattimaisten tienkäyttäjien enemmistö 
piti sivuteiden talvihoidon tasoa melko hyvänä, mutta nyt 
enemmistö piti tasoa huonohkona. Selvimmin tämä 
näkyy ammattimaisten tienkäyttäjien arvioissa polanteen 
höyläyksen tasosta sivuteillä. Vuoden  1995  tutkimukses-
sa ammattimaisista tienkäyttäjistä runsas  60  %  piti tilan-
netta hyvänä, mutta nyt heistä reilu  60  %  piti tilannetta 
melko  tai  erittäin huonona. 

Myös suhtautuminen talvinopeusrajoituk-
sun on  muuttunut. Kritiikki  80 km/h  rajoi-
tuksia  kohtaan  on  vähentynyt  ja  nyt ne 
saivat jopa enemmistön hyväksynnän. 
Tämä johtunee siitä, että  100 km/h  rajoi- 

tuksia  on  lisätty tieplirin alueella  ja  ne tieosuudet, joilla 
nopeusrajoitus lasketaan  80  kilometriin tunnissa  on  
paremmin ymmärrettävissä tienkäyttäjien keskuudessa. 

Teiden hoito  ja  ylläpito kesällä 

Teiden kesäkunnossapidon tärkein 	 - - - 
tehtävä  on  taata tien  pinnan tasai- 	- 
suus,  sekä päällystetyillä teillä, sora- 
teillä että myös tietyömailla. 	 . 

Edelleen suurin kehittämistarve liittyy 
tietöiden  aikaiseen tienpinnan tasoittamiseen. Karkean 
kiviaineksen jyräämistä tasaiseksi tietyömaalla pidetään 
erittäin tärkeänä  ja  nykytilanne koetaan välttäväksi. 
Muutokset vuoden  1995  tutkimukseen ovat  varsin  pieniä. 

Päällystettyjen  teiden kunnostuksessa tulisi mieluummin 
uusia  koko  päällyste kuin tyytyä urapaikkaukseen. Asiaa 
pidetään erittäin tärkeänä  ja päällysteiden  kunnostami-
sen osalta tilanne  on  heikentynyt tienkäyttäjien mielestä 
vuodesta  1995.  Heikentyminen koskee sekä  koko pääl-
lysteen  uusimista että urapaikkauksia.  Koko  päällysteen 

 uusimisen osalta vuonna  1995  selvä enemmistö eli noin 
 65  %  sekä yksityisistä että ammattimaisista tienkäyttäjis

-tä  piti tilannetta hyvänä. Nyt enemmistö eli noin  55  % 
 molemmista tienkäyttäjäryhmistä piti tilannetta melko  tai 

 erittäin huonona. Vastaava suuntaus oli nähtävissä myös 
kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa, mutta niiden 
osalta nykytilanne oli kuitenkin vielä kohtalaisen hyvä. 

Tieliikenteen palvelut 

Tärkeät pohjavesialueet tule suojata tieliikenteen haitoil
-ta. Levähdysalueilla  on  oltava perusvarustus  ja  ne  on 

 pidettävä siistinä. Tienkäyttäjät pitävät vaikuttamismah-
dollisuuksiaan tiesuunnitelmiin huonoina. Tienvarsiin 
halutaan lisää heijastavia reunapaaluja. Ajoratamaalauk-
sien hyvä näkyvyys entistäkin tärkeämpää. Palvelualuei

-den  suosio kasvussa. 

Pohjavesialueiden  suojaamisen tärkeys ei ole muuttunut 
vuodesta  1995,  vaan suojaaminen koetaan edelleen erit-
täin tärkeäksi. Nykytilanne  on  hieman parantunut vuo-
desta  1995  eli suojauksien määrää pidetään kohtalaisen 
hyvänä. 

Levähdysalueiden siisteydessä  on 	
-..  

edelleen kehitettävää. Nykytilanne  on  
kohtalainen, mutta asiaa pidetään 	4..- 
erittäin tärkeänä, josta suuri kehittä- 	-í  
mistarvekin  johtuu. Levähdysalueiden 	. 
siisteys  on  tienkäyttäjien mielestä hie- 
man huonontunut vuodesta  1995,  mutta muutos  on 

 melko pieni. Levähdysalueille kaivataan myös pöytiä  ja 
roska-astioita, joiden osalta nykytilanne  on  melko hyvä. 
Myös käymälöiden pitäisi kuulua varustukseen  ja  etenkin 
käymälöiden siisteyttä painotetaan. 

Tienkäyttäjät  pitävät vaikuttamismandollisuuksiaan  tie- 
suunnitelmiin huonoina. Avoimien kommenttien perus-
teella vaikuttamismandollisuuksia pidetään huonoina 
usein tietämättömyyden vuoksi eli korjaamalla tiedotta-
mista voidaan samalla parantaa vaikuttamismandolli-
suuksia. 

Heijastavia reunapaaluja kiitellään  niiden tuoman turvalli-
suuden vuoksi varsinkin huonon näkyvyyden aikana. 
Niitä halutaan lisättäviksi myös sivuteille  ja  etenkin ongel-
makohtiin, kuten kaarteisiin. 



Ajoratamaalauksia  pidetään  varsin  tärkeinä etenkin syk-
syn  pimeirlä  aikoina. Avoimissa  kommenteissa koroste-
taankin  varsin  yleisesti  ajoratamaaluksien  merkitystä 

 syysaikaan  eli  ajoratamaalauksien  ajoittamista keväästä 
syksyyn tulisi harkita,  sillä  kommenttien mukaan  ajorata

-maalaukset kuluvat melko nopeasti. 

Monipuolisten  palvelualueiden  suosio  on  hienoisessa 
nousussa eli kun vielä vuoden  1995  tutkimuksessa 
enemmistö  tienkäyttäjistä  ei pitänyt  palvelualueiden 

 rakentamista tarpeellisena niin nyt noin  60 % tienkäyttä-
jistä  piti  palvelualueiden  rakentamista tarpeellisena. 
Erityisesti yksityiset  tienkäyttäjät  ovat muuttaneet käsitys-
tään  palvelualueiden  tarpeellisuudesta.  

Liikenneväylien  kehittäminen  
;  

Muutokset vuoden  1995  tutkimuk- 
seen melko pieniä, poikkeuksena  - 

pääteiden kesäkunnossapidon . 	 . 

panostustarpeen  melko voimakas  
lisäystarve. Lisäpanostuksia  suunnattava edelleen 
kevyen liikenteen väylien rakentamiseen  ja  nykyisten tei- 
den kunnossapitoon. Kokonaisuuden kannalta tärkeintä  
on pääteiden  kunnossapito talvella. 

Erillisten kevyen liikenteen väylien rakentamiseen halu-
taan edelleen  lisäpanostuksia.  Kevyen liikenteen väylien 
rakentamiseen  lisäpanostuksia  halusi ammattimaisista 

 tienkäyttäjistä  75 %  ja  yksityisistä  tienkäyttäjistä  76 %  eli 
 lisäpanostustarve  oli  varsin  selvä eikä tilanne ole juuri-

kaan muuttunut vuodesta  1995.  

Nykyinen tieverkko  on  pääosin riittävä,  tiemäärärahat 
 suunnattava mieluummin nykyisen tieverkon parantami-

seen kuin uusien  autoteiden  rakentamiseen. Nykyisten 
teiden parantamiseen  lisäpanostuksia  halusi ammattimai-
sista  tienkäyttäjistä  81 %  ja  yksityisistä  tienkäyttäjistä  68 
%  eli  lisäpanostustarve  oli tässäkin  varsin  selvä. 

 Panostustarve  oli hieman kasvanut vuodesta  1995. 

Pohjavesialueiden  suojaamiseen halutaan edelleen lisä
-panostuksia,  mutta  panostustarve  on  hieman pudonnut 

vuodesta  1995. Panostustarpeen  hienoisesta laskusta 
huolimatta  pohjavesialueiden  suojaaminen koettiin edel-
leen erittäin tärkeäksi.  

Pääteiden talvikunnossapitoon  tulee panostaa jatkossa-
kin.  Pääteiden talvikunnossapitoa  pidetään tärkeimpänä 
yksittäisenä tiepiirin  tehtäväalueena.  Nykyiseen panos

-tustasoon  ollaan melko tyytyväisiä, tosin ammattimaisis-
ta  tienkäyttäjistä  pieni enemmistö eli  57 %  lisäisi panos

-tuksia  nykyisestä, kun taas yksityisistä  tienkäyttäjistä  
59 %  pitää nykyistä  panostustasoa  hyvänä.  

Panostustarpeen  osalta suurin muutos vuodesta  1995 
 liittyy  pääteiden kesäkunnossapitoon  eli  päällysteen 

 uusimiseen  ja  paikkaukseen. Pääteiden kesälunnossapi
-toa  pidetään erittäin tärkeänä  ja  nykyistä  panostustasoa 

 riittämättömänä. Vuonna  1995  ammattimaisista  tienkäyt-
täjistä  halusi  lisäpanostuksia kesäkunnossapitoon  38 % 

 eli selvä enemmistö piti silloista  panostustasoa  riittävä-
nä,  mutta nyt  lisäpanostuksia  halusi peräti  68 %. 

 Yksityisistä  tienkäyttäjistä  vuonna  1995  halusi  lisäpanos-
tuksia kesäkunnossapitoon  26 %  eli peräti  74 %  piti sil-
loista  panostustasoa  riittävänä, mutta nyt  lisäpanostuk

-sia  halusi peräti  57 %.  Muutos  on  varsin  selkeä  ja  voi-
makas  ja  se  tulee ottaa jatkossa huomioon tiemäärära-
hojen suuntaamisessa. 

Kokonaisuutena  Lapin  tiepiirin toimintaan 
ollaan melko tyytyväisiä.  Tienkäyttäjiltä  
pyydettiin myös  kokonaisarviota  tiepiirin 
toiminnalle  kouluarvosanalla  (4-10)  ilmais- 
tuna  ja  tällöin  Lapin  tiepiirin toiminta 
arvioitiin keskiarvolla  8-  eli kohtalaisen hyvä. Erot tyyty-
väisyydessä eri  vastaajaryhmien  kesken olivat melko 
pieniä, mutta alemman tieverkon  aktiivikäyttäjät  eli maa-
seudun  haja-asutusalueella asuvat olivat kaikkein  tyyty-
mättömimpiä.  Parhaan  yleisarvosanan tiepiirille  antoivat 
maaseudun taajama-alueilla asuvat  tienkäyttäjät. 

KOKONAISARVIO  LAPIN  TIEPIIRIN TOIMINNALLE  KOULUARVOSANOIN  1999  

Maaseudun  haja -asutusalueella 
asuvat 

Maaseudun taajamassa asuvat 

Kaupungin lähiössä asuvat 

Kaupungin keskustassa asuvat 

Autottomat 

Autolliset  

Ammattimaiset tienköyttäjät 

Yksityiset tienkäyttäjät 

Kaikki vastaa  jat  

 

4,00 	5,00 	6,00 	7,00 	8,00 	9,00 	10,00  
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